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 چمنم و باغ دایه بدم و نیک هر کعبه                            احدم لطف سایه خدم و قد هر معنی                  

 

 گنج حضور 3متن برنامه شماره 
 

 ۱۳۹۵ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 

 بکنم را غم سبلت کنم شانه طرب ریش                     بزنم عشرت زخمه ابدم عشق مطرب

 کنم دور سرش ز گل شود باز خم سر تا           شود ساز طرب چونک شود ناز جان همه تا

 وثنم نقش دشمن خردم و جان عاشق                      امآتشکده عاشق امبده خلیلی چونک

 تنم برف شود آب دلم خون کند جوش            حمل و خورشید جفتی عمل و بهارست وقت

 حسنم روی عاشق دلم گرفتار گفت                 ایشده گدازان چه از ایشده تابان مه ای

 مجنم چون تن همه زان رسدم می بال تیر              بردم می کشان گوش کشدم می کسی عشق

 وطنم بوی به تازه سفرم اسیر چه گر            شکرم بحر غرقه شرم و شور این در چه گر

 فنم به جدایی داد قضا برخواند فلسفه                          امبده جمالی جفت امبده وصالی یار

 ذقنم شیرین شه ای دوان و پران باشم                وطن سوی من جنبد من تن در رگی که تا

 سمنم و سرو ساقی مرا کرد روان آب       کشش گوش طلب وان خوشش بوی آن دم به دم

 پیرهنم جان یوسف کرم به فرستد هدیه                       شدم خوب آن فتنه شدم یعقوب همره

 صنم تو چون کسی هیچ بود دیده جهان دو در           کشی تو را وفا قوس خوشی چه جانا الحق

 شکنم شیشه بنده زنم سنگ آن بر شیشه                           نزنم برابر چه گر بربزنم او بر بر

 کرگدنم هر یاور حقم ابابیل چو من                 است شده کعبه قاصد جفا خرطوم به پیل

 انجمنم هر انجم امگرسنه هر قوت                           اممیمنه هر رستم امآینه هر صیقل

 چمنم و باغ دایه بدم و نیک هر کعبه                          احدم لطف سایه خدم و قد هر معنی

 ختنم خوب باشد بود نکوروی چونک                      بود کوی هر سوزش بود بدخوی آتش

 نتنم مناسب که جز صمدم عدل ایه            خوری کوزه زنی کاسه نگری کژ بدین تو گر

 دهنم نگوید آنک کنی شرح کرم به که             جهان خوبان سرور شهان شاه ای شد وقت
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 سوال این به شعر خط چند این در مولوی ،هستم چی و هستم کی من کردین، سوال خودتون از تابحال شما اگر

 قعش شادی من میگه و میکنه کامل اینو و هستم عشق شادی من هستم بعد میگه شادی من میگه مولوی. میده جواب

 رهدوباره میب رو ما ذهنمون و بفهمیم میخواهیم ما رو ابدیت و ابدی کلمه  چی؟ یعنی ابدی عشق شادی . هستم ابدی

 بود. خواهم ابدی عشق شادی من آخر، تا آینده، یعنی بینهایت یعنی ابدی که میگه و آینده به

 خودمونم اتذ تونیم می ببریم، پی بتونیم صفت دوتا این به ما اگر خداییست که صفت دوتا بینهایت و ابدیت ولی

 و است حظهل این در زندگی اینکه به آگاهی یعنی ،"لحظه این" بینهایت یعنی ابدیت . هستیم چی ما بفهمیم  .بفهمیم

 دامها همیشه این و میشه خلق و میاد بوجود ما وجود تمام که فضاییست اینکه یعنی. داره ادامه بینهایت لحظه این

 گذشته و آینده در و بوده حال در هم همیشه و حاله در زندگی. حاله همیشه . است" لحظه این" همیشه پس داره،

 است زنده همیشه زندگی و است لحظه این در همیشه زندگی اینکه و" لحظه این" به آگاهی یعنی ابدیت پس . نبوده

 این در همیشه زندگی  .نداره عکس زندگی. تولد و مرگ بگیم باید االصول علی زندگی و مرگ میگیم ما اینکه و

 میمیره که چیزی اون و شناسه نمی مرگ وجودمون ذات . هستیم زندگی ما و میکنه خلق همیشه و ست زنده لحظه

ینیم. بب زندگی عکس را مرگ و دید مرگ را زندگی این نباید بنابراین  .تولده عکس اون و است پوسته واقع در

 زندگی هک کنیم توجه معنا این به اگر ولی. میشه تمام زندگی میمیریم وقتی که هستیم تصور این در ما از بعضی

  . ایم شناخته خودمونو ذات ما شناسه، نمی مرگ و آفرینه می همیشه و ست لحظه این در همیشه و ست زنده

 زندگی و لهحا همیشه که بفهمیم میتونیم همینقدر حاله.  ما همیشه لحظه، این بینهایت حال، بینهایت یعنی ابدیت پس

 :همیگ مولوی پس . هستیم زنده همیشه و شناسیم نمی مرگ و هستیم زندگی هم ما و آفرینه می لحظه دراین همیشه

 دائما که هستم لحظه این عشق شادی . داره ادامه همیشه که هستم لحظه این عشق شادی یعنی ابدم عشق مطرب

 ردد شناسم، نمی رو غصه . نمیکنم گی مرده میکنم، زندگی همیشه یعنی میزنم، زندگی ساز بنابراین  .داره ادامه

 . نداره سازگاری زندگیست که من ذات با  .شناسم نمی رو استرس شناسم، نمی

 ره با را شادی میتونین شما آیا  میریزه؟ کار اون به شما از دائمی عشق شادی این میکنین که کاری هر شما آیا

 که حظهل این عشق شادی به عشق، شادی به میکنین، شما که کارهایی آیا  کنین؟ ارمغان بهش میکنین برخورد کی

 شادی بوی و رنگ  میگیره؟ عشق بوی و رنگ و میشه عجین باهاش هست، زنده همیشه و شماست با همیشه

 ادباشید، ش آرام نیستید، آرام شما اگر  هستید؟ آرام شما االن خودتون آیا  میگیره؟ آرامش بوی و رنگ میگیره؟ 

 اتذ به میشید، نزدیکتر تون اندرون به چه هر میشید، آرامتر چه هر میشید، شادتر چه هر اینکه برای باشید. 

 . میشین نزدیکتر خودتون

 طرف هر به  .میکنم شونه رو شادی ریش یعنی  "بکنم را غم سبلت کنم شانه طرب ریش":  میگه دوم قسمت در

 همش رو، آرامش همش . میکنم جستجو درش رو شادی همش میزنم، دست کاری هر به میکنم، نگاه که

Consciousness کندن را غم سبلت . میکنم اعتبار بی رو غصه و پراکنم می رو خرد و عقل رو، هوشیاری، 

 می رو بنیادش  .میاندازم مردی از رو غم و رو غصه یعنی و بود مردی نشانه سبیل قدیما کندن، را غم سبیل

 هب و  .ای کرده تحمیل من به خودتو و نداری وجود تو میگم یعنی  .میکنم رسواش میکنم، اعتبارش بی کنم،

 تمام لحظه این که زندگی یک اون با اینکه محض به عشق، وحدت به لحظه این آگاهی اون به ما اینکه محض

 متوجه دفعه یه بشیم، یکی زندگی یه اون با میده، شدن نمایان و میده بودن انرژی بهش و میکنه خلق رو جهان

 این بیرونی فرمهای از ما نیست الزم و میجوشه ما اعماق از شادی این و بوده ما وجود در شادی این که میشیم

 .هست ما وجود در آرامش این  .کنیم جستجو رو شادی

 بکنم را غم سبلت کنم شانه طرب ریش بزنم      عشرت زخمه ابدم عشق مطرب
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 رو تهگذش کنیم، حل مونو قبلی های غصه که اینه ما کار . بکنیم پیدا دست درونمون شادی به که اینه ما کار پس

 باوری چیز هی باشه، ای عقیده چیز یه این اینکه نه ببخشیم، . ببخشیم رو گذشته  .ببخشیم رو لحظه این . کنیم رها

 وناروا ، گرفته دربر تنگ رو ما که هایی کینه از.  میاد گذشته از که هامون غصه بودن بنیاد بی به اصال باشه،

 .شیمب نزدیک خودمون ذات به و کنیم شناسایی ببریم، پی اونها بودن بنیاد بی به یعنی ببخشیم. ببخشیم

 ره لحظه، هر زندگی . بودی کرده انتخاب قبل خودت از رو لحظه این اینکه مثل بپذیر، چنان رو لحظه این شما

 لحظه این در زندگی  .است لحظه این به مربوط من صحبت تمام. بپذیر کامل اونواونطوربطور تو میشه جورگشوده

 بطور ور لحظه این وقتی شما که اینه میزنم رو حرف این من اینکه علت  .کنم نمی رو گذشته و آینده صحبت. ست

 .نمیشین کنده جا از شما . میشی واقع تماس در خودت هستی با شما پذیرید، می کامل

شما چه را  کوتاه ریشه با گیاهای این مثل درست میکنه، جا از رو ما چنان ما هیجانات و العمل عکس اوقات گاهی

 ام زمین  .میکنه زمینمون همینطوراز رو ما اوقات گاهی خشم، ما، ترس، هیجانات  .بکنین میتونین زمین جوراز

 یشهر یعنی ،ابدم عشق مطرب که کنید حس اینکه محض به شما بنابراین . ست هستی در ما ریشه ست، درهستی

 هیجان یه بکنید.  حس رو شما شادی میده.  این زندگی و میاد شما به هستی اعماق از شادی دارید، این درهستی

 بکنه. زمینتون از رو شما نمیتونه ترس مثل خشم، مثل سطحی کم

 لحظه این ممیگ وقتی بکنید دقت اگه فضائیست.  لحظه این  .ایم هستی فضای ما که اینه شبیه لحظه این بخشیدن

 زندگی هک فضائیست لحظه این" میگیم وقتی و هست مکان بعد از فضا . هست زمان بعد از لحظه این فضائیست،

 در لحظه این در که چیزی هر بنابراین . میمونین باقی لحظه این آگاهی همون شما "،میافتید اتفاق اون در شما

 از ندگی،ز فرمهای از ما اتفاقا  .ببرین لذت ازش میتونید  .چسبید نمی بهش و بره میکنید رها میافته، اتفاق شما

  . "نچسبیم" اونها به که ببریم کامل بهره ببریم، کامل لذت میتونیم موقعی زندگی وضعیتهای

 نیم،ک پیدا کامل برخورداری ازش میخواهیم ایم، آورده بدست زندگی در که چیزهایی اون متعلقاتمون، از همینطور

 شما اینبنابر . پسکنیم جدا اونا از خودمونو و نچسبیم اونا به که کنیم حس رو برخورداری این میتونیم موقع اون

 زندگی لحظه این و در کنید حس ابدیه که رو لحظه این شادی و طرب تا میمونید باقی همیشه لحظه این آگاهی

 : میگه بعد. نکنید مردگی و باشید زنده بکنید،

 کنم دور سرش ز گل شود باز خم سر تا         شود ساز طرب چونک شود ناز جان همه تا

 ما ساخته رو ما موهومی" من" همون که دار غصه جان این و بشه لطیف بشه، نرم باید دارمون غصه جان این

 لحظه ینا آگاهی فقط ما که لحظه این در کنیم حس اگر و هستیم آینده و گذشته در همیشه و هستیم اون میکنیم فکر

 اونا به ،برند اینا کنیم رها باید ما و نیست ما جزء ولی میافته اتفاق ما در میافته، اتفاق که چیزهایی اون هستیم،

 ازن جان همه "تا . میشه لطیف جانمون کنیم رها رو فکری "من" این اگر و بشیم برخوردار اونا از تا "نچسبیم"

 میجوشه هست، ما وجود اعماق در که شادی این . میشه ساز طرب، اینصورت در و شود" ساز طرب چونک شود

 یم.کن دور باید گرفته، رو خم سر که رو گل این باید بشه، باز درونمون شراب خم سر اینکه برای و باال میاد

 ما و میکنه مست اون در رو ما که رو مون درون شراب خم سر میزنم من که رو حرفها این که داره احتمال االن

 یرونب کی باید رو "گل" این حاال . است گرفته "گل" کنیم، رها رو ها غصه این و کنیم حس رو خدایی مستی این

 ودشو،خ خم سر "گل" فقط کسی هر . بکشید کنار میتونید شما شخص فقط  ما؟ سرخم از کنار بکشه کی کنه؟ 

 که اشینب متکی دیگه کس به یا گروه به یا معلم به تونید نمی شما . تونن نمی دیگران . بزنه کنار میتونه "خودش"

 رس نکنیم کوشش خودمون تا  بشیم. بکار دست باید ما خود . بزنه کنار شما شراب "خم" سر از رو "گل" بیاد

  .موند خواهد بسته "خم"
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 می خشیمبب شده شروع گذشته از که میخوایم رو ای کینه یک میبینین اگر . رنج به حتی کردیم رها که وقتی ولی

 ذاشتهگ وقت ایم، کشیده زحمت کینه این روی ما میگن بعضیها . کنن می رو ما وجود از قسمتی یه انگار که بینیم

  یمونه؟م چی کنیم فراموش اگر . کنیم فراموش رو کینه این ما که حیفه . ایم کرده صحبت کلی ایم، رنجیده ایم،

 هار رو رنجش این رو، کینه این نکنید، رها رو "گل" این که زمانی تا کنید دقت ولی میشه؟  چی ما زحمت اینهمه

  . میاد بوجود ما در احساسی یک . شد نخواهد باز ما شراب "خم" سر نکنیم،

 ینکها بجای بینیم می رو کسی هر و پراکنیم می محیط به رو آلودگی این و میکنیم آلوده خودمونو درون ما واقع در

 هک رو کسانی روح و کنیم می آلوده خودمونو روح تنها نه و میدیم بهش رو آلودگی این بدیم، بهش رو عشق شادی

 که شخصا هستیم مسئول ما بنابراین . میکنیم آلوده رو بشری روح کل بلکه کنیم می آلوده میکنیم برخورد باهاشون

 . یادب جدید غم بیاد، جدید غصه نذاریم و وایسیم درونمون "در" دم و بره کنیم رها کنیم، حل مونمو قبلی های غصه

 دست قطف شما درون پاکی و حفاظت مسئولیت و کنیم حفظ آلودگی از درونمونو باید هستیم ابدی عشق شادی ما اگر

 . رنجمن من تا نکنن رو کار فالن نزنن، رو حرف فالن باشید داشته انتظار دیگران از تونید نمی شما  .شماست خود

 نمی کسهیچ روی کتنرلی ما. هستیم خودمون فقط کنیم کنترل میتونیم ما که کسی تنها  .نیست پذیر امکان این

 مسئولیت نابراینب . ماست با فقط مسئولیتش و کنیم کنترل تونیم می خودمون خودمونو، درون فقط . باشیم داشته تونیم

  .هستیم خودمون نشه هم بیرون آلودگی سبب که خودمون درون داشتن نگه تمیز

 رو ما و ادهافت اتفاق چه هر گذشته که کنیم پیدا رو شناسایی این یعنی . ببخشیم رو گذشته که هستیم مسئول ما

 کنه،می وانمود عینی بصورت ما به خودشو که ای گذشته و شده تمام این کرده، گیر جای ما در رو کینه و رنجونده

  . شده تمام نداره،  وجو اصال

 ذهن هک داریم "فکری بعد" یکی . هست ما جسم همین که داریم "فیزیکی بعد" یکی  .است "بعد چهار" دارای انسان

 بصورت که هست ما جسم در فکرهامون انعکاس که داریم "هیجانی بعد" یکی  .میکنه فکر ما برای که هست، ما

 تیمگف واقع در که داریم "معنوی بعد" یک و. میشناسد شما که هیجانها سایر و ترس  خشم مثل میشه، ظاهر هیجان

 یگهد بعد تا سه اون میتونیم که بشیم معنوی بعد از میخوایم واقع در ما . بیرون میاد معنوی بعد اون از چیز همه

   .کردن اداره برای کنیم کوشش نیست الزم . بکنیم اداره و بکنیم تماشا مونو

 اون شد، خواهد حاصل انفصال این از که چیزی اون ،بعد تا سه اون در شدن گم از کنیم منفصل خودمونو ما اگر

 هستیم، ما که ابدی شادی و آرامش اون هستیم، ما که آگاهی اون و اون هوشیاری خدایی، حضور اون حضور،

 هیجانات. میکنه پیدا خودشو سالمتی جسم  .میکنه پیدا خودشو جای فکر یعنی . میده سامان رو چیمون همه اون

 . میکنه پیدا خودشو مناسب وضعیت ما

 در راگ یعنی  .باشه داشته باید کوتاهی بسیار بسیار عمر سالم، زنده موجود یک در هیجان میدونید که همینطور

 سه ،دقیقه دو دقیقه، یه باید این ترس مثل رنجش، مثل ببرین اسم میخواین هیجانی هر حاال خشم، هیجان یک شما

 که اشینب داشته هایی رنجش ممکنه شما. سال بیست یا سال، یه یا ساعت، یه مثال نکه بکشه طول دقیقه پنج دقیقه،

 یانوساق روی کوچولویی سنگ اینکه مثل درست . نبوده طبیعی این. میکنید حمل خودتون با اینارو ساله بیست

 باید هم شما اقیانوس سطح . خودش اولیه حالت به میاد اقیانوس بعد  .میاد بوجود دایره چندتا و اندازن می

  . باشه اینطوری

 که اینه التح ترین طبیعی باشه باید حواسمون میکنیم، پیدا هیجان ما وقتی میدن، رو تکون آب این باصطالح وقتی

 با ردکهاا این ها موقع بعضی که میده نشون تحقیق . تریم سالم برگردیم زودتر هرچه و . برگردیم اولیه بحالت ما

 یه اینکه نه هم دعوا  .میشه دعواشون اینا  .توست مال اونجا منه مال اینجا میگه . قلمرو سر شاید . میکنن دعوا
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 که است شده دیده میشن جدا هم از اینکه از بعد و میکشه طول ثانیه بیست دقیقه، نیم ممکنه بکشه، طول ساعت

 رپرپ اینکه از بعد و میریزم"  دارم منفی هیجان که چی هر "من که اینه نشانگر این و میزنن بهم پرهاشونو اینها

 میکنن شروع آرام و زیبا صورت همون به دوباره میریزن، رو منفی هیجان این و میدن تکون خودشنو و میزنن

  کنید؟ می رو کار این شما ببینید . نیست خبری قبلی خشم اون از دیگه . رفتن آب روی

 یاآ  میکنید؟ حمل خودتون با اینو یا میشه وتمام میشه بخشیده همونجا رنجش این بالفاصله رنجیدو می شما آیا 

 میکنید؟  حمل خودتون با رو خشمها این یا است شده تمام شما برای قضیه و این اید شده گذشته در یا میشین خشمگین

 "مخ" سر که ست "گلی" باصطالح زدن کنار معادل اینها ریختن . بریزین رو آنها زودتر هرچه میکنید حمل اگر

 .ببریم پی زودتر هرچه گذشته بودن بنیاد بی به که ماست نفع به این  .است گرفته رو ما

 با رو ها کینه این و خشمها این ما که نیست ما بصرف که بده تشخیص که داره وجود عقل و خرد اون ما در

  .داره وجود ما در منفی هیجان یه دائما . میکنه خراب را ما فکر میکنه، خراب را ما جسم . بکنیم حمل خودمون

 می حظهل این با مرتب آینده، و گذشته به میرید یعنی نمیکنید، شناسایی رو لحظه این شما وقتی کنید، نگاه شما

 زا بودیم، حاضر لحظه این در جنگیدیم و نمی لحظه این اگر با. جنگیم می دائما لحظه این با ما یعنی . جنگین

 به هست و خدا هم مجانی و میاد ما وجود اعماق از که بودیم برخوردار آرامش اون و شادی اون از کامل، زندگی

 . آینده و گذشته به میریم مرتب و نمیکنیم استفاده ازش ما منتها . داشته ارزونی ما

 اوتقض چیزی یه به لحظه راجع این اگر شما  .قضاوته یک ذهن، سطح در لحظه این با جنگ و لحظه این با ستیزه

 حظهل این در قضاوتی هر . کنین می محکم رو "خم" سر "گل" واقع در . بندین می خودتونو دارین واقع در میکنین

 . نهک می تقویت رو فکری "وجود" دوباره منفی هیجان این و میشه ما منفی در هیجان یک سبب بیخود یا خود با

 حکمم خودشو میخواد میکنه اینکه ستیزه لحظه این با ما نفس اینکه علت . میکنه تقویت رو ما موهوم "وجود" این

 هب لحظه کنیم.  می قضاوت مرتب ما اینه که علت . میگرده هویت دنبال  .بکنه بودن "من" احساس میخواد .بکنه

 کی کار این با و قضاوت این میذاریم.  با روش اسمی یک و کنیم می قضاوت بینیم می که رو چیزی هر لحظه

 همین بجای اونو اشتباها ما که ما موهوم "وجود" واقع در میاریم.  بوجود هیجان سطح در خودمون در منفی هیجان

 این که میکنه محکم رو اش میکنه.  پوسته محکم خودشو اون ایم، گرفته ابدی عشق طرب همین لحظه، شادی

 . میکنه جاگیرتر رو دیگران از جدایی

 هر ما  .است( نه) کلمه اون کنیم، تعریف کلمه یک با رو نفس بخوایم اگه . جدائیست براساس ما نفس میدونین،

 سمیج وجود به میخوره وقتی قضاوت این که قضاوت یه با میگیم؟  چه جوری (. نه) میگیم لحظه به واقع در لحظه

 سطح یک ما کنید دقت اگه . ست منفی هیجان این معموال . میاره بوجود ما در هیجان یه ما، ارگانسیم به ما،

 برای ین،پای میاد باال، میره هی نارضایتی متغیر، و ثابت سطح این علت . میکنیم حمل خودمون با دائما نارضایتی

 ا بوجودم در هیجان سطح این نشستیم نمی قضاوت به لحظه به لحظه اگر  .میکنیم قضاوت ما لحظه به لحظه اینکه

 اومد. نمی

 یه مثال  .کنیم حل میکنه اذیت رو ما مرتب که را منفی هیجان این بتونیم تا که چیزهایی به میگریزیم اوقات گاهی

 یا مخدر وادم به بردن پناه با بعضیها . داریم چیزی به احتیاج یا داریم کشیدن سیگار به احتیاج که بینیم می دفعه

 طحس این میخوان چیزی یه به مشغولیت خرید، به خوردن، زیاد خوردن، شبیه چیزیهایی حتی یا الکلی مشروبات

 که تنیس هواسشون  .بدن بهش تسکین یه کنن، آرام بدن، کاهش میکنن، حمل خودشون با که را دائمی نارضایتی

   میکنیم. رو اینکار داریم مرتب ما و میرسونه حال اون به رو ما نشستن قضاوت در لحظه به لحظه
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 دقیقه ده یا دقیقه نجپ میگیرین تصمیم میکنین رانندگی یا میرید راه وقتی شما  .میتونین ببینین بکنین تمرینی یه شما

 اینطوریه، این ینبگ و کنید تحلیل و تجزیه ذهنتون تو که بدون این بکنین، تماشا فقط . باشید قضاوت بی ناظر فقط

 جهان نظارت یا تماشا یک یعنی (Meditated Observation)ما  میگیم اینو و اونطوریه اون اونطوریه اون

 نداره. وجود ذهنی زدن برچسب ذهنی، قضاوت و ذهنی تحلیل و تجزیه توش  .ای مراقبه بصورت

 حظه،ل این پذیرفتن با میتونید االن همین رو ابدی عشق شادی اون بپذیرید، قضاوت بدون رو لحظه این اگر شما

 ببینید ونینببینید ومیت میتونید هم تون دستی بغل در دیدید خودتون در همینکه  .ببینید خودتون در هست که اونطور

 شما هایقضاوت ای مجموع فقط . نیست پندار پرده فقط . داره این" "بی اونجا نشسته "جان" یک تون دستی بغل که

 صه اشخال و شناختم آدمو این من و اینه آدم این که بگین و نشسته شما پهلوی بچسبونی کسی یه روی که نیست

 شخص ناو میکنید فکر و میکنید نقل هم سر پشت شما که قضاوتهاییست مجموعه خالصه این و  .میگم من که اینه

 شناختید. رو

 یممیتون ما . بکنیم بیدار هم دیگران در میتونیم رو عشق شادی اون کنیم، حس رو عشق شادی خودمون در ما اگر

 مونو ها برچسب مونو، ها قضاوت ما وقتی کنید توجه  .بدیم نشون بهشون و بیاریم بیرون "بهترینو" اونها درون از

 میکنن تیزهس ما با دیگران اینکه علت . میاریم بیرون اون از رو بدترین میکنیم، معرفی اون به یکی شناخت بعنوان

 درونمون که در رو عشق شادی اون اگر درونمونو، هستی اون ما اگر. داریم ستیزه سر اونها با ما که اینه برای

  .نمیکردیم ایجاد "خود" دیگه میدیدیم، اونو هم دیگران در بودیم، کرده پیدا

 یه فرن یه وقتی و میکنیم شروعش ما که ای ستیزه . است ستیزه اثر در نفسها بودن دار ادامه و پیوستگی علت

 اکنشو اون . میدیم نشون واکنش یعنی . برمیگردونیم بهش چیزی یه میکنیم، ایجاد قطب یه فورا ما میگه چیزی

 یچ همه که بشیم الیتناهی فضای اون اینکه بجای اون در موقع این در. میکنه دیوار براش رو چیز همون دوباره

 در نیمک رها میگه ما به چیزی کسی اگه که بشیم لحظه این الیتناهی فضای یعنی بده، جا خودش توی میتونه رو

 اون طبق که میشه سبب واکنش این و برمیگردونیم واکنشی یه و میشیم نقطه یه میشیم، قطب یه ما بشه، گم اون

 . است رسیده هدفش به ما نفس و.  بکنیم کامل جدایی احساس ما دوی هر تا داره ادامه ستیزه این و بشه تقویت

 کسع زندگی اینکه برای. نداره عکس عشق البته  .عشقه عکس ما نفس  .میکنه زندگی جدایی براساس ما نفس

 قعاش بدم خلیلی که چون: که میگه بنابراین پس . نداره قطب درش یعنی نداره عکس . نداره عکس شادی نداره،

 رو نیستم من که چیزی اون . بسوزونه منو های زیادی آتش، میخوام . بریزه هام زیادی میخوام میگه ام، آتشکده

 و نسوزونید رو اینها هم االن اگر شما . خلیلم من مثل . بسوزونه اونو موهومیه، من قالبیه، من اونیکه  .بسوزونه

 خواهد لخت نیستیم ما که چیزی اون از رو ما مرگ میرسد، فرا مرگ وقتی روزی یه نرسید، اصیتون شادی به

 وجود اصال که چیزی اون. ایم بوده نبودیم، که چیزی اون ما ! رفته کاله ما سر که دید خواهیم موقع اون  .کرد

 بودیم. بسته دل موهومی چیز یه به ما . ایم بوده نداشته

 هیچ  .میره بین از باورهامون تمام و میمیرانه مونو خارجی پوسته همین ما میکنه؟  لخت چی از رو ما مرگ

 براساس نباید  .ست سطحی چیز داریم، باوری که ما هر بنابراین . ببریم خودمون با نمیتونیم ما رو باوری

 بنابراین پس . هست ابدی عشق شادی همین ما، ذات ما، اصلی خود همین . بکنیم بودن خود احساس باورهامون

 .بسوزونه منو های زیادی رو، اینها آتش که میدیم اجازه من میگه

 هست میاد بنظر که چیزی اون و رو شما های کینه رو، شما های غصه رو، شما های زیادی بدین اجازه هم شما

 یتونیدنم رو ای کینه یه شما اگر سوختن، با اوقات گاهی رنج، با اوقات گاهی عشق، شادی بوسیله اون نیست، ولی

 رها همینکه . بکشید عذاب ذره یه اینکه ولو بکنید رها است، شده وجودتون از قسمتی میکنید فکر و کنید رها
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 به  .برمیخیزه زندگی بوده اون که جایی از رفت، اون که وقتی اون، خالء از اون، نبودن از که میبینین کردین

 به  .شهمی باز درش سرچشمه اون بپذیرین االن هست پیذیرفتنی چیزی هر یعنی بکنید، رو کار این اینکه محض

 امشی،آر یه چیزی، یه انگار که میبینین اصال  .میفهمید وجودتون از رو زندگی جریان شما بشه باز اینکه محض

 اریج بدنتون تمام در و میشه وارد سرتون فرق از میده زندگی شما به که غریبی و عجیب نیروی یه شادیی، یه

 .بکنه زندگی شما در میدین اجازه رو زندگی و میشه

 یه  .یمدار فکری زندگی یک بکنه، بلکه زندگی ما در زندگی نمیذاریم و میکنیم زندگی مقاومت مقابل در االن ما

 ذهنی تهپوس  چرا؟ بپذیریم، نمیتونیم ما . شده سفت ما ذهنی پوسته حتی میدونید، که همینطور. داریم منجمدی چیز

 هاجاز مون تن شده، سفت مون تن  .شده سفت مان روانی پوسته و کنیم حس را جدایی این که ایم کرده سفت را

 این علت نوشتن، بهش راجع روزها زیاد این و میکنیم حس ما که دردهایی. کنه طلوع زندگی انرژی این نمیده

  .جنگیم می لحظه این با و پذیریم نمی رو لحظه این ما که هست

 بود آسام خون پنداشت جان آنکه    بود دام اش حیله و انسان کرد حیله

 بگیم، شمذهبی اگه و باشه هستی خدمت در که نبود فکر اون یعنی . کرد "دار من" فکر یعنی. کرد فکر انسان میگه

 درست زرنگ "من" یه خودش فکر با و شد عجین خودش فکر کرد.  با زرنگی کرد، حیله باشه، خدا خدمت در

 ببره. بین از رو "من" میخوایم کرد، ما درست اصال "من" یه . کرد درست باز حقه "من" یه  .کرد

 بود آشام خون پنداشت جان آنکه    بود دام اش حیله و انسان کرد حیله

 بود افسانه این از فرعون بود            حیله خانه اندر دزد و ببست در

 یلهبوس ایم کرده درست تو اون در که اونی ولی . بندیم می رو درب و میکنیم درست "من" میکنیم فکر ما میگه

 خون خودش اون کنه، پیدا دسترسی بهش کسی نمیذاریم و میکنیم محافظت ازش جان مثل و ماست جان که فکرمون

 جان که ، اونیبود آشام خون پنداشت جان آنکه  بود، دام اش حیله و کرده حیله که آشام خون اون . میمکه رو ما

 وت این میپری، میکنه بهش مخالفت باهاش کسی ولی پنداری می جان که رو فکری های الگو این پنداری، می

 و شده فکری شده، وجود ما وجود از قسمتی یه آشامه، این خون همون بره، این کنی رها باید اینو . اصال نیستی

  بره. کنیم رها اونو باید ما

 زدد ولی ببنده رو در کسی یه انگار بست، رو در میگه یا دوشمن اند خانه بود.  "بود خانه اندر دزد و ببست در"

 . شده قایم خونه در جایی یه . سراغش میاد خوب میخوابه میاد وقتی که معلومه خوب . باشه شده قایم خانه در

 هک ماست "من" همین اون که.  ماست "من" داستان شبیه خیلی داستانش فرعون "،بود افسانه این از فرعون حیله"

 ازش "درون" در و ایم بسته رو در ما و میمکه رو ما خون که ماست توهمی "من" داستان میدونید که همینطور

 .است شده قایم خانه دزد در و آشام خون لحظه، این با ستیزه با لحظه، این با تضاد با میکنیم، محافظت خیلی

 کنم دور سرش ز گل شود باز خم سر شود             تا ساز طرب که چون شود ناز جان همه تا

 عاشق پس من . نمونه اون از چیزی و بسوزونه آتیش هامومیذارم زیادی من هستم، خلیل هم من چون میگه پس

 . بسوزونه هامونو زیادی میتونه که هستم چیزهایی عاشق. ام آتشکده

 قعاش اگر پس  .بت صورت بت، نقش یعنی وثن نقش بت، یعنی وثنوثنم،  و نقش دشمن خردم و جان عاشق

 رو، ما زندگی میتونه که خرد یا خرد و جان دارم، دوست رو خرد اگر دارم، دوست رو جان اگر خردم، و جان

 ای قبل شده شرطی فکرهای از خرد . میاد ما دورن از بده سامان مونو بیرون زندگی مونو، فیزیکی زندگی حتی
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 ،ست کهنه ما فکری های الگو . شده کهنه اون  .نمیاد اونجا خرد از ایم، گرفته یاد تابحال که ما فکری الگوهای

 رو لحظه این اگه  .بپذیره رو لحظه این باید ه"خرد" عاشق کسی هر . بکنیم اصرا اونا روی نباید ست، پوسیده

 رد هستیمون با صورت این در نشدیم واکنش وقتی  .میکنه رها واکنش از و قضاوت از رو ما لحظه این بپذیره،

  میاد. جوشه می اونجا از خرد و جان صورت این در . هستیم پیوند

 . یمکن جدا خودمون از رو خدا نمیتونیم ما . ناپذیره جدایی ما از لحظه این  .میسره ما برای خرد منبع این لحظه این

 هم بخواهیم اگه ما  .ماست با همیشه خرد سرچشمه و منبع اون . ماست با همیشه هستی . ماست با همیشه خدا

 ما هک رو اون ما که ماست خود نکنه یعنی نزدیکتره، بما گردن رگ از میگن اینکه . بشیم جدا اون از نمیتونیم

 اریم،د خودمون با گذشته از که ذهنی پوسیده الگوی سری "، با یهمن" یه وبا فرعون با موهومی، چیز یه با هستیم،

 ایم. گرفته عوضی اون با هستیم اون ما میکنیم فکر و ایم کرده خودمون مال و ایم کرده جمع اونم و این از

 با لحظه این که کسی  .تماسه در جانش با لحظه این خرده، و جان عاشق که کسی هر ،خردم و جان عاشق پس

 میاره، در بحرکت رو جهان که زندگی یه اون با رو وحدت این یعنی. هست هم ابدی عشق شادی تماسه، در جانش

 جدا ونوخودم میتونیم کنیم، حس اینکه اینو ما برای.  رو هستی همون یعنی میکنه، حس اونو االن یعنی  .پیونده در

  میکنید؟ فکری چه ببینید  .ببینیم فکرهامونو که باشه این شاید اولیمن تمرین . فکرهامونو کنیم تماشا میتونیم . کنیم

 و یرونب بکشیم خودمونو میکنید؟  قضاوت چی به راجع کنید؟ می قضاوت کی به راجع  االن؟ میکنید قضاوتی چه

 .ست لحظه این آگاهی ازاین جدا چیز یه ذهن . ببینیم و ذهن قضاوت این

 میتونه هک لحظه این و خالی فضای بینهایت . هستید لحظه این و خالی فضای بینهایت لحظه کنید در این فرض شما

 پس  .میاد بوجود همون در خودشم فکرهای بدخه، جا میتونه دیگرم فکرهای  .بده جا خودش در رو چی همه

 این در دتونخو به میگین چی میکنین؟  االن قضاوتی که چه ببینین میکنید تماشا خودتونو فکرهای شما بنابراین

 مونو هیجانات که رفته یادمون ما .کنید هم حسهیجان را  میده؟ دست شما به هیجانی چه اون براساس  قضاوت؟

 واکنش این دندی اجازه میدید، نشون واکنشی هر . باشید تون واکنش تماشگر و ناظر . ببینیم مونو کنی و واکنش حس

 . بیرون بکشه وجودتونو تمام

 اتفاقی ره همیشه شما . کنیم زندگی بدن تمام در و کنیم اشغال بدن را تمام بیایم کنیم نزول سر از ما گفتم یادتونه

 هر نییع  .بیرون بره تون توجه کل نگئارید . دارید نگه بدن در تونو توجه از مقدار یه میافته، بیرون در که هم

 و ننبک ریشه از رو ما اتفاقات نتونن این که هست درون در مون توجه از مقدار یه هنوز بیرون میافته در اتفاقی

 رونموند در مونو ریشه مونو، توجه از مقدار یه همیشه میخوایم ما. بگیرین ریشه دوباره نتونید شما  .دور بیاندازن

 کستش و میکنیم برخورد زندگی با محکم بنیاد داشتن بدون نکنیم، رو کار این ما اگر کنین، دقت . داریم نگه

 و بسازه شما برای ساختمانی بخوادمهندس  این و بیارین ساختمان مهندس یه شما اگه  چی؟ یعنی  .خورد خواهیم

 به اشه،ب ساختمان بیرون به هواسش همه فقط نکنه، زمینو باشه، نداشته زیربنا به کاری هیچ ساختمان مهندس این

 ریشه به کاری ولی باشه، اونطوری سقفش باشه، اونطوری اش پنجره باشه، اینطوری درش باشه، پنجره در

 ساختمان نای خوب میگین  میگین؟ چی مهندس این به شما باشه، نداشته ساختمان زیربنای ساختمان، بنیاد و ساختمان

  میریزه. بهم ساختمان این طوفان یا باد اولین در. ایستاد نخواهد سرپا

 فوقانی قسمتهای به . ساختمانه بیرون به حواسمون همه که هستیم مهندسی مثل هم ما . هستیم همینطور هم ما

.  یمبدوون ریشه ،بکنیم برقرار مونو ریشه اون در و برگردیم درون به باید ما  .ندایم ریشه به کاری . ساختمانه

 درون در ومون توجه از مقدار یه ما میافته اتفاقی هر بنابراین  .نیاره در ریشه از رو ما میافته، بیرونی اتفاق وقتی

 .داشت خواهیم نگه


