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 ۶٧٩١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 

 ست آنين کان گوھر کانيعشق شمس حق و د

  ست آنيدر دو عالم جان و دل را دولت معن

  ستشيگر به ظاھر لشکر و اقبال و مخزن ن

  ست آنيرو به چشم جان نگر کان دولت جان

  شي کن از ھوا بھر میکله سر را تھ

  ست آني جامیکان م  کله سر جام سازش،

  ن عشق را باشد ز خام خمر، جانپختگا

  ست آنيه خامي و خام جستن مایپخته ن

  تا کتاب جان او اندر ِغ1ف تن بود

  ست آنيگر چه خاص خاص باشد در ھنر عام

  ند پست باشد عشق دري گزیيآنک با5

  ست آنيد او مجلس سامي را گزیآنک پست

   درآشامد ابدیھرک جان پاک او زان م

  ست آني و شامیّک گر چه ھندو باشد آن و م

  یران کند ھجران ميمر تن معمور را و

  ست آنيش باني، مین تن خراب ميھرک کرد ا

  د از اوي بود اّول که جان زای باقیآن م

  ست آني جان است کان ثانیپس دروغ است آنک م

  شه مست دار از جام اوي را ھمیجان فان

  ست آني روح کان فانیرد از مي گیرنگ باق

  یوسته جان مردني پ نشانی باقیدر م

  ست آنيا آن مس زر کانيميکز جوار ک

   سه ط1قیان عقل و تن افتاد از ميچون م

  ست آني کو با خرد جفت است آن زانیھر تن

  در دل تنگ ھوس باده بقا ساکن نگشت

  ست آنيداني در او بنشست مین مي کایھر دل

  ن بوديک نشانش ايرد يآنک جام او بگ

 ست آني ُمنشان ّسر حکمت جان اويدر ب
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  ند ابد پس بعد از آني بقا بیدر شعاع م

  ست آنين جان خود ُمعطيمال چه بود؟ کو ز ع

  اريد باخود است و ھوشي بگویآنک وصف م

  ست آنيک او ُمقرياھل قرآن نبود آنکس، ل

  حّق و صاحب حّق را از عاشقان مست پرس

  ست آنيزانک جام مست اندر عاشقان قاض

  د پس روشنست بویزانک حکم مست فعل م

  ست آنيحق و صاحب حق ھم با حکم او راض

   بزنی چنگیکيپرده یمطرب مستور ب

  ست آنيوارھان از نام و ننگم، گر چه بدنام

   بازار بتیوانما رخسار را تا بشکن

  ست آني کو حسرت صد آزر و مانیزان رخ

  ز رو، سجده ببر کان خاک پاکي صبا تبریا

  آنست يز رّبانيات انگيخاک درگاه ح

 
  

  ٧٨٣١ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو
  

  شتريخویمردم در او بشتر ي بیاتيھر جا ح

  مييدايد جان شيا در من نگر کز شي بیخواھ

  

*  

  : کنمیواِن شمِس مو5نا شروع مي از د ١٩٧۶ ۀ گنج حضور امروز را با غزِل شمارۀ برنامیبا س1م و احوالپرس

  
 ۶٧٩١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 ست آنين کان گوھر کانيعشق شمس حق و د

 ست آنيدر دو عالم جان و دل را دولت معن

 با خدا، با یوستگيل و مقاِم انسان، وحدت و پي و استعداد، تمای حالت و سرشت، خو:دي گویت، مو5نا مين بيبنا بر ا

  .ن استيِت موضع اش در عشِق شمس حق و دي و ماندن و تثبیيکتاي یِ مِت فضا، و ِکِشِش مداِم او به سیزندگ

  . دار شده از خواب فکر و ذھن استيار و بيعشق، حالِت انساِن ھش
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ال و يگر در ُچرت و خيد.  ماندیدار ھم مي شود، حساس و مراقب و بیدار مي که از خواب ذھن و فکر بیانسان

  . نداردی، توجھیروني آشکار و بی نمودھاۀر و جذبست و به ظواھي ذھن و فکر نیشبگرد

  .  خدایعني قاعده و قانون و برنامه، یعني، ی حقوق پرداختنیعني آفتاب، حوزه و قلمرو نور و حق یعنيپس شمس 

  .  شودین وحدت حاصل مي ست که از ایاريد و ھشي مفۀن، طرح و برنامه، دستور و روِش کار، خ1صيد

  . کندیل مي، ما را به معدِن گوھر و اسانس وجود تبدیتين حالت و وضعيک چني

  .ب، معدِن خداستين معدِن گوھر، معدِن غيا

 شود، در جھان وجود، ی میکيوندد و با او ي پی می، که به زندگیدار شده و برخاسته از خواب و َشبروين گوھر بيچن

  !. سابقه ندارد

م خدا در ما  يينکه بگويمثل ا.  از ذھن، بر اصل خود آگاه شده زاده شدهیِ اري ست که بموجب آن ھشیپس انسان، گوھر

 فُرم و در ذھن کار یاي، در دنیم دوباره در جھان ماديم، چه بخواھيرا امتداد او ھستيدار شده، زياز خود با خبر و ب

  .م، در ھر دو عالم، دل مرکز ماستي و وحدت کار کنی ُفرمی بیم در فضايم و چه بخواھيکن

  .  داردی مرکزکي یھر کس

  . گاه استقرار و مرکز توجه شان استي شان، پایشتر انسان ھا، مِن ذھنيدر ب" فع1

  .  شان استی مِن ذھنیبر تصوراِت ذھِن شان متمرکز ند و عقل شان ھم تابِع دستور العمل ھا

 خواھد ما را از ی م کشد وی عشِق شمس حق، که ھر لحظه ما را به سمت خود مۀرو جاذبيکه ما به نياما، در صورت

 حق و ی و ادایکه به قاعده و قانِون زندگيدار و با خود دوباره متحد کند و در صورتي در ذھن بیخواب آلودگ

ن، ين، آن ديم، آن طرح و برنامه، آن قواني کند که کجا قرار گرفته باشی نمیم، فرقيم آگاه شوي که به عھده داریتيمسئول

  .   کندی است و ھم در جاِن مان کار معشق، گوھر، ھم مرکز و دل مان

. دي آیم، گاه به درد مي کنی در جھان ماده و فُرم کار میت ماست که وقتيحه، ھم آن وجه از خاصيجان، روان، را

  . ستيدِل مان ن. اما با دِل مان تفاوت دارد. مي کنین اOن حس اش مي ست که ھمیرو و َرَمقيھمان ن

  .  ستی زندگیرون دادن و عرضه کردِن موھبت ھا و برکت ھاي و ب، مرکِز ماست، محل انتشاردل

  :یعنين، در دو عالم يبنابرا

  م، ي، فکر را خاموش کرده باشی ساکن و بدون فکر، در عالم حضور، در عالم اتحاد با زندگیِ اري ھشی چه وقتـ

  م، ي شویم و وارد جھاِن ماديه کن کار کردن، از ذھن  و فکر استفادید و براي که سکون به حرکت در آی چه مواقعـ

ح و يد، نص صري و ص1حدیکبختيک ني ما، ی وجودیِ ر بنايه، محل استقرار ثابت و زيگاه و پاي، پادر ھر دو عالم

  . گذاشتهیدولت معن ست، که مو5نا اسمش را ی کمال مطلوبۀديبرکت، مفاد و منظور، ا

  .  ستیاري ھشیِ گاِن فضايواحد و . ستي نی مادیکل و مقوله اي، سیدولِت معن

م خدا از چه ي دانی مخابره و انتقاِل معناست وگرنه ما نمین صحبت ھا ھم براي ُفرم است، ای بیاريخدا از جنِس ھش

  . را داردیدولِت معننجا، عنواِن ي ست و در ای معنیِ ، اسمش فضای ُتھیيم که قلمروي دانیفقط م.  ستیجنس

  .ستين ،زيچ، که یزي چنه. هي و سرمایکبختي نیعنيدولت 
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  . ِز ماستي ھمه چۀنيه و شالوده، صحنه و بوم و زميست، پاي ن،زيچ که یزينه چآن 

  . ماستیقلمرو و دولِت معن.  ماستیِ ِر فکرھاي زیِ تناھي 5یِ  ست، بوم و فضای که دولِت معنزينه چپس 

  .  انسان استیِ  آزادۀيانيت اول، بين بيپس ا

 مربوط  و منِ ، یشي و خوی وصفمنِ  و متعلق، ی متکمنِ  تابع و نامستقل، منِ  وابسته، منِ  ی که کسی، تا زمانیعني

 را نشناخته، در ذھن اش یينه و قلمروين زميه و بوم، چنين پايارانه، چني اش آزاد نشده و ھشیع دارد و از مِن ذھنيمط

  .  ِکَشدی ماند و درد می میزندان

  . کندیاد مجي شود و درد ایت او مرکز و دلش ميّ من

 ت منِ يدو خاص( ست یي که از جنس درد و جدای عقل و توان و قدرتش، از مرکزۀد که ھميري را در نظر بگیشما کس

  د؟ي آیش مي پیرون، چه اوضاع و احواليدر ب. زدي برخ،)یذھن

 یھن مان را مکه ذيم، در حالي که داری ناظریِ اري و ھشی جسمیِ اريد که بعلت دو ھشيرين حالت را ھم در نظر بگيا

  . مينيم، بي توانین لحظه ھم ھست، مي مان است و معادِل ایِ ر فکرھاي زیتناھي 5ی را ھم که فضایم، آن دولت معنينيب

   :م کهي کنی میيپس ما اOن شناسا

  .ميستاده اي آن ایر است و ما روي، اسمش را خدا بگذار، آن زیتناھي �یِ  و فضاین دولت معنين َدم، اين لحظه، ايا

  . ميستاده اي آن ایست، ما رويخدا در آسمان ن

  .ستادهي این دولِت معني ای و جاِن ما، رویجاني و ھی و فکریکيزيچھار ُبعِد فآن . ميستين جسم نيما ھم فقط ا

  .دين لحظه، آگاه شويارانه، از آن، در ايد ھشيشما با

افته، يل ي تان تقلی ھم ساده شده و چون مِن ذھنذھن تان. دينه داريک مرجع و زمي. دي داریک دولِت معنيپس شما 

   :د کهي شوید، متوجه مينده ھستيد، کمتر در زمان گذشته و آي کم و کوچک داریلي خیا مِن ذھنيد ي نداری مِن ذھنیعني

 روم، خودم را از یش ميآگاه ھستم و ھمانطور که پ. من زنده ام.  ستیکين لحظه ست و با من ي در ایدولت معن

  . کنمینده جمع ميه و آگذشت

   :د کهي کنی را ھم میين شناسايا

بر ، )نده ستي در آیزندگ( یر افتاده ام و زمان روانشناختينده گيشتر در گذشته و در آي داشته باشم، بمنشتر، يھر چه بـ 

  . راندیمن حکم م

  .  ست، غلط  و توھم استیتصوِر باطِل مِن ذھن نده ست،ي در آی زندگیِ ن جايبھترـ 

  . ستن لحظهيھم، ی زندگۀن نقطيبھتر ـ

  ستشيگر به ظاھر لشکر و اقبال و مخزن ن

 ست آنيرو به چشم جان نگر کان دولت جان

  . ميم و وارد ذھن شدي به جھان فرم آمدیاريھشما بعنوان  ـ

   : کندیاشاره مت ھا ين بي از ایکياما ھمانطور که در . ميرون شدي جھان بیِ ت ھا و امکانات و داده ھايجذِب وضعـ 
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  .تا کتاب جان او اندر ِغ1ف تن بود

  ست آنيگر چه خاص خاص باشد در ھنر عام

  . ديِر ُبّران، در غ1ف تن رفتي، اما مانند شمشیاريرغم مقاِم مطلع و مستعد و مطلوِب ھشي شما، علیعني، یاريھش

  :م کهي ھستیين شناسايپس ما در حال ا

  . حواس پنجگانه مجھز به مي داریما منظر و ظاھر

ن ي اۀجينت. مي بریرون بکار ميدن را در ارتباط با جھان بيدن و لمس کردن و چشييدن و بويدن و شني د:ن پنج حسِ يا

 که از جامعه و از یيم و آموزش ھا و ارزش ھايم و با باورھا و اط1عات و مفاھي بریحواس را به ذھِن مان م

ان دور و يم رابطه مان با اطرافي تنظیم و مبناي کنی و قضاوت میابي ارزم،يا از گذشته دارياد گرفته و يگران يد

  . مي دھیرون قرار مي رابطه مان با جھان بیک خود و مبناينزد

  .ستي نین داده ھا، منسوب به ظاھر و منظر است و مربوط به دولت معنيا

   :دي گویات مين ابي از ایکيدر 

  ند ابد پس بعد از آن ي بقا بیدر شعاع م

        ست آنین جاِن خود معطيمال چه ُبَود؟ کو ز ع

   :، جوھر و بطِن خودش را در شما نشان دادین دولِت معنياگر ا

م و ي، سعادت و وجد و جھش، س1م و تسلین دولِت معنياز ا.  بخش استیننده ست، شادياز درون بخشنده ست، آفر

  . دي آیجوشد و با5 م ی و وجود، میم1حظه، تواضع و ُحرمت به ھر واحِد ھست

مت، ي، سکون و سامان، تأمل و م1ین دولِت معني افتد، ای مینکه در ظاھر و در ذھن چه اتفاقيصرفنظر از ا

  .  و آرامش مطلق استیخاموش

  .ستين نير از اي غخدااق، و يد، شعف و نشاط است و اشتي آی به حرکت و ارتعاش در میوقت

م، يدي و کسالت آفری، ناھنجاری نظمی، اخت1ل و بین جھان جنگ و نابسامانين در ا مای ذھن و مِن ذھنۀلياگر ما بوس

  .مي بری می خود پین رھنمودھا، به اشتباه و خطايق اياز طر

ت ين ذات و اسانس و ماھي ست و ما از عیي ھا و رھای امکانات و آسودگۀ، آرامش و منبع ھمین دولت معني ایوقت

  .  شود ،،ی،، م.  ،، بشو ،،:ميم و بخواھييم، بگويجاد و خلق کنيز ايم ھمه چيان توی و جان، مین دولت معنيا

   :در غزل ھست!. مي گام نھاده ایکرانگي و بیتناھي 5ۀپس ما به عرص

   بقا ساکن نگشتۀدر دل تنگ ھوس باد

ت، اما چرا ما به ن لحظه، در دسترِس ماسيست و ھر لحظه، ايده، مبھم و نا پخته ني، ناقص و نکوھین دولت معنيا

  م؟ ي، به حِس نقص نزول کردیابيت و کميمحدود

  . کندی و نقص میابيشه حِس کمي، ھمیم و مِن ذھني دارینکه مِن ذھني ایبرا

 یي ست و قضاوتش ھم بر اساس درد و جدای اش کارشناس و قاضی زنده نشده، مِن ذھنی که به دولت معنی کسیبرا

  .طشه غلي ھاست و ھمیت شدگيو ھم ھو

  . َبَردیراھه ميآدم را به ب
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  . کندیرون نگاه نمي به ظاھر و بیدولت معنن ي، اپس، ستشيگر به ظاھر لشکر و اقبال و مخزن ن

  .  اُفتدی میرون چه اتفاقيست در بيمھم ن"  اص1

ر  را در ظواھر و دی و خوش حالی، خوشوقتی و خرسندی و اقبال، سعادت و سامان، شادمانیکبختي، نیمِن ذھن

  . ندي بی داند و می میروني بیِ ده ھايت ھا و در پديوضع

ستاده، با ي آن ای که جسم ما و چھار ُبعدمان رویيکتاي ی و خدا و فضای که مو5نا بعنوان دولت معنیتيِن آن ماھيشما ب

  !.ديسه کنيمقا ،یاِت مِن ذھنيخصوص

  .  است... و آن ...ن ي، داشتن ایکبختي نی، معنی مِن ذھنیبرا

  .پ استيک ھمسر پولدار و جوان و خوش تي و شانس و اقبال، داشتِن یکبختي نیِ ک خانم، معني یِ  مِن ذھنیبرا" ث1م

 اعتبار یيايگر دني دیزھاي و اقبال، داشتن ثروت و اندوخته، مخزن و مقام و چیکبختيک آقا، ني یِ  مِن ذھنیبرا" مث1

  . ستیت و خوشناميو قابل

   ".نه" ھستند؟ نھا يدولت ا" ا واقعايآ

، به خطا و ی متأسفانه با داشتن مِن ذھنی ندارند ولی به آن دولت معنی ربطیروني بیِ ن ظواھر و نمودھايا" اص1

  .رون استي مان، به جھان بیِ  خوشبختیِ  و چشِم تقاضایارياشتباه، حواس و ھش

  .  اشتباه سترون،يگران، و از جھاِن بي از دیم که انتظار خوشبختي شویما اOن متوجه م

   تواند ما را شاد و خوشبخت کند، چرا؟ی نمیکس

  .دي آی زند و با5 می فوران مین دولت معني، از ایقي حقیِ  و خوشبختینکه شادي ایبرا

 خود را از جھان یِ ، اعتبار و س1متیستگيت و شاي، امنی و خوشبختیم و شاديرون آگاھيکه ما از جھان بياما تا زمان

  .  دھدی در دروِن ما، خودش را نشان نمیم، دولت معنيکن یرون تقاضا ميب

  م؟يچرا به فکر کردن معتاد. ميرا ما معتاد به فکر کردن اي دھد زی، خودش را به ما نشان نمیدولت معن

  . مي ھستینکه معتاد به ظواھر و امکاناِت جھان مادي ایبرا

 یده ھاي از پدیم، مجموعه ايستي آن بایم و رويود قرار دھِت خي استقرار و تثبیه و مبناي را پاینکه دولت معني ایبجا

 آن یر خود گذاشته و رويم، زيت ايآفل را از ظاھر و لشکر، اقبال و مخزن، و ھر چه که در جھان با آن ھم ھو

  .مي ترسیختن اند، دائم ميم و چون آنھا در حال فرو ريستاده ايا

   ". نه" ترسد؟  ی ست، می ھم که آگاه به دولت معنیا کسياما آ

د، به فکر و به ي آی جوشد و با5 می، ھر لحظه از درون او می زندگۀاق و برکاِت خ1ق و زندي و اشتیچون شاد

  . استيسر زنده و پو. زدياعمالش ر

  :م کهيمتوجه نشد. مي ھمانطور که در غزل ھم آمده، ما اشتباه کردیول

  .جاد شدهيگر ايد یزھايچ" ، خدا بوده، بعدابودندر واقع، ابتدا، 

  . خدا بوجود آمده"  بوده، بعدا...اول مقام و خانه و " م که مث1ي کنیما فکر م

  .ستينطور نيا. نطور نبودهيا". نه " 
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  . ستيرون به درون نيان و مقصود از بيِر جريس. رون است و نه بعکسيز از درون، از بطن، از مرکز، به بيھمه چ

  :شدهن موضوع ھم در غزل اشاره يبه ا

  د از اويد اّول که جان زاوَ  بُ ی باقیآن م

  ست آني جان است کان ثانیپس دروغ است آنک م

  . ستیجان ثان،  بودهی باقیِ م اول
   :م کهي کنیيم، شناسايما اگر متوجه شو

 آن ی ھایا و اغواگريادمان به دنيم، اعتي کنی و در استفاده از کدام روش ھا اشتباه میيدر کجاھا، در چه رابطه ھا

  . کندیدا ميکاھش پ

 ۀ و ع1قی و دلبستگید، وابستگي آی رود و می چرخد و مید و مي آید مي که دائم در ذھن ام پدیا فکر بعد از فکري آـ

   دھد؟ یش، نشان نميت ھا و داده ھاين جھان و امکانات و وضعيمرا به ا

  ، ندارد؟ اضافه کردن به خودی گشتن برایزيا نشان از حس نقص و دنبال چيآـ 

  ست؟ي نمنسه کردن و خوب و بد کردِن اتفاقات و مردم و قضاوِت مستمِر ي از مقایا حاکي آـ

   کنم؟ ی طلب میت خود را از جھان مادي و امنی و خوشبختیست که شادي نین معنيا به اي آـ

 دھد و سبب ی نمین زندگ اضافه کردن، به میدن ھا برايشتر بھتر و بدنبال آن، دوي ھر چه بۀدياگر متوجه شوم که ا

ادم به ظواھِر يجه اعتي و در نتیگري پس از دیکي یادم به فکرھاي ام نخواھد شد، اعتی ثباتیرفع نقص و سبب رفع ب

 بودن کم شود، از ی و به منفواکنشادم به ين جھان، اعتيادم به فکر و به مقو5ت ايابد، اگر اعتي یل مين جھان تقليا

  .  دارمیبرمحرص و ولع و جستجو دست 

  ابد؟ي ی کاھش میادم به ابراز واکنش منفياما چرا اعت

 جبران و بدست آوردن آن مقوله، ابتدا با فکر و ی نقص مرا رفع کند و اOن از دستم رفت، برایزي قرار بود چیوقت

از يود و ن کنم تا بتوانم آن باصط1ح نقص و کمبی استفاده می زنم، از ھر روشیخود را به ھر در م" بعد عم1

  !.  ستین ابراز واکنش منفي خود را جبران کنم، و ایِ روانشناخت

  : پرسمیاز خود م

  ست؟ي نی مِن ذھنیِ ه ھاي، از سرمای، ابراز واکنش منفین افکار و اعمال منفيا اي آـ

  زش است؟ ي در حال ریدر من ، بنام دولت معن یه ايست که پاين نيانگر ايا بي آـ

  ستم؟ي آن بایر پا بگذارم و روي را زید دولت معنيا باي آـ

  ست؟ ين لحظه ني وقفه، مقاومت در مقابل ای بیا فکرھاي آـ

 یشتر مقاومت مي کند، ھر چه بیت مي را تقویرفتن اتفاقاِت گذشته، مِن ذھنين لحظه، نپذيداد ايمقاومت در مقابل رو

  .  کندی مرا محاصره و اشغال مبودنِ  از یشتري بی، فضایکه تازي کند و با ی خودش را  آشکارتر میکنم، مِن ذھن

  . رنده ستي، فضاگشا و پذیحال آنکه، دولت معن

  .  دارمی دست برمیاز واکنش منف.  کنمیپس، مقاومت نم
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اصرار و مخالفت و مقاومِت من، اشتباه ، ن لحظه زنده ستي در ایدولت معن کنم که ی میيرا متوجه شده ام، شناسايز

  .  ستینو از موضِع مِن ذھ

  .ديد و از آن حذر کني را بشناسیت مِن ذھني تقویراھھا کند که ید مي بعد، مو5نا تأکیکم

  . ديدا کني را پیِت مِن ذھني تقویوه ھايد در خودتان، شيبا

  م؟ي کنیت اش ميم و تقوي داری مان را زنده نگه می ست و چگونه مِن ذھنی چگونه اOن دِل ما، از جنِس مِن ذھنـ

   ست؟ ی شود و کدام فکرھا از دولت معنی صادر می ست و از من ذھنی مقاومتیِ  فکرھا، فکرھاکدامـ 

 ی قلمداد می دولت معنی را فکرھای مِن ذھنید، فکرھايد و طفره رويد، اگر دقت نکنيار باشيد با خبر و ھشيشما با

  !.ديکن

  . دي نگاه کند به چشِم جانيپس با، ست آن ی جان نگر کان دولت جانرو به چشمِ پس 

  . دينيد ببي توانی نمی چشم و قضاوت ظاھر و با مِن ذھنۀلي را بوسیدولت معن

 خودش را به ما یم، دولت معنيت ھستينه و م1مت، ترس و محدوديم که اگر در درِد حسادت و رنجش، کيد بدانيبا

  ".د يح دادم توجه کني که توضیبه مطالب. "  دھدینشان نم

  :اشا کنمد بعنوان ناظر تميبا

   ست؟یيزھاي مستمِر من، مربوط به چه چیا فکرھاي آـ

  رون انتظار دارم؟ ي از جھان بیعني اند؟، ی توقعی اند؟، از نوِع فکرھای مقاومتیِ م از نوع فکرھايا فکرھاي آـ

   کرده ام؟ یين توقعات را شناسايا اي توقع دارم؟ آیاز چه کسانـ 

   برسانم؟ن توقعات را به صفري توانم ایا مي آـ

د، خواندِن آثاِر مو5نا چه يص ندھيد، تشخي نکنیي آن را در خود شناسای ناشی ھا و دردھایت شدگياگر شما ھم ھو

   دارد؟ یده ايفا

د و آرام آرام، خودتان را بعنوان جوھِر ي کنیيد، خودتان را شناساي خودتان باشد، خودتان را نگاه کنید روينور افکن با

   .دي آزاد کنیمِن ذھنِف ، از غ1ی زندگۀزند

  دا کنم؟ يد که من چشم جان را از کجا پيحا5 ممکن است شما سوال کن.  جان نگررو به چشمِ 

  . مياز راه تسل

   :مي گذشته ھم صحبت کردۀھفت

 .ديدا کني، پی و قدردانی حق شناسی، فضای ُشکر و سپاسگزاریک فضايجاد ي ای تان چند مورد، برایدر زندگ

  .ديگران نداشته باشي د ھم بهیکار

گران، يد.  دارندیگران مِن ذھنيد. گران ھستنديم، دي شویار نمي ھشی که ما به دولت معنی از موانعیکي" اتفاقا

  . وسف انديبرادران 

   :وسفياما برادران . وسف استي شود، ین جھان مي که وارد ایھر کس

  .اندازند ی کسب شده، او را به چاه میِ  گذشته، باورھایِ نف به اصط1ح مثبت و میِ دادھاير رويان، جامعه، تأثياطراف
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 ید، دوباره ميايرون بين مخمصه بي بخواھد از ایکياگر ھم . ديايرون بيستند که از آن نتواند بي ای سر چاه ھم م

  . خواھند او را به تِه چاه بفرستند

  : دي گوین است که مو5نا مي ھمیبرا

  . ستیزندگ. مطرب، َمستور، خداست. زن بی چنگیکيپرده یمطرب مستور ب

  . کندی مهير و تشبيتعب ،ی ساِز زندگیصدابه ش را يمو5نا سروده ھا

 شنود و با یبا گوشش نم ار است کهي اختی بین است که خود مؤلفيده، اي را نوشیباق یمِ  که ی نشاِن کس:غزل گفت در

  .  کندیا به او القاء مگر، نوشته ھا ريد یتيماھجوھر و لطافت و . ندي بیچشمش نم

  ن بوديک نشانش ايرد يآنک جام او بگ  

ر حکمت جان او ُمنشيدر ب Vست آنيان س  

  . سدي نوی ست، میجاِن شما منش

  . بگو پردهیمطرب مستور بپس، 

   پرده بگو؟یچرا ب

  .ین نام و ننگ نجاتم دھي انکه ازي ایبراوارھان از نام و ننگم، 

  .  کنند، نام و ننگ اندی میستم زندگين سي با ا کهی و مردمیستم مِن ذھنيس

 دانند، اما ی کنند، ھر چند آن را افتخار می می از آن زندگی ناشی و دردھایت شدگي و ھم ھویيمردم در جھنِم جدا

  .ت استي و محدودی، آلودگیي از فضاحت و رسوای، برنامه و فھرستیستم مِن ذھنيس

  .، مرا واَرھانی ُحرمتیت و بستم ِخفَ ين سين نام و ننگ، از اياز ا

 ین ميي ما تعیار آبرو و ننگ را براي و ھتک ُحرمت است، معیدادگري و بی که خود سبب گرفتاریستمي ذھن، سمنِ 

ن نام و ننگ خ1ص کند، تحت ناِم رسوا و ماجراجو، در معرض تھمت و ي که بخواھد خودش را از ای، و ھر کس!کند

  . !ردي گی قرار میبد نام

  !. ديايرون بيوسف از چاه بيستاده اند، مبادا يوسف سر چاه ايبرادران پس 

  . ! دھندی ِکَشد، او را باز به ته چاه ھول میرون مي، به بیوسف َسرکيتا 

  . ندي را ببین برادران، در او نفوذ کنند، تا بتواند دولت معني خودش کار کند و اجازه ندھد که اید روي بایھر کس

  ش ایھر مِ کن از ھوا بَ  یھ سر را تُ ۀکل

  ست آن ی جامیِ کان م  کله سر جام سازش،

  م؟ين جھان آمدي چه ما به ایبرا

   :یارين ھشي بخِش ایان کند و ما تجلي اراده کرده، در جھان فُرم خود را ابراز و آشکار و بیاريھش

  .مين جھان آمديابتدا، در قالِب فُرم، به اـ 

  .ميان، پخته شدين م در آی مدتیسپس، جذب ذھن شده و طـ 

  .مي شویده ميي دوباره از ذھن زاـ
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 ی، درد می خبرین بي شوند و در ایدار ھم نمير افتاده، با خبر و بيده شده و گيچين ذھن، پي در خواب ایحا5، عده ا

  !.ِکَشند

  ست؟ي درد چیِ معن

  . نه و حرص و ترِس ماستي از حسادت و کیدرد ناش

  رد؟  دایي ما چه معنایشب شب نخواب

  .  ستین است که َسِر ما ُپر ھوي آن ایمعن

  .  نفسیخواھش ھا. یر و نامحدوِد مِن ذھني ناپذیري سیل و خواھش ھا، ع1ئق و خواستن ھاي تمایعني، یھو

 یمو5نا از آن بعنوان ھو.  ستیاOن ھم عبارِت مھم.  بودیارمھمي بسۀن کلمه در زمان بودا کلمي اdesir :بقوِل بودا

  .برد ینام م

  .  شودی می که از حس نقص ناشی مِن ذھنیازھاي نیعني، یھو

ن حس نقص را با خواستن و خواستن و خواستن، با ھر ي خواھد ای می، حس نقص است و مِن ذھنی ھوۀپس سرچشم

  .!. شتر، بھتر، رفع کنديچه ب

  . داردی نگه مشنرو را یخواستن موتور مِن ذھن. شتر خواستن استي خواستن و بیکاِر مِن ذھن "اص1

  : سادهیليد؟ به زبان خي آیحِس نقص، حِس ناکامل بودن، از کجا م

 که در ذھن است، حِس نقص خواھد کرد، مضطرب و ناراحت خواھد ید متوجه و ملتفت شود، تا زماني بایھر انسان

   :گريبه عبارت د. بود

 .،، ت ندارديفي ام کی ام کم و عذاب آور است، زندگی در زندگیزي، چ کنمی مشتر حِس کمبودي ب شود،یادتر ميھر چه پولم، امکاناتم ز،، 

  ل است؟ ي ھا به چه دلین ِشکوه ھا و دلواپسيا

   ".یل که در ذھن ھستين دليبه ا" 

 ۀن کلين ذھن، اي و سپس اميده شويياز ذھن زا ی و بعد از مدت محدودميجذب ذھن شو یاريقرار بود ما بعنوان ھش

  .  شودیزدي ایِ مِ  ادراِک ما، جاِم ۀبيتسر ما، سرلوحه و ک

 و یيباي خالص و آرامش و عشق و زیِض آن را که شاديم، اول خودمان في را، اول خودمان سر بِکِشیمِ ن جاِم يا

  . مي کنیيم و بعد در جھان سقاي ست، ببریبرکت زندگ

 ی، جای بخشی، شادیي فضای، شادیار خویم، شاديستاده اي آن ایگاِه ماست و رويه و پاي پایکه دولت معنيدر زمان

  .   را خواھد گرفتی مِن ذھنیھوده و زود گذراي قاعده، بیه و بي روی بیخواستن ھا

  . خواستن، خواستن، خواستن. مي کنیل به خواستن ميم و وارد ذھن کرده، تبديري گی را می زندگۀ زندیِ اما ما، انرژ

   چه؟یبرا. ؟!چقدر خواستن 

  .,,  کنمیرون حس نقص منکه در دي ایبرا,, 

  . مين ضعف ھا و عدم ثبات مان ھستي ایيدر حال شناسا

  ".د ي شوی مآزادص عدم ثبات است که شما ين ضعف ھا و تشخيدن اي و دیيبا شناسا" 
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  . داردی، اشتباه و لغزش است و گرفتاری، بر اساس نقِص مِن ذھنید که خواستن، َنفس، ھوي دانیپس م

  :مگر ". یچيھ"  شود؟ ید، چه ميدا کرديد، پي خواستیه مد آنچه را  کيفرض کن

   داد؟ ید، به شما زندگيزان کرديدا و به خودتان اضافه و آويآنچه را که پـ 

  دار داد؟ ي پایِ  و حس خوشبختی شادـ

   حِس نقص تان کمتر شد؟ ـ

  .شتر شدهيب ". نه" 

  .  شوندیشتر و سخت تر ميو ب امشک1تِ ج ي دھد، بتدری را ادامه مخواستن و حرص که یھر کس

  !.مينجا آمدي او به ایِ مِ دِن ي َسر ِکشیما برا" اص1، ش ایھر مِ  کن از ھوا بَ یھ سر را تُ ۀکل

 دل ستمِ يس، وارد یِ  ، شراب زندگیمدار مـــــــاند، در آن ھنگامه، يدار شد و بي از خواب ذھن بیاري ھشین، وقتيبنابرا

  . شودی مديدو 

   .شر جام سازَ  سَ ۀکل

  . ستين کله، فقط َسر ني کن، گرچه ایزدي ایِ م ۀکله، نوک، سر، مغز، ذھن را، کاسشما 

 اش ی در تمام ذرات وجودیشاد.  شودی، از تمام وجودش ساطع می زندگیِ  ست، انرژیدار شده و معنوي که بیآدم

  .  فرستدی، میگريموج و فرکانس د" اساسا. مرتعش است

  . دشي توان نوشی ست که می ایمآن . ست آن یجام یِ ش کان م سر جام سازَ ۀکل

 توانند یده را، مي رسیِ مست سال دارند، آن ي بی که با5یي انسان ھاۀ که ھم: دھدیدر واقع، مو5نا بشارت و اع1ن م

  . د منتظر بودينبا. بنوشند

  م؟يچرا منتظر. مي ما منتظریول

، یم که حِس نقِص مِن ذھني کنیيم و شناسايد بدانيبا.  کندی حس نقص دارد، حس نقص میادمان ھست که مِن ذھني

  .سته، متوازن و مستعد خدا بدانديق و شاي دھد که انسان خود را 5یاجازه نم

، آن حس نقص را من ھنوز آن ی بجا آورند، ولی عبادت کنند و مراسِم مذھبیلينکه خي دارند، ولو ای که مِن ذھنیکسان

  . نندي بیت نميي و خدای سزاواِر رب النوعخود را. در خود نگه داشته اند

  . ح و غلط استيستم نا صحين سين است که اياِم حس نقص ايپ" اص1

  ".، کار خراب تر خواھد شد یشتر جلو برويھر چه ب. ن روش، دنبال خدا نروين عقل و ايتو با ا" 

  م؟ياد گرفتيما از مو5نا چه 

  !. ی دھد و نه عقل و اط1عاِت مِن ذھنیخمصه نجات من مي، خداست، که ما را از ای زندگ:ميآموخت

  :ن غزل ھم ھستيدرا

  یوسته جان ُمردني ِنشان پی باقیِ در مِ 

   ست آنیا آن مس زر کانيميکز جوار ک

  : کندین موضوع اشاره ميبارھا و بارھا، به ا
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  شه مست دار از جاِم اوي را ھمیجان فان

        ست آنی روح کان فانیرد از مي گیرنگ باق

 یِ  خوب و جایم که ذھن جاي کنیم و فکر مي گرفتیذھن را جد. مي به جھان آمده و وارد ذھن شدیاريما بعنوان ھش

  !.مي خواھی میم و از آنھا زندگي شویت مي دھد، ھم ھوی مان نشان می که چشم ظاھریيزھاي ماست، با چیاصل

ان که ُعرفا به اط1ع مان رساندند، ين جرين ايي روند و آم، بهيدار نشدي ھا، ھشدارھا، بیادآوريرغم رھنمودھا، يعل

  !. ميتوجه نکرد

  . روِح مان پژمرده شده. مي مانده ایجه ھنوز در ذھن و مِن ذھنيم، در نتيم و نه گوش دادينه آنھا را خواند

  .  کندیدار مي فُرم، بی بیِ اري که ما را در آن ھشستاو یِ مم که فقط جاِم ي دانی اOن میول

  ،،؟دا کنم ي او را از کجا پیحا5، جام م ،، :دي پرسیم

د و شرط، بدون قضاوت، ين لحظه، بدون قيداِد اي، با روی باشین لحظه موازينکه با اتفاق ايبمحض ا ". م شويتسل" 

  .آگاھانه. ارانهينبار ھشياما ا. ی شوی، می که از اول بودیاري، از جنس ھمان ھشی کنیآشت

  .  کندیده مين صبر، شما را پخته و رسيو رضا، ام ين تسليا" اتفاقا

  پختگان عشق را باشد ز خام خمر، جان

  ست آنيه خامي و خام جستن مایپخته ن

م يتسل.  شده اندميتسل.  کرده اندصبر. ت کرده انديده و قانون جبران را رعاي ھستند که زحمت کشیپختگاِن عشق، کسان

  .زه و مقاومت استي کارش ستیمِن ذھن.  دھدیم و صبر نميل تسۀ به ما اجازیمِن ذھن.  ستیکار سخت

  !. کند؟ی عدم مقاومت را قبول می مگر مِن ذھنی ول. عدِم مقاومتیعنين لحظه، ي با ایآشت

  :ديکوچک شو ارانه،  با صبر، با رضا، با ُشکريد ھشيشما با.  شودی با عدم مقاومت کوچک میمِن ذھن

  .،،ارانه کوچک کنم يدم را ھشاد گرفتم خويخدا را ُشکر که ،، 

 خودش ی آنکه آن دولت معنیبرا. دي شوید، بزرگ مي شوی در اصل کوچک نمید ولي شویج کوچک و صفر ميبتدر

  . ت استي نھای اندازه اش بیآن دولت معن.  دھدیرا نشان م

  :دي گوی ھمانطور که غزل ھم میمِن ذھن

  . شودی بقا جا نمۀباد، یذھندر مِن ، قا ساکن نگشت بَ ۀ ھوس بادنگِ در دل تَ 

  :مي کنی میيپس، شناسا

 ھا بخاطر حِس نقص است، پس بخاطر خواستنن يد که اي دانی است و اOن ھم مخواستن سرتان ُپر از ۀاگر شما، کل

  . دي کنی ھا خالخواستنن کله را از ي در آن، ایزدي ایِ مجا دادِن 

 و حالقرار است که . مياد گرفته ايگران يم از دي دانیچه که ما منکه ھر ي ایبرا. دي کنی آن را خالزيچھمه " اص1

  .دي آید که چگونه ميشما نگران نباش. دياي بآنطرف از یدينظِم جد

  !.ديبه ذھن مو5نا چگونه رس

  ،،؟ شود یم چه ميم و بلدي که داریمطالب و موضوعات و اط1عات ،، :دي پرسیم
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 مزاحم، که یسم ھاي مکانی، ول! رودیادتان نمي، یات، تخصص کارياضيرد، آدرس خانه تان، ي را که بلدیيزھايچ

، حِس یي جوی، حس برتریي، مثل حس انتقام جوی روانشناختیازھاي ھا بر اساس نخواستن و یھو از آنھا یکي

مرا ,  ,: حسِ یا حتيگران، حس با سواد و مھم بودن، ي از دیيد و شناساييسه کردن و برتر برآمدن، درخواست تأيمقا

  . روندین مي، از ب,, !ما چه؟ ,, :ندي گوی ھا می، بعض ,,!د، من ھم آدممي کنیيشناسا

 ی میرند، خرابکاري گیھوده مدرک ميب!.  زنندی می، را ثابت کنند، دست به ھر کار,, !ما چه؟,, نکه ي ای، برایعده ا

  !. ندي آحساب زنند، تا به یکنند، خودشان را به آب و آتش م

  . ,, مي کنی را مختل متان ید،  زندگياوريا را به حساب ناگر م,, 

   :باز در غزل خواھد گفت

 یگران مي دیِ  خود و ُمِخِل زندگی برود، ُمِخِل زندگی کاذِب روانشناختی ھادرخواست و یھو و حرص که بدنبال یکس

  .  ت نخواھد داشتيفي اش کیشود، زندگ

  .  ستیانتظار مربوط به مِن ذھن. مي شوید منتظر نميد که نباي گویت به ما ميپس، ب

ن لحظه زنده ست و شما ي ست و در ای، زندگین دولت معنوينکه اي ایبرا. دي شوی کردن، منتظر نمی زندگیشما برا

  .دي کنیت ميد و حس ابديت داري نھای بۀشيد و رين لحظه ھستيھم از جنس ا

  پختگان عشق را باشد ز خام خمر، جان

   ست آنیه خامين ما و خام جستیپخته ن

  .  نوشندی عشق ھستند، َخمر خام مۀ که پختیکسان

 کننده ست و ھمه خود یار مست و سرخوش و بيده، بسي شراِب خام و نرسی توانند بنوشند ولیده را ھمه ميشراِب رس

  .  تواند آن را بنوشندیکس نم

   . خام استیتوجه ما، زندگ. تامده سي ھنوز به فرم در نیِ زندگ.  خام استیخاِم َخمر، توجه و زندگ

  .  ماستۀ، راھنما و چراغ قوی، ُبعِد معنویم، دولت معنوي شوی، وارِد شِب ذھن میاري بعنوان ھشیوقت

   :یعني یُبعِد معنو

  .ميار به حضور ھستين لحظه، ھشي زنده به اھم

  . مي کنی به ذھن نگاه مھم

  .ناظر بر ذھن. ار به حضوريھش. ن لحظهيا زنده به یعني، یپس، داشتِن ُبعِد معنو

 یِ اريھش.  ماستۀ ناظر، مثل چراغ قویاريھش. مي کنی ناظر، به ذھن مان نگاه میاري مان، در مقاِم ھشیبا ُبعِد معنو

  . ناظر توجـــــــه ما ھم ھست

   .دي آیم، ھمان بوجود ميندازي ھر چه بی ماست، آن را روۀتوجه ما مثل چراغ قو

   . خام استی زندگ،توجه

  !.دي گذاری چه مید که توجه تان را روي مواظب باشیـــــــليد خيشما با" اتفاقا

  .  آورندی را ھم بوجود مھمان گذارند و ی می منفی ھاتيوضع یمردم توجه شان را رو
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  .دهي خودش آفریر ذھنينکه خدا ما را مطابق تصوي ایبرا. ميم خلق نــــکني توانیما نم

    ست؟ین عبارت به چه معنيا

  !.ميني آفریم، آن را ميندازي ھر چه که بین چراغ قوه را رويم و اي کوچک ھستیک نوع خداي که ما ھم ین معنيبه ا

  !.ميندازيز بي ھمه چیست که آن رويعاق1نه ن

  .ميندازي چه بی که توجه خام و زنده مان را روميتا بدان ما زنده شود ین است که ُبعِد معنوين کار ايبھتر

 دل و جاِن شما، دولت ین جا، برايرون و در ھمي ناظر، در ذھن، در جھاِن بیِ اري، ھشیت که ُبعِد معنومو5نا گف

  .دينيد ببي توانی ست، چراغ قوه ست که اگر نباشد، نمیمعن

  .ندارد " نه"  ھم چراغ قوه دارد؟ یا من ذھنيآ

 کند، واکنش نشان ید ميگران تقلياز د. ندارد چراغ قوه یمِن ذھن!. ا راه برودينکه آدم درخواب حرف بزند و يمثل ا

  ... فھمد ی نمی کننده را مِن ذھنخود ی بۀپس خاِم َخمر، باد.  دھدیم

  رد؟ ي گی خاِم َخمر، توجه زنده را چگونه بکار مۀ، بادیمِن ذھن

ِم َخمر، توجه زنده را  خاۀد، باديرون آي بینده، به اصط1ح از زماِن روانشناختي از گذشته و از آی اگر لحظاتیمِن ذھن

  . ن اشتباه ستي، و ا! خواھدی میاز آن زندگ" ندازد و آن را بوجود آورد، حتماي بیزي چیرو

  .دينگونه عمل نکنيد، اي کنی که میي ھایيشما با شناسا

  . دي خام بنوشۀد، بادي عشق اۀشما، جان پخت

  رند؟ ي گی شان را از کجا میپختگان عشق، جان و زندگ

  ". نوشند یرند و مي گیامده، مي که ھنوز به فرم در نیراياز ھش" 

  . خواھدی مینکه از ُفرم زندگي ای، برا نوشدی به فرم در آمده میاريھش، از یاما من ذھن

  .دي خواھید و ميني بی ُفرم می بیاري، را در ھشیزنده گ. دي خواھی نمی به فرم در آمده زندگیاريگر از ھشيشما د

  .خدا ترازو دارد :دي گویقانوِن جبران م

 ھا و توھم را با یده باشد، قانون جبران را عمل نکرده باشد، مِن ذھني پخته نباشد، زحمت نکشیامـــــــا، اگر کس

ت ي ھم ھویعني ی مِن ذھنۀآورد، ھستي را بجا نین زندگي کند، ُحرمِت قوانتيتقوه اش ي روی منطق و بی بی ھاخواستن

س اش را ي و نفیِت غنيفي، عصاره و کیندازد، زندگيش را ني کند، دردھای پختگی ادعایش را نگه دارد ولي ھایشدگ

  . دھدیبه او نم

  . د که چقدر سخت استيد ديد، خواھيندازي را بی را، دردی ایت شدگيد ھم ھوي خواھینکه ميھم

   کند؟ ی درد حمل میچه کس

 ترسد و و ترس ی که می کند، کسیجاد ميمالش درد ا کند، با رفتار و با اعیجاد مي که با حرف زدنش درد ایآن کس

  .   کندیجاد ميا

 خواھم ی مید من از شراِب ناب و خام و دست اول زندگي بگوی عشق نباشد ولۀ پختیکس اگر،  و خام جستنیپخته ن

  .ست آن یه خامي ما ".یتو ھنوز خام ھست " : فھمند کهیبنوشم، مردم م
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  :ميودمان نگاه کنبه خ

 حاصل از آن ی ھا و دردھایت شدگي و انداختن ھم ھوی مِن ذھنیي که مستلزم شناسایدر راه وحدت با زندگا ما ي آـ

  م؟يم، کوشش کرده ايده اياست، زحمت کش

  م؟ين داشته ايارانه تمريم شدن و در صبر، ھشيا در تسليآـ 

  م؟ ي ھستی راضین لحظه از زندگيا در ايآـ 

  م؟ يا ھنوز طلبکاريم؟ ي داریم، حس سپاسگزاريدين اسرار را فھمينکه ايا از ايآـ 

. ديريد بگي توانی نمیچـــــــيرون ھيد که از جھان بي کنیي رسد که شما شناسای به صفر می وقتیحِس طلبکار" اص1

  .  کنندی ھستند اما ما را خوشبخت نمی امکانات خوب... پول و خانه و :رون مثليجھان ب

  !. مياورين امکانات را بدست نيم و اينکنست که کار ي نین بدان معنيا

  ق شود؟ ي تواند تلفی نمیعنبا دولت م، ی مگر داشتن امکانات خوِب زندگـ

  اد داشته باشد؟ي تواند پول زی جلوه گر شده، نمی، دولت معنی مگر در کسـ

  .  کندی داشته باشد و از پولش ھم در راه خوب استفاده میادي تواند پول زی که مالبته 

 تواند پول و ی تواند در او جلوه گر شود و ھم می می گذارد، ھم دولت معنی چرخ خود نمی که چوب 5ینسانا

  .امکانات فراوان داشته باشد

  .ميھوده داشته باشيد انتظاِر بيم، نبايده ايارانه زحمت نکشيم که اگر ھشيري گیاد مي یول

د ھفت، ھشت سال درس بخواند تا يپلم باي بعد از گرفتِن دیکس یعني کند، یرون کار مينطور که قانون جبران در بيھم

 خواھم ھفت، ھشت سال درس بخوانم، دکتر ی خواھم دکتر شوم و نمین اOن ميد من ھمي بگویدکتر شود، اگر کس

ران به نجا ھم قانون جبيا. ،، ی و عقل نداری ھستیدنبال کار خودت برو، معلوم است که آدم خام ،، :ندي گوی شود و مینم

  . کندین صورت عمل ميھم

  تا کتاب جان او اندر ِغ1ف تن بود

     ست آن یگر چه خاص خاص باشد در ھنر عام

  . ميم آن را بخواني توانید، ميرون آينکه از غ1ف تن بيھم.  ماندیم، مثل کتاب مي که ھستیارين ھشي، اجاِن ما

  م؟ي خوانی چه میاريما ا5ن بعنوان ھش

ا در ياد داده يگران به ما يھر چه در آن نوشته شده، د!. مي رفته ای در غ1ِف تن، در مِن ذھنی مِن ذھنما اOن بعنوانِ 

  !. مي خوانیما ذھِن مان را م!. مي دھیم و ارائه مي خوانیما آنھا را م. ميکتاب خوانده ا

  . گذاردی وجود مۀبه عرص پا یگريگر و آدم ديد، جھان ديايرون بير از غ1ف تن بي مثِل شمشیاري اگر ھشیول

   ".نه"  ِکشد؟ یرون مي را از غ1ِف تن بیاريِر ھشي شمشیا مِن ذھنيآ

  . ھم، آب و ِگل استیم، من ذھنيص دھيم تشخي توانیست که نمي نین معنيم به اي داریادمان باشد، اگر من ذھني

  . دي ھم دارمنک مقدار يد، ي کنی میيد، درک و شناساي شنویشما م.  ھم در آن ھستیاري ھشیعنيآب، 

  . دي اندازیج آن را ميد، بتــــــــدري اندازیج آن را ميد و بتدري کنی میي تان را شناسامن
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  .ديشرفت ھستيد که درحال پيني بیم

ل شد و بعد ھم در ي تبدی، به فرد خاص,, ديآقا، شما با سواد ھست  ,, : گفتندیم که اگر مردم به کسي شویپس ما متوجه م

چکس را ھم به يست آدم مشخص و خاص شد، چنانکه ھين بيس بي رئیعنيه خاصان، خاص الخاص شد، ي با بقرابطه

  !.ست آن یگر چه خاص خاص باشد در ھنر عام فھمند، یه نمي دھند، چون بقی خاصان راه نمۀآن محدود

که يم، تا زمانيدار نشديکه بي، تا زمانميده نشديي زایکه ما از من ذھنيکه کتاِب جان از تن آزاد نشده، تا زمانيتا زمان" 

ند شما خاِص ي اگر مردم بگویم، حتي را حفظ نکرده ایداريدار نمانده و بيدار نشده و بي از فکرھا جدا و بیاريھش

ن ي به اینندگي و آفریيبايم، در ھنر آوردن و پخِش خرد و برکت و لطافت و زي دارمنکه، يد، اما تا زمانيالخاص ھست

  . مي ھستیم، جاھل و نپخته و عاميتوانجھان، نا 

   : کنند تا متقاعدمان کنند کهیت ھا به ما کمک مين بي اۀر و مقصوِد ھميد که خط و سيني بیپس م

  . ، از ذھن استیارين ھشين جان، ايده شدِن ايي زا،ن اتفاق در مايبزرگتر

م يت و تصمين ني اولی و آگاھین با خبريا. ست ماین منظور زندگين اتفاق و اولي از خواِب ذھن، بزرگتریداريب یعني

  .، ماستی و شغلی، حرفه ایت کاري، فعالی ست و بعدیزندگ

 ۀطي آورده و در حآنطرف را، از یاري و ھشیدارين بي حاصله از ایم؟ ِخَرد و انرژيم بکني خواھیرون چکار ميدر ب

  .ميد بکنيچون ما کارھم با. مي خود صرف کنی و حرفه ایشغل

  .  ستیداريم و منظور اول بپس گا

  و اتفاقِ ن کاري کرده و مھمتریتي مسئولی خودش را در شما نشان داد، مبادا بی، دولت معنیدارين بياما اگر بر اثر ا

  !. دين اشتباھات مرتکب نشويد که از ايمواظب باش!. دي زنده شدن به حضور را به اتمام نرسانیعني تان، یزندگ

     .   دار ماندن استيدار شدن از ذھن و بياتفاق، بن ين کار، مھمتريمھمتر

  رند پست باشد عشق دَ ي گزیيآنک با5

  ست آن ید او مجلس سامي را گزیستآنک پَ 

  .، خدایيکتاي درگاه یعنينجا يدر ا.  بلند مرتبهیعني یسام

  .  ماندید، در عشق َپست مي را گزیي آگاھانه با5یھر کس

 که یم و ھر کسيم، به ھمان اندازه در عشق َپست ھستيبا5 ببر" ودمان را عمدا، ما خی مِن ذھنۀليھر قدر بوس

 یعني د،ياي اش از صفر با5 بمننگذاشت  اش را صفر کرد و منر خاک آورد و يد، خودش را زي را ُگزیارانه َپستيھش

نتوانست بفھمد " اص1سه کند، يگران مقايواکنش نشان نداد، مقاومت نکرد، قضاوت نکرد، نتوانست خودش را با د

  . شودین لحظه، از جنس حضور، از جنس خدا ميست؟، از جنس ايک

 تواند بشناسد، ید، ذھن نمي ھستید کي دانید، نمي شوین لحظه، از جنس حضور، از جنس خدا مي شما از جنس ایوقت

تان يگر براينھا ديچکدام از اي ھی بوده، ولید و پدرتان کيد اھل کجا ھستي دانین نرفته، ميالبته اط1عات ذھن تان از ب

  .نداردت ياھم

  . ده ندارديگر فاي، دیجاني ھی ذھنۀک باشنديد که بلند شدن بصورت ي دانیشما اOن م
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م و ي شویبلند م) جان با ھم ھستنديفکر و ھ( یجاني و ھی فکرۀک باشنديد و ما بصورت ي گوی میزي چی کسیوقت

  .ميري گی حضور، فاصله میاري، از ھشیيکتاي یم، از فضاي دھی مثل خشم نشان میواکنش

ف ي شود که در عشق ضعیجان بلند شده، معلوم مي ست، از فکر و ھی فکری شود، باشنده این مي که خشمگیکس

  . است

  . شود که در مجلس خداستی دھد، معلوم می نشان نمی شود، عکس العمل منفیجان بلند نمي آنکه از فکر و ھیول

   : بردارد و مشخص کند کهی قلم و کاغذی ھر کس کهیستي بایپس، م

  ند؟ي گزی میيچگونه با5

  .دي مانی می باقیر من ذھنيد، تابع و اسيص ندھيد، تشخيدن خود را نشناسي گزیي با5یِ اگر چگونگ

  .یآزاد یعني یيشناسا :دي دانیم

  د؟ يد داري و پاسخ و تمجیرداناز به قديد، انتظار و ني دھی انجام میگران کار خوبي دی برایا وقتي، آ"مث1

 نکنند، به یين کار خوب تان را شناسايد و اگر اي اُفتید دنبال او راه مي دھی انجام می کسی برای اگر کار خوبیعني

   خورد؟ یشما برم

  . مي کنی صحبت مخود ما راجع به اشکا5ت یت نکنند، وليم مردم قانون جبران را رعايي گویالبته نم

  د؟ يگران ھستيد ديي کسِب توجه و تأا شما دنباليآ

د يي دنبال تأیفکر ۀ ست، باشندی و َسمی مصنوعی روانیگران، انرژيد ديي کسب شده از توجه و تأید که انرژي دانیم

  . و توجه ست

  د؟ ي بری را بکار میيه و روش ھاي، رویگران، چه نوع رفتاريد ديي جلب توجه و تأیشما برا

ر قرار يگران را تحت تأثيان، خانه تان، ثروت تان، دوستاِن تان، مقاِم تان، مقاِم دوستاِن تان، د مدرک تۀليا شما بوسي آـ

  د؟ ي دھیم

ر يگران را تحت تأثيد دي خواھین نوع برخوردھا ميکه شما با ايتا زمان.  دھدی انجام مینکارھا را مِن ذھنيد که ايبدان

  .دي گرفتارید، در مِن ذھنيقرار دھ

د؟ ير قرار دھيد مردم را تحت تأثي خواھی میيد، چگونه و با چه روش ھاي کنیز صبح که  خانه را ترک م ا:ديدقت کن

   تان؟   یيبايبا ز

ست که مِن يحواس شان ن. ر قرار دھنديگران را تحت تأثي خواھند دیا زن، جوان و خوشگل اند، مي ھا، مرد یبعض

  .  کندینکار را مي ایفکر

 ید که مِن ذھنيص دھيد، تشخي توانی ست، شما میت مِن ذھني تقوین روش ھايج تري از رایکيا با مقاومت، که يآ

  د؟ يدار

  .دي کنیچگونه مقاومت م. دي مقاومت داریيزھايد کجاھا و به چه چينيشما بب

 یمقاومت مه ين روي، با اميما ھم ھست، مي ھستیما کاره ام تا بدانند يندازيم کار مردم را راه ني از ما دوست داریبعض

  !.ميکن
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 یق نکرده بھانه ايتحق" اص1. مي کنی ازدواج کند، مخالفت و مقاومت می خواھد با ف1نی کند که میپسرمان اع1م م

   .,,  شودینه، نم ,, :ميري گیم

"  کند، مخصوصایف ميتان از مقاومت کِ مِن .  خواھد مقاومت کندیم.  شودینم :دي گویشما ممِن ، ! شود؟یچرا نم

  :ش ببردي بتواند مقاومت را پاگر

  . ,, ِس خانواده اميتا مردم بدانند من رئ ,,

  .  شما درد بدنبال داردیچقدر برا   شودینمد که  ينيشما بب

  شودینمن  ي ھا بخاطر ھمیليخ. ديشما جنگ طلب ا!.  تواند تِن تان را ُبکَُشدی، مشود ینمن  يد که ھمي دانیشما م

،  ,, شودی شود، نمیم نمياگر بگو،  شودیم، بشود، نمياگر نگو، م تا بشوديد بگويمن با، من از ھمه برترم، ممن ھم ھست,, :، کهیخوديب

  .   جسم شان را نابود کرده اند

  !.ديد مواظب باشير قرار دھيگران را تحت تأثيد دي خواھیپس شما ھر موقع، م. رند پست باشد عشق دَ ي گزیيآنک با5

  ".!.م يم تا خانه مان را به آنھا نشان دھيم مردم را دعوت کني خواھیم، ميخر ینکه خانه ميبمحض ا" 

نکه به ي ایم براي خوانیم، درس ميم، چرا خانه بخري چه درس بخوانیبرا" نطور باشد که ما اص1يآقا، اگر ا ,, :ندي گوی میعده ا

چرا به م ي شوی، پول دار م! خوردیم، پس پول به چه درد مي ندھم به مردم نشاني خریم، اگر خانه ميم و به مرد ُپز دھيمقامات با5 برس

  !.، کجاست!ستين پول داشتن چيده ايم، پس فاي پول دار مييگومردم ن

  د؟ ياز دارينقدر پول نيا" ا واقعايآ. " دي خواھید که چقدر پول مي گوید و به شما مي آی میک شعوريبـــــــله، حا5، " 

  .دي فھمیشما خود اندازه اش را مست، ي نی مِن ذھنی ارضای ُپز دادن و برای برازھاين چيد که اياگر بدان

  !. دي و ھجوم بر مردم، قرار داده ای نفوذ و غلبه و برترۀلي تان را وسیيدارا و مالشما 

  !.ديد و احترام مردم گره زده ايياندازه اش را به کسب توجه و تأ

  !. ن نکردهيي تعیف کرده، آن دولت معني تعری را مِن ذھنیار و اندازه اين معيچن

و  ,, ن آدم معتبر و مھم استيا,, ند که ي گویادتر باشد و بتواند اندازه اش را به ُرِخ مردم بِِکَشد، مي که پولش زیھر کس

  ن چه ھست؟ ير از ايغ .ن آدم معتبر و مھم استياند، ين است که مردم بگوياصل ھم ا

   !.یاز او خبر ندار"  که اصA ھستیک دولت معنين، ير از ايغ

  ! ".یامده اي ات که نمقام و خانه و پول ۀلي بودن بوسمعتبر و مھم آدم یبرا" اص1" 

  . ِکَشندیگران ميت را به ُرِخ دين معنوي شان ای روند، و با مِن ذھنی جلو میات، با مِن ذھني، در راه معنویبعض

  .,,ھستم  ی ای کنم، آدم معنوین من چقدر عبادت ميبب,, 

  . ستیم، کار مِن ذھني بریر قرار دادن مردم، بکار مي را که ما بعنوان ابزاِر تحت تأثیزيوه و ِمُتد و ھر چيھر ش

  . َپست باشد عشق َدر. رند پست باشد عشق دَ ي گزیيآنک با5

  .    شودی محروم میِ باق یِ ماز آن .  رسدی نمی باقیِ مبه آن .  تواند متحد شودیند، با خدا نمي ُگزیيآنکه با5

 و یيبايده، فرحبخش، آبشخور طراوت و زي رود، درخت آن سر به فلک کشیر خاک مين دانه زي ا:مي قبل گفتۀھفت

  .  شودیب  مخلوقات مير و تھذيش و تطھيپا5
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گر ي شود و دیز افراشته ميوجود ما ن آنموقع درخت م،ي شوی و صفر ممي روی می معنور خاکِ ي زیوقتما ھم 

  . مثل مو5نا. برندی از آن سھم مھستقاِت عالم مخلو

  !.  استچه حد شکوفا و ُپر بار و سرشارقامِت درخِت مو5نا 

  !.  رفتهیر خاِک دولِت معنينکه دانه اش زي ایبرا

   :د کهي کنیيد و شناسايني به شما دارد که بنشیحا5 بستگ

  . کند؟یجاد مي نشاند و درد ایاه ميخاک سب ما را به ين ترتيند و به اي گزی میيبا� شما چگونه منِ 

  :دير نورافکن قرار دھيخودتان را ز

  . ،، کنم؟ ی میي چه بدگوی کنم؟ برای میيبت و بدگويا من غيآ،، 

 را یگري کنم که دی میيبدگو. ، درد ھم وجود داردیمِن ذھنپس در من ع1وه بر .  کندینکار را مي ایک مِن ذھني

  !.سه امي ببرم، پس در مقاکوچک کرده و خود را با5

  سه ست؟ ي در مقایچه کس

  . کندیسه ميگر مقاي دمنِ  اش را با من دارد و من و ی جسمیاري که ھشیکس

 و بعنوان ناظر  رومی میسراغ آن دولت معن با5 آمد، به من در یيب گوي و عینيب بيھر جا موج ع.  کنمینکار را نمي ا،ن لحظهياز ا،، 

  . ،،.  کنمیه اش نمي ام تغذیبا انرژ.  کنمیمصبر .  ستیمِن ذھن.  دھمیگر ھول اش مي و به طرف دکنم ینگاه مبه ذھن ام 

  ". اُفتد یج از قدرت مي، بتـــــــدری ندھی به آن انرژیوقت " 

ست، ما يب ھم نيآن مورد نظِر ما، ع" حا5 اص1. مي کنی صرف ممن ینيب بيم و در عيري گی را می زندگیِ ما انرژ

  م، چرا؟ ي کنی میب تلقين را عآ

  !.ميني گزیيم تا خود با5ي را بزرگ کنیم ضعِف کوچکي خواھیچون م

   .دياموزيروش ھا را ب

  ارانه کوچک کنم؟ يو ھش" چگونه خود را عمدا

  . دي نشان ندھید، واکنش منفي با5 آمده، جواب ندھیجاني ھمنِ ک ي پشت سر شما حرف زده و یکس

در ذھن . دي دھید، اما جواب نمي کنید، نگاه مي کنی برد، سه روز صبر می سه روز خواب تان نمد کهيني بیکدفعه مي

  . دي کنیزه نميتان ھم دعوا و ست

. ردي می ممنآن .  شودیجان مستھلک مي به فرد دارد، آن ھیبعد از سه روز بعد از دو روز، بعد از سه ساعت، بستگ

  . دي شویک درجه آزاد ميد، يده ا تان ُمرد، کار کرمن از یک قسمتي یوقت

  .ديريارانه بپذي5زم است رنج و درد را ھش" گاھا

 چطور خود را آرام کنم، توانم آرام باشم ی ندھم، اOن چطور جواب ندھم، نمش را توانم جوابی نمد،ي گویبه من اھانت کرد، دروغ م,, 

  .,,...م را ُبرد، راه نجات را بر من بست، يحق با من بود، آبرو

  .  عشق استین ھمان پختگيد، ايد، جواب نداديد، واکنش نشان ندادياگر صبر کرد

  .  ستیيکتاي یر رفتن به فضاي در مسميتسل و صبرن يا
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د يدار شويد و بيد، رھا کنيد آنھا ھستي کنیال ميد و خيده اي را که چسبی توھمیزھاين است که در خواب ذھن چي ایبرا

  .ديايرون بيف تن ب تان از غ1یارير ھشيو شمش

  .  کندی، محروم مبودند مردم که ما را از علِو ييم از تأيز کنيپرھ

  

*  

  ٧٨٣١ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو
  

  تر شيخویشتر مردم در او بي بیاتيھر جا ح

  مييداي جان شدِ يا در من نگر کز شي بیخواھ

  .دي خواستم که شما به مصرع اول، خوب توجه کنیم

  . ترندشي خویبد در آنجا مردم يشتر است، بداني بیھر جا که زندگ

 و ی و س1متی، احترام و تفاھم، فضاداریت صلح و آبادانيشتر خودش را نشان دھد، آنجا، موقعي بی معنھر جا دولت

  .        شودی برقرار میشاد

  .  ستینکار فرديادمان باشد که اي

، خودش را از ی مسئول است که با کمک زندگیھر کس.  خودش کار کند و مسئول خودش استید روي بایھر فرد

  .  دار کنديد او را بي آیگر نمي دی بداند، کسیھر کس. دار کندي بیمِن ذھن

  . ستیتک. ، فرد به فرد استليتبدن ين حرکت، اين کار، ايپس، ا

.!. د تا به وحدت برسنديک از مردم بدھيد و به ھريه کنين قرص تھيون از ايليم ھشتاد مييبگو" ست که مث1ي نیقرص

  .ش ممکن بود کایا. مي ندارین راه حليمتأسفانه چن

!. ندازنديب او را به ته چاه بيا با تکذيد و ييوسف ممکن است با تأيد بداند برادران يکه آگاه است، باي در حالیھر کس

   :ر نورافکن خود قرار دھد و بدانديد خودش را زيممکن است آدم را به واکنش وا دارند، با

  . استشتريات بيح کمتر، یمن ذھن کمتر، شيخومتر،  کمندر ھر جا، در تکِ تکِ ما، در من و در شما، ھر چه 

  . جمع آن ھم درست است

گر را دوست دارند، ي رسد، زن و شوھر ھمدی و خنده بگوش می شادی، صدای، در خانواده اید در چارچوبينياگر بب

دولت . است آنجیشي خویگر را دوست دارند، بي و ھمدیميپدر و مادر، بچه ھا را دوست دارند، بچه ھا با ھم صم

  . کندی کار میمعن

ن، از ِاِشِل سطح يک مملکت به ِاِشِل سطح زميک مملکت، از ِاِشِل ياز ِاِشِل خانواده به ِاِشِل شھر، از ِاِشِل شھر به ِاِشل 

  .ن استين به کھکشان، ھمه اش ھميزم

  .  کمتر استاتيح با5 باشد، آنجا منک مملکت، ھر چه يدر 

 با5 باشد، آنجا نظم و سامان و ین باشد و دولت معنيي پامنھر چه .  بزرگتر استمننجا  کمتر است، آیھر جا زندگ

    . تر شيخو  ی بشتر مردم در اوي بیاتيھر جا ح. شتر استي بیزندگ
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   درآشامد ابدیھرک جان پاک او زان م

  ست آن ی و شامیکّ ندو باشد آن و مَ گر چه ھِ 

  .  نوشدی می باقیِ م شود و از آن یدار مي ست که از ذھن بیاريجاِن پاک، ھمان ھش

  .  شودی می از ما جاریم، ب1فاصله شراب زندگيار شدي ھشیوقت

  . ده شدهي سنگ و ِگل، بسته و پوشۀلي آن بوسۀم که دھاني ھستیک از ما چشمه ايدر واقع ھر 

  . جھدین مروينکه سنگ وِگل را کنار بزنند و راه چشمه باز شود، آب صاف و گوارا از چشمه بيھم

م ياھل مکه و اھل شام که در قد( ی و شامیاما َمک، ندو باشدگر چه ھِ   بقا بنوشد، تا اََبد،یِ م که جاِن پاِک او از آن یھرکس

  .ست )، جاِن آباد  استین آبادي آباد بودند و منظور از ایاز مناطق

 خدا ۀک خاني ست، نزدیي خدا،)ل استيتمث(ده، اھل مکه ست ي نوشیم از آن ی وقتی، ولیيکاي، امری، ژاپنینيگر چه چ

 ھر لحظه از درون یشاد. )، جان او آباد استیدِن آن مِ ي نوشۀ کند، بلکه بواسطی میدر مکه زندگ" نکه جسماينه ا(. ساکن است

  .  شودی ذرات وجود او مرتعش می جوشد و در تمامیم

  :مثل مو5نا.  دھد، آرامش داردیاطراف او رخ م در یند، چه اتفاقاتي بیرون چه مينکه چشمش در بيصرفنظر از ا

 بر ھمگان گر ز فلک زھر ببارد ھمه شب

  .من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم

 ... شود، طرز ظاھر و لباس و ی که بجا آورده میبه ھر صورت، ظاھر ھر گونه که باشد، باور و عبادت و مراسم

  . تواند آباد شودیت، جاِن شما مسي، مھم نیا شامي یھر نوع که باشد، ھندو، مک

  م؟ين نشويفتد و ما غمگيا ممکن است که اتفاق بد بيآد که ي ممکن است بگویکي

  . ستین دولت معني، ایارين ھشيراه فقط ا : جھان وجود داردی آبادانیک راه برايد يد بدانيبا

  .  کندی و جھان را آبادان م شودی از شما ساطع مید، برکت زندگيارانه بشناسي را ھشین دولت معنيشما ا

دن به آفل ھا، درست شده، در مقابل اصالت و ي و چسبیت شدگي از اصل خود و ھم ھویي که بر اساس جدایمِن ذھن

  .  کندیزه مي مقاومت و ستی و آبادانیدرست

.  کنندیمجه مقاومت ي ترسند و در نتی ظاھر متفاوت است، آدم ھا میوقت.  در ظاھر استیي و جدایت شدگيھم ھو

  . شودیز ميل به جنگ و ستين مقاومت، تبديا

، دو جمع درست ی ذھنین من ھايبعد ا.  کاردی، تخم نفاق می ظاھرین دو فرد، به خاطر تفاوت ھاي در بیمِن ذھن

  .  افتندیگانه، به جان ھم و به جاِن ھمه مي، دوگانه، بین دو جمِع من ذھنيا.  کنندیم

ن ي از بیاي با دنیت شدگي، و ھم ھوی از ھمان دولِت معنیي از اصِل خود، جدایياس جدا ھا بر اسین نابساماني اۀھم

  . ظاھر، بوجود آمدهۀروند

  ...رند، ي می شوند، آدم ھا مید، آدم ھا معلول مي آیش مي پیراني و وی افتند، گرفتاری دو گروه به جان ھم میوقت

 شوند ی دولت معنیِ ني نفر، دو نفر، ھزار نفر، مثل مو5نا تجسم عکيا حداقل يم؟ ي شوید از جنِس من ذھنيا ما ھم بايآ

  . ن برکت را در جھان منتشر کننديو ا
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  !. جنگندیزه گران و آنھا که مي کنند، نه ستی مثل مو5نا آبادان میيجھان را انسان ھا

  .ميتکه اھل ھند ھسيم در حالي کنی زندگاو ۀم، در خاني خدا باشۀم اھِل خاني توانیپس ما م

  ی مران کند ھجرانِ ير تن معمور را ومَ 

  ست آن یش بان ای، مین تن خراب ميھرک کرد ا

  . !.مي کنی، اول تن را آبادان میما بعنواِن مِن ذھن

  : سازدی میقي داند، آ5چیخود ممال  در ذھن، بر اساس آنچه که یمِن ذھن

.  اندیروابط ھم، روابِط ذھن. ن تعلقات آفل اندي اۀھم. ,, ...، مقاممن حرفه و ي، ا امن مدرکين بچه ام، اين ھمسِر من است، ايا,, 

  .  زدي ریه ھا را بِکَِشند، ُکِل آن فرو مين پاي از ایکي

د در درون آن ي کنند که بایفکر م.  کنندیت و آبادان مي را که در ذھن ساخته اند تقویيزھاي، چی سالگیآدم ھا تا س

    : فھماندیبه او م.  ِکَشدی، خدا، میش را زندگي از آجرھایکيج ياما بتدر.  کنندیبمانند و زندگ

  ".  یيايرون بيد از غ1ِف تن بي کند، بای زندگی توانیت نميتو در ساخته ھا" 

 که یزي دھد، به چیط1ق رخ م. زدي ری از آن متعلقات فرو میا کلي یقسمت.  شودی تلخ میآرام آرام، طعِم زندگ

  ... کنند، ی می دھد، فرزندانش نافرمانی دھد، پول را از دست میو شغل را از دست مده، حرفه يخواسته نرس

  . ,, ؟!چه شد,, 

  . !. پردازندی در تن شان، در ذھن شان میمردم به ساخت و ساز و آبادان.  تِن آبادانیعنيتِن معمور، 

م و بر اساس آن ياز تن مان زاده شود ي ست، بای مان با ھم ضروریم که ھمکاريد بدانيما بعنواِن زن و شوھر، با

  .مي، خانه ھا و متعلقاِت مان را بسازیدولت معن

 تخته یشگاه تان را رويد و منزلگاه و آساي را از خود بَِکنینرم، متعلقاِت فان و ید توھمات واھيشما با"  :حيبقول مس

  ).نقل به مضمون(". د يسنگ بساز

 تخته سنگ محکم و ید روير و متزلزل، بنا شود بلکه باير پذيي نرم، تغۀماس شن و ی تواند رویخانه و متعلقاِت ما نم

  .جاد و ساخته شوديثابت ا

  .  حضور استیفضا.  ستین دولت معنيتخته سنگ، ھم

 مان، شن و ماسه ی ساختمان زندگۀرِبنا و شالودين است که زيمثل ا. مي دور ھستی باقیِ مم و از ي ما در ذھن ایوقت

  . ست

زش قرار دارد ولو يه و سست و لرزنده ست، نا امن و نا مطمئن، در معرض خطر و ري آن عاریربناي که زیساختمان

گر ي دیي آن را از جایي ط1ۀريگر، دستگي دی اش را از مملکتیينکه در و پنجره اش را از ف1ن مملکت، دستشويا

 استوار ی محکمیرا بر مبناي ست زیراني به وت داده باشند، اما روي اھمیلي ساختمان خی به نمایعني. آورده باشند

  !.ستين

  .ران خواھد کردي را وی مِن ذھنۀ، تن آبادان شدیمم که ھجران يد بدانيما با

  .  ساختمی ماسه و شن خانه نمی شما بودم، روید، اگر من به جايشما اگر جوان ھست
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  .دداِر آفل اني متزلزل و ناپایده ھايت ھا و پديشن و ماسه سمبِل وضع

  !.دي کنید و در آن زندگيجاد کني اید و شبکه ايوند دھيات را به ھم پين فرضيد و اي کنیاتيدر ذھن شما فرض

ن ياتش از بي از ساخته ھا، بدست آورده ھا، فرضی قسمتی و پنج سال، چھل سالش است، وقتی سال، سی که سیاما کس

بد د خود را ي نبودند، نبای کرد، مھم و جدی فکر مخت، متوجه شد که پرورده ھا و متعلقاتش آنطور کهيرفت و ر

   : را م1مت کندیگريا دي کند و خود ی تلقشانس

  .,,...  ، ...د ي ، با...د ي نبا ،... چرا  ،... چرا  بود که با او ازدواج کردم، چند سال از عمرم تلف شد،ین کيا,, 

 و فکرم، دي رفتم، دی را می، راه مِن ذھن رفتمی می بودم، راه را عوضدا نکردهي را پیدولت معن ،، :ديد به خود برگردد و بگويبا

  .  ،، . گرفتی نشأت میاز مِن ذھن" تماما

   :نجا دو راه ھستيحا5 ا

 ی متوجه میيا با شناسايد، ي کنید، اوضاع را تلخ تر مي کنی را به خود جذب و حمل می مِن ذھنیِ درد و م1مت و تلخ

   :ديي گوید و به خود ميشو

  .  ین تن خراب ميھرک کرد ا. ،، ...،  آن بسازمیده بودم که خانه ام را روي نرسینکارھا را کردم، به دولت معنيخودم ا من،، 

  !.ست آن یش بان ایمرا يز ".م ي کنین تن را خراب ميارانه ايحا5، ھش" 

   :دي گفتی بطور کلیعنيد، ين تن را خراب کرديندفعه شما ايحا5 اگر ا

 بوده و ھمه را ی من، ھمه مربوط به مِن ذھنیِ  دردھاۀ من، ھمیِ  من، خشم ھایِ ن رنجش ھاين توقعاِت من، اي من، ایِ خواستن ھا نيا،، 

  . ،، ...زم، ي ریدور م

  . کندیجاد ميا.  و بنا کننده ھم ھستی، بانی باقیِ من يد و با5 آمد، اي جوشی باقیِ م

د ي بدان،)ت و رنجش استي بزرگ کردِن من شکای از راھھایکي(د، ي کردیت ميو شکاد، ِشکوه يپس اگر شما، تا بحال تلخ بود

  . دن استي گزیي با5ۀت، رنجش، م1مت، نشانيکه شکا

 ید دسترسي توانید بود، به عشق نميد که در عشق َپست خواھيد بدانيد، باي کنیت و م1مت ميد، شکاي رنجیاگر شما م

  .ديدا کنيپ

     :مي ما دو راه داریعني. عشق، درد خواھد بود بدون یدر ھر ساختار

  .ميرون فکر و عمل کنيم و در جھان بي و خصومت دوباره بروین تلخيبر اساس اـ 

 ، که بنا کننده ست، فکر و یزدي ایِ م ۀليم و بوسي و خشونت را از خود دور کنیري و ِعداوت، سختگین تلخي اـ

  . مي بنا کنیديت جديوضع

ن مطالب را از مو5نا ي تواند ایست ساله ميک آدم بيم، يم تا به آنجا برسي و خراب شویتلخ و شاکست که ي5زم ھم ن

ش را انجام دھد، نه با ترس و يبا عشق کارھا. زد و بنا کندي اش را درست بریاِن زندگيستم و بافت و بنيبخواند و س

  .کنترل

  . به مشکل بر خواھد خوردینگاه و برخورد در نقطه ان طرز يا.  کندی را با ترس و کنترل آغاز می زندگیمن ذھن

  !.ی مران کند ھجرانِ ير تن معمور را ومَ 
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ران شود و  ي وی مِن ذھنۀلي شود که َمقر و عمارِت ساخته شده بوسی میزي برنامه ری طوری زندگۀليتمام کارھا بوس

  چرا؟.  تواند آن را نگه داردیچکس نميھ

، ِکشش و جاذبه یي دائم ندای به ذھن برود، ولیارين است که انسان بعنوان ھشي ای زندگیِ ملنکه رونِد ُمَسلَِم تکاي ایبرا

  .رجوع کن ". یارجع " : خواندی او را به سمت خود میا

  ! ".ست، به تو چقدر ھشدار دھمي و ماندن نی زندگیآنجا جا. آنجا نخواب. زنده شو. اي من بیسو. ايرون بياز ذھن ب" 

  :ميي گویچ موقع به خود نميم که ھي شویم و در جھت غلط با ھم ھمراه مي کنی به ھم نگاه میع آنقدر دستجمیول

 خواھم بکنم؟  ین به بعد چکار ميرم، تا بحال چکار کردم؟ از ايت خودم را بعھده بگيد مسئوليک فرد باي ھستم، بعنوان یآدم مستقلمن ،، 

 خواھم ی کنم، چه میگر زندگي سال دید سي خواھم بکنم؟ شای خواھم بدانم چکار می مرو جمع شوم، اOن پنجاه سال ام شده،ي خواھم پینم

 یروي خواھم بکنم؟ من مردم را کورکورانه پی خواھم؟ با آن چه مینقدر پول ميآورم؟ چرا اي خواھم بدست بیآورم؟ چقدر پول ميبدست ب

  . ،،... کنم، یو دنبال نم

 خ1ق خود، ین فکرھايدا کردن جواب به ايم، به پي کنی از ذھن جدا م ناظر خود رایاريکه بعنوان ھشيدر حال

چه .  ستیز؟ چه مقدار؟ اضافيچه چ. م و چرا؟يم و چه مقدار؟ و چه 5زم نداريم که چه 5زم داري فھمیم. ميبپرداز

  .مي دردسر ساز است و نگه داشته ایيزھايچ

  د از اوي بود اّول که جان زای باقیآن م

  ست آن ی جان است کان ثانیآنک مپس دروغ است 

  .مين مورد صحبت کرديدر ا

  .  آمدهآنطرف از یاري ھش.، از آن زاده شدهیاري اول است و جان ما، ھشی باقیِ مخدا، 

 شود، اما ی می مت1شی فانن جانِ ي اک روز ھميم و ين جان بسر برديدر ا، نجايم و ايآمد آنطرف از یاريما بعنوان ھش

  . ميستي نیم، ازجنس  مردنيَجَرد ھست و مُ یما روِح باق

  .  ھم نداردی شود و اشکالیند نمير و سفر و فراين سِ ي متوجه ایالبته من ذھن

   .د عوض شودي آنھا نبایجا.  است و بعد شدنبودناول م که ي فھمین را ميما فقط ا

ن يان، اين بي پس ا.ود نداشتندوج. م، نبودنديري گیمان مي حس ھاۀلي که ما بوسیيت ھايده ھا و وضعين پدياول ا

 ست، از درون به ی، به پختگی، به ھستیاز عدم، از خام. نطرف استيبه ا( آنطرف ) و ظھور ھم ازین تجليعبور، ا

  .ستيرون به درون نيرون است، از بيب

  .  ست که در شما زنده ستی حضوریرش، آن فضاي پذید، بخاطر آن فضاي بری لذت میاگر شما از انجام کار

  .! رساندی می به شما شادکارنه آنکه آن . زدي ری، به انجام دادن، به فعل ھا، به اعماِل شما مبودن یشاد

  !. زدي رید، مي دھی که انجام می به کاریشادست که حالِت شمااز آن 

  .ميد بفھميرا ما بامھم ن مطلب يا

  .رون استيز از درون به بي ھمه چ.جاِن ما دوم.  اول استبودنپس، 

   :ميت ھستي مان ھم ھوی ما ھمه با جان فان:دي گویال مو5نا مح
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  شه مست دار از جام اوي را ھمیجان فان

  ست آن ی کان فان، روحیرد از مي گیرنگ باق

 ترس ھا ۀدر واقع، ھم. مي ترسی، ما از مردن میم، در مِن ذھني ترسی ست که ما از مرگ آن مین جاني ھمیجان فان

  .  ترس ھا، ترس از مردن استۀ مادر ھم شود،یاز مردن حاصل م

  .  از جاِن مان شدهین است که پول مان قسمتي ایم، برايم پول مان را از دست بدھي ترسینکه ما ميا

  . ردي می از ما مین است که قسمتيم مثل اي دھی پول مان را از دست میوقت

   :ابتدا ھم گفت. مي ترسی ُکَشد، نمین پول، ما را نميم که از دست دادن اياگر بدان

  ". به لشکر و مخزن و ظواھر ندارد ی، ربطین دولت معنيا" 

 که مو5نا به ما یم، راھيستيدار نشده و به حضور زنده نيم و ھنوز از خواب ذھن بي که ھستیتين وضعيپس در ھم

  .ردي بگیم تا رنگ باقي او مست کنیِ م را از جاِم یجان فانن ين است که ھمي دھد اینشان م

   :گريه عبارت دب

  ن ذھن و فکر را درمعرض يم، اگر اي ذھن که فکر است رفته اۀر در غ1ف و پوستيم و مثل شمشي ھستیاريما ھش

  .  شودی ست که روشن میکيا مثل تاري شود، یخ آب ميم، مثل ي قرار دھیزندگ یِ متشعشع 

  . ميست ھینکه از جنس باقي ای برا.ميري بگی شود که رنگ باقی باعث میيشناسا

  !.  ستیم که روح، فاني کنیفکر ماما اOن 

   :دي فکر کنیشما کم!. مي ترسی میاري ما بعنوان ھش. ستینمردن و مجرد و زينه چروح ما، 

 روند، ما ین مي به ما وصل اند، از بیطيک روابط و شرايرون، تحت ي که در بیيزھاي چین معقول است، وقتيا ايآ" 

  ! ".؟ميترس یم

   .مي ھستیيرايما از جنس نامکه يدر حال

  .مي خودمان گرفتی را به جازھايچ ما یعنيم يت ھستيزھا ھم ھويپس ما با آن چ

 یِ من روح را در معرض يا!.  ست، به اشتباه افتادهی کند فانیروح مان که به خواب ذھن رفته و پژمرده شده و فکر م

  . دي آی مميتسل از ی باقیِ م.  قرار بدهیباق

   :ميم انجام دھي توانی کار مدو" ما عم1

  .ميريد و شرط بپذين لحظه قبل را از قضاوت و بدون قي، اتفاق ایعني. مي شوميتسل ـ

  .ميجاد کنيا ی و قدرشناسی سپاسگزاریت، فضايُشکر و رضا یِ فضا ـ

  .ديد و رفتاِر درست، استفاده کنين دو دياز ا

  .  شوندی م را حاصلی باقیِ م، یم و سپاسگزاري تسل:حالت دون يا

!. ميده وشمع روشن کرده اينکه روز است و ما پرده ھا را کشيمثل ا.  نور را گرفتهی جلوی، مثل پرده ایعقِل مِن ذھن

  .ديپرده ھا را کنار بزن

  .د نور بتابديبگذار. ستي ست، کارگر نیعقِل مِن ذھناس به ي که قیشمع
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  یوسته جان مردني نشان پی باقیدر م

  ست آن یمس زر کانا آن يميکز جوار ک

   : کندید ميمو5نا تأک

  ". قرار بده ی باقیِ موسته در ي را مدام، مدام، مدام، مدام، پین جان مردنيا" 

  !. کنندینکار را نمين است که بطور مداوم اي شوند، ای مرتکب می که عده ایاشتباھ

   :ميت کني را تقوچھار ُبعدمان ھر روز دي، ما با! دھندی قرار میباق یِ م را در ین جان مردنيک ساعت اي یھفته ا

 سالم مصرف ی بد اجتناب و غذاھایم، از مصرف غذاھايد ورزش کني مان، ھر روز بایکيزيُبعِد فدر رابطه با ـ 

  .ميکن

  . ميد کتاب بخواني مان، ھر روز بایبعد ذھن پرورِش یبراـ 

 باشند که از دروِن ما ی نباشند بلکه از جنس احساساتیفجاِن منيم که از نوِع ھي مان توجه کنجاناتيھد به ي ھر روز باـ

  .  جوشدیم

 شود، ی بار عصبانی در روز سیست که کسيدرست ن" مث1. مي قرار ندھیجانات منفي خودمان را در معرض ھـ

  .ن کندي خود تمرید رويوسته بايپ

 ی کور مید وگرنه ُبعد معنوي کنین معنويد تمرين بار بايشما ھر روز، چند.  ماستیُبعد معنوِن ي، تمرین اصلي تمرـ

   : کندید ميمو5نا تأک. شود

.  نرویسراغ آنچه که ندار. ني و به تو داده شده، ببیجاد کن و آنچه که داري شکر ایارانه فضايھر روز چند بار ھش

  .  خواستن ھا تمرکز نکنیرو

حق من است،  .د بجنگميواھم و ندارم بخاطربدست آوردن شان با خی را که میيزھايآنچه را که دارم، دارم، چ ,, :دي گوی میمن ذھن

  .,, !ه دارند و من ندارميچرا بق

  . من یعنيسه ي، مقای کنیسه مين قدم مقايدر اول

  "!. د ياي ات با5 بمن ی و نگذاری کنیين بود که شناساينات تو اي از تمریکي" 

  . ، پوسته و غ1فمند و آن ير ھستينکه شما آن شمشي اید، براياي با5 بمنن يد که ايد نگذاري توانیشما م

  . ستي نیچي، ھمند و آن ي ناظر ھستیاريشما ھش

  . ستي، در لحظه و در قدرت نمند، و آن ين لحظه که قدرت خداست ھستيشما قدرت ا

  خت پوچ بدبیمن ذھنن ي ای امکانات است و بعنوان ناظر پشت شماست ولۀد که منبع ھمي داری دولت معنیشما فضا

 سال یل شده، از سي تشکی و زمان روانشناختی و مقو5ت فانیت شدگي رنجش وھم ھویچ است و از مجموعه ايو ھ

  .  نداردین لحظه که توجه و حضور زنده و ناظر شماست، قدرتيدر مقابل ا" ده، اص1يش رنجيپ

  . ان نشی باقیِ موسته در ي را پین جان مردنين و اين قدرت خود را ببيپس شما ا

   :، ست کهی باقیِ من يا، ايميک یِ گيو از ھمساجوار از .  ماستی، جان نمردنین جان مردنينکه اي ایبرا

  . دي شویاگر ميميم و در ھمه حاضر، مداوم و کيشما تسل
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  !.دي مانی می ست که شما ثابت و ابدی باقیِ من ي ایکي و نزدیگياز ھمسا

ا .دي کنی را از چشمه تماشا میِ مد و عبوِر يني نشیشد، شما کنار آن م چشمه باز یوقت. ديک ناظر ھستيدر اصل شما 

  . نه، ,, اد است، بد است، خوب استيکم است، ز ,, :دي کنیبا ذھن تان قضاوت نم

  .  شودیشتر رد مي بیمن يد اي کنیھر قدر کمتر دخالت م

  . ستین، راه حِل اساسيشود و ا ی معدِن خدا مزرِ مِس وجوِد ما، . ست آن یا آن مس زر کانيميکز جوار ک 

  

   سه ط1قیان عقل و تن افتاد از ميچون م

  ست آن ی کو با خرد جفت است آن زانیھر تن

 تواند با آن ی ھمسرش را سه بار ط1ق دھد، بار چھارم نمی اگر مرد:اشاره به قانون شرع دارد.  زناکاریعني یزان

  . زن ازدواج و وصلت کند

، ی و مِن ذھنیارين ھشين عقل و تن، بي، بیزديا یِ م دھد که اگر بر اثر تابش ی میينوع شناساک ينجا مو5نا به ما يا

  د کرد؟ي ُرخ داد، چه بایيسه بار ط1ق و جدا

 ۀنجا عقل جنبيا(د ي و از جنس عقل ھستیاريد که از جنس ھشي کردیيد، اما سه بار شناساي دارینکه من ذھني ولو ایعني

 یمن ذھنران کننده ست، ي چقدر ُمَخِرب و ومند که يد، ثابت شد و متوجه شديستي نین ذھنو از جنس م) مثبت دارد

ن ِخَرد به فکر و ي حضور ای ست و 5زم است که از موضع و فضای آورد، ِخَرد از جنس زندگیچقدر ب1 به بار م

  .دي مراوده داشته باشید با مِن ذھني توانیگر نميزد، ديعمل تان بر

 یم با مِن ذھني توانیم که نميديم و فھميم و به آن نگاه کردي، بعنوان حضوِر ناظر جدا شدیتن، از مِن ذھن از یپس، وقت

  .مي شوی شد، از ھم جدا میم و عدم تفاھم مان حتمي کنیم و با ھم زندگييايکنار ب

  . ميزمان را ادامه دھيت آم مسالمیم باز در کنار ھم زندگيري گیم مي اخت1فاِت مان را فراموش کرده، تصمیپس از مدت

 و ط1ق یي، جداین ما و مِن ذھني مان، بیِ اري و ھشی بعلت آگاھیعنيفتد، ين اتفاق بي بار دوم ھم ایممکن است که برا

  .مي بعد باز با ھم وصلت کرده و به ھم وصل شوی چندیول. ميمطرح شود و از ھم جدا شو

 ینم"  و ترِک آن، مجددای مِن ذھنیِ يگر بعد از سه بار شناسايفتاد، د اتفاق ایين ط1ق و جداي بار سوم ھم ایاگر برا

  !.مين کنيم و تمکيکات و القائات آن تکريم، به تحري شویکيم و با آن يم سراغش برويتوان

  .ده و مذموم استيار نکوھي، بسیين جداين وصلت بعد از سوميرا اي دھد، زی، ھشدارمان میقانون شرع، قانون زندگ

گر  يد، بار دينبا یاري متناوب از آن، ھشیِ ي و جدای مصائب مِن ذھنیي، پس از سه بار شناساینون و خرِد زندگطبِق قا

  !. و مماشات داشته باشدیشاوندي کند، قرابت و خویبا آن زندگ

ف دارم ن موضوع اشراي کند و من ھم به ایل به درد ميرد و تبدي گی خام و ناب و زنده را میِ  زندگیحال اگر من ذھن

  .  ِزناستۀ به مثابی با مِن ذھنیص، زندگي و تشخین بازشناسيپس از ا ده ام، سه باري کرده و فھمیيو آن را شناسا

د يگر نباي ھا به دفعات در ما بوجود آمده، دیين شناساي این است که وقتيزنا در شرع حرام است و منظور مو5نا ا

  .!ميفتيش، راه بي و جاذبه ھایدنبال مِن ذھن
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د ي کشاند، متوجه ھستی که می و ورطه ای، با شناختن مِن ذھنیاريا شما، بعنوان ھشين سوال مطرح است که آيحا5 ا

کات او قرار يد؟، در معرض تحريِل سرو کار و وصلت با آن را نداشته باشيگر ميد و دي جدا شوید از من ذھنيکه با

  .د؟يرينگ

   کند؟ ی دعوت می ست که من ذھنیي و دره ھایار نرفتن به وادن کيد که مھمتريده ايا درک کرده و فھميآ

   شود؟ ی، معنا و خ1صه می از مِن ذھنیي، در جدایقي حقید که آزاديا متوجه شده ايآ

  :ديني بید و مي کنی بعد به مردم نگاه مید وليدار شده اي اش کرده و بیيکبار و دو بار و سه بار شناسايا نه، ي

   ... دوند و یشتر، بھتر، ميد و دنبال پول و ھر چه ب کننی می مردم زرنگ

ک نفر به ينھمه در خواب ذھن اند، اگر ي که ا5 حا، رسندیگران به حضور نميد ,, :دي کنیدنبال آنھا راه افتاده و بعد ِشکوه م

  .,, ... برد، یش نمي از پی، کار! کندی میحضور برسد چه فرق

ن ي آن بوده که ایکبار ط1ق گرفته معني اگر ی کند، ولی می دارد، با او زندگک ھمسري ید، آنجا که کسي کنیتوجه م

  .  کنندی توانند با ھم زندگیزن و شوھر نم

 کنند، بار دور ھم با دعوا یم گرفتند باز با ھم زندگيمان شده و تصمي بار اول از ھم جدا شدند و بعد پشیحال اگر برا

 ی را ادامه دھند و از ھم جدا شدند، برای توانند با ھم زندگینبار ھم نمي اش آمد متوجه شدند کهي که پیو مرافه ا

  !. وجود داردیاشکال" ن منوال گذشت، پس حتماين بارھم به ھميسوم

  ".د ي ھستیشما من ذھن " :دي گوینمورد مو5نا ميدر ا

ن يا ايد، آيدار شويد بي توانیمد که يديد، سه بار فھمي، سه بار متوجه و از جنس حضور شدی باقیِ م آن ۀليشما بوس

  د؟ يد و از آن گذشتيموضوع را ساده گرفت

  د؟ يت را بعھده نگرفتين مسئوليا

به ما گفته " قب1. دي قرار دھی باقیِ من يد خود را در معرض ايوسته بايد و پيد انجام دھي ست که باین کارين مھمتريا

  .  شودیم ط1ل به ي مس تبدنيوسته اي بطور پی باقیِ م با آن یگيبود که از ھمسا

از "  شد و باز مس شد و بعد مجدداط1 اول و باز ی شد و بعد برگشت و به حالت مسط1ل به يکبار مس شما تبدياگر 

  ".!.؟ ی و از جنِس مس شوی باز برگردی خواھیا اOن ميآ"  شد، ط1جنِس 

  !.؟یل، از خود سلب کنيت را به ھر دلين مسئوليا

  .ديت کنيد از خود سلب مسئولينبا. ت غلط استين سلب مسئولي ا.نه :دي گوی میقانون زندگ

   :دييد وبه خود بگويد ادامه دھيبا

 کنند با ی می ندارم، اگر نسبت به من ھم بدیکار  مردمی خودم را به حضور زنده کنم، به زرنگ،د خودميمن مسئول خودم ھستم و با،، 

  . ،،مسئول رفتار خودم ھستم مأمور و  فقط ،ستميچکس ني من مسئول رفتار ھ،شان ھستندآنھا کار ندارم، آنھا مسئول رفتار خود

  .جه برسمي دھم تا به نتیادامه م

   ھوس باده بقا ساکن نگشتنگِ در دل تَ 

  ست آن یداني در او بنشست مین مي کایھر دل
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  .ت استي نھایع و بي وسیعني ست، یدانيم

   :یاريم که بعنوان ھشي دانیگر مياOن د

  ".رون دارد ي در بیزير است و ھر لحظه ھم ھوِس چي را نگه دارم، تنگ و محدود و حقیاگر مِن ذھن" 

 پرد و در رفت و برگشِت یار و معتاد گونه در سر ما مي اختی شود، بی بلند میھر فکر در ما، که از من ذھن"  اص1

  . م، ھوس ناک استي نداریاريچ اختيآن ھ

  . دي پرین فکر در سر نميدر سر ماست وگرنه ا ی ھوِس جھان مادیعني

  . ستیزيچفکر، در مورد 

اما اOن با اط1عات و . ميستي آگاه ن" زينه چ" م، پس از يز آگاه ھستي ست و ما از چیزيچون فکر در مورد چ

داِن يز جنِس آن مد ايت باشد، که باي نھاید بين دِل تنگ، که بايم که در اي دانی که مو5نا به ما داد، میيرھنمودھا

  !. ندي تواند بنشی بقا، نمۀت و خداست، باديت و ابدي نھای، که از جنس بیکران معنيب

  . ديشه زنده ست و شما ھماني ھمۀن لحظيت و ايت از جنس ابدي نھایب. ديت ھستي نھایپس شما از جنس ب

  !. ستیدانيت مي نھایند، بي، بنش در او ساکن و برقرار شودیمن ي که ایھر دل،  در او بنشستین مي کایھر دل

  . مای ست براین تِستيو ا

  : کنمیمن به خودم نگاه م

  ا دِل من تنگ است؟ يآ

  !. جا نداردیعنياگر تنگ است، 

  .  جا نداردیعنيد، ي کنیاگر شما انتقاد م

  . جا نداردیعنيد، ي زنیاگر شما فقط حرف خودتان را م

 یگران ھمه غلط ميقت فقط در نظر شماست و ديمه غلط است، اگر حق ھی شما م1ِک است و باورھایاگر باورھا

  . گران ُکفر است، پس دِل شما تنگ استين دين شما معتبر است و ديند و فقط ديگو

  .ستي نیيکتاي یِ ، دِل فضاین دليدِل تنگ، دِل گرفته ست، چن

   زند؟ ی در دل شما موج میا شادي افتد، آیرون اتفاق مينکه چه در بيصرفنظر از ا

در . ميبرقرار ھست. مي دھی آرامش را از دست نمیم، ولي کنیم شاديم، مرده و نتواني که دوستش داشتیکينکه يولو ا

 که به سرو صورت خود ی من ذھنیِ  ھای ھا و آشفتگی برخورد کردن متفاوت است از ناآرامیزيآرامش با مرگ عز

  .  ستیت شدگين ھم ھويا!.  کندی میز و بدبخت کوبد و اظھار عجیوار مي خود را به دۀ زند و کلیم

  .ن استي ست، غمگیآنکه آرام است، عشق دارد و آنکه دلش کوچک و من ذھن

  .  ست که مردهیک قسمت او، آدمي

  :بارھا گفته ام. ت بوده، دوستش نداشتهي که مرده ھم ھویدر واقع با آن کس

 که یکس. دي گوینکه دروغ مي ایبرا.  ھم متنفر استاز خودش.  خودش را ھم دوست نداردیچکس، حتي ھیمِن ذھن

  . د، خودش را ھم دوست نداردي گویدروغ م
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ر از خدا، يست، چون غي نین خودخواھيخدا فقط عاشق خودش است و ا. ، خودش را دوست داردیدان معنيآن م

  !.ستي نیگريز دي، چیچيھ

  .یشق مِن ذھند و نه عاي شوید، عاشق خودتان ميشما ھم از جنس خودتان باش

.  خواھدیزه کردن مي جھت ستی دعوا و قطبیگران را برايد. گران راي نه خودش را دوست دارد و نه دیاما مِن ذھن

  . ، بنا شدهیزه و َخلِق نابساماني دعوا و ستیرا روي خواھد زی خودش می نگھداریبرا

  ل است؟گران قائي به رفتار دی معنا زنده ست، چه اعتباری که به فضایاما کس

  .،، خواھد بکند به من چه ی میھر کس ھر کار،، 

  . نداردیچي ھیا تنگ است و جا برايت و فضاگشاست، ي نھایا بيد دِل شما، ينيپس بب

  .تست اش آسان است.  ستیطاني و شیاگر تنگ است، دل مِن ذھن.  ستیي ست، دِل خدایدانياگر م

   : دھدی به ما میحا5 مو5نا، نشان

  ن بوديک نشانش ايرد يبگآنک جام او 

    ست آن یان ّسر حکمت جان او ُمنشيدر ب

  . رد، نشان داردي که جاِم او را بگیھر کس :دي گویم

. سدي نویان کند، جاِن او فقط مي خواھد بیان کند، ِسِر خرد را مي خواھد بی راز را مین است که وقتيک نشان آن اي

   :مثل مو5نا، که گفت

  . سازدیبا ذھن اش نم.  خواندید، جان خودش را مي سرای میوقت. رون آمدهي تن بکتاِب جانش از غ1فِ 

 که صورت گرفته و خوِد ینھمه ابتکار و ھنر، اختراعاتي ایول. ستي قابل قبول نی مِن ذھنین موضوع، برايفھِم ا

  ده؟ين گنِج حضور، از کجا رسين اشعار را سروده، ايمو5نا که ا

  . ستيدر توھم ن.  ستیقي حقیه به حضور زنده شود، آدم کیھر کس. دي گویش مخود

رات ربط يرات، به تصورات و تعبين موضوع را به توھمات و به تفسي اوقات ای دارند گاھیانسان ھا، آنھا که مِن ذھن

   . ,,ميما جام او را گرفته ا  ,,:ندي گویمو   دھندیم

   :که موضوع ساده ستيدر حال

 به یسپس زندگ.  کندینکار را مي ست که اید، زندگي کشیشما ھم عقب نم. دي کشیعقب مد و بعد ي رویشما در تن م

  .  شودیار ميخود ھش

 یدن شراب ابدي نوشی و ادعای پختگید و ادعاي بمانید در من ذھني توانید، نمي خردمندانه بزنید حرف ھاي بایول

  !. دييان بگويد و ھذيکن

 را بوجود آورده ی درست بوده، مسئله نساخته اند، شگفتی اند، از نظر علم که به حضور زنده شده ھا زدهیيحرف ھا

  .  کرده اندی حل ارائه داده اند، خرد ورزاند، راه

  !.دي آی میت فعليزد و به وضعي خی برمیيکتاي ی ست که از آن فضایست، ِخَرد عنصريف نيخرد قابل تعر

  ن راه حل منحصر بفرد است،   ـي دھد و اید، راه حل مد و آن فضا و خري شوی میکي یت فعلي شما با وضعیعني
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  .  کندیجاد نمي و درد اینا امن.  کندی نمیمسئله ساز

  .ستين جھان، توھم ني به ااو شدن ی از ما و جاریعبوِر ِخَرد و برکت زندگ

 یکيمن به ,, : امعقول کند نی قدرت ھایا ادعايد، يان بگوي، اما ھذ,, ده امي را نوشیشراِب زندگ ,, :دي بگوی اگر کسیول

  .، در توھم است,,  ... فرستم، قدرت خارق العاده دارم و ی می شود، از دور انرژیدست بزنم، زنده م

ما انسان ھا . تنھا راه نجات ماست.  ستی زندگیروند تکامل.  ستی کند، عملیان مي که مو5نا بیاتي، ابحضورگنج 

  . ميم و به حضور زنده شوي خود کار کنید فرد به فرد رويم، بايمان بیم و باقياگر خودمان خودمان را نکُش

، مثل عطار، مثل حافظ و ی، مثل فردوسیران، زاده شده اند، مثل مو5نا، مثل نظامي را که در ایيد آثاِرعرفايما با

  . ميد بخواني را بایمو5نا و فردوس"  ، مخصوصا...، و یسعد

  . ,, ميم بخوانيوقت ندار,, 

  . ديم حداقل شما آثار مو5نا را بخوانيم بخواني توانیاگر آثاِر دو عارف را نم. مين دو عارف را بخواني آثار احداقل

 ما، راه حل به یِ  ما، راه حل به مسائل خانوادگیراه حل به مسائِل فرد.  کنندیدار مينھا ما را بيا. مي را بخواناود يبا

  .  دھندین ارائه مي1ِت زم ما، راه حل به مسائل و مشکیمسائل مملکت

  .    ما ھستندی معنوینه ھاين بزرگان، گنجيا. مي نداریگريراه حل د

 ھم جز جنگ یچاره ا!. ستندي این و مرام اند، مقابل ھم ميک دي که از ید که چگونه دو گروھيني بیوگرنه شما م

  چرا؟. ندارند

ران پا به يه، در اين عارفان در آن ناحيم که بھتري دانیان ميانري راه ندارند و حا5 ما اینکه به آن ُبعِد معنوي ایبرا

 شان یِ د رھنمودھاي رفرانس اند و باین آنھا مو5نا و فردوسي از آنھا را نام بردم و بیتعداد. "  وجود گذاشته اندۀعرص

  ".م ياز آنھا استفاده کن. ميدمان قرار دھي دل و دۀرا ملک

ن بزرگان، ارائه داده اند اختصاص داده شود و آن مفاد و آن نکات ي که ایثار و مطالب به آیونيزيچند کانال تلو" اص1

  . ل دھنديمان شرح و تفصيرا برا

 ی مربوط به نظامیگريگر مربوط به حافظ و دي دیکي مختص به آثار مو5نا باشد و یونيزي تلوین کانال ھاي از ایکي

  .  باشدی مربوط به آثار فردوسیکيو 

 ی معنوینه ھاين مطالب که فرھنگ و گنجي اۀري شود و شی راه اندازی مربوط به فردوسیونيزيکانال تلوده " اص1

ن راه حل، يا. رديم تا اوضاع سامان بگي مان بکار بری عمل، در زندگیران است در آورده شود و ما بعنواِن راھنمايا

  . و ُپر ثمر استیاساس

 ین است که راه حل از درون تان ميد، نشانش ايدياگر شما به آنجا رس. دي را نوشاو شود جاِم ی نمیپس بطور توھم

  . ديسي نویا ميد و يي گویم. جوشد

  . دهي را نوشاو جام یار است که محتواي معیخرد

  . ,, !نمي بی می خوبی گنج حضور، من خواب ھاۀن برناميدر ارتباط با ا ,, :ندي گوی میبعض

  .  ستیدارين بيع!. ستيگنج حضور، خواب ن
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 یکي ی کند و با زندگی حاضر و زنده که دائم ذھن شما را تماشا میِ  با ُبعد معنو شماستیداريگنج حضور حالِت ب

  .ديچکاره اين وسط ھي، امنشما بعنوان . سدي نوی ماوسد، ي نویست و م

  .ست و به خواب ربط نداردينکه توھم نيا. ديچکاره ايد که ھي دانیاز موضِع ناظر، م

  . ديد کار انجام دھي بایداري بشما در

م مزد ي توانیکار نکرده نم.  شودینجا ھم باز قانون جبران مطرح ميا. ميد خوب به خودمان نگاه و کار کنيپس با

  . ستآنجاراه حل . ميد کار کنيتک به تک با. ميبخواھ

  مي ھم ھستند اما چون وقت نداریگرياد دي زۀن عرفا داده شده، آثار درخشان و برجستينشانه ھا و اط1عات توسط ھم

  . مي کنی اکتفا مین دو عارف بزرگ، مو5نا و فردوسيم، به ھمي ھمه را بخوان

  ند ابد پس بعد از آني بقا بیدر شعاع م

  ست آن ین جان خود ُمعطيمال چه بود؟ کو ز ع

  ند؟ي بی بقا، چه میِ مدر نوِر 

  .ندي بی را می ابدۀلحظن يا

  . خداست. شه زنده و برقرار استين لحظه ھميم و اي ھستیر و ماندني، فناناپذی ابدۀن لحظيام که از جنِس يني بیما م

   د؟وَ مال چه بُ  پس بعد از آنند، ي بی می ابدیبقا. ند ابديبقا ب، یمدر نوِر ، یمدر شعاع  رود، ین نمياز ب

   :دي گویگر نميد

  .,, ...،  بدھندیاورم تا به من زندگي را ھم بدست بیکياورم، آن ي را بدست ب... اورم، آنيرا بدست ب ...ن يا,, 

ن ي ست و از عیند که از جنس زندگي بی میني، عن لحظهيا و زنده در یست، بطور عمليگر به تعلق داشتن نيشوقش د

 ی جوشد و با5 می، می زندگۀو ارتعاشات زنده کنندبودن  ھا و یيباي و زیجانش، خرد و برکات و راه حل ھا و شاد

   .  نبودهمال که در یيت ھايفيک. ديآ

 و یيبايد که زي ھستید، شما مثل آنتنيد صرف کني توانی شود، ھمه را که خودتان نمیادتر ميد، زي بخشی که میوقت

   د؟وَ مال چه بُ د، ي کنی را پخش میت زنده کنندگيعشق و خاص

 من یاما وقتم، يباشنم و محتاج مردم يشته باش پول دای کافۀم که به اندازينقدر خرد نداريما است که ين ني اش ایمعن

   :دي گوی شنود، میرا م د؟وَ مال چه بُ  یذھن

. " ,, ر کنندينم و استراحت کنم، مردم شکم مرا سي بنشی نرفتم، بھتر است گوشه ای کاریريادگي، خوب شد که من بدنبال !آھـــــــان,, 

  : دھدی جواب را میت بعديدر ب" اتفاقا". ست ينطور نيا. نه

ن ي در ایاِن زندگي از بید، قسمت کوچکي آوری، آنچه را که بدست ممالد، آن ي، خدا گوش دھیشما اگر به حرف زندگ

  . جھان است

م، شکم يرياد بگي را ی ست که مھارت کوچکیکاف.  نداردیم، کارياز داري که نیمال بدست آوردن به اندازه ا" اص1" 

ک حرفه، دو سال، سه سال، ياد گرفتن خوِب ي. ن مقوله ستي بدست آوردن، آسان ترمال. مير کنيم سي توانیمان را م

  ". ِکَشد یطول م
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  .رندي گیاد نمي یزي کنند و چی ھا وقت تلف میم که بعضيين را ھم بگويالبته ا

  :ندي گوید م شوند و بعیر کنند، محتاج مي توانند سی کنند، شکم خود را نمین مي آخر تمرۀ را تا درجی مِن ذھنیتنبل

  .,, !نطور شدم؟يمن چرا ا,, 

ر کردن شکم يت سي که مسئولیھر کس. ديد، بلکه تنبل ھم ھستيد، از آن برکت دور ھستيشما نه تنھا از عشق دور ھست

  !.ستيمسئول خودش ن. ت نکردهيک درصد ھم رعاي ۀرد، قانون جبران را به اندازيخودش را بعھده نگ

  اريت و ھوشخود اس د باي بگویآنک وصف م

  ست آن یک او ُمقرياھل قرآن نبود آنکس، ل

 و خدا را فقط وصف کند، فقط ازحضور و از جنِس یم را نگه دارد و ی بماند، مِن ذھنی که در ذھن اش باقیآن کس 

   .اري است و ھوشخود باوحدت شدن، حرف بزند، عمل نکند در آن صورت 

قرآن را نخوانده که در . ستيآن کس اھل قرآن ن. د آنکسبوَ ل قرآن نَ اھ . داردی ذھنمن ست، ھنوز ی موذیک مِن ذھني

  .! اش بکار بَِبَردی عملیزندگ

. مي وحدت با کل مخلوقات جھاِن وجود برویم و به فضاييايرون بي، بین است که ما از من ذھني ایخواندن قرآن برا

که قرآن يدر حال. ست آن یک او ُمقريلست، يآن ن را نگه داشته، اھل قری خواند اما ھنوز من ذھنی که قرآن را میکس

  .  داندی آن را نمی معنی خواند ولی کند و می تلفظ میرا بخوب

  . کنندی نمی را زندگاو خودشان ی کنند ولیف مي را خوب توصی و زندگیم ھم ھستند که خدا و یکسان

   :مي پرسیحا5 ما از خودمان م

  .،، م؟ي ھستیا خوِد زندگي م،ي زنی حرف می زندگۀا ما در باريآ،، 

 ی کند و به ذرات وجودمان مین لحظه از ما عبور مي ھمی زندگیِ ما يم، ي زنی حرف می زندگیِ ما ما فقط راجع به يآ

  ک؟  ي کند؟ کدامی مرتعش میزد و آنھا را به زندگير

   :ديد به خود بگوي کند بای حس نقص میھر کس

 وحدت یاقت ورود به فضايذات من کامل است و من ل.  دھمی کرده ام و به آن تن در نمیياسانم و شني بی را میمن حس نقِص من ذھن ،،

  . ،،.را دارم

  .ردي می می، مِن ذھنآنجابا رفتن مان به . مي بروآنجا گذارد به ی زنده ست، نمیکه من ذھنيتا زمان

 یم، ) داردیبقول خودش اتونوم دارد، یمه جانين ست که ی باشنده استيزنده ن یمن ذھنالبته  (ی زنده اۀھر موجود، ھر باشند

  .  ادامه دھدیت شدگي اش را با درد و ھم ھویتواند زندگ

 ی ھا زندگیت شدگي و درد کند و از ھم ھویت شدگيل به ھم ھويرد و تبدي را بگی زندگیروي تواند نی میمِن ذھن

  !.ميد مواظب باشياب. ن کار تا لب گورما را ببرديبخواھد و ما را نابود کند و با ا

  حّق و صاحب حّق را از عاشقان مست پرس

  ست آن یزانک جام مست اندر عاشقان قاض

  .ديست؟، از عاشقان مست بپرسيد خدا و صاحب حق کيد بپرسي خواھیشما م
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 رفته اند و یاري حضور و ھشیدار شده و به فضاي را رھا کرده و از ذھن بی ھستند که من ذھنیعاشقان مست کسان

  . خود قائم گشته اند، از آنھا، خدا و صاحب حق را بپرسبه

   :دي خواھد بگویمو5نا م

  .مي ھستیم، خوِد زندگي نداریما زندگ. مي ھستی ست و ما ھم از جنِس زندگی زندگ،حق و صاحب حق

  . ست؟ جاِم مست استي کیدر عاشقان قاض

  .  ستیدش قاض، خدا خوی ست، زندگی و خرد است که قاضی و شادیدر عاشقان مست

  .  ستی، قاضمن، ی ذھنیدر من ھا

 یز را از دست داده، ھزار گرفتاري چ...  موقع، ف1ن... نکه در ف1ني ایادتر باشد، به آن ظلم شده برايپولش ز ست که ی ذھنمنِ حِق 

  .دي گوش ندھیمن ذھنبه درد دل  .و ھزار حق دارد

نکه فقط ي ایبرا. دي حضور بپرسیک انسان عارِف در فضايست؟ از يد که حق و صاحب حق کيد بداني خواھیاگر م

  . ستی زند و قاضی حضور، است که حرف می فضایِ م

  ست  بود پس روشنیزانک حکم مست فعل م

  ست آن یحق و صاحب حق ھم با حکم او راض

  . دي گوی میم ست که یزيحکم مست، آن چ

   زند؟ ی حرف می حرف بزند، کیک مسِت شراب انگورياگر 

  !. زندیحرف م یم

ست که ي اش ھم نی عقل من ذھنی حرف بزند حتیاما وقت.  شودی بنوشد، مست میسکي1س وي که سه چھار گیآدم

  !.  زندی حرف میم زند، یحرف م

  .  حرف خداستی ازلیِ محرف .  ستی ازلیِ م عارف ھم حرف یحرف انسان ھا

حق و صاحب حق ھم با حکم او د، ي زنیف خدا را م، حریمد، حرف ي زنده شدیاريا شما اگر به ھشي یپس اگر عارف

  . ستی شود که ھم خدا و ھم شما، صاحب حق، با حکم او راضیمعلوم م. ست آن یراض

د، ي بمانیدار باقيد و بيدار شويب" ن است که کام1يت شما ايد، مسئولي ھستیگر اگر شما مسِت شراب ازليبه عبارت د

  . دي بمانید و مست باقيمست باش

 ی به حرف وبه عمل شما ماوشراب . ستاو، عمل شما عمل اوحرف شما حرف .  کندی شراب از شما عبور منيا

  . دي شود، شما و خدا، صاحب حق ھستیده ميرون آفريھر چه که در ب.  شودیزد و از شما منتشر و ساطع مير

  . دي ھستیشما و خدا ھر دو راض. دي ھستیکيھر دو 

  .دي ھستی آمده و خودتان بوجود آورنده و راضید بوجود ميد، ھمان بايھر چه را که بوجود آورده ا

   بزنی چنگیکيپرده یمطرب مستور ب

  ست آن یوارھان از نام و ننگم، گر چه بدنام

   زد؟ی داشت حرف میک
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  !. کردیده، مطرِب پنھان، صحبت ميمطرِب پوش.  زدی حرف ماو بودم و یيکتاي ی در فضامن

 شد، من ی چنگ تو نواخته می و نوای زدیتو چنگ م.  پرده تر حرف بزنیده، بيرِب پوشمط"  :دي گویمو5نا م

تا مِن انسان، از نام و .  پرده حرف بزنین صحبت ھا در پرده بود، بي ایول.  و من گفتمی بودم و تو مرا نواختیچنگ

  ".ننگ بَِرَھم 

  . ستی من ذھنیِ  و کوچکی م1حظه گینام و ننگ ھم ھمان ِخَفت و ب

   داند؟ی میي آبروی را نامعتبر و ناپسند و بیزيت و چه چي و قابلی را اعتبار و خوشنامیزي چه چیمِن ذھن

  ... داند، ی میي آبرویدشان را بييد مردم را اعتبار و عدم تأيي، تأالبته

ف و ي را خفمن بزرگتر و ُپر طمطراق تر و 5ف زن  تر شود، اعتبار دارد و ھر چه من، ھر قدر ی مِن ذھنیبرا

  !.  ستی و ناجوری اعتباریمختصر و کوچکتر کند، ب

   :دي گویمو5نا م

  ! ".یي گوی که در پرده متو آشکارتر بگو تا مردم بَِرَھند، یکم. ت برھانين وضعي، مرا از ا مطرِب مستوریا" 

 ی می و بدنامیوانگيکت ديت دارند، بر من، ایمن ذھن مردم که ۀيت و حالت بَِرھند، بقين وضعي از ای اگر تعدادیول

  !.زنند

  !.رندي بگراديا ممکن است به ما  یم، عده اين نام و ننگ ِبَرھيم که اگر از اي دانیما ھم م

ت به حضور زنده کردِن خود را يارانه، مسئولي خود و کار مستمر و ھشی که با تمرکز رویرند، کسي بگرادياد  يبگذار

   : به حال اش نداردیِب مردم، فرقيا تکذيد ييتأ.  مردم ندارد از حرف و اَنگِ یيبعھده گرفته، ِابا

  .ند ،،ي خواھند، بگوی،، مردم ھر چه م

  .ت دارديار اھميِب مردم بسيد و تکذيي، تأی مِن ذھنیامـــــــا، برا

   بازار بتیوانما رخسار را تا بشکن

  ست آن ی کو حسرت صد آزر و مانیزان رخ

 یم بت سازھا، بت ومجسمه ميدر قد. م، بت ساز و مجسمه ساز بودهي ابراھی، عمویيت ھايا به روايآزر، پدر و 

  .  گذاشتندیش، در اماکِن مقدس مياي بجا آوردن مراسم نی خود، برایساختند و مردم آنھا را بعنوان خدا

  .برساند به اط1ع و به گوش و چشم مردم ی نقاشۀليش را بوسيغام ھاي خواست پیامبر ھم، مي نقاش و پیِ مان

   :دي گویمو5نا م

  .تو رخسارت را نشان بده

  . ميدار بمانيده شده و بييدار و از ذھن زاي که از خواب ذھن بیوقت. ماش را نشان دھد؟ ي رخسار و رویک

  . بت بازارِ یوانما رخسار را تا بشکن. تو رخسارت را نشان بده

  .یرخسارت را وانما، تا بازار بت ھا را بشکن. مي کنی را در خود حس می ما، عبور ِخَرد و شادحالدر آن 

   با آنھا ھم  ـیي خودنمای ست که برایيزھاي آن چۀ مقام و سواد و پول و ھم:شي بت پرست است و بت ھایمِن ذھن

  .  را بشکنن بازاري ایِ بت ھاپس تو، . ت شده استيھو
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  .  را بشکنن بت ھايبازار اتو، 

 .ست آن یحسرت صد آزر و مان شکند و رخ تو یزاِر بت را فقط آن رخسار مم که باي شوین صحبت ھا متوجه ميبا ا

 را شکستند یروني بیموحدان و بت شکنان، بت ھا.  تا اس1م، ادامه داشتیم بت ھا را شکست اما باز بت پرستيابراھ

  .  به درون ذھن رفتیاما بت و بت پرست

  .دهي فرا رسی ذھنین بت ھايم و زماِن شکستن اي داریما اOن بت ذھن

  .  سخت استی ذھنی شکستن بت ھایمنتھ. دي ھستی ذھنیِم شکستن بت ھايحا5 شما، ابراھ

ت و ي پرستد و با آنھا ھم ھوی که آدم آنھا را می ذھنیِ  و شکستِن بت ھای شکست، اما نفی می با تبری جسمیبت ھا

  . پرستد، دشوار استی داند که آنھا را می نمی ست، ولیکي

  .ميده ايما به آنھا چسب.  اندیدردھا، بت ذھن.  ستیجش، بت ذھن، رن"مث1

 یم و با خود حمل مي پرستی را م...نھمه يم و اي دھد که ما رنجش و خشم و درد داری نشان میزدي ایِ م یياما، روشنا

  !. ميکن

 یزش شان را از دست م مان، اری ذھنیم، بت ھاييم و از جنِس خدايستيقت ما بت پرست نيم که در حقي بفھمی وقتیول

  .دھند

  ک پاکاز رو، سجده ببر کان خي صبا تبریا

  ست آن یز رّبانيات انگيخاک درگاه ح

  . م ما را ابراز کنيم و تسلياِم سجده و تکريز برو و پيم صبا، به تبري نسیا

  :ست، بلکهيآن فضا از جنِس خاک و ذھن ن.  ستیيکتاي یز فضاينجا، تبريدر ا

  .) کندیک صحبت ميم که سمبلي دانیم(.  ست آنیز رّبانيات انگيدرگاه حخاک پاک، خاک   آن

  . شودی ست که از ذھن زاده میتيي خدا ماست،ن آفتابِ ي ھم ھم،، آفتابش آن ست و شمسِ یيکتاي ی فضااز جنسِ 

   :اِم ما را برسانديز رود و پيم که به تبري خواھیمم صبا ينسپس از 

  

  .  ستیِز ابدي انگیات بخش و زندگي پاک، ح آن خاکِ  کهم،ي کن سجده رازيم خاک تبريل داريم" 

  ". ِت ماست ييخاِک درگاِه خدا و خدا

*  

  

  

  

  

  

  


