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 ۵١٩١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

   دلبر منی دل به سویبرو ا

  د شرق و شمع روشنيبدان خورش

   رویيسوی بیمرو ھر سو به سو

  افت مسکنين بدان سو يکه ھر مسک

  ون قلم بر خط امرشبنه سر چ

  سر از او افراشت گردنیکه ھر ب

  که جز در ظل آن سلطان خوبان

  ست مأمنيدل ترسندگان را ن

  ه زريبه دستت او دھد سرما

  د بند آھنيت او گشايز پا

  یابي از در ره نیور از انبوھ

  چو گنجشکان درآ از راه روزن

  یابيوگر زان خرمن گل بو ن

  ن؟نه و مشک و .ديچه سودت عنبر

  یرش تر نکرديوگر سبلت ز ش

   کنیش مي قلتبان و ریبرو ا

  دي او در دل بروی رویديچو د

  د و سرو و سوسنين و بيگل و نسر

  زد دلت با آب حسنشيدرآم

  زد به روغنيچو آتش که درآو

  یليرا خليدرآ در آتشش ز

   نمرود بدظنیامرم ز آتش نه

  یدرآ در بحر او تا ھمچو ماھ

  ش جوشنيود مر تو را از خيبرو

  یز کاه غم جدا کن حب شاد

   ماست خرمنیکه آن مه را برا

  بھار آمد برون آ ھمچو سبزه

   و بر رغم بھمنی دیبه کور
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  یير اوي چون کمان گر تینخم

   ز مکمنیبه قاب قوس رستست

   بر کار و ساکن تو به ظاھریزھ

   در کار کردنیمثال مرھم

   چون ب7ُدریخمش کن شد خموش

   باش کودنیب7ُدر گر ننوش

 
   ۶١٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   ھستیروس آدمي ابلیچون بس

  د داد دستي نشای دستپس بھر

  
  ١٣۴١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  کژرو و شب کور و زشت و زھرناک

   او َخسَتن اجسام پاکشهٔ يپ

  
  ١۴۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  ردي آن درخت خورد نموهٔ ي ھر که مین درخت کجستن آ

  
  

   داستانی برایيگفت دانا

   ھست در ھندوستانیکه درخت

   او خورد و بردوهٔ ي کز میھر کس

   ھرگز بمردیر ني شود او پین

  ید از صادقين شني ایپادشاھ

  یاش شد عاشقوهيبر درخت و م

  وان ادبي دانا ز دیقاصد

   ھندوستان روان کرد از طلبیسو

  گشت آن قاصد ازویھا مسال

   جست و جویگرد ھندوستان برا

  ن مطلوب گشتيشھر شھر از بھر ا

   دشتی کوه و نیره ماند و ني جزین

  خندشيد کردش ريھر که را پرس
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  د جز مگر مجنون بند؟ي جوین کيک

  بس کسان صفعش زدند اندر مزاح

  ف7ح  صاحبیبس کسان گفتند ا

  صافنهيرک سي چون تو زیجست و جو

   باشد؟ کجا باشد گزاف؟ی تھیک

   دگری َصفعیکين مراعاتش يو

  ترن ز صفع آشکارا سختيو

   بزرگیستودندش بَتسُخر کایم

   بس سترگی درختیيدر ف7ن جا

   ھست سبزیشه درختيدر ف7ن ب

  ش َگبزيبس بلند و پھن و ھر شاخ

  قاصد شه بسته در جستن کمر

   خبری نوعید از ھر کسيشنیم

  جا سالھااحت کرد آنيبس س

  فرستادش شھنشه مالھایم

  د اندر آن غربت َتَعبي دیچون بس

  عاجز آمد آِخُر اَ.ْمر از طلب

  دا نشديچ از مقصود اثر پيھ

  دا نشدير خبر پيزان غرض غ

  د او بگسسته شدي اومرشتهٔ 

   او عاقبت ناُجسته شدُجستهٔ 

   شاهیکرد عزم بازگشتن سو

  د راهيبرید و ميباریاشک م

  ٩۵۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  خ سر آن درخت با آن طالب مقلّديشرح کردن ش
  

  مي کری، قطبی، عالمیخيبود ش

  ميس شد ندياندر آن منزل که آ

  و رومش ايد پيمن نوم: گفت

  ز آستان او براه اندر شوم

   او بود ھمراه منیتا دعا
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  دم من از دلخواه منيچونک نوم

  خ با چشم پر آبيش شيرفت پ

  د مانند سحابيباریاشک م

  خا وقت رحم و ِرقJتستيش: گفت

  ن ساعتستيدم وقت لطف ايناام

  ستت؟يديواگو کز چه نوم: گفت

  ستت؟يست مطلوب تو رو با چيچ

  اريردم اختشاھنشاه ک: گفت

  ک شاخساري جستن یاز برا

   ھست نادر در جھاتیکه درخت

  اتي آب حهٔ ي او ماوهٔ يم

  ک نشانيدم يسالھا ُجستم ند

  ن سرخوشانيجز که طنز و َتسُخر ا

  مي سلیا: د و بگفتشيخ خنديش

  مين درخت علم باشد در عليا

  طيبس بلند و بس شگرف و بس بس

  طي محیاي ز دریوانيآب ح

  ی، گم گشته ایاهتو بصورت رفت

  ی ھشته ای که معنیابي یزان نم

  گه درختش نام شد گاه آفتاب

   سحابیگاه بحرش نام شد، گاھ

   کش صد ھزار آثار خاستیکيآن 

  ن آثار او عمر بقاستيکمتر

  گرچه فردست او اثر دارد ھزار

  شمارید بي را نام شایکيآن 

   ترا باشد پدری شخصیکيآن 

   دگر باشد پسریدر حق شخص

  گر بود قھر و عدويدر حق د

  گر بود لطف و نکويدر حق د

  یک آدميصد ھزاران نام و او 
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  ی عمیصاحب ھر وصفش از وصف

  ستد نام گر صاحب ثقهيھر که جو

  ستد و اندر تفرقهيھمچو تو نوم

  ن نام درختي بریتو چه بر چفس

  کام و شوربخت؟ تلخیتا بمان

  در گذر از نام و بنگر در صفات

   ذاتید سويه نماتا صفاتت ر

  اخت7ف خلق از نام اوفتاد

   رفت آرام اوفتادیچون بمعن
  

* 
 

 

  : کنمیواِن شمِس مو.نا شروع مي، از د١٩١۵ گنج حضور امروز را با غزِل ۀ برنام یبا س7م و احوالپرس

 ۵١٩١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

   دلبر منی دل به سویبرو ا

  د شرق و شمِع روشنيبدان خورش

.  ستیمرکِز فرماندھگاه و يپا، دل انسان ھا، ۀدر ھم.  دھدی انسان را مورد خطاب قرار مدلمو.نا امروز، 

  . ، خداستی، زندگیاريھش

 بناِم مِن یباشنده ا شود، یا جلب و جذب ميتوجھش به دن ابتدا،) ، تک تکِ انسان ھاما( یاري آن ھشنکهي بعلت ایول

  .ردي گی شکل م،یذھن

جه ما را يرد و در نتي گی وجودمان قرار میمرکز فرماندھ، یاري ھشیِ  دل، بجایِ ، در ذھن، بجاین مِن ذھنيج، ايبتدر

  . کندیگر انسان ھا جدا مي و از دیاز زندگ

 او، دلِ  انسان، یِ ت و ھستي موجودیم که مرکِز دستور و فرماندھيم و بفھميده را بشناسين پدين است که ايکاِر ما، ا

  . مي اش کرده اماده و جامداما ما . ستي، نماده، زيچ که یجنس.  ستیاري ھمان ھشیعني

  . ندرند و ماده اي گی مثل درد، از فکر نشأت میجاناتيز است، ماده ست، ھيفکر چ

  .دِل من، ماِل اوست.  ست که دِل مرا بردهی دلبر من، دلبِر من کسیِ  دل، برو بسویپس، ا

  :ميبرگشتدوباره به صورِت مسئله 

  . ميت ھستييم، ھمان خدايي آی، از طرف خدا، مآنطرف از یاريما بصورت ھش

  . شودیا مرکز و دِل ما ميدن.  کندیا را منعکس مي دنیِ  ھایبندگي و فری که اغواگریم، ذھني شویجذب ذھن م
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دِل ما به دِل بزرگ . مي ِکشیرون ميا بي دنیِ  ھای خود را از طلسم و گول زنیاري ھشدر مقامِ م، ي شویدار ميج بيبتدر

  .ميدلبر اوست، ما ھم ھمان.  ستی و زندگیاري شود که از جنس ھشیل ميجھان تبد

  . ان کندي و بی خود را شرح و تجلیِق ما اعجاز و شگفتياند از طر تویم و دلبر مي را تجربه کنیم جھان ماديما آمده ا

ِق ما ي تواند خودش را از طری نمی ست، زندگی و مادی ما جامد و جددلِ  که ین صورِت مسئله ست، اما تا زمانيا

 که به ی بارانمثل. ميزي ری ذھن مۀ کھنیِ ارھايم و در شيري گی را می خ7ِق زندگیِ را ما ھر لحظه، انرژيان کند، زيب

  . کندیجاد مي ایيارھايش  کوهی بارد، از ھمان با.یکوه م

  . کندی عبور می قبلۀ کنده شدیارھاي بعد آِب باران از ھمان شۀدفع

  . شودی خزد و َرد میارھا مي، باز آِب باران، از ھمان شیِ  بعدیِ  ھایبا بارندگ

  .  ماستی ھا و عادت ھای شدگی کنده شده در ذھن ما، شرطیِ ارھايش

  . کنندی زنده ست، از جنس حضور و نظر است، به خود جذب میارھا، کِل توجه ما را، که زندگين شيا

 ما را جذب کنند و اگر ھم ۀ کل توجه زندیروني بیِ زھايم که چيم و اجازه ندھين توجه و حضور را نگه داريد ايما با

  . ک ذره اش را جذب کنندي یم که حتيم، اجازه ندھيبتوان

  .مي کنین رابطه صحبت ميمروز در اا

   :ميي گویحال خطاب به دِل مان م

  . !، ھمان شوی که از ھمان ابتدا بودیه و سرشتير ماي و خمیستيچ. آ در یاري ھشۀبرو در مقام و مرتب

  !.یھم منتھ، ھم ابتدا

، یه و آن را تجربه کرده ات بودي ھم ھوی، با جھاِن مادی در قفِس مِن ذھنی جسمیِ ارين سال با ھشيتو در عرض چند

  .  رون بَِپري، بی و ذھنیزيحال از مِن کاذب و غر

  . رسدی شود و می، در جذب شدن به ذھن پخته میاري ھش: گذشته مو.نا به ما گفتۀھفت

ست و ي آن درست نۀ ست، اما ادامی، .زم و ضروری، تا ده، دوازده سالگی، به مدت محدودی آدمی َنفس براداشتن

  .د شرق، باز گرددي آن دلبر، خورشد بهيبا

دار شدن شب و روز يم که علت پديگفت. ميلک مثال زده بوديِد جھاِن مان را بطور سمبي، خورشیمعمول ديبارھا خورش

  .! چرخدیاتش ميمثل ذھن که دائم حوِل جھان و محتو. د استين به دوِر خورشين، چرخِش زمي زمیرو

  . شه تابان استيھم. د طلوع و غروب نداردي شود که خورشیجه من برود، متوي َجِو زمی با.یاگر کس

نکه نور يک است، مگر ايست، تاريد ني که رو به خورشیمکره ايد دارد روشن و ني که رو به خورشیمکره اين

 د را منعکس نکند،ي نور خورشیده اي با توجه به خ7ِء موجود، اگر پدیول.  بتابد و منعکس شودیده ايد به پديخورش

  . ک استيتار" ھمه جا کام7

  .، رمِز اصِل ماستید، رمِز خدا، رمِز زندگين خورشيا. ميِد جان، نظر کنيد به خورشيشه بايز، ھميما ن

  . مي کند، ما ھم مثل آن ماه ھستید را منعکس مي تواند نوِر خورشید به ماه است که ماه ميبر اثر تابِش خورش

  . مي کنی ست، جذب و به جھان منعکس میيباينور او را که ِخَرد و عشق و ز. تد اسينظر و رو و نگاِه مان به خورش
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  .  ست و شبیکيست، تاريد ني که رو به خورشیمکره ايد روشن است و روز و در ني رو به خورشۀمکريپس، ن

  . !نطور استيعملکرد ذھن ھم ھم

  .  خواندید شرق مي  خورشیل مو.نا، ما را به رفتن سوين دليبه ھم

  . و ظلمِت غرب استیکيِد شرق، تاريقطه مقابِل خورشن

  .  روندین مي ست که از بی آفلیِ ت ھا، ُفرم ھا و صورت ھايست؟ ظلمِت غرب وضعيظلمِت غرب کدام است؟ چ

  م؟ ي رویاTن کجا م!. مي و ظلمِت غرب رفته ایکي تاریما تا بحال ما بسو

  . !مي رویاTن دنبال فکرھا م

ت ھا و ي را در فکرھا که مربوط به موضوعات و وضعی زندگۀ زندیِ ن انرژيم، اي ھستی زندگۀند زیِ که انرژيدر حال

فکر تمام توجه زنده و حاضِر ما را . مي روی رسد، دنبال آن می که میھر فکر. مي کنی میه گذاريفرم ھا ھستند سرما

د شرق ين مقو.ت، خورشي ای، ول بردی میزي، چی، کسیتي، وضعیطي، به سمت شراین رفتنيبه سمت مقو.ت از ب

  . اند، به سمت آنھا نروین رفتنياز ب. ستندين

  . ميستيد، پشت به آن بايستادن رو به خورشي ایِ م و بجاين بروي جِو زمیِ نکه با.يمثل ا

  .  ستیکيستادن، معادل ظلمت و تاريد ايپس پشت به خورش

 ما حواِس مان پرت و پراکنده در یول. ابد، روشن است تیشه ميد که ھمي، شمِع خدا ھم، مانند خورشیشمِع زندگ

  .استيدن

ت ھا و به اتفاقات و به اوضاع اموال و متعلقات و ي به وضعیعني، ی که حواِس مان به جھاِن مادیالبته به درجه ا

 شرق، دِ يزان حواِس مان از خورشي شود، به ھمان میرابطه با ھمسر و بچه ھا و کار و دوستاِن مان، جلب و جذب م

  .  دزدندیز توجه و حواِس ما را ميدردھا ن.  شودیده ميدزد

  .ستي نیرون زندگي بۀدر جھاِن جسم و مادم که ي شوی و شناخت، متوجه مین آگاھيحال ما با ا

 َدماِت يحِد شرق، ي تابِِش خورشبه دور از،ست، يسر نيات مين، حي زمۀ کریِ د، بر رويھمانطور که بدوِن تاِبِش خورش

  . ستير ني امکان پذ، ھمانجو 

  ...، یابي بو نِد الھام بخِش َدم و جاني شرق، خورشدِ ين خورشيح خواھد داد که اگر از اي توضب7فاصلهبعد ھم 

  یابيوگر زان خرمن گل بو ن

  نه و مشک و .دن؟يچه سودت عنبر

، اگر به طراوت و ی نبریيبو و وحدت یگانگي و یيکتاي یِ  در فضای خرمِن گل و لطافت زندگۀحي و رااگر از عطر

 از ی توانی، چگونه مینا و زنده نشوير و بي خ7ء، بصیِ  و گستردگی در .مکانی زندگیِ  و شگفتی و معطریتازگ

  !. ؟ی ببریقي و حقین جھان، لذِت واقعي عنبر و ُمشک .دن، از مواھب و از عناصر لذت بخِش ایيعطر و خوشبو

م، از ھمان قِسم و ھمان نوع و ي شود و ما از آن جنس ھستید که خاموش نمشه روشن وجود داريک شمِع ھميپس، 

  ت ھا، پرت و جذب شده، يده ھا و ُصَور و فُرم ھا و وضعيرون، به پدي حواِس مان به جھاِن بیول!. هير مايھمان خم

  . !ميت داده ايش از حد اھميرون بي بیِ ايبه دن
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  .  ,,رون استي در جھاِن بی خواھیھر چه م ,, :اد داده و گفتندي ما ان و مردم و جامعه، بهيپدر و مادر و اطراف

  . ميما ھم دنباِل شان رفت

م، ي جمع کرده و بدست آورده باشیرون ھم خواسته ھا و متعلقاتيم، از جھاِن بيممکن است پنجاه ساله، شصت ساله باش

  !.ميت نداري و حس امنیشاد. مي را حس و تجربه نکرده ایت و لذِت زندگيفياما ک

  . ستيرون نيم در جھاِن بي کنی که جستجو میتي و امنی و شادیم که خوشبختي بری می و شناخت، پیحال، با آگاھ

  ". ی مراجعه کرده ای جستجو به آدرس غلطیبرا " : کنندی مان میيعارفان راھنما

  !.  ت وجود ندارديِس آرامش و امن، حیِت زندگيفي ام، کیِ ِت اصلي که دنباِل کردم، ھویيزھاي در چ: شومیمتوجه م

  . ھوده دورتر برومي گذارد بین شناخت و درک، نميھم

رون ي سرانجام، بی بی ھای ھا و دلبستگیم تمرکز و توجه مان را از موضوعات و اجسام و وابستگي خواھین ميبنابرا

 ع7ئق ۀِت خود را از ھميکباره ھويم يان توی شوند، نمیکباره کنده و قطع مي ھا به ین وابستگيم که ايي گوینم. ميِبکِش

ج يجاد شده اما، بتدريکوِه ذھِن ما اق، بر ي و عمبا.از ارھا، يرا آن شيم، زيم، جدا و کنده شويرون بِکِشيو تعلقات خود ب

  . مي کنی میي ذھِن مان را شناسایارھاي شیکي یکيو 

 لجن آلوِد ی و رسوب و ته مانده ھای را با ِگل و .یزندگ ۀندي و ُپر برکت و زای که باراِن رحمت و پر انرژیيارھايش

  . دھدی، به ھدر میمي قدکھنه و کدرِ 

  . ارھاستي و صاف و مرتفع کردن آن شیي ما شناسایِ ، کاِر اصلحضور یِ اريدر مقاِم ھشاTن 

اِت ي، با محتوی انرژن رحمت وي باران ببارد، ایم، وقتي کوِه ذھِن مان را صاف و ھموار و متعادل کنیِ ارھاياگر ش

 ساکن و ھموار و متعادل، ز.ل و یبلکه در سطح و گستره ا.  شودی نمی، قاطیمي قدۀ کھنه و آلودیارھايھمان ش

  . اندي روی رود و میشفاف، م

  . مي کنی را صاف و ھموار می قبلیِ ارھاينه و شي، زمیدوباره قبل از بارِش بعد

 نو و تازه و سودمند به ارمغان یمحصو.ت و فرآورده ھادر ھر انسان، و ب ھر باران، ھر لحظه، ين ترتيبه او 

  . دارد

  : دي گوی به ما میھر لحظه زندگ. نطور باشديد ايھر لحظه با

  ". بکن، چگونه عمل کن یچه فکر" 

ا و اجداِد  که آبیيارھاي را، در شی زندگۀ و تواِن چا.ک و زندین انرژياما ا. مي ھستیکي یما، با جوھر و روِح زندگ

 و ی، فراست و نشاط و کاردانین حواس پرتيم، و در ايزي ریجاد کرده اند، ميش در ذھِن ما کنده و اي پیانيمان سال

 یق ميشتر به تعوي در خود را باز ھر چه بیيکتاي یِ انعطاِف خود را آلوده و زنده شدن به حضور و زنده کردن فضا

  !. ميانداز

  و ریيسوی بیمرو ھر سو به سو

  افت َمسکنين بدان سو يکه ھر ِمسک

  . جھتیعنيسو 
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  . )دي سپاریخود را به امواج فکرھا م(. دي شوین لحظه بصورت فکر بلند ميشما ا

  . ِکشاندی می رسد، شما را به جھتیرون، مي در بیزي، مربوط به چیفکر

  . بردی جھت مآنرا به گر دارد و شما ي دیگر است و آن ھم جھتي دیزيد که مربوط به چي آیگر مي دیفکر

   ... ِکَشد، یگر مي دی رسد و تمام توجه و توان شما را به جھتیگر مي دی، فکریغوطه ور در فکر قبل

  !. ديپس شما دائم در کشاِکش!. دي شویده مي کشیي ھر لحظه به سویعني

  !.د؟ي َرویکجا م

  ؟، !دي َدویکجا م

  !.دي روی میسمان و جیماد اموِر ی سو دنبال فکرھا، بهبه!.  سوبه 

ن به ھر سو ي ِکَشند و در ای میند و شما را به ھر طرف و جھتي آی دھد، ھر لحظه فکرھا میاگر فکر به شما امان نم

    :رايد، زيد، دقت کنيا نداريد ي داریاريده شدن،  اختيکش

  "!. ی ھستی، تو زندگ!یتييتو خدا" 

  !. ؟ی رویکجا م. !مرو ھر سو

  !.؟ی روی و می افتیدنبالش راه مد و تو ي آی میھر فکر

 ی توانیارھا را مين شي، اما ای شده ایا شرطيت و ي از قبل کنده شده، ھم ھویِ ارھايت و با شينکه با فکرھاي ایبرا

  . رویي سوی بیِ به سو. یصاف و ھموار کن

   کجاست؟ یي سویب

  .  نداردسو.  ستیيکتاي یِ ر و تنھاي نظی بیِ ھمان فضا

  . دارد نسو یزندگ" اص7

  .زي چۀ ھمۀيرماي خام است، خمی ماده ایزندگ

د يد، بسازينيآفريد، بيد، انتخاب کني خواھید آنچه را که مي توانین جھان ميه، در ايرمايد، با آن خمي نروسواگر شما به 

  . ديخلق کن

 شما را ۀ و زند ست که صد موضوع، مسابقه گذاشته اند که توجه و حواِس حاضریِت شما به گونه ايا اTن وضعيآ

  .  بدزدند؟، به خود جلب کنند؟

را به  تان گر م7حظه و دقتِ ي دی کند، لحظه بعد موضوعیرا جذب مشما ن موضوع نظر و حواس و توجه ياTن ا

 یال و افسانه اي بعد خۀ لحظ و ِکَشدی خود میِ را به سوشما ش يل و گرايگر مي دی بعد اتفاقۀ کند و لحظیخود جلب م

  .!؟ دھدیر ميگ شما را ...گر يد

 ی، ماندگاریقي حقیِ رون، زندگي جھان بیِ ت و نام و ُفرم و صورت ھايد که در ھوينصورت، شما فکر کرده ايپس در ا

  !.  ھست؟یو جاودانگ

 ی تر ھستند، زودتر موفق میاTن، صد موضوع مسابقه گذاشته اند که توجه شما را بدزدند، ھر کدام قو" پس اگر 

  ". ده ھستند ين موضوعات، پنھان و پوشي از ایناِن تان را بَِبَرند و البته، بعضيدقت و اطمشوند حواس و 
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. جاد کنندي شما را بمکند و درد اۀ زندیِ د، در صف اند که انرژيده اي را که شما ھنوز نبخشیپنجاه مورد رنجش" مث7

  !.ن رنجش تمام شدهي ایِ که ماجراد يد، فکر نکنيد و قورت دھيشما اگر عدم تفاھم و رنجِش تان را نبخش

 و یدگي اگر آن خشم و رنجی شود، ولید، سوء تفاھم و مسئله حل و فصل و تمام ميديرنجِش تان را بخش" اگر واقعا

  !.  زنده، داخل صف شدهیِ ن دزِد زندگيد، ايد و قورتش داده ايده اي را نبخشیتيتنفر و نا رضا

د و ھر کدام ي شناسی که آنھا را نمی دزدیِ مثل موش ھا. ر صِف توقع اندگر ھم در صِف انتظار و ديپانصد مورد د

  !. خواھند و منتظرند تا توجه زنده و حاضِر شما را بدزدندیغذا م

  . کندی ذھن، صحبت میِ  ورودۀن مو.نا از ِازدحاِم دزداِن حواس و توجه، بر َدروازي ھمیبرا

  . ميرون بزني مانع ھا، بی ذھن، از انبوھۀاھو و ُپر َمشغليُپر ازدحاِم و ُپر ھ  ۀدروازن ياد از ي بایاريدر مقاِم ھشما اما، 

 و یيھوده گوي و بیي ذھن، از ُپرگویِ ختگين حمله و ھجوم و تراکم و اغتشاش و بَِھم ريد از اي ام و بایاريمن ھش" 

  .اما چگونه؟". رون بروم ي ذھن،  بیِ  ھایوراج

  !. دھند که از َدر وارد شوند؟یگر را ھم ھول مي ِکَشند و ھمدی مرِک توجه، مرايکه  پانصد گيدر حال

  . کنندی می بلند، از خانِم مسئوِل شان، در خواستیِ  که ھر کدام با صدایماننِد پانصد بچه ا

 پنھان، یِ نه ھاي دردھا، رنجش ھا و کۀ خواستن ھا، ھمۀ ھا، ھمی ھا، آن دلبستگین بچه ھا، آن موش ھا، آن وابستگيا

  .  شما را ببلعندۀ زندیمنتظر فرصت اند که توجه و زندگ.  ھستندسو ھمه

  .ماجاد کرده؟ يت را اين وضعي ایچه کس

ط، در جھاِن ين شرايت و در اي، در آن وضعیيا، مقام، انتقامجوي ماِل دن: و گذراین امور فانيم که در اي، آموخته اما

  !.ان داردي جریقي حقیرون و ماده و جسم، زندگيب

  . رویيسوی بیبه سو. !مرو ھر سو، "ست ي نیزين چينچ" 

 ی دھد، چگونه به بیر مي گیکي شوم، ی ِکَشند، تا غافل می پانصد موضوع، پانصد سو ست که مرا م:ديي گویشما م

  !. َروم؟یيسو

  . ديندوزي حضور بۀي سرماید مقداري توانیمز و تواضع، با صفر شدن، يبا پرھم، ي و شناخت و تسلیبا آگاھ

        : موانع ھست، پسیِ  دھند، اگر در مقابل َدر ازدحام و انبوھیاگر دزداِن توجه و حواس و حضور، فرصِت تان نم

  یابي از در ره نیور از انبوھ

  چو گنجشکان درآ از راه روزن

   .ی گنجشک شوی توانیم

  .  خودش َپر داردیارين ھشينکه اي ایبرا. ی و َپر در آورید سبک شويبا

 یقي حقیِ  دردھا و انداختن آنھا، با نخواستن، با دل کندن از ھر آنچه که در آنھا زندگیي موانع و با شناسایياسابا شن

  . دي را صاف و ھموار کنیمي کھنه و قدیارھايد آن شي توانیست، مين

و گنجشک وار د ي آوری در مَپر. دي شوید، سبک مي کنصبرآرام . ديندازي ھا را برنجش ھا و ی شدگیشرط و ھاالگو

  !. دي پریرون مي، بذھن و مناز روزِن 
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  .!ديريد گنجشک را بگي توانی باشد، شما نمیچه و روزني اتاق دری وارد اتاق شود و با.یاگر گنجشک

  !.ديد َپر درآوري توانید، مي خودش َپر دارد، شما ھم اگر َسُبک شویارياز آنجا که ھش

  .  آزادم را ِاعمال کنمۀ خواھم ارادیم. رِت انتخاب دارم آزاد و قدۀ من اراد:دييد بگوي توانی م

  . رون، توجِه زنده و حاضِر مرا به خود جلب و جذب کندي در جھاِن بیزي و ھر چی دھم ھر کسیاجازه نم

را ن ساله ي و دنباله داِر چندیالي جاِذِب سریلم ھايف.  ام را انتخاب کنمیونيزي تلوۀ توانم برنامی ھستم که ممنن يا" 

ر ي ناپذیري سیدزد. ا نباشميدنباله رو ُمد باشم . ا نکنمي کنم، یريگي مسلسل و ناگوار را پیِ اخبارھا. ا نکنميتماشا کنم، 

مرِگ . ا ندھمي ام را در درون، آب و دانه دھم یاده خواھي زیو.يھ. ا ندھمي را فرصت عرض اندام دھم حرصبنام 

  ." .... ا نکنميز کنم يچنگاِل حسادت را در خود ت. ا نکنميل کنم يدر قابل درمان، تبي غیزان را به درديعز

ج و متداِول جامعه ين و رسوِم رايي صرف کنم، الگوھا و آی کنم که وقتم را چگونه و درچه رابطه ایمن انتخاب م

  .  کندی مین و طراحييا گفتار و رفتار مرا تعي فکر ۀست که نحوين

  . عه گذاشته شده آگاه شده امي که در من به ودی حضوریِ اريت و ھشيين معنا ست که به خداين بديو ا

  .ميد به پرواز آي توانم و بای به امانت گذاشته شده، میارين ھشيدر شأن و مقام ا

ن مقو.ت را ي کنم و ای خوب و راحت داشته باشم، کار مینين، ماشيبا و دلنشي زیالبته ممکن است که بخواھم خانه ا

  .  شومیت نميرم اما با آنھا ھم ھو آویھم بدست م

پس با صبر .  بودی بودند که از دست دادِن شان حتمیي و گذرایبا از دست دادِن شان متوجه ھستم که ھمان موارد فان

ا از ي حضوِر خود در لحظه را، تنزل و یِ اريرم و ھشي پذیم.  مانمی میداِد لحظه در توافق و موازيم، با رويو تسل

  ).انشاءY(.  دھمیدست نم

  . "  برویي سویبه ب " :خ7صه

   :دييممکن است بگو

  . شناسمی فھمم، نمی را نمیي سوین بيمن ا

  .زي پرھیعنيسو نرفتن . "، نرو ی شناسی را که مسو" 

  .زي پرھ= سو نرفتن

   :نکهيز عبارت است از ايپرھ. ستيت نيز ھم محرومي پرھیمعن

  !.  آن، آماده به خدمِت تو ھستندیِ ، جھان و محتوایستيات آن نيتو نوکِر آماده به خدمِت جھان و محتو

رون تو را انتخاب کنند، به تو بچسبند، تو موضوعاِت ي بیِ  که جذبه ھای دھیاجازه نم. یپس، قدرت انتخاب دار

  . رون را انتخاب کنيب

 یمِن ذھنن يتا ا!. ميدھ ی رسد، واکنش نشان می که به ذھِن مان می، راجع به ھر موضوعیما اTن، به ھر فکر

  .  کندیر مي گیھست، به ھر موضوع و مقوله ا

  . مي دھیر نمي گیزي، به چیاريم و به اعتباِر مقاِم ھشياما، ما انتخاب دار
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. ت شودي خواھد بچسبد و ببافد و ھم ھوی ست که میر دادن مربوط به مِن ذھنيگ. ر دادن با بدست آوردن فرق دارديگ

  . دي ھستیي سوی، از جنِس بتييشما از جنس خدا

  .افت َمسکنين، بدان سو يھر ِمسک

 یم، بدنبال افزودن ھايم و مقاومت نشان دھي لحظه ناراحت شویدادھايم و در برابر روياگر قرار باشد دائم قضاوت کن

ھا را دنبال م و ُعرف و عادت ي بخواھیزي چیاز ھر کس ميباش، )مي کنی که می رفِع حِس نقصیبرا(ھمه جانبه به خود 

  .  ستیچارگيِن بيم، عيکن

  .  ستیيکتاي یِ  ما، فضاۀ ھمۀمأمن و َمسکن، خان.  کنندیدا مي، َمسکن پیي سوی بیِ چاره ھا، فراياما، تمام ب

  .  ستيمان آرامش بخش و اَمن ني، برالحظهرون از ي، اقامت در بفضارون از آن ياقامت در ذھن، اقامت در ب

  اَمرشبِنه سر چون قلم بر خط 

  َسر از او افراشت گردنیکه ھر ب

  . دندي تراشیسند، اول سرش را مي خواستند با قلم بنوی میم، وقتيقد

  .سنديد سرش را بدھد، تا بتوانند با آن بنويقلم، ابتدا با

  . م، در آن عقل، در َسِر ماستياد گرفته اي را که یيزھايتمام  چ.  ستیَسِر ما ھم عقِل مِن ذھن

ند و ي آیا مين دني که به ای کسانۀھم" اص7. ديَسر دار" د، حتماي کنیلحظه، شما اعتراض و مقاومت من ياگر در ا

  .! داردمن دارد، َسر شان ھم منِ .  کنندیدا مي پمن.  کنندیدا مي پعقل.  کنندیدا مي پَسر کنند، اول، ی میشروع به زندگ

   : کنندی درست میمِن ذھن

  درست و مي گوی ممنھر چه .  استمنب يقت در جيحق.  استمنحق با .  دانمیھتر مشتر و بي بمن.  دانمی ممن,, 

  .  ,,غلط است )ی افراطیِ درحالت ھا(ند ي گویگران ميقت است و ھر چه ديحق

اما ما را . ده را درست کرد و آن را انداختيده، نتراشينخراش منِ ن ي توان با عشق، ای میتا سن ده، دوازده سالگ

 درد و ی، با مقدارمِن ماجه يت ھم کردند و در نتيک و تقويت نکردند، مِن ما را با واکنش و با درد تحرينطور تربيا

  . در َسر، بزرگ شدیعقِل مِن ذھن

  .  را بَِزنَسرن ي کِل ا:دي گویحال مو.نا به ما م

  . ِبنه سر چون قلم بر خط اَمرش

  . سدي، که خدا با آن بنوی شودهينداز، بگذار تراشيپس تو َسرت را ب.  فرمانیعنيخط 

  .مي ھستاو در دسِت  یما قلم

  . !سدي تواند بنویم، با ما نمي که َسر داریتا زمان

  .د صحبت کندي بایا زندگيم، يد صحبت کنيا ما باي

  .!م صحبت کندي گـــــــذارینم.  کندی، او صحبت نم ,,د صحبت کنميمن با ,, :ميي گوی که میتا زمان

  .مينکار را کرده ايم و تا بحال اي کنی مهاشتباجه يدر نت

   َسر ھم ھستند؟ ی بیِ ا آدم ھاي کند، اما آیصحبت م َسر یھر بمو.نا از 
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  !. َسرندی بیادين جھان، تا حدود زيگر که در اي دی آدم ھایلي مثل مو.نا و خ.بله

  . ھستندی موازیندگبا ز. م ھستندين لحظه تسلي را کنار گذاشته و ای عقِل مِن ذھنیعني،  َسریب

  .  ندارندیدر جھان اعتراض

  .  کاِرشان مرھم گونه ستی کنند، ولی، البته که کار م! کنندیست که در جھان کار نمي نین معنيبه ا

 ی شود، خوب میده ميام بخشي کند، التی زند اما کار می که حرف نمی شود با پمادی از بدن که زخم می، نقطه ا"مث7

  . شود

  . مي کنیم، کار مي زنیحرف نم .ميِه آن پماد ھستيم، شبي، در تسلی اعتراضی در بیوشما، در خام

  .   کندیوقت تلف م.  زندی اش میحرف را با عقِل مِن ذھن.  کندی زند، پس کار نمی که حرف میکس

  ؟ افراشته َسر است، پس چگونه َسر ی مثل مو.نا، که بین، ھر کسيبنابرا

   .سر برافراشته (آنطرف) از

  . ر چون قلم بر خط اَمرشِبنه سَ 

   ؟یاَمِر ک

  . " یامِر زندگ" 

 از تو یبگذار ِخَرِد زندگ. ريد و شرط و قبل از قضاوت بپذين لحظه را بدون قياتفاق ا.  شویم و موازيتسل :یعني

  .  شدهصفر عقلش یمِن ذھن :د کهي دیخواھ. زديعبور کند و به فکر و به عمل ات بر

  .  َسرھا، َسر َتر استۀد که از ھمي کنی بلند مید، َسرياز افری میشما َسر

  .  عقل ھا بھتر استۀاز ھم

. !دي بخشیام مين جھان را التي ایِ  کاریِ د، با ُپماِد شفا بخِش عشق، زخم ھاي آوریم (آنطرف)  که ازیتيبا خ7ق

  . ! کندیق مين جھان تزري شفا بخش، به ایِ  شما، انرژیخاموش

  ن تو به ظاھر بر کار و ساکیزھ

   در کار کردنیمثال مرھم

  .!ظاھِر ساکن و خاموِش شما؟ چقدر در کار است و کارگر

  د؟ يد مرھم شوي توانیشما ھم م

  . ديمرھم شو. یآر

 پناه یزيد و به چيد ھر لحظه به جھان بدويدا کردِن مرھم، شما نباي پیبرا. دي خودتان را درمان کنیھادردد ياما اول با

  . !ديببر

   ". یمرھم، و خودت" 

  !.؟ ,,ديدرِد مرا شفا دھ ,, :ديگر پناه آورد و بگوي دیِ  تواند به داروھایمرھم م

  !.؟ی از ما چه خواھی تو خود مرھم: پرسندیگر داروھا، متعجب نميد

  !.     ندي گویالبته که م
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  که جز َدر ِظل آن سلطان خوبان

  ست مأمنيدل ترسندگان را ن

  . دي گوی سخن میيباي خوبان، از سلطاِن زنجا، از سلطانِ يمو.نا ا

  . اِت حضورندي، از خصوصیزدي ایِ ارياِت ھشي، عدالت، ھمه از خصوصیيبايسلطاِن خوبان، ِخَرد، ز

  . ندارندیان، دِل ترسندگان، محل امن و مطمئنيبا رويآن پادشاه ز) ۀيسا(بجز در ِظِل 

   ھستند؟یترسندگان چه کسان

   . دارندی ھستند که مِن ذھنی، آن کسان ترسنده ھاۀترسندگان، ھم

  .ميرون رفته باشيم، مگر از ذھن بي ترسی ما مۀھم

 سر بچه مان یيم ب7ي ترسیم، ميم ماِل مان را از دست بدھي ترسیم، ميم جاِن مان را از دست بدھي ترسی، م"مث7

  م؟ي ترسیچرا م. مي ترسیز ميد، از ھزار چيايب

 مرگ، ی، نترس، جسور، سبکبار، زنده دِل بیاريت، آن ھشييآن خدا. ميزنده نشده ا حضور یِ ارينکه به ھشي ایبرا

  . جاودانه ست

  .  ترسدی نمیچي که از مرگ نترسد، از ھی ترس ھا مرگ است، کسۀاز آنجا که مادِر ھم

  .تيت و ابدي نھایب.  داردیتي نھای و بیِت جاودانگي خدا دو خاص:ميگفت

ت، يچون بقاء، ابد.  ترسدیگر نميشه کند، آن آدم ديت ري نھای شده باشد، حس بیکيس و ِت خدا، ھمجني که با ابدیکس

  .  را حس کردهیداري و پای، ماندگاری زمانیب

د، ي خواھی نمید و از آنھا زندگي کنی را رھا میروني بیِ  ھاید و دلبستگي کنی که شما دسِت تان را باز میبه درجه ا

  .  شودیترِس تان کم م

ده و از آنھا ي را چسبیروني بیِ ت ھا و صورت ھايت خود را رھا کرده و وضعين است که انسان اصليرس ا تیِ معن

 روند، ترس و ین مي ھستند و از بین رفتني کند از جنِس آنھاست، چون آنھا ھم از بی خواھد و فکر می میزندگ

  .    ترس استشتر مرض ھا يست نترسد و علت بي نیکس" اص7.  شودیجان بر ما غالب ميھ

 کنده شدن از ذھن و به یعني، یيکتاي ۀيد که جز در ساي دانید، حا. مي دانستید، اگر ھم تا بحال نمي دانیپس شما م

ت ي حس امنیعنيد، يگر نداري دی قرار گرفتن، چاره ای زندگۀير ساي خدا، زۀير ساي رفتن و در زیيکتاي یفضا

  .ديبرو (آنجا) نکه به يد کرد، مگر اينخواھ

 ی تواند زندگیت ندارد چگونه مي ترسد و حس امنیشه مي، که ھمیآدم. ار مھم استيت بسيو البته داشتِن حس امن

  !. کند؟

.  و ترس استی دائم در نگرانی دارد، ول... بزرگ و ھمسر و دو فرزند و کار و پول و ۀد که خاني را فرض کنیکس

 خودش ی برایا اتفاقيه از دست دھد، ھمسرش او را ترک کند ک مرتبي را که بدست آورده یي ھایي ترسد دارایم

  !. اش شودیتم زندگيستم و ريخته شدن سي موجب به ھم رکه... ا شغل اش را از دست دھد و يفتد يب

   ".نه" ت مردم را دارد؟ يختن وضعي قصد به ھم ریزندگ" ا واقعاياما آ
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   کند؟ یجاد مي کند، مزاحمت ایطنت مي شیچه کس

  . خودمیِ ذھنمِن  ـ

   چرا مزاحم است؟ یمِن ذھن

 یده و متعلقاتيست، درست است که زحمت کشي نی زندگیِ ، ذھن جایتو در ذھن َمسکن کرد " : کندی میادآوريمو.نا 

!.  ترساندی از دست دادن آنھا دائم تو را میِ نکه نگراني ای، برای از آنھا لذت ببری توانی اما نمیرا بدست آورده ا

ن يگاه اي و از آن پای کنیيکتاي حس ی و با جوھر و روِح زندگیرون بروين فرصت از ذھن بيکه در اولقرار بود 

  !.ی ترسی، حا. دائم میاورده ايگاه، امکاناتت را بدست ني چون از آن موضع و آن پای، ولیاوريامکانات را بدست ب

دن از ذھن و زنده شدن به حضور و رفتن به ين پررويد، تنھا چاره اش بي ترسیھم م" د که حتماي ترسیشما ھم، اگر م

   .       دي نداریگرين، راه دي ست و جز ایيکتاي یِ فضا

  ه زريبه دستت او دھد سرما

  د بند آھنيت او گشايز پا

  ست؟ ياو ک. ه زريبه دستت او دھد سرما

  . او ھمجنِس من است.  ستیاو زندگ

 ۀ ھمۀير مايگنِج حضور است، استعداد و خم. ديز خريآن ھمه چ توان با ین جھان مي ست که در ای زرۀياو سرما

  . ! ستی7ت و رستگاريامکانات و تسھ

  .ديابي تبحر یقيک دستگاه موسيد در نواختن ي توانید، مي دھد که اگر بخواھیبه شما اجازه م

  .دي توانید، ميوک جراح برجسته شيد، ي اختراع کنیکيک دستگاه الکترونيد، ي دان شویاضيک ريد ياگر بخواھ

، برکت، ی، لطافت، دوستیيباي، ِخَرد، عشق، صلح، زی آزاد← حضورۀنيس، در مخزن و گنجي نفۀين سرمايدر بطِن ا

  .  ستی و فضاداریمنيا

ت ي7ت و آرامش و امني و رفاه و تسھین، ماندگاريم، از جھان جسم و ماده، از آفلي ما عکس آن را عمل کرده ایول

  .!مي، گنج ماندگار، گنِج حضور را، جستجو کرده ای کرانگینِج ب و گیخاطر و آزاد

 تواند تکان یمان فرو رفته، بسته باشند و نمي که در سیخي، به میِم دو متريِر ضخيش را با زنجي که پایما مانند کس

  !. ميخکوب شده اي ذھِن مان مۀ بنِد ناِف مان به جھان وصل و در محفظۀليبخورد، بوس

  . مي طلبیازمان را مي مھم و مورد نیِ ازھاي که به جھان بسته است، غذاھا و نیند نافن بي اۀليبوس

   ...م، ي خواھینان خاطر را از جھان، از ھمسرمان، از متعلقاِت مان، ميت و اطمياز جمله، حس امن

   : کندی مان میاد آورياما ھمانطور که مو.نا 

ده شد و توانست با دھان نفس بِِکشد و غذا بخورد، بنِد نافش يي زای وقت بنِد نافش به مادر بسته ست، اماۀلين، بوسيجن

  .  ُبَرندیده شود، بنِد ناف را ميد بريبا

   : کندید ميمو.نا تأک
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م، يم و غذا بخوريم با دھانمان نفس بکِشي توانی میم، وقتي از ذھن متولد شدیم اما وقتي در ذھن بمانی.زم بود که مدت" 

  ". م يم، شک داري ترسی، چون م!م؟يھم نگه داشته اچرا بند ناف را 

  !. د؟يرون انواِع درخواست ھا را داريچرا شما از جھان ب

ت و حس يش و امنيم، از ھزاران مقوله، آسايريرون است که با آن گيِن جھاِن بيم و آھنيِر ضخين بند ناف، ھمان زنجيا

  !.مي خواھیت ميھو

   کند؟ ی تواند شما را عصبانیست که منھمه موضوع ھيرون ايچرا در جھان ب

   دارند؟ یچرا اتفاقات شما را به واکنش وا م

  !. رسدین بند ناف به شما مي ھمۀليز بوسيو آن چ! دي خواھی میزيپس، شما از اتفاقات چ

  . ِم بافته شده استيک سيز، ھر کدام ين ھزار چيا

د تکان ي توانیا بسته شده، نمي دنیمانيواِر سيگرش به ديد شما بسته و طرِف یِ ک طرفش به پاي که یز کلفتيبا آن زنج

  !. ديبخور

  .او کند؟ یر را باز مين زنجي ایک

  .نهر را باز کرد؟ ين زنجي شود ای، می مِن ذھنیِ ا با ترفندھايآ

  !. ر را ھر چه کلفت تر کندي در صدد است که آن زنجیمِن ذھن

 ی میزي خواھد ابراز وجود کند، از ھر چی رود میھر جا م. ديد، به حرفش گوش ندھي او توجه نکنیِ به دروغ ھا

  !.ب گوستيب جو و عيذاتش وابسته به نقص است، ع" ند، اص7ي بیرنجد، در ھر جا فقط نقص ھا را م

   ھستم؟ یريراد گي و ایيب جوينقدر دنبال عيد من از خودم بپرسم که چرا ايا نبايآ

   دارم؟ یچه اشکال

م ينيم که ببيم و به ذھِن مان نگاه نکني حضور عقب َنکِشیِ ارين سن و سال، بعنوان ھشيدر اچطور ممکن است که ما 

   دارد؟یيرادھايچه ا

  .  استخواستن و خواستن و خواستنا، بخاطر ين چنگ زدن ھا به دنيرادھا، اين ايا

  !.  شدهیر کلفتيست، زنجيگر بند ناف نين بند، ديا

  .مينخواھرون يم که از جھاِن بيري گیاد ميم، ي ھست و آگاه شدنیينک، در حاِل شناسايا

  .ميم غذا بخوري توانیاTن با دھاِن مان م

که به بچه ثابت شده که از بند يدر حال !. توان نگه داشتیده شده، نميي را که از مادر زای بچه اۀبنِد ناِف خشک شد

   :ناف تمام شده، اما او اصرار کند استفاده از بند ۀ داشته باشد و مرحلیافتي تواند دریگر نميناف د

  !..,, خواھم نگه دارم ین بند ناف خشک شده را ھم مي توانم با دھانم غذا بخورم و نفس بِکَِشم اما اینکه ميرغم ايعل,, 

  !. مي، توقع و انتظار و درخواست داریما ھم دائم از جھاِن ماد

 شمارمان را ی بیده و بنِد خواسته ھايان رسين جھان به پايا مان از یِ  ھایافتي درۀ ما ثابت نشده که مرحلی برایعني

  !. رساند؟ی به ما نمین بند خشک است و بھره اي، ا!م؟ين جھان ِبُبريد از ايبا
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  م؟ ي کنیثابت شده، پس چرا عمل نم" حتما

  .مي َرویر مياز ھمان مس. مي کنی، را نگاه می باوریارھا، ھمان الگوھايان شھمنکه ي ایبرا

   دھد؟ یق را به شما نشان مين حقاي ایک

 ی ناظر که به جھان نگاه میاري ھشۀيد، سرماي آوری بوجود میاري ھشۀيک سرمايم، يد، با تسلي شوی مميتسل یوقت

  . کندیک انسان خردمند، به ذھن نگاه ميکند بعنوان 

   :دي کنید، به ذھِن خودتان نگاه م کنی چکار مید، کي کنیگر نگاه نمي دید، به کسي کنی شما به ذھِن تان نگاه میعني

 کند؟ ھر لحظه ی کند؟ مرا به چه وصل می وصل می آورد؟ مرا به کی سر من میي کند؟ چه ب7ی چکار مذھنِ ن يا" 

د؟  ي گوی چه مین مِن ذھني، ا!ستم با او برومي مجبور نمن، ! رومی رود من ھم با او می گردد؟ ھر جا میدنبال چه م

  ! ".خواھد؟ یاز جاِن من چه م

ن ي زر ھم ھمۀيسرما" اتفاقا.  کندی شما باز میِ ، از پایين شناساين نظارت، ھمي، ھمیارين ھشين را ھميبنِد آھن

  !.            ن درون استيجاست، ھم

  یابي از در ره نیور از انبوھ

  چو گنجشکان درآ از راه روزن

رون، با ھم ينجا من نشسته ام، پانصد موضوع در بينکه اي ایعني یانبوھ، )ح دادمي را توضیش ھم انبوھي پیھمانطور که کم(

  .مسابقه گذاشته اند که توجه مرا به سمت خود جلب و جذب کنند

  !.  خبریمن ھم از ھمه جا ب

 کند و من واکنش ی می کاری بعد کسۀ ِکشد، لحظیگر مي دی بعد مسئله اۀ ِکَشد، لحظی مرا مین لحظه موضوعيا

  ... دھم، یبه او فحش م  دھم وید، واکنش نشان مي آی بدم میون، از کسيزي تلویِ  تماشانِ ي دھم، حینشان م

  !. ون نگاه کنميزيستم تلويمجبور ن" ستم واکنش نشان دھم، اص7يمجبور ن" 

  !. دارد، نگاه کنم؟ی که مرا به واکنش وا میونيزي گفته تلویک

  !.نم؟يِب مردم را ببيد عي گفته من بایک

  ! ".سه کنم؟ي، و او را با خود مقا! چگونه ست؟ینم کيد قضاوت کنم و ببيمن لحظه به لحظه با گفته که یک

  !.  لذت را کسب کندی کند، تا نوعیسه مي، مقایگرين آوردِن ديي با. بردن خود و پایبرا. ! ستین مِن ذھنيا 

  . واھم خینم را لذت و یخوشن ي، اشناخته ام را تو،  من ،ی خانِم مِن ذھناي آقا" 

 ید ھمه مينکه درب را باز کنيز و درشت، مسابقه گذاشته اند تا توجه شما را بدزدند، بمحض اي رۀپانصد مقول" 

  "!!!. شوند ی وارد مخودبخودد، يست درب را باز کني.زم ن" خواھند وارد شوند، اص7

   شوند؟ یچگونه وارد م

  .  شوندیوارد م فکر بعد از فکربصورِت 

ت يھا مربوط به وضعفکر خواھم بکنم، چون تمام ی نمیفکرـــــــچ يھ " :دييد و بگوينيقه بنشيد پنج دقيوان تیا شما ميآ

  ".  خواھم فکر کنم ی نمیچـــــــي ست، راجع به ھین جھاني ایِ ھا و نمود ھا
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  . د؟ي توانیا ميآ

   :ميم، چون ما دو نوع فکر کردن داريفکرنکن" نکه اص7ينه ا

   شده اند، فکرک يل به ي مسابقه گذاشته اند توجه مرا بدزدند، ھر کدام تبدموضوع، که پانصد یونه، اجبار فکِر معتاد گـ

  . ندارمیارياخت" من اص7

 در آن یمِن ذھن حضورم، ذھِن من صاف است، ساده ست، مننصورت است که يگِر فکر کردن ھم به ايکنوع دي ـ

 تواند مرا یرون نمي در جھان بیچيدم، ھيرون کشي خودم را بی جھانني ایِ ت ھايست، نقش ندارد، از تماِم وضعين

  .  کنمی نمفکر کنم و اگر ھم نخواھم ی مفکر دارم اگر بخواھم، اTن  آزادیاراده ا خود بِکَِشد، یجذب کند و بسو

اد شود، يم ز خواھم پولی شود پولدار شد؟ مینم چطور مي خواھم ببیات فکر کنم، مي خواھم راجع به مادی، م"مث7

  . خواھمیون د.ر پول ميليک مي

.  کنم،ی را مطالعه م...نترنت و يل اي اندازم، تمام اط7عاِت .زم، از قبی کنم، ذھنم را بکار مفکر خواھم یقه ميپنج دق

  . گردمی بر می فکری کردم، دوباره به بفکرقه يپنج دق

 یت نمي تواند کِل توجه مرا بدزدد، با آن ھم ھوی، نم خواھم در آورمی را ھم که میون د.ريليک مي آن ی حتیول

 یقه راجع به آن فکر کنم، وليرم، پنج دقي گیم مين را سوار شوم، تصمين ماشي خواھم بھتریشوم، .زمش دارم و م

ر گيرون ِبِکَشم و در باره اش دين را دارم که فکرم را ساکت و متوقف و خود را از آن بيقه، قدرت ايبعد از پنج دق

  .فکر نکنم

  .رد و نگه داردي تواند توجه مرا به خود جذب کند و بگی نمیـــــــز در جھاِن ماديـــــــچ چي دارم که ھیچنان قدرت

  .  توجه ام را جذب کند، اراده اش را دارم که خود را از آن بِکنمیاگر ھم موضوع

  . ر را باز کنمي توانم گیر کرده، مياگر متوجه شدم که حواسم گ

  .ستي فکرھا مطرح نیاھوي و ازدحام و ھیگر آن موقع انبوھيد

   : مطرح استیانبوھ ھنوز ی عده ایامـــــــا برا

  . ,, َبَردی کنند و ھر کدام که زرنگ تر است توجه ام را می حمله م و ُغصهقصهنم پانصد ِي نشیتا م,, 

  ".د يرون بَِپرياز راه روزن ب. ديد گنجشک شوينصورت بايدر ا" 

  .  استک و پاسخين تحري بۀفاصل ھم زنرو

  . ن لحظه ستيروزن، ا

  !.  رودید، فکرتان مي دھی رسد، شما واکنش نشان می میکين لحظه تحريا

  ".        د يک و پاسخ، جا، فضا، باز کنين تحريد بيشما با" 

  .ميتسل تواند به شما کمک کند؟ یچه م

  :ديفرض کن .)دينيرا در رابطه با خود ببل ين تمثيا(د؟ ينيد ببي توانیروزن را چگونه م

.  شوندی وجود دارد که گنجشک ھا از آنجا وارد اتاق می آن، روزن و سوراخی با.ی ست، در گوشه ایاتاق بزرگ

  . مي توانی نمیم، وليرين گنجشک ھا را بگيم اي خواھیم
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 ی میرند، تا موضوعياھند او را بگ خوی که بچه ھا میمانند گنجشک. دي شوی مجھانن ي، وارد اذھنشما ھم وارد 

  !.رندي شما را بگ توانندینممثل آن گنجشک، . ديرون ِبَپريرد، از راِه روزن بيخواھد شما را بگ

  !.ن لحظه ستيروزن ا. ديرون بپريد از روزن بيد، که بتوانيد بال داشته و سبک باشي گنجشک بودن بایاما برا

  .ديرياد بگيم را يتسلنکار شما، ي ایبرا

  .د و شرط و قبل از قضاوتيبدون ق) ن لحظه ستيشه ايھم(ن لحظه يرش اتفاِق اي پذیعني ميتسل

   :مي کنین لحظه صحبت ميما راجع به ا

 بعد دوباره باز به ۀد، اما لحظين لحظه، حاضر ھستيک لحظه در ايد، درست است که يي آین لحظه مي شما به ایوقت

   . ِکَشدیم شما را ذھند، ي روی مذھن

 با ع7قه و ید، ولي خواھند توجه شما را بدزدند ھنوز فعال اند و شما ھنوز گنجشک نشده ای که میچون آن پانصد قلم

  د، چگونه؟ يل، رغبت و اراده  به گنجشک شدن کرده ايم

      .مي تسلبا

   :ديفته ااد گريحال، شما . ک واکنش استي یھـــــــرمقاومت.  دھدیم راِه روشن را به ما نشان ميتسل

  .  کمتر، بھترواکنشھر چه ـ 

  . ن لحظه کمتر، بھتريداِد اي در مقابل اتفاقات و رومخالفت و مقاومت ھر چه ـ

  .  کمتر، بھترقضاوِت من دارھر چه ـ 

 مِن ۀ دانند حِس نقص مشخصی کنند، دائم در حال قضاوتند و نمی که میشتر مردم بخاطر حس نقصي ب:بارھا گفته ام

   : کندی رود، حس نقص و کمبود می، ھر جا میمِن ذھن.  ستیذھن

دم؟، مبادا ي بوده و من ندیز خوبينجا چي ھست که به خود اضافه کنم؟، مبادا ایزينجا چي کم است، ایزينجا چيا,, 

نجا باشد که به ي این کند، مبادا کسي به باوِر من توھی من نشوند، مبادا کسۀ خوب و برجستتِ يضار متوجه شخصحُ 

 پشت سرم یزيا چي ندي  بخواھد مرا کوچک بب من نباشند وی ھایکوکارياِن ني، مبادا در جر من شک کندیرگبز

  .,, ...د، مبادا نيبگو

  . کنم که چه خبر؟؟؟ی می بازرسیرچشميط را زيدائم مح

  ".  شود ینطور نميا" 

 :دييد و بگويک مرتبه قبول کنينکه يمگر ا. ديد َسُبک و گنجشک شوي توانیب، نمين ترتيبه ا!. استيبه دن" حواس تماما

  ".من از جنِس خدا ھستم، کامل ھستم " 

  . ستيد، کامل است، ناقص ني که شما ھستیاريھش د،ي آین حالت از آن حس نقص ميد ايد بدانيبا

  ".  دست به استاد َمده یکامل جان آمده ا" 

  !.رانه را به بغداد ندهين دِل وي خدا ھست، ا تو، گنِج ھو، گنجِ ۀرانين دِه وي در ا: گفتیمو.نا در غزل

 یدي و دیک دفعه، دو دفعه، سه دفعه، روزن را باز کردي ". ی و روزن را باز کنی گنجشک شوی توانیپس تو م" 

   ".!. ی بندیگر نميد، آن روزن را دي آی، لطافت، ِخَرد میاري و ھشیانرژ( آنجا) از
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 پانصد مزاحِم ی و درب را ھم به روی بَِپری توانیکه از راه روزن م ی ھستی که گنجشکی شویک دفعه متوجه مي

  .یآزار رسان و ُپر دردسر، ببند

  ؟ی بندیدرب را چگونه م

 یري گیم مي تو را بدزدند، تصمی خواھند توجه و انرژی ندارند و فقط میچين پانصد مزاحم ھي که ای شویمتوجه م

   :یي گوی و می دانی م.یآنھا را از خو بِران

 خواھم ی را که میيزھاي برم تا تمام چی را بکار می آزاد و ِخَرِد زندگۀ آزاد دارم، قدرِت انتخاب و ارادۀمن اراد" 

 تواند  افکار ی حضور میِ اريفقط ھش ام را انتخاب کنند، ی زندگۀويگران شي دھم دیداشته باشم، انتخاب کنم، اجازه نم

  ".      ب کند ن و انتخايي ام را تعی زندگیِ و خط و مش

  !.دي خواھینم"  شما را بدزدند، اص7ی خواھند زندگی که مین پانصد مزاحم، ھمان پانصد موشيد که ايد ديخواھ

  !. رودیپس انداِز حضورتان، ِکش م!.  انباِر شما موش دارد:مو.نا گفت

ه و ين مايد که اي شوی مميلتسد، ي کنی ممطالعهد، مو.نا ي کنی ممراقبهد، ي خوری م سالمیغذاد، ي کنی مورزش

زد، اما مقداِر آن کم ي که مدام گندم در انبار بری رود، مثل کسی شود و با. نمیاد نمياد شود، اما زي حضور زۀيسرما

  !.و کم تر شود؟

  "!. دزدند ین پانصد مورِد مزاحم و موضوعاِت پنھانند که مي، ھم!ني موش را ببیِ سوراخ ھا" 

 یشما م.  دزدندی تان را میِ ده ُربا، انرژين پانصد جاذب و دل و دينکه اي ایبرا!.  ,,ارم ندیپس چرا من انرژ,, 

  ".!. شناسم یمن آنھا را نم " :دييگو

ک مقداِر آن يات ھست که يرون فقط ماديست، در جھاِن بي نیرون، زندگي که در جھاِن بديريم بگيتصم و ديبدانکباره ي

م، در ي بسپری کند، اگر به دسِت مِن ذھنین ميي تعیزان و تعادِل آن را ھم زندگيمم و ي مان .زم داری زندگیرا برا

  . ,, ... اديپوِل ز,, ، " مث7: کندی افراط میجھات

، پس روابِط !؟ی، ھنوز دنباِل پول ھستی داریماري، پنج، شش نوع بی، پنجاه ساله شده ا!دت؟ياد به چه کار آيپوِل ز" 

  !. شه حاضر کو؟ي ھمیِ ، ُبعِد معنو!؟، چه؟ینِش معنويُبعِد ببا ھمسر؟، بچه؟، مردم؟، 

  !". ؟ی َدویست، دائم دنبال پول ميحالت خوب ن" 

م و انتخاب را به دسِت ي کند، تصمیه جوانب را فراموش مي تازد و بقیک ُبعد را گرفته و ميک جھت و ي یمِن ذھن

ه جات ين آبگوشت، آب و نمک و نخود و ادوي آبگوشت بپزد، ا تواندینم. ستيزان را بلد ني نسپار، تعادل و میمِن ذھن

  !.زدي ریلو نمک ميم کيکدفعه ني ید به اندازه باشد، مِن ذھنياش با... و 

*  

  :ی از مثنویتيب

   ۶١٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   ھستیروس آدمي ابلیچون بس

  ستد داد دَ ي نشایر دستھَ پس ِب 
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 پاک را یِ ارين ھشي، ایف است که موضوعي و حی انصافید، بي آزاد دارۀقدرت انتخاب و اراد. دي ھستیاريشما ھش

  !.ا لِه اش کنديد، نگه دارد و ِبکِش

  . س از جنِس آتش استي ھستند، ابلی روسيابل  کهیارند مردمانيبس

  .  استی روسيابل کند، یجاد ميگران رنجش و درد اي خود و دی که درد دارد و مدام برایکس

. دي و اطاعت بدھتي، دسِت تبعی، به ھر دستیيس رويست که به ھر ابليسته نيد، شاي کنی خود کار میشما اگر رو

   .ديدار شويب.  حضوِر شما را بدزدندیِ ، انرژین جھاني از مردم و موضوعاِت اید که عده ايد اجازه دھينبا

  : کندی مان میِ ادآوريمو.نا 

 از جنس یيزش ھايم که افراد ُپر درد، جھت ھا، منتخبات، انگيد اجازه دھي، بعنواِن جنِس پاک، نبایاريما بعنوان ھش

  . ش بزننديرون، به ما نيجسِم جھاِن بماده و 

رون ما را به ي بیِ اي، از دنی، انساِن دردمندیم، اگر موضوعي افتیشتر راه ميم و بدنبال ھر چه بيص ھستياگر حر

  .ِش آن چگونه ست؟ کدام است؟ين!. ِش مان بزندي خواھد نیست، مي کشد، از لطفش نیسمت خود م

  !.   کندیجاد ميمان اي که برای ترس و گرفتار آن است وین رفتنيِت از بيشش ماھين

  

*  

  ١٣۴١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  کژرو و شب کور و زشت و زھرناک

   او َخسَتن اجسام پاکشهٔ يپ

، )دي خودتان کار کنید رويبا(د يموفق شو" د واقعاي خواھید و مي کنی خودتان کار می آزاد، روۀشما اگر بعنوان اراد

  .دي کار ندارید، با کسي اندازی خودتان میِ د، نور افکن را روي کنی خودتان متمرکز میِ اِس تان را روتمـــــــاِم حو

  .ميم عوض کني خواھیچکس را نميست، ما ھيوب است به ما مربوط نيجھان مع

   . زندی او حرف میِ گران بپردازد، مِن ذھني قصد دارد از ھمان ابتدا به اص7ح مردم و عوض کردن دیاگر کس

  . داندیشرفته و عقل کل ميرون است و خود را پي حواسش به بیمِن ذھن

  : کندین برنامه توجه و گوش مي که به ایکس

   کند، یگر کار مي دی کسیِ ر از خودش روي اگر غـ

  حت و عوض کند، يگر را نصي دی خواھد کسی اگر مـ

   را اص7ح کند،  خواھد مردمی انتقاد مۀلي کند و بوسیند و انتقاد مي بیب مياگر ع

  !. کندیبه حرف و ھشداِر مو.نا توجه نم !. کندین برنامه گوش نميپس درست به ا

  ".  مرھم است یلطافِت زندگ و عشق و ِخَرد " :نکهيم؟ ايي گویما چه م

   شوند،ی، نم "نه"  را عوض کنند، یگري توانند دی و انتقاد و م7مت کردن، میيبجوي کنند که با عیمردم فکر م

  .  دھندیواکنش نشان م
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ده و منتظرند تا توجه ما را بدزدند، از دوران يا، که صف کشي دنۀن پانصد، ھزار، ده ھزار مقولي از ایبعض" اتفاقا

  !.  کنندی می ما را ھمراھیبچگ

  ـ م، در حضورِ ي حضور اندوخته باشیِ اري زنده شدن به ھشۀيم، سرماياگر ما بعنوان پدر و مادر سرشار از عشق باش

 یه شان نميم و تنبي زنیم، آنھا را نمي کنیم، م7مِت شان نميني بیم، نقِص آنھا را نمي کنی خود را بلند نمیِ بچه ھا، صدا

  . مي کنیم، با ِمھر و عشق برخورد ميکن

ِد درل به ي دھند، بعد تبدی توانند ببخشند، قورتش می پرخاشگرانه و م7مت گرانه را نمیِ بچه ھا رنجش و برخوردھا

  . ردي گی او را مۀ لحظیِ  که موش شده و انرژیدرد!.  شودی مپنھان

  !. ميگران، پرورش داده و به جان خود انداخته اي دزد و راھزن را خودمان، پدر و مادرمان، دیموش ھا

  کنند،یبت مي کنند، غیگر را م7مت مي کنند، ھمدین مي محابا و بدون ترس و بدون م7حظه، به ھم توھیمردم ب

  !.  کنندیاط نمي ترسند و احتیچ نمي شان ھیِ ن نوع برخوردھاي کنند و از عواقب ای میيبجويع

  !.  اجسام پاک) کردنیزخم(  او َخسَتنِ شهٔ يپ، کژرو وشب کور و زشت وزھرناک

   "!. نرو " :پس!.  زندیش ميرد و ني گی کند، میبد، جذب مي فرید، جھان ميد بداني کنی خودتان کار میِ شما اگر رو

 است، عقرب، شب کور دارد، مثل درد ست و یمِن ذھنھر کس که در . ز جزو جھان استي آن نیھادرد  و یمِن ذھن

 کند، زشت و زھر دار، کارش ی ترسد، کج حرکت میص دھد، مي تواند درست تشخیند، نمي بی ذھن نمیکيدر تار

  .  پاک استیش زدن به انسان ھاين

  !.  زندیش مي نیست به کيجه ن کند متوی که درد حمل میآدم

  !. مي زنیش ميم که به خودمان ھم ني ھستیما عقرب

  م؟ يچرا ما حال ندار!. مي شویش زدن به خود را ھم متوجه نمي نیم، حتي زنیش مي نیم به کيني بینم

  !.مي زنیش مي خود، به خود نیِ م، با فکرھاي، تنھا ھم که باشیدر اتاق"!. م ي زنیش ميخودمان به خودمان ن" چون 

 کارش ۀَزھر ناک است و ھم!. زان استينا متناسب و بدون تعادل و نام!.  ستیت شدگي ھم ھویِ  ھایژگينھا از ويا

   !. ستیاريش زدن به ھشيش زدن به اجساِم پاک، ني کردن و نیھم زخم

  . کند؟یم سفر منن و منصفانه و قائم به خود، از ي کند؟ راستیدرست حرکت م  رود؟ی راست میچه کس

   ". یي خدایِ اريھش" 

   :ديد و بداني مواظب باشیاريشما بعنواِن ھش

  .ش بزنندي، ممکن است نموضوعات از یلي جھان و خیِ  ھاآدم از یليخـ 

  . ش تان خواھند زديد و ني شما را به سمت خود خواھند کشین جھاني ایزھايچـ 

  .        مي نچسبزھايچن است که به يم، منظور ايست که کار نکنين ني اش ایمعن

  ".ش خواھد زد يم که به جسِم پاِک ما نيد بدانيم، اما بايم و مالِک اش شويم به آن بچسبي خواھیم، ميني بی میزيتا چ" 

  !.ديزھا را بدست آوريد و چي ست که جسِم پاک بمانی، متفاوت از حالتحالتن يا
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 که ھست ید، تا زماني آورید، از ھر چه که بدست ميار ببرد، حداکثر عقِل تان را ھم بکيندازيذھِن تان را بکار ب

  !.  دينچسبد، اما به آن يد و نگه دارين نبريد و از بياستفاده کن

  یابيوگر زان خرمن گل بو ن

  نه و مشک و .دن؟يچه سودت عنبر

ت ي از ھم ھویعنيم، ي نرفتسوم و آنقدر بدنباِل يز کرديم، اما پرھي رفتی مسوم و به ھر ي شناختیرا نم یيسو یما ب

ن لحظه، ي و از قضاوت و از اعتراض و از مقاومت و مخالفت به اتفاِق ایيبجويبت و از عيشدن و از حرص و از غ

  !. دا شديم، که خرمِن ُگل پيز کرديپرھ

 باش که ، مطمئنیدي را دیيسو ی آن ب،یيکتاي یِ فضا تو اگر آن خرمِن گل، آن )ح دادميھمانطور که در ابتدا توض(حال 

  . خوب خواھد شدیلي ات ھم خی مادیزندگ

ن جھان ي ایِ  ھایيباي7ت و زين جھان، امکانات و تسھي َعنبر و ُمشک و .دِن ایِ ، بویابي آن خرمِن گل را نیِ اگر بو

  !.  رسانندی به تو نمیچ سوديھم ھ

  !. شوندی آن خرمِن گل نمیِ  ھا متوجه بویليخ

 کند که فقط بدست آوردن، ی سال دارد، فکر میست و پنج سال، سي که بیرند، اما کسآنھا که کم سن و سال اند، حق دا

 ی لذت بخش اند و می7ت تنھا وقتي حال آنکه امکانات و تسھ!. ستی خوشحال شدن کافیبرا) ممکن است نداشته باشد(

ا ي دنی و گر نه، تماِم پول ھا حضور، وجود داشته باشدیاري ھشۀي پاه ونيزمک ي درست کرد، که ۀتوان از آنھا استفاد

  .  را رفع و او را خوشحال کندی آدِم مِن ذھنیِ چارگي و بیي تواند تنھایھم نم

   کدام است؟ نهيزمآن 

  .  ستیيکتاي یِ ن لحظه، فضايِر اتفاِق اي ما، زیِ ِر فکرھاي، زنهيآن زم

  ).، ُبعِد جانیجاني، ُبعِد ھی، ُبعِد فکریکيزيُبعِد ف(. بدن ما و چھار ُبعِد ما، جزو اتفاقات ھستند

  :ن لحظه دو چھره دارديپس ا

  . شودیز مياتفاق شامل ھمه چ.  اتفاق لحظه ست،اني عۀچھر ـ

  . ر اتفاق استي زیِ  آن، فضا پنھانِ ۀچھر ـ

 با ی وقتیول.  دھدیما ُرخ مش اتفاق در دروِن .ديات ي نھای با عمِق بیيکتاي یِ فضاد، ينه ھستي شما آن زمیوقت

 یعطر( ُمشک ۀحي، رادي شوی دور مآن فضا و نهيآن زمبا مخالفت در برابر اتفاق، از   ناب،یِ ِد انرژ و با رَ یپاسناس

به نظرتان  ) گل استینوع(.دن  یِ يبايزو ) رندي گی می که از شکِم ماھیعطر(عنبر خوِش یِ بوو ) رندي گیکه از ناِف آھو م

  :گري دیانيببه !. دي کنیرا حس نم د و آنھاي آینم

م، ي کنیم و مقاومت نمي دھی نشان نمیم، در مقابل اتفاِق بد واکنِش منفي کنی اتفاقات لحظه را تکه تکه قضاوت نمیوقت

م که يني بی می زندگیِ کتاي واحد و کپارچه ويبطِن  متصل بهم و امور را وابسته به ھم و ي چسبیبه اتفاق خوب ھم نم

م، يدادھا مشغولي که در سطح با موجک رویانوسي اق، کنند و مای ظھور م و گاه به صورت مثبتیگاه به شکل منف

  . مي آن خرمِن ُگل را استشمام کرده ایِ بو
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  .ديد و تجربه ھم کرده اي دانین را ميشما ا

  یرش َتر نکرديوگر ِسبلَت ز ش

   کنیش مي َقلتبان و ریبرو ا

  .  شودید مير و سفيِل شان آغشته به شيل دارند، سبير، آنھا که سبيدِن شي موقع نوش: زندیل ميتمث

   . بودیم نشاِن َمرديدر قدھم ل يش و سبير

، ) استی کار خون آشامینيتا جن(  مي داری خورد، گرفتاری با بنِد ناف به مادر وصل است و خون م کهینيجن ۀما به مثاب

         .مي شوی از جنِس حضور مانِ انس. مي نوشیر مي شیم، از پستاِن مادِر زندگي شویده ميي از ذھن زایاما وقت

را  یِر زندگينگه دارد و نتواند شمانند ھمان بند ناف،  را یمِن ذھنبعد از پا به جھان گذاشتن، ھمچنان  ی کسچنانچه

  . !ی و قلتبانیستي که َمرد نش ات را بِکَنيپس، برو ر. است) رتي غیب(بنوشد و در ھمان سطِح ذھن بماند، َقلَتبان 

  ). داردی بدین معنقلتبا( 

 آزاد، از ۀک ارادي، از ما درمقاِم یم که مِن ذھنيم و اجازه دھين جھان به ھوش نباشي اگر در ا:دي خواھد بگویمو.نا م

 ن جسم پاک تجاوز کننديبه ام که ياجازه داده ان است که ي، سوء استفاده کند، مثل ان استِت ماييجسِم پاِک ما، که خدا

  !.مي، ما ھست ھمن تجاوزي اۀواسطو 

  !.؟ِت تان تجاوز کننديي به خدایرونيد اجساِم بي و اجازه دھدي تجاوز شوۀد واسطي خواھیا شما ميآ

   . ستیرتي غی، بین اسمش قلتبانيا

 یر مي و ھر آنچه که از آنھا، شیچشممان را به جھان ماد. ميِر بنوشي ست، شی مان که زندگید از مادِر اصليما با

   :ميد بنیم، ميگرفت

  . مي کنیز ميپرھاز آن م، اTن ياگر حرص داشتـ 

   :مي کنی میيشناسارون است، يار بيکه در اختشتر، بھتر، را يشعاِرھر چه ب ـ

   ".  برم؟یشتر، بھتر را َمِد نظر دارم و بکار مي ھر چه بیمن در چه مواقع" 

  ست؟ ي معتاد چِاشکال و ضعِف آدمِ 

  .  سپردهی خارجیجسِم پاِک خود را به مواد مخدر، به موردکنترل ، را مواد مخديآدِم معتاد به الکل 

   . ستیروني و بی مادی وابسته به موضوع معتاد به پول،آدمِ 

 کند و ما یِت ما را کنترل ميي آزاد و خداۀست، ارادي که کنترل آن دست ما نیک جسِم خارجينجاست که يِاشکال ا

  !.ميستيگر خودمان نيد

  .ميدر واقع ما معتاد به جھان ھست. اد آور استين جھان اعتيِز ايالبته ھر چ

  .  استاد به جھانياعت کرد، منظور، یصحبت از انبوھمو.نا آنجا که 

 یِ ھاسو تواند توجه من را بدزدد و به ی میزي توانم فکرم را کنترل کنم و ھر چین لحظه من نمينکه ايا" اص7

  . اد استي اعتنِ يع روم، یمختلف م



   2014May 14        ٥٥٥٥٠٠٠٠٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

26 

 

. ,,...ه کنم؟ چه کنم؟ي بعد از کجا تھۀدم، دفعي که کشحا.,,  :ن استين است، دائم به فکر ھروئيه معتاد به ھروئ کیکس

  . چرخدین موضوع مي فکر و ذھنش حول و حوش ھمۀھم

   ".معتاد است او ھم "  ؟ داد کني را چطور زشپولکه ن است ي ھم تمام ھوش و حواسش به ایکيآن 

   : کندیان ميگر آن را بي دیمو.نا به گونه ا

       !. خوردیگر بدردت نميل دين سبيا ،ی نوشیا را مير مادر دنياگر ش

  ديرو او در دل بِ ی رویديچو د

  د و سرو و سوسنين و بيگل و نسر

!. مي است و ما زنده شده ا... و حضور آن ...ن ي حضور ا:ندي گوی کنند ومیف مي در ذھن شان حضور را تعریعده ا

   ".  ستی جسمیِ اري ھشیِ ل و دگرگوني تبدحضور" 

 یار اندک ميار بسي کند، مقاومت بسیل شود، قضاوت ھا فروکش مي حضور تبدیِ اري شما به ھشی جسمیِ ارياگر ھش

  . شودی مصفر" باي تقریدن به جھان ماديشود، چسب

ن يا" د، اتفاقايبه سکس مخالف ندارا ع7قه يد ي اندازیا پول تان را دور ميد، ي کنیست که کار نمي نین به آن معنيا

د، ي شوی محروم نمیچ لذتيد از ھينگران نباش.  کنندیف تر جلوه مي لطیلي حضور خیاري ھشۀنيموضوعات، با زم

  .  شودیشتر ھم مي تان بیبلکه بھره مند

، یضور زنده شدبه ح" اگر واقعا نبود، ی ذھنیري و تصویدي را دی زندگیِ  خدا، رویِ  او، رویِ  رویاما اگر براست

  : داردیدار، ع7ماتين ديا
. دي روین و سوسن در دل شما رشد کرده و ميت به لطافت گل ُرز و نسري معنوۀحيرا و عطر و یيباين حالت، زيدر ا

   . کندی خود را بر شما نثار مۀيت و سايد چتر حمايز مانند سرو، افراشته و مانند بي شما نی مادیحه در زندگين رايا

  د؟ يه داريشما سا. ه دارديد سايب

ه دارم، خانواده ام، دوستانم، ھمه در يالبته که سا ,, : دھدیجواب م"  فورای ُپرسم، چون مِن ذھنی تان نمیاز مِن  ذھن

  .  ,, کنندی می من زندگۀيِر سايز

  .  ُپرسمی، مآورد و عشق به مردم نثار کندي که ِخَرد به جھان بیي خداۀي کنم، من از سایه صحبت نمياز آن سا

  د؟يه داريا سايآ

  آمده باشد؟  (آنطرف)  باشد و ازیف و عشقي که لطیه ايسا

  د؟ يَسرو ھست

  .دهيستاده و آزاد است، نچسبيش را جمع کرده، روان، مقاوم، ساکن، ساکت، ايَسرو دست و پا

 و معتاِد گداا نه، ي؟ یاد و افراشته ا؟ سرِو آزی تواند به تو ارائه دھد، آزاد ھستی که جھان می7ت و امکاناتيا از تسھيآ

  !.؟یجھان

  .!. ,,بله، من به حضور زنده شدم  ,, :، به ذھن نرو و نگوی دھی و واکنش نشان می جھان ھستیِ اگر ھنوز گدا

  !. کندیان ميبا بيد مو.نا چقدر زينيبب. سوسن ھم َده زبان دارد
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، لطافت و خرد و عشق و آرامش، ید در خاموشي توانید؟ ميباشد با ده تا زبان خاموش ي توانیا شما ھم مثل سوسن ميآ

  د؟ يم کنيغ به جھان تقدي دریب

  د؟ ي شناسی را میخاموش" اص7

  !. دي شناسید، ميني او را ببیِ اگر رو" 

  . ديد زنده شدن به حضور را تظاھر کني توانی نمید، بطور مصنوعينياما اگر او را نب

د از اعماق ي، بانوِع بودنن يت، ايفين کين حالت، ايا. ميم با تظاھر نشان دھي که بتوانستي نیتيفيزنده شدن به حضور ک

  . ديايوجود انسان بجوشد و با. ب

  ". دارد امکان. بله"  امکان دارد؟ نوِع بودنن يا ايآ

  ". امکان دارد ھمه یبرا. بله"  ھمه امکان دارد؟ یِ برا

  ". ست نمونهک يموCنا . بله" م؟ يده اير آن را دينظا

  ".د يدوارم باور کنيام" د؟ ي کنیشما باور م

  ".د ي خودتان کار کنیِ د روي خواھیانشاءY که م" د؟ ي خودتان کار کنید روي خواھیم

  ".مو.نا ھمه را به شما گفته " د؟ ياد گرفته ايراِه آن را 

  .!دي دادید و گر نه به برنامه گوش نمي کنی خودتان کار میشما رو

  زد دلت با آب حسنشيدرآم

  زد به روغنيچو آتش که درآو

ابد و دِل تو که مرکِز و ي ی او به دِل تو راه میعنيزد، ي آمی او، با دِل تو میِ يباي، آِب ُحسن و زیني او را ببیِ اگر رو

غن را آتش تمام وجوِد رو.  که به آتش ملحق شودی شود مثل روغنیرمي، تسخی خدا، زندگۀليتماِم وجوِد توست، بوس

     .        کندیمشتعل م

  . بسوزند"  توانند فورایم، مي را که در ذھن جمع کرده ایيداده ھا. ميپس ما آتش زا ھست

 از صحبت یا اثري به دِل مان بزند، آی زندگیِ يبايم، اگر آتِش زي را حس و درک و تجربه کنی زندگیِ اگر عمق و شگفت

نطور ين را ندارم، آن را ندارم، چرا آنطور شد، چرا ايا ,, : مانی سطحیِ  ھای و گرفتاری مِن ذھنیِ ھا و بھانه ھا

   ماند؟ی می، باق ,,...، ستميه من خوشبخت نيشتر از من است، چرا مثل بقي بینشد، چرا پوِل ف7ن

 ی ِکَشد و می دل ما را به آتش می ھای کند، آتِش آن لطف ھم، ناخالصی ھمانطور که آتش نفت را مشتعل م.نه" 

  ". خواھد ی مصبر. سوزاند

  !.  بردی خاص نمی کند، بھره ای کند، عمل ھم نمین برنامه توجه ميخته به اي که بقول خودش، دو ماه جسته گریکس

  :دييد و بگويد را بزنيکل". ديت کنيد قانون جبران را رعايشما با.  استقانون جبران، ین بھره َبريد ايکل" 

 کنم، یم کار خودم یِ رو و است متمرکز خودم یرو حواسم ھستم، تييخدا کي من ،دارم قبول را خودم" شخصا من،، 

 یزندگ روشِ  و راه خودم خواھم یم جھان نيا در دارم، آزاد ۀاراد ھستم، یمھم آدمِ  و دارم اعتبار ندارم، کار یکس با
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 کنم، یم کار و مشارکت کار نيا در من و بسوزاند مرا یِ ھا یناخالص ،یزندگ ُحسنِ  آبِ  خواھم یم کنم، انتخاب را ام

  . ،،مداوم و ريگيپ بلکه ختهيگر و جسته بصورت نه البته

د خواند و تکرار کرد تا در درون حفظ و ثبت شود، ھر يش را آنقدر بايد از اول گوش کرد، شعرھاين برنامه را بايا

  . ستم شما بگذاردي کِل سی در ذھن باز شود و اثرش را رویتيب

  . ستيخته چندان موثر نيامه ھا بصورت جسته گردنبال کردن برن

د، توجه و عمل نموده و صبر ياد داشت برداريد يم، باي آوری می دی وی و دی دین برنامه ھا را ما بصورت سيما ا

  .ديد صبر کنيست، باي نی دو ماه کافیکي. ديکن

دن و انداختن آن رنجش ھا و ي و بخش کندیر مي دِل تان را تسخی تمامیيد که آتش عشِق خداي شویک روز متوجه مي

 شد، تعجب کرده ی و مقاومت و مخالفِت شما میباعث ناراحت"  که قب7ی شود و از موضوعاتیتان راحت ميدردھا برا

  . دي خندیو م

  .ديني بی میمردم را زندگ  شما را مشتعل کرده،منِ را آتش عشق روغِن يد زي کنی نمیيب گوي و عیيبجويحا.، ع

  یليرا خليتشش زدرآ در آ

   نمرود بدظنیامرم ز آتش نه

  . نترس

  .  ستین مِن ذھنينمروِد بد َظن و بد فکر، ھم

 بزرگ تر و یدن به آن است، براي و چسبیدا کردن موضوعي پیت است و برايّ ک مني بافتِن ی، برایھر فکِر مِن ذھن

  . دن از لحظه ستيرمدن از عشق و ي َرمیبرا" با.تر جلوه دادِن خود از ھمه ست، مخصوصا

 با خدا یعنيم، يزي ستین لحظه ميھر گاه ما با ا. ن لحظه ستينفکِ اين لحظه، جزو .ي ست، اتفاِق این لحظه زندگيا

  .)!ديزي ستیمکه ھمان خداست شما با اتفاق لحظه بله، .  ,,!زمي ستیمن با خدا نم,,  :ديي گویشما م(!. ميزي ستیم

 ی کراِت آسمانیکسري، که شامل !ن جھانيمثل ا. ِر آن اتفاق استي زیتناھي .یِ ک فضاي ک اتفاق وين لحظه، شامِل يا

   . را در َبر گرفتهی اجرام سماوۀ که ھمیيفضا. ک فضاست ستيو 

  .       ر کرده، در بر گرفتهين فضا دروِن سلول ما ھم ھست و آنجا را ھم تسخين فضا، جسم ما را ھم در بر گرفته، ھميھم

  . ن فضاستي ما ھم در ایِ تِم ما، فکرھا و دردھاسيکِل س

  .  کندی از او فرار میآتِش او آتِش عشق است و من ذھن

   : کنندید مي تھدیا مِن ذھنيا فرعون يَنمرود 

 را که یزيچنگم را باز کنم و چ  من است،ۀين رنجش سرماي، ا!ندازم؟ي، رنجشم را ب!، َخم شوم؟!م شوم؟يمن تسل ,,

  .   ,,!د؟رَ بَ  بِ یگريست، رھا کنم که دِز من ايھمه چ

   : گفتی میعني.  انداختی شکست و به آتش میل ُبت ھا را ميد خلي دانیم

 افروخت و ید، آتشي دیل را فقط جسم مينمرود که خل". ديت نشوي اند، ھم ھوی که بت ذھنین جھاني ایِ زھايبا چ" 

  .ل را در آن انداختيخل
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  .)ل استيتمث(. لستان شدل از جنِس جسم نبود و آتش گيخل

   :دي گوی، مید، نمرود، مِن ذھنيم شويد تسلي خواھیبه شما که م

 ی خواھی، م!یياين آدم کوتاه بي تو در مقابل ایعني ،ن لحظهيرِش اتفاِق اي پذ  چه؟یعني ی دانیم شدن ميتسل,, 

  . ,, !به حرفش گوش نده،  !؟ی شویچاره نمي، کوچک و ب!د؟ي آی، دردت نم!؟یببخش

  ".  شوم ی نمرود، کوچک میآقا. بله  " :ديي گویشما م

نداز، درد ي را بیت شدگينداز، ھم ھويبه حرِف نمروِد بد ظن و بد فکر گوش نده و َچنگت را باز کن، دردت را ب

  .  دھدی شما ُرخ نمی برایاتفاق بد!. یلينکه خلي ایارانه را بِکِش، برايھش

د و گِل ياز درون آن درخت سرو و ب.  شودیکدفعه فضا گلستان مي، ، ی کشی م کهیارانه ايبا بخشش، با درِد ھش

  . ! آوردیسوسن َسر بر م

   : تانیِ د مِن ذھنينيببشما 

   جنگد؟، ین لحظه ميچگونه با ا

   کند؟، ین لحظه فرار ميچگونه از ا

 یليا اگر خي کند؟، ی را ھم لِه م کند و با لِه کردن لحظه، شمایش لِه ميِر پاي ست، زین لحظه را که زندگيچگونه ا

  !. رد؟ي گینده َمد نظر مي در آیزيدن به چي رسی برایمحترمانه رفتار کند، لحظه را بعنوان پلکان

  . !دين اجازه را ندھيا

 ی ست، براین لحظه را که زندگيد، ايري گینده مد نظر مي در آیزيدن به چي رسی براین لحظه را پلکانينکه ايھم

  !.دي پوشانیم  شود،شروع، آنجا و از  آن از ینده که زندگي در آیزيدن به چيرس

  .  !ش لِه کردهيِر پاينمرود شما را ترسانده و ز

  یدرآ در بحر او تا ھمچو ماھ

  نش جوشَ ير تو را از خود مَ يروِب 

.  تو باشندیاتِت ذي، جزو اصِل درون و از ماھی ماھیا تا در آنجا زره محافِظ تو مثل پولک ھاي بیيکتايدر بحِر 

  !. ر و جدا از تو نباشندي و زوال پذی ظاھریپوستک

   ".یپنبه ا" ، !م؟ي داریما اTن چه نوع زره و جوشن

  ست؟ي، چین زرِه شبحيا!. مير ساخته ايب پذيار آسيار بسي، بسیه، از شبحيما زره و حفاِظ خود را از سا

 که بصورت فکر به من ارائه شده اند و در ذھن آماده شان م، پولم، مقامم، قدرتم است،ي ھمسرم، بچه ھایر ذھنيتصو

  .  خود گذاشته ام تا بعنوان ِسپر و محافظ، حفظ ام کنندیدارم و رو

  .         اندینھا پنبه ايا.  کنندین ِسَپرھا شما را محافظت نمياما ا

   . غوطه خوریيکتايدر بحِر نداز و ينھا را دور بيا

م، نه يده اي دور خود کشی و مفرغی ما، زره پنبه ایمنتھ.  کندیه دارد ومحافظ درست مت، از خود زريي، خدایاريھش

  !. زنندیش مي کنند بلکه دائم ھم نیتنھا محافظت مان نم
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  م؟ي رنجیا ما نميآ

  د؟ي رنجیر کنند، نميي، ھمسر، بچه، پول و مقام شما بعنوان زره شما، جابجا شوند و تغی مادیت ھاي وضعیا وقتيآ

  د؟ ي خوری نمبيآس

   شوند؟ ی شما، از مردم میريب پذي مانع آسی مادیِ ا آن زره ھايآ

  !.ميب خورده اي از آن را بردارند ما آسی اگر قسمتبله

  . یر بوديب ناپذي و زره ات از جنِس حضور بود، آسی بودی اگر تو از جنس زندگیول

  .  کردیبه آنھا اثر نم یچ ضربه اي که ھیکسان. نامه اند شاھیِ  در داستان ھا،ارياسفند و ليآشرھا، يب ناپذيِل آسيتمث

ار که يق پاشنه و بھتر از اسفنديل که از طريبھتر از آش. ر شوديب ناپذي تواند به حضور زنده و آسیپس انسان م

  !.ريب پذي چشمش، ضعف داشتند و آسۀبواسط

 را که به آنھا متصل یي ھا و جذبه ھایابستگ وۀد، ھمي حضور شویکرانگي بیاي رھا و شناوِر دریِ  شما اگر ماھیعني

  .ديار را نگه نداريل و اسفندي ضعِف آشیمنتھ. ب رساندي توان به شما آسید، نميندازيد بيشده ا

  ست؟ يِل ما چيپاشنه آش

  .ميري پذیب مياز آنجاست که آس. نقطه ضعف ماست.  وصل استی از ماست که ھنوز به جھاِن مادیقسمت

  یحب شادز کاه غم جدا کن 

   ماست خرمنیکه آن مه را برا

  .   ما با کاِه غم، ادغام استیِ  شادۀاما اTن دان. ک جنس استيکدست و يخرمِن خدا ھمگون و 

  .  ستی مان قاطیِ  حضوِر ما، با کاِه مِن ذھنیِ اريھش

دند و بعد  ي کوبی مش، گاو آھن،ي کردند و بعد آن را با گاو و خی جمع میيم کشاورزان گندم درو شده را در جايقد

امروزه ھم در . نکار از تراکتور استفاده کردندي ایبعدھا برا.  کردندیانبوه کاه و گندم را با کمک باد از ھم جدا م

  .  کنندی جدا کردِن گندم از کاه استفاده می مدرن برایِ ن ھاي مناطق از ماشیبعض

  .ديل تان را نگه داري اصی گندم، شادۀد، داني را به آن بسپار وزد، شما کاِه غم تانی میِن زندگي ناِب قوانیِ باد، انرژ

  .  َتراَود، خرمِن اوستی را که در شِب چھارده مین به اصط7ح ماه، نوري، ایخدا، زندگ

  .  تابدید دائم ميد شد که خورشيد، متوجه خواھين بروي جو زمیاگر شما با.:  برنامه گفتمیھمانطور که ابتدا

  .  کندید را منعکس مي تاباند و ماه، نوِر خورشیا بر ماه مد نور خود ريخورش

، نوِر خدا، بر ید زندگيم، خورشي نشده باشیه گذاري سرما، پراکنده وم و در جھاِن جسم و مادهيما ھم اگر حاضر باش

 خرمِن نوِر یِ و افشان، ماننِد پرت کندین را بھره مند مي که مخلوقات زم ماۀ خرمن نوِر ماه گونیِ  افتد و پرتو افشانیما م

   .باستي زیِ  ھای و آرامش و عشق و خرد و شگفتیمت و شاديمملو از لطافت و اعتدال و م7،  بر تمام کائناتاو

  ".د يني بی نم.نه" د؟ يني بی میگريز دير از خرمِن نور چيشما در ماه شب چھارده، غ
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ن ي ھم در ایاديشرفت زي موقع ھا ھر چند پیبعض ین صورت است، منتھي حاضر و ناظِر ما ھم به ھمیِ اريخرمِن ھش

 ھا و یم، ھنوز چند مورِد از دلبستگيده به کاه داري چسبیي مان ھنوز دانه ھایاريم، اما در خرمن ھشينه داشته ايزم

  . مي نگه داشته ای خود را به جھاِن مادی ھایچسبندگ

  .      خواھد ببردی ھر چه را میگاِن باِد زنديم جريم و بگذارياما بھتر است که ھمه را رھا کن

  بھار آمد برون آ ھمچو سبزه

   بھمنغمِ  و بر رَ ی دیبه کور

  .  ماستیِ اري، بھاِر ھشیم، بھاِر زندگياTن که در حاِل صحبت ھست

 کرده یي حضور خود را شناسایِ اري و شناخت، ما ھم ھشین آگاھيند، در بھاِر اي رویھمانطور که در بھار سبزه ھا م

  . ، بھار آمدی دیِ د، به کوريان رسي به پاید. ميا

 و بھمِن ی دی توجه به سرمای، مثل سبزه، که بیدارين بيش نبرد و در بھاِر اي از پی کاری مِن ذھنیِ رتي بصیب

  . ايرون بيدار شو و بيد، بي آیرون مي کند و بیزمستان ُرشد م

   :رايز.  تان اثر نداردیاريل ھشي، در تبدی درِد و مِن ذھنیِ سرما" 

 کند و از برودت و انجماِد مِن ی حضورتان، ُرشد و نمو مۀ دھد، سبزی که موCنا به شما می و شناختیبر اساِس آگاھ

   ". ديي آیرون مي بیذھن

  ". را بشکاف و قد علم کن یپس، به سرما توجه نکن، خاِک مِن ذھن" 

  .  را داردی زندگۀشي ر ازیيرون و حس جداي با جھاِن بیت شدگي درد و ھم ھویمِن ذھن

، ی و خستگی، غم و غصه، رخوت و تنبلی حالیب.  سرد استیت شدگي و از مخلوقات و ھم ھوی از زندگیيحِس جدا

  .  اندی من ذھنیِ  و سرمای بودن، گرفتاری انرژیب

 اورا از خوِد ي، زی شویا، مطمئن باش َخم ھم نمي، با. بیِن ذھن بھمِن زمستان و میِ اِز سرمايبرعکِس تقاضا و ن

  !.یھست

  یير اوي چون کمان گر تیمخَ نَ 

  نکمَ  مَ  زِ یستستَ به قاب قوس رَ 

  .مي حضورھستیِ اريرا ما انسان ھا از جنِس او، از جنِس ھشي مرِز ما با خداست زی بیِ کيمنظور از قاب و قوس، نزد

  .مي کنیجاد مي ا،پاسخ   ــــــــــــک ين تحري ست که بیفاصله ا،  حضوریِ اري ھشیِ  فرصت مناسِب تجل

 شما یاري ست که ھشینجا فرصتيد، اي نشوید، شرطيک و پاسخ، واکنش نشان ندھين تحري بیگر، وقتيبه عبارت د

  :یوقت). ی شویخم نم( یَنَخم. ديايبا. ب

   حضوریِ اريھش ـ

  حاضر و ناظر در لحظه ـ

  ميشاکر و تسل ـ
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 پرده و قائم به ذاِت خود، یح و بيم، کامل و صري راست و مستق،یر او ھستي، تی باشین زندگيي با آیصبور و مواز ـ

 یِ  و انحنایناراستچش و ي، از پیر نزولي و بازگشت به عقب و سی َدَورانیِ  روحی و بی تحرکیبدون انحراف و ب

عده داده عادگاه وي، آزاد و رھا و مستقل، به مأمن و میزي گریم، ی پریرون مي بی ِسَپر و حفاِظ مِن ذھنینگاه بيکم

  . ی کنی صعود میشده ات، فرود و به عبارت

آنجا که مبدأ و . ، رھا شد پرگاریِ  اصلۀشاخ سفربه قلب و مرکِز ی، برااو ۀ خلق شدیِ  از کماِن مِن ذھن،او از یريت

  .   رقصندی گردند و می کائنات حولش میمنشاء ست و تمام

 ی، حامِل انرژآزاد و رھابا و يف و زيِر لطيت ،ديرشنور خو. د استيد که از جنِس خورشيدرست مثل نور خورش

  ..!ات، خدايح

 به ما ی کاذِب روانشناختیِ ازھاي پانصد مقوله به اَشکال مختلف، بصورِت ن،اينگاه دنيبمحِض ورودمان به جھان، از کم

  متوقعم، يت کرد و قضاویيم و رقابت و حسادت و بد گويم و جمع کرديم و خواستيم، خواستيحمله ور شدند، حرص زد

   :ميسه کرديم، مقايشد

ستم، يراد ندارند، چرا آنھا خوشبختند و من ني مردم اۀراد دارد و بچي من اۀچرا مردم دارند و من ندارم، چرا بچ,, 

  . ,, ...گرفتارم و 

م، يد، بسر برد، راک در چارچوب قاِب قوِس کماِن ذھنیريزه و لَخت، دي انگی بیري کمان، تیِ  در قاِب منحنیريمانند ت

ر شور، در جوشن و دار و آماده و پُ ي، بی بخش دردیي و رھای در مبارک َدمی کمی مراحلی، اما پس از طميديرنج د

ِر ِب دَ ذن و رخصت و فرماِن مُ م، و باز، به اِ يده شده بوديچي اَلَست از ھمان ابتدا در آن پیل که از فضاي اصیپر و فلسسِ 

         .ميدي، جھیز غ7ِف طاق و کماِن مِن ذھن، با ھول و پرتاِب او ایزندگ

   !.د؟ي شوی خم می ک ". توانند شما را خم کنندی توانند به شما حمله کنند، نمیاِز کاذب نمي آن پانصد ن،حال" 

  .! شودین جھان َخم نمي ایِ  ھایبندگيکات و فري در مقابل تحریِر زندگيت

د که از ياگر متوجه شو. مي شویداِر جھان َخم ميرنگِ ناپاي در برابر نن است کهيم بخاطر اي کشی که ما میتماِم زجر

  .دي پریرون ميد و از ذھن بي شوی نمید تابع مِن ذھني ھستیاريجنس خدا، از جنِس ھش

  : مو.نا گفت،یليتمثدر

 رود، یر آب مي پرد، و زی  به درون استخر می کنند، وقتیش زدن دنبال مي نیا پانصد زنبور براي را که پنجاه یکس

  !. ر آب روندي توانند زی به او برسانند چون نمی توانند صدمه ایزنبورھا نم

 و وحدت با کل مخلوقات یيکتاي یِ ر از کمان، به مقصِد فضاي، مانند تی ذھنیِ  ذھن و از من ھایِ شما ھم از زنبورھا

  !.نبالتان کنند توانند دیر، نمين و قاب قوِس تي در کمیزنبورھا!. دي پریرون مي، بیھست

   بر کار و ساکن تو به ظاھریزھ

   در کار کردنیمثال مرھم

  .یتو در کار

  .ميم، در کاري ما ساکنیوقت!. ميم تا در کار باشيد حرف بزنيم که باي کنیفکر م" ما اشتباھا
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  !.، چقدر بر کار و ساکن!به به.  به بهیعني، یزھ

د ي آی به ِاھتراز، به ارتعاش در میاصِل دروِن ماست، وقت ست، سکون، یزدي ایاريساکن بودن، سکون، ھمان ھش

  .  گرددی گذارد و ظاھر میر مي شود، تأثی حس میبصورت شاد

  "!.ساکن و باشنده شدم  " :گفت" قب7

 گفت مرا عشق کھن از بر ما نقل مکن

 گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم

  . !مي شوی میکي، با عشق یر عق7ني غۀاق و ع7قي، با اشتیدگ، با زنیيکتاي یم، با فضاي رفتیيکتاي ی به فضایوقت

   :گانه با من گفتي یِ مين و قديشينه و پيريرفتم، عشق کھن، عشِق د (آنجا)  بهیوقت

  . نگو) نکن حرف نزن، نطق و مذاکره(گر در َبِر من يد" 

  ".    دور از ُعرف، آنجا ساکن و باشنده شدم  عادت، ی واکنش، بیب" را عم7ي کنم، زی، َنقل نمیآر " :ت کردميد، تبعييتأ

 ی شود، اما برایت ھا و اتفاقات، کار محسوب ميط و وضعيدن ھا بر اساِس شراين پريين با. پاي ھمی من ذھنیبرا

  .زدي خی، برمی با کِل مخلوقات ھستیگانگي یِ  ست که از فضایرا فاقِد ِخَردي معادِل بادام پوک کاشتن است زیزندگ

رت و يزان، از عمِق بصي، لطافت، تناسب و میيباي، انتشاِر عشق و صلح و زیحکمت، معرفت، ِخَرِد زندگ. مينما ساک

  .م و شفا بخشيد، مانند مرھم در کاري آی جوشد و با. میِد خداگونه مان مير، از مرکِز دل و ديضم

   چون ب7ُدریخمش کن شد خموش

   باش کودنیب7ُدر گر ننوش

 حافظه و مغز ی کردند که مصرِف ب7ُدر برایم فکر ميقد.  است)یبادام ھند( مثل ب7ُدر یخاموشرا يخاموش باش ز

 ی صدمه می ذھنۀ، که به عقل و قو)اکيتر(ون يبرعکِس اف . کندیت مي را تقویاريسودمند است، خرد و ذکاوت و ھش

).اد خوردن آن ھم ضرر داردي زالبته (.رساند  

 کند، ی، طرز تفکر و ذھِن تو را، متعادل، خردمند و آرام میرا خاموشياموش باش، زخ.  مثل ب7ُدر استیخاموش" 

".  کندی وصل می ذھن است که تو را به زندگیخاموش  

.  کندیل استفاده مين تمثي، از اید و صحِت خاموشييمو.نا در تأ  

!. ی مانیور، اَبله و کودن م، خشک مغز و بدون شعی مثل ب7ُدر است و اگر ب7ُدر ننوشیخاموش باش که خاموش

!. توانند ذھِن شان را خاموش کنندیستند ذھِن شان خاموش باشد، نميستند، ب7ُدر بنوشند، حاضر نيشتر مردم حاضر نيب  

 ست، در ...، واکنش نشان دادن، بزرگ جلوه دادِن خود و یيذھن دنباِل قضاوت، عوض کردن، حسادت و انتقامجو

.  مرگ اوستۀ، به مثابین ذھني ھا در چنجه، خاموش کردن واکنشينت  

.!ندي بی را در واکنش نشان دادن می زنده بودن و زندگیمِن ذھن  

ه اصل ما ي شبیخاموششتر از يز بيچ چيد ھي دانید، مي شناسی را مید و خاموشي شما که اTن از جنس مرھم ھستیبرا

.!ک تري نزدزان خاموش تر، به خدايبه ھر م.  ستیخدا از جنس خاموش. ستين  
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. ، پس کودن بمانی ب7ُدر بنوشی خواھیاگر نم  

* 

. د باشدين رابطه مفي تواند در ایتان بخوانم که مي برایت از مثنويد چند بياجازه بدھ  

  .  شودیشروع مرد، ي آن درخت خوَرد نموهٔ ي ھر که میجستن آن درخت کتِر ي در دفتر دوم با ت٣۶۴١تين قصه از بيا

  

  ١۴۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   داستانی برایيگفت دانا

   ھست در ھندوستانیکه درخت

   او خورد و بردوهٔ ي کز میھر کس

   ھرگز بمردیر ني شود او پین

   :بکِ قصه گفت، به سَ یيدانا

  .ردي می شود و نه ھرگز میر مي آن درخت بخورد و بَِبَرد، نه پۀوي ھست که ھر کس از میدر ھندوستان درخت

   ست؟ ی درختچگونهن درخت يبه نظِر شما؟ ا

  .؟کجاست

 مرتکب  ست که مایه ھمان اشتباھين قصه، شبي اۀم که تا چه حد اشتباِه شنونديم تا متوجه شوي دھیقصه را ادامه م

  !. ميشده ا

  ید از صادقين شني ایپادشاھ

  یاش شد عاشقوهيبر درخت و م

 آن درخت و ۀفتي، عاشق و شیت و درستکاري خلوص نید و از روي شنیين موضوع را از شخص راستگوي ایپادشاھ

  .  شودی، ماندگار و جاودانه میوه اش بخورد ابدي که اگر انسان از میدرخت.  آن شدۀويم

  وان ادبيا ز د دانیقاصد

   ھندوستان روان کرد از طلبیسو

  . ھندوستان فرستادیوان فرھنگ به سوي دانا از دیپادشاه در طلب آن درخت، فرستاده ا

  ب و دانا و مورد اعتمادش، ي ادیران بوده، از وزرات آموزش و پرورش، به پژوھشگرين شاه در ايد ايفرض کن" مث7

  . داد و او را به ھندوستان فرستادتين درخت، مأموريدا کردن اي پیبرا

  گشت آن قاصد ازویسالھا م

   جست و جویرد ھندوستان براگِ 

  . ن درخت پرداختي ای، در ھندوستان، سالھا به جستجوغام َبري پآن قاصدِ 

  ن مطلوب گشتيشھر شھر از بھر ا

   دشتی کوه و نیره ماند و ني جزین
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د ي نماند که مورد بازدیره و کوه و دشتيچ جزيھ. ر پا گذاشتيا را زافتن درخت مورد نظر ھمه جيشھر به شھر دنبال 

  .  او قرار نگرفته باشدیو جستجو

  خندشيد کردش ريھر که را پرس

  د جز مگر مجنون بند؟ي جوین کيک

  .  کردی اش م گرفت، مسخرهیاز ھر کس که سراغ آن درخت را م

  . ) بستندی خطرناک را میوانه ھايم، ديقد( کند؟ ی جستجو میري زنجۀوانيک دي جز ی را چه کسین درختي گفتند چنیم

  زاحبس کسان صفعش زدند اندر مِ 

  ف7ح  صاحبیبس کسان گفتند ا

  صافنهيرک سي چون تو زیجست و جو

   باشد؟ کجا باشد گزاف؟ی تھیک

   دگری َصفعیکين مراعاتش يو

  ترن ز صفع آشکارا سختيو

 یِ ليشخند و تمسخر به او سي طعنه و ری و از روی به شوخیاري گرفته بود، بس که سراغ درخت را از آنھایياز آدم ھا

 مرد راستگو و درستکار و پاکدل و ی جستجو: کردند، گفتندی ھم که مراعاِت حالش را میاري زدند و بسیدوستانه م

   ثمر باشد؟یجه و بي نتی مانند تو چگونه ممکن است بیھوشمند

  . جاھ7نه، سخت تر و سوزنده تر بود) ی ھایليس( یِ از آن صفع ھاز ي و تمسخر آمین مدح ساختگيا

  .  دھدیه را مطرح و شرح مي از قصه، صورت قضی، در سطح"مو.نا معمو.

 را یم و قاصدي که رمِز خداست، عاشق شد و ندین درختي و خلوص بر چنیم آن شاه، از سادگيم فرض کني توانیم" 

  "!.م ياشوان ادب فرستاد، ما بيھم که از د

 ی، درخت بی مرزی، بی، درخت جاودانگی زمانی، درخِت بقاء و بیدا کردِن درخِت زندگيپس، خدا ما را دنبال پ

  !. فرستادی و آزادگی، درخِت آراِم سخاوتمندی و نامتناقض بودن، درخت اعتدال و خاموشیدرد

  !.  کدام است؟ و کجاستیم درخت زندگي دانیاTن ما م

  .    دي شوید، جاودانه مي آن بخورۀويد و از ثمرات و ميابياگر به آن دست .  حضور استیِ ارين ھش ھمایدرخِت زندگ

 ۀوي و می شناسند، سراِغ درخِت زندگی را نمیزندگ، که خود، ی عامین شخص، به جھان فُرم رفته و از مردمي ایول

  .!ردي گیآن را م

ر او را آدم ي پنھان، و با تزویز با تمسخريگر ني دی کنند و بعضی مسخره اش مید، بعضي گوی میزي چیھر کس

  . کنندی کنند و به ھر حال ھمه مسخره اش میف مي کند، تعری که اشتباه نمیحساب

 ی کنند ولید، مسخره تان ميري آدم ھا که سراِغ آن را بگیليد، از خي ھستیشما که آن شخص و دنبال درخت زندگ

. ديابي ید و نمي کنی را در فرم ھا دنبال مین جاودانگيد و شما اي برسیجاودانگد خدا شما را فرستاده تا به يفرض کن

  . دي کنیدا مين بقاء را در خودش پيت ھا و صورت ھا، اي از کنکاش در فرم ھا و وضعیديبعد از ناام
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  .دي گردیشما دنبال حضور در ذھن تان نم

 شود، او دنبال درخِت ید ميشه کنار و اطراف نا ام گوین قاصد که کم کم از تمسخِر مردم و از جستجويمانند ھم

ز در ذھن، جامد، جسد و ي ھمه چیعنير کرده، ي جسم، تعبیِ نمردن را به بقاء و ماندگار!.  ستی، در جھان مادیزندگ

  !.ت، معنا شدهيجسمان

   ست؟ی ذھنید که خدا و حضور، مقوله اي کنیا شما فکر ميآ

   بزرگیستودندش بَتسُخر کایم

   بس سترگی درختیي7ن جادر ف

   ھست سبزیشه درختيدر ف7ن ب

  ش َگبزيبس بلند و پھن و ھر شاخ

   : گفتندی کشاندند، میراھه مي در واقع به بی کردند ولین اش مي تمسخر، تحسیِ آنھا از رو

ھناور، با ار بلند و پي و سبز و بس)بزرگ( سترگ یدر ف7ن جنگل درخت. بله!. ی گردین که دنباِل گنج حضور ميآفر

  . وجود داردی ستبر و تنومندیشاخه ھا

  قاصد شه بسته در جستن کمر

   خبری نوعید از ھر کسيشنیم

 ی آن درخت مۀ در باریزي چ،ی ھر کسرابطه ازن ي در ا. پادشاه، در طلِب آن درخت کمر ھمت بسته بودۀفرستاد

  .ديشن

د اما بصورت ي شناسیآن را م" د، ذھناي کنیجستجو م را ی درخِت جاودانگۀويد و ميد، قاصِد َشه شما ھستيفرض کن

خبر .  دھدی به شما می شود، خبرید، آدم چگونه جاودانه مي پرسی ھم که مید، از ھر کسي کنیجسم آن را جستجو م

  .  ستی ذھنیھم مقوله ا

  احت کرد آنجا سالھايبس س

  فرستادش شھنشه مالھایم

ر يس ۀنيار را جستجو کرد، پادشاه ھم ھزينطرف به آنطرف، تماِم آن ديز ا که به ھندوستان رفته بود، سال ھا ایقاصد

  . کردین مياو را تأماحت يو س

ر نوع واکنش ھا و باورھا يي و تغیيت ھا، در جابجايط و موقعير شرايياحت، در تغير و سيمثِل ما، که سال ھا در س

  !. مي کنیرون جستجو ميم و آن را در جھاِن بي ھستیدگ زنۀويافتِن درخت و ميد، مشغوِل يدر مسابقه و معام7ت و تقل

 مراسم و یک سريا يم ي خوانی ست که در کتاب ھا مین درخت پول، ھمسر، متعلقات و معلوماتيم اي کنی فکر م

 ۀ و متمدن مآبانی و روش و سلوک و رفتارخاِص متداول و عرفیا طرز تلقيم ي آوری ست که بجا میفاِت مذھبيتشر

  !. استعامه پسند

  درخت گم شده مانم، ي ھستی زندگۀوي درخت و می، ِگرِد جھاِن فرم و جسم، مشغول و در جستجومانجا يحال آنکه، ا
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 یاري، فراست و ھشیِل ذاتي و میستگيص، شاي تشخۀ و شاھنشاه، استعداد و قو و گنج حضور استیيکتاي ین فضايھم

ام آوراِن سرشار از يھمراِه مان فرستاد و ھمچنان پ( اََلست )نخست7ِت آن را از ھمان روز يش، امکانات و تسھيو گنجا

  .        ميابي فرستد، تا او را بیل و برھان، ميرت و دلينان و بشارت دھندگاِن خوِد را با گنِج بصيب بي و غیانرژ

  .  کجاستید درخت زندگي دانیاکنون، شما م

  .  ماستدروِن خودِ ، در یين علِم خداي، ایدرخت زندگ

  د اندر آن غربت َتَعبي دیچون بس

  عاجز آمد آِخُر اَ.ْمر از طلب

  .فراوان ُبرده بود، سرانجام در طلب آن درمانده شد) رنج(ار غربت، َتَعِب ياز آنرو که در د

  ا نه؟يم يا ما ھم در رنج و غربت ھستيآ

   :ميه را فراموش نکنيصورت قض ". م، غربت استي حضور ھستیاريھش"  ما که فطرتاین جھان، برايذھن و ا. بله" 

   :مو.نا امروز ھم گفت

  .ی شوی و َخم نمینگاه، رھا شده اير، از قاِب قوس، از آن َمکَمن و کميچون ت

. ارانه خود را از ذھن آزاد کنديد ھشي بای شود، ولیِچ ذھن ميچ در پي پۀد و جذِب چارچوب و محدودي آی میاريھش

 بماند و به جستجو ادامه یاگر در ذھن باق. دا کردهي را پی زندگۀويآزاد کند، درخت و مارانه خود را از ذھن ياگر ھش

  .  شودیدھد، با.خره خسته م

  . مي شوی خسته می از جستجو در جھاِن مادیما ھم در پنجاه، شصت سالگ

ن و بعد دنبال يبال ا خوانند، دنی خوانند آن کتاب را مین کتاب را مي کنند، ای ھا شصت سال است که جستجو میليخ

  . شوندی رسند و گرفتاِر درد و ترس می نمیي باز به جای ول... کنند و ین و باور عوض مي افتند، دیآن راه م

  .ديآموزِش مو.نا را انکار نکن. ديشما، به خودتان نگاه کن

را يم، زيب و در ترس ھستي، در ذھن، غرین جھاِن مادي در ایاريما بعنوان ھش،  َتَعب،د اندر آن غربتي دیچون بس

م، يديدار يبس) رنج(م، َتَعب ي ھستی فُرمی، از جنِس بیاري، ما از جنس ھش!ستي آشنا نیتيمان عالم و موجوديا برايدن

  .ميسرانجام از جستجو عاجز شد،  و عاجز آمد آِخُر اَ.ْمر از طلب

  دا نشديچ از مقصود اثر پيھ

  دا نشدير خبر پيزان غرض غ

    جز حرف و خبر بهیزيدا نشد و از آن مقصود چي پ،ی جاودانگۀويدرخت و م از یدرَ اَثر و چ ياه، ھ قاصد شیِ برا

  !.اوردي دست ن

 انداختِن یِ دن موقع از دست دادن ھا، از چگونگي نترسیِ  جاودانه شدن، از چگونگیِ ، از چگونگیاز مقصوِد اصل

  !.  نشدیث، خبريحد جز حرف و ... حرص نزدن و جمع نکردن و یِ دردھا و چگونگ

   :مي و مقصود داردو غرض یم، ھمگيي آین جھان مي به ایوقت" 
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 و یيکتاي مرِز ی بیِ عبور از دا.ِن ذھن به سمِت فضا.  حضوریِ اريزنده شدن به ھش. مي ھمه مشترکیاصل در غرِض ـ

  .یھاني مخلوقات عالِم کی با تمامیگانگي

 ی با عالم وجود، ت7ش میي و ھمنوای ھماھنگیق و تواِن خود، برال و ذوي، ھر کس به فراخور میفرع در غرِض  ـ

  .  اندازدی خود را بکار میِ کند و انرژ

 یگري، در نواختن ساز، دیکي کند، آن ی صرف می اش را در رابطه با امور پزشکی بخواھد، انرژیاگر کس" مث7

  .  و متفاوتندیونري بینھا منظورھاي ا... و خدمت و مساعدت به مردم، و یرخواھيدر خ

 پردازم و در ین برنامه مي بردم، اTن به ای م برق بکاریمھندس ۀني ام را به کسب تبحر در زمی من انرژیموقع" 

ن يگر بپردازم، خ7صه اي دیتيدو، سه سال بعد ممکن است به فعال.  دھمی ام را ھم ادامه میِت تخصصيکنار آن، فعال

  ".   ما انسان ھا ست ۀ و مشترِک ھمینده شدن، غرِض اصل به حضور زی اند ولیرونيغرض ھا ب

            ). شودیدا ميج از آن غرض ھم خبر پيحال، بتدر(، دا نشدير خبر پيزان غرض غ

  د او بگسسته شدي اومرشتهٔ 

   او عاقبت ناُجسته شدُجستهٔ 

  .کنددا ي ُجست نتوانست پید او گسسته شد و سرانجام آنچه را که مي امۀبا.خره رشت

  !.ست؟يافتن آن نيد که امکان يا نه؟ فکر کرده ايد ي کنید و جستجو ميدواريشما چه؟ ھنوز ام

   شاهیکرد عزم بازگشتن سو

  د راهيبرید و ميباریاشک م

زان راه ھا را ي پادشاه را کرد و اشک ری، آن قاصد، آھنگ بازگشت به سویافتن درخِت زندگي از یديبه سبِب نا ام

  .دي نوردیدر م

م داشته ي توانیشتر عمر نميما ھم ھشتاد، نود، صد سال ب. دا کني ھست، برو آن را پیما چه؟ خدا به ما گفته گنج

  !. ميد نزد شاه برگرديم، بايباش

  !.مي نگردی دنبال درخت زندگی و با مشخصات مادیست که در جھان ماديحواِس مان ھم ن

*  

  ٩۵۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

  خ ِسر ِآن درخت با آن طالب ُمقلِّديشرح کردن ش

  .د کننده، شرح دھدين طالِب تقلي خواھد به ای را می، ِسِر درخت زندگیخيش

گران گرفته و با آنھا ي را از دی موروثیِ  ھای شدگی و شرطی فکریِ دارد، الگوھامن  ست که ذھنش ید کننده انسانيلتق

  . اضافه و اختصاص دادهخود منِ ت شده و به يھم ھو

 ید مي را برداشته و تقلی و رفتاری و گفتاری فکرین و کتابھا و محافل، الگوھاي مثل ما که، از پدر و مادر و معلم

  .مي، به خدا برسی فُرمی گذارد به بی دارد و نمی نگه مید ما را در جھاِن جسم و مادين تقليا. ميکن

  مي کری، قطبی، عالمیخيبود ش



   2014May 14        ٥٥٥٥٠٠٠٠٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

39 

 

  ميس شد ندياندر آن منزل که آ

م و دانا و بزرگوار، زنده به ي کریخيد شده بود، شيافتن درخت مورد نظر نوميم پادشاه از ي که ندین منزليدر آخر

  ).  ستیمطلب مھم(.  و مورد توجه مردم ساکن و حاضر بودیزندگ

 که از جستجو با مِن یکس. ده به ماستين قطب، در منزِل ماست، چسبيخ و اين شيم، ايد شويوس و نا اميمأ که یموقع

  . دھدی ادامه نمیگر به جستجو و کنکاِش ذھنيرا ديده زي رسی خوبۀمرحل شود، به ید مي نا امیذھن

 را اوم ي توانیم، نمي کنی دنبال و جستجو می مادیِ  و با ع7مات و نشانه ھای ما خدا را در جھان مادیچون تا وقت

  !.ميابيب

  .  مان استیِ ِر فکرھاي زیِ ، فضا)کمانيَسمُبل(خ يش

  .     د و بازگشِت به نزد شاه، متوجه آن بزرِگ خانواده، آن سا.ر، شیدي و نا امیه و دلسردي گرۀپس آن مقلد، در بحبوح

  ش او روميد پي من نوم:گفت

  ز آستان او براه اندر شوم

 ی گردم و به راه خود ادامه می روم و سپس باز میشوا ميدانه به حضوِر آن راھنما و پيمن نوم: ش خود گفتيم پيند

  .دھم

 یخ مين شينزد ا. مميستم، تسليگر بلد نيش َبرم، دي از پی توانم کاریگر نميمن د " :)یشما بعنوان مِن ذھن(قاصد گفت 

 ست، ی خوبۀمرحل (!.د مشکل ام حل شودي کنم، شاین بزرِگ قوم، طلِب مساعدت ميروم و از خاِک درگاه و آستاِن ا

  !. )مي داد و متوجه آن نبودی مان بود و محاط بر ما، خود را نشان نمیِ ِر فکرھاي زیِ خ که فضايش" قب7. ستآنجاخ در ي ست که شیمنزل

  بود ھمراه من او یتا دعا

  دم من از دلخواه منيچونک نوم

  .دميافتن مطلوب خود نوميرا من از يز. م را دعا کنديد و تسلي راه من شود و مِن نا امۀر او بدرقي خیتا دعا

  خ با چشم پر آبيش شيرفت پ

  حابد مانند سَ يباریاشک م

  .دي باریمثل ابر به شدت اشک م. خ رفتي ُپر اشک، نزد آن شیبا چشم

  :ميده ايفھم و ميميتسل"  ست که ما واقعاین موقعيا

  ".  کندیمان ھم نميندازد و رھاي تواند ما را راه بی نمیعقل مِن ذھن" 

  خا وقت رحم و ِرقJتستيش: گفت

  ن ساعتستيدم وقت لطف ايناام

  . من استف شدِن دِل تو نسبت به ينک وقت رحم و شفقت و لطي خدا، ای بزرگوار، ایخ بزرگوار، اي شیگفت ا

ن يِت تو ھميھنگام لطف و عنا.  تواند کمکم کندی، نمی کوِه ذھنۀز و دريش روم، دھلي توانم پیگر نميدم و دينا ام

  .  امیم و شاکر و راضيتسل. حا.ست
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 خواھم با چشِم ی باشم، می در آشتی زندگۀ و با ھر لحظی موازی خواھم با ِخَرِد زندگی سامان دادن به جھانم، میبرا

  . مست شومیارينم و با شراب ھشي ببیاريھش

  ت؟ستَ يدي واگو کز چه نوم:گفت

  ستت؟يست مطلوب تو رو با چيچ

  !. ؟ی؟ رو به چه و سو به کجا داری توجه داریزيست؟ به چه چي؟ مطلوب تو چید شده ايخ گفت از چه نا اميش

  !). مورد نبودیخ بي سوال ش!.نبود یبه زندگ ، به جھان بود، رویاري مقلد در مقام و شأِن ھشیِ تا بحال رو(

  اريشاھنشاه کردم اخت: گفت

  ک شاخساري جستن یاز برا

  .مأمور کرده، انتخاب و ک شاخساري جستن ی شاه مرا برا: شاه گفتۀفرستاد

 ست در بھشت که ھر شاخه اش در ی، درختیگفت درخِت زندگ" قب7.  کندیھم اکنون مو.نا، رونِد قصه را عوض م 

  . ست یمنزل کس

  ـ و ی و گشادگی پھناوری برکت و برگ ھایو جوانه ھا  سعادتۀ است که شاخ حضوریِ اريدرخِت ھش ،آن درخت

   . آن در منزِل شما، در دِل شماستۀک شاخي. گسترده شده ی در ھر خانه و دلسخاوت و برکتش،

  . ميدا کنيپس، شاھنشاه، خدا، ما را انتخاب کرده که ھمان شاخسار را پ

   ھست نادر در جھاتیکه درخت

  اتي آب حهٔ ي او ماوهٔ يم

  .ات استيقت، آب حي آن در حقۀوياب، در نقاِط مختلف جھان است و مي آن درخِت کم:شاه، خدا، به من گفت

ست و ) در جھات، جھت ھا( یدا کنم که در جھاِن مادي را پیران مرا به ھندوستان فرستاده تا درختيد، شاِه ايفرض کن

  . ستیشگي آن ھم باعث زنده ماندِن ھمۀويم. ابيار کميبس

مثل ( یي را در درون آدم ھای زندگی و ُفرم، درخت ھاین جھاِن مادي، در ھمی روی مین جھان مادي تو که به ا:گفته

  .ر استيزال و فناناپذيدار، .يات و بقاء پايوه شان، سبب حي که ثمره و حاصل و میابي ی، م)گر عارفانيمو.نا و د

  ک نشانيدم يستم ندسالھا جُ 

  ن سرخوشانيجز که طنز و َتسُخر ا

  !.دمي، ندی ذھنیِ  خبران و من ھایر از تمسخر بي غیچ نشانه ايسالھا جستجو کردم، اما ھ

  مي سلی ا:د و بگفتشيخ خنديش

  مين درخت علم باشد در عليا

 یي، درخت علِم خدایرخِت علِم َلُدن، دی که دنبالش ھستی ساده دل، درختی ا:د و گفتيخ، بزرگ قوم و خانواده، خنديش

  . نھفته است شوند،ی حضور زنده میِ اري، که به ھشعالِم و دانا یِ انسان ھادرخت علم و ِحلم است که در ست، 

  . ن درخت در درون شما ھم ھستيا

  م، ي گشتو مين باور به آن باور، گشتي از ای شصت سال در جھاِن مادیما ط.  خنده دار ھم ھست.بله. دهيخ خنديش
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 ی برایزي چی کسی و شوخیم، جز مسخرگيدا نکرديم، اصل خودمان را پيم، خدا را جستجو کرديديم و پرسيدي پرس

  !. وقِت مان تلف شد.  نداشتیزنيعطاء و را

  !.   دي رسین نقطه ميد، به ھميشما ھم اگر از مردم سوال کن

  طيسگرف و بس بَ بس بلند و بس شِ 

  طي محیاي ز دریوانيآب ح

   .ز، بزرگ و پھناور استيار بلند، شگفت انگين درخت بسيا

  . ط سرچشمه گرفته استي محیاي ست که از دریاتيآب ح

دار و در درون ما شروع به ي، از زنداِن قالب و ُفرم بیي خدایاري، ھشیي، درخت فھم و شعوِر خدای درخت زندگیوقت

 ۀوي توانند از برکات و از میم، مردم مي شویل ميبد حضور تیاري به ھشی جسمیاري کند و از ھشیحرکت و رشد م

   . آن بنوشند و جاودانه شوندۀنين و در زمي در زمیاِت جاريبا و سترگ، بخورند و از آِب حين درخِت تنومند و شکيا

 یچون یب از ...!!! یتناھي مرز و قلمرو فضا و خ7ء .ی بیِ ، از انرژیيکتاي یايط، دري محیِ ايات، از درين آِب حيا

   .!دي شویده مييارانه از ذھن زاي آگاھانه و ھشید، وقتيشما از ھمان جنس ھست. سرچشمه گرفته

 ی، میم، اما از روزِن شناخت و آگاھي ھستی در آن زندانیاريت است و ما بصورت ھشيک وضعيذھِن ما، بصورت 

 یآن موقع ست که م. ميري را در َبر بگذھِن مان. ميوندي حضور بپیِ ايط، به دري محیايرون آمده و به دريم بيتوان

   :مييگو

  . افتندیاتفاقات در ما م

  .ِر فکِر ماستيم، زي که از جنس آن ھستیيا و فضاي افتد، آن دری اُفتد، در ما اتفاق میھر چه که در ذھِن ما اتفاق م

 ما، در ۀ کنندۀ احاطیِ ايدرط، ي محیاي را از ھمان دری و خوشبختی شراب مستیتناھي فکر فروِکش کرد، جھاِن .یوقت

  .  کندی میما جار

 و لطافتِق ي و از طری عشق و ِخَرَدش در شما زندگیاست، منتھي ھم ھمان دریات دارد و درخت زندگيا آب حيآن در

  . شودیان مي شما بزِ يپرھ و صبر و ميتسل

  !. بود جستجو کردهی بقاء و جاودانگی را برای مادیوه ايدرخت و م" م، اشتباھاين نديا

  "!.ست ي ممکن نیزين چيچن" 

رون و ين شخص تا بحال به بي ایول. ميدا کني را در خود پیدرخت زندگن بوده که يمنظور ا.  بودهليتبدن يمنظور ھم

  .  کردهی نگاه میبه جھان ماد

  ی، گم گشته ایاتو بصورت رفته

  یشته ا ھِ ی که معنیابي یزان نم

، به صورت و فُرم رفته و آن را ی مورد توجه قرار داده ا7س،ي درخت ھلو و گهي، شب درخت رای ظاھرُفرمِ چون تو 

  !. یگمراه شده ادور و  آن ی، از مقصود باطنیر و مفھوم، در ذھن تجسم کرده ايک تصويبصورت 

  .!یش کنيداي پیستن، نتوایقت آن را فرو نھاده ايحقنکه يل ايبه دل
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  .مي کنیدا نميچ موقع ھم پيم که ھي خدا در ذھن ھستما ھم دنبال مفھوم خودمان و دنبال مفھوم

م، گم يم، بصورت مفھوم خودمان را جستجو کنيم کار کنيم و با مفاھيشه در ذھن باشين است که اگر ھمي قصه ایمعنا

  .ميابي یم نمي خواھیم و آنچه را که ميي آید از پا در ميم و با.خره خسته و نا امي شویم

  !.مياگذار کرده او!. مي را ِھشته ایمعن

. ِر آن استي زیِ ، و آن فضاک معنا ھم دارديِن حال يدر ع، ک فُرم دارديکه ين لحظه در حاليام که ي دانی، ما نم"مث7

   .دير آن ھستي زی شما فضا،ر آن استي زیِ  ھم معنا و فضایکيک اتفاق دارد و ين لحظه، يا

  .ديِر اتفاق ھستي زیِ شما فضا

  . در بر گرفته. ط استيمح. ن لحظه ستي اتفاق اۀندرير، در َبر گي زیفضا

  ).نکار را نکنيتو ا(. مي شوی اند، گم می ذھنیِ م، در اتفاقات که مقوله ھاياگر ما ھمه اش به اتفاقات و به فرم ھا توجه کن

   :دييبگود و يدرک کنشما ھم 

 یک فضايشما ھم . ن اتفاق، وجود دارد آۀرندي در برگیِ ک فضايِر ھر اتفاق، ي، ھست، در زک اتفاقيا يک مفھوم ي

Cن فضاستيد که ھمه در اي داری در زندگیيت ھاي و وضعی و بدنی و ذھنید که اسمي ھستیتناھي.  

 یزه مي مختلف آن ستیست که با صورت ھاين فرم من نيد که فقط اي دانید اما اTن مين فضا اط7ع نداشتيتا بحال از ا

نصورت در يم، در اي را وا بگذاری معنیعنيم ير آن، توجه نکني زیاگر به فضا. رش ھم ھستي زیکردم بلکه فضا

  . مي شویُفرم و صورت گم م

  گه درختش نام شد گاه آفتاب

   سحابیگاه بحرش نام شد، گاھ

 که ، ابریا و گاھي دری نامند، گاھیدرخت و گاه آفتاب مگاه  ، آن ذات رای گاھ. مختلف داردی، خدا، اسم ھایزندگ

  ). متنوع و مختلفیِ با اراده ھا( . ستیا َنَفِس رحماني وجوِد منبسط ھمان

 یم، اسم است، اما چرا نامش را عوض مي بری را ھم که بکار میيکتاي یِ عبارت فضا. مي کنیدائم اسمش را عوض م

,, است ي پس دره آفتاب است،ياست، شبيه دريه درخت است، شبيخدا شب ,, :ميينگو. مي نچسبیزينکه به چي ایکنند؟ برا

  .  ھا را داردیژگيبات و ويت ھا، ترکين خاصي اۀھم

  . وه دارديدرخت م.  ستیا بزرگ و پر از زندگيدر. مان در َبر دارديش براي، ابر برکت و زا"مث7

  .  زندیخ ميز يھمه چ. ستي نیچيآفتاب خاموش شود، ھ. ن عالم استي در ایآفتاب منشأ تمام زندگان

   .ميد گم شويدر کلمات نبا. م داشتيه آفتاب که بر امور بتابد نخواھي شبیا خاموش شود، شعور ھم در میينور خدا

  !.م با ھم دعوا دارنديَسر کلمات و مفاھ. م گم شده انديمردم در کلمات و در مفاھ

  . کردندیھمه ھم مسخره اش م.  گشتی که از طرف شاه آمده بود، دنبال صورت و شکل میقاصد

   ھزار آثار خاستش صد کِ یکيآن 

  ن آثار او عمر بقاستيکمتر

  .افتن استي آن عمر جاودان ۀن جلويکمتر.  صد ھزار جلوه داردی ست ولیکين ذات يا
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  .  ستیکيآفتاب، درخت، بحر، ابر، ھر چه ھست، 

  :مي کنیان مي مختلف علت گم شدن خود را بیبه زبان ھا

  م؟ ي کنیدا نميا چرا پدا کند و مي را پیم شاه نتوانست درخت زندگيچرا ند

 ۀ، در مرحل)، نباشدیزي، مِن غریوس شدِن مِن ذھنيوس شدِن مان مأيمأ(م، يوس شويم، درست و کامل مأيما اگر به انتھا برس

  !.مي ھستیخوب

 و ین قاصد، حالت اضطرار و زاري مثل ایوس واقعيمأ!. ميوس ھستيم که مأي کنی از  مواقع ما تظاھر میبعض

  . تواضع دارد

  .  دھدیگر به حرف عقل گوش نمي حضور باشد دیِ ارين جھان، دنباِل زنده شدن به ھشي که درایکس

 لطافت و اشک تمساح نبود، بلکه ی مِن ذھنۀيه ھم گرين گريه کند، ايچ گاه به او اجازه نداده بود که گريرا عقلش ھيز

   . بود توانمینم و ستميبلد نگر يد.  بود دانمینم. ميتسلبود و 

  . ستین اثِر آن جاودانگيکمتر. زدي خی ست که صد ھزار آثار از او بر میکيآن ، ش صد ھزار آثار خاست کِ یکي آن

  ـ تواندیست و صد ھزار آثار از آن ميشتر ني بیاريک ھشيم، يل شوي تبدحضور یاري به ھشمن دار یِ ارياگر ما از ھش

  . زديبرخ

ن است ي از آثار مھم آن ایکي توانند ارائه دھند، یت مير نوع خ7ق کنند، ھزای که می مختلف در ھر کاریِ انسان ھا

  .        دي کنی متيحس ابددا کرده و ي پتي نھایعمق بنکه شما ي ای رود براین مي و مرگ از بیکه نگران

 به ، زنده به اصِل خود و نهید، اما زنده به ھسِت ھستي شویچ ميچکس و ھيد، ھين لحظه زنده شوي به ای وقتیعني

  . ستین لحظه ابدي، و ا!یکيزي و فی جسمیِ  ھای و ھستی ذھنۀدي شده و پوسی شرطیفکرھا و باورھا و دانش ھا

در . وس شديد و با.خره مأيافت و خسته شد و درد کشي گشت و نی، در جھان مادیم پادشاه دنباِل درخت زندگيپس ند

  .ادخ خود را به او نشان ديش. ديخ را ديأس، شين منزِل يآخر

  !.مي شوی در درون میتحولکدفعه متوجه يق، يأِس عمي و یديدر نا ام

  .ديوس شوي مأیرون و از توان عقليد، تا از جھان بي خود تمرکز کنید رويم باي گویل است که مين دليبه ھم

، م، در مورد حضوري کنید و فروش و معامله صحبت نميما در مورد بدست آوردن پول و خانه و مستغ7ت و خر

  . مي کنی صحبت محالل، در مورِد عوض شدِن يتبد

م ي کنیزه ميخته ست و با ھم ستيم و روابِط مان به ھم ري کنی میيم و حس درد و تنھاي حال ھستینقدر خسته و بيچرا ا

  م؟يو دشمن ھم ھست

  .  ستیت خطرناکي، وضعی بشریت فعليوضع

ق يروابِط تان عم" ا واقعايد، آيرير اطرافتان ھستند در نظر بگ که دیيشما روابِط شخص خودتان را در رابطه با آدم ھا

ن است که مقوله يد؟ تمام حواس تان اي دوست ھستی ست و با ھر کس بخاطر منافعیا مصنوعيگانه ست؟ ي و یو عشق

  د؟يد و سود ببري را معامله، معاوضه، کنیا

  .دي شویف ھم نميلط. دي شوید نميوس و نا امي مأرونيشمار دار، از جھاِن بي بیِ  آرزوھامنِ نصورت شما، با يدر ا
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ر حاِل يي، بلکه در صدِد تغميستين ی، بدنباِل اثباِت موضوع " توانمینم " :ميي بگویو بدرست"  که ما واقعایروز

  . ! ستی، روز بزرگیم، براستي کنی را دنبال می درخِت زندگۀ نھفتیِ م، معنايخود

  .  شودی، مسجل و ثابت میاري ما بعنوان ھشی آن برایتي کفای رود و بیم خوابد و کنار ی میرا آن مِن ذھنيز

  . د شدي نا امخودز از مردم و از گشتِن ين قاصد نيا

  .!دي شوید نمي نا امشمانکه ي ای، برا" کنم؟ ید مي تأکیدينا ام نيا یچرا رو" 

 پنجاه سال، به ھر ی رسد، طیعقل من نم " :دييود و بگيد شوي نا امی مِن ذھنیتي کفاید از بي که باین معنيد به اينا ام

  "!. نتوانستم :ميم شوم و بگوي را حس کنم، تسلی واقعی و شادیت روحيدم و نتوانستم آرامِش خاطر و امنيطرف دو

  ردست او اثر دارد ھزارگرچه فَ 

  شمارید بي را نام شایکيآن 

  .  ستیشماري بی نام ھاۀستيکتا شاي ار دارد، آن وجوديات بسي تجلیگانه ست ولياگر چه ذاِت حق 

 را یکين يا.  امکانات استی دارد و منشأء تمامیادي ست، اما اثرات زیيکتاي یِ ک فضاي و یاريک ھشيگر چه 

  !. ميسته ست که ھزار نام بگذاريشا

  م؟يني بیبا او م را ھم یيکتايا آن يم يني بین انسان را ميا ما فقط ايتمام انسان ھا اسم دارند، فرم دارند، اما آ

  . نندي بین انسان و اسمش را ميِر اي زیِ اما عارفان زندگ.  ستیک زندگيانسان و اسمش سرپوِش ن يا

 ی بنام اسم و فُرمش روی اما سرپوش،م در لحظه ستي تسلیعنين ھنرش ي واCتریِ  تجلی زنده، برای زندگ،یھر انسان

  : زندیمثال م  .آن قرار گرفته

  اشد پدر ترا بی شخصیکيآن 

   دگر باشد پسریدر حق شخص

 تواند ی میکي یعني. دي آیگر به حساب مي دی خودش پسر کسیک نفر ممکن است پدر شما باشد وليبه عنوان مثال، 

  .ھم پدر باشد و ھم پسر

ن يا کند که به ید ميحا. به شما تأک. ت داشته باشدي باشد و ھزار خاصزينه چک ي تواند ی میتي زند که ماھیمثال م

  .ِر آن استي زیِ صورت پوشِش فضا. دين اسم ھا و به صورت توجه نکنيفرم ھا و به ا

  دوگر بود قھر و عَ يدر حق د

  گر بود لطف و نکويدر حق د

  . و لطفی مھربانۀيگر ماي دی ست و نسبت به کسی قھر و دشمنۀي، مایکيو نسبت به 

 او را دشمن ی دوست اوست، کسی اوست و کس دشمنی پسر، کسی کسی پدر بود و برای کسین شخص که برايا

  .ندي بیگر او را دوست مي دیکي کند و یمحسوب م

  یک آدميصد ھزاران نام و او 

  یم عَ یصاحب ھر وصفش از وصف

  . شودی غافل میگري از صفات او را بداند از دیکيھر کس .  صدھا ھزار نام داردیک نفر است ولياو 
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  . ت داردي نام، که ھزار خاصم با صد ھزاراني داریيکتايک يپس 

 ی میي و جدایي پسندد، حس تنھایند، نمي بین فرم، فرم را ميم، ايپس، ما چون زبان خودمان، فرم خودمان را دار

  . افه اش ھم متفاوت استيکند، فرمش از فرم ما و زبانش از زباِن ما متفاوت است، رفتار و ق

 چون به وصف یست، وليشتر نيک باشنده بين موجودات، ي اۀِر ھمي زم کهي شویم اما متوجه نميني بی میيپس ما جدا

  !.د کور استي گوی میکي از وصف ھا به آن یکيم، ي رویم

  ست قهد نام گر صاحب ثِ يھر که جو

  ست د و اندر تفرقهيھمچو تو نوم

از مانند تو کارش به نا ُحسن ظن ھم داشته و قابل اعتماد ھم باشد، ب"  که فقط نام جستجو کند، اگر واقعایھر کس 

  ). بردی گذارد به کنه صفات پی کند و نمیشان مي گوناگون افکار را پریرا نام ھايز(.  انجامدی میشاني و تفرقه و پریديام

 را ھم یگران و زندگيند و دي بی داشته باشد، خودش را جسم می جسمیاريفتد اگر ھشين جھان راه بي در ایھر کس

ُحسن ظن ھم داشته باشد و بخواھد راست و درست ھم حرف بزند اما " ند و اگر ھم واقعاي بیم و جسم ی ذھنیمقوله ا

  . و تفرقه ستیيد و در جداينوم

  ن نام درختي بریفسه بر چَ تو چِ 

  کام و شوربخت؟  تلخیتا بمان

  ؟یو بدبخت بمان که تلخ کام ) گشتی میم ھم دنبال درخت زندگيند( یده ايتو چرا به مفھوم و به ناِم درخت چسب

  . ميني بیر مفھوم را ميم، زي چسبیپس ما به مفھوم نم

  در گذر از نام و بنگر در صفات

   ذاتید سويتا صفاتت ره نما

  اخت7ف خلق از نام اوفتاد

   رفت آرام اوفتادیچون بمعن

  . کندیي راھنماذات ی تو را به سوصفاتنکه يفرو گذار و به صفات نگاه کن تا ااسم را 

ت توجه کنند، يبه جوھر و اصل، یمعننکه به يپس ھم. ان مردم به سبب اخت7ف در نام ھاستي مۀزيست  ویارناسازگ

   .  شودی و س7م برقرار می رود و آرامش و س7متیان مياخت7ف ھا از م

ه کن و  دھند، در صفات نگای و از فرم بگذر، حس ھا فرم را نشان میم، از مشخصات ظاھريتو از نام ھا و از مفاھ

  .      کندیان مي را در فُرم بخودو   داردیان کنندگي، صفت بین که زندگيبب

.  کند، به صفات توجه کنین چه مي، ناظر بر ذھن باش و ببی و در آن گم شویفتينکه به اسم و به ذھن بي ایبجا

  . م و صورت ھاستين نام ھا و فرم ھا و مفاھياخت7ف مردم ھم بخاطر ھم

  . مختلف گذاشته اندیسم ھاز ايک چي یبرا

  .!ميل با ھم دعوا دارين دليم و به اي مختلف گذاشته ای اسم ھای زندگی خدا، برایما برا
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 را نشان ی چسبند و مفھوم ھم درذھن مورد خاصیل است که به مفھوم مين دليم که اخت7ف خلق، به ايپس، متوجه شد

  رنده قرار دارند و ي در برگیياي دریم روين مفاھيم که تمام ايتوجه باشم و ميد به اسم و مفھوم بسنده کني دھد و ما نبایم

  .ميا ھستيما آن در

، از یکيآن  و من، ھمهم که ي شویم، متوجه مي شویم، گم نميني را ببی و معنیزندگپس، اگر در ُفرم و در مفھوم، 

  . مي ھستیجنس زندگ

   :یم، ولي داریکل و رفتار خاصافه و شيم، اسم و قي شویم و جسم ميي آی در سطح میوقت

  

  .مي شناوریيکتاي یِ  در فضایھمگ

  
  

* 
  


