
                               2014May   507 #  Program 28        ٧٧٧٧٠٠٠٠٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

1 

 

  

 

 

 

 



                               2014May   507 #  Program 28        ٧٧٧٧٠٠٠٠٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

2 

 

  

 
 ٠٣١١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 اريد ھر دم رسول از طرف شھر يآ

  اريبا فرح وصل دوست با قدح شھر

  دست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل

  ف سبزه زارسجده کنان سرو و گل بر طر

  ن لعل پوشين دم به جوش کوه از ايبحر از ا

  ن شرمسارين در خروش روح از اينوح از ا

  ني چون حور بین ساقي خرد دوربیا

  قراری بین جان و دليباده منصور ب

  بشنو از چپ و راست مژده سعادت تو راست

  اري اختیبخت صفا در صفاست تا تو تو

  پرده گردون بدر نعمت جنت بخور

  زن بر جگر حور بکش در کنارآب ب

  اليھر چه بر اصحاب حال باشد اول خ

  د نگاريگردد آخر وصال چونک درآ

 

 ٣۵٣٢ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 ديآنچ حقست اَْقَرب از َحبُل اْلَور

  دير فکرت را بعيتو فکنده ت

  رھا بر ساختهي کمان و تیا

  ک و تو دور انداختهيد نزديص

  رترھرکه دوراندازتر او دو

  ن گنجست او مھجورتريوز چن

 
 ٣۶۴ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ميکز جھان زنده ز اول آمد

  مي با: شدی سویباز از پست

  جمله اجزا در تحرک در سکون

  ِه راِجعونيناطقان که اّنا ِاَل 
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  ٨٧٩ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ن سر را مبنديست ايسر شکسته ن

   بخندیک دو روزک جھد کن باقي

  ا بُجستيست کو دن جیَبد ُمحال

   بُجستی جست کو ُعقبیک حالين

  ا باردستيمکرھا در کسب دن

  ا واردستيمکرھا در ترک دن

  مکر آن باشد که زندان حفره کرد

  ست سرديآنک حفره بست آن مکر

  انين جھان زندان و ما زندانيا

  کن زندان و خود را وا رھانحفره

  ا؟ از خدا غافل ُبدنيست دنيچ

  زان و زني منه قماش و نقره و

 
 ٣١٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  ه الس�ميان انصار به برکات رسول عليبرخاستن مخالفت و عداوت از م

  

  له ِکاوس و َخزَرج نام داشتيدو قب

  آشام داشتگر جان خونيک ز دي

  یشان از مصطف  کھنهیھانهيک

  محو شد در نور اسCم و صفا

  او: ِاخوان شدند آن دشمنان

  ھمچو اعداد ِعَنب در بوستان

  وز َدِم الُمؤمنون اْخَوه به پند

  در شکستند و تن واحد شدند

  صورت انگورھا اخوان بود

   واحد شودرهٔ ي شیچون فشرد

  کيغوره و انگور ضدانند ل

  کيار نيچونک غوره پخته شد شد 

  بست و خام ماند کو سنگیاغوره
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  ش خوانديدر ازل حق کافر اصل

   نه نفس واحد باشد اوینه اخ

  در شقاوت نحِس ُمْلِحد باشد او

  م آنچ او دارد نھانيگر بگو

  زد در جھاني افھام خفتنهٔ 

  ِسرI َگبر کور نامذکور به

  دود دوزخ از ِاَرم َمھجور به

  شان قابلنديک کاي نیھاغوره

  ک دلندياز دم اھل دل آخر 

  زيرانند تی ھمی انگوریسو

  زين و ستيزد و کي بر خیتا دو

ند پوستی ھمیپس در انگور Kَدر  

   گردند و وحدت وصف اوستیکيتا 

  را ھم ُدَوستيدوست دشمن گردد ا

   َدراست؟یش در جنگيا با خويچ يھ

  ن بر عشق کل اوستاديآفر

   را داد اتحادصد ھزاران ذره

  گذرھمچو خاک ُمْفَتِرق در ره

  گرک سبوشان کرد دست کوزهي

  ني آب و طیکه اتحاد جسمھا

  نيماند بدیھست ناقص جان نم

  نجا در مثاليم اير گويگر نظا

  فھم را ترسم که آرد اختCل

  ک مايمان ھست اکنون ليھم سل

   در عماینياز نشاط دورب

   کور دارد مرد راینيدورب

  ته در سرا کور از سراھمچو خف

  قي دقیم اندر سخنھايُمولِع

  قيدر گره ھا باز کردن ما عش

  م ماييم و بگشايتا گره بند
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  فزانييدر ِشکال و در جواب آ

  د بند دامي کو گشایھمچو مرغ

  گاه بندد تا شود در فن تمام

  او بود محروم از صحرا و َمْرج

  ست خرجيعمر او اندر گره کار

  چ داميھخود زبون او نگردد 

ش در شکست افتد مداميل Kک َپر  

  با گره کم کوش تا بال و پرت

  ن َکرN و َفَرتيک ازيک ينْسکَلد 

  صد ھزاران مرغ پرھاشان شکست

  گاه عوارض را نبست نيو آن کم

  صي حری خوان ایشان از نبيحال ا

  ص؟ين َھْل ِمْن َمحيھا ببيَنقKُبوا ف

   و عربیاز نزاع ُترک و روم

  ال انگور و عنبحل نشد اشک

  یِن معنويمان لَسيتا سل

  ین ُدويزد ايد بر نخيايدر ن

  جمله مرغان ُمنازع باْزوار

  ارين طبل باز شھريد ايبشنو

   اتحادیش سويز اختCف خو

  د شادين ز ھر جانب روان گرديھ

  ُث ما ُکْنُتْم َفَولNوا َوْجَھکُمْ يحَ 

  ْنَھکُمْ يَ  لَْم یَنْحَوهُ ھَذا الKذ

  ميم و بس ناساختيکور مرغان

  مي نشناختیمان را دميکان سل

  ميھمچو جغدان دشمن بازان شد

  ميران شدي و:جرم وا ماندهٔ 

  ت جھل و عمايم از غايکنیم

  زان خدايقصد آزار عز

  مان روشننديجمع مرغان کز سل
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   برکنند؟ی گنه کیپر و بال ب

  نه کشندي عاجزان چیبلک سو

  نه آن مرغان خوشندي خCف و کیب

  س راي تقدیشان پي اھدھد

  س رايد راه صد بلقيگشایم

  شان گر بصورت زاغ بوديزاغ ا

  باِز ھمت آمد و مازاغ بود

  زندیلک مشان که لکيلکلک ا

  زندید در شک ميآتش توح

  و آن کبوترشان ز بازان نشکُھد

  ش کبوترشان نھديباز سر پ

  شان که حالت آرد اويبلبل ا

  ش گلشن دارد اويدر درون خو

  شان ز قند آزاد بوديا یطوط

  ش نموديکز درون قند ابد رو

  شان در نظري طاووسان ایپا

  پران دگربھتر از طاووس

   صداستیران خاقانيَمنطُق الطّ 

   کجاست؟یمانير سليَمنطُق الطّ 

  ی بانگ مرغان را ھمیتو چه دان

  ؟یمان را دمي سلیدستيچون ند

   که بانگش ُمْطربستیپر آن مرغ

  غربستاز برون مشرقست و م

   ستی تا َثریک آھنگش ز کرسيھر 

   ستی تا عرش در کر و َفریوز ثر

  رودیمان مين سلي ایمرغ کو ب

   بودیعاشق ظلمت چو خفاش

   خفاش ردیمان خو کن ايبا سل

   تا ابدیتا که در ظلمت نمان

  یروی ره که بدان سو میک گزي
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  یشویھمچو گز قطب مساحت م

  یجھیوانک لنگ و لُوک آن سو م

  .یرھی می و لوکیھمه لنگاز 

  
*  

 
 : کنمیواِن شمِس مو:نا شروع مي، از د١١٣٠ گنج حضور امروز را با غزلِ ۀ برنام یبا سCم و احوالپرس

  
 ٠٣١١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 اريم رسول از طرف شھِر د ھر دَ يآ

 اريبا فرح وصل دوست با قدح شھر

  :مي کنیتوجه م  شود،یم ما مربوط یِ به زندگ انسان، ی که به زندگ، مو:ناازت ين بي به ھر چھار قسمت ااکنون،

 ن لحظهياورت د، به صي آی بعد ھم که مۀ لحظ. لحظه ستنيا لحظه، ھرپس ھر لحظه، منظور از م رسول، د ھر دَ يآ

 . دي کنی را درک من لحظهياشما از ھر لحظه، . ست

 یم، مي کنی به زبان ذھن صحبت میوقت. مي ھستن لحظهياشه در ي ست که وجود دارد  و ما ھمیقتي لحظه، حقنيا

  .مييم ھر لحظه ھم بگويتوان

  . رسدی میرسول، لحظهن يا ،پس

بصورِت  ِخرد است، ۀبصورِت محمول ست، ی انرژۀبستبصورِت ، غامين پي ایمنتھ. غامي پۀآورند.  قاصدیعني رسول

، تعادل، آرامش لطافت، یاريھوش ۀ، بصورِت ُبقچعدالت ۀبصورِت سنبل ست، یيباي زۀبصورِت خوشعشق است، بارِ 

  .  است، سکونیَسُبک

  . لحظهنيا.  ھر لحظه. رسدی ماريشھِر  طرفِ  از یھر لحظه بسته ا

   کجاست؟اري شھرِ 

  . استبودن.  ستیزندگ شھرِ . خداست شھرِ  جھان است، پادشاهِ  شھرِ ، اري شھرِ 

  .  بر شدن استمقدم بودن. مي کنی استفاده مبودن ۀشتر اوقات ما از کلميب

  .ستن اسمش خداي ندارد و ا،ل شدنيتبد، به جسم شدنانجام  ،اج به انجام دادني احت،بودن

  .  گذاردی ھم میيکتاي، بحِر  بحر،اي را دراسمش.  اوستیيکتاي یِ  لحظه، فضانيا در اري شھرِ 

 انبساِط خاطر و با و ذوق، ی طرب و خوش وقت دوست، با وصلِ با فرحِ ک، ي برکات نۀ، بستیيکتاي شھرِ  طرفِ از 

  ...  وطن، اََزل و اََبد یِ دن به خود، به خدا، به خانه، به فضاي اتصال و رسیِ خبِر شاد وند و الحاق به دوست،يشوِق پ

  .  رسدی به انسان ھم ممخلوقات، از جمله ۀبه ھم

  .  اتصالیعني وصل ،ی شادیعني فرح

 ین جھان عCقه مند شده و به آنھا ميات ايق ذھن به محتوي، ابتدا جذب ذھن شده و از طریاريم که ما بعنواِن ھشيگفت

  . مي شویت مين جھان ھم ھويبه اصطCح، با مقو:ت ا. ميچسب
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   یِ م و با فاصله از ذھن و من ھاي، خود را عقب بِکِشیاريدر مقاِم ھش ست که ی موقع،وقاتصال به معش یِ حِس شاد

م، ي ھا، جدا و حِس بودن کنیت شدگيم خود را از آنھا، از ھم ھويم و بتوانيات ذھن و جھان نگاه کني، به محتویذھن

  .مي نخواھی، شاد و گذراین جھاِن فانيم و از مقو:ت ايستادن را تجربه کني حضور ایِ  پایِ رو

 به معشوق، ،دوستاست که ما را به خود، به  اري شھرِ  یِ  انرژۀستادن، بستي حضور ایِ  پای تواِن روبودن،ن حِس يھم

  .  ستیھمراه با شاد کند ویموصل به خدا، 

شه آنجا يما ھم. مي، به خدا، وصلاوم، به يم، چه ندانيد که ما بعنواِن انسان، چه بداني شوی دوباره متوجه م،حا: شما

  . مي شووصلارانه يھش. ميم آگاھانه آنجا باشي خواھیمحا:، م، اما يھست

  :ن جھانيدر اپس 

  .ارانهي ھشنا آگاھانه و نام، يوصلم، يم، ھستيوجود دارـ 

 .ارانهيھش و آگاھانهم، يوصلم، يم، ھستيداروجود ـ 

د و يري گی م،دي کنی طلب مز اعماق دروِن خود، و ای را از زندگید، شادي کنی را حس موصلن يارانه ايھش یوقت

  .   دي کنیخرج م

 یبراد آن را ي توانینم. ديد خرج کنين ا]ن باي رسد، ھمی به شما می زندگطرفِ که از را ھم  ین بسته ايدر ضمن، ا

خرج "  بعداد کهي را نگه داری زندگیي اھدای و انرژی شادیخرج کردِن بسته ھاد ي اگر بخواھ.ديپس انداز کنبعد، 

  .! خواھدین را مي ھم ھمی و مِن ذھن شودیل به درد ميتبدد، يکن

 یبرا. دي َرَدش کن"فوراد ي رسد، باید و برکت مرَ ، عشق، خِ ی، آرامش، زندگی به صورت شاد،پس ھر چه از معشوق

 یه با آنھا برخورد م کیيد که آن برکت به سمت آدم ھاياجازه دھ. ديعمِل تان خرجش کن در فکرتان، یبدِن تان، برا

  .ديد آن برکات را پس انداز کني توانینم. ر شوديد سرازيکن

   :دي گوی که من جاستيھم.  شودیقطع م ی فراوانۀفوراِن چشمد، ي را انتخاب کنیابيِت کميد ذھنينکه بخواھيھم

  . رسدی ماو قدحِ  با  وی زندگطرفِ ، از شرابن يا، ین انرژيپس ا.  جام شرابیعني قدح. اري شھربا قدحِ 

   دارد؟ی چه مشخصاتاو قدح

ن يھر قدر ا. ديد بنوشي توانی لحظه منياست که شما  یزانيبه ھمان م. ستي نمحدود و کوچک خدا قدحِ .  ستیفراوان

  . ! رسدی، مديآ ید، مي خرج کنافت وي، درلحظه

 مان به جھان حواسِ  است که لين دليابه م، ي خبر ندار،دوست وصلَطَرِب نشاط و ا اگر از يم يم خرج کني توانیاگر نم

 یمن ک(ت ي، حِس ھوی، حِس شادیت، حِس خوشبختي حِس امن،یروني بیت ھاي و از وضع جلب و جذب شدهرونيب

ار و مفصل، فـــــــراوان، متعدد و ي، بســـــــا)نن ي، ھمن لحظهيا که ی، غافل از برکاتمي کنیطلب مرا  ... )ھستم؟

  .!رسد ی از معشوق ممتنوع،

، از جنِس خدا بودن ی لحظه، متوجه از جنس زندگنياشه دار بودِن خود در يرد، متوجه ي باشوصل یاگر شما به زندگ

  .ديستي نیروني بیت ھاياز جنِس وضعد کرد که يدرک خواھ .دي شویم خود بودنِ خود، متوجه  

  . رون به شما نسبت دادهيط بيد که شراي ھستیُرل از فرا تر 
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  .ن لحظهيا. دي لحظه، حس و تجربه کننياد در يوضوع را بان مي ایول

  .!مي خبریب، مي از آن اطCع نداریمنتھ. ست یگشي ھمدوستت با وصلم، يستي نیگانه و جدا از زندگيپس، ما ب

  .  ستی توأم با شاد،دوستبا مان يوند و پي پ،توصل

   .جاد کردهي ایغم را مِن ذھن. دهيافري بنام غم نیخدا عجوبه ا

ن جھان ي در ایبه گرفتاربعد  و ، را خلقی خدا توطئه نکرده که عده ا.ديآ ینم( آنطرف ) ازیاضطراب، عزا، گرفتار

   :دي کنید و شما َرد مي آید، مي :زم دارلحظهن يا]ن در ھم نيھم که ی از برکاتیھر لحظه بسته ا. !ندازديب

  .؟! چرا. ,, خواھمینه، نم,, 

 ۀد وھمي آگاھیروني بیات ھيط و فُرم ھا و اجسام و وضعيشراد و از ي بری بسر میسم جیارينکه در ھشي ایبرا

  .دي خواھیرون مي تان را از بیازھاين

 آنطرفاز ک، ھمه يبرکاِت ن!. دي غافل شده ایِ از سو و جھِت اصلرون، يست که به علت تمرکزتان به بيحواِس تان ن

  . رسدیم

  دست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل

  سجده کنان سرو و گل بر طرف سبزه زار

 :زم است ن عالمي اۀ اداری گذرد و برای که از ذھِن خدا میيبرنامه ھا.  عقِل خدایعنيعقل کل .  زندی معقل کل دست

  . ! کندیز را اداره مي که ھمه چیعقل.  فرستدی مو

 ابعاد ۀھمدر و ات يجزئ ۀدر ھم خدا،  طرحِ ،عقل کلطرِح تماِم . ندرقص زند که ھمه بی مدست کند؟ ی چه م،عقلآن 

  .ن استياصل، ا. ماست و آرامش یِ  شادجھتِ ، در ی مراحِل زندگۀو ھم

    .ستين وصل،  به ترساندن، دارد ودنيل به ترسي، مینيغمگل به عزا و ي که غصه و اضطراب دارد، می کسھر

   .اتصاِل او قطع است ۀرشت" حتما است، حسود و دارد نهيک جوست، انتقام است، نيخشمگ که یکس ھر

  . نوشد ینم شراب آن از

  !.شوند یم ُخرد ". نه " شوند؟ یم روزيپ افراد نيا ايآ

  . درقصب انسان که است، نيا بر. ست یجار انسان رقِص  جھتِ  در کند، یم اداره را زيچ ھمه که ،خدا، عقِل عقل کل

  د؟رقص یم یک انسان

  . باشد گرتماشا. ستدينا رييتغ مقابلِ  در یوقت

 را موضوعات نيا یکس شانيا از قبل. کرده تجربه و حس را مطالب نيا او اما ،ميخوان یم مو:نا از را مطالب نيا ما

. کرده تجربه ده،يد را جزو و کل رقِص " واقعا کرده، انيب م،يقد از را مطالب نيا که یکس نکرده، انيب صورت نيا به

  . ز استي شامل ھمه چ،لکُ . کند یم صحبت ینيع یا مقوله از

Cميھست ھم لکُ ن حال، يم، اما در عي ھستین ھستي اجزو،  ھاما، انسان" مث .  

خوِد . سم ھستندين ارگاني اجزو ...دارد، اندام ھا، معده، قلب، ھم  یيھاجزو است، لکُ ک ي انسان که :مييم بگوي توانیم

  .! دارندیي ھم اجزاآن اندام ھا
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  . درقص ی کند، میر ميي تغزي، ھمه چیطبِق قانون زندگ

  . ستیزندگِن يي، مطابِق آ و آرامشیرات، توأم با شاديين تغيا

  م؟ ي کنید که ما کجا اشتباه ميحال، توجه کن

  . ميستاده اير ايين تغي ایما جلو

. رده بوجود آویمِن ذھن بناِم ی ذھنیري شده و تصویجذِب اقCم ذھن. ن جھان آمده و به ذھن رفتهي که به ایاريھش

  !. ستیمِن ذھنن ي با ایِ ، مساوذھنِر ين تصويا با ی کند که مساوی فکر م،یاريحال، ھش

ن جھان، آدم ھا را ي در اومنعکس کرده را  ی جھان،دارد زهيستاج به يِت خود احتي قوام و تثبی، براکه یمِن ذھن

  .سه ستي کاِر او مقای چون مبنا، دھد تا خود را نگه داردی را قطب قرار م، آنھاندي بی میر ذھنيبصورت تصو

و   رقصز در حاِل ي ھمه چ،ستادهير ايي تغیجلو ) پنداردی میقيآنھا را ھم حق(با توھماِت خود  که یمن ذھنن ير از ايبه غ

را يز. دير مقاومت نکنييدر مقابل تغد يد، باين قانون را در عمل به اجرا درآوريد اياست و شما اگر بخواھگردش 

  .رييغت یعني رقص

   :دن شوی شما وارد می به زندگیيت ھاي، وضعیدر مورد شخص شما، موضوعات

 ید، ما خودمان بعد از مدتي آیا مي بدنیکيرد و ي می میکيد، ي آیگر مي دی رود و کسید، او مي شوی دوست میکيبا 

  . ديري گی فرم را نمرقِص  یشما جلو.  فُرم اندرقِص  و یرات، بازيي تغنيانھا ُفرم ھستند و يا ...م، يري میم

  .رو و گل، بر طرف سبزه زارسجده کنان سَ  : زندیمثال م

 ی پایک، رويبطور سمبلھم  روسَ  ،یيکتاي ۀني زممُبلِ ، سَ  و ُگلسبزه زارن ي ا.ديري را در نظر بگیسبزه زارشما 

  . انسان استستادنِ يحضور ا

   .نطور باشديد ھميھم با" آ: کند و مینصورت تجسم مي به ا انسان راحضورِ  و ميتسل مو:نا

 یِ ھافُرم .  ھستند انسان ھا سمبِل حضورِ کهستاده اند ي اروِ سَ ارد يلين، ھفت مي زمیارد انساِن رويليد ھفت ميفرض کن

   .گل شان ھم از جمله بدن و فکرشان، مثل یذھن

  .  کنندیم مي تعظیيکتاي بزه زارِ س ۀگسترشه، به ي شان، از سر تا ریاريم شده تا ُبعِد ھشيھا، از ذھِن تسلروسَ ن يا

 رقِص  به ی کند، برای که میھر کار یعني عمل و رونِد کارش،نِد يفرآ عقِل ُکل، زه و طرح و منظورِ يپس، انگ

  . درآوردِن شماست

 یضرورت و الزاِم برخوردار. درقصِ  تواند بی و در آرامش است وگرنه نمیدر شاد" د، حتمارقصِ بھم که  یھر کس

  .ست لحظه نيا اتفاقِ مقاومت نکردن و قضاوت نکردِن شما، به ، یامش و شادن آريااز 

  !.د؟رقصِ  تواند بیرد، چگونه ميش چند نقطه را محکم بگيد، اگر با دست ھارقصِ ک اتاق بي بخواھد در یاگر کس

 د،يرينگمحکم  چ کس رايھ  را،یتيچ وضعي را، ھیتيط و موقعيچ شراي، ھا راي دنیچ جاي، ھیاريپس، شما بعنواِن ھش

  . ديد تکان بخوريوانبت که د،ي را نچسبیمقوله اچ يھ

 ی و رنگارنگِ وابستگی َسمۀ مانند از سفرروِ سَ  تان را یِ د، دست و پايز محکم نچسبيچ چيبه ھد، يريچ جا را نگياگر ھ

  . دي شوی مروِ سَ د، يکن  جمع ین جھاني ایھا
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  .  خواھدین جھان نمي از ایزي چ. دامنش را جمع کردهروِ سَ 

 ما تِ ي ھا سبب خCقین آگاھي اۀھم" م، اتفاقايم، کار نکنيم پول داشته باشيخواھنست که ما ي نین معنين صحبت ھا بديا

   را دارد؟  مارقِص  ل چرا طرحِ  کُ عقلِ م که يم بداني خواھیاما م.  شودیم

  .  "ان کندي شما، بیگل و روِ سَ  قِ ي طرنکه بتواند خودش را ازي ایبرا" 

  .  کنندی مسجده وم ي تعظ، وحدت،یيکتاي سبزه زارِ ، در نظم و سکوت، به یيباي و زیي رھاگلِ  و روِ سَ 

  یيکتاي ۀني، در زمسبزه زارِ ن ي اگلدسته بعنوان م، يت عمق داري نھایلحظه بن ي، در اَدمن ي که در ایروسَ  بعنوان ،ما

  ؟ گلدسته چرا . مي کنیابراِز وجود م

م و يميتسلن لحظه، ينجا، در ايم و حال، در ايِب تکامل ھستيِر پر فراز و نشي مسۀدي عصاره و چکدر مقامِ نکه ي ایبرا

  !. ميستي ، نگل یِ زي و لطافت و شگفت انگیيباي شباھت به زیب

  !. ميستي نیيکتاي سبزه زارِ  ھا، به محصوِل گل شباھت به یب

ر از يغ ،یر از سCمتي، خودش را در شما آشکار کند، غ فرستاده شده از طرِف خداۀ بست،م ھر دَ  کهدياگر اجازه دھ

   ".نه" د؟ يد سCمت نباشي توانید؟ مينيافريد بي توانی م، شمارونيک در بي نیر از ساختارھايت، غيخCق

  م؟ ي شویض ميچرا ما مر

م، ھمانطور يد توجه کني بایول!. مي کنید مبسته را رَ !. ميني بین بسته را نميرون است و اينکه حواِس مان به بي ایبرا

ب ين ترتي به ا.ميم جاِن سالم بدر ببري توانی م ومي ھستی زندگۀلي بوس، محاصره شدهی ما باشنده ا:دي گویکه امروز م

   :ن است کهي بر ا عقِل ُکل،طرحِ که، 

ات يذھن به محتوِق ياز طرتان، که  یِ  کوچکِ مِن ذھنۀاز محدود، خودش را  شده در شمای زندانیِ يکتاي یِ ، فضایزندگ

  . ان کنديبان و ينما خودش را ،درآورد رقصرون بِکِشد و به ي ب،دهين جھان چسبيا

 ست،  اشتباهن کار يکه اد، ي شوید، متوجه مي کنیدرک مد، ا]ن يام شده يدر آن مقذھن رفته و خواِب شما به حال اگر 

  .! استستادنيا ی زندگیجلو

د که اگر مردم انتظارات شما را ي کنید، فکر نميگر از مردم توقع نداري، ددي شوی را مرتکب نماشتباهن يگر ايد

  . !دي شویبرآورند، خوشبخت م

  .  کنندین است که مردم توقعات شما را برآورده نمي شما ایعلت بدبخت

 یازھاين ھا،  از خواستنیاريبسد که ي شویمتوجه مد، ي کنی، موازیِن زندگيي خود را با طرِح عقِل ُکل، با آیوقت

  .  ھستند ماتيّ من یازھايستند، ني نیقي حقیازھاي اند، نیمِن ذھن یازھاي نی روانشناختیازھاي ن. ستیروانشناخت

 و یفراوان کند، از ی میزندگگان گذشته  ۀکاسبکاران  عقلِ  جدا شده و بر اساسِ ی زندگۀي از اصل و پایمِن ذھن

  . ! خبر استیب  رسد،ی می زندگ طرفِ  که ھر َدم ازیيبسته ھا یِ متبارک

   :از داردي نیک سريجه يدر نت

از به بحث و جدل ياز به مشھور شدن، ني به ُپز دادن، نازي، نِر َمرُدمياز به تحقيد مردم، نيياز به تأياز به توجه مردم، نين

  ،گرانيبودن از د  ثروتمند تر وخوشگل تر و شترياز به اثبات بھتر و بي و طرف مقابل را محکوم کردن، نراه انداختن
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  آمدن و مھم تر جلوه  از آب دربي عی و بشتريروز و بيپاز به يگران، نيسه با دي بودن در مقایبه نگاِه آدم حساباز ي ن

  .ستين درست نيو ا ... شان را بزرگ جلوه دادن و یگران و ضعف ھايدن ضِف دياز به دين، گرانيکردن در نگاِه د

   :تار قابل توجه سيبس بجا،" کام2،  دھدی که مو.نا میيھارھنمود

   . استرقصدر حال ، ن عالم ھست، از جمله شمايھر چه که در ادست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل، 

  . بردین مي از بی آورد، زندگی بوجود میزندگ. دي تماشاگریعني، رقصشما بعنوان انسان، در حاِل 

  . ديرقص ی روند، پس شما میند و مي آی می و به آسانی راحت به، شمایِ  زندگیدادھايھر موقع فرم ھا و روـ 

  .ديرقص ینمد، يستيم نيد، تسلي کنید، مخالفت مي ورزیت مي تان ضدی زندگیِ دادھايبا روھر موقع  ـ

   خورد؟ ی شکست مید، کي کنیل مخالفت مبا طرِح عقِل کُ 

  .دي دانیجوابش را م

  م؟يستي نميتسل ین لحظه به زندگيچرا ا. ميتسل یعني سجدهم؟ ي کنی نمسجده یچرا ما به زندگ

  م؟يري پذین لحظه را ھر چه که ھست، نميداد ايچرا اتفاق و رو

   دارند؟یژه اي چه مشخصات و نشاِن وُگل و َسرو

  . ت داردي نھای بۀشيدار است و رين لحظه بي ست که ایانسانسمبِل  َسرو

  . ت اوس بودنی و ابدیتي نھای ب، خداتِ يم دو خاصيگفت

   !.حدود ندارد. ، آمده!ی حدی، ب!ی فراوانبا ار،ي شھرقدح، با یتي نھایب

 بوجود کِ ي ُپر برکت و نیت ھايت، وضعي نھای بیشه اي ربا، گل یِ به ھمراھ صاف و افراشته، یبا قامت، َسرو ،پس

ن لحظه را، ھر چه ي ا اتفاقِ ،ميل ھر َدم تسز،ي و ما ن شودیجھان َخم نمن ي ایِ داده ھا و به جذبه ھابه  ، اوۀليآمده بوس

  .مي آن، داری وجود و فرایِ يکتاي یِ  بر فضاسجدهم و يار و در حضور، سر تعظيھش ،ميري پذیھست م

  !. ھم ھستی زندگی برای، فُرمولی بعدیِ ت ھايت و بين دو بيا

م ي آن استوار است، تعظیز روي چ که ھمهینه اي، به زمسبزه زار به ،دي ھم ندارُگل .ديستي نَسرود، يستيم نياگر شما تسل

  !.دي کنینم

  م؟ يستاده اي چه ایمان رو یِ ا]ن من و شما با فُرم ھا

  . یيکتاي ی فضایرو

ن يدن اي ما از رس، تا بحالیلستد و فریستاده و م فری ما بسته می مرتب برایيکتاي یم که فضاي شویحا: متوجه م

  .!ميپس داده اآنھا را م و يبسته ھا مطلع نبود

  ن لعل پوشين دم به جوش کوه از ايبحر از ا

  ن شرمسارين در خروش روح از اينوح از ا

  .  جوشدی، میيکتاي یِ ، فضابحر ،یيخدا ن دمِ ياز ا

م که از اعماق وجود ي شوی رساند و ما متوجه میرا به ما م و برکت ی انرژیِ ھان بسته ي جوشد و ای میيکتاي یفضا

  . !ن برکات را آوردهي آمده و ا،، قاصد خداَدم. وشد جی می ما زندگ، از درونِ نما
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  .  شودی ُپر ُگل مکوه بحر بجوشد و بخار شود و بصورت باران بر کوه ببارد، یوقت ،ادمان باشدي

 یم ،از درون شما برکت، ھر لحظه، یبسته ھاد، يآبه جوش  دروِن شما یِ يکتاي بحرِ  یوقت.  ، سمبِل ذھن ھم ھستکوه

عمل خCق و پر مودت و موافق و َحَسنه، متعاقِب آن،  ،یصلح و دوستسازنده، فکر  خCق و  فکرِ .ديآ یمجوشد و با: 

 یک و پر برکت ميند، ي کنیخلق مرون يدر ب را که یطيت و ھر شرايھر وضع.  شودی مابراز از درون شما ،برکت

  . درد ندارد،شود

  .       ندي آفریحه ميو ُپر قر قخCپر بار،  خوب و ی فکرھاشما، و جواھر لعل ذھن پر ،پس

، در جوش و تيفيجوھر و کن ي سمبِل انسان به حضور زنده شده ست، انساِن کامل از انوح،ن در خروش، ينوح از ا 

  . مثل مو:نا.  استخروشدر 

  . ستيامبر ني پنوحمنظورمان . ميي گویک را مينوح سمبل!.  گفتهید مو:نا چه غزلينيد ببينگاه کن

 روححا:، ن شرمسار، ي روح از ا. کنندی را حس میشه دارير.  که به حضور زنده شده اندیي انسان ھاۀ ھمینعي نوح

. بلها نه؟ يدا کند، شرمسار است ي پی تواند عمق کافید و نمي آی می که از طرِف زندگین برکاتيمن و شما، در مقابل ا

  . استشرمسار

  م؟يري گیم رسند، یکه ھر لحظه، ھر َدم مرا  یين بسته ھايچقدر از ا. ميشرمسارما ا]ن 

م؟ چقدر عمق يحضور زنده شده ازان به ي حضور را در ما زنده کرده اند؟ به چه میاريزان ھشيبه چه من بسته ھا يا

  .د؟ي ُگل داده اد؟يد؟ ُگل داريا َسرو شده ايآ :ديم؟ از خودتان بپرسيدار

 یمشان م يتعظده و يچسب ین جھانيا شما ھنوز به مقو:ِت اي: رفته؟ آده و باي کند؟ چقدر قامت کشیم ميسرو شما تعظ

   .د؟ي شویکوچک و خوار ما َخم و يآد؟ يکن

 خواست، دست اول از ین جھان مي را که از ایزينکه آن چي ایبرا. ستينطور ني ، انساِن به حضور زنده شده انوح

  !.  کندی م حسن لحظهيھمزنده بودن را !. ردي گین لحظه مي ھمقاصدِ 

   .البتهده دارد، ي بدن ھم فایِ برا ذھن، یِ ن لعل پوش ياا يآ

ن يروح از ا برد، یده مين برکات سود و فاين بدن تان از ايھم" د، اصCي کنی میي خوب و پرکت و خدایشما فکرھا

  ی ول!.مي کنی زندگم درستيب داده و ما نتوانستي چقدر ما را فرین مِن ذھنيم که اي شوی ما ا]ن متوجه مشرمسار،

   :ميي منتظر است بگویم، مِن ذھني خوریتأسف نم

 شنوم؟ چرا در ینھا را مي، چرا ا]ن ا؟ شومین مطالب ا]ن آشنا ميمن که ا]ن پنجاه، شصت ساله ھستم، چرا با ا، ,

 واکنش ، داردتي نھای بۀشير یدر زندگ که نوح رايز ، دھم؟ی چرا ھنوز واکنش نشان م،ق ندارم؟ي عمۀشي ریزندگ

  . ، ,م استي دھد، تسلینشان نم

  .  " استسجده کنان َسرو"  :گفت

   :دي گوی کند و می مسجده ی افتد باز ھم به زندگیمکه  ی ھر اتفاقیعني

  .  ،، ستیمن ذھن ب عقلِ ي تکذینکار به معنيار تو ھستم و ايدر اخت،، 
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نطور يست که ايادش ني بدھد، یفتد، که به من زندگيطور بنين لحظه اي خواستم اتفاق اید من مي گوی می من ذھناما" 

   ".! ندادهی به او زندگیھم اتفاق افتاده ول

Cميم و مواظبش باشيتوجه کنخوب  ین مِن ذھنيد به دو مورد اي ما باد کنم،يتأکبه شما " اص:  

 کامل باشد، باز ھم یاداورد و ھر چه به لحاظ ميبدست برا که  ھر چه یعني.  نقص داردیک الگوي یمِن ذھنـ 

  . ! کندی میند و احساس کمي بیمو کمبود  یناقص

   . ,, کم داردیزينجا چيا,,  :دي گوی رود، میھر جا م

  . ! کندیدا مي را پزيچو آن 

ن حس نقص دست از سر ما ي ا،ميده، از جنس حضور شوييم و از ذھن زاي را رھا کنیمِن ذھنن ي که ما ایتـــــــا زمان

   .ک الگوستي ست، ی مِن ذھنۀپھلوان پنبحس نقص، د که ي دانیاما شما م. دارد یبر نم

 و ناظر ذھن تان دهيکشار، عقب ي شد، چنانچه ھشتان اگر مزاحم ، کندیفعال مرا  ی مِن ذھنین الگوي ذھن تان ایوقت

  . ديص دھيد آن را تشخي توانیم" فوراد، يباش

Cدي گویکدفعه ذھن شما ميد، ي روی می کسۀ، به خانی به رستوران،"مث:   

  . ,, ...، !نطورندين مھمانھا چرا اي، ا! کندی، آن آقا چرا آنطور رفتار م! ستینطورينجا چرا ايا,, 

خود،  ینقص ھا نه تنھا . کندیگران استفاده ميالگو، از دن يا.  به کار افتاده تانی نقِص مِن ذھنی که الگوديبدان" فورا

  .دين الگو باشيشما مواظب ا. ندي بی ھم م راگراني دی ھاضعف بلکه

  !.گران استيتوجه به دم، يگفته ادر مورد آن ھزار بار  پردازد و ی دائم به آن می که مِن ذھنیاز مواردگر ي دیکي ـ

د ي خواھیگر را نمي دید، کسي نداریگر کاري دیبا کس.  است خودتانیتمرکزتان فقط روشما، ن راه يدر احال آنکه، 

  .  کنندیت با ھم کار مين دو خاصينکه اي ای برا.ديعوض کن

 یر مي ھم گ...ک و يبه ھوا و مکان و تراف.  کندیسه ميگران مقايبا دزد و خود را ي خی برمسهيمقامدام به  یمن ذھن

  . ميم خودمان را با: ببري توانی م،ب انسان ھاي عدنِ ينکه با دي ایبرا. چدي پیمشتر به انسان ھا يدھد اما ب

   کنم؟ ید مي، تأک" خود، مکررایِ  خودتان و تمرکز حواِس تان رویرا به انداختِن نور افکن روچ

  . شرفت کردهيپ" ن کار را انجام دھد، واقعايھر کس که بتواند ا. ن کار استيمشکل تر عمل،ن ي ارايز

ن کار ياد ي بار است،يمان امکان پذيزان که براي، به ھر مم، بطور ناقصيانجام دھن کار را يا" کامCم ي توانیاگر ھم نم

  . مين کنيد تمري با.ميرا بکن

 را عوض ید بروم و فCنيبا ,, : رفت کهی کسیان روتکدفعه ذھِن ي د، ھر موقعي کنیحت مي نصی به کس،ھر موقع

  .  "ديستيبا"  ,, ... ات را خراب نکن، من دوست تو ھستم، یم اشتباه نکن، زندگيکنم، بگو

 مِن ی بقایبراگران، ي دینور افکن روتوجه و  انداختن ،ر نور افکنيدر آوردن خودتان از ز، سهيا حس مق:ديبدان

  . خود ادامه دھدی تواند به بقای نمیو گرنه مِن ذھن ست، یذھن

 ی که برا ھمسرمان را آنقدری حت مان،ما دوستِ . از داردين ،یزه ورزي ستی، برارونيبدر  یاشخاصبه  یمِن ذھن

  .!مي خواھی نمدن،ي و دوست داشتن و عشق ورزی زندگیبرام، يم دارزه :زيست
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 قوام یزه براين ستيا(د؟ ي خواھیزه مي ستیل تان را براي تان، فامھمسرتان، دوستِ ا يآد ينيبد، بيبه خودتان توجه کنشما 

  ). خودتان استیدن به من ذھنيبخش

  ا از حضورتان؟ي رد،ي گیسرچشمه م  تانیاز مِن ذھنا يآد که يد، توجه کني کنی که میھر حرکت

  .ديد که با مردم کار نداريد ديد، خواھياياگر از حضورتان ب

اگر دقت شما . ن کار استين مشکل تري صادر شده و اید از من ذھنيد، بدانيد که با مردم کار دارياما اگر متوجه شد

   خواھم در مورد خودم صحبت کنم، چه یممن ,,  :دي گوی کند، می آدم شروع به صحبت میوقتکه د ينيب ید، ميکن

  ...  خودم صحبت کنم، ۀ خواھم راجع به برنامیگران دارم، من مي به دیکار

 یسه ميخود را با او مقاد، ي آیان مي به مگريد یث و صحبت از کسيحرف و حد کشد که یقه طول نميکدفعه دو دقي

   ...، کند

   ". پس چه شد؟"

  !. لغزدی مان می پا.بله

 عقب ی که وقت ھستندی من داِر مِن ذھنیِ الگو، دو گراني دیو تمرکز توجه رو سهيمقا ی، الگوینينقص ب یِ الگوپس، 

، ی، قصور و واماندگی و لَنگی، ُکندینھمه تعلل و سھل انگاري، از اريتأخنھمه ياز اد، روح ما يد وبه ذھن نگاه کنيبکش

، یگري پس از دیکي برکت و غناء را َرد کرده، شرمسار شده، یه ھادا نکرده و بستينکه تا بحال عمِق :زم را پياز ا

   .دي گذارید و کنار مي شناسیسه را مي نقص و مقایالگوھا

  .  ستیزرنگ، ی مِن ذھنگرِ ي دیک الگوي

  : جلوه کندزرنگ خود، ی خواھد برایگران ميسه با دين مقاي در ھمیمِن ذھن

  .  ,,گران ھستميمن زرنگ تر از د,, 

   .د من زرنگ ترمي گویسه ميج به پولش ھم ندارد اما در مقااياحت

  .         دي آین رابطه به کار نميد، در ايد بکار ببري توانی را در زنده شدن به حضور نمیزرنگن ي ایول

  .  کCه بگذاردینکه آدم سر کسيبھتر است که سر آدم کCه برود تا ا" اصC.  گذاردی چرخ مان می چوب :یحت

   :ديد، خدا را شکر کني خوشحال باش کرد،ی، زرنگ کCه سر شما گذاشتیکساگر 

  . خدا را شکر که سرم کCه گذاشت

 . نکردمیحق مردم را دادم و به مردم بد. ت کردميقانون جبران را رعا.  کCه نگذاشتمی سر کس،خدا را شکر که من

  . بودم، راستگوهسادابله،  : بقول مو:نا.)من دار است، فکِر ینکه زرنگي ایبرا( زرنگ بودم نا .ب آنھا را نگفتميع

  . " نه"  ست؟ ی بنظر شما ابلھیيراستگو

 یفضا بحرِ  جوش با گنج حضور و یيدروغگو. ميد تا آنجا که مقدور است راستگو باشيما با. ميد راستگو باشيما با

  .    خواندی نم،وحنخروش  و کوه یلعل پوش و یيکتاي

  ني چون حور بیقن ساي خرد دوربیا  

  قراری بین جان و دليباده منصور ب
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  . ندي بیک را نمينزد که ی خرد. نيدورب  عقلیعني.  داردینجا سانِس منفيان، يخرد دورب

   ھست؟یک کيدر نزد

م، ما يما امتداد او ھست. ت به ما، خداستين ماھيک تريم، نزدي صحبت کنیيم با زبان دويم، اگر بخواھي ھستیاريما ھش

  . ز شوديک چي شود که آدم خود ین نميک تر از ايگر نزديم، دي ھستیاري ھشخود

   :دي گوینجا مو:نا ميا. ديشه خودتان ھستيد و ھميشما خوِد خودش ھست

 ی، چرا خودت از خودت آگاه نمی شوی خود منطبق نمی، چرا خودت روی ھستیارين لحظه، خودت ھشيتو در ا" 

  .  "!ی گردی و در ذھن دنبال خودت میستي ای خودت نمی پایچرا رون ي خرد دوربیا؟ یشو

  .  ماستیِ  رویشه جلوي ھم ھمیساق

Cس يم در گيم و از او بخواھيCس مان را برداريد گي، با)ستادهي ما ای رویزد، جلوي ری که شراب میکس( ید ساقيفرض کن

ژه ي ویستگي، شراِب شای منصورابِ ، شریابيکامست، شراب ي نین شراب، شراب معموليالبته ا. زديمان شراب بر

  . دي آی ست که از طرف خدا میشراب. ست

، شراب قرمز، شراب یسکي ویشراب انگور.  فرق داردی انگورشراب ، بایري شراِب عاقبت به خ،یمنصورشراب 

  . دي آی جوشد و با: می ست که از اعماق وجود شما می شرابیمنصور شراب یاست ولين دنيد، مال ايسف

ست که عامه معتقدند در بھشت ين) یيبايسمبل ز( ی بھشت حورِ ، آناه موياه چشم و سينجا آن زن سيدر ا چون حور، یساق

زد ي ری م شماجانِ ، به فکر و به Cس و قدح شماي را به گیمنصور  خدا، شرابِ ،ی زندگیعني ، چون حوریساقاست، 

  .,, !نميھا را بب دور دور خواھم یم,,  :ديي گویو شما او را کنار زده و م

ن يک بينکه نزدي ای بجا ست کهی خرد،نيخرد دورب.  دھدیا را نشان مي در ذھن است و ذھن دن اموراتِ ،ھادور دور

  !. دست ھا نظر دارددور به ند،يباشد و خودش خود را بب

ِط يقات، درشرامتعلدر د، ي جستجو کرده ایلي، خیت و شادي و امنی حِس خوِب خوشبختید که براي شویمتوجه مشما 

نکه، منبع و ي خبر از ایب. ديدا نکردياما پد، ي ذھن تان، دنبالش بودۀلي بوسگر،ي دیِ ت ھا، در آدم ھايمختلف، در وضع

   .!ديھمان خودتان بود!. ، در خوِد شما بودیت و شادي و امنین حِس خوشبختيگنِج ا

  . !دي را کنار بگذارینيدوربن يد ايباخود در 

  ؟مي شوی نمنيبدور ما چه موقع

  .  "دي ناظر به ذھِن تان نگاه کندر مقامِ د و ي عقب بکشیوقت" 

  .  ستیاري ھشیِ ر از شماي ذھن، غید که کارھايني بیم

  . دي ھستزندهن لحظه ي در ایاريرون از ذھن، بعنوان ھشي اما ب،دينده ھستي در گذشته و در آ،شما در ذھن

ن يشه در ايھم. ن لحظه ستيشه ايھم. ن لحظهيا با یاريو ما بصورت ھش کند ینده کار ميشه با گذشته و آيذھن ھم

  :مي کنیدا مي پدو ُبعدد که يني بیم. ميلحظه ھست

  .ميرو ھستم، سَ يما ھستآگاه ست، ن لحظه ست، ي که در ایاريُبعِد ھش

  . کندی که با زمان کار مُبعِد ذھن
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   ".نه" م؟ يا ذھن را گم کرديآ

   ". بله" ؟ ميم فکر کني توانیا ميآ

  .؟"چرا . خCق" م؟ يم فکر کني توانی مچطور

  مي دانیم ،ادمان ماندهيم ي را که در گذشته داشته ایيتجربه ھام، يني بینده را ھم ميم، گذشته و آيرو زنده انکه سَ ي ایبرا

   ...، مي دارینده چه ھدفيدر آ

  .ميدا کرده اي پديُبعِد جدک يرا يزنند،  کی که در ذھن ھستند ما را به خود جذب نمیمقو:ت از کيچياما ھ

   :دي گویخطاب به ما انسان ھا م.  ستیمنصورد، منبِع شراِب ين ُبعِد جديا

   . رودی ماو ی که به سو)مثبت است ی قرارین بيا( ی دارقرار ی بیجان و دلتو 

Cست که سبب فکر و حرکات یياد و توانا توان و استعد،جان( ما جان و دلِ ن است که يم اي کشیم که ینھمه درديعلت ا" اص 

  .رندي بگی خواھند از او انرژیم.  آن معشوق اند قراریبھر دو . )ت ماستي موجودی شود و دل ھم مرکز اصلیما م

  .ني چون حور بی ساق،ني خرد دوربیا

 ین اجسام نمي جز ایزي چ:دي گویدا کرده و مي پی جسمیاري ست که ھشیاِت ذھني از بس متوجه مشغولنيخرِد دورب

  !. کو؟.نم؟ي، چه بب!نميب

 که ناظر است، ،دي جدعدِ ن بُ ي ا.ديني را بباود و يد و خودتان را از ذھن جدا کنيد از ذھن عقب بکشي توانیک لحظه مي

ر اداره و فرمان يد که ذھن تان زي شوید متوجه مينکه عقب بکشي، بمحض ا "ستياز جنس ذھن ن"  :بارھا من گفتم

  .  شودی روشن مرِت تانينش و بصي ب نورِ ۀليتان بوس ذھن .شماست

نده يما در گذشته و آش.  شما اشراف داردۀنديبه گذشته و آ کند، ی ذھِن تان را روشن مه،ن لحظي ا شما دریِ  آگاھنور

 ، و آنموقع شما را به آنجا، در گذشته شما را رنجانده کهیدادي، رویست که اتفاقين صورت نيبه ا. ديستيمحبوس ن

 کند، اگر ی ست که شما را ناراحت میر ذھنيک تصويک الگو و ين يد که اي شویمتوجه م. نهشاند و نگه دارد، کِ ِب 

  . دي کنین موضوع را درک ميد، ايد و ذھن تان را نگاه کنيعقب بکش

 را یترويک کارت کامپيکه  است ني درست مثل ا، ذھن استی از الگوھایکي یني نقص بیالگوم، يھمانطور که گفت

  .  ،،نمي خواھم نقص ببیگر نميمن د ،،  :ديندازيده و دور بي کشاز دستگاه جدا کرده،

   :مير کنينطور تعبي را ھم ا قراریجان و دل بم ي توانیم

، تو که طرح !یديان را فھمي؟ تو که جری روی نماو ی؟ چرا به سویستي ن قراریب چرا .اري ب قراریجان و دل ب

 را ھرلحظه به وجود تو ی شادۀ خواھد بستیم که ی دانی، م!یدرک کرد، طرِح عشِق ُکل، را ، طرح عقل ُکلیزندگ

 ی بیجان و دل، پس، !یاورين جھان بيشق و لطافت را به ا،ع راخرد شما که آورد خروشبه وح ن مانندبدمد، تو را 

  . !اري بنيک بي نزد،ۀبادن، يزبيو ر قرار

  استبشنو از چپ و راست مژده سعادت تو ر

  اري اختیبخت صفا در صفاست تا تو تو

   .از چپ و راست بشنو :دي گویبه ما م
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   .ستيچدر مورِد شما  ، طرح اش کندیز را اداره مي که ھمه چ، عقل خدا،د که آن عقل کلي دانیشما م

  د؟ ني گوی مبه شما چهن رخدادھا ياد، ن افتی اتفاق میموضوعات ، شودی گفته مچپ و راست از یيزھايدر مورد شما چ

  !. انسان است،تو متعلق به ی و خوشبختسعادت!.  بده، خبر خوبمژده :دني گویبه شما م

  . انسان ھاستۀشامل ھم. نه ست؟ ی بخصوصی انسان ھای، برای و خوشبختسعادتن يا ايآ

  . ھر کدام تک به تک.  آنھاستۀارد آدم وجود دارد، سعادت متعلق به ھميلياگر ھفت م

صفا در !.  شودین نميدن است، بھتر از اي در حال درخشبخت.  شودین جھان مي اتفاِق خوب در ا خوب، سببِ بختِ 

   !.صفا بعد از صفا .!صفا در صفاست، ی، خوش حالی، پاکی نابیعني ،صفاست

  . سعادت تو راست و ی خوش بخت) ما انسان ھاۀھم( انسان ی تو ایعني

ن ي ھم ھمبعد ۀن است، لحظي بعد ھم ھمۀلحظ. استي تو مھیکت برا و آرامش و برین لحظه، بساِط شادي در ارايز

   ...ب ين ترتي بعد ھم به ھمۀن است، لحظي ھم ھم بعدۀلحظاست، 

  !.یافت کني و دریابي رسد، آگر دری آرامش، مۀ، بستی شادۀ، بستی انرژۀھر لحظه، بست

  !.یاري اختباتو  که یتا زمان، اري اختیيتوتا تو  .نه ست؟ ی رسد، َبد بسته ای می که از طرف زندگیا بسته ايآ

 ی ست، تا زمانیاري وجود دارد که ھشیک خوِد واقعينجا يا. مي خودمان ھستارياختم، خودمان ي آزاد داریما اراده ا

  . اري اختیيتا تو تو در شما زنده شده و یاريد و ُبعِد ھشيل شده ايد و تبدي َپری تصور و فکر، میِ که شما، آگاھانه فرا

    :ديي گوید و مي کنی در خود حس میشه دار بودنيد، بلکه ريت شده اي نھای بیشه ايم شما ريي گوین لحظه، نميا

 و یستم، از آنھا ھم زندگي دھد، نی، از جنس آنچه که ذھن ام نشان میروني ھستم، من از جنس مواد بیاري،، من ھش

ن، خودم ي خواھم، بنابرایرون نمي ھست، از بی زندگۀدر بست را که ھر لحظه ی خواھم، برکاتیت نميت و حس امنيھو

  .  خواھم خودم باشم ،،یم.  کنمیرا انتخاب م

   .!، ,ھمانم کردم ی بود، فکر محس نقص بود، پھلوانش ناقص داشتم که یمن ذھنک ي، تا بحال، ,

  د چه خبر؟ ياگر شما از َمرُدم بپرس

 ۀپول دار ھم ھست، خان.  داردنقص حس ،) حِس نقصۀپھلوان پنب(ن آدم يه اد کي فھمیقه صحبت ميبا:خره بعد از چند دق

ز دارد، اما اگر يل اش خوب است، ھمه چيش خوب ھستند، ھمسر و کار و شغل و حرفه و اتومبيبزرگ دارد، بچه ھا

  د چه خبر؟ يبپرس

  !. ند چه کم است دای موقع ھا ھم خودش نمیبعض.  کم استیزيد چي گویقه بعد به شما مي دو سه دقیط

   :ی کنی اش میادآوري و ی شماریش مي را که دارد، برای، نعماتیوقت

  ". ... ی را ھم داریکي، آن ی، آن را ھم داری، آن را دارین را داريا" 

 یکيگران ندارند، اما باز ي دارد که دیيزھاي کند چی شود چون فکرمی محال خوش ی، کمیش ُشُمرديھمه را که برا

   :دي آی با: منقصه بعد، ھمان حس يدو سه ثان

 خواند، ی خراب است، بچه ام ھم که درس نم...ش ينجاي که دارم ایکيرا ندارم، آن ... ن ي ایبله، ُخب دارم، ول,, 

  . ,,...مت اش ھفت برابر شده بود، و يده بودم حا: قيش آن را خري اگر ده سال پ،ن آمدهييمت اش پايِملک ام ق
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  . داِر اوستارياخت اش یمِن ذھن.ستيودش ن خارياختخودش در 

   :ديري گیم مين لحظه تصميشما در ا

  

  .  دھمیش گوش نميبه حرف ھا.  کنمی ام نگاه نمی ھستم، به مِن ذھنیم کي بخواھم بگوی،، من از ا]ن وقت

  . ند ،،ي بی را می ناظرم که مِن ذھنیاريمن ھش

  م وي کشیھمواره حاضر و ناظر، عقب م. مي شوید ميھسته آھسته تصعزد، ما آي ریک دفعه فرو نمي، یاما، مِن ذھن" 

  . مي افتیده، قصد و منظورش راه نميم، ذھن اگر فکر کند، دنبال فکر و اي کنی ذھن را نگاه م

  شه دار بودِن شما زنده شده؟ ي؟ ُبعِد ریک

  !. دي رویشما دنبالش نم.  بِکِشد تواندیده، شما را نمي آن فکر و ای آورد، ولیش مي را پی، ذھن تان فکریوقت

     .دي رفتیم" قبCکه يدر حال

م که ي شویکدفعه متوجه مي ...، ینجا به آنجا، از آنجا به فکر بعدين به آن فکر، از اياز ام، ي روی دنبال فکر میوقت

  !.مي کنی می عوضیيفکرھا

اد ين افکار و مسائل زي آورد و اگر از ایش ميد پ خوی برایچ و مسائل متعددير و پين فکرھا را آدم باور کند، گياگر ا

 اش ی شود، زندگی گذارد، به ھمه مشکوک می چرخ خود می رنجند، چوب :یج ھمه از آدم ميداشته باشد، بتدر

  !. شودیخراب م

  .  شودیت و کنترل ميد، فکر ھم تربيشه داري شما ری وقتیول

 مِن یاي بقایم وليدا کني ھم پیادي عمق زیم، ممکن است حتي کنشه کنيکدفعه ري را من دار یم فکرھاي توانیما نم

 ید و مي کشید و خود را عقب مي دھی آن واکنش نشان نمی که شما به الگوھای ندارد، مادامی مانده باشد، اشکالیذھن

   . شودیم مش ببرد، آرام آرام، توان و زورش کي تواند پی نمید، کاريد، مواظبش ھستي خندی کند، مید که چه مينيب

       .ستيچ شما یبرا طرح اش ، عشِق ُکل،لد که آن عقل کُ ي دانیگر ميشما د

*  

    .تان روشن تر شودين مطالب براي خوانم که ایتان مي برایچند مطلب از مثنو

 ٣۵٣٢ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 ديآنچ حقست اَْقَرب از َحبُل اْلَور

  دير فکرت را بعيتو فکنده ت

  رھا بر ساختهي کمان و تیا

  ک و تو دور انداختهيد نزديص

  :ن است کهي خCصه اش ای ست، ولیار طو:ني بسیت از قصه اين سه بيا 

 ید که مي گوی آمده و به او میا ھاتفي و با:خره سروش  را بدست خواھد آوردی گنجۀند که نقشي بی خواب میکس

  !.، گنج آنجاستی َکنیافتاد، آنجا را مريت، ھر جا ی اندازی میريت و یستي ای و فCن جا میرو
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 َکنده تا ی را مريت و محل فرود آمدن انداخته، کمان را از ريت که داشته ین فرد به محل رفته و با تمام توان و قدرتيا

  .  دادهیب ادامه مين ترتيابد و به ھمي بگنج را

 رسانند تا بفھمند ین خبر را مي و کنده، که به پادشاه ا انداخته،ريت و کنده،  انداخته،ريتج آنقدر اطراِف شھر را يبتدر

  . گردد؟ی دارد و دنبال چه مین شخص چه فکريا

   َکند؟ ی را م چرا ھمه جای پرسد که به راستیپادشاه آن شخص را خواسته و از او م

   : دھدیآن شخص پاسخ م

  !. دا نکردم ،،يدا کردم اما ھر چه و ھر کجا دنبالش گشتم تا بحال آن را پي را پی گنجۀ،، من نقش

ھا ريتآنھا ھم . ندازندي بري ت آورد کهیم) ن متفکرھاي فکر کردن، بھتریعنير انداختن ينجا تيا(اندازھا را ريتن يپادشاه بھتر

  !. دا نکردندي پی گنجیول... و کندند  ...ند انداخت

  !.، ھمه اش مال خودت ،،یدا کردياگر گنج را پ.  ،، برو:دي گویپادشاه ھم خسته شده، م

   : پرسدی شود و از ھاتف مین شخص درمانده ميبا:خره ا

  . ،،!. دا نکردميدم، گنج را پي، نفھم! فھممیست، من نميان چي،، جر

  :) ستی درونیي شناسای شود، به گونه ایھام مبه او ال( دھد یھاتف پاسخ م

  ".  بگذار، ھر جا افتاد، آنجا را بِکَن کمان را در ريتم ي را بِکِش، گفتريتم يما نگفت " 

  !.ش افتادي پای جلوريت گذاشت، کمانر را در ينبار، تين شخص، ايا

   چه؟ یعني

 ما یِ  ما را و فکرھایيکتاي یِ  ماست و فضایِ ِر فکرھايگنج در ز. مي خودمان است، گنج، ما ھستیِ ِر پايگنج ز " :یعني

  ".ن لحظه را در آغوش گرفته ي ایت ھايرا و وضع

 خودتان را یت ھايد و تمام وضعي شوزندهکدفعه به آن فضا يد و يد از ذھن عقب بکشي توانی میاريا شما بعنوان ھشيآ

  د؟  يريدر آغوش بگ

   ". بله" 

  ن کار ساده ست؟يا ايآ

  .      ستيساده ن ". رينخ" 

   و خCص شدن ی من داِر ذھنی الگوھایِ ي خالص، در اثر شناسایِ اري ناب، ھشیِ اري حضور، ھشیِ اريذره به ذره ھش

  . شودیاد مي از آنھا ز

  : خوانمیتان ميت را براين سه بين قصه اياز ا. ح خواھم دادين موضوع ست که توضيِت آخِر غزل مربوط به ايب

  !. است به شما)ديَحبُل اْلَور(رگ گردن  تر از) اَقَرب(ک ي است، خدا، نزدحقآنچه که ، ديَرب از َحبُل اْلَوراَقْ ، آنچ حقست

. دي ھستیکي خدا و شما یعني!. ديخودش ھست!. دي گردید که در ذھن دنبالش ميشما ھمان!. دي شما خوِد او ھستیعني

  . دي شوھممن ي وصل اشاره کرد که شما متوجه ایامروز ھم به شاد

  .  وجود داردیيد، جداي گردی که در ذھن دنبالش میتا زمان
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  . مي کنی میيم، از خدا ھم حِس جداي کنی میي که ما از خلق خدا حس جدایتا زمان

 او از جنِس خودمانم که ي شویم، متوجه نميم، جدا از خدا ھستي کنیسه، قضاوت، مقاومت ميزه، مقاي که ستیتا زمان

  . !ميھست

 یم، ما ميزد که بنوشي ری ما می را برای، شراِب عشِق را، شراِب منصوری زندگیساق، دير فکرت را بعينده تتو فک

  .!.  ,, دھدی را نشان میزي ا]ن چه چ،نم ذھن امي خواھم، کنار برو ببیمن شراب نم,, : مييگو

  ". ن غلط است يا" 

!. ی، به ذھن پرتاب کرده اینده پرتاب کرده ايھا، به آورد دورت را به يھافکر ريتتو ، دير فکرت را بعيتو فکنده ت

  !. دھدیم تا به ما زندگي گردی در ذھن میزيم، ھمه اش دنباِل چينآرام کن لحظه ما فکرمان را ساکت و ينکه اي ایبجا

  ". ن طرز فکر و برخورد غلط است يا" 

  رھا بر ساختهي کمان و تیا

  ک و تو دور انداختهيد نزديص

   چه؟یعني، یساخترھا ي تکمان وتو 

  . ميق و حساب شده کني دقی فکرھایعنيم، يندازي بدور دور را رھايتم، يم که خوب فکر کنياد گرفتياز ھمان ابتدا ما 

  Cتي تسھم به امکانات وي شویم، موفق مي افتیم و از ھمه جلوتر مي رویش ميپم که ي کنی فکر میگر چه بلحاظ ذھن

 یم، که ما خوِد زندگينکه متوجه شوي ای، برایدن به اصل و جوھِر زندگي رسی برای ول...م، يابي ی دست میرفاھ

 شدن به زندهراھه کشانده و ياد در آنھا ما را بيست، چه بسا توقف زيم، نه تنھا راه گشا نييم، و از توھم درآيھست

  !. اندازدیر مي، به حضور، به خدا را در ما به تأخیزندگ

ند يگر خانه را نبي که در خانه بخوابد و دی مثل کس:)م خواندي خواھیدر مثنو(آمده و جذِب ذھن شده  یاريم که ھشي دانیم

  !. دهيو متوجه نشود که در خانه خواب

م،  متوجه يدار شويم، اگر بيده ايم که در خانه مان خوابي دانیم، نمي خوابی ما شب در خانه مان میوقت. درست است

  . ميست خود ھۀم که در خاني شویم

د که در درون ذھن يدانيد نميد، در آنجا چون در خواب ذھن ھستيد و بخوابي ذھن بروۀ به خانیاريشما ا]ن بعنوان ھش

 ید و فکرھاي کشیمرھا يکمان و تجه در ذھن، يد و در نتي پنداریقت مي دھد آن را حقی، ھر چه که ذھن نشان م!ديھست

  !. سراب استکه ھمه توھم ويد در حالي کنیق مي دقیليخ

  !. ک و تو دور انداختهيد نزديص

   است، کجاست؟ کينزد که یديص

  .؟!م و از جنس خداي ھستیاري، ما ھش!نکهي تر از اکينزد

  !.مي گردی ما در ذھن دنبالش میول"!.  شود ی تر نمکينزدن ياز ا" 

  ھرکه دوراندازتر او دورتر

  ھجورترن گنجست او مَ يوز چن
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  . شودی مدورش يقت وجود خوياز گنج حق"  پرتاب کند، مسلمادورتر خود را شه و تعقلير انديھرکس ت

، چگونه و چکار کنم که از " کند که مثCیق تر فکر ميق تر و دقي، عمدانداز ی مدورترش را ي فکرھاري ت کهیکس

  .ت استاِد دانشگاه س" ده شود، مثCيي خواھد از ذھن زای، می ذھنی با الگوھایعنيذھن متولد شوم؟، 

ق ي عمی کند، فکرھای کند، فکر میسد که چکارکند، فکر مي نوی  کند و می میزي کاغذ برنامه ریِ  کند، رویفکر م

  ... سد، ي نوی فرمول میلين منظور خي ای کند، برایو حساب شده م

  "!. ست يبه ُفرمول ن" اصC. نه" ده شود؟ يي تواند از ذھن زای، می ذھنی، با الگوھا و داده ھایا براستيآ

  .  شودیشتر مي، فاصله اش بدورتر ید، از زندگانداز ی مدورتر را ري تني ایھر کس

  . !دي مانید، در حال انتظارمي رسی میگر به زندگيد سه ماه دي، شما فکر کنن لحظه ستي در ایزندگنکه يدرست مثل ا

  !. ديانداز یدست ھا مدور به یريت!.دي اِر ذھِن شماست و شما به ذھن رفتهيِر فکر و زين لحظه، زي درایيکتاي یفضا

  ن فکرھا ير اي زید که فضايد و متوجه شوي دھد متوقف کنی در ذھن انجام میاريت را، که ھشين فعاليست ايبھتر ن

  .  استھجورتراو مَ ن گنج، ي شود، از ای متردورشود، زتر دوراندا، ھر چه !د؟ي شما بود

 فرستد، گر چه ی می انرژۀم، و ھر َدم بستي زند تا ما برقصی عشق، دست م، عقِل ُکل، عقلِ ین برکت زندگيحا:، ا

ده دارد که يجه و فاي ما نتیبرا"  واقعایم، اما موقعي کنیافت مي از آن را دری ا]ن فقط َنشتیبخاطر وساطِت مِن ذھن

   .ميافت کني، ھمه را در! برکت به ما برسدۀن بستي اۀھم

ن يالبته ا. مي دوباره با: برو)ميم، پست شديما آمد( ین پستيم، از ايم، وارد ذھن شديمدآ( رفآنط )م ازي بدانیاريبعنوان ھش

  .د به درخت بچسبديدن باي رسیوه، که براي و َتَنُزِل رتبه ھم :زم بوده درست مثل میَپست

 قبول است، بارھا  و خدا، قابلی زندگین کار براي ای مدت محدودیم، براي شوی جذب ماده میاريما ھم بعنوان ھش

م که درخِت پزنده و ي ھستیوه اي ما میعني. ميوه، برسيد مثل مي، در آن فاصله ما با"ده سال، دوازده سال  " :گفته ام

  . استيَپرورش دھنده مان، دن

  !.ه آن غلط بودۀ، ادام"غلط نبوده . نه" د که از ھمان اول، جذب جسم و ماده شدن، رفتن به ذھن، غلط بود، ي نگویکس

 جامعه ھستند، یتي که به اصطCح مسئوِل امور تربین است که بزرگاِن ما، پدر و مادرھا و کسانيِاشکاِل کاِر ما ا

  )...ب ي، ھلو، سیب، گCبيس(وه ي دھند که انسان، مثل میح نميح ندادند، توضين موضوعات را توضيمولف کتاب اند، ا

  .ا را رھا کنديدن. د برسد، بَِپَزدي محدود، بای مدت چسبد اما پس ازید و به آن مي آیبه جھان  م

  .ن بچه ھا برسند، بپزنديد کمک کنند که اي، بایتين امور تربيبزرگان، مسئول

امروز ھم در .  بردیل را مو:نا به کار مين تمثيا.  شودی می کند، خوردنی رسد، درخت را ول می میوه وقتيم

   :ديم دي خواھیمثنو

 ٣۶۴ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ميان زنده ز اول آمدکز جھ

  مي با: شدی سویباز از پست
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 .ميشد ، َپستم،يديبه جسم و به فُرم چسب ،ميشدذھن ابتCئات  وارد م،يآمدن عالم ي به اآنطرفاز ز جھاِن زنده، ما ابتدا ا

ت ھا، برکت يز وضع ھا، از فُرم، ا، از صورتی که ما از جھاِن مادی تا زمان:ميد بدانيم، باي بمانیَپستن يد در اياما نبا

م، بدست ي خواھی را م...، ی، حِس عشق، حِس احترام، حِس بزرگیت، حِس خوشبختيت، حِس امني مثل حِس ھویيھا

  .ميوش با: ی سویباز از پست، ما" تاينھا کهيدر حال .م ماندي خواھی پستم آورد و دريشان نخواھ

  کونجمله اجزا در تحرک در سُ  

  اِجعونِه ريناطقان که اّنا ِاَل 

 : کنندیان ميقت را بين حقي اسکونت و حرک در انسان، اجزاء ۀ عالم، ھم اجزاءۀھم ،ن جھاني و ذّرات ااجزاء ۀھم

 بقره ۀ سور١١١١٥٥٥٥٦٦٦٦ ۀي از آیمصرع دوم اشاره به قسمت( .مي گردیبرم او یم و به سوييخدا، ِه راِجعونياّنا ِاَل م و يي ما از خداکه

  ).ر رفته است به کایاست که به کرات در مثنو

  . اوست، اما انسان، بخِش ساکن ھم داردیِ قسمت متحرک انسان، افکار و انجام دادن ھا

   را به ی ھستاجزاء ۀن است که ھر دو قسمِت متحرک و ساکِن ھمي عقِل کل، عشِق ُکل، طرح و برنامه اش ا:ميگفت

  . گردندی او برمیھمه بسو، ِه راِجعونياّنا ِاَل  . خود، ھول دھدیِ  سو

  !.  خوانندی را موقع مردن مِه راِجعونياّنا ِاَل  مردم عبارتِ 

 او ید به سويارانه باي ما ھشیعني.  ستی ده، دوازده سالگ،ِه راِجعونياّنا ِاَل  خواندن و فھِم یِ حال آنکه موقع اصل

  ض مان کرد و ي و مر که به تنگ آمدهی و خشِم مِن ذھنی از دسِت آزارھا و اضطراب و نگرانینکه وقتينه ا. ميبرگرد

                     .!,,م ي گردی او برمیھمه به سو ,, :م، مردم بر جسدمان بخوانندين ُبرد و ُمرديجسم مان را از ب

 ست، تکان دھنده، یِت کل زندگي جوھر و ماھۀ که آشکار کنندی، آنموقع و آنجا، زمان و مکاِن خواندِن عبارتنه" 

  "!. ست يز، است، نيفت انگ و شگیقي و حقیشفاف و واقع

  ر نعمت جنت بخوردَ  گردون ِب ۀپرد

  آب بزن بر جگر حور بکش در کنار

  . َگرَدنده ھم ھستیِ  آسمان، به معنۀپرد یعني گردون ۀپرد

 اندازد یم آنچه ما را به اشتباه مييم بگوي توانیم" م، و واقعاي کنیم، اشتباه مي ھستیاريمو:نا گفت ما که در اصل ھش

  .ن جھان استين ذھن، ھمي گرَدنده ھمۀپرد.  گرَدنده ستۀدپرک ي

 نگاه ید که ما به نقطه ايفرض کن.  گردنده ستۀ پردکي که خود، یذھن.  شودی ذھن به ما ارائه مۀلين جھان، بوسيا

  .ميني بی را میگريز دي بعد چۀم، لحظيني بیز ميک چي چرخد، ا]ن یم و آن نقطه مي کنیم

   ...گر ي دی بعد فکرۀد، لحظيني بیگر را مي دی بعد فکرۀد، لحظيني بی میک فکريذھن تان نکه ا]ن در يکما ا

د، يد بروي شدیاگر شما دنبال فکرتان بلند نم.  َبَردی میي، ھر فکر ما را به جا!مين فکرھا شده ايدر واقع ما، افسون ا

  . ستخدا ست، یزندگ ، گردونۀپردچون آنطرف .  شدیده مي درگردون ۀپردن يا

   دھد؟ی را نشان میزيم، ذھن چه چيما ا]ن به ذھن مان نگاه کن
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 یک لحظه به ھمسرمان فکر مي دھد، یگران را نشان مي خود و دیِ  زندگیت ھاي دھد، وضعیذھن جھان را نشان م

م که ي کنی ، آن فکر که تمام شد به بچه مان فکر م... را برآورده نکرده، ی دارد، چه توقعاتیيم که چه نقص ھايکن

 ، آن فکر که تمام شد به فکر در مورد ...د، مبادا گم شود، مبادا از راه بَِدر شود، ي نخواھد رسیي خواند، بجایدرس نم

  ... ، ...م، ي افتی ، به فکر کار و حرفه مان م...ن اشکال و آن اشکال را دارد، يم، اي گردیبرم بدِن مان

  !. گردونۀپرد یِ ني عیِ مصداق ھا. مي چرخد و افسون شان ھستی م ست که در ذھنینھا ھمه موضوعات مختلفيا

.  داردی نگه می جسمیاري، ما را در ھشیگري پس از دیکي موضوعات یلي، پرداختن به خ گردونۀپردماندن پشِت 

  .نعمت جنت بخوربرو !. دي خورینصورت شما نعمِت بھشت را نميدر ا

ن ينه، ايزمن ين نھانگاه، ايا، اري م رسول از طرف شھرِ د ھر دَ يآ : ھمان بسته ھاستنعمت جنتست؟ ي چنعمِت جنت

  .  فرستدین طرح، مرتب، برکات را مير، ايتدب

" صحبت بعد از ُمردن را فعC. دي ست که شما ھنوز نمرده این لحظه ست، موقعي ایِ يکتاي یِ  فضاَجَنت، کجاست؟ َجَنت

  !. ميجھنما در يم، در بھشت و ين جا که زنده ھستيھم. دينکن

  ده، درد ھم ي چسبین جھانير افتاده و به مقو:ت اي گیاري که در آن ھشیجھنم، ذھِن من دار و ُپر از درد است، ذھن

ن ي ایِ يکتاي ین جھنم، به فضاي که از ایھر کس.  و ُپر از رنجش استیينه و انتقامجويُپر از خشم و ک!. بوجود آورده

در .  خوردی بھشت را منعمت به او برسد، ی شادلذت و فرح وصل،اشد و ھر َدم لحظه زاده شود، دردھا را انداخته ب

  . کندی میبھشت زندگ

   :دي گویبه ما م. ن لحظه ستيرِش اي پذیِ ا فضاي ی فراخیِ پس، بھشت فضا

ت  کبابجگرات را بر ي حآبن يا، آب بزن بر جگر. ن قدح وصلت و اتحاد با معشوق را بنوشي ا،بَِدررا  گردون ۀپرد

  . ن جھنم، دِل ما باشدي ُپر از درد، این من ذھني ست که ای کباب موقعجگرز، يبر

 فکرھا و واکنش ھا و ۀ ھا، آن جھنم، مرکز و دل آدم باشد و از آن مرکز، ھمی آن گرفتارۀد که ھميريشما در نظر بگ

   !.دي آی سرش میيرد، چه بCي آدم سرچشمه بگیکارھا

   :دي گویمو:نا م

   ".آب بزن بر جگر حور بکش در کنار. زي داغ ات برجگر جوشد، بر ی را که از درون ات میاتيح آبن يا" 

  . مي نامیمدل  ما شد، آن موقع آن را دلِ  آمد و ی زندگدلِ  یست، وقتيدل ن" جگر، واقعا

  !. ی ھستیبدان ک. بِِکش خود کنارِ  را، خدا را ی ست، زندگیيباي حور سمبِل ز،حور بکش در کنار

م، در آغوِش يستي نین مِن ذھنيم، اين جھان آمده ايم که به اي ھستهي اولیاريھشم که ما ھمان ي کنیينکه شناسايحض ابم

 .ميري گی قرار میزندگ

  اليھر چه بر اصحاب حال باشد اول خ

  د نگاريگردد آخر وصال چونک درآ

  . ھم دارد و آن قال استیکسع حال.  کنندیتوجه م حال که به  ھستندیي، باشنده ھایکسان، اصحاب حال
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 حالن يا.  خالص استیاريھش. حضور است، حال!.  و جدلی ذھنی، اصحاِب قال است، ھمه اش در گفتگویمِن ذھن

   :دي گویکه در قسمت دوم مصرع اول آمده، م

  .  دھدی دسِت مان میمو=نا فرمول. ستي نمن دارست، فکر ي ھم معادل حضور است، فکر ناليخن يا، اليباشد اول خ

   :دي پرسیشما از خودتان م

 ی آنھا را دنبال مۀد و من ھم ھمي آین فکر نرفته آن فکر مي مشغول است؟ ای ذھنیا ذھِن من ھمه اش به گفتگويآ

  . ندارم، حال.  ھستمقالنصورت از اصحاب يکنم؟، در ا

 را یزندگد و ي باشمن داربدون فکِر قه، يقه، دو دقيک دقي شود و شما حداقل ی پاره می در نقاطین تسلسل فکرياگر ا

  ید و فکر شما را نمي کنیا بصورت ناظر به فکرتان نگاه ميد، ي کنیِن دو فکر، حس ميدر آن فاصله، در شکاِف ب

  .دي ِکَشد و ناظر اعمال تان ھست

د يم ديم، خواھيته باش نداشیگران کاريم و با دير نورافکن خودمان باشيگفتم، اگر خودمان ز" ھمانطور که ابتدائا" واقعا

   . دارندیمردم دست از َسِر ما برم و مي داریدست از َسِر مردم برم ما یکه پس از مدت

  .دين کنين نوع برخورد را تمريشما ا

  !.باشند، اصحاب حالم آنھا ي گذاریم و ما ھم نميباش اصحاب حال گذارند ما یمردم نم

  . استميتسلن لحظه درست کردن، ي در ا نابیِ اريھشدن،  درست کرحضوردرست کردن،  حال، ی از راه ھایکي

، به مردم جواِب دندان شکن ید تھاجمي کنند آدم بایف، ضعف است، فکر مي مترادف با عبارِت ضعی بعضیم برايتسل

 که ميي گوی میميم، در مورد تسلي کنی صحبت نمیم جسميدھد و آنھا را لِه کند و با مشت به آنھا بزند، ما راجع به تسل

  .  کندیزه نمين لحظه ستيدر درون شما با اتفاق ا

 بر ی دائمیليد و تحميريشه بپذي ھمید آن را براي خواھین لحظه ناگوار باشد، شما ميست که اگر اتفاق اين ني آن ایمعن

   ". نه" شما باشد، 

 ی به کاریشود که ِخَرِد زندگ ید، سبب مي جمع کنن لحظهيا در ميتسلد با ي توانی حضور که شما میِ اري و ھشحالن يا

  .  گرددی شود، جارین لحظه انجام ميکه در ا

ن است که شما را به يشه دست زنان، طرح اش ايم، ھمي که ابتدا در مورد آن صحبت کردی، ھمان عقِل ُکلیِخَرِد زندگ

  !. دي تان بگذاری عقِل مِن ذھنۀلي اگر شما بوسیول.  برساندیشاد

 ،اليخن يست، اي نفکِر من داراِل ي خ،اليخن يا. شتر شودي ھر چه باليخد و ي بشوحاب حالاصد جزو يشما با" او:

   چه؟یعني، گردد آخر وصال.  شودی موصالل به يتبد

 ی که آدم در بانک میمثل پول.  شودیادتر مي حضورتان زیاريزان ھشيم، ميِق تسليد، از طري شوی مميتسل شما یعني

 که خودش را از یھر کس"  اصC... کنند، یگران دعوا ميند، دي گویگران زور ميم، ديرگران نداي به دیکار. گذارد

  .  رسدی نمیيمردم جدا نکند، به جا

 مرا محاصره کرده، طرِح عقِل کل ھم ی کنم، زندگی خودم کار میمن مسئول خودم ھستم، با مردم کار ندارم، رو" 

  .    به من کمک کندوصالن است که در يا
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  !. رسدی ام می سعادتمندۀز کنم، از ھر طرف خبر و مژديِد آنھا پرھي با مردم و از تقلیريدرگاگر از 

...  به حالت ھا و به لحظه و ،ت ھايوضع، به افراد و به ی و شرطیشه اي کلیِ ِد مردم سبب واکنش نشان دادن ھايتقل

 خواھم که یبلکه م.  خود کنمآنِ گران را  يا باوِر ديا رفتار يد، فکر يِق تقلي خواھم از طری شود، اما من نمیم

م، ي در انجام دادن ھای شدِن آن خرد زندگی درونم بجوشد، من به جاریايم  از دري فکر، رفتار و انتخاب ھاۀمجموع

  .از دارمين

 ناب را از یِ اريشتر ھشيشتر شود، ھر چه بيھر چه ب، اصحاب حال ی برا) حضوریارينجا ھشيدر ا( اليخن يپس ا

 یاد مي، ز شودیاد ميز،  شودیاد ميز،  شودیاد ميز ناب یاري حضور، ھشیاريھش" تايد، نھايرون بِکِشي تان بی فکریھاالگو

  !. ید، تا مِن ذھني ھستیر، زندگي رسد که شما در عمق، از زی بنظرتان میدر نقطه او ... شود، 

شه دار است، حضور ي، اما شما َسرِوتان ر) از مایض کنم، بعید ميتأک(م يذب ذھن ھستج"  از ما ا]ن تمـــــــامایبعض

  . ديدار

  ؟" فھمم یاز کجا م" 

   .! شناسدیقت را مين حقي در دروِن شما، ایجوھر. دي دھیاز آنجا که به مطالعه و دنبال کردن مو:نا ادامه م

 و یي ھنوز آن توانایکسان. دي کردی دنبال کردِن برنامه ست، وگرنه گوش نمی شما براۀزي ِکشد، او انگیاو شما را م

  کباره متوجه يبه لطف خدا، به  ان کرده، دنبال کنند،ي را که مو:نا بیدار نشده تا موضوعاتياستعداد در دروِن شان ب

  !.  نھفته ستیقتيان کرده، حقي که مو:نا بیخواھند شد که در موضوعات

  !. کند ،،ی میين موضوع را شناساي در من ای،، جوھر

  !. ح دھديقت، توضين حقيده شدن خود را به جانِب اي کشیِ  تواند چگونگینم آدم یحت

  .  که عکس آن را باور داردیبر خCِف مِن ذھن.  دھدی خبر منگارت دوم، از آمدن يب

 شان، ی ذھنید ھستند، خداي خاِص خود را دارند، اما در ذھِن شان نا امینات معنوينکه تمريرغم اي از آدم ھا علیليخ

. ابندي یل دست نمي و اصیقي حقیِ ت و شاديچ آرامش و امني، به ھ! کندی تواند به آنھا کمک اساسیع و در عمل نمبواق

  .  زبونیينھا ھم بنده ھاي در آسمان ھاست وایرد، خدا، شاھي خدا، آنھا را بپذی کنند روزیدند که فکر ھم نميچنان نا ام

  . ,,!، و ما کجا؟!او کجا,, 

نھا را از ذھن و ين است که اي طرح اش ایداد خوِد خدا ھستند که وارد ُفرم و ماده شده اند و خوِد زندگ دانند که امتینم

!. ندازدي را دور بنا به کار خود قائم کند و آن پوسته و افکاِر منجمد و یِت اصليت و ھوي ماھیرون بِکِشد و رويا بيدن

  . شودیان ميب  ویجار  از ذھن زاده شده در انجام دادن،ۀن باشنديا قِ ياز طر بودنن مرحله ست که يو بعد از ا

  .مطمئن باش. د نگاريچونک درآ کند، یمطمئن باش خدا در تو بروز م ". د نگاريگردد آخر وصال چونک درآ

اکن س ساکت وشتر ي، بی شویم ميشتر تسلين جھان جدا و بي ای ھای ھا و وابستگیشتر از جذبه ھا و دلبستگيھر چه ب

  .ی کنیشتر در خود پس انداز مي زنده شدن به حضور را، ب،ی شویم

 و فقط نور افکن ی کنیزه نمي، ستی دھی، واکنش نشان نمی کنید نمي، تقلی کنیسه نمي خودت را با مردم مقایوقت

زنده " قاياد شده که عمي حضورت آنقدر زیاري ست که ھشید و آن موقعي آی در منگارک روز، ي خوِد توست، یرو
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 حضور یاريد مردم، در زنده شدن به ھشيياج به تأي، احتی کنی را حس موصال، ی کنی را حس میه زندگشدن ب

  !. یندار

   ,,  ده ام؟يا بنظر شما من به حضور رسيآ ,, : ُپرسندی میبعض. ديده ايشما د

 را ه و تواني کارما،یانرژ ی ست که شما دست اول بسته ھایي جا،آنجا :ديد بداني، اول شما با! ستین چه سواليا" 

نکه پول تان يد بخاطر ايستي ست، شاد نی از جنس شادینکه زندگي اید برايشاد ھست. دي کنیاستفاده م"  افت و فورايدر

  .! شودیاد ميز

دادھا را به شما يد، ذھن روي شما جدا از ذھن ھستی افتند ولی در ذھن مید که اتفاقاِت زندگي شویکدفعه متوجه مي

  .  ستندين مھمدادھا معتبر ھستند اما ي رو دھد،ینشان م

ل ي تبداود، به ي شده ااو خواھد چون شما از جنِس ی نمیسعن ارتباط ھم يا.  ستیاريآنچه که مھم است ارتباط با ھش

  . دي ھستاوارانه يندفعه ھشيد، اي بوداواز اول " د، اصCيشده ا

ن يد، اي ھستید، چه آدم با حضور و روشني ھستیدم با سوادشما چه آ ,, :د کنديف و تمجي از شما تعریآنموقع ھر کس

   ,,... دھم، یرا به شما م...  دھم، آن یرا به شما م... 

  .نه". د؟ ي کنیا توجه مي خورد؟ آیا به دردتان ميآ" 

 و یوسچاپل شود، چون به ی شنود، خوشحال می که آنھا را می خورد، مِن ذھنی میدات، به درِد مِن ذھنيتملقات و تمج

  . از دارديمورد توجه قرار گرفتن، ن

  .اج نداردياحت. نهاج دارد؟ ي احتتوجھات،دات و يا به آن تمجي زنده شده آی که به زندگیاما کس

  :دي گوین رابطه ميدر ھم

  ٨٧٩ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  بندر را مَ ن سَ يست اير شکسته نسَ 

   بخندیھد کن باقک دو روزک جَ ي

 و آنگاه شادان و ی را به کسب و تCش بپرداز تا به منزل مقصود برسیروزچند . شده را با دستمال نبندنر شکسته سَ 

   .یان شوخند

 را مھمن يم که ايستين ما نيالبته ا(م يانيم و خود را بزايا خود را عقب بِکِشيت ھا و از دنيّ ما اگر از افکار، از ذھن، از من

جاد يم، مانع اي نگذاری چرِخ زندگیِ  چوب :یم و با عقِل مِن ذھنيرا بعھده گرفته، اگر ما اجازه دھن اعجاب ي ایم، زندگي دھیانجام م

  !.ميد ببندينبار را ن سَ يا.  کامل و سالم است،ستيشکسته ن مان، ی زندگرسَ ، )ميندازير نين روند را به تأخيم، اينکن

  م؟يچگونه بسته ار را ن سَ يا

  !.  ستی ِخَرِد زندگ َسرِ  بری، بستِن دستمالین مِن ذھنيھم

  .بخنده اش را ي بق،ھد کنجَ چند روز 

  ا بُجستيست کو دن جُ یَبد ُمحال

   بُجستیست کو ُعقب جُ یک حالين
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 یا مين دني جستجو کرد و با اضافه کردن اجساِم اايدنز در ي را دنبال، و خود را نیوي که به ذھن رفت، امور دنیکس

 و ی که او را به ماندگاریري را انتخاب کرده، مسیر اشتباھيست، مس یَبد ُمحالرسد،  بیخواھد به جوھر و روِح زندگ

 مقصد را یِ  انتھا کهیکس  کند،یرا جستجو م) ن لحظهيحضوِر زنده در ا( یُعقب که یاما کس. ستي رھنمون نیجاودانگ

   !.  بُجستیکو ُعقب ست جُ یک حالين د،يجستجو کرد و د

  ستدَ ا بارِ يکرھا در کسب دنمَ 

  ستدَ ا وارِ يمکرھا مکرھا ترک دن

. و نابجاست روححس و  یب  شودیا بکار گرفته مي که در جھت کسب دنیي ھایشيرھا و چاره انديو تدب کرھامَ  جمع

  . شود، بجا و مناسب استیبکار گرفته ما يترک دن جھت  کهیي ھایشيو چاره اند مکرھا ۀاما ھم

  .  َسردیعني ھم  باِرد.ميدر موردش صحبت کرد" قبCال که ي آن خی فکر و حتیعني مکرنجا، يا

دار ي پای و زندگید که به شما شادي کنیت شدن و اضافه کردن ھا مي و ھم ھویوي امور دنکسبدر شما که  یھر فکر

  . !ميشتر، بھتر باور داري چون ما به ھر چه ب.، َسرد، خام و نابجاستدھد

شتر، ي بیِ شتر، آدم ھايشتر، متعلقاِت بيشتر، سواِد بيب ن است که ھر چه پولِ ي اشتر، بھتر،يِن باوِر ھر چه بيرياستد:ل ز

که ي شود، در حالیِب مان مي تر، نصیشتر و ماندني بیت و شادي و امنی و خوشبختیم، زندگي دور خود جمع کن...

  !. ستين نيچن

  .  خوردیا، َسرد است و بدرد نميشتِن دنا نگه داي پایا، براي دنکسب ی دار برامنن حرف ي، اھا َمکرورھا ين تدبيا

ست، خدا ي در فکر نیست، زندگيا نين دني ایِ  در داده ھاید زندگي کند تا درک کنی که شما را متوجه میھـــــــرفکر

  .  استواردست، ياز جنِس فکر ن

به سمت حضور د و شرط، شما را ين لحظه قبل از قضاوت و بدون قيرش اتفاق اي وپذميِق تسلي، از طریفکرـ 

  . شودیرھنمون م

ا ي و ترک دنیوي و عدم اصالِت اموِر دنیبي پرنسی بیِ يم، سبب شناساي که صحبتش را کرداليا ھمان خيگر ي دیفکر ـ

  .  شودیم

  .ندواردا، يھا، در ترک دنَمکررھا و ين فکرھا و تدبيا

  فره کردکر آن باشد که زندان حُ مَ 

  ست سرديکرفره بست آن مَ آنک حُ 

 که ی کسیول. ت توجه کندي بشکافد و به معنو،ا رايدن زندانِ  ،یي رھای برا،است که انسان آن یشير و چاره انديتدب

   . ناروا بکار گرفته استیريتدب" منفذ خروج را مسدود کند مسلما

  .)ستيله ني حیَمکر به معنا آن، یِ  فارسیبر عکِس معن(.  فکریعني ی به زبان عربَمکرادمان باشد که ي

ا حواِس تان ي است، شما آزندانک ي ی ذھن و مِن ذھنیعني. ا را بِکَندي دنزندانِ واِر ي ست که دیک، فکريکر خوب و نف

  د؟ يرون بروي بزندانن يد از ايھست که با

  .ديد، راه فرار باز کنيجاد کني اُحفره. ديوارش را بِکَنيد ديپس با
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ِن يده و در حي ما خود را از ذھن عقب کشیعني حضور است،  که توأم بای فکریِ ي، ھر شناسای، ھر َدرکیھر فکر

 است وارد، فکِر َمکرن يده، اين اي کند، ای، به ذھِن مان خطور می انجاِم کاری، برای، فکریده اي حضور، ایِ اريھش

  .        َکَندی را مزندانواِر يکه د

  !.ديني بیرون را ميد، بي است، بَِکنزندانن ي ا مھمیِ  از بلوک ھایکي از آجرھا، یکي حس نقص را که یشما اگر الگو

  .دي کوبی مزندانواِر ي دیِ کِر آجرھا و بلوک ھايد، کلنگ را برداشته و به ُکِل پيديرون را که دي از بیيگوشه و نما

  !. ماندی بندد، ھمانجا می آنکه روزن را میول

ک يد و يش را بردارياز جنبه ھا یکيا نه، يد ي آن بگذاریگر جاي دیيد و الگوي نقص را بردارید الگويشما فرض کن

   :دي گوی میکس" د، مثCي آن بگذاریگر را به جاي دیجنبه ا

  ک کانوني نقص و کمبوِد ی ندارم ولین رابطه کمبود و نقصي پول دارم و در ای کافۀ، من به اندازیي گوی، راست م,

  . ،, کنم ی، ھمسر و فرزند، را احساس می گرم خانوادگ

 ید، ِخَرِد زندگي حضور زنده شویِ اري به ھشید، اما وقتياورين امکانات را بدست نيست که شما اين نيبت بر اصح" 

  .  کندین مي شما آنھا را ھم تأمیبرا

ھر چه بدست !.  گذاردی مزندان بندد و شما را در ین لحظه، روزن را مي نقص این است که الگوي قابل توجه اۀنکت

 خودتان زندانبه !. ديد کشي خواھزنداند، آنھا را ھم به ياوريد بود، ھر چه بدست بيخواھزندان د، باز ھم در ياوريب

  !.مي کنیآنموقع با ھم صحبت م. دييايرون بي بخود زندانِ شما اول از !. ديد ِکشيخواھ

  !.دي کنیزندانده و ي کشزنداند به ي خواھید، ھمه را مي ھستزندان در یوقت

  د و او را به ھمان بCھا که ي کشید و به زنداِن خود مي کنی از او درست میر ذھني تصوکي ھمسر شما شود، یکس

  . ست سرديکرفره بست آن مَ آنک حُ پس، . دي کنید، گرفتار مي آوریسر خودتان م

  انين جھان زندان و ما زندانيا

  ھانکن زندان و خود را وا رَ  حفره

 ،اياِن دني زندانیپس، ا. مي ھستآن انِ يزندانا، ي است و ما ساکنان دنندانزم، ي بری که در آن به سر میيايدن ،ن جھانيا

  .مييايرون بيم و بيوارش را بِکنيم که ديفه داريوظ. ديوارھان، دينجات دھخود را د و ي را سوراخ کنزندان

  ا؟ از خدا غافل ُبدنيست دنيچ

  زان و زنينه قماش و نقره و م

 ترازو و  وا عبارت باشد از مال و ثروت و زن و فرزندي آنکه دننه .است وندز خداا  شدنغافلا ھمانا يدن ست؟يا چيدن

  . ر اسباب کسبيسا

   چه؟یعني، ی جسمیِ اري ذھن، ذھِن من دار، ھش،ايدنم يي گوی میوقت

   . که از خدا خبر دارد، ُبعِد حضوِر ماستیچون تنھا ُبعد.  بودن از خداغافل یعني. ب بودِن ُبعِد حضوري غایعني

Cیزندگ، خدا، حضور، ُبعِد ی جسمیاري، به درون ذھن رفته و در ھش!ميم که ُبعِد حضور داري کنیفکر نم" ما اص ،

  . !ن ُبعد ماستي و حضور، فراموش شده تریمعنوُبعِد . مي مان را فراموش کرده ایِ ، ُبعِد معنودل، بودن
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 ی آن کار میده و رويم، او را به ذھن کشيل کرده ايتبدم، خدا را به دانش و به فکر ي کنیما خدا را در ذھن تجسم م

  .!ميل شويم و سپس تبدييايرون بين زندان ذھن ابتدا بيد از ايما با. !ميکن

 و طC، )یل زندگيوسا(قماش ، ی نداشته باشیست که تو حرفه و کار تجارين ني آن ایمعن. ا؟ از خدا غافل ُبدنيست دنيچ

م به ُبعد حضور يي گوی می، وقت!ی و بچه نداشته باشزن اينباشد  به کار )ترازو(زان يم تمغازه ا اي ینداشته باشنقره 

   : ترسندیم، َمرُدم ميد زنده شويبا

  . ستينطور نيا ". نه. "  ,,!ميا بخواھين دنيز از ايچ چيد ھيگر نباينطور است ما ديپس اگر ا,, 

 که حا: یيزھاياز چ" اتفاقا.  آوردی تان میتعادل به زندگ شود، بCنس و ی شما می ُبعِد حضور وارِد زندگیوقت" 

  ". د يد و لذت ببريد استفاده کني توانید، بھتر ميدنبال شان ھست

  .سکس، خوردن، جمع کردن.  آوردی انسان به تعادل در مین موضوع را در زندگي حضور، چندیارين ھشيا

  : ترسندی میبعض

ن يز ايا محروم کنند، منظور از پرھين مزاي خواھند مرا از ایا سرم کCه برود، من مقو:ت متعادل شوند، مبادياگر ا,, 

  .  ,,!ا را داشته باش؟ياست که نه بخور و نه سکس داشته باشد و نه مال دن

  .         ستين نيچن. " نه "

م ي دانیما نم.  کندیداره م و ازانيم تان را ی شود و تعادل زندگی شما وارد می، عقِل ُکل، به زندگیک اداره کننده اي

 دھد مِن ی ما ُرخ می برای موقع ھا اتفاقات بدید، بعضي گوش ندھی من ذھنیبه حرف ھا.  به نفِع ماستیزيکه چه چ

 ما یداد زندگين روين اتفاق، بھتريم که ھمي شوی متوجه می پس از مدتی کند ولی آن را بد و فاجعه قضاوت میذھن

  .     ! توانسته باشدیم

*  

  .  قبل استۀ ھفتۀ قصۀ، دنبالی ست از مثنویتان خواھم خواند قصه اي که برایبعدقسمت 

 ٣١٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  .ه الس�ميبه برکات رسول علان انصار يبرخاستن مخالفت و عداوت از م
  

ا دو يزند، ين دو نفر که در ستيجاد آرامش و صلح، چه در دروِن خودمان و چه بي ای برا: گذشته مو:نا گفتۀدر برنام

  .  ستیِت حضور، صلح، آرامش و شاديخاصرا يز.  به حضور زنده شده :زم استیجمع، انسان

  . ستیگران، مربوط به مِن ذھنيدا از ي از جھان یت آرامش بخشيقرض کردِن خاص

  ست؟ ين بسته ھا چيدر ا!.  رسدی بسته میامروز ھم گفت که از طرف زندگ

.  کندیرون قرض مياز ب  را...ت و ي، امنیCت، آرامش، شاديازھا و تمايخواسته ھا، نم که ي داریک مِن ذھنيما، 

   :ه کرد و گفتيت را به سرکه تشبين خصوصيمو:نا، ا

   چه؟یعني. ! ستیت آن ھمواره َسردي خاصی شود ولید، گرم مير حرارت بدھسرکه را اگ
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 و صلح برقرار کند، ین دو نفر دوستيا بيجاد کند ي کند و بخواھد در خود آرامش ایانينکه پا در مي ھمی، مِن ذھنیعني

  . ! اش، اختCف و جنگ بوجود آوردن استیانيدن است، حاصِل پا در ميچون ذات اش جنگ

  . نيک ديمثِل اختCِف دو گروه، دو مذھب در . اد ھستي زیليل خين رابطه تمثيدر ا

 کند ی میاني صلح پا در می برقراری که برای دارند، اگر کسیيزه جوي، در خانواده دو نفر نسبت به ھم حالت ستیوقت

  ".  نه "  تواند برقرار شود؟یا صلح مي، آی باشد و آن دو نفر ھم از جنس من ذھنیاز جنس مِن ذھن

  . !ه کردهي را عاریت صلح طلبيدن است، خصوصيذات آن جنگ. ن است که دخالت نکندين کار ايبھتر

نانه ي حرف خشمگین حاضر باشد، چون ذاِت حضور صلح و آرامش است، حتي زنده به حضور در آن بیاما اگر انسان

  . ھم بزند، اثر صلح دارد

  . زندین رابطه دو مثال ميح کند و در اين مطلب را تشري خواھد ایمو:نا امروز م

   .) کردندیگران ھم دخالت ميالبته د(شان با ھم دشمن بودند يله که در زمان ايدو قب

با " ھرقدر ھم ظاھرا. ت بودندين باورھا ھم ھوي داشتند و با ایيگر باورھايکديله ضِد ين بود که دو قبياصل دعوا سر ا

  . دندي رسی نمیجه اينت کردند به ی نشستند و صحبت میھم م

  .  :زم استیزندگ به زندهماِن يک سليد که ي گویمو:نا در قصه م. ا وجود داردي در دنیتين وضعيا]ن چن

  .     مي قبل در مورد آن صحبت کردۀ ست که ھفتی قصه اۀن قصه دنباليا

 ی مختلف صحبت میند که به زبان ھان ھستي زمین چھار نفر سمبِل افراد رويدا کردند، ايک ِدَرم پي چھار نفر :گفت

ک از ما،  از ياگر ھر . م شدهي انسان ھا تقسۀن ھمي، خدا، بی، زندگیيکتاين يا.  داشتندیيکتايک يکنند و ھر چھار نفر 

م، ي حضور قائم شوی خود، رویم و رويا، عقب بِکِشي مان و از دنیزي، از مِن غری جسمیاري مان و از ھشیمِن ذھن

  . شودیکه متعلق به ھمه ست، متعلق به ما ھم مير حال خدا دیيکتاي

  . ک ِدَرم داردي یک ِدَرم دارد، ھر کسي ھم یگريک ِدَرم دارد، دي ھم یکيم، آن يک ِدَرم داريپس ما 

  .  خواستند انگور بخرندیدا کرده بودند، ميک ِدَرم پيآن چھار نفر 

  .بخرم" ل ياستاف"  خواھم ی من م: گفتی می کنم، رومیادآوري

  .بخرم" ِعَنب "  خواھم ی م: گفتیعرب م

  .بخرم" اوزوم "  خواھم ی ماِل من است و م: گفتیُترک م

  .بخرم" انگور "  خواھم ی م: گفت مال من استیفارس م

  !. خواھندی میِز متفاوتي کردند ھر کدام چیفکر م.  زدندیبه جان ھم افتاده بودند و به ھم ُمشت م

م و يم حرکت کني خواھیم ميک ھستي که ھمه با ھم در آن شریيکتاين ي اۀليم و بوسيظور دارک مني ما انسان ھا ۀھم

 ھر چند ھم متفاوت باشند، یروني بیم و آنموقع ھست که فُرم ھايکتا بودن کنيم و در آنجا حِس ي برویيکتاي یبه فضا

   : شوند و البته گفتیده ميبا ديز

 اخت2ف خلق از نام اوفتاد                    چون بمعنی رفت آرام اوفتاد
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 و از ُفرِم نامما از . ست... م، شامل اسم، زبان، رنگ پوست، بدن، طرز عبادت، طرز کار، و يي گوی که منامپس،  

با ين تفاوت ھا زي، ایيکتاي یکه از موضع و با نگاه از فضايرا با مشخصات ما متفاوت است در حاليم، زيمردم دلخور

  .  شودی باعث جنگ نمیتنوع وجود دارد ول.  شوندیده ميد

 یگر طورينطور عبادت کند و دي ایکين ين دو مذھب، دو نوع باور وجود داشته باشد، ايک دي ندارد که در یِاشکال

عه کدفي روند، یيکتاي ی عقب بِکِشند و به فضاین ھستند، از من ذھنيک دير چتر ين دو مذھب که زياگر افراد ا. گريد

  . دارندیزه برميدست از ست. ستندي شوند که عبادت آنھا ھم درست است و کافر نیمتوجه م

  .مي کنین موضوع صحبت ميامروز راجع به ا

  له ِکاوس و َخزَرج نام داشتيدو قب

  آشام داشت گر جان خونيک ز دي

  .گر بودنديکدي یجاندشمن ،  سالھا با ھم جنگ و نزاع داشتند اوس و َخزَرج،ۀليدو قبدر زمان حضرت رسول، 

له با يک از دو قبيله بوجود آمده بود و ھر يک از دو قبي باورھا در ھر یک سري. ندآشام داشت گر جان خونيک ز دي

  .  پنداشتی را کافر میگريک ديھر . ت بودندي شان ھم ھویِ باورھا

  یشان از مصطف  کھنهیھانهيک

  محو شد در نور اسCم و صفا

 یدشمن، شان  کھنهیھانهيک ،یمصطف حضور، حضرت محمد یِ اريبه برکِت وجوِد ھش ،شان کھنهیھانهيک و  ھایدشمن

   .محو شد ،نور اسCمو در صفا   شان،یِ ھا

  .ی بطور کل،یمصطف یاري کند و ھم از ھشیشان صحبت مي ایيامصطف یِ اري ھم از حضرت رسول و ھش:ديتوجه کن

ح يعلق به حضرت رسول باشد و چه متعقلق به شما، و چه متعلق به مسست، چه متيشتر ني بیکي حضور یاريھش

  . ميح داده اي را توضیسي عی، معنی موسین برنامه معنيما ھم در ا. ح دادهين رابطه توضيمو:نا بارھا، در ا. باشد

Cمث" ،christ، اسم استیسي ست، عیاريح ھمان ھشي ست، مسیيکتايد است، ھمان يخورش ھمان .  

  . مي نور قدیعنيزرتشت 

  . حضوریاري ھشیعني از آب گرفته شده، یعني یموس

  .دار شدهي بیاري ھشیعني بودا 

  .ده ستي برگزیاريرسول ھم ھش

  .  ح دادينھا را توضي اۀخوِد مو:نا ھم، ھم.  ھستندیاريک ھشينھا ي اۀپس ھم

  .  کندی را مدهي برگزنور ،یمصطف نور زند، صحبت ینکه رسول را مثال ميد ضمن ايني بیم

، )م استي تسلیاسCم به معن( در نور اسCم و صفا شود و ی ممحوده ي برگزنوراز   کھنهیھانهيکک قانون است، ين يپس ا

 ی که از آن در ھر شخصیيو صفا )د و شرط و قبل از قضاوت در ھر لحظهين لحظه بدون قيرش اتفاق ايپذ( ميدر نور تسل

  .  شما ھم ھستین فرمول زندگيا. شود ی ممحونه ھا يد، کي آیبوجود م

  : ِاخوان شدند آن دشمناناو
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  ھمچو اعداد ِعَنب در بوستان

) برادر( ِاخوان ِن خدا،يي حضور، آیِ اريِن ھشيي، آیِن زندگيي، به آن محمدييدن به آي گروی از ھمان ابتدا،آن دشمنان

   . شدند، موافِق ھمی و ھارمونیھنگو در ھماف ي رد، انگور در تاکستانی مانند دانه ھا.شدندگر يکدي

.  خواھند مسابقه بگذارندیرند، مي گیراد مي کنند، از ھم ایسه مي دارند، خودشان را با ھم مقایما دو برادِر که مِن ذھن

   :ن استيمان مطرح کرد و خCصه اش اي را براین قصه، مطلب جالبيامروز مو:نا در ھم

ک ي ھمخون نباشند، از یست، چه بسا کساني نی فقط ھمخونی برادریم، معنايت کند دقيشتر باي بی برادریِ ما به معنا

اِر يرا معين ھمند، زينان برادران راستي باشد، ایيکتاي یِ دشان، فضايپدر و مادر متولد نشده باشند اما اُفق دل و د

ک مادر ينکه از ينه ا ست، یيکتاي وحدت و ی انسان ھا به ھم، موضع آنھا در رابطه با فضایکي و نزدیبرادر

  .   متولد شده اندیکيولوژيب

  . ماستیِ اِر برادري معیتولد از رحِم مادر ذھن

 ی ِکشند و از جنس حضور می عقب می کنند، اما وقتیگر دعوا و مجادله مي شوند، با ھمدی برادر میدو مِن ذھن

  . برادرند" شوند، آنموقع واقعا

ک جنس يم، حس کردند ھر دو از يدر تسل،  اسCمیِ صلح و صفا تِ يَمعدر نکه يا یله برادر شدند، براين دو قبيافراد ا

  .در بوستان )انگور(ھمچو اعداد ِعَنب . ن خودبخود با ھم برادر شدنديبنابرا. از جنس خدا ھستند. اند

   : کندیه ميده تشبي انگوِر رسۀ و به حضور زنده شدن انسان ھا را، به خوشیمو:نا پختگ

ن يريده و شي رسیِ انگورھا.  داردی، َترک بر مینيريده از شي انگوِر رسۀد، خوشيده را نگاه کنيگور رس انۀشما خوش

  . شوندیره ميل به شي تبدیدر ھر تحرک

، مانند انگور  مو:نایھارھنموددر اثر گوش دادن وعمل کردن به  نوِر آموزگار، پروردگار، و ميما ھم اگر در اثر تسل

 بودن خود را با یکي" بمحض برخورد و مراوده مان با مردم، فورام، يو درخشنده شو نيريش ن ويرز م،يِبِرسم، يِبَپز

  .مي کنی تجربه میگانگي وحدت و ی را در فضا مانیيبا و طCين و زيري شۀ شدن عصاریکي .مي کنیآنھا حس م

  .برعکِس غوره. دهيسزرد و ر. ک خوشه اندي. ، ھماھنگ اندیيکتايوحدت و  اعداد ِعَنب در بوستانِ پس 

 زندهِر يِن پييم به آي، در اثر فھم و تسلی مراحل غوره گی، پس از طین برادران ذھنيله، اين دو قبيگر، ايبه عبارت د

، ی زندگشادامن و  در بوستانِ با، ي و زموزونده، ي پخته و رسی انگورھاۀه داده و مانند خوشير روييبه حضور، تغ

  .  ند داری را پاس مین برادرييآ

  وز َدِم الُمؤمنون اْخَوه به پند

  در شکستند و تن واحد شدند

شکستند و تن واحد ھم در خود را  یيافتراِق و جدا تعدد و کثرت، . گرفتندپند کCم که مومنان برادرند، و َدمِ ن ي ازا و

  .شدند

  ).ديادراِن خود اصCح کنان بريگرند، پس ميکديھمانا مومنان برادر  " : ُحُجرات استۀ سور10 ۀياشاره به آ(
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 که برادرند، ینيمؤمن َدمِ  ست که از ی و برکاِت زندگی شود، توأم با انرژی که زده میحرف. ستي فقط حرف ن،َدم

  .  حضور را ھم به ھمراه داردی فضایِ انرژ. زدي خیبرم

ضور شان از دروِن ذھِن  حیاري شان در ھم شکست، ھشیِ  حضور، مِن ذھنیِ اري برخاسته از ھشین انرژيبر اََثِر ھم

  . شدندیکي ، واحدتنِ ھمه .  شدندیيکتاي یده شد، وارد فضايي شان زای ذھنیِ آنھا و من ھا

  . ميد چکار کني شود که ما بایپس معلوم م

 ی میکي یم، با زندگين جھان کار کنيم در اينکه بخواھيم، بمحض ايده شوي رسیم تا انگوري خودمان کار کنید رويبا

  . مي شوی شود، ھمآھنگ می میکياِر حضور زنده شده اند، يره مان با آنان که به ھشيره و شعصا. ميشو

  .      مينکار را بکنيد اي ما باۀھم

  .ره ندارنديش" اگر دو غوره به ھم برسند، اصC. مين بدھيري شۀريم عصاره و شي توانیم، نمياگر غوره بمان

*  

  :ا به شما نشان دھم ُحجرات رۀ سورۀيآ" عاي خواھم سریمن م" 

  ٠١ هيآ حجرات، سوره م،يکر قرآن
  

َ َلَعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  أََخَوْيُكْم ۚ ْصلُِحوا بَْينَ  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأ   .َواتَّقُوا هللاَّ
 

خدا پروا بداريد، اميد كه مورد رحمت  د و ازي کن برقراریآشتان برادران خود يھمانا مؤمنان با ھم برادرند، پس م

  .قرار گيريد

 یسيانگل ترجمه
 
The Believers are but a single Brotherhood: So make peace and reconciliation between your two (contending) 

brothers; and fear Allah, that ye may receive Mercy. 

  

  صورت انگورھا اخوان بود

   واحد شودرهٔ ي شیچون فشرد

 به یآن ھا را بفشار. ان آن ھاست مانند چند برادرندي که می به جھِت شباھتانگور ی دانه ھای ظاھرورتصو شکل 

  . شوندیل ميتبد واحد رهٔ يش

د، يسرخورده و نا ام. م، ندادندي ماندگار خواستیِ  زندگین جھانياز مقو:ِت ا. ميم و جذب جھان شديپس ما به جھان رفت

  !. نبودهیرونيار، در مقو:ت ب مانِدگیِ م که زندگيمتوجه شد

م و دسِت مان را باز ي نخواھی زندگی ذھنیرھايگر از اجسام و تصوي ما را به آنجا رساند که دیين توجه و شناسايا

  .ميده شدي رسانگورم و يکرده، ھمه را، از جمله دردھا را نداخت

  !. ت اسِاخوان از یصورت ما، صورتِ حا:، جھان را ُشل گرفته، آرام آرام، 

  .  واحد شودرهٔ ي ش،یچون فشرد .ندواحد یره ايم شي را بفشرانگورھان ياگر ا
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 َرَوند، با ھم به مراوده و یيکتاي ی برسند، به فضاانگورزن و ھمسر و بچه ھا اگر مثل . نطوراستيھم ھمدر خانواده 

 صورت کند، ھر چند یان ميش را بن افراد خودي اۀ شوند و ا]ن، عقل ُکل، عشق ُکل از ھمی مرهي شگفتگو بپردازند،

  . دھندی متفاوت انجام میِ  ھاصورت دارند و کارھا را بی متفاوتیھا

  کيغوره و انگور ضدانند ل

  کيار نيچونک غوره پخته شد شد 

.  گرددیخوب مبدل مو  کين یاريده شود به ي، رسغورهنکه ي ھمی ول.ھم ھستند غوره و انگور ضد گر،يمثال د

  ). ستیه از انساِن ذھنيده، کناي نارسۀ و غورافتهيه از انسان کمال ياده، کني رسغوره(

ن يا. ده و قائم به حضور استي انساِن رسانگور. دهي دارد و به جھان چسبی جسمیاري ست که ھشی نماِد مِن ذھنغوره

  .  انتقاد کند، دشمن اوستانگور خواھد از ی مغوره. دو، ضد ھم اند

 ی را حس می و تلخیزي تغوره، انسان است، اما بودن یِ ، مبنای زندگۀي اساس و پاینيري، شی شاد:دي گویانگور م

  .کيار ني شد ،چونک غوره پخته شداما . کند

ار ياگر پخته شوند، .  شوندپختهم يد کمک کنيبا.  اندی گغوره ستند فقط دري انسان ھا در اساس َبد ن:دي گویمو:نا م

  !.دهي رسانگور شوند، ی مکين

  .  نپخته ستیِ  و مِن ذھنی گغوره ۀست، فقط در مرحليس بد نچکيھ

  بست و خام ماند کو سنگیاغوره

  ش خوانديدر ازل حق کافر اصل

ش برود و به ي که به سراغ ذھن و دردھایانسان و نارس بماند،ببندد، مثل سنگ سفت و سخت، خام  سنگکه یاغوره

  . ش خوانديدر ازل حق کافر اصل، خام ماند ، سفت بچسبد،ی، مذھبیاسي سیباورھا

ن ين لحظه ست و ما از ايشه ايھم.  کندی نمیچ فرقيھ.  ستیکي، ن لحظهيا، اََول، اََزلد که از نگاِه مو:نا، يتوجه کن

  .ن لحظه ستيماندن در ام، ي که داریم تنھا امکانيستيرون نيلحظه ب

  . ستينده نيت آي نھایھم بمنظور از اََبد . ستيم نيت قدي نھایمنظور از اََزل، بپس، 

  . ستينده نيت آي نھایت گذشته و اََبد بي نھایاَزل ب

  . ست، خداستی فعلۀن لحظين لحظه، ھمين لحظه ست و ايشه ايھمن است که ين دو اصطCح، نشانگر ايا

، در ین ذھنک ميت است، ما بعنوان ي نھای بیيکتاي یِ ت است، فضايت است، ابدي نھاین لحظه، خداست، بيحا:، که ا

  :مين فضا، دو انتخاب داريا

  .ل شدنين، تبديم به انگوِر زريا در صبر و تسلي، نخام ماند، سفت و یگ غورهاصرار به 

   :، فرستاده و گفتهیارين است که خدا ما را بعنوان ھشيم، مثل اي آزاد دارۀچون اراد

 غورهاگر . ، انتخاب کنی و در جاِن توست و بلددر ذات ،ید بلد باشيآنچه را که با . ندارمی با تو کارگريد من" 

 یرا زندگيز. ی پردازی نوِع انتخابت را خوِد تو میِ اما بھا. ی، انتخاِب توست، آزادی را انتخاب کنین و من ذھنماند

   ". ست یر شخصي و غین روند، ھمگانين گرِم در کارند و ايقانون دارد، قوان
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م تا ي شدید منتظر تراش دادِن مان ميم که باي بودسنگم، ھمان يخاب نداشتاگر حق انت. ميپس، ما حق انتخاب دار

 یوانيحا يو ، یتابوتا يگھواره  باغ، ی در انتظار پنجره شدن به رویدرختا يم و ي شوی خانه ایبايم کف پوِش زيبتوان

رد و ِبَبَرد، يو دسِت مان را بگم، به ما نشان دھد ي کنید طي را که بایريد و مسياي بیم تا، کسي ماندیمنتظر م. یزيغر

   !. ستی ذھنیي مان، خدایِ م و نه خداياري اختین بي ما چننهاما، 

که ا را ، ھم منتھاآن مبتدِر خود، ينظم، ي توانستیده نشده بود، نمي حضور در ما دمیاريم، اگر از ھشيار نداشتي اختاگر

  !. ميريم و بکارش گيم، بشناسيکِشرونش بِ يم، بيدر عمق و دِل ھر ذره نھفته بود، کشف اش کن

ه ي تکیرک و بي گیِز بيرت انگيبا و حي زۀھمانند کرم، ي توانستیده نشده بود نمي حضور در ما دمیاري از آن ھشاگر

ه، ي تکیرک و بي گیرا، ب )ارهيّ نه، طيسف( ی چند ھزار ُتنیله ھايوسم، ي کنی می که در فضا معلق است و بر آن زندگیا

   !.مينگه دار معلقدر فضا 

  را که در آب و ھوا و ذّرهی خارق العاده ایرژ انۀم آن بستي توانستیده نشده بود، نمي حضور در ما دمیاري از ھشاگر

  ک مان را گرم و ي سرد و تاریِ ِز مطالعه مان را روشن و خانه ھاي مميبخواھم و يرون بِکِشيمان ارسال شده، بيبرا

  !. فروزان کند

م، يابيم و بينيم او را در ھر کجا که پنھان است، ببي توانستیده نشده بود، چگونه مي حضور در ما دمیِ ارياز آن ھشاگر 

   !.م؟يم اش شوي و ھمآھنگ و تسلیمواز

ر ي که گید از نقطه اي خواھیا ميد، آي، انتخاب داریاري را در َبر گرفته، در مقاِم ھششما یين لحظه، فضايپس، در ا

د با باورھا و با دردھا در ذھن، ي خواھیا ميد، ي شو که اسمش خداستیتناھي =یفضاد و جزو ييايرون بيد، بيکرده ا

   د؟ي خواھیک را ميکدام. ديريد تا بمي بمانغورهد و تا اََبد آنجا يت شويھم ھو

 یمتصل م وجود را به ھم ۀ عشق ھمیِ روي به ناِم نیيرويم، در طرِح آن عقِل ُکل، نيح داديھمانطور که در غزل توض

  !.د چکار کني گوی دھد، می ھم که میيم، با رھنمودھاي شود که به سمِت او جذب شویکند و سبب م

 که ی  بودن و شدنیِ روين و در طرِح آن عقل و عشِق ُکل است، که یي سمت و سویِ روين جذب، یروي وجوِد ن:پس

ند، يآفري تواند بسازد، بیم که یوانجام دادن ساختن ی فکر کردن و کار کردن و عملیِ روينھمان  نه شده،يدر ما نھاد

  .مي دست برداری گغوره کنند که ما از یجاب مياخلق کند، 

ب ي ترتی زند و کارھا را طوری که دست میت و ھوِل عقِل ُکل، عشِق ُکل، جوھرين امکانات و به ھداي حال، با تمام ا

  !. باشمغوره خواھم ید من ميو گین وسط نشسته و مي ایم، کسيي در آی گغوره دھد که از یم

  .  خواندیمکافر ، خدا شما را ین حالتيدر چن

   .دي کنیخودتان انتخاب م شما

ز ي ھمه چیيکتاي. ستي نطانيش یکي خدا و یکي.  کندی خدا کار می ھم براطانيش.  داردی خدا کارُبردی ھم براطانيش

  .را در َبر گرفته

  !.م و ُکرنِش کنمي، تعظی خاکیچگونه به موجود. و آتش ام من از جنس فُرم : ھم به خدا گفتهطانيش

  .م کنيبه او تعظ. استمن  آدم از جنس حضور است، از جنِس : شنودیپاسخ م
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  . رفتي نپذطانيش

  . دي شوی نکن، شما ھم در ما جا می کنیم ھم نمي تعظ:پاسخ گرفت

  . و عذاب است دردۀ درّ طانيشراِه  . مي را بروطانيشم راه ي خواھی ما که نمیول

   ".بله"  ھم دارد؟ یده اي فاطانيشا يآ

 ی گغوره بِماَند، درد از غورهد ي شود که نبای در اثر درد انسان متوجه م. کنمیجاد ميمن درد ا،  ,:دي گویمطان يش

حال .  دھمیفه ام را انجام مي من وظ، ستیدي مفن کارِ ي ا ون استي او شوم، من کارم ایداري توانم باعث بیست، م

ز گرِم در کار است ي داند که ھمه چی مو:نا محاتيتوضن ي لحظه و با انيا آزاد و حق انتخاب دارد، ۀانسان، که اراد

جاد کنم تا در اثر ين است که درد ايتم اي کند، من، مسئولینکار را نمي خود قائم شود، اگر ای پایتا از ذھن متولد و رو

  .  دھمی خودم را انجام مۀفيد، پس من کار و وظدار شويد بي متوجه گردد که بااودرد 

  ، نه َنفِس واحد باشد اوینه اخ

  در شقاوت نحِس ُمْلِحد باشد او

   !. هنه َنفِس واحد برادر است و نه  که غوره ست،ین آدميا

رود  بیيکتاي یم که به فضايي گوی مید، چون برادر، به کسي را برادر ناماو شود ی منه ست و یيکتاي از جنس نه

  . ستيوگرنه برادر ن

ک مادر زاده شده اند اما  ي دارند، درست است که از من ھر دو، یک مادر زاده شده اند ولي که از یدو تا برادر تن

   : دھند، ضد َھمندیسه قرار ميگر را مورد مقاينکه ھمدي ای ھم ھستند، برای از مواقع دشمن خونیليخ

  . ,,مباش ...ر از تو، با سواد تر از تو، ، پول دار ت خواھم بھتر از تویمن م,, 

  . ز، درد دارندي دارند، ھر دو نینکه ھر دو مِن ذھني ایند، براي تواند ببی را نمیگري دیِ بھتر

  . ست، کجاستيم که ارزش چي شویمتوجه م. ، نه َنفِس واحد باشد اوینه اخپس، 

   :رايز.  ستیمورديم که انتظاراِت بين و از آن داري از برادرمان، از خواھرمان، از ای موقع ھا ما انتظاراتیبعض

  .  ماستین انتظارات، از مِن ذھني ، ا"او=

  .  داردی ست که مِن ذھنین انتظارات از کسي ا ،"ايثان

  . در شقاوت نحِس ُمْلِحد باشد او. د، ندارد به شما بدھدي توقع داری را که شما از مِن ذھنین انتظارات و عشقيچن

، ین فطري ست که با قوانی کسینجا به معنين، و در اي دی بیعني ُمْلِحد، ی شومیعني نحس، ی بدبختیعني شقاوت

  .!، در جنگ استیحضور، زندگ

  . ستینيي آی و بیني دی و بی و شومی باشد، در بدبختید که اگر انسان در مِن ذھنيني بیم

  . که سعادت در سعادت استبودن، آنجابرعکِس 

 و ی، بدبختیداديد، در ھر روي بمانی گغورهاگر در . دي خودت قائم شویرون آمده و رويه از ذھن بارانيد ھشيشما با

  . د، درد خواھد داشت، اتفاقات بد ُرخ خواھد دادي کنی که میھر فکر. ديني بی و درد میشوم

   .!ديز و در جنگي ست در ستین لحظه که زندگي، با ای زندگین فطري شما با قوانیعني ُمْلِحد
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  .  ستیِر آن زندگي، که زک اتفاقي دارد و ک فُرمي ،لحظهن ي ا:ميھزار بار گفت

  . ديرفته ايِرآن را ھم پذيد، زيريُفرم آن را بپذ. دي کنیزه ميِر آن ھم ستيد، با زي کنیزه ميبا ُفرِم لحظه که ست

   :و ِا:ّ .  کندی و نجاِت شما کمک میي ست به رھایيکتاي یِر آن که فضايد، زيريُفرم آن را بپذ

  . در شقاوت نحِس ُمْلِحد باشد او       ، نه َنفِس واحد باشد اوینه اخ

    .ديز باشي که ذاِت خوِد شماست، در ستیبا ذاِت زندگ ديشما نبا

  م آنچ او دارد نھانيگر بگو

  زد در جھانيفھام خ اَ فتنهٔ 

 تابند، یق را بر نمياِن حقاي بدر جھان،از فھم ھا  یاري چه دارد، چون بسنھان، در غوره یعني، ی مِن ذھنميبگو اگر

  . ميبھتر است که نگو" اصC!.  شودی کنند و آشوب بر پا می بد میشروع به فکرھا

   !.)گر البته گفتهي دیجاھا(م ي کنید ما چه حمل مي خواھد بگویمو:نا نم

 و یي و حِس تنھای از زندگیيو حِس جدا با دردھا و حسادت یت شدگينه و رنجش و ھم ھوي از کی با بسته ایمن ذھن

 ممکن است مردم م،يبگوادامه دھم و  خواھم ینم  ... )یر واقعي غیازھاين( ی روانشناختیِ ازھايخواستن ھا و توقعات و ن

  .  بترسند

  !. نھمه مسئله دارمي من ا:ديد شود و بگوي ممکن است نا امیکيحا:، 

د، اگر دست از سر خود و يم شوي، خدا، ھمه اش در کار است که اگر تسلی عقل ُکل، عشِق ُکل، زندگ:  گفت. "نه" 

   .       رون بِکَِشدين مخمصه بيد، شما را زود، از ايگران برداريدست از سِر د

  هذکور ِب مَ  ِسرI َگبر کور نا

  هدود دوزخ از ِاَرم َمھجور بِ 

 داند ینکه نمي ایھم ھست براکورت شده که يباورھا ھم ھو که در ذھن رفته و با ی کسیعني، کافر کور )کافر( ِسرI َگبرِ 

 کند به ضررش ی را که دنبال میي ھایھوده کاريند که بي بی ست، نمیاري داند ھشیدر ذھن اش چه خبر است؟ نم

ن ييگران را پاي کند که اگر دیبت، بد است و به ضررش ھستند، فکر مي، غیيب گوي و عیيبجوي داند که عیھستند، نم

  !.  فھمدینم!.  رودیَشد خودش با: مِبکِ 

   شود، ی شود، َبَدَنش ھم خراب می سوزد، خراب مینه و رنجش را حمل کند، درونش مي فھمد که اگر آدم کینم

  . ميحرفش را نزن. مي بھتر است که ذکرش نکن.همذکور بِ  نا. دي دیار بود ضررھا را مياگر ھش. است  کورَگبرِ 

  . هِاَرم َمھجور ِب از است، دود دوزخ  نھايا

.  شود بھتر است که در مجلس مو:نا نباشدی َسم، بلند م،دود که از آن یجھنم ِمِن ذھن. است) بھشت( ِاَرممجلس ما 

  ...م يبھتر است نگو :شتر ھم گفتي پ). دھدیح نمين توضيش از ايمو:نا ب(

*  

   :مي کنی خود تمرکز میِ ک از ما رويات، ھر ين ابيبه موازاِت خواندن ا

   .اورم؟ ،،يد در خودم بوجود بي بایراتيي، من چه تغی،، براست
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  شان قابلنديک کاي نیھاغوره

  ک دلندي اھل دل آخر مِ از دَ 

 ی مبتدانِ يراه جو.  شوندی و متحد مدل کين د: گرم صاحبدمِ دن، به برکت ي رسیخوب و مستعد برا ،کي نیھاغوره

   .ند رسیکمال مت و يقابل به ر،يپ با ارشادِ 

  . مي کنی خودمان کار مین برنامه رويق ھمي که از طریقابل یھاغوره. ميما ھستک ي نیھاغوره

رون ي خواھد از جھان بِکََند و از ذھن بی وجود دارد که میاريک ھشيم که در ما ي دادیص نميم، تشخي نبودقابلاگر 

ن کار ي، و به ا!ستديا ناي دنیرک ھاي گیو رو خود قائم شود یِ  پایت خودش را حس و تجربه کند، روييبرود و خدا

  . مي دھیادامه م

م و ي کنیزه، کم کم، کم کم، دسِت مان را باز ميزه به ري است که ما رتکرار ۀليبوس. د استيتکرار کل کنم که یادآوري

  . مي کنیم، رھا مي درست کرده امنم و بر اساس آنھا ي را که از جھان گرفته ایيزھايچ

 یم ھمه در فضايکه شددل  کي. مي شدن ھستدل کي ما در حال ۀن برنامه، ھمي مو:نا در اَدمِ از ، ل دل اھمِ از دَ  

  . ميھست ک دليآخر م که ُفرم ھامان متفاوت، اما يني بیم. مي ُِکنی، حِس دوستیم حِس برادري توانی، میيکتاي

   . کندیان مي آن عقل ُکل، عشق ُکل، خودش را از ما ب وک دلنديآخر 

  زيرانند ت ی ھمی انگوریسو

  زين و ستيزد و کي برخیتا دو

 ینه و دشمني و کیگانگدوتا  شتابند ی شدن مانگور ی به سواھغورهن ي اۀھم. مي رانیم ی انگوریسوع ي و سرزيتما 

   . شودی بر طرف مزين و ستيو ک ھا ی، دشمن حضور زنده شوندیِ اريھش افراد به ی وقت.زديبرخان ياز م

 به ید، از آنجا که کاري دھی خود انجام می که روید، با تمرکز و کارين برنامه داريکه شما بطور منظم به ا یھتوجبا 

  . زدي بر خیدوتا د، ي رویم ی انگوریسو یگغورهد، از يگران نداريکاِر د

شه ي از ری ذھنرين تصويم، اي کنی درست می، مِن ذھنیر ذھنيک تصويم و ي روی به ذھن میاريما بعنوان ھش یوقت

  .مي  کنی شود، در واقع خودمان را گم می قطع میو از اصِل زندگ

 به یاريھش. ميار ھستيگر آگاه و ھشيم، دي کنیدا مي، دوباره خودمان را پی ذھن و مِن ذھنۀده شدن از محدودييبا زا

  . ار استيخودش ھش

    !.مي و شناخت را نداشتین آگاھيم اي وارد ذھن شدیوقت"  قبCیوقت

 شود، یگر مي دینوع  کند و خCصهیر ميي رسد، طعم و رنگ و بو و مزه اش تغی می که وقتی کال و نارسۀويمثل م

   .زديخ ی مبر یيدو

 بر یيدوم، ي سازی میگري دی ھم برایک مِن ذھنيرد، ي گی مان شکل مینکه من ذھنيھم.  کندی کار میيدوذھن با 

  .  ستیيدوزبان ھم بر اساس .  شمایکي من، یکي.  کندی کار میيدوذھن با . زدي خیم

  .  گفتمتومن به 

  . ردي گیم و تفاھم صورت نمي، گفتگو، تفھی نباشتو
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م که ي فھمیم، اما ھنوز مي شوی، میکي نه تنھا ما یيکتاي یِ  در فضا،زديبرخ یيدون ي جسم ھستند، اتو، منن دو ، يا

 ی، خودش را نگه میه با قطبزيست بر اساس یچون من ذھن ،زدي برخیيدو یوقت. جسم من با جسم شما متفاوت است

  .! شودی و کارمان درست مزديخ یمبرھم  زين و ستي کنيدارد، ا

  . مي دھید انجام مي آی از دسِت مان بر میم، ھر کاري رویم ی انگوریسو به یاد شبانه روزيما با کوشش ز

 ی، الگوھایابي نقص و کمیز از الگوھايشدن و پرھت يز از ھم ھويپرھ" زھا و مخصوصاي پرھیک سريابتدا با 

  .  رودین مياز ب زين و ستيک و زديخ ی مبرج ي بتدریيدو ...سه، و يگران و مقاي دیتمرکز رو

ند پوست ی ھمیپس در انگور Kَدر  

   گردند و وحدت وصف اوستیکيتا 

 مبدل و انگور و ھمه به درند یود را م خۀپوست کنند، ی می خود را نفی مستعد، وجود موھوم و مجازین غوره ھايا

  .دن شویگانه مي و یکي، ی آنھا، قاطۀريعصاره و ش

 یم که مرکِز ثقِل مان به فضاي شویم، در برخوردھا و مراوداِت مان متوجه ميم و بِرسينکه پخته شويز، بمحض ايما ن

 و ی مختلف جاریاز دھان آدم ھا یمنتھ. ستاو کند، یق من و شما صحبت مي رفته و آن فضاست که از طریيکتاي

  . وحدت وصف اوست. مي شوی میکي .ستآنجاشه ير.  شودیان ميب

.  ستیکي ما یره ھايم و در واقع عصاره و جوھر و شي شدیکي یم، با زندگي شدانگورم يدي ما رسۀ ھمیعني وحدت

  !. ميو شیکيم ي توانستیم، نميم بوديِچ مفاھير و پي، در گی، مِن ذھنغورهاگر ھمچنان 

  . مياز ھم جدا باش" م جسماي توانیکه مي شود در حالی میکي مان یِ ره ھاي ما جوھر و شیيکتاي یپس در فضا

  را ھم ُدَوستيدوست دشمن گردد ا

   َدراست؟یش در جنگيا با خويچ يھ

  . گرددمبدل شمن دبه دوست امکان دارد که  وجود دارد، ی که مِن ذھنیتا زمان وجود دارد، ی دوگانگ،یيدو که یتا وقت

در " مثC.  کندی ھم درست میگري از دی ذھنیري خود، تصویِ  و توھمیريِت تصوي، بر اساس ھویرا مِن ذھنيز

نند، فقط ي را ببیگر زندگيکدي، در یيکتاينکه از موضع ي ای دارند، بجای جسمیاريخانواده، زن و شوھر که فقط ھش

. مي کنی مدشمنل به ي را تبددوست برنخاسته و تا آنموقع ما یيدر آنھا دونند و از جسم شان توقع دارند، ي بیجسم را م

   :دي مھم است که شما از خود بپرسیليخ.  ستیار مھمين موضوِع بسيا

 او را ی وعشقی خواھم، از ُبعد معنوی دوست داشتن میبچه ام را برا"  خواھم؟ واقعای چه میم را برادوستان ،,

 ی من :زم است، برای سربلندیت او براي کنم، موفقی ام را ارضاء میق او، مِن ذھنياز طرنکه  يا ايدوست دارم 

سه ي نکرده ام و در مقای را درست بازین ُرِل پدري نرسد و موفق نشود، ایي دارم و اگر فرزندم به جاینکه ُرل پدريا

  .!.   ،, شود ین تر بودن او، بصورت نقِص من جلوه گر مييگران، پايبا د

 از ی، نمادی از زندگی ست و نه نمادیِ  من ذھنیسه براي مقایک مبنايک قطب، ين فرزند ينصورت اي اپس در

  !.  از ھمان عقِل ُکلی، نمادیيبايِت زيتمام
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زه بصورت قطب در آورده ي ستیگر را، براي دیا ھر کسياِن تان، يد، دوسِت تان، ھمسرتان، فرزندتان، اطرافينيشما بب

  . د؟ي شان داردوست" ا نه واقعايد، يا

 یيکتاي یشه در فضاي باشد، ریي داشتِن خدادوست، ی داشتِن زندگدوست داشتِن ناب، دوست، از نوِع یاگر براست

 آغوش را در یت زندگي تمامیي، گویت آنھا، با ھر رنگ و بو و باور و رفتاريرفتن تماميدارد، در احترام به آنھا، پذ

د، آنھا جاِن خوِد يد، چون جاِن خوِد آنھا ھستي شان داردوستِ " د، واقعاي کنیبه مروح و جاِن فضادار خود، حس و تجر

  . گري دیبتيتو ھستند، فقط در ُفرم و ھ

از مان به ي و نیي حِس جداۀمان بزرگ شده اند به بھاني شان برایِ م، و ضعف ھايني بیاما اگر در آنھا نقص ھا را م

  !. زه ستيست

 را دوست وجود دارد، ما یي که دوی تا زمان:دي گوین است که مي ھمید، براي آی برمی ذھنزه از ذاِت منِ ياز به ستين

  د؟جنگ با خودش بیا ممکن است که کسيآ. ستين در جنگ خودش با، یيکتاي چيھاما . مي کنی مدشمنل به يتبد

    باشد؟جنگا امکان دارد که خدا با خود در يآ

گران ھم ھست چون ي که عاشق خودش باشد عاشق دیم ھر کسياو ھستخدا عاشق خودش است و ما ھم از جنس . نه

تنھا ھم، اگر   در اتاقیکه من ذھنيد، در حالجنگ یچ موقع با خودش نمي کند،ھیگران حس ميھمان اسانس را در د

   : کندیزه ميدا نکند، خودش را مCمت و و با خود ستي را پیکس

 شد، چرا فCن امکانات را ندارم، ینطور نمي کردم، ا]ن ایآن کار را نم، اگر !چرا فCن موقع، فCن کار را کردم,, 

  . ,,...د مCمت کنم؟، ي را بایچه کس

 کند، یت کند، خودش را مCمت مي ھم احساس مسئولیليدا نکند و خيزه کند، اگر پي گردد تا با او ستیدنبال مقصر م

  .  ستیختن، از ابزار مِن ذھنگران اندايکه مCمت کردن و چالش ھا را گردن ديدر حال

  .    خود استیِ  دارد، تابِع مِن ذھنینصورت، مِن ذھنير ايد خود را مCمت کند، در غيچکس نبايھ

  ل اوستادن بر عشق کُ يآفر

  صد ھزاران ذره را داد اتحاد

  .  متحد کردعشقر ي ذّره را با اکسھزار ھا صد که ،لکُ استاد  ن بر عشقِ يآفر

  .لعشق کُ م و ا]ن ھم در رابطه با يعقِل ُکل گفتش، در مورد يپ یکم

  . کندی ما را به ھم وصل مۀ ِکَشد، ھمی خود میز را بسوي که ھمه چی جاذبه ایروين.  خدا به ماعشق یعنيل عشق کُ 

 دھد که ی مختلف به تو ھشدار می آورد و به زبان ھای بوجود میادينطور که عقِل ُکل راھگشاست و اتفاقات زيھم

  . ان کنديق ما بي خواھد لطافت اش را از طریھم ھست که مل عشق کُ  دھد، ھمان، ی می سعادتمندۀلط نرو و مژدراه غ

  . دي آی، بوجود می شدِن ما ُکِل مخلوقاِت جھاِن ھستیکي، حِس ی شدن ما با زندگیکياز حِس ل عشق کُ 

 که گفت یورت لطافت و برکت و آن اسانسم و از ما خود را بصي کنی را حس م عشقنيم اي شویکي یاگر ما با زندگ

 است، در حضور است، در خداست، در مِن عشقت در ين خاصي ا. شودیابراز م دھد، ی میآدم ھا را به ھم آشت

  . !صد ھزاران ذره را داد اتحادکه              ل اوستادن بر عشق کُ يآفر .مي کنی طلب میست، ما آن از مِن ذھني نیذھن
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  .  کندی با ھم متحد مران انساصد ھزارکه 

  گذرھمچو خاک ُمْفَتِرق در ره

  گربوشان کرد دست کوزهک سَ ي

   کوزهبا آنھا  گرکوزه ۀ ھنرمنداندستھا ھستند که  گاه گذر راه ھا و ۀ جدا از ھم و پراکندی ھاخاکموجودات مانند 

  .  کندیدرست م

   :ديگو یرد و مي گیراد مين مثاِل خود، اينجا مو:نا، از ايدر ا

  . ستي نکوزهه يشب. نه ست، کوزهه ي شب) انسانیعنينجا ذره يدر ا(گر ي دید که اتحاد ما با انسان ھايفکر نکن

  .ک جاِن استيه يشب

  ني آب و طیکه اتحاد جسمھا

  نيماند بدیھست ناقص جان نم

  .  فرق داردیلي ھا خ روحاتحاد است و با ناقص یاتحادخاک،  آب و یِ وستِن ذراِت جدا جداي و به ھم پاتحاد

  . ندارندیقي حقی است، چسبندگاتحاد ناقصن ي شود، ایگر دوست مي دیک مِن ذھني، با یک مِن ذھني

" ، ذاتای دارند و مِن ذھنین است که مِن ذھنيست که در اصل َبد ھستند، ِاشکال اين نيِاشکاِل اختCفات زن و شوھرھا ا

  . ميما از جنس عشق ھستکه يست، در حاليحامِل عشق ن. زنده ستيست

   :مي کنیکيق استد:ت، با ھم ي را از طریم دو مِن ذھني خواھیما م

  . ,,... بچه ھا مضر است و ید، برايد و به ھم پرخاش کنيد و به ھم فحش بدھيد در انظاِر بچه ھا با دعوا کنيبله، نبا,, 

  . ميزي ری م در خانهی ُمضر و مسموم را از ذاِت مِن ذھنیکه ما، انرژيدر حال

   :ميي گویم" م، اما زبانايم، دلخوريده ايمعلوم است که من و تو از ھم رنج

شه جنگ است، ي ھمیذاِت مِن ذھن .ھست ناقص، یکه مِن ذھنيدر حال ,, ... ست، و ینه حس بديم، کيد برنجينه، نبا,, 

 ھر لحظه یم ولي دھی را با ھم آشتی ذھنم به ِاصرار، دو منِ ي توانیما م.  ھم جسم اندیدو مِن ذھن.  شناسدیصلح نم

  .نيماند بدینم جانست، ي نیِه مِن ذھني شبجان است و ناقص اتحاد،ن يرا ايز.  به ھم بخوردین آشتيممکن است ا

  . ستي ذرات کوزه ناتحاده ي شباتحاد بروند و در آنجا متحد شوند، آن یيکتاي یاگر دو انسان به فضا

  النجا در مثيم اير گويگر نظا

  فھم را ترسم که آرد اختCل

 مردم، چون از جنِس ذھن ھستند، آن نکته ھا را برنتابند و فھمِ  که اذھان و ترسم ی بزنم، میي ھامثالدوباره  نجايااگر 

  . را تصور کنند و از راه ِبَدر روندیموارد.  دچار شونداختCلبه لغزش و 

  ک مايمان ھست اکنون ليھم سل

  ما در عَ ینياز نشاط دورب

ِن خدا، يي از آدور، یِن زندگييآ از دور ی به مسائلما از آنجا که یول.  وجود داردمانيسل ا]ن، نيھم ھم، مادر عصِر 

  . مي شده ایم دچار کوردلي توجه دار،یمقصد الھ از دور
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 مانيسل. ديشده ا حضور زنده یِ اري در ھشیاء، مثل مو:نا، مثِل شما اگر به درجه اي ست، مثل اولی معلم معنومانيسل

  . دانستیزبان مرغان را م

  ".  ندھد یت را از خود تجليک نفر در آن قوم، معنويست که به ھر حال، ي نیچ قوميھ " :مي قبل گفتۀدر قص

  !. ميني بی عصِر خود را نممانِ يسل!. ميکور شده ا ،ینياز نشاط دورب ما یول. مان ھستيھم سلدر عصر ما 

  . ندي را در ذھن ببیزي ست که انسان چین معنيه ام بي گفتینيدوربدر مورد 

   ". بنوش " :دي گویزد و مي رین لحظه شراب مي ا]ن در ایساق

ت ي، ما خودمان را در وضع"ذاِت ما ھم از جنِس آرامش است، اما غفلتا.  ست، آرامش استی، شراِب شادیدنين نوشيا

 و اتفاقات خوب را در یرا زندگيم زي کنینده نگاه ميبه آ.  ستینيدوربن يم و اي کنی جستجو میروني و بی جسمیھا

 یبزرگ م( ,, ...ن را بخرم، اگر پول جمع کنم يمقام برسم، اگر آن تکه زم... اگر به فCن ,,  :ميني بی دست ھا مدور

  .)شوم

  !. ی شوی بزرگ نمی شود ولیاد ھم مي و زی کنیالبته پول جمع م

 دھد و ما با آنھا ھم ی به ما دست میCت ذھنيت ھا و امکانات و تسھيدن موقعي که از دی خوشیعني، ینينشاط دورب

  . کندی ما را کور میِ ارين طرز تفکر، چشم ھشيم و ايت ايھو

   کور دارد مرد راینيدورب

  ھمچو خفته در سرا کور از سرا

 ی ماند که در خانه ای میساو به ک.  شودی می دلکور توجه کند، دچار ی از مقصد الھدور ینکه انسان به مسائليا

   ).رون استياز بس ھوش و حواسش متوجه مسائل ب(. ندي بی آن را نمیلده ويخواب

 یِ  پایرو. ستي آگاه نی از خود بعنوان زندگیاري ست، ھشیاريست که ھشي حواس اش نیاريگر، ھشيبه عبارت د

 که من یي ھایت ھا، خواست ھا و خوشي موقعت،ي وضعیِ ستادن روي، ای مِن ذھنیِ  پایستادن رويا. ستادهي نایاريھش

  . ندي بیرا نمسرا  ده باشد،يخواب) خانه( سرا که در ی کند، مانند کسی مکورستاده، انسان را ي آنھا ایِ  رویذھن

  .ندي بیخانه را نم، ستراکور از سَ ده، يخواب یکس یوقت

 ی، در خواِب آن باور می ذھنیاب آن الگوم، در خوي شوی می ذھنیک الگويک باور، داخِل ي داخل یپس ما ھم وقت

  !. مي در آنجا به خواب رفته ایاريم که بعنوان ھشي شویمتوجه نم. ميمان

   :مي شویکدفعه متوجه ميم، يم، در الگو نباشيم و الگو را نگاه کني، عقب بِکِشی ذھناگر از ذھن، از منِ 

  !.عذاب و آزار انداخته ام، خودم را به ی ذھنیک الگوي ست و من بخاطر ی ذھنیک الگوي

  .  شومینم، غرق آن ھم نميافري توانم بی نو میھزاران الگو

  م؟يش کنيرھا. م؟يگر دنبالش نرويم، ديا نوشتيم يم، گفتي خلق کردیم، وقتي فکر خودمان باشۀم سازندي توانیا ما ا]ن ميآ

  . کندیم، کورمان مي رویگو موگرنه، به خواب آن ال. م؟يري او را نگیِ ن فکر است و پيم بھتريي نگو

  . ستی ذھنی، ھمان الگوسرانجا يدر ا

  د؟ ي نقص در خودتان بوده ایا شما تا بحال متوجه الگويآ
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 را ید زندگي که با آنھا ھستید، در کسانينيد و انسان ھا را ببي باشیارينکه ھشي اید، بجاي رویک رستوران ميبه 

د و يد، شاد باشي کنیيکتاي، حِس یگانگيحرف بزند، با لحظه، با آدم ھا، حس  یاريد، ھشي زنده را حس کنید، زندگينيبب

  .,,...  کم است، یزينجا چيز شکسته، اي مۀچرا آن گوش ,, :دي بپردازیريد، به بھانه گيآرامش داشته باش

  . ديد ا]ن خبر دار شديد؟ شاين الگو در خود، خبر داشتيا تا بحال از ايآ

 است که با: نقص یالگون ھمان يا. دميفھم: " ديي گوی ھا در آورد، به خود مین بازين از ان اگر ذھن تايبعد از ا

   "....ن خواب ببرد، ي خواھد مرا در اید حواسم جمع باشد، مي کند، بایآمده و ابراز وجود م

 ی ناقص اند، نمن و آنيم که اي کنیم، اصرار مي رویم، به خواب آن فرو مي خوابی منقص یِ  ذھنی ما در الگویوقت

  ! ". د ناقص باشنديبا" اصC. " مي ھستیِ  ذھنیِ  الگویم که در خواب آلودگيدان

  !.؟ داردی کند، به شما چه ربطینطور زندگي خواھد این آدم ميا

  .  ,,د آن را عوض کنمي ناقص است، من با...ن يا,, : ميي گویما م

  !. کندینکارھا را مي ماست که امنِ ن يا.  بردین کار سود مي از ایست که من ذھنيحواِس مان ن

  قي دقیم اندر سخنھايُمولِع

  قيدر گره ھا باز کردن ما عش

 رسند ی می پروردگاررِ ينان ھرگاه به کامل و پي شود که ایادآور مي کند وبه اشاره ینجا مو:نا سخن را متوجه اھل کCم و جدال ميدر ا(

 کنند و اوقات او و خود را ی، بحث و جدال می سلوک با او بر سر مسائل کCم راه و رسمِ یِ  و روحی و اخCقی معنوی استفاده ھایبه جا

  ).  کنندیتلف م

  . ميم بخواني دھم مولِعیح ميترج. ميم آن را مولَع ھم بخواني توانیص، مي حریعني) ِر :ميبا عCمت َکسره ز( ُمولِع

ص کرده اند که ا]ن يگران حريما را د. ص اش کرده اندين حرگرايص شده، دي حریعني ) :میِ با عCمت فتحه رو(مولَع 

  ؟چه در. ميَولَع و حرص دار. ميمولِع شده ا

  .  ھا، در بحث و جدل ھایزه کاري گفتن، در رسخنق يدر دق

 نقص ھا و ق،يدق یليما خ.  باشدی و استد:لی عقلیِ  ھا و نکته ھای ھا و موشکافینين نقص بي تواند ھمیمثاِل آن م

 ھمانطور که ما کارھا یم، اگر کسي خود راه و روش داریم، برايم، :زمش داريني بی کوچکِ مردم را میف ھاضع

  .ميم، انجام ندھد، قبولش نداري دھیرا انجام م

  . ميھستباز کردن  گرهعاشق !. مينکاري عاشِق ا.ميھست قيشع ،باز کردنگره ھا  درست کردن وھا در گره ما 

  م ماييام و بگشيتا گره بند

  فزانييدر ِشکال و در جواب آ

  .  درست کردن و باز کردن آنھاگرهم؟، عاشِق مسئله و يما عاشق چه ھست

  .ميبند ی را میگري دگرهم، ي را باز کردیگرھم، ي کنیم و سپس شروع به باز کردن آنھا مي زنی میي ھاگرهابتدا 

 حل یم و براي انداریرامون آن بحث و جدال راه ميپس پم و سي کنیجاد ميم و مشکل اي کنی میي ھای تراششکالاول ا

  .     داردی ھا، ما را در ذھن نگه مگرهن باز و بسته کردن يا. مي سازیار از خود مياشکا:ت، قواعد و مع
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  .  ھستندی ھا و مسائل، اقCم ذھنگره

. ستيم، دسِت ما نيشان انجام دھم در موردي توانی نمیچکاري ھستند که ھی، موارد"م؟ مثCي داریما چه نوع مسائل

  !.م؟يم زنده کني توانیا ُمرده را ميم، آي کنی ُمرده، ما ول نمیکير شده، ي پیکيرد، يض است و ممکن است بمي مریکي

  !.مي کنی کند، دائم حول و حوش آن فکر مین قھر ما را ول نمي ایم، وليم بکني خواھی ھم نمیم و آشتي قھر کردیکيبا 

د، فراموش ي کنید آشتي خواھیاگر ھم نم.  کنمی خواھم آشتید مييد و بگويد، تلفن را برداري کنید آشتيھ خوایاگر م" 

  ! ".ديکن

  . کندی درست مگره. ذھن مسئله ساز است. ن مسئله ستي کند، ای کند و نه فراموش می مینه آشت

 یجاد مي ایگري دگره ،ميبند یمگره ، گرهن  کند، اما بعد از باز کردیباز م، م ماييبگشا را پس از مدتھا کوشش، گره

.  داردین مسائل بستگيت و وجودش به ھمي از ھوی برد، قسمتینکار را دوست دارد، از آن سود مي ایمِن ذھن. ميکن

 یم، نمينطور و آنطور کارھا را انجام ندھياگر ا,, م، يم، کتاب نوشتين دارييآ. ميھم ھست فزانييآ باز کردن گرهن يدر ا

  ...، ,,ست يد، درست نشو

  . " نهح است؟ ينکار صحيا ايآ" 

  !. آوردی ھم بوجود مگره ه باز کردن است، گره که عاشق یکس. مي باز کردن ھستگرهما عاشق 

  . ستي طلب نی صلح طلب و آرامش و آشتینکه ذاِت مِن ذھني ای کند؟ برایح مين مطالب را تشريچرا ا

 را با خود حمل ی ذاِت مِن ذھنین گفت که اگر کسي ھمیبرا. ی است و شاد ست، آرامشی حضور آشتیِ اريذاِت ھش

  .  برقرار کندیز، آشتين دو نفِر در ستي تواند بیکند، نم

  .  کردندی آورد، آن دو قوم، با ھم آشتیم بوجود مي که آن تسلیيم و از صفاياول قصه ھم گفت، که از تسل

  دي کنید و بعد حل اش مي کنیجاد ميھوده ايد؟ مسائل بيات را داري خصوصنيا شما ايد که آيحا: شما از خودتان بپرس

  د؟ ي دھیو ُپز آن را ھم م

  !. دي کنیگر درست مي دیحا: مسئله ا.  ,,مسئله درست شد، اما حل اش کردم,, 

م ھم مشکل دارم،  بچه ام مشکل دارم، با دوستیکي کردم، حا: با آن یبا بچه ام دعوا کردم، بعد از دو ماه زجر آشت,, 

  .  ,,...با ھمسرم 

نکار ي ایبرا. مي کنی میم، بعد از سه، چھار روز قھر بودن باز، با ھم آشتي کنیما سه چھار روز با ھمسرمان دعوا م

  . ميھست فزانييآم،  يوه داريراه و ش

 در قفس است و قفِس ما ھم  زند کهی را میمثال مرغ". م ينکار ھستين درست است؟ بقول مو:نا، ما عاشِق ايا ايآ" 

  . ذھِن ماست

  د بند دامي کو گشایھمچو مرغ

  گاه بندد تا شود در فن تمام

ن کار يتا در ا!. بندد ی را باز کند و سپس دوباره آن را به ھم مبندو فتد و گره ي بدامکه در ست  یھمچو مرغ حاِل ما

  ... . !د بکند؟يا باز کرد، چه بار  بنِد دامگره و ، مرغیکه وقتيدر حال .کسب کندمھارت  و فن
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  ".د بَِپـــــــرد و بـــــــرود يبا" 

  .؟!گر بزندي دینکه بَِپـــــــرد و ِبـــــــرود، گرھي ایرا باز کرد، بجا  دامبندِ  ی ست که وقتی عاقلمرغن يآخر ا

  !.مينطوريما در ذھن ھم!. گر بزند؟ي دیباز گرھ. ؟!دوباره آن را باز کند

   :دي گویگر مي دیي جامو:نا در

 ريبگشاده گ دگر ی چندعقدهٔ                      ري تو پیھا گشت گشاد عقدهرد

 عقده را بگشاده گير ای منتھی                    عقدهٔ  کور ھست بر کيسهٔ  تھی

متخصص گره  ...، ی، گره باز کردی، گره زدی، گره باز کردی، گره درست کردیر شده ايدن گره ھا پگشاتو در 

  !. یزدن و گره باز کردن ھست

 ی، ما م)ميده اي ما به انتھا رسۀ ھمیعني ست ی ھم عبارت جالبیمنتھ( ی منتھی گره ھا، عقده ھا ھم باز شدند اۀيفرض کن بق

  !. ميم، اما عاشق گره درست کردن ھستيرون بگذاريم از قفس ذھن، پا بيتوان

   :ديري گیم ميشما امروز تصم

 یِر آن در مي من مسئله درست کردند، از زی خواھم درست کنم، اگر مردم ھم برای نمیچ مسئله اي ھگريمن د،، 

  .      ،،... آورم، چشم، حق با شماست، یبھانه م.  گذارمینم. روم

  حروم از صحرا و َمْرجد مَ وَ او بُ 

  ست خرجيعمر او اندر گره کار

 بستن و گره به عمِر اورا ي ز، ماَندیم محرومو ھا ناکام زارسبزه ھا و صحرااحت در ير و سي از سین پرنده ايچن

  ). جھت مشغول داشته اندی از مردم خود را بیارينطور بسيھم(.  شودی صرف مباز کردنگره 

ن يگر چه مرغ در فِن ا.  شودینکار، ماھر مين مرغ که در قفس است، دائم بند را باز کند و ببندد، در فِن ايپس اگر ا

  !.  شودی محروممَ  از چمنزار ،)سبزه زار( َمْرج  وصحرا از ی کند ولیدا مير پکار َتَبحُ 

  .  بَِپـــــــردَمْرج  وصحرا گل ھا، در ید در سبزه زار و در باغ و چمن و رويمرغ با

م و يشده ا وارد ذھن یاري، بعنوان ھشد بند داميگاه بندد و گاه گشا شود، ی مبند دامگرفتاِر "  که تصادفایما مانند مرغ

  !.مي ھا مشغول شده اگرهدائم با باز و بسته کردن 

  !.رون بروي، بـــــــدو بیرون بروي بی توانیوار زندان باز شده که مين دي از ای، حفره ایروزنه ا: مو:نا امروز گفت

   .!به مردم نگاه نکن!. به ذھن نگاه نکن!. نيگر ننشيآنجا د. ؟!ی کنین دست و آن دست مي چه ایبرا

 باز ی مِن ذھنۀلي مردم را بوسگره. !د نکنيتقل باز و بسته کردن مردم، گره صرف نکن، از یگره کارعمرت را با 

  !.  ضرر داردیلينکن که خ

  . کندی مردم را باز می ھاگرهد، تشعشع عشِق شما ياگر شما مثِل مو:نا، به  حضور زنده شو

  چ دامي او نگردد ھبونِ خود زَ 

ش در شکيل Kدامفتد مُ ست اُ ک َپر  
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ش ثمر، بال و ی بین تکاپوي در ایمقھور خود کند، ول و زبون را دام تواند ی نم او"مسلما Kشکندی مداممُ  َپر .  

  . زبوِن او نگردددام،  شودیم او نميتسل، دام بندد، اما ی کند و مین مرغ، گره ھا را باز ميگرچه ا

 و زندان را دام ارزش بودِن یب. دي را محاصره کندامد و ييايرون بيد، بي چند گره را در ذھن باز کردیشما وقت

  !. شودینم او بونِ زَ م و ي که تسلدام گره باز و بسته کند، داممُ  باشد و داماگر مرغ در . ديمCحظه کن

 چي تواند ھی ست و نمی ذھن اعتباریِ زھايد که چيني بید، ميي آیرون ميد، از ذھن بيي آیرون مي بدام از یشما وقت

د، ي آی بدست نمیتيچ ھويت و ھيچ امني و ھیچ شادين جھان، ھيد که از جھاِن ذھن و ايدي فھمیوقت.  به شما دھدیزيچ

  . ديده ايرون پري بدامرھا شده از 

 ید، شکاِر آن ميد شکار کنيچه را که بخواھنکه ھر ي از ایم، غافل اي را شکار کنیزيم چي روی ما به جھان میمنتھ

  . !ديشو

  . دي شوید، خود شکاِر آن مياِن فُرم ھر چه را شکار کندر جھ

 حضور، یِ اريبعنوان و در مقاِم ھش. نهحاتم مردم بترسند، ي خواھم با توضینم. رون، جھاِن عوارض استيجھاِن ب

از ھـــــــر د، ي توانید، اما ھمان موقع مين جھان بھره ببريد و از تمام لـــــــذات اي باشیيکتاي ید در فضاي توانیشما م

  . ديد، بگذري نامیچه که شما لذت م

 یاريا بعنوان ھشيد، يرون شکار کني را در بیزي چید و بصورت مِن ذھنييايرون بي بیيکتاي ی اگر از فضایولـــــــ

ر د که شکاي، بدان ,, خواھم بچسبمی که شکار کردم، میز خوبي چ...ن يبه ا ,, :دييد و بگوي را در جھان شکار کنیزيچ

  !.ديشده ا

  .  شودیزبوِن آن آدم نم دام،،  او نگرددبونِ زَ  دام :دي گوین مي ھمیبرا

  . ! آنھا ھستنددام. دي اُفتیر ميد که در آن گيد، بداني کنیرون شکار مي که شما در جھان بیزيھـــــــر چ

  د؟ يده اين جھان چسبيز را در ايشما؟ چند چ

ِبَپر د، در دروِن تان جا باز شد، ي اعتبار کردیاگر دو، سه، مقوله را ب!. ديا ھستشما در آن ھ.  ھستنددام یِ آنھا گره ھا

  !.رونيب

  .  شکندی ما میھاَپر . شکندی آن مرغ میِ ھاَپر شود و ی مرغ نمبونِ زَ  دام،اما 

   ما کدامند؟یھاپر

  . ذھِن صاِف ماست.  ماستیسCمت.  ماستیاريزان ھشي، م"او:

.  کنندیل مان ميدشان را تحميج بزرگترھا عقايم، بتدري داریل به زندگي و میل به بازيم، مي سه، چھار ساله ھستیوقت

م، يده ايزھا چسبيم و به چيافتاده ادام ت و ُسست شده، در يد و باورھا ھم ھويم، با آن عقاي ده، دوازده ساله شدیوقت

  !.ل نماندهي اصیاريگر آن ھشيد

  .       افتدی مید که چه اتفاقي دانیم، شما خودتان مي ادامه بدھین کار را تا چھل، پنجاه سالگياگر ا

  !.را ھزار مورد ما را گرفتهيم، زيم خوب فکر کني توانی کنند، نمیف مي کنند، جسم آدم را ضعیت ميدردھا آدم را اذّ 
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 خود، پا به سن ۀنه بستي پی با من ذھنیرا وقتيم، زيرون ِبَپريد از ذھن بيم، باير را داريي و توان و جسارِت تغیتا جوان

م و در آن حال، ي شوی دست و پا، افسرده و بد اخCق، میر، بيي و حسابگر، مخالف تغمحافظه کارار يم بسيبگذار

  ...!. رنديصورت نگ" ا اصCيرند و ي صورت گید به سختي و شایرات به ُکندييتغ

 و ی، مسابقه بدھیسه کني، مبادا خودت را مقای راه ما نروم که بهييم و بگويد به بچه ھا به جواناِن مان، کمک کنيما با

  ،ی مانی، چون در ذھن می ادامه دھیـــــــلي از خدا را خیي و جدایت شوي و ھم ھوی، به درد بچسبیجاد کنيدرد ا

  .  شکندی و بال ات، مَپرK ، ی را نگه دار...نه و ي درد و رنجش و ک

  !.  شکندید مياد به او فشار آيست، زي نی قویـــــــلي شوند که انسان خیوجه نمن است متيي شان پایاري که ھشیيآدم ھا

  !.مي اصرار بَِورزی مِن ذھنیوه ھايد در راه ھا و شيما نبا.  کندیج مي آدم را گی جسمیضي شود، مریض ميمر

  : کندی میيحا: خودش راھنما

  ترَ ره کم کوش تا بال و پَ با گِ 

  و َفَرتن َکرN يک ازيک ينْسکَلد 

م جCل و ي توانیرا م َکرN و َفرَ  .کننھوده ي بیِ ي گشاگره و ی زنرهگِ نقدر ي نشکند اترَ بال و پَ  ی خواھین اگر ميبنا برا

  .مي کنیشکوِه کاذب معن

 رفَ ن َکرN و ياز، ترَ تا بال و پَ جاد و مسئله حل نکن،  ي نکن، دائم مسئله ایگوشياد بازي زرهگِ با  ،ره کم کوشبا گِ ا يب

   .کيک ي نْسکَلدن، نشکند، يدروغ

م، جCل و ُشکوِه يسي نویم، حل المسائل مي کنین درست مييم، آي کنیم، مسئله حل مي کنی ما مسئله درست میآخر وقت

  .  شکندیمان را مرِ پَ  و بالن، ي دروغَکرN و َفرَ ست که جCل و ُشکوِه کاذب، يحواِس مان ن. مي کنیدا مي ھم پیکاذب

  ن مرغ پرھاشان شکستصد ھزارا

  گاه عوارض را نبستنيو آن کم

   .! شک و شبھات را ببندندگاهِ نيکم نتوانستند یه شد، ولشکستن تکاپو ي پرنده در اھزارھا صد پربال و 

 کردند با فکر مسئله ھا را حل یقبل از شما به فکرھا رفتند و در فکر مسئله ھا درست کردند و سع ،صد ھزاران مرغ

  .  شودینم". خون به خون شستن محال است و محال  " :مو:نا گفتکنند، که 

  . مي مسائل مان بتابانیم و رويريرت بگي نوِر بصی حضور، از ِخَرِد زندگیاريد از ھشيم بايما اگر مسئله ھم دار

 یاز ما عبور من لحظه، ي را این لحظه قبل از قضاوت ِخَرِد زندگيرش اتفاِق ايپذ. مي شوميتسلم ي گوین مي ھمیبرا" 

  ". زد ي ریم) ميجاد کرده اي ایبه نوع" که قبC( به مسئله مان یِخَرد زندگ. دھد

  . حل کنداوم يم، بگذاريم مسائِل مان را حل کنيما که خودمان نتوانست

   !.نبستذھِن من دار است،  کهرا  گاه عوارضنيکم یول، صد ھزاران مرغ پرھاشان شکست :دي گوین مي ھمیابر

   :ديد شکارش کني خواھید و مي آی خوشتان میزي ساده در جھان، از چیِ اريبعنواِن ھششما 

ن است که ين باور ھمين و درست تري تریقيحق. ن ھم باوِر من استيا.  دھمیچکس نمين را به ھيا،  ماِل من... نيا ,,

  .  ,,...من دارم، 
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   . و به شما حمله کردندرون آمدهيب، گاهنيکمھان بودند، از ، پنیواناِت وحشيناگھان، آن متعلقات، آن باورھا، که مثل ح

   :خCصه

  .مي وارد فُرم شدیاريما بعنوان ھشـ 

 ...ز، يز، آن چين چين امکان، آن خواستن، ايت، ايت، آن موقعين وضعيا. مين جھان شديق ُفرم، ذھن، وارِد اي از طرـ

  . ھا ھستندیگرفتار. ھستندعارضه ھا . اند عوارضنھا يا. دند و ما را گرفتنديپر

   . د، امکان ندارديا حِل شان کنيد يري آنھا را بگی تان جلومن دارِ د با فکِر يست که شما بتوانيممکن ن

  صي حری خوان ایبشان از نَ يحال ا

  ص؟ين َھْل ِمْن َمحيھا ببيَنقKُبوا ف

  .ت استين وضعين، ترجماِن ا ق قرآۀ سور٣۶ ۀيآ .م بخوانيرا از قرآن کرشان يحال ا ،صيحر آزمند، یا

 ۶٣ هيآ ق، سوره م،يکر قرآن
  

  .ْطًشا فََنقَّبُوا ِفي اْلِب5َِد َھْل ِمْن َمِحيصٍ َب  َوَكْم أَْھَلْكنَا قَْبَلُھْم ِمْن قَْرٍن ُھْم أََشدُّ ِمْنُھمْ 
 

 یاري در بس.نان بودندي از ارومند تري و نسخت تر ی که در سرکشیدر حال  ميشان نابود کرديش از ايوبسا کسان که پ

   آنھا بود؟ی برایزگاھيگر  اما ،گشتندن ياز نقاط زم

 یسيانگل ترجمه
 
But how many generations before them did We destroy (for their sins),- stronger in power than they? Then did they 

wander through the land: was there any place of escape (for them)? 

  

   ست؟ یچه کسان حالِ ، شانيحال امنظور از 

 یبه آن ُپز م.  ھستندی مِن ذھنی به فکرھای کنند و متکی کنند و مسئله حل میجاد ميق مسئله اي که با فکر دقیکسان

   :ندي گوی دانند و مین دارند و خودشان را عالِم ميدھند و َکّر و َفّر دروغ

  .  ,,...م ي، ما حل المسائل دارمي کنیما مسائل را حل م,, 

  !.  کنندیگر درست مي دیک مسئله را حل نکرده، مسئله اي یول

   ص؟ين َھْل ِمْن َمحيھا ببيَنقKُبوا ف

  دا کردند؟ ي پیزگاھيگرا يآ، ) و باورھا و فکرھاست ھانجا ُفرمين در ايِر زميز(ن نفوذ کردند يِر زمي که به زیکسان آن

  . دا نکردنديپ. نهدا کردند؟ ي پیزيراِه گر ايآ ص؟يَھْل ِمْن َمحزگاه بودند، ي فکرھاشان در ذھن دنباِل گرۀلي که بوسیکسان

  ". نان بودند ي سخت تر از ایکه در سرکشيم در حاليشان نابود کرديش از اي که پیو بسا کسان" 

و به نقاط  تر بودند ی قبل از ما نابود شدند، که در ذھن، از ما با سواد تر و از ما قوی کسان:ميي گوی ما ا]ن میعني

از  یزگاھيگرا يافته بودند، اما آي دست ی ذھنی از باورھا و فکرھا و دانش ھایاريافتند، به بسين دست ي از زمیاريبس

   آنھا بود؟ یبرا، ی زندگی ھایقدرت و از قانونمند

   .دا کننديپز ي گر نتوانستند راهِ .نه
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   َبَرد؟ی بکار مینه اي قرآن را در چه زمۀين آيمو:نا ا

د يد، مسئله درست کنيد و مسئله باز کنيد و مسئله درست کنيد به ذھن بروي شما بعنواِن انسان نبا:ن بود که گفتينه ايزم

 دانِش مسئله باز و بسته ید، ولي کنی مدايجاد مسئله، و باز کردن آن را پيرا آرام آرام، دانِش ايد، زيو مسئله باز کن

  .  کندی خورد، به شما کمک نمیکردن، به درد شما نم

  .ديرون ِبَپريد، از آنجا بي از دام ھا را باز کردیکينکه يقرار است که مثل مرغ، بمحض ا

   !.ديا مشغول مسئله درست کردن و مسئله حل کردن ھستيد؟ يرون بپريد بيادتان ھست که بايا شما يآ

  .  شودی بسته می کند، ُبعِد معنویمسئله درست کردن و مسئله حل کردن، فکر و بدن آدم را خراب م

آن را  یبرسد اما پختگا ي ،گفت، به ما نرسد که ی و شعوری انرژۀ ھمان بستیعنين بسته شود،  مایِ اگر ُبعِد معنو

 نو ی ھاینندگيت ھا و آفري، ارتعاش خCق شودی، جسم و ذھِن مان خشک مميريم، بپذيافت اش کنيم که درينداشته باش

  .  ُخشکدی در ما میان زندگيبه نو در ما کور، نرمش و انعطاف و جر

  . ستي نیزگاھي، گرلحظه، یزندگ، اِر مطلقيھش، خدام بر ُحکِم ي، جز تسلی ھستی ھایت از قانونمنديپس جز تبع

  . ديان را داشته باش دانش جھۀنکه شما ھميست، ولو اي نیزگاھيچ گريدر ذھن ھ

  .ديرون ِبَپريد از ذھن بيبا

   و عربیاز نزاع ُترک و روم

  بنَ شکال انگور و عِ حل نشد اِ 

 ،بنَ انگور و عِ  کردند، به اصطCح، مشکِل ی که بر سر ُفرم، سر اسم، با ھم دعوا م، و عربی ُترک و روماز نزاعِ 

  .  شان حل نشدشکالاِ  زدند، یان ھم افتاده، به ھم ُمشت مکه جاھل بودند و به ج آنھا .حل نشد، )لياُزوم، استاف(

 از گره ھا، جنگ یکي. زه ھمان مسئله ستيست. دي کنحلد مسائل تان را ي توانیزه نمي و ستیق فرديپس شما ھم از طر

  !. کنندیجاد مي اندازند، بعد ھم صلح ایَمرُدم جنگ راه م. است

ست ي نداشت، از بیچ مسئله اين آدم ھيش، ايست ساِل پيب" د که مثCي شود متوجهيشا. ديشما به مسائل مردم نگاه کن

مسئله درست کرده، مسئله .  کردهحلمسئله درست کرده، مسئله .  کردهحلساِل گذشته، دائم مسئله درست کرده، مسئله 

 کند، اما ھزار مشکل یحل مک مشکل را ي(!.  کندحل تواند آنھا را یگر نمياد شده که دينقدر زيا]ن مسئله اش ا.  کردهحل

  ).  کندیجاد ميدر کنار آن ا

  :مي کنیم، به خودمان نگاه مي نداریگران کاريحا: ما با د

 یم، آشتي کنی، دعوا م!م؟ي کنیم، گره باز مي کنیجاد ميم؟ گره اي داریتين وضعي، چنی، خانوادگ"ا فرداي" ا ما جمعايآ

  !. ... م؟ي کنیم

م، مردم به مسائِل يجاد کنياگر ما مسئله ا" اتفاقا.  شودی نمحلن موضوع يو بحث و جدل، ا نزاع با :دي گویمو:نا م

 یت ميند، عشق را تقوي عشق را ببیھر کس.  کندیت ميند، مسئله را تقوي که مسئله را ببیھر کس.  کنندیمان اضافه م

  نزاعِت ي زنده به حضور، در وضعارِ يِل ھشل است که از کانا کُ عشقِ ِر يتدبل،  کُ  عقلِ طرحِ ، نزاعتنھا راه حل . کند

  . ندي را در ھمه کس و در ھمه جا ببیزندگ.  شودینفوذ کند، جار
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  !. شودی، ِسرو ماريشھرعشق و صلح، با قدِح .  کندیت مان ميند و تقوي ببیار، ما را ميعقِل ُکِل، 

 خود را از یِ Cِت نفساني تمایِ نند، دست و پاد، َسرو مايدا کنيت پي نھای بۀشيد و رين لحظه، َسرو شوياگر شما در ا

دا ي پید، به عقِل ُکل، به عشِق ُکل، دسترسيشه در عمق حضور بتنيد، استوار و افراشته، ريا جمع کني ذھن و دنۀسفر

د مسائل را در ي توانی شود، می که از شما مرتعش می و با آن لطافت و ِخَردینصورت، با آن انرژيد و در ايکرده ا

  :دي گوین رابطه ست که ميدر ھم. دي کنحلن جھا

  یِن معنويمان لَسيتا سل

  ین ُدويزد ايد بر نخيايدر ن

. دي بشومانيسلشما  .ابدي ی خاتمه نمیبشر ۀجامع اتِ  ھا و اختCفی، دو گانگدياين ی معنودانِ  زبان مانيسل که ی وقتتا

  . )زباندان (نيلَس

   : داندیم. ا بلد است زبان ھا رۀ ست که ھمی خوِد زندگمان،يسل

  .  ستیِر آن زندگي زند، زیھر آدم، ھر طور که حرف م

 عمل ی زند، با زباِن زندگی حرف می کند، با زباِن زندگی نفوذ میِق زندگي ست، از طری از جنِس زندگی آدمیوقت

  . اندازدیھا را َبرم یُدو . دھدی می ھا و اختCفات را آشتی کند، دوگانگیم

 شان، بخاطر مِن یُدوانسان ھا بخاطر . د بردارديرا در انسان ھا، با ) اساسی ب ھا، اختCفاتِ یدوگانگ( ھا یودُ  داند که یم

  : نندي بی می را ھم مِن ذھنیگري که دارند، دیذھن

ن مِن ين شخص، اي ای وقتیول ...شتر است، مقاِم من با:تر است و ي دانِش من بشتر ھستم،ي ھستم، من بیمن قو,, 

   ازید در آن فضا باشد تا ِخَرِد زندگي ست و بایيکتاي، از جنِس ی و خوِد او، از جنس زندگیگري، بفھمد که دیذھن

ند، مھم نداند، در آنصورت و در آن ي را نبین جھاني ای ھایشتري و بیکمتر" د و اصCياي درونش بجوشد و با: ب

 مردم یِ  ھایُدو ھا و ی زند، در برداشتن دو گانگی حرف میِق ِخَرِد زندگيت و در آن مدار، از طريفيحالت، در آن ک

  .    تواند کمک کندیم

  :م، منيد از خود بپرسينم، ھمواره بايفراموش نک

  .  کنم؟یشرفت ميروزانه چقدر پـ 

  .  شوم؟یک تر مي  نزدی چقدر به زندگـ

  .  شود؟یان مي از من بی چقدر زندگـ

  !.  کنندین و آن چه؟ مينم اينکه ببين جھانند، نه اي در ا منیِ  و مھِم زندگینھا موضوعاِت اصليا

ت به کار َبَرد، تCش کند و پول در آورد، ينکه خودش خCقي ای خواھد پول درآورد، به جایم که یدرست مثل کس

ست ن ايحواس و خواست او ا!.  آورندین، چقدر پول در ميا اياورد که  آن ي کند تا َسر در بیکنجکاو شده، کنکاش م

  !.اورنديکه آنھا پول درن

  .!.  ,, شودیشتر ميپوِل شان از پوِل من ب کار کنند، یشتري بیِ ا ساعت ھاي درآورند یادتريپوِل زاگر آنھا ,, چون 

  .     "سه نکن يمقا. ! ُخب حواس ات را به خودت بده"
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  جمله مرغان ُمنازع باْزوار

  ارين طبل باز شھريد ايبشنو

  . دي سلطان گوش فرا دھطبلع سلطان است، به ي که مطی شکاربازِ  ھمچون زه گر،ي پرندگان ستیا

 ديبا، مانند ُعقاب ،باْزوار، !ميار، که با ھم جنگ داري ھشمرغانِ انسان ھا، ما ما ، )جنگ کننده( مرغان ُمنازع ۀھم

  .اي ب منیِ بسو : رسدی بگوش میيدائم ندا.  ستیِارجعانگ او، م، بيبشنو را، اري شھر،طبلِ  یِ صدا

   اتحادیش سوي اختCف خوزِ 

  د شادين ز ھر جانب روان گرديھ

  . دي وحدت بشتابیمانه به سوشاد ،ھر جانبد و از يدست بردار ،شي اختCف خوزِ  ز،ياز ست

م، يني بی از خدا جدا میم، خود را از زندگيني بی را جدا میگري خود و دیتا زمانم، ي ھستاختCف که ما در یتا زمان

به گران، خود و خدا، کنده، يو د خود دنِ يھوده، از دوگانه دير، ناسپاسانه و بي اساس و حقیات باختCفاز . ميدر دام

  . ميروان گردمانه شاد طرف ھر از ،اتحادسمت 

  ُث ما ُکْنُتْم َفَولNوا َوْجَھکُمْ يحَ 

  ْنَھکُمْ يَ  لَْم یَنْحَوهُ ھَذا الKذ

ا ي آن وحدت و ی خود را به سویرو) یا و چه در ھوا و چه در خشکيچه در در، جمعچه در خلوت و چه در ( ديھر کجا ھست

  .  ست که خدا شما را از آن باز نداشته استیزين چيد که ايگردانمان ِب يآن سل

 ۴۴١ هيآ بقره، سوره م،يکر قرآن
  

َماِء ۖقَْد نََرىٰ  الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتَاَب   َوإِنَّ َوَحْيُث َما ُكْنتُْم َفَولُّوا ُوُجوَھُكْم َشْطَرهُ ۗ َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َفَلُنَولَِّينََّك قِْبَلةً َتْرَضاَھا ۚ َتقَلَُّب َوْجِھَك ِفي السَّ

ا َيْعَملُوَن لَيَْعَلُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّھْم ۗ  ُ بَِغاِفٍل َعمَّ   .َوَما هللاَّ

 
 ی خاص و مستقل براید و قبله اي بر تو فرود آی که وحیدر انتظار( ی گردانی می آسمان رویم که به سويني بی، م)امبري پیا(

 وى به سوىپس، ر. یم که بدان خشنود شوي گردانی می قبله ایتو را به سو) یِ رو( البته ) شودنيروانت، معيتو و پ

ن  ي دانند که ایک ميد و اھل کتاب ني خود بدان سو کنید رويھر کجا که ھست) م شدگاني تسلیشما ا( و مسجدالحرام آور،

  . ستي پروردگارشان و خداوند از آنچه کنند غافل نیحق است از سو

 یسيانگل ترجمه
  

We see the turning of thy face (for guidance to the heavens: now Shall We turn thee to a Qibla that shall please thee. 

Turn then Thy face in the direction of the sacred Mosque: Wherever ye are, turn your faces in that direction. The 

people of the Book know well that that is the truth from their Lord. Nor is Allah unmindful of what they do. 

 
  .    اویِ به سو، َنْحَوهُ تان را به ید رويپس برگردان، َفَولNوا َوْجَھکُمْ د، يھر کجا که باش، ُث ما ُکْنُتمْ يحَ 

 خدا شما را ،ْنَھکُمْ يَ  َلْم یھَذا الKذد که ي او برگردانی تان را به سوید، روي کنی که مید و ھر کاري شما ھر جا باشیعني

  . نکرده استیاز آن رو، از آن مکان نھ
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  یگانگي من، به جانِب وحدت و یِ گفته فقط به رو!.  خودشی نکرده؟ فقط روی نھیيخدا ما را از نگاه کردن به چه رو

  . ديد نگاه کنيگر حق نداري دیِ د، به جاينگاه کن

  . مان نکردهیم، نھي مان را به سمت او برگردانینکه رويم، از ايشھر جا که با

  د؟ ي گردانی او برمی تان را به سوین جھان، چه موقع ست که رويپس شما در ا

  . دي گذاری، فرق نمی، در پخش و ارتعاش زندگیيکتاي یِ در فضا. دي ھستیيکتاي یِ در فضا که  یوقتـ 

  .دي حضور داریِ اريھشد، فقط ي نداری جسمیاري ھشیوقت. دي کنین نگاه نمد و به جھاي کنی نگاه ماو به یوقتـ 

  !.  اور از يد، غي کنیز نگاه ميد به ھمه چي داری جسمیاريد و ھشي حضور نداریاري اگر ھشیول

   ". نهن درست است؟  يا" 

  ميم و بس ناساختيکور مرغان

  مي نشناختیمان را دميکان سل

را يز. ميت شده ايبد ترب. ميبد ساخته شده ا، ميناساخت اريبس. مي در ذھن رفتیاريان ھش که بعنوميھست یکور مرغانما 

   !.مي نشناخت،یم دَ ک لحظه،ي یحت.  از خداستینشان و نمادکه مظھِر انساِن کامل، ، مان راين سلآ

   آگاه استیروني بک مقوله و موردِ ياز "  را که دائمای جسمیِ اريک لحظه، که ما ھشي یچ موقع نبوده، حتي ھیعني

 ین کاريما تا کنون چن!.  شود و به خدا نگاه کندیر جسمي غیِ اريل به ھشيم، تبدي کند، ساکت کنی و به آن نگاه م

  !. ميمان را نشناختيسل آن یمدَ  ی، حت"اصC. مينکرد

شه يھم. !ميِت شان نکردي، حما!مي، پاِس شان نداشت!ميسته شان بود، نشناختي زماِن خود را آنطور که شایِ  ھامانيسلما 

   ... !مي شویر متوجه ميد. !نطور بودهيھم

  ).  ديد به قرآن مراجعه کني توانیمشتر، ي بۀ مطالعیبرا.  بقره ستۀ سور١١١١٤٤٤٤٤٤٤٤ ۀياقتباس از آ(

  ميغدان دشمن بازان شدھمچو جُ 

  ميران شدي و وا ماندهٔ :جرم

ا، ي ذھن، دنۀرانکديا پرستان ھستند که در وي، دنی ذھنیھا من جغدان. مي شدبلند َپرواز دشمن بازانِ ھا، جغدمثل  ما

 ووا مانده  )بناچار( :جرم اند، ی، زنده گاِن به حضور، خوِد زندگی معنویِ  عارفان، انسان ھابازان، کنند و ی میزندگ

   . مي شدیرانيوگرفتاِر 

  مات جھل و عَ يم از غايکنیم

  زان خدايقصد آزار عز

 که در یکسان!. مي کنی را می معنویقصِد آزاِر انسان ھا،  خدازانِ ي عزقصد آزارِ  ،ما ار،ي بسی کوردلجھل وبر اثر 

  .  اندی و گرامزيعزار ي، حضور، خدا، بسیبارگاِه زندگ

  . دار و در حضورندي شان بیُبعِد معنو!.  اندمانيسل یين جھان، انسان ھايدر زماِن ما و در ا

  .  کنندی، حضور را تشعشع میشعوِر زندگ

  !.  مي کنیت شان ھم مي ذھِن محدودمان، اذیکيم، جغد مانند، گرفتار در تاري کنیما نه تنھا به حرِف شان گوش نم
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  مان روشننديجمع مرغان کز سل

   برکنند؟ی گنه کیپر و بال ب

    را بِکَنند؟اھان گنیپر و بال ب ممکن است که یک ارشاد شده اند، )ِر ھر دورانيناظر و پ( مانيسل که توسط یپرندگان

 حضور زنده شده اند، به عقِل یيکتاي یِ ن لحظه، به فضاي ای کسانند،روشن، )یخدا، انساِن معنو( مانيسل از یمرغان اگر

         ؟ َکنندیرا م گنه یپر و بال با ي نوشند، آیار مي را با قدِح شھری ناِب زندگۀُکل و عشِق ُکل وصل شده اند، باد

ست و در مِن يان چي داند جری باشد که ھنوز نمی تواند انساِن مِن ذھنی باشد، ھم میساِن معنو تواند انی ھم م گنهیب

   . کندی میخود، زندگ

  ندشَ نه کِ ي عاجزان چیبلک سو

  نه آن مرغان خوشندي خCف و کیب

 به دور )یقيعارفان حق(ان آن پرندگ.  رسانندیدانه م)  و امداد ھستندیاريازمند ي که نیمردم( ناتوان مرغانِ ه عارفان، به بلک

   .خرسندند ، پرتوان و شاد و یدشمنو  نهيکز و ياز ست

  . ندشَ کِ  یدانه م،  عاجزانیسو شوند، یت ميمان ھداي سلۀلي که بوسی، کسانی معنوین انسان ھايبلکه ا

 در شما، از جنِس ی به درجه ایفا، حت ُعرَ ۀياء، مو:نا، بقي زنده شود، مثل اولین جھان، در کسي خدا در ایمان رمِز خداست، وقتيسل (

 ین لحظه مي را که ای انرژیِ  ست که بسته ھایمان کسيسل، اد شوديمان زين است که تعداد سلي شود و تمام کوشش ما در ایمان ميسل

 کند و در جھان ھم یخودش استفاده م. ردي گی مآنجابسته ھا را از .  کندی نگاه مآنطرفبه .  کندیبه جھان نگاه نم.  کندیرسد، رد نم

  ). کندیپخش م

  ستند،ي را بلد نیِن زندگيي اشراف ندارند، آین زندگي ھستند که ھنوز به قوانی ذھنی ھستند؟ من ھای چه کسانعاجزان

 یانه يک حضور را کشف نکرده اند، اما عارفاِن آزاده، از آنھا یِ اريده نشده اند، ھشيي ذھن زایکيفھم نکرده اند، از تار

  .ندارند

Cه داران يم سرماي خواھیست که مي نین معنيم، به ايشه کن کني را از جھان ریم گرسنگي خواھیم، مييبگو" اگر ما مث

  .  دارندیستند فقط مِن ذھنيم انسان ھا َبد ني دانی، چون م!ميرياز آنھا انتقام بگن خشونت، ييت از آيبه تبعم  و يرا ُبکُش

  !.؟ ,, دارندینھا مِن ذھنيا ,, :ديي و بگو،!ديا را بکُش آنھ،ا نهي ؟ديھا کمک کنن نوع انسان يد اي خواھیا شما ميآ

انه، يِن وحدت گراييد، طبِق آيبِکِش نهيچد يرت را ندارند، باين دانش وبصيکه ا آنھا،  عاجزانیسوواضح است، شما 

 ۀلي ست که بوسی و اطCعاتیاري، شناخت و ذکاوت، ھوشین آگاھيدانه، ھم. ديي و عطوفت، عمل نمایِن مھربانييآ

  .  مي کنیون پخش ميزيتلو

  س رايقد تَ یِ شان پِ يد ادھُ ھُ 

  س رايد راه صد بلقيگشایم

 زنده شده به حضورشان، با اھداف و توانِ ، با َدم و جان و ی معنویِ ن انسان ھاي ا. ستی انساِن معنو عشقِ یِ  نواددھُ ھُ 

  .  کنندیقت باز مي حقی به سوس رايصد بلقراه ات پاِک شان، با کوشش و عمل مقدس شان، ين

ِس کشور سبا بود و ُھدُھد خبر آورد که يس رئين است که بلقي داستان اۀخCص. ست سبا ۀس، ملکيمان و بلقياشاره به داستان حضرت سل(

 یيايمان، ھدايصد امتحان سلان خود، به قيس با مشورت اطرافين خدا دعوت کند، بلقي خواست او را به دیمان مي وجود دارد و سلیمانيسل
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 ی کشور گشاست و اگر قبول نمی شد که پادشاھیرفت، معلوم مي پذیا را ميمان ھدايب که اگر سلين ترتي او فرستاد بدیم براياز زر و س

   ).در آمد شاني انِ يس به ديس را َرد کرد، سپس بلقي بلقیِ ايمان ھدايسل.  نجات بخش استیامبري و پی شد که آدم معنویکرد معلوم م

 . )ل استيتمث(

  . ِر راھنماستي سمُبِل، عارِف راه دان و پددھُ ھُ ت ين بيدر ا

  .  کندی مبازس را يراه صد بلق انتظار ندارد، یزي ِکَشد، چینه مي چی، وقتیک معلم معنويپس 

، یبر جھاِن ماد یپادشاھ اند که آماده ی، کسانرا سيبلقراه ھزاران تان د و عشق يمان شويد سلي توانیشما ھم م

   .دي باز کند،نرو، یيکتاي یبه فضا، َرھا و ی را در جھاِن مادی فقط جسمیاريھش

  شان گر بصورت زاغ بوديزاغ ا

  باِز ھمت آمد و مازاغ بود

 در یول، دوَ صورت زاغ بُ ه گر ب جسم است، بصورتاگر چه در ظاھر  . داردیاشاره به جسِم انساِن معنو، شاني ازاغِ 

   .! بلند پرواز را داردبازِ  ھمتِ  ،معنا

د مثل ي خورند، تولی ھستند که غذا میيانسان ھا . دارندی جسمیِ ازھاي ھم، تن دارند، بدن دارند، نی معنویانسان ھا

  .ُبلـــــــند پـــــــروازند. اند باِز ھمت.  وا: دارندیھمت کنند، اما یم

 یـــــــچيھ.  کندیبر ظاھر و بر باطن سلطنت م.  شودیَخم نم. ست یِر بال و َپـــــــِرعارف، انساِن معنويز زي ھمه چ

    .) استی، عCمت نفیما، در زبان عرب(. است مازاغ. م خود کنديست که او را تسلين جھان نيدر ا

  : شماستیک ُمدل براين يا. دينطور باشيد ھمي تان بایِ شما ھم در برخوردھا.  نجم استۀ از سوریه اياشاره به آ

  

  ٧١ هيآ نجم، سوره م،يکر قرآن
  

   . در نگذشتیاز حد مقّرر الھ د وينلغز، امبريچشم پ.  َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطَغىٰ 
  

  یسيانگل ترجمه
(His) sight never swerved, nor did it go wrong!  

                                                                                        
   لغزد؟یچشِم ما چگونه م

  !.دهي کند، چشم مان لغزیر مي اُفتد و آنجا گین جھان مي از ایزي، چشِم مان به چیاري بعنواِن ھشیوقت

  .ی البصر و ماَطعمازاغ:  بردیرا بکار م ،جم نَ ۀ سور١٧ ۀيآ مازاغمو:نا به تکرار، عبارت 

   . در نگذشتیحد مقرر الھ، از ان نکرديد، منحرف نشد، طغيچشمش نلغز

ن ياگر در ااست که ن يسد، اي نوی شما میکه مو:نا برا ،تيبن يامقصود . ن عبارت، فرموِل کار شما ھم ھستيا

  .  لغزدین، چشم تان نميگر بعد از ايد، دي َرویيکتاي ید و به فضايد از ذھن بِکَني خواھیم، یاريجھان، شما بعنوان ھش

  ". د ي کنی نگاه و اعتنا نمگريِز ديچبه . دي کنیه منگا( آنجا )ھمه اش به" 

 حضور، زنده یِ اري تان به ھشی جسمیِ اريِل ھشي حضور، تبدیِ اريد، زنده شدن به ھشين کار را انجام دھيد اياگر بتوان

   .، در حاِل انجام شدن استیيکتاي یِ شدن به فضا
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ن ي در ایزي کند و به چینگاه م( آنجا )ه چشم تان بهد، ھمواري را حس و تجربه کردیيکتاي یاگر زنده شدن به فضا

  .  لغزدیجھان نم

Cد، بلکه چشم تان به ي استفاده نکنین جھاني ای حسیست که شما از موھبت ھاين بدان معنا نيگفتم، ا" ھمانطور که قب

توجه . دي شویت نميا ھم ھوي دنیِ  لغزد، با داده ھای نمین جھاني ایِ Cت و صورت ھايت ھا و امکانات و تسھيوضع

  . دزدند نگه دارندیزھا نميتان را چ

توجه تان را بِکِشند و بَِبرند، حواس و توجه تان در "  توانند تمامای آنھا نمید ولي کنین جھان، توجه ميبه مقو:ت ا

  .  توانند تمرکز و توجه تان را نگه دارندی ھا نمیپراکندگ. ار و در تسلِط شماستياخت

  .  ستزنده، یگزند ،نظر، توجه

. ! کندی، شما را شکار م! اندازدیر ميستد، شما را گي ای آن می شود و روی جلب میزي شما، به چۀزندنکه توجه يھم

  !. کندیشکار مر انداخته و يگ را ما او ی ول،مي کنید که ما جھان را شکار مي آیبنظر م

  زندیلک م شان که لکي الکلکِ

  زندیک مد در شَ يآتش توح

   : کندی که دائم تکرار میا کََل  کَ لَ ، ی، انساِن معنویِ  لکلکِ

د، يو تردک در شَ را د يآتش توح، )، از آِن توست از آِن توستیجھاِن ھست(. ، ماِل تو، ماِل تو کَ َل  کَ لَ  .کََل  کَ لَ  تکرارِ  با

  .زندیم، یتزلزل و َتشتِت مِن ذھن

   . ماِل توست. ماِل توستانن جھي اۀھم :ديي گوی میشما بعنواِن انساِن معنو

  . ماِل تو. ماِل تو :ديي گوید و مي ھستميتسل افتد، ی که مین لحظه ھر اتفاقيپس، ا

مان و اعتماد، را بر ي پرتواِن وحدت، ایِ انرژ. دي زنی میيکتاي آتشگران، يد در شکِخود و  در شکِ نکار، يبا ا

  . دي زنی خود می مِن ذھنیِ  انظباطیان و بيلجاجت و طغ

 یزي خواھم، من چی نمیزين جھان ماِل توست، من چيد ايي گوینکه شما ميھم.  دارد شکشه ندارد،ي چون ریمِن ذھن

  . دي زنی خود میمِن ذھن د در شکِ يآتش توح توانم ببرم، ینم

. تسيمطمئن ن .است شک  و تشتت ویفيد و بCتکليدر ترد ،یمِن ذھن.  دوم استۀ، پھلون پنبی مِن ذھنشکِ در ضمن 

  : کند، چرا؟ چونیم شکز ي، به ھمه چیيکتاي، به خدا، به ی، به برادریبه دوست

 را یيکتاي.  شناسدیزان و انعطاف نميم.  خواھدیزه ميز را با ستيھمه چ. ر نداردي حق و قانون پذۀيروح. جسم است

  . کندی را حس، تجربه نماو ی آورد ولیبه زبان م

  . ماِل تو. اِل تو م:دي گوی لَکَلَکَش میانسان معنو

  .دي کند تا شما معنا را درک کنی ست که مو:نا، با الفاظ میي ھاینھا البته بازيا

  و آن کبوترشان ز بازان نشکُھد

  ش کبوترشان نھديباز سر پ
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 ی معنو انسانِ  بعنوانِ ،شمان يو ھمچنشان، کبوتر، عارفان یِ اري و ھوشینيزبي، تیدگيچي، مھارت، پینيک بيلطافت، بار

  . ترسدی نم.نشکُھدرون ي بی من ذھنبازانز ا

  . آورندیشما فرود م یِ ازي نیو ب یي رھاکبوترِ م و ُکرنِش در برابِر ي تعظرِ سَ ، ی، امکاناِت ظاھریروني بیِ بازھا

 احترام فرود َسرِ ، در مقابل اقناع، عدم درخواست و عدِم مطالباِت شما، ی جھاِن مادیرون، گردن کلفت ھايپس جھاِن ب

  .  آورندیم

  .ستي شما، کار ساز نیِ  آنھا، مِن ذھنیِ ي و زورگوی حضوِر شما کار ساز است و قلدریِ اريرا لطافت و ھشيز

 شما، آرامش، یِ کبوتر و تواضِع ی شود و از لطافت و سادگیجه مي نتی سامانی و بی و آشفتگی نظمی، بیياز زورگو

  .سامان و سکون

  شان که حالت آرد اويبلبل ا

  ش گلشن دارد اويخودر درون 

 جوشد و ی شان مدرون گلشنِ  از ی حضور دارند و زندگیِ اري ھشحالت که یي انسان ھایِ ، ندا عارفانیِ آوا، شانيبلبل ا

، رياِن حس سپاس و تقديذکر و ب، به یِح زندگيتسب شود، ھمه را به یزد و به جھاِن اطراِف شان مرتعش مي خیبر م

  .  خوانندی فرا میگر مخلوقات ھستي درون خود و دیيکتاي یِ کشِف فضا و مي تسلۀتجرب

  . کندی را خودش حس و تجربه مین علو روحيواضح است که مو:نا ا

  شان ز قند آزاد بودي ایطوط

  ش نموديکز درون قند ابد رو

اطن  و جاودانه از بی معنو قند وینيريرا شياز است، زي نی بی مادینيريو شز قند ا ، عارفانیطوط ،شاني ایطوط

  .  رسدیھر لحظه، م ،شانياروح 

   . عCقمند استینيري و شکر و شقندن پرنده به يا

ذ ي به لذای آکنده است و التفاتی معارف و مکاشفات روحقندِ ش از درون ست که یه از عارفيت، کناين بي ، در ایطوط

  . کندی نمیوي دننِ يريشبنده و جاذب و يفر

  . خود دارد درونِ  یِ ابد یِ نيري و شقند به رو رايز است،آزاد از و ي نی، بیروني بیھاقند از  شاني ایطوط

  . رسدی وصل میِ نيري و شی ھر لحظه شاد:م گفتيدر غزل ھم داشت

  شان در نظري طاووسان ایِ پا

  پران دگر بھتر از طاووس

  . ستيش ني َپرھایِ يباي به زطاووس یِ ھاپاد که ي دانیم

  .ان استطاووسگر ي دیِ ھارپَ  ازباتر يز، یانسان معنو  طاووسانِ یِ پا

 یھاربھتر از پَ ، ی انساِن معنوطاووسانِ  یِ پا :دي گویپس م.  پرواز استۀلي، وسرپَ  تواند َسمُبِل ذھن باشد و ی، مپا 

  .   ستی انساِن مادطاووسان

   صداستیران خاقانيَمنطُق الطّ 
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   کجاست؟یمانير سليَمنطُق الطّ 

  ست ویرونيپادشاھان با ين ي چخاقانِ  ی به معنیخاقانا منظور، ي کند و یاشاره م ی شروانیخاقانبه " مو:نا احتما:

  . تواند بفھمدی حرف مرا نمی ادعا کرده بود که ھر کسیخاقان.  که دارند) واناتيزبان ح( یريَمنطُق الطّ 

   :دي گوی کند و مید مو:نا به او ادعا اشاره ميشا

اعماق وجودش  از یمانير سليَمنطُق الطّ  ی ست، ولیقي حقرِ يمنطق الط از ی ظاھری تنھا انعکاسیر خاقانيمنطق الط

   . آوردی از دروِن خود آن را ممانيسل. برخاسته

  . دي آی مآنطرف از یگري کند و دی کار می موافق و برخاسته از جھاِن جسم و ذھن است و موافِق مِن ذھنیمنطق

 و چه به شاھان یخاقانم، به ھر حال مو:نا چه به ي کنیرت را نمن جسايد و ما ھم اي گوی نمیخاقانانشاءi به 

   :دي گوی میمعمول

 حضور و برکت را ھمراه ندارند یِ انرژ.  اند، فقط حرف و صوت اندین جھانيھا، انعکاِس دانش اريَمنطُق الطّ  یبعض

   . ھستینيري، آن حضور و شیمانيسلدر زبان  ،یمانير سليَمنطُق الطّ که در يدر حال

ان يحه سراي زبان حاِل مد،نيبنابرا. ن استي و سالکان راستیقي زباِن حاِل عارفان حق،یمانيسلر يمنظور از منطق الط

   !.؟کجاز يا ُگري؟ زبان حال عارفاِن دنکجاا طلب يدن

  ی بانگ مرغان را ھمیتو چه دان

  ؟یمان را دمي سلیدستيچون ند

  ؟یديندھم  یممان را دَ يسلکه ي؟ در حالی شناسی را از کجا م مرغانتو بانگ :دي گوی از ما میمو:نا خطاب به بعض

 کھنه ی ھای شدگی و باورھا و شرطی ذھنیکه من ھاي، در حالی کنیتو چگونه خود را به حضور زنده شده قلمداد م

د و ي قی؟، به اتفاق لحظه، بی بریگران، بکار مي؟، در رابطه ات با دی کنی را ھمواره با خود حمل میشه ايو کل

 و ی و قانون تعھد و ھماھنگی؟، قانون مزرعه و قانون جبران و قانون شکرگزاریستيم نيشرط و بدون قضاوت، تسل

  . ؟ی کنیت نميز را رعايپرھ

 رسد، ین لحظه ميار که ھر لحظه و اي و جاِن شھری انرژیِ  از سبوی؟، جرعه ای شنویزمان ات را نمماِن يبانگِ سل

   ... ! ؟ی کنی؟، خرج نمی کنیمافت ني؟، دری نوشینم

   که بانگش ُمْطربستیر آن مرغپَ 

  از برون مشرقست و مغربست

   . خاور و باختر گذشتهۀ آورد، از کرانی و نشاط در میھمگان را به شاد که یر آن مرغـــــــپَ  بال و

 سوق یجنبش و نشاط، انعطاف، صلح و دوست و ی و سبک روحی شادمانیِ ھمگان را به سو عارفان، یرواز معنوـــــــ و پیر روحانيس(

  . بخشدی دھد، نظم و سامان، آرامش می را پوشش ممغرب تا مشرق ،ی بخِش انساِن متعالیشاد بانگ .) دھدیم

ن کھکشان، در تمام عالم ي ایِ ان کند، در ھمه جاي عشق را از خود بی، انرژیک انسان معنوي شود که اگر یمعلوم م

  .رقست و مغربستمشاز برون . اثر دارد

   ستی تا َثریک آھنگش ز کرسيھر 
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   ستی تا عرش در کر و َفریوز ثر

  ).نيخاک، زم( یثر.  آسمان را فرا گرفتهتان يکوه و جCل او، زم شُ آوازِ 

 و شکوه و جCِل یيباي ز،یکر و َفر  ازی، جلوه ای عمِل انسان معنوھر حالت و ھر نغمه، ھر، آھنگ ھر قصد و ھر

  .  مطلِق حضور استیِ اريِح ھشي، و در تسبیگ مرِز زندیب

اِق ي را  با تمام توان، با ِمھر و فراست و اشتی مخلوقات جھان ھستی، تمامتا عرش )نيزم( یثر ز عارف ایِ فضادار

  . ردي گی وقفه، در َبر میب

  رودیمان مين سلي ایمرغ کو ب

   بودیعاشق ظلمت چو خفاش

 یپرنده است، ي وصل نیک معلم معنويا به ي که به حضور ی، انسانرودیان ممين سليا که، بدوِن ی که، انسانیمرغ

  . ستیکيتارو  ظلمت ۀفتي ش،خفاش حرکت کند و در واقع مانند مانيسلست که بدون مصاحبت 

  م؟ ي خوانین مطالب را ميچرا ما ا

 مانند ،رودیمان مين سلياکه بدون  یمرغ. دي داشته باشی، دسترسیک معلم معنوينکه شما، به مو:نا، در مقاِم ي ایبرا

  ).ميستيانشاء i که ما ن(.  ستیکيو تارعاشق ظلمت  ست که یخفاش

  د خفاش رَ یمان خو کن ايبا سل

   تا ابدیتا که در ظلمت نمان

 یاشب َپره،  یا، ی قبولت دارند و نه روِح زندگی ذھنی، نه من ھای ھستۀھمَرِد ، ی باب زندگَردِ  که ی مِن ذھنیا

   .یکه تا ابد در ظلمت نمان، خو کن مانيبا سلا ي، بی زنی َپرسه میِ کي و تاری که در گمراھیفاشخ

  یروی ره که بدان سو میزک گَ ي

  یشویھمچو گز قطب مساحت م

 .یشویمت يار انساني، تو خود معی رود گام برداری میيکتاي یسو  که بهیک متر، در راھي، زک گَ ي ۀاگرتو به انداز

ِن يي شود و در زنده شدِن مان به آی حضور محسوب مۀيمان سرمايم برايرویدان سو م که بزگم، در ھر در ھر قد

   :م، گفتيدر غزل ھم داشت.  کند، اثر داردی حضور، کمک میِ اري، به ھشیزندگ

  .، معشوق خود را به شما نشان خواھد دادیيد، جاي را جمع کنیاريج، کم کم، ھشيشما بتدر

  یجھیوک آن سو منگ و لُ وانک َل 

  یھرَ ی میوک و لُ ینگاز ھمه َل 

   : دھدیمو.نا بشارِت مان م

  .افتي ی نجات خواھی و ناتوانی، از ھمه نوع لَنگی رھسپار شویق الھي در طر، ناقص،نگلَ  َشل و ی اگر با پایحت

 و یزان، ناقص و ناکافيخ افتان) ود ری که با چھار دست و پا راه میکس( و لُوک ) ِکَشدیش را مي که پایکس(نگ َل  که ی کسیا

  .، ولو اندک اندک، اما کوشش کنی توانی، ھر چقدر می کنیناپخته حرکت م

  . ديد نباشيد و نا اميد، به خودتان و به کارتان ارزش دھي کنی خودتان کار میشما که رو
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شاد تر و .  شودیر مد، حضور برقراي شوی ھمآن متر انسان تر مۀد به اندازي روی مآنطرف که به یھر متر

  .دي شویدوارتر ميام

   :گر ھم گفتي دیي در جا.یھرَ یم، یمِن ذھن یوک و لُ ینگ لَ ۀاز ھم، یجھینگ و لُوک آن سو مَل  آن که یا

  . طلبیرا م او و خز یم او ی، نگران نباش بسوی توانی ادب، ھر طور که میده و بيلنگ و لوک و خم


