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 ٢٧١٢وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
 

 ھم آگه و ھم ناگه مھمان من آمد او

  »ه مه رومَ «: جان گفت»  آمد؟یک«: دل گفت که

  وانهياو آمد در خانه، ما جمله چو د

  ان کوي طلب آن مه، رفته به ماندر

  مين جاياو نعره زنان گشته از خانه که ا

  ن نعره، ھم نعره زنان ھر سويما غافل از ا

  آن بلبل مست ما بر گلشن ما نا4ن

  اد کنان کوکويچون فاخته ما پّران فر

   که چه؟ دزد آمدی جسته جمعیم شبيدر ن

  و آن دزد او» دزد آمد«: ديگویو آن دزد ھم

   شد بانگش با بانگ ھمه زان سانختهيآم

  ک مويدا نشود بانگش در غلغله شان يپ

  ن جستني با توست در ایعنيَو ْھَو َمَعُکم 

   ھم در طلب او را جویيجویآنگه که تو م

  روني بیکتر است از تو با تو، چه روينزد

  شویچون برف گدازان شو، خود را تو ز خود م

  د جان را مثل سوسنياز عشق زبان رو

 ن خوير ايدار زبان خامش، از سوسن گیم

* 

  

 
 ۴حديد، آيه ) ٧۵(م، سوره يقرآن کر

 
 ... ُكْنتُْم َوھَُو َمَعُكْم أَْينَما... 

 
 یترجمه فارس

 
 ...د يو اوست با شما، ھرجا که باش... 

 
 یسيترجمه انگل

 
And He is with you wheresoever ye may be. 
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 ٠١١١ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

 ن بحر عذابيصورت ما اندر

   آبیھا بر روسهدود چون کایم

  ا چو طشتيتا نشد پُر بر سر در

   غرق گشتیچونک پُر شد طشت، در و

  یعقل پنھانست و ظاھر عالَم

  ی نمیا از ويصورت ما موج 

  لت سازدشي وسیھر چه صورت م

  لت بحر، دور اندازدشيزان وس

   راز راند دل دھندهٔ يتا نب

  ر دورانداز رايند تيتا نب

  زيتاوه داند وز سياسب خود را 

  زيدواند اسب خود در راه نیم

  اوه داند آن جوادياسب خود را 

  و اسب خود او را کشان کرده چو باد

  سررهيدر فغان و جست و جو آن خ

  ان در به دريھر طرف پرسان و جو

  ست؟يد اسب ما را کو و کيکانک دزد

  ست؟ي خواجه چیر ران تست اين که زيا

  کن اسب کو؟ين اسبست لي ایآر

   شھسوار اسب جوی ابا خود آ،

  ست ُگميکي و نزدیيدايجان ز پ

   چو ُخمیچون شکم پر آب و لب خشک

   سرخ و سبز و فُور رایني ببیک

  ن سه نور را؟يش ازي پینيتا نب

  ک چون در رنگ گم شد ھوش تويل

  شد ز نور آن رنگھا روپوش تو

  چونک شب آن رنگھا مستور بود

 ِد رنگ از نور بودي دیديپس بد
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  نور برونیرنگ بد يست دين

  ال اندرونين رنگ خيھمچن

  ن برون از آفتاب و از ُسھايا

  واندرون از عکس انوار ُع`

 
 ۶١ق، آيه ) ٠۵ (م، سورهيقرآن کر

 
 .َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ ... 

 
 یترجمه فارس

 
 .ميکتريدن او، به او نزدو ما از رگ گر... 

 
 یسيترجمه انگل

 
We are nearer to him than (his) jugular vein. 
 

 ۶۶۴٢ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

  ُحکم ُکْن فَکانیش چوگانھايپ

  م اندر مکان و 4مکانيدویم

  ر رنگ شدي اسیرنگیچونک ب

  در جنگ شد یي با موسیيموس

  ی کان داشتی رسیرنگیچون به ب

  ی و فرعون دارند آشتیموس

  ن نکته سئواليد بديگر ترا آ

  ل و قال؟ي بود از قی خالیرنگ ک

  رنگ خاستین رنگ از بين عجب کيا

  رنگ چون در جنگ خاست؟یرنگ با ب

  چونکه روغن را ز آب اسرشته اند

  آب با روغن چرا ضد گشته اند

   خار از گل چراچون گل از خارست و

  ھر دو در جنگند و اندر ماجرا؟

   حکمتستین برايا نه جنگست اي

  ھمچو جنگ خر فروشان صنعتست
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  ستيرانينست و نه آن حيا نه اي

  ستيرانين ويد جست ايگنج با

  یکنیآنچ تو گنجش تّوھم م

  یکنیزان تّوھم گنج را گم م

  ھايچون عمارت دان تو وھم و را

  اھيگنج نبود در عمارت جا

   بودی و جنگیدر عمارت ھست

   بودیست را از ھستھا ننگين

  اد کردي فریستينه که ھست از ن

  ست آن ھست را واداد کرديبلک ن

  ستيزانم ز نيتو مگو که من گر

  ستيست بزانَ يبلک او از تو گر

   َخودیخواندت او سویظاھرا م

  راندت با چوب َردیوز درون م

  ميل سَ یست ا  بازگونهینعلھا

  ميلدان از کَ ی فرعون میسرکش

 
 ٢٨يس، آيه ) ٦٣(م، سوره يقرآن کر

 
 .وَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُ 

 
 یترجمه فارس

 
 .شوديم. د باشيينکه بگويمحض ا را خواھد به یزينش چين است که ھرگاه آفريچن) در جھان(فرمان نافذ خدا 

 
 یسيترجمه انگل

 
Verily, when He intends a thing, His Command is, "be", and it is! 

 
 ۵۴٨ت ي، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

 
واستند گفت آنگه امان  باشند به جنگ بگرفت اما جان خی ھمه رافضی شھر سبزوار کیت محمد خوارزمشاه کيحکا

 .دياري بیه ابوبکر ناميش من به ھدين شھر پي ازیدھم ک
 

 شد محمد اَْلپ اُلُغ خوارزمشاه

  در قتال سبزوار پر پناه
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   اویتنگشان آورد لشکرھا

  اسپھش افتاد در قتل عدو

  شش کا4مانيسجده آوردند پ

  مان در گوش کن وا بخش جانحلقه

  دتي که بایھر خراج و صلّت

  دتي افزای ما ھر موسمآن ز

  رخوي شیجان ما آن توست ا

   امانت باش گویش ما چنديپ

  شيد از من جان خوينرھان: گفت

  شي به پیدم ابوبکرياريتا ن

  تا مرا بوبکر نام از شھرتان

  ده امتاني رمید ايه ناريھد

   قوم دونیچو کشت ابدرومتان ھم

  نه خراج استانم و نه ھم فسون

   راهدندش بهيبس جوال زر کش

   مخواهی ابوبکرین شھريکز چن

   بود بوبکر اندر سبزوار؟یک

  بار؟يا کلوخ خشک اندر جوي

   ُمغانیا: د از زر و گفتيرو بتاب

  دم ابوبکر ارمغانياريتا ن

  ستميست کودک ني نیچ سوديھ

  ستميران بيم حيتا به زر و س

   زبونی ای سجده نرھیاريتا ن

   تو مسجد را به کونیيمايگر بپ

  ختند از چپ و راستينگان ايمنھ

   کجاستیرانه بوبکرين ويکه اندر

  بعد سه روز و سه شب که اشتافتند

  افتندي ی نزاریک ابوبکري

  ره گذر بود و بمانده از مرض

   خرابه پر َحَرض گوشهٔ یکيدر 
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   خرابی کنجیکيخفته بود او در 

  دندش بگفتندش شتابيچون بد

  ز که سلطان ترا طالب شدستيخ

  ر ما از قتل رستکز تو خواھد شھ

  یا َمقدمي یم بُديگفت اگر پا

  یخود به راه خود به مقصد رفتم

  ؟ی ماندمیکده کن دشمنياندر

  یراندمی شھر دوستان میسو

  کشان بفراشتند مردهتختهٔ 

  وان ابوبکر مرا برداشتند

   خوارمشاه حما4ن کشانیسو

  ند نشانيدندش که تا بيکشیم

  ن جھان و مرد حقيسبزوارست ا

  عست و َمْمتََحقين جا ضايراند

  ليزدان جليھست خوارمشاه 

  لين قوم رذي خواھد ازیدل ھم

  رُکمْ ي تَْصویْنظُر اليَ گفت 4 

  رُکميتَْدبیفَاْبتَُغوا َذا اْلقَلِب ف

  دل کنم در تو نظرمن ز صاحب

  ثار زرينه به نقش سجده و ا

  یتو دل خود را چو دل پنداشت

  ی اھل دل بگذاشتیجست و جو

  ن ھفت آسمانيه گر ھفصد چو ادل ک

  اوه و نھانيد شود ياندرو آ

  ھا را دل مگوزهين دل رين چنيا

   مجویسبزوار اندر ابوبکر

  رو شود ششنهٔ يصاحب دل آ

  حق ازو در شش جھت ناظر بود

  ھر که اندر شش جھت دارد مقر

   او حق نظرواسطهٔ ینکندش ب
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   او کندیگر کند رد از برا

  سندور قبول آرد ھمو باشد 

   را حق نوالیازو ندھد کسیب

  وصال گفتم من از صاحبیاشمه

  موھبت را بر کف دستش نھد

  وز َکفَش آن را به مرحومان دھد

   کل را اتصالیايبا َکفَش در

  چون و چگونه و بر کمالیھست ب

   که نگنجد در ک`میاتصال

  ف باشد والس`ميگفتنش تکل

 

*  

 

  : کنمیواِن شمِس مو4نا شروع مياز د ٢١٧٢غزل شماره ر امروز را با  گنج حضوۀ برنامیبا س`م و احوالپرس
 

 ھم آگه و ھم ناگه مھمان من آمد او

 »ه رو مَ هِ مَ «: جان گفت»  آمد؟یک«: دل گفت که

" ت يَّ َمع " ۀت، با کلمين خاصي اوقات، ایگاھ.  با ماستی زندگیِ  ھمراھۀد، در باريني بیِز ما، ھمانطور که مغزِل امرو

  : گه کهيد، ميم ديخواھ  ھست از قرآن،یه ايد، آيديھمانطور که د" شه و معمو4يان ميب

  ". د يخدا با شماست، ھر جا که باش" 

نکه ذھن، ي ای ما نخواھد داشت، برای برایادي زۀدين صورت، فايشه، در اده بي ذھن فھمۀلين موضوع، اگر بوسيُخب، ا

نه ي، منظورش ا"خدا با ماست : " گهي می کنه و وقتی، صحبت م,,من ,,  کنه؛ و بر اساسِ اون یمنعکس م,, من ,, ک ي

  .  ماستیِ خدا، با مِن ذھن: که

 ی من ذھن بنامِ یزيچ" ا واقعاي که آهري گی سوال قرار مرِ يب، ما و من زين ترتيبه ا". خدا ماست : " م کهيه بگبھترو 

  ؟هوجود دار

  !. مشخصات عسلۀ با صحبت کردن در باره، مزه کردِن عسل،هِ يشب

  .شهي، در تما م وجوِد ما تجربه م"بودن  " یِ  شادیِ نيري شۀم، مزي شیل مي؛ و به اون تبد"خدا ماست : " ميگي میوقت

 کتابھا راجع به عسل یه کسين اگه يبنابرا.  نبودیزين چي اومد که تا حا4 ھمچیدي جدۀک تجربي: م کهي شیما متوجه م

  .نهيِه ھميه؟، و حالِت ما انسان ھا، شبيدونه عسل چيده باشه، نمي عسل رو نچشینوشته باشه ول

  !.ميديم، مزه شو نچشي نشدیکي، باش یم؛ ولي کردیم، سخنرانيم، نوشتي خوندیلي، خدا، خیما راجع به زندگ

  .، اومده به دروِن ما، اومده مھماِن مایا زندگي ھم آگاھانه، ھم ناآگاھانه، خدا یعني ھم آگه و ھم ناگه،
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م، البته دو جور بازم ي ھستیم ما کيم بدونياگر بخوا. هيک فضاداريم و خدا ھم ي ھستیک فضاداري ا4صول، ما یعل

  : دونستن ھست

کپارچه ي یم که زندگيم، بگي استد4ل کنیم و حتي ھستیا زندگيم؛ يت ھستيا خدائيم؛ ي ھستیاريم ما ھشي، بگیدانستن ذھن

ل ي با تبدی، مساویم؛ ولي کنی شما صحبت میگه و ما ھم برايده، که مو4نا مين حرف ھا مفيده، اين ھم مفيست، البته ا

ده، به شما ي مفیست، ولي نیزندگل شدن به يست، تبدي خدا نۀدِن مزيست، چشي عسل نۀدِن مزي با چشیست، مساويشدن ن

    .         ديد بکنيد چکار باي کنه که بدونیکمک م

د ي دونی گذره، میو فکرھا از ذھنتون م,, د ي دونیم,,  عسل، ۀد و در باريدي عسلو نچشۀد، مزيديکه مزه شو نچشيتا زمان

کپارچه ست، ي یم، زندگي ھستیم، ما زندگيت ھسیاريما ھش: ميد و بارھام گفتيد، ھنوز تو ذھن ھستيل نشديکه ھنوز تبد

  . تونه باشهیکپارچه ست، دو تا نميخدا 

؛ و رفته تو جھان و خودشو یاري، که اومده، بصورِت ھش"اوست : " مي کنیصحبت م" انسان " حا4، راجع به ، یدر ھر کس

  .ميار، دخالت کنن کي ایِ د تويم، نبايم و تماشاگر ھستي ھستیه آگاھيخواد بکشه عقب؛ و ما ھم يم

، یار، خدا، زندگين موھبت، که يما رو از ا: د کهيم ديم، امروز خواھي ھستی و اصرار در آن که ما چیاما، دانستِن ذھن

ت شو به ما نشون بده، از يت بشه، خاصي نھای تونه، فضا دار بشه، بی تونه، در ما می ما و ا�ن ما مۀاومده در خان

  .مي مونیتو ذھن م" م، دائماي چشیم، مزه شم نمي دیدست م

ه و با ي خدا چی کنی تو ذھنِت فکر میعني، ی کنی که تو ذھنِت، گنج توھم میاون: گه کهيم. م خونديو امروز خواھ

ن ين، تو رو از اي، ھمی کنی و سوال میل کنيه تحليزھا رو تجزين چي ایخواي و میري او میذھنِت، با فکرت به سو

  !.  دارهیکار، باز م

م، ي ِکشیم و قد مي شیشه، ما بلند ميم، دروِن ما فضا دار ميني بی موقع ھا ما میبعض:  ھم آگاھانه، ھم ناآگاھانهپس،

م که دِل ما گشوده شده، فضا دار يم و آگاه ھستي شیر ميشه، آسان گي در ما جا میآد ھمه چيم، بنظر ميستيک نيکوچ

  .مي شیک مي اوقات کوچیم، گاھي شیم، بخشنده ميشد

  .  در دروِن مایار، خدا، اومده به صورِت فضا داريدر ھر دو حالت، اون 

  :نويم اي دروِن ما، فضا داره و بارھا گفتیِ عني

 ھست، ُخب ِگرد باد، محصوِل آسمانه، فضاست، ُخب یک ِگردباديد يدر آسمان فرض کن. ميک آسمان ھستيِه يما شب

  . چرخهی شماست که میت شدگين، ھم ھوياد ھم اِگردب. دي ِگردباد ھستۀ محاصره کنندیِ شما، فضا

د، ھم خداست، حا4 ي ھم شما ھستین فضا داري افته، ای اتفاق میک فضا دارين، تمام وجود شما، در آغوشِ يپس بنابرا

 ما، در اون فضا، درک یِ  تماِم فکرھایشه؛ ولين فضا بسته ميم، اي شی میم تو ذھن و در فکرھامون جديرينکه ما ميھم

م ي شیم و ميني بینه، ما مھمان رو درخانه مينکه سرعِت ذھن فرو بنشيبمحض ا.  جمع شدهیا�نم، با ماست؛ ول. شهيم

  .مھمان

  شه، بخشندهيم، دِل ما فضا دار مي؛ و اگر متوجه مھمان در خانه بشی خدا، زندگیعني، "او . " مي شی میکيبا مھمان 

  ک ي ھستند؛ و ی، از ھر مسلِک باوریني انسان ھا از ھر دۀ باشندگان، ھمۀ باورھا، ھمۀ ھمی کنه برایشه، جا باز مي م
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      !.ستيرون نين، مربوط به بيآد که اي در ما بوجود میِخَرد و شاد

  ...: گهينجا؟؛ و جان، مي اومده ای اومد، ا�ن کیچه کس: گه کهيم، دل، مين، اگر متوجه مھمان بشيبنابرا

  !.تي نھایشه بيشه خدا، ميمرکِز ما م. شهيمند مشه، خردينکه جان، شاد مي ایبرا

  :م کهيبارھا گفت. یت، به زندگيشه به ابديدِل ما زنده م. تيت و ابدي نھایب. ت دارهيخدا دو تا خاص: ميبارھا گفت

  . مرگ و تولد: دي، بگید مرگ و زندگي عکس نداره و نگی زندگ

 یما ھم زندگ. شه زنده ستيخدا ھم. شه زنده ستي، ھمیندگ زید؛ وليري مید، مي شی متولد میتولد عکس داره، وقت

 خونن که ین رو در روز، در نمازشون مين بار ايست، مسلمانان چندين جھان نيِر ما در ايم، نظيري میم، ما نميھست

 یچ خطريھ. شهي سوزه، غرق نمیره، نمين نميره، از بي میست و نمين جھان ساخته نشده و نيِر ما، در ايا نظيِر او، ينظ

ت يست مغموم باشه، بترسه، حِس عدِم امنيسته ني شاید، زندگي ھستیشما ھم از جنِس زندگ.  کنهید نمي رو تھدیزندگ

  .بکنه

 نبود، تا ینطوريتا حا4 ا ،»مد؟او یک«: گه کهيکدفعه ميت شد و زنده شد، ي نھاین، دل ما که فضا دار شد، بيپس بنابرا

ل يت شد، تبدي نھایل به بيا�ن، مرکِز من، تبد  بودند،یروني بیِ زھاي بود، چیود، مِن ذھنت بيحا4 در مرکِز من، محدود

  :  به زبان گفتی حتیعني. به خدا شد و جان

  !. دارهی ما، آثارۀبه دِل ما، به خان» ه رو مَ هِ مَ «پس، آمدِن ! ". او اومده" ُخب معلومه، 

، یاريھش. مين فضا را بسته ايده بوجود اومده، فقط ما انسان ھا، اي پدني انسان ھا اۀدر دروِن ھم: گه کهي مو4نا میول

  !.ميان کنين ارتباطو، بي فکر، اۀليم بوسي تونید که ما نميم ديامروز خواھ. که ستيه تي، یت، زندگيخدائ

 چگونه ھست؟، یدگان کنه که ُخب، ارتباِط من با زنينه با ذھن اش بي بخواد بشیکي اگر دِل ما، زنده شده به خدا، یعني

ه؟، چه ين چه ارتباطيرم و خدا ھم در من زنده ھست، اين ور اون ور، مين بدن، اي ای کنم تویکه من حرکت ميدر حال

  جور ارتباط ھست؟

  .والس`م!. نويد ايشه فھمينم!. شهيان نمين به فکر بيا: گه کهيو مو4نا م

  :گهيم خوند و ميامروز خواھ

  وانهي چو داو آمد در خانه، ما جمله 

  ان کوياندر طلب آن مه، رفته به م

ست يچ 4زم نيھ. دهيج او خودشو در درون ما نشون ميم، بتدري ما انسان شدیوقت.  انسان ھاۀ ھمـــــۀاو ا�ن اومده در خان

  ...ا ي کتاب بخونه یکه انسان

ن اتفاق افتاده، ما ينه که ھمي ایبرام، يم، حضور رو و خدا رو در دِل مون حس کني ِکشینھمه زحمت مينکه ما ايعلت ا

ا خودمون يم، يا خدا را جستجو کني یا، زندگينھمه در ذھن مون و در دنيم و 4زم نبود که ايفرسنگ ھا از خونه دور شد

  . ميھست" او "  کنه، خودمون ھم ی نمیم، فرقيرو جستجو کن

  . ما، دروِن ماۀآمده در خان" او " پس 

  . از قبل، فضا داره
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  :  ماستیِ ن ستاره ھا فرض کن فکرھاشه، جسم شه و آسمان ھم، فضا دارين آسمانه با ستاره ھاش، ايِن ما مثل ادرو

م ي، ما رفت" ما ۀاو اومده در خان!. " رون، کوچهيم بيوانه ھا ما رفتيز بگنجد، اما مثل دين بحر ھمه چين بحر، در ايدر ا

  . کوچه، ِذھنه، فکره!. تو کوچه

  کو؟: ميگيم مي کنیخدا رو طلب م!. مي کنیاونو طلب م ← ما، ←و اون

  م، دست از َسِر ي دروِن ما، اگر مزاحم نشیعنيه، ييکتاي یِ  ما، فضاۀ فکرمون، در خارج از خونه، خونۀليپس، بوس

   !.شهينقدر جمع نمين دل، ايگه نباشه، اي دیِ جاناِت منفيم، ترس نباشه، ھيرونو کنترل کنيم بيم، نخواھيخودمون بردار

  م در کو؟                        ينه که ما رفتي ایم، برايم، مرکزمون رو جمع کرديرو ما جمع کرد" دل " نکه يعلت ا

ن يته، ما از اياون، افتاده دِل ما شده؛ و اون، محدود. زھاستيم، فکرھا مربوط به چي شدیکيرون، با فکرھا، يدر ب

" ما دائما!. ميدا کنيزھا خودمون رو پيم در اون چي تونیم مي کنیم، فکر ميدار یزھا دست برنمين چيت ھا و از ايمحدود

  .ميار، ھستيکه خودمان در دروِن خودمون، آن يم، در حاليدنباِل خودمون ھست

فقط، !. ميبش" او " م که يد انجام بدي ما نبایتيچ فعالي؛ و ھ"او ماست " ، "م يما او ھست: " ن ھست کهي صحبت َسِر اۀھم

  .گه مون، با دردھاموني دیجاناِت منفيبا فکرمون، با ترس مون، با ھ. ميجاد کنيد اي نبایگرفتار. ميجاد کنيد ايزاحمت نبام

  .م ماياشتباه کرد

م وگرنه ين اشتباھاتو نکنيگه ايم، دي خواد اشتباھاِت ما را به ما گوشزد کنه، ما متوجه بشین درس ھا، فقط ميمو4نا با ا

  . ا�ن، جمع شدهی، در دروِن ھمـــــه گشوده شده ولیيکتاي یِ ن فضا، فضايا

  اِن کو؟يم به ميوونه ھا رفتيما مثل د

رون تو يره بيز ھست، مھمان خدا ھست، نميوانه نباشه، ُخب خونه اش مھمان ھست، مھمان عزي که دیُخب، به آدم

  !.  ن و اون بگرده کهيکوچه، دنباِل ا

  مين جاي ااو نعره زنان گشته از خانه که

  ن نعره، ھم نعره زنان ھر سويما غافل از ا

 ست که یيزھايدِن اون چيبا دزد: گهين ميينعره اش با سکوته، در پا.  در دروِن ما، نعره زنانهیخدا در دروِن ما، زندگ

 ۀ اومده خونه مھموني...  ما، بلکه خودشو نشون بده، درست مثل ی برای اوقات گرفتاریجاِد گاھيبا ا. ميديما بھش چسب

  . شهيبا4خره صداش بلند م!. مي شی، ما نم... "نجا ھستم، متوجه من باش از يمن مھمون ھستم، ا: " گهي میما و ھ

  ". نجا ھستم يمن ا: " گهي مختلف میبه صورت ھا". نجا ھستم يمن ا: " گهي سکوته و می زندگیِ  صدایمنتھ

  .,,نجا ھستم يمن ا, ,: گهيدردھاست که م" در مورد ما انسان ھا، فع`

  !. ديستين فضا باز شده و شما متوجه نيخدا در دروِن ما ھست، ا: ن است کهيش ايتماِم دردھا، معن

 افته، ی که در ذھنِت اتفاق میزيست، اون چيست، در ذھن نيرون نيرون بردار، در بيتوجه کن به من، توجِه تو، از ب" 

  ".توجه نکن، به من توجه کن 

  .دي اون ھستۀرندي دربرگیِ ن لحظه ست و مھمان و شما، فضاين اتفاِق اي افته، ھمیدر ذھن اتفاق م که یزين چيا
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، شما ا�ن، ! ھم ساده ستیليد، خي بشیکي، با او !دي اون باشیعنيد به خدا، يد، توجه کنينکه اون فضا باشي ایشما بجا

  : دينيبب

ن ين عقب، خواھي بکشیاريه لحظه خودتونو به صورِت ھشيد، يستنکه شما اتفاقات ھي افته، نه ایکه اتفاقات در شما م

م، او ين اگر ما با فکر بلند شينھا فکرند، فکر جسمه، بنابرايد، ايستين فکرھا شما نيا. آديد که فکرھا در شما بوجود ميد

شه و ما يلند م ما بۀ اوقات، نعره اش، بصورت نعریشه و گاھي؛ و نعره اش بلند م"من مھمان شما ھستم : " گهيم

   ا نه؟         يم ي شیا متوجه مھمان ميم که آينيم که دردناکه، تا ببي کنی میيکارھا

  .هيي، دو"د يخدا با شماست، ھر جا باش: " گهينکه مي، ا"ت يَّ َمع" دِن اون يتمام اشکاِل فھم: د کهيتوجه کن

ل به اون، يد تبديکه ما بايم، در حاليم بفھمي خواھی را من جملهي فکرمان اۀلين است که ما بوسي ایتمام گرفتار. هيمِن ذھن

ه، يخدا ک: شه؛ و اون فکرھا به ما بگنيجاد مي که درما ایين فکرھايت و به اين وضعيم تو اينکه بري ایما بجا!. ميبش

م، يونھا بلند نشنھا را ، به صورت ايا ميري نگیگن، مھم نباشه، جديم، ھر چه اونھا ميد فکرھا رو رھا کني اون، بایبجا

م و ينيجانات مونو ببيم عقب و فکرھا و ھي بکشیم، بطور کليجاناتش گوش نديم، به ھياونھا رو به تن مان اعمال نکن

 یکيبا اونا " ، ميشبا اوننه م، ي بشیکيم، با اونا يريم و بپذيم، ھر چه ھست، اونھا را بغل کنيرياونھا رو در آغوش بگ

 ید و متوجه ميري پذی افته، بد و خوب، ا�ن می که ا�ن در شما اتفاق میزي ھر چیعنيونھا، در آغوش گرفتِن ا". م يبش

  !.  ھر سو ديد نعره بزني رید و خودتون نمي شیو متوجه اون نعره م"  شماست ۀار در خاني: " ن کهيش

 ی اون سو رو فعال م شمایک جھته، وقتيک سوست، ي یک فکر رو، ھر فکري ید شما، وقتي زنی ھر سو مینعره وقت

  !.دي شنوی سکوته نمیِ شه، معلومه که صدايد و نعره تان از آن سو، بلند ميکن

نه که يتمام صحبت سر ا"  شدِن شما با او بکنه، اص`یکيا يد بکنه؛ ي، با"او " ان رو، يحا4، اون نعره رو، اون ب

  . ن عقبيد بکشيکشه عقب، شما ھم با ی می ِکشه عقب، وقتیشه، ميآد، وارد ذھن مي به صورت ما میاريھش

ن يد و فقط فرِم ايبلکه اون، فضا بش!. دينين ِگردبادو وسِط فضا، نبين لحظه، ايا!. دينين فقط فرم شو ببياين لحظه، شما نيا

 اتفاق ھم ھست و سو ۀرندي در بَر گیِ ؛ بلکه فضا!ن لحظهيست در ايفقط اتفاق ن!. فقط ستيفرمش، ن!. دينيلحظه رو نب

  .ديو، فعال نکنر

جاناِت يبو، ھمون ھ!.  بو ھم دارهیزه و اون فکر، حتيه چيفکر مربوط به . ه فکرهي. رنگه: ديم ديسو، امروز خواھ

ن سو ھست و ما در آن ي ھست و ایجانيه ھين فکر ھمراه با يم که اي شیه فکر بلند ميماست، ما ھر لحظه به صورِت 

  !.ستي خدا نۀه، نعريِن ذھن مۀم و آن نعره، نعري زنیسو، نعره م

 یرو نم" ت يَّ َمع" ن اص`حِ ي به ما کمک کنه، اگر ما ایدوارم اون مثنويام. م خوندي ھم خواھیحا4، ما امروز، مثنو

  .مي فکرمون بفھمۀليم بوسي خواین ھست که مين علت ايفته، به ايم در خودمون جا بيگذار

شتر يم، بيکمتر حرف بزن. مي رو خاموش کنیعقِل مِن ذھن". م يا او ھستم: " م کهيحس کن. ميم بشيتسل:  کهیستي بایم

م، يش بديم خودمونو به اصط`ح، نماي خوای اون، ما مۀ که بواسطیزيم، ھر چيخودمونو نشون ند. ميساکت باش

ن ير غلط ھستي مسن است که شما دريذاره، اون، نشانگِر اياون، نم. دي خواھد رسیه درديم، از اونجا به ما ي کنیيخودنما

  .ديد ديب خواھي، آس"ر، حتمايو از اون مس
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  .ميم خودمونو نشون بدي خوای اونھا، ما مۀ ھستن که بواسطیي، درست اونھای زنه در زندگین مي که ما را زمیيزھايچ

      .       ني شین و بلند نمي دی نسبت میم، شما ھر کاِر مثبت و بزرگُ به زندگين تسليرش، در اين پذيدر ا

 بِگم، یزيه چينجا در مجلس، ي بگم، ایزيه چيا ي کنم یه سخنراني، یيه جايبذار بدم، بَِدَوم : ن کهي دوینم. نيعجله ندار

  . بدرخشم

  :گهيم! ".  خوره آدمین ميزم" ه حتماين کار، ضرر داره و از اون ناحيا" 

.  خونهی می خونه و آواِز شادیآواِز ِخَرد م. ونه خی داره آواز میعني ست که نا4ن، یزندگ. ن خداستيبلبِل مست، ھم

اما . ميم و در ذات شاد ھستي ھستی ما موجوداِت خردمندیعني.  خونهی و ِخَرد می ما، ا�ن، آواِز شادۀخدا در دروِن ھم

  !.مينو بفھميم اي خوای، میِر ذھنيکه ما با قضاوت و تفس: نهياشکال ا

 یه دفعه ميم و ي کنیم و صفر مي کنیک مين َمنو، کوچيما بالمآل، ا. ستيل فھم ن ذھن، قابۀلي و خرد، بوسی زندگیِ شاد

  ... زنه و آرامِش شما یِق ما حرف ميم که اون، از طرينيب

، شما را از "او "  اون آرامش، ۀليآد و بوسيرون نميست، از بير ني ذھن، قابل تفسۀلي که بوسیم، آرامشيمتوجه شد

  . کنهیخودش آگاه م

گرانه  ي خواد دی که میه، انساني فرمان دسِت مِن ذھنی در حالِت استرس ھم او با ماست، منتھیگه، حتآ و ناھم آگه

  .  ترسهیعوض کنه و کنترل کنه و م

  !.ه که در کنترلهي دونه که زندگیگران رو کنترل کنه، نمي خواد دی که میکس

  آن بلبل مست ما بر گلشن ما نا4ن

  د کنان کوکوايچون فاخته ما پّران فر

د، شمام يستياگر شما ن. ميم، ما در گلستان ھستيم، ما باغ داريشه ما گلشن داريپس معلوم م آن بلبل مست ما بر گلشن ما،

  .م در ذھن موني کنی خونه، مرتب نگاه می مینطوري، اکوکو، کوکو: هگيفاخته، که ممثِل 

  کو؟: م کهيگيرون ميم در ذھن مون، در بيرفت

   ده، کو؟ی میده و خوشبختيت ميده و ھوي میبه من زندگ که یزياون چ

م، يني بیم، اگر نمينيد در خودمون ببين عملو، ما بايتو و اين خاصيم، ايم انتخاب کني خوایو با ذھن ما و با کنترل مون، م

 و یرد و شاد در گلشِن ما، آواِز خیاون خدا و زندگ!. ميم، پس ما گلشن دارين است که تو ذھن ھستيباز ھم علتش ا

: ميم و بگينيبش... ن ي ایِ م، روينيبش... ن ي ایِ ، مثل فاخته، رویارين صورِت ھشيست به اي خونه، ما 4زم نیآرامشو م

  !.کو؟

  . ، اونه!ستين ني؟، نه، ا... نه يا,, : مي، بلند ش...ن ي ایِ از رو

   ... یم کوکو رو، اون فضا داريرھا کن!. نه

   ده؟ی میکدوم اتفاق، به من زندگ. پس کو؟ کو؟، در اتفاقه

   ده؟ی می، به من زندگیچه شکل

   بده؟ی عوض بشه که به من زندگی کنترل کنم، چه جورید ھمسرم رو چه جوريمن با
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  ھا،یسيانگل شده بقوِل trim شده، قشنگ، یچي قیپارک چه جور.  پارک کنندۀليخوان بوسي شون رو میمردم زندگ

  کوتاه

  !.شده، بلند شده

   ...یزندگ. رونيم بيندازينجا بيم از اي بد و برداریِ زھايچ: گنيم.  مونهی مثِل جنگل میزندگ

  : گهي می و من ذھنیِر ذھني، و تفس!روني بد و انداخت بیِ زھايشه چينم

و خوب ھا ن بدھا را بردارم ي خوام درست کنم، ایخوبه، من م... ن يخوبه، ا... ن يبده، ا... ن يبده، ا... ن يبَده، ا... ن يا

  .را بذارم باشه

م اون، در يم، اجازه بديم بشين لحظه تسلينه که ما در ايست، درستش ايدرست ن" ه، اص`ي من ذھنینھا ھمه قضاوت ھايا

  .گلشِن ما، آواِز ِخَرد بخونه

  : ینکه بگيقبل از ا. ن لحظه قــــبل از قضاوتيرش اتفاِق اي پذیعنيم، يتسل

  .  مونهین ميخوبه، ا... ن ي بردارم، ادينه بايبده و ا... ن يـ ا

  !. ن خوبهيکارھا را بکنه، ا... ن يد ايد بکنه، باي کنه، نبایکارھا را م... ن ين ھمسِر من، ايـ ا

              .هيه، مِن ذھنين اسمش کنترله، ترسه، گرفتاريا

ست، ,, من در آورده ,, ه، عقلش  داریم، اون، عقلي داریک مِن ذھنيآد که ما ير مين مسي ما، از اۀ ھمیِ  ھایگرفتار

 در وجود ی شدن با زندگی ست که بر اثِر موازیر از خرد زندگيگران گرفته شده ھست، غي شده ھست، از دیشرط

 یجاد شده و گم شدگي ایيگر رو کنترل کنن و دردھايخوان ھمدي می ذھنیِ شه؛ و من ھاي می اونا، جاریِ اونا، در زندگ

  !.یيھا

  :  کهگهيحا4، مو4نا م

   که چه؟ دزد آمدی جسته جمعیم شبيدر ن

  و آن دزد او» دزد آمد«: ديگویو آن دزد ھم

ناله و . ,,خواستنه ,, اِد يادھا، ھمه چه درد باشه، چه به زبان باشه، فرين فرين ناله ھا و اي؛ و ای بطور کلیِت بشريوضع

  !. دزد آمد، دزد آمد: گني داره، میه معنينھا يا ۀ، ھم...گن ي می، ھر چ...گن يا به زبان خودشون که ميافغان و 

 زنند، یاد ميمه شِب فُرم، فري انسان ھا، در نۀ؛ و ھم! دزدهیم، مي بندی را که ما بھش دل می ھست، ھر چیک زندگي

اند و  انسان ھا بلند شده ۀھم. مه شبهيم و ني شب ھستیم، پس توين جھان ھستي ایم، تويم، تو تن ھستي ما تو فُرم ھستۀھم

  !.دزد آمد: گنيھمه شون م

  !.دزد آمد: گهي ما شده، میکه، دزد خداست و او ھم قاطيدر حال

 کرد و ی میدزد ھم خودشو قاط!. دزد آمده:  گفتنیرون، ميومدن بي، ھمه وحشت زده می رفت دزدی میکي" م، مث`يقد

  !.دزد آمد:  گفتیم

  !. گه دزد آمدي اون ھم که میول

  .!ستيپس اونم دزد ن



                                                2014Oct                   529  # Program 29                            ۹۹۹۹٢٢٢٢٥٥٥٥      شماره حضور گنج برنامه

 

15 

 

؛ ! دزدهینکه سرو صدا بکنه، ميه که با سکوت و بدوِن ايه جورين دزد، ي ایدا کنن؛ ولي تونستند دزد رو پین، نميبنابرا

  !.مي شنوی آن، دزُد نمیِ م، صداي که راه انداختیياھوين، ما در ھيو بنابرا

  :ديحا4، شما به خودتون نگاه کن!.  ما، دزد آمدهیِ ادھاي فرۀن، ھميپس بنابرا

  ه؟ياد و حرِف حساِب شما، چيه و ناله و فرآ

  د؟ينيچرا شما غمگ

 داره؟؛ مِن ی رو زنده نگه می خواستِن شماست؟؛ و خواستن، موتوِر من ذھنیِ  شما، صدایِ ن غم ھاينه که اير از ايغ

  !. ، به  خواستن، زنده ستیذھن

  ن دزد آمد؟ي گیشما نم

  !.ميني بیواِب دزد آمد، م خیدزد آمد و حت: ميگيست و چھار ساعته، ما ميب

 یيزھايچ!. م، بِبََرهي که داریيزھايم، دزد ممکنه اون چيم، بھش برسي خوای رو که میزيدزد ممکنه نذاره که ما، اون چ

  : گهيد، خدا ميم دير، امروز خواھي از اون زیت شدم ولينھا ھم ھويکه من دارم، پولمه، ھمسرمه، بچه ھامه، با ا

  ! ". خوام، مرکزت ماِل منهیم، من دِل تو !نيبب" 

  !.گه باشهيِز دي تونه چیه، نميمرکِز ما، ماِل زندگ: نه کهيتماِم صحبت، َسِر ا

  .ميان ببريواش، به پايواش ين که غزُل ياجازه بد

 یشتر گوش بده، مي خواد بی میح داده شده، ھر کسي توض٣٦٥ ۀن غزل در برناميا. ميم بخوني خوای میامروز مثنو

  :گهيبعد م. ف ببره اونجا، گوش بدهيرتونه تش

  خته شد بانگش با بانگ ھمه زان سانيآم

  ک مويدا نشود بانگش در غلغله شان يپ

  .خته شده در بانگِ مايبانگِ او، آم

دزد آمِد : خته شده با بانگِ يبا سکوت آم. وجوِد ما، ھم اونه" اص`.  بانگِ ماستیِ ر بنايبله، بانگِ خدا، در واقع، ز" 

م، دزد آمِد او رو به زبان ي که راه انداختیياھوي چون ما حواس مون به دزد آمد، دزد آمد، به زباِن فرمه، در ھ،!ما

                                            !.مي شنویسکوت، نم

  د؟يني بی میچد، يندازينھمه سر و صدا راه نيم، اگر شخِص شما، اياھو نداشتياگر ما ھ

  .رهي گیواش از شما ميواش ين، يدي رو که شما بھش چسبیزيھر چ. رهيين جھان در حال تغي اد کهين ديخواھ

ا�ن، . ده شدهين که چروکيني بین، ميآين اونجا، پس از سه ھفته ميذاريب رو ميه سيشما . رون، اسمش زمانهيدر ب

   بود؟ینطوري ا من،ۀافيق" د، واقعايني گنج حضور رو ببۀن برناميشما اول. مي ھست٥٥٥٥٢٢٢٢۹۹۹۹ ۀبرنام

  نه؟. بنظر فرق کرده

  .  نبودینطوريا. ر تر شدهي کرده؟، پیچه فرق

  ده؟ي دزدیک!. دهي رو دزدیزيه چي، یه کسي

  .زمان: ميگي اوقات میگاھ
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  .مين لحظه ھستي ایشه تويھم. شهين فرم، عوض مين لحظه، ايدر ا. ، وجود ندارهیزمان. زمان، از جنِس فکره

 عوض شده، ین فکر عوض شده، ھمه چين جسم عوض شده، اين فرم عوض شده، ايه بودم، ان لحظي ایشه تويمن، ھم

  .ره؟، نهي تونه بگی جلوشو میشه، کسينطور داره عوض ميھم. ن صورت در اومدهيا�ن، به ا

  !. فقط من، عوض شدم؟، نه

  .نيد که شما ھم عوض شديد دي، خواھدينينه ببيي آیِ نه، خودتونو تويي آیِ د رويش تونو بذاري سال پید عکس سيشما ھم بر

  !. دزده؟ی می ک

  ه؟ين که دزد کينيذاره که شما ببي شما میِ اھويا ھيآ

  !.هيد دزد کي، تا با4خره شما بفھم!گه دزد آمدي، ھم م"اون !. " گه دزد خداستيداره م

  ن؟ي اومدی چی، برا!ن؟ينجا چه کاره ايشه، پس شما اي که داده شده از شما گرفته میھر چ

ن خدا شما ين، بذاريجاد نکنين، مزاحمت اي اومدیارين، به صورِت ھشيقرار بد" او " ار ينکه دل تونو در اختي ایبرا

  !. ھستمی شد، من ناراضی شد، چرا اونطورینطوريچرا ا: نين ھمه نگيا.  خودتون قائم کنهیِ  پایرو بکشه رو

  .  کنهیخدا بشه، ُشکر مده بشه، از جنِس يي از ذھن زایھر کس: مي قبل گفتۀھفت

  .تهي، به خواستن و عدِم رضایموتور من ذھن. تهيموتور حضور به ُشکره و رضا

  !.ديستيخشنود ن!. دي ھم ھستیتون بلنده، ناراض,, خواستن  ,, یِ ، صدا!دزد آمد، دزد آمد: نيگي میاگر شما، ھ

زھا رو و شما خرسند ي دزده چی کنه، میوض من جھان؛ و اون داره عي ایِ  گذرایزھايده باشه به چي تونه چسبی میک

  !. ديستينه ني ھمید بود، براي، معلومه که نخواھ!ديباش

  ستنن جُ ي با توست در ایعنيَو ْھَو َمَعُکم 

   ھم در طلب او را جویيجویآنگه که تو م

 ذھن، ۀلي، بوس "ی ھمراھت،يَّ َمع: " گمي اوقات می، که گاھ"د ياو با شماست ھر جا باش: " گه کهي قرآنه، مۀين آيھم

 یحت. ، وجود نداره,,من ,, ، "د ياو شماست، شما او ھست " یعني، "او با شماست " نکه ي ایعني: گهيم!. شهيده نميفھم

  ! ".اوست" ن فرِم شما، ي ایتو

ن يما ھم. مي ھستین آگاھي، ما ھم!مي ھستیه کاره اي، ما ھم یي جوی، و اگر تو ا�ن م! "ن ُجستنياو با توست در ا" 

. ديرون جستجو نکنيزھا را در بيگه چين که دي کنیشما ا�ن، انتخاب م. مين قدرت انتخاب ھستيما ھم. مي آزاد ھستۀاراد

  !.ست ا4نين: ن ھست کهيش ايمعن" جستجو اص`

  !. دي کردیاگر بود که شما جستجو نم

ما چرا حس نقص . مي کنیما حِس نقص م. مي کنیمخب بله در طلب، ما طلب : گهيم. دي کنیگه با ذھن جستجو نميشما د

  م؟ي کنیم

 ی ما راضیخوام، وليخوام، ميخوام، ميخوام، ميم: گهي میدرسته که موتور من ذھن. مي شی نمی دن، راضی میھر چ

 پس،. مي کنی و نقص میم بود، حس ناکاملينده ھم نخواھيم، در آيستي نیم، ا�نم راضي نبودیچ موقع راضيھ. مي شینم

        !.مي تونیم، نميد بگردي بایزيه چيدنبال 
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ن که يُص دارين تشخيص بده، چون قدرِت ايگه تشخيحا4 نرو د. " دينه که شما طلب کني ایسم براين مکانيا" اتفاقا

  ! ". ست، در منهيرون ني، در بی بودن و عمق، فضاداری که من دنبالش ھستم، شادیزي و خدا و اون چیزندگ

ه، ي، عدِم اعماِل عقِل من ذھن...ُجستِن او . شدنه" او " ل به يروُن متوقف کردم، حا4 ُجستِن او، تبدياز بگه جستجو يپس د

  .هيِر مِن ذھنيعدم تعم. هيکار کردِن خواستِن مِن ذھنيب

  آد از بغل ي میکيم، يريواش راه ميا يم، يچي پی میکي یِ م، جلوي کنیَدفه اشتباه ميِ م، ي کنی می رانندگید، وقتيني بیشما م

ر ي خواد خودشو تعمی الفور، میده و فيواکنش نشون م"  ما، فورایِ ، مِن ذھن,,... ف`ن  ... یآ,, : گهيشه، ميمان رد م

  .، برخوردهی مِن ذھنیِ ه جاي که به ما گفته، به یزيچون اون چ. کنه

  ".نه " م؟، يک شدي، کوچیبلحاظ زندگ" ا ما واقعايآ

ر کنه و ي واکنش نشون بده و با واکنش ھاش، خودُش تعمین من ذھنيد ايذاريد، نمي شیدار مواش که شما فضا يواش ي

  .دي مواظِب خودتون ھستیول. ک بشهيکوچ. ک بشهي، کوچین مِن ذھنيد اي کنیشما ھم مشارکت م

  !. لِه کنن بِرندوگران ما ريست که دينن ي ایِ ک بشه معنيکوچ

  . دي کنی خودتون، خودتون رو بزرگ نمۀل خودتون، به ارادي خودتون به میول

  :ه ستين ھمون آيبـــله، ا... امروز 

 ۴حديد، آيه ) ٧۵(م، سوره يقرآن کر
 

 ...َوھَُو َمَعُكْم أَْينَما ُكْنتُْم ... 

 
 یترجمه فارس

 
 ...د يو اوست با شما، ھرجا که باش... 

 
 یسيترجمه انگل

 
And He is with you wheresoever ye may be. 

:دي گویدوباره م  
  

  روني بیکتر است از تو با تو، چه روينزد

  شوی خود مچون برف گدازان شو، خود را تو ز

  . ک برفهين يام، ين ِگردباد که ما باشين فضا، اي در ا،ميشه، اگر متوجه بشيپس معلوم م

ن فُرِم ماست، فرِم ما ھم يف اون تو ھست و اي کثیزھاي سنگ و خاک و چی ھاست، دونه ھایبرف پُر از خاک و آلودگ

  . شماست و خداستیِ ن لحظه فضا دارين لحظه ھست، ايکه در ا

 د؟ي شیم که شما ساکِن روان ميآد گفتيادتون مي. شه ستيت ري نھایم، بيگي که میرفضا دا

 ن،ي ریبه جھان نم. ني رین، به جھان نميگه واکنش نشان ندين، دي شیت که قائم مي نھای بۀشي رین عقب، روي ِکشیم
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ن برِف شما که يبه که اين ترتين و به ايري گین صورت، اون فرم تونو در آغوش مين، در اي شیجه ساکِن روان ميدر نت

 که ین فضا داري وایارين ھشيم، اي جالبه که ما بدونیليشه و خيه، آب ميت شدگي از درد و ھم ھویدر واقع مخلوط

  .ن ِگردبادي ایم در ھمه مھمان اومده، ا�ن، جمع شده تويگيم

  .گه برفيمنجا ي ما رو، ا�ن این من ذھنين بِت ما، ايم، اي پرستی که ما میزين چيا

  .  مطلقه، خالصهیِ ارين ھشيرون و آِب صاف، ھميآد بي، آِب صاف میحا4 شما گدازان که بش

  .شویخود را تو ز خود م. شهيتون آب م,, مِن ,, ه و ين شماست و خداست و فضا داري خالص، ھمیِ اريھش

  : گهيد مي دونی و ھمانطور که می رو، آُب، از اون کثافات بِشویاريھش

  . ک ترهيبه شما نزد" او " ن، يات، رگِ گردن، رگِ دل، حا4 ھر چه اسمشو بذاري حاز رگِ 

  .مي داریامروز دوباره باز در مثنو

 یکيم، با او يم و اگر ما فضا دار بشيم و خودمونو را از خودمون بشوريد مثل برف گدازان بشيشه ما بايپس معلوم م

  .مي کنیدا ميم، زبان پيبش

  .ميد کني تأکیھمه به زباِن من ذھننيست که اي4زم  ن

  د جان را مثل سوسنيواز عشق زبان رُ 

  ن خوير ايش، از سوسن گدار زبان خامُ یم

  .خاموشه.  خاموشهیاد داره ولين؟، زبان زيديگِل سوسُن د

              .مي ھم دارید، امروز در مثنوي سو را خاموش کنیشما، زبان ھا

م در يجاد نکنيسوال ا. م، بھترهيسوال نکن. م، بھترهيندازيل و قال راه بيم قيم، کمتر سوال کنيھر چه کمتر حرف بزن

  .,,من  ,, یعنيسوال . خودمون، بھتره

 دونه، ی رو مینکه اون عشق، ھمه چي اید براي رو بدونیزيست چيشما 4زم ن.  خوام بدونمی رو میزيه چي من یعني

  . دونهی رو مید، اون، ھمه چيستيوجه ن شما و متۀ که گفت آمده در خانیتناھي 4یِ ن فضايا

  !. مي دونی رو میم ما ھمه چيم و بگي رو نگه ندارین ھست که ما دوباره مِن ذھنيش اين معنيا

  .مي داریامروز در مثنو

  ا نشدم؟يل شدم؟، يمن تبد: ميد بگيمنصفانه با!. مي را حس کنید خرد و شاديبا

ل شدم يگه خدا آمده، پس من تبديدل مان م. ,,ل شدم يمن تبد,, : ديده نگل نشيتبد. دي خودتون کار کنید، روياگر نشد

  .ان به حرف من گوش بَِدني، مردم ب!گهيد

  : ی گیاگر شما م!. ، نشده,,ل شدم يمن تبد,, : گهي میھر کس". نشده " گران رو عوض کنه، ي خواد دی میھر کس

   ".ینشد" ل شدم، پس، يمن تبد

* 

  : براتون بخونمی مثنوت ازين چند بياجازه بد
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 ٠١١١ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 ذابحر عِ ن بيصورت ما اندر

   آبیھا بر رود چون کاسهوَ دَ یم

 شما ا�ن به صورتِ . شماستیِ  در فضا دار،ن لحظهيِت ايا وضعين صورت، فرم که گفتم، مثل گردباد وپس، ھم

د، يني بب رونود، فکرتيني بی م رونود عقب، فکرتيکش، بِ نيريد در آغوش بگينو تی مون رو فرم ت، عقبني، بکشیاريھش

  .هگيست دي، از جنس فکر نهني بی مونھا ري که ایارين ھشاود، يني بیھم م  رونو تجانِ يھ

  . هريھا، رِو آب من، مانند کاسهيري شیِ اين دري، صورت ما، در ا)نيري شیعنيِعذاب ( .هنيرين از جنِس بحر شين ھميا

رو  ین گستردگيجه ايم، در نتيستين نوارانه متوجه پُر نور شدِن درون مي ما ھشی آب نشده، وقتکاسه پُرِ که  یوقتحا4 

  .هريراه ما يدر  آبِ یِ روکه  ی کاسه اهي: ه کرده بهيتشب ما رو یِ اريھش ،نجايا. ميجمع کرد

  شتا چو طَ يتا نشد پُر بر سر در

   غرق گشتیچونک پُر شد طشت، در و

  .دي شی میکيو  با ایعني. ديش یا غرق ميد در دريريد، ميشب از آب پُر ،ارانه، مثل طشتيھشپس، اگر شما 

 یبرا. ه کنی پُر از نور مون کار درون شما ريواش ايواش يد قبل از قضاوت و ي شیم ميست که شما تسلھن ي انگرِ ونش

 هگي د.شهيده ميرون کشي بی ذھنی از فرم ھا،یاريھش. هشي آزاد میاري ھشید، مقداري شیم مينکه ھر موقع شما تسليا

  .ن لحظه ستيرش اتفاِق ايم پذيتسل. ن لحظهيد درايش یم ميد، تسلي کنیر نمي تعمنُ وخودت

  . شما ھم ھستیِ  خداست و فضا داریِ ن فضا داريا ھميد، دري شیا مي، غرِق درهشين پُر مون، طشت تيبنابرا

  : هگي میم چينيحا4 بب

  یعقل پنھانست و ظاھر عالَم

  ی نمیا از ويصورت ما موج 

 هي و ظاھر هشيده نمي فکر دۀلي، بوسهشيده نمي حواس ما دۀليبوس. ه پنھانن،او.  خوِد خدایعني.  عقِل خدایعنيعقل، 

  . جانات مان ھست، ھمان چھار بُعد ما ھستي؛ و ظاھر بدن مان ھست، فکرمان ھست، ھیعالَم

ماست، جاناِت يِک ماست، تِن ماست، فکِر ماست، ھيزين فيچھار بُعد ما، ا. ظاھِر ما، چھار بُعِد ماست که با ھم بافته شده

  .ی ظاھر عالَمه،ييکتاي یِ ن فضايجانات ھستند و جاِن ماست و ظاھِر ما در دروِن اينھا ھيا... مثل خشم و ترس و 

  .س شدهيا خيدر از، )یسيخ(نَم . ا مثل نمهي؛ و استيدر یموجک ھا ايصورت ما مثِل موج 

  .  صورت ما ھم از اونهیعني

  :گهيل ديک تمثي

ه کنن، يان تجزين بدن ما رو بي اگر ما رو، ایعني. هي بدِن ما، خال%99,99: گهيآد، مي نو مکِ يزيادتون باشه از فياگه 

  ا ماده ست؟يست که موجه، ين ذره معلوم نيک کنن، آخريک کنن، کوچيک کنن، کوچيک کنن، کوچيکوچ

  . ذره ستیاھ موجه، گی گرده، گاھیالکترون که دور ھسته م. مثل الکترون. ک لحظه ماده ستيه لحظه موجه، ي

  .  تونه ھر دو باشهیم.  تونه ذره باشهی تونه موج باشه، مین ذره در انسان ھم، ميک تريکوچ
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د، يفکر نکن" ن لحظه اص`يد، اي باشید فقط فضا داري تونیشما م. ه فرم ھم وجود دارهي وجود داره، یه فضا داريدر ما 

  !.                در درون البته. ديفرم نداشته باش

  . دهیح مين ھم ا�ن مو4نا داره توضيم، و ايريم تا بمي کنی مین فرم زندگي ایشه تويما ھم

ت ينکه ما از جنِس خدائي ایبرا. ميم و زنده باشين فرم باشيم خارجِ اي تونی میم وليم، فرم ھستين بدن ھستيما وابسته به ا

  !.گهيم ديگين ھا را ميم ھميم، داريم، از جنِس خدا ھستي ھستیاريم، از جنِس ھشيھست

  ".من نقل کردم : " گهيمو4نا ھم داره م. ن تن، اون زنده ستيکه مستقل از ا

ن ي ایِ زھاين تن و چياج به اين ھم احتي ھمچی کنه ولی می که زنده به حضوره، درسته که تو تن زندگین کسي ایعني

  :نکهيازمند باشه به ايا ن که مثل می اونطوریول...  خوره و یُخب درسته غذا م.  ندارهیجھان

د کار يِر نظِر من بايز... ن يا" ن کرده، اص`ين به من توھياد اون کار رو بکنه، يد اون کار رو بکنه، اون باين بايا,, 

، حضور ! نداره کهیاجينھا احتي، به ا! گه کهینھا رو نمي، ا,,... د نکردن ييکار رو نکرد، منو تأ... کنه، اون چرا اون 

   .پس، عقل پنھانه. اج دارهينھا احتي به ای، من ذھن! نداره کهیاجيھا احتنيبه ا

  لت سازدشي وسیھر چه صورت م

  لت بحر، دور اندازدشيزان وس

  : گهيم. ار مھمهي بسیت ھايت از اون بين بيا

ما مثل موجه پس صورِت . له ش فکره که بحر رو بشناسهي سازه، وسیله مين فکِر ما، وسين صورت، اي، این مِن ذھنيا

  .د با ستاره ھاشيريد، آسمان را در نظر بگيري، شما فضا را در نظر بگ"ظاھرا. و نمه

له بسازه و يه وسين وسطه، بخواد ين فرم شما که اياگه ا. رهي گیار ميشه فرِم شما را در اختي در  دروِن شما باز میآسمان

  .اندازه یرون ميا اونو بيله، دريبا ھمون وس: گهياونو بشناسه، م

. شهيِت تو ميِن محروميله، عياون وس. یشيله محروم مي، با ھمون وسی اونو بشناسی خوای که شما میزي با ھر چیعني

 یفقط م.  خوام عسُل بچشمی من نمینکه شما بگيدرست مثل ا. شهيسبِب عدِم شناخِت تو م. شهيِت تو ميسبِب محروم

  ".  ا بچش يه دفعه بي، !ی آخه راجع به عسل حرف بزنی خوای میتو عاشقِ عسل، تا ک. " خوام بشناسم

نکه ما تو ذھن ي، علت ا,,م يما کرده ا,, ن کار که يد به ايد، اقدام کني تونه بشناسه و اگر شما کوشش کنیصورت نم: گهيم

  ".شه ينم" ، !ميم خدا را بشناسي خوای فکر مۀلي، بوس!گهينه ديم اي ھستیزندان

  !. شدهک مفھوم ين خودش ھم يھم

  . شه با ذھن خدا را شناختيـ آقا نم

 ی؟، چرا عقِل مِن ذھنی بری رو بکار می؟، چرا عقِل مِن ذھنیدي رو شما داره؟، پس چرا ادامه مین کار چه اثريُخب ا

  ن کار؟، ياز ا یري گی میجه ايِس تو؟، آخه چه نتيشده رئ

  ن؟ي شین رد مي خونینطور ميا ھمي اثر داره  شمایا رويم؟، آيريم بگي خوای میجه ايت ما چه نتين بياز ا

 شناخِت او، که با ی سازم برای میله اينم چه وسيِر نورافکن بذارم، ببي،، من بذار خودمو ز: ني گیاثر داشته باشد، م

  !.روني پرانه بیله، ھر دفعه منو مياون وس
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 یبرا. یم بشيد تسلين کار، باي ایبرا!. ا بچشي، تو بینکه شما با ذھن بشناسي ایُخب بجا. ھمون عسله.  تونم بشناسمینم

ن دکترا رو دو سه روز يآقا حا4 ا: گهيم. ره در مورد عسلي خواد بگی دکترا میه کسي. ید پس، نشناسين کار، بايا

  !. ميعسل و کره بخور. ميم صبحانه عسل بخوريا بريل کن، بيتعط

            !. دهي مین چه مزه ايا ببيس راجع به عسل، بيشما کتابتو ننو

  !.هي دوند عسل چیگه بدوِن استفاده از فکرش، ميشه و دي میکي چشه، عسل با وجودش ی عسُل میُخب، وقت

ه شناخِت ين شناخت، يا.  و شناخت خودتونی شناخِت زندگین برايله نگرديشما دنباِل وس. مي بشید اونطوريما ھم با

  . خودُش شناخت، خدا را شناخته استیسھر ک: گهيم، مي ست که ما داریه شناختيست، ي نیذھن

  چرا؟.  خدا را شناخت، خودش ھم شناخته استیھر کس

  فرض کن اروپا، خدا با " ست که اگه من برم مث`ين نيش ايم، معنيگيم دينکه خدا با ماست ھر جا باشيم راجع به ايدار

  "!.گه اص`ينو نميا". گه ينو نميا. نه" ، "گه؟ ينو ميا" ا برم خدا با منه، يام خدا با منه، استراليکا بيمنه، امر

  شه؟يا کمتر ميشه، يادتر ميره، شما احترام تون به خودتون زيره، حا4، اگه او داره مياو داره م: گه کهيم

  شه؟يا کمتر ميشه، يادتر ميشما اعتمادتون به خودتون ز

 یشه ھم او کرده، شما ھمون کارھا را ميه، ھم کنین کارھا رو مين و او داره اين که شما خدا ھستي دونستیاگه شما م

  ن؟ي کنین مين که ا�ن، داري کردیا مين يکن

، من ! امیاري، من ھش!هيارين ھشي، ا!ن چه وضعشهيآقا زشته، ا: ميگيم؟، ميبت کنيم، غيشه ما دروغ بگيم" مث`

  !.ن کارھا رو بکنمي، چظور ممکنه من ا!، من خودش ام!تميخدائ

 خودش و خرد ۀ، بلکه احترام به اون عسل و مز!تشيّ نه احترام به من. شهيادتر مياحترامش به خودش ز. " کنه آدم ینم" 

  .خودش و عمِق خودش و عظمت خودش و به بحر

له ست يدن، وسيعدم اقدام راجع به عسل نوشتن و عسل را چش. له ستي فکر، وسۀلي بوسی زندگیِ يپس عدم اقدام به شناسا

ن ذراِت ينم اي خوام ببیل کنم، ميه و تحليق کنم، تجزيسم، تحقي خوام بنوی بگه من می نچشه و ھ عسلُ یه کسي اگر یول

   توش ھست؟یدروژنه؟، چيژنه؟، ئي ھست؟، کربنه؟، اکسی درست شده و موادش چیعسل از چ

     ! ".  ميما ھم ھمون کاُر کرد.  رسهینم!.  عسل؟، نهۀ رسه به مزیم" 

  ا راز رند دل دھندهٔ يتا نب

  ر دورانداز رايند تيتا نب

  . نهي خدا را نبیعنينه، يه و فرمه، راز دھنده رو نبيتا دِل ما، که از جنِس مِن ذھن: گهيم

  : نکهي کنه به ای، اون دوباره اشاره م... فکر یعنيشه، ي کماِن خدا انداخته مۀلير ھم که بوسيت

  !. ندازه، نه تويد بي، خدا بای اندازیر مي تو تیوقت

 کنه، بلکه ی فکر نمیگه من ذھني کنه؟، دی فکر مید، کي بشیکي شما دِل تون باز بشه و فضا دار بشه و شما و خدا یوقت

  .نه، خبر ندارهيرانداز رو ببي تونه برگرده تیر، فکر، نميشه و تيفکرھا از کماِن شما انداخته م

  .د خبر داشته باشهيفکِر ما با: ميگي ما میول
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م يريم، وام بگي پول قرض کنیکيم، از ي موُن بدیم، بدھيآريرون پول دربي بیچه جور: هيروني بیِ زھاي چیفکر فقط برا

  .گهينھا را مو4نا ميا!.  خورهی شناخِت خدا بدرد نمی برایول... م، يخونه بخر

  زيد وز ستاوه دانَ ياسب خود را 

  زيواند اسب خود در راه ندَ یم

  . گمشدهیعنياوه ي

  .اسِب ما گمشده: ميگيم، ميني بی چون نمیول.  اسبهیم، زندگي ھستیاريما ھش. مي سواری اسِب زندگیِ ما، رو

  ؟ی چیعنيز ھم يست .زياوه داند وز ستي

  .  درست شدهیاري ھشۀلي، بوسیز، مِن ذھنيست

، یيدازھا در ذھن مون و جيدن به مفھوم چيزھا، در واقع چسبيدن به چيزھا، چسبي با چیت شدگي ھم ھوۀلي بوسیمن ذھن

  .درست شده

   .              م گفتيامروز خواھ!. ی کنه با زندگیزه مين ستي درست شده و بنابرایت شدگي و ھم ھویيبر اساِس جدا

ن ين لحظه که ايت ايا وضعيم، در اون فضا و ِگردباد يني بین لحظه را ميم، فرم اي داری جسمیِ اريچون ھش چطور که ما

م، از گردباد خوش يني بین گردباُد ميشه ايم، ھمي داری جسمیِ اريم، ھشي ذھن ھستیوسطه در آغوِش ماست، چون تو

  ست؟يچرا خوب ن. مي دونینده مون خوب نمي آیت رو براين وضعيا. آديت خوش مون نمياز وضع. آديمون نم

  . دهیم نمي خواستی که ما مینکه اون زندگي ایبرا

  !.ِر ماستي زیِ گدر ھمون زند!. ست که بدهي، در اون نی زندگیول

  .مي، ما خودمان ھستیزندگ!. مي، ما سوارش ھستیزندگ

  . روش سواره، گم شدهیاري که ھشیم، اسِب زندگي کنیزه، فکر ميما، در اثر ست: گهيم

ن لحظه اطرافش، فضاش، فرم نداره و ما ين لحظه، چون اي کنه با ایزه مي، ستیستي کنه با نیزه ميفکِر ما، چون ست

  .مي کنیزه ميجه باھاش ستيم، در نتيني بیم، فضاش رو نمي داری جسمیِ اريچون ھش

  . ميني بین لحظه رو ميفرم ا. زهين فرم بريه، ِخَرِدشو به اي که زندگیاريم اون ھشي دیاجازه نم

م، ينيب یپلکان نم" ا اص`ينده ي آیم برايني بیپلکان م. ميني بیمانع م. ميني بی موقع ھا دشمن مین لحظه را بعضيفرم ا

  .مي کنیله ميوس

ن لحظه، يد، از اي داری جسمیاريد، ُخب، ھشيد، با ھمسرتون قھريني بید، ھمسرتون رو مين لحظه نشستيشما ا�ن، ا

  . دي قھری با زندگیعني؟، ی چیعني. ديد، با او قھريني بیھمسرتون رو م

  . دي ھستن لحظهي در ای زندگیت ھايه، ھمسرتون و خودتون، وضعين لحظه که زندگيا

، یني بی، اونو نمی فرمیخودتون ھم که ب!. ی فرمه سواری که بی اسِب زندگیِ  شما را محاصره کرده، شما رویزندگ

  !. د، گمشدهي گیم

  ! ".نه" ن؟، يدرسته ا!. اسب خودتون اسِب فکره!. دي دوانیاسِب خودتون رو م
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  اوه داند آن جوادياسب خود را 

  چو بادشان کرده و اسب خود او را کِ 

  .جوان. جواد. شما.  مایعني آن جوانمرد، یعني آن جواد .دونه ی گمشده میعنياوه داند ي

  .! ِکشان کردهو،که اسب ، مثل باد، او ريحالدر !. نهي بیاسب نم.  کنه اسبش گم شدهین آدم، فکر مين جوان، ايا: گهيم

   گفته؟یامروز مو4نا چ

  ؟ی چیعني. دي ھر جا بر،شه با شماستيخدا ھم: گفته

 اون، یشما رو. ، خدا، شما را در آغوش گرفتهیزندگ. دي ھستیسواِر اسِب زندگ" ، دائمایاري شما به صورِت ھشیعني

  .یاريد به صورِت ھشيھست

  ؟یني بی رو میچ. یني بین رو نميحا4، شما ا

  ؟یني بیچرا فرم رو م. یني بیفرم رو م

  ؟ی داری جسمیاريچرا ھش. ی داریسم جیاريدر ذھن ھش. ی ذھن ھستینکه توي ایبرا

  د؟يني بی رو مین لحظه چيا. زھا، تو دِل تونه، مرکزتونهين چيا. یتيزھا ھم ھوينکه با چي ایبرا

   کنه؟ی می شما رو از جنِس فضا داریزيچه چ. ديني بی رو نمیفضا دار. ديني بیفقط فرم رو م

  ؟ی چیعنيم يتسل". م يتسل" 

د، يني بین لحظه رو جسم ميِت ايد، وضعي داری جسمیِ ارينکه ھشي شما، ولو ایپس وقت. ظهن لحيرِش اتفاِق اي پذیعني

  .دي شیاز جنِس اسب م. دي شید و شرط، از جنِس فضا ميد بدوِن قيرياگر اونو بپذ

. ره بین ور و اون ور ميشه، مثل باد، ما رو ايم ھميم در آغوش اون ھستيه، سوار اون ھستياسِب ما که خداست و زندگ

  . ديبا او ھست. دي اون ھستی، رویاريا ھشي و حضور، یاريد، به صورت ھشيھر جا بر. تهيَّ  َمعیِ ن معنيا

  !.                 م؟يشه متوجه بشيم مينيبب!. ميش رو ما بفھميکيگه، بلکه ي مختلف مو4نا میحا4، به صورت ھا

  رسَ رهيست و جو آن خدر فغان و جُ 

  رر به دَ  دَ انيھر طرف پرسان و جو

ره َسر يخ. گمشده در ذھن. شان حالي پریعني َسر رهيخ. َسررهيخم در ذھن، ي کنیما آه و ناله مون بلند شده و جستجو م

اِد ما به ين حالِت اعتيھم. یجاناِت مِن ذھني، ھی من ذھنی ھاین گرفتار در ترس و خشم و حسادت و گرفتاري ھمیعني

  . و دردی منفجاناتِ ي و ھی گری، منفی بافیمنف

  چرا؟. هشاني، پره کنیم، َسِر ما درست کار نميست و جو ھستر جُ م، ديدار فغانشه يپس ھم

 ین اسِب ما کو؟، اسِب زندگيکه ا: مي پرسیھمه جا م. هي باشه، َسِر من ذھنی باشه، َسِر زندگیاريد َسِر اون ھشيَسِر ما با

  کو؟

  ست؟يد اسب ما را کو و کي دزدکانکِ 

  ست؟ي خواجه چیست ا ران تُ رِ ين که زيا

  ده؟، کجاست؟ي دزدی کواسب ما ر: ميگيما م
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  !.؟هيچن ي، پس ا آقای خواجه، ای، ای که سوارش ھستنير ران تُست، اين که زيا:  که هگيبعد م

  م؟يرو متوجه نشد" ت يَّ َمع" ن اصط`حِ يُخب، چرا ما ا

  !. گهيگه دي من ھا را دارهيھم. ميم با ذھن مون بفھمينکه خواستي ایبرا

د به يل شدن، نباي تبدیبرا. یل بشيد بھش تبديخدا با شماست، رو، با. ی بفھمی تونیخدا با شماست، رو، با ذھن نم: گهيم

  . ديري بگینھا رو جديد و اي، گوش بدی و ترِس مِن ذھنی و کنترِل مِن ذھنیعقِل مِن ذھن

ک يوجود نداره، "  اص`ی من ذھنیعنين خود، يا. یري بگی جدديخودُت نبا. ديري بگید جدي فکرھاتون رو نبایبطور کل

  .ديري نگی اونو جدید، قضاوت ھايري نگید و عقِل اونم جديري نگین رو جديشما ا. هيِز توھميچ

 ی مینھا را جديده و اي رو میمعن... ن يا... ن يم که اي کنیم و قضاوت مي کنیر مينکه ما اعماِل مردُم، گفتاِر مردُم تفسيا

  !.ن موضوع خانواده ھا رو بدبخت کردهيم، ھميريگ

  ر ران تون؟يد زيني بیاسب رو م" حا4، شما واقعا

  :گهيم

  کن اسب کو؟يست لن اسبَ ي ایآر

   اسب جو شھسوارِ یبا خود آ، ا

  !. ن اسبهيبله، ا

  د؟يني بید، مين اسِب شما که سوارش ھستيآقا ا: گهي میکي

  ب کو؟ُخب، اس ین اسبه، وليبله، بله، ھم

م يک لحظه تسليم، ي ھستیم، از جنِس زندگيم باز کني تونی و فضا رو مین لحظه به فضا داريم اينکه آگاه ھستيبمحض ا

م، حس يم، زنده شديت حس کردي نھای بۀشي ما اومد با4، ریاري ما، حال مون خوب شد، ھشیم و باز شد جھان برايشد

  . .. موقع ھا ید بعضيديم، ديم زنده ھستي کنیم

  !. ھستمیاسُب متوجه شدم، من سواِر اسِب زندگ!. ناھايھا ھا ھا ھا، اسب ا: دي گیآنموقع م

  ن اسب کو؟ي، ا!ره تو ذھنشيه لحظه بعد مي، ن اسبَستي ایآر

  !.اسب گم شد

  !.ديپر... ، اسب یني با ذھنت ببی خوایتا اسب رو م. نهي خواد با ذھنش ببیاسب رو م

  کدوم خود؟ با خود،!. تتي خودت بشو، زنده بشو به خودت و به خدائیعنيبا خود آ، ، با خود آ

   . شھسواِر اسب جویبا خود آ، اد، ي که شما ھستید، زندگي که شما ھستیارين ھشيھم!. ینه مِن ذھن

گفته مو4نا از اول !. ِر رانتهي اسب ز!.؟یي جویاسب م چرا ی ولی مقام ھستی، تو خوِد سواِر عالیھست شھسوارِ تو خوِد 

بانت رو ي و گریا بترسيز بگنجد و تو نين بحر، ھمه چين بحر، در اي ما فضا داره و در اۀ ما و خونۀاو اومده خون که

  .!مي اسب جو ھم ھستی ول؛ميما شھسوار ھست. ديبان مدرانيد، گريد، مترسي، مترسیبدران

  .     دي شماست، ھر جا باشاو با: ِر اسب جو شھسوای خدا، ابا ه کنی، اشاره مهگي من رويت دوباره ھمين بيــله، اب

  : گهيم
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  کن اسب کو؟ين اسَبست لي ایآر

  .  شھسواِر اسب جویبا خود آ، ا

  ست ُگميکي و نزدیيدايجان ز پ

   چو ُخمیچون شکم پر آب و لب خشک

  . نجاي، خدا، در ای زندگیعني جان

  : زنهیا�ن مثال م!. داست و آشکاره ُگمهي از بس پیعني!. ه، ُگمیکي و نزدیيداياز پ

  چرا؟.  لب مون خشکه، مثِل ُخمیم که شکم مون پُر آبه وليو ما مثل ُخم ھست... 

 یم، بيت عمق داري نھایم، ما بيم، ما پُر از نوري ھستیم، آِب زندگيما پُر از آب. مي کنیم تو ذھن جستجو مينکه رفتي ایبرا

م به تن مون يذاريم به لب مون برسه، نميذارينم!.  که لبش خشکهم به ذھن، مثل ُخمي رفتیم ولي ھستیت فضا دارينھا

  . برسه

نکه به ي ایم برايزين لحظه بستيم، با اتفاق اي داشته باشی جسمیِ اريم، اگر ھشيزين لحظه بستيم به ذھن و با ايما اگر بر

ن يکه جسِم ايم، در حالي خواستی ذھن مون مۀليست که ما بوسي نیزينکه اون چي ای ده، برایت نمي ده، ھوی نمیما زندگ

  !. د که آب رد بشه کهي دیه، شما اجازه نمين لحظه زندگين لحظه ھست، ايلحظه، فقط ک`ِه ا

  !.د به جسِم ما، به ذراِت وجوِد ما برسهي بایآِب زندگ

م، ما از جنِس ي ھستیما زندگ". م يما او ھست: " نه کهيد، امروز صحبت َسِر ايھست" او " د که يارانه ندونيشما اگر ھش

  . مي نداریم، ما زندگي ھستیزندگ

  !.شهي، م,,داشتن ,, ل به ي، تبد"بودن " م، ي کنیدرست م,, من ,, م ما اونجا، يري میبه زباِن ذھن، وقت

  . ,, دارم، من خدا دارم یمن زندگ,, : ميگيم

 رو از شما گرفت؟، اگه یشه زندگيم. تشه از شما گرفيد مي را که داشته باشیھر چ! ". شه خدا را داشت؟يمگه م" 

  !.ا خدا رو داشتي رو داشت یشه زندگيمگه م!. گهي مونه دی میرند، چي رو از شما بگیزندگ

د، خوِد خدا يت ھستيد، خوِد خدائي ھستیشما خوِد زندگ. ن غلطهيپس ا. شه از شما گرفتيد، مي رو که داشته باشیزيھر چ

 ُخمجه برسه، تجربه بشه، مثل ين کار در شما به نتيد ايد و اجازه ندين موضوع رو ندونيارانه اي، اگر شما ھشید؛ وليھست

  !.لب خشک: دي شیم

*  

  :گهيکه م. ن دو تا مطلبيا. مي ست که امروز باھاش کار داریه اين ھم آيا. بله

  

 ۶١ق، آيه ) ٠۵(م، سوره يقرآن کر
 

  .َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ ... 
 

 
 یترجمه فارس
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 .ميکتريو ما از رگ گردن او، به او نزد... 

 
 یسيترجمه انگل

 
We are nearer to him than (his) jugular vein. 
 
 

  .نه بخوه برنه توی م، خوادی می کسهاگ.  قرآنیه ھاين آي کنند به ایت ھا، اشاره مين بيا

  . ميک ترينزد" او " ، به "ا رگِ قلب يات يرگِ ح: "  اوقات گفتندیا گاھيما از رگِ گردن، 

گه يات، داره مين ابي قرآن و ایه ھاين آي ایعني". م يما او ھست: "  کهن ھستيش اي معنین؛ ولي گی که میحا4، ھر چ

  ".د يمن شما ھستم، شما من ھست: " که

  :گهيده، ميح مينو و ا�ن، مو4نا توضيد ايآريد به عمل بيبا

   سرخ و سبز و فُور رایني ببیک

  ن سه نور را؟يش ازي پینيتا نب

 سرخ و سبز یتوني می، چه جوری، متوجه نور نباشیده باشينو ندير، نباشه، ان نوياگر ا: گهيم.  رنگی نوِر بیعنينور، 

        !.یني، ببیا رنگ ھا رو بطور کلي؛ )هگيسرِخ کمرنگ را م(و بور، فُور 

  ؟یني ببیتوني می، رنگِ سرخ و سبز رو، چطوریني رنگ را نبیتو اگر نوِر ب

   بگه؟ی خواد چیم. شهيده مين رنگ ھا دي رنگ ھست که این نوِر بيدر اثِر ا

 یآد، شما چه جوريشه، فکرھا بوجود ميده مين فکرھا ديه نور در دروِن ما ھست که اي، یاريک ھشي:  خواد بگه کهیم

 اون فکر به جسم ما اعمال یحت.  د4لت دارهیزيه چيه رنگه، به ي ید؟، ھر فکري کنی را مید چه فکريد بفھمي تونیم

  !.آدي م بوجودیجانيک ھيبشه، بو داره، 

  .,,ن کرده ين فکر، منو خشمگيا,, : دي گید؟، شما مينيا�ن خشمگ: دي شی شما متوجه میچه جور

  ! ". شما بوهیُخب ناراحت" ، ,,، من ناراحت شدم ین کلمه رو گفتيشما ا,, 

  . اون کلمه که فکره، رنگه

  !.ن کلمه رو؟يد ايديفھم"  شما اص`یچه جور

  : زنه مو4نایل ميتمث. ما وجود داره رنگ در شینکه نوِر بي ایبرا

ه نوِر يم چون يديص ميرون رو، تشخيما نوِر ب" اتفاقا. ميني بیم، رنگ ھا رو ھم ميني بیرون رو ميپس چون ما، نوِر ب

  . ميص بديرون رو، تشخي بیِ گه رو، رنگ ھاي دیم رنگ ھايشه بتوني رنگ، در دروِن ما ھست که باعث میب

  :مينو گفتيکبار اي

  !. دينيد ببيتونيشما که فضا را نم. هيد که فضا وجود دارد؟، فضا خالي شی متوجه میا، چه جورشم

   گوش مون، صدا ۀليبوس. مينيم ببيتوني چشم مون، گل رو مۀليبوس. مينيم ببيتوني حس ھامون، فقط اجسام رو مۀليما بوس

  .دن ماده و حِس ماده ساخته شدهي و شندني دی ما برایِ حس ھا. نھا ھمه ماده ھستنديم، ايم بشنويتونيرو م
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د يني بی میچه جور. نمي بیفضا رو، آسمان رو م: دي گیشما م!. هيد فضا وجود داره؟، فضا خالي فھمیشما از کجا م

  آسمان رو؟

  !.یفضا دار: گهي ست که مو4نا میزين چيمعادلش، ھم. نکه در شما، معادلش وجود دارهي ایبرا

  . زنده ھست" اون " دلت به : گهين که ميھم.  آمد اومھمان تو: گهين که ميھم

!. ؟ی کنی ھستند، چگونه درک می که به اصط`ح فکرھات چی فھمیتو از کجا م: گهي ده، میح ميا�ن خودش ھم توض

  ؟ی بندی باز، وجود داره، چرا میِ اريپس در شما اون، ھش. رهي گی درون، صورت میِ اريدرک شما در اون، ھش

  . ، باز ھم"اون با شماست " ، یعنيش نھا ھمه ايا

، چرا !ی به مِن ذھنیري، چرا م!ی کنیچرا خودت رو خراب م. نکه در درون، او با شماستي گرده به اینھا برمي اۀھم

نقدر مقاومت ي، چرا ا!ی کنینقدر قضاوت مي، چرا ا!ش رو به تو بدهي او شادی گذاری، چرا نم! او کار کنهی گذارینم

 ی که می، ھر چ"! اص`ی خواھی می، چ!ی خواھیات م,, من ,, نقدر با ي، چرا ا!ی خواھینقدر مي ا، چرا!ی کنیم

  !.  اون تُو، ھستیخواھ

  :گهي که ا�ن مین نوريدر ھم

  ک چون در رنگ گم شد ھوش تويل

  شد ز نور آن رنگھا روپوش تو

 رفت به رنگ، فقط ی اگر حواس مون ھمه اش میلو. مي رنگ ھم ھستیم، متوجه نوِر بيني بی رنگُ می، ما وقت...ھــــا 

  !.بله؟!. دينوِر خورش!.  رنگ ھم وجود دارهیم که نوِر بي شدیم، متوجه نميدي دیرنگ ھا رو م

 مون یم، تماِم زندگي کنینکه ما فکر مي ای عقِل ما رو بدزده، تماِم توجه ما رو ببلعه، برایه فکريدر دروِن ما ھم، اگر 

 خواستم ازدواج یا خانم مين آقا ي، با ا!ھمش حواسم به اونه ...یاون خونه رو نتونستم بخرم، وا,, : اره دیبه اون، بستگ

  .,,... آمد، ياد، نيرم بينقدر پول قرار بود گيا ايا ط`ق گرفت، رفت؛ يکنم، نشد، بدبخت شدم؛ 

  :ُخب اگر!. دين رنگ، دزديتماِم توجه ما را ا

  .هين فضا داريھوش ھم ... ،ک چون در رنگ گم شد ھوش تويل

   !.ن رنگ گم بشهيد ھوِش ما، در اينبا. ن فرِم ماستيت، اين وضعين ِگردباد، اي اطراِف ایِ فضا

  . شد ز نور آن رنگھا روپوش تو

ک ي، یرنگه، ھر فکر... ن ي  بعد، به اۀ، لحظ!رنگه، چون مھمه... ن ين لحظه، حواِس مون به اي، ایما، در مِن ذھن

  ...  رنگ، یکي رنگ، اون یکيوجود داره، اون ,, من ,, نکه توش ي ایارنگه، بر

  !. نھا مھّمنديچون ا!. نھاي ایھوِش ما گم شده تو

 تونه ی، نم!شه آدم بفھمهيگه، ميشه ديم. ن نورهيستن، مھم، ايچکدوم مھم نينھا ھيا: یري گیم ميه دفعه، شما تصمي

                    !.بفھمه؟

  !. شه از نورين صورت، اون رنگ ھا، روپوِش تو ميده بشه، در اي اون رنگ ھا دزدۀليُخب اگه ھوِش تو بوس

  چرا؟!.  در درونیني بی خدا رو نمیعني یني بیگه نمينور رو د. یني بیگه نمي نور رو دیعني
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  ... و مھم و یجد" ن فکرھا، واقعاي که ای کنیفکر م.  دزدهیه فکر مينکه ھر لحظه، توجه کامِل تو رو، ي ایبرا

بدرد " نھا اص`يه، ايتکرار" نھا اص`ي شده ست، ایشرط" نھا اص`يه، اين فکرھا، ماِل من ذھنين فکرھا، خانم ايآقا ا" 

  !. آدي، ب"اونجا " نه که از ي خورند، فکر اصلش اینم

  . آديم" اونجا " فکر حا4، از . شما اون نور بشو، باز کن، اونموقع، فکر کن

  . ,,م يني بیر رو ميم، ھم تيرانداز مائيھم ت,, : ميگيما م.  اندازهیم" او " ر رو ين تيقا، اآ: م، گفتيامروز گفت

  ! ".نيشه اينم" 

 اندازه یر مي باشه، از ما فکرھا را به صورِت تیرانداز که زندگيم، تي شیکه متوجه نور ميينجايم به ايآيما م"  مآ4یعني

ا چه يا بده ين فکر خوبه يم اي گیما نم. ميما ھم آگاه ھست. ميان، تماشاگر ھستما ھم بعنوان کم. ميو ما ھم تماشاگر ھست

ن رنگ ھا از ي فکرھا و ایاديد، مقدار زي نداشته باشیگران کاريد با دياگر شما بتون. مي نداریگران ھم کاريه، با ديجور

زه با يگرانه، ستيزه با ديد بکنند، ستيو نبان کارھا ريگران اينه که دي ما راجع به اید ھشتاد درصِد فکرھايشا. رنين ميب

  :م مايا�ن دار" اتفاقا. رنگ ھاست

  ستور بودچونک شب آن رنگھا مَ 

 ِد رنگ از نور بودي دیديپس بد

م، ينيم رنگ ھا را ببينکه ما بتوني ای برایشه حتيپس معلوم م. مينيرا ببرنگھا م ي تونیکه، ما نميکه تار شب: گهيم

 باشه، یاريد ھشي باشه، بانورد يم، بايندازيم، بينيجاناِت بدمان را ببيم، ھيني خراب مون را ببی فکرھام،ينيفکرھامونو بب

 یاريد، درست است ما ھشيجاد کنيه مقدار نور ايد، يرين لحظه رو بپذيد، اتفاق ايم بشين تسليايشما ب: ميگي می چیبرا

م، يريم بپذيتوني می ده؛ ولی نمینکه به ما زندگي ایم براي کنیمزه يم و باھاش ستيني بین لحظه رو جسم ميم، اي داریجسم

م که چه فکِر يني بیاد بشه، تــــــازه اون موقع، فکرمون رو مين نور زي، ایارين ھشيا. مياد کني رو زیاريم ھشيريبپذ

  !. ميدي دی، تا حا4 نم!م؟ي کنیه ما مين چه فکري، ا!م ماي کردی می، چه فکِر غلط!مي کردی میغلط

  !. شهيگه درست تر، نمين دي ُمنّزله، از ایِ  ما وحیِ م فکرھاي کنیم از فکرھامون، فکر ميستيما چون آگاه ن

  .ِد رنگ از نور بودي، دیديپس بد. گهينو ميداره ھم

   بروننورِ ید رنگ بيست دين

   اندرونالِ ين رنگ خيھمچن

  و ال ري، رنگ خنطوري رنگ، امکان نداره و ھمینوِر ببدوِن ،  رنگدِ يد: گهيم، مي که به موازات آوردین صحبتيھم

  !.د که نوِر درون باشهينيد ببي تونی میشما موقع

  .تهيَّ  ھمان َمعیِ ن معنينوِر درون، ھم شماست ھم خداست و ا

  : دم کهيد که من فھميد، بگيد بفھميست که شما بتوني نیزين چيا. ميم بفھمي تونینم. شهيت، در ذھن نميَّ َمع

د ھم خدا، بعد فکرھا را يد، آن نور ھم شما ھستياد کنيد نور رو زيبا. ستي نیزين چيچن". ا با ماست، ھر جا برم خد" 

  . ميني بی اساس رو در خودمون می باطل رو، بی شده رو، فکرھای شرطیِ د، تازه اونموقع، فکرھايني بیم
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  ن برون از آفتاب و از ُسھايا

  واندرون از عکس انوار ُع`

  . نوِر بودن. نوِر با4.  خدایعني ُع`

 ست ی ُسھا، ستاره ا.ُسھاست و از نورش از آفتابنھا را، ي و سرخ و ایم، آبيني بی که ما رنگ ھا را میعني، ن برونيا

  . نجا منظور، ستارگانهيدر ا. دني سنجی رو با اون میينايم، قدرت بيکه کوچولوه و قد

  . مينيرونو ببي بیم رنگ ھاي تونیدر اثِر نوِر ستارگان و آفتاب، ما م

 یيکتاي ی فضایعنيم، اون فضا، ي ما انسان شدیپس، وقت. ميم فکرھا رو ببنيتوني در درون، میا زندگي خدا انوارِ در اثِر 

  .نين ببنديياين" و قاصدا" در دروِن ما بازه، شما عمدا

*  

  :         خونمی براتون می از دفتِر اوِل مثنویگه ايحا4 مطلِب د

 
 ۶۶۴٢ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو

  

  ُحکم ُکْن فَکانیش چوگانھايپ

  م اندر مکان و 4مکانيدویم

  :گهي قرآنه که مۀيآ.  ُکْن فَکاننين لحظه؛ و شما اومدين لحظه، در اي چوِب چوگانش، حکمشه، در ایپس، زندگ

  

 ٢٨يس، آيه ) ٦٣(م، سوره يقرآن کر
 

  .إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 
 

 یترجمه فارس
 

 .شود یم. د باشينکه بگوي را خواھد به محض ایزينش چين است که ھرگاه آفريچن) در جھان(فرمان نافذ خدا 
 

 یسيترجمه انگل
 
Verily, when He intends a thing, His Command is, "be", and it is!. 

  

  !".  شودیم" ، "باش : " ميگيما ھم م! ". البته" ا نه؟، يم يحا4، ما جنِس اون ھست

  ".  شود یباش، م: " گهين لحظه، خدا ميدر ا: گهيم

  ".  شود یباش، م: " نيگي ھم مشما. نيدگار ھستيآفر. نيشما ھم از جنِس او ھست

  !.م ماين کار رو کرديھم!. شهي بد میلي، خ,,بشه ,, و ,, باش ,, د ي بگی مِن ذھنۀليامـــــا، اگر شما بوس

  . رسهیجه ميد، اون، با4خره به نتي رو که روش تمرکز کنیشما ھر فکِر لَق
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د، يد، بزرگش کنيرو تو ذھن تون تمرکز کنن فکر ي ایمن ف`ن مرض رو خواھم گرفت، ھ. ضميمن مر: ديشما بگ

  . ديدگار ھستيد، شما آفريبزرگش کن

  : دي گی نمی من ذھنۀليد و بوسي ھستیاريد که اون، ھشي شین لحظه متوجه ميشما در ا: گه کهيمو4نا داره به شما م

  .د اون خلق کنهي گذاریم!. دي را خلق کنیِز بدي، که چ,,باش ,, 

 چوگاِن او ۀليم، بوسي ریش ميم پي حکم او دارۀلي، چه در فرم، در مکان و 4مکان، ما بوسیيکتاي یِ پس، چه در فضا

 یيما ا�ن، ابتدا. ن کار مشکلهي ست، البته، ای شدِن کامِل شما در زندگی موازیعنيوسته ست، يِم پين تسليم، اي ریش ميپ

ن لحظه، آگاه يد با فرِم اي کنیزه مين لحظه ستي اگر شما ا.مين کنيم تمريتوني می نداره؛ ولیم، اشکالي تونیاگر نم. ميھست

  ؟ی چیعنين لحظه، يزه کردن با ايست. ديني آفریِز لق ميد چيد داريباش

  شه؟ي میجه کدوم حکم جاريدر نت.  بشهیجار ُکْن فَکان،ن حکِم ي دم ای من اجازه نمیعني

  . خواھد شد؟، دردیه اش چجين نتيا.  شمای و درِد مِن ذھنیت شدگينِش ھم ھويحکِم آفر

  ه؟ينطوريچرا ا. شتريدرِد ب

 مردم گفتند ید، ھر چي خورین لحظه، تکون نميد ايني شینجا ميشما، ا: ت رو کهين بين جمله را، ايد ايتا شما متوجه بش

:  گهي خدا میعني،  شودی باش و میعنيُکْن فَکان ، ُکْن فَکانحکِم  با ید تا زندگي دیک کردن، واکنش نشون نميو شما رو تحر

نکه خدا با ين که ايني بیم. ن لحظهير در اي افته، بپذی میھر اتفاق.  باشیمواز. بگذار اون بگه. شهيباش و ا�ن، م

              . کنندیبا ھم کار م" م، دائمايشماست و تسل

 ه کنی می موازون کار شما ريا. ديزي ستین لحظه، نمي شما با اتفاِق ایچ لحظه اي ھیعني. هيه و اساسين دو معنا، مرکزيا

  ؟هشي می، چرا جارهشب ید جاري و باهشي مید و حکِم ُکْن فَکان، جاري کنی مین لحظه آشتي با ایعني. یبا زندگ

 در مکان و 4 ه،رين نموادميچ موقع يھ. دي ھستینکه شما، زندگيم و ايتسل. او خوِد شماست. نکه او با شماستي ایبرا

  .هن حکِم ُکْن فَکانيا. ديري پذی، شما مه افتی می اتفاق در فرم، ھریعنيمکان، 

  .ميم بکني تونی نمیم، ما کاريم، اشتباه کرديديم که بد آفري کنیم، قبول ميدي اگر ما تا بحال بد آفری حت

، کنترل دين لحظه به بعد مقاومت نکنياگر شما از ا". بله " ؟، ه درست کنو ما ری توند زندگین حکم ُکْن فَکان، ميا ايآ

  ؟ی چیعنيکنترل " اص`... د، ينکن

  ؟ی چیعنيترس 

!. ني خواینم: گمي؟، من مه درست کنو شما ری خدا زندگني خوایشما نم!. هري گی مون کار ري ایِ نھا، جلوي ایھر دو

ن ي ای، جلوه عوض کنوگري دیکي خواد ی مید، ھر کسيدي ترسید، نمي کردی کنترل نموگران ريد، دي خواستی مهاگ

  .هري گی موحکم ر

  ".؟ ه به حکِم ُکْن فَکان عمل کنن، اوني خوای، نمني عوض کنوگري دیکي ني خوایآخه شما م" 

  . بشم ،،ینطوري خوام ای،، من م: ديد، بگي بزنیي جاهيد، يسي بنوون ريھم!. نين، عمل کني به انيي آیچرا شما نم

  ُحکم ُکْن فَکان یش چوگانھايپ

  مکانم اندر مکان و 4يدویم
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  : ديد، بگي ھستینيد، اگر دينو از قرآن بخوون ريھم. دي بخونوه رين آيد ايد، بريشک داراگر ھم 

  .؟ ،،هگي میبفھمم، چنو يا خوام ی،، من م

و ر" د او با شماست يھر جا باش" د، ھـــــم، ي بفھمور " هک ترياز رگِ گردن به شما نزد" د، ھم، ي بفھم، رونيھم ا

  !.هشي مید چينيد ببي کنیقاط. دي با ھم بفھموتا رن سه يا. ديبفھم

  :هگيمو4نا م

  ر رنگ شدي اسیرنگی بچونکِ 

   در جنگ شدیي با موسیيموس

. م خوِد خداستيه، بودنه، بگياريھش ،یرنگیما بدر . ده شدِن رنگ ھاستيرون، سبِب دينوِر ب. رونهي ب، نورِ یرنگیب

  د؟ي کنید مي چکار دارد،ي کنیزه مين لحظه ستين با ايي آیشما م

  شه؟ي میر نشه، چه جورياگر بخواد اس. شهير رنگ مي، اس باشهیاري که ھشی رنگیب

 یا جمع ميد؛ ي کنی افته، شما فضا را باز می مین لحظه اتفاقينم اگه در اي خوام ببیمن م.  شهیفضا دار م. رهي پذیم

  د؟ي کنیزه مين و ستيش

 نور یاريھش.  رنگهینوِر ب.  رنگهی بیاريھش.  در دروِن ماستی رنگیب. ني شیِر رنگ ميد، اسي کنیزه مياگه ست

  : ديگيشه، شما ميه رنگِ خاص مي جذِب یوقت. شهيده شدِن فکرھا مي رنگه، سبب دیخداست، ب

  . ,,ه غلطه ين درسته، ماِل بقيگم که ايشه، من مين نميبھتر از ا" ن خداست، اص`يقته، اين حقين رنگ، ايا,, 

  :گهيبعد م. گهينو مي ھم ھمیکياون 

 قرمز یکيگه رنگ شدند، ينکه دي ایبرا. زه با ھمي کنن به ستیِر رنگ شدند، شروع مي اسی رنگ، وقتی بیِ ن نورھايا

  .یي خدایِ اريه، ھشياري ھمون ھشی بودن، موسی موسیعنيت، ي موسویعني ،یي، موس شدهی آبیکيشده، 

  .  که در دروِن شماستیھمون فضا دار.  خودش قائمهیِ ده شده و روييا زاذھن ھاز   کهیا یاري؟، ھشیاريکدوم ھش

 که توش یه فکر، فکريه رنگ، ي ۀليده بشه بوسين توجه شما بلعيھمون فضا که فرِم شما را در آغوش گرفته، شما گذاشت

  .زهي کنه به ستین کار را کرده، شروع مي که او ھم ایک کسيآد با يداره، اون م,, من ,, 

   !. ن نوعهي مذاھب از چه نوعه؟، از ھمۀزيست

  ی کان داشتی رسیرنگیچون به ب

  ی و فرعون دارند آشتیموس

 امروز ما، شما یِ  فضا، درونش، باز بشه، فرض کن با صحبت ھایعنيدرونش بشه،  یِ رنگیب متوجه یاگر کس: گهيم

  : گهيد ديگفت

  .شميم مي تسلیعني ھستم، یفته، من باھاش آشتي بی ھر اتفاقن لحظهيزه کنم، اين لحظه ستي خوام با ای، من نم"او4

 ی باشه، ھر چیگه چي زنه و میا او با چوگاِن حکِم باش، مي ھستم من؛ یاري،، خدا من ھست و ھش:  دونم کهی، م"ايثان

 یتو داشت رو ی رنگین بي که ایشيه دفعه متوجه ميا نه؟، ي، ی رسی می رنگیا به بيآ.  کنم ،،یکه ھست من قبول م

  . ،،"! اص`
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، ,,!  دزدی، آ! دزدیآ,, : َجسته. ِر رنگ شدهي در دروِن ھمه ھست، متأسفانه، اسیعنيامروز گفت که مھمان تو آمده، 

مردم !.  توشه، مردم بدزدند از مای که زندگیيزھاين است که آن چي، نگران ا,,خواستن ,,  در اثر یزيه چيده به يچسب

  !.دزده از ما ی، م"او "  دزده، ینم

  نھا گذرا بودند؟يم، اي خواسته ای که تا حا4 از آنھا زندگیيزھاي آن چۀم که ھميا ما متوجه ايآ

  شه؟ين گذرا بودن مي متوجِه ایزيد، چه چي شین رنگ ھا مين، ايشيشما که متوجه گذرا بودِن جھان م" اص`

  : مي که گفتیشندگھمون با!. ستي، که گذرا نیک فضا داري، یک باشندگي، یک عنصري

!. ن شمايست، ھمين جھان نين جھان ھست، از جنسِ اي که درایتي زاد، اون خدائیشه، نه ميده مييره، نه زاي مینه م

د، ي را که شما داریزياگر اون چ... ن، يگه اونو داشتيد که اگر اون باز بشه که ميد، آدِم جدين انساِن جدياصِل شما، ھم

  !. د، در شما ھستيآرينو شما بدست نمي اخودشو به شما نشون بده و

. دهي نشون مینطوري این مِن ذھنيا!. ه که گنِج حضور در دروِن آدم، باز بشهيت بزرگين موفقي کنند که ایمردم فکر م

  !.گهيداره مو4نا م!. ن ھستيا

ن دو يا اي، آین کار رو بکنين فضا رو باز کنم، شما ھم اي، اگر من از رنگم، خودم رو رھا کنم، ای بشی رنگیاگه تو ب

  تا نور که از جنِس خدا ھستند، با ھم دعوا دارند؟

خدا با . خود خداست" اص`. ت اندياز جنِس خدائ. از جنِس آرامش اند.  اندیاز جنِس شاد. ک جنس اندياز . ندارند. نه

  خودش دعوا داره؟

ت شده با دو تا باوره که تماِم توجه شون جذِب اون يونجا، دو تا انسان ھم ھيرنگ در ا. رنگ ھا دعوا دارن. نداره. نه

"  کنند؛ و قب`ی میگه آشتي و فرعون با ھمدینم که موسي بی دونن و اونموقع ما میقت ميرنگ ھا شده و اون رنگو حق

  . زه داشتنديبا ھم ست.  فرعونیکي بود، ی موسیکي

  .جنگ ندارند با ھم.  بودیس ھم که مویت رو رھا کرده، موسيا�ن، ھم فرعون اومده فرعون

  ن نکته سئواليد بديگر ترا آ

  ل و قال؟يد از قوَ  بُ ی خالیرنگ ک

  !.شه کهي نمیل و قال خاليآد، رنگ که از قيد بيآد، بايد بيم، در ذھن شما سوال پدي کنین صحبت ھا را که مياگر ا: گهيم

  .د دوريآندازيآد، شما سوالو بيد ميال پدن، اگر سويبنابرا. ف، از فکر و گفتگو درست شدهيرنگ، بنا به تعر

ا ي خود؟؛ یِ ا به توجه رويم؟؛ يا به تسلياج داره؟؛ ين به سوال احتي، ا"او شماست : " ديد و تجربه کنينکه شما حس کنيا

   کندن؟یروني بیزھايتوجه تون رو از چ

ن فضا رو در درون يد، اينيگذرا رو بب یزھايد، چي گذرا بِکنیزھايد، از چي بِکنیروني بیزھايتوجه تون رو شما از چ

  شه؟يشه؟، با بحث و جدل حل مينھا با سوال حل ميد، ايباز کن

ِه سرخ يمعلومه که سبز، شب.  کنندیگر رو محکوم مين ھست که دو تا رنگ فعال اند و ھمديبحث و جدل نشونگر ا

  . ,,! ؟یستيتو چرا مثل من ن,, : گهيسرخ ھم م. ,,! ؟یستي من نی؟، چرا مثلیتو چرا سرخ,, : گهيسبز م!. ستين

  یان اتفاق مين ادي افته، بی افته، در مملکت ھا اتفاق می افته، در جامعه اتفاق میدر خانواده اتفاق م!. ی ذھنیدو تا من
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  !. افته، که اتفاق افتادهین اتفاق ميه دي افته، در ین دو تا مذھب اتفاق ميافته، ب

 یت مي اھمیبه سرخ.  کنهی رو درست میسرخ.  کنهیق مي رو در جھان تشویه، ُخب سرخي که از جنِس سرخیکس

  .                                                             رویسبز.  ھم سبزهیکياون .  دلشهیده، سرخ

  .گهينھا رو ميداره ا. نھا فکرنديحا4 البته ا

  رنگ خاستین رنگ از بين عجب کيا

  ون در جنگ خاست؟رنگ چیرنگ با ب

  :گه کهيم.  مھمهیلين ھم خيا... ھا 

. اديگه، بدست ميد ديدي منشور رو دۀيد، تجزي رنگِ خورشید تمام رنگ ھا، از نوِر بي دونی رنگ، شما میرنگ، از ب

  .,,من ,, : گنيم. زندي رنگ در ستینھا ھمه با نوِر بي، ای نور قرمز، نور آبیول

  . امیگه من آبي ھم میآب. گه من قرمزميرمز مق!. شه کهي رنگ نمیقرمز که ب

م، بھش حِس وجود داده و اون يده به اون مفاھي چسبیعنيت شده ست، ين فکر ھم ھويه انسانه، ايه مغِز ي که در یه فکري

  ن، از کجا اومده؟يرنگو فعال کرده، ا

فکرھا در کجا درست . شنيده ميي زا درونین فضاي ما از ایتماِم فکرھا. ن فضا برخاستهياز ا.  دوبارهی رنگیاز ب

  شن؟يشن و درک ميم

م ي توونستینم" م که اص`ياگه نداشت. مي ما دارۀکه اونو ھم!. کان داشت: گهي که دروِن ھمه ست، مین فضا داريدر ھم

  ؟ی چۀليبوس.  انسان ھا قادرند فکر کنند و درک کنندۀھم!. ميفکر کن

  .آديآد؟، از اون نوِر درون ميرون ميفکر از کجا ب.  نوِر درونۀليبوس

  :گهيم. زندين لحظه در ستي ھا باھاش در ایت شدگيه که فکرھا و ھم ھوي رنگیه؟، ھمون نوِر بياون نوِر درون، چ

  زند، چرا؟ي ستی رنگه، مین لحظه که نوِر بي گردن، با ایشن و برميت ميزه و انسان ھا با فکر ھم ھوي خین فکر برميا

  ر جنگ خاست؟ رنگ چون دیرنگ با ب

  . هين سواِل خوبيا. ديشما ھم سوال کن.  کنهیسوال م

  : زنهیگه ميه مثاِل دي

  شته اندسرِ چونکه روغن را ز آب اِ 

  آب با روغن چرا ضد گشته اند

م، روغن خودش رو از ي کنید آب و روغن که ميني بیشه و شما ميم اعتقاد داشتن که روغن از آب درست ميقد: گه کهيم

  ! ".درسته؟!. " گهيم دي کنی ما آب و روغن میھ! ".  آب و روغن کنم؟یتا ک: " گهيمو4نا ھم م. کنه یآب جدا م

 با4خره روغن یم، ولي کنی میم، قاطي کنیباشه، ما مرتب آب و روغن م,, من ,,  باشه، روغن یاريفرض کن آب ھش

  .,,! من,, : ميگيما ھم م. ,,من ,, : گهي کنه، میخودشو از آب جدا م

د ي کنه، روغن بایم، روغن خودشو از آب جدا مي شیل نميم، آخر سر تبدي کنیم، آب و روغن مي زنین حرف ھا رو ميا

  !.؟آب با روغن، چرا ضد گشته اندروغنو از آب گرفته اند، پس : گهيل بشه، داره ميبه آب تبد
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  . ن کار اشتباھهيا!. دهن، اشتباه بوي خواد بگه ایم. یبه مِن ذھن. به رنگ.  خواد برسه به مایم

  و ما ھنـــــوز  ه؛گينطور شروع شد دياخدا مھمان آمده، : گهيدرون ما، باز شده و م یِ که فضايه که در حالين کار ناآگاھيا

   !.ميدينھمه ھم درد کشيم، اي شیم و سن مان ھم با4 رفته، باز ھم متوجه نمي دیرو ادامه م,, من ,, م و يدار,, من ,, 

*  

م که روغن با آب، ينھمه ب` سرمان آمده که ما بفھمي آموزنده ست که ایلي ھم براتون بخونم که خیگه اي دۀه قصيوقتشه 

د به اصط`ح بلند ين فضا نبايزه، اي خین فضا برمياگر فکر از ا:  خواد بگه کهی می کنه ولیدر عمل البته، مخالفت م

  !.  کنه در اونجا؟یه گذارينشه و سرما

 یِ ِر پاي زید که اسِب زندگيد متوجه بشي شما با4خره نبایعني، آن جا ھم گفت اسب، ین فضا داريعنواِن ا شما بیعني

  !.ديد متوجه بشي بای، ک!شه؟ين بلند شدن و سواِر فکر شدن، اسب درست نمي، از ا!شماست؟

  شما کجاست؟عمِل . ميم و عمل کنينکه آگاه بشيبه شرط ا. مي که عمل کنیبه شرط. ميشيم ميچرا دار

 پشت ین که زندگي دیا نه، اجازه ميد؟؛ يني تون بچی من ذھنۀلي تون رو بوسید زندگي خواھیا شما ميد؟، آيشيم ميا تسليآ

  :ن کهي کنیجاد نمي، شما مزاحمت ای مِن ذھنۀلي شما وارد کنه و بوسیتون باشه و ِخَردشو در زندگ

زھا ي چیه سريزھا بده و ي چیه سري ی من ذھنی، برا,,چرا بده؟ ... اون نجاست، يچرا ا... ن ينجاست، ايچرا ا... ن يا,, 

 یِخَرِد زندگ"  گذاره اص`ی کنه، نمیزه مين کار ستينه و با اي خواد بدھا رو برداره، خوب ھا رو کنار ھم بچیخوبه، م

  !.آديب

 یست، وليد که اون نظِم پارک نيني بی جنگل، مید تويد، شما بري کنم توجه کنین مثاُل زدم، شما خواھش ميمن ا" 

 قشنگ باز یھم گل ھا.  خوب ھستیزھاي، ھم چه کنیذھن نگاه م بد ھست، یِ زھاي، در جنگل ھم چ!جنگل زنده ست

د ي تونیشما نم. دينيد مثل پارک بچييآي شما ھم مثِل جنگله، نیِ زندگ". ھمه با ھَمند . رني می ھم دارن میيزھايه چيشده، 

  !.شهينم. ,,ن کار رو بکنم يد اي کنم و بای باشه و کنترل مینطوري خواد ای دلم ممــــن،,, : ديبگ

 ینطوريشن، ھمي دارن زنده میيزھايه چيرن، ي می میيزھايه چي یدر زندگ. نهي چی خودش مید، ِخَرِد زندگيبگذار

  .ا عبور بده، خودش رو از شمین ِخَرِد زندگي دید، اجازه مي کنید نگاه ميرن، شما ھم داريآن، ميم

  .     زه نکنهي، روغن با آب ست...گه که شما ينھا رو ميداره ا

  چون گل از خارست و خار از گل چرا

  ھر دو در جنگند و اندر ماجرا؟

 یکي ُگله و یکيشه درآمده اند، حا4، گل و خار، به نظِر ذھن، يه ريه بُته دراومده اند، از ي که گل و خار، از یگه وقتيم

  نھا در جنگند و در ماجرا ھستن؟ياخاره، چرا 

  .زھاستينجور چيماجرا ھمون بحث و جدل و ا

   حکمتستین برايا نه جنگست اي

  ھمچو جنگ خر فروشان صنعتست

  . هي حکمتیِ ن براي وجود نداره، ایجنگ" ا واقعاي



                                                2014Oct                   529  # Program 29                            ۹۹۹۹٢٢٢٢٥٥٥٥      شماره حضور گنج برنامه

 

35 

 

 به نفع شونه که یعده اه ي. ن جنگ رو راه انداخته اندي باشه که ای مِن ذھنینجا، ممکنه حکمِت انسان ھايحکمت در ا

نو ي کنه ایه ميزه کنه و تشبيگه ستينطور باورھا، با ھمدي رنگ ھا و مذاھب و ھمیِ جنگِ سطح. دا بکنهين جنگ ادامه پيا

  .  خر فروشانیِ ب کاريبه صنعِت به اصط`ح، فر

  : کردنیمعامله م اومدن با ھم یدو نفر م" م، مث`يذارن در بازاِر خر فروشان قديخر فروشان با ھم قرار م

  . فروشمینقدر مين خر رو ايا:  گفتیم

  .نھايو ا... دم، ف`ن ينم:  گفتیم

  .نو ششصد تومن بدهيا": مث`. نقدر بدهينه، ا:  گفتیفرض کن م

  . ارزهین ھزار تومن ميـ نه، ا

  ... کردینگاه م...  اومد ی میکياون . دم، ششصد تومنينه، نم

  .ن ماِل شما، پانصد و پنجاه به ما بدهيا، اي گفت حا4 بی اومد و می میکي رفت و اون یو حا4 او م

  ...شه، ف`ن يـ نم

  ".  داشتند قب`یگه قرار مداريکه آن دو تا با ھمدي گذاشتند، در حالی ساده ک`ه مۀچارين بيخ`صه، َسِر ا

نکه کِل توجه ما ي رفتن به رنگ و اني خواد بگه که ایم". ه يبکاريفر " یعنيگه، جنگِ خرفروشان صنعت است، ينو ميا

                          .       نھا صنعته و بازار و دکونهينھا جون ھم افتاده اند، اي فکرھا و باورھا و ایعني رنگ ھا، ۀليده شده بوسيبلع

  ستيَ رانينست و نه آن حيا نه اي

  ستيَ رانين ويست اد جُ ينج باگَ 

م يران بشيم، حيتوجه نکن" ن فکرھا اص`ي به ایعني. ميران بشيد ما حيه؛ و بايرانين حيا. ونها نه اينه و يا نه اي: گه کهيم

  م؟ي باشیرانه کرده که ما دنبال چينجا را وين بساط اي اۀ ھمیعني. ميد دنباِل گنج بگرديرانه ست، باينجا ويم ايو بگ

  ".رانه ست يگنج، در و" 

  .ميد دنباِل گنج بگرديھم با" واقعا. ميد دنباِل گنج بگردينجا خرابه ست، ما باي امين آشفته بازار بگيد تو ايما با" مث`

  ه؟يگنج چ

است ھا و يدونم مذاھب و سين جنگ ھا و جنگ باورھا و نميد از ايپس شما با.  خودتونهیِ اريگنجِ ھش. گنِج حضوره

 ھست، گنجِ خودمه، گنجِ یه گنجينجا يا. ج بگردمد دنباِل گنينجا باينجا را خرابه کردند من ايا: ديد عقب، بگيف`ن، بکش

زه ي که از ستیيآنھا!. زه گرانين آشفته بازار و جنگِ خرفروشان و حکمِت ستي کنم به ای خودمه، من توجه نمیِ اريھش

   !.   ی ذھنیِ ھا,, من ,, :  برندینفع م

  یکنیآنچ تو گنجش تّوھم م

  یکنیزان تّوھم گنج را گم م

  . متهي گرانقیِ ت ھاين ھم از اون بيا

ن گنجِ حضور و ي ای بدونی خوای؟، مین گنج رو با ذھنت تجسم کني ای خوای میول. ديبله، دنباِل گنج بگرد: گه کهيم

  ؟یه و دنباِل اون مفھوم بِريمفھومند، چ... ن ي رنگ، این نوِر بيت و اين خدائيا
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، ی کنی، تجسم می کنینه که تو گنج رو توھم مي، ای کنینمدا ينکه تو گنج رو پيعلت ا: گه کهي، مین کار رو بکنياگه ا

  . شهيده نميم، خدا به فکر ديم خدا را توھم کني تونیما نم

 یگي که تو میزياون چ! ". ستين. " نهينه و گنجِ حضور اي اینه، زندگيم که خدا ايم و بگيم تو ذھن باشي تونی ما نمیعني

درست مثل . ف ھا، انگشِت اشاره به ماھهين توصيم، اي کنیف مي ھا توص موقعیست، فقط ما بعضيگنِج حضور، اون ن

ه، اون يه ماه ين، عکِس ي این؛ ولين عکس رو ببين، ايبب: ميگيم، ميدي رو که عکسش افتاده تو جو، نشان مینکه ما ماه يا

  !. با4

  !.هن، نبوده، اون بوديپس ا... اوناھا ... م، آھا يه ذره با4 رو نگاه کنيحا4، 

 یا زندگياون ماه، سمبل خدا . یدا کني اون ماه رو پیتوني، نمی، اگه بری که دنباِل اون ماِه تو جو بری خوایتو که نم

  .ست، اون ماه که عکسش افتاده، ذھنته

، ا تََوھم نکن گنجو، تو بگوي، تو ب!ی کنی در ذھنت، بخاطر اون تََوھمه، که گنجو گم می کنیگه اونکه تو توھم ميپس م

  . ھم به صنعِت خرفروشان ھم ندارمیکار. ران ھستميه؟، فقط حيدونم گنجِ حضور چيه؟، نميدونم خدا چينم

  !.هين خر فروشان ھم که در مو4نا آمده، اصط`حِ جالبيا

  ھايھم و راچون عمارت دان تو وَ 

  ھايد در عمارت جابوَ گنج نَ 

چ موقع ي ھیدر آبادان. هينجا آبادانيا. نجا عمارتهي بغِل ھم، ایديچ، ی رو آباد کردیيه جاي فکرت، ۀلياگه بوس. گهينو ميھم

  ؟یچ" زھارو، مث`ي چیني و بچی اگر با ذھنت آبادان کنی تو بخوایعني. ستيگنج ن

کارھا ... ن يد ايکارھا رو بکنه، بچه ام با... ن يکارھا رو نکنه، ا... ن ي باشه، ایطور... ن يد ايھمسرم با,, : دي گیشما م

کارھا رو بکنن، ... ن يد ايکارھا رو بکنه، نکنه، دوستام با... ن يد ايل ھمسرم بايکارھا رو بکنه، فام... و نکنه، اون ر

  ... ن ي، ای، کنترل کنیني بچیخواينھا را ميکارھا رو نکنن و ا... ن يا

  . سراغِ جنگلید بري با!.ستينجا گنج ني، در ای درست کنیخواي می ذھنیِ ، آبادانی کنی عمارت درست میتو دار

  !.  شه آدمي، ُخورد می با ذھنت درست کنیتونيتو نم.  درست کنهی خدا درست کنه، زندگی کنار، بذارید بکشيبا

  دوَ  بُ ی و جنگیدر عمارت ھست

  دوَ  بُ یست را از ھستھا ننگين

، در آنجا یتي باھاش ھم ھوشه وين نمي بھتر از ای و گفتیديِل ذھنت چي رو به میيه جايدر عمارت، اگه شما : گهيم

  !.ت، منيَّ ، منی مِن ذھنیِ ه گذاري سرمایعني ی ھست، ھستیھست

 کنه، ی جنگ شروع میھر کس. رهي گی صورت می من ذھنۀليتماِم جنگ ھا بوس. ھست، جنگ ھم ھست,, من ,, ھر جا 

  . ، به جنگهیِت مِن ذھنيموفق" اص`.  دارهیمِن ذھن

  .,,من  ,, یعني یھست. وجود داره,,  من , , و، در عمارت یدر عمارت ھست

  : ميم و بگيتيک باور ھم ھوينکه با ين لحظه، بخاطر اي درایجاني ھی ذھنۀک باشنديم به صورِت يزي خینکه ما برميھم

  !.رهي که در زیيد، اون فضاي اساس کردین است که شما بيم، نشانگِر ايري گی می؛ و اون باور رو جد"قته ين، حقيا" 
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 اعتبار کرده و ی خدا رو بیعني.  اعتبار کردهی، اون فضا رو، ب,,باور ... ن يا,, :  بگهیھر کس. فضا، خداستاون 

  : ھستیدو جور آبادان. د درست کنهيعمارت با

  .شهي درست می زندگی با خرد و شادیه جور آباداني

 و عمارتش، ی من ذھنیِ  عقلیدر ب. شهيرست م دی مِن ذھنیِ  عقلیشه و بي درست میِت مِن ذھنيَّ  با درد و منیه آباداني

  .,,! من,, : ميگيھر جا حِس وجود ھست، جنگ ھست، م.  ھست، حِس وجود ھستیھست

نه يھر جا بب. ست باشه، به گنج حضور زنده بشه، از ھست بودن ننگ دارهي نیکي ی بَُود، وقتیست را از ھست ھا ننگين

  . کشه از خودش، از خدایالت م ِکشه و خجیآد، عقب مياش با4 م,, من ,, 

  .دي گیحا4 ھر جور م. ،، او ماست، او با ماست ،،: ميمگه ما نگفت. م ،،يت اي،، ما خدائ: ميمگه ما نگفت

نھا ھمه، يم، ايک تره و تسلياو ماست و چوگاِن ُکن فَکان و او از رگِ گردن به ما نزد. هي، به زبان دوئ"او با ماست " 

ن لحظه از جنسِ مھمان شده باشه که خداست، از ھست ھا ي فنا شده باشه در ایھر کس. مي، ما فنا شدميست شديما ن. ستهين

  : د نشستهيني بی میه کسي. ننگ داره

، خودش ,,نطورم، آنطورم  يا,, ... دونم ي، نم,,، عمارت دارم، ساختمان دارم ینقدر ف`نينقدر ف`ن جا پول دارم، ايا,, 

  .دهيرو نشون م

نجا ي ھسته، در ایھر کس. ستهيه، از جنِس نياري نشسته، ھشی اسِب زندگیدونه که روين آدم نميا. م، پُر از ھستهن آديا

  .زه خواھد کرديه، حس وجود در ذھنه و اون آدم ستيھست، منف

  م؟ينھمه جنگ داريـ چرا در خانواده ما ا

گرو کنترل يخوان ھمديم.  انیدوتا مِن ذھن. ونت اند با باورھاشيھم ھو!. نکه زن و شوھر ھر دو، ھست اندي ایبرا

  ...خوان يم. درد پشِت کاراشونه.  پشت کاراشونهیعقِل مِن ذھن. گرو عوض کننيخوان ھمديکنن، م

  : گن کهيچکدوم نميھ. نهيه جور بچيخواد ينه، آقا ميه جور بچيخواد يخانم م

  !.زه ھستينھمه ستين، اي ھمیبرا. !گنينم. م ،،يرينه، بپذينه، عشق بچي بچیم زندگي،، اجازه بد

  اد کردي فریستينه که ھست از ن

  ست آن ھست را واداد کرديبلک ن

ن لحظه و ضد خدا ي، ضِد ای مِن ذھنۀلي کنن، درسته که ما بوسیاد مي، فریست ھا از ھستيست که ني نینطوريا: گهيم

" جنسا!. ميزي ستیده ھم مي انساِن به حضور رس؛ و با!گهيم ديزي ستیه، خداست، مين لحظه که زندگيم، چون با ايھست

  .مياد داريست، فريم ما از نيگيم.  و حِس وجود در ذھنیت شدگيم و ھم ھويدرد

 کنه، نه ین لحظه، خداست که ما رو رد ميپس در ا.  کنهیسته که ھست رو رد مين ني؛ بلکه ا!ستي نینطوريا: گهيم

  .نطور، عارِف واصل شدهيم؛ و ھميستينکه از جنِس او ني ایه ما رو، براري پذینم!. مي کنیزه مينکه ما با خدا ستيا

 یِ ت، در فضايد به ابديد، زنده بشيدا کنيت پي نھای بۀشيد، ري بشید و از جنِس زندگي زنده بشی شما که به زندگیعني

 یست که نورتون به اونا نمين نيش ايمعن!. ديزي گری، م,,ھست ھا ,, د، از يدا بکنين لحظه، خونه تون رو پي ایِ يکتاي

  . آد، نهي کنن که از شما بدشون می، فکر م,,ھست ھا ,, ست ھا، به اصط`ح، اون ي نیافته، ول
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  ستيزانم ز نيتو مگو که من گر

  ستيزانست بيبلک او از تو گر

  .زانهيگر,, مِن ,, ن يه که از ايست و اون فضا داريزانم؛ بلکه اون نيست گري تو مگو من از نیعني

  .یليست، خيا بيست، ي بایعنيست يب

   َخودیخواندت او سویظاھرا م

  راندت با چوب َردیوز درون م

  !. راندتی از درون، با چوِب َرد، میخونه، وليتو را به خودش م" ، ظاھرا"او : " گهيم

 یِ ا بسويب: گهي ِکشه، می مما رو" ، ظاھرا"او . " ميدار,, من  ,, ی، ا�ن، وقتینطوره، با زندگي ما ھم با خدا، ھمۀرابط

  . رانهیم ما، با چوِب َرد، ميدار,, من ,, من؛ اما چون 

  م؟يري گیاد مي یات ما چين ابيحا4، از ا

ھر گونه !. ، ما را فلج کردهیم که عقِل مِن ذھني فھمیما، م. مي کنی می ھمکاریارانه با زندگيتا اونجا که مقدوره، ما ھش

م و اون رنگ، ي، بری رنگیشه ما سوي که سبب میزيھر چ. مي اندازیا را از خودمان مکنترل و ترس و رنجش و دردھ

  .مي کنیز ميتوجه ما را بدزده، از اون پرھ

  .؛ منو رد نکنه ،،یا زندگيا خدا؛ يست؛ يز کنم، که ني پرھیيزھايد از چه چي،، من با: ديد بگيشما با

  ميل سَ یست ا  بازگونهینعلھا

  مي از کلدانی فرعون میسرکش

رن، نشون بده ي، م)رو به جلو( ینوري ای اسبان، که وقتیِ ِر پاي زدند زی میم، نعل ھا را به اصط`ح، عوضيقد: گه کهيم

  !. ساده دلیا بازگونه ست اين نعِل واژگونه يا: گهيم. رني، م)رو به عقب( ینوريکه ا

گه ي، میآد، مِن ذھني بدم میگه من از موسيفرعون مآد، ي، اگر دعوا داره و بدش می موسیعنيم، ي فرعون با کلیِ سرکش

آد تو و گرچه يگذاره اون بين لحظه ست که نميا: گهيآد، مين لحظه بدم ميا از ايآد؛ يده بدم ميمن از انساِن به حضور رس

  !.م اون تويگذاره بريم، نمي کنی خودش، اما ما چون من مان رو حفظ می کشه به سویکه خدا داره ما رو م

  .مي بشیيکتاي یم با فکرمون وارد فضايتونيم، نميدار,, من ,, که ما يده که تا زماني نشون مپس،

*  

  .شهي دفتر پنجم آغاز م٨۴۵ِت ي براتون بخونم که از بیت از مثنويد، چند بياجازه بد

 ما ۀر خانا خدا، اومده دي ی زندگ:نکهي که صحبت شد، ایفاتي که با توص،ِت انسانيقصه مربوط ھست به اون وضع

م ي خبر از معشوق ھستیم و بي کنی میم بازي دار،دار,, من ,,  یم در ذھن با فکرھايم و رفتيستيمستقر شده و ما متوجه ن

  م بدوِن ي ھستیاريه ھشين لحظه ما، يم که ايستي و متوجه نميِر پا گذاشتي رو ز، "او با ماست" ا ي ؛ "او ماست" نکه يو ا

 یِ اريم به حضور، به ھشيار ھستي کنه و ما ھشی کنه و عمل می فکر میعني اندازه یر ميِق ما تي، که خدا از طر,,من ,, 

  نکه يشه و اي ما، شکل داده میِ روني و بی درونین حکم ھا، زندگي حکِم ُکن فَکان وجود داره و با ایِ  فُرم و چوگان ھایب

  شه خدا ينم" ا ي؛ "م يت ھستيخدائ" ا ي؛ "م ي ھستی زندگما از جنسِ " ا ي؛ "ک تره يخدا از رگِ گردن به ما نزد: " ميگيم
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  شه؟          ي میم، چين حرف ھا گوش ندي، اگر به ا"د شد يرو تملک کرد و داشت، بلکه از جنِس او با

*  

.  کنهی که محمد خوارزمشاه، به سبزوار حمله میخيِت تاريک حکاي ست از یلي کنه و تمثی آغاز میه قصه ايمو4نا، 

م که ينيا، اھِل سبزوارند و ببين دنياست و مردم اين دنيسبزوار، ا.  ستیا زندگينجا، محمِد خوارزمشاه، سمبِل خدا ي ادر

 ی با ما می کنه، چه معامله ای ما را تماشا میِ ن، کارھاي ای وقتی کنند و زندگی میي چه کارھای مِن ذھنیِ ن مردِم دارايا

نھا يآد که ايش مي پیي ھا و تنگناھایا نه؟، گرفتاريم، خوش و شادان؟؛ يدين ادامه م موی به زندگینطوريا ما ھميکنه؟، آ

  : نه کهيآره و حرفش ايش مي پیخواد بگه که زندگيرو مو4نا م

د که دل تون، ياِر من باشه و ھر چه شما اصرار کنيد در اختيمرکزتون با". خوام يمن، از شما دِل تون رو م" 

د ي قرار خواھیي باشه، شما در تنگناھایت شدگيا ھم ھوي باشه ین جھاني ایا فکرھايو باشه ياِر ديمرکزتون، در اخت

  .م بکنهين درد، شما رو مجبور به تسلين مگر ايگرفت که تاِب تحمِل شو ندار

  

 ۵۴٨ت ي، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو 

 
 باشند به جنگ بگرفت اما جان خواستند گفت آنگه امان ی ھمه رافضی شھر سبزوار کیت محمد خوارزمشاه کيحکا

 .دياري بیه ابوبکر ناميش من به ھدين شھر پي ازیدھم ک
 

 اهشد محمد اَْلپ اُلُغ خوارزمش

  ر پناهدر قتال سبزوار پُ 

  . شجاعِ بزرگ، محمِد خوارزمشاه، در صدِد محاصره و قتِل مردم سبزوار در آمد.  بزرگیعني  اُلُغ شجاع،یعني اَْلپ

  .ن جھانهيسبزواِر سمبِل مردم ا: گفتم

  :مي داری مختلفیپناه ھام و ي، خدا رو ول کردین جھان، به صورت مِن ذھنينه که ما در اي ھم به اعتقاِد من، ار پناهپُ 

 اند؟، ینھا ھمه چي مون، عقل مون، سوادمون، ای ھامون، دوستامون، خونه مون، جوانیھمسرمون، پول مون، پارت

  . ما ھستندیِ نھا پناه ھايا

و  بلند، جلیِ وارھايا دين يِر زميپناه گاه در ز"  کردند که مث`ی ھا فکر مینطور که سبزواريپس سبزواِر پُر پناه، ھم

  .ره، اما نگرفتيگي خوارزمشاه رو مۀحمل

م، ي تونیه، ما ميالي و خی در ذھنه و تصوریينھا لونه ھايم و ايدرست کرد"  که ذھنایيم با پناه ھاي کنیما ھم فکر م

  . ميرين جھان، جلوشو بگي با ایت شدگيآره، در اثر ھم ھويش بي ما پیتونه براي رو که خدا میي ھایگرفتار

ار و خردمند ي ما خواھد افتاد، آدم ھشی براینکه چه اتفاقيده و ھم ايح ميت ما رو توضيت، ھم وضعيبه بت يمو4نا، ب

  .                انهي، بزای خودشو از زھداِن مِن ذھنیاريم بشه و اجازه بده ھشيه بشه و تسلين قضياونه که متوجه ا

   اوینگشان آورد لشکرھاتَ 

  دوش افتاد در قتل عَ ھَ سپَ اِ 
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 ما رو در ی زندگی محمد خوارمشاه؛ و تَنگشان آورده لشکرھایِ  تَنگ، سبزه وار رو در محاصره آورد، لشکرھایعني

د که در جھان، يرينطور سبزوار جھان رو در نظر بگي ا�ن، خودتون؛ و ھمیِ د به تنگنايتوجه کن. مي که ھستیتيھر وضع

  .م جھان ندارند مردی برای کنند و راه حلی بزرگ حکومت می ذھنیمن ھا

 یآد، سرو سامان بده به ما، از اونور شاديم از اونور ِخرد بينه که ما اجازه بديراه حل ا: گه کهينجا، ميحا4، مو4نا در ا

  :ميم حل کنيخواينکه ما مسائل رو با زور و جنگ ميا. آديب

  خون به خون شستن محال است و محا ل

، چه در سطحِ جامعه، ی، چه در سطحِ خانوادگیچه در سطحِ فرد. کرده خدا ھم ما رو محاصره یِ لشکرھا: گهيپس م

  . محاصره کردهی زندگیِ ن رو لشکرھاي زمیِ نطور کِل رويه و ھميچه در سطِح ناح

  . واش افتاده به جوِن مايواش ين، يپس بنابرا. اني سبزواریعنينجا، يَعدو در ا

م، روابِط ما با بچه مون، ي نداریگه زندگيد" باي، تقری، پنجاه سالگیشتر ما، در سن چھل سالگيد بيني بینکه شما ميکما ا

 یم چه جوريدونيم و نميم، پُر از رنجش ھستيم، پُر از ترسيشه، پُر از استرسيخرابه، بدن مون داره خراب م ھمسرمون،

  . اندینطوري ھا ایليخ. مين محاصره، خودمونو آزاد کنين تنگنا و ايم از دست اي تونیم

 من دار یت ھاياگر شما به اون وضع: گه کهي محمِد خوارزمشاه، داره مۀم مو4نا در قالِب مردم سبزوار و حملينيپس بب

  .  افتهی مید، چه اتفاقيادامه بد

عه بھتر يعه ست، شي بھتر از شیست که سنين نيآد، منظورش اي میعه و سنيله، گر چه که اسِم شين قصه تمثيدر ضمن ا

 یقت مياِن حقيم بيما ھم در برنامه مون فقط، دار. ستيزھا نين چيست، مو4نا دنباِل اين حرف ھا ني اا ازيه؛ ي یاز ُسن

  .  مونیآد به زندگيم ِخَرد بيم و اجازه بدي به خودمان بدیه حرکتين قصه ھا، يم با خواندن اي تونیا ما ميم آينيم و ببيکن

  مانشش کا4َ يسجده آوردند پ

   بخش جانمان در گوش کن واحلقه

  . م کردن و سجده کردن که امان بده به مايمردِم سبزوار، شروع کردند به تعظ

ا ما را غ`م حلقه بگوش يم که به ما رحم کن، کمک کن، تو بيگيِش خدا، ميم پيآري مان، سجده مینطور ما، با مِن ذھنيھم

  !. منقدر گرفتار نکن، من گرفتاريا. کن، دوباره به ما جان بده، نُکش ما رو

  م؟ي گیا نميم يگيم

  !.ميگيچرا م

  دتي که بایلّتھر خراج و صِ 

  دتي افزایآن ز ما ھر موسم

م و يدي ما میريخواد، از ما بگي که تو دلت می، در ھر فصلیه اي و ھر ھدیاتيھر مال: مردم سبزوار جمع شدند گفتند

  . ميدياضافه ھم م

مسجد ... دونم ينم... ه مقدار از پول مون رو خرجِ يم، يديات ميو مالا، ما به تيخدا: م کهي گیم!. ميدينطور، ميما ھم ھم

  ... م ي کنیم، خرجِ مردم مي کنیم
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  .،،! ميدي،، ھمه رو م: گني، نم,,م يديخراج م,, : گن کهين مردم مينکه ايکما ا

  !. د شماينيلفِظ مو4نا را ھم بب

  . ميديه ميھد. ميديگن ما کادو ميم

ن به يه بدي از اونو ھدیکه اين تيخوايا ميد؛ يد، در مقابِل خوارزمشاِه خدا، بندازي دارن ھر چهيا شما حاضريآ

  !. نکه شما را محاصره کردهي ایخوارزمشاه، برا

    .زننين حرف ھا رو مين کار رو نکردن، چون محاصره شدند، دارن اياون مردِم سبزوار ھم که خودبخود، ا

  . مي زنین حرف ھا مي، از ا!مي افتی، به بحران م!ميفتي، امکان نداره ن!مي افتیم، که مي افتی به تنگنا میما ھم وقت

  !. ميم ھمه رو بديستي حاضر نیول

نھا ين و ايدي رو که بھشون چسبیيزھاي ھاتونو، تمام دردھاتونو، تمام اون چیت شدگي ھم ھوۀن شما ھـــــميا حاضريآ

  د؟يندازيه جا بي، ی توقعات رو، در مقابِل خوارزمشاِه زندگۀ؛ و ھمجاد کردهيجاد کرده، کنترل ايآفلن، در شما ترس ا

  !. ھمه رو نهی بخشم ولی مختصرم رو می از رنجش ھایکي" ، مث`یاري فشار بیلياگر خ: ني گیم. ديستيحاضر ن. نه

  ! ".ید بديھمه رو با" 

  رخوي شی توست اجان ما آنِ 

   امانت باش گویش ما چنديپ

  . ر خوي شیاِن ما، ماِل شماست، اج: گنيمردم سبزوار م

  ". رخو يش" ه، بودنه، خداست، ياِت زندگيات، خصوصيد که خصوصيني بیم

ِش ما يامانت پ. مي کنی ما زندگی به ما، حا4 اجازه بده چند وقتیجان ماِل توست، تو داد: م کهيگي میم به زندگيما دار

  .ميگيمم به خدا يما دار. مي کنیگ، بذار ما راحت زندی، نود سالگیباشه، تا ھشتاد سالگ

  .ستي نی خداگونه ایِ ن صحبت ھا، صحبت ھايد که ايني بینکه ميکما ا. ِش ما امانت باشهي پین زندگيبگو ا

  شيد از من جان خوينرھان: گفت

  شي به پیدم ابوبکرياريتا ن

ن يعه نشيکه البته ش(ن شھر ي، مگر در اديد از چنگ من بَِدر ببري تونیجاِن خودتان رو نم.  کنمیمن به شما رحم نم: گفت

  .)ده ستيدِل به حضور رس. م که ابوبکر ھمان دلهي فھمیبعدھا م(. دياريد بيدا کني را بنام ابوبکر پیک کسي، )بوده

  :  بگهیه خانواده ايآد به ينکه خدا بيدرست مثل ا

ن يا در اين خانواده ي در ایک دليا ي. دي رو بشناسیک صاحبدلينکه شما ي کنم، بشرط ایت شما رو درست ميمن وضع" 

د که مردم يک کشور نشان بديدر . ا ماِل خودتون باشهي. ديد، به من نشون بديشھر، که به حضور زنده باشه و شما بشناس

  ".  داشته باشن یاونو بشناسن و ازش حرف شنو

 ھم ی فضا داریِ ن تقاضا، تقاضايکه البته ا. ديآريد و بيدا کني رو بنام ابوبکر پید و کسي کنم، مگر بریرحم نم: اون گفت

  !. ستي نینجا، فضا داري، پس در ا!ست؟يه باور ني یه باور، حتيِر ي، مغایه شھريھست، چطور در 

  . ن جھانهيسبزوار سمبِل ا" واقعا: ميحا4 گفت
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ا، ي دنیِ  ما انسان ھا از ھر جاۀ انسان ھا ھستند، ھمۀ ھمیعنين، ي زمۀنه و مردم سبزوار در واقع اھِل کري زمۀسمبِل کر

 با یگه ايم آدم ديگذاريم و قانون اجازه بده، نميم؛ و اگر بتونيتي خودمان ھم ھویم که با رنگ ھاي داریتيک ھمچو ذھني

  .ميستينکه فضا دار ني ایِ  کنه، برای، اونجا زندگیگه ايرنگِ د

  .ديآريد بي که دلش زنده باشه؟، برید؟، کسيناس شیم. ديدا کنيه فضا دار پيد يبا: اون خوارزمشاه، خدا، گفت

  .نجا، ابوبکر َسمبلهيدر ا

  تا مرا بوبکر نام از شھرتان

  متانده اُ يم رَ ید ايه ناريھد

ن زنده شدن به يه، ھمين، فضا دارينجا دي بنام ابوبکر از شھرتان، در اید شخصيآرين، اگر نيده از دي اُمتاِن َرمیا

 یده از اون حالت، برايت داشتنه و َرمي نھای بۀشيشه، زنده شدن به خداست، رياصِل خون توجه کردن به يخداست، ھم

              !. آدي مین لحظه، از زندگيِن ما، در واقع اينکه ديا

  .ماِن مني تو ایِ  روین من، ايدِن تو دي دیا: گهيمو4نا ھم م

  . زنهی ما رو رقم مرون و درونِ يم و چوگاِن ُکن فَکان، بي ھر لحظه ما زنده به اونیعني

  . د؟، به ذھنيد؟، رفته ايده ايکجا َرم. ديده ھستين ھم گفته که شما َرميا

  . د ھمه تونيدار,, من ,, 

  : روید بعدينيحا4، بب

  ون قوم دُ یشت اچو کِ ومتان ھمدرَ بِ 

  سونستانم و نه ھم فُ نه خراج اِ 

ِب شما يخوام، نه فريات ميخوام از شما، نه مالينه خراج م. ت قوِم پَسی ِدَرَوم، ایمثِل ِکشت و زرع، گندم و جو، م: گفت

  .اتتون ھميدم، نه مالي شما رو گوش میِ نه حرف ھا. خورميرا م

  . زنه، به شخِص شما و من و به ھمهي به ما میزنه، زندگي ست که خدا به ما میحرف

  .آريدا کن بي، برو، ابوبکر پ! تویگيم ی داریچ. خورمي رو میِب مِن ذھنيخوام، نه ھم فريات ميمن نه مال: گهيم

  دندش به راهير کشوال زَ بس جَ 

   مخواهی ابوبکرین شھريکز چن

  ن يا و از ما که در چنيتو ب:  محمِد خوارزمشاه، گفتندیِ ِش آقايجوال ھا را پُِر زر، ط` کردند و گذاشتند َسِر راِه، به پ

  . از ما، ابوبکر نخواهم،ي ھستیه جوِر خاصيم که ھمه مون ي کنی می زندگیشھر

  :گه کهيخواد، ميفرض کن که خدا ا�ن از شما م.  برهیش ميد، مو4نا، قصه رو بموازاِت حالِت ما، پينيپس بب

   ". ی به من نشون بدیه صاحبدلي، یه دليت خواھم کرد، تو تنگنا قرار خواھم داد، مگر يمن تو رو اذ" 

  ".ل نشون بده د. "  شناسنیصاحبدل نم.  شناسنی ھا نمیليخ

  !.هيدونم دل چينم" من اص`. دارم ,, یمِن ذھن,, ، من، !ـ آقا، دلم کجا بود؟

  :گهي میم چينيبب... آھا 
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   بود بوبکر اندر سبزوار؟یکِ 

  بار؟يا کلوخ خشک اندر جوي

  !.نهيعه نشي شینجا شھريا!. در سبزوار، ابوبکر کجا بود؟

  .ر ممکنهي غین، امريا: هنکيمنظور ا!. بار؟ي جویا کلوخ خشک، در توي

  !.یخواي رو از ما میر ممکنيِز غي چیشه، تو داريدا نميکلوخِ خشک در جو پ

 یخوام که به زندگيک صاحبدل مينجا من يبه ما بگه، ا یبي غیرويک نيه جا جمع کنند و ياگر ما انسان ھا را " ا واقعايآ

  م؟يم بھش نشون بدي کنیدا ميزنده باشه، ما پ

ھشتصد سال ھست . و از نورش استفاده کنند نو بشناسنيفته و اون مردم ھم ايه باشه که نوِر اون به ھمه ببه حضور زند

  !. گر روينطور بزرگاِن ديھم. ینطور فردوسيھم!. مي اندازه، ما فراموش کردین نور را ميه که ايه شمعيکه مو4نا 

  !.  ميندار" دل " از ما نخواه، ما : گهيم. گهيزھا رو مين چيمو4نا داره ا

   ُمغانیا: د از زر و گفتيرو بتاب

  دم ابوبکر ارمغانياريتا ن

  ؟ی چیعني روشو برگردوند، به زر نگاه نکرد، یعني. ديش را از زر تابيپس رو

  : آد به شما بگه کهياگر خدا ب.  کنهی خدا به زِر شما نگاه نمیعني

 ی منو میِ روي باشه که نین دل، مثل آنتنيد که ايه دونه دل بديد، يھزار نفر جمع بش. خواميه دونه دل مي مردم، یا" 

ه مقدار از پول ي ُخب، اجازه بده که ما یليم، خيم که دل نداريم، بجاش بگي، ما نداشته باش" کنه یره، به شما پخش ميگ

  !. کنمیِل شما خواھش م، ما... نھا رو يم، اي داریليزھا خين چيم، ما نماز و روزه و ايبه شما بد... مون، عبادت ھا، 

  ،!دي منو پوشونده ایِ رو ،)دي که منو پوشونده ایي کس ھایعنيکافران ھم .  کافرانی ایعني(  ُمغانیا: د از زر و گفتيرو بتاب

نجا، آن يُمغان در ا.  ُمغانی، ا!د، دل تون ماده ستي ھستیت با جھان مادي، ھم ھو!ديدرست کرده ا,, من ,, د يرفته ا

              . قتي کافران، پوشندگاِن حقیعني" نجا صرفاي، در استيُمغان ن

  :ديآرياگر، بعنوان کادو، بعنواِن ارمغان ابوبکر را ن

  ستميست کودک ني نیچ سوديھ

  ستميران بيم حيتا به زر و س

  .ستمي بایعنيستم يب

ران ي دھنم باز بشه، حینطوري ھمِم شما،يآم به زر و سيستم که بيمن بچه ن: " گهي میده ندارد، ھمانطور که زندگيچ فايھ

  ! ". بشهیستم و آِب دھنم جاريبا

  د؟ي کنی ارائه می، چین لحظه به زندگي ما، که شما در ایاست برايار گوين صحبت ھا، بسيد اينيبب

 ماِل  تو مستقر شده، مرکِز شماۀن اومده در خانيا: امروز مو4نا گفت!. خواديخواد، مرکِز شما را مي دِل شما را میزندگ

  .ميديم به تو ميخوايه مقدار ميم باھاشون، يت شدي که ھم ھویيزھاين چيم، از ھميگيما م. شانونهيا

  !. ديم، به من بديه ُخرده زر و سين يخواي، که م"ستم يمن بچه ن: " گهيخدا م
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، !ه، من مگه بچه م؟ که  مھمه و دِل شما قرار گرفتیزيمه، ھر چيزر و س  ست که بنظِر شمایيزھايم ھم اون چيزر و س

  !. خورمیب نميمن فر

   زبونی ایرھ سجده نَ یاريتا ن

   تو مسجد را به کونیيمايگر بپ

  ... ، یم نشي، تسلیآرياگر سجده ن: گهينو از زباِن خدا ميا

ن لحظه يت ھست و اون دلشه، اگر تو با اي ھم ھوی ست که با جھاِن مادی پَست، انسانیا:  کنهی میريجه گيمو4نا نت

 و با من ید و شرط قبل از قضاوت، قبول نکنينم، بدون قي آفرین لحظه رو که من مي، اتفاقات ایم نشي، تسلی نکنیآشت

 من از تو عبور کنه، خرِد من از تو عبور بکنه، یِ  انرژیره و بذارياِر من قرار بگيکه دِل تو در اختي، بطوری نشیکي

 یعني!. ی کنیمنگاھت، تمام مسجد رو طي که با نشینينقدر تو مسجد بنشي ا اگر توی، حتّــیدم تو راحت باشيمن اجازه نم

  !. ی مسجد، نشسته باشیِ ھمه جا

  .یم بشيد تسلينکه تو بايده نداره، مگر ايفا. منگاھت، ھمه جا رو لمس کرده باشهي که نشینقدر تو مسجد نشسته باشيا

  .گهي مین مطلب رو از زباِن زندگيا

  چپ و راستختند از يان انگينھمُ 

  ؟ کجاستیرانه بوبکرين ويکه اندر

رانه، در ين وي سبزوار، که در ایِ نور و اونور، به تماِم جاھايران و خبرگزارھا فرستادند به اي مردم سبزوار، خبرگیعني

  . استي دنۀرانکدينجا ويم، اي داری ما ھمه مون مِن ذھنیوقت!. ن جھانهيرانه ايد که ويني بیرانه، مين ويا

ن جھان؛ و يم به اي آوردی رو میيبايما ز. اي شد بھشِت دنینجا ميم، ايشترمون به حضور زنده بوديا بيمه مون اگر ھ

 مناطق رو فتنه برداشته و ما راهِ ید که بعضيني بی رو در جھان میا زندگي محمِد خوارزمشاِه خدا ۀامروز شما محاصر

 مِن یِ يِت نھاي، موفقیزيا خونريجنگ " اتفاقا!. ستياِه حل ن ریزيم؟، جنگ و خونري داریچه راِه حل!. مي نداریحل

  . طان خوشحالهيش. هيذھن

  .شه جھان رو سامان داديران کردن، نميبا کشتن و داغون کردن و و

  ه؟يم ابوبکر سمبِل چيگفت. رفتند دنباِل ابوبکر

  ؟ی نشون بدیدا کني پیتونين بده، مبه شما بگن ابوبکر رو نشو. دِل شما. ه دله که بتونه زنده باشهي. دِل روشنه

  :  افتادیم چه اتفاقينيا�ن بب

  شتافتندبعد سه روز و سه شب که اِ 

  افتندي یزار نَ یک ابوبکري

  !.افتندي رو درحاِل مرگ یه ابوبکري کردن، با4خره ینور و اونور رو جستجو ميبعد از سه روز و سه شب که شتابان ا

  .  گشتنی که دنبالش میياونھا

ن يشي متوجه میه مدتيد، بعد از سه روز و سه شب، پس از يز کنيد، پرھي؟، شما سه روز و سه شب مو4نا بخونیا چشم

  ن دِل شما، از ضرباِت بقولي کنه و ھر لحظه ای لِه ش کرده و بازم لِه ش می و من ذھنیه گوشه ايکه دِل شما ُمرده 
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  !.خورهيان، ترس، وحشت، لگد ميسود و ز: مو4نا

  . دا کردني در حاِل مرگ پیه ابوبکريصه، رفتن خ`

  ه گذر بود و بمانده از مرضرَ 

   خرابه پر َحَرض گوشهٔ یکيدر 

  ؟ ی چیعنيَره گذر بود . ن ابوبکر َره گذر بوديا

   رفت به کجا؟ی کرد میه عبور مين ناحي کرد، از این جھان عبور ميدل بود، از ا"  اگر دِل شما واقعایعني

  . ، َره گذر بودیيکتاي یِ به فضا

   !.ده، از مرضي خوابیه خرابه ايض شده، ي دِل ما، از بس لگد خورده، مرین جھان، َره گذره ولي در ایِ دِل واقع

  . ، پُر از دردیضي، پُر از مر)یضيا مري معده ست، درد معده یِ ماريَحَرض، ب( یماري پُر از بیعني،  خرابه پر َحَرض گوشهٔ یکيدر 

  ه؟ي؟، چه جوری کنیدا ميِش خدا، کجا پي پی که ببریدا کني دلت رو پیما اگر ا�ن بخواھش!. درست دِل ما

  ضه؟، گرفتاره؟، َرَمق نداره؟ي خرابه افتاده؟، مرۀگوش

  بِره به کجا؟!. م، بگذرهين مفاھي، از ا,,من ,, ن ين جھاِن فرم و از اي قرار بود َره گذر باشه و از ایول

  .هييکتاي یِ به وطنش که فضا

   خرابینج کُ یکيخفته بود او در 

  دندش بگفتندش شتابيچون بد

  !.مثِل دِل ما.  خراب، خفته بودیک گوشه ايدر 

  .خواديپاشو، تو رو سلطان م: د ا�ني گیشما ھم به دل تون م. پاشو: َدنِش، گفتندينکه ديھم

  ز که سلطان ترا طالب شدستيخ

  ستکز تو خواھد شھر ما از قتل رَ 

  !.ه دلي. دا کنهيد شھِر ما، از کشته شدن نجات پياز تو با. خوادي، سلطان تو رو مبلند شو: گفت

  : ھستیدو تا معن" نجا، واقعايا.  کنهی رو نگاه میخدا، گروھ

  . دياگه دِل شما زنده شد، شما َرست

 یمو4نا را م" ان، واقعايرانيما ا... ، یه گروھيد به دِل تون و اگه يده، نگاه کني خوابیيه جايض شده ي دِل شما مریول

  ن بود؟يم، وضع مون اين شمع، برخوردار بودياز نوِر ا" م، واقعايشناخت

  !. مي خردمند تر بودیليما خ". نه " 

  ن بود؟يوضع مون ا" گه، واقعاي میم چيدونستيم و مي شناختی رو اگر میفردوس

  د؟ي شناسینم ميبب. ديآرين، بيدا کنين، پيگه بريم

  !.در حاِل مرگه" ن، اص`يند اديد. دا کردنيپ

دا ين گنج رو پيم، اين دانش رو استخراج نکرديما ھشتصد ساله ا!. ميشه ما، دل ھا رو به حاِل مرگ گذاشتيپس معلوم م

  : ديم، شما از خودتون بپرسيت نداديم، اھميم، ازش استفاده نکردينکرد
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  !.د؟ي توجه نکردی چیبرا

                      .ايتو پاشو ب: گهيم

  یا َمقدمي یم بُدي اگر پاگفت

  یخود به راه خود به مقصد رفتم

  !. رفتمی، اگه پا و اون توان رو داشتم، به مقصِد خودم م) راه رفتنیي توانایعنيَمقَدم (تونستم راه برم ياگه م: گفت

  .  برهقصدبه متونست يتونست راه بره، ميماگه دِل شما زنده بود، !. نجا نبوديگه ايه دل، زنده بود که دياگه 

رون گوش يگه به حرف بين که ديار شدينقدر ھشين و ا�ن ايم، زنده شده، شما به دِل تون زنده شدي که در اثر تسلیدل

ن با ذھن تون جھان يخوايد، شما نميني بیب ھا رو نمين، شما عيري گیراد نمين که شما رو به واکنش واداره، شما ايدينم

رش ي پذیعنيم، يدا کرده و روز به روز در اثِر تسلي پیيه پاي ،ن صورت، دليدر اد، يم ھستين، شما تسليرو درست کن

  . شهی تر مین دل قوين لحظه، اياتفاق ا

  !. رفتم به مقصدمی شدم میتونستم راه برم که پا ميگفت که اگه من م

  !.ا نه؟ي شما ی داره برایمعن

  !.  بودمیيکتاي یِ ودم، رفته بودم ا�ن تو فضاتونستم راه برم که تو ذھن نبياگه م: گهيدِل شما به شما م

  ؟یم ماندَ یکده کن دشمنياندر

  یمراندَ ی شھر دوستان میسو

  !.موندمين دشمن کده مي در ایک

گه ي، دیيکتاي یِ ره به فضايدار بشه بتونه راه بره، دلش مي بیکياگه دِل .  دارندی ست که ھمه مِن ذھنیيدشمن کده جا

  .مياھِل آن جھان، ھست. ميستين جھان، ني اھِل ایم، ولي کنی مین جھان، زندگيما درسته که در ا. تسي نی ذھنیِ ِن من ھايب

 یيکتاي یِ اون فضا. هييکتاي یِ اون وطن، فضا. گه باشه که وطن مونهي دیه جايد اصِل مون يم، بايکه تو فرم ھستيدر حال

  .ن زنده شدن به خداستيت کردن، ھميا نھیت کردن و حِس بين لحظه حِس ابدين لحظه ھست، ايمعادِل ا

  !. ، منو ناتوان کردنیه عده ايض کنن، ينجا منو لِه کنن، مريذاشتم مردم ايتونستم نمياگه م: گهيم

   ناتوان کرده؟، شخِص شما رو؟یشما رو ک

  !.د وطنشيريد مي شیره، پا مي گی مو4نا، دِل تون قوت میِ د به آموزش ھاياگه توجه کن. خودتون

  فراشتندکشان بِ رده مُ تختهٔ 

  وان ابوبکر مرا برداشتند

  .ه تخته آوردند و گذاشتند روشيه تابوت آوردن، يتونه راه بره، يدند نميد

  ". دله " ن ابوبکر، معادِل يا: ادمان باشهي

ابوبکِر . هيکي ما، ۀ، دِل ھم"دله  " یِ د که باز ھم به معنيني بی ما را؛ و ابوبکِر مرا، مۀ ابوبکِر قصیعني، وان ابوبکر مرا

  .  برداشتند ما روۀھم

  :  کنهین موضوع، اشاره ميفه که مو4نا به اينقدر ضعي ما، اۀشه، دِل ھميپس معلوم م
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  !.ِش سلطاني تابوت بذارن ببرن پید رويبا" فه که اص`ينقدر ضعين دِل ما، ايا

  ه؟يحا4، سلطان ک

  . ديآريب" دل " ه ين يگه برياومده ھمه رو محاصره کرده، م. سلطان خداست

د يه دِل مرده آورديد يمگر من قبرستانم که رفت: گه کهين قصه مياواخِر ا. دييبفرما: گنيه تابوت، ميدل رو گذاشتن رو 

  !.گهي میمو4نا از زباِن زندگ!.  منیبرا

  گه به شما؟ي می، چیا زندگيِش خدا يد پين دِل ُمرده رو ببري شما ایعني

داره به !. هين چه دليا!. ن، که ُمرده ستيا!.  ام، من که پُر از آرامشم، من که زنده امین که پُر از شادم!. ن، منم؟يا: گهيم

  ! ". ابوبکِر مرا ؟ " . کنهینھا اشاره ميا

  شانما4ن کِ  خوارمشاه حَ یسو

  ند نشانيدندش که تا بيکشیم

 ی، ابوبکر رو، ھمون که در حاِل مرگ بود، م)ن خوارزمشاهي ھمیعنيخوارمشاه ( محمِد خوارزمشاه یِ پس حما4ن، سو

  !.ميدا کرديه دونه پيآقا، ما : بردند، که بگن

 یعني!. تونه راه بره؟يچون خودش نم!.  تخته بره؟ید روين دل، بايم، ايِش خدا ببريم پيدا کني، پ"دل " ه ياگر ما " واقعا

!. م؟ينقدر در فکرھامون گم شديا!. م؟ي دور شدی از زندگنقدريا!. م؟يدي، نرس"دل " نقدر به يا!. م ما؟يف شدينقدر ضعيا

  !. به ما غلبه کرده؟ینقدر عقِل مِن ذھنيا!. م؟يت شدينقدر با دردھامون ھم ھويا

                      !.بله، شده! ". بـــله" 

  : کنهی میريجه گيخودش نت

   حقردِ ن جھان و مَ يسبزوارست ا

  ست و َمْمتََحقعَ ين جا ضاياندر

  . ع ھستينجا، ضاي باشه و مرد خدا باشه، در ای که زنده به زندگیان سبزواره و مرد حق، مردن جھيا: گهيم

  .نشي بی نمی، کس!رهي گی، مثِل ماه که در محاق قرار مَمْمتََحق. َمْمتََحق، و ! رونقه کارشی بیعني

ه عده ي دارن، با4خره ی جھاننينن که قدرت دارن، قدرت ايخوان ببي رو میيمردم کس ھا. نهي بی نمیَمرِد حق رو کس

  !. ميدار,, من ,, نکه ما، ي ای کنن، قدرت داره، پول داره، برایت مي ازش تبعیا

  ه؟ي، اق`مش چ,,من ,, 

  !.، دارهی مرِد حق، قدرِت اون جھانیول. ین جھانيقدرِت ا. قدرته. پوله

 کنه، کما ی بھش توجه نمیکس. شه، در ُمحاقهينمده ي ست، دیدنين سبزواِر جھان، َمرِد حق، ناديدر: گهين ميپس بنابرا

  ! ". مي کنید نميد و بايم و ا�ن ھم چنان، شاين گنج، توجه نکرديما ھشتصد ساله به ا: " نکه گفتميا

  ده؟ي درس میم فردوسيم، چند تا رسانه داريون داريزيچند تا تلو

  4نا؟ا موي؟؛ ی فردوسیِ  کنند به آموزش ھایران، توجه ميچند نفر در ا

  ن ھزار نفر، دلش ي از ایکيد کدوم يني مختلف باشه، ببید که از صنف ھايه جا جمع کنيد، ھزار نفر يريه آماربگيشما 
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  . گردمی، م"مو4نا ": " من دوِر شمعِ مث`: گه کهيم!. روشنه؟

  . ر زنده شدما عمل کردم، به گنِج حضوي کنم؛ یم، عمل ميواِن شمس رو خوندم و در زندگي و دین مثنويمن ا

   شه؟ یچند نفر م

  !. تين بيده اي میمعن

  ليزدان جليھست خوارمشاه 

  ليذن قوم رَ ي خواھد ازیدل ھم

  ن جھان، البته ما ھم جزوش، ي مردم ایعنين قوِم پَست، يخداونِد بزرگه و از ا. زداِن بزرگهيپس، خوارزمشاه، نماِد 

توجه .  محاصره کرده ما رویم وليم بشيم تسليستيم و حاضر ني داری جسمیِ اريما ھش. دِل ما، ماده ست. خواديم" دل" 

  . ان دارند ا�ني که سبزواریتيد به وضعيکن

ست که ي ھم نینطوريا"!. م واقعايد که ما داريني کنم ببیگن که خواھش مي، م!ه ابوبکر ُمرده رو آوردنيحا4 رفتن 

  !. نجا، ابوبکر نباشهيا

  . !نه؟يابوبکر ا: خواھد گفت که

  خواد؟ي میزداِن بزرگ، از ما چيپس 

  . خواديدِل انسان ھا رو م. خواديدِل ما رو م". دل " 

ن يد به اي کنیمحاله که شما که ا�ن گوش م. ميني بیب ھاش ھم مي؛ و آس!نيدي، قرار نم"او " اِر يرو در اخت" دل " ما 

ن يگران زدند، ضررھا رو ھمي ضررھا رو دیشما نگ!. نهين زمين در ايدي دیيآد چه ضررھايادتون نيبرنامه، 

ن يخوايگه چکار ميد!. نويُکِل زم" زنه، محاصره کرده ما رو، شما رو، ھمه رو، اص`يا خوارزمشاه داره ميخوارمشاه 

  !.ن؟يبکن

، نگاه ما ا�ن. ميم و به جھان، صادر کنيد استخراج کني رو، باین گنجِ مو4نا رو و فردوسيد ايما با: " من بارھا گفتم

  ه؟يآد، چيانه بوجود مي که در خاور میين فتنه ھاين خردمنداِن جھان، در مورد ايم، راِه حِل ايکن

  گه مو4نا؟           ي می، چ!ن فتنه ھا رو با جنگ خوابونديشه ايچطور م!. نا بوجود اومدهياز جنگ ا. جنگ

  نو؟يگه اي میک. خوامي، م"دل " گه من يم

 ست، ی کنند، انکاِر زندگین جھان، ميم، در سطِح ک`ن اون عاق`ِن اي کنیه ما ا�ن در جھان م کیين کارھايا" واقعا

ست، ي و بودن نیاِر زندگيمان در اخت" دِل " م که چون يدونيما نم!. ستين آموزش ھا ني ست، مطابِق ایانکاِر ِخَرِد زندگ

  .ی، ھم جمعیھم فرد!. آدين ب`ھا سرمون ميدِل ما ماده ست، ا

  .تش، درست کردِن خودشهي خودش تمرکز کنه، اوِل مسئولیِ د روي بایحا4، ھر کس

  رُکمْ ي تَْصویْنظُر اليَ گفت 4 

  رُکميتَْدبیفَاْبتَُغوا َذا اْلقَلِب ف

  . گهياز زباِن حضرت رسول م

  به ظاھِر شما .  کندیه نم شما، نگایِ ِر ذھني خدا، به تصویعني. دي تون نگاه نکنیِر ذھنيخدا گفته است که به تصو: گهيم
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  !.ن کاريِر اي رو در تدبیصاحب دل!.  رویک صاحب قلبيفَاْبتَُغوا د، يد، طلب کنيپس، جستجو کن.  کندینگاه نم

   که تو در ذھنت از خودت و از یِر ذھني کند، اون تصوی بندگان نگاه نمیِ ِر ذھني و تصویِل ظاھريخدا به شکل و شما

  . کندی اون نگاه نم بهید، زندگيگران ساختيد

  . دا کني را پیه صاحب دليا ين کار، تو بيِر اي تدبیبرا!. ؟یخواي میريحا4، خوارمشاه، خدا، محاصره کرده، چه تدب

  دل کنم در تو نظرمن ز صاحب

  ثار زرينه به نقش سجده و ا

ماِن بزرگ شده، به اون زنده  زنده شده، متوجِه، مھمان آمدِن آن مھی که به زندگین صاحب دل، کسيِق ايمن، از طر

 یبيدا کرده و اون، آنتِن پخِش ِخَرِد غيِت خدا را پيت زنده ھست، خاصيت داره، به ابدي نھای بۀشين لحظه، ريشده، در ا

  !. شمایِ ِر ذھني کنم، نه به تصاوی شما نگاه مۀِق او، به ھميمن از طر.  ست و عشقهی زندگیست و شاد

  : م کهيگيم، ما ميخودمون ساخت که ما از یِر ذھنيدر تصاو

  !.ز کردمينھمه پرھينھمه عبادت کردم، ايا. ه آدِم خدا جو و خدا گونه ھستمي ھستم، من یه آدِم مومنيمن 

  !. مي از خودمان ساختیِر ذھنيک تصوي

  !.نويخدا گفته ا: گفت.  از زباِن رسول گفتهیعرب.  کندیخدا به اون نگاه نم: گهيم

نھا از ي کنم، ایثاِر زِر شما، من نگاه نميا ايا سجده کردِن شما و ي نماز کردِن شما یِ به شکِل ظاھر شما، ۀبه نقشِ سجد

  ا نه؟يد ي گردیه صاحبدل ميحوِل ... د ياگر دل ندار". دِل شما " به :  کنمی نگاه میبه چ.  ندارهینظِر من ارزش

ه نفر فضا دار بوده، ينجا حداقل يشه اين، معلوم ميدا کردير اگه پابوبک. نيآرين بيدا کنيه دانه ابوبکر پيد، ياون ھم گفته بر

  . گهي میاز زباِن زندگ. ه رو بھش کمک خواھم کردي کنه، بقینجا پخش مي عشق رو در ایِ ه نفر که انرژين يمن بخاطِر ا

حا4 !. مين، بودي از ا خردمند تریليم، خيم ھشتصد سال، ما ا�ن، خردمند بودي گشتین شمع، ميم حوِل ايومدياگر ما م

  !. شهي درد م←ره يمن، م: ادمان باشهي. مينداشت,, درد ,, نقدر يا. مينداشت,, من ,, نقدر يا

بارھا جنگ . م ھستند، آنجا جنگ بودهي که قدیدر اون نواح"  جھانو گرفته، مخصوصایِ  نواحی، بعضیميک درِد ضخي

 از وجوِد یدرد، قسمت. تنديمردم با درد، ھم ھو. شهيشتر ميدرد رو بدرد، . شهيآدم مرده، شکنجه شده، ھنوز ھم م. بوده

  . آرنديخوان درد بوجود بي میھ.  شونهیمِن ذھن

  .                          زارهي امروز گفت صاحب دل و خدا، از درد، بیول

  .یتا دردتو بنداز. زنهي پس می ولا،يگه بيدرسته که م. تونه بشهي نمیيکتاي یِ  که درد داشته باشه، وارِد فضایکس: گفت

  یتو دل خود را چو دل پنداشت

  ی اھل دل بگذاشتیست و جوجُ 

  ! ".ستيدل ن. نه" ، "دله؟ " ا دِل ما، يآ... ، ی، پنداشت"دل " تو چون دِل خودت رو 

ن لحظه، به يا. ميناس شیه، فقط ما جسم مي جسمیِ اريم و ا�ن، اون ھم ھشي داریاريه ھشياگر ما فقط . هيدِل ما، مِن ذھن

  ، یه فکري بعد ۀ، لحظیه فکري بعد، ۀم، لحظي کنی میه فکريم، ي شی جذب میه رنگيم، به ي شیه فکر بلند ميصورِت 

  . ی مادیِ اري ھشیکيباشه، " دل  " یِ اري ھشیکيم که ي نداریاريما دو تا ھش. هي مادیِ ارين فکرھا، ھشينھا، ايا
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  !.یزين چيم ھمچي، ما ندار"دل  " یِ اري ھشیکي باشه، ی ذھنیِ اري ھشیکي

  : ميگيِش خودمون ميما پ!. هيِر ذھنيه تصوي اون ی، منتھ!مي، پنداشت"دل "  مون رو یم، اون دِل مادين، چون نداريبنابرا

  !. د کردندييگران تأيم و دي ھستینطور آدميما ا

 ی ما رو ندزدن، مردم بگن ما آدِم مومنیِ  که آبرونهي از دزدھا، ایکي. دزد آمد، دزد آمد: م؟، گفتي ھستیما دنباِل چ

  ... م، يم، مورِد احترام ھستي ھستیم، آدم حسابي ھستیم، بخشنده اي ھستیکوکاريم، ني ھستیم، ما آدِم خوبيھست

  ! ".رهين، تصويا" 

  ". ! نه" خوره؟، ير، بدرِد خدا ھم مين تصويا!.  بسازنیرين تصويه ھمچيم از ما ي کنیمردمو مجبور م

   یِ  گن، پس جستجویم، چون مردم مي داریم دِل خوبي کنیچون فکر م!. ميکرد" دِل خودمون " ر رو، ي ما اون تصویول

  ؟یشما چ!. ميرو، فراموش کرد" اھِل دل " 

  ن؟ي شناسی، م"اھِل دل " ه يا يآ

د؟، ي کنی گوش می دو ساعتیزن؟، روي مو4نا متعھدیبه آموزش ھا" ا شما واقعاين؟، آيمتعھد" ن واقعاي شناسیاگر م

   کنه؟یر مييتون، تغ" بودن " ا يد؟، آي کنیر مييد، تغي کنید؟، اگر عمل مي کنید، عمل مي کنیاگه گوش م

  .ديفتن؟، از خودتون بپرسينا بين ايديف تر شده؟، دردھا تون کمتر شده؟، اجازه ميواش لطيواش ي تون، یاريا ھشيآ

  ک يا از يد؛ يد شما خودتون باشيا بايد؛ يدا کرده اي، پ"اھِل دل " ه يد، ي، بوده ا"دل اھل " ه يد، پس دنباِل ياگر کرد

 گذشته، من ین، جامع ھم ھست؛ و در برنامه ھاين، ايريکمک بگ". گم مو4ناست يمن م" ن مورد،  ي، در ا"اھِل دل " 

 بقلِم یِر مثنويگه ھم تفسي دیکي، یم زماني کر بقلِم استادیِر مثنوي تفسیکي کردم، ی شما معرفی برایِر مثنويدو تا تفس

 ی معنوۀک گوشيد و يد، بخونيسه کنيد اونجا و با ھم مقايد و بذاريرير رو بگين دو تا تفسي، شما ایاستاد دکتر استع`م

  فراموش ما یِ بُعِد معنو!.  شماستیِ  از شماست و بُعِد اصلیه بُعدينم يد و ايد درست کني خودتون در خونه تون بایبرا

  د، با4خرهين کتابھا رو بخريد که اگه ايد، مطمئن باشي خونید، اگر خودتون ھم نمي شده و تعھدتون رو به مو4نا نشون بد

  !.متشيمگه چقدره ق. آد اونجا برداره بخونهي بیکي. بخونه، ھمسرتون برداره بخونه"  ممکنه بچه تون بعدا

آقا، چه : مي گفتیم مي رفتیم، ميدر جستجوش بود. ميستي، ن"اھِل دل  " یِ نکه در جستجوي ایم، برايديت نمي ما اھمیول

  !.گهي توش ھست دیزيه چي یھر کتاب... ن مورد نوشته شده، من با4خره ي در ایيکتابھا

  ن ھفت آسمانيدل که گر ھفصد چو ا

  اوه و نھانيد شود ياندرو آ

  !.  گم کهی تو رو نمیِ من دِل کوچولو

  .شهين ھفت آسمان، در اون جا ميخوام که تماِم کائنات، ھفتصد تا مثِل ايرا م یاون دل: گه کهيم

، به ھر حال، تماِم ...گذاشتن ياره رو مي کردن و اون ھفت تا سیم ميم، آسمانو به ھفت طبقه تقسيد که اون قدي دونیم

  .نطورهيھم ھم" قايوجود، حق

  . گنجندی کائنات مۀن بحر، ھمين بحر، در اي کنه، در ایدا مي پت عمقي نھایشه، بي دِل ما، دِل انسان، خداگونه میوقت

  . گمي رو مین دليه ھمچي!. شهيشه و نھان مي، در اونجا گم م)گم: نجاياوه در اي(گم که ھفت آسمان يگه من اون دل رو ميم
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      !.                             دهي کنه و واکنش نشون می کوچولو، پرخاش میِ زھاي که َسِر چیينه دِل کوچولو

  ھا را دل مگوزهين دل رين چنيا

   مجویسبزوار اندر ابوبکر

  .ھر دو درسته.  نسخه ھا ھست بجویدر بعض

در سبزوار، !. نگو" دل " نا رو ي بوجود اومده، شما ایت شدگيه، از ھم ھويزه ھا رو، که دِل مادين دل ريا: گه کهيم

  !.نگرد" دل " ، تو دنباِل ی ذھنیِ ن ھا میِ سبزوار، محِل زندگ

  ا يستن، تو بين" دل " زه ھا باش، بدون که اونا ينه که تو متوجه دل ريش ايبجو، معن.  نسخه ھا ھست بجویالبته، بعض

  .معنا مشخصه.  باشیدنباِل دِل اصل. دا کنيپ " یدِل اصل" 

  رو شود ششنهٔ يصاحب دل آ

  حق ازو در شش جھت ناظر بود

 ی بۀشين لحظه رين صاحِب دل، در ايک تريست، نزديست، در شش جھت نيصاحِب دل، چون در جھات ن: هگه کيم

ره و يک فکرو بگيست که ي نینطوري نشده، ایه گذاريک جھت، سرماي شش روست و در ۀنين آيت داره، بنابراينھا

  . کنهیر شش جھت از او نگاه مخداوند د: گهين مي، بنابرا,,قِت ُمنزله يقِت محضه، حقين فکر حقيا,, : بگه

  رقَ ھر که اندر شش جھت دارد مَ 

   او حق نظرواسطهٔ ینکندش ب

 یعنيم ي جھت بودیم، بي جھت بودین لحظه، بيما، در ا"  اگر واقعایعني که در شش جھت مستقر باشه، یگه ھر کسيم

  ؟یچ

  .  کند از جایا رو نم مون به فکر نبود، لحظه به لحظه فکر میريم، سرازي نداشتی جھِت مادیعني

 شو یقه که انرژين طريق، خدا از اين طريگه حق از ايه و مين ِخَرِد زندگي ھمین روانيم، ايپس ما اگر ساکِن روان بود

 که ید وقتيش جھت بشي شۀنييد آيتونين، شما ھم مي ایه براي خوبیِ ن ساکِن روان، بنظرم معني فرسته و این جھان ميبه ا

که نشود يد، بطوريدا کنيت پي نھای بۀشين لحظه ريد، ايچ باوِر جامد نداشته باشي به ھیتعھد. دي، بِکنه جھتيخودتونو از 

  .دي شیت مين بي در جھان، شامِل ایــــــچ اتفاقيم به ھيا واکنش نشون نديشما را از جا درآورد 

   او کندید از براند رَ گر کُ 

  ندور قبول آرد ھمو باشد سَ 

د، دل تون به خدا وصل شده و ساکِن روان يد، که داريدار" دل " اگر شما : گهينه، ميد، معنا ايه کنخواد بگه که، توجيم

  . ديدا کنيد پيه صاحب دل بايد، ي اگر ندارید؛ ولي کنید و به خودتون ھم کمک مي کنید و به عالم ھم کمک ميھست

 ید رويکار کن" د واقعايآيشما ب. مو4نا: ميدا کرديمع په صاحب دِل جايم، ي کنید مينھمه تأکيچرا ما ا. ن درستهيا" واقعا

د يتونيد چقدر خودتونو مينيشما بب. از اونور اومده" ن آموزش ھا واقعايا. نيري گی میجه ايد چه نتينين آموزش، ببيا. اون

نه که ما ي بزرگان ایرفاح!. ديآري خودتون در بید و در جھِت مِن ذھنينھا رو، َخم کنين آموزش ھا، نه ايد با ايمطابقت بد

  .ميد انجام بدي، با! کنند، سختهیزھا رو مي پرھی بعضۀي جاھا توصیبعض. ميخودمونو جھت دار کن
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نکه اون ي ایبرا.ی کارھا رو بکنی بعضیل نداريشما م. ز، زحمت ندارهين پرھيم، اي شی زنده می به زندگیکه البته وقت

  . دي کنینم"گه اون کارھا رو اص`يا نباشه، شما ديف بشه ي ضعی اومد، اگه مِن ذھنی میل ھا از مِن ذھنيم

م و اگه قبول کنه، در ي کنیتوجه نم" او " نکه به ي ای کنه برایرد م" او "  ما رو، بخاطر یاگر َرد کنه زندگ: گهيپس م

  . ه گاه، اونهيتک. َسند اونه. ن صورت، بخاطِر اونهيا

  وال را حق نَ یازو ندھد کسیب

  صالوِ  گفتم من از صاحب یاشمه

 یزه مين لحظه ستيم و اي داریگه، اگر ما من ذھنيده، بعبارت دي عشق نمیعنيده، ي نمیزي چی، حق به کس"او " بدوِن 

 به یک لقمه ايِق آموزِش اون شخص، ممکنه ي اون شخص، از طریِ  در حوالیشه وليِد ما نمي عایزي، چیم با زندگيکن

  . زنده ھستی که به زندگیکس. ه صاحِب وصالي گفتم از توصیک خ`صه ايمن فقط : گهيم.  برسهیما برسه، نور

  موھبت را بر کف دستش نھد

  وز َکفَش آن را به مرحومان دھد

ن دِل زنده ي ایِ نھا را بر کف دستي، عشق، ایيباي نعمت، ِخَرد، زیعنيموھبت .  که مورد رحمت قرار گرفتهیمرحوم کس

  ؟یده به کيده و از کِف شما مي، اگه زنده بشه، م"دِل شما "  خواست، ی م که شاهیشده ھمان ابوبکر

  .  که مورِد رحمت ھستندیيبه کس ھا

  ل را اتصال کُ یايبا َکفَش در

  چون و چگونه و بر کمالیھست ب

ن اتصال، يا ُکل، به ِخَرِد ُکل، متصله و یِ اين لحظه، کِف شما به دريد اي زنده بشیشه، اگر شما به زندگيپس معلوم م

  : ش کهيِت بعديته و بين بين قصه را خوندم ھمي که ایلي از د4یکين، ي مھمه ایليخ

ه يم يم بفھميتونيما نم. ديد بفھمي، نخواھیا به زندگي اتصاِل خودتونو به خدا یِ ت و چگونگيفيشما، با ذھنِتون، دنباِل ک" 

   زنده ھست؟ین، چه جوريا" ، واقعانيخوره، ايره و غذا مي زنده ھست و راه می که به زندگیکس

 ی بین شخص کامله، ولين اتصال کامله و ايگرچه که ا!. شهيگه نميم، ميان کنيم بيه؟، با ذھن بخواين اتصال، چه جوريا

  !.چون و چگونه ھست

   که نگنجد در ک`میاتصال

  ف باشد والس`ميگفتنش تکل

 یا کسين کار رو کردم؛ يفه، من ايف و انجاِم وظياطر رفِع تکلفقط بخ.  گنجهی که در حرف و ک`م نمیاتصال: گه کهيم

  .والس`م. فه شو انجام بدهيخواد وظي کنه، فقط مین موضوع، صحبت ميکه راجع به ا
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