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Program # 492 

 ۶۴٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 ان شدي ماه عیکيبر چرخ سحرگاه 

 از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد

 دي به گه صید مرغيچون باز که بربا

 را آن مه و بر چرخ دوان شدبربود م

 دميدر خود چو نظر کردم خود را بند

 را که در آن مه تنم از لطف چو جان شديز

 دميدر جان چو سفر کردم جز ماه ند

 ان شدي ازل جمله بیتا سر تجل

 ُنه چرخ فلک جمله در آن ماه فروشد

  وجودم ھمه در بحر نھان شدیکشت

 آن بحر بزد موج و خرد باز برآمد

 ن گشت و چنان شديزه درافکند چنو آوا

  کرد و به ھر پاره از آن کفیآن بحر کف

  ز ف3ن شدی ز ف3ن آمد و جسمینقش

 افتيھر پاره کف جسم کز آن بحر نشان 

 د و در آن بحر روان شديدر حال گداز

 زي شمس الحق تبری دولت مخدومیب

  بحر توان شدیدن و ني ماه توان دین

 
  ھ�لی جغتايی، غزليات، غزل شماره ۶٩ 

 
 کنم یشه فکر وصال تو ميگفتم ھم

  ست؟ين ھمه فکر محال چيدر خنده شد که ا

  دردا که عمر در شب ھجران گذشت و من

  ست؟يم ھنوز که روز وصال چيآگه ن

  شود به سخن مشک3ت عشق یچون حل نم

  ست؟يل و قال چي قدهٔ يرتم که فايدر ح
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 ۶۴۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یلومو
  شدیداُرالَحَرج امروز چو داُرالَفَرج

  ار درآمدي بسی و آن مستیکان شاد

  لب یبربند لب اکنون که سخن گستر ب

   به گفتار درآمدیه روي حرف سیب

 
 ١٩۴۵ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   ُزکامینيدفع کن از مغز و از ب

  د در مشاميُح ? در آيتا که ر

  چ مگذار از تب و صفرا اثريھ

   از جھان طعم شکریابيتا ب

  ین مپوي کن و ِعنّ ی مردیدارو

  یرو ند صد گون خوبيتا برون آ

  
  ١١۵۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 از آن مقام که نبود گشاد، زود گذر

 ش ھمچون زريدار خوي خریبرو به سو

  به جایجا ز یدرخت اگر متحرک شد

  تبریھا  نه زخمیدينه رنج اره کش

 زمان چو حاکم تست و مکان چو معبر تو

 ن و زمان نکو بنگريک گزيمکان ن

  که مکان و زمان و اھل زمانیچنان شو

 دگر نتاند کردن به فعل در تو اثر

 نه گردوني از شب چو آیره گرديتو ت

  از ھوا چو شجری خزان گردینه زردرو

 
  ٧٢ شماره دهيقص د،يقصا اشعار، وانيد ،یانور

  
  ی به جای ز جایدرخت اگر متحرک شد

   تبری و نه جفایدينه جور اره کش

  
  ٩٧٨ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ن سر را مبنديست ايسر شکسته ن
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   بخندیک دو روزک جھد کن باقي

  ا بُجستي جست کو دنیَبد ُمحال

   بُجستی جست کو ُعقبیک حالين

  ا باردستيمکرھا در کسب دن

  ا واردستيمکرھا در ترک دن

  مکر آن باشد که زندان حفره کرد

  ست سرديآنک حفره بست آن مکر

  انين جھان زندان و ما زندانيا

  کن زندان و خود را وا رھان حفره

  ا؟ از خدا غافل ُبدنيست دنيچ

  زان و زنينه قماش و نقره و م

   استی ھ3ک کشتیآب در کشت

   استی پشتیر کشتيآب اندر ز

   سربسته اندر آِب َزفتکوزهٔ 

  از دل پر باد فوق آب رفت

   چو در باطن بودیشيباد درو

  بر سر آب جھان ساکن بود

  ستيلک ون جھان مُ ي اگر چه جملهٔ 

  ست یْ ُملک در چشم دل او Iشَ 

  پس دھان دل ببند و ُمھر کن

  ِر ِمْن لَُدنيُپر ُکَنش از بادگ

  جھد حقست و دوا حقست و درد

  منکر اندر َجْحِد جھدش جھد کرد

  
  ١١۴٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  به پا و به پریدرخت اگر متحرک بد

  تبریھا  نه زخمیدينه رنج اره کش

  به پر و پا ھمه شبیور آفتاب نرفت

  بگاه سحریجھان چگونه منور شد

  افقی ز بحر سویور آب تلخ نرفت
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 ل و مطري به سیات گلستان شديکجا ح

 دش رفت و بازآميچو قطره از وطن خو

  گوھریکيمصادف صدف او گشت و شد 

 اني به سفر رفت از پدر گریوسفينه 

 د و ملک و ظفرينه در سفر به سعادت رس

 ثربي به سفر رفت جانب ینه مصطف

 افت سلطنت و گشت شاه صد کشوريب

 شين در خوي سفر گزی نداریوگر تو پا

 را شو از شعاع اثريچو کان لعل پذ

 خواجه یش اي کن به خویشتن سفريز خو

  گشت خاک معدن زرین سفريکه از چن

 ینيري شی رو به سوی و ترشیز تلخ

  ھزار گونه ثمریچنانک رست ز تلخ

 ینيري شیز جويز شمس مفخر تبر

 ابد فرياز آنک ھر ثمر از نور شمس 

 

* 

 

Iنا، شروع واِن شمِس موياز د ٦٤٩٦٤٩٦٤٩٦٤٩ گنج حضور را با غزِل ۀن، برنامي، چھارصد و نود و دومیبا س3م و احوالپرس

  .  کنمیم

" م، ھمانطور که قب3ي دھی شما، مورد مطالعه قرار ميی آشنای گنج حضور، براۀ را که از موIنا، در برنامیاشعار

 . تان روشن شودي آنھا براید تا معناي خودتان مرور کنیشنھاد داده ام، بارھا و بارھا، چه بسا صد بار، برايپ

 تواند یرا مو ظواھر  فقط فرم ھا  و فرم دار، کهی شکلیِ اري از ھشیعني، ی ذھنی جسمیاريِل انسان از ھشيدر تبد

 زنده ت ھمي و ابدیتي نھای و به بیزندگند، به ي تواند ُفرم ھا را ببی منکهيکه ع3وه برا ، حضوریاريند، به ھشيبب

ت بطور ي موفقیکه برا یمانند ورزشکار. استق يو قابل توجه عم مھم ارين، بسي و تمريیو بازگو تکرار ،ست

  . نات خود ادامه دھديد به تمريمداوم با

  .  شودی مدر آن تکرار باعث نفوذ مطالب . کندیدن مقاومت ميرا ذھن در برابر شنيز

 از دنبال کردن اثرش بھترد ي، شادي کن و بر آن تأمل خود تکراریک ھفته براي یک برنامه را طين ياگر شما ھم

  . خته باشدي و عجوIنه و جسته گریست برنامه بصورت سطحيب

  . ل و روِش شما داردي به می استفاده از برنامه بستگۀوه و نحويش البته 
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   :مي شویمتوجه م شود، ین اشعار داده مي که در رابطه با ایحاتيبا مطالعه و توض

   ست؟ یتيوضعبشر در چه 

  م؟ي ھستیتيما در چه مرحله و موقع

  ؟ندي بیچگونه م ما را یرت گرفته، حال و وضِع کنونصوش ي براليتبدن ي ا کهیعارف

  ؟ندي بی ما میگاِه فعليت و جاي را در وضعیدھد و چه اشکاIت ینشان م ما یِ  رستگاریبرا یچه راھ

  ؟ستيعلت آن اشکاIت چ

   او چگونه صورت گرفته؟ یل برايتبد

 م راه را درستي توانی مان نمی مِن ذھنیِ فعلم، با عقِل يم نشويم و تفھيِل او را اگر نخوانيحاِت بعد از تبديتوض

  . ميص دھيتشخ

  ۶۴٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ان شدي ماه عیکيبر چرخ سحرگاه 

 از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد

 دي به گه صید مرغيچون باز که بربا

 بربود مرا آن مه و بر چرخ دوان شد

 یدار شد و با نگاه بر ما، بي پدی ماهلگون، يده َدم، در آسمان نيپر، سِ حَ  ھنگام سَ :دي گوین غزل موIنا ميدر ھم" مث3

  .  نگاه کردق ما، به جھانيقرار و مشتاق و آرزومندمان، از طاِق آسمان، در ما فرود آمد و از طر

  .د کنديخود ص  را با چنگالی که مرغیمانند عقاب

  . د و با خود به آسمان بردي، قاپ به ما زدهیچنگ،  ستینيآن ماه که نماِد مِن ع

  دميدنَ در خود چو نظر کردم خود را ِب 

  ه تنم از لطف چو جان شدرا که در آن مَ يز

   :افتمي به خود نگاه کردم، خود را نیوقت

 جسم و بدن و تن و وجوِد  ُزُمخت و سخت و ناھنجار و خام و خشن و  تمامِ .دمي ندیچيم؟ من کجام؟ ھيک کو؟ من ؟من

  . ات شدي، جان و حی ام، از لطف و مرحمت و بخشش و احساِن آن ماه، مثل زندگی مِن ذھنچ و تاب دارِ يپ

 یه سازي از گفتگو و محاوره و شبيیل ھايق و تمثيم که تطبي شویم، متوجه نمي را نخوانین غزليکه چنيدر صورت

  .ا، خ3ق وجود دارديبا و گويزن يچن يیھا

  . ن استيک و نماديک ماِه َسمُبلين ماه، ي ا.نه ست؟ ی و جسمی، مادیک ماه شکلي" ا منظور از ماه، واقعايآ

  . مي کنیدا ميم، معنا در ما روشن، راه را پيم و در آن ِدَرنگ و تأمل کنين بار بخوانياگر غزل را چند

 آن را در نظر ی تحت الفظیم و فقط معني و با شتاب بخوانی و صوریا بصورت سطحيم، ياگر اشعار را نخوان

  .  به ما نخواھد شدیم، کمکيريبگ

  . ستيی، با ابزاِر ذھن، با ابزار دويیکتاياِن ين نوِع بياِن موIنا، بھتريطرِز ب
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  .ک جسم استيمن من، : مييو گی میوقت.  ستی جسمیِ اريد که ذھن، ھشي دانیم

  . فُرم استی بیِ اري، که از جنِس ھشینيمِن ع.  ستی جسمیِ اري، که ھشیمِن جسم :ميما دو نوع من دار

ب، ياز آنطرف، از غ.  ستیني، ھمان مِن عيی خدایِ اري ناب، ھشیِ اري اصِل ما، ھش: کنمیم، تکرار مي بارھا، گفته ا

  .ستيست، مثل َتن ني فُرم است و جسم نی بیِ رايخدا از جنِس ھش. ميي آی میاز زندگ

  . ميمجھز رد،ي گی بناِم فکر کردن که با ذھن صورت می و به ابزاری، جسمیعين، ما به پنج حِس طبي زمیِ در رو

 شوند، یدن و لمس کردن، جمع ميدن و چشيدن و شنيدن و بوئي د:ق پنج حسي، که از طری، جسمیاط3عاِت حس

 ینِد ُمدل سازي، فراعوجاجاِ  و کاھشو م يتعم ۀق سه پروسي آنھا، از طرۀلي شده و بوسیکر و فیستم ذھنيوارِد س

  .ردي گیصورت م

  .  ذھن استیِ ت ھاي از فعالیکي، یت بخشي، بسط، ُکلميتعم

 یکي، )ردارد را که Iزم دارد بَ یل و کاھش و کوچک کرده و مقداري تواند اط3عات را تقلیذھن م(، اختصار، تنزل دادن کاھش

  . ذھن استیگر از مھارت ھايد

 اول خانه تان، ۀ طبقی روید قبل از ساختِن طبقه اي توانیم" ر شکل دھد، مث3ييزھا را تغي تواند چی که میابزار(ف ي، تحرعوجاجاِ 

  .، ِاعوجاِج ذھن استیِت نبوغ و َتردستين خاصي ا)دياِت آن را تجسم کني و جزئیچگونگ

م و کاھش و ي، تعمیعنين سه ابزار يره کرده، از ايافت و ذخيِق حس ھا، دريبل و از طر که از قیذھن، با اط3عات

  . کندی استفاده می مدل سازیِ ِاعوجاج، برا

 تواند راه ی و قضاوت، میسپس با خوب و بد کردن و دسته بند.  کندیابتدا محصوِل حس ھا را گرفته، وارِد ذھن م

  . ا مضر استيد و ي ما مفی برایزيچه چا مشخص کند که يدا و يحل مسائلش را پ

 که در رابطه یاري چون با معیکين آدم خوب است، آن يم که اياد گرفته اي" قب3.  رودید به ذھن ميمحصوِل د" مث3

  .  ندارد، َبد استی و سازگاریم، ھمخواني دار...ت، ياست، تربيبا مذھب، س

 شود که آنھا را جسم یره در ذھن، باعث مي ذخیِ  قبلیِ س داده ھادن آدم ھا و قضاوت کردِن آنھا بر اسايخوب و بد د

  .  ماندیت آنھا از نظر پنھان ميم، گوھر و ذات و اصلينيبب

 که ھماھنگ با  ی شوند، بواقع در محفظه ای محصوِل حس ھا وارد ذھن میبا جسم سروکار دارد، وقت" ذھن دائما

  . شوندی میگريِط ديگر، وارد حوزه و محي دیبه عبارت کنند، یست، نفوذ ميعت و فطرت و ذاِت ما نيطب

  .نده بر آن حاکم استي گذشته و آیعني ست که زمان، یطينجا محي ا:دي گویم خواند که ميامروز از موIنا خواھ

 ست که در ی توھممنِ ک يد، منظورش ي گوی انسان از مِن خود میوقت.  سرو کار داردی جسمیاريپس، ذھن، با ھش

  . ه و بافته و پرداخته شدهذھن، ساخت

رد، پس از ُنه ماه از شکم مادر زاده شده ي گی فُرم در رحِم مادر شکل و فُرم می بیِ اري ھش:ميھمانطور که بارھا گفت

ان ماست، لفظ و مفھوم است و ي پدر و مادر و اطرافۀن اسم حاصِل ارتعاشاِت حنجريا.  دھندی به ما نسبت میاسم

  .  شودیل ميکه به ما تحم ست ین مفھوميد اوليشا
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م و باIخره ي کنین اسم اضافه ميم و آنھا را ھم به اي چسبیم، جذِب اجسام شده و به آنھا مي َتنین اسم ميحول وحوِش ا

  ، درست ی، مِن توھمی بناِم من، مِن ذھنی از اجسام، عجوبه ایت شدن با مجموعه ايدن ھا و افزودن ھا و ھم ھويبا تن

  . مي کنیم

  .  ماست، تفاوت داردی اصلمنِ  که یني ست، با آن مِن عی و ذھنی، جسمی که در ذھن ساخته شده، توھمی نمن يا

  .دا آمدهي ست که از عالَِم ناپی من. ار و قائم به ذات استيآن من، ھش

ن است که ين، اي دین برنامه، ِعرفان، موIنا و بطور کليم، منظوِر اين رابطه صحبت کرده ايھمانطور که بارھا در ا

  .  کند، سرعت بخشدید و جذِب ذھن شده و راِه خود را گم مي آی که، از آنطرف میاري ھشیِ داريدر ب

  .  ذاِت خود قائم شودیِ ه برگردد، روي اولیِ اريارانه به سمت ھمان ھشينبار آگاھانه و ھشيد اي بایارين ھشيا

  .ن ذات، ھم خودش ھست و ھم خدايا

  . دي بگذاری ھست که اسمش را خدا، زندگی ماه :دي گوی ميیکتايبه زبان  و يیموIنا با ابزاِر دو

  . از آن از طاِق آسمان، در ھسِت ما فرود آمدهیقسمت

 ی، در آسماِن بیگِر او، ھمان ماه، زندگي شود که قسمِت دیکباره، متوجه مي که در ھسِت ما فرود آمده به یقسمت

  .ره کردهت وجود دارد، که ما را محاصيت و ابدينھا

  . ) کندیک صحبت ميسمُبل(. ست، مقصود آسماِن درون استي سرمان نیِ  باIیِ البته منظور، آسماِن آب

  .  ستيی و روشنایکين تاري بۀ صبحگاه، فاصل:مي دانیم

  . من ھمان یعني.  وحدتیِ خجستگ.  حضوريیِ روشنا و  ذھنیِ کيتار

  . کند ی میابي، ارزیني، به مِن عیاز مِن ذھنن رابطه، موIنا، صبحگاھان را نقطه عطِف سفر يدر ا

  

  . ن جھان آمده، جذِب ذھن شدهي در ما به ایاريپس، ھش

 شده و از آنھا ین جھاني ایِ ده ھايگران، جذِب پديِق دي کند، با تشویرون نگاه مي ست و به بی جسمیِ اريذھن که ھش

    . خواھدی می و خوشبختیت و زندگيھو

  .ميني بیگر را ھم بصورِت جسم مي دی، نه تنھا خود، بلکه انسان ھایجسم یِ ک مِن ذھنيبر اساِس 

 یم، سعي ورزیسه، حرص ميگران مقايم، خود را با دي کنیم، با آنھا رقابت مي طلبی میاز آنھا آرامش و خوشبخت

 ھر چه ۀر مسابقم، ديني بی و در افزودِن آنھا میروني را در اجساِم بیم و چون زندگيم از آنھا برتر جلوه کنيدار

  . ميري گی میشيزھا پيشتر، بھتر و در انباشتِن چيب

 و ی ھا، نه تنھا نتوانستند خوشبختی ھا و دلبستگیت شدگي و ھم ھویرونيم که اجساِم بي شوی متوجه میاما پس از مدت

  .چاندندين کنند، بلکه در انبوه دردھا پي مان را تأمیِ ت و شاديامن

 را که با یھمسر مورِد ع3قه ا. ميني بی را می خوب، خواِب خوشبختیافتن ھمسري یِ ايدر رو، ی جوانیِ در ابتدا" مث3

  . ميابي ی دارد میھمخوان ) ...، ی،  اقتصادی،  فرھنگیاسي، سیدتي عقی، مذھبیفُرم( مان ی ذھنیِ ارھايمع
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با . مي خود داری من ھایِ غذاِن ي در حفظ و تأمیک سعيرند، ھري گی در کنار ھم قرار می که دو مِن ذھنيیاز آنجا

 قرار گرفتن و دخالت ی خود، و مورد کم توجھی، با ترِس از دست دادِن برتریگريترِس از دست دادِن کنترل د

 غم و ی، بزودی و جسمی روحيۀ و اولیجانات روانشناختين حال فروکش کردن ھي در ع...ان و ي اطرافیِ احتمال

  . کنندی سر بلند م...وت و حسادت و پرخاش و شتر و خشم و قضاي بیِ اضطراب و نگران

  . مي کنی درد را تحمل میِ د به بچه دار شدن و رفع مشک3ت، فضايبا ام

 ست یگريانجي و میاز آنجا که نگاه به فرزند از موضع جسم.  شودیع و مذاکره کننده، متولد ميگر، شفيانجيفرزنِد م

، یتي، تربیِر معنوي ناآرام و غیطيبرخورد با فرزند و در محگر عدم تفاھم و تجربه در ي، از طرف دیو نه عشق

  .  کنندی سر باز میشتر و مھم تري بیتضادھا

را رھا به ,, حال,,، دنباِل اضافه کردن ھاف ید و در انتظاِر خوشبختي بھتر و بزرگتر، به امید خانه ايد به خريبا ام

  ".   ست ی و اصِل زندگیخوِد خوشبختن لحظه، يا" نکه يغافل از ا. مي َدوینده، ميدنباِل آ

ت و يم، اما باز احساس امنيل دارين و ھمسر و فرزند و فامينکه سواد و حرفه و ماشيرغم ايسن باI رفته، عل

گران و در ي را از دیت و زندگي خود را تقوی ھا و اتھام به نفِر مقابل، مِن ذھنیبا پرخاشگر. مي کنی نمیخوشبخت

 شود و پس از ی از ھمسر مطرح ميی ط3ق و جداۀم، مسئلي پسندی که نمی اتفاقاتیبدنبال سر. مي کنیاجسام جستجو م

 خوب و یِ ط و اتفاقاتيِد شرايبه ام. ميري گیگر قرار مي دیآن بدنبال خوشبخت شدن به جستجو و سپس، در کناِر فرد

  . مي شوی میمنتظِر خوشبخت. ده و خشنود کنندهيپسند

  .  شودی تکرار می قبلیِ وي سناره بهي شبيیويباز سنار

 یِ داري بی براینقشه ا.  رشدمان بودهی براینه ايد، زمي پسندی مان نمی که مِن ذھنیط نامطلوب، حوادث و اتفاقاتينکه شرايغافل از ا(

 یاز اعراب ندارد، ب ی که در آن ھرج و مرج محلیعتي شود، در طبی که بر اساس ھوش فوق العاده اداره ميیاياتفاقات، در دن .مان بوده

 خود یِ  و اصلی، آگاه کنند، به ارزش واقعیات ما را از ِسريعت اند و قرار است که آن تجربي از نظم طبيیبرعکس، جز. ستنديمنظور ن

  . )ميواقف شو

 و یم رو به خوشبختي را که رفته ایم، راھي شوی متوجه می و سرخوردگید ين مرحله، در اوِج درد و نااميدر ا

و در آنچه که ذھن  رونيم که در جھاِن بي شوی از ما  متوجه میبه ناگاه، عده ا. مي گردیدنبال چاره م.  نبودهیزندگ

  .  وجود نداردی و خوشبختی دھند، زندگینشان م یو مِن ذھن

  . ھستمی از آن ماه، ھمان ماه، خوِد زندگیخوِد من، قسمت

ت ھا و يست و آدم ھا و وضعي نیرون از آسماِن درونم، خبريب در من، متوجه شده، آزموده که در یِ پس، ماه، زندگ

  . دھندی توانند به من زندگیگر، نمي کردم و اتفاقاِت دی که جمع می و اجسامیجاني و ھی فکریِ فُرم ھا

 ی بزرگتری ھستم و در زندگیا، من از جنِس زندگي شود که گوی در من متولد مینشي در وجودم برقرار و بیتعادل

  !. شومی و منشأ و زادگاِه من است، معنا و زنده مکه منبع
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ن ين مجموعه و ھمچنيده ام که اي و دام و تصنع، خسته شده و فھمیرون و از دروغ و زرنگي، از بسحر گاه ست

گر ي ھا و خود آزردن و دینه ھا و حسادت ھا و قضاوت ھا و خودپروري انباشته شده از رنجش ھا و کیِ دردھا

  . خورند، آنھا را از خود زدوده، انداختم، سحرگاه شدهیم ھا، بدرد نیآزار

 ی کردم حامل و ضاِمِن زندگی با دردھا و باورھا و جسم ھا را، که فکر میت شدگيھم ھو. ان گذاشتهيشب رو به پا

  . ام را ربودیاري من و ھش،او.  بزرگتر ھستمیک زندگي از یکه قسمت ھستند، رھا کرده و سبک، ملتفت شده ام

  .  زنده شوماو توانم به ی ھستم و می را داشت، بلکه خوِد زندگی توان زندگی ندارم، نمی، زندگحال

  .ده با خود ُبردي کند، اصِل مرا گرفت و کشی را شکار می که کبوتِر کوچکیمانند عقاب

 ھا و ی شدگیطدن از شري کنم که با بریاحساس م. آسمان فرود آمد و در من مستقر شداز  بود که ی ماه آن، یِ تجل

ده َدم، ين سپي نداشتند، در ای ھا، جستجو نکردِن چاره در ذھن، چشم بستن بر ع3ئق که جز گزند، دستآوردیگرفتار

، اتفاقات، مرا به ی افکاِر منفیِ گر حباب ھايدا کرده و دي حضور، در من عمق پیِ اري ُفرم، تولِد ھشی بیِ با حِس خدا

  .  گنجدیز در من ميرا شده ام،  ھمه چي َپَرم، فضادار و خوش اخ3ق و پذی نم دارند، از جای وا نمیواکنِش منف

  . ماستی کبوترو یِن اصِل ما، خدا، عقاِب زندگيم، از ِکشاِکِش بي کنی را که حمل ميید مجموعه دردھاي شا

ِل يم و ھمچنان تمايو شیم شکاِر زندگي خواھی ِکَشد و ما که نمی، ما را در َبر گرفته و به سمت خود میعقاِب زندگ

  . دي آیل دردمان مين دليبه ھم. مين را  داريدن به زميچسب

  .    ن فشرده چنگال ھاي جان، بال گشوده به باI، تن ھم به زم:دي گویگر مي ديیموIنا در جا

  .ميم، رھا کنيده اي که چسبيیزھاي، دست ھا را باز و چیم با آگاھي توانیحال، م

 اند که از پھنه و ینھا برکاِت زندگيا. ت وجود نداردي و حِس امنیت، خوشبختي، ھوینھا زندگم که در آي دانیچون م

  .ميم واصِل مان را بشناسيدار شوي کند تا بینش، به ما کمک ميد و بين ديا. ندي آی میگريقلمرِو  د

   : دھدیت، ادامه ميب

دِن آن ي معموِل خود نبود، در پناِه لطافِت آن ماه، َدمیِ  سِر جایدا نبود، مِن ذھني پیگر خودي به خود نگاه کردم، دیوقت

 من، ذوب و یِ  مقاومت و دردھایِ زه و واکنش و الگوھاي و جمود و ستی و سفتی تِن من، ُزُمختۀ، ھمی، زندگیاريھش

  .ھمه جان شد

سه ي و رنجش و مقاگران حسادتي، از دمنک ي که در آن ینشيب. مينِش غلط ھستيرون آمدن از آن بيپس، ما در حاِل ب

  . بردی کند و از پخِش آن در جھان لذت میاد گرفته، حمل ميشتر بھتر را ينه و ھر چه بيو انبان کردِن ک

  .ستين راه درست نيم که اي فھمی م

  . ستيی ُجَغتایت از ھ3لين سه بيا

  

  شماره غزل ات،يغزل ،يیجغتا یھ�ل ۶٩  

 کنم یشه فکر وصال تو ميگفتم ھم
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  ست؟ين ھمه فکر محال چيکه ادر خنده شد 

  دردا که عمر در شب ھجران گذشت و من

  ست؟يم ھنوز که روز وصال چيآگه ن

  شود به سخن مشک3ت عشق یچون حل نم

  ست؟يل و قال چي قدهٔ يرتم که فايدر ح

  .م کرديصحبت خواھ م،يا بشوين دريم و ايني گذارد ما آن ماه را ببی نمیزينکه چه چيامروز در مورد ا

   :دي گویزل مدر غ

 زي شمس الحق تبری دولت مخدومیب

  بحر توان شدیدن و ني ماه توان دین

ا يد و َنه دري توان َنه آن ماه را دی حضور است، نمیِ اري، که سمُبِل ماه، سمُبِل ھشیزي شمِس تبریِ بدوِن برکِت َسرور

  .شد

ده يرون کشيارانه بي ذھن شده، از ذھن، ھش ما واردیعني.  ستی ذھنی آزاد شده از ُفرم ھایِ اري حضور، ھشیِ اريھش

  .  خود قائم شودیِ  تواند روی است و مآگاهم که از خود ي شوی میگري دیِ اريل به ھشيشده، تبد

   :دي گویک مي زند و سمبلیل ميم خواند، موIنا تمثيامروز در غزل ھا ھم خواھ

، صدف، دھانش را باز گاه گردد، آن یا برمي به در رود بعد بصورِت باران، دوبارهیا بخار شده و باI ميقطره ازدر

   چه؟یعني شود، ی کند و آن قطره، گوھر میم

ِش خدا، ي، پی زندگیِ اي، دوباره به دریگري دیاريبعد بصورت ھش. ميي آیِش خدا، مي، از پی زندگیِ اي ما از دریعني

   .از داردي ن به آنی ست که زندگیدار و خود آگاه، گوھري بیِ ارين ھشيا. مي گردیبرم

  .ینيا مِن عي حضور یِ اريھمان ھش. مين گوھر، ما ھستيا

  .یني، به مِن عیسفر از مِن ذھن. ميما با سفر، بدنبالش ھست

  . وان و بشر استيوه و ُقوِت حيدن گل و گلزار و مييبارھا و رويا، باعِث به راه افتادن جويسفِر قطره از آِب شوِر در

  . ستينده نيه و زاا، بارَور کننديآِب شوِر در

ا و يد به دري تازه و جدیتيفيت و کي کند و با ماھی شود، حرکت و صعود میه و شکافته مي ِشکند، تجزیآِب شور، م

  .  َدمدیاِت تازه ميوان و انسان را حيجماد و نبات و ح.  گرددین برميبه زم

  .مي، اصِل خود، کوچ و سفر کنی زندگیِ د از ذھن به سويز، بايما ن

 یِ اري، ھشیار زندگين و جسم، مرا ربود، در اختي که از زمی ماهم، چون ي شوی میکي او از ذھن در آمده با یوقت

 که ھمه به ی رسد، برکاتی ظھور مۀبعد از آن است که عشق و لطافِت ما به منص. ميري گیحاضر در لحظه، قرار م

  . سازدی بدِن خود ما را ھم، بھره مند میاه و انسان و حتين و گي ما، زمیِت گوھريازمندند و ماھيآن ن

 یکي یم و با زندگي کنسفرم، بعد از آنکه از جسم و از ذھن، ي که جذِب ذھن ھستیاريگر، ما بعنواِن ھشيبه عبارت د

  . ِق ما در جھان پخش کنديافته و عشق و برکت و ِخَرَدش را از طري ی تواند به ما دسترسی میم، زندگيشو
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  .گانه و مطلق استي یِ ، انرژ خاصین انرژيھمان زنده شدن به ا ،ت مايتنھا مأمور

  . ست که در ما نھفتهیخداگونه اگانه و يِت يماھزنده شدن به .  شدهی که در قالب کثرت، متجلیزنده شدن به وحدت

، در انواِع الگوھا کاِت ذھني و در ذھن و با تحر)زه با آن استين لحظه و ستيرِش فرِم ايمقاومت عدم پذ(م يو اگر مقاومت کن

  . مي رسیچ جا نميم، به ھي شده، توقف کنی و شرطی جسمیو فُرم ھا

  .ستي نی آن ذھن است، کافۀ که سرچشمی فکر کردن:د و گفتي معشوق خندیول، کنم یشه فکر وصال تو ميگفتم ھم

 ی، دانه گی، مِن ذھنیجسم یِ اري کند، ھشی تو فکر ممنِ ، ی کنیتو با ذھن ات فکِر وصال م. نھا، فکِر محال استيا

  .خود زحمت َنکِشين ِوصال، محال است، بيا. ن دانه شکافته شودي که ای گذاری، نمی داریرا دست نخورده نگه م

  . مي ست که عمر را در شِب ذھن تلف کردیدرد بزرگ

  !. ست؟يدم روِز وصال، چيمن ھنوز نفھم

  !.ست؟ي چیل و قاِل ذھن براينھمه قيرت ام که ايدر ح.  شودینکه مشکِل عشق با سخن و گفتگو حل نميمگر نه ا

  م؟ي فھمیات چه مين ابيما از ا

  . نداردیده اي در ذھن، فایل و قال و گفتگو و بحث و جدل، و سوال کردن ھايکه ق

  ست؟ يخدا چ

  د؟ ي شود به گنِج حضور رسیچطور م

  ... حضور ت3ش نکنند؟ یِ اري زنده شدن به ھشیه برايچرا بق

 خود، عمل ی ھشت ساعت به گنج حضورگوش دادن و تمرکز نداشتن رویو جدل، فکر کردن در ذھن، روزبحث " 

  ".  ندارد یده اينکردن، فا

  . دي کنید، از مرِز حواِس پنجگانه به فرا سو حرکت مي شوی حضور زنده میِ اريبمحض آنکه شما به ھش

 یاگر جلو.  کندیراب مي شود، اول از ھمه شما را سی می، از شما جاری زندگۀ زندیِ رو و انرژيات، نيج آِب حيبتدر

  .  دي مانید، در ذھن ميريم و عدِم توکِل مستمر، بگيآن را با عدِم تسل

ن اط3عات و بکار نبردن آنھا در برخورد با آدم ھا و در امور روزانه ي ماندن در ذھن، انباشتِن ایِ  از راھھایکي

   .است

  . شما، شکافته شودمنِ  ۀد داني تا آگاھانه اجازه دھ کنمی میادآورين مطالب را يا

   :ديد، بشناسيص دھيد، تشخيآگاه باش

  .جه ستي نتید، بي دھیِت آن، انجام ميت و تقوي تثبی برایِ  من ذھنۀلي را که در ذھن بوسيیکارھا

جاِد يِن خود در انظار، اگران، بھتر و با سوادتر و مھم تر و برتر جلوه داديد از ديي کسب تأ:ی را که برايیت3ش ھا

  .ده ستي فاید، بي بری نقص از خود، در اذھاِن مردم، بکار می بیِر ذھنيتصو

   :ميدينکه فھميھم

   .ميني بیم، ماه را در آسمان ميستند، از آنھا دل َبرکني شان، قابل اتکا نیريجسم و فرم، بعلت زوال پذ

 دميدر جان چو سفر کردم جز ماه ند
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 ان شديمله ب ازل جیتا سر تجل

 ُنه چرخ فلک جمله در آن ماه فروشد

  وجودم ھمه در بحر نھان شدیکشت

 آن بحر بزد موج و خرد باز برآمد

 ن گشت و چنان شديو آوازه درافکند چن

 یِ اريت و ھشييص دادم که خداينکه آگاه، تشخيت خود ربوده شدم، گام در سفر از خود گذاشتم، ھمي اصلۀلينکه بوسيھم

  .افتمي ام، عمق ی زندگۀزند

.  مانندی می لغزند و در سطح باقیستند، مين، با ابزاِر ذھن قابل درک و فھم و جذب نير اي نظین غزل و غزل ھايا

  . د آنھا را بارھا و بارھا مطالعه کرد تا آنجا که در شما زنده شونديفقط با

  د؟ي کنیا شما در جان، سفر ميآ

  د؟ي کنید که در جان سفر مي فھمیاز کجا م

د که از شھر خود دور و در ي شوی، متوجه می مسافتید، بعد از طي کنیگر، سفر مي دی از شھرتان به شھریشما وقت

  .ديحاِل سفر ھست

  د؟ي ھستیني به مِن عید که در حاِل سفر از مِن ذھني دانیاز کجا م

   وجود دارد؟ ین سفر، چه ع3ئمي درک و فھِم ایبرا

   َبَرد؟ یان، شما را جلو م تیناِت معنويتمر" ا مث3يآ

  ا نه؟ يد، سبِب سفِر در جاِن شما شده يت انجام داده اي که بعنوان معنوید، آن عباداتيا پنجاه سال داريشما چھل 

  .  خورندینات، عباداِت انجام شده، بدرد نمياگر نشده، آن تمر

  !. دي افتیر ميد که بدتر در ذھن گي دھی انجام میمبادا اعمال

  .ديد؟ از خودتان سوال کني شویا نميد؟ چرا دريني بیماه را نمچرا شما 

  

  . ق تر شدمي در خود عمیعني، در جان چو سفر کردم

  .  امی ام، از جنس شادیستم، از جنِس جان، از جنِس زندگيشتر متوجه شدم که از پوست نيب

ا، خوِد ماه، از جنِس ماه، از جنِس يدرا ھستم اما بعد به عمق رفته، متوجه شدم که خوِد ي کردم کِف دریاول فکر م

  .دميپس، جز خود، ند. ت استي نھایت و بي جان ھستم و جان، از جنِس اَبدیايدر

   

  . ن لحظهي ایعنيت، يا اََبديت ياََزل، اََزل، ان شدي ازل جمله بیتا سر تجل

در فرھنگِ انسان   ,,رممکنيغ,,ارِت ان، اگر چه عبي جھان و جھانی ذھنیشرفت ھاين، و با وجود پيه بر علِم نويبا تک

ف و يش بوده، تعريون ساِل پيليک مي تواند آنچه را که در ینکه ذھن، ميرغم اي شود، علیروز به روز کمرنگ تر م
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ون ساِل يليش وعقب و عقب تر چه بوده، ھزار ميساِل پ ونيليون، ھزار ميليح کند، اما در پرسِش ده ميف و تشريتوص

  .افتهين سوالھا ني ای برایر کرده و ھنوز پاسخيد؟ گبعد چگونه خواھد ش

 یني خود ادامه خواھند داد، فقط قوانی در پیراِت پيي آن، که تغیِ ده ھايان و آفريقابل توجه ست که ذھِن جھان و جھان

نھا گرداننده  قانون و تۀسازند"  آنکه بتوانند ی کنند بیش وجود دارند و در کائنات گرِم در کارند، کشف ميشاپيرا که پ

  . حاِت خود ببرنديِغ تشريِر تيرا ز" اش 

  . مين لحظه ھستيشه ما در ايھم. ن لحظه ستيشه ايھم. ن لحظه ستيازل و ابد ا

  .  شوندیت ھا، اتفاقات عوض مي اما فرم ھا و وضعمين لحظه ھستيشه ما در ايھم

  . ندي بی بصورِت زمان مذھنت ھا را، ير وضعيين عوض شدن و تغيا

م، از جنس يت ھستيت، ازليت، ابدي نھاینکه ما از جنِس بي بر ای مبنی اَزل، ھمان ِسِر خدا، ِسِر ماست، رازیِ ِر تجلسِ 

  .نهر قابل فھم است؟ ين معرفت و اصول و حکمت ھا غيا اين لحظه، آيا

  .ن لحظهي ایِ  ھست بنام فضايی ھست بنام ذھن، فضايیپس، فضا. دي شناسیشما ذھن را م

  .  لحظه زمانو است فضا مکان

  .ن لحظه ستيشه ايھم. ت استين لحظه، که ابدي ایعنين لحظه، ي ايیِ کتاي یِ فضا

 یت ھا و ُفرم ھا عوض ميوضع. ن لحظه ستيشه ايم، ھمين لحظه تکان بخوريم از اي توانیچوقت ما نمي ھ:ديدقت کن

ل ھا، آدم ھا، يم، اتومبي کنیرون نگاه مي به بین است که از پشت پنجره ايمثل ا. شوند، اما لحظه ھمان لحظه ست

رھا ين متغيم و ايستاده ايما ھمانجا در ھمان لحظه، پشت ھمان پنجره به تماشا ا. دوچرخه سوار، در رفت و آمدند

 یت ھا و گونه گونيما در پشت آن پنجره در تماشا و اتفاقات و وضع. لحظه ھمان لحظه ست.  شوندید ميظاھر و ناپد

  . شد و در گذرندھا در آمد و

 ین مي شده و از بیر و مت3شي کند، آرام آرام پیم، فُرِم ما شروع به رشد ميي آیا مي، در لحظه، بدنگرياز طرف د

  . ن لحظه ستيشه اي لحظه، ھمیم وليرو

  . مين لحظه ھستيم که از جنِس ايارانه متوجه شويم ھشي خواھی م،حال

  . ميت است و ما ھم از ھمان جنس ھستي نھای ھم جنِس بخدا از. ت ھستي نھایب. ن لحظه، خداستيا

  د؟ي را داریتي نھاین بي ایِ د؟ چه قدر سوداي کنی را حس میتي نھاین بيزان از ايشما چه م

  . مي نداریچ عمقيم، ھي داشته باشی جسمیِ اريم و فقط ھشياگر در ذھن باش. ميد در جان سفر کنيبا

 با گذشته یعني کند، ین ذھن، در زمان کار ميا. و در ذھن اش محصور باشدک نفر فقط جسم را بشناسد يد يفرض کن

  . نده سر و کار دارديو آ

ن ي ایِ اري ھشیِ  فضایعني،  "نه مکان " یعنيIمکان، .  کندین لحظه و Iمکان کار مي ست، با ایارياصِل ما که ھش

  .لحظه

  . شوندی میکيحظه، زمان و مکان ن لي ایِ اري ھشیِ م فضايي گوی مید، وقتي دانی در ضمن شما م
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ک زمان ي متعلق به یھر اتفاق. ندي بینده و اتفاقات را مي ست و گذشته و آیم، ذھن سطحيپس، ما اگر در ذھن باش

Iیکسري ست که از یک خِط افقي ما ید که زندگي آین، بنظر ميبنابرا.  شوندین اتفاقات تمام نميا" است و معمو 

  .  ما تمام نشده اندیِ ن اتفاقات ھم براياتفاقات ساخته شده و ا

  . ستی خطرناک، ذھن است، مِن ذھنیِ ن جايا.   ستی خطرناکیِ نجا جايا.  ما بار دارندیامده ھم براي نیحت

 ی که مت3شيیزھاي روند و ما به چین مي و از بیزھا بوجود آمده، سپس مت3شينجا چينکه در اي ایچرا خطرناک؟ برا

. مي ترسی روند، مین مي شوند و از بی می مت3شیم، وقتيده و از جنس آنھا شده اي روند، چسبین مي شوند و از بیم

  .  ترس استیِ  کند، فضای ذھن، که با زمان کار میِ ن، فضايبنابرا

 گرفتِن ی جدیِ ت ھا و رفتارھاست، فضاي گرفتن موضوعات و موقعی جدیِ  اضطراب، فضایِ ، فضای نگرانیِ فضا

  . مي افتیم، در آن فضا اتفاق ميني بین خودمان را از جنِس اتفاق ماتفاقات است و چو

 یم، مي کنیدا کرده و در خود سفر ميم، عمق پي شوین لحظه ميرون آمده و از جنِس اي از ذھن بیکه وقتيدر حال

 یما دست نخورده باق. فتد اُ یم، اتفاق، اتفاق مي اُفتی افتد، ما اتفاق نمی اتفاق میوقت. ميستيم که ما از جنِس اتفاق نيفھم

  .  رودین ميم، ترس از بي ترسیگر نميد. ميستي نیمردن" م که اص3ي شویکباره متوجه مي. مي مانیم

   : عمقِ یحات، شما متوجه آن ماه، به عبارتين توضين مطالب، با ايدِن ايپس، با شن

  .دي شوین لحظه ميا ايت، يت، ازليت، ابدي نھایب

  .مي شوی، ست که ما به لحظه زنده میـــــامه ا اَزل، ِھنگیِ ِر تجليس

. ميل به گوھر شده ايتبد.  کندی و اظھارشدن میان و تجلين ِخَرد و برکت و عشق، از ما آغاز به بي و این انرژيا

  چـــگونه؟

   . ستیرون آمدن از آن، ِاتـــــفاِق مھميبه ذھن رفتن و ب. ميرون آمديبه ذھن رفته، از ذھن ب

  .  ِکَشدیرون ميما را به ُفرم آورده و بعد از ُفرم ب.  ستی زندگیِ اھکارھانھم از شيا

  . ستیگري دیِ ـــــــاري، ھشیاريگر و ھشي دیما آدم

  . مي شویگر مي دیباشــــنده ا

ت و ِاعوجاج، ي، و محدودیه سازين و سپس، خودش را از دوِر تسلسل و شبي عجی، خدا خود را با فرمیبه عبارت

  . شودی در ما، بر خود قائم میرت و اخ3ق و ابتکار و فضاداريَشد و به س کِ یرون ميب

 ی مِن ذھنۀسته ست که ناراست و زرنگ، برديا شاي، آیت و آمادگينھمه شکوِه و اقتدار و توان و استعداد، قابليبا ا

  م؟يباش

 يی اعمال و رفتار او، کارھاۀ ست، آبشخور و سرچشمی که در زمان و ذھن و مِن ذھنید، کسيني بید، مياگر دقت کن

  . جاناِت آن فضاستي دھد، ترس و اضطراب و ھیکه انجام م

 اََثر و یھوده و بي اساس و بیت شود، متوجه بي نھاین لحظه و بيرون آمده و از جنِس اي از حصار ذھن بیاما وقت

   چه؟ی براآنھمه حرص و اضافه کردن،.  شودیت ھا مي ثمر بودن، آن کوشش ھا و فعالیخشک و ب

  .  تمام شدی کنترل و ترِس مِن ذھن
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  . کندیان ميِق من بي خودش را از طرماهم و صبور، برافراشتم، تا يدم، تسليجز ماه ند

 يیھمان که ھدف غا. دگاري افریِ گانگي خلقت و درک ی ھایراِز فرا رفتن از دوگانگ.  اََزل است)انيب( یِ ن راِز تجليا

  .ان شوديده از شما ب ست که قرار شیراز.  ستیآدم

 ھستند که ی م3ل آوری چرخشیِ ر و شر، شب و روز، تولد و مرگ، الگوھايب، خيرون، فراز و نشيتوھِم جھاِن ب

  . ندي را ببیھاني کیِ گانگيرت، فراسو و ي تواند با چشِم دل و حیانسان پس از گذر از آنھا و ھزاران َمعبر و درد، م

، و حِس ی جھاِن ھستیِ ني و دوگانه بی جسمیِ اري و جھش از ھشیداريانا درک و بنش ھميپرده برداشتن از راِز آفر

  . با کل کائنات استیگانگي

 توانند ین و در دام ظواھرند، نميات و توھمات و دوگانه بير و پرستش ماديدر ذھن و مشغوِل تصاو"  که اکثرایمادام

  . ت را بشناسنديت و ازليخدا، ابد

   .و عدِم شناخت است ی نادانیِ توھم به معن

ِر يق، بازگشت به درون و به مسين جھل از طريا. ا روشنفکرانه ستي گذشته گان ۀل شدي فسیِ بحث و جدل و باورھا

 یده اند و سخن گفته اند، خنثي رسیداري و بی ممالک که به آن سطح ازآگاھۀ اعصار و ھمۀنان ھمياء و روشن بيانب

  .     شودیم

ان شده، از شما ياتش، بي ماندگار، بصورِت آثار و ابیِ تي، تربی، ادبیِق شاھکاِر عرفانياز طر در موIنا یدارين بيا

  .دي شود؟ از خودتان بپرسیان ميچگونه ب

ست در ي ھست و ن،)آسماِن دھم عرش است و متعلق به خداوند(دا کرده و چون آسمان يت پي نھای عمِق ب:پس، متوجه شدم

  . وجودم ھمه در بحر نھان شدیکشت.   در آن ماه فروشدُنه چرخ فلک جمله. من جا شده

  .افتمي یت، عمِق زندگي نھایا شدم، عمِق بيمن آن ماه، آن در

  .  شدجاتماِم وجود، در من 

  . ی، پروردگاريی، خدایوسعِت تعال. مي دارین وسعت و عظمتي ما چنديتوجه کن

  . يیانِد خاِص خدين فراي کنم از ای تعجب م:موIنا بارھا گفته

  .اي کراِن دریدِن قطره به آغوش بيا به قطره و رسيسفِر در باصط3ح،

  . ی زندگیِ اي کراِن دریا و بازگشِت مان به آغوِش بيکوچ ما از در

م و بعد از فرم باِل پرواز گشوده و به ھمان باِغ آسمان، باِغ ي کنی به ُفرم سفر میاري از آسمان به دانه، از ھشیوقت

   !.... یتي نھایت رھنورِد بيت و از محدودي به محدودیتي نھایاز ب. مي کنیعدن، کوچ م

  : ن استي و عجِب من ای را عجبیھر کس

   ".!. دي آیان مي مبه گنجد، چگونه یان نميآنکه در م" 

  .  شودیت مي نھایو سپس، دوباره ب!. ، در ما، در ذھن، چگونه جا شدهیخدا، زندگ

  .  نھان و روان شدهاين دري وجوِد من ھم در ایِ کشت
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 شود، ی، دگرگون ميیايمير و تحوIِت شييبدِن ما براثِر تغ. استين دريبدِن ما ھم در ا.  رود؟ نهین ميا بدِن ما از بيآ

  .ابدي یر مييگر، تغي دی به گونه ای رود، بلکه از ُفرمین نمي ھم از بیکيزي با مرگ فی حتیول

 انسان، یشرفت امروزيپ. ابدي ی بشر، انتقال می ذھنیارياط3عات و ھش. نه روند؟ ین مي ما از بیِ ا اط3عاِت ذھنيآ

 حضور قرار یِ ارياِر ُرشِد ھشيدر اخت" تايابد و نھاي یز ميکه ارتقاء ن.  گذشته گان ستۀحاصل اط3عاِت فراموش نشد

ار ي نقاط جھان، در اختیع وقت و در اقص بشر، امروز اشعاِر موIنا را در اسریِ  بعنواِن اط3عاِت ذھنیرشِد تکنولوژ(. ردي گیم

  ). دھدی حضور، قرار میِ اريمشتاقان ھش

، اط3عات یاضيک و ريزي فی نخبه ھایکيزيبا مرِگ ف.  رود؟ نهیادمان ميم ي را که آموخته ایکيزيا فيات ياضيا ريآ

  .  شود و ھمچنان زنده و کارُبرد داردی سپرده نمی آنھا به فراموشیِ و دستآوردھا

 یده شده و راندمان و بھره وريرون کشي بی از ذھن و اط3عاِت ذھنمننکه ي ایچرا؟ برا. مي شویز تر ھم ميت" اقااتف

  .  کندیدا مي مِن ناظر و حاضر، پیِ ح خود را در راستاي صحيیو کارا

  .  آمد،تازه یتيفي زد و ِخَرِد با کیا موجيم، آن دريگانه شديا يبا دروسته و ي پی زندگیِ اي به دریحال، وقت

اما نه . ِت خاِص خود را دارديالبته آنھم اھم.  ماندن و بقاستیِ  که برای، آمده بود، عقلیِخَرد، ھمان عقِل مِن ذھن" قب3

  . نه ھا و رنجش ھا و دردھاي ترس ھا و اضطراب ھا و حرص ھا و کۀ شدی بازدارنده و شرطیِ در الگوھا

م، پول، يم، پول در آوريد کار کنيست که نباين ني اش ایم، معنيل شوي حضور، تبديی خدایِ اري اگر ما به ھشیعني

م يه کنيم تھي توانین صورت مي به بھترینھا را حتي اۀم، ھمينھا را Iزم داري اۀم، ھميل خوب Iزم نداريخانه، اتومب

ک غذا چه يخت خوِب  پی داند برای که می کند، مثل آشپزی، تعادل و توازن بر قرار میاريم که آن ھشي دانی میول

  .  Iزم دارد...ه جات و آب و يزان نمک و چه مقدار ادويم

  . دي آی از آنجا می و ھمآھنگیتعادل و ھارمون

  . ستي نی خوبیراھنما. ستيبلد ن. ش استي، نقص و افزایاديدر کم و ز.  شناسدیزان را نمي، میمِن ذھن

  . ستي نيیقِل او معادِل حکمت و معرفت و داناع.  ستیچ و نگران، قطع از زندگيِخَردش نامطمئن و گ

  .  ستيیاي درۀ که باز آمد، عقِل سفر کرده، ِخَرد، قطریِخَرد، آن قطره ا

 ۀم شده، ِخَرِد داني تسلۀ سفر کرده، ِخَرِد دانۀِخَرِد و دان. ستيِخَرِد آن آِب شور، ِخَرِد بر آمده از ذھن، ِخَرِد من دار، ن

  . دي زد و دوباره رسیموج) کيسمبل( ی زندگیِ اي شده، از دریکيدار و حاضر، ي بیِ  فضا بایل شده، با زندگيتبد

   : دھدیعشق و برکت است و آواز م.  کندیموثر است، بارَور م.  کندین ِخَرِد ناب، کار ميا

  .ن گشت و چنان شديچن

  . د دادم خواھي، را به شما تعلچگونه و مقدار و چه چرا و چه.  شودی شما میِ او راھنما

  . ک دانان، ِخَرِد ناِب شان را از ھمانجا آوردنديزي دانان و فیاضيلسوفان و عالمان و ريتمام عارفان و ف

   .ن گشت و چنان شديچن

 و عشق و لطافت را بدنبال دارد ی و مستید، شادي ظھور و حضور رسۀ ِسر، راز، ِخَرد، آشکار شد، به منصیوقت

  . شودی، ابراز و ارائه می و جاری سارکه بر جھان اطراف، جھاِن فُرم،
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 ۶۴۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

  شدیداُرالَحَرج امروز چو داُرالَفَرج

  ار درآمدي بسی و آن مستیکان شاد

  لب یبربند لب اکنون که سخن گستر ب

   به گفتار درآمدیه روي حرف سیب

  م، ين فرو نبردي مان را سفت به زمیِ م، چنگال ھايم شديل، تسلين، به تبد به شکفتیپس وقت

  

 یِ ش، به روي گشاۀم، درِب خانيدي بود، نچسبی گرفتارۀ ذھن که دارالَحَرج، خانیِ ، به توھِم فضاین جھاني ایِ زھايبه چ

  .  شودیمان باز م

   : ستی گرفتارۀ خانی ذھنۀخان

   شود؟ یه کنم؟ چه م شود؟ چی آنطور مینطور شد؟ کيچرا ا

  . شومیر مي شوم، پیض مي شوم، مریتنھا م

  . کنمی می کنم، حِس بدبختی ميی کنم، حِس تنھایت ميحس عدِم امن

  .  خواھمیقدرت م.  خواھمیاد مي خواھم، زی مید و پول و قدردانييتأ

مردم کم عقل اند و به .  فھمندیقت را نميگران حقيد. ن استين دين ام بھتريد. ن عقل استيز و عقلم بھتريذھن ام ت

   ....  کنندیه ام توطئه مي کنند و دشمن ام ھستند و برعلیح ام توجه نمينصا

  . َحَرج استۀخان. ستي نجادر آن، . ھم تنگناست" واقعا. نھا ھمان، َحَرج، تگناستيا

  !. ش شدي گشاۀ َحَرج، تنگنا، خانۀ، خان!اما چه شد؟

  .  استيی فرصت و ُرشد و تکامل و رھاۀن راه حل، خاۀ، خانيیکتاي یِ فضا

 ی آرامش و شادیرا از گوھِر شما، انرژيد زي شویشفا بخش م. ديدرد ندار" اص3. دي درمان داری ھر دردیبرا

  .  شودیمرتعش و پراکنده م

 ی در ذراِت وجوِد تان مرتعش مید، بصورِت شادي آی در شما به حرکت در می از جنِس آرامش است، وقتیِ زندگ

  . ديَمست" د، دائمايي شود، خوِد شمای که مست مین کسياول. شود

  .ديد، فضا داري خندیم" دائما. دي کنی میت و حِس خوشبختيشه دار بودن، حِس امنيحِس ر

 برآمده از اصل یِ فکرھا.  در شما، تفاوت دارندی برآمده از اصِل زندگی فکرھابا شما در ذھن، یِ د که فکرھاي دانیم

  .  کندید نمي شما را تھدیچ خطريستند، ھيد و سخت ن، جامیزندگ

  . دي کنیو دست اول، حس م  و عشِق آن را خالصی و مستین ا^ن شاديک است و ھمي نی ذاِت زندگ:دي دانیم

  . پس، خاموش باش، ذھن را خاموش کن، رآمدار دَ ي بسیِ  و آن مستیکان شاد
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  .خودش را ربودماه م، ي بودیکي و من ماه مرا ربود، در واقع ماه آن یوقت

 بعد یول.  شدیرون سرگرِم بازي بیده ھاي من وارد ذھن و با پدیِ ماي در نقش و سید، زندگيماه خود را عقب کش

  . ديعقب کش. ستندي، مسلم و اَمن، مطمئن و ماندگار نیروني بیِ ده ھايمتوجه شد که پد

   . خود بردِل شما، شما را ھم باياد گرفت و در تمثال و شماي را يیجدا

ن يم با کله زميد مواظب باشي ماست، بایِ ِر پاي، زیمثل صابون. ار لغزنده و لغزاننده ستي بسین من، مِن ذھنيا

  .مينخور

  . که قدم به قدم آن صابوِن من و من ھاستیگذرگاھ. ک استيک گذرگاِه باريعبوِر در ذھن، درست مثِل عبور از 

  . ميم و سرنگون شويغزنده، بگذار صابوِن لی ھر آن، ممکن است که پا رو

  .ميد و سرخورده شويم و نااميه کني ثبات تکی بین و موضوعييا رفتار و آيا فرد يت يبه وضع

  !. روندین صابون ھا راه مي ایز است که مردم چه مطمئن رويتعجب انگ

  .  بدنبال داردی، سرنگونی ثباتی دانند که اقامت در ذھن و اتکا به بینم

 تواند یِن ُپر آواز، نمي لب، آن ناطِق سخن ور، آن متی، آن سخن گستِر بیم، زندگي ذھن را خاموش نکنحال اگر ما

  .  ستین آموزش خاموشيد که مرکِز ايشما فرض کن. د، حرف بزنديدھان بگشا

  . کندی آغاز می، سخن ورین مِن ذھني ایِ  لب، در خاموشی سخن گستِر بیزندگ

د، از ي که شما باشیاريد، ھشين لحظه، اجازه دھيد و شرِط اتفاِق اي قیرِش بيآرام آرام با پذم، ي شما در تسل:ديتجربه کن

  .  خودش را آزاد کندیمِن ذھن

 یِ قي حقيۀ ست، سرمای، مبدأ، اصل و زندگیزي مطلق و خالص، که موIنا اسمش را گذاشت شمس تبریِ ارين ھشيا

   :دي گویموIنا م. ط3ست. ن بروديد از بينگذار. شماست

  . ر کنديا درگيشتر با زمان و مکان و دنيجاست که ما را بي بیريم باشد و تدبي خوب و بجاست که تسلیريتدب

  

 ١٩۴۵ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
   ُزکامینيدفع کن از مغز و از ب

  د در مشاميُح ? در آيتا که ر

  چ مگذار از تب و صفرا اثريھ

   از جھان طعم شکریابيتا ب

  ین مپوي کن و ِعنّ ی مردیدارو

  یرو ند صد گون خوبيتا برون آ

خواھش و (. ی خدا را حس کنیِ  بوی به مشاَمت برسد و بتوانیم جانبخِش الھيدور کن تا نس ات ینيُزکام را از مغز و ب

   . ) شوند، از خود دور کنیق مي را که مانع درک حقای نفسانیِ ھوا
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 ست، و آن را ی دچاِر مِن ذھنی بگونه ایھر کس. مرِض خشم و درد و واکنش است.  ستیُزکام، َمرِض مِن ذھن

 که با حرص و ولع یت ھا، انساني ُزکام گرفته، انساِن ُپر مشغله و محاِط در ذھن و نسبیِ ني و ب کند، مغزیت ميتقو

 یِ ، بوی و ازلی قلمرو ابدیِ  وحدت، بویِ  ھا غرق شده، بویني شده، در کثرت و دوگانه بین جھاني ایِ ده ھاي پدۀفتيش

 یزش ھا او را در فضاي ھا و آویگوابست ).تک اسيھات سمبلين تشبيا(.  کندی خدا را حس نمیِ قانوِن معجزات، بو

  . ند، نگه داشتهي نمایت مي که واقعيیخطرناِک توھم و سراب ھا

ست، اما حاضر است و ي نیست، لمس کردني نیدنين احساس است، ديف ترينکه بو، لطي ای خدا؟ برایِ د بوي گویچرام

   .مي کنیحس اش م

 ھا یت شدگي ھا و ھم ھوی را که دلبستگیپرده ا خود، ی از مِن ذھن دھد که از وجود خود،یموIنا تذکر و اخطار م

  . ندازي، بی کنی آن نقش داده و با آنھا حِس وجود میت را بر روي ھا و من ھايیو دارا

.  مگذاری از تب و صفرا باقیچگونه اثر و نشانيھ، آزاد کن و ی، مادیاِت جسمي خود را در تجلۀ به دام انداختیانرژ

  .  ستی در من ذھن تِب دردھایِ  گرما:مييم بگوي توانیصفرا، من تب و يا

  .  کندی کند، درد را ھم پخش میجاد مي درد ایمن ذھن

  . دار کردِن ماستياِم درد، بيجوھِر پ. ام استي ما حامِل پیِ  دھد و برایدر اصل، درد، خواب در ذھن را نشان م

مار ي بۀ شود که ذائقیرا تب و صفرا سبب ميز(. ميابي لذِت ِشکر را دراي ست تا در دنی آوردن به اصِل زندگی رویِ درد برا

ن يري تواند طعم شی سازد و نمی انسان را مختل می درونۀز ذائقي نی باطنیِ تب ھا و صفراھا. ابديدرست کار نکند و طعم غذاھا را در ن

   ).ندي، پشِت پرده و ماوراء را ببق را بچشديحقا

با . مي شوی میکم، شاي کنیت ميف شده و احساس مظلومي ضعم،ي کنیتحمل م که یيھاد متأسفانه ما با دریمنتھ

  .مي دھیش مي را افزاھادرد، ت ھايت ھا و محدوديدر منر کردن يت و مقاومت و گيشکا

  .  نگذار بماندین مِن ذھني از ایچي ھ:دي گویموIنا م

.  ستیرند، کافياد بگي را ی را کسب و مطالبینکه به گنج حضور گوش دھند و اط3عاتي ھم: کنندی فکرمیبعض

  . تمام نشده. ستي نیکاف. نه.  خود را به انجام رسانده اندی، معنوی انسانۀفيوظ

 باشنده ھا، سر باز زدند، فقط انسان، مأمور ۀ ھمیزدي ایِ از پخِش انرژ. دياز زکاِم ذھن، خوب شو" د کام3يشما با

م و از ي خواھد ما درد بِکِشیخدا نم. دهيآفري خود، درد نیِ ني زمیِ  خود، دست و پاارِ ي انسان، دستیخدا برا. ن مھم شديا

   : شودیدِن ما خوشحال نميدرد کش

، ین مخلوق، وارث و من ھستيتو که برتر. ی و برکت دارم و تو دنباِل درد ھستینھمه لطف و آرامش و شاديمن ا

 و ی زنی راِز مرا تو باI مۀ، پردیکِ من ھستينش شرير آفر، دین و کائنات ام را بر عھده داري قوانيیفرمانروا

  .  نگذاری و تِب دردھا را اثریت شدگي، صفرا، ھم ھویشعور مرا دار

  . ی بودن را بچشی و ازلیِن ابديري طعم شینداز تا بتوانيھمه را ب

  .مي شویده و خطرناک ميچيما در ذھن با تار و پوِد توھم، پ. ستي نی خطرناکیِ ن جھان، جايا
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 ی میت و خوشبختيم و از آنھا حِس امنيده اين رونده، چسبي و آِفل، گذرا، و از بیده ھا و مظاھِر فاني به پدیوقت

 یِ م، معلوم است که جھان جاي اُفتی واکنش مۀستند و به ورطي مان نیِ ن خواست ھايم و آنھا قادر به تأميخواھ

  .  شودی میخطرناک

  .ميد بچسبيم به چه بايدينفھم .ميص نداديقام خود را تشخگاِه و ميجا. اشتباه از ماست

  . کنی مردیدارو تو. ت استي، خدائیارياصِل تو ھش.  بچسبی به آنچه ھست:دي گویموIنا امروز به شما م

ن مثال ھا يا(.  خواھان تو شوندیبا روي ناتوان مشو تا صد نوع زن زیزش جنسي خود را درمان کن و در آمیمردانگ

  ).اندک يسمبل

اضت و ترِک نفس ي، ری مردیمنظور از دارو.  کننديی تو خودنمای برایق روحاني مردان حق واصل شو تا صد نوع از حقاۀبه مرتب(

  : داردی که مِن ذھنیکس ).است

    . ندي آفری تواند خ3ق باشد، ابتکار بخرج دھد، برکت نمی ست، نمیکي ھا یت شدگيبا درد و ھم ھو

  .  و خشونت استی ترس و اضطراب و گرفتاریِ فضانش و ابتکاراتش، يآفرنقطه حرکِت او در 

   ".ین َمپويِعن"  . کندیه مين تشبيت را به ِعنين وضعيموIنا، ا

  .  تان مقتدر و بارَور شوندیِ د تا فکرھاي شویکيد با آن فضا يشما با.  شودیت از آنطرف زده مي خ3قۀجرق

 تواند باِر ی تواند زن را حامله کند، نمی که نمیاورند، حال، مردي بچه بوجود ب توانندیو زن، م  مرد: زندیل ميثيتم

  . ده ستي فای او بیت داشته باشد، تماِم سعيخ3ق

  . داردی منفیِ  انرژیمِن ذھن.  ات را گسترش و ادامه ندهیت و مِن ذھنيحِس وجود در ذھن و َمن

   :مي کنی اَزل صحبت میِ در رابطه با ِسِر تجل

 یکيرون و ي بیِ اي با اجسام و دنیتي را که ھم ھوی مِن ذھنیِ م و برعکس، فرآورده ھاي دھی اََزل بھا نمیِ  ِسِر تجلما به

 ی و سازگاریل آنکه با ذات و فطرت و اصِل مان ھمخوانياما بدل. مي بلعیم و با ولَع مي چسبیشدن با دردھاست م

 و یکيزي فیِ  ھایماريد تھوع کرده و ما را به انواع و اقسام بجاي شوند بلکه ایندارند، نه تنھا جذِب وجودمان نم

  .  کندی دچار میروان

  . ر و َبد داردي ُمِضر و َشریِ ، انِرژیمِن ذھن

ن شود يست که انسان، خشمگي نیعيِر طبين غيا بنظِر شما اي ست؟ آی ای خشم، چگونه انرژیِ  انرژ: پرسمیاز شما م

نه، ي کیِ  حسادت، انرژیِ  ترس، انرژیِ  خشم، انرژیِ امعه، پراکنده کند؟ انرژِط خانه و جي را در محیو آن انرژ

   دارند؟ ی ھستند؟ چه ابتکاراتيی ھایا تازه، چگونه انرژي رنِجش کھنه یِ انرژ

  . مينازا شده ا. م کرده انديما را عق. باداِم پوک اند

  . ستيرون برو، َناي ندارد، زود بیشي که گشايی از ذھن، جا: کندید ميچقدر موIنا تأک

  . ميت دھيک و به ماندن در ذھن، رضايق و تحريد به تشوي کنند، نبایکِ مان ميق و تحريگران تشوياگر ھم د

   ...اد کنم، بدست آورم، ي ِبَخَرم، ز: دوندینطرف و آنطرف ميمه ايمردم سراس

  .؟" *!ن شتابان يبه کجا چن. " تأمل کن. صبر کن



٤٩٤٩٤٩٤٩٢٢٢٢ شماره حضور گنج برنامه    

21 

 

ن به ھر طرف َپرسه زدن و يا اي، آیت، از جنِس خدا ھستي، از جنِس ابدی مرگی از جنِس ب،یتو از جنِس ِخَرِد زندگ

   توست؟ۀستي و شتاب، شایشانيپر ،ی و دستپاچگیمگيسراس

  کرد و به ھر پاره از آن کفیآن بحر کف

  ز ف3ن شدی ز ف3ن آمد و جسمینقش

 افتيھر پاره کف جسم کز آن بحر نشان 

 ن بحر روان شدد و در آيدر حال گداز

 زي شمس الحق تبری دولت مخدومیب

  بحر توان شدیدن و ني ماه توان دین

  . مي روی وحدت میِ اي، بحِر خدا، آن دری بحِر زندگیِ ِش دوم، به سوِي ن زايم، پس از ايده شويياگر از ذھن زا

  !.ده شده ام، حاI آنجا را به من نشان بدهيي من زا:ديينگو

  . یني و نه آنجا را ببی برو آنجای توانیبا ذھن نم

ند، جھاِن ي رحِم مادر را ببۀ تواند جز محفظیز نمين نيجن. ندي تواند ببین است که ذھن فقط جسم را مي ما ھمیِ گرفتار

  . رون از شکِم مادر را، باور نداردي، جھاِن بیِ بعد

 به حواِس یمتک. مي کنی باورش نم.ميص دھي تشخیم به راحتي توانی را نمی ُفرمی اجسام، بیِ ِت فرايز، ماھيما ن

  .مي خود ھستۀمحدوِد پنجگان

  .  شناسدی را نمی ُفرمیجسم، ب. ل و قاِل ما، در رابطه با جسم استينھمه قيا

  .  شدین بحر، جسمي اۀ کرد و ھر پاریآن بحر، کف،  ز ف3ن شدی ز ف3ن آمد و جسمینقش

ق ي از طریاريداِر ھشي بیِ ، ھمان فضايیکتاي یايقع ھمان درد، در واي کنی حضور خلق میِ اري شما بعنواِن ھشیوقت

  .  کندیشما خلق م

  .ن ھم باشدي زمیِ ک عارِف کامل در روي تواند ی را که از آن صحبت شد، می اهـــمم يبه خاطر دار

  .  ھستندی واحدیِ ت ھايفين، کي زمیِ ، عارِف کامل در رویخدا، زندگ

  . اِر زنده به حضور استيدار شده، ھشي بیِ اريعارِف کامل ھش

  . و رجوع به خود استینِد آمد و شد، رفت و برگشت و آگاھيز، در روند و فراي در ھمه چیزندگ

 جھاِن یِ کپارچگيت از مقرراِت محدوِد زمان و مکان، ي که تماِم مخلوقاِت عالم به ساختاِر کائنات، عدِم تبعیروز

، اسمش اهـــگار شوند، آن يمان و مکان، جاِن ھمه جا حاضر، خدا ھشدا و نھان، جدا نبودِن زيست، وحدِت پيھست و ن

  .  َمحـــــشر استۀامِت بزرگ، ھنـــگامــيق

 ید، زنده ميونديا بپيد و بصورت قطره به دريده شويياگر شما از ذھن زا.  شماستیِ داريامت کوچک، زنده شدن و بيق

  .    امت خود استيھر کس مسئول ق. ديشو

   .ايعالَم، کف است و او دراجساِم پس، 



٤٩٤٩٤٩٤٩٢٢٢٢ شماره حضور گنج برنامه    

22 

 

، که از آن ی کف، ھر جسمۀد که ھر پاري شویبعد متوجه م. دي کنیارانه خلق ميد، ھشيا ھستيشما ھم که از آن در

  .  گرددید و به آن برميناپد" د، فوراي آیا بر ميدر

  . ت استاصل سکو.  شودی شود و دوباره در سکوت استھ3ک و محو میده مييمثل صدا، که از سکوت زا

ش است و بعد ھمه در آن محو و مستھلک يرد و منشاء زاي گیز را در بر مي ست که ھمه چیتناھي Iیِ اصل آن فضا

  . گردندیبرم.  شوندیم

  . توان بحر شدید و نه مي توان ماه را دی، نه میزي شمس تبریِ و البته، بدوِن برکِت سرور

  . ستي نیزيس تبرشم... ت و يل و قال و َمنيصحبت و لفظ و سوال، ق

م ي توانیم نميز و تسلي جز پرھیم که ا^ن کاريک از ما حداقل در ذھن بفھمين است که ھر ي ایزي شمس تبریِ ُسرور

  . ميانجام دھ

م و ذھن به ما کمک يم بفھمي توانین موارد را با ذھن مان مي از ایبعض. مي قبل در مورِد جاروب صحبت کردۀھفت

   چه؟یعنيست؟ بکار انداختِن حداکثِر توان با ذھن ي چیم که صبر و ُشکر و قدرشناسي دانیبا ذھن م"  کند، مث3یم

  ست؟ يارانه چيدِن ھشيست؟ درد کشيم چيتسل

د و شرط و قبل از يم، اتفاِق لحظه را بدوِن قيم و َدم فرو بنديل دارد و ما صبر کني ذھن به واکنش نشان دادن تمایوقت

  ...م، و يزياد بپرھيم، از قضاوِت زيريقضاوت بپذ

مقاومت و قضاوت کردِن مان " مث3. مين صفر و صد، در تردد و رفت و آمديما ھمواره ب. ستيچ نيا ھينھا، ھمه يا

 درصد، چھل درصد، است اما کم کم قضاوت و مقاومِت مان را در مقابِل اتفاِق یدر رابطه با اتفاقاِت لحظه، ابتدا س

  . مي کنین لحظه، کم ميا

  . مي کنیپس، رھا م. ميده اين چسبيم که به آفلي آورید مايبه 

  . ھستندیِر خوب و مثبتي دھد و تدابیص مين موارِد مھم را ذھن تشخيا

   

  ١١۵۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 از آن مقام که نبود گشاد، زود گذر

 ش ھمچون زريدار خوي خریبرو به سو

  به جای ز جایدرخت اگر متحرک شد

  تبریھا  نه زخمیدينه رنج اره کش

ده، و از آنجا به ي جذب ذھن شده و با اجسام اُنس و اُلفت گرفته و به آنھا چسبیاري که ھشیاز مقام و مرتبه و مرحله ا

  . اُفتدی نمیست، اتفاق خوبي نیست، راه حلي نیشيد، گشا کنیجھان نگاه م

  . ما سرو سامان نداردی روند و زندگیش نميکارھا پ

  .عتر بھتريست، ھر چه سريزود گذر کن، َنا
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 ی، در نقطه ای و ِاI در پنجاه سالگی، چھل سالگی سالگی، سیست سالگي، بی، شش سالگیم در پنج سالگيي گوینم

ش از ُنه ما مجاز نبود، يھمانطور که اقامت در رحِم مادر ب. ستي اقامت ما نیِ  ذھن، جایِ  فضام کهيد متوجه شويبا

  . ستيش حِد مجاز، روا و قابِل قبوِل سلطاِن کائنات، نيماندن دررحِم ذھن ھم ب

 کرده و  ست که شاِه جھان نوشته، امضاءیفرماِن ذاِت ماست، فرمان.  اقامت در ذھن ھم محدود و ُمَقدر شدهۀپروس

ت ي و ابدیتي نھای و آرامش و استقرار و بیآن ذات، آن فرمان، به دست ماست، ما محکوم به شاد. بدست ما داده

د منتظر ين فرمان است و نبايم، بخت ما باز است ھميستيما بدبخت و بخت بسته ن. ن بخت و اقبال ماستيھم. ميھست

  .  مي کنی خلق و ابداع و اختراع م.مي رانیما به اتفاقات فرمان م.  بودیگرياتفاق د

  . ن لحظهي ايیِ کتاي یِ  شدن با فضایکيبا خروج از ذھن و 

 یِ  ذھنیِ طان و من ھاي شۀنديذھِن ما نما.  و داردي و دی، نشان از تسلط دردھا و مِن ذھنی و بدبختیاحساِس ناشاد

د به يکه اتفاق در حاِل گذر است و ما باي کند، در حالی را از اتفاقات و در اتفاقات جستجو میبزرگ است که شاد

  . ميز، بدرقه کنيم و پرھي لحظه، اتفاقات را از ھر نوع، در آرامش و صبر و تسليۀم و در آتليني اتفاقات بنشیتماشا

 آزاد، از ذھن ی، با اراده ایاريد بعنواِن ھشي مشروع و مجاز، قبل از آنکه فرصت ھا از دست بروند، باۀپس از دور

ِط کود و آب و آفتاِب مناسب قرار داد ي با قانوِن مزرعه، کاشت و در شرای شتاب و عجله، در ھماھنگیآمد و برون يب

  . شدیو با صبر، منتظِر محصوِل عال

  .  خود استیقي به اصل و ذات و جنِس حقیداري تولد از ذھن، ھمان آگاه شدن و بۀلحظ

ل به ياما تا تبد. رفتهيِر خاک شکفتن را پذي ست که در زیدانه ان ھمان يست، اي نیرون آمدن از ذھن کافين بياما ا

  .از داردي پربار، به ُحجب و تواضع و صبر نیا خوشه اي تناور شدن یدرخت

ل ھا يه، تحلي و پس از تجزی پروسه ای، طی شوِر ذھن جدا شد و در سفریِ اي که از دریھمانند ھمان قطره و ذره ا

  . ن برگشتيا و زمي، به دری و طراوت و آبادانیز خوش، سرسبیِ دوباره با خبرھا

  .ميت ھا، موفق نبوده اي ذھن و با منیِ م که در فضاي بردید، چھل ساله شده، پيحال، فرض کن

م از ھم سوء ي خواستیم و ميدي دیگر را جسم ميکدي و یگر، در ذھن زندگي دیک مِن ذھنيچه زن چه مرد، با 

  . مي را کنترل کنیگريم دي خواستیک مي ھر  بوده ویم، ترس مستولياستفاده کن

 از ی مشک3ت نبود، بلکه تسلسلیِ گر، نه تنھا گره گشاي دیزه و مقاومت و کنترل و مجموعه رفتارھاي ترس و ستیول

... م و يت کنيم، تربي خواستید و ميم آنطور که بايمان را ھم نتوانستيبچه ھا. دعواھا و رنجش ھا را بدنبال داشت

  . ميدار شويم بي خواھی موIنا، میم و تحِت آموزش ھاي زنی ملنگحال، 

 . ميم بگذري خواھی و ما م،از آن مقام که نبود گشاد، زود گذر

  .  خرندی شناسد، زرگر و زرشناس می که میط3 و زر را کس، ش ھمچون زريدار خوي خریبرو به سو

  .  کندیک شک3ت عوض مي، بچه آن را با دي بدھیمت را دست بچه ايار گران قي بسی جواھر:بقول موIنا

  . م؟ي که از آنطرف آمده، خود را به چه فروختی خالصیِ اريما، بعنواِن ھش

  .ميا، فروخته اير و ري، به دروغ، به تزوین جھانيما خود را به ظواھر ا
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 خود را به یِ ِر وجود از آنھا، جوھر و گوھیت و خوشبختي و کسِب امن...تر و يت و تي بدست آوردن مال و موقعیبرا

  . مي فروختین جھانيمقوIِت ا

  . ستندي نیمتيداِر زِر قيخر. ص دھندي شما را تشخیِ  توانند بھایا و مردِم ذھن زده، نميمحصوIِت دن

  .  دانندی مرا نمیِ  چرا مردم قدِر ط3:ديينگو

  .  ست، نه مردمیزندگ شما، یمشتر.  شما، خداستیمشتر. ديص دھيد ط3 بودن خود را تشخيشما اول با

  ".از مردم انتظار نداشته باش . "  دھندیح ميمردم مفرغ بودِن شما را ترج. ستنديداِر ط3 نيمردم خر

  .  شودی تواند فرار کند، دچاِر اّره و َتَبِر باغبان میدرخت، چون نم،  به جای ز جایدرخت اگر متحرک شد

  .یاريه است؟ ھشيبه درخت شبِز ما يچه چ،  تبریھا  نه زخمیدينه رنج اره کش

  د؟ ي شویگر مي دیکيچرا شما دچاِر َتَبِر 

   تواند ک3غ، گنجشک را ھم اّره کند؟ یا باغبان ميآ. ديد فرار کني توانینکه نمي ایبرا

  .ستدي اینم.  کندیدِن اّره فرار مينه گنجشگ با د

  م؟ يستي اید، ما چرا مي آی زدن با َتَبر می برایکي یوقت

  م، چرا؟ ي دھی زند، ب3فاصله واکنش نشان می میِل ما حرفيخ3ِف م بر یکي

  . ميت شده اي جامعه، ھم ھوۀ شناخته شدی الگوھاۀليم و بوسي داری درختیِ ارينکه ھشي ایبرا

شه در فکر و در يرند، ري گیده شده و مورد استفاده قرار ميرون کشيِو ذھِن مان بين الگوھا که ب3فاصله از آرشيا

  .ت و فرھنگِ جامعه مان دارنديتربنوِع 

 مان، مثِل موIنا و ی به قسمِت خوِب فرھنگِ جامعه مان، به مفاِخِر فرھنگیشه داري و ریت شدگين ھم ھوياگر ا

  .مي گذاشتیراموِن مان ميار مثبت و سازنده بر ُکِل جھاِن پي  متصل بود، اثر بس... و ی و فردوسیحافظ و سعد

 محکم آن را ۀرد و شالودي، به گروگان بگیِن مان را مِن ذھني دی و حتی ِخَرد و برکاِت فرھنگم کهياما اجازه داده ا

  . ردي را از ما بگیقين و حقيح و راستي صحۀسست و با درد آغشته دوباره به خوردمان دھد و فرصِت استفاد

  .ميد بگذارينبا

  . ِر پا گذاشتهيز را زي ھمه چیمِن ذھن. رداخته اند ما را پیِ غرامِت نا آگاھ. ده اندي ما رنج و زحمت کشیِ ُعَرفا

   :ميھستمن ما دو نوع باشنده، دو نوع 

  .یمِن ذھن

  . ینيمِن ع

   :بقوِل موIنا.  تفاوت داردیني با نوِع نگاِه مِن عینوِع نگاِه مِن ذھن

  . استدي دکار، دسِت . ت دارديد اھميطرِز د.  دارد کار،دي د

  . نه:ديي گویم. ديد درخت شويشما حاضر
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 ید، اگر از کسي دھی واکنش نشان میت کند، اگر به حرف و عمِل کسي تواند شما را اذی میاگر کس. دي درخت ایول

د،  يگران توقع و خواھش و تمنا داريد، از دي و حسادت داریر اصولي غیِ خواست ھانه و يد، اگر رنجش و کي رنجیم

  .دي کند فراري توانید، نميستينصورت متحرک نيدر ا

. ديد ذھن را ترک کني خواھی نمیعنيد، ي داشته باشی درختیِ اري که ذکر شد، اگر ھشيیبا توجه به مجموعه حالت ھا

  . درخت پا ندارد.  تواند برودیدرخت، نم

  .ديستيد، شما درخت نيدار شويب

  د؟يستيد که درخت ني شویچه موقع متوجه م

  . اند شما را بزند، نتوی، عملی، ک3می با تبِر فکری، کسی وقت

  .ديستيد که درخت ني فھمید، مي از جا کنده نشویک ضرر مالي با برخورد با یوقت

  .ديت، ھستيي، خدای از نوِع زندگیِ اريھش

  .ن رابطه اشراف دارديت خود در ايھر کس به وضع

  .  شودی من موضوع را خودش به خود فھماند، رستگاريھر کس اگر ا.  شما متوجه شومیِ  توانم بجایمن نم

  .ز نگه داشتِن دروِن خود را دارديت تميھر کس مسئول

  

   : داردی که ارزش ادبی از اَنوریده ايقص

 

  ٧٢ شماره دهيقص د،يقصا اشعار، وانيد ،یانور
  

  ی به جای ز جایدرخت اگر متحرک شد

   تبری و نه جفایدينه جور اره کش

  : ستیِت مھميت از موIنا بين بيا

  1155واِن شمس، غزل شماره ي، دیمولو

 ر توزمان چو حاکم تست و مکان چو معب

 ن و زمان نکو بنگريک گزيمکان ن

  . مکان ھم معبِر تو. زمان، حاکِم توست

 به صندوق یاز صندوق) صندوق اصط3ِح موIنا ست(م، ي شوی، وارد صندوِق فکرھا میاريدر ذھن، ما بصورِت ھش

  . گري دی به صندوقیگر، از صندوقيد

 یگريم، و از آنجا درآمده ب3فاصله دروِن فکِر دي کنیل مک فکر ُحلويدر ، ) ، ُحلولreincarnate(ست ھا يبقوِل بود

  .مي شویگر غوطه ور مي دیاز آن فکر درآمده در فکر. مي رویم
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 یِ فکرھا. ميي آیرون ميم؟ بقوِل موIنا، مسلسل وار به صندوِق فکرھا وارد شده و بي کنیم؟ چه ميا^ن ما چه ھست

ست، باور يباور خدا ن. ک مکان استيفکر، . ز ھستنديان ما نف شده، معبر، محِل عبور و مکيپشت سر ھم و رد

  .جسم و مکان است

  . ميد ادامه بدھيھوده نباين دوِر تسلسِل بي خواھد توجه مان دھد که به ایموIنا م

  .  دو نوع باشنده وجود دارد:ح داده اميتوض" قب3

  .یباشنده در ذھن، بصورِت مِن ذھن

  .یني مِن عباشنده حاضر در لحظه، بعنوانِ 

ت دارد و زمانش ھم ي نھایاز ذھن آزاد باشد، عمِق ب"  حاضر در لحظه، اگر کام3ۀست، باشندين لحظه زمان نيا

  . ن لحظه ستيھم

ن لحظات زنده ست اما ي رسد که ایبنظر م" د، ظاھراي آیرون مي رود و بی به صندوِق فکر فرو می، وقتی ذھنۀباشند

 که یزيتنھا چ.  که فرد در آن غرق شده، اتفاق افتاده و تمام شدهی فکریِ د که محتوايد ديد، خواھياگر خوب توجه کن

   :دي گویموIنا م. ن لحظه ستيزنده ست ا

ن لحظه ي ایزماِن اصل. ک توھم است و وجود ندارديم، يني بی را که ما در ذھن مید، زمانيزمان را خوب نگاه کن

   .ن لحظه ستي ايیکتاي یِ مکان ھم فضا. ست

  . محل گذر وو َمعَبرش ھستند و زمان ھم حاکم اوست مکان، فکرھا بصورتِ   کند،ی می که در ذھن زندگیکس

ن لحظه ي ایِ ن لحظه را بجاين آدم، اتفاق ايا. نده ستيا در آين فرد در گذشته و يا. ندهي گذشته و آیعنينجا يزمان در ا

   :ديتوجه کن. دي که شما ھستن لحظه را داردي ایِ ن لحظه فضايا. ردي گیند و مي بیم

  . ک ظرف که فضاستيک محتوا دارد و ين لحظه، يا

  . فضا اصِل شماست و اتفاق، محتواست

د او ھم ي آیت است که بنظر ميند، با اتفاق چنان ھم ھوي بی کند، فقط اتفاق، محتوا را می می که در ذھن زندگیکس

  .دي افتیو شما اتفاق نم افتد یکه اتفاق، اتفاق مي اُفتد، در حالیاتفاق م

 را ینه تنھا توھم زمان، بلکه توھم من ذھن.  آوردین لحظه، زمان را بوجود مي ایِ  فضایِ ن لحظه به جايدِن اتفاِق ايد

  . آوردیھم بوجود م

 بوده و یامروِز شما شامِل لحظاِت مختلف" مث3. دي کنی می تان را بصورت زمان، دسته بندیشما اتفاقاِت زندگ

د، ذھن آنھا را بصورت زمان، يت اي افتند و شما با اتفاق ھا ھم ھوی اتفاق ھا میوقت.  اتفاق افتادهیاِت مختلفموضوع

ک ين يدر ا. مين برنامه را شروع کرده ايک ساعت و سه ربع است که ما ايد که يفرض کن" مث3.  کندی میطبقه بند

  .ندي بین اتفاقات را بصورِت زمان مي اۀ و فاصلی طبقه بندن اتفاقات راي ُرخ داده، ذھن ایساعت و سه ربع اتفاقات

   :ح را مرور و تکرار کندين توضيشتر ايد با دقت بي شود، باین موضوع را متوجه نمي ایاگر کس

 و باز به ی و خارج شوی فکر بروینکه دائم به صندوق ھاي ایِ ، به جایاري بعنواِن ھشیعني، نيک گزيمکان ن

  . ستي نی، بدان که فکر، مکاِن مناسبيیايرون بي و بیروگر بي دیصندوِق فکر
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  .  لحظه را انتخاب کنيیکتاي یِ  آن، اقامت در فضایبجا

  . دي کنی شما دائم در آنھا ورود و خروج نمی افتند ولی، فکرھا اتفاق می کنی لحظه زندگيیِ کتاي یِ اگر در فضا

  . ن لحظه ستي ايیِ کتاي یِ  شما، فضایِ محِل زندگ. ستيفکر مکان و َمعَبِر شما ن

  .دي شویت نمي با فکر ھم ھوید ولي کنیفکر م

 تواند از شما بلند شود و ی میھر فکر. ستندي نی جدی افتند، ولید که فکرھا در شما اتفاق مي شویآنموقع متوجه م

  . ستي ھم نیجد

  . ديري گی نمی را ھم جدیگريد، فکر ديري نگیاگر فکر خودتان را جد

  . دي کنی و شکست نمیچارگيد، احساِس بي رنجید، نميري گی نمی را جدیفکر، ھر یھر حرف

ِع ي وسیِ فضا. ان داردي جریقي حقین لحظه ست، زندگي ايیکتاي یِ در فضا.  ست که وسعت دارديیکتاي یِ اصل، فضا

  .جانات استي فکرھا و اتفاقات و ھۀرندي، برگيیکتاي

 تواند ی کند، از جنِس اتفاق و فقط با اتفاقات مشغول است، نمی میندگند و در ذھن زي بین فضا را نمي که ای کسیول

 که ی و زندگی خوشبختیِ در انتظار دائم. ش مھم و باردارندياتفاقات برا.  اُفتدی باشد، دائم اتفاق میآدم مطمئن و امن

  . ش به ارمغان آورنديقرار است اتفاقات برا

د، اتفاقات اثرشان را يري قرار بگی ھستۀ و وحدت با ھميیکتاي یِ تناھي Iیِ د، در فضايا بشوي شما آن دریحال، وقت

    .   دھندینسبت به شما از دست م

  که مکان و زمان و اھل زمانیچنان شو

 دگر نتاند کردن به فعل در تو اثر

ود و زماِن تان مکان شي شود که معبر، برای ھا، باعث میت شدگيد که اقامِت تان در ذھن و ھم ھويتوجه داشته باش

سه و حسادت، در درد بسر ي و ترس و اضطراب و در مقای برشما حاکم، درمانده و گرفتار، در ناامنیروانشناخت

  . د کرديد برد و درد پخش خواھيخواھ

 ینطرف آنطرف ميبا فکر، با حرف ا. به مکان، به فکر ع3قه مندند.  اندیمکان. ، اھِل زمان ھستندی ذھنیِ من ھا

  . دارندعمق ن. شوند

  . دي اُفتیگران، واکنش نشان نداده و به چاِه عکس العمل نمينِد ديد با حرف، با رفتاِر ناخوشاي شما عمق داریوقت

 ۀرندي در بر گیِ ن لحظه، فضايد، در ايرون آمدي شما از ذھن بی وقتیعني،  که مکان و زمان و اھل زمانیچنان شو

  .دياتفاقات، فکرھا ھست

  .  دIلت داردی ساختگینده ايا آي ذھن است و به گذشته یِ  بازۀجي و نتی توھمیتيمان کمد که زي شویمتوجه م

  .  ھستمی با زندگیت، از جنِس خدا، موازيکه من از جنِس ابديدر حال

ت و با حِس ي نھای بۀشيستاده ام با رينجا ايمن ا. گاِه من استيست، بلند Iمکان، جايز، صندوِق فکرھا نيمکان ام ن

  . جاودانهی و زندگتيابد
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ن ي سازم اما ساختن ایفکرھا را م.  ترسمینم.  ترسم؟ نهیجاد شود، مي ايی، فکرھایراتييحال اگر در ذھن ام تغ

  . نکه ا^ن عمق دارمي ایبرا.  ترساندیفکرھا مرا نم

  . کنندی می ھستند که در ذھن زندگیاھِل زمان کسان،  که مکان و زمان و اھل زمانیچنان شو

  .  خواھند دردشان را به شما بدھندی کنند و می درد حمل منھايا

 خواھند ی ست که مردم ميیم، دردھاي کنی، برخورد میني به مِن عی که ما در سفر از مِن ذھنی از موانعیکي" اص3

 به. ش زدن استيعقرب کارش ن. ت نکنندي توانند شما را اذیمثل عقرب نم. د پخش کننديدرد را با. به ما بدھند

  . زندیش ميد ني زند، کمک نکنیش ميد نيعقرب کمک کن

 ی ذھنیِ  مردم با دردھا  و م3مت ھا و با من ھاین سفر را انجام دھم ولي خواھم ای من م:ديد مواظب باشينجا بايا

ن موضوع نشده باشد، شکست ي متوجه ایاگر کس. ردينکار صورت گي خواھند ای شان، نمیِ  ھایت شدگيشان، ھم ھو

  . رد خویم

  م؟ ي گذریست، زود نمي نیشي که در آن گشاین مرحله ايد که چرا ما از ايري گیاد ميشما از موIنا 

  م؟ ي شویا نميم؟ چرا دريني بیچرا ماه را نم

رون آمدن از آن و دوباره به يشما اIن به فرو رفتن در فکر و ب. نکه در ذھن زمان و مکان به ما حاکم استي ایبرا

  . دي شویدار مين کار را ادامه دادن، آگاه و بيرون آمدن و مثل معتاد ايفکر رفتن و ب

 .  دي شویمتوجه تسلِط زمان و مکان بر خود م

د که چگونه بر شما مسلط يني فکر را ببۀشما در خود رشت، ست و مکان چو معبر توزمان چو حاکم تُ  :دي گوینکه ميا

  د؟ينکار را انجام دھيد، اي توانیا ميآ. ديفکر نکنقه يد، پنج دقي توانیاگر م.  کندیشده و رھا نم

  .ديت اي نھایت و بيد، پس ابدين لحظه ھستيد پس شما از جنس اياگر توانست

  .دين لحظه ايِت اي نھای بیِ فضا

 نه گردوني از شب چو آیره گرديتو ت 

   از ھوا چو شجری خزان گردیرو نه زرد

  .  رسانند؟ بلهیده ميد، فرم ھا به شما فايي آیرون مي از ذھن بی دارد؟ وقت ھمیده اين فُرم، فايا اي آ: پرسدیمموIنا 

  .  زندی شب، مثال میِ ره گيت آسمان و ستاره ھا را در تين رابطه، موIنا، وضعيدر ا

   . دھدی شب، آسمان، ستاره ھا را نشان میرگيدر ت

 ی خورند ولینه ميين آي به این جھاني ایع3قه ھا. ی شوی ستاره ھا مۀنييک، آي تو در شب، مثِل آسماِن تار:دي گویم

  . شودی شب جذب فضا میکي که در تاریمثل نور.  شوندیجذب آن م

 شده، ھمان ھوش، ھمان ی فوق العاده طراحیِق کائنات که بر اساس ھوشيعم رفتارِ :  توان گفتی ھم میاز طرف

 عمل کرده و رفتار و عمل ما را طبِق قانون  ینه ايير اتم ھا، مانند آي که در فضاست و در زی، ھمان آگاھیانرژ

 لغزند ی که در فضا می ارتعاشاتی انرژیسمان ھاير.  کندیمسلِم عمل و عکس العمل به خوِد ما بازتاب و منعکس م

 را در خود دارد، به رفتار ما انسان ھا ی الھیروي کائنات نیارياتم، که ھش. ار، از اتم ساخته شده انديزنده و ھش
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ط ي بودن شرایپس حالِت قربان. ات و رفتار ماستي افکار و نۀنيي، آیتناھي Iیِ ، فضای الھیروي دھد نیاکنش نشان مو

 که در مادون اتم ھم ھست ی الھیروين.  ستی رھا کردنی، باور" پول باشم ین بود که من بيحکمت ا " :ميرا رھا کن

  .  داردی عواقبیفتارھر ر.  دھدیات و رفتار ما را به خود ما انعکاس مين

  .    گرداندیعت، کائنات رفتار و حرف شما را به خودتان بر ميطب

ت با آنچه يعاشِق پول، عاشِق آدم ھا، ھم ھو. دي، و ھنوز از جھان استفاده کنديدِل تان را از جھان بِکند ي توانیشما م

  .ديديبه آنھا نچسب. ديستيد، ني نمایکه ذھن و جھان به شما م

  .  کنترل و ترس و اضطراب، با عشق فرق داردۀليدن به ھمسر بوسيبچس" مث3

  . مرا ارضاء کندیِ ازھاي ام باشد و نید کند و حاميي ام را تأی خواھم، ھمسرم مِن ذھنی ترس و کنترل مۀليمن بوس

  ). ستی مِن ذھنیِ ازھاي ست، نی روانشناختیِ ازھايازھا، نيشتر نيب(

 یند، بھتر مي ببی را زندگیگريک ديھر  بِکنند، ی و دِل شان را از جھاِن ماداگر زن و شوھر به عشق زنده شوند

  نند؟ي بی ھم میگر را بصورِت جسم و مانِع خوشبختيکدي یا وقتي کنند، یم رابطه و در کنار ھم زندگيتوانند با ھم تنظ

 که در جھان است یِز خوبيچ خوب، و ھر يۀ، تغذی امکانات رفاھۀد و از ھمي بزرگ داشته باشۀد خاني توانیشما م

  .ن ظواھر دِل شما را بدزدندي آنکه اید، بيبھره مند شو

  .  کندینه مييما را آ. نه ستييِه رنگِ پشِت آين جھان، شبينصورت، ايدر ا

  . دهينه دييآسمان را بصورت آ.  کندیده شدِن ستاره ھا استفاده مي دی آسمان ولیکيِل تاريموIنا از تمث

  . شودی ستاره ھا مۀنييآسمان آ.  شوندی نور ستاره ھا در فضا، در آسمان جذب م شب،یکيدر تار

رون ي از بیچ نوري ھیعنيند، يايرون نيند، در آسمان شما جذب شود و بي آی میروني که از اجسام بيین نورھاياگر ا

  .دي شوینه ميينتواند دِل شما را بدزدد، شما مثل آسمان آ

  . شما  شدندنه شدِن ييپس فرم ھا سبب آ

  .  فرم ھا اتفاقاتۀ ھمۀرنديدر برگ. ديد و به آن زنده شويني را ببید زندگي شود که شما بتوانی فرم باعث میعني

 به آنھا یھمانطور که شما افکارتان را در آغوش گرفته ول.  ستاره ھا را در آغوش گرفتهۀمثل آسمان که در شب، ھم

  . ديده اينچسب

  .تاره ھا در شما ھستندد، سيستيشما ستاره ھا ن

  . کندیرون، شما را مثل خزان زرد نمي بیِ  ھایفتگي و ھوس و فرینصورت، ھويدر ا

د و يز ناامي از ھمه چیدر شصت سالگ"  مان، مث3یِز زندگيي شود، ما ھم در پایز زرد مييھمانطور که درخت در پا

  . مي شویسرخورده م

 بود، از یار سطحيا بسين کند، يم، نتوانست تضمي خواستیشبختت و خويست، از ھمسرمان ھوي نیشيدر ذھن گشا

جه، در خزاِن ين کنند، در نتيم، نتوانستند تأمي خواستیت و شاديبچه و اموال و پول و از دوستاِن مان آرامش و امن

  . مي شوین و زرد مي، افسرده و غمگیزندگ

  نطور بودند؟ يا موIنا وعارفان ھم ھميآ
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 و ھوس،  ی وسوسه کننده، ھویِ که در برابر نورھايد، بطوري و ع3ئِق تان را از متعلقات، کنده بود ھایا اگر دلبستگيآ

  د؟ي شدیا باز ھم افسرده و پژمرده ميد، آي دادی نشان نمیا واکنشي شد و یا  ميجذِب وسعِت آن در

عمق، عظمت، اعجاب . دي شوین و محزون نميد، غمگيب دھنده، واکنش نشان ندھي نفِس فریِ اگر به وسوسه ھا و ھوا

  .دي شوی آگاه میبه زندگ. ديني بی را می زندگیو جاودانگ

*  

  

  .م داشتي خواھیگر از موIنا مروري دی خوانم و انشاء? بر غزلیتان مي برایت از مثنويچند ب

  

  ٩٧٨ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ن سر را مبنديست ايسر شکسته ن

   بخندیک دو روزک جھد کن باقي

 و شادان و یا به منزِل مقصود برس را به کسب و ت3ش بپرداز تیچند روز. َسَرت که نشکسته، آن را با دستمال نبند

  ). مداری توکل دست از ت3ش و سعۀپس به بھان( .یخندان شو

.  ستیست و کامل و سالم و بدون نقص و سرشار از انرژي، شکسته نیاريَسِر ما، راز و رمز ما بصورِت ھش

 یِ  حسادت و توقع و رنجش و الگوھاسه وي ھا و مقایتي، ھم ھویني، دستماِل دو بی ندارد که با  دستماِل مِن ذھنیلزوم

 . ستيسته ني و شایعيم، طبي شده، آن را ببندیشرط

  . چند روز جھد کن، ت3ش و کار و حرکت کن

 پر از جنبش و ینش، اتم، که درونين واحِد آفريعت، جنبش و حرکت، ھماھنگ با اولين قانوِن طبي با اولیمواز

ه اش را ياب، فرمول را حل  و بقي را درین حاکم بر خود و بر ھستيحرکت دارد، از ذھن، حرکت کن، جھد کن، قوان

  . کنیبخند و شاد زندگ

  ا بُجستي جست کو دنیَبد ُمحال

   بُجستی جست کو ُعقبیک حالين

 که یاما کس.  ستیافتني را طلب کرده که به شدت محال و دست نی گمان، امری رفت، بیويآنکه به دنباِل اموِر دن

  . را ُجسته استیده و مطلوبيامر پسند" د مسلماي باشد و آنرا بجویو امور اُخریدر پ

 یِ  ماورایِ  آگاھیِ  فضا. ماستیِ نيمِن ع. مي ست که گفتین سفريھم.  عاقبتیعني، یقبعُ . ستي چیقبم عُ ي دانی م،حال

  . ذھِن ماست

ت و ُدگم و ِسفت ي ھم ھوی ذھنی کند و َمحبوِس زمان و َمعبرش مکان است، با الگوھای می که در ذھن زندگیکس

  .  کندی را جستجو می کند، بد ُمحالیش را دنبال ميشده، پر درد است و در فرم ھا رستگار

  . ستي و در ذھن نیحضور تجسم. ستي حضور در ذھن نیِ اريھش

  !. ده باشدي دھد که به حضور رسی ھمسر من نشان نمیِ  رفتارھا:ندي گوی زنند و می زنگ می اوقات بعضیگاھ
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ق رفتاِر ھمسرم با آنچه که ي تطبیعني کند، حضور ی که من از حضور دارم، مطابقت نمی او با تصوری رفتارھاینعي

ِل من رفتار کند و ياگر به من خدمت کند وبه حرفم گوش دھد، مطابِق م.  ام تجسم کرده امیمن از حضور با مِن ذھن

   .!.دهيدم کند، پس به حضور رسييتأ

  . ک الگو، غلط استيک فرم، يده، يک ايک حالت، ي، بصورِت  حضور در ذھنیِ جستجو

 از یم، بعضي را انجام دھيینکه کارھاي زنده شدن به حضور، قبل از ایِ برا. ار مھم استيز بسين رابطه، پرھياما در ا

 را یک حالي، ن ستیني به مِن عیافتن، عبور از مِن ذھنيل شدن، کمال ي که دنباِل تبدیکس. ميد انجام دھيکارھا را نبا

  .  ستین ھمان ُعقبي کند و ایجستجو م

  ا باردستيمکرھا در کسب دن

  ست ا وارديمکرھا در ترک دن

ت شدن با ظواھر يا، ھم ھوي که در جھِت کسِب دنيی ھایشيرھا و چاره انديجمِع تدب. ر استي تدبینجا به معنيَمکر درا

 که در جھت يی ھایشيرھا و چاره اندي تدبۀاما ھم. جاست شود، ُخنک و نابی باورھا، بکار گرفته می و حتیويدن

 حضور، فقط اشعار موIنا را یِ اري زنده شدن به ھشیبرا" مث3.  شود، بجا و مناسب استیا بکار بسته ميترک دن

  .ستي نیکافآنھا ا حفظ کردن يخواندن 

  .  ستیاريِل ھشيمھم، تبد

  .  رسدی معتاد گونه به آخر میِ ل و قال و بحث و جدل و فکر کردن ھايآنجا که ق

ِر آن، ي زیِ ن لحظه، و فضاي با ایمِن ذھن. ميم و در آنجا حضور ببافي را نگه داری ذھنی جسمیِ اريم ھشي توانینم

 ست و ی فرمین لحظه، از جنِس بي ايیِ کتاي یِ نکه فضاي ایبرا.  مخالف است)ن لحظه، ھم زمان است و ھم مکاني ایِ فضا(

  . د فروکش کندي بای جسمیِ اريم، ھشي زنده شوی فرمیاگر قرار باشد که ب.  استت از جنِس فرميذھن

   .در لحظه حاضر بودن مھم است .، حضور استی جسمیِ اريدِن ھشيبه صفر رس

شه بوده، اتصال داشته يز و ھمه جا که ھمي پخش در ھمه چیِ  و انرژیاري، ھمان ھشیتناھي Iیِ روي که به نیانسان

  . را عوض کندر اتفاقات ي مسی تواند اثر گذار باشد و حتی لحظه مباشد، در اتفاقات

دوست ) یما بعنواِن مِن ذھن(ن لحظه ي اتفاِق ایم، وليِر آن باشي زیِ د فضايم، باين لحظه نباشياگر قرار باشد ما اتفاِق ا

  . چون حِس وجود در آن است. ونددين لحظه بپي ایِ تناھي Iیِ ندارد خودش را نابود کند و به فضا

  . ميزي گرین لحظه مي، از این است که ما بصورِت مِن ذھنيھم ین لحظه دشمن است برايجه با ايدر نت

  .استين لحظه، ھمان ترِک دنيز از اي گریز با لحظه، چگونگيز از لحظه، ستين گريآگاه شدن به ا

نم، ي بی، من فقط اتفاق، ک3ِه لحظه را می جسمیِ اريبا ھش. ن لحظه ستيِر اي زیِ ک3ِه فضا. اتفاق، ک3ِه لحظه ست

  .  جنگمینم و با اتفاقش مي بیِر آن را نمي زیِ فضا

  .  جنگمین لحظه مي ایِ  با فضایعني کنم، ی جنگم، در برابر آن مقاومت می با اتفاِق لحظه میوقت

 خواھد بماند و ما ھم به ی ھم میذھنمِن  )کيزيف( خواھد حالِت خود را حفظ کند ی میده اي ھر پد: "ماند" طبِق اصِل 

  . مي کنیآن کمک م
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  .دي کنیدار شده  و به آن کمک نميال، بح

 دھم، اگر یفتد، واکنش نشان نمي بی اُفتم، ھر اتفاقین اتفاق ھستم، من اتفاق نميِر اي زیِ  من، فضا:ديي گویشما م

  .  افتمیواکنش نشان دھم، پس من اتفاق م

. ستيم، َسرد است، درست نيجام دھ انیم، کارھا را از موضِع مِن ذھني کنیم، در ذھن زندگيا برويم به دنياگر بخواھ

ا و جذب ي را که در جھِت کندِن ع3قه از دنیرياما تداب. ديندازي مربوط است دور بیِت مِن ذھني که به تقویريھر تدب

   .ميم و امروز ھم تکرار کردين مطالب را بارھا گفتيا. ديآن نشدن است، بکار ببر

  مکر آن باشد که زندان حفره کرد

  ست سردي آن مکرآنک حفره بست

 ی کسیول. ت توجه کندي معنویا را بشکافد و به سوي انسان، زنداِن دنیي رھایِ  آن است که برایشير و چاره انديتدب

  . ناروا بکار گرفته استیريتدب" ز مسدود کند مسلمايکه منفذ خروج را ن

دِن يارانه، مثِل درد کشيرِش ھشيمثِل پذز، مثِل صبر، يمثل پرھ( ی، ھر عملی، ھر چاره ای، ھر فکریري، ھر تدبیھرعقل

رون بِکَِشد دچار ي خواھد خود را بی می به دام ذھن افتاده، وقتیِ اريھش. ا، درد داردي دنیِ ، جھِت نرفتن به سو)ارانهيھش

  .  شودیدرد و رنج م

م ي بخواھیم، وقتيا ھستي دنما ھم معتاد به.  ِکَشدیادش را ترک کند، درد مي خواھد اعتی که میمعتاد. ميه فرِد معتاديشب

  . ميارانه را تحمل کنيد درِد ھشيم، بايا بِکنيع3قه مان را از دن

شتر در ي ست و بیِر َسردي بندد، تدبی کند و درب آن را محکم میم تر مي زندان را ضخیِ وارھاي که دیرياما آن تدب

  . شودی غوطه ور میگرفتار

  انين جھان زندان و ما زندانيا

  ندان و خود را وا رھانکن ز  حفره

اِن ي زندانیپس ا. مي ھستی زندانۀز به منزليا ني زندان است و ما ساکنان دنۀم به منزلي بری که ما در آن به سر میيايدن

  ).ا، زندان مومن و بھشِت کافر استي دن:در قرآن آمده. (ديد و خود را نجات دھيا زندان را سوراخ کنيدن

  .مييايرون بيم، بي زندان را بِکنیِ وارھايد ديبا. اِن آني، زندان است و ما زندان دھدیذھن که جھان را نشان م

 ی اگر درخت متحرک م: اشاره کرد و گفتی درختیِ اريبه ھش"ادتان ھست که قب3يش از فکر ساخته شده، يوارھايد

  ...شد، 

  ا؟ از خدا غافل ُبدنيست دنيچ 

  زان و زنينه قماش و نقره و م

  . ر اسباب کسب و زن و فرزندي ھمان غافل شدن از خداوند است و نه مال و ثروت و ساايست؟ دني چايدن

ا را يقِت دنين، موIنا حقيبنابرا. دي ُبت و به شمار آ، ست و نزد اھل ?یوي از امور دن،زي را دچار غرور کند نی ھم که آدمیھر عبادت(

  . ) ستیا پرستيدنف کرده تا گمان نرود که ھر گونه کار وت3ش مصداق يتعر

  .ميت بسر بريم و در محروميل خانه نداشته باشيست که ھمسر و ط3 و وساين نيا و ذھن، منظور ايم دنيي گوی میوقت
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 شود، ی ما میريم گيم، جھان، مرکز و دل و منبِع تصميفته و جذب جھان ھستيم و شي کنی به جھان نگاه میبلکه وقت

  .مياز خدا غافل ھست

"  ست که آنھا را عمدتایارانه اير و اعماِل ھشين مستلزم تدابيگر توجه داد و ايا کند و به طرف دي از دند ع3ئق رايبا

  . دھدیح داده و ميموIنا به ما توض

  . رھاستين تدبينه و سرشار از ايي گنِج حضور، آیِ تماِم برنامه ھا

ا يست که از دني نین معنيا کندن به اياز دن. دينا بِکيد خود را از دنيد شد که چگونه بايد متوجه خواھياگر توجه کن

 ِکز کند یمار باشد، گوشه ايد بدبخت و مفلس و بي رسد بای ھر کس که به خدا م:ن اشتباه شدهيشه ايم، ھمياستفاده نکن

  . نه. ن کننديگران تأميشِت او را دي معیو ت3ش و کار نکند، حت

   :ندي گوی مید؟ بعضي شوید، چگونه خ3ق مي شود؟ اگر خلق نکنی به چه جارید، ِخَرِد زندگياگر شما کار نکن

 کار یعنيد ي کنی ھشت ساعت به گنج حضور گوش میروز. مي دھی ھشت ساعت به گنِج حضور گوش میما روز

  !.دي کنینم

  . ؟,, شوم یچرا من درست نم ,, : ھستندیبعد شاک

  ".د ي برید، بکار نمي کنیشما اط3عات را انباشته م" 

  ". ه اش را در عمل بکار بَِبر يک ساعت برنامه را گوش بده و بقي شما  "

   آورد؟ ی در رفتار و فکر من بوجود میريي شود؟ چه تغیِت موIنا در من چگونه زنده مين بيبگو ا

  ست؟ ين سفر ع3متش چي کنم، ای سفر میني به مِن عیاگر از مِن ذھن

   ست؟یِن معنوير دھم، تمی را که ا^ن انجام میيا کارھايآ

   رسانده؟یي خود انتخاب کرده ام مرا به جای سال است برای که مدت سین اُستاديا ايآ

  !.ش گرفته امي غلط را پیممکن است روش.  باشدیاگر نرسانده ممکن است اُستاِد ناوارد و کتاب غلط

م و ي خوب بکار ببریرھاينا، تدب باشد، بقول موIیقين و حقيسته و راستي ما درست و شایِن معنوي شود که تمرینم

  . مي نرسیم وليزکنيپرھ

ق ي تان، با شعور و مسئول و Iیِ رھاي شما، ھست؟ در تدبی مطابق با، با ُعرضه گیي شما، الگویِ رھايا در تدبيآ

   :یِ ا نه در شما الگويد؟ يھست

I یِق خداگونگيتوI ،يI ،فعال است؟ یستي، نیِق تعاليِق حضور ،  

  ".نداز يبکن و دور ب"  ن الگوھا را،يانصورت يدر ا

  :امروز گفت. ی، ھستیت، تو خوِد زندگييتو خدا

  . زندید که ما را قاپ مي آیبنظر م.  زندی شود خودش را قاپ میدار ميکمرتبه بيد و ي آیماه م

  .  نگردی کشد، به خود میعقب م.  وجود نداردیيما 

   استی ھ3ک کشتیآب در کشت

   استیپشت یر کشتيآب اندر ز
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 ۀابد، پشتوانيان ي جریر کشتي اگر آب در زیول.  کندی را غرق مید، کشتياي بیبعنواِن مثال، آب اگر درون کشت

  .  ستیت و نجات کشتيامن

 بکار گرفته یک ابزار ضروري اگر مال فقط به عنوان یول.  کندیا غرق مياگر عشق مال به درون قلب وارد شود آن را در منج3ب دن(

  .)کوستي نیسشود ب

  .  کندیت مي را حماید، آب ِکشتي دھی آب قرار میِ  را روی شما ِکشتیوقت. استين دنيآب، ھم

ِر يرد، پس زي گی نمی دھد در دِل تان جای که چشم و ذھِن تان نشان میزي عشِق آن چید، وقتي شوینه ميي آیوقت

  . دي ھستیِکشت

  .  کندی نفوذ نمی به داخِل ِکشتیرد ول قرار دای مادیِ اري آِب ھشیِ  وجوِد شما، رویعني

  .  کندی را غرق می شود، ِکشتیاگر داخل ِکشت

  . گرددی کران، غرق میانوِس بي کوچکِ شما در آن اقیِ ا شود، ِکشتي محبت دنۀاگر دِل شما، مرکز و خان

  .وثرندد و ميار مفيار ساده ھستند و بسيل ھا بسين تمثيار مھم است، اي زند که بسیگر مي دیليتمث

   سربسته اندر آِب َزفتکوزهٔ 

  از دل پر باد فوق آب رفت

م شناور بماند و ي عظی آبی تواند رویرد، مي گی آب را میِ  از آب، که خ3ء و ھوا جای سر بسته و خالیکوزه ا

 یازي نی و بی به حق تعالیازمندي که نیقيو به فقر حق ی تھیوي و دنی و تعلِق مادیفتگي ھر گاه، دل از ش.غرق نشود

  .ز و فاقد ارزش اندي آن دل، ناچی و مظاھر آن برایا و اموِر عالم مادير آن است، سرشار گردد، دنياز غ

  

 یم، وقتين و آن نداشته باشين و آن و توقع از ايد ايياج به تأي احتیم، وقتيا بِکني محبِت مان را، عشِق مان را از دنیوقت

م، خود را با ي ذھن را خاموش کنیِ م، صداي خود حس کنیِ ر دروِن سلول ھام، خدا را ديخودمان را دوست داشته باش

 ی نمیي خدایِ اري، ھشی انعکاِس زندگۀنييم، آينيگانه بي و یکي زند یننده که در فضا موج مي آفریِ روي و نیانرژ

  م؟ يابي ی دست نمی زندگیِ  انتھای و بیشگي ھمیِ رويم؟ به نيشو

  . مي مانی شناور می کراِن زندگیانوس بيم، بر اقير کن وجودمان را از عشق پُ ۀ کوزیوقت

  .  کندیاز، غرِق مان مياما ترس و ن

م به ي خواھی گذارد و آنھا را ھمانگونه که مینش اثر مي آفرین واحِد ساختماني رقِص اتم ھا، اولیدن رويعشق ورز

  .مي شویبا عشق، غرق نم.  داردیجنبش وا م

  .ميا غرق کنيگران را در آتِش دنيخود و د. مينيآفرين جھنم بيم در اطراف و در زمي توانی میاما با افکار جھنم

 یِ  سرشار از حال و ھوایوقت. رو ستي و نیم، دِل ما سرشار از خدا، زندگيي خدایِ  مملو از حال و ھوای کوزه ایوقت

  م است؟ ي رح رحمان ویم، چه کسيز و به ھمه کس و به ھمه جا باشيِمھر و عشق به خدا، به ھمه چ

  . ديي خدایِ ست، ُپر از حال و ھوايزھا در دِل تان ني ِمھِر چیوقت

   چو در باطن بودیشيباد درو
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  بر سر آب جھان ساکن بود

رد و در آن غرق ي گیا قرار مي آب دنی روین شخصي ظھور کند، چنی فقِر عارفانه در درون کسی حال و ھوایوقت

  . گرددیآلوده نم.  شودینم

  ".  ندارم یچيھ " :یعني.  باِد فقریعني یشيباِد درو

  .نهم؟ ي نداشته باشیچيا ھي ست که از ماِل دنین معني به ایشيا درويآ

 ید، از آنھا زندگيد، جذب آنھا نشويت با آنھا نباشيھم ھو. ا، در ِدِل تان نباشديد، محبِت دني محبِت آنچه را که داریعني

   .دي تان ندانیِ  ھایيبه دارا بودِن خود را منوط ید، آدم حسابينخواھ

 اتفاقات یِ ، َورا)ی مادیِ اريھش( بر َسِر آِب جھان. دي کنی را حس میدسِت اول، زندگ. دي ھستیاريشما از جنِس ھش

  . ديھست

  ستين جھان ُملک وي اگر چه جملهٔ 

   ست  یْ ُملک در چشم دل او Iشَ 

 یمان نبيمانند سل(.  در چشم دل او فاقد ارزش استیي داراني این جھان از آِن اوست، ولي ایي ُملک و داراۀاگر چه ھم

  ).ن داشتن مال، دل بدان نبسته بوديکه در ع

  .  ارزشیِز بيچ. زيچ چي، ھ"ز ينه چ " یعني، یIشَ 

  .چ استي جھان ھم ُملکِ او باشد، ُملک در چشِم دِل او ھۀاگر ھم

. ستي نگاه و گفتار و رفتاِر او نیِ  اساس و مبناین جھانيگر، ظواھر ايبه عبارِت د.  کندیدِل او، به جھان نگاه نم

  . ستيمرکز او، فرمانده او، عقل او تابِع فُرم ن

 مرکز و دِل او شده، به ھر طرف  ی جسمیِ اريت است، و ُفرم و ھشي که با ُفرم ھا ھم ھوی کسیِ اريا^ن ِخَرِد و ھش

  . شودیرانده م

 یب مي کنند و به آنھا آسیگران را کوچک ميانتقامجو ھستند، د.  آنھا شده شان، دلِ یِ شتِر مردم، دردھا و باورھايب

   ست؟یين حال و ھوا، خدايا ايرسانند، آ

  پس دھان دل ببند و ُمھر کن

  ِر ِمْن لَُدنيُپر ُکَنش از بادگ

ا بدان ي آِب ُحب دنتا مبادا. اضت ُمھر و موم کني فرو بند و آنرا با ری نفسانیِ  دلت را از ورود ھواھانک، دھانِ يپس ا

 که از ذھن یمي، حضور، تعالی زندگیِ اري، ِخَرد و ھشیياي و کبری الھیو زان پس، دلت را از حال و ھوا. ديدر آ

  . ُپر کنند،ي آینم

  جھد حقست و دوا حقست و درد

  ش جھد کرد منکر اندر َجْحِد جھد

  .  حضور استیِ اريش درد، ھیِ دوا. ، حق است و درد و درمان ھم حق است)جھد(پس، کوشش 

   : دھدی را گوشزد میاما موIنا مورد.  و کوشِش ما حق استیآزاد
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 یا سوق ميش او را به سمت دني کوشد، کارھای، میقي حقیِ  زندگیِ  کند و در نفی می که در ذھن اش زندگیانسان

  .دھند و نه به سمِت حضور

 خواھد حفظ یت را ھم ميَ  یه از جنِس جسم است و جسمنکي ای کند، برای و از آن فرار م)زهيست(ن لحظه َجحد يبا ا

  .  شودیل به حضور ميت اش را از دست دھد، حاضر و ناظر بر خود و بر لحظه، تبديَ  یاگر جسم. کند

  .    ستیست؟ ُمنِکر، مِن ذھنيُمنکِر ک

  .  کندی کم مت رايَ  یزه نکردن، مقاومت نکردن، قضاوت نکردن، جسميکم حرف زدن، بحث و َجَدل نکردن، ست

  .  کندی ھمه را ِانکار میت خود انجام، ولي جھِت تقویي کوشش ھایمِن ذھن.  کندی را کوچک میمِن ذھن

   :ميري گیجه ميپس نت

  . کندینه ميي، ما را آی مادیِ اري که بر َسِر آِب ھشی خدا ُپر باشد، مثل کوزه ایِ د با حال وھوايدِل ما با

دن به جھان را ي و چسبیت شدگي دھد، اگر ع3قه به ھم ھوی و انعکاس مینگييت آياصنه، به ما خييمثِل رنگِ پشِت آ

  .ميم و آزاد شوياز دست بدھ

  .  مربوط به سفر است. ار ساده ستياربسي خوانم که بسیتان ميع براي را سرین صحبت ھا، غزليحال، پس از ا

  
  ٢۴١١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ر به پا و به پَ یدرخت اگر متحرک بد

  بر تَ یھا  نه زخمیدينه رنج اره کش

  . شدیا َتَبِر باغبان نمي َپر، پرواز کند، گرفتاِر اّره ۀليا بوسي توانست حرکت کند، با پا ِبَدَود و یدرخت اگر م

م و ي ُپر از داگما و ُجمود، خودمان را بِکنیم از مِن ذھني توانیم، مي و انعطاف ھستیارياگر ما که از جنِس ھش

  . رسدی باغبان به ما نمۀم، ضرباِت تبر و ارّ يحرکت کن

  .  رساندی نمیبي، بر ما آسیضرباِت مردم، ضرباِت جھاِن ماد

  .  کندیجاد ميمان درد اي برایت شدگيب نرسانند، ھم ھوياگر مردم ھم به ما آس

شه در يد که ري آیبنظر م"  کند که ظاھرایل مي تبدی ثابت درختیاريک ھشي با الگوھا، ما را به یت شدگيھم ھو

  .  ما نداردیِ شه در فرھنگِ معنويفرھنگ دارد اما بواقع ر

 دوست داشتِن یِ  باور، به معندن بهيت شدن و چسبيد فکر کند که ھم ھوي بسته ست، نبایِ  که در باور مِن ذھنیکس

  . نه. فرھنگِ کشور است

. دي حضور زنده شویِ اري را آغاز و سپس به ھشید و سفر از مِن ذھنيريد از موIنا از حافظ ِالھام بگي توانستیشما م

فرھنگ  کردند، آنموقع خودتان را با آن یگر بزرگان و ُعَرفا، به شما کمک مي و دی و نظامیموIنا و حافظ و فردوس

  .دي زدیوند ميپ

  . دي داشته باشیانوسي اقیانوس شده، ادعاي اقیده، کف روي بسته چسبینکه به باورھاينه ا

  . افِت ضرباِت َتَبر استي بسته و ظواھر و فُرم، دریدن به باورھاي چسبۀجينت
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، حِس یيِس تنھا، حیينه، حِس جداي از ترس، اضطراب، حسادت، رنجش، کی ناشیيد، دردھاي کشیاگر شما درد م

د، ي کشی را بدوش م...اد به جمع کردن، توقع، خشم، و ياد به جھان و اعتي، اعتیحالي، بی و حِس دلمردگیدلگرفتگ

  . ھمان ضرباِت اّره و َتَبر است

 ست که مردم به آن یار مضريار بسيجاِن بسيخشم، ھ. ر Iزم استي مذموم و غیخشم از نظِر زندگ. خشم قدغن است

  . ضعف است. ستي کنند، خشم قدرت نی موقع ھا آن را قدرت قلمداد میو بعضدچارند 

  . خشم، ضعف است اما در قالِب قدرت.  ست که مردم گرفتاِر آن ھستندیان آور و ُمھلکيار زياربسيآفِت بس

  . دي داری درختیِ اريد، ھشي خوریپس اگر شما زخِم َتَبر م. ، قدرت استميتسل، رشيپذ، نعطافا

  به پر و پا ھمه شبیب نرفتور آفتا

  بگاه سحریجھان چگونه منور شد

 در ذھن، به ی زمان و مکاِن روانشناختۀ، از سلطه و غلبیني به مِن عیسفر از مِن ذھن. ميم از شب سفر کني خواھیم

  . ت، که خداستي نھای شناور در فضا، به لحظه، به بیتناھي Iیِ رويت، به نيIمکان، به ابد

  .مي ھستاو امتداِد به خود که در

  د؟ ي سفرید؟ در کدام نقطه و کجاي کنی وجود دارد که سفر میچه ع3ئم. دي سفرتان ھستیِ ابيشما ھم مسئوِل ارز

  : زندیمثال م. )مي کنی صحبت نمیيايدر مورِد َسَفِر جغراف(

 … چرخدین ميتاب دوِر زم کردند آفیم فکر ميقد(.  شدی کرد، صبح ھمه جا روشن نمیاگر شب ھنگام، آفتاب، حرکت نم

  ).ديسم توجه کنيبه محتوا و به َسمُبل. ديل توجه نکنيشما به غلط بودِن تمث. اد استيل ھا زين تمثياز ا

 حضور، یِ اريد در صبِح ھشي توانید، چگونه ميگر، اگر شما بعنواِن آفتاب، از ذھن حرکت و سفر نکنيبه عبارِت د

 .ديشما آفتاب ھست. ديد حرکت کنيد؟ مثل آفتاب، باين کن، جھان را روشیزديبا نور و ِخَرِد ا

  افقی ز بحر سویور آب تلخ نرفت

  ل و مطري به سیات گلستان شديکجا ح

 و بصورِت باران  کردیصعود نم شد و ی کرد، اگر بخار نمیا سفر نمياگر آِب در. شور است" اھا معموIيآِب در

شما ھم که ا^ن در ذھن، آِب شور، .  شدی اُفتاد، جھان ُپر گل نمیراه نمبار و قنات و رودخانه يل و جويد، سي بارینم

  .دي شوید و بخار مي گذارید، آن پوسته، آن َنَمد را مي تلخ ھستیِ اريھش

 و یگانگيد  و از باِرِش تجربه و ي بارید، ميد، سفر کردي شدیکي ید و با زندگي و وحدت رفتیگانگي یِ  به فضایوقت

ل و دوباره ي، خدا، و تبدی ما از زندگۀي اولیي جداۀ پروسیِ ن دستآوردھايبنابرا. دي آیوجود معشق شما گلستان ب

، به ارمغان ی کل باشندگاِن جھاِن ھستی برایر و ماندگاريرت آور و دلپذيج حين جھان، نتاي ما به اۀارانيبازگشِت ھش

  . موIنا سفر کرده. مثل موIنا. دارد

د، ياز آنجا که ھست.  شودیارانه مي و حرکِت آگاھانه و ھشیمنشأ انرژ.  کندیرا گلستان م ما یسفر از آِب شور، زندگ

  . دينترس. دي، زود حرکت کن "ن مقام زود بگذرياز ا" 

  .ه و راھگشاستيمان سرماي کھنه و بازدارنده و دردھا، برایانداختِن الگوھا
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 زنده یِ ه ھايِت قانوِن مزرعه، سرماي، رعایعھد و ھماھنگِت قانوِن تيِت قانوِن مزرعه، رعايز، ُشکر، رعايصبر، پرھ

  .  حضورندیِ اريشدن به ھش

 ش رفت و بازآمديچو قطره از وطن خو

  گوھریکيمصادف صدف او گشت و شد 

ک صدف دھانش را باز کرد و آن را گوھر ي دوباره بصورِت باران برگشت، یا سفر کرد، وقتي قطره از دریوقت

 به ذھن که آِب شور است، فرود یيکتاي یِ  ما از فضایعني. استيا و برگشتن به دري رفتن ما از درسمِ يَسمُبل. پروراند

 با گوھِر حضوِر ما یم و زندگي شویل به گوھر ميتبد. مي گردی برمیم و از آنجا در صعود، دوباره به زندگيي آیم

  .کار دارد

 اني به سفر رفت از پدر گریوسفينه   

 د و ملک و ظفريرسنه در سفر به سعادت 

ان ين فراق رنج برده و گريو ھر دو از ا. عقوب جدا شديوسف به سفر رفت و از پدرش ي. دي دانیوسف را ميداستان 

  . دي و به ُملک و به سعادت رسیوسف به پادشاھياما در سفر بود که . شدند

، از اصل و َنَسب و یب، از پدِر آسمانعقوياز . ميوسف ھستيما ھم . وسف به چاه افتاد و از چاه درآمدي :دي دانیم

ار ي، امواِج ھشی زندگیِ  پر انرژیسمان ھاي با چنگ زدن به ریم وليفطرت و ذاِت خود جدا شده و به چاه ذھن افتاد

  .مياز سفر نترس. ميد از عمِق چاه حرکت و سفر کنيو پرتواِن خدا، با

  .مي گردیعقوب برميدوباره نزِد 

  .ودِل ما بيسفر، لزوِم تبد

 ثربي به سفر رفت جانب ینه مصطف

 افت سلطنت و گشت شاه صد کشوريب

  .افت و شاِه صد کشور شدينجا سلطنت و از آبه سفر رفت  )نهيمد(ثرب ينکه حضرِت رسول، به جانب يمگر نه ا

  .)ل استينھا تمثيا(. برگشت. گر، برگشتي دیتيفينه رفت و دوباره به مکه اما در کياز مکه به مد. بله

  . کندی را به تکرار، موIنا به شما گوشزد مبرگشتن و رفتنن يا

 ُفرم، و وارد فُرم و جسم و ذھن و ِکثرت شده، سپس از ذھن سفر کرده و سپس آگاھانه و ی بیاري شما بصورت ھش

  .یاري خوِد ھشیِ  برایتجربه و چرخش و تکرار. دي گردیه، برمي اولیِ اري ھشیِ دوباره به فضا

   . کندیفت و برگشت، شما را ُمتَِحِول من رين سفر، ايا

 ی و بیي ابتدایِ اريگر، آن ھشيد.  کندی مليتبده، ما را ي اولیِ سفر به فرم و بعد کنده شدن از فُرم، و برگشتن به فضا

  . ميستيت، نيار و نا آگاه و محکوم به تبعياخت

 قرار ی ُحرمتی و بیِض فشار و ھتاک انداختند و در معری که در مکه بود، سنگ میبه حضرت رسول ھم تا زمان

  . گر برگشتي دیتيبه سفر رفت و با ماھ.  گرفتیم
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ت و آزار و ھتک حرمت ي از آن، مورد اذی ناشی ھا و دردھایت شدگير ھم ھويم، تحت تأثيما ھم تا در ذھن ھست

  .مي کنینزول م. مي خوریم، َتَبر ميري گیقرار م

  . مي کنی کسب و تجربه میگريت ديت و ماھيفي، کیِم زندگانوِس آراي، اقیدر سفر به قلمرو آزاد

ن ذھن، ھمان ذھن يا. ميم خلق کني توانی میتناھي متصل به انباِن Iیيروي با نیحال، در بازگشت، در آرامش و شاد

  .ستي، ھمان آِب شور، نیقبل

 شين در خوي سفر گزی نداریوگر تو پا

 را شو از شعاع اثريچو کان لعل پذ

  . ، در خود سفر کنی رفتن نداریِ  و مثل درخت، پایھن ھستاگر در ذ

ت و يدرون، منبِع قدرت و موفق. ريد اثر بپذياز شعاِع خورش.  ستی درونین سفر، سفِر، تآمل و تعمق و ُغوريا

انسان  یِ ن شاھکارھايبزرگتر.  کندیِد قدرت مينگاِه به درون تول. دي آی قلب از درون میِ ندا. اعتماد بنفس انسان است

  . افتهيدر درون پرورش 

 ، شودیل به لَعل مي، تبدقعِر آنن، در ي زمیِ د و فشارھاي خورشدر اثر تابشِ  که یمثِل کاِن لعِل بدخشان، مثِل جواھر

   شدن با ُفرم ھا و دردھا و تحِت تابِش یکي، یت شدگي از فطرت و ذاِت خود و ھم ھویي جدایِ ما ھم در اََثِر فشارھا

  .  مي شوی مليتبدم و يري پذی موIنا و ُعَرفا، اََثر میِ د و  آموزش ھايو شعاِع خورشتابِِش نوِر 

  .  کندی تاباند، َمشعِل سفرمان می حضوِر خود را میِ اريموIنا شعاع خود، اشعاِر خود، ھش

  .  شودیل به لعل مي خاِک شما تبدۀن، خزانيبنابرا

  . رير بپذاز شعاِع نوِر موIنا اث. ريبپذ. را شويپس، پذ

  . ارانه بِکِشيم شو، صبر و شکر کن، درد ھشيدل بده، سفر کن، تسل

  . افتيد ي بای راه حل:ندي گوی ست، به شما میي و حِس جدایت شدگي ماندن در ذھن و ھم ھوۀجيدردھا که نت

  خواجهیش اي کن به خویشتن سفريز خو

  گشت خاک معدن زرین سفريکه از چن

ن ي به ایاز زمان روانشناخت. ار، سفر کني، به مِن ھشیني و ذھن به مِن عیاز مِن ذھن. از خودت به خودت سفر کن

  . ن لحظه سفرکني ایيکتاي یِ از مکاِن محدود و از اتفاقات، به فضا. ت، سفر کنيلحظه، به ابد

 . شدی و آگاھیاريل و ھشيل به معدِن ارزش اصي به معدِن ط3، تبدليتبد ما، یِ  ذھنیِ ، خاک، محتواین سفرياز چن

 ینيري شی رو به سوی و ترشیز تلخ

   ھزار گونه ثمریچنانک رست ز تلخ

  . نجا نمانيا.  حضور برویِ اري ھشیِ نيري شیِ ، به فضای ذھنیِ  جسمیِ اري ھشی و ترشین تلخياز ا

ن آورد،  به ارمغای و آبادانی شور و تلخ برخاست و صعود کرد و برگشت و سرسبزیِ ايھمانطور که آِب تلخ، از در

  .ز، ھمان کنيشما ن
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م، در ي دھین و شماتت قرار مي اصِل ماست، مورد لعن و نفریِ نھمه َنفس را که حاويا.  شودی زاده مینيري شیاز تلخ

 قرار داد، برعکس با ی احترامی توان او را در معَرِض بیکه نم.  ستیه، نفس، مانند خانم حامله ايکه، در تشبيحال

  . ماِن او شديد منتظر زاي و در آرامش، بایصبور

  .  ستی مذموم بودِن نفس، برداشِت غلطیِ تلق

  .  شودین شده، ھولناک ميينفس پس از عبور از مرِز تع

ست ي کند، اما نه بیرد و با آن مدارا مي پذی آن می3ت و خواسته ھاي با تمای نفس را تا دوازده، پانزده سالگیزندگ

 نا مطلوب و یِ  ھایل به حرص و گرفتاريده نشود، تبديي اگر زایقطه عطف سال، چھل سال، نفس ھم در نیسال، س

  . نداشتیان آورينقِش ز" پس نفس، ابتدائا.  شودی می مِن ذھنۀمضر و لقم

  .  شودی تر مینفس قو. اندي توان نفس را زای نمی مِن ذھنیِ ک از ابزارھايچيبه زور و کتک و م3مت و خشم و ھ

  . ردي مید، بچه در شکمش ميخانِم حامله را کتک بزن. انديد نفس را زاي بابا م3طفت و آرامش و عشق

 ینيري شیز جويز شمس مفخر تبر

 ابد فرياز آنک ھر ثمر از نور شمس 

  . ی بجوینيريان است، شيزي که سبب افتخاِر تبریدِ ياز خورش

ن جھان است و جھان به آن يِس اده، از ذھن خ3ص شده که شمي، نوِع برگزی زنده به حضوریِ اري کامل، ھشیانسان

  .  حضور استۀ زندیِ اري و ُفرم، به ھشی جسمیِ اريِل انسان، از ھشي کند، قادر به تبدیافتخار م

 شما را ۀويم. ی، از او بخواھید در او جستجو کني را باینيريش.  ستیاِن اسراِر عشق، ھم نفِس زندگي که در بیکس

  .  کندین ميرياو ش

 و برکت و ینيرين مصاحبت، شيشما از ا.  داردیت فراواني که به حضور زنده ست، اھمیسانمصاحبِت شما با ان

  .ديري پذیاثر م. دي کنیافت مي، دریداري و بی و آگاھیاري و ھشیانرژ

 ینيريرد، ما شي گید مي و رنگ و طعِم خود را از خورشیيباي و ُحسن و لطافت و زینيريوه شيھمانطور که م

  .م؟ از َشمسيري گی می چه کسمحصوِل مان را از

 ست ی، بدنباِل حضوری ُفرمی در چرخِش فُرم و بیند و گاھي بیز، را َسمُبِل جھان ُفرم ميد که موIنا تبري آیبنظر م

نش ي زند و خود در آفرینش را کنار مي راز آفرۀ که پردی در انسانیاري و ھشیآگاھ.  شودی میکه در انسان متجل

  . خود زندهیتي نھایت و به بي شود و به ابدیم ميسھ

  .  و ھماھنگ کندیار، موازي زنده و ھشیِ ننده در فضا، انرژي آفریِ رويانساِن زنده به حضور، توانسته خود را با ن

   کدام است؟یست و پروردگاريدند پروردگار کيا خود فھمين قدرت را داده يا پروردگار به آنھا ايآ

  .ستدي ای شما میِ  پایِ ده و رويرون کشي خود را از فُرم ب شود و سپسی وارِد جھان فرم میاريھش

ن جھان، ي و ِخَرد و عشق و لطافِت Iمکان را به ای دنبالش است، برکت و انرژی ھمان که خدا، زندگیارين ھشيا

  ن چه ھست؟ير از ايغ. ديري کام بگینيرين شيد از ايز، بايو شما ن.  دھدیانتقال م

  : ھستیاريپس، دو نوع ھش
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  ِن حضوريري شیاريھش

  .ی مِن ذھنیِ اريھش

   .فرم نقص دارد.  شناسدیند و مي بی، جھاِن محدوِد فرم را می مِن ذھنیِ اريھش

ن ي ھر آنچه که در ایعني محصوِل تان، ید براي توانی خشم و حسادت و رنجش، نمیِ ، با انرژی مِن ذھنیِ ارياز ھش

 *.ديري عشق و برکت و شکوه بگ...ِت فرزنِدتان و يه تان، در تربدر روابِِط تان، درشغل و ِحرف د،ي کنیجھان خلق م


