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 ۴۵۶٢وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
  

 ؟یفتاح تا کسِت ن فتح ز اِ ين ايبب

  ؟ین راح تا کيز   مست شو،یز ساق

   استی جان صورت راحِ قداحِ ن اَ يدر ا

  ؟یقداح تا ک صورت اَ ۀنظار

  ی ز خود برساز کشتیچو مرغاب

  ؟ی3ّح تا ک و مَ یصداع کشت

  یّباح زاد و از سَ یّباحتو سَ 

  ؟یباح تا کسانه و باد ھر سَ فَ 

   است ھر صبحیِه جان بخشيِف ) ١(َنَفْختُ 

  ؟یتا ک )٢(راق َفالُِق ا7ِْْصَباحفَ 

   است محفوظیچو جان بالغان لوح

  ؟یلواح تا کز اَ ثال کودکان مِ 

  ز آسمان است  )٣(ست رزقتچو فرموده

  ؟ی ف3ّح تا کیدن اين شوريزم

  نخدان زِ بِ ين سياز آن باغ است ا

  ؟ی ُتّفاح تا کیکيناعت بر قَ 

  وسفي سنِ جراحت راست دارو حُ 

  ؟یّراح تا کدوا جستن ز ھر جَ 

  توان ساختیز ھر جزوت چو مطرب م

  ؟یتا کّواح ز چشمت ساختن نَ 

  از خلق و از بعث  )۴(مي واحدفسِ نَ چو 

  ؟یرواح تا کدن اَ يجدا باش

  ا صدف واريدھان بربند در در

  ؟یگشاده چون تمساح تا کدھان بُ 

   بر دھان نهیند و قفلربَ دھان بَ 

  ؟یفتاح تا کع کردن مِ يز ضا
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*  
  ٩٢ه يحجر، آ )٥٥٥٥١١١١(  سوره)١(
  

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِدينَ  Kَفإَِذا َسو.  
  

  .ديدر برابرش به سجده افت. دميخود در او دم راسته کردم و از روح متعلّق بهيا آراسته و پپس آن گاه که او ر
  
   یسيترجمه انگل 
  

 
"When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him." 
 

  
 
  ۶٩ه يانعام، آ) ۶اره شم(سوره  )٢(
  

  .لَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  ذَٰ َفالُِق اSِْْصَباِح َوَجَعَل اللKْيَل َسَكًنا َوالشKْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا ۚ
  
روزمند يخداوند پ ري مقرر داشته است، تقدیو ماه را شمار ديبخش گردانده است، و خورشرا آرام شکافنده صبح است و شب] ھموست که[

  .ن استيدانا چن

  
   یسيترجمه انگل

  
 
He it is that cleaveth the day-break (from the dark): He makes the night for rest and tranquillity, and the sun and moon  
 
for the reckoning (of time): Such is the judgment and ordering of (Him), the Exalted in Power, the Omniscient. 
 

  
 ٢٢ه يالذاريات، آ) ١۵شماره (سوره  )٣(

 
َماِء ِرْزقُُكْم َوَما ُتوَعُدونَ  Kَوفِي الس. 

  
  .ود، فقط در آسمان استشی شما و آنچه به شما وعده داده میروز

 
   یسيانگل ترجمه

 
  

And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised. 
  
 
  ٨٢ه يلقمان، آ   )١٣شماره (سوره  )۴(

 
َ َسِميٌع َبصِ َما َخْلقُُكْم َو7َ َبْعُثُكْم إK7ِ َكَنْفٍس َواِحَدٍة ۗ K_ Kيرٌ  إِن 

 
  .نا استيخداوند شنوا و ب. ستي نیفرد) نش و زنده گرداندنيآفر(جز ھمسان ) در انجام(و زنده گرداندن شما ) در آغاز(نش شما يآفر
  

 
  یسيانگل ترجمه

 
  

And your creation or your resurrection is in no wise but as an individual soul: for Allah is He Who hears and sees (all  
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things). 

  ١٢ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 
  

  تا صدف قانع نشد پر در نشد                    صان پر نشد ي چشم حرکوزهٔ 

 
  یزي از مقا7ت شمس تبریسخنان

 یا را واقعهین داعي ایاز عھِد خردگ

   واقفیعجب افتاده بود، کس از حال داع

   تو:گفتی؛ میپدر من از من واقف ن. ین

  یدانم چه روش داری، نمیستيوانه نياو7ً د

  .ستيست؛ و ف3ن نياضت ھم نيِت ريترب

  یک سخن از من شنو، تو با من چناني :گفتم

   نھادند، پروردیر مرغ خانگيکه تخم بط را ز

  و بط بچگان برون آورد؛ بط بچگان ک3ن َتَرک

  شدند، با مادر به لب جو آمدند، در آب در

   است، لب لبیمادرشان مرغ خانگ. آمدند

  .یرود، امکاِن در آمدن در آب نیجو م

  نميبیا ميمن در!  پدریاکنون ا

  مرکب من شده است، و وطن و

  یاگر تو از من. ن استيحال من ا

  ا؛ وين دريا من از توام، درآ در اي

  .یاگر نه، برو بِر مرغان خانگ

 
 ۴۶٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  یروی ره که بدان سو میک گزي

  یشویھمچو گز قطب مساحت م

  یجھیوانک لنگ و لوک آن سو م

  یرھی می و لوکیاز ھمه لنگ

 
 ۶۶٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  پروردشان یخانگ مرغ یک بچگان بط قصهٔ 

 
 ات گر چه مرغ خانهیتخم َبطّ 
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  تيه تربير پر چو دايکرد ز

  ا بدستيمادر تو َبطf آن در

  پرستی بد و خشکیات خاکهيدا

  ا که دل تو اندرستيل دريم

  عت جانت را از مادرستيآن طب

  ه استين داي مر ترا زیل خشکيم

  ه استيه را بگذار کو َبدرايدا

  ه را بگذار بر خشک و برانيدا

   چون َبطانیاندر آ در بحر معن

  ا مادر بترساند ز آبگر تر

  ا ران شتابي دریتو مترس و سو

  یا بر خشک و بر تر زندهیتو َبط

  یاگنده چو مرغ خانه خانهین

م۟  Kی آدم شھیَنا بنتو ز َکر  

  یا پا نھي ھم به دریھم به خشک

   اْلَبْحِر بجانیعل  )۵(که َحَمْلَناُھمْ 

  ش راني اْلَبر پیاز َحَمْلَناُھْم عل

  ستير راه ن بیک را سويمر م3

  ستيوان ھم ز بحر آگاه نيجنس ح

   از َملَکیوان بجانيتو بتن ح

 ن ھم بر فلکي ھم بر زمیتا رو

  باشد بشر )۶(تا بظاھر ِمْثلُکُمْ 

  ور دهيِه ديْ  إَل یوحَ يُ با دل 

  ني فتاده بر زمیقالب خاک

  نيروح او گردان برآن چرخ بر

   غ3میم ايانيما ھمه مرغاب

  مامداند زبان ما تیبحر م

  ريمان بحر آمد ما چو طَ يپس سل

  ريم سَ يمان تا ابد داريدر سل

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

  ش جمله حاضرستيمان پيآن سل

  بند و ساحرسترت چشميک غيل

   و فضولیتا ز جھل و خوابناک

   ملولیش ما و ما از وياو به پ

  تشنه را درد سر آرد بانگ رعد

  ند کو کشاند ابر سعدچون ندا

   روانیچشم او ماندست در جو

  خبر از ذوق آب آسمانیب

   اسباب راندیمرکب ھمت سو

بِب 7َجَرم محروم ماند Kاز َمس  

بِب را عيآنک ب Kانيند او ُمس  

   جھان؟ی نھد دل بر سببھایک

  

  
  ٠٧ه ياسراء، آ) ٧١شماره ( سوره )۵(

 
 

ْلَناُھْم َعلَىٰ  Kَباِت َوَفضfي Kَواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھْم ِمَن الط fْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُھْم فِي اْلَبر Kْن َخَل َوَلَقْد َكر Kْقَنا َتْفِضيلً  َكِثيٍر ِمم. 
  

م ي دادیھا روززهيشان از پاکيم و به ايمراد روانه داشت] بر مرکب[ا ي و دریم و آنان را در خشکي داشتی که فرزندان آدم را گرامیبه راست

  .ميدي بخشید برتريد و شايم چنانکه بايادهي از آنچه آفریاريو آنان را بر بس

  

  
  یسيترجمه انگل

  
 
We have honoured the sons of Adam; provided them with transport on land and sea; given them for sustenance things  
 
good and pure; and conferred on them special favours, above a great part of our creation. 
 
 

  ٠١١ه يكھف، آ) ٨١شماره (سوره )٦٦٦٦(

 
 

َما أََنا َبَشٌر ِمْثلُُكْم ُيوَحىٰ  Kَما إَِلٰ ُقْل إِن Kأَن Kِه أََحًداٌه َواِحٌد ُۖھُكْم إِلَٰ  إِلَيfِه َفْلَيْعَمْل َعَم3ً َصالًِحا َو7َ ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َرب fَفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َرب  
 

  )رحمت (یکتاست، پس ھر کس به لقاي یخدا  شمایرسد که خدای می من وحھستم که به یست که من مانند شما بشرين ني جز ا:بگو

  .ک نگردانديشر  را با اویش احديو ھرگز در پرستش خدا کوکار شوديد نيدوار است بايپروردگارش ام
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   یسيترجمه انگل

  
  

Say: "I am but a man like yourselves, (but) the inspiration has come to me, that your Allah is one Allah: whoever 

expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner. 

  
*  
  

  

  

  : کنمیواِن شمِس مو7نا شروع مي از د٢۶۵۴ گنج حضور امروز را با غزِل ۀ برنامیبا س3م و احوالپرس

  

  ۴۵۶٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ؟یفتاح تا کسِت  ز اِ ن فتحين ايبب

  ؟ین راح تا کيز   مست شو،یز ساق

  . شي گشایعني، فتح

  .  شودیموده مي پی ھر انسانیِ ، به سوین لحظه از جانِب زندگي که ای برکت و سعادتیعني

 و ی و بدنیستم فکرين موھبت وعشق، وارد سين ِخَرد، اين برکت، ايش، اين گشايد، ايم دي ھمانطور که خواھیول

  !. شودینمعمل ما 

  .فتحن ين اي بب:دي گوین مو7نا مي ھمیبرا

  !.مي زنیم و پس ميني بی دھد، نمی به ما مین لحظه، زندگي را که ایزدي شود که ما، شراِب ایمعلوم م

  . ش کردنيطلب گشا.  طلب فتح کردنیعنيِاستفتاح ھم 

  . مي توجه کنیتا کبه عبارِت 

 ی می شما جارین لحظه، به سوي را که ھر لحظه، که ایب و موھبِت زندگد شراي خواھی میتا ک " : پرسدیمو7نا م

  ".؟ !ديشود، پس بزن

ن موھبت ي ما ای کند ولی مان را، به ما اھداء می اموراِت مان، از جمله اموِر مادۀِش ھمين لحظه، گشاي ایپس، زندگ

  !. مين کی طلب میم و ھمواره آنھا را از جھان ماديري گیم و نميني بیھا را نم

    : کندیمو7نا دعوِت مان م

 کند، ی را تجسم و عرضه میروني3ت و امکاناِت بينکه، به ذھن ات که مقو7ِت و جذبه ھا و تسھي ایتو به جا" 

  ". ر ي بگیا از ساقي، بی، فتح را بخواھی و از آنھا شراب زندگیمراجعه کن

  ؟ین راح تا کيز   مست شو،یز ساق. است، بودن، رمِز ی رمز خدا، زندگیساق

  .  شرابیعنيراح 
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 پول و ھمسر و : ات، مثلی ذھنی و از اجسام و ُفرم ھای، در ذھن ات در جا بزنیاري بعنواِن ھشی خواھیچقدر م

ر کرده و آنھا را ي تو سرازین لحظه به سوي، ھمان که خدا، در ا!؟یش بخواھي و گشای زندگ...بچه و دوستان ات، 

  !.ی زنیپس م

   :مي پرسیم و از خود مي دھیر نورافکن قرار ميم، خودمان را زي کنیان نگاه نمگريما، به د

 یا نه؟ رد ميرم؟ ي پذیزد، مي ری به اموراتم، به فکر و اعمالم مین لحظه، زندگي را که ایش و شرابيا من، گشايآ

 در ی و آشفتگیم نظی و بی برنامه گی در فکرھا و حس بی و گم شدگیيکنم؟، اگر حالم خراب است و حس جدا

  !. زنمی کند، پس می به من اھداء مین لحظه زندگي را که ایشيگشا" م را دارم، اگر اضطراب و غم دارم، حتمايکارھا

  .  ستیت واقعي، آرامش و حس ھوی رسد، حامِل شادی می زندگی که از سویش و شرابيرا فتح و گشايز

   ؟یتا کن راح يز  : ُپرسدیمو7نا م

  د؟ ي آی نمین موھبت ھا، از مقو7ِت ذھني که ای متوجه شویخواھ ی نم؟یتو تا ک

 شود؟  یرون کسب نمي، از جھاِن بیت واقعي، حِس آرامش، حِس ھوی حِس زنده بودن، حس خوشبخت: مثلیيش ھايگشا

. !یرون، تقاضا و جستجو کني را که ذاِت خوِد توست در ذھن و در اجسام، از جھان بی جوھِر زندگی توانیتو نم

  .  انتظارات و توقعات و دعواھا ستۀاِن ھمي،، پامھمن ين درک ايبنابرا

   : شودی، به شوھرش معترض می، خانم"مث3

  .  ,,!؟ین کني را تأم اتک زن و دو بچهي ی و شادی خوشبختی توانی، نم!، و چرا؟!تو چطور؟,, 

 شما آنھا را ی شود ولی به شما داده می زندگین اqن از سوي، ھمیقي حقین آرامش و شاديا.  تواندیچکس نميھ" 

  ! ".   دي کنیرون، طلِب شان مي بیِ د و از ھمسر، از ُفرم ھاي کنید، رد ميري گید، نمي دھیص نميتشخ

  د؟ ي کنی را از ھمسرتان طلب میحا7 چرا برکاِت زندگ

  . ديساخته ا دارد ی جسمیِ اري، که ھشیک مِن ذھني، یک مِن جسميد و ينکه به ذھن رفته اي ایبرا

 یر از جسم نمي و آرامش وجود دارد، اما چون غی و خوشبختی داند که شادی، می جسمیارين ھشي، این مِن ذھنيا

نکه ھمسر، فرزند، ي کند و از ایش را از آنھا طلب ميازھايند و ني بیند، ھمسر و فرزند و دوست را ھم جسم ميتواند بب

  . کندی میاحساس غم و بدبخت.  شودین کند، سرخورده ميه و تأم تواند انتظارات او را برآوردیدوست، نم

  !. د؟ين اشتباه ادامه دھي و در این انتظارات توھميد به اي خواھی م؟یتا ک

م و ي اندازی خودمان مینور افکن را رو. مي داریقلم و کاغذ برم. د از خودش بپرسدي بایھر کس. مي پرسیاز خود م

   :ميي گویم

  رم؟  من چند سال داـ

  گران دارم؟ي از دی چه انتظاراتـ

  گران ادامه دھم؟ي خواھم به توقعاتم از دی م؟یتا کـ 

  رون داشته ام؟ ي بیايست که از دني نی امروز من، مربوط به توقعاتی ھایا سرخوردگي آـ

   خواھم؟ی می چه؟ و از کـ
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  د بکنم؟يم، چکار باو مست شو رمي شراب بگیدار و از ساقينکه از خواِب ذھن بي ای اqن براـ

  د شروع کنم؟ي چه موقع باـ

   تجربه نکرده ام؟ ی کافۀرون را به اندازي و از جھان بیگريا درخواست از دي آـ

  . نکار را بکنمي ساله شده ام، پس موقع آن است که ای، س" اگر مث3ـ

  . ر ھم شدهي اگر شصت ساله شده ام، دـ

 کردم و یگران تقاضا مي را از دی و زندگیال، که آرامش و خوشبختن چھل سال، پنجاه سال، شصت سي ایا طي آـ

 قرار و ِکسل ین و بيرت زده و آشفته و خشمگيجه حين کنند، ندادند و در نتيم تأمين خواسته ھا را برايآنھا نتوانستند ا

  !. ستي نیدم، کافيدم و درد بدوش کشيشدم، رنج

  . ادامه دھم؟ن توھم و عدم تعادل ي خواھم در ای؟ میتا ک ـ

  .دياز خود بپرس" شما حتما

  :ديينگو. ده ندارديد، فايد که در اشتباه ھستيد و نفھميه نرويد، اگر به ته قضين سوال ھا را از خود نکنياگر ا

  ستم؟ يگران خوشبخت اند، من نيچرا دـ 

  ند؟ ن کینکار را مي اگراني د چراـ

   .ھم دارم توقعات را دارند، من ...ن ي ھمه از ھمسرشان اـ

   ...ه ينطورند، من ھم مثل بقيھمه اـ 

  گران ھم دعوا ندارند؟ يد که دي دانیگران خوشبخت اند؟ از کجا ميد که دي دانیشما از کجا م

  !. ستي نی، راِح مست شدن از ساقیست، راِح خودشناسيکه راِح عرفان ن ،هينطورند، من ھم مثل بقيھمه ا

  !.راِح اشتباه است

   :ديخواھد به خدا برسد با ی که میھر کس

  .  خود کار کندی خود را مجرد و تنھا کند و روـ

  .دائم ذھن خودش را تماشا کند. ر سوال ببردي دائم خود را زـ

   کند؟ ی او چه میند مِن ذھني ناظر خود را عقب بکشد و ببیاري بعنوان ھشـ

   کند؟ ین نمي خواھد و چرا خودش آنھا را تأمی می را از چه کسانیيزھاي چه چـ

 توانند به او یگران نمي را که دیيزھايچ" رون به صفر رسانده؟ مخصوصايگران و از جھاِن بيا توقعاتش را از دي آـ

  . بدھند؟

 توانند ی دھند، نمی توانند به ما حِس خوشبختیم، اما نميني ما بخرند و ما در آن بنشیک خانه براي توانند یگران ميد

. ت و حس زنده بودن، حِس حاِل خوب دھندي درک و حس ھوۀار و فراست و قوياس و معيمقبه ما ِخَرد و حکمت و 

  .ديايد بجوشد و با7 بين حس ھا از درون خوِد آدم بايا

 حاصل از بدست آوردِن ی خوشیم، چند ساعتي خود بخری برای خوب بدھند، ط3 جواھریک کادوي بدھند، یبه ما پول

   :ی مِن ذھنۀشعاِر برجسترا ي دھد، زیآن، به ما دست م
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م دوباره به ھمآن حس ي گردی رود و برمین مي از بین خوش حالي بعد، اثر ای، است، اما کم ,,شتر، بھتريھر چه ب,, 

  .ی و حِس نقِص مِن ذھنی حالی و بی و حس پژمردگی و حس افسردگی از زندگیيجدا

   :ديد سوال کنياز خودتان با

  ص دھم؟ ي خود را تشخی توانم مِن ذھنیا مي دارم؟ آیا من ھم مِن ذھني آـ

  نم؟ي توانم حس نقص، خود را ببیا مي کنم؟ آیا من ھم حس نقص مي آـ

   خود، با حس نقِص خود برخورد کنم؟ی توانم با مِن ذھنیا ميآـ 

م برآورده يداررون يگران و از جھان بي را که از دی نا تمام، تمام شوند و توقعاتی کند که اگر کارھای فکر میمِن ذھن

  .!.مي رسی میقي و آرامِش حقیشوند، به خوش

   استین اَقداح صورت راح جانيدر ا

  ؟ینظاره صورت اقداح تا ک

  .دياز جنِس جان ھست. دي ھستیاز جنس زندگ) ميبارھا گفت(د ي کنید و ذھن تان را تماشا مي کشی عقب میشما وقت

  .قدح ھا، یعنياَقداح 

. ، جاِن او، روِح اوستیزدين شراِب ايا. خته شدهي در آن ریزديشراب ا. م شراب استک جايک قدح، ي، یھر انسان

  .  ست که انسان با آن ُپر شدهی استعدادیزديشراب ا.  ستیزندگ

  .دهي مست شونده و مست کننده رسیِ  کرده و پخته و به وضعی را طی ست که دوراِن غوره گیشراب

  .مير کرده و مانده ايجاناِت مان، ھنوز در ذھن گيسم و فکر و ھ با جیم منتھي ھستی ما از جنس زندگۀھم

در مورد آنھا "  که قب3یھمان چھار ُبعد(.  دھدیجاناِت تان، و جاِن شما را نشان مي تان، ھیِ ِب فکرھاي جسم تان، ترک:قدح

   .)جان و یمعنو و ُبعد یجاني، ُبعِد ھی، ُبعِد فکریکيزيُبعِد ف: ميصحبت کرد

  .ديني بین قدح مير چھار ُبعِد خود را در ايتصو.  شماستۀنيي قدح، آ:ن گفت توایپس، م

. ميني بی شان را میِ  زنند، طرز فکرھای که حرف میم، کميني بیم، اول جسِم شان را مي کنی ما به آدم ھا نگاه میوقت

جانات ي زنند، ھیند، داد م شوی ھم مین و عصبانينھا خشمگيم که اي شویکدفعه متوجه ميم، ي کنی با آنھا زندگیمدت

  . ميني بی شان را میِ  و دردھایمنف

  . ک فرشته ستي، ین صورت، زندگين قدح، پشِت اي در درون ای کنند، ولینجا بسنده مي ھا تا ھمیبعض

 مان از جنِس جسم، از جنِس ینکه مِن ذھني ایبرا!. مي کنیف ميم و مجسمه توصيني بیما انسان ھا را مجسمه م

 آنھا صحبت و ۀدر بار .ميني بی، بعنوان صورت و فُرِم می جسمیِ اريگران را ھم با چشِم ھشيد.  ستیسم جیِ اريھش

  .چقدر؟ .دي ھستیِر ذھني خود، مجسمه و تصویرا خود شما ھم براي ز...م، ي کنیقضاوت م

  !.د؟ينيد، فرشته بودِن شان را انکار و آنھا را مجسمه ببيد به آدم ھا نگاه کني خواھی م؟یتا ک

  !.د؟ي داشته باشین نگاھيد چني خواھی م؟یتا ک

 شرابش را ین قدح ست که ساقين جنس و در ايد و در اي ھستی زندگۀد که از جنِس زنديد متوجه شوي خواھی نم؟یتا ک

  .ن لحظه ستين شراب، مقاومت و اعتراِض شما، با اتفاِق ايو علت پس زدِن ا!.  کند؟ی می و خالیجار
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  !.د؟ي کنیزه ميمقاومت و ست ن لحظه،يِق ابا اتفا ؟یتا ک

داد و يحال آنکه، رو.  خواھدی می شراب زندگیروني بیِ ت ھا و ُفرم ھا و صورت ھاي از وضعیم که مِن ذھني دانیم

  !. دھدی تواند به شما زندگین لحظه، نمياتفاق ا

بر وفِق ...  من، اخ3ِق فرزندم،  ھمسرِ ۀافيِس من، قيا، شکِل دوسِت من، فکِر رئي، صورِت قضایِت فعليوضع,, 

  .  ,,نطور باشندي خواھم ای، نمستندي من نیخواسته ھا

  ؟ی ھستینطور باشند؟ چرا ناراضي ای خواھیچرا نم

  . ,, کنندین نمينکه انتظارات و توقعاتم را تأمي ایبرا,, 

  ".ن کند ي انسان تأمینھا را برا تواند آی، نمیرونيچ عنصر بي ست که ھی و شادیتوقعات و انتظاراِت تو، خوشبخت" 

  :مي شوی خود میِ ب ھايگر از عي دیکيپس ما حا7، متوجه 

  .ميني بیم، آنھا را ھم مجسمه ميم، چون خودمان از جنِس مجسمه ھستي کنیبه آدم ھا که نگاه م

 ی خود تمرکز مگران چگونه ست، ما فقط به نوِع نگاهيست که نگاه دي خودمان است، مھم نی، نورافکن رویاما وقت

   :مي پرسیم و از خود ميکن

ارانه، از جنس ي شود که خود ھنوز ھشینم، پس معلوم مي بی زنده را را در انسان ھا نمی، اگر زندگی،، اگر فرشته گ

  .  خود کار کنم ،،ید روي نشده ام، بایزندگ

   چه؟ یعني خود کار کردن، یرو

روز از ي و پید طلبيي مثل تأی کاذب روانشناختیازھاياز خواستن ھا و ن، ین جھاني ای با داده ھایت شدگيا از ھم ھويآ

 تر، خداپرست یسه و دانش مند تر، پول دارتر، خوشگل تر، عاشق تر، معنوياز به مقايرون آمدن و از نيبحث وجدل ب

   کنم؟ یز ميه، پرھاراني ھش... گران راه افتادن و مثل ھمه بودن، و يِن ذھن، از دنبال ديدِن زميتر بودن، از شور

  .ا نه؟يھستم،  ر نورافکن خوديخودم ز" واقعاا يآ

.  ,,...د زرنگ باشم،يگران زرنگ اند، من ھم بايچون د. مي گویند، پس من ھم دروغ مي گویگران دروغ ميچون د,, 

د جواِب شما را  توانیچکس نميھ. ديد جواِب خودتان را بدھي توانیخودتان م. ديد جواب دھي خود، بای ھا؟یتا کن يا

   : خود استینکار مستلزم ارزش گذاشتن رويا. بدھد

  . ، من ارزش دارم ،،!فتمي مردم کردند، دنباِل شان راه بیستم که ھر کاري نمقلدک ي،، من فقط 

   :بقوِل مو7نا

 است که ن مھمي خواھد در من زنده شود، بنابرایارانه ميت ھشيين خدايا.  ھستمی،، از جنس خدا، از جنِس زندگ

ر کنترل و نفوِذ خودم ھستند، آنھا را از فکر يم، زيفکرھا و رفتارھا.  خودم ارزش قائلمیبرا.  خودم باشدیتمرکزم رو

  .د نکرده ام ،،يه نگرفته و تقليگران عاريو رفتار د

  ی ز خود برساز کشتیچو مرغاب

  ؟ی و م3ّح تا کیصداع کشت

  . بان استيھم ِکشت و یخودش کشت.  کندی آب شنا میرو، یمرغاب
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  . دردسر، رنج و زحمت یعني، صداع

 ِکشد و ی اش را می، ھر جا دلش خواست، کشتیِس آن ِکشتيم3ح و رئ. مي ذھن شده ایِ ، سواِر کشتیاريما بعنواِن ھش

  . َبَردیم

 یم، بدوش ميا که خودمان را شناخته یدردسرش را از زمان. باِن ماستي ھم کشتیِ مِن ذھن ست و ی ِکشتۀذھِن به مثاب

  .ميِکش

  . ,,...،  کنمیم ات  کنم، خوشبختیمن تو را اداره م ,, : کند کهی ما ادعا میِ مِن ذھن

  .  و تمام آرامِش ماستی، تماِم شادیُمزِد او تماِم زندگ. ردي گی نابخردانه و ابلھانه اش، ُمزد ھم میباني کشتیبرا

  !.  کندیل ميف و مي مان را حیي خدایستعدادھام، برکت و اي اش شده ای که سوار کشتیبانين کشتيا

  :مييد قاطعانه بگويبا

 ام و ی خودت، من مرغابیِ ک پوسته ست، ارزاني ات که فقط ی تو سوار شوم، کشتی خواھم در کشتینم"  من اص3،،

  .،، ...تواند شنا کند  ین لحظه مي ایِ يکتاي یِ  به دروِن آب ِبَپَرم، جاِن من در فضاین کشتي، از ایقرار بود در ده سالگ

د، آن ناظر، اصِل شما، حضوِر شما، ھمان  ي تان نگاه کنیِ د و به فکرھايد عقب بکشي توانیشما بعنواِن ناظِر ذھن تان م

  . دي و شما ھم ھمان ھستیاريھش

 و رنجش بان، با توقعاتين کشتيا.  شودی ھا شروع مید، آن توقعات، دردھا و ناراحتي شوی دوباره جذِب ذھن میوقت

  .!.  اوردهي که سر ما نیيھا و انتظاراتش، چه ب3ھا

  . کنندید مي ما تقلیِ  ما شده اند، از مِن ذھنی ما گذاشته و سواِر کشتی کشتیِ ِق شان را روي ھم قایعده ا

   ".نهن درست است؟  يا ايآ" 

   :ديي، بگویک مرغابيشما بعنواِن 

  .  به درون آب ِبَپَرم و شنا کنم ،،ین ِکشتيتوانم از ا ین لحظه، مي ایِ يکتاي یِ ،، من، شناگِر فضا

  . ، َکنده و مستقل شدن از مادر دوم مان استین مِن ذھنيده شدن از ھميين زايو ا

 ترسند به درون آب ِبَپرند ی می زنند، ولی شان را به آب میِ  پای ذھن ھستند، کمیِ  کشتۀشتر انسان ھا، درست در لبيب

 زنده ین زندگيه اش ھم ھميکرا.  کندیه ميبان ھم دوباره طلب ُمزد و کرايکشت.  گردندی برمیو دوباره به درون کشت

  .زه با خداستين لحظه، ستيزه با ايه اش، ستيکرا. در لحظه ست

  .ن لحظه، اتفاق آن استي اۀافيق. زه با خداستين لحظه، ستيزه با اي ست:ميگفت

ن يک و محدود، در ھمي تنگ و تاریم، به 7نه اي که ما از جنِس آن ھستی ایتناھي 7یِل فضايبان، تبدين کشتي اۀيکرا

  !. ستیکشت

  ی و از سّباح زادیتو سّباح

  ؟یفسانه و باد ھر سباح تا ک
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ن يم و درِک ايت، امتداد خدا ھستييما خدا. ، خداست، شناگر بودهیمادر ما ھم که زندگ. ميما شناگر.  شناگریعنيَسباح 

 خدا، از جنِس یاريھش، از جنِس یزندگم که ما از جنِس يد تکرار کنيد ھر جلسه بايشا. م است مھیليصورِت مسئله خ

   :"اما ضرورتا. ميھست

  . مي شوی مذھن وارد ـ

  . مي شوی می اق3م ذھنجذبـ 

  . مي کنی درست میمِن ذھن از خود، بناِم یر ذھنيک تصويـ 

  . وجود ندارد ست، که ی فکری و شبحیک مِن توھمي، ین مِن ذھني اـ

  !.  کند که مثل خودش را ساختهی فکر میاريھش

  .ن جھان، وجود نداردي که اصل ماست، در ایاري مثل و ماننِد ھش:مي مھم است که بدانیليخ

ن مِن يالبته، وجوِد ھم. مي سازی ست، مین مِن ذھني، خدا، مثل و مانند ندارد، اما ما مثل و مانند آن را که ھمیاريھش

  وه، به درختِ يرا ما، ماننِد ميم 7زم ھم ھست، زي قابل قبول، و ھمانطور که گفتی زندگی، برای مدت کوتاھیِ ، طیذھن

  . ده شوديم، که چيد اجازه دھيد، باين درخت رسي اۀوي میاما وقت.  َپزاندی ما را میم و زندگي چسبی جھان م

   . خود قائم شودی، که خودش، خودش را شناخته، رویاريبعنواِن ھش

  م؟ي مشغولی ما، به چه کاریول. مي ھستیيکتاي یِ  شناگر در فضایِ اري، ھشیھم ما و ھم زندگ

   !.   مي کنی شناگرھا را نقل مۀافسان!. ميدر ذھن، به حرف و قصه مشغول

  . مي کنیف مياز مو7نا تعر" مث3

م، يم که از شناگر زاده شده ايمتوجه شو!. مي را بشناسخود یِ م تا شناگري خوانیکه ما آثاِر مو7نا را مو7نا را ميدر حال

  . ميستم کنترل و ترس را از دست بدھيم سيستيم اما از ترس حاضر نيم، اqن ھم شنا بلديشناگر

  م؟ ي کنیم، چرا کنترل مي ترسیچرا م

ا به کنترل  حواس مۀچرا ھم!. م؟ير کنترل داشته باشيد زي اوضاع را باۀچرا ھمسرمان، بچه ھامان، دوستاِن مان، ھم

  !. است؟

م و اگر سکان کنترل را رھا ي کنیا را ما اداره ميم که دني کنیم و فکر ميم سکاِن کنترل را رھا کني خواھیچرا نم

  !.  شودیا خراب ميم، دنيکن

  ".ست ي نیزين چيچن. " نه

 اش را ھم یقيم، حقين کی چون با ذھن صحبت میم، ولي کنی، صحبت میقيا حقي یما از سباح ھا، از شناگراِن مصنوع

  . مي کنی میمصنوع

نکه ي ایدار کردن خود، بلکه فقط براي بیاِت او، البته نه براي از مو7نا، از ابی که خودش شناگر نباشد، ولیکس

،  ,, ...!ا مو7ناي ین ف3ني، ا!!! بوده یعجب شناگر ,, : و مطرح کردِن خود، صحبت کندیيبصورت افسانه داستانسرا

  !.دارد؟ده يچه فا
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ت شعر گفته، از کجا به کجا ي بوده و چند بینکه پسر کيد مو7نا، وصِف اي تمجیات را براين ابيما بعنواِن شناگر، ا

  .مي خوانی نم... داشته و ی و عجب توان و حضوری بوده، عجب تبحریرفته ، عجب شاعِر معروف

  ". شناگر شخِص شماست . یشناگر تو ھست. نه" 

   :ديي گویشما م

 خواھم ینم.  را بھتر بشناسمخودِت شناگر بودن ي خوانم که قابلین منظور مي، شناگر من ھستم، مو7نا را ھم به ا،

  . م ،،ي گوی افسانه و داستان ھم نمیاز شناگر. ، مرا پشت خود سوار کند، من خود، شناگرمیباشنده ا

  .مي کنید و صحبت نميف و تمجيپس ما از شناگران، فقط تعر

 روزمره خود ِاعمال و به یم، آموخته ھا را به زندگيري گیم، پند مي خوانین برنامه، اشعار مو7نا را ميما در ا، "مث3

  . داردیامي در عمِق چه پیتيم که ھر بي کنیتوجه م. مي دھیوند مي مان پیزندگ

  ؟ رمير خود بکار گييد در تغيام را چگونه باي دارد و آن پمن شخِص ی برایاميت چه پيھر ب

   است ھر صبحیِه جان بخشيِف  )١(َنَفْختُ 

  ؟یتا ک )٢(فراق َفالُِق ا7ِْْصَباح

  . ه از قرآن استين دو آيا

 
  ٩٢ه يآحجر،  )٥٥٥٥١١١١(  سوره)١(
  

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِدينَ  Kَفإَِذا َسو.  
  

  .ديدر برابرش به سجده افت. دميخود در او دم راسته کردم و از روح متعلّق بهيپس آن گاه که او را آراسته و پ

  
   یسيانگل ترجمه  

 
"When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance 

unto him." 

  
  . دهيز نفِس جانبخش خودش در ما دماده َدم، در ھر آغاز، يھر سپ خدا ھر صبح، ،پس

  ).نمي آفری میناک، بشري بوی برگرفته از لجنۀدي من از گِل ُخشک:اد آر، آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفتي(

  .ديي در برابر او به سجده در آیھر گاه اندام او را به سامان آورم و از روح خود در او بدمم، جملگ

  !.ن فتحين ايبب :ابتدا ھم گفت. است صبح ۀ در آستانیپس ھر انسان

 ۀحي شما، وزِش رایدِن غوره گي رسۀ پرداخته شدِن شما، وھلۀ، مرحلیداري فتح، صبِح بۀن َدم، لحظين لحظه، ايا

  . ل ستي شما، ھنگام تبدیيکتاي یگلزار فضا

  .  حضور استیِ اري ھشیي ذھن و روشنایکين تاري بۀصبح، فاصل
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م و پس از ي خود را پشت سر گذاشته ایواني و حی و نباتی جمادیزندگ. ميده ايِل خشک، از گِ ی ما، جھِش زندگۀھم

ز عبور يار ني ناآگاه و ناھشی پر سلولیش نبود، از زندگي بی و لحظه ایاس عمر کائنات، َدمي دراز که در مقیانيسال

  . ميکرد

 ید بنحوي آورده، ساخته و پرداخته مان، َدم، بر اندام به ساماناز روِح خود، یاري، خدا، ھشی، زندگیدر مبارک صبح

 از موجودات خلقت را رام و یاري، بسین حاکم بر جھاِن ھستين اندام به سامان آمده، با کشف قوانيده، ايکه ِگِل خشک

  .... ش در آوردير و به تصرف خويدر تسخ

ن صبِح ين َدم، در ايست، در ا یاري دو ھشی، خداست، دارای زندگۀدين مخلوقات، که برگزينک، بعنواِن برتريا

  .مي ھستحضور یِ اري و ھشیکيزي، فیجسم یِ ارين لحظه، آگاه، مجھز به دو ھشي، در ایروزيش و پيگشا

.  و حضوِر ما محسوس استیدارين بي ایول. مي حضور داریِ  و آگاھیاري ھم ھشیم، درصدي دارینکه مِن ذھنيولو ا

  . د در حاِل طلوع استيصبح است، خورش

شتر و بھتر از يد را بي خورشیاما بعد از مدت.  رایکيک مقدار تاريد، ھم يني بید را مي شما ھم طلوِع خورشیعني

  .ديني بی میکيتار

 حضوِر خداوند، لحظه به لحظه ۀحه و برکاِت خداوند، رشتي خداوند، جان و راۀاز صبح به بعد، َدم خداوند، دنبال

  .  شودی ما تجربه مۀليبوس

  .  شودیت زنده و روان تجربه ميک واقعي، خدا، از ما، بصورِت یا عبوِر زندگي از ما، یر انرژن َدم، عبويا

   :ست کهين صورت نيبه ا

   ".     نه"  پرستم، ی بنده، او را ممنِ  ھم ساخته و ی ذھنیک خداي دارم و یک مِن ذھنيمن در ذھنم ,, 

 کند و ما ی ست، عبور مین لحظه، جاري، ھر لحظه، ایاريشن ھيش، اين گشاين برکت و اين ِخَرد و اين َنَفس و ايا

  . ميتماشاگِر او ھست

  . ک موضوِع موھوم در ذھنيِت زنده و ملموس است و نه يک واقعي من، یِ خدا برا

  . صبِح ماستۀندي صبح ھا، گشاۀندياو گشا

  . مي ذھن ھستیکيتارما اqن در 

ن لحظه اگاه به ي زند، ایم، ذھِن مان دائم، معتاد گونه،  حرف ميرنه و رنجش دايم، کي از ما اضطراب و غم داریبعض

 شوند که ما را ی غم زنده میک ِسرين فکرھا ي ھمراه با ا...ک فکر، ي بعد به ۀک فکر، لحظي بعد به ۀک فکر، لحظي

  . شب است. ج کرده انديگ

  .مي باشميتسلنکه يِط ابه شر. خدا. ْصَباحَفالُِق ا7ِْ  : َبَرد؟ اسمش را گذاشتهی مصبح به شبن ي شما را از ایچه کس

  .استصبح شه ي ھم،لحظهن يشه ايھم.  ستلحظهن ي، در ابودن. ستي نی ذھنی مقوله اميتسل

 ی و آگاھیي رھاید، َسُبکي خورشیِ  صبح، انرژیِ يم روشناي توانی ما که سِن مان با7تر از ده، دوازده سال است، مۀھم

  . مي را بنوشیشراِب زندگ. ميربه کن خدا، را تجیيو حضور، روشنا
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د ي با؟یتا ک صبح را ۀندي با گشایين فراق و جداي کند، ای، از خدا می از زندگیي که حِس فراق، حس جدایحا7 کس

  !.ادامه دھد؟

  !. ,,.د کاِر مرا درست کنديايک بنده ھستم، خدا بيمن  ,, :ديي بگوی ترس و خشِم مِن ذھنید برمبناي خواھی میتا کشما 

  !.در شما نفوذ کند؟!. د، چگونه خدا کار شما را درست کند؟ي کنی را حفظ مین مِن ذھني که شما ایتا زمان

  .!.فتحن ين ايبب : که گفتهنيابھتر از 

  د؟ ينيد تا صبح را ببيرين لحظه ست، بپذيافه و ظاھِر اين لحظه را که قي، اتفاق الحظه نياد ي خواھیا شما ميآ

   .دي کنصبر. دي شوميتسلد و يد، صبر کنيني بیش و فتح را نمياگر صبح را، گشا

  . کندیت مي در ذھن، ھدایعني، یم، ما را در خشکيم شويم، اگر تسليم خواند که اگر دخالت نکني خواھیامروز در مثنو

  .  خوردیرد، به درد شما نمي انجام گی که با دخالت من ذھنیھر کار

جه يد، به نتي کنی میدن، که با مِن ذھني به خدا رسۀشيرون و چه در انديجھان ب در یزي ساختن چی، چه برایھر فکر

  .  شودینکه به درد منجر مي رسد جز اینم

 :مييم و نگوي باشی و راضیم، با اتفاق لحظه موازيم، در اتفاق لحظه دخالت نکني اگر به اتفاق لحظه اعتراض نکنیول

 یم که ما به مواردي شویج متوجه ميم، بتدريزه نکنيم، ستيواکنش نشان ندھ، ,, دي آیست، من خوشم نمين اتفاق چيا,, 

  .مي کنیدن به آنھا باز ميپس حا7 خود را از چسب.  روندین ميم و آنھا ھم از بيده ايآفل چسب

ن يط و صورت ھا و فرم ھا، به ايت ھا و شرايشتر مخالفت ھا و مقاومت ھا و اعتراضاِت ما به اتفاقات و به وضعيب

م، در ي خواھی میا بر اساس قضاوِت مان، از آنھا زندگيستند و ي ما نی مِن ذھنیِ ل است که مطابِق خواسته ھايدل

  !.ن رفتن اندي آنھا در حال از بۀکه ھميحال

   :دي گوین مي ھمیبرا.  که ھمان ذھن است، جلو ببردی، ما را در خشکیم که زندگي دھیاجازه نم

   ".  ؟یتا ک صبح، ۀندي از گشایيجدا" 

ن يش آورده شد، در ھمي پی که کم قرآن ١٥، ۀ شمارۀاز سور ٢٩ ۀي آۀھمانطور که خدمت تان عرض کردم، ترجم

  :رابطه ست

  .ديدم، در برابرش به سجده افتيراسته کردم و از روِح متعلق به خود در او دميپس آنگاه که او را آراسته و پ

  .ته سين آيمربوط به ھم َوَنَفْخُت فِيِه،
. دي کنین مطالب را بررسيه، اي سوره و آۀشماربه ِت گنج نما، با توجه يد در ِوب ساي توانیامروز به شما نشان خواھم داد که چگونه م(

ن ي ھست که با ایسي انگلۀ و ھفده ترجمی فارسۀازده ترجميم، يجاد کردي ھم ایاديت گنج نما که با زحمت زيخدمت تان گفتم که در سا

  ). دي، محقق باشدي کنیشتريق بي مراجعه و تحقجاد به آني توانی می راحتآدرس ھا به

وان شمس آورده شده اند، ما ھم ي و در دیه ھا در مثنوين آيبه تکرار ا. ديز بخوانيه را ني آۀي و بق٩٦ ۀي آ٦ ۀسور

  ازده ترجمه چه نوشته شدهين يد که در اينيم، بعنوان محقق به آنھا مراجعه و آن ترجمه ھا را ببي گذاریآدرس آنھا را م

   کنند؟ یا ترجمه ھا با نظر مو7نا فرق مين ترجمه ھا با ھم تفاوت دارند؟  آيا ايو آ

   کند؟ یشنھاد ميه را چه پين آي ای کند، معنی که مو7نا صحبت مینه ايدر زم
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زه ي، با آن ستیا با مِن ذھن ست و می صبح، زندگۀد شکافنديکه شما بدان.  قشنگ استیلي را که آورده خیه اين آيھم

  : کهیتا زمان. ميم و جدا از او ھستي کنیم

  م، ي خوری خود تأسف مۀ بر گذشتـ

  م، ي رسیم جدا از ھم بنظر، دو جوھِر تيفي من و خدا، من و مردم، دو کـ

  م،ي سپرده ایرا به مِن ذھنفکر و عمِل مان  ی خدا را در ذھن محبوس و فرماندھـ

  ،مي بریبسر مبا جھاِن ھست، ، یندگ با زی در دوگانگـ

  ، ميني بی نمیانسان ھا را زندگـ 

  ، مي کنینم را در لحظه حس و تجربه ی زندگـ

  م، يم و دروِن مان را آسمان نکرده اي سر ھستی تماشاگِر آسماِن روـ

  م، يني بینممان  یِ بوجود آوردِن رنجش ھا و بوجود آوردِن دردھا خود را در یِ داري، عدِم بی نقِش عدِم آگاھـ

  م، يم، نشده اي بری که در آن بسر میطيت ھا و شرايجاِد وضعي متوجه نقِش خود در اـ

  م، ي کنی حضور نگاه نمیِ اري را کور و با چشم ھشی چشم مِن ذھنـ

  م، يت کاذب خود را به صفر نرسانده ايّ منـ 

  م، ي نکرده ایب و نقِص خود تلقي را، عھمه بودنمثل دن، يدوھمه دن، مثل يگفتن، مثل ھمه خر" مثل ھمه " ـ

  م، يگران را عوض کنيم دي خواھیمـ 

  م، ي گذاریاد نداده و بعد آنھا را در افکار و گفتار و رفتار خود مسئول و آزاد نمي اصول را به فرزنداِن مان ـ

  م، ي پرتاب نکرده ایباورھا را به کنارالگوھا و  ،دي ترس و تردـ

  م،يح نداده باشيدن به ُفرم ھا ترجي چسببودن را به داشتن وـ 

   نباشد، یيکتاي یِ  مان، عشق و روِح فضای ھای ارتباطات و وابستگینه و مبناي زمـ

  م،ي شویِب آن را داده نمي ترتی که زندگ،ِم اتفاق لحظهيز و ُشکر، تسليبا صبر و پرھـ 

 ماست، شاکر یِ ا، که شفابخِش زخم ھا و دردھادِن فتح ريزد و فرا رسي ریرون مي شکافته شدن صبح، که نھان را بـ

  م، يني نب ومينباش

  ، مينشوخود مرھم و شفابخش  ـ

  ،مياورده اي و شکوِه کائناِت در رقص، فرود نیدگيچيم، در برابر عظمت و پيم و تسليسر تعظـ 

  م،يا خدا را در خود و خود را در خدا، حس و تجربه نکرده ـ

  م، يني بینده مي و تجربه نکرده و او را در آ طلوِع حضور را در لحظه، حسـ

  ... م،يده اي نپریيکتاي یِ حضور، به فضا انوسِ ي به دروِن اق، در لحظه،ز7ل نشده و بدون ترس صاف و ـ

 و آرامش و ید، نفِس شاديم رسيم شد، به وحدت نخواھي نخواھیکيم ماند، با او ي، از خدا، جدا خواھیھمچنان از زندگ

   !.مي زنی ست، پس می شود، در ما جاریموده مين لحظه، به ما پي را که ھر لحظه، ایزديراِب ابرکِت خدا، ش
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  ۶٩ هيآ انعام،) ۶ شماره (سوره )٢(
  

 ِSْْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َۚفالُِق اKْيَل َسَكًنا َوالشKلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  ذَٰ ْصَباِح َوَجَعَل الل.  
  
روزمند يخداوند پ ري مقرر داشته است، تقدیو ماه را شمار ديبخش گردانده است، و خورشرا آرام شکافنده صبح است و شب] ھموست که[

  .ن استيدانا چن

  
   یسيترجمه انگل

  
 
He it is that cleaveth the day-break (from the dark): He makes the night for rest and tranquillity, and the sun 

and moon for the reckoning (of time): Such is the judgment and ordering of (Him), the Exalted in Power, the 

Omniscient. 

 
   است محفوظیچو جان بالغان لوح

  ؟یلواح تا کمثال کودکان ز اَ 

  .مي شویجذب ذھن م یاري ما بعنوان ھشـ

  .مي کشی از ذھن خودمان را عقب مـ

  .مي روی میيکتاي ی به فضاـ

  . رودین ميعقل و علِم ذھن از ب.  اُفتدی ذھن، پوسته مانند، مـ

 یل مي از آن زاتيّ منم، اط3عات ذھِن مان برجاست، اما ي کنیست که آدرس خانه مان را فراموش مي نین بدان معنيا

  .ھر چند ھم که شود، به نفع شماست.  شودیا کم مي آن، صفر، یت شدگيھم ھوشود و 

  .دندي ھستند که به کمال رسیآن کسان بالغان

 ذھن جلو ِبَبَرد و ی، او را در خشکیاجازه داده که زندگ. اندهين است که انسان از ذھن خودش را زاي کمال ھم ایمعن

  .رس نداردافته، تين انساِن کمال يا. ندازدي بیيکتايانوس يبه اق

اگر . ديد و در آب بِپري ترس نگاه کنید به چشم ھايبا. د، مقابله با ترس استي کننيتمرد ي که شما بای از مواردیکي

   .    ,,مواظب باش، کنترل را از دست نده ,, : ترساندیذھن ما را م

 یت و زنده نگه مي را تقوینرون، مِن ذھيدن به جھاِن بيزه، مقاومت و چسبيد که ترس و کنترل، قضاوت و ستيبدان

  . داردی را زنده نگه می، مِن ذھنیترِس از دست دادِن کنترِل من ذھن. دارد

ن يرون از بي آورد، اما مقو7ت جھاِن بیرون دوام مي با جھاِن بیت شدگي، بر اساِس ھم ھویم که مِن ذھني دانیما م

  . ترساندین برود، ما را مياز ب خواھد ی، مین رفتني از بۀک مقولي اند، ھر لحظه که یرفتن

  . ديت تان را از آنھا بِکَنيد ھويد، باينکه نترسي ایبرا

 شود، شما را به ی مانع مید، مِن ذھنيرون بَِکني جھاِن بیِ ن رفتنيِت تان را از مقو7ِت از بيد ھوينکه بخواھيبمحض ا

  .  ترساندی مینيعناو

  .دي آن مقوله، آن فرم و صورت، بِکِشی و دسِت تان را از روديربِپَ د و در آب ي ترس نگاه کنید به چشم ھايبا
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  . ل شده اندي  تبدلوِح محفوظ رفته اند، به یيکتاي یده شده اند، به فضايي که از ذھن زایآن کسان ، بالغان،پس

  . ستي نیگر علِم ذھن، علِم مِن ذھني دیعني.  علم خدایعنيلوِح محفوظ 

  . دينگاه کنن مو7نا يبعنواِن مثال به ھم

 خلق یانين بيشان چنيقبل از ا!. ان کندي تواند آن را بین مين چنين حال و پروسه را تجربه کرده باشد که ايد ايمو7نا با

ن پروسه را حس و تجربه نکرده ي نکرده باشد، این مدار را طيت، ايفين کيت، اين وضعين حالت، اي ایاگر کس. نبوده

  !.سديونگونه، بني تواند ایباشد، نم

  . ميگر مطرح کني دیيم جاي توانیم و مي خوانین مطالب را ميحا7 ما ا

ن ي که اول ای آن کسیاورد، وليم و از ذھن اش ھم بي گوین مطالب را من ميد اي ممکن است که بگویکي" اص3

  . اد نگرفتهي یان کرده، از کسيمطالب را ب

  .  وجود داردیيکتاي ید، پس از رفتن به فضاک لوح محفوظ که جاِن ما باشيد که يپس شما باور کن

. ميرون را ننوشي بیِ ايان شود، به شرط آنکه ما شراِب مقو7ِت دني از ما بین امکان وجود دارد که ِخَرِد زندگيا

 یجاِن مِن ذھنين ھيترس، مھمتر. مي دھیواکنش نشان م. مي افتیما دنبال فکرھا و حرف ھا بلند شده و راه م" معمو7

  .  کندیترس ما را کنترل م. ست

ک ياگر .  در صبح ھستند،آنجادر " رند، واقعاي گی با من تماس می از مواقع تلفنیا بعضيل يمي که با ایشتر کسانيب

  !.  ترسندی می شوند، ولی رسند، زنده میمتر جلوتر بروند، ميسانت

 و پاک است اما یِح ذھِن کودکان، ابتدا خاللو. ديد، فرض کنيا طبق امروز، تخته سفياه يلوِح ذھن را بصورت تخته س

  .  شودی ھا و نوشته ھا ُپر میرفته رفته، لوح ذھِن شان از حکاک

  م، با آنھاي کنی میم، با آنھا بازي خوانی ذھِن مان را می ھا و نوشته ھا و الفاظ و اثراِت گذاشته شده رویما ھم حکاک

  . ميري گی میُکشت

  . ,,...عتر، عمده تر، بزرگتر، جلوتر، برتر، يبھتر دارم، سرشتر دارم، يب ,, :مي گویمن م

  .  ,,... دانم، من ی م تریج تر، عالي ارجح تر، راکوتر،يمن با7تر، خوبتر، ن ,, :ديي گویشما م

  ؟یتا ک. مي کنی میبا ھم مثل کودکان بگومگو و باز

   ؟یتا ک :د از خود بپرسدي بایھر کس

  .د ع3ج وضع خود کندي بایھر کس

  . دي شوید، لوح محفوظ مي ذھن متولد شویِ پس، شما اگر از ِکشت

  .  ندارندیرون، به شما دسترسي بیِ  و آدم ھای را ھم بدھد که علم ذھنین معني تواند ایم

رون به او نسبت ي بیرادھا و انتقادھا و به ھر چه که آدم ھاي علم خدا را داشته باشد، زنده به خدا باشد، از ایاگر کس

   .    ن امکان وجود دارديا اناِت مو7نا،يپس، طبق ب. محفوظ است.  دھدیھند، واکنش نشان نم دیم

  ز آسمان است )٣(ست رزقت چو فرموده

  ؟ی ف3ّح تا کیدن اين شوريزم
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  ؟آسمانن ي؟ ھمآسمانکدام . ز آسمان است ما ایِ  روزرزق و : آوردی؟ نشان از قرآن مفرموده یک

تان خواھم خواند، سه بار ي که امروز برای در اشعاریحت.  شودی تکرار میلي ست که خیلب از مطایکين يا". نه " 

  .  ما، از آسمان استیکه روز. تکرار شده

شما اگر آثار .  شوندیاِت مو7نا مرتب تکرار مي قرآن، در ابیه ھاي از آیبعض.  کندیه را تکرار مين آيمو7نا مرتب ا

 ما و ھر چه که به ما وعده داده شده،  یِ نکه روزيان، به ايد شد که چند قصه در ميخواھد، متوجه يمو7نا را مطالعه کن

  .  کندیاز آسمان است، اشاره م

راب، و گندم ين سيست که از باراِن آن زمي نین آسمانيم، ھمي سر داریِ ست که با7ي نین آسمانيمنظور از آسمان، ھم

   ".  نه"  کند، یرشد م

  .  ستیيکتاي یِ ن فضايھم. استمنظور، آسماِن درون 

کاھش و تنزل داده، کوچک ،من و به حرصت مان را، به ي نھایم، سپس اصِل بي مان را ساختی مِن ذھنیِ ما خود، ِکشت

  . مي شدیکرده، داخل آن ِکشت

   : از معجزات استیکين ھم يا

  !. مينچنان محدود و کوچک شدي ایت بزرگ، وارد ذھِن ي نھایچگونه ست که ما، ب

  . مي و وحدت، شناور شویيکتايانوِس ياده و در اقي بطور کامل پی کوچکِ مِن ذھنیِ م از ِکشتي توانیو باز م

 ین کشتيم ھر چه زودتر، از اي توانیم، ميم، رھا کنيدن، به آن آلوده شده اي ما بخاطر ترسۀن کنترل را، که ھمياگر ا

  .مي حضور زنده شویِ اريُپر ت3طم و آشفته، به ھش

  .  کندی را کنترل می از جھاِن مادیا بخشي ی ترسد، عده ای که میھر کس. مي ترسی ما مۀھم

   که بخواھد در رابطه با شما ی ھر کاری خورند و ھر کسیست که پول تان را مين ني اش اید معنياگر شما کنترل نکن

  ". نه "  تواند انجام دھد، یم

  . کنترل، به اصط3ح، روش ذھن است

  . ر استيير تغيجاِد مانع در مسيھت اکنترل، در ج

 از یول. ر و از دست دادن را دوست نداردييرا ذھن تغيم زير شوييم مانع تغي خواھیت ھا را محکم گرفته و ميما وضع

  . کندیر و در حال از دست رفتن است، ذھن مقاومت مييز شامل تغيآنجا که ھمه چ

 تان یِ نکه عقِل ترس به فکرھاي این لحظه به جاي ست، ایدگ، از خدا، از زنی شدن برکت زندگی و جاریخردمند

  .  شودید که خرد و موھبت خدا در امورتان جاريزد، بگذاريبر

 شود، یاد ميپول تان ھم ز. ديافت کني شما روان است، درین لحظه به سوي را که ھر لحظه، ایيبرکت و خرد خدا

 کنند، ھمه شما یھمه به شما کمک م. دي کنی با جھان برخورد م شود، با ِخرد و عشقیرابطه تان با ھمسرتان بھتر م

  . را دوست دارند

  !. ن َبد است؟يا
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 یل به آسمان مي شود، تبدیافته و کوچک شده، باز مي تنزل یتي نھای، آن بدي رھا کندياگر آنچه را که محکم گرفته ا

  . ردي گی در َبر ممانده باشد، یاز آن باق یھم اگر ھنوز آثاررا  ی مِن ذھنآنشود و 

  . ستاره ھا ھستندۀد و فکرھا به مثابيد که آسمان شده اي شویپس آنگاه، متوجه م

 شود، شما خردمند شده یاز آنھا گرفته ممن ج، ي داشته باشند، اما بتدرمن، )فکرھا(ن ستاره ھا ي از ایممکن است بعض

   ...د، ي کنین لحظه، حس ميق در اي عمتي نھای بۀشي بودِن خود را با  ری و آسمانی و فضاداریگستردگ

اگر کنترل . ميت را داريت دارد، ما ھم ھمان دو خاصيت و ابدي نھایت بيم و خدا دو خاصيچون ما از جنس خدا ھست

  . مي شویم، آسمان ميرا رھا کن

د، يني بیتان را ميادردھ. دي دھیص ميد، فکر خردمندانه را تشخيني بیتان را ميد، تمام فکرھاي شوید، آسمان مينترس" 

    ".د ي کنیتان را رھا مي کنند، دردھایداميزد، شفا پي ری که از آسماِن دروِن تان به آنھا می ای انرژۀليکه بوس

  .ميزي ریم، دائم آن را به ھم مياqن که در ذھن ھست

 ی فکر را با7 میکي و آن مي شورانین ذھن را مين فکر رفت، باز زميم، اي آورین فکر را با7 ميم، اي َکنی آن را م

  . مي آوریگر را با7 مي دی و فکریم و فکرھا را قاطي زنیباز ذھن را به ھم م. ميآور

  ...م، ي ِکشین و آن فکر را با7 ميم و اي َکنیدائم ذھن را م

  ؟یتا ک )کشاورز(دِن ف3ح ين شورين زمي ا:ديمو7نا پرس

   :ن ذھن را شخم زدي توان زمیدو نوع م

  م،يم و ذھن را بشوراني در ذھن باش ھنوزـ

  .  مان از آن آسمان برسدیم و روزيده شده و آسمان شويي از ذھن زاـ

  . ت اول از آن نام برد، از آن آسمان استي که بیشي، آرامش، گشایت، شاديِخَرد، خ3ق

  . ميدا کنيم آرامش پي توانید، ما نميايد نين آسمان در ما پديتا ا

  .دياد بحث نکني زشما راجع به آسمان،

  . شد، غِم نردبان نماندیرِه آسمان درون است َپِر عشق را بجنبان       َپِرعشق چون قو            

ن غبار ھا را از خودمان  ي ست و آسمان در درون ماست به شرط آنکه با آب ِخَرد اینردبان ھمان موضوعاِت ذھن

  .مييبشو

  . خاکدان نماندید            ھ3 تا دو چشم حسرت سوييا بشو          دل و جان با آب حکمت ز غبارھ

  .مييد، دل و جاِن مان را از غبارھا بشوي آین آسمان مي که از این انرژيبا ھم

  غبارھا چه ھستند؟

 به ی با دردھا و چسبندگیت شدگيغبارھا ھم ھو. ن جھان استي ای گذرایت ھاي با وضعیت شدگيغبارھا، ھم ھو

  . دردھاست

  . خاکدان نماندید            ھ3 تا دو چشم حسرت سويي       دل و جان با آِب حکمت زغبارھا بشو   

  . ن جھان استيم و خاکدان ھميما چشم حسرت دار
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  .مي کنیم، دِل مان را آسماني توانی خاکدان مانده، ما نمیتا چشم حسرِت ما سو

  . د باشديِم مان به آن برکات باد چشيکه باين خاکدان است و در حاليما چشِم مان به ا

  .ندي بین جھان مي برکات را در اۀ ھمی جسمیاريھش

ِن ي خواھد زمین و راجع به آن بحث کند، مي خواست راجع به خدا، راجع به ایاگر کس. مي شورانین را نميپس ما زم

م در آن ين ذھن را بشورانيزم!. م؟ي چه بشورانین را برايم، زمي کنیم، بحث نمي نداریذھِن مان را بشوراند، ما بحث

  . مي ذھن، به آن فضا َروۀديِن شوريد از زميما با. مي مانیم

 تواند بِکارد، حا7 آن شخم زدن خوب است، یِن ذھن ميت را در زمي آسمان شود، در آنصورت از آنجا، خ3قیاگر کس

  .  خوب بکاریشخم بزن، فکرھا ذھن که ساده شد،

  !.ديد بکاري توانی در آن نمیزي ُپر از درد است، چ که ُپر از من وی ذھنیول

  !. دھد؟ی میجه اي، چه نتی مشابه ِبکاریني حاصل شود، در زمی مِن ذھنۀديِن شوريشما تخِم َبد، فکِر َبد را که از زم
 ٢٢ه يالذاريات، آ) ١۵شماره ( سوره )٣(
 

َماِء ِرْزقُُكْم َوَما ُتوَعُدونَ  Kَوفِي الس  

     .آسمان است فقط در، شدهوعده داده   شما و آنچه به شمایروز

  

  یسيانگل ترجمه
 

And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised. 
  

 و یتي نھایوصلت با بوند و يپ ،ت و تواني و ظرفی ما، انرژیِ ، سھم و روزبھرهب و يمخزن و آبشخوِر نصپس، 

 ماست که صورت بودنِ  فضاداِر دروِن ما، آسماِن آسمانِ ، در یيکتاي یِ  ھمه در آن فضا،د داده شدهي که به ما نویتيابد

  .  گرددی میان جارم یِ انجام دادن ھاامور و به ، به ی و عملی و بدنیستم فکري بندد و به سیو نقش م

 ما، یِ  و روزی توانند خوشبختیرون، نمي جھان بیِ ن رفتني گذرا و از بیش ھايدايت ھا، نقش ھا، پيوضعُفرم ھا، 

  . ن و ضمانت کنندي تأم،منتخِب محبوب را

 موجود یِ ا ھیشاني تواند، از تشتت ھا و پری که م ست،او خود، به ۀياول اصِل ه بما،امروِز  ۀآگاھانِق يالحاق و تلف

  .  سازدمانيرھا

ا و دست و پا و ي زبان گومي توانی ست که م خود ساختهیِ ، مِن ذھنی مجازیِ از بنِد ھست خود، ۀکردِن آگاھانبا رھا 

  . ميزال باشي بخش شعوِر 7یتجل

 فته واي به آسمان درون خود راه مي توانی ست که میري و تصوی توھمی از توسِن سرِکش نفس ھا،با رھا کردن خود

  . ميريرا برگمان  نھاده شده یروز

جز عدم نقصان، جز  ما، جز اقناع، یِ  فرم و آف3ن، روزی ورایِ اري و ھشی، به سبب آگاھدرون آسماِن ۀدر گستر

  . ستين، ی و سامان و آسودگیسکون و صلح، س3متجز ت و آرامش خاطر، يتسل
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  ب زنخدانين سياز آن باغ است ا

  ؟ی ک ُتّفاح تایکيقناعت بر 

  . ھاستیيباي زۀ امکانات و منشأ ھمۀ منشأ ھمیيکتايآن باِغ 

  . دي آی مآنجا ھا، از یيباي زۀھم

م، ي کنیِب زنخدان که به آن قناعت مي سیِ يبايم، زيده ايم و به آنھا چسبيني بی که شما در جھاِن ُفرم میي ھایيبايتمام ز

  . ) ستیا عرفاني یني معشوق زمیيبايکه سمبل و نماِد ز چانه ست ۀ قسمت برجست،ِب زنخدانيس(. از آن باغ آمده

   : کندی مان میادآوريمو7نا 

  "!.ست آنجا ھا، از یيباين زيدار شو، ايب" 

  .  ستیِ يکتاي یِ  ھا، آن فضایيباي زۀپس منبع ھم

  . دارنديد، ناپايده اي جھاِن ُفرم که به آنھا محکم چسبی ھایيبايز

ا ھر مقوله ي یک نقاشيا يک مجسمه ياِر انسان، مربوط به ي خوِد انسان، مربوط به  ممکن است مربوط بهیيباين زيا

  . م باشد، که ھمان تفاح استيت و آلوده شده ايگر که با آن ھم ھوي دیا

ن کنترل دست بردارم، يده ام رھا کنم، از اي را که اqن به آن چسبیتين وضعيد ايستم بايمن مطمئن ن ,, :ديي گویشما م

  .  ,, شود؟ی من چه میِ زپس رو

  .ديبه استخراج آنھا برو.  دروِن شماستۀ شما در جھاِن نھفتیروز. ستيرون نيداِر جھاِن بي شما در مقو7ِت ناپایروز

 و ید آنچه را که خود به فراخي خواھی م؟یتا کف است ي، حین رفتنيز و کوچک و از بيقناعت کردن بر مقو7ِت ناچ

  !.د؟يرون، تقاضا کني بۀمسانه و زار، از جھاِن جسم و مادد، ملتي مالک ھستیفراوان

   : َبَردی بکار میقناعت را در دو معن

ا چند امکان يک يدن به ي، چسبیگاِه مِن ذھني، از پایت شدگي و ھم ھویيت جداي، در وضعیِت فعلي اگر شما در وضعـ

   :ديي گوی دانسته و میرفته و کافي پذیمد و آنھا را ي ھستید، راضيبا، قضاوت کرده اي را که  زیيو فرصت ھا

  ی ست، با من کاریم کافين ھا براي که بدست آورده ام، قانع ام، ھمی3تين امکانات و فرصت ھا و تسھيمن به ا,, 

  .,, دي نداشته باش

   :ديد بدانيبا

 جز غم و یحاصل شوند، ین رفتن ميرند و شامل از بيي3ت، در تغين امکانات و فرصت ھا و تسھياز آنجا که ا

.  شما را از پا در خواھد آوردیتين وضعي، در بر ندارند و با7خره چنی و عدم تعادل و اضطراب و نگرانیافسردگ

  . د، بھتر استي شومھمن يشتر متوجه ايھر چه ب. ديدار، قناعت نکني ھا و محصوِل ناپایيبايپس به ز

 نداشته باشد و ی از جھان مادیشتريادتر و بيبسنده کند و طلِب زم شود و به آنچه که ھست ي اما اگر انسان بواقع تسلـ

 خود نفس یاري اش بسته، ِبُبَرد و بخواھد با دھان ھشی را که به مِن ذھنیتوقعات اش را به صفر برساند و بند ناف

   :دي گوی را طلب کند و می آسمانیِبکَِشد و غذا
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 خواھم، به ھر چه که از جھاِن ماده دارم، یل خودم را مي اصی شاد گرفتم، اqنیرون مي را از جھاِن بیشاد" ،، قب3

  . ،،...  ام یراض

  . ستي کاذب نیِ  روانشناختیازھايک نوع قناعت است که بر اساس نيک ھم ي

 کاذب خود یازھاي ونیقي حقیازھاين است که نيِف مان اي از وظایکيم، ي دھیر نورافکن قرار مي خودمان را زیوقت

  . من است؟ ،،یِ قياز حقي ن...ن يا اي ،، آ:ميرا بشناس

  م؟ ي خوردن نداریا ما غذا برايآ.  ستیقي حقیازيغذا ن

  . اندیقي حقیازھاي خوب خوردن، از جسم مراقبت کردن، نیجسِم سالم و غذا.  اندیقي حقیازھايَمسکن و لباس ن

  . ستیاز روانشناختيگران، نيِد دييتأ

   ست؟یقياز حقيمدن، نروز درآيا بحث و جدل کردن و پيآ

ِن ذھن و مِن يزم.  ستیاِز مِن ذھني، نیاِز توھمي، نیقير حقياِز غين.  ستیقير حقياِز غي، نیاز روانشناختين ". نه" 

  . دن استي را شوریذھن

   :ديري کند، نپذی به شما القاء می که من ذھنیازي، ھـــــــر نیاري ھشیِ ، با آگاھیاريدر مقاِم ھش

  .،،...  ندارم، ... به آن یاجيست، احتي نی خواھم، ضروریرا نم... ن ي، ا!دارم؟... ن يبه ا یازي،، چه ن

  ". ن ھمان قناعت ھم ھست يا" 

  .  رودی شود و دنباِل شان نمی بودن آنھا می خود را بشناسد، متوجه توھمی روانشناختیازھاي که نیکس

  . از ندارمين". نه . " ،,رم؟ ي پول بگیم که کميا من مجبورم، دروغ بگوي، آ,

  . کندی در آن باشد، به خود اضافه می را که ممکن است زندگیزيرا به ھر حال، چيز. از داردي نیمِن ذھن

 ی موقع ھا عقلش نمیبعض.  ھستی شود، خوب است و در آن زندگی که به ما اضافه می، ھر جسمی مِن ذھنیبرا

  .!.  کندیخود اضافه مرسد و دردھا را ھم بعنوان دست آورِد خوب، به 

 ین از نظر مِن ذھنيم؟ بنابراي کنین است، پس چرا ما رنجش ھا و دردھا را نگه داشته و با خود حمل مير از اياگر غ

  .!. ستیِز خوبي و حمل درد چینگه دار

  ". نه " نه، حمِل اندوه و غم، خوب است؟ يم، حمِل رنجش، حمِل کيا از نظِر عقِل سليآ

   :مييم و با تأمل، بگويخته نشويبرانگ" م، فورايري گیر فشار قرار مي زی مِن ذھنۀلي بوسیپس وقت

  . ؟ ،،... خواھم، یاز را دارم، آن را مين نيا" ا واقعاي کنم که آید بررسي،، با

  !.مي رویستند، اما باز دنباِل آن مي نیمان ضروريم، براي خواھیم، نمياز ندارين" زھا را ما واقعاي از چیليخ

  . مي کند، نگاه کنیل مي به ما تحمی که مِن ذھنیازيم و به ني، عقب بِکِشیاريم است که در مقاِم ھشمھ

  وسفي سنِ راحت راست دارو حُ جَ 

  ؟یستن ز ھر جّراح تا کدوا جُ 

  !.دهيک َزخم چسبي، به یاريھش. ک زخم استي ۀ به مثابیمِن ذھن

  . ش فرو رفتهي پا بهی خاریي، گوی ُفرمیک به اصط3ح بي بعنوان یاريھش
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 از جھان و از خود و از خدا و یي ھا، حِس جدایت شدگينه ھا، دردھا، ھم ھوي ھمان رنجش ھا، ک←ن جراحت يا

  . ز استي و از ھمه کس و از ھمه چیزندگ

 م وي گردیت، مادرش را ُگم کرده، دنباِل او ميِل جمعي که در پارک در خیک گمشده در جھان، مانند کودکيما بعنوان 

  . ن ھمان زخم و جراحت استيا. مي شناسیچکس را نميھ

   دھد؟ ی شفا می را کین زخِم مِن ذھنيا

  . وسِف خودمانيُحسِن 

  . وسف اصِل ماستي. ، عشق و لطافت استیيباي ِخَرد، ز:ِز خوب مثليوسف، نماد ھر چي

  . وسف، برادرانش او را به چاه انداختنديدر داستاِن 

  . ميما به چاِه فکر افتاده ا. ه، تکرار شدي رونيز، ايدر داستاِن ما ن

   ما را به چاه فکر انداختند؟ یچه کسان

  .ل و معلم ماِن مان، ما را به چاه فکر انداختنديبرادران و خواھر و مادر و فام

  چگونه؟ 

  .مي ھا افتادیت شدگيبه چاه ھم ھو.  شدن ھا را به ما آموختندی و شرطیت شدگيھم ھو

مانند . دار شودي حضور در ما زنده و بیاري ھشیِ وسف، مقداري نماِد ُحسِن یم، مقداريم شويم، اگر تسلياگر اجازه بدھ

رون ي اندازد تا ما را بی رسد، َدلو و سطِل نجات را به داخل چاه می میم است، کاروانيشه تسليوسف، که ھميداستاِن 

  . ِبکَِشد

    ".بله"  افتد؟ یوسف به زندان ھم مي" ا بعدايآ

   آورد؟ی آن را از زندان در میک

   ". یزندگ" ھمان 

 که ھر جراح یيت خودتان است، دنبال داوايوسفيدرماِن زخِم شما ھم، . " ديوسِف ما از چاه در آيپس قرار است که 

  ".         د ي دھد نرویم

  . ميوسف مان در چاه است و زخم داريامروزه ما، 

  . ميم، آرامش نداريخواب ندار کنند، شب یت مان مي ما اذّ یِ زخم ھا

ل يم، به او تبدي از ذھن زاده شویم که وقتي داریدکتر زندگ.  ھم ھستندی معمولیِ نجا، دکترھايمنظور از ھر جراح در ا

  . دھدی ما را شفا می تابد و دردھا و زخم ھای ما میم، نور او به مِن ذھني شویم

 ی شود، عبور مید، رد ميستي نی جسمیارير از شما که فقط ھشن نويد، اي شوميتسل و ین لحظه موازينکه با ايھم

  . دي تان را شفا دھید دردھا و زخم ھاي توانی کند و میدا ميت پي شما واقعیخدا برا. کند

 یت نميھم ھو. ديني بیھوده بودن آنھا را ميخود و بيد، بيندازيتان را بيد رنجش ھايل داريد که مي کنیج حس ميبتدر

  . دي اصرار داشتینه توزيدر ک" که قب3يدر حال. دي کنی نمیرزنه ويک. ديشو
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 یواکنش نشان نم. ديد، اqن ھمان حالت را نداري رفتید مير اضطراب شدي داد، زی پول شما را نمیش کسيسه سال پ

  .  رسدید، چاره از دروِن تان ميدھ

  !.، مواد مخدر استیل ُمَسکِن، مشروبات الکیشنھاد شده، قرص ھاي که امروزه به ما پیيدوا

   شود، چـــــــرا؟ ی مصرف مین ھزار گالن مشروباِت الکليھر شب، چند

، با مصرف آرام بخش ھا و مواد مخدر، خود را گم ی کنند که با مصرف مشروبات الکلینکه مردم فکر مي ایبرا

 توانند ی م... روز، یدھات از انواع و اقسام مُ ي و تبعیونيزي تلوی ھا س}یمصرف و تماشا یاھويکردن در ھ

  ". توانند ینم. " نه!. جراحاِت خود را درمان کنند

د از ي خواھی؟ شما میتا ک.  خودمان استیوسفي شفا بخِش زخِم ما، ُحسِن یِ وسف، دارويَجراحت راست دارو ُحسِن 

  .  ,,چکار کنم ؟ ,, :دي بپرسیرون، از ھر کسيب

  . او ھم مثل تو.  داندیاو نم

  !.شتري ھم بیکيدرد آن .  کنندینند و درد دل مي نشی مبعد با ھم

  .؟یتا ک شوند؟ ینصورت درمان ميا زخم ھا و دردھا به ايآ

  ...؟یتا ک، ؟یتا ک، ؟یتا کد ي پرسی مید، وقتي دھد و چون شما خردمندی ست که مو7نا به ما میي ھانھا درسيا

. ردي گیر انجام مييد و تغي بریھد وشما آن رھنمودھا را بکار م دیشنھاد مي را به شما پیرييات، تغين ابيھر کدام از ا

  . ديد چکار کنيد باي دانیم. ديني بیچاره را م" د، حتـــــــمايد و بصورت ناظر فکرتان را نگاه کنياگر آرام باش

د يد ديد، خواھيوانات را به تکرار بخين ابيا. ديد چکار کني به شما بگویست کسيد، 7زم نيد چکار کنيد باي دانیشما م

  .    داردیتان ارمغاني برایتيکه ھر ب

  توان ساختیزوت چو مطرب مر جُ  ھَ زِ 

  ؟یّواح تا کز چشمت ساختن نَ 

  !.دي گوید مو7نا چه مينيبب

 را ی و طراوِت زندگی تواند شادی از وجود ما، میم که ھر جزِو ما، ھر سلول ما، ھر ذره اي ساخته شده ایما طور

  .مرتعش کند

 ین خ3ء نميدر ا.  ستی خال٪٩٩٩٩٩٩٩٩،٩٩٩٩٩٩٩٩ن بدن، ي داند که ای، می زندگیِ  ُفرمی بۀلي، بوسیاري ھشۀليھر سلول ما، بوس

  .  ُپر از خ3ء ستیھر سلول!. ست؟يم چيدان

ارانه از ذھن يم وھشي نمانیم و در ذھن باقيري نگیم و جدي را مطرح نکنیروني ذھِن مان مسائل کوچکِ بۀلياگر ما بوس

م، ھم يم، واکنش نشان ندھي نسازمنم، يم و به ذھن برنگردين لحظه به حضور زنده شويارانه در ايم و ھشييايبرون يب

 ی شود و شادیک مطرب ميم، ھر سلول ما ي دھند، نشوی میم به ما زندگي کنی که فکر میرونيت با مقو7ت بيھو

  .      شودی میک آنتِن شاديل به يمجموعه تبدن ي کند و ُکِل ای در ما شروع به ارتعاش می زندگیقي و حقیعيطب

  . دي در جھان ھستی و آرامش بخشیک آنتِن شاديشما 

  !. مي کنی ُپر درد و نوحه گر به جھان نگاه میِ م؟ ما از چشماِن مِن ذھنيحال، ما چه کرد
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  !. مي دعوا ھستۀ از ما دائم آمادیبعض

 ُپر از ینکه از پشت آن چشم ھا، آدميمثل ا. ندازندي تا دعوا راه بد،يي بگویزيد، منتظرند چي نگاه کنیشما به چشم بعض

  ست؟يدنباِل چ.  کندیدرد و ُپر توقع به جھان نگاه م

   :ديد و از خود بپرسيشما به خودتان نگاه کن. دنباِل درد است

 که یند؟، به ھر کسيَ  کنم که مردم بِگری میي راه انداخته ام؟ نوحه سراین جھان من نوحه گرم؟ عزاداريا در اي،، آ

ل شده ام؟، وارد ھر ي ام مرکز و دلم شده؟، به آنتِن پخِش درد تبدیم؟، مِن ذھني گوی رسم، غصه ھا و درد دلم را میم

بت ي برم؟، غینجا را به آنجا ميزم؟، حرف اي رین دو دوست را به ھم مي کنم؟، بیجاد مي شوم کدورت ایخانواده که م

   ...زم؟، ي ریا را به ھم مي کنم؟، دنی ھم دروِغ اضافه و فاش می  با مقدار مردم رای کنم؟، رازھایم

   دانم چرا؟یخودم ھم نم

  ! ".دي کنیجاد ميد و درد اينصورت شما درد داريدر ا. بله "

   :ار مھم است که بدانم و آگاه باشميِر نظر و نورافکِن خود ھستم، بسي که زیمن بعنواِن کس

  .  کنم؟ ،،یتم، چه م افی،، از صبح که راه م

   شوند؟یدِن من شاد مي خواھند با من معاشرت کنند؟ از دیا ميند؟ آي گویجاد کردم؟ مردم به من چه ميا امروز، درد ايآ

 یدن شما شاد ميد که مردم شما را دوست دارند و با دي ست، مطمئن باشی شما، آنتِن شادۀاگر ھر جزو شما، ھر ذر

  . برکت اندن يرا مردم دنبال ايشوند ز

    را در جھان پخش کند؟ی تواند شادی میاما چه کس

  .  باشدی آنتِن شادی تواند براستیده شده باشد، ميي که از ذھن زایاما انسان. ن استعداد را دارندين اي اھمه

   ".نه" د؟ ي گویک نفر مي ین مطالب را برايا مو7نا اي آ

  .ميفه اش کرده ا خیم وليل و استعداد را دارين پتانسي ما اۀھم

   :ميري گیاد ميپس 

م به ي خواھین به بعد نميم، ازاياگر ھم نوحه گر بود. ميم درد و غم در جھان پخش کني خواھینم. ميستيما نوحه گر ن

  . ميه ادامه دھين رويا

 پخش آرامش است که به.  دھدی ست که زخم ھا را شفا میشاد. مي کنی در جھان پخش میم و شادي ھستیما ساق

  .  آرام باشندیيک به اصط3ح فضاي خواھند در یانسان ھا م.  کندی جھان کمک میدرمان دردھا

  . کندیک مي ما را تحریيزھايم که چه چي شویم متوجه ميِر نورافکِن خود ھستي زیما خود، وقت

 کنم، یکه نگاه م را یونيزي تلوی از برنامه ھای  ،، بعض:دي کنیاگر حس م.  کندیک ميون، ما را تحريزياگر تلو

  . ،،!  دھم ،، پس نگاه نکنمی شوم و واکنش نشان میناراحت م

خته يدن، برانگي کشاند، به واکنش نشان دادن، حسادت ورزی، مرا به ماده و جسم من س}يا اي یونيزي تلوۀن برناميا

 را با  س}ۀِت قصيوضع.  کندیک مي تحر...ان را بدست گرفتن و يز و اطرافيشدن حس خشم ام، کنترل ھمه چ
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 ...شتر و ي، بشتر خواستنيب کنم، مرا به یاحساس کمبود م.  شومینگران م.  ترسمی کنم، میسه ميت خود مقايوضع

  !.ستيد ني بعیلي خی روزمره شخصین حس ھا به زندگيانتقال ا.  کندیق ميتشو

  .  دھندی، جلوه میشرفت و خواستني و پ را مثبتیين بزرگنماي دھند و ای دارد، بزرگ نشان می را که مِن ذھنیکس

  ! ".         ديد، ُخب نگاه نکني شویک ميد، معلوم است که تحري کنی داده ھا نگاه مین سري شما به ایوقت" 

!. ديت نکني تان روزه خوان، نوحه خوان شد، ِگله و شکایِ د و چشم ھاين برنامه ھا شدي فردا، اگر معتاِد نگاه کردن به ا

غ و ي را تبلیيز است و جدايا نفاق انگي کند، یا درد پخش مي یمِن ذھن.  ستین جھان ُپر از مِن ذھنيه انکي ایبرا

  . کندیق ميتشو

از . جاد شدهي ایت شدگي و ھم ھویيرا بر اساِس جدايز.  شناسدیت را نميمي، عشق و لطافت، اعتدال و صمیمِن ذھن

  . زدي خیسه و حسادت، برمي، مقاشتريخواستِن بذاِت آن، 

  !.ديت را دنبال کنيا آن وضعيد آن برنامه ي چه بایشما برا.  ستی مِن ذھنی، کاِر اصلحسادت، سهيمقا، یيجداحِس 

  .  کندین مي روان و تن را تضمیز است و س3متيک نوع پرھي کردن ھم ی دوریاز آشفتگ

  . شوم ،،ینم، آشفته مي بی می،، وقت

  . !نمي بیُخب نم

  .  ما اثر بگذاردی تواند روین و تکرار، ميتلق. استر ير پذيانسان تأث

   :دي تواند بگویچکس نميھ.  گذاردی ما اثر میم، روي کنیم، عمل مي خوانیم، ميني بی که میزيادمان باشد، ھر چي

  .!. ,, کنمی، خودم را حفظ م من اثر نداردی رویدن ھر برنامه اي ھستم که دیمن آنچنان قو,, 

  . ستي معنا نی برد، بیرا که بکار م" ؟ یتا ک" عبارِت . ستين بدن، فو7د نيا :ميين را ھم بگويا

د يگر از امراض را دچار شده، باي دیا بعضيض شده و دل درد و روده درد و معده درد و سرطان و ي مریاگر کس

  .مواظب خودش باشد

  ن چقدر مقاومت دارد؟ م، مگر بدي کنی به بعد شروع به جذِب اضطراب ھا و غم ھا میما از ده سالگ

گر يد و دي آین ميي شان پایاري ھشی ھستند، پس از مدتیر فشار روحي که زیيد شد که آدم ھايشما متوجه خواھ

  !. ميد بترسيچقدر با. د فشار آوردينبا.  ندارندی ذھنیيرايگ

  دند؟ يا خشم و ترس مفيآ

چون شامل ھمه  ,, :ن کردهيت ھا را به ما تلقين وضعي بودِن ای، عادیستند، مِن ذھني نانسان یت ھايفينھا کيا. نه

.!.  ستین حالت ھا عادينه و رنجش و توقع دارند، پس اينطورند، ھمه خشم و ترس و حسادت و کيشده، چون ھمه ھم

 یق مي انسان را به تعویِ داريب.  حضور انسان اندیِ اريزان ھشي مۀجانات، کاھش دھندين ھيا. ستينطور نيا ". نه" 

  .مي شان کرده ایما عاد. ستندي نیعاد. زنداندا

  از خلق و از بعث )۴(ميچو نفس واحد

  ؟یدن ارواح تا کيجدا باش

  . قرآن استیِ ه ھاي از آیکي ۀت ھم برگرفتين بيا
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 بدِن من را، یاريم، ھمان ھشين جھان آمدي خلق شده و به ایاريک ھشياز .  اندیاريک ھشي انسان ھا، ۀ ما، ھمۀھم

  .ختن، را تماشا کندي بعث، برانگۀي تواند عقب بِِکشد و قضی میاري ساخته و پرداخته و ھمان ھشمغِز شما را

  . ، خدا، از ذھن استی زندگۀليرون بردن ما انسان ھا بوسيختن و بيمنظور از بعث، برانگ

  . مي بنا شویاري ھشی خود ساخته، فنا، و بر مبنایِ د نسبت به مِن ذھنيما با

 کند، ی نمیفرق. ک انسان استي در یاريارد انسان، ھمان ھشيلين شش مي در ایاريھش. ميستيتر نشي بیاريک ھشيما 

ھمه . ميک صورت ساخته شده اي ما انسان ھا به ۀھم.  ستیکي ما ھم ۀ، جسم و ظاھِر ھم"اتفاقا.  اندیاريک ھشيھمه 

  . ميک مغز داريدست و صورت و 

ت ي ساخته شده و خاصی از زندگیيرون و حس جداي با جھان بیت شدگي بر اساس ھم ھوی انسان ھا مِن ذھنۀدر ھم

  .  است،شتر بھتريھر چه ب، حرص ،خواستناش، 

  .  ستیکي، عرب، روس، یراني ایِ ، با مِن ذھنیيکاي امری، با مِن ذھنیني چیمِن ذھن

  . کندکا طبابت ي تواند در امری کرده باشد، می را سپری3ت پزشکين تحصي که در چیمثل دکتر

  . انه طبابت کندي تواند در خاورمی کرده میل پزشکيکا تحصي که در امریدکتر

 ی کند، نوِر حضورش می نمی، فرقی جنوبیِ کاي، از امریراني، ایني، چیک انساِن معنوي که دکتر روح باشد، یکس

  .       ما اثر کندیتواند رو

، یاري، در شما ھمان ھشیاري ست، در من ھمان ھشیرايک ھشي ست، در تمام آدم ھا، یاريک ھشيحا7 که ھمه جا 

  !.ن روح ھا، از ھم جدا ھستند؟ين ارواح، اي ست، پس چرا ایاري ھم ھمان ھشیگريدر د

  . مي کنی میين عجوبه را شناساي ست و ما ایبه خاطر وجود مِن ذھن

 یيکتاي. ميني بیو مشترک را م اشخاص آن روح واحد ۀم، در ھمي رویيکتاي یم و به فضايده شويي از ذھن زایوقت

  . ستی و سطحی انسان ھا، ظاھری و ناھمگونیم که ناسازگاري شویمتوجه م. ميني بی را میزندگ

  د؟ ي خواھد بگویمو7نا چه م

م، به ي ُکشتیم، نمي زدیم، ش3ق نمي کردیجاد نميم، درد اي کردیت نميم، آدم ھا را اذيا دانا بوداگر م: دي خواھد بگویم

  . ميت شده اي غلط تربمام که در واقع يدي فھمیم، مي کردیودِن شان اعتراض نمنوع ب

ک يم، وگرنه ھمه يم، اشتباه کرده ايت شده ايم، بد تربيده ايف کرده و به انحراف کشي را تحریي خدایاريھش ،ما

  . مي ھستیاري، ھمان ھشیاريھش

  
  ٨٢ هيآ لقمان،   )١٣ شماره( سوره )۴(

 
َ َسِميٌع َبصِ َما َخْلقُُكْم َو7َ َبْعُثُكْم إK7ِ َكَنْفٍس َواِحَدٍة ۗ K_ Kيرٌ  إِن 

  
آفرينش[جز مانند ] در نزد ما[آفرينش و برانگيختن شما  .يك تن نيست، كه خدا شنواى بيناست]   

 
 یسيانگل ترجمه
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And your creation or your resurrection is in no wise but as an individual soul: for Allah is He Who hears and 

sees (all things). 

  

  . دي روز رسیِ  را شکافت، به روشنیکي، خدا، دل تاری، زندگیاريھش

  . حضور زنده شدیاري، از فرم عبور کرد، در ھشی و مِن ذھنی جسمیاريازعمِق ھش

  .دي جسم، به ساحل امن حضور رسۀق طوفان زدي در آمد و قایتناھير خرد 7يو در تسخذھن چموش، رام 

 گل، از کمر پدر، ۀحياه و سرد، به لطافت و راياِق تابستان، از دِل خاک سياز برودت و انجماد زمستان، به عطش اشت

  .افتين راه يبه جن

  .اد برکت، باز گشت از ھفتی دور، در خوشه ای اۀ پرتاب شده در دجلی ایکيدانه ن

 تجربه کرد و در )وانيسنگ و درخت و ح(ت را در فرم يق، ابدي، تلفیتيت محدودي نھای شد ودر بیت کوچکي نھایب

  .ناستي، خدا، شنوا و بیاري، ھشی که زندگی و براست...انسان، دوباره بپا خاست

  . دار را تجربه کردندين حضور بين فتح، اي، ایش قراو7نيصبحگاھان، پ

  ا صدف واريدھان بربند در در

  ؟یدھان بگشاده چون تمساح تا ک

  م؟يما کجا ھست

  . مي ھستیيکتاي یِ ايھمه در در

  . شودی بندد و قانع می چکد، دھانش را می باران که در دھانش میصدف با قطره ا

 وحدت و یِ اي، در دریيکتاي ی فضاۀلير افتاده، اما بوسي مان در ذھن گیاريم و ھشي دارینکه مِن ذھنيما ھم با وجود ا

  . مي، محاصره شده ایگانگي

ل يکتا تبدي یدين جان، به مرواريم، اي، به جاِن مان قانع باشمينخواھرون ياگر مثل صدف، خردمندانه، دائم از جھان ب

 ذھن را .ميدھان بر بند. مي که ذھن را خاموش کنی ست، به شرطی و اتحاِد ما با زندگیيکتايد، سمبِل يمروار.  شودیم

  . ميخاموش کن

   .!مياورين بييحداقل، سرعتش را پا

 یجاد ميم، درد اي کنیم، فکر مي کنیجاد ميم، درد اي کنیاد فکر ميم و با سرعت زيم ذھن را خاموش کني توانیاگر نم

  .دي گوید که مو7نا چه ميک موضوع حل نشده مربوط است، دقت کني و به ی به دردی ھر فکر...م، يکن

  . دي کنینقدر تند تند فکر ميد چرا اي دانین م اqشما

  ... گر ي دۀک فکر، لحظيگر ي دۀک فکر، لحظين لحظه يچرا ا

  .قه آرام باشم و فکر نکنم؟ چرا؟ ،،ي توانم پنج دقی،، چرا من نم

 برکت و یروني کند که در مقو7ِت بی فکر می که مِن ذھنیتا زمان.  ستیرونينکه فکر، مربوط به مقو7ِت بي ایبرا

  .!.ندي باشد و آن را نبی کند، مبادا منفعتیتند تند فکر و قضاوت م.  وجود داردیش وجود دارد، زندگيگشا
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  شماست،درونِ ست، در يرون ني، در جھاِن بی، شادیخوشبخت، ید که زندگي کنیين شناسايقيشما اگر بطور قطع و 

  .      دي شویآرام م. دي آین مييسرعت فکرتان پا

  ". َپَزد یم.  رسدید مين مرواريا. مي بندیدھان مان را م" پس، 

ز ي نی ست و مِن ذھنیرونيشکار بمنتظِر  ، ...، پرنده، اُردک، یمنتظر گنجشک، ماھ. شه دھانش باز استيتمساح ھم

  .با حرف، دنبال شکار است

  !. مي شویم، خودمان شکار مي کنی شکار میم که وقتيستيما متوجه نا

  !.  کند شکار کرده، حال آنکه خودش شکار شدهی رود، فکر میرون مي شکار بی، برایاري ھش بعنوانِ یھر کس

  .مي کرده ایيشناسا. ميم مثل تمساح، دھاِن مان را باز نگه داري خواھیگر نميما د

  

 ١٢ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ر نشدصان پُ ي چشم حرکوزهٔ 

  ر نشدر دُ تا صدف قانع نشد پُ 

 شود و ھر روز آتش یبرطرف نم خاطرشان یشانيندوزند، پريم بيھر چه زر و س.  شودیر نميچشم آزمندان ھر گز س

 صدف تا قانع نباشد و از قطرات فراوان باران به چند قطره اکتفا :به عنوان مثال.  گرددیز تر ميحرص و آزشان ت

  .  شودید نمينکند، ھر گز درونش ُپر مروار

 خواستن ی و زندگیت شدگيحرص از ھم ھو.  ستیم که حرص متعلق به مِن ذھنيمتوجه شد. ميما حرص را شناخت

  .  ,,شتر بھتر استيھر چه ب ,, :حرص معادِل شعارِ . دي آیرون مي جھاِن بیِ ت ھاياز وضع

گر حرص ي شود، مثل صدف، دی به شما داده می زندگۀلين لحظه بوسيش، ايد که گشايده ايد، فھميچون شما آگاه شده ا

  .د شديد، ُپر ُدر خواھيد و قانع شده ايندار

  هھان نِ  بر دیدھان بربند و قفل

  ؟یفتاح تا کع کردن مِ يز ضا

  . دھان را برَبند و قفل اش کن

  م؟ ي کنیا چه مم

د و ما آنھا ي آی امکانات، مۀ ھمیِ ، از فضای زندگی ست که از سوید ھمان خرد، شراب و برکتيکل. د استيمفتاح، کل

 ی میه گذاري، سرمای، در مِن ذھنم، آنھا را در ذھِن ماني کنیع و تلف مي، ضایک مِن توھمي بوجود آوردن یرا برا

  . !زدي ستی، با خدا، می گردد و با زندگی که برمیمِن ذھن. ميکن

  .ميد حراست کنين راھنما، باينده، از اين گشايد، از اين کليحال آنکه، از ا

  چگونه؟ 

  . ميم باشين لحظه تسليرِش اتفاق ايشتر در پذي ھر چه بـ

  .مي و به صفر برسانیيز انسان ھا شناسارون و اي توقعات خود را از جھان بـ
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  . مي کنیيم، شناساي خواستیگران مي را که تا بحال از دیم و مقو7تي نخواھیگر زندگي دی از آدم ھاـ

  م؟ ي داشتیم، چه انتظاراتي خواستی ست؟ از آنھا چه میگران بر چه اساسي مان از دیِ م که رنجش ھايص دھي تشخـ

  .ميگر آنھا را نخواھيدـ 

...  دھند، ی میستند که به ما زندگيت ھا نيگر باشند، چون وضعي دیت ھا به گونه ايم که وضعي اصرار نداشته باشـ

  . ع کردِن مفتاح استينھا ضايا

  :م که گفتيخواند"  را قب3یشعر

  ن تلف کم کن که لب خشک است باغي که آبت را به 7غ            ھیعنينصتوا اَ 

  . ساکت باش، امر است.  ساکت باشیعنيانصتوا 

  . !دهيرا باغ لب خشک است و خشکيھوده تلف نکن زي ات را بیآِب زندگ

  نياست اين                      کم نخواھد شد بگو دري راستین آمدش کيامر ُقل ز

از جنس لوح د و بقول مو7نا، ي رفتیيکتاي ی فضاین پوسته افتاد و بسويد و اي را کنار گذاشتین من ذھني شما ایوقت

  . کم نخواھد شد. نياست ايدر. دييد، حا7 بگويمحفوظ ، شد

  . !ی داری من ذھنی، نه وقتبگو آنموقع" 

  .  زندی حرف نمی زند زندگی حرف می که من ذھنیتا زمان

   :یرِت زندگيطبق غ

 حرف یان من ذھنا ما بعنوي. ق ما حرف نخواھد زدي از طریم زندگي زنی حرف می که ما بعنوان من ذھنیتا زمان

          .ديانتخاب کن . زندی حرف میا زندگيم، ي زنیم

*  

  

   :تر آن ھستيتان بخوانم که تي برای از مثنوید که قصه اياجازه بدھ

  . پروردشانی مرغ خانگی بط بچگان کقصهٔ 

   :نکهي بر ای مبن ھستیحي توض،ن قصهي ایدر ابتدا

 جالب را ۀمن آن نوشت.  که در ابتدا معلِم مو7نا بود نوشتهیزي شمِس تبرا گفتارِ ين قصه را بر اساِس نوشته يمو7نا ا

  : خوانمیتان ميبرا

. یپدر من از من واقف ن. ی واقف نیکس از حال داع. عجب افتاده بود یا  را واقعهین داعي ایاز عھِد خردگ

  . ستيست، و ف3ن نياضت ھم نيِت ري تربیدانم چه روش داری، نمیستيوانه ني تو او7ً د:گفتیم

 نھادند، پرورد و بط بچگان برون آورد، یر مرغ خانگي که تخم بط را زیک سخن از من شنو، تو با من چناني :گفتم

  رود،ی است، لب لب جو میمادرشان مرغ خانگ. بط بچگان ک3ن َتَرک شدند، با مادر به لب جو آمدند، درآب در آمدند

  .ن استيمرکب من شده است، و وطن و حال من ا  نميبیا ميمن در!  پدری ااکنون. ی امکاِن در آمدن در آب ن

  .یا، و اگر نه، برو بِر مرغان خانگين دريا من از توام، درآ در اي یاگر تو از من
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   :دي گویم کرده، ميا به او تقديواِن شمس را به اسم شمس نوشته و يمو7نا، د

ن عجب يا.  عجب رخ داده بودیا، را واقعه)شمس(ن دعا کننده ي، این داعي ا،ی از ده، دوازده سالگیعني، یخردسالدر 

  .ن به حضور زنده شدن اوستي که رخ داده بود، ھمیاواقعه

  .  کردندی دار َدرَک ام نمیِ ، در حضور بودم و مردم مِن ذھنیدارينکه من در بي ای به حاِل من واقف نبود، برایکس

   :گفتیم. ه نبود من آگایز، از حالت ھايپدرم ن

 : از نسخه ھا آمدهیالبته در بعض(!. ی داریدانم چه روشی نمیست، ولياضت و ف3ن ھم نيِت ري، تربیستيوانه نيتو که د

  ). اضتيِب ريترت

 دانم ی، نم!ی کنیعمل نم  کنند،ی، اما آنطور که ھمه رفتار و عمل میستيوانه ني گفته تو که دیبه ھر حال، پدرش م

  ؟ یار دیچه روش

   :ن نوشتهيپس طبِق ا

 نگاه یِد مِن ذھني توانند حال او را درک کنند چون با دی شود، نمی که به حضور زنده میل کسيا فامي پدر، مادر یحت

  .  کنندیم

ک مرغ يِر ي را زیک تخم مرغابين است که يرفتار تو با من، مثل ا.  بشنویاز من سخن :دي گویشمس به پدرش م

  .  بگذارندیخانگ

 ھا را از تخم، از پوسته شان، یمرغ، تخم ھا را پروراند و بچه مرغاب.  گذاشتندیر مرغ خانگي را زیتخم مرغاب

  . رون آورديب

  .مي شویذھن م جذب یاريم که بصورت ھشيا تخم بط ما ھستي ست و بط بچه یا من ذھنيا ي سمبل دنینجا مرغ خانگيا

  .  ستین مرغ خانگيادرشان ھمرون آمدند، فکر کردند که مي جوجه ھا بیوقت

 یيکتاي یبه فضا.  بود، رفتندی مِن ذھنۀ که در اطراف قلعی ھا بزرگ شدند و با مادر به لب جو، لِب آبیبچه مرغاب

   .ک شدندينزد

  .  کرد و توان رفتن در آب را نداشتی آب حرکت می کنار جویجوجه ھا وارد آب شدند اما مادرشان، مرغ خانگ

ا وطن و اسِب من است، در يدر. نمي بیا را مي ھستم و دری پدر، من، جوجه مرغابی اکنون ا:دي گویشمس به پدرش م

  .  برویا شو وگرنه به کنار مرغان خانگين دريا من از تو ھستم وارد اي یاگر تو ازمن.  کنمیت مياست که حس امنيدر

 است سر آب، لب جو، لبي اqن با مادرمان که دن ما را پرورده ویا من ذھنيا ذھن يا يم که دني ھستیيپس ما جوجه ھا

  .  تواند در آب رودی نمید که مرغ خانگي دانیم. ميھست یيکتاي یفضا

 چون ی ترساند ولیک شدن به آب مي ترسد و جوجه ھا را ھم از نزدی از آب مید ولي آی لِب لِب آب میمِن ذھن

  . رودیم شناسد، در آب یل به آب دارد و آب را مي میجوجه مرغاب

  .  دھدیا را نشان مي وجود دارد که دنیک من ذھنيپس، در ما 
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  م،  ـي گردیا ميم و لِب دريرون آمده از تخم ھستي بیِ  مرغابۀ، جوجی و عوامل شان، ما را که ھمگیا و مِن ذھنيدن

  . مي را بلدینکه شناگري ایبرا.  کندی زند و شنا می از ما خود را به آب می بعضیول.  ترسانندیم

  .گر وجود نخواھد داشتياگر در آب رود د. ستي تواند در آب رود، شنا بلد نی ماست نمیِ  ما که مِن ذھنۀي دایول

 ۀبا گستر. ستي را بلد نی تواند شنا کند، شناگرینم.  رودیيکتاي آب تواند در ی نمی مِن ذھن.) ستیمھمن موضوع يا(

  .  نداردیوحدت کار

ت را به ما ين حس امنيم، جھان، اي خواھیت ميرون حس امنيم و از جھان بي ھستیمِن ذھن که در یم تا زماني دانیما م

  .  ترساندی ما را مه،يدانصورت ھم يدر ا. مي برویيکتاي ینکه به فضاينخواھد داد مگر ا

  .  ,,!ینکار را نکنينه ا,, .  ,,!ینکار را نکنينه ا ,, :استين دني ما اۀيدا

  .!. بَِپَرد تواند در آبیخودش ھم نم

   :ديي گویاِن تان مي، پدر، مادر، دوستان، اطرافیشما به مِن ذھن

  ".     برو یا وگرنه، کنار مرغان خانگيا بيا من از توام، با من به درياگر تو از من و " 

  و اصل ـ ذات ۀي روید وليا، راه افتاده اين دني که ذھن است و ای، پشِت سِر مرغ خانگیپس، شما بعنواِن بچه مرغاب

  .ديخود را فراموش نکرده ا

است، مانع رفتن آنھا يمادرشان که دن.  شناسند، بلدندی را میا و شناگريدر.  اندیارد انسان، ھمه جوجه مرغابيليشش م

  .ا دارنديل به درينھا ميکه اي ترساند در حالی شود و آنھا را میا ميبه در

ا را ي که مانِع رفتن او به دریافه اي با ھر قیا ھر کسيدر، مادر، ا به پي شود و به دنیدار مي از آن جوجه ھا بیکي

   :دي گوی ترساند، می کند، و او را میجاد ميا

  . کنمیت ميا حِس امنيمن در در". ا بزن ياگر تو از من و من از توام، تو ھم به در" 

  .یوگرنه برو کنار مرغاِن خانگ.  َنکِشبان رايه و دردسِر م3ح، کشتينقدر کراي بساز و ای از خود ِکشتیمانند مرغاب

م ي دانی مان را کرده، مادر خود میگي که دایم، اما مرغ خانگيم، شنا بلديا داريل به دريم، مي ھستی ما بچه مرغاب:پس

  .ميکه شنا بلديدر حال. مي کنی او را تکرار میم و حرف ھاي افتیو ھنوز دنباِل او راه م

  

*  

  

   :دي گویت مو7نا مين دو بيدر ا. وانده ام قبل خۀت را ھفتين دو بيا

  . ی شویار خودت مي، معی رویا مي دریشتر بسويھر چه ب

 
 ۴۶٧٣ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو

  یرویه که بدان سو م رَ یزک گَ ي

  یشویز قطب مساحت مھمچو گَ 
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ک متر، قطب ي ھمان ۀ، به اندازی داری، خدا، گام برمیق زندگي، در طری روی میيکتاي یک مترکه بسوي ۀبه انداز

  . ی کنیا را دنبال نمي مادر دنماتِ ي و تعلی شویت ميخودت خالِق فکرھا. ی شوی خودت میِ و راھنما

  .، خداستی شما ھمان زندگیمادر اصل. ستي شما نیمادر اصل. ه ستيا، داي که دنی شویمتوجه م

  یجھینگ و لوک آن سو موانک َل 

  یھرَ ی می و لوکیاز ھمه لنگ

  . مي برویيکتاي یِ ، فضای زندگیم بسوي توانیع نمي و سری، ما درست و حسابیعنيلَنگ و لوک 

 کنند که آن مرغ ی ھا که فکر میه جوجه مرغابيا رود، بقي دری ھا، بخواھد به سوین جوجه مرغابي از ایکير اگ

  .ا بروندي خواھند به طرف دری افتند و نمی مادر آنھاست، دنبال آن راه میخانگ

  . دندي خود دۀ را پرورش دھندیچون از ھمان بدو تولد، چشِم شان را که باز کردند، مرغ خانگ

م ي شویت مين جھان ھم ھوي مان، با ای فکریِ م، با حس ھا و قضاوت ھاي کنین جھان بازمي چشم مان را در ایما وقت

د از آن جدا ي ماست و باۀيست و داي ما نیا مادر اصليم که دنيستيم و متوجه ني کنی مین جھان را مادِر خود تلقيو ا

  !.ميش کنيم و رھايشو

 مِن یِ  ھای و لوکی َلنگۀ، از ھمی روی مآن سو، لَنگ َلنگان به ) ِکَشدین مي زمیرا روخودش ( که لنگ و لوک ی کسیا

  . ی شوی َرھا میذھن

  . ميد حرکت کنيزان بايم، افتان و خي رویيکتاي یِ  فضایم به سوي توانیپس ما، اگر به سرعت نم

  .  ان کردين مطلب را بيغزِل امروز ھم ھم

   :دي کنید و بررسين قرار دھِر نورافکيد خودتان را زيشما با

  ش، کجا ھستم؟ي نسبت به شش ماه پـ

  شرفت کرده ام؟ يا پي آـ

  ا توقعاتم کمتر شده؟يآـ 

  ت ام؟ ي، ھم ھوی آفلیِ با چه مقوله ھاـ 

   کنم؟ ی میي، کمتر حِس جدایا از جوھر و روِح زندگي آـ

  نم؟ي بی را در آنھا می کنم، زندگیا انسان ھا را که نگاه ميآـ 

  سم، بھتر شده؟ يم، با خواھر و برادر و دوستانم، با رئيا رابطه ام با ھمسر و با بچه ھايآـ 

  م کمتر شده؟ ي و رنجش ھای منفیِ ا فضا گشا ھستم؟ واکنش ھاي آـ

  رم؟  ي گی میز را سفت و جدي دارم و ھمه چیريا ھنوز حالِت سخت گي آـ

  ، به کنترلم در آمده اند؟حرص و منا ي آـ

   کنم؟یم" 7"ھر روز ا ي آـ

   کنم؟ی خود، کار میِ  و جاِن معنویجاني، ھی، فکریکيزي چھار ُبعِد فیوسته رويا ھر روز و پي آـ

   شود؟ ی من اضافه میِ تا چه حد به جان واقعـ 
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   کنم؟ یت مي را رعایز، شکر، تعھد و ھماھنگيوسته، قانوِن جبران، مزرعه، صبر، پرھيا ھر روز و پيآـ 

  .دي و کنیات را در خود، نگاه بررسين حا7ت و خصوصيد، ايه خود را مورد شماتت و م3مت قرار دھنکيبدوِن ا

  . ،،!. شرفت ام چقدر کم بودهي ،، پ:دييد و بگوير نورافکن قرار دھينکه خودتان را زينه ا

  . مي شویم ميم تسلي توانیھر قدر که م. مي نداریريرادگيمحکوم کردن و ا. ميم3مت ندار

  . ِکَشدیا مي دری، ما را به سویِل دروني و میدگزن

، عقب ی و رفتن از مِن ذھنیيکتايل به يا، ميل به دري دھد که می قبل خواندم نشان می را که کمیدر ضمن، آن قسمت

  . ا، در ذاِت ما وجود دارديدن از دنيکش

  ؟ کندیق مي، تشویدن از مِن ذھنيا، عقب نکشيدن از دني ما را به عقب نکشیک

  . یرون، عوامِل مرِغ خانگين عوامل جھاِن بيھم

   .گرشي دیمرغ و جوجه ھا

ا را ي ھستند که دنی مرغ خانگیوانات، جوجه ھايه، از جمله حي اند اما بقیا، جوجه مرغابين دنيارد انساِن ايليشش م

  . شناسندی خود میبعنواِن مادر اصل

  .ستي ما نیِ ه، مادِر اصلين دايم که اي دانیو ما مد کرد يد و تأکيين موضوع را تأيامروز ھم مو7نا ا

  . رفتسود به آن ي، بای ذھنیِ  و لوکیدن از لَنگي َرھیپس، برا

  

 ۶۶٧٣ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو

 یگگر چه مرغ خان یتخم َبطّ 

  یگيش کردت دايخور ر پَ يز

 و یروحان از عالم" تو فطرتا(.  مادِر توستیِ عي از سرشت طبیا وجود دارد، ناشي که در تو نسبت به دریليطبع و م

  ).یگرفتار آمده ا، یجسم، یدر کالبد عنصر" ، اما موقتای ھستجسم و مادهماوراء 

  .  کردهیگيِر بال و َپِر خودش داي ما را زیانگم گر چه مرِغ خي ھستیپس ما تخِم مرِغ آب

 یيدن به ارزش ھايدن و با چسبيدن و شني مثل دیيم، با حس ھاين جھان باز کردي ایِ نکه تا چشم مان را به روي ایبرا

 کرده و به ما القاء کردند، یرون ارزش نام گذاريگران در بي که دیيت ھايمثل باورھا و دردھا و اجسام و وضع

  . ميشدبزرگ 

  ا بدستيمادر تو َبطf آن در

  پرستی بد و خشکیات خاک هيدا

  . اھاستي دریمادِر تو مرغاب

 که پرورِش مان داده، از جنس خاک یه اياما دا. ، خداستی، زندگیيکتاي یِ اي ھا، بِط دری ما جوجه مرغابیِ  اصلمادرِ 

  . پرستیک ست و جسم و خشی جسمیاري خاک و از جنس فرم است و فرم، ھشۀفتيش

  . َپرستدی را می فُرمی ُفرم، بی بیاريھش
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  .        اندین بردني از بیالبته، به آسان. مي گرفتی بدی ماست، آموزش ھایِ م مادِر اصليه که فکر کرديپس ما از دا

  ا که دل تو اندرستيل دريم

  عت جانت را از مادرستيآن طب

 تو ی معنویش ھايگرا(.  مادر توستیعي و سرشت طبی از خویا وجود دارد، ناشي که در تو نسبت به دریليطبع و م

  . )یستي نن جھاني دھد که از اینشان م

 مثل ھمه بودن، بدو بدو یآ، مردم، ونيزيو تلويراد، یرونيکات بي تحر. شودیده ميکش یيکتاي یدِل ما، مرکِز ما، بسو

  !. کشدی می، ما را به ُخشکشتر بھتريھر چه ب

  ه استي داني مر ترا زیل خشکيم

  ه استيه را بگذار کو َبدرايدا

  .ش استيپرورنده ات را رھا کن که او بد اند.  توستۀ از پرورندی، ناشی دارینک تو به خشکي که ایلياما م

  .ه ستين داي، از ای مان به خشکیِل کنونياما تما. استي ما به دریِ ِل اصليم

  .مي شویت ميم و با آن ھم ھويکن یاست که به آن نگاه مين دنيه اي، دایه، مِن ذھنيدا

 پرستد، دنبالش یش را ميَپر و بال و پا.  کندی مادر اوست، ول نمیرفت که مرغ خانگيآن جوجه که از تخم در آمد، پذ

  . کندید حرف ھا و رفتارش را تکرار مي گویراه افتاده و ھر چه که م

م، يدنبال آن راه افتاد. ميدي خود دیِ  اصلیِ وراننده و ھمتاا را بعنوان پريا آمدن، دنيز مانند ھمان جوجه، بمحض دنيما ن

 یشتر ميشتر و بي آن بی و حرص مان نسبت به داده ھایم، و دلبستگي کنیش نميم، رھايت شديبا ھر مقوله اش ھم ھو

  .جاد کرديم، درد ايادمان داد و به اجرا درآوردي یاما ھر چه مِن ذھن. شود

  ".  کند یجاد ميت است و درد ايّ  کند بر اساِس منی که میرا ھر فکريزم يه را رھا کنين دايد ايبا" 

  ه را بگذار بر خشک و برانيدا

   چون َبطانیاندر آ در بحر معن

 معرفت و یايان دري ماده بشتاب و مانند مرغابی جھان ماورای عالم ماده رھا کن و خود به سویِ ه را در خشکيدا

  .ت شناور شويمعنو

  م؟يم بگذاري توانی میه را به راحتيا ما داي آیول .ميارد بگذيه را بايدا

 ی، آن توقعیت شده اي ست و با آن ھم ھوی در آن زندگی کنی را که فکرمی آن مورد:ندين است که به شما بگويمثل ا

  .  را رھا کنیر مخالِف روح و جوھِر زندگي، آن نفِس غیرا که دار

 .د؟ي کنی آن را رھا میا شما به سادگيآ

  !. دي کنینکار را نمي این سادگيد، شما که به اي توقعاِت تان را به صفر برسانیم که از جھاِن ماديير به شما بگواگ

  .دي امتحان کند،ي به صفر برسانید، توقعاِت تان را از جھان مادينکار را بِکُنيد ھم ايشا

  . دي بگذاریه را در خشکيدا

  . مي روی میيکتاي یم و به فضاي کشیرون مين ب مان را از ذھینيت مان، سنگي ما حس ھویعني
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  . ت کردهي اذیلي ندارد، شما را خیآن که به شما ِمھر  شود،یه چه ميد که داينگران نباش

که از بس به ما درد داده . ، به ما ندادیم اما جز سرخوردگيت نکرده؟ ھر چه گفت، عمل کرديا ما را اذيا مادر دنيآ

  . ر شده اندي ھا از آن سیبعض

   شود؟ین مرغ چه ميد، ايد که اگر برويد، چکار داري ھستیشما جوجه مرغاب

   . اندر آیيکتاي یاي، دری معنیِ اي ھا در بحردری، مانند مرغابه را بگذار بر خشک و برانيدا

  گر ترا مادر بترساند ز آب

  ا ران شتابي دریتو مترس و سو

  . ت شتاب کنيکران معنوي بیاي دریه مده و به سوه ات، تو را از آب بترساند، به خود ترس راياگر دا

  . ر کرده انديشتر مردم در آن گي ست که بی ضعفۀن نقطيه، ما را خواھد ترساند و اين داي شود که ایمعلوم م

 کنند، ھمان که یده و ول نمي کنند، ھمان که آفل را چسبینکه توقع را صفر نمي کنند، ھمینکه کنترل را رھا نميھم

   : ستی مھمۀ کند که مقولی اندازد و فکر میده و نميج را چسبدرد و رن

  .  ,,...د جوابش را بدھم، ي شود، بایاد ميش زيندازم، روياگر رنجش ام را ب,, 

شما را خواھد ترساند، قصِد "  که حتمایه ايد و داي رفتیيکتاي یِ  فضایرون و به سوي ذھن بیحا7، اگر شما از خشک

  . ن شتاب مثبت استيا. ا بروي دریگوش نده و با شتاب و عجله به سوشما را کرد، به حرفش 

   : ستیکدفعه سعادت بزرگي و ی کلیين شناسايا

شه ھم سرخورده شده ام، سن ام به پنجاه، شصت، ھفتاد يرم کرده و ھميه تا بحال اسين داي،، برکات خواستن از ا

   : ترساند ،،ی مرا میولن مخمصه رھا کنم، يد خود را از ايده و باي ھم رسیسالگ

   .نترس". نه . " ,, ... و ی شوی، ندار می دھی، کنترل را از دست می مانی کس میتنھا و ب,, 

  یا بر خشک و بر تر زندهیتو َبط

  یاگنده  چو مرغ خانه خانهین

   :دي فرمایان کرده و مي بس مھم را بطور فشرده بینجا نکته ايمو7نا در ا

 که یستي نیتو مانند مرِغ خانگ. ی کنی میا زندگي و ھم در دری که ھم در خشکی ھستین مرغاب انسان، تو ھمایا" 

  .  "یده داشته باشي گندی7نه ا

م ي توانیھم م. مي حضور داشته باشیاريم و ھم ھشيم ھم آگاه به ذھن، آگاه به زمان باشي توانیم. مي ھستیما مرغاب

آنجا کارھا را حل و فصل .  استَترن يم و ايار باشي، آگاه و ھشیيکتاي یاير درم، ھم در آِن واحد بيني را ببیجھان ماد

   . دارندی شان خبر ندارند و فقط ُبعِد مادیشتر انسان ھا از ُبعِد معنوي بیم، وليکن

 کند، با رنجش ھا، خشم ھا و یزش ھم نمي کند، تمی و ھم کثافت می که در 7نه اش زندگیماھم، مثِل مرِغ خانگ

  . مي کنی می مان زندگیھادرد

   :م، ھمانطور که شمس به پدرش گفتي دانی ما میول
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ا شو وگرنه معلوم است که تو ھنوز به ي وارد آب دریاگر از جنِس من ھست.  اَمن و َمرَکِب من استۀا خاني،، در

  . ،،یل نشده اي تبدیاريھش

   ".بله"  به حضور زنده باشد؟ ا دختر اوي پسر ی داشته باشد ولی مِن ذھنیا ممکن است که پدريآ

  . اد ھستينمونه ز

م۫  Kی آدم شھیَنا بنتو ز َکر  

  یا پا نھي ھم به دریھم به خشک 

 ی گام میرا ھم در خشکي زی روی، تو پادشاه به شمار م"م ي داشتی زادگان را گرامیما آدم " :یبنا به قول حق تعال

  . اي و ھم در درینھ

  

  ٠٧ه ياسراء، آ) ٧١شماره (سوره  )۵(
 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُھْم فِي اْلَبرf َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھمْ  Kْلَناُھْم َعلَىٰ َوَلَقْد َكر Kَباِت َوَفضfي Kْن َخَلْقَنا َتْفِضيلً  ِمَن الط Kَكِثيٍر ِمم  
  

م ي دادیھا روززهيشان از پاکيم و به ايمراد روانه داشت] بر مرکب[ا ي و دریم و آنان را در خشکي داشتی که فرزندان آدم را گرامیبه راست

  .ميدي بخشید برتريد و شايبام چنانکه يادهي از آنچه آفریاريو آنان را بر بس

  
  یسيترجمه انگل

 

We have honoured the sons of Adam; provided them with transport on land and sea; given them for sustenance things 

good and pure; and conferred on them special favours, above a great part of our  creation. 

 

 
ت، يي، خدای، زندگیاريما از جنِس ھش.  که انسان امتداِد خوِد اوستین معنيبه ا. مي داشتیرا گرام )انسان(ما شما 

ن جھان يم در اي توانیھم م. مي گذاریا مي و ھم در دری، پا در خشکیرغابمثل م. ميار ھستي خدا، شھرۀ داشتیگرام

به "  فورایم، وليم، واکنش نشان دھين شويقه خشمگيم دقيک لحظه، ني. مي به ذھن برویقيم دقاي توانیم و ميکار کن

  . مي گردی برمیيکتاي یفضا

  . مي مان ادامه دھی مِن ذھنیِ م رفتارمان را بر مبنايستيم، مجاز ني که در ذاِت مان داریتيفيت و کييبه سبِب جوھر خدا

   !.ميم و در کثافت ھا بِلولي کنی کثافت کاریمثل مرغ خانگ

 او ی برای امنی جایخشک. ا بخوابديد در دريبا"  زند، اما شب حتمای رود، َپر ھم می راه می در خشکی کمیمرغاب

  . او را خواھد خوردی، گربه ایروباھ. ستين

نه پول و نه آنچه را که ذھن بدان . ر فرمان ما باشديد زيا بايدن. مي کنیا را گوش نمي، حرِف دنیمرِغ خانگحرِف  ما

  . ا سپردن باز داردي تواند ما را از دل به دریِکشش دارد، نم

   اْلَبْحِر بجانیعل  )۵(که َحَمْلَناُھمْ 

  ش راني اْلَبر پیاز َحَمْلَناُھْم عل
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  ). قبل ھستندۀي مختلف آیقسمت ھا(". م يردا حمل کيآنان را بر در" 

  . از جھاِن ماده در گذر،یبه آن جھان تعلق دار" تو باطنا.  بشتابی معنیاي دریاز عالم خاک و ماده درگذر و به سو

  . ميم راه بروي توانیا مي دریم، با آن جان، روي شوی مزنده، یاريھش، به جانارانه به ي ھشیوقت

  ا؟يکدام در

  . یيکتاي یايدر

  . مي راه بردی ما او را در خشک:دي گویه ميقسمت دوم آ

 کند و به یت مان ميم، در ذھن ھداياگر اجازه دھ.  ما درست کردهی برای َمرکبیزندگ :) کندیه استفاده مين آيمو7نا از ا(

  .!.ميم شنا کني توانی مان مجانِ  َبرد، آنجا، با یا ميدر

  . ت کند، ببرديا ھدايم که از ذھن عبورمان داده و به دري دھیم و اجازه ميار گذی نمی چرِخ زندگیِ پس ما، چوب 7

  . ميم، شنا را بلديديرسا ھم که يبه در

  یستي آشنایا ھمه جان ھا چو ماھين دري تن را            در ای به ناگه کشتی در اشکستی        وگر خضر

 تن را بشکند، ی، کشتیيکتاي یاي، به ناگه در آن در) تن را بشکندیت که ِکشی جاودانه سمبِل انسانیسمبِل زندگ( یاگر ِخضر

  . را بلد استیجان، از قبل شناگر

  ستير راه ن بَ یک را سوي3مر مَ 

  ستيحر آگاه نوان ھم ز بَ يجنس ح

ا آگاه يوان ھم از دري ندارند و جنس حی خشکی به سوی راھ فرم اند،ی بیاري و م3ئک که از جنس ھشفرشتگان

به . ت استيت و معنوي از مادیرا مجموعه اي ست زی دو ساحتی انسان موجودی اند، ولی تک ساحتی، موجوداتوانيحفرشته و ( .ستين

  ). حضور راه داردیِ اي ذھن و به دریخشک

، به خدا ی، به زندگی و فطریزيوان ھم بصورت غريح.  راه نداردی نشود، به خشکی اگر وارد فرم انسانیاريھش

  .  راه نداردیيکتاي یارانه، به سويھش. وصل است

، به ی آگاھانه و انتخابیچ موجودير از انسان، ھي ماند، غیفقط انسان م. ستي آگاه ن،حر ز بَ ا،ياز دروان يجنس ح پس،

  .  راه نداردیيکتايقلمرو 

   از َملَکیوان بجانين حتَ تو بِ 

 ن ھم بر فلکير زم ھم بَ یوتا رَ 

  . یوانيه حي شبیث جسماني انسان، تو از حیا

   ...م، ي کنید مثل ميم، تولي خوریم، غذا ميوان ھستيبه تن، به جسم، ح

 و فُرم ی خشکیم  ھم روي توانیت برتر است که ميفين کيل ھميبدل. مي و از فرشته گان ھستیارياما به جان، از ھش

  . مير کني، سیيکتاي، در یم و ھم بر آسمان، بر زندگي بروراه

ن حال يم، در عي جھان کار کنیِ  رو دھد،ی که جھان را به ما نشان م، ذھنۀليبوسم ي توانی ما میعنين فُرم است، يزم

   :مينکه بارھا گفتيم، ھمي را ترک نکنیفلک، زندگ
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 یارين ھشيا فقط ھميد؟ ي داریاريد، دو ھشيشما خودتان را امتحان کن". م ي داشته باشیاريم دو نوع ھشي توانیما م" 

   گذرند؟ یفقط فکرھا تند تند از ذھن تان مد؟ ي را داریجسم

جاد و به يگاه ايفکرھا از آن پا.  کند و فکرھا تابِع او ھستندی ھم باز شده که فکرھا را تماشا میا در شما ُبعِد معنوي

  . شوندی میعمِل تان جار

  .دي خودتان کار کنید رويت نشده، باي در شما تثبیاگر ُبعد معنو

       :مي، ما دو ُبعد داریارير ھشد، از نظي گویمو7نا م

  باشد بشر )۶(تا بظاھر ِمْثلُکُمْ 

  ور دهيِه ديْ کَ  إلیوحَ يُ با دل 

  . )١١٠ ۀيآ . کھفۀسور(.  زندیحضرت رسول را مثال م

   . بوده  استی معمولیان، آدمي شما آدمۀ شود، مانند ھمی می که به او وحینير و روشن بي ظاھر، آن بصبه

  .  شودی می من ھم مثل شما بشر ھستم، فقط به من وح:دي گویحضرت رسول م

 آن یکيد، دِل ي به لحاظ دی ست ولیکي شود، ی نمی که به او وحی شود و انسانی می که به او وحیپس، ظاھِر انسان

  . دي آی میيکتاي ست که از ُبعِد ی برکتیوح.  دھدیص اش نمي تشخیگريند و دي بی را میوح

   ". نه"  ست؟ ی خاصی آدم ھایاء و براي اولیغمبران و براي پیبرا فقط یيکتايا ُبعِد يآ

 یاِم آن فضا را با آنتن ھايم پي توانیم. ميده، َسر درآوريب، از عالم اسرار، از عالم پوشيم از عالم غي توانیما ھم م

  . ميافت کني خود، درۀب شديافته، تھذي یر و تعالي تطھیِ حس

 تواند با جھاِن ی بودن، میني و زمی خاکین قالب و کالبدين جسم و در عيه درع انسان است کۀ برجستیِ ژگين ويا

  .  طلبدی منزه را میِ افته و روح ھايقل ي صین مھم، آنتن ھاي در ارتباط باشد اما ای اعلیِ دنيناد

  . ن لقاء ھستندي ابزار ایرت زندگيم در مقابل غيم و تعظيز و تسليپرھ

 یعنين علو را تجربه کرده اند، ين مرتبه، ايح، زرتشت، محمد و مو7نا و عارفاِن مان اي،  بودا، مسیقبل از ما بزرگان

  . حضور زنده شده اندیِ اريبه ھش

 و زنده یداري در من و ماست، صبِح فتح، صبح بیاري در جھان وجود دارد، ھمان ھشیاريک ھشياز آنجا که فقط 

  . ميده شدن را در دسترس دارن زنيما ھم استعداد و ابزار ا. دهيز دميشدن ما ن

 یم، شادي وحدت در مراوده باشیم با شکستِن زندان ذھن و تن، با فضاي توانی، ما ھم میبا کمکِ راه دان، معلم معنو

  . ميزين جھان بريافت و در ايو خرد را صفات ناب و پاک را از آنطرف در

  .رد و به گنج حضور زنده شودي قرار گیار زندگيار ما، در اختي تواند ساده شده و در اختی ھم مین مِن ذھنيھم

  . ن ُبعد در شما ھم زنده شودينکه اي ایم؟ براي خوانینھا را مي چه ایبرا

  .  شان زنده شوندی توانند به ُبعِد معنوی دارند و میارد انسان، ُبعِد معنويليشش م

  .شوند ور دهيِه ديْ کَ  إلیوحَ يُ با دل 
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 ٠١١ه يكھف، آ) ٨١شماره (سوره  )۶(
 

َما أََنا َبَشٌر ِمْثلُُكْم ُيوَحىٰ  Kَما إَِلٰ ُقْل إِن Kأَن Kِه أََحًداٌد ٌۖه َواحِ ُھُكْم إِلَٰ  إِلَيfِه َفْلَيْعَمْل َعَم3ً َصالًِحا َو7َ ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َرب fَفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َرب  

) رحمت (یکتاست، پس ھر کس به لقاي ی شما خدای که خدارسدی می ھستم که به من وحیمن مانند شما بشرست که ين ني جز ا:بگو

  .ک نگرداندي را با او شریش احديکوکار شود و ھرگز در پرستش خدايد نيدوار است بايپروردگارش ام
 

   یسيترجمه انگل
  
  

Say: "I am but a man like yourselves, (but) the inspiration has come to me, that your Allah is one Allah: whoever 

expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner. 

  
 به یھم وقت" واقعا. ديه کن کند تا شما به آن توجی قرآن را برجسته مۀي از آین است که تکه اياِن مو7نا در اي بیيبايز

  .غزل روح دارد، قصه روح دارد.  شودیه و آن غزل، در ما زنده ميم، روح آن آي کنیآن توجه م

  .  شودید، روح او در شما زنده مي آنھا تمرکز کنید و روياد بخوانياگر غزل را ز

ن ين غزل ھا و اين کرده و شما که ايصه عجده و با قيرون کشيه ھا را بين آي تمام روح ایيبايد که مو7نا با زيني بیم

  یِ  ذھن به سوی تواند از خشکین روح است که شما را ميو ا  شودین روح در شما زنده ميد، اي خوانیقصه ھا را م

  .ت کندي ھدایيکتاي یايدر

 .ِکشش دارد یيکتاي یِ ، به فضایدِل شما به سمت روح، به سمِت جوھر زندگ" ذاتا.  کندیروح ھم با دِل شما کار م

ن ِکشش در يا. ن روح، در شما زنده شدهي ست که ایل و نشانيد، دلي کنین برنامه مرتب گوش ميشما که به ا" اتفاقا

  .دي کردیشما وجود دارد وگر نه گوش نم

  .  شناسدین دانش را مي، در شما ای، فطرتی، تراوشیرمز

 ی بدرد نمینجا، دانش ذھنيوا7 ا.  کندیت ميا ھداد و روح و درون  شما ري شود و دل و دیھمان است که زنده م

  .دي آیخورد، بکار نم

ده ي و پژولی روح و تھی ُخشک و نازا، بی حرف و واژه، دانش و الفاظیم فقط مشتي که خواندین غزلين قصه و ايا ايآ

   ".نه!. " ست؟

  .  دھدی را به خودتان نشان م کند، لطافت و م3حِت شمایف مي، شما را لطیاِت غزل و مثنويد که ابيني بیم

  .ديد در خود عوض کني را بایزيد که چه چي شویمتوجه م

جاد ير قابل اعتراض را در خود ايح و غيِر صحييد، در آرامش، خودتان، تغير ھستين پذيف و تلقيکه نرم و لطيدر حال

  .دي کنیم

  ني فتاده َبر زمیقالب خاک

  نيروح او گردان َبرآن چرخ َبر

        . کندیر مي روح او بر اوج اف3ک سکهيدر حالن است، ي زمیرواش  ی جسم خاک،ل کامانسانِ 

  . ن است اما روِح ما گردان در آسماِن با7ستي زمی، فکر ما، جسم ما، رو مایقالِب خاک  پس،
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، دانش ینش ذھن که از برگرفته از دایعلم. دي نامیامروز مو7نا، آسمان با7 را، آسمان محفوظ ، علم خدا، علم زندگ

  .ستي نی و اکتسابیجھان

   غ3میم ايانيما ھمه مرغاب

  داند زبان ما تمامیبحر م

  .  داندیم" ، زباِن دِل ما را کام3یيکتاي یِ ا، فضايم و دري ھستی، مرِغ آبی ما، مرغابۀھم  دوست،ی جوان، ایا

  ريمان بحر آمد ما چو طَ يپس سل

  ريم سَ يمان تا ابد داريدر سل

مان يم که تا ابد در سلي ھستیاني، رمز خداست و ما مانند پرندگان، مانند مرغابیيکتاي یاي، رمِز دریرمِز زندگمان، يسل

  .مي کنیر ميس

  .  را بارھا، بکار ُبردمانيسلم، مو7نا، عبارِت ي که خواندین چند قصه ايدر ا

 تواند او را جلب و جذب یگر ذھن، نميه و داز ذھن متولد شد"  که کام3یانسان. ک انساِن کامل استيمان، نموِد يسل

  .دهي رسصفرن جھان، به ي در او، ثقِل ذھن و ایعني. کند

   :ِق مان کرد، گفتيم، ھمانطور که مو7نا تشويد کمال طلب باشيالبته ما نبا

 یِ ، خودت ھادی شوی خودت میِ ار سنجِش زندگي، معی شویک متر مساحت مي ۀ، به اندازیک متر ھم جلو بروي" 

   ".ی شویخودت م

  . ميم، اqن ھم بالقوه، ھمانجا ھستير نکنيم، آنجا سي نباشیيکتاي یِ م در فضاي توانیما نم

مان  يت فضا گشا، در سلي نھایم، بي از ذھن متولد شویوقت. مي محدود، در ذھن ھستۀک باشندي اqن بالفعل، بعنواِن یول

  . مي کنیر ميس

  ا بنهي در دریمان پايبا سل

  و داود آب سازد صد زرهتا چ

ا ھمچون ي تا آب در، را آغاز کنیر و سلوک معنويس.  روح بگذاریِ اي، در دریيکتاي یايمان، قدم در دريھمراه با سل

  . بسازدت يبراحضرت داوود صد نوع زره 

ن يد ايشا ،ايزره ساختن درمنظور از .  ساختهی می جنگی حضرت داوود از آھن، زره ھا، سبأۀ سور١١١١١١١١ و ١١١١٠٠٠٠ ۀيطبق آ

شمار به ي بیمناسب، ھمانند حلقه ھا یا از ارتفاعيم و آرام باشد از کنار ساحل و يا م3يباشد که ھر گاه سطِح آب در

  . ه کرده استي در ھم بافته شده تشبی رسد که ذھن خ3ِق مو7نا آن را به زره ھاینظر م

 شنا کند، یيکتاي یِ ، در فضاتي معنویاين در در راھدایري توان گفت که ھر گاه شخص سالک ھمراه پیب مين ترتيبد

   . نورددیآرام و آرام مسافت ھا را در م

ک يمان، به مو7نا، به يا به سليتو ب.  شوندیزند، مثل زره مي ریا مي دریز، که رويحرکت امواج و قطراِت آب ن

  .  کند، وصل شویت مي که ھدایک معلم معنويانسان کامل، 
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 ست، یم، به استاد درون که خدا، زندگيد کرده که شما در حاِل تسليش تأکي از گفته ھایر بعضد که مو7نا ديني بیم

  . ِت تان کنديد ھدايد، بگذاريوصل ھست

  ".ا بنه يا با او پا به دريتو ب" 

ا بگذار تا آن ي، پا به دری داریار سخت است، دسترسيدا کردن او بسي که پی خوبیروني بیک معلم معنوياگر به 

  . ت زره درست کندي، برا)مانيپدر سل(وود دا

  .  گذاردیب به زره اثر نميآس. صدمه به زره راه ندارد

  ی و گام نھادن در جھِت وحدت با زندگی، رھا کردن مرغ خانگی فانیِ اي ھا با دنیت شدگي وھم ھویرھا کردن من ذھن

 شماتت ھا، قضاوت ھا، فوت و فن و یذارر گي ست که مانع تأثی، زره مطمئن و مستحکمیيکتاي ی در فضایو شناور

  .  شودی می ذھنی من ھایِ ر، نظر و دانش و م3مت ھايتزو

  . ,,... شوم؟، ی دارد؟، من چگونه می چه مشخصاتیيکتاين يآخر ا,, د يگر با ذھن محاسبه نکنيد، ديشما فقط متولد شو

  . ميروِن بِکَني جھان باز یآگاھت مان را با ي کند که ھویدر آن حال، ذھن ھم به ما کمک م

م که در حال شنا کردن يني بیکدفعه ميم، يم، دسِت مان را ول کردي کندرون۟ يت مان را از جھاِن بيم و ھويدي نترسیوقت

  . ميھست

  . مي کنیت ميم که در آن حِس امني شوی ملحق میيبه فضا.  داندیبحر ھم زباِن ما را م

  .    م؟ ،،ينه شده شويا نھاد که در میتين حِس امني،، چگونه متوجِه ا

  !. خوردی کنند، اما به شما برنمی میمردم به شما کم لطفـ 

  .  شودید، از شما کم نمي دھی زنند، واکنش نشان نمی مردم به شما ضرر مـ

  .  کندیجاد ميش ايتان افزاي برای زنند، ِخَرِد زندگی خود، به شما ضرر مۀ مردم طبق محاسبـ

  .  شودیجاد ميتان اي براید، از آنطرف فراواني دھیاز دست م را ینطرف کمي از اـ

 یت مير، از جنِس خدا، از جنِس ابديب ناپذيآس.  سازدیتان زره مي برایمثل داوود، زندگ. اِل تان راحت استي خـ

  . ديشو

  ش جمله حاضرستيمان پيآن سل

  بند و ساحرسترت چشميک غيل

  .  کندی بندد و جادو میرت چشم ھا را مي غیول. مان، نزد ھمگان حضور دارديآن سل

  .، ما را محاصره کردهبودن، یماِن زندگيسل" مخصوصا. ش ھمه حاضر استي، پیرونيمان بيپس، چه خدا، چه سل

 و خرد شروع به ین انرژيد و اي شویارانه به او وصل مي است، شما ھشميتسلن لحظه که اسمش يرش اتفاق ايبا پذ

  .  دھدی شما را سامان میروني بیت ھاي وضعیبزود.  کندیعبور از امور شما م

د و يزان باشي آوید و به عقل مِن ذھنيد و فکر کنيني ببید و ھنوز با چشم و عقِل مِن ذھنياما، اگر شما ھنوز در ذھن باش

  .رت داردي غید، زندگيم نباشيد، تسليد حرف بزني بخواھشماد و يش نکنيرھا

   :ن است کهي ایرت زندگيقانون غ
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   .ی وحدت بروی به فضای توانی و نمیني خدا را ببی توانی، نمی داری که مِن ذھنیتا زمان

  .  گذاردینم

  .ديد، به آنجا راه داريده شديينکه از ُفرم زاي وحدت شود، اما ھمی گذارد که ُفرم وارد فضاینم

  . ديد، به آنجا راه نداري کنیزه مين لحظه مقاومت و ستي ایِ دادھايد، در مقابل روي دارمن که یتا زمان

د، يد از خودتان پاک کنيت را، شما بايَ  یريغن يا.  دھدیررا به دروِن خودش راه نميغ.  ستیرِت زندگين قانوِن غيا

  . ديده شويي زای از مِن ذھنیعني

د ي توانید، نمينکار را نکردي که اید که تا زماني و بدانديدر آب بَِپر ید و بصورت جوجه مرغابيا را ول کني دنیِ گيدا

  . ماستیِ  چشم ھایِ شه، جلويمان، ھميپس سل. ديني ماست، ببیِ  چشم ھایشه جلوي را که ھمیمانيسل

   و فضولیتا ز جھل و خوابناک

   ملولیش ما و ما از وياو به پ

    ـو  از او خسته یمان نزد ماست، ولي که سلی، در حالن مایِ  ھایيھوده گوي و غفلت و بین، به سبب نادانيبنابرا

  ).  ستیمان، عشق الھيمنظور از سل(. ميافسرده ا

  .ميوس ايده و مأ ي، گرفتار و محزون، رنجیما از جھل و از خوابناک

  .  ما، خواِب ذھن استی ست و خوابناکیجھل، دانِش مِن ذھن

 ست که در یس کیِ م، حرف ھا و عمِل مان، مثل حرف ھا و عمل ھاي، در ذھن به خواب رفته ایاريما که بعنواِن ھش

  .   خواب است

  . ستیيھوده گوي و در خواب، فضول و بی دانش ذھنیحرف و عمل بر مبنا

  !.م؟يي گوی مچه ما

 یزد، بر اساس مِن ذھنيِق ما حرف بزند و خرد و برکت اش را به فکرمان بري از طریم که زندگي دھیاگر اجازه نم

   . ستیيھوده گويم، که بي زنیحرف م

ھوده ي دھد، ھمان بی زند و امان نمی می در پی معتاد گونه، و پیِ  در اثِر تسلسل فکری مِن ذھن کهیي حرف ھاۀھم

  .           شودی زده می مِن ذھنیازھاي که بر اساِس انتظارات و خواستن ھا و نیيحرف ھا!.  ستی و فضول و تکراریيگو

  . ميِش ماست و ما ملول ھستيمان پيسل

 یملول" اص3!. م؟ي حال ھستین لحظه، ملول و بي زنده ست و ما در این لحظه، زندگيا " :ميست که متوجه شويجالب ن

  !.مين لحظه، از خدا ھم ملوليل است که ما در اين دلي ما، به ایو اضطراب و نگران

  .  گذاردی اش نمیمِن ذھن. ندي تواند او را ببی که ملول و افسرده ست، از خدا ملول است، نمیھر کس

م، ي خواھد که دنبال آن بروی کند و میا منع ميا که شما را از رفتن به دري دنۀي، به حرف دای مرغ خانگبه حرفِ 

  !. م؟ي پر گنِد آن بروۀم که به خانيفتي راه بیدنباِل مرغ خانگ. ديگوش ندھ

  !. م؟ي بروی مرغ خانگۀم و به 7نيا را رھا کنيدر

  ".ا بروم يانم به در توی، من که میيايا بي به دری توانیتو نم" 
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  ر آرد بانگ رعدتشنه را درد سَ 

  عد سَ برِ شاند اَ چون نداند کو کِ 

 یب، ابر سعادت را در پي مھی داند که آن صدای او نماما کند، یغرِش رعد، تشنه را دچار سردرد م: زندی مليتمث

  . خواھد داشت

ن و صورت پرست ي بیجه سطحيدر نت.  محسوسات را درک کندیرا تواند ماویر نمي محسوسات در گذرد، ناگزۀطي که نتواند از حیعقل(

   ). شودیم

 ی معلِم معنویِ مان، نداي سلیِ بانگ رعد، سمبِل ندا. مي در ذھن، تشنه ھستیاريما بصورت ھش. تشنه، دنبال آب است

  : کندیبه ما اع3م م. ست

ن بانگ يا". د يد به آنھا چسبي، غلط است، نبا ھایت شدگين ھم ھوين دردھا، اي نگاه کن، حمِل ای که داریتيبه وضع" 

  . رعد است

   :ن رفتار رايت است و ايش ھم ھوي و با غصه ھای که با جھان مادیکس

، درست ,, ...  و خورند،ی اضطراب دارند و ھمه قرص آرامبخش مهت اند و ھميچون ھمه نگرانند و ھمه ھم ھو,, 

 ھا و یريت ھا و حالت ھا و موضع گي، در رابطه با وضعیعنوک معلم مي یِ  کند، تذکرات و ھشدارھای میتلق

  .!.  کندیب و ھولناک است و آن را به  درِد َسر دچار ميش ھمچو رعد، مھي غلط ، برایِ  ھای شدگیشرط

  .  خواھد بشنودینم

   : برندی مو7نا لذت نمیِ دن حرف ھاي از شنین است که عده اي ھمیبرا

  .  ,,َسَرم درد گرفت,, 

 ی خواھند و آن مقو7ت ھم در ذاتش شان زندگی را می زندگۀريت اند و از آنھا شيرا با ھزار مقوله ھم ھويزچرا؟ 

   : شوندی مینان عصبانيا. ن فرد را برآورندي توانند توقعات ایست، نمين

  . ,,...،!ميآوردن ھاست که بدبخت ھستي، به علِت بدست ن!ست؟ين حرف ھا چيا,, 

  .  خواھند بشنوندینم.  آوردین نوع آدم ھا َسردرد مي ایحرف مو7نا، برا

  .  دن خواھد گرفتيش باري مو7نا، ابِر ُپر برکِت ُرشد و زایِ د بدانند، متوجه شوند که با رھنمودھاياما با

 چه یند از جوي خواھد ببی ست و می جسمیارينکه ھنوز در ھشي ایبرا.  استین تشنه، حواس اش به جويحال، ا

  !. د کنیعبور م

  .  ُپر لجن استیدنبال آب است، اما حواِس او به آِب جو

  !.    بارد، نظر نداردی که از آسمان میزه و ز7ليبه آِب پاک

   روانیچشم او ماندست در جو

  خبر از ذوق آب آسمانیب

م و با ير ذھن ھست داند که ما که دینم. ده باشدي آنکه طعِم آب آسمان را چشیبار دوخته بيآن تشنه کام، چشم بر آب جو

  .ميت اي، ھم ھویدانش جھل، با دانِش مِن ذھن
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  ).  عالم روح با خبر شوندی توانند از لذت ھایران در کمند محسوسات نمياس(

 ی زند، دل می از درون، بر ما بانگ میم و خرد زندگيم ھستي که تسلیا موقعي، مو7نا، ین استاد معنوي داند که اینم

  .  مي افتیا، ھمان مرغ، راه مي و دنی دنبال ھمان مِن ذھنی حوصله گی است، اما از بداند که ف3ن کار غلط

   آب آسمانخبر از ذوقِ یب          روان یِ چشم او ماندست در جو

  .!.  کندی کنده شده در ذھن، عبور میمي قدیِ ارھاي که از شیآب.!.  نشستهین تشنه، منتظِر رد شدِن آب از جويا

   کند؟ ی م نگاهیچرا به جو

  .  که داردی جسمیاريبخاطِر ھش

 خواھد یع مي خواھد بنوشد، از وقای شده، میع اتفاق افتاده و جارين تشنه، از حضور، که آب شده و بصورِت وقايا

  . باردیکه باران دست اول از آسمان ميرد، در حاليرزق بگ

 راه یِت بام و از ناودان عبور کرده و در جو که از پشیا بارشي بارد، صاف و ز7ل است؟ ی که از آسمان میباران

  .م؟يد بنوشيک باي؟ از کدامافتاده

  ".  رساند ی به ما می که دست اول ساقیاز ھمان آب" البته، 

   : ُپرسمیحال، از شما م

  ع ست؟ يا چشِم شما دنبال وقايچشِم شما کجاست؟ آ

د برداشته و ي خواھید، مي و ِگل آلودش کرده ا که پس از آمدن، به ذھن بردهی و آب خالصیاري شما از ھش:یعني

  د؟ يم، از آب دست اول آسمان بنوشيده شده و ناظر و تسليي از ذھن زایِ اريد، بصورت ھشي خواھیا ميد؟ يبنوش

  .ل شما داردي به میبستگ

   اسباب راندیکب ھمت سور۫ مَ 

بِب 7َجَرم محروم ماند Kاز َمس  

  . محروم ماندهسبابر از مسبب ا7يد را صرف علل و اسباب کرده، ناگز ھمت و ت3ش خوۀآن تشنه کام، چون ھم

  . خداست،یزندگ سبب ھا، ۀھممسبب .  وجود داردی داند که مسببی ست، میيکتاي ی که در فضایکس

مطمئن .  بردی بھره میاز ِخَرِد زندگ.  دھدین عمل را انجام مين فکر وبھتريم، بھتري که آرام است و در حال تسلیکس

م ُرخ ي تواند برای ست که مین واقعه اي، بھتری گذارد و ھر واقعه ایم مي رویم را جلوين تصمي بھتری ،، زندگ:ستا

  .  دھمین لحظه، از دست نمي ام را با ابودن. ِم اتفاِق لحظه ھستميرم و تسلي گیدادھا درس ميدھد، از رو

  :ع رانده استي وقایبر علل و اسباب و رو است، َمرکب ھمت را یپس، آنکه حواس اش به آب ِگل آلوِد جو

  .  ,,...فتاده بود، ي آورد، اگر آن اتفاق نین موضوع را بوجود ميآن واقعه، ا,, 

 ھست، که ما را محاصره کرده، وگرنه ھنوز مسبب را یيک فضايک سبب ساز، يک مسبب، يم که يريد بپذيبا

  .مياد نگرفته اينشناخته و اساس را 

   : فھمد کهی فکر کند، مین موضوع کمي چھل سال اش شده و به ا سالی که سیھر کس
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 ی داشته اند، ولی سخت و منفید و اتفاق افتاد، درست است که ظاھري، که در آنھا  دست نداشتیِع به ظاھر منفيوقا

  !. را به ما فھمانده اندیچقدر ُپر برکت بوده و عمق داشته و مطلب

  .  ھم خوب و مثبت بودهیلي بد و نحس نبوده، بلکه خی مان، نه تنھا واقعه ایاِن زندگير و عوض شدِن جرير مسييتغ

  .!.  ما گذاشتهی پای جلوین واقعه را مسببيا

 که حواس ی آن کسیول.  دھدین اتفاقات را رخ مي داند که مسبب، ای رانده، میيکتاي ی که َمرَکِب ھمت، در فضایکس

  : دي گویند و ميب ی میع را عامل اصليع است، وقاياش به وقا

  .   ,,... شد، ینطور نميم، اي شود، اگر آنطور عمل نکرده بودیم، آن طور مي کار را بکن...ن ياگر ا,, 

  ".د؟ يشما از کجا مطمئن ا" 

 مان، به یروني بیِ ت ھاي سامان دادن به وضعیم و از ِخَرِد آن فضا، آن مدار براي نرویيکتاي ی که ما به فضایتا زمان

گر، ي دیم، ھمان مقو7ِت دردناک را به گونه اي مان اکتفا کنیم و به استفاده از دانش مِن ذھنيان استفاده نکن میزندگ

  . م داديب خواھيترت

   از مردم به حضور زنده شوند، از ِخَرِد یاديد تعداد زي ھم که قرار است نظم و سامان برقرار شود، بایدر جامعه ا

  . شودی دعوا و با ُکشتن و نزاع و بحث و جدل کار درست نمبا.  استفاده کنندیيکتاي یفضا

بِب را عيآنک ب Kانيند او ُمس  

   جھان؟ی نھد دل بر سببھایک

بِب ا7سباب را آشکارا مشاھده کند، کیآن کس Kببندد؟ توجه کند و دلین جھاني ای ممکن است که به سبب ھای که ُمس .!   

   ".نه!. " ؟ نھدی جھان، دل می بر سبب ھاین کسيند، چني بیان مي ست، مسبب را عیيکتاي ی که در فضایھر کس

  .!. ميني بیم، که سبب ا7سباب را نميرون ھستي ما آنـــــــقدر جلب و جذب جھان بیول

  !.مي دانی مان می زندگیِ ت ھايدادھا و وضعي اتفاقات و رویِ م، سبِب اصليت اي را که با آن ھم ھویزيچ

م، ي دانی مان میِط زندگي اوضاع و احوال و شرای را سبب و عامل اصلیروني و مقو7ِت بت ھاي که وضعیبه درجه ا

  . ميبه ھمان درجه در اشتباه ھست

  . مي دست برداریروني گذارد که از مقو7ِت بین طرز نگاه، نميا" اتفاقا

 و یبر اساس دانش ذھن یروني بیِ ت ھا و صورت ھا و نمادھا و فرم ھايت با وضعيع، ھم ھويت با وقايما ھم ھو

  .مي کنیم، استفاده مي که مواجھیي حِل چالش ھای مان برایِ شتر از عقل مِن ذھنيب

  .!.مياز مسبب خبر ندار

  .دي تان وارد کنی به زندگیپارامتر اصلد مسبب را بعنوان ي توانی، مميتسل ۀلين، بوسيشما بعد از ا

  .  شود؟ید چه مينيبب

  .ميستيگر زرنگ نيآنموقع د

  . انه اش استي موذیِ  زرنگۀصي، خصین مِن ذھني ایِ  از مشخصه ھایکي

   .!.... شناسد، خوب محاسبه کرده، ی داند، میم کند یفکر م
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  . ديد که ده متر از آن ھدف دور افتاده ايني بیکدفعه ميد، اما ي روی مجلو به اصط3ح، یک متر با دانش من ذھنيشما 

  . ميد اعتماد کني، نبا) ستیجھل دانِش مِن ذھن( ی ذھنۀت شديھد که به دانش ھم ھو دین نشان ميا. ديجاد کرده ايدرد ا

  .دياي بآنطرفم که دانش از ي اجازه دھميتسلبلکه در آرامش و با 

  . دي آی مآنطرفدار کننده، از ي، دانِش بیقيامروز مو7نا به شما ثابت کرد که دانِش حق

  . کندیع را ثابت من موضوي مختلف این گفتار ھم بصورت ھايھم

ن ي شود و شما را به ای کاغذ نوشته مین بار تجربه و روي اولیبرا. دي آی میگري دیدار کننده، از جاين دانِش بيا

   : باوراند کهی ممھم

  

  .دي آیم( آنطرف )از .ستي نی وجود دارد که از جھاِن مادیتيمنبِع خFق

  

  

  

  


