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 ٢٣۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ار برجهي یسماع آمد ھ� ا

  ُمسابق باش و وقت کار برجه

   ھمچو لنگریھزاران بار خفت

  ن بار برجهيمثال بادبان ا

  ی تو مست از سرگرانی خفتیبس

  دار، برجهيچو کردندت کنون ب

  ار، برپري فکرت طیھ� ا

  ار، برجهيّ  قالب سیز ايتو ن

   چو ابن الوقت باشدیھ� صوف

  رار، برجهيگذر از پار و از پ

  به عشق اندرنگنجد شرم و ناموس

  رھا کن شرم و استکبار، برجه

  وگر کاھل بود قّوال عارف

  هبدو ده خرقه و دستار، برج

  زدانيسماح آمد رباح از قول 

   به ز صد قنطار برجهیکه عشق

  به عشق آنک فرشت گوھر آمد

  چو موج قُلزم زّخار برجه

  کشندت ین ار فروسو ميچو زلف

  تو ھمچون جعد آن دلدار برجه

  ار آمديال ي از خيیص�

  ا=نه تو ھم ز اسرار برجهيخ

  یديلت برجھي در غدر و حیبس

   از عالم غّدار برجهیکي

  یدي برجھی بھر قوافیبس

  گفتار برجه یر و بي گیخموش

 
 ٣٧۶۶ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ات  گر چه مرغ خانهیتخم َبطّ 



  2014Mar                      498# Program ٨٨٨٨٤٩٤٩٤٩٤٩26 شماره حضور گنج برنامه

3 

 

  تيه تربير پر چو دايکرد ز

 Bا بدستيآن درمادر تو َبط  

  پرست ی بد و خشکیات خاک هيدا

  ا که دل تو اندرستيل دريم

  عت جاْنت را از مادرستيآن طب

  ه استين داي مر ترا زیل خشکيم

  ه استيه را بگذار کو َبدرايدا

  ه را بگذار بر خشک و برانيدا

   چون بطانیاندر آ در بحر معن

  گر ترا مادر بترساند ز آب

  شتابا ران ي دریتو مترس و سو

  یا  بر خشک و بر تر زندهیتو بط

  یا گنده  چو مرغ خانه خانهین

  

  ٣٧٧٨ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو
  ني فتاده بر زمیقالب خاک

  نين چرخ بريروح او گردان بر

   غ�میم ايانيما ھمه مرغاب

  داند زبان ما تمام یبحر م

  ريْ مان بحر آمد ما چو طَ يپس سل

  ريْ م سَ يمان تا ابد داريدر سل

   بنهاي در دریمان پايبا سل

  تا چو داود آب، سازد صد زره

  ش جمله حاضرستيمان پيآن سل

  بند و ساحرست رت چشميک غيل

   و فضولیتا ز جھل و خوابناک

   ملولیش ما و ما از وياو بپ

  تشنه را درد سر آرد بانگ رعد

  چون نداند کو کشاند ابر سعد

   روانیچشم او ماندست در جو

 خبر از ذوق آب آسمان یب
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   اسباب راندیَمرَکب ھمت سو

  از ُمسّبب =جرم محروم ماند

  انيند او ُمسّبب را عيآنک ب

   جھان؟ی نھد دل بر سببھایک

*  
  

  ١٧١٠ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

 یمخف چه اگر یسبب ھم تو یک دياين ھم ليعزرائ تو کار بر د،ياين غيت زخم و مرض و اسباب بر او رنظ آنک یک آمدن جواب
 سوره ٨۵ هيآ به اشاره(تُْبِصُرون J لِكنْ  وَ  ِمْنُكمْ  اِلَيهِ  اَْقَربُ  ھُوَ  و  یک نباشد یمخف رنجور آن بر یک بود و سببھا، آن از یتر

  )واقعه
  

  زدان آنک باشد اصل دانيگفت 

  ان؟يند او اندر مي بیپس ترا ک

  یا ش از عامه پنھان کردهيگرچه خو

  یا م پردهدگان ھيد ش روشنيپ

  شان را ِشکَر باشد اََجليوانک ا

  چون نظرشان مست باشد در ُدَول؟

  شان مرگ تنيش ايتلخ نبود پ

  چون روند از چاه و زندان در چمن

  چيپ چيدند از جھان پيوا رھ

  چيچ، ھيد بر َفواِت ھيکس نگر

  يیبرج زندان را شکست اَرکان

  ؟يیچ ازو رنجد دل زندانيھ

  را شکستن سنگ مرمر يغ اي دریکا

  تا روان و جان ما از حبس َرست؟

  فيآن ُرخام خوب و آن سنگ شر

  في بود و اَلیبرج زندان را بھ

   بَرست؟یچون شکستش تا که زندان

  د شکستين بايدست او در جرم ا

  ن فُشاريد اي نگویچ زندانيھ

   کز حبس آرندش به داریجز کس

   را کش َبَرندی باشد کسیتلخ ک
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   قند؟یان زھر ماران سوياز م

   تنیجان مجّرد گشته از غوغا

   تنیپا یپرد با َپرB دل، ب یم

   َچه که اندر شبانیB چو زندان ھم

  ند به خواب او ُگْلِستانيخسپد و ب

  زدان مرا در تن مَبري ید ايگو

  ن گلشن کنم من کّر و فريتا در

  زدان دعا شد مستجابيدش يگو

واب Mاَْعلَم ِبالص ُNوا َمَرو و  

  ن چون خوش بودي ببیخوابن ين چنيا

  ده به جنت در روديمرْگ ناد

  چ او حسرت خورد بر ِانتباهيھ

  بر تن با سلسله در قعر چاه؟

   آخر در آ در صف رزمیمؤمن

  که ترا بر آسمان بودست بزم

  اميد راِه با= کن قيبر ام

   غ�میش محراب اي پیچو شمع ھم

  سوز از طلب یبار و ھم یاشک م

   جمله شبدهيچو شمع سر بر ھم

  لب فرو بند از طعام و از شراب

   کن شتابی خوان آسمانیسو

  ديدار ام یدم به دم بر آسمان م

  دي آسمان رقصان چو بیدر ھوا

  دتيآ یدم به دم از آسمان م

  دتيافزا یآب و آتش رزق م

  گر ترا آنجا برد نبود عجب

  منگر اندر ِعجز و بنگر در طلب

  ن طلب در تو گروگان خداستيک

   سزاستیر طالب به مطلوبزانک ھ

  ن طلب افزون شوديجھد کن تا ا

  رون شودين چاه تن بيتا دلت ز
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  ن آن ف�نيد ُمرد مسکيخلق گو

   غاف�نیام ا  زندهيیتو بگو

  ھا خفته است چو تن گر تن من ھم

  ھشت جنت در دلم بشکفته است

  ن بوديجان چو خفته در گل و نسر

  ن بود؟يچه غمست ار تن در آن ِسرگ

   خفته چه خبر دارد ز تنجان

  ا در ُگوْلَخن؟يکو به گلشن خفت 

  زند جان در جھان آبگون یم

  )١(  ْعلَُمونيَ  یَت َقْوميْ ا لَ ينعره 

  ن بدني ایست جان بيگر نخواھد ز

   خواھد ُبَدن؟یوان کيپس فلک ا

  ستي بدن جان تو زیگر نخواھد ب

ماِء ِرْزقُکُمیِف  Mست؟ي کیروز )٢(   الس  
  .سي سوره ٢۶ هيآ به اشاره . )١(
  .اتيذار سوره ٢٢ هيآ به اشاره. ) ٢(

* 

 

            : کنمیوان شمس مو=نا شروع ميد از    ٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١ غزلِ با را امروز حضورِ  گنجِ  ۀبرنام ،یاحوالپرس و س�م با

 ٢٣۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 رجهار بَ ي ی� اماع آمد ھَ سَ 

  ق باش و وقت کار برجهُمساِب 

   : کندیگاِه حضور، نگاه و صحبت مي ما انسان ھا از پاۀمو=نا، به ھم

  ". ده، وقت سماع ستي، فرا رسیموقِع فکر و حرکت، رفتار و رقص، با آھنگ زندگ" 

 ین جھاني ایِ  رقصد و ذھِن ما متعادل، تابِع علت ھایارانه مي، ھشی جان و تِن ما با آھنگِ زندگ: ست کهی وقتسماع

  . ستیَرِد زندگاِر خِ يرد و در اختي پذی نمیاديت ھا اثر زيق است، از وضعي عمی آرامشۀست، تجربين

  !. خبردارھ�، آگاه باش، 

  :ک از شمايار، به دوست، به ھريک از ما انسانھا، به ي ست به ھر یامين پيا

  . بلند شو. َبرِجه
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.  ستی در اعماِق درونش جاری ابدیِ از جنِس لحظه ست و حِس زندگ.  ُفرم استی بیِ ارين حالت، مو=نا، ھشيدر ا

  . ردي گیت نمي ھوین جھاني گذشته، از فکرھا و اق�ِم ای جھانني ایِ از ترس ھا و کنترل ھا

رغم يند، علي بی فرم می بیِ اري فُرم، ما را ھم از جنِس ھشی بیِ ارين ھشيا. ستيا آلوده نين دني ایبه جذبه ھا و آرزوھا

  : نشستهیوي دنی ھای ھا و دلبستگی وابستگینکه، ما رويا

  .  شودیم و حاِل مان دگرگون مي شوین ميي با= و پات ھا،يِر وضعييبا حرکِت فکرھا و تغ ـ

  . مي دھی واکنش نشان مـ

  . ستيت نيي و خدایت، از موضِع زندگي از خ�قی و عاری فکرھا و رفتارمان، سطحـ

  .مي بریبسر م) ندهيگذشته و آ( در زمان ـ

�تمان را به يتحص" م، مث�يجه برسانيتنده به نيع تر در آي ناکامِل گذشته را ھر چه سریِ ت ھايم وضعي در ت�ش ھستـ

 به ما برسند،جه يھم به نتن موارد يا اگر ،گر چه( ...م، ين شويم، صاحب خانه و ماشيم، بچه دار شويم، ازدواج کنيان ببريپا

   ... .)ی ھستند و نه جوھِر زندگی زندگیِ ت ھايرا مربوط به وضعي نخواھند داد، زیزندگ

   : دھدیمو=نا ھشدار مان م

را يره َنکِش، مثِل عقاب پرواز کن  و از سطح و زمان بگذر، زين و از آنھا شيت ھا ننشين وضعي ایِ مثل مگس رو

  .  ستسماعوقِت کار، وقِت 

 کند و ما ی از ما عبور می زندگۀ زندیِ م و انرژي حضور ھستیاري ست که حاضر در لحظه، از جنِس ھشیکار وقت

   .زدي ری و به فکرھا و به اعماِل مان می از عمِق درونِمان جاریِخَرِد زندگ. مي ندارداِد لحظهي در برابِر رویمقاومت

ه يع باشد اما شبين جھان و در ُفرم، ھر چند ھم که سريحرکت ما در ا. ري بگیشي، از حرکِت فُرم، پُمسابِق باش

  .مي رسی نميیحرکِت ِکرم است، به جا

ِن وجوِه يگزي جایَمسرت و برکت و شاد.  تواند پرواز کندیشاَپَرک شود، مل به ي ِکرم، پوسته شکافته و تبدی وقتیول

 خدمت و انجام یده بود، خود را برايش از آن  ندي که پید، با قدرتي و تردی شود و انسان بدون دو دلی ذھن میِ منف

  .ندي بی، قادر م) باشندگانۀھم( خداوند یفش برايوظا

 یگر به حصار ذھنيافته، دير يي تغی نسبت به زندگديدم، ي جسم و فُرم فرا روۀدودم و از محي ُفرم را بشکافۀ پوستیوقت

  .  از وجود اوست، نظر داردیرت وا= که اکنون بخشي اندازد، بلکه با بصینظر نم

  .  کندی فکر و گفت و عمل ميیِد خداياز جنِس حضور شده، با د

  . کندیان ميود را بِق ما خي، از طری، زندگيیکتاي یِ با مراوده در آن فضا

ھمان . مي ھستیاريم، از جنس ھشي بودن داری اََزلۀ کند که ما سابقی میادآوريقت را به ما ين حقي، اُمسابِق باش

  .ر افتادهين جھان آمده و در ذھن گيم، بوده، به اينکه در ُفرم و جسم مستقر شوي که قبل از ای ایاريھش

 نسل ھا ی که طی را بصورتی، جھان و زندگ)دن و لمس کردنيدن و چشيدن و بوئيدن و شنيد( حواِس پنجگانه ۀليذھن، بوس

 یِ ن وجود، بر اساِس داده ھايا. ردي در دروِن مان شکل بگی شود که وجودی کند و موجب می میآموخته، به ما معرف

 ھدف او ارضاء خود و  کند و تنھای میريجه گيل و قضاوت و نتي حواِس پنجگانه، تحلیِ ، بر اساِس برداشت ھایرونيب

  .ت ندارديش اھمي برایگريز ديچ.  باشدی اش میدوام ھست
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  .ت وجود ماستي خود برتماميی، بدست گرفتن فرمانروای کوچک درونۀن عجوبيتماِم ت�ِش ا

  

   : کندی میادآوريمو=نا ھمواره 

 خود که از جنِس ی ازلۀ، به سابقیتسين جنس ھا نير، تو از اي بگیشين پنج حس پيج ايل ھا و نتاياز قضاوت ھا و تحل

 بکشاند، و به عمق ی جسمۀ فکر و حواِس پنجگانید خود را فرايانسان با.  ست، نگاه کنی، امتداد خدا و زندگیاريھش

  . ا\ن وقت کار است. مسابق باش"  است شيدن خويد"  در یرا سعادت ابديو درون خود سفر کند، ز

  ).داريچو کردن ات، کنون ب( ".د، وقت کار است ينو شین مطلب را مين ا\ن که ايھم" 

م و ي شویدار مي، از خواِب ذھن، از خواِب ماده، از تصورات منقوش و ثبت و ضبط شده، بیارياکنون، ما در مقاِم ھش

  .مي شوی، آماده میر جھاِن مادييت خود و سپس تغير واقعيي شرکت در تغیبرا

  .  از آنھا، غلط استی و در خواست زندگین جھاني ایھات يدِن مان به  اتفاقات و به وضعيچسب

 که  مانیِ مِن اصلم و به ھمان يم َبرجھي خواھی ست، مین جھاني ای مان که تابع اتفاقات و ُفرم ھایا\ن، از مِن ذھن

بل  که قی ایاريده ھاست، ھشيدن به پدي قبل از چسبیاري، از جنِس حضور، از جنِس ھمان ھشی و از جنس زندگیازل

  .   مي کائنات، بوده، برگرديیاز برپا

   ھمچو لنگریھزاران بار خفت

  ن بار برجهيمثال بادبان ا

  . ماندیش کنند، ھمانجا مياگر رھا.  داردی را نگه می ست که ِکشتینيلنگر، جسم سنگ

  چرا؟. ميه لنگريما ھم در ذھن شب

ر ين گي گردد و ھمینه دارد و حول و حوِش آنھا ميه، کدي که افتاده، اعتراض کرده و رنجینکه ذھن، به اتفاقاتي ایبرا

  . ميه لنگر شويم تا شبيز بسته باشي ست به چند چیکاف.  کردهی را در آنجا زندانیاريدن، ھشيو چرخ

   :ديبه خودتان نگاه کن

   شما را محکم به جھان چسبانده؟يیزھايچه چـ 

  د؟ يت شده اي ھم ھویني سنگیِ با چه مقوله ھاـ 

ا از ي یا از رفتن کسي یاز مرگ کس" مث�. که راه حل ھم ندارندکرده خکوب يو من ي ما را سنگیقات مسائل اویگاھ

م، يم حرکت کني توانیده و نمين، چسبيم، به آن درِد مانده و انبار شده و سنگيم و به درد افتاده ايده اي، رنجیرفتار کس

  !.ميم در مورد آنھا بشنوي توانی نمیحت

  !. ست که ما را ناراحت کردهيیت ھاي مان به موضوعات و وضعدائم، حواسِ 

  . دار کنديش که درد است، بي از راھھایکيِق يم، از طري خواسته، ما را که امتداد خوِد او ھستید ھزاران بار زندگيشا

  

   :م خواندي خواھیامروز در مثنو

، خدا ی در اصل، زندگیگران باعث آن ھستند، وليم دي کنی افتند، گر چه در ذھن فکر می ما می که برایتمام اتفاقات

  . استدني و جھیداريبشه ي ھم ھمغامشيپ دارد و یغاميمان پيق براين طرين اتفاقات است و از ايطراِح ا
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م و تو به ماده و فرم ي فُرم ھستی بیِ اريتو من ھستم و ما ھش. َبرِجه. بَِپر : زندیب مي به ما نھیام، زندگين پيدر ا

  .ی ِکشی مدرد، یاگر َنَپر. ، از آنجا بِکن، بَِپریده ايچسب

  !.مي آن را، نگرفته ایِ دارياِم بيم، اما پيده ايده و رنجيما، درد را گرفته و حمل کرده و کش

  .ميش گرفته ايست که پي نیر درستين مسيم و اينه کرده ايل به کيدردھا را تلنبار کرده و نسبت به خدا، مردم، تبد

 شود، یت ميده ھا و اجسام، ھم ھوي با پدیعني دھد، یت، کاھش ميت را به محدودي نھایش به ُفرم، ب با ورودیاريھش

  . ندي بیزھا را خود ميزھا و چي اجسام و چۀنييخود را در آ

 یم و سپس از ُفرم و ذره، در آمده و به اصِل بي شویت، وارد فُرم و ذره مي نھای بیاريک ھشيکه ما درمقاِم يدر حال

  . مي گردیِت خود برمينھا

  .مي سازی رسد که ما در فرم، خودمان را مید، بنظر مي گویمو=نا م

 گذشته ساخته و پرداخته یدادھايده ھا و رويبا پد) یموروث" بعضا( یت شدگي را که بر اثر و بر اساِس ھم ھویمِن ذھن

  .مي کنی میم، اصل خود تلقيا

ر ييا تغي که تکان بخورد یزيا به جسم و ُفرم و کاھش دھد، به ھر چ خودش ریاري که ھشین معنيت شدن به ايھم ھو

  .   کردهیه گذاري از خود را در آن ُفرم سرمایرا قسمتي نشان دھد، زیکند، واکنش منف

  .، غلط استینکار از نظر قانون زندگيد که ايد و بدانينيت شدن در خود را ببي ھم ھوید چگونگيشما با

  .ديستي شما ُفرم و جسم ن

  .ن است، مثل بادبان، َسُبک، برِجهي ھا، سنگیت شدگيلنگِر ھم ھو

  ن ام؟ي چرا سنگ:ديد، علت آن را از خود بپرسين اياگر سنگ

ده ام؟ به مقامم، به ھمسرم، به فرزندم، به دوستم، به مردم، به افتخاراتم به ين کرده؟ به پولم چسبيدردھا مرا سنگ

  ... کنم؟ یده ام؟  چرا ھمه جا از آنھا صحبت ميام داده ام، چسب که در گذشته انجیا بدي خوب یکارھا

د، مثل يد، رھا کنيا در آنھا خفته اين کرده و ينه ھا و دردھا و حسادت و ھر آنچه که شما را سنگياگر رنجش ھا و ک

  .دي شویبادبان بلند م

  ی تو مست از سرگرانی خفتیبس

  دار، برجهيچو کردندت کنون ب

. ميري گی مین کرده، انرژيه لنگر سنگي که ما را شبيیزھاي آنکه از ھمان چیبرا. مي خفته این َسرما مست، در ِگرا

  !.رند؟ي گی درد میِ  شان، انرژیِ نه ھايشتر مردم از دردھا و رنجش ھا و کي شود که بیشما باورتان م

  !.  کنندیز در جھان پخش ميا نھوش، ھمان ري و مسموم و بی منفیِ رند، خودشان مست انرژي گی را می منفین انرژيا

  !.ی تو َمست از َسر گرانی خفتیبس

  .  لنگرت کرده اند...نه ھا و رنجش ھا و يدردھا و ک. ی نوشین جھان مي ست که از ایَسَرت گران از شراِب آلوده ا

  ده؟ يرانداخته و به کام کشي تان، شما را، گیِ  در زندگیعيد که چه وقايدقت کن

  .دياز آنھا بَِپر

   ست؟ ید که کنترل و ترس از مِن ذھنيرياد بگيد از مو=نا ي توانیا ميآ
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 ھر کنترل، یر بناين لنگرھا، کنترل است و زي از ایکي.  ھم داردی کوچکیِ ن، لنگرھاين لنگر بزرگ و سنگيالبته، ا

  . ترس است

  د؟ ي کنید و چرا کنترل مي را تحت کنترل خود داریشما چه موضوعات

 آن را  یزد و پس از مدتي ری درد دار است و به رابطه ھا َزھر و سم میِ  که کنترل متعلق به مِن ذھندي دانیم" حتما

  . کندیمسموم و فاسد م

 بندد و حواِس یکنترل ما را م. ميم که در رابطه با ھمسر و فرزند و مردم و دوست، کنترل را رھا کنيرياد بگيد يما با

 یزھا مشغول است، چطور مي و حفظ چی که به کنترل جھان مادی و حواسیانرژ.  کندیدن پرت ميمان را از جھ

  .ستيدن نيدر فکر پر" اص�!. تواند بَِپرد؟

  . دار شو، َبرجه، ِبَپري ب:دي گویا=ن مو=نا م

  .تان بخوانمين موضوع، براي روشن تر کردن ای را برای مطلبید از مثنوياجازه بدھ

  . گذاشته اندیِر مرِغ خانگي ما را زیم ولي ھستیان ھا تخم مرغابما انس :دي گوی مو=نا میدر قصه ا

رون آمده و دنبال يِر بال و َپر خود پرورانده، از تخم بياست، ما را زي و دنین ذھن و من ذھني که سمبِل ھمیمرغ خانگ

  . مي به راه افتاده و تابع او ھستیاو در خشک

  .مي ھستیِد مرغابم، ما فرزنيستي نی مرِغ خانگیِ  ما جوجه ھایول

  . استي، خدا، دری، سمُبِل زندگیمرغاب

  . اندی زندگیِ ، سمُبل ھایا و مرغابيدر

  .مي کنیل ميا رفتن مي جدا شود، به کنار درین مرغ خانگي راھمان از اینکه کميبمحض ا

  . مي ھستیما فرزند مرغاب

  .گذاشته شد) ن جھانيا(ِر مرغ ي در زیاما آن تخِم مرغاب. ميقرار گرفت) کيسمبل( ی در تخمیاريما بصورت ھش

 یم، دنبال مرغ خانگياورياد بي آنکه اصل خود را بیم، ابتدا، بيرون آمدي تخم را شکسته و بۀ بستیِ  فضایپس از مدت

  .ميراه افتاد

   : دھدیقصه شرح م

 یبرا.  َپرندینھاست، ما بروند، جوجه ھا ب�فاصله در آب که َمرَکب و وطن آين مرغ و جوجه ھا به کنار درياگر ا" 

  . تواند درون آب بپردیاما مرغ نم.  ست، آب را دوست دارندیعِت آنھا آبينکه طبيا

ا، يم، در کناِر دريرون آمديِر آن، محفظه شکسته و بي زیِ  بزرِگ جھان است و ما تخم ھایِ د که مرغ، مِن ذھنيفرض کن

اما مرغ که از . مي َپرید داخل آن مي تردیم، بي که با آب داریتي انداخته، با سابقه و َنَسبینطرف، آنطرف را نگاھيا

  . شودی ھا معترض می کند از آب احتراز کند و به جوجه مرغابی می ترسد، خود سعیا ميدر

اگر . ستي پرتاب کند چون شنا بلد نيیکتاي یِ اي تواند خود را به آب بزند و خود را به دری، نمی، مِن ذھنیمرِغ خانگ

  .گر وجود نخواھد داشتيآب بزند، دخود را به 
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ا راه افتاده ي و دنی، دنبال مِن ذھنیدنبال مرغ خانگ)  اندیارد انسان، جوجه مرغابيليشش م( یپس، شما که در مقاِم مرغاب

ا ي ترساند و از رفتن به دریه شما را مي برد، دای می شود و به اصل و نسب و وطن خود پیدار مي از شما، بیکيد، يا

  . ايا بي تو ھم به در: ترساند بگوی کند، اما شما به آنکه شما رامیمنع م

  .  ه َنکِشي بساز و منت دای از خود کشتیوگرنه چون مرغاب

  :دي گوین رابطه مو=نا ميدرھم

 ٣٧۶۶ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ات  گر چه مرغ خانهیتخم َبطّ 

  تيه تربير پر چو دايکرد ز

از عالم "  انسان تو فطرتایا(.  مادِر توستیعي از سرشت طبیا وجود دارد، ناشي که در تو نسبت به دریطبع و سرشت

  ).ی گرفتار آمده ایکيزيفدر کالبِد " ، اما موقتایعه ھستي و ماوراء طبیروحان

  . ت کردهي و تربیگير باِل خود دايا، ما را زين دني ایم، ولي ھستیاري، از جنِس ھشی، از جنِس زندگیما تخِم مرغاب

گران به ما ي که فرھنگِ مان و ديیارھاي پنجگانه و ارزش ھا و معیِ م و با حس ھايديا را ديم، دني چشم باز کردیوقت

  . مي آشنا شد...رھا، دردھا، و دن به آن داده ھا، باويالقاء کردند و چسب

  دستا بُ يمادر تو َبطB آن در

  پرست ید و خشک بُ یات خاک هيدا

 ی ما فرستاده، مراقِب مان بوده ولی =زم را برای ست، ھر چند انرژیاھاست، خدا، زندگي دری ما مرغابیِ مادِر اصل

از جنِس خاک و فُرم است و ُفرم .  ستیخشک ۀفتي و شی خاکیِر باِل خود گرفته، مرغي کرده، و زیگيآنکه ما را دا

ه ي کنایه از روح انسان و مرغ خاکي کنایمرغاب(.  پرست و فُرم پرست استی ست، جسم پرست و ُخشکی جسمیاريکه ھش

 جھان یرغم آن، کشش و کوشش به سوي علی ست ولیوانيز حي ھر چند محصور در ماده و مدت و غرای ست، آدمیوانياز روح ح

  :گريبه عبارت د ). ماوراء ماده ستیِ اي از دری دھد که اصل آدمین کشش و کوشش ھا نشان ميا. ده داردماوراء ما

  . ھستندیاد بردني ھم از یم، اما به آسانياد گرفتي ی بدیِ زھايم مادِر ماست، چيه مان، که فکر کردياز دا. استيه، دنيدا

  . شودی مھنوارِد ذج ي و بعد بتدروارِد فُرم، یتناھي =یِ اريھشـ 

  .  شودی متيھم ھو یدر ذھن با جھاِن مادـ 

 و داريبج، خود را يا بتدريکدفعه و يست، ي نین جھاني ایِ ت ھاي شود که از جنِس فُرم و از جنِس کمی سپس، متوجه مـ

  . کندی مآزاد

  .  رودیا ميبه درل ين تمثيا طبق اي شود و ی م خود قائمیرورون آمده، ي ذھن، بۀ از محدودـ

  .  ستيیکتايانوِس وحدت و يا رمز اقيدر

  .  پرست استی و خشکیه مان، خاکيا بوده و داي آن دریپس، مادِر ما مرغاب

م، ي ھم داشته باشمنم ي توانیم، مي روی ھم میبه ذھن، به خشک. مي کنی می، در آب و خاک زندگیما بعنواِن مرغاب

  .مي دروِن خود، در آب بپریِ م با گوش دادن به نداي توانی مم وي آورد که شنا کردن را بلدیادمان مي مو=نا یول

   تو اندرستا که دلِ ي درلِ يم
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  عت جاْنت را از مادرستيآن طب

 تو ی معنویِ ش ھايگرا(.  مادِر توستیِ عي و سرشِت طبی از خویا وجود دارد، ناشي که در تو نسبت به دریليطبع و م

  ).انن جھي و نه از ای دھد که از آن جھانینشان م

  . مي داريیکتاي یِ ا، به سويل به دريما م

م، کما يري بگی و زندگیدادھا، انرژيم، از آنھا و از رويزھا بچسبياد داد که به چيه به ما يدا" درست است که مصنوعا

ت ي و حِس امنی و خوشبختیت و زندگيل و خانه و بچه مان، ھويم، از پول و اتومبي کنینکارھا را ھم مينکه ما ھميا

م، ي شوی کنند، خوشحال نمی کنند، ھر کار می نمین جھان، ما را راضي در ایگري دۀچ مقولياما آنھا و ھ. مي خواھیم

م، ترس و اضطراب و افسوس ھا و رنج ھا و غم ھا  بر ما ي شویشتر غرق مي بیويروز به روز در مشک�ت دن

  . مي شویازمند ميشتر به آنھا نيم بي غرق شوايدن یت ھا و کا=ھايخاصشتر ھم در يھر چه ب.  شوندی میمستول

   . ِکشاندی می، ما را به خشک,,شتر بھتر يھر چه ب,, ، یرونيکات بيون، تحريزيتلو

 .  ِکَشدی، خدا، از وجودمان زبانه میوستن به اصِل خود، به زندگيل دوباره پي، ميیکتاي یِ ل رفتن به فضاياما، م

 خوشبخت و یا در زندگيد، که آيده، سوال کنين جھان چسبي ھم دارد وبه ايیا= که مقام بیشما اگر از شخص ثروتمند

  . ستیشاد است ؟ پاسخش، منف

  !.ديز داري شما که ھمه چ:ديبپرس

 کنم ی اُفتم، فکر می می از مواقع ھم به فکر خودکشین و مضطِرَبم، بعضيست، غمگيحالم خوب ن ,, : دھدیپاسخ م

  !.,,ا باشم ين دنيد در ايکه نبا

اورده، پس خوشبخت ي چون بدست نیاورد، ولي را بدست بيیزھايد کوشش کند تا چي کند که بای، فکر میمن ذھن

 ی نمی بدست آوردن نماند، باز ھم احساِس خوشبختی برایزيگر چيز را ھم بدست آورد و دي ھمه چی وقتیول. ستين

  !.کند

  ". دت را دارد  وحیايدن به دريِل رسي جاِن ما میِ قت، مرغابيدر حق" 

  .به تو داده شده" مادر"ت از آن ين خاصيا

  ه استين داي مر ترا زیل خشکيم

  ه استيه را بگذار کو َبدرايدا

  .ش استيه ات را رھا کن که او بد اندي شود، پرورنده و دای میه ات ناشيِت داي، از تربیِل تو به خشکينک، مياما ا

ن ي فرم است که در ايۀ، دای خشکيۀ، از داین جھاني ایِ ده ھايدن به پديچسب ما به فُرم و ی جسمیِ ارياِد ھشي زۀع�ق

  . ميستين جھان و از جنِس ماده، ني ما از جنِس ایول. جھان ما را پرورش داده

 یم کند، دائم به افکار و به پول و به متعلقات و به افزودن به خود ی فکر میش را که دائم به خشکي بدانديۀن دايا

  . ميد رھا کنيبا پردازد

  .، بازدارنده و غلط استین مرِغ خانگيه، اين داي ایِ آموزش ھا

  . ميم بپري توانیم، ميم و بال داريا ھستيما اھل در

  .  ستین اق�ِم جھانيند، دانه ھمي چی ست که فقط و پشت سرھم دانه می، ھمان مِن ذھنیمرغ خانگ
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 و جاه و یبزرگاِر ي خود را مع،ندي آفری کاذب میند، ارزش ھاي بیز را در ذھن مي ھمه چیِ شروع و انتھا، یمِن ذھن

  . شودیت مي دارد، ھم ھویند و برمي چی ھم که میزيا ھر چ کند، بی قلمداد ممقام

  . ش استين جھان است، بد اندي که در ای بزرگ و ھر مِن ذھنین من ذھنيپس، ا

م، ھر چه ي پرستی او را میِ م، َپر و پايش، راه افتاده ايد اند بزرگ، بین مِن ذھنيه، اين داين مرغ، ايما ھم که دنبال ا

د او را رھا کرد چون فکر و روش او ما را ياما با... م، ي کنید و تکرار مي او را تقلیِ م، حرف ھايري پذید مي گویم

   . نشودیم وبه درد منتھيجاد کني خلق و ای را از موضع مِن ذھنیزي شود ما چینم.  ِکشاندیبه درد م

ادمان ي، بناگاه، ی کند ما را از آنجا دور کند، اما در بارقه ای می شود و سعیک نميا نزدينکه مرغ به دريرغم ايعل

  . ستیکين نزديم که در ھمي پریا ميمرغ را رھا و به داخل در. ميا ھستيد، که اھل دري آیم

  ه را بگذار بر خشک و برانيدا

   چون بطانیاندر آ در بحر معن

   معرفت ویايان در دري ماده بشتاب و مانند مرغابی جھاِن ماورای، عالَم ماده رھا کن و خود به سویدر خشکه را يدا

   .ت شناور شويمعنو

 یا به سادگيآ.  ھست، رھا کنیدن به زندگي، توقع، انتظاِر رسیت شدگي را که در آن ھم ھویه را بگذار، آن فکريدا

 ی انجام مینکار را به راحتيد، شما اي به صفر برسانیت خود را از جھان مادم توقعاييد؟ اگر به شما بگوي کنیرھا م

  ).ديامتحان کن(د؟ يدھ

 ی ست رھا کن، و در خشکین جھاني ایزھاي به چیدگيا و چسبين دنيه را که اي دا:دي گویخطاب به شما و به ما م

 !. یاندرآ در بحِر معن. برو. بگذار

م َبرجه و به آسمان ييا و چه بگويم درييچه بگو. ديا نگرديدنبال در" شما ذھنا.  شودی در درون ما باز مین بحِر معنيا

 که یم، تنھا کاريم با ذھن تجسم کني توانی را نميیکتاي یِ فضا . ستيیکتاي وحدت و یِ پرواز کن، ھر دو اشاره به فضا

 ھا خودمان یت شدگيم، از ھم ھويا کم کنم، اضافه ھا ري ھا را کم کنیت شدگين است که ھم ھويم ايم انجام دھي توانیم

ِر ي زیِ ارينجاست که آن ھشيا. مي خود را م�حظه و به آنھا نظارت کنیِ م، و نقص ھاياندازيم، بيم، ببخشيرون بکِشيرا ب

  .  شودی ما باز میفکرھا

  ". م ينآ" م، در يده، عقب بکشي ما چسبیست، به فکرھايا دور نيدر.  ماستیر فکرھايا، آسمان، زيپس در

  .اني، مانند مرغابی معنیاي، در دریاندرآ در بحِر معن

  گر ترا مادر بترساند ز آب

  ا ران شتابي دریتو مترس و سو

ت يکران معنوي بیاي دری به خود راه مده و به سوی، تو را از آب بترساند، ترس) ستهيدات معادِل ين بيدر ا(اگر مادرت 

  . ترساندیا ميه تو را از دريدا ).ی ھستی به خود راه مده که آنجھانیمي جھان ترساند، ب تو را از آنیعِت مادياگر طب(. بشتاب

  . مھم استیليت خين بيا

ز مقدم ين فکر بر ھمه چيابد و اي یست، فکِر ما تکامل مي نیگريز ديا، چين دنيجز فکر، جز ھم ,, :ندي گوی ھا میليخ

   .... ,,و اصل است 
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ن يه اولين داينکه اي ای کند، برایه را مادر خطاب ميحا= چرا آن دا.  فُرم استیاريش فکر ماده ست، نسبت به ھ.نه

  . ادمان رفتهيروز ازل . مياد نداري مان، سابقه مان را به یم، ما مادر اصليدي ست که دیمادر

  . ترساند، گوش ندهیشه ھم ميه ست، اگر تو را از آب بترساند که ھميمادر دوم مان که دا

م کنترل و ترس را ي ترسی ترسانند و ما میشه ما را از آب ميھم.  استترسم، ي روینکه، داخل آب نميِت اعل" اص�

  . ميرھا کن

 را رھا یگر مِن ذھني اُفتد، اما از ترس، ما دی مید، به داِم مِن ذھني آین جھان ميد که ھرکس که به ايد بداني باشما

  .مي کنینم

    ".تو مترس" 

 خواھد انجام ی که دلمان میم، ھر کاري کنیتي مسئولیم، بي را بکار نبریست که ِخَرِد زندگي نین معني ام، بهيالبته نترس

  !.م، چون مو=نا گفته نترسيندازين بيياز ساختمان بلند خودمان را پا" م، مث�يدھ

   :نکهيمنظور ا. نه

  . ن جھان، مترسي ایده ھاي خود از پدیِت اصليدِن ھويرون کشيدر ب

  . ات، مترسی از گناه و اشتباه، اعتراف به اشتباه، کوچک کردن مِن ذھنیدن، عذرخواھيخشاز ب

 ات در اذھاِن مردم، یر ذھني آشکار و نھاِن مردم، کوچک شدن تصویِ ِد مردم، فکرھا و حرف ھاييدر از دست دادِن تأ

، یز کنيرون پرھي به بی و از حواس پرتد از نقش و از افزودنيز بايمن عھده دار تمام امور تو ھستم اما تو ن. مترس

  . ی، آماده سازی که از آن فاصله گرفته ای و آرامشی َپر کردن شادی درونت را برایِ  و فضای شویخال

  . ا بروي ات باش و به سرعت به سمت دریقي مادِر حقیِ م ندايتسل

  یا  بر خشک و بر تر زندهیتو بط

  یا گنده  چو مرغ خانه خانهین

   : دھدیار مھم توجه مي بسینجا به نکته ايمو=نا در ا

 ست، ھمچنان که در ی تو دو ُبعدیِ اريھش. ی کنی میا زندگي و در دری که در خشکی ھستی انسان، تو ھمان مرغابیا

 وحدت،  یِ ، فضايیکتاي یِ  با فضای توانین حال مي، در عی کنی، در ذھن و جھان، حشر و نشر مین، در خشکيزم

 یتو مانند مرغ خانگ. یاورين جھان بي را به ایزديت و ِخرِد اي و خ�قيیباي برکت و عشق و ز ویدر مراوده باش

  . یده و بد بو و متعفن داشته باشي گندی که =نه ایستين

م و کانال ي شناور شويیکتايکراِن ي بیايم در دري توانیم، مي ھستیکي ی و با زندگیاريم، از جنس ھشي ھستیما مرغاب

. ميزي چشمداشت را در فرم ھا بریم و عشق بي باشی در خشکی و ِخَرِد زندگیکي شدِن نیان و جاري بیرا بیِ و ابزار

  . ميت بکار بريخ�ق

  . ندي چی زند و میل دارد و نوک مي می تواند بَِپَرد و فقط به خشکی ست، نمی در خشکی خانگۀچاري مرغ بیول

   :مي شویدار ميما ب

  .مي سپاریا مي خود را به دريیايدِل در. ميم بپري توانیم و مي ھستیبمرغا. ميستيدنباله رو مرغ ن

   دارند، یشاوندي خوۀ ھا، با آب سابقیده اند، جوجه مرغابيا رسي ھا به کنار دری مرغ و جوجه مرغاب:ميدر قصه دار
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 یتواند بَِپَرد، در خشک ی زنند، مرغ که آب را دوست ندارد و نمیا مي توانند شنا کنند، به دریآب را دوست دارند و م

  .  کندید نميي کند و کار جوجه ھا را تأیمانده، نگاه م

  . شودی می که پرورانده، ناراضيیا از رفتن جوجه ھايمرغ دن. ن استير ما ھم ھميگ" اتفاقا

  !.ی من ھستۀتو جوج. ؟ نروی روی کجا م:دي گوی بزرگ جھان میمِن ذھن

  .دي َپرین آب، در آن مديا و دي شما، بمحِض رفتن کنار دریول

  

*  

  :مي پردازیم به غزِل مان

  ررپَ ار، بَ ي فکرت طَ ی� اھَ 

  رجهار، بَ يّ  قالب سیز ايتو ن

 یم، ا\ن مينجا ھستيا" که جسمايدر حال.  تواند بَِپَردیرا مي نامد زیار مي را فطرِت طَ یاريھش. ميار، ما ھستيفکرِت ط

  .مينجا بروم و به آيم در ف�ن جا ھستيم تجسم کنيتوان

  ". ار بَِپر ي، فکرت طی ھستیاريتو ھش" 

ا نظر ي دریفت، به سوي راه نین مرغ خانگي، دنباِل ای ھستی و مرغابیستي ھم نیگر جوجه مرغابي که دی جوجه ایا

  .  اندی فُرمی وحدت، َسمُبِل بی، فضای ست، َسمُبِل زندگیکيا يا دريآسمان . کن و ِبَپر

  . ستیسه با خشکيا در مقاين و دريسه با زميآسمان در مقا

 خود را در آن پرتاب ی ست که اگر کسیا گستره اي کند و دریدا ميپمن  که آدم يین جھان است، جاي، ذھن ایخشک

  .ا وزن نداردي در دریمرغاب.  من رھاستی وزن و بی افتد و بیکند، به شنا م

  !. گرددی حضور ما میِ اريحوِش ھشجسِم ما حول و . ار استي بَِپَرد، قالب ما ھم سیارياگر ھش

   .نه تواند آزاد برقصد؟ ی را محکم گرفته، می که نقطه ایا کسين شده، آيا\ن جسم ما مثل لنگر سنگ

 یِ  فضایعنيد، گر چه، محِل اقامِت تان آن جھان، ي رقصید و مي کنیر مين جھان سيشما ھم اگر در آن جھان و ا

  ؟یعني. ار ھستندي کنند و سی ذھن ھم، فُرم ھا حرکت میِ ، در فضایدر خشکن جھاِن تان، ي در ای ست، وليیکتاي

 که در جھان وحدت ی کسی ھمراھند، برایشه با خرد زندگيست، البته اتفاقات ھمي شما مھم نی افتند اما برایاتفاقات م

  . دھدی کند، اتفاقات بد ُرخ نمی میزندگ

  .ميم، توجه کني داری که در ھستی طو=نی مان نسبت به سابقه ایِ ھاد به واکنش يما با. اتفاِق بد، قضاوِت ذھن است

 ماست چه آنھا یِ ند و اثِر کنش ھاي گوی که در شرق به آن کارما میجه ايافتن ھا، نتين شفا يدن ھا و در اين جھيدر ا

  . م، اما گرِم در کارنديم و چه فراموش کرده باشيرا بخاطر داشته باش

  :ديفرض کن" مث�

د، يت نکرده ايقانون جبران را رعا"  نبوده، مث�ید که مطابق قانوِن زندگي انجام داده ايین جھان، کارھاير اشما د

د، رنجش را به خود چسبانده و يد، اگر نکنيد رنجِش تان را رھا کنين ا\ن بايد ھميده اي اگر رنج:دي گویقانون جبران م

، ی قبلۀ را ھم به مجموعید و رنجش بعدي کنی به آن اضافه م را ھمید، رنجش بعدي کنیره ميه ذخيبعنوان سرما
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ن ين چمدان، ايا. دي کنینه و ھمراه با خشِم رھا نکرده، حمل ميل به کي را، تبدی منفیِ ن سبِد انرژيد، اي کنیسنجاق م

  .  شود، رو خواھد شدی، گم نمی ھستۀ کند، در پھنی و دنبال میپرونده، شما را ھمراھ

  . ديد صبر کني کند، بای کار می شود، روِح زندگیار نميقه سيک دقيدر مدت ار ين قالب سيا

   : =زم استی ھر کسیبرا. مي، خودمان را خ�ص کنی من ذھنیِ مھم است که ما از دردھا

  .خودش را رھا کند. ده شوديي زای ـ ھر چه زودتر از مِن ذھن١

  .  کند تواند  کمکی، میاري، فقط ھشینکار فقط زندگي ای ـ برا٢

   : کندیغام تکرار ميھر پ. ميريغام بگي، درس و پین جھانيد از اتفاقات ايبا

 راه ی دنبال مرغ خانگی ھستم ولیبودم، ا\ن بال در آوردم، مرغاب) یمرغاب( ھستم، من تخم َبط یاريمن از جنِس ھش

  !.افتادم

  . کندی ھم با قانون مزرعه کار میرداين بياما ا. ميدار شوين موضوع آگاه و بيار مھم است که ما به ايبس

  .,,م ي دھیم، به گنج حضور گوش ميما ھر موقع وقت کرد ,, : دست کم گرفته اندیلين موضوع را خي ایعده ا

  !. ستیرون آمدن شوخينه بين خشم و درد و رنجش و کي کنند که از ایفکر م

 وحدت، یِ  ست و رفتن به فضایه اند، شوخدي را که با ترس و کنترل محکم چسبيیزھاي کنند رھا کردن چیفکر م

  !.آسان است

  .ت شوديد رعايقانون جبران با.  خواھدیکار م.  خواھدیتعھد مست، يد ني کنی ھم که شما فکر میبه آن سادگ. نه

  نباشد،يیکتاي یِ دن به فضايرا ھر کار، اگر در جھت رسيچرا مھم است؟ ز. ار مھم استين کار بسيد که ايد بدانيشما با

  .دي شوی سال، متوجه میست سال، سيارزش ندارد، بادام پوک کاشتن است، البته، بعد از ب

 دوست ی کند و با من ذھنی عمل نمی شنود ولین مطالب را مي، ایست و پنج سالگي، بیست سالگيک نفر در بي یوقت

ست يست سال، بي کند، بعد از بی متي بچه اش را تربی کند، با مِن ذھنی ھمسرش را اداره می کند، با مِن ذھنیدا ميپ

  !. دردھا کاشته شده اند. ر شدهي دیليجه نگرفت، آنموقع خيند نتي بی سال میو پنج سال، س

  ".  است مھمن کار، ين موضوع، ايا\ن بشنو که ا" 

  از پولیحت. ز مھم تر و آجل تر استياز ھمه چ  حضور،یِ اريده شدن از ذھن و زنده شدن به ھشييموضوِع زا

  . درآوردِن شما مھمتر است

ن حالتش را يجاد کند و درد حمل کند و درد پخش کند و بادام پوک بکارد، و بخواھد اي خود درد ایا اگر آدم برايآ

  ست؟ ين موضوع مھم نيد که اي گوی میست؟ پس چه مھم است؟ چه کسير دھد، عوض کند، مھم نييتغ

  !.ست؟ين مھم ني، ا!ميدنباِل مرغ راه افتاده ا. ميما بط ھست

  .!. اي دنبال من بیني دانه چیست و براين موضوع مھم نيد اي گویم، مي مادر اول خود اشتباه گرفتی را که به جایه ايدا

   "!.ستيدن ني ام، کار من دانه چیمن مرغاب" اما 

   !.نديبچ) گندم( تواند دانه یاُردک نم
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 يی تان را شناسایِ  ھا و دردھایت شدگيد خودتان ھم ھويشما با. د تا بجنبدي دارد، شما صبر کنیپس قالِب ما، گرفتار

  .  شما انجام دھدینکار را براي تواند ایگر نمي دید، کسي آنھا بتابانی را رویِد زندگي تان، خورشیِد آگاھيد و خورشيکن

  . دينکار را انجام دھيد ايد که بايد، فقط خودتان ھستينطرف، آنطرف را ھم نگاه نکنيا

  . دي کند، شما مسئوِل آن ھستی ھا و دردھا را ذوب میت شدگي تابد و ھم ھوی از درون می زندگآفتابِ 

  .ز نگاه داشتِن دروِن تان، لحظه به لحظه، با شماستيِت جاروب کردِن دروِن تان و تميمسئول

  . دي به خودتان کمک کندي توانیم و ديباد که يفقط شما ھست

  بن الوقت باشد چو اِ یوف� صُ ھَ 

  رار، برجهيگذر از پار و از پ

  .آگاه باش

ع يگر، ما بر اساِس وقايبه عبارِت د.  متحرک استۀ، گذشتی مِن ذھنیعني.  کندین مرغ با زمان کار ميد که اي دانیم

 )طبِق قضاوت ذھن(شتر آنھا يا بد که بي خوب یم، با ھر اتفاقي درست کرده امنع، ي، با آن وقایت شدگيگذشته و ھم ھو

 و ینکه ما از اتفاقات، توقِع شادي این اتفاقات بد بوده اند؟ برايشتر ايچرا ب. ميت شده ايقات بد بوده اند، ھم ھواتفا

  . مين انتظارات را برآورده کنند و ما سرخورده شده اي توانستند ایم و اتفاقات نمي داشتیخوشبخت

  ". د يخره سرخورده نشود و با=ي بخواھیست که شما از آن زندگي نیـــــــچ اتفاقيھ" 

ر ي از آن لنگرھا زمان است، گیکي" اص�. ده و ارضاء نشده ستيجه نرسيع به نتي، پر از وقای زندگۀھم" بايپس، تقر

د؟ و چه ير کرده اي گذشته  گید که در کجاينيشما بب .نده ستي در آیدن به دنباِل زندگيگذشته و دوِع يکردن در وقا

  دِن تان را گرفته؟ي و قدرت پریو سبکبالن کرده ي شما را سنگیزيچ

  به عشق اندرنگنجد شرم و ناموس

  رھا کن شرم و استکبار، برجه

  .  کوچک دارمیِ نکه مِن ذھني ای کنم، برای می ِکَشم، محافظه کاری خجالت م:یعنيشرم، 

  . ,,!رد؟يکه مردم مرا قبول ندارند، خدا مرا بپذيدر حال ,, : که کوچک شود، کم روستیمِن ذھن

  :دي گوی میاست، به بعضي دنیمرِغ خانگ. اد دادهي ی ست که مرغ خانگین حرِف مِن ذھنيا. نه

  . ,,!، پول، ھمسر، بچه ات را نگاه کن؟ی، خانه، زندگ! چقدر پول درآورده و تو؟ی، ف�نیاقتي لی، بیتو ُعرضه ندار,, 

  ...اد، يمقامم با=، سوادم زاد، خانه ام بزرگ، يپولم ز: یگريد یِ  بزرگ و استکباریمِن ذھن

ز من ھستم و يد ھمه چي گویقبول ندارد و م"  خدا را اص�یکي. نندي بیک جسم مي اند و خدا را یر ذھنيھر دو تصو

  !.د که خدا مرا قبول نداردي گوی ھم میکيآن 

  . اد دادهي به ما ین تصورات غلط را مرِغ خانگيا

 خود توجه نکن، به طلِب ی و عجز و ناتوانیر ذھنيتو به تصو. ميخدا ھستم، بلکه امتداد يستي نیر ذھنيک تصويما 

  . نگو ُعرضه ندارم. ن طلب در تو گروگاِن و امانِت خداست، تو فقط بخواهيا. خود نگاه کن

نطور يزنده شدن به حضور ا.  ِکَشدی خود، خجالت ميیبايد از زي خواھد ازدواج کند اما در تردی که میمثل کس

  . است ست که در حاِل قائم شدن برخودیاريھشک ي خدا جسم است و نه شما، بلکه ست، نهين
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مان مھم است که در يبرا. ميجاد کرده ايه ايت دارد و در ذھِن بقيمان اھمي ست که برایت َبَدليثير و حيناموس، تصو

  .مي کنین موضوع را بزرگ کرده اند و ميھم ا" م و معمو=ي شویده ميچشم مردم، چگونه د

   :ستم و بارھا تکرار کنمينه بايي آید جلوينم، باياقت ببي لیحال اگر خودم ھم به سر خود بزنم و خود را ب

  ".  ھستم یاقت و با ُعرضه ايمن آدم با ل" 

 ی و بیاقتي لی ام و برداشِت بین منظور که متوجه شوم که خوِد زندگيت کنم، بلکه به اي خود را تقویِ نکه من ذھنينه ا

  .  در رابطه با خودم، غلط استیُعرضگ

نه دان بزرگ کنم، به من ھم ينم و چيدانه بچ ,, :اد داديمرغ فقط . اد دادهي به ما ین مرغ خانگينوع برداشت را ھميا

  . ,,ا ي، دنبالم بيی من توی گفت بچه اصلی کرد و می افتخار میليخ

  . م، ھضم نخواھد شديکن ی را که پر مینه دانيم و چي ھستیم که مرغابي دانی ما میول

  !. به عشق اندر نگنجد شرم و ناموس. ميري بگیم زندگي توانیاز آنھا نم

  . ستند، چون ُفرم اندي وحدت سازگار نیشرم و ناموس با عشق، با فضا

  . ، رھا کنی بزرگ داریا مِن ذھني کوچولو یاگر شرم و مِن ذھن. َبرجهرھا کن شرم و استکبار، 

  !.ديح تر بگوين صريش کرد، به او فحش بده، از اي کس تو را ستا ھر: گذشته گفتۀھفت

  . ش مان کننديستا.  بدانند و خطاب کنندیم که ما را آدم حسابي دھیم و پول ھم مي کنیما التماس م

م ي توانیادتر خواھد شد، نمي مان زیِ ست، دردھاينکار درست نياما ا. مي شویش مان کنند، خوشحال مينکه ستاياز ا

  . اد داده و ما را ترساندهي پرست و ترسو، به ما ینھا را مرِغ خشکيم پوک خواھد بود و اي کاریھر چه م. مي شورھا

  ".  ا ِبَپر يکباره به درون دري، به یبعنوان مرغاب" 

  وگر کاھل بود قّوال عارف

  رجهستار، بَ رقه و دَ ه خِ دو دِ بِ 

  زدانيماح آمد رباح از قول سَ 

  نطار برجهِق د  صَ ه زِ  بِ یکه عشق

  ت گوھر آمدرشَ به عشق آنک فَ 

  چو موج قُلزم زّخار برجه

  . گران استي قبل، صحبت شرم و ناموس بود، شرم و ناموس مربوط به دیکم

د که در ي کنی کنند و کوشش مین است که مردم چه فکر مي حواِس تان در اۀ ھمیعنيد، يگران توجه دارياگر شما به د

  .ديد رھا بشوي توانیفکر کنند، شما نم خاص یمورد شما به گونه ا

  .نه خورد؟ ی، کاھل است، او غصه م)ديشما عارف ھست(اگر خواننده و َدف زِن عارف 

 یم و دستارمان را مي کنی مان را میِ  قضاوت ھاۀا ما خرقيم؟ يد غصه بخوريا از فکر مردم در رابطه با خود، بايآ

  ). دادندیا دستاِرشان را به دف زن ميد، خرقه دني رسی در َسماع به ذوق میم وقتيقد(م؟ يدھ

  ".  آن قضاوت ھا را بِکن ۀتو، جام" 

  . اورديمنتظر نباش که َدف زن، تو را به شوق ب
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د يا مردم بايآ.  تواند مردم باشدی تان میِ گر از َدف زن ھاي دیکي تواند ذھِن تان باشد، ی شما میِ  از َدف زن ھایکي

ه مردم آنطور يد؟ اگر بقيد و برقصيد بجھيل به رقص ندارند، شما نبايه مردم ميند؟ اگر بقشما را به شوِق رقص وادار

  د؟يد عارف شويک عارف قبول ندارند، شما نبايک جھنده و يا شما را بعنوان ي کنند ید فکر نمي خواھیکه شما م

   :دي اندازیل به قضاوِت تان را کنده و دور ميشما م

  ".  ن است که بجھم ي حواِس من در اۀارم، ھمگران ندي به فکر دی توجھ"

  .ستي کند، مھم نیا نمي کند ید ميي ما را تأیگري زند و سرحال است، حال اگردین است که َدف زِن ما، خوب ميمھم ا

. د، سود آور استي بخشیل مين قبيا و ھر چه که از ايا ماِل دني یجوانمرد، )سود(، َرباح )یجوانمرد( َسماح :خدا گفته

 ست که یِز مھمي، چ) گفتندیم پوست گاو را با سکه و ط� پر کرده و به آن قنطار ميقد. اديثروت ھنگفت و ز(منظور از قِنطار 

ن جھان، که ارِث آن  ي مربوط به ایِ ت ھايدھا و قضاوت ھا و وضعيي از آن تأیا قنطاريا عشق بھتر است يآ. ديشما دار

  !.  به ما ست؟یمرغ خانگ

 مرغ یِ ، به حرف ھایاگر شما در مقاِم مرغاب. دي او گوش ندھیِ ش است، به حرف ھاي و بد اندیار بد راين مرغ بسيا

  د؟يد بَِپري توانیرداده که نمين جھان گي شما را به ايید با چه الگوھاينيد، ببي گوش داده ایخانگ

  .ديد، رھا کنياندازي کاذب را قِنطار ِقنطار، بیِ ن ارزش ھايا

ب آنھا در يا تکذيد ييم، تأيگران نداري به دیم، کاري خواھی نمیزيگر چي دیِ دن، ما از آدم ھاين جھيدر ا :نکهيخ�صه ا

  .  ھستندیرو مرِغ خانگيشتر آدم ھا پيدمان نخواھند کرد، چون بييشتر اوقات تأي کند، و البته بیما اثر نم

  :  کنندیه م�متش ما کند، ھمي ست و قصِد دریک نفر اگر متوجه شود که از جنس مرغابي

  .,,!  کندی می ُحرمتید به مادرمان چه بينيبب,, 

 شما ِقنطار یول.  ترسانندی ترسند و ھمه ھم شما را میھمه م.  ھمه را ترساندهیمرغ خانگ!. "ستند ي دو تا نیکي "

  .ر انداِز شما، گوھر استيچرا؟ به عشِق آنکه، بستر و فرش و ز. دي اندازیِقنطار ھمه را م

  !.ديگر آزاد شده ايد. ن گوھر استيد و اي کنی حرکت میاري ھشی، رویارين شما، بعنوان ھشيد از ابع

  !.یاري ھشید، روي ھستیاريھشا\ن .  فُرمید، روي بودیاريھش"  قب�ـ

  .دين لحظه ايا\ن زنده به ا. دينده بوديدر گذشته و آ"  قب�ـ

  .دير دار حضویاريد، ا\ن ھشي داشتی فُرمیاريھش"  قب�ـ

، ا\ن حس زنده )جان آمده و بلند شوم برقصميشما بخوان، من به ھ(د يريد حس زنده بودن را از قوال بگي خواستیم" قب�ـ 

  . دي آین زنده بودن از دروِن خودتان ميد واي کنیق ميبودن عم

  . دي آیجان مي، به ھید، زندگيشما بلند شو" اتفاقا. ديد بلند شوي، شما بایگريا نخواندن ديبدون توجه به خواندن 

د که ساِز ي شوید بعد متوجه مي رقصینجا شما ميد، تا من بلند شده و برقصم، ايد، ساز بزنيايند ارکستر بي گویمردم م

  !.   نوازدی میزندگ

 یمن ساز و رقص بدرد نيد، ايد برقصي با ساز و ارکستر بخواھیرونيک بيق و با تحري اگر به کمکِ فُرم، با تشویول

  .  گردندی ست، ارکستر و ساز قطع شد، دردھا بر می کاذب و لحظه ایخورد خوش حال

   :نجاستيد ايتمام صحبت و کل
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  . خودت َبرجه. آوردی در نمین جھان، شما را به رقِص معنويساِز ا.  خوردیرون بدرد نميساِز ب

، در لحظه، با منشأ ی و عاری، خالیچوپان، تھ یِ د و فراموش، بدنباِل نيايرون بي بمن از زنداِن پوسته و ی آدمیوقت

وندد و ي پین کماِن فضا مي و رنگيی سبک و نامریِ  به موج ھای شود، سبک، موجیکيچند يش، آنجا که ھر دو ھيخو

  .  رقصدیات، روح و عشق، مي حۀ به شعاع کائنات، پنجه در پنجه، در نغمیدر عرصه ا

 متبحر و دائم به ۀز و نشاط و شعف، با نوازنديمحفِل جست و خ.  نداردی مادۀزانندي به ابزار انگیازين رقص، نيا

  . طبدیدسترس در لحظه، ھماورد م کار،

  . د ، مردن را آموختيبا ن رقص، نخستي اۀدر مقدم

 ید، مي روی ميیکتاي یِ ا موج گونه، به عشق آنکه به فضاين دري از ا،)م و انبوهيضخ(َزخار ) ايدر(شما مثِل موِج قُلزم 

  .ديجھ

  م؟ يده ايما تا بحال چگونه جھ

  . مي بزنیم و حرفيشه بصورت واکنش بلند شوياد داده که ھميه به ما ين دايا

  . ستين موج قلزم زخار نيجان، ھمراه با درد است؟ اين حرف و جمله و واکنش وھيا

 و موج مقاومت و موج یوج من ذھند نه مي شوی بلند می، بصورِت موج زندگی انبوِه زندگیِ ايانوس و دريشما از آن اق

  .ميم، که بصورت ماده بلند شويستيم، از جنس ماده ني ھستيیکتاي یاينکه ما لطافت دري ایچرا؟ برا. بحث و جدل

  .مي شدیتا بحال بصورت فکر من داِر ُپر از درد بلند م

  . ستیا رمز زندگياست و دري، دریر انداِز مرغابي بود اما حا=، مثل زیخشک" ر انداِز ما قب�يز

   :ن است کهين صحبت ھا اي اۀ ھمۀجوھر و عصار

 ... توست و ی من بھتر از باورھایِ نکه باورھاي و خشونت و بحث و جدل و ایم و از جنس زمختي ھستیاريما ھش

  . ميستين

  کشندت ین ار فروسو ميچو زلف

  تو ھمچون جعد آن دلدار برجه

 ِکَشند، مانند جعد و ین ميي، مردم تو را فروسو و پا) اُفتدیلَخت مصاف و نم ھا که  خایشاني پی رویموھا(ن ي مانند زلفیوقت

  . دلدار، َبرجهیسويموِج گ

ده شده ين کشيي به ما القاء کرده که با فعال شدِن شان ما پای ای ذھنیِ ت کرده، الگوھاي که ما را تربیه، آن مرغيآن دا

  چرا؟. مي کنیر مي و تحقیو احساس کوچک

د ي من بایِ د و به حرف ھاي من ھستۀ شما بچ:دي گویم.  ھا پرواز کنندی خواھد که مرغابی نمیآن مرغ خانگرا يز

  !.  دي روید، کجا ميگوش دھ

م ياد گرفته ايه ين داي که از ھميی ھای شدگین الگوھا و شرطي ھستند و ھمچنین مرغ خانگي که دنبال ای مردمۀھم

  . دلبر، بِجهی، مثل موِج مو) که موج دارديیمو(د اما تو مثل جعد  کشنین مييمثل زلِف صاف، ما را پا

  .نهم؟ ي داریا ما زندگيآ. مي ھستیت، از جنِس معشوق، از جنِس زندگييم؟ ما از جنِس خالق، خداي ھستیما از چه جنس
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م و ي نداریوق فرقم و با معشي ھستی توان داشت، ما خوِد زندگی را نمیم که زندگيرياد بگيد يم و باي ھستیما زندگ

  . ِکشندین مييم ھر چند ما را پاي دلدار ھستیِ سويھمان جعد و موِج گ

 خوب است؟ یچه فکر. ن اندي ھا، سنگیت شدگي ِکَشد، مثل فکرھا، مثل ھم ھوین مييھر آنچه شما را ولو با لطافت پا

  . شودی ا\ن خلق می زندگۀلي که بوسیفکر

  گذشته ھم خوبند؟ یا فکرھايآ

گران، بکار ي در رابطه با دی و اخ�قی عشقیه ايم آنھا را با روي توانیم  که مياد گرفته اي يیزھاي در عمل ما چالبته

  .ميريگ

   و ـیشرفت در اھداف معنوي پیم از آن الگوھا، براي توانی کند، می موفق کار می مادیِ نه ھاياگر حرفه مان در زم

شه بخاطر يم وھمي خود بکار بريی خدای شکوه انسانی تجلی برای ابزارۀبم و آنھا را به مثاي خود استفاده کنیعرفان

 از منبِع مان، يی خدای مقاِم انسان بهیابيدستن جھان و ي در امان ی به اوضاع مادیم که ابزار سامان بخشيداشته باش

  .  شودیصادر ممان درون 

  ار آمديال ي از خيیص�

  سرار برجها=نه تو ھم ز اَ يخ

  یديلت برجھير و حد در غَ یبس

  ّدار برجه از عالم غَ یکي

  .مي ھستیاري ما ھشیعني.  ستیاريار ھمان ھشيال يخ. دي آی انسان ھا مۀ خدا، به ھمی، از سو)ی عمومدعوتِ ( يیص�

 کند که تو دعوت به بھشت، به شعف، و ی میادآوريم، ين جھان آمده، ھر لحظه به خود، که ما ھستي به ایِ اريھش

، من تو ی من نپردازیِ  و به جستجويیاي اگر تو به دنباِل من نیحت.  شویکيبرگرد و با من . یشت ھستدعوت به برگ

 راه افتادن، درست یدنبال مرغ خانگ. رفتِن تو به جھان موقت بود، ی کنم تا به من ملحق شویرا جستجو و دنبال م

  .ستين

ا به گوشش ي ت�طِم آب دریجود دارد و ھر لحظه صداا وي راه افتاده، بفھمد دری که دنبال مرغ خانگی مرغابیوقت

   دارد؟ ی ایا نرود، چه معني به دریبرسد ول

  . ِکشندین ميين، او را پاي دارد که مثل آن زلفيیا الگوھاي کند و ید ميه تقلياو از بق

  د؟يقع دارد؟ چرا توي کنی را حمل می قبلی ِکَشد؟ چرا دردھاین ميين کرده؟ شما را چه پايشما را چه سنگ

  . دھدیر مي کند و گین مي را سنگینه آدميک. نه را بدنبال دارديتوقع، رنجش و خشم و ک.  کندین مي را سنگیتوقع آدم

ش را با چند يا رواست که بال ھا و پاھاي رسد، ِبَپرد، آی آن بگوش می که صدايیاي خواھد به دری مین مرغابيا

  .  تواند بَِپَردی، نم!د؟يسمان ببندير

د بعلت ي شنویاگر نم. دي شنویم" د؟ حتماي شنوی آن را میا براستيآ. دي شنوی ست که از درون تان می�، دعوتصَ 

  .رون استياِد بي زیِ ھمھمه و سرو صدا

، از یزندگ !. خواھد آمدیع زندگي کنند از وقای فکر میبعض. ديون و اخبار و حوادث بسته ايزياز بس خود را به تلو

   . جھان ھم از ھمانجاستیآباداند، ي آیزد مي ریه به فکر و به عمل م کیِخَرد و برکت
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 وعدم مقاومِت مان در مقابل یبا ِخرد و عشق زندگ و از منبع جھان فقط ی که آبادانميرفتي پذیمم و ي دانستیاگر ما م

زد،ھمه  ين جھان بري به اان وي بق ماياز طر تواند ی، می مادیِ زش ھاين نبودِن مان بخاطر آوي لحظه و سنگیِ دادھايرو

  .مي کنی ما مقاومت می ول، شدیز درست ميچ

  !.ميد رخ دھند، بند کرده ايرون باي که از بیع و اتفاقاتي جھان را به وقایما آبادان

   :دي گویم خواند مو=نا مي خواھی بط در مثنوۀ قصۀامروز در دنبال

  . دي بند نکنرونيِع بي را به وقایِت زندگيفيل و تحول و کيشما، تبد

م به زور و از ي خواھیم و مي کنی بھبوِد اوضاع، ما ت�ش میبرا. دي آی مین لحظه از زندگي ای زندگیِ ت و آبادانيفيک

" م، حتمايداِدشان اصرار داري که در رویست، اموريم، اما مشخص نيندازيده و اتفاق بيش کشي را پیرون، موضوعاتيب

   : داندیچکس نميبه نفع ما باشند، ھ

  .  ,, شودیز درست ميفتد ھمه چين اتفاق بيا,, 

  ". درست شده؟ ی شود؟ کیکجا درست م" 

  . ج را نداردين نتاي ايیکتاي یايماِت درياخ�ق و حکمت و تعل.  ستیماِت مرغ خانگيعلت، تعل

  . اسرار َبرجهۀليال، بوسيمثل خ

د و يفتي راه بینکه دنبال مرغ خانگي، نه اان کنميد را بق شما خوي خواھم از طریم، د شما را اداره کنديِخَرِد من با" 

  ".است يد، بستِر شما دريد، شما از جنِس بط ھستيد کني او را تکرار و تقلیِ حرف ھا

   :ميبارھا گفته ا

 ین لحظه قبل از قضاوت، اَسرار در شما باز ميرش اتفاق ايد، از پذي شوی می موازین لحظه با زندگي شما در ایوقت

  .  اَسرار، از اَسرار َبرجهۀليبوس. دي اسرار خوِد شما ھست.شوند

   :یعنينجا يا=نه، در اي و قضاوت، بلکه خیر ذھني، نه بر اساِس الگو ھا و تصویال، نه مثل فکِر جسميمثل خ

  .بوده، )له و َمکريح( از َغدر یتا حا= ھر چه بلند شد .، از اسرار بلند شویاريبصورت ھش

  . )مان باز شوديم تا جوھر ک�م برايد بخواني تکرار باات را بهين ابيا(

  . لت و َغدر برخاستن استي حيۀم، بر پايزي خی برممن در ذھن بصورت یوقت

ن ي ایِ  الگوھايۀ ست و بر پای مِن ذھنیِ  داده ھا و فکرھایعنيلت، يم، در آن حيزي خی بر میھر وقت بصورِت مِن ذھن

 مطرح است و از آن در یشه خواستي، ھمی من ذھنۀليدر فکر کردن بوس. اء کرده به ما القی ست که مرغ خانگیجھان

  . ستي در آن نیبرکت. یرا توھم است و فاقِد ِخَرِد زندگيلت است زين  حيم و اي طلبیخواست ھم زندگ

   .رجهبَ ن عالم َغدار يک بار ھم از کل ايد، ي بلند شده امننھمه بصورت يا

   :نديا بنشي ترسد بلند شود و در دری می، مرغابینگ و مرغ خایِل مرغابيدر تمث

  . ,, شود؟ین مادر جدا شوم چه مياگر از ا,, 

  . ,, شود؟ی ھا جدا شوم چه می مرغابيۀاز بق,, 

اما تو . ستند و دنبال مرغ انديدار و متوجه ني ھا ھم ھنوز بی مرغابیکين يا. ستين مرغ، مادِر تو نينترس، ا. نه

  .  ؟!یمتوجه شده ا
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  .دار کردندي امروز تو را ب...دار، ي چو کردندت ب:امروز گفت

 کرد، چقدر یدار ميک مرتبه صد ھزار نفر را بي یدار کننده اي خوب بود که بیليالبته خ. مي شویدار مي بیکي یکيما، 

 بزرگ یانگن مرغ خير اي از زیون مرغابيليک مي!.  شدندیدار ميون نفر بيليک ميم و ي خواندی میِورد. خوب بود

  !.  شدی کاش می شود؟ ای، م!دندي پری ميیکتاي یِ که جھان باشد، به فضا

  . ن ھم قانون مزرعه ستي است و اا:نن ي خودشان کار کنند، وقت کارھم، ھمید رويآدم ھا، کم کم و نفر به نفر با

وه ي ما مۀبا عجل.  دھدیوه ميو م کند یج رشد مي ھستند که کاشته شده اند، درخت ھم بتدریھر کدام از انسان ھا درخت

  .  کنند، عجله دارندیت نميف را ھم مردم رعاين موضوع ظريا.  دھدینم

وه يم"  از درخت ھا سال اول ممکن است اص�یتِم خود را دارند، بعضيک ريم، ھر ي کاری را ھم که ميیدرخت ھا

 ما که از ھمان ۀبا خواست و عجل.  دھندیوه ميزده موه بدھند، سال سوم، ده، پانيد و آنھم چند تا ميندھند، سال دوم شا

  .  شودی دھند، نمیوه نمياول ھزار عدد م

م و ي گذاریگران ھم اثر مثبت مي دیم، روي کنی خود کار می ما روی، البته وقت خود کار کنندیتک تک رود يآدم ھا با

  ؟یچه خدمت. مي کنیمب به آدم ھا ھم خدمت ين ترتيم، به اي داریگران را به واکنش وا نميد

  .  نشان ندھندیگران واکنش منفيد" م که مث�ي کنی رفتار میطور

 جھان را مسموم و آلوده  یِ  کنند، فضایب ميک و ترغي تحریگران را به واکنش منفي کنند و دی که درد پخش میکسان

  . ميد صبح تا شب حواِس مان جمع باشد که درد پخش نکنيما با.  کنندیم

ِش کوچکِ ي، به خوی دھند، به من ذھنی واکنش نشان می دھند، وقتیگران واکنش نشان ميم، دي کنیخش م درد پیوقت

 کنند، ی خود درد پخش مۀ شوند و بنوبی درد دار بلند میِ ت و بصورت مِن ذھني شان را تقوی روند و مِن ذھنیخود م

 خودشان کار کنند، مواظب خود یر آدم ھا رواگ.  کنندیک ميگر را تحريکدينکه آدم ھا ي اینطور است؟ برايچرا ا

ن ي شوند تا حضور در آنھا برقرار شود و ای رد می کارشان است، به آرامیِ ، که ابتدایھستند و از کناِر آدم ھا مبتد

  . ستیخدمت بزرگ

 ید م اش بلنیمِن ذھنم و او ھم بصورت ي شوی، بلند ممنم و بصورت ي دھی واکنش نشان می در رابطه با کسیوقت

  م وي روین تر ميين تر و پاييکه به دو کردن، پايم، با ي کشین ميين شده و خودمان را پاين سنگيشود، ھر دو مثل زلف

گر را يم پنجاه نفر دي توانیم، ميگر را ترک کني ھمدیوقت. مي شویج ميد که گي آین ميي مان آنقدر پایاريبا=خره ھش

لت يم در َغدر و حي خواھی ما نم.... مين ِبکِشييب مسموم و پاين ترتيمم، به ھي کنی که حمل می منفیھم با انرژ

  .ديستم بلند شوين سيکدفعه از ايد، ي توانیاگر شما م. ميبرجھ

  یدي برجھی بھر قوافیبس

  گفتار برجه یر و بي گیخموش

ند، ي گوین غلط مگراينکه حق با توست و ديل و قال و بحث و جدل و مطرح کردن  خود و اثباِت اي قینھمه برايا

 وبه یت کرده اي خود را تقومنِ ، ی در ھر حرف زدن و بلند شدنیده که بدانيحا= وقت آن رس. ی و بلند شدیحرف زد

   . ستیکه اصل تو خموشي، در حالی گوش داده ایني زميۀحرف دا

  . مي ست که ما از جنس خودمان ھستی گفتاری مطلِق ذھن و بیم که فقط در حالت خموشيبارھا گفت
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گران و يد گرفتن از دييا تأي ابراز خود و یچون حرف زدن برا. ديد، حرف نزني شویک به گفتار ميپس ھر موقع تحر

ن رابطه ھاست، ما ي که در ایگفتار!. گران از ما در ذھن شان دارندي ست که دیريا بھتر و مھمتر جلوه دادِن تصوي

 مان را که فقط به ینست که موجوِد کوچکِ دروِن خود، مِن ذھني ما اکه ھدفِ يدر حال.  کندیرا از اصِل مان دور م

  . صفر. ميست، به صفر برسانيش مھم ني برایگريز ديچ چي خود توجه دارد و ھیِ منافع و بقا

  . مي ھستیخاموش. مي به گفتن نداریازين" نصورت اص�يدر ا. مي نداشته باشی منچ يھ

  .مي شوی جھاِن جسم و ذھن، بلند نمیِ ت و بقاي در تثب ھایه ھا و جمله سازي ساختن قافیبرا

*  

  .تان بخوانمي بط ھا را برای مثنوۀد که دنبالياجازه بدھ

ن مھم، توسط يم که اي دانی حضور است و میاري به ھشی جسمیاريِل ھشين کار، تبدين و آجل ترياز آنجا که =زم تر

ن يم، بعد از اين جھان، توجه کرده اي ایِ ه اتفاقات و َسَبب ھارد، اگر تا بحال، بي گی صورت میدسِت پر تواِن زندگ

  .  سازدی میمان عملينکار را براي ایا زندگي بناِم خدا يیرويم که نيمتوجه ا

ت و يي انسان ھا خداۀرا ھميد زي دارید و به شما القاء شده، دست برمي که از خود داریر کوچکيشما از آن تصو

  .ستدي خود بایاھد رو خوی میاري اند و ھشیاريھش

ب که يب خودش را بدھد، به سيد محصول و سي، بایب ھستند، ھر درختي انسان ھا مانند درخت سۀد که ھميفرض کن

  : مييم و بگويب بکارياگر دو درخت س" مث�. ن کردي توان توھینم

   ناموس است؟ ی بیکيب با ناموس است و آن ين درخت سيا

ب ين درخت سيم که اييم بگوي توانیا ميب است آيلند و ھر دو محصوِل شان سن وصيک زميب به يھر دو درخت س

  شتر داده با ناموس و آبرومند است؟ ي که محصول بیکي آبرو ست آن ی ناموس و بی داده بیکه محصول کمتر

 یريون است که تصي ھم ای تقلبیناموس و آبرو. مي باشین است که از جنس زندگي ایِت اصليثيآبرو و ناموس و ح

م که در نگاه و فکر مردم ين باشيم و دنبال اي به آن نسبت دھیت بدليثيت و حي از خود درست کرده و خصوصیتقلب

  . ن رابطه ستي را ھم که مو=نا به آنھا اشاره کرد، در ھمیه سازيتمام قاف. مي را حفظ کنیِت بدليثير و حين تصويا

  . دي کنینکار را نميد ايدار شده ايشما که ب

*  

  ٣٧٧٨ت ي ب، دفتر دوم،ی، مثنویمولو
  ني فتاده بر زمی خاکقالبِ 

  نيرن چرخ بَ يروح او گردان بر

  . کندیر مي روح او بر اوِج اف�ک سین است ولي زمی انسان کامل، رویجسم خاک

ن است ين زمي ایِ  ما و ھر چه که از جنِس ماده ست روی ما، بدِن ما، فکر ما، ذھِن ما، علم و دانِش ذھنیقالب خاک

  .  کندیر مي سیوِح ما، در آسماِن با=، در علِم زندگ ما، ریاري ھشیول

  . ستياد گرفته شده، ني قرنھا و عصرھا و نسل ھا کسب کرده و ی، علم ذھن، که طیعلم زندگ
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رون، ثبات يع بير که وقاير ناپذيي تغیمبنا و تعادل. شه و از ابتدا با ما بودهي ست که ھمی، ھمان جوھر زندگیعلِم زندگ

  .زدي ریا به ھم نمو سکوِن آن ر

ن قالب ھم زنده ست يالبته ا. دير کني، سید و در فضا و جوھِر زندگين جا بگذاري را ھمین جسم خاکي ایاريبعنوان ھش

. دي خواھیت نمي ھویـــــــچياز ھ. دي مانیت نمين جسم، ھم ھوي از ایزشيـــــــچ آوي با ھیاري شما در مقاِم ھشیول

  . دي گذارد، در گردش این ميآن را چرخ َبر که اسم یآزاد، در نقطه ا

  .  کندی استفاده ميیکتاي ی اشاره به فضایا، برايمو=نا به تکرار از دو سمبِل آسمان و در

 و ین جھان، به آن آگاھينجا، در اين است که در اي ت�ش ما بر ایم ولي ھستیاري و ھشی، ما آگاھيی جایآنجا، در آن ب

  .ردي گین جھان صورت ميم در ھمي دانین امر تا آنجا که ما ميو ام ي حضور زنده شویِ اريھش

  .!. ,, ام، به بھشت بروم یکيزي کنم تا بعد از مرگ فی میده و باور، کار معنويدر چارچوِب ف�ن عق ,, :ديي نگوـ

  .نه .!.,, کنم یرم و به آن جھان بروم و کار معنوي خواھم بمیم ,, :ديي نگوـ

  . دي کنید و کار معنوي حضور زنده شویِ  و آگاھیارين جھان، به ھشيدر ھمن جا و يد ھميشما با

   غ�میم ايانيما ھمه مرغاب

  داند زبان ما تمام یبحر م

"  که کام�يیکتاي یِ  روح، به فضایِ اي به دریعني. مي ھستی، مرغابی ما مرِغ آبۀ دوست، ھمی غ�م، ایا.  جوانمردیا

  .ميدار داند، تعلق یزباِن حاِل ما را م

   : کندید، شما را نگران مي که در کنترل داريیزھاي تان در رھا کردن چیمِن ذھن

  .!.,,نھا را رھا کنم ؟يم، اي آینھمه بحث و جدل کردم، مردم مرا قبول دارند، نزد مردم محترمم و به حساب ميا,, ـ 

  ".  داند ی، زبان ما را ميیکتاي یِ ا، فضايم، دري دھی گوش نمیم وبه حرف مرِغ خانگي ھستیما ھمه مرغاب" 

  ريْ مان بحر آمد ما چو طَ يپس سل

  ريْ م سَ يمان تا ابد داريدر سل

 او ی ست که از ذھن، متولد شده و ثقِل ذھنی ست، انساِن کاملیرمِز خدا، رمِز زندگ.  ستيیکتاي یايمان، َسمُبِل دريسل

 یر ميمان سيم، اما تا ابد در سلي شويی و مطلق گراید دچاِر کمال طلبيالبته نبا. دهين جھان به صفر رسينسبت به ا

  . ميکن

 نا ۀم، در گستريمان ملحق شوي به سلی وقتیم ولي کوچک، در ذھن ھستیشي محدود، با خویا\ن بصورت باشنده ا

  . مي کنیر مي سی ھستیمحدوِد فرا

  .  مانیِ ِر فکرھاي زیِ مان، بحر است، فضايسل

   شود؟ ی چگونه باز مِر فکرھا،ين بحِر زين فضا، ايا

  . دي شوی شما بصورت فکر، بصورت واکنش، بصورت عکس العمل، بلند نمیوقت

مان وار با ي شود و سلیبحر باز م ماند، ی نمی باقی منـــــــچ ي و ھ کندیفرو کش م شود، ی آنکه عملی فکر، بیوقت

  .مي کنیر ميا سي و چون پرندگان، جاودانه در آن درميو شی میکيا يدر

  ا بنهي در دریمان پايبا سل
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  تا چو داود آب، سازد صد زره

 تو ھمچون حضرت یا براي را آغاز کن تا آِب دریر و سلوک معنوي روح بگذار و سیِ ايمان، قدم در دريھمراه سل

  .  ساختهی می جنگیداوود از آھن، زره ھا. داوود، صد نوع ِزِره بسازد

 بگذار، يیکتاي یِ تت کند، پا در فضاي تواند ھدای برد و می با خدا بسر م، کهی، با معلِم معنویتو با خدا، با زندگ

  .  به تو نرسدی سازد تا گزندیت زره مي برا،) ساختیزره م(مان يا، مثل داوود پدِر سلين دريا. نترس. نترس

  ).  کندیه ميره تشب آب را به زیِ حلقه ھا(.  رسدی به شما نمیب رساني آسی براید، دست کسي برويیکتاي یِ  به فضایوقت

  . استي شما، درین حفاِظ براي امن و بھترین جايبھتر

  . داندید، بحر، زباِن ما را مياز ذھن متولد شو

  .  رساندیب نميان بخِش مردم، به ما آسي زیِ م، حرف و رفتارھاي کنیت مي آنجا حِس امن

 و يیز و پاسخگوين پناھگاِه شما، ستيد، بھترش را به شما منتقل کني خواھد دردھای مزاحِم شماست و دائم میاگر کس

  . دي برويیکتاي یِ ست، به فضايمقابله به مثل ن

  .  زندیرجه مي کنند، به درون استخر شی را دنبال می زنبور ھا کسیوقت

  . ستاو شدن با یکير رفتن، ي و زيیکتاي یِ آب، فضا.  توانند داخِل آب شوندیزنبورھا نم

  .مي بودیتا بحال ما دنبال مرغ خانگ. ا برگردديم، بگذار به دري ھستیاريھش. ميمان ھستيسل و ما یاريمان سمبل ھشيسل

  . رجه بزني شيیکتاي یِ کنترل را رھا کن و به فضا. ا بِنِه، نترسي در دریمان پايپس، با سل

مان يبا سل. ديھا کند، کنترل را ريکنترل نکن.  کندی و اضطراب، وادار میفکر کنترل مردم، ھر لحظه ما را به نگران

  .  ستآنجاگاه امن يد که تنھا جاي بگذاريیکتاي یِ پا به فضا

  ش جمله حاضرستيمان پيآن سل

  بند و ساحرست رت چشميک غيل

 و بودِن ما را یاو زندگ. ِش ھمه حاضر است، در درون ھمه اش اوستين ا\ن پي، ھمیا، آن زندگيمان، آن دريآن سل

  . کندی بندد و جادو می ھا را مرت، چشمي غیول. محاصره کرده

ن يرت اي کند و غیجاد کرده، نگاه مي که ايی بناِم ذھن، به جھان، به حس ھا و به قضاوت ھا، به دردھای کوچکۀباشند

  .ندي را ببی تواند خدا را، زندگیذھن نم. دينيد، محال است خدا را ببي داشته باشیاست که اگر مِن ذھن

ند و نه ي جسم را ببی جسمیارين است که ھشيرت ايند وغي تواند ببیو فقط جسم را م ست ی جسمیاري، ھشیمِن ذھن

  .  فرم رای بیاريھش

ده ييد و از ذھن زاي کنیزه و در مقابل آن مقاومت ميداد لحظه ستي که با روید، تا زماني که در ذھن ھستی تا زمانیعني

  . دي وحدت راه ندارید، به فضاينشده ا

ا را رھا و بصورت جوجه يپس، مادِر دن. ندي بیم، دانه و جسم را ميت شده اش ھستيه ما ترب ھم کیآن مرغ خانگ

  .ديني بیمان را نميد، سلينکار را نکني که اید، تا زماني به آب بَِپریمرغاب

ه ک لحظينکه يھم. ميم شويد کنترل و ترس را رھا و تسلي که باین معنيم، به اي شویدار ميرت بيا\ن به کارکرد غ

  !. دھدیمان خودش را به ما نشان ميک لحظه ھم سليم، يم شويتسل
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 دھد، لطافت و یِت شما را سامان مي وضعیِخَرِد زندگ. دي شویمان وصل ميارانه به گنِج حضور، به سليم ھشيبا تسل" 

مان، به يد، به سليد که آرام ھستي کنیرون احساس ميرغم اتفاقات بي شما بوجود آمده، علیِر فکرھايظرافت و آرامِش ز

  ".د يافته اي یگنج حضور، دسترس

 یتان مھم است فوت شود، نمي که براید اگر کسي کردید، اما فکر ميممکن است سالھا به گنِج حضور گوش کرده باش

 یِ  و آشفتگید که آن حالت ناراحتي شویکباره متوجه مين اتفاق افتاد، ي ای وقتید، ولي ناراحت و آشفته نشویليد خيتوان

   کند و اویر فکرھا، شما را اداره مي زیرا، آرامش و لطافتي کند، زید، بر شما غلبه نمي کردی که فکرش را میديشد

  .آرام است

  ن، يري دھد و آن ِخَرِد زین اتفاِق در سطح رخ مي را از دست دھد اما ایزي دوست ندارد عزیمشخص است که کس

  .دي کنی را درک و حس ممھمن ي کند و در عمل شما ای میادآوري شما ن روند را بهي بودن ایعي افتد و طبیبکار م

 ید داشت و نميد، آن آرامش و حضور را نخواھي داشته باشی جسمیاريد و ھشيکه فقط به جھان نگاه کنيدر صورت

  . رت چشم بند و ِسحر کننده ستيد، غينيمان را ببيد سليتوان

   بسته ست؟چرا. م و چشممان ھم بسته ستيما ِسحر شده ا

   :یبه عبارت. ديني بی را نمی فُرمی بیعنيد، يني بی کند و جسم را می ما به جھان نگاه میاريرا ا\ن، ھشيز

. ک قضاوتيم، ھر لحظه، يني بیت را ميک وضعيم، ھر لحظه يني بی را می، ھر لحظه ما، جسمی جسمیاريبا ھش

  . ن جھان استيحواِس مان به ا

  . کوستيار نيکم شدِن قضاوت ھا و مقاومت ھا، بس!. ده ستيته و پسندسي چقدر شای قضاوتین بيا

  ن قضاوت ھا چگونه کم شوند؟ يحال ا

  ... د، يکباره بَِپرياگر شما، 

  .   تواند ِبَپَردی میمرغاب!. ميانينگفت که ما مرغابھوده يب

  ولضُ  و فَ یتا ز جھل و خوابناک

  لول مَ یش ما و ما از وياو بپ

  . ستيیھوده گوي شود، فُضول و بی، که بر اثر توقعات و خواستن ھا و انتظارات زده مین مِن ذھیِ حرف ھا

او . مي مان، از او خسته و افسرده ایِ  ھايیھوده گوي و غفلت و بیمان نزد ماست، اما به سبب ناداني که آن سلیدر حال

  .مي ما ملول ھستیش ماست وليپ

ِل گوش دادن به يمان، تعجب آور است که البته به دلي کنار داشتِن سلن حال،ي و اضطراِب ما، در عی و ملولینگران

  .  ستین مرغ خانگي ایِ آموزش ھا

  !. ا را رھا کنم؟ي و دری زندگی مرغ خانگۀد در =نيا من بايآـ 

 ی آن مرغ خانگۀھودي بیِ ت شده و به خواِب حرف ھا و باورھاي ھم ھوی مِن ذھنیِ ، با باورھای خبریما از جھل و ب

  ھوده؟ي بیِ چرا حرف ھا. ميرفت

م و يم و به جسم و پوسته نگاه و توجه داري کنین جھان را دنبال مي، اموِر مربوط به ای جسمیاريرا ھمواره، با ھشيز

  . مي خواھی میاز آن زندگ
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  !!!.دي آی از آن جھان نمیچ حرفيم، ھيستي حضور نیِ اريدر ھش

مان ي ست و دلش سلین لحظه خدا، زندگيِر ايکه در زي دھد در حالی نشان من لحظه را به ماي اۀافيداد و قيذھن فقط رو

  . است

 ی و زندگی تواند بدھد، شادیا از آنچه که مي بدھد، یزي تواند به ما چین جھان نميم که اين بدانيقياگر بطور قطع و 

  .  شودیزد، قضاوِت مان کم مي خیبر نم

  ست؟ ي چیاد برايد قضاوِت زي دانیم

 خبر یم و بيني بی را که نمیز خوبيم که مبادا چيم، گوش بزنگي روین است که در ھر جا و در ھمه جا که مي ایبرا

 کند، ین فرصت به من اضافه ميرا در آنچه که ايم، زي، مبادا فرصت ھا را از دست بدھ!ميم، از دست بدھياز آن ھست

  !.  ھستیزندگ

نقدر نگران و مضطرِب يست، اي در آن نی به شما بدھد، زندگیزي ھم چفرصتد که اگر ي اگر شما متوجه شویول

  .  شودیقضاوت ھم کم م. دي شویاضافه کردن نم

  !.  کند، به ما چهی می گذرد و ھر کس چه کاری چه مین مھمانينجا، در ايبه ما چه که ا

  قضاوت خود را  و یرد و حس کنجکاوي بگیرادي گردد تا ای می که معتاد به قضاوت است، دنبال کسی کسیول

  .!.نديق، خود را برتر ببيارضاء و از آن طر

ن راستا و از اثراِت جھل يد مردم، در ھميي کسب تأیا براه انداختن بحث و جدل براينت آ\ت يمِت زي مقدار و قۀسيمقا

  . ستیھوده کاري و َفُضول و بیو خوابناک

 یم؟ دنباِل اثبات باورھاي زدی بزند، باز ما حرف م خواھد حرفینجاست و ميمان ايار، سليم که ي دانستیاگر ما م

  م؟ يخود بود

  . نهمان به ما داده؟ يا باورھا را سليآ

  .مان نبودهيم، از سلين و آن و از کتاب خواندن کسب کرده اياز پدر و مادر و ا

 را یجوھِر زندگ خواھد به شما یمان ميسل. مان با شماستيسل ان شود،يق شما خ�قانه بي از طری خرد زندگیوقت

  !.ديد بلکه در زمانيستين لحظه نيچون در ا!. ديزي گریببخشد اما ملول از او م

اگر . ، مثل حرف و عمل در خواب استیحرف ھا و اعماِل شما از خاستگاِه مِن ذھن. ، جھل استیدانِش مِن ذھن

  .  ستيیھوده گويو آن ب زند ی حرف می از جانِب شما حرف بزند، پس مِن ذھنید که زندگي دھیاجازه نم

 بوقوع خواھد یداد را درست کند، کين رويفتد  اي که قرار است بین اتفاق افتاد؟ اتفاقي چرا ا:دي کنیمدام تکرار م

  وست؟ يپ

  .نه شود؟ یدار مي پدیوندد زندگيد بوقوع بپي کنی که کوشش مید در حادثه ايشما مطمئن ھست

  مان است؟يسلن احترام به يست؟ اي نین خوابناکيا ايآ

  !.ديني بی را که در شماست نمیمانيد سلين لحظه ملوليرت چشم بند و ساحر است و از اين غي که ایتا زمان. ستين. نه

  تشنه را درد سر آرد بانگ رعد

  چون نداند کو کشاند ابر سعد
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   روانیچشم او ماندست در جو

 خبر از ذوق آب آسمان یب

. ب، ابر سعادت را بدنبال خواھد داشتي مھیِ  داند که آن صدایرا او نميد ز کنیغرِش رعد، تشنه را دچار سردرد م

ن و صورت پرست ي بیجه سطحي محسوسات را درک کند، در نتی تواند ماورایر نمي محسوسات در گذرد، ناگزۀطي که نتواند از حیعقل(

  ). شودیم

  د،ي آی ست، می بانگ رعد که َسمُبِل استاِد معنویوقت. مي، در ذھن، تشنه ھستیاريما در مقاِم ھش. تشنه دنبال آب است

   : دھدیھشدار م

  !.              دن به آنھا از جھالت و غفلت استيچسب.  را رھا کنی جھاِن مادیِ  ھایت شدگيدردھا و ھم ھو

ته و با  را ھم شسی دوخته، که آلودگیباريدِن طعِم آِب خالِص آسمان، چشم بر آب روان جوي چشیِ آن تشنه کام، بجا

  !. خود به ھمراه آورده

 یروني بیِ ت ھايم، از وضعي که جذب کرده ايی ھایم، انرژيده اي که نوشيیتا بحال آب ھا. ی زندگۀتشن. ميما تشنه ھست

  .مي و ھنوز تشنه ایرآب نکرده، ناراضيبوده و ما را س

 خواھد یب است و نميدرد آور و مھ دار، سری مِن ذھنی ست، که برای بخِش استاِد معنویِب آگاھيبانگِ رعد، نھ

  .  تواند رھا کندی را نمیت شدگيبشنود، ھزاران ھم ھو

  .مان است که ابر و سپس باران رحمت و ُپر برکت را بدنبال داردين بانگ مبارک سلياما ا

م ي تسلیست که وقتي خواھد، حواسش نیع، رزق مي است و از وقای، دنباِل آِب جوی جسمیِ اري مجھز به ھشۀتشن

  .  زندی بانگ میم، از آسمان، ِخَرد زندگيھست

  .ستيبار، تازه ني بارد، آِب ناودان و جویم از آسمان ميباراِن دست اول و خالص مستق

  . شودی می قاطی، با ِگل و =ی بارد، ابتدا خالص است اما بعد از به راه افتادن از ناودان و جوی که از آسمان میآب

 ی بوجود می که اتفاقات را ھم زندگین معنيبه ا.  آلوده شدهیذھن ھم ماننِد آِب آسمان است ول یِ اندوخته ھا و داده ھا

  !. م؟ي خواھیچرا آب و رزق خالص را از آسمان نم!. مي نوشیم و آب مي خواھی ما از اتفاقات رزق میآورد ول

 ما بطور یِ  ست که از حس ھايیز داده ھا َسمُبِل آن دسته ایجو. ميري گی ميیکتاي یه را از آسماِن فضاي اولیآن انرژ

  . مي نوشی شوند و ما می می جاریدست دوم و از جھاِن ماد

د و حواِس مان به آسماِن ي باشد، پس نگاه و دل و دی جوۀرون و به سبب ھا و به آِب آلودياگر چشم ما به اتفاقاِت ب

  .ميستيم نيپس، تسل. ستي نیزندگ

 ی نمیم، از اتفاقات زندگي کنین لحظه را قبول ميداِد اي رویعني. ميو برکِت آسمان دارم که چشم به باران يمي تسلیوقت

 یم، ميت به دوريم، از ھمھمه و اغتشاش و پارازي کار ھستۀآماد"  کام�ی و ذھنیکه از نظر بدنيم، در حاليخواھ

  .  کندیشنھاد مي را به ما پی چه راھیم که زندگيم بدانيخواھ

   شود؟ ی تازه خلق می که از درون مان چه ع�قه و چه خرد و چه فکرميم بداني خواھیم

  .  ستی و از مرِغ خانگی، از آلودگیرون و به جوي رسد و آن چشمداشت به اتفاقات و به بین ندا از آسمان ميا

  چشم شما به کجاست؟ 
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  .شما دارد به ید؟ بستگيد بنوشي خواھی ناظر، از آِب خالص و دست اول میِ اريا بعنواِن ھشيآ

   اسباب راندیَمرَکب ھمت سو

  از ُمسّبب =جرم محروم ماند

 است، بناچار محروم یاز ُمَسبِب که خدا، زندگ.  که تمام حواسش را به اسباب و به سبب ھا دادهیآن تشنه کام، کس

  . مانده

  . ُمَسبِب خداست

 یش طرح مين اتفاق را براي بھتریت که زندگرد و مطمئن اسي گی را بکار میم است و ِخَرِد زندگي که آرام و تسلیکس

   :ع راندهي علل وقای روان است، َمرَکِب ھمت را رویِ اما آنکه حواسش به جو.  ماندی با لحظه میزد، موازير

  . ,,... از آن واقعه ست و ین واقع، ناشين واقعه شد، ايآن واقعه باعِث بروِز ا,, 

  . شان، اما ُپر برکت بوده اندیرغم ظاھِر منفي که اتفاق افتاده علیعيه که وقادي تا بحال فھمی، چھل ساله ایھر انساِن س

 مسبب، و طراح داند که ی آشناست، ميیکتاي یِ  که با فضایکس. ت کرده اندي مثبت ھدای را به گونه ایر زندگيمس

  .  بوده استیزندگ

   .ندي بیم اتفاقات ی است، سبب ھا را عامل اصلذھنآنکه در 

  . م، مشک�ِت مان تکرار خواھند شدي نبری بخشد، پی مان سامان می، که به زندگيیکتاي یِ که به فضا یتا زمان

 ی حضور زنده شوند، با بحث و جدل و نزاع کاردرست نمیِ اري به ھشیاديد تعداِد زيدن به جامعه، باي سامان بخشیبرا

  .شود

 دھد و یِر شما قرار ميک را در مسي، اتفاقاِت نی و ِخَرِد زندگمي، تسلی، ُمَسبِب، خدا، زندگ"ا واقعايد؟ آيي گویشما چه م

   اتفاقات؟ۀا سلسلي کند؟، یراِھتان را باز م

  .  اتفاقاتۀ سلسل: دھندی کنند، پاسخ میرون را نگاه مي که فقط بيیآنھا

ن قانون علت يا. دي آیم بوجود يی شود و با=خره آن اتفاق نھای می و آن اتفاق سبب چه اتفاقی سبب چه اتفاقیچه اتفاق

  .رون استيو معلول در جھاِن ب

  .  کندی کار نمیاما قانوِن علت و معلول با جوھِر زندگ

ن ي�ت بنده ھم در ھميم و تحصيما ھم جزو آن ھست(ک يک و مکانيزي شود که در جھان فیادآورمان ميبه تکرار، مو=نا 

چه . دي گردی افتد، شما دنبال علت آن می می اتفاقی وقتیعني.  شودیک اتفاق مي باعِث یشه عاملي، ھم)نه بودهيزم

 یاگر دستم به گلدان نم.  اُفتدین مي کند و گلدان زمیا\ن دستم به گلدان اصابت م" ن اتفاق بوده؟ مث�ي سبب ایزيچ

  . افتادیخورد، نم

  داخته؟ انین گلدان را چه کسي ا: پرسدیند، مين گلدان را افتاده و واژگون ببي ایکياگر 

  . داشتهیليدل" حتما.  اُفتدی آن را انداخته وگرنه گلدان خودبخود نمیا کسيزلزله شده 

 حضور و کنده یِ اريا به زنده شدن به ھشي کند و درست است اما آیک، کار ميک و مکانيزين قانون در جھاِن فيالبته ا

  .نه. نهب است؟ ين ترتيشدن شما از جھاِن ُفرم ھم به ھم

  .مي دھی نمیروني بیحواِس مان را به سبب ھا ۀپس ما ھم
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 کند، بد و ناگوار قلمداد ی را بد قضاوت می موقع ھا که ذھن اتفاقیليد و خيد داشته باشي شود که شما امین باعث ميا

  . ديآرام باش. دينکن

  .دياوريُمَسبِب را به حساب ب

  :مي دو نکته بپردازم بهي خواھیامروز م. ردي گی صورت میاري ھشۀليل بوسيتبد" اساسا

 ی جسمیاريل ھشيتبد.  ست١٣٩٣١٣٩٣١٣٩٣١٣٩٣، یراني سال نو اۀن برنامي مصادف با اول٤٤٤٤٩٨٩٨٩٨٩٨ ۀامروز برنام"  اتفاقا.ل <زم استيـ تبد١١١١

  . ستي ممکن نیروني بی اسباب و ابزارھاۀليل بوسين تبدي حضور =زم است اما ایاريبه ھش

ن ي، ایا زندگي در درون، به اسِم خدا ید که عاملي کند، اما بشنوی نمنکه ذھن تان قبوليد ولو اين مھم را قبول کنيد ايبا

 . تو، تو َمکوشیِ  کوشم پی من ھم: کندیر و تحول را در درون دنبال مييتغ

   ...، ,,ن چقدر ظلم کرده يست، خدا من را فراموش کرده، ببينه، دنبال من ن ,, :نگو

  .  ستیماِت ھمان مرِغ خانگيز تعلن تصورات ايست، اين تصورات درست نيچکدام از ايھ

 آن مرغ، آزاد کند و فقط خودش یِ ت و آموزش ھاين جھان و از تربي و ای خواھد خودش را از مِن ذھنی میـ زندگ٢٢٢٢

  .  تواند خود را آزاد کندیم

   :ن کهي بر اید مبني بافته ای ذھِن تان، سلسله اۀلياگر شما تا بحال بوس

فتد، ي داد و اگر آن اتفاق بی رخ میگرين اتفاق طور ديفاق شد و اگر آن اتفاق رخ نداده بود ان اتيل به ايآن اتفاق تبد,, 

  ... ، ,, شوم ی حضور زنده شود، من ھم به حضور زنده میاريھمسر من به ھش" مث�

  .رد دای، آدم را در ذھن نگه میع ذھني ست، سلسله وقایع، ذھنين سلسلِه وقايا. ن سلسله تصورات، غلط استيا

   :رش است کهيم و پذيِق تسلياز طر

 چرخ او بگذارم، اعتراض، قضاوت، مقاومت، ی خواھم چوب =ی کند و من نمی خودش خود را آزاد میاريھش" 

  . چسبمی آفل و گذرا نمیزھاي کنم، به چینم

م، ي و گذرا بچسب آفلیزھاي اگر به چست،يش ني بیز است، حبابي عزی آدمی، قدرت، و ھر آنچه که برايیبايرو، زين

  .ردي گیَسماع مان صورت نم

 یما فقط نم.  رقصدی باشندگان مۀق ھمي از طریزندگ. ان دارديعت و در تمام ذراِت جھان جري َسماع، در تمام طب

  چرا؟!. ميرقص

م، يببچس.  بدِن ما ھم گذراستین جھان، حتي ایِ ت ھايده ھا و فُرم ھا و وضعي پدۀھم. ميدينکه به گذرا چسبي ایبرا

  !. ميدي روند و ما ھنوز نفھمین ميزھا از بيرا چيرد، زي گیَتَوُھِم مان جان م" م و فوراي شوین، لنگر، ميسنگ

  ".ستينه درست ن. " دي تأمل کنید؟ کميده اين رفته ھنوز چسبي که از بیزين درست است که شما به چيا ايآ

  !.از ُمسّبب =جرم محروم ماند

  انيند او ُمسّبب را عيآنک ب

   جھان؟ی نھد دل بر سببھایک
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نان، سبب را که يظاھر ب( کند؟ یدا مي پی دلبستگینجھاني ایِ ا به سبب ھايند، آي بیان و آشکار مي که ُمَسبِب را عیکس

  ). ستی باطنۀدي او مستلزم داشتن دۀمشاھدرا ينند زي بی مسبب ا=سباب را نمینند، ولي بیمحسوس و مشھود است م

  !.ميم و از مسبب خبر نداري کنیم و از عقِل ذھن، استفاده مي ھستیرون و مجھز به دانِش ذھنيع بيوقات با يما، ھم ھو

  . مي کنی مان وارد میمسبب را به کادر زندگن، يبعد از ا

. ديايم که ِخَرد و دانش، از آنطرف بي دھیاجازه م. ميري گی فاصله میم و از دانِش ذھني کنی نمیگر زرنگيآنموقع د

  . ستي نی باوراند که از جھاِن مادی مید و شما را به آبشخور خ�قي آیگر مي دیدار کننده از منبعيدانِش بن يا

ز آن آفل ي که ھمه چیدن به جھاني شما اگر با عدم قضاوت و مقاومت و نچسبیعنيند، يان ببي که ُمَسبِب را عیھر کس

   شد، ـیتان قو یِ  معنویِ  بازویِ روي که نید، پس از مدتيم شوياست، تسل

ست که اتفاقات را يگران ني شما و دید شد که کارھايشتر شد، متوجه خواھي حضورتان، بیِ اري و ھشیپس انداز معنو

م شدن، کارھا را يک کنترل کننده، اداره کننده ھست که بمحض رھا کردِن سِر کنترل و تسلي : آورد، بلکهیبوجود م

  !. ھد دی کند و امور را سر و سامان میدرست م

  .دلبر بردباِر من، آمده ُبرده باِر من :د کرديخودتان ھم تعجب خواھ

ن رفت، واکنش ي از بی وقتید، ولي کامل ببرۀ که ھست، استفادید، تا زماني استفاده نکنین جھانيم از امکانات اي گوینم

  . ديت رفت، آزرده نشو ھم از دسید، وقتيد، استفاده ببري امکانات رسیوقت. ديد، از جا کنده نشوينشان ندھ

  . دي ھستآن تان است و شما یِ ِر فکرھايد، که ھمان حِس آرامِش زي داریقسمت ثابت

  . دي بندی جھان نمیِ د و دل به سبب ھاي مانیاما شما آرام و ثابت م  کنندیر مييزھا در اطراِف تان تغيچ

*  

  . تان بخوانمي، برای، دفتر پنجِم مثنو١٧١٠١٧١٠١٧١٠١٧١٠ِت ين قسمت، از بيد در ايبدھاجازه 

   : ست که خدمِت تان عرض کردمی مطلبدوقصه، در رابطه با 

  . ی ست =زم و ضروریکه امر . حضوریاري، به ھشی ذھنی جسمیاريل ھشيتبد

   .ردي گی انجام میاري توسِط خود ھش کهیليتبد

 ی ما گذاشته میطرح و جلو ی زندگۀلي ھم بوسیرونيع بيوقا. ميل بدانين تبدي را علل ایرونيع بيم وقاي توانیما نم

  ).دادھا را موجب شده اندين رويگران ايم دي کنیدر ذھن فکر م(. شوند

  .ردي گیل صورت مين خدا و عزرائي بيین قصه، گفتگوي ایط

   :دي گویل ميخدا به عزرائ

   : پرسدیر و او مين باشندگان را بگيجان ا

  ؟ ی دھیفه را به من مين وظيچرا ا

خدمت تان  را یحاتيتوض ن رابطهيدر ا. ديابيآن را در یدا و کاربرد عملي آن را پید معني توانیمعنا دارد و شما ھم مل يل است و تمثيتمث(

  ).   کنمیعرض م

  .مي شوی حضور زنده میِ اريم و به ھشيري می می ست که نسبت به من ذھنیکنوع مرگ، وقتي

  .  رودیر خاک مي ست که تِن ما زیگِر مرگ، ھنگامينوِع د
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 شوند و به من حرف ینکه مردم با من دشمن مي اید برايت را به من ندھين مأموريد و اي لطف کن:دي گویل ميزرائع

  . زنندی بد میِ ھا

   : دھدیخدا پاسخ م

   :نديبگو" مث�. ع را مسبب بدانندي کنم که مردم وقای میمن کار

. ديايان نياسم شما به م" و اص�. کرد و ُمرد تصادف یکيآن .  ِسل گرفت و ُمردیف�ن.  حصبه گرفت و ُمردیف�ن

  .ن موضوع نباشينگران ا

  : ديل پرسيعزرائ

  رم، آنھا چه؟ي گی دانند که من جاِن شان را مین انسان ھا ھستند که زنده به حضورند و موضوع را مي از ایاما عده ا

   :خداوند پاسخ داد

. یري بگی توانیست و نميپس زنده اند و شما جان آنھا را =زم ن مرده اند، به من زنده شده اند، یآنھا که به مِن ذھن

ع را مسبب مرگشان يرا، آنھا وقايد که در ذھن زنده اند و البته نگران آنھا ھم نباش زي بدھیشما حواِس تان را به کسان

  .دي آیان نمينند و اسم تو به مي بیم

   :ل استي خوانم، جواِب خدا به عزرائیتان مي را که براین قسمتيا

نند و آنھا ھم که به ي بیع را اصل مي، وقای مِن ذھنیِ  دھم، انسان ھای کارھا را من انجام مۀ، ھمیچکاره ايتو ھ

  .  دھمی کارھا را من بعھده دارم و انجام مۀ دانند که ھمینند و مي بیک پرده ميحضور زنده شده اند، تو را فقط 

  

  ١٧١٠ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

 یمخف چه اگر یسبب ھم تو یک دياين ھم ليعزرائ تو کار بر د،ياين غيت زخم و مرض و اسباب بر او نظر آنک یک آمدن جواب

 ٨۵ه يه آاشاره ب (. اَْقَرُب ِاَليِه ِمْنُكْم َو لِكْن = ُتْبِصُرونَوَنْحنُ و   یک باشدن یمخف رنجور آن بر یک بود و سببھا، آن از یتر

  .)سوره واقعه

   :دي گویقصه من يادر 

د که ييد و با او کنار آي صحبت کنزه،ي نۀپرتاب کنندد با ي، شما باید م�مت کنيزه را نباي، نیزه زخم خوردياگر تو از ن

   چه؟ یعني. زه را نزندين

 یزه را زندگيحال آنکه ن. ميکن ی، م�مت م)زه راين(  دھدیُرخ مرون ي را که در جھان بیعي وقا،ما"  معمو=:یعني

  . کندی مپرتاب

  . زهيبا ننه د ي صحبت کنید با زندگيپس شما با

نکه ي نه اد،يني را ببینقِش زندگ آورند، ی ببار میج بديستند و نتايل شما ني کنند و مطابق میت مياگر اتفاقات شما را اذ

  ). شودی را باعث میگري و آن اتفاق، اتفاق دیتفاق سبب بروز ایاتفاق(!. ديني اتفاقات را اصل و عامل ببۀريزنج

   شما دارد؟ی برایغاميد که مطلب چه پينيد ببي بای شود ولینصورت مطرح ميرون مسئله به ايالبته در جھان ب

  . اندازندی کنند و کارھا را به گردن آنھا نمیزه و زخم و مرض را م�مت نميده اند، ني که به حضور رسیعده ا
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 اِلَيهِ  اَْقَربُ  َوَنْحنُ  و  یک نباشد یمخف رنجور آن ربَ  یک دوَ بُ  و ھا سبب آن از یتر یمخف چه اگر .یھست سبب تو ننددا یم آنھا

و ما به او از شما   )واقعه سوره ٨۵ هيآ به اشاره( است، ضيمر یعني است، رنجور که یکس. تُْبِصُرون J لِكنْ  وَ  ِمْنُكمْ 

  .ديرت نداريکن شما بصيم ليکترينزد

  . نندي بیگر نميافراد دکه يک ترم در حالي شوند که من از ھمه به آنھا نزدیاگر درست دقت کنند متوجه م

 آن شخص، اگر خوب دقت یول.  او انجام دھندی برای توانند کاریل نميرد، دوستان و فامي می انسان مینکه وقتيکما ا

  .نندي بیگران نمي دیک تر است، ولي، خدا به او از ھمه نزدیکند،  متوجه است که زندگ

  : جهينت

ن زنداِن ما را خراب يم، اگر خدا بخواھد اي غلط گرفته ایِ ت ھاي ترب،یم، از آن مرغ خانگي ھستیِض مِن ذھنيما مر

  . ک تر استيم، او از ھمه به ما نزديد ناراحت باشينبا)  کندید که او خراب ميم ديم خواھيخوب دقت کن(کند 

  .  ستیار ساده و پر معني ست که بسیتر مثنوين تيا

  زدان آنک باشد اصل دانيگفت 

  ان؟يندر مند او اي بیپس ترا ک

قت ين حقيامتوجه ست اما غالب مردم ي مرگ نیز سبب اصليل ني عزرائی حضرت حق است حت اتفاقات،ۀھممسبب 

  .ستندين

 اصل شناس باشد به اصلش زنده باشد، یعني ست، ی جالبۀن اصل دان ھم واژيا( اصل دان باشد ی اگر کس:ل گفتيخدا به عزرائ

ده ييت و به ذھن رفته و زاي به محدودیاري ھشیعني که به ذات خود زنده و قائم باشد، یشده، آدم منطبق یاري باشد که بر ھشی ایاريھش

 در ی فھمد که طرحی م)، اصل دان استستاده باشد، خود را شناخته، خدا را ھم شناخته باشدي اخود، ی پایروشده و برگشته و 

  . ی، تو ھم َسببیستي نیاکاره " ند، تو اص�ي بیان نميدستوِر کار بوده و تو را در م

 ما و یِت جسميوضع. مي ھستاوار يدر اخت" د و ما کام�ي آی می شود که تمام دستورھا از زندگیپس او متوجه م

     .) ستیفي مھم و ظرۀنکت(.  ماستمِ يتسلزاِن ي ما به میحضور ما و شاد

ده و خاکش ھم ي رسینور و آب به آن نمن درخت را که يباغبان ا. د که در حاِل خشک شدن بودهي را فرض کنیدرخت

با، در معرض نور قرار دادن درخت و آب و کود دادن و خاک .  کندیگرمنتقل مي ديیمرغوب نبوده، کنده و به جا

م آن عجله يد در ترمي که درخت خورده، نبای داند که با توجه به لطماتی کند، اما باغبان میمرغوب، کم کم رشد م

  . کرد

م و ا\ن بعد از پنجاه ي راه افتاده بودیم، بدنباِل مرِغ خانگيم که به حضور زنده شدِن مان را طول داده ايري پذیما ھم م

  . ميم شده اي و تسلی موازیسال، با زندگ

  . ميم، مقاومت نکني باشین لحظه موازين است که با ايتماِم حواِس مان در ا. ن استيھر چه ھست، ھم

  .دي کنین است، عجله نميد، ھر چه ھست، ھميم ھستيد و تسلي از ذھن، ھمت گمارده ادار شدنيبه ب" رايشما که اخ

  یا ش از عامه پنھان کردهيگرچه خو

  یا دگان ھم پردهيد ش روشنيپ
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. یستيش ني بیز حجابينان تو ني در نزد روشن بی، ولیق پنھان کرده اي خ�ۀل ھر چند تو خود را از عامي عزرائیا

ن ينند در عي بی عارفان گر چه تو را مینند ولي بی شمارند و تو را نمی ھا و حوادث میماري مرگ را بیب اصل مردم، سبۀ عامیعني(

 شناسند و تو را فقط حجاب ی جان ھا مۀق و ستانندي خ�ۀرانندي دانند بلکه تنھا حضرت حق را میحال تو را مسبب قبض روح و مرگ نم

  ). دارندیفعل حضرت حق محسوب م

نند و ي بی و آنھا تو را نمی خودت را پنھان کرده ای درست است که تو از مردم عاد:دي گویل مي عزرائخداوند به

 حضور زنده شده اند تو را یاري که به ھشیدگان، کسانينند، اما روشن دي بیر مي مرگ و میمرض ھا را عامل اصل

  . نندي بیفقط پرده م

  ست؟ يات چين ابيمنظوِر ا

 و ین اتفاقات زندگي اۀِر ھميم که زيستيمتوجه ن" م، اص�ي کنیا ھمه اش به اتفاقات توجه مد که مي خواھد بگویم

  .ن اتفاقات استين لحظه زنده و حاضراست و او طراِح ايمان ايخداست و سل

   ـم که منِ ي دانیم و نمي اندازیم و مشکل را به گردن مردم مي کنیگران را م�مت ميرون است و ديما حواِس مان به ب

  . دي آی دھد، از آنطرف میمان رخ مي که برایا اتفاقاتي کند و یجاد مين مسائل را اي خودمان ای قویِ ذھن

، به سبب، یز جزو سبب ھا ھستي دانند که تو نیم. نندي بی حضور زنده شده اند تو را فقط پرده میاري که به ھشیکسان

  .  ندارندیتوجھ

  .مي شوین لحظه موازين است که با اي مان ایم و تمام سعي نداریتوجھ، به سبب ھا یاريل ھشي تبدیما ھم برا

م، اگر از جھاِن يم، دست مان را باز کني چسبی گذرا میزھايم، اگر به چيم، قضاوت مان را کم کني کنیاگر قضاوت م

  ... م، ياندازيم، توقع مان را بيم، انتظار را صفر کنيدار شويم، بي داری توقعیماد

 مربوط یا واکنش ھاي گذشته یم که کارماي دانیم، مي کنیم و مثل آن درخت صبر مي کنیرانه کار ميگي موارد پیرو

  . شوندیم، درست مي کنی کنند و فعال اند، پس، صبر میند، ھم کار مي آیبه سوابِق مان که آ\ن بوجود م

  شان را ِشکَر باشد اََجليوانک ا

  چون نظرشان مست باشد در ُدَول؟

 یوين است، چگونه ممکن است چشم شان از سعادت و مکنت دنيريکه مرگ در نظرشان مانند ِشکر ش یآن کسان

ا ين دني دل نبسته تا انتقال از ایوي و مبتذل دنیبه مظاھر فان"  داند، قھراین و گوارا ميري که وصال حق را بس شیکس(مست شود؟ 

  ).ش تلخ و رنج آور باشديبرا

 بندد و به یرون نمي بیِ گر دلش را به متعلقاِت گذرايش ِشکر باشد، ديبرا یِن ذھن مردن به میعني که اجل، یکس

 من به :دي گویمو=نا م. ردي میگر نمي، دیموقع مرگ جسم" رد، بعداي بمیکبار به من ذھني یگر، اگر کسيعبارِت د

اگر حوصله ام سر رفت، .  گردمی توانم به ھمانجا بر میم" اگر بخواھم مجددا. نجاستيآنطرف رفته ام، حا= جسمم، ا

  . رومی َپرم و میباز م

 به متعلقات یگرچه توجه و نظريش گوارا باشد، دي برای مردن به من ذھنیم، اما اگر کسيستيما که در آن نقطه ن

 یدن مرگ جسمي شود و قبل از رسیرون دلبسته و وابسته نمي بیگذرا یِ ده ھايگر به پدي؟ آن آدم د خواھد داشتیويدن

  .ن خواھد بوديريش شي برایراند و بعد از آن مرگ جسمي می اش را می اش ع�ئق و مِن ذھنیکيزي فو
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  شان مرگ تنيش ايتلخ نبود پ

  چون روند از چاه و زندان در چمن

  . روندیرا از چاه و زندان به چمن زار ميز. ستي جسم تلخ نیِ نان، فنايدر نظر ا

   ذھن به یِ دار شدِن شما از فضايا بيا ي به دری ھا از خشکی مرغابدن آني، معادِل پریمرگ نسبت به مِن ذھن

  .  ستيیکتاي یِ  حضور، به فضایِ فضا

ل ما را ين تمايا. مي داشته باشیل به خشکيت کرده که مي تربیه ما را طورين دايا. مي، در چاه و زندانیما در مِن ذھن

ن جھان، ي ایِ ده ھايم که پديا توقع و انتظار داري.  ِکشاندیان م و توقع از متعلقاتمین جھاني ایِ زھايبه سمِت توقع از چ

ن جھان معتاد يبه ا. مي عادت کرده ایتيما به خواستن و افزودن و نارضا. ن کنندي ما را تأمی و آرامش ابدیخوشبخت

  ادمان چگونه ست؟ ياعت. ميشده ا

 بعد ۀم، لحظي کنیگر فکرمي دیا اتفاقيجع به جسم  بعد ھم راۀم، لحظي کنی فکر میا اتفاقي ین لحظه، راجع به جسميا

ر و ـ ي بعد اتفاقاِت گذشته مان را زۀم، لحظي کنیگر فکر مي دیطيگر و شراي دیم و به کسي شورانیِن ذھن را ميزم

 یز غبطه مياوردن ف�ن چي بعد از بدست نۀم، لحظي کنیت فکر مي بعد به از دست دادن ف�ن موقعۀم، لحظي کنیرو م

 بعد ھم ۀ ِکَشد و لحظیگر ما را به کام مي دیم و بعد ھم موضوعي ِکشیرون ميگر را بي دی بعد موردۀم، لحظيخور

  ... نطور، ي بعد ھم ھمۀنطور و لحظي بعد ھم ھمۀنطور، لحظيھم

 ی می موضوع بعدین موضوع بلند، روي ای، ذھن شان چھار، پنج مورد و موضوع را انتخاب کرده، از رویبعض

   .! چرخندیمن و حوش آن چند موضوع سالھا ي حول ا... و نندينش

   :ن موضوعات دردھا ھستندي از ایکي

  .,,نطور شده بود، چرا؟ چرا؟ يچرا او مرا بدبخت کرد؟ چرا به من ظلم شد؟ اگر آنطور نشده بود، اگر ا,, 

  .!.، چاه و زندان است من دارذھنِ  یِ در واقع، فضا.!.  زنداِن ما ھستندیِ ت و فکرھا، آجرھاي آه و ناله و شکا

 و آرامش دائِم خود را جستجو ی و خوشبختی ست و در آنھا شادیادمان، اق�م جھانيم و موضوِع اعتيما معتاد شده ا

  .!.مي کنیم

  .!. کندی را دنبال می و راحتی کند، آرامش و شادی که مصرف میک معتاد ھم در مواد مخدري

 ی کند، نمی وجود ندارد آن را دنبال نمیقي حقی و راحتی کند، آرامش و شادی که مصرف میاگر بداند در آن مواد

  . ِکَشد

  . ستيمتوجه ضعِف خود ن

نکه ي ایم، براي صرف کنید انرژين چاه، بايرون آمدن از اي بیبرا. مير افتاده اينطور، در چاِه ذھن، گيما ھم ھم

ِق آن، خود را يم از طري مطمئن =زم است تا بتوانیا طنابيردبان ن.  ِکَشدین، ما را به ته چاه ميزم) جاذبه( ثقِل یروين

  . خواھدیست، ت�ش ميساده ھم ن. ميبا= بِکِش

 طلبد، تا ما ی میادي زۀ محرکیِ رويم، نين جھان که ما به آنھا معتاد شده اي ایِ رون آمدن از ذھن، با توجه به جاذبه ھايب

  . اندازديرون بين فضا بيرا ُھل داده و از ا
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 تواند ما را با= یم، ميري گی میم از زندگيز و تسلي که در پرھی و توانیانرژ.  استزيقدرِت پرھن ھمان توان و يو ا

  .ِبکَِشد

  .  طلبدی و ذکاوت را میريگيت�ش و پ.  ھم سخت گرفتیلي ساده و نه خیليد خيه را نه باين قضيا

 کنند و به اصط�ح، در یا آثاِر مو=نا را مطالعه مي کنند ی م گنِج حضور را گوشۀ، برنامی مدتیِ ، طی، عده ا"مث�

  .  کنندی خود کار میف کردن مِن ذھنيرابطه با ضع

  .  زندی می رود و خودش را به موش مردگین نمي از بی شود، ولی و کوچک ميیج شناساي، بتدرین مِن ذھنيا

 خود بر ی، دوباره سر جا ,,من,, رده، اما بناگاه،  اش مُ ی کند که مِن ذھنی کند، فکر می خود کار می که رویفرد

  .!.  کندی حضور را متوقف میِ اري زنده شدن به ھشی گردد و ت�ش برایم

 مان ی، جسمیکيزي و مرِگ فی مرِگ مِن ذھنۀرانه، و تا لحظيگي کوچک و بزرگ را پید برخورد با مِن ذھنيما با

  .ميادامه دھ

   :تِ يھر لحظه رعا

 را در معرض دل و ی و سپاسگزاریم و قانون مزرعه و قانون جبران و قانون تعھد و ھماھنگيتسلز و صبر و يپرھ

  .ميم، بکاربريم، داشته باشيد، قرار دھيد

  . مي ِکشیرون مي، از لنگر، خود را بی جسمیاريم، از چاه و زندان، از ھشيري می می نسبت به مِن ذھنیپس وقت

  چيپ چيدند از جھان پيوا رھ

  چيچ، ھيد بر َفواِت ھيکس نگر

 ھر گز بخاطر از دادِن ی دانند از جھاِن ُپر زحمت و آکنده از ابت� رھا شده اند، کسین ميري که مرگ را شیکسان

  . دي گری، نم"چيھ"

  . ع به ھم وصل انديچ، وقايچ پي َرھد، در جھاِن پیم چيچ پيرد، از جھاِن پي بمی نسبت به مِن ذھنیاگر کس

   :ميشه درعلت و َمعلُولي ھماز نظر ذھن، ما

   ...و ,, ن شد ين سبب آن و آن سبب اينکار بشود، اياو باعث شد که من آنجا بروم، او باعث شد که ا,, 

ز يز به آن چين چياز ا(.  چرخاندی میِچِش ِکثرت و چندگانگيچ و َخم و در پي ُپر پیِ کِ ذھن، ما را در راھھايِچ تاريچاپيپ

  ).... زين چيز به ايو از آن چ

   ذھِن شما کجاھا، در چه رابطه و چگونه ست؟یِ چيچ در پيد؟ پينيکِ ذھِن خودتان را ببيچ و َخِم تاريد پي توانیا شما ميآ

  . ديربدھير مسييد تغيد، شايندازيچ ھا را بين پي از اید بعضي شايین شناسايبا ا

  !.د؟ي گری میا کسيچ، آيھچ اند، در فوت و از دست دادِن ي ما ھیِ  ذھنیِ ارھايارزش ھا و مع

  يیبرج زندان را شکست اَرکان

  ؟يیچ ازو رنجد دل زندانيھ

   سوزد؟ ین کار مي، از ایچ زندانيا دِل ھيران کند، آيان دولت، ساختمان زندان را وي از اَعیکيبه عنواِن مثال، اگر 

  . ند ِشکیواِر زندان را مي ست که در و دی، ھمان خدا، زندگیمنظور از مقاِم دولت
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 که در آن یانيا زنداني را بِشکنند، آیوار زنداني که دارد، دستور دھد دی، با استفاده از قدرتیک مقام دولتيد، يفرض کن

  !.  شوند؟یده ميزندانند، ناراحت و رنج

   :ميِل مو=نا، ما ا\ن در زندان و چاِه ذھن ھستين تمثيطبق ا

  . نه".!. د؟ يد برنجي بشکند و آزادتان کند، شما باواِر زنداِن  شما راياگر خدا بخواھد در و د" 

 زنداِن شما ھستند، خدا از یِ د، آجرھايده اي را که چسبینه ھا و موضوعاِت آفليات و خشم و رنجش ھا و کيتماِم شکا

، ھر تکه  رایندازد و زنداِن شما را خراب و آزاِدتان کند، ھر مورِد آفلين آجرھا را کنده و دور بيھمان اول خواسته ا

م و يد، نرفته و دوباره آن روزن را ترميرون برويجاد کند و شما بي ای را که دست برده و کنده تا روزنیآجر و سنگ

  . دي آن گذاشته ایگر را جاي دیزي، چینيگزيق جايد، از طرياعتراض کرده ا!. ديبسته ا

 و به آن دي گذاری آن می جایگريز ديچ" را، فودي دھی از دست مد وي را که به آن وابسته بوده ایزيبمحض آنکه چ

  .  ,,دار خواھد دادي پایت و خوشبختي و امنی زندگمن به یکين يا,,  :دي بندیدل م

ن ھم آفل و يگزي موضوِع جایِ  ھایکه موضوعات و دلبستگي در حال.دي رویچ و بافته شده، ميچ پيدوباره به جھان پ

  . دار و گذرنده ھستندي و ناپایموقت

  د؟ينطوريما ھم ھما شيآ

   رنجد؟ یا دل شما مي خواھد زندان شما را بِشکند، آی از دولت، مین است که ُرکنيبه ھر حال صحبت بر ا

دار ي خواھد شما را بیرد، مي گی زنداِن را بشکند، موضوعاِت آفل را از شما میِ وارھاي خواھد دی خدا می وقت:ديبدان

  . ديکند، نرنج

ر يد که در تقدي دانین؟ مگر نميا صرف وقت در زنداِن ذھن و زميد ي خواھیت را مييا و خدی در آزادیا زندگيآ

  !.خدا شود؟"  ست که مآ=یاريھش

  .  د رآنھا بودهیاِم آزاديپ. ديندازيھوده بوده ھمه را بيد تمام رنجش ھاتان بيديحا= که فھم

  ن سنگ مرمر را شکستيغ اي دریکا

  تا روان و جان ما از حبس َرست؟

  .دي گوینم" مسلما!. ن زندان را شکستي، او سنگ مرمِر ا! افسوس:دي گوی میا زندانيآ

  .  شماستی ھایت شدگيد و جزو ھم ھوي ست که شما به آن دلبسته ايیبايست؟ ھمان سنگ زين َمرَمر چيا

  . آن مقاِم دولت، خدا، مرمر را شکست

  .؟!. را شکستین خوشگلي افسوس که سنگِ به ا:ديي گویا شما ميآ

 ی شما، مۀت شدي خواھد آزاد شود، با برداشتن و گرفتِن متعلقاِت ھم ھوی مین مِن ذھنيروان و جاِن شما از حبِس ا

  :  کندی میاد آوري. دارتان کنديخواھد، ب

 وقت است یلين سنگِ َمرَمر، خي، ا!ی کنیواِر زنداِن توست، فقط تجسم مي آجِر دی کنین سنگ مرمر را که فکر ميا

  !.رون رفتِن تو باز شدهي بیکسته و روزن براکه ش

   ... ُبرده شده، گذشته ُمرده، خاطره کھنه شده، یزي مرده، چیکي رفته، یکي، "مث�

  !.ن لحظه زنده ستيا.  ُمرده ستیک خاطره و گذشته اين سنگ َمرَمر يا
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د ماننِد سنگِ َمرَمِر زندان، به آنھا ي نبایم، ولين کني ما با ارزشند توھی که برايیزھايا چيم به خاطرات ي خواھینم

  . ميم و در از دست دادِن شان، افسوس بخوريبچسب

  .  ما از چاه و زندانندی و آزاديی َمرَمِر زنداِن مان، ضامِن رھایِ از دست دادن سنگ ھا

  فيآن ُرخام خوب و آن سنگ شر

  في بود و اَلیبرج زندان را بھ

  !.ن کرده بود و با آن تناسب داشتين زندان را مز، ساختمایمتيس، و آن سنگ قيآن سنگ نف

   :ميي گویما م

سازگار ) فياَل( که از من گرفتند، فقط یزيف و مقدس، آن چي، آن سنگ َمرَمِر قشنگِ و آ ن سنگِ شر)سيسنگِ نف(ُرخام 

  !. واِر زنداِن من را قشنگ کرده بوديواِر زندان بود، در و دي دۀبنديو ز

 َدَود ی که روزنه باز شد، میا وقتي کند، یت ميواِر زندان شکاي خورد؟ از شکسته شدِن دی میسوسن افي، چنیا زندانيآ

   َجَھد؟ یرون ميو ب

   ".   تو، تو مکوشیِ  کوشم پیمن ھم. "  شکنندیوار زنداِن ما را مي، ھر لحظه، دی ارکان:دي خواھد بگویم

   تو، تو َمکوشیِ  ُکوشم پیخاُمش، کم ُخروش      من َھمک است، يصبح نزد

   "!.نم کَ ی تو میِ  آزادیِ واِر زندان، براي ست که من از دی، اعتراض به سنگِ َمرَمرینکه ھر خروشي ایبرا" 

  .!.؟یچرا کند :ی کنی و اعتراض می گذاریش ميتو دوباره سرجا

   بَرست؟یچون شکستش تا که زندان

  د شکستين بايدست او در جرم ا

فر يد به کيان آزاد شوند؟ بايواِر زندان را شکست تا زندانيران کرد، دي چرا آن بنا را و:)ميي گویما م(د ي گوی میزندان

  .!.ن ُجرم دستش را شکستيا

جاِد مانع، ي ایِ نين لحظه، مصداِق عيمقاومت ما در ا. م کار کندي گذاریم، نمي شکنیما با اعتراض مان، دست خدا را م

  ست؟ ي لحظه، بابت چنيمقاومت ما به ا" اص�. در کاِر خداست

  ,,شتربھتر ي ھرچه ب,, او بر یتيست، اساِس تربي نی آن مرغ خانگیِ تيستم تربي و سیِل مِن ذھنين لحظه مطابق ميا

م، با ي و تراش خورده را بدست آورده و بکار برده ایمتيس و قي نفین سنگ مرمرھايم و ايديما زحمت کش ,, :بنا بوده

   !.,, ميت شده ايآنھا ھم ھو

   "!. واِر زندانندين مرمرھا جزو دي ایول" 

  ن فُشاريد اي نگویچ زندانيھ

   کز حبس آرندش به داریجز کس

  !.رونش آورندي دار، از زندان بی بردن به پای که برای، مگر کس! زندی را میھوده اين حرِف بي چنیکدام زندان

  :) کندیف اشاره مي ظرۀک نکتيبه (

  .  دار زدِن اوستۀز آن حصار، به مثابرون آمدن اي، بی مِن ذھنیِ برا

  .  دھدیش را از دست مي از جوجه ھایکي ھم یآن مرغ خانگ. گر وجود ندارديم، او ديرون بجھي بیاگر ما از مِن ذھن
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 ی کند که مرغ بودن را به او بقبو=ند و گاه از دِر عاطفه و دلبستگی ترساند و ت�ش می را میپس مرغ، جوجه مرغاب

  !.، من بزرگت کرده امی من ھستۀ تو جوج:دي گوید شده و مو عجز، وار

رون ين زندان بيم از اي توانی، نمی ما با عقِل مِن ذھن،)ف قابل توجه ستي ظرۀن نکتيا( رود یا نمي به سمت دریمرغ خانگ

   :ميبرو

  .,,!.ستميگر نيرون بروم دي؟ اگر بی دار بزنی مرا ببری خواھینجا ھمه کاره ام، ميمن ا,, 

 ی فکر میرا مِن ذھني به اعتراض خودت ھم گوش نده، زی حت:دي گویمو=نا م.  ستیتمام اعتراضاِت ما از مِن ذھن

  !.  شودیخته ميھم به دار آو"  شود و البته، واقعایخته ميکند، به دار آو

  . شودی ما زنده میِ ِن واقعمن برود، ي از بیمِن ذھنم، ي کنی اصرار میرون آمدن از زندان و چاِه مِن ذھني ما، به بیول

   

  ش َبَرند را کِ ی باشد کسیتلخ ک

   قند؟یان زھر ماران سوياز م

 پر ی ھاینيري شی دھند و به سوی، نجات می َسمیان َزھِر مارھاي که او را از می کسیچگونه ممکن است برا

  !.ن انتقال تلخ باشد؟ي برند، ایَح�وت، م

   قند و شکر ببرند، تلخ است؟ یان َزھر مارھا، بسوي را از میاگر کس

 توانند ی کند، مردم میِت مان ميمان تلخ است و اذي مردم برایم، حرف ھاي داشته باشمنم و يما اگر در ذھن باش

ھر موقع که واکنش ... م، ي دھید واکنش نشان مي آی که خوشمان نمیزي شان را به ما منتقل کنند، از ھر چیِ دردھا

  . زدي ری َزھِر مار به کاِم مان ميیم، گوي دھی نشان میمنف

  م؟ي زنی اطراِف مان، دست و پا میِ  در َزھِر مارھایزانيحال، به چه م

ت يزھا، با موقعي مان با دردھا، با افراد، با چیِ  ھایت شدگيزاِن ھم ھويبه م.  دھندی که به ما درد ميیبه تعداد آدم ھا

   ...گران، ي دیِ  خود و به مِن ذھنیِ مان به مِن ذھن یزاِن چسبندگيھا، با توقعات، با انتظارات، با م

، یچ مِن ذھنيم، ھيا بسپاريد به دريم، دل و ديا کوچ کنيم و رو به دريرون بکشين مخمصه ھا خود را بياگر از درون ا

  .ب برساندي تواند به ما آسیگران، نمي دی خود و نه مِن ذھنینه مِن ذھن

  .تت کنندي توانند اذیمردم نم.  سازدیت زره مي داوود براا برو،ي به در:ادتان باشد گفتياگر 

  . شودی نم.نه شود؟ ی برند، تلخ میان َزھِر ماران به سمت قند مي را که از میا کسيآ

د، ي بروی ملکوتیِ ، به جھان ھايیکتاي ید و به فضايد و از آنھا عبور کنيشما ھم اگر به َزھِر ماراِن ذھن، توجه نکن

  . دي شویتلخ نم

   تنیجّرد گشته از غوغاجان مُ 

   تنیپا یپرد با َپرB دل، ب یم

  .  کندی جسم، با پر و باِل دل پرواز میِ  که روح از کثرت جسم رھا شود، زان پس، بدون کمک از پایوقت

  .  تن و با َپِر دل، ِبَپَردیِ  تواند بدوِن پای تن، میِ جاِن آزاد و جدا شده از غوغا

  . ست که در ذھن برپا شدهيیاھويھ.  ستی مِن ذھنۀ تن ھمھمیغوغا
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 من ما یِ شتر فکرھاي َپَرد، بیمان مھم است، فکرمان مي که برایزي خوِد ما که ھر لحظه در مورد چیِ اھويھ" او=

  .دارد

 تن و اجسام را که در ی خودشان را دارند، غوغایِ ارھايگر ھم ھست، آنھا ھم حرف ھا و معي دی ذھنیِ  من ھاۀھمھم

  . مي شنویت، مذھن برپاس

 ی چاره گی کنند و بیچاره ميد و بي ترسانند و نا امی دھند و مردم را می که اخبار نگران کننده ميیون ھايزياکثِر تلو

  . تن اندی، غوغای مِن ذھنی کنند، غوغایرا به مردم القاء م

 با َپِر دل، با َپِر بلکهل و اسباب،  علیِ ، پای مِن ذھنیِ  تن، پایِ  شود، بدوِن پای آزاد می مِن ذھنیِ جان که از غوغا

  .  َپَردی میاريھش

 رسانم، اجازه ی کنم و شما را به حضور مید؟ من کمک ميد به حضور زنده شوي خواھی شما م:دي گوی میمِن ذھن

   رساند؟ ی را به حضور می آدمیزيم چه چيد که بگويبدھ

  .  تن استیِ د، او پاي گویدرست نم. نه

  !.، کو َپِر دل؟!حا= کو دل؟ :دييشما ممکن است بگو. ديد با َپِر دل، ِبَپريا با شم:نجاست که گفتيا

  :پاسخ خواھد داد

مِن "  توجه نکن، اص�ی، به ضعِف خودت توجه نکن، به امکاناِت مِن ذھنی ھستیاريتو در طلب بِکُوش، تو ھش " 

  ".!.  تواند تو را به حضور زنده کند، به حرفش گوش ندهی نمیذھن

  .دي، گوش ندھ,, حضور زنده شوم؟یِ اريچکار کنم، تا به ھش,,  : ذھن تانیِ چ موقع به زمزمه ھايھ

  . ديد و از من ھم نپرسين سوال را از خودتان نکنيبارھا تکرار کرده ام که ا

 را یوت قضایب. دي من دارتان را کم کنیِ قضاوت ھا. ديمقاومت نکن. دي کنصبرد ي توانیم. ديشوم يتسلد ي توانیاما م

  :دين کنيتمر

ھر چه . ديد، بگوي گویھر کس ھر چه م.  کنمیک قضاوت ھم نمي ی حتی بروم، ولی خواھم به مھمانیمن امروز م" 

 چه یبرا.  کنندیست که مردم چه ميبه من مربوط ن.  برمیرون نميک حرف بيرون آمدم، ي بیوقت.  کند، بکندیم

  .  خواھمی نمیزيقضاوت کنم؟ چ

ست يم آن نقص در من نيدا کنم و بگوي پیز بديا چيدا وبه خود اضافه کنم و ي پیز خوبي کردم، بلکه چیمقضاوت " قب�

  ". شود؟ یم چه مينيبب. نکار را بکنمي خواھم ایو خود را با= ببرم و بھتر مطرح کنم، حال نم

  .دي دھی تن را از دست میِ د که پايد ديشما خواھ

" تو اص� ,, :مي زنی خود بر سر او مۀسي کند، با مقایت مي معنوی ادعایکي. ت است تن، قضاویِ  از پاھایکي" اتفاقا

  .  تن استیِ ن ھمان پاين درست است؟ ايا.  ,,یرياد بگيد از من ي و بایستيت بلد نيمعنو

   َچه که اندر شبانیB چو زندان ھم

  ند به خواب او ُگْلِستانيخسپد و ب

  زدان مرا در تن مَبري ید ايگو

  ن گلشن کنم من کّر و فريتا در
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ند که در وسط باغ ي بی خود را در خواب می زندانیوقت(. ندي که شبھا بخوابد و خواِب گلستان ببیاھچالي سیِ درست مانند زندان

ن ديرا رجوع به جسم ھمان و دي خواھد به عالم تن رجوع کند، زی خرامد، دوست دارد ھمچنان در آن حال باشد و ھر گز نمیو بوستان م

  ).زندان ھمان

  . جو=ن کنميیاين گلستاِن روي خداوندا مرا به قالب جسم باز مگردان تا در ا:دي گوی با زبان حال میآن زندان

  ) ". آنھا در شما زنده شودیِ د معنايد و اجازه دھيدوارم شما آنھا را بارھا بخواني ھستند امیات خوبينھا ابيا" (

  .ک ذھِن ماني شدن ما، در چاِه تاریِه زندانيشب.  کردندی می ھا را در چاه نگه داریم زندانيقد

 خواھد که او یست، از خدا مي نیند در گل و گلستان است و از چاه و زندان خبري بی که در خواب میزندانک يمثل 

  . بپردازدیان شکوه و ج�ل خداونديگر به چاه برنگرداند و در آن گلشن بماند و به بيرا د

   :دي گوی کند، می صحبت میندر مورِد مِن ذھ

م يک لحظه تسلي، !ريم و در زندان و چاِه ذھن و مشتقاتش اسي داری جسمیاريم و ھشيد، ما که در ذھن ھستيفرض کن

 و عشق و وحدت است و زمان ی از آرامش و آزادیعي حضور، گلستاِن وسۀم که گستري ببریم، پيوبه حضور زنده شو

 خلقت ی و اَمن، مشاھده گر و ناظِر رقِص تمامی ملکوتیميم در اقلي توانیست، مي نیھشه را به آنجا رايو مکان و اند

  ... ، !ميت باشي و ابدی کرانگی بۀدر پھن

گر به عقب برنگردم، به تن ينجا بمانم و دي خواھم ھمیا، من مي خدا:ديي گوی اقامت در آن قلمرو، نمیپس از لحظات

  نروم؟ 

د و ي کنی شود، فضا را باز میاد مي، پس انداِز حضورتان زیزانيد، به مي شویم ميسلشما ت. نِد حضور استين، فرآيا

 و یتان جديدار است، حرف و َزھِر مردم براي پایِ ش، آرامش و شادي، آسای ُمتَِضِمِن راحت:ن فضايد اي شویمتوجه م

اد ي در حال گذرند، کم و زیرونيب یزھاي ندارد، چی کند، کار مردم به شما ربطیست و شما را مسموم و تلخ نميمھم ن

  !. ذھن برنگردمکالُبدِ ن جا بمانم وبه ي خواھم ھمیا مي خدا:ديي گوی آنموقع م... در شما ندارد، یشدِن شان انعکاس

  . بدست داردین روند را زندگيد که ايتوجه داشته باش

  . دي خواھد شما آزاد باشی میزندگ

  زدان دعا شد مستجابيدش يگو

 ُNوابوا َمَرو و Mاَْعلَم ِبالص   

  :دي گویخدا به او م

  .دي مانی حضور میشما در فضا. به آنجا وامرو، برنگرد.  ذھن برنگردیِ به فضا.  شما مستجاب شدیدعا

 که چقدر با آن ی فھمیشتر ميق، بي عمی، در آرامشی شوی آگاه میگانگي یِ  تق�، در تعادل، به فضایشتر، بيھر چه ب

  !.ی و متبلور شوین جھان متجلي بود تا تو در ایت و ابزاري ماھيی و گوی داریندشاوي متعال خویفضا

  !. ده گاني مختِص برگزیوانينک، بر بام و دي، ایدين را برگزي و بھتریديبا، تو ساحر، تو که ھمه را شنيو تو د

 گندد یر نميست، شي نیه ايسوحساب و کتاب و ت آنجا که ... تر از فردا، یا، ماندنيق تر از دريع تر از فضا، عميوس

   ...ی که وعده داده شده بودی  تو بر مسند...و 

  . تو خوب است دانا تر استی که برایزي خدا به چ شک،یب
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  دوَ ن چون خوش بُ ي ببین خوابين چنيا

  دوَ ر رَ ده به جنت دَ يمرْگ ناد

  . ه بھشت رود، بدون آنکه مرگ را م�قات کند، بین است که آدمي چقدر نوشین خوابين چنيبب

 آن مرغ و ی مِن ذھنیست، براين خواب نيالبته ا. خواِب زنده شدن به حضور. ني ببین خوابي، چنیاگر ھنرمند" واقعا

  .   که دنبالش ھستند، خواب استيی ھایآن مرغاب

و  ی جان و خوشبختی وجود دارد، س�متیکتاي یِ  وحدت، فضایاي گنِج حضور، دن:دي گوید و مي آی می کسیوقت

ھمه را گذاشته و " تايد، نھايت نکنيد، خودتان را اذينقدر دنباِل آفل َنَدوي کند، این ميداِر ما را تضمي پایت و شاديامن

  ... د، ي رویم

نقدر خودتان يد؟ چرا ايد خرج کني خواھی ده سال چقدر میِ د، طيريگر ممکن است بميد و چند ساِل ديھشتاد ساله شده ا

د ي خواھیگر چه ميد؟ دي کنی می و خود خوریده، دلخوريد که به شما کم رسي کنیرا فکر مد؟ چي کنیرا ناراحت م

  د؟يد برسي خواھید؟ به کجا مينقدر مضطربيد؟ چرا ايبکن

  !. ؟یوانه شده ايا دي یني بی خواب م:ندي گویم

  . ني ببيیاين خواب و رويچن. به حرف او گوش نده. تو وا مرو. نه

، بھشت ی مرِگ مِن ذھنبا، یده، به بھشت بروي شود، حضور را تجربه کن که مرگ را ندیز ميا که شد، ھمه چيرو

  . شودی شما باز مین لحظه براي ست که ايیکتاي یِ فضا .دسترِس توست

 یآنجا خود را انعکاس. ی به آنجا پا بگذاری توانی نمی، با مِن ذھنی برويیتنھاد به ي که تو بای آرامش و وحدتیِ فضا

  ... یني بی نمخود" ، اص�یني بی از خود می را انعکاسی و ھستیو کل ھستاز تمام 

  د بر ِانتباهچ او حسرت خورَ يھ

  عر چاه؟ با سلسله در قَ نِ بر تَ 

دوست ندارد و بر " دار شود؟ مسلمايا ھرگز دوست دارد که از خواب بيده شده، آياھچال به بند کشي که در سیکس

  .  خوردی حسرت نمیداريب

 بماند، حسرِت ی آزادیِ  خواھد که او در ھمان جا، در فضایند، خدا ھم مي بی خود را می که در خواب، آزادیانا زنديآ

  !. ندير خود را در ته چاه ببي خورد تن با زنجی خورد؟ البته که حسرت نمی را میداريب

 ی نم بندد،یمه ته چاه ر بي را با زنجیاريھشحسرت جھان فرم، که  که به حضور زنده شده، ی کس،)ما(پس . نه

   .خورد

  زم رَ فِ  آخر در آ در صَ یمؤمن

  زمودست بَ که ترا بر آسمان بُ 

  .ش موثر خواھد بودي خود تکرار کند، برای آنھا را برای کنم که اگر کسیفکر م. ار مھم ھستنديات بسين ابيا

 ۀ وارد عرصیمان داريت اياگر به معنو(. را َبزمگاه تو بر فراز آسمان استيز. اي، در َصِف َرزم بی داریمان واقعياگر ا

  ).ستيا ني دن تو خاکستانۀرا مأوا و مرتبيکار با نفس شو، زيپ
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تو ) غذا(بدان که رزق . یستي من دار، بایِ  و در مقابل جاذبه ھای ذھن نروین است که به فضايکاِر تو، در ايرزم، پ

  .  ستیيکتاي یِ در آسمان، در فضا

م که ي نفس را آزاد نگذاریم، ھوايتوجه کن" قايم، دقي کنید به ھر چه که وارد جسم و ذھن و روح و قلب خود ميما با

  .  پروا به ھر طرف َسر بِکَِشدیب

م با ي توانیگر شود، مي بزرگ دیِ  ذھنیِ  خود و من ھایِ د و مغلوِب مِن ذھني حضوِرمان، نا امیِ اريم ھشياجازه ندھ

  . ميز و عشق، او را به درجات با= بِکِشيم و صبر و پرھي و تسلی پرتواِن آگاھیِ بالھا

 ی می که ما را به ھماوردیيم و به چالش ھايھوده نکني کاذب و بی ھای خوشگذرانیِ  را قربانی زندگۀلحظاِت زند

  .مييطلبند، خوش آمد بگو

م يزيده شده، فرو ري کشیگري را که در اطراف قلِب دیم و حصار ظن و تنفريز نگاه کنيبا عشق و عطوفت، به ھمه چ

  .     ميه کني را سخاوتمندانه ابراز و ھدیولطافت و مھربان

  .    رمي بگیشي پی در سپاسگزاری و از مِن ذھنیشيبا سکوت خو

ار بودن ي، آگاه و ھشیيخدالطافت و ِخَرد .   زندی ست که در قلب و وجودمان موج می ما عشقی؟ غذاستي ما چیغذا

  . زنده ستین لحظه، حِس زندگيبه ا

  و مانند زره و ِسَپر، ـ دي آی م در تمام ذرات تن و وجود ماست که از =مکانی و آرامش، ارتعاِش زندگحمت رَ �نِ يسَ 

  . مي روی مدرون شوند، در کند و کاو آنھا به یرون حاصل نمين غذاھا، از بياما ا. ردي گی ما را محافظت و در بر م

  .ايحال، در صِف رزم ب

  اميد راِه با= کن قيبر ام

   غ�میش محراب اي پیچو شمع ھم

  . زي، مانند شمع در مقابل محراب به پا خی معنویِ  مقاماِت وا=ِل بهيِد ني جوان، بنده، به امی جوانمرد، ایا

  . شودیده باشد، خاموش ميست، شمع، اگر خوابي حضور بایِ  پای که در محراِب مسجد گذاشته اند، رویمثل شمع

  . و شمع ات فروزانیستي حضور بایِ  پایِ د روي تو با

   :مي پردازیم مينجا، به تسليا

  . ديم باشيتسلد ھر لحظه ي توانیشما م

  . ن لحظه و ھر لحظه ستيدوست شدن با اتفاق ا. ن لحظه و ھر لحظه ستيرِش اتفاق ايم، پذيتسل

ن و ِکِشش ھا و جاذبه يد آفلي توانیم ميبا قدرِت تسل.  کندیستاده قائم بر خود، استوار ميم شما را بصورت شمع ايتسل

 و دعوِت یي کنند، شناسای می معرفی و حاذق و حافِظ زندگ و حاملینت داده و حاوي که خود را زین جھاني ایِ ھا

  . ستي نیَدر نابود شونده، زندگ. ديشان را رد کن

"  که در محراِب وجودم روشن است، با نوِر شمِع قائِم حضورم، درونم را که مقدس است، گر چه موقتایبا نوِر شمع

  . مي شوی ھا را میتن آن ھستم، با آِب ِخَرد آن غبارآلودگز نگاه داشينم و مسئوِل تمي بی گرفته، می غباِر آلودگیکم

 کنم، در ین ھر لحظه روشن بودِن شمع حضورم را مراقبت ميبنابرا. ت را در رابطه با خود دارندين مسئوليھمه ھم

  .نمي بید دارم و ميپرتو آن د
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  سوز از طلب یبار و ھم یاشک م

  ده جمله شبيچو شمع سر بر ھم

 خداخرِد  ف باشيا و شِب ذھن، لطيده و پاک کرده اند، در شب دنيش را چي که سوخته ھاید شمعسراسر شب را مانن

عت ھمواره به يا و شام طبيد در شب دنيشمع وجود سالک با(. ز و روشن باشياور و از آتِش طلب، اشک برين جھان بيرا به ا

  ).نداردبر  از طلب دست یرت روشن باشد و آني بصۀنور معرفت و بارق

  د؟ يا شما طلب داري آ:نجاستيسوال ا

ست يم، ا\ن که وقت ني خوانی از مو=نا میاتيا ابيم ي کنی گوش می معنویِ م، به برنامه ھايما ھر موقع وقت کرد,, 

  .,, دھندیوکارھا اجازه نم

بت يج و مصييتھ ذھن، درد و ۀختي پر ھمھمه و ُپر جنجال و بھم ریِ  خواھد از فضای میاگر کس. ن فرد، طلب ندارديا

 ست ی آرامش و َوجد و عشق و شادیِ  که فضایيکتاي یِ  وعزا و ِاغوا و خشم و تنفر و عدم شھامت، به فضایو تلخ

  . خواھدی برد و طلب و تقاضا، ِابرام و ِاصرار میبرود، کار م

  . ميني بی خود را نمیِ از و تمنايراھه زده، ني خود را به بید، در ما طلب ھم ھست، ولي گویمو=نا م

.  شودی ما جدا میِ م، َسِر مِن ذھني شویم ميھر موقع که تسل) ده ھم جالب استين اصط�ح شمع سربريا(ده يمانند شمِع سربر

  . ميما َسِر حضور دار

  ".م ي سوزیم، مي بریکِ ذھن بسر ميم و در شِب تاري حضور زنده نشده ایاري که به ھشیاما تا زمان" 

  ز شرابلب فرو بند از طعام و ا

  ن شتاب کُ ی خوان آسمانیسو

ز ي که مست کننده و کم ھوش کننده و مسموم کننده اند، پرھیي ھایدني ھا و نوشید دھان خود را از انواع خوردنيبا

 یِ  ھایدرست است که خداوند روز. د به قدر کفاف غذا بخوردي بایآدم(. ی بشتابی آسمانۀ گستردۀ سفری و به سوی و ببندیدھ

کن يول!.  خوردنیستن برايستن است، نه زي زیده، پس خوردن برايافري آنھا نیده است، اما انسان را براي انسان آفریل را براپاک و ح�

 عادت به طعام را ازد صرف يبا یآدم. مي دانین لحظات مي خوردن را لذت بخش ترۀم و لحظي انباشتن شکم ھستۀشياغلِب ما در اند

  ). من باشديمضراِت آن ال کند تا از گزند يضرورت تبد

 ۀز و کنترِل َنفس، به منزليعدِم پرھ.  کند، مثل شراب و طعام، کم بخورین جھان که تو را مست ميِز ايپس، از ھر چ

  . عدِم حضور ھم ھست

 با ولع و یم وليدن داشته باشياز مفرط به خوردن و نوشي آنکه نیم و بي کنیدن خود را کنترل نمي خوردن و نوشیوقت

 حاصله نه تنھا جسم را مسموم یِ م، انرژي کنیم و اضافه مي کنیم، به جسم خود اضافه مي بلعیم و مي بلعی، محرص

  .  کندی را ھم مسموم میاريبلکه عدم کنترل نفس، ھش

 یازي نین بيم که در عياجازه ندار.  ستی شود برخاسته از مِن ذھنی می ھم که موجب پرخوری و اضطرابینگران

 شود، لب ات را از آن فرو ی حاصله شراب محسوب میم، انرژي، ناموقع به جسم خود وارد و اضافه کن رایھر طعام

  . شتاب کنی آسمانۀ سفریبند و به سو

  ديدار ام یم بر آسمان مم به دَ دَ 
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  دي آسمان رقصان چو بیدر ھوا

  . د رقصان شوي بد داشته باش و به عشق آن آسمان مانند درختيت اميلحظه به لحظه، بر آسماِن معنو

د ي، به جھاِن فراسو، امیيکتاي یِ  به فضایعني، به خدا، ی، به زندگیيکتاي یِ ھر لحظه، ھر لحظه به آسمان، سمُبِل فضا

   .داشته باش

.  رسدید داشته باشد که به آنجا ميد امي خود کار کند بایر تکامل، ھر کس که در طلِب آسماِن عشق باشد و رويدر مس

  .ميم که برنگردين حال مواظبيم، اما در عيد، رقصانيم، مانند شاخ و برِگ بي برسیيکتاي یبه فضام ي خواھیما م

 گذارد،  ی تان میِ  پای کند و جلویم ميتان ترسي برای که زندگید و ھر طرحيد به ذھن برگرديد که نباي دانیا شما ميآ

  .  دانمی بھتر منگو من با ذھن خودم. برنگرد. داد است؟ وا مروين طرح و رويبھتر

واب :ن جمله را حفظ کن و ھمواره تکرار کني ای خواھیاگر م Mاَْعلَم بِالص ُNوا َمَرو و .  

ت يد انجام ندھم، تربي گوی که ذھن من دار میم، کاري لرزم که خ�ف نکنم، دروغ نگوید مي روم، مثل بینمبه آنجا 

  .  لرزدیا درد حمل کنم، تنم ميجاد کنم و ينکه مبادا درد اي از ا".من بط ام " ندازم، ي بیکي یکي را ی مرغ خانگیِ ھا

  د؟ي رنجیا باز ھم ميزد، آي ریدن، درد به وجوِد شما ميد که در رنجيشما اگر بدان

  .دي نداشته باشی کند، بکند، توقعی می ھر کاریھر کس

  !.د؟يد که نرنجيد بلرزيا مثل بيد يا بھتر است که برنجيآ

   :ديار ھستيد، مراقب و ھشي کنیاط ميد، از ترس است، بلکه احتيدِن مثِل بيزن لريم اي گوینم

  ".    روم یاگر خطا کنم، دوباره به زنداِن ذھن م" 

  دتيآ یم از آسمان مم به دَ دَ 

  دتيافزا یآب و آتش رزق م

  گر ترا آنجا برد نبود عجب

  منگر اندر ِعجز و بنگر در طلب

 یش رزق ات مي دھند و موجب افزای تو را رونق می مادیزندگ) ابر و آفتاب (لحظه به لحظه از آسمان آب و آتش

 ی رسد و رزق و قوِت معنوی می ربانۀت و حرارت شوق و جذبيز، ھر لحظه، باراِن عناي نیاز آسماِن معنو. گردند

  .ندي افزایتو را م

د به ي، تو نبای ُفرم و از جنِس آسمانیب یاريفراموش نکن که از جنِس ھش. اگر طلب تو را به آسمان ُبرد، عجب مدار

 خود آنقدر توجه نکن که از نقاِط مثبت ات یبه نقاط منف. ی طلب خود بنگریرويد به ني بلکه بایعجز خود نگاه کن

  .یغافل شو

  .  شودی تو اضافه می رسد و به غذایم) عشق(و آتش ) ِخَرد(لحظه به لحظه از آسمان، آب 

 ھم آب و آتش، ِخَرِد و عشق، ھر دو یدر جھان ماد.  ھم ھستندی تمدن و آبادانۀندي زاآب و آتش، خالق و مولِد و

عقِل مِن . ھر جا خرد ھست، عشق ھم ھست. ک سکه اند، ھر جا عشق ھست، خرد ھم ھستيسازنده اند و ھر دو، بر 

 ید، از آنطرف ميدارن لحظه شما حضور يا. دي آین لحظه از آنطرف مي ست که ایتيفيست، خرد آن کي خرد نیذھن
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د، صبر يد، توقع نداشته باشيد، نرنجيد، حرص نزنيد، کار خطا نکني نروید تا به من ذھني لرزید ميد و شما که مثل بيآ

  .ديت داشته باشيد، رضايکن

 ۀستادي عشق، شمِع ایِ  روشن نگه داشتن نور خرد و گرماید و براي لرزید مي، مثل بی نرفتن به مِن ذھنیبرا

  .ديحضور

  ن طلب در تو گروگان خداستيک

   سزاستیزانک ھر طالب به مطلوب

 توان از ی را میارزش و اعتبار ھر عاشق(. ش استي سزاواِر مطلوِب خوین طلب در ما امانت خداست، ھر طالبيکشِش ا

 ـ یاريشده شدن از ذھن و زنده شدن به ھيي زای شما براۀارانه و آرزومنداني طلب ھشیعني. )ص داديمعشوق او تشخ

 را به انجام مھمن ي خواھد که شما اینه شده و ا\ن خدا مي، در وجود شما نھادیيکتاي یِ دن به فضايحضور و رس

  . سته ستي که مطلوب اش است شایزيرا ھر طالب، به ھر چيز. ديرسان

وضِع حرص و د و از مي شود و طالِب آن ھستی در ذھن شما مطرح می که در درون و حت)ک ھدفي یحت( یھر خواست

  . دن به آن در شما گذاشته شدهي رسیيتوانا" ست، حتمايطمع،ن

  .  آن مطلوب ھم ما را سزاستیعنيم، ي آن ھستۀستيم، پس شاي کنیحا= که ما آرامش و زنده شدن به حضور را طلب م

  ن طلب افزون شوديجھد کن تا ا

  رون شودين بن چاه تَ يتا دلت ز

  . ابد تا قلب ات از چاه جسم رھا شوديش يزا طلب در تو افیرويکوشش کن تا ن

  ).  شودیت آزاد ميد، روحش از زندان جسم و جسمانيقت بگراي حقیِ ، به سوی آدمیوقت(

ن لحظه شمع يم، به فرم اي باشین لحظه آشتيم، با ايشمِع حضور را روشن نگه دار )ینه با مِن ذھن(م يَجھد و کوشش کن

  . مينيبعنوان ناظر ب)  غلط گذشته رای کارھایحت( ذھن را یم و کارھايستيا حضور بی پایم، رويخرد را بتابان

 شمع یم، ولي کنی زند که ما توجه نمی َلق میِ ا حرف ھاي  کندی لق می فکرھایگاھ.  فکر و حرف استۀذھن، خان

  . حضور دسِت مان است

 ذھن و ی کارھایيبا شناسا. ديايرون بيم، تا طلب مان روز به روز افزون شود و دِل مان از چاِه تن بي کنیجھد م

ن يم، فقط اي نداری کند، ما کاری خود را از چاِه تن آزاد میاريھش) ميستيما ن( ی آن و با استفاده از خرد زندگیتماشا

  . کندیت ميشمع را دست گرفته، نوِر آن، ما را ھدا

  ن آن ف�نيد ُمرد مسکيخلق گو

   غاف�نیام ا  زندهیيتو بگو

  .بدبخت، که نه غم و نه غصه و نه حرص دارد. چاره ُمردين بي ا:ندي گویمردم م. دم گوش ندهبه حرف مر

 ف�ن شخص که نه دعوا دارد نه یم، ولي دھی نشان میم، نسبت به ھم واکنِش منفيم و با ھم دعوا داريما مضطرب,, 

  !. ,,ست که مرده د، معلوم اي آیرون نمي دھد و از خانه اش ھم سرو صدا بی نشان میواکنش منف

  ". د يزنده شده ا " :د بلکهيشما نمرده ا. نه

  . غاف�نیام ا  زندهیين آن ف�ن       تو بگويد ُمرد مسکيخلق گو
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  ھا خفته است چو تن گر تن من ھم

  ھشت جنت در دلم بشکفته است

 که به  ی ھا خفته، اما به درجه ا تنۀيمثل بق) ظاھربه ( مانده، یزي من، چین تِن جسمي از ای من، حتیِ اگر از مِن ذھن

 ی مان عقب میمِن ذھن ) رسدی شود، به صفر نمی ما کامل و صد در صد محو نمیِ مِن ذھن(م ي شوی حضور زنده میِ اريھش

  .  خواھد ابراز وجود کندی تواند آنطور که می حضور ما روشن است، نمیاريکشد، چون شمِع ھش

 ی غلط انجام نمیِ م، کارھاي کنیم، نظارت ميني بیم، او را ميي آیپِس او بر ماگر ده در صد ھم خود را طرح کند، از 

   ...م، ي کنی وادار نمیم، مردم را به واکنش منفيدھ

 ست، نه ی ست، در دروِن آدمیست، بلکه روحي  نی کند که بھشت، مکانی مان میاد آوريت، ين بيق ايمو=نا، از طر

  . روِن اويدر ب

  .مي کنیزان بھشت را لمس ميم، به ھمان مي خود را رھا کنی من ذھنیش ھا که از کشیزانيبه م

  ن بوديجان چو خفته در گل و نسر

  ن بود؟يچه غمست ار تن در آن ِسرگ

  جان خفته چه خبر دارد ز تن

  ا در ُگوْلَخن؟يکو به گلشن خفت 

ا در توِن يده يش در گلستان خوابنکه جسميده، چه باک دارد از ايت به آرامش رسي معنوی که در مراتِب با=یروح

  حمام؟

ن مردم يم، گر چه، بي روی میيکتاي یِ  به فضایوقت. اصل، جاِن ماست:  کندیادآوري خواھد به ما ینجا مو=نا ميا

م، با او يري گی ِخَرد و قدرت و عقل مان را از آن فضا میم، ولي انجام دھیيم مثل آنھا کارھايم و مجبوري کنی میزندگ

  .مي داشته باشی ھم من ذھنینکه در صد کميزد ولو اي ری ما میم، برکت از آنجا به فکرھاي کنیحرکت م

راموِن مان را روشن نگه يم و پينکه شمع ِخَرد را در دست داشته باشي صفر داشته باشد، ھمی تواند مِن ذھنی نمیآدم

  .ار مھم استيبسن يد و اي ابراز وجود نمایلي تواند خیف شده و نمي ضعیم، مِن ذھنيدار

  . ديد، حضور داري ھستین ا\ن ھم که شما بعنوان ناظر و مشاھده گر، در حال نظارت بر مِن ذھنيھم

 که به آن مجھز شده ی و عشق و لطافتیي با ِخَرِد خداید وليني بی را می مِن ذھنیِ انواِع رفتار و کنش ھا و جذبه ھا

  د و خود را شفا  يري پذید، اشتباھات خود را مي اندازی دردھا را م.ديد با چالش ھا درست برخورد کني توانید، ميا

  . دي شوی، غوطه ور می آرامش و تعادل و تعالیِ ج، در فضايد و بتدري دھیم

   :نکهيخ�صه ا

  .  کندی میا سپري کند، ھر چند تِن ما دِر دنیر مين سيجان و روح و اصِل ما در گل و نسر

  : بردیش ميمو=نا در دو سطح موضوع را پ

ا يد در دني داند که تن اش بایم.  شودی آنھا نمی قاطیند ولي بین جھان را مي ای مِن ذھنۀھودي بیِ  از کارھایليخ

  .  ھم نداردی کند، اشکالیزندگ

  !.ا در ُگلَخن، در توِن حمام؟يجان که در آرامش خفته باشد، از تن چه خبر دارد؟ در گلشن است 
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 یدائم برکِت حضور، به تِن ما م.  شودین ِخَرد بھره مند ميز، از اي حضور باشد، تِن ما نیِ االبته، اگر جاِن ما در فض

   .رندي گی مان بھتر و سر و سامان میِ زد و روز به روز سالم تر و کارھاير

   :دي گوی رسد که مو=نا میبنظر م

  .  بَِپَردیيکتاي یِ  تواند به فضاین ا\ن ميدند، جاِن شما ھم ھميا پري که به درون دریي ھایمانند آن مرغاب

ن جدا ي تواند زنده باشد، ھمچنیک مقدار تن، مي حضور، به موازات یِ اري جان، بصورِت ھش:پس، امروز مو=نا گفت

  . از آن، مشاھده گر و ناظِر آن، شاد و در آرامش بسر َبرد

  

  زند جان در جھان آبگون یم

  )١(  ْعَلُمونيَ  یَت َقْوميْ ا لَ ينعره 

  .  کاش قوم من بدانندی آورد که ایاد بر مين فريُ  رنگ و َتعَ یح در جھاِن برو

  .  نقش، مانند آب و به رنگ آبی صورت و بین و بيُ  رنگ و َتعَ ی جھاِن بیعنيجھاِن آبگون، 

چ يقِت جھان، ھيد که حقيريد بپذي توانیا شما ميآ.  نداردیچ رنگيقت است که ھيمقصود از جھاِن آبگون، جھاِن حق

، بت ی خود خلق کرده ای که در ذھن برایده ھا و باورھا و اعتقاداتي که چارچوب ھا و ایري بپذی توانیا ميآ!. باشد؟

  !. ستند؟يد و خدا ني ھستند که از بت خانه به ذھن منتقل کردیيھا

ن و جوھر، در  که موج و جایيداي ناپیرد، و ماوراء زمان و مکان است، آنجاي گینھمه را در بر مي که ایيفضا

چ اند، يچ شدن را تجربه کرده اند و آنک ھيچ بودن و ھيوندند و ھي پی و عشق، به ھم میيکتاي کراِن روِح یانوس بياق

  ....  از خ�ءیيدر قلمرو. خدا آنجاست

  !.  دانستندیکاش قوم من بھتر ميا:  زندی نعره م)رنگيب( آبگون یِ جان در آن فضا

د را ين درخواست و تقاضا و امي برود و در آنجا مستقر شود، دائم ایيکتاي یواند به فضا بتیگر، اگر کسيبه عبارت د

  !. دارد که قومش، مردم بفھمند

 ۀ را از آن جھان بصورت نعریيکويمرتب ِخَرد و عشق و ن.  مو=ناستۀد ھم مثل نعرين نعره و درخواست و اميا

  !. قوم بھتر بدانندن ينکه ايد اي کند، به امین جھان ميمستانه وارد ا

 ینکه آنھا نميرغم اي کند، علی می دارند، زندگیگر که مِن قوي دی ذھنیان تن من ھاي تِن شما در می وقت:مو=نا گفت

د آن است ي زند و دائم به امیت و آزار رسانند اما جاِن شما نعره مي مراوده دارد، اذیيکتاي یِ  را که با فضایتوانند کس

  . د و بدانندکه مردم بھتر بفھمن

ب ي را به رنج انداخته و به صلی که وی، آنانی ذھنی من ھایب، که براي صلیح در با=يمشابه صحبت و ک�ِم مس

  !. دانندینان نميا :دند، طلب بخشش کرد و گفتيکش

  . ديد را دارين ک�م و اميشما ھم ھم

 مستانه را داشته ۀد و نعري درخواست و تقاضا و امنيد و دائم ايائين نييد و پاي، وحدت، بمانیيکتاي یِ شما در آن فضا

 خواھند مرا به ی کنند، می زنند، انتقاد میگر صدمه ميکدي شوند، به ی حضور زنده نمیِ اري چرا مردم به ھش:ديباش

  ...  کنند و یجاد مي ایکيزي فی خودشان بکشانند، مزاحمت ھایارين، به سطح ھشييپا
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  .ن نعمت برخوردار بودندي، از ا! دانستندینھا ھم ميکاش ايان است که ي ا مرتب در آن فضا خواسِت تانیول

  .دي بخشید و مي رنجیپس نم

  .  شومی ممنن کنم، از جنِس ي اگر نفر:ن نکرد و گفتينفر. ح انجام داديھمان که مس

  .  ستین کاِر مِن ذھنينفر!. ن کنمي توانم نفریچطور م. حميمن مس

  ندَ  بَ ني ایست جان بيگر نخواھد ز

   خواھد ُبَدن؟یوان کيپس فلک ا

، ) کندی تواند زندگی میعني( کند ین َبَدن، نتواند، نخواھد، زندگي اگر جاِن ما و روِح ما بدوِن ا:دي خواھد بگویمو=نا م

  ست؟ يواِن کي، ایيکتاي یِ ن آسمان، فضايپس ا

  .ن بدن ھم زنده باشدي تواند بدون ای می کند ولی مین بدن زندگي ُفرِم ما، اگر چه در ای بیِ اريھم جان ما، ھش" عم�

  .  حضوریِ رجسمي غیاري داشته باشد و ھم ھشی جسمیاريھم ھش. ديايرون بين کالبد بي تواند از ایم

  . کامل، نداردیِ  جسمیِ اري به ھشیاجياحت

 کند، ی تواند زندگیدن نم با بدن جدا کند، اگر جان بدوِن بَ یت شدگي تواند خودش را از ھم ھوین، اگر جان نميبنابرا

واِن ين اي، پس ا!مي کنی جسم به جھان نگاه می، ب!مي کنی تمام اجسام، به جھان نگاه میپس چگونه ست که ما ورا

  !.ست؟يوان کين اي، ایواِن زندگين ايواِن آسمان، اين ايفلک، ا

  ستي بدن جان تو زیگر نخواھد ب

ماِء ِرْزقُکُمیفِ  Mست؟ي کیروز )٢(   الس  

   شما در آسمان است؟یِ  روز:دي فرمای میم به چه کسي کند، پس قرآن کریر روح تو نخواھد بدون جسم زندگاگ

 حضوِر قائم به ذات خود، ا\ن با وجود زنده یِ اريم ھشي توانی ما نمیعني کند، ی تواند زندگیاگر جاِن ما بدون بدن نم

   : قرآنۀين آيم، پس ايبودن بدِن مان بشو

  !. گفته شده؟ی چه کسی، برا" ھر آنچه وعده داده شده در آسمانھاست  شما ویِ روز" 

 ھا و از یت شدگيم، از ھم ھويه کني تغذیاز جھان ماد"  دھد؟ اگر قرار بود که ما تمامای می ای چه معنی آسمانیِ روز

 یمانھاست، برا شما در آسیِ نکه روزي ایم، پس معنيري بگیت و زندگيم و حس امنيري بگین جھان خوشبختياجسام ا

  !.  گفته شده؟یک

  ". ما گفتند یبرا" 

 ست، ھمان گستره یاريآسماِن ھش.  ستیيکتاي یِ آسماِن فضا.  از آسمان، اشاره به آسماِن درون استیِ منظوِر روز

  !.).مي کوچک، بگنجین ذھنيت، در چني نھای بیمان ھم از معجزات است که يا(.  کوچکِ ذھن شدیِ ت که وارد ِکشتي نھای بیا

  .مي کنیکنترل را رھا م. مي شویل ميم، به آسمان تبديده شويي زایبه محض آنکه از مِن ذھن

  . مي ترسیم؟ چون ميچرا کنترل را بدست گرفته ا

ست که پوِل تان را ي نین معنيد، به اياگرشما کنترل نکن.  کندی را کنترل میا جھاِن مادي ی ترسد، عده ای که میکس

 شدِن ی، جاری کار خواست در رابطه با شما انجام دھد، نه، کنترل روش ذھن است و خردمندا ھر کس ھريبخورند 

  .  از خداستیبرکِت زندگ
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  . زدي تان بریِ  به فکرھاِخَرِد خدا، عقِل ترس ید بجايشما اجازه بدھ

 کنند، یه شما کمک م شود، مردم بی شود، روابِط تان بھتر میاد ميد، پوِل تان ھم زياگر با عشق با جھان برخورد کن

   ...ھمه دوسِت تان دارند و 

ر ييم که تغي خواھیر و از دست رفتن ھستند و ما نمييزھا ھم در حال تغين چيم و ايزھا را محکم گرفته اي ما چیوقت

، باز  که کوچک شده بودیتينھاين بيکدفعه ايم، ي، اگر کنترل را رھا کن)ر را دوست نداردييذھن تغ(ن بروند يکنند و از ب

  . ردي گیدر َبر م، ) مانده باشدی از او باقیاگر آثار( را ی آن مِن ذھنی شود و حتیل مي آسمان، تبدیشده و به گستردگ

  .  شمایِ شما، آسمان و ستاره ھا، فکرھا

  . شودیج از آنھا گرفته مي داشته باشند که بتدرمنن ستاره ھا ممکن است يا

ن يت در اي نھای بۀشي را بصورت ریتي نھاین آسماِن بيت بزرگ باشد و شما ايانھي تواند بی شما، میِ آسماِن خردورز

د، ياگر کنترل را رھا کن" ت، يت و ابدي نھایِت بيم با دو خاصيد و چون ما از جنس خدا ھستي کنیلحظه، حس م

  . ھایيباي امکانات و زۀمنشاء ھم". دي شوی آسمان مید، به ھمان گستردگينترس

 که از ی ای و آرامش و انرژیش و شاديت و گشايبا ِرزق و ِخَرد و خ�ق. ديني بی تان را میِ دھا تمام فکرھا و در

ت ين آسمان، غبارھا را که ھم ھويدر رگباِر ِخَرِد ا.  کنندیدا مي تان شفا پیِ  رسد، دردھاین آسمان درون مي ایگستردگ

  .ميي شوین جھانند، مي گذران ایِ ت ھا و دردھاي ھا و وضعیشدگ

  . ميق را تجربه کنيم آرامِش عمي توانیامده، نمين آسمان در ما بوجود ني که ایتا موقع

  

  . شد، غِم نردبان َنماَندیَرِه آسمان درون است، َپِر عشق را بجنبان       َپِر عشق چون قو

  

*  

  
  .سي سوره ۶٢ هيآ به اشاره  . )١( 

  .اتيذار سوره ٢٢ هيآ به اشاره. ) ٢(


