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 ١۶٧١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  ميما ھمه از الست ھمدست

  ميوستيعاقبت شکر بازپ

  ميم و ھمراھيما ھمه ھمدل

  ميک شراب سرمستيجمله از 

  ميدين عشق بگزيما ز کون

  ميچ نپرستيجز که آن عشق ھ

  د جان ز فراقي کشیچند تلخ

  ميعاقبت از فراق وارست

   درآمد از روزنیآفتاب

  ميد ما را بلند اگر پستکر

  آفتابا مکش ز ما دامن

  مي که بر دامن تو بنشستین

  مياز شعاع تو است اگر لعل

  ميم ما اگر ھستياز تو ھست

  ميش تو ذره وار رقصانيپ

  مي تو بند بشکستیاز ھوا

  

    

A Quote From Albert Einstein  

  

" A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. 

 He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of 

optical delusion of his consciousness. 

 This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a 

few persons nearest to us. 

 Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to 

embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. " 
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 ني از آلبرت انشتیسخن

  
له زمان و مکان محدود ي که بوسیقسمت .ميناميم (Universe)  از کل است که ما آن را کائناتی قسمتیھر انسان" 

   .شوديم

کند، که به ي تجربه م(Optical delusion of consciousness) یاري نورـ وھم ھشیاو خود را به صورت نوع

  .شوديم) دهيد(گران انگاشته ي، فکرھا و احساساتش جدا از دموجب آن، خودش

 ی ھستند، محدود مبه ماک ي از انسانھا که نزدی تعدادبه8ت و مھر ما را ي زندان است که تمای نوعیارين َوھِم ھشيا 

  .کند

  . ن زندان استين جھان، آزاد ساختن خود از اي در اماکاِر 

عت را با يرد تا تمام موجودات زنده و کل طبي گیره مھر ما صورت مين داض تر کرديق عري از طرین آزاد سازيا

  . "رديش در َبر گي ھایيبايھمه ز

 

"consciousness Video of delusion Optical" 

 "یاري ھشینور ـ وھم ذھن " 

 
 
*  

 
 

 ۶۵۴٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 مار رايه الس م بيحت رسول علي نصتتمهٔ 
 

 مار رايغامبر مر آن بيگفت پ

  ار زار رايادت کرد يچون ع

  یا کردهیي دعایکه مگر نوع

  ؟یا خوردهیياز جھالت َزْھربا

  یاگفتهیاد آور چه دعا مي

  یاآشفتهیچون ز مکر نفس م

  یست اAّ ھّمتيادم ني: گفت

  ی ساعتديادم آيدار با من 

  یاز حضور نوربخش مصطف

  ش خاطر آمد او را آن دعايپ

  غمبر روشْن کدهيھمت پ
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  ش خاطر آمدش آن گم شدهيپ

  تافت زان روزن که از دل تا دلست

   که فرق حق و باطلستیروشن

   رسولیادم آمد اينک يا  :گفت

  ام من ُبواْلفُضولآن دعا که گفته

  آمدمیچون گرفتار گنه م

  زدمیش ميغرقه دست اندر َحشا

  ديرسی میديد و وعياز تو تھد

  ديمجرمان را از عذاب بس شد

  گشتم و چاره نبودیمضطرب م

  بنِد محکم بود و قفل ناگشود

  زي راه گری مقام صبر و نین

  زي ستی جاید توبه، ني امین

  من چو ھاروت و چو ماروت از َحَزن

   خ8ّق منیکردم که ایآه م

  از خطر ھاروت و ماروت آشکار

  اريه بابل را بکردند اختچا

  نجا َکَشنديتا عذاب آخرت ا

  ُگرُبزند و عاقل و ساحْرَوَشند

  ش بودي خویک کردند و بجاين

  تر باشد ز آتش رنج دودسھل

  حد ندارد وصف رنج آن جھان

  ش آنيا پيسھل باشد رنج دن

  کندی می خنک آن کو جھادیا

  کندی می و دادیبر بدن زجر

  ھد وا ریتا ز رنج آن جھان

  نھدین رنج عبادت ميبر خود ا

  ا رب آن عذابيگفتم که یمن ھم

  ن عالم بِران بر من شتابيھم در

  تا در آن عالم فراغت باشدم
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  زدمین درخواست حلقه ميدر چن

  دام شدي پیين رنجورين چنيا

   آرام شدیجان من از رنج ب

  ام از ذکر و از اوراِد خودمانده

  ک و بديش و نيخبر گشتم ز خویب

   تویدم کنون من رويدیگر نم

   توی مبارک بوی خجسته ویا

  یکبارگيشدم از بند من یم

  ین غمخوارگيم شاھانه ايَ کرد

  گر مکنين دعا دي ای ھیھ: گفت

  خ و بنيش را از بيَبرَمکَن تو خو

   مور َنَژندی ایتو چه طاقت دار

  که نھد بر تو چنان کوه بلند؟

   سلطان که منیگفت توبه کردم ا

  چ فني ن8فم ھیِر َجْلداز سَ 

  

*  

  
 : کنمیواِن شمِس موAنا شروع مياز د ١٧۶١غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س'م و احوالپرس

 
  

 ١۶٧١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  

  ميما ھمه از الست ھمدست

 ميوستيکر بازپعاقبت شُ 

  :دي گویانسان ھا، م"  باشندگان مخصوصاۀموAنا امروز به ھم

ک جھت يم، و به يک کاريھمه در . ميگانه، ھم سو ھستيه ھم، ي فطرت، شبی ھمان روِز ازل، از روما از اَلَست، از

  . مي رویم

ن فطرت و يت، اين جنس و ماھيا. مي، از جنس بودِن ھستیارين است که ما از جنِس خدا، از جنِس ھشيانگر اياََلست، ب

  . ستیکي انسان ھا ۀه، در ھميرمايخم

 به ی ابدی زندگیرون جلب شده، اما ھر لحظه، به سويم و توجه مان به مقوAِت جھان بيستدر ذھن ھ" گرچه فع8

  . مي شویده ميم، کشي آنچه که از اول بودی بودن، به سویِ  خدا، به سویسو
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   :دي آیش مين سوال پياما ب8فاصله ا

  م؟ي متفاوت، نسبت به اصِل خود، دارین حد، تجربه ايپس چرا ما تا ا

  !.ميزي ستیھمنوعان مان م چقدر با 

م و الست از يما از جنس اَلَست ھست. ، اشتباه ستیگانگين ي دھد که عدم درِک بشر از ایامروز موAنا به ما نشان م

  .  ستیکيت ي نھایت با بيت است و ابديجنس ابد

ن يروز ازل ھم ھم.  ستیيکتاي ین لحظه فضايا. مين لحظه ھستيِق ايت عمي نھای بین ما از جنس فضايپس بنابرا

  . بوده

  . ، موخر به آن است)وجود ما ھم جزو آن است(وجود .  ستیزيز و مقدم بر ھر چي، قبل از ھر چخداا ي بودن

  .  ستیک معنينھا ھمه به يا. بودن قبل از شدن است

 و ترِس او یذھن منِ ن يم و ايت ھستي نھای، از جنِس بی ابدیم، پس از جنس زندگين، اگر ما از جنس خدا ھستيبنابرا

  .ما را به اشتباه انداخته و ناموجه ست

حات و صحبت ھا ما را از ين توضيم شد و اي خواھیر بودِن مِن ذھنيِت و ناموجه و شري امروز متوجه عدم مشروع

  .  کندیدار مي، خدا، از ھمنوعان مان، بی از اصل خود، از زندگیين فراق و جدايخواِب ا

 ی میيم، نسبت به خدا ھم حس جداي کنی میيگر حس جداي دی نسبت به انسان ھایعنيمان، اگر ما نسبت به ھمنوعان 

  .مي محبوس ھستی به نام من ذھنیم، پس در زندانيکن

ن لحظه، آنقدر مجذوِب يت، دراي نھایت و بي از جنِس ابدیم داد که چگونه ما، در مقاِم باشنده ايح خواھيامروز توض

  .مي کنی بردن به اصِل خود را فراموش میت و پيم، که حس عمق و حس ابدي شوین جھان مير اي متغیُفرم ھا

دادھا و يت ھا و رويم، جذِب فرم ھا و وضعي ببری خود پین لحظه، به اصل و عمق وجودينکه اي ای ما به جایعني

  . زندي خین جھان برمي از ای در پیم که پي شوی میيحالت ھا

 آدم ھا، ی شوند، از بعضی دھند و عوض می که ھر لحظه رخ می و از اتفاقاتت ھايم که از وضعياد گرفته ايما 

  .مي بخواھیت و خوشبختي و برکت، ھویزندگ

  . نابخردانه ستیِ اد و کج فھميک نوع اعتين انتظار، ي ا

  .ميپس اََلست را گم و فراموش کرده ا. مي ھستین نرفته منتظر ُفرم بعديک غم، از بيک نقش، يک فرم، يھنوز 

م ي ترسیم. مي ترسیجه ميدر نت. مين لحظه، ھستي ایِ راي زنده و نامیت، از جنِس خدايم که از جنس ابديفراموش کرده ا

  . مي مان را از دست بدھین وجود ُفرميکه ا

   :دي گوی امروز موAنا به ما میول.  ستی ترس ھا از مرِگ وجوِد جسمیتمام

  ".م يوستيودن باز پُشکر که عاقبت، ما به او، به خدا، به ب" 

  :ميي گویم" مث8 .مي کنیم ُشکر مي که داریيزھاي چی کند، گرچه در ذھن، ما برایُشکر م ن و وصلي قریموAنا، برا

  . دانم ،،ی دارم، شاکرم و قدر آنھا را می خوبینکه پول دارم، ھمسر و بچه ھاي ای،، من برا

  :پس. ت، بودن استي شدن با اَلَست، ابدیکي، ی ُشکر اصلۀ مقدمی ست، ولینکار، خوب و قدرشناسي ا
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  . ن لحظه ستيارانه به معشوق در ايوستن و وصل و زنده شدِن ھشي پی، برایُشکِر اصل

، از ما بطور زنده )دي گویت سوم ميھمانطور که در ب( ی برکت و عشق و زندگ وميھست او خوِد یعنيزنده به معشوق، 

  . ن رفتهي از بی من ذھنیِ م و مردگي کنیا ميِس ِاحش، حي، حِس بای شود، حس زندگیپخش م

   . ميم، دوباره وصل شويوندي پیبه معشوق باز م

 خودمان را کاھش داده و وارد و جذب ذھن شده یم ولين جھان آمديت به اي نھای، بصورت بیاريپس، ما بصورت ھش

دار کرده و برگشته، با يقع، دردھا ما را بج و در اکثر موايم، بتدري، محبوس ھستی به نام من ذھنیم و در زندانيا

  . مي شده ایکيمعشوق 

 یِ ن جايم و اي کنی بودن میکيگر ھم، حس ي دیم، با انسان ھاي شدیکي ین با زندگي نویقيو به طر" نکه مجددايھم

  . ُشکر دارد

  . مينکه ھمدست ھستي ایم، برايد به ھم کمک کني ما باۀھم

گران، با تمام کائنات، تنھا راه ي، با دی بودن با زندگیکيحِس .  انداختهیيا را به جدان موضوع، ميعدم اط8ع مان از ا

  . ماست

ن يم و در ايستيم و وصل ني کنی میيم، نسبت به خدا ھم حس جداي کنی میيگر حِس جداي دی نسبت به انسان ھایوقت

  . مير افتاده ايزندان گ

  . م کردين موضوع بطور مفصل صحبت خواھيامروز راجع به ا

  ميم و ھمراھيما ھمه ھمدل

  ميک شراب سرمستيجمله از 

  .ميت شان، ھمه ھمدل ھستين شان، تابعيافه شان، دي شان، رنگ شان، قی انسان ھا، صرفنظر از باورھاۀما ھمه، ھم

  م؟يچرا ھمه ھمدل ھست

  .ت استيي ما، اََلست، خداۀنکه ذات و فطرت ھمي ایبرا

م، اگر به ي کنی، با ھم ھمکاراووستن به يرون آمدن از ذھن، و پيد در بيبا. ميذھن رفته انکه ھمه به ي ایم، برايھمراھ

  .م شديا خودمان از غصه نابود خواھيم ُبرد ين خواھيگر را از بيم، ھمدي اصرار بورزیيم و در جدايوندياصل خود نپ

  .  دل ماستیمن ذھننکه اگر معشوق دل ما نباشد، ي ایبرا

 ی دل ما خدا، بیاما وقت.  کندیيگر، حس جداي دی و از انسان ھای خواھد از زندگی ما اTن، معتِ يپس مرکز و طب

 یه فضا و آسمانيوجوِد ما شب. ، خودش را بصورت خ8ء، در ما نفوذ دادهی، معشوق عرفانی، زندگیاري، ھشیُفرم

  .  ستارگان در آن قرار دارندۀست که ھم

 را سکوت در یيھر صوت و صدا.  را در آغوش گرفتهیمام اجرام سماو کوچک و بزرگ، تی ستاره ھاۀفضا، ھم

  . َبر گرفته

  . تواند اسمش خدا باشد، در َبر گرفتهی که میيما را ھم فضا

   : موAنا خواھد گفتیات بعديدر اب
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  ". م، از ما دامن َمکِش يما مثل َگرد، در دامن تو نشسته ا" 

  . ميفتي بیيم که دوباره به جداي بکنیيد کارھايم که نباي ما ھستني ِکَشد، ایالبته معشوق از ما دامن نم

ک ي ھم یالبته عبارت تھ. ، ما را در بر گرفتهیع و تھيت وسي نھای بیک فضاي. ميپس ما، مثل َگرد، در دامن او ھست

  . دي زنده شود به اويد، فقط بايان کنيک کلمه بيد خدا را با يم که شما نباي خوانی میکلمه ست، امروز در مثنو

   :پس.  َبَردی به ذھن، به فراق میعنيراھه، يان کردن، ما را به بيخدا را فقط با کلمه ب

   .ن لحظه ستي ای ابدۀع زنديت وسي نھای بیوجود ما در آغوش فضا

ما نشان  که ذھن به ی اق8مۀليزد، بوسي خین فضا بر مي که ھر لحظه از ایي ُفرم ھاۀليم، بوسياما چون ما افسون شده ا

  . مي وجود ماست، فراموش کرده اۀقِت زنديت مان را، که ھمان حقي دھد، ابدیم

  .  وجود ماستۀقت زنديت، حقيابد

دادھا ينکه مجذوِب روي ایم، برايت و اَلَست است، فراموش کرده ايپس ما در اصل، پنجاه در صِد وجودمان را که ابد

  . ھند دیرون از ما رخ ميم که در بي ھستیو اتفاقات

 ی جوشد و باA می که از اعماق وجوِدمان می و برکتیم و نه در انرژيني بی خود را در اتفاقات مینجات و رستگار

  . ديآ

 کند و برکت اش را به یرون جفت و جور مي ست که امور را در بیت و ابدي نھای بین فضايم که ايفراموش کرده ا

  . !ميزد و ما ھم از ھمان جنس ھستي ریآنھا م

 وجود ما خ8ء %٩٩٩٩٩٩٩٩،٩٩٩٩٩٩٩٩. م که خدا بصورت خ8ء خودش را در ما نفوذ دادهيگفت. ميت داري نھایک ُبعِد بي ما ۀپس، ھم

  : ندي گویک دانان ميزيھمانطور که ف.  ستیخال. ست

  . !ا ذرهيست موج است ي وجود ما، معلوم نۀن ذريکوچکتر

  .  کندینوسان م

  . ستیيکتاي یک فضايدر آغوِش " ن وجود، تمامايا. ل دادهين خ8ء، وجود را تشکيدر کل ا

ج ھمان يم، بتدريزند، برداري خین فضا برميجانات مان که از اي مثل فکرھا و ھیينکه ما توجه مان را از ُفرم ھايھم

  .مي شویراب مي ست، سیکي ما ھمگون و ۀ که در ھمیيکتايم و ُفرم ما، بدِن ما، از آن شراب ي شویفضا م

  . مي دانی را در اتفاقات می ست که رستگاریبرخ8ف موقع

  . مينقدر به جھان نگاه کنيد ايم که ما نباين موضوع مھم ھستي بردن به اینک در حال پيا

   کند، یافت مي حس مان در پنجني که به اصط8ح ایزي ما، احساسات ما، ھرچی فکرھایعنيم که اتفاقات، يري گیاد مي

  . ماستیگر آن، جوھر و وجود اصلي درصد د ما و پنجاهیِ  از وجوِد فعلیمين

ضمن . ک زمان و مکان است، افتادهي از ین تن، که مختصر و محدودي ما، در ایِ د که جوھِر اصليم ديامروز خواھ

  .مي بودن کنیکيم و با معشوق حس ييايرون بي ناظر، بیاريد بصورِت ھشيم، باي کنی مینکه در تن زندگيا

  .ستيشتر نيک شراب بيپس 
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 ما اََلست ۀدل ھم. ميک شراب سرمستيم، از ي و کجا ھستیست، کيست، مقام مان چينکه اسم مان چيرفنظر از اص

  . ستي نآگاه به آن فقط اَلَست، سرمست نباشد، ۀ وجود ندارد که از بادیانسان. است

م ي شویکيم و با او ي برگردی معشوِق ازلید به سويم و بايھمه به ذھن رفته ا. مير را برويک مسيد ي ما ھمراه، باۀھم

   . ستی و علمیقيست، حقي نی تئوریان، پروسه اين جريو ا

  . ميم، پس گرفتاريني بیت است، فراموش کرده و فقط جھان را مي و حس ابدی فُرمیاگر نصف وجودمان را که ب

  . ک قلمرو بھشتيم، يک جھان داريح، ما يسِم مسيدر َسمُبل

  :ِف انسانيدر واقع تعر

  . ستنه + خدا

  .  ستنه + بودن

  .ن استي ھم ھمنيدف يتعر" اتفاقا

  .  ستنه + خدا، ین مسلماني ھمیعنيم، يِن تسليد

  .ديي گوی منهد و به جھان، ي شوید و به او زنده مي روی Y میشما به فضا

   :ميي گویم" فورا. مياد گرفته اي کردن را " 3 " یم، ولي روی به جھان م،در عملگرچه 

  .مي گردی Y برمیِ ستم و به آنجا، به فضايمن، تو ن .نه

 یم"  فورایم، وليبرو  فُرمین جھان، به فضايم و به اين شويممکن است خشمگ. مي بمانآنجام ي توانیشه نميالبته ما ھم

  .  شودیف مي، تعرنه + بودنم که وجود انسان، وجوِد ما، در ي شویم، متوجه ميدان

در " م اما فع8يت ھستي نھایت و بيت است و ما ھم ابدي نھایت و بيخدا ابد.  شودیف مينطور تعرين، خدا ھم ھميد

 " بله" ت مان يو به ابد " نه" شتر به ُفرم ييم،  بيشتر زنده شويت مان بي نھایت و به بيم، ھر قدر به ابديزمان افتاده ا

  .ميي گویم

 فُرم ھا ید که وقتيد و چقدر توان داريت زنده ھستي نھایبه بت و يد که چقدر به ابديريد اندازه بگي توانیحاA شما م

ده شده و يا به جھان کشيد و يده نشوي توانند به جھان بکشانند، به جھان کشی کنند و میک ميزند، شما را تحري خیبرم

  . ديد برگردي توانینم

 ِکشد که دوباره یا چند ماه طول ميروز ه، چند يقه، چند ثاني کشند، چند دقی فکرھا و فرم ھا، شما را به جھان میوقت

ت تان يابد" د و اص8يد برگردي توانیده شده و نميبه جھان کش" ا نه اص8يد و يده شويت کشيت و ابدي نھای بیِ به فضا

  . د؟ي کنیرا فراموش م

م، فرم ھا يگاه ھستر با زمان، آير پذيي تغیت مان را فراموش کرده و فقط از فرم ھاين است که ابدي ما ای جمعیگرفتار

  .ميما معتاِد آنھا ھست.  کشانندی که لحظه به لحظه ما را مجذوب و به سمت خود میيت ھايو وضع

  ی که برمیيرون و از فکرھا و از ُفرم ھاي از بی و برکت و خوشبختیم که زندگيدرک کن" قايک بار عمي ست یکاف

  . ندي آیند، بلکه از اعماق وجود مان مي آیزند نميخ
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 یم و فضاي روین مييم، بلکه پايري گی خدا نمین لحظه را بجايفُرم ا.  ستین لحظه، ھمان بت پرستيدن ُفرِم ايستپر

م، ي شوی ما از جنِس اتفاق نمی اُفتد، ولین لحظه اتفاق ميم که اي کنیدرک م" قايم و عمي شوی فُرم ھا مۀرنديدر َبر گ

  .ميي آیرون مياز زمان ب .ميت ھستيبدت و از جنس اي نھایما از جنِس ثابت، از جنس ب

  .  ترساندینده ما را نميآ.  ترساندی ما را نمی اُفتد، ولیاتفاق م

م يفکر کرده ا" م، اشتباھايم، از جنس اَلَست بودي ما از جنس اتفاق نبودی افتاده ولیم که در گذشته اتفاقاتي کنیدرک م

  . ميکه ما اتفاق افتاده ا

   :مي بری میم، پي اندازی ھا را میش و کدورت و گرفتاررنج. مي شویدار ميبعد ب

  . ھستم ،،ی ندارم، من خوِد زندگی،، من زندگ

  : ميي گویم. ندي نشی مبودن ی، جاداشتنم، ينکه به ذھن برويبمحض ا

  . دارم ،،ی زندگ،، من

  . !رندي را از ما بگی توانند زندگی مم،يبدان، داشتن را به مفھوِم یاگر زندگ

  ست؟ي چیدگحاA زن

ت بدھند، مثل خانه، مثل ي و امنی توانند به ما آرامش و خوشبختیم مي کنیرون است که فکر ميھمان مقوAت جھان ب

  .نھا از جنس اتفاقات انديا کهي، در حال...بچه، مثل ھمسر، مثل مقام، مثل پول، مثل سواد و 

  .     ،، شومیدار ميب،، 

  ميدين عشق بگزيما ز کون

  ميچ نپرستيشق ھجز که آن ع

   .ميديعشق بگز، )دو جھان(ن يما ز کون

اد ي، به ما گفته و یفات ذھنيبر اساس توص.  کندیجاد مي آخرت را، توھم ذھن ایکيا و ي دنیکي یِ دو جھاِن، به معنا

   :داده اند که

 ۀجي جھنم، بعنوان نتاي ،یشتان بھي راحت، حوری خوب، زندگی خوب، غذاھاۀ خانیعنيپس از مرگ، جھان آخرت، بصورت بھشت، ,, 

   .  ,,م ي رویم به جھنم ميم به بھشت و اگر گناھکار باشي خوب کرده باشیاگر کارھا. اعمال بِدمان، در انتظار ماست

  . کنندی آن عبادت می به بھشِت آن جھان دلبسته و برای، عده ایفاِت ذھنين داده و توصيطبق ا

   :دي گویحاA موAنا م

  .  خواھمی دھد و گفته و نوشته اند، نمین دو جھان ارائه ميه ذھن در مورد ا را کیفيھر تعر

   خواھم؟یپس چه م

  .وندمي بپاوارانه حرکت کنم و دوباره به ينبار آگاھانه و ھشيت، ايي خواھم که بصورت اَلَست، بصورت خدایم

  . ، عشق استی ما با زندگۀوستن مجدد و آگاھانيباز پ

 یم و با زندگي گردیارانه برميم و ھشي رویت، به ذھن، به جھان فُرم، مييست، بصورت خدا ما بصورت اََل یعنيعشق 

  .مي کنیبا خدا، با عشق، حس وحدت و وصل م
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  ن عشق، کجاست؟ين خدا، ايحاA ا

  . ستي نیکيخدا  و یکيمن . ستمي، جدا نین خدا، از زندگين عشق، از ايمن از ا

ِز، ي، خودش را بصورت خ8ء در وجوِد ما در ھمه چیاريخدا، ھش.  خدایکي من ھستم و یکيست که ينصورت نيبه ا

 یجاد نمي مان، مزاحمت ای من ذھنۀ گردد و ما با ارادید و خودش ھم برمي آین جھان ميپس خودش به ا. نفوذ داده

  .ميکن

  . ميو شیم و کوچک و مختصر مي روی، به ذھن می، ابدی ازلیتين ما بصورت اَلَست، ماھيپس بنابرا

   :دي گوی میات بعديموAنا، در اب

  ". د ي از روزن برآمد و ما را باA کشیم، آفتابيما َپست شده ا" 

 ما، فُرِم ما، بدن ما، در یفکرھا. ميشو یت مي نھایم، بيده شويي از ذھن زای وقتیم، ولياTن َپست و مختصر شد. بله

در ما زنده نشود ت ي و حس ابدیتي نھایاگر حس ب. وسته استيت پيشه به ابديت ھمي نھایب. ت شناور استي نھایآن ب

  .ميابي یل مي، تقلیمِن ذھنبه د، يم دي امروز خواھم، ھمانطور کهيو آن را تجربه نکن
  .  کندی از جنس مکان است و با زمان کار میمن ذھن

   : ذھنیمحتوانده و از جنس يت ذھن، ما از جنس زماِن گذشته و آيدر ذھن و در محدود

 ،خوش آمدھا، بدآمد ھا، از جنِس حرص و  قضاوت ھا، از جنِس دردھا، از جنِس جاناتيھ، از جنِس فکرھااز جنِس 

، یيکتاي ی کنند، در فضایر ميين جسم و فکر شروع به تغي که ای صفرۀيحال آنکه در اصل، از ھمان ثان. ميھست... 

  . ميقرار دار

بعد . مي شویم، باAخره متولد مي کنیم، رشد مي کنیم، رشد مي کنیم، رشد ميي آیچ بوجود ميما در شکم مادرمان از ھ

  . مي کنیر ميياز تولد، شروع به بزرگ شدن و تغ

  .  شودیرات در ذھن، بصورت زمان، ثبت ميين تغيا. ردي گی صورت میيکتاي یرات در ھمان فضايين تغي ایتمام

   :دييد بگوي توانیشما م

  .  ،، که شصت سال دارم من،عکس اTنِ ... ن ھم يا. قه سن داشتميکساعت و چھار دقي ده سال و نه ماه و یوقت ،عکس من است... ن يا ،،

  . دي بوده ایيکتاي یشه درفضاير کرده اما ھميي، جسم شما تغی تا شصت سالگیاز ده سالگ

  . کندیر ميي فرم تغی ثابت است ولیاصل شما در آغوش زندگ

  .  ھمراه ستیک زمانيمکان ھم با . ميان ھستن ما در زمان و مکيبنابرا

 از شما، با یافه، ھر وجودي، ھر قی ھر عکسی ماند ولید، گذشته تان مثل خواب مي کنیشما به گذشته تان نگاه م

   : ھمراه ستیاتيخصوص

  ... بودم،  ...نطور ي ایست سالگيبودم، در ب ...نطور ي ایازده سالگيبودم، در  ...نطور ي ایدر ده سالگ

  . ديني بیر را مييشما تغ

   تا کجا؟ ...ر، يير، تغيير، تغييتغ

  . ميريتا بم
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  . ميري میفتد، ما نمين جسم بيم، ايري بمیوقت

م که ما از ي شویکدفعه متوجه مي شود، آن موقع ی می مان مت8شی افتد و ذھن و من ذھنی مرگ، جسم مان مۀدر لحظ

م، در يدي دویدنبال زندگ" م، دائمايرمان کرده بودند، نبودي که اسیيدردھاجنس آن فکرھا و قضاوت ھا و رنجش ھا و 

  .ميم و از جنس اَلَست بودِن خود را فراموش کرديم، به خواب رفتيغفلت کرد. مي بودیھر لحظه خوِد زندگکه يحال

   :دي گویموAنا م

   :قتيم، در حقي دھی ذھن گوش نمیِ  و آن جھانین جھانيفاِت ايما به توص

  .خدا خود را در ما نفوذ داده ـ

  .مي به ذھن رفتـ

  . ن عشق استيم و اي شده ایکي برگشته، با او ـ

   :م، امايدو َکون ھم ندار. مي ھستیکيپس عشق، ما، خدا، ھمه، 

  .مي جسم داری مدتـ

  .مي در زمان و مکان محدود شده اـ

  .مي ھستیيکتاي یم در آغوش فضاد، ھمانطور که ستارگان در آغوش فضا ھستند، ما ھيم ديامروز خواھ

 یر ميي کند، اتفاقات تغیر ميي جسم مان تغی ما را در آغوش گرفته، ولیيکتاي یم، فضاياز ھمان لحظه که متولد شد

م  يدار کنيخودمان را ب ن است کهي ما اۀفيو ظم، يدادھا و اتفاقات شوينکه مجذوب روي ایر اتفاقات، بجايين تغيدر ا. کنند

  . ميرون بکشيِت زمان و مکان، بيو از محدود

ت ي نھایک ناظر بيم ي توانیرخواھد کرد و خواھد مرد، اما ميي کند و باز تغیر ميين جسم تغيم اي دانیکه ميدرحال

  .ی ابدیزنده ا. ميق و زنده باشيعم

 یت ھستند، ولايدادھا و اتفاقات، جزئيرون، رويرات بييد که تغي بری مید، پي شویق مي ناظِر زنده و عمیوقت" 

  . ستنديات مھم نيجزئ

  .  دھدی بودن اش را از دست مید جھان جدي کنیکدفعه، حس مي

سه يد، خودتان را با او مقاي کردی شد، حسادت می پول دار میکي. دي شدین لحظه، از حرِف بِد مردم، دلخور ميتا ا

  ...  کند، یت تان ميد و اذي آیادتان ميش ھمسرتان ي سال پی سید، ھنوز حرف ھاي شدیکرده و ناراحت م

  چه شد؟ ". ختند ي ھا رین دلخوري اۀد که ھمي شویکدفعه متوجه مي

ن يسه با ايد که در مقاي برده ایپ. ديت زنده شده ايبه ابد. ديد که تجربه اش نکرده نبودي زنده شده ایبه اصل و حالت

 و توھم اند، وجود یرجديت،غي اھمیدادھا، بيد، رو افتی بودِن من، ھر چه که اتفاق می ابدۀ و زندیتي نھایاصِل ب

  . ندارند

  . ن زنده شدن به اصل، عشق ھم ھستيا

 را یگريِز ديت، چيت و ابدي نھایرون آمدن از ذھن و زنده شدن به بيو من بجز ب.  ستیاتحاد من با زندگ، عشقپس 

  .  پرستمی را نمیگريز دي خواھم، چینم
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ده يرون کشي نشوم، اگر ھم توجه ام به بیروني بید حفظ کنم و جذب مقوAِت گذراي را باتيت و ابدي نھایزنده شدن به ب

  . ستنه + 8 دانم که وجود من ھمان یشد، م

   به چه؟ نه

  . ستنديمھم ن"  که اص8یاتين جزئي به انه

 نه+ 8 د که ھمان  دھند و به اصِل وجود خویت خود را از دست ميرون اھميات جھان بي ما، جزئی برایحاA، وقت

  . شودیرون منتشر مي و برکت، از ما ساطع و به جھان بیکيم، ھر لحظه عشق، ني شویدار مياست، آگاه و ب

  .ميم و به آنجا بروين است، که ھمه به ھم کمک کني، ھمی و ھمکاری و ھمدستین ھمدليمنظوِر موAنا ھم از ا

  م؟ ي کنیا ما به ھم کمک ميآ

م و او را يوسف اي شود، برادران ی متولد مینکه بچه ايم، بلکه برعکس، بمحض اي کنی ھم کمک نم، نه تنھا به "نه"

  . ,,ت شويھم ھو ,, :مي کنیم و اصرار مي اندازی ھا می ھا و دلبستگیبه چاِه وابستگ

   :رون استيز، بيم که ھمه چي دھیاد ميمان  یبه بچه ھا

ا را يب دھد، به اصط8ح ِسحر دنيدادھا شما را جادو کند، فري، رویرون باشيمنتظر اتفاقاِت بد مجذوِب حرکاِت و جنبِش اجسام، يتو با,, 

  .,, رياد بگيم، از ما ي کنینکار را مي، ما ایا باشين دنيد مجذوب و معتاد به اي، بایباور کن

  . ميدار کنين بچه ھا را بي ایست که پس از مدتيادمان نيم، يچون ما خود خفته ا

  دار ي کند بیخفته کخفته را 

  م؟ ي داریگريدار شدن، راه دي جز ب.ميدار شدن ھستيحاA ما در حال ب

  .ميندار " نه" 

   :دي گوین ميانشت. تان خواھم خواندين براي از انشتیامروز مطلب

  . ات استيه جزئي خواھم بدانم، بقیمن ذھن خدا را م

ت را حس کردن، به يت و ابدي نھایرون آمدن، بي، از ذھن ب را از دست دادنی عقل من ذھنیعني، ذھن خدا را خواندن

 اُفتد، ی ست که اتفاق میروني بیزھايات ھم ھمان چيجزئ.  کل، ذھن شما شودکه عقلِ ي آوردن، بطوریعقل کل رو

  .ستيات مھم نيجزئ

  . تان خواھم خواندين براي، از انشتیاري ھشی در رابطه با توھم نوریامروز مطلب

 ی کند که پی، به شما کمک میدرِک توھم نور. ح خواھم داديلِم کوتاه، به شما توضي دو فیِ  را طینورا توھم يَوھم 

  . شودی چگونه درست مید من ذھنيببر

  .  ستیاري ھشیِ توھم نور.  ستیک توھم نوري ین، من ذھنيبقول انشت

ن صفحه، عکِس ي ایدر گود گود شده است،  ست،ید که پشت آن فرورفتگيري را در نظر بگیکي پ8ستیصفحه ا

 . ده شدهين کشيصورِت انشت
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ِر ي، تصویه ايم، در زاوي چرخانیده شده، مين کشير صورت انشتي آن تصوی را که در گودیکي پ8ستۀن صفحي ایوقت

 ی نمنيِت برجسته، با کج کردن و تا کردن و خم کردن صفحه، از برن صويا.  شودیده ميک صورت برجسته، دي

       .ميي گویم  optical illusion به آن رود،

  .  صفحه، وجود نداردی رویر برجسته اين تصويرا چني ست، زیک توھم نوريد، ي آیرکه برجسته بنظر مين تصويا

 به بعد، ی، از نقطه ایه اياما با چرخاندن صفحه، در زاو. ده شدهير صورت کشيک صفحه، تصوي یر گودد

 کنند، یو گوش مي که به رادیکسان(.  شودیده ميک صورِت برجسته دي ۀده شده، به مثابي صفحه کشی که در گودیريتصو

                                                                                       .)نندين عکس را ببي توانند اینم

  .  کندین کار را مي ست و ھمی خالی ھم پوسته ایمن ذھن

 جذب آنھا یاريھش.  دھدی شوند، نشان می کنند و عوض میر مييت ھا را که ھر لحظه تغين ما ھم، فرم ھا و وضعذھ

  . وجود ندارند" ستند، واقعاي شوند نیده ميت ھا، آنطور که ديت ھا، موقعي شود، حال آنکه، آن فُرم ھا و آن وضعیم

  . ندي، ببی خواھد آنھا را واقعیذھن دلش م

  . ندي بی میر ذھنيک تصوي کند، بصورت ی را که بصورت نور کار میاري، ھشیمن ذھن

  .  ستیک وھم نوريم، يني و گود را، بصورت برجسته ببیر خاليک تصوينکه يا

ک سر و ير ي تصو،یدر نقطه ااما  ست، یر خاليم که پشت تصويم و متوجه شوينيم ببي توانیبا چرخاندن آن صفحه، م

 ۀن صفحيا یر سرو صورت در داخل گودي تصو،ستينطور نيا" واقعاکه ير حال شود، دیده ميصورت فقط د

  . شودیر برجسته درست مين تصويج با چرخاندن آن صفحه، اي شده که بتدرینقاش یکيپ8ست

 یده مي کامل و برجسته دۀک سرو کلير بصورت ي، ھنوز تصویکي پ8ستۀبا خم کردن و جلو و عقب بردن صفح

م يندازير بي تصوی مختلف رویه ھاين را از زاويدورب. ستيش ني بیر برجسته، توھميتصون يشود، حال آنکه ا

       . رودین نمير از بيتصو

  . ستیاري ھشیک توھم نوري ھم یمن ذھن

  ".  را نشان دھم ی خواستم توھم نوریمن فقط م" 

نکه ي شده اما ھمی ماکت نقاشیر در قسمت گودي ست، تصوین ماکت خاليپشت ا. ستي چید که توھم نوريني بیشما م

  . دھدی خود را نشان مبرجسته گذرد، سر بصورت ی که میه اياز زاو

  . مي شوی ست که ما وارد ذھن می، مانند وقتیيگو
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  .  کندین اشتباه را مي ھم ایاري کند، ھشین اشتباه را مي درست مثل نور است، ھمانطور که چشمان ما ایاريکار ھش

 یج حس ھايباور، ُپر از بد آمد و خوش آمد ھاست، ُپر از فکر است، ُپر از مفھوم و ُپر از نتا پر از ۀک پوستيذھن 

  .دن، لمس کردن استيدن، چشييدن، بويدن، شني دۀپنجگان

 . ندي بی میک من ذھني رود، در آنجا ی به خواب ذھن فرو می کند، وقتی جمع میارين داده ھا را ھشيا

 ین عکس مي ایشاني پی رویم، اگر نقاش لکه ايني بیر مين تصويطور که ما در ا ھمانی وجود ندارد ولیمن ذھن

م و آن ضعف ھا را ي چسبانی را به خود میيب ھاي شد، ما ھم در ذھن، نقص ھا، نکته ضعف ھا، عیگذاشت، ظاھر م

 یا را روي مزاب ھا ويم و عي سازی میک من ذھنيز يگران ني دیب در خودمان و براين ترتيم و به اي کنیبزرگ م

  . استتوھمنھا  يد، اي آیا خوش مان ميم، بدمان يم، از آنچه که ساختي گذاریآن م

م، از ي خودمان را حس کنیتي نھایت و بيم و ابدييايرون بي بیتوھم نورن يم از اي توانین است که ما ميصحبت بر ا

 مختلف ی رود، به شکل ھاین نمين از ب در ذھیم، من ذھني ھستی در ذھن زندانینطور که وقتيھم.  رودین نميب

م، ي، آنچه در ذھن مان درست کردمام که يدار و متوجه شوينکه از ذھن زاده و بي دھد، مگر ایخودش را نشان م

   :بلکه ھمانطور که موAنا امروز گفت. ميستين

  .  " ميت ھستياز جنس اَلَست، از جنس ابد" 

   دھم؟ یح مين رابطه به شما توضيچرا در ا

م، اََلست ير اضطراب آن ھستيم و اTن ھم زيده ايد آنچه که ما را ناراحت کرده و بابت آن زجر کشينکه شما بداني ایبرا

 .ک توھم استيست، بلکه يست، خدا ني ما نیتي نھایست، بين

 

  

A Quote From Albert Einstein  
  

" A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. 

 He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of 

optical delusion of his consciousness. 

 This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a 

few persons nearest to us. 

 Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to 

embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. " 
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 ني از آلبرت انشتیسخن

  
له زمان و مکان محدود ي که بوسیقسمت .ميناميم (Universe)  از کل است که ما آن را کائناتی قسمتیھر انسان" 

   .شوديم

کند، که به ي تجربه م(Optical delusion of consciousness) یاري نورـ وھم ھشیاو خود را به صورت نوع

  .شوديم) دهيد(گران انگاشته يش، فکرھا و احساساتش جدا از دموجب آن، خود

 ی ھستند، محدود مبه ماک ي از انسانھا که نزدی تعدادبه8ت و مھر ما را ي زندان است که تمای نوعیارين َوھِم ھشيا 

  .کند

  . ن زندان استين جھان، آزاد ساختن خود از اي در اماکاِر 

عت را با يرد تا تمام موجودات زنده و کل طبي گیره مھر ما صورت ميدن داض تر کريق عري از طرین آزاد سازيا

  . "رديش در َبر گي ھایيبايھمه ز

 

"consciousness Video of delusion Optical" 

 "یاري ھشینور ـ وھم ذھن " 

  

، خداست، خدا شامل ُفرم ا جھان اظھار نشدهيجھان اظھار شده ز است، ي از کل است، کل ھمه چی قسمتیپس ھر انسان

  .  باشدیم  (Universe)کائنات، شامل ھر چه ھست، بنام ی فُرمیو ب

  . مي از آن ھستیپس ما قسمت

 یت شده، مي و با جھاِن فُرم ھم ھوی در ذھن زندانیارين ھشيم، اما اTن که ايت ھستيي، خدایاريم که ما ھشي گفتبارھا

   ".  نه" ند؟ يتواند کل را بب

 دارد و آن تکه کوچک را یچک را بر مک تکه کوي کند و یدن، کل را تکه تکه مي دیذھن برا. ک نقص دارديذھن 

  . کندیف مي حس ھا توصۀليبوس

   : ماستی به حس ھایپس کِل ذھن ما، متک

  .  آنھا به ذھنۀجيدن و لمس کردن و بردن نتيدن و چشيدن و بوئيدن و شنيد

ه قسمت نکي ُبرد، مثل ایک کل را مي از یشه قسمت کوچکينکه ھميت عمده دارد و آن ايک محدودياما خود ذھن 

  . ندي تواند ببین، کل را نميبنابرا.  نديک عکس را ببي از یکوچک

   :ادتان ھست گفتيان شده، ي بی، بخوبیِل مثنوين موضوع در داستاِن فيا

ل را لمس يک گذاشته بودند، مردم با کف دست شان في تاری، آن را در اتاق)ل رمز خداستيف(ل يش في نمایھندوھا برا

  .  شان بودندی به حس ھاینند، متکي توانستند ببیا نم کردند، چون آن ریم

   :ل دست زده بودند ، گفتندي که به پشت فی از مردمیبعض

  .,,ه تخت است يل، شبيف,, 
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  : ل دست زدند و گفتندي فی به پایعده ا

  . ,,ه ستون است يل شبيف,, 

   :ل دست زدند و گفتندي ھم به خرطوم فیعده ا

  . ,,ه ناودان استيل شبيف,, 

  .ف کردندي توصیل را به نوعينند، ھرگروه فيل را ببي توانستند کل فیک نميچيست، چون ھينھا درست نيچکدام از ايھ

  .ميني بی او را مۀک تکي حس ھا و فکرمان ۀليک است و ما بوسي تاری ما در اتاقیخدا، ُکل ھم، برا

  :موAنا گفت

  ". نند يل را ببيد ف توانستنی شد، ھمه میک چراغ روشن مي اگر آنجا "

  . مي شود که ما به اَلَست زنده شوی روشن میچراغ موقع. ده شدن ما از ذھن استييروشن شدن چراغ، معادل زا

م که از انگشت شمار بزرگان ي خوانیم و مي شنوی مین، دو انسان بزرگين صحبت ھا را ما از موAنا و انشتيحاA ا

 وجود گذاشته اند، موAنا و ۀست انسان بزرگ پا به عرصي خلقت اگر بیاز ابتدا" مث8.  شوندی محسوب مخلقت

  .ن، دو نفر از آنھا ھستنديانشت

  . مي مان را اص8ح کنیم، تا تجسمات ذھني خوانین ميما از موAنا و انشت

  .ادتان باشدي گشتند، ی ھم که از مانور برمیيکاي امریياي دریروي نی جنگیِل سه کشتيتمث

  .  کردیت مي ھا را ھدای بود و کشتیي جلویتفرمانده در کش

   :ناگھان، مسئول رادار گفت

  . م کرديم، به آن اصابت خواھيرمان ادامه بدھيم به مسي ست و اگر مستقی جنگیک کشتيدا شده، معلوم است که ي رادار پی رویقربان نور

   :فرمانده دستور داد

   :دييد و بگويريا آن جنبنده تماس بگي یبا آن کشت

  .,,م يرمان ادامه دھيد به مسيرا ما باير دھد که به ما اصابت نکند، زييه اش را تغيست درجه زاويب,, 

  .  مير دھير مسييم تغي خواھینمم، ينطوريما ھم در ذھن ھم

   :مسئول ارتباطات با آن نور تماس گرفت و گفت

  .,,ر بده ييه ات را تغيست درجه زاويب,, 

   :پاسخ آمد

  .،، دير دھيير حرکت خود را تغيتان خوب است، شما مسيراست درجه بيب ،،

   :مسئول ارتباطات گفت

  .دير دھيير حرکت خود را تغي شما خوب است، مسیست درجه برايند که بي گویشان ميقربان ا

   :دييفرمانده گفت بگو

  .,,ا ساAر ھستم يمن در,, 

  . ا ساAر ھستميتلگراف زدند، من در
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   :پاسخ آمد

  .د ،،ير دھيير را تغيه مسيتان خوب است، زاويست درجه برايز صفر ھستم، ب،، من سربا

   :فرمانده دستور داد و گفت

  .,,  ھستمی جنگیمن کشت,, 

   :پاسخ آمد

  .  ھستم ،،یيايمن فانوس در ،،

  . کندیت مي ھا را ھدای ثابت است و کشتیيايفانوس در

  .ر دادندييه را تغيست درجه زاويفرمانده دستور داد ب

  ست يد و حرکِت مان را بي دۀيد زاويم، باي خوانین، را مي، انشتی مثل موAنا، فردوسی بزرگانی ما حرف ھایحاA وقت

  :ميينکه به آنھا بگويم، نه اير دھييدرجه تغ

  .!. ,,د ير دھييه تان را تغيست درجه زاويشما ب,, 

 ست که ی از آن، قسمتیبخش. و اظھار نشده ستخدا شامِل اظھارشده .  از کل است، خداستی قسمتیپس، ھر انسان

  . شودی زمان و مکان محدود مۀليبوس

  . مي زمان و مکان محدود شده اۀليم که بوسي ھستیاريما ھمان بخش از ھش

  .مي کنید زندگي، در بدن مان که تابع زمان و مکان است بایعني

 ی ھمراه است و فکر می با زمانیتيکنند و ھر وضع یر ميين لحظه، بدن مان و اتفاقات، دائم تغي ایيکتاي یدر فضا

  . ) جسمیعنينجا مکان يدر ا(. ميم که ما مکان ھستيکن

 در رحم مادر، حدود ُنه ماه است و ینيدوران جن" مث8. ک زمان ھمراه استي از فکر و جسم ما با یتيھر وضع

 فرا یريز محدود است و دوران کھولت و پي ما ن جسمِ یِ  شود، دوران جوانی تمام میدر ُنه سالگ" باي تقریدوران کودک

  . ميپس ما در زمان محدود شده ا. )ح داده امين رابطه توضيدر ا" قب8(.  محدود داردی رسد و آن ھم زمانیم

  م؟ يت ھستيا ما از جنس محدودين است که آيحاA، صحبت بر سر ا

   ". نه" 

، چون از جنس ی، پانزده سالگیم در سن ده سالگي گفتیولم، ي کنین بدن زندگيد در ايدرست است که تا مرگ با

   :مي توانستیم، ميت ھستيي، از جنس خدایارياََلست، از جنس ھش

. مير شدن جسم مان را تماشا کنيپ. ميت زمان و مکان را تماشا کنيم، محدودييايرون بيت زمان و مکان بياز محدود

  . ميانات و اتفاقات باشين جري اۀناظِر زند

ت و ي نھایشتر بيم، بي شوین نميت و عجيم و با آنھا ھم ھوي کنی افتند، ھر چه با اتفاقات خود را مخلوط نمیاقات ماتف

  .  ما اثر نداردیت رويم و محدودي کنیت مان را حس ميابد

رات يين تغينکه از اي ایرون ھستند، برايرات جھان بيير کرده و تابع و عاشِق تغيت گين محدوديشتر انسان ھا در ھميب

  . خواھندی میت و خوشبختي و ھویزندگ
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   :پس

م رھا ي توانیمو  ميستيت نيم، گرچه از جنس محدوديدر زمان و در مکان محدود شده ا. مي از کل ھستیما قسمت

  .  ميشو

،  "یارينور وھِم ھش" ،  "یَوھم نور" ا ي ) ست که خودم ساخته امیعبارت( " نور َوھم " ی، خود را بصورت نوعانسان

  . کندی، تجربه میاري ھشیِ ک توھِم نوريانسان خودش را بصورت .  کندیتجربه م

  .  را به شما نشان داده امیِش توھم نوريداي، طرز پ"قب8

سِر " م واقعاي کنیما فکر م. دي پریرون مي برجسته بیري ناگھان تصوید، از آن گودي چرخی که صفحه میوقت

  .مي شوی و خ8ء میبا دست بردن در آن، متوجه آن گود. ستيجز خ8ء نک مجسمه ست، اما آنجا، ي ۀبرجست

 ."یاري ھشیوھم ذھن نور ـ "  : یعني، Optical delusion of consciousnessن ي را درست کرده و ایپس انسان، من ذھن

  . مي ھستیاريامروز موAنا از شراب گفت و از ما، که ھم جنِس ھش

 جاھا از نور صحبت یليAنا خمو.  کندید تراوش مي ست که از خورشیه نوري، شبین شراِب جاري و ایارين ھشيا

  . ستیاري کند و منظور او ھشیم

 یز ميد و نور آن نباشند، ھمه چياگر خورش. ار موثرندي ما بسید و نور آن، در زندگينظر بوده که خورشن يم اياز قد

  . رديم

 توھم رفته و  شود و سپس به ذھنی، وارد فُرم میاريم، بصورت ھشين منوال، خدا و نورش که ما ھمان ھستيبه ھم

  .ردي گی شکل مینور

، خود و فکرھا، احساسات را جدا از یم، بموجب آن توھم نوري، ھستیاري، توھم ھشیم ما ھمان توھم نوري کنیفکر م

  . مي درست کرده ایک من ذھني ما به ذھن رفته و ۀ ھمیعني. مي انگاریگران ميد

  .  ستیرايتوھم ھش، یمِن ذھن.  ستیاري ھشیتوھم نورک ي یمن ذھن

 یمن ذھن کند ی فکر میاريگر، ھشي دیبه عبارت.  درست شدهی بناِم مِن ذھنیده اي به خواِب ذھن رفته، پدیاريھش

  !..ست

، مربوط به عکس ی از من ذھنیقسمت.  کندیرات، ما را ناراحت ميين تغي کند و اثر ایر مييھم دائم تغ ین من ذھنيا

  . گران استيالعمل نشان دادن به رفتار د

  ؟ ینکار را کرديم چرا اي پرسی کند، مدام می می، کاریکس" مث8

  . ,,ن به من بود ي توھن برخورد،ي حرف، انينکه اي ایبرا,, 

  . ستين چيد توھي فھمید نميت باشي نھایت و بياگر شما از جنس ابد

ر يز.  گذاردیما اثر م شید، رويد توھم ھستي کنی شود و شما ھم فکر مین توھم منعکس مي چون کارھا در ایول

  . شما اثر بگذاردیقي بدن حقی تواند رویت مين وضعيد، اي رویاضطراب و استرس م

ت يت و ابدي نھای که برکت آن بیري شما، با تأثین توھم به وجود جسمي و ای مسموِم من ذھنی شدن انرژیِر جاريتأث

  .سمان استن تا آيتفاوت آن از زم.  گذارد، فرق داردی شما میبر وجود جسم
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  .  کندی شما را سالم و زنده میگري از آنھا شما را فاسد و نابود و دیکي

 یگران ميش و احساساتش را جدا از دي ست، خودش، فکرھایاري، انسان، که از جنس ھشین توھم نوريپس، در ا

  . ميگران ھستيم که منفصل و جدا از دي کنیفکر م. نديب

   :امروز موAنا گفت

  .)ک مطلبين ھم يا(". م ي و ھمراه و ھمدست و ھم جنس اما ھمه ھمدل" 

   ".  زندان استی، نوعیاريوھم ھش " :ن گفتيشتيان

  .  ما زندان استی درست کرده که برایک توھم ذھني به ذھن رفته و یاريپس، ھش

  . د کنیک به ما ھستند، محدود مي که نزد از انسان ھایبه تعداد8ت و ِمھِر ما را ي، تمایتوھم ذھن

گر مخلوقات ي از دیين حِس جداي، ایگرين حِس جدا بودن از ديکه ايم، در حالي افتاده ایين، ما به زندان جدايبنابرا

  . ن توھم ما را در فراق انداختهيا. ک وھم و توھم استي، یجھان ھست

ک اند، ي ھا که به ما نزد از انسانیک سريم و ِمھر و محبت و توجه مان را به يني بیگران ميما خودمان را جدا از د

رابطه مان . ميم، خ8صه کرده اي با آنھا داریھمسرمان، بچه ھامان، دوست ھامان، آنھا که اطراف ما ھستند و رابطه ا

  . !. آنھاستیتمرکز رو. گر استي دی ذھنی خود، با من ھایبر اساِس مِن ذھن

  .ر شدهي و حقی، مصنوعیپس عشق ما توھم

  .ديرون پريف بير و توصي، آن تصوديديھمانطور که د ست، یر جسميتصون توھم که يق اياز طر

  .!. ميم که ھماني کنیده و ما فکر مي باA پریحاA، من ذھن

8ت يم و حاA، توجه و تمايگران درست کرده اي ھم از دی توھمیرين توھم، تصوي، بر اساس این من ذھنيبر اساس ا

 که یھر حرکت. ، فقط مربوط به ما ھستندی که به نحویافراد.  از آدم ھاستیو ِمھر و محبِت ما فقط محدود به تعداد

  .  گذاردی توھم ما اثر می کنند، رویکه م

  .ن زندان استين جھان، آزاد ساختن خود از ايکاِر ما در ا. نھا ھمه اشتباه ستيا

   :پس کار ما معلوم شد

8ت و ِمھر و يکرده که زنداِن ما شده، احساسات و تما درست ی به نام من ذھننور وھمک يرفته و  به ذھن یاريھش

  . ل ھا و دوستاِن مان، محدود کردهيک به ما ھستند مثل خانواده و فامي آدم ھا که نزدیک سريمحبت ما را به 

  . ن زندان استين جھان آزاد ساختن خود از اي در اماکاِر  

 که در آن یپس، اگر قرار باشد از زندان. ردي گیورت م ِمھِر ما صۀريض تر کردن دايق عري از طرین آزاد سازيا

  .ميش دھي ِمھر مان را افزاۀريد دايم، بايم، آزاد شوير ھستياس

م و ي از اَلَست ھستماست، ي ن مایِ خوِد اصلم، ي که از خود در ذھن داریر ذھنيم که تصوي شوینکه متوجه ميبمحض ا

  . مي شویدار مي مان جدا کرده، بیرا از خوِد اصل دارد، ما ی جسمیتي که پوسته ست و ماھیمن ذھن

ان، انسان يم که باورھا، اديني بیج مي کند و بتدریدا مي محبت مان گسترش پۀريدا. مي شویت وصل و فضادار ميبه ابد

  .  شوندیگر، در ما جا مي دیافه ھايھا و ق
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  .  کندیجاد ميدر ذھن ا را یتوھم نورن لحظه آن يزه و مقاومت به اتفاق ايادمان باشد که ستي

 بعد ھم اتفاق لحظه ۀم، لحظيرفتي پذیم و آن را مي کردیزه و مقاومت نميداِد لحظه ستين لحظه، با اتفاق و روياگر ما ا

 با یم که آشتي دانستیم، اگر مي کنید آشتين لحظه، بايزه با اتفاق اي ستی افتاد که بجایادمان ميم و اگر يرفتي پذیرا م

 ورود ۀگران اجازي کند و به دیع تر مي ِمھر ما را وسۀري دای کند و فضاداری میما را از جنس فضاداراتفاق لحظه، 

  .مي شدین زندان رھا مي دھد، ھر چه زودتر از ایبه درون ما را م

 رد، تا تمام موجودات زنده، از جمله انساني گی ِمھر ما صورت مۀرين زندان، با بزرگ کردن داي از ایپس آزاد ساز

  . رديش، در َبر گي ھایيباي زۀعت را با ھميگر و کل طبي دیھا

 ۀ، تا ھم ِمھر ماستۀريض تر کردن دايق عري از طرین آزاد سازيام، ين زندان آزاد کنيد خودمان را از ايپس ما با

ل، يست، فامرد، ھمسر، بچه، دوين و باورھا و رابطه شان با ما، در َبر گيافه و ديانسان ھا را صرفنظر از شکل و ق

  . ردياھان را در َبر گيعت، جانوران و گيا کل طبيگر و ي دیاھل کشور

ن را ين ھم ھمان ديم و انشتيت زنده ھستي نھایت و بيباست و ما ھمان ابديا و زيعت زنده و پوين طبيم، ايمتوجه شو

  . قبول دارد

  . ن بودهين ھم ھميتن انشيد، )نيد( ميي بگو ،،نه،، به فُرم م و يپس، ما به خدا زنده شو

  ؟مي شویچرا موفق نم .مي او موفق شده و ما ھنوز موفق نشده ایمنتھ

  . مي ،، نگفته انهم، به ُفرم ،، يستينکه در آن سمت و سو ني ایبرا

 یِ  ما، زنده شدن به خداست؟ نفیا جھِت کارھايآ. مي کنیابيم، ارزي دھی را که انجام میيد سمت و سو و کارھايما با

  است؟ُفرم ھ

   : مجسمیلي خیِ جاد توھم نوريجاد تفرقه، ايا

  .  اندازدی میي، ما را در خواب جدا,, ست یطور ...او آن طورم و ...  نيگران تفاوت دارم، من ايبله، من با د,, 

ت مان ي نھایت و به بي به ابدیکه وقتيدر حال. گران رايم و ھم ديت کرده اي، ھم خودمان را اذیيما، در خواب جدا

گران به يم که دي کنیکمک م.  کنندیگران ھم زندگيم که دي دھیم، اجازه مي کنی میم، خودمان زندگي شویزنده م

  . ت شان زنده شوند، خ8ق شوندي نھایت شان و بيابد

  ا به ضرر ماست؟ يت، خ8ق شدِن شان، به نفع ماست ي نھایت و به بيگران به ابديا زنده شدِن ديآ

  ". است البته که به نفع م" 

  : کنمیمن از شما سوال م.  استدردجاد ي ست، کارش ایک توھم نوري که یمن ذھن

   که ی ذھنیا من ھاي آزار باشند، از جنس عشق، از جنس ِمھر باشند بھتر است ی اطراف ما که بیآدم ھا

  ک بھتر است؟يجاد و پخِش درد است؟ کداميکارشان ا

   :دي گوی می شود وقتی شعر موAنا مشخص میپس معن

  ".م يھمه ھمکار. ميھمه از جنس اَلَست ا. ميک کاريما ھمه در " 

  . ميت شوي نھایم و بينکه خود را از زندان ذھن آزاد کنيم جز اي نداریگري دیم، ما کاري پرستیما بجز عشق نم
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   ِمھر تا کجا ادامه دارد؟ ۀريض تر کردن داين عريا

  :  کهیيتا جا

  ز بگنجدي چن بحر ھمهين بحر، در ايدر ا

  .ديبان مدرانيد، گريد، مترسيمترس

 ید مي کند، احساس تھدی متفاوت تر از ما عمل میک نفر، کمينکه يم، بمحض اي ترسیم، ما مي درانیبان ميما گر

   :ميي گوینکه مي ایم، برايکن

  . ميت ھستيت و ابدي نھای جنس ب ما ازۀنکه ھميغافل از ا. ,, اشکال دارد یلي ما خین من ذھنيد، پس اي گویاگر او درست م,, 

او آزاد است که ھر طور .  زندی نمیبيچ آسي کند، به من ھیگر فکر مي دی کند و طوری مثل من رفتار نمیکياگر 

  . کندی خواھد زندگی خواھد انجام دھد، ھر طور که می که دلش می خواھد فکر کند، ھر کاریم

  .  کنمی خواھم زندگیمن ھم آزادم که ھر طور م

ن يگران، در ايرد، به خودمان، به ديار ما را در دست گي اختاوم، يت اََلست زنده شويت و به ابدي نھایا اگر ما به بيآ

   ". نه" م؟ ي کنی میر اخ8قي غیم؟ کارھاي زنیب ميم؟ آسي رسانیجھان، ضرر م

، شما دست به درون یوردر آن توھم ن. دين است و حاضر است دروغ بگوي ست، دروغیک توھم نوري که یمِن ذھن

  .شه نداردير.  ستی ھم خالی ست، من ذھنی خالید ولي بریم

م، ير خدا دارين و ضميشه در اعماق زميت ما ريت و ابدي نھایدر حالت ب.  کندی مین است که احساس پوچي ھمیبرا

  .  قطع کردهیا زندگده، ارتباط اش را بيشه اش را بري، ری تو خالی، َوھمیت توھم مِن ذھنيکه در وضعيدر حال

 یم و زندگيني بین لحظه را حداکثر، ُفرم ميم، ايزين لحظه در ستي ایدادھايشه با روي ما ھمین لحظه ست ولي ایزندگ

  .!. ميابي را آنجا بینده که زندگي در آیدن به نقطه اي رسیم براي کرده این لحظه را پلکانين لحظه را پوشانده و اي اۀزند

  .ن برخورد غلط استيم و ايرشه در انتظايپس ھم

  . اندي زای را از ذھن میارين صحبت ھا قابله ست، ماماست، ھشيبقول موAنا، ا

 یا را اشتباه نشان ميآن توھم چگونه دن. دي کنید که کجاھا اشتباه مي شویکدفعه متوجه مين مطالب، شما يبا خواندن ا

  . دھد

ک کند، متوجه ي دستش را به صورت نزدیم، اما اگر کسيني بی را میر صورتيدرست است که در ظاھر ما تصو

  .  شودیِر صورت مي بودن تصوی و خالیگود

 که باعث یدگينھمه استرس و اضطراب و رنجي ا،نھمه ب8 سر من آوردهي این توھم نوريا" ا واقعاي،، آ :دييحاA شما ممکن است بگو

  . ،، توھم بوده؟...، ینھمه درد و گرفتارين رابطه ام با ھمسر، با دوستانم، ام نبوديم شده، تنظي ھای و سرطان و انواِع ناراحتیضيمر

  . ستیتوھم نورنھا  يا ". بله" 

   :دي گفتید و نمي دانستیت مي اھمید، آنھا را بي شدیت تان زنده ميت و به ابدي نھایاگر شما به ب

  .,,گر تحمل اش را ندارم ي قسمت من شکسته و دکيده ام و ي کرده که به من َبرخورده، من از او  رنجیھمسرم کار,, 

  .ن پوسته را وھم ُپر کردهيا. پوسته ست.  ستیتو خال. د که آن قسمت شما که شکسته، متعلق به توھم استيدي فھمیم
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  .  ستیاريخواِب ھش

  .  شودی مان ظاھر میر توھمي، در ذھن، تصویدر دو، سه سالگ م،ي شوی، وارد ُفرم مما، یاريھش

 جلب توجه مردم، دTرام و یم برايم و بخواھيم و ھر چه ت8ش کنيت دھير اھمين تصوي به بعد ھر چه به ااز آن

  .  ستیر تو خالين تصويرا ايھوده ست، زيم، بيخوشگل اش کن

   شوم؟ یده ميمردم، من چطور د یآ ,,، !م؟يد مردم ھستيي توجه و تأیما چقدر گدا

م و خود را رنج ي کنی، ت8ش م ,,!خوشگل استقشنگ و شما چقدر ) یتوھم(ر ين تصويا ,, :ندينکه مردم بگوي ایچقدر برا

  !.  مي دھیم

چ موقع يد، ھيد گرفتن و مورد توجه قرار گرفتن نبودييچ موقع دنبال تأيد، ھيت زنده بوديت و به ابدي نھایاگر شما به ب

د، ي رنجیچ موقع نمي خورد، ھی به شما برنمچ موقع کارھا و اعمال ھمسرتانيد، ھيگران نبوديدنبال عوض کردن د

   :دي گفتیکرده و م " 3" " د، فوراي رفتیک لحظه به جھان مياگر ھم 

Y م يم و اگر ھم پاي گویم" نه "  ِکشد، یھر چه که مرا به جھان مبه ھستم و نه  +ن دارم و يت ھستم، من دي نھای ب،،، من از جنس

 ار مثبتي بسیِر توھمين تصوينکه در ذھن مردم، ايولو ا، بِِکَشدُفرم  به جھانِ " تماما تواند مرا ی نمیزي چچيم، ھي آیرون ميب" د، فورايلغز

  .،،ده شود يد

   :ندي گویمردم م.  دھندیت نمين، به حرف مردم اھمي مثل موAنا، مثل انشتیين است که آدم ھاي ھمیبرا 

ت شان زنده ي و ابدیتي نھاینکه بي ای دھند، برایت نمياھم  ,,...، ی، مومنی، کافریي گوی، غلط می سوادی، بیبا سواد ,,

  .ميت زنده شوي و ابدیتي نھاین بيم به اي توانیما ھم م. شده

  د جان ز فراقي کشیچند تلخ

  ميعاقبت از فراق وارست

  . ميدي کشی، تلخی و ھم جمعیبصورت فرد. مي در ذھن و در فراق بودیمدت

گران ھم يد و به دي خود ِاعمال کنی آنھا را روید، رھنمودھاين مطالب توجه کنيد که به ايت داري، مسئول"شما فردا

  . دي نداشته باشیکار

. ديا از جنِس توھم است، شما بعھده داريت، از جنس اَلَست، ي نھاین لحظه، از جنس بي تان را در ایاريت ھشيمسئول

   :دييد و بگويگران را م8مت کنيد دي توانیشما نم

  !.,, رندي مرا بعھده بگیداريت بي مسئولی مرا از جنس توھم کرده اند، عده اگراني دحال که ،نکار را کردهيگر اي دیکي ,,

م و ي مان، در ِفراق از خدا، افتاده ای و جمعی شخصی بر انسان غالب بوده، در زندگیکه من ذھنيما از ابتدا، از زمان

   :یعني فراق. ميده اي کشیتلخ

 را که ھر لحظه بوجود آمدند یري متغیب فرم ھايفر" م و دائمايت بوديادمان رفت که از جنس ابديم و يفت به ذھن رـ

. ميزه کردي نبودند، با آنھا ستیم و چون آنھا حامِل جوھِر زندگيم و مجذوب شان شدي خواستیم، از آنھا زندگيخورد

  .ميعاقبت از فراق وارست

  .ميانشاءY که وارست
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 فھماند که به دقت نگاه کن، گرچه اTن ما در فراِق اصل و ذاِت خود  ی، به ما میقيِل غزل، موAنا به طر کیِ حاA، ط

  . مي نگاه کنبودنا، به ي نگاه کردن به دنی ست که بجایم، فقط کافيآزاد"  واقعایم، وليو در ذھن ھست

م، در جھاِن ي کنیم و جستجو مي خواھیم را که ی و آرامشی و شادین خوشبختيم که ايدرک کن"  ست که کام8یکاف

  . ستي نیست، در آن توھم ذھني رود، نین مي کند و از بیر مييُفرم که دائم تغ

م که يني بی درست مین است، ما موقعين توھم دروغيا" اص8. غلط است" ند، ک8ي بی در جھان میآنچه که توھم ذھن

  . ميدا کني عمق پیمقدار

   ". ميد فضادار شوي ما با،دني درست دیبرا " :ن ھم گفتيامروز انشت

توھم  نگاِه ۀچيد وگرنه از دري کنیدن ميد، شروع به ديض تر و بازتر کردي عری، شما اگر بحر وجودتان را کمیعني

   . شودیده ميز غلط دي، ھمه چینور

 بعد چه ۀقيپنج دق،  افتدی میفاقاTن چه اتم که، يق زل زده ايما به دقا.  شودی بر اساس مقوAِت گذرا درست میتوھم نور

  ... ،  افتادهیچه اتفاق؟ کجا،  افتدی میفردا چه اتفاق،  افتدی میاتفاق

 مان ی دھد و چون من ذھنیدادھا را به ما نشان مينکه روي ایم، برايعاشِق خبر. مي ھستیاخبار منف" عاشِق مخصوصا

دار يش خري و دردھای منفیخبرھا. مي و دردآوری منفی خبرھا، عاشق)ست که درد نداشته باشدي نیچ من ذھنيھ(درد دارد، 

  .دارد

،Aنا احاAَرَمق است و اگر یار ُشل و بين توھم بسيم، اما بافِت اينکه در توھم ھستيرغم اين است که علي کل سخن مو 

  . مي شوی راه را به ما نشان دھد، متوجه آن میکس

  . ن استي و دروغی، ساختگیورن توھم نيد که اي شوینکه شما متوجه ميکما ا

ن برجسته يا.  رودی شده آن، دست فرو مۀ رسد، اما به درون کندیر برجسته بنظر مين تصوينکه از دور ايرغم ايعل

  . وجود نداردیت و برجستگين اھمي ست، خطاست، ایدن، توھم نوريد

   :ديي گوید مي کنیشما اTن، به آن توھم نگاه م

  .ست ،،ي درست نی ول،نمي بیمته و کامل برجسرا ر يتصون ي،، من ا

مردم پشت سر شما " د، مث8يني را ببید، ممکن است نکاتيدادھا نگاه کنيد، اگر با ذھن به رويده شديي ھم از ذھن زایوقت

 یلي خیين جدايم، ايستي نیيما در جدا. مي از فراق وارستماد و عاقبت ي شما در کاِر خودتان ھستی بزنند، ولیيحرف ھا

  . ل مان به وحدت استيما م.  رمق استیب

وسف، آنانکه شما را به يکاِت برادران ي مردم، از حرف ھا و از تحریاھوياگر شما چند مدت خودتان را دور از ھ

د شد که در حال عوض يد، متوجه خواھين مطالب را بخوانيد، ھميون دور نگه داريزيک تلوي کشند، از تحریجھان م

  . م ھا، دست از سر شما برداشتهتوھم و غ. ديشدن ھست

 رفتند ین مي کردند و از بیر ميي، که مدام تغی جھانیدن به موارِد گذرايت و چسبي و تبعی، بر اساس دنباله رو"قب8

قِت يحق و پوسته ست، ی، توھم نورین من ذھنيد که اي دانید، اTن ميدي ترسیم"  درست کرده و دائمایک من ذھني

  . زنده ستیِ  زندگ،من
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م بودند، يندھايندھا و خوش آيِت خود را، که فکرھا و حس ھا و قضاوت ھا و بد آيمن تا به حال، پنجاه در صِد واقع

ن يروند و کارکرد، نقِش ا. نمي بینصورت نميگر خود را به ايدم، اما اTن دي دیت و اصل خودم ميصد در صد، واقع

  !.  کندیرھا م دانم چه کای شناسم و می را مین من ذھنيپوسته، ا

 کند و از برکت ی ام، آرام آرام فروکش میات آن ُبعِد قبلي ھا و خصوصیژگيو.  زنده شده امیگريمن اTن به ُبعِد د

  .  شودی ام، برخوردار مین ُبعِد زنده به زندگيا

   درآمد از روزنیآفتاب

  ميکرد ما را بلند اگر پست

  .  کندیچه، طلوع ميپس آفتاب از روزن، از در

  . مين دو فکر است، بسته اي بۀم، روزن را که فاصلي داری جسمیاري چون ما ھشیول

ن لحظه، چه بدست يرش اتفاق اي پذیعنيم، ي و تسل)ميح و نشان داديامروز در مورد آن توض(ن توھم ي به ایداري و بیاز آگاھ

  د؟ ي آیم

  .ک و پاسخين تحريشکاف ب

ک نوع يک فکر، يھر واکنش، .  دادمی افتاد، واکنش نشان می که میاتفاقک از آدم ھا و ھر يدر برخورد با ھر " قب8

  .  رفتار بود

  ". نه " اTن، 

 دھم، قضاوت ی خورد، واکنش نشان نمی دھد، پس به من َبرنمی نمی دانم که ھر نوع رفتاِر مردم، به من زندگیم

  .  کنمینم

 یم نمي که برای من خوب است و آن اتفاق خوبی بران لحظهي در ای دانم چه اتفاقی ست که مین معنيقضاوت به ا

  . شود که روزِن طلوع را ببندمین قضاوت سبب مياُفتد، بد است، ھم

  .  بودنذھن در یعني یھر قضاوت

 ما را به ذھن یم که ھر قضاوتي فھمی سخت تر از گفتن است، ما میلينقدر قضاوت کنم؟ عمل کردن خيا Aزم است ايآ

  . کشاندیم

   کشاند؟ین جھان مي شما را به ایيد که چه قضاوت ھاي دانی ما شمايآ

  .نه+ ت ام ي نھایت ام، بيد من، ابديي گویشما م

   چه؟ یعنينه 

   کشاند؟ یا مي مرا به دنیزيپس چه چ. ا نرومي، به دنیعني

  . ،، قضاوت خودم ،،

   کنم؟ یچرا قضاوت م

ده ي شود، بچسبانم تا خوشگل تر دیده مي که اTن زشت دیمن توھيد و به ايايرم بي گیزخوبين قضاوت، چيبلکه در ا

  . شود
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  . ستيمھم ن"  شود، اص8یده مين توھم ھر طور ديا. دار شده امياما حاA، ب

 آمد، متوقف یگر مي دی بعد از فکریدند، فکري رسی می در پیوسته و تسلسل، پيج، افکار که بصورت پيپس، بتدر

  . شودیم

 جھد، آفتاب یرون مي از آن بیکدفعه زندگي ست که ین روزنيد و اي آی نمیگر، فکريظه دک لحيد، ي آیک فکر مي

، دي حضور زنده شویاريک لحظه شما به ھشين دو فکر، يب.  شودیده مي به وجود شما دمیاريھش.  َدَمدیاز آنجا م

  .، طلوع کدام استستيد که آفتاب چي شویمتوجه م

، با نور روز الست خود دي استفاده کنی، بنام من ذھنین توھم نورينکه از عقِل اي این است که به جايروزِن آفتاب ا

  .دينيبب

  .  ھا و دردھا، فعالندیت شدگي نقش ھا، ھم ھویدر آن توھم نور

   ما کدامند؟ ینقش ھا

ات ي دارد، خصوصیاتيصستم، پدر خوب چه خصويا نيا مادر ھستم، پدر خوب ھستم ي ھستم، من پدر یرانيا مرد ھستم، من ايمن زن ,, 

  . ,,...ن است که يمادر خوب ا

   شوم؟ یده ميک پدر خوب ديرون زده، من بصورت ير بين تصويحاA که ا

  .,,نه ,, 

   فھمم؟ یچگونه م

  . ,, ھستمی ھستم، پس پدر خوبی پدر خوبندياگر مردم بگو,, 

  .  ھستمی ھستم، استاد خوبیزن خوب.  ھستم ،،ی پدر خوب ،، من.پس ت8ش کنم که ھمه را متقاعد کنم

  چگونه؟ 

   :ميدر مجالس بگو

 پرستار شده، عزت و یکي مھندس و یکي دکتر و یکي معلم شده، یکي بزرگ کرده ام، ی خوبید، چه بچه ھاي من نگاه کنیبه بچه ھا,, 

  .,,د ي من بدھن اعتبار و عزت را بهيمردم، ا.  را درست کنمیر ذھنين تصوي خواھم ایمن م. دياعتبار به من بدھ

نکه اTن ي ایبرا.  دھندیست، نمي ھم به حرف مردم نین احترام و اعتبار را مردم به شما ندادند، که البته اعتماديد ايشا

م و در يم درست کني توانی را نمیر ذھنين تصويما ا.  زنندیند و فردا پشت سر شما حرف مي گوین ميبه شما آفر

   :ن کارميجه من دائم در اينت

 ھستم؟ از کجا ین دار واقعي ھستم؟ دی خوبیھمشھر کند، ھمسر خوب، ینکار را نميزن خوب که ا ھستم؟ ی، مادر خوبی من زن خوب,,

  .,,بفھمم؟ 

  .,,زان است؟ يد و توجه شان تا چه مييند، تأي گوینم مردم چه ميبب,, 

ن روزن بسته ي ھمی آمدم و برایبه درد مدم و ي رنجی گرفتم، مید نميينکار بوده ام، اگر تأيپس من تا بحال، در ا

  !. بوده

   توانم؟ ینم ميبب. خوِد اَلَست شوم.  خواھم خودم شومی از مردم و جلب توجه شان، استعفا داده و مید طلبييحاA از تأ

  .با خودم کار دارم. چکس ندارمي با ھیکار.  با مردم ندارمیکار
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  . به سر خودم آوردم گدا بودمین توھم نوري اۀليتمام ب8ھا را ھم خودم بوس

نه يکدورت و ک.  برخوردهین توھم نوري زده، به ای و نادرستی نامربوط و عوضی کرده، حرفی پرخاشیزيھر کس چ

   :آنھا را به دل گرفته ام

با ، ی، مرا شکستیرد مرا خراب کی، زندگین درد را بر دل من گذاشتين لکه نگاه کن، تو اي به ا اندازم،ین دردھا را نمي بخشم، ای نم,,

  . ,, ...م، ي شکسته شده ھستۀک خانوادي، ما ی که تو کردیآن کار

   شود؟ یت ھم شکسته ميت و ابدي نھایا بيآ

  . شودی، حضور، شکسته نمی و حَ یجاودانگ ".  نه"

لسل فکرھا ت باز کردن روزن با شماست، اگر تسيد، مسئوليد باز کني تابد، روزن را شما بای از روزن میپس، آفتاب

ت بودِن ي نھای و بید، اگر از جنس اَلَست بودن، ازليندازيد، اگر دردھا را بي نکنیيد گداييد، اگر از مردم تأيرا پاره کن

 ید و ما را بلند مي آی از روزن میآفتاب.  دھدید، روزن خودش را به شما نشان مياد آوريآسمان درون خود را به 

  .مين َپست ھستيکند، اگر ا

  .)ميخواھد به ما نشان دھد که از اَلَست ھست یم(

  ش ز ما دامنِکآفتابا مَ 

  مي که بر دامن تو بنشستین

  . ت را از ما َمکِش و دور نشودامنتو ، آفتابا

م ي گفتی و ممي کردیباA را نگاه مم، از آن توھم ھم که يت ھستي نھایم از جنس بي دانیم که ميدينجا رسيحاA ما به ا

   :دي کنیشما دعا م. مي آن نشسته ایم که روي فھمیاTن م. ميدرآمده ا مک کن،ا به ما کيخدا

  . م ،،يش ما در دامن تو نشسته اکِ را نَ   دامنتت،ي و دھش ھای و فراوانیفراخا تو ي،، پس خدا

  .مي آن نشسته ای ست که ما روینه ايپس، خدا، بودن، زم

   دھد؟ یت نمينفس و حس امنن در دامن خدا نشستن، به شما اعتماد به يحاA، ا

  . ديشه و از ھمان ابتدا در دامن خدا بوده ايھم

  : خواسته شما را آگاه کندی ماوشه ير کرد، ھميينکه جسم شما شروع به تغين لحظه، ھمي ایيکتاي یدر فضا

  ".   تو ھستممن، خودِ . ر من بگذای کند، بردار و رویجاد مير که زمان را ايي در حال تغی گذراین فرم ھايتوجه ات را از ا "

  . مي ما متوجه نشده ایول

  .مي و متوجه شدن ھستیداريحاA در حال ب

  مياز شعاع تو است اگر لعل

  ميم ما اگر ھستياز تو ھست

   :ميل ھا را بارھا بکار برده اين تمثيا

  . شوندیل مين، سنگ ھا به لعل تبديد و از فشار زمياز تابش خورش

  .ستي برجسته نید ولي آیکه بنظر برجسته م ست ین توھم نوريسنگ ھم
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  . ،، کند؟یل ميد و تابش آفتاب، چگونه ما را به لعل تبدي آی که بوجود میيم، بر اثر دردھايحاA که ما در دامن او ھست،، 

ه زين لحظه ستي ایدادھاي ما متوجه نشده و با روی فرستد که از ما عبور کند، ولی اش را میاري، ھشیدائم شعاع نور

ن لحظه را ينده بودن مان روزن ايد، اما ما با در آي آین لحظه مي، ھمیارين ھشي، این شعاع نورياچون م، ي کنیم

  . نده ستيست، در آين لحظه ني بدھد، ایفتد و به ما زندگينده بيم که قرار است در آي ھستیم، منتظِر آن اتفاقيبسته ا

  .دي آیجه به ما فشار مي در نتم،يني بین لحظه فقط فُرم آن را ميپس ما از ا

کدفعه ي درد، ۀلي ست، بوسی بخشی چون آفتاب او تابان و خواھان روشنی اندازد، ولی میت ما را به سختين وضعيا

  .مي شویمتوجه اشتباه خود م

   اشتباه ست؟ یزيچه چ

  ن اجازه را ي ایر آورد، ولتوھم داز ، شما  را عبور کند شود، از شما یق شما متجلياز طر خواھد ین لحظه، خدا ميا

  .!. دي دھینم

.  کندی که نور از آن عبور میل کند، باشنده اي چون لعل تبدی تواند شما را از توھم در آورد و به باشنده این نور ميا

  . لعل با نور ادغام و شفاف شده

 و سالم و درخشان به نور د، شفافي شویرت و ھوشمندي و بصیيشتر، از جنس داناينکه شما از جنِس عمِق بيبمحض ا

  . دي کنین جھان پخش مي را در ایيباي، عشق و برکت و زیزديا

  . ميدا کني عمق پی ست کمیکاف

  دا کردن آسان است؟ين عمق پيا ايآ

د ي که بایآن اتفاق مھم. ميل شده ھستيما تبد. مي ھستآنجاما نکه ي ایبرا.  آسان استیليد، خي گوینطور که موAنا ميا

  . ميستي ما متوجه آن نی افتاده، افتاده ولی م مایبرا

م، و خودمان ھم ي کنیگران، به جھان نگاه ميک و فشار و جبِر دي به زور، با تحریم وليده ھستي رسۀوي ما مۀھم

  . ميت ھستي نھایادمان رفته که از جنس بي

   : پرسدیپس م

  ". م؟ يستيا نيم يما ھست" 

  ". م ي ھستبله" 

  ".م؟ يچه ھست" 

 یکدفعه مي، ,,... س ھستم، من پرفسور ھستم، من دکتر ھستم، يمن ھستم، من پدر ھستم، من مادر ھستم، من رئ,,  :ديير شما نگواگ

  . دي ھستحضور خداد که شما ي شویمتوجه م.  زندیرون مي تان ببودند که ينيب

  . ,, ھستم یمن پدر خوب,,  :دييد و بگوي آنکه به آن توھم بروی بديھست

  . ھستم؟ ،،ی،، من ک :ديز خودتان سوال کنشما ا

  د؟ي شوزنده، الست، به بودن، به خداد به ي توانید مينيبب. ديبا ذھن تان جواب ندھ. ديدر جواب تأمل کن

  ". د يتر باشينکه ف8ن اسم و تيد که ھست، بدون اي آیرون مي از شما بیُبعد" د که ي شویکدفعه متوجه مي
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 ی عادت مداشتند، در ذھن به  ي کنیت خود را گم مي نھایت و بي ابدیول، )ستميد من نييد بگويان توینم( د ي شما، ھستیوقت

  . شودی مداشتنل به  ي، تبدبودن. ديکن

   :ميي گویما م

  .!. ,, مي داریما زندگ,, 

رند، چه يشما بگ را از بودن. رندي توانند از شما بگی را نمبودن شود، اما ید از شما گرفته ميھر چه که داشته باش" 

  ! ". ماند؟یم

   :ديي گویشما م

  ؟ی ھستمن از جنس تو خدا از ما سوال کرده که یعني. تيت و ابدي نھای بیعني اَلَست. ،،  ھستماََلستمن  ،،

   ".بله"  :ميپاسخ داده ا

   سوال کرده؟یسيا انگلي یخدا به زبان فارس.  قرآن استۀين آيا

    ".نه " 

  . مي نداریصورت؟ کار ... است، به چه بودنف را دارد که از جنس ن اعتراي فطرت ما ایعني

   ماند؟ یرند، چه مي را از شما بگبودن

   :دي گوین مي ھمیبرا. ديشما بودن ھست. رندي توانند از شما بگی را نمبودن

  ." مي اگر ھست،م ماياز تو ھست" 

  م؟ ي مان را از تو، انکار کنھستم ي توانیمگر ما م

 ھا و یت شدگيگر آن نقش ھا و ھم ھويم، اما ديکه ک8م بر زبان، در حال حرف زدن ھستم، ي تو ھستازما " حتما

  . رون ھستنديآن نقش ھا ب. ميستيدردھا، ن

  .شفاف به نور. ھستم، فقط الست، در عشق در ی ول...در ذھن، پدر ھستم، مادر ھستم، آموزگار ھستم، 

د، يستي شود، از جنس بودن نید و از شما رد نمي آی او مۀ و تبلور و جلوی خدا، پرتو افکنین لحظه شعاع نورياگر ا

  .دياز جنس توھم ا

  ميش تو ذره وار رقصانيپ

  مي تو بند بشکستیاز ھوا

  . ميذره وار رقصانش خدا، يپس ما پ

ما ھم به ھستند،  رقصانھا ذره ، یم، ھمانطور که در آن ستون نوري شویده ميي از ذھن زای شود که وقتیمعلوم م

  .ميرقصانھا  ذره عشِق تو، مثل

   . را شکستیفطرت ما بند و زندان من ذھن

  د؟يرقصانھا ذره د که مثل ي دانیشما از کجا م

  از و رندييتغ در حال و ندي آیم بوجود که یيھا فُرمت ھا و ي رقصند و شما از اتفاقات و وضعی که فرم ھا میوقت" 

  ".  کنند یدادھا آزادانه آمد و رفت مين روياد، ي خواھی نمی، زندگ روندیم ني ب
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 شما، ۀت زنديت و ابدي نھای، بشما الستِ  دھد، ھمان یص ميت ھا را تشخيآن قسمت از شما که گذرا بودن وضع

  . قت شما، فطرت شماست و ناظر به اتفاقات استيحق

   توان به آن زنده شد؟یا ميآ

   :دي گویموAنا م

  . ، فقط توجه کنیت ھستيت و ابدي نھایست، تو ھمان بي نیدن و ت8ش ذھنيت کشضرورِت کتاب خواندن و زحم" 

  ."! آن اتفاق افتاده

   :ميي گویم و ميما، ھمه، منتظر

  .,,فتد تا من خوشبخت شوم يک اتفاق خوب بي ,,

  ". م ي افتاده و ما اTن از اَلَست بودن خود آگاه ھستی آن اتفاق اصلیول" 

  .دييايرون بيد از ذھن بي توانی میه راحتحات، شما بين توضيبا ا

  

*  

  . دھمیتان خوانده ام، ادامه ميبرا"  از آن را قب8یل است و قسمتي طویتي را که حکای از مثنوی قصه اۀدنبال

  :ان داشتهيگر را آورده که در مجموع دو مقصود عمده را بيت ديشش حکا" ت، موAنا ضرورتاين حکاي ایدر اثنا

  .مانيد و پضرورت حفظ عھـ 

  . شدنی و غرق در لذِت مقوAِت جھاِن مادی ھوشی در تحمل عذاب آخرت در بیت آدميعدم ظرفـ 

  . )مي پردازیم در تحمل عذاِب آخرت یت آدمي، به عدم ظرفی مثنوۀن قسمت از قصيدر ا(

   :نکهيح داده، اي ما توضین قسمت براياِخ8ِل در موAنا  که ی تئاتر زندگۀِن صحن روشنقاطِ نکات و از از 

ت، ي ذھن که مقوAت جھان ُفرم است، ھم ھوی رفته، آنجا با اجزاذھنابتدا در .  شودی می تئاتر زندگۀ وارد صحنیاري بصورت ھشانسان

  . مي نشان دادیدن را امروز بصورت توھم نوري، خوب و درست ندیت شدگين ھم ھويا.  شودیبه اصط8ح، کور م

 ت شده، سگِ مِن ي و ھم ھویکيرون، ي جھان بۀن روندي و از بی فانیت ھاي با وضعیعني اش کور شده، یاريرت و ھشي که بصیانسان

 یگران را به درد آوردن، خشنودي نشان دادن و درد داشتن و دیبه خشم افتادن و واکنش منف.  کندی، نفس اَماره،  دائم به او حمله میذھن

   .دي دزدد، دعوا کنیرِت کور مين دزد که از بصين سگ، با ايد با ايشما نبا.  کندیمله م شما حیاري ست که به ھشی، ھمان سگیمِن ذھن

، او را دي اسم نگذاری، زندگ خدایبرااگر د، ي تان آگاه و زنده شوی ماندگار وتي ابد،تي نھای به ب شده ودهييزا از ذھن اما اگر شما،

من  د،ي شومسِت اََلست، ی مست زندگیعنيد، ي کنید و با او زندگي او زنده شو بلکه بهد،ي نکنیبصورت مفھوم و لفظ و جدا از خود تلق

  . ا بکشاندي تواند شما را به زندان ذھن و دنی نمیذھن

  .  استی در پی پی ھاقضاوتا شدن، معادل با يبه زندان ذھن افتادن، جذب دن

   ". لهب" م؟ ي کنیم، باز ھم قضاوت ميت ھستيت و ابدي نھای ما بیا وقتياما آ

ش ي پی ما و الگوھای ھای شدگی کند و نه شرطی قضاوت م،یزندگنوِر  یاريھش . ستیگرين قضاوت، از نوع ديص و اين تشخياما ا

   .! ستی که در آن واکنش منفیقضاوتند، نه ي آفری مدرد و من و  ھستدرد و من که در آن ی نه قضاوت،ساخته

  . فرق داردیلي خیتوھم نور با آن ،مي ھستحضور زنده یِ اري، به ھشتي نھای بت و بهيکه ما به ابديپس قضاوت کردن در حال

  . ذھن ساده، مانند گنج روان استم، ي حضور زنده ھستیاريت، به ھشي نھایت و به بي به ابدیوقت
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، ھم ی با باوریت شدگيچ ھم ھوي، ھیچ حس وجودي در ذھن تان ھ، شودی از شما روان م، عشق و موھبت و َدِھش،ی روان، خوببرکتِ 

  . ست، ذھن ساده ستي، نی با نقشیت شدگيھو

  :مي پرسی ست که ما از خود میت شدگيدر بند ھم ھو

  .ميت اينصورت با نقش ھا با باورھا ھم ھوي، در ا؟ ھستمی، استاد خوب؟ ھستمی، زن خوب؟ ھستمیا من پدر خوبيآ

  ، چگونه؟ ؟ ھا درد ھم داردیت شدگين ھم ھوي اايآ

  : " کندی آورد و او را رھا نمین موضوع به دردش مي نبوده و ایبت شده که پدر خوببه او ثا" 

 .،،  کندینکار را نمي کند، زن خوب که اینکار را نمي کند، شوھر خوب اینکار را نميچرا ف8ن موقع ف8ن کار را کردم، پدر خوب ا ،،

   .یت شدگي در ذھنش ھم درد ھست و ھم ھو،خ8صه

مِن و ماره  نفس اَ  و درد انسان را در حبس و زندانِ یت شدگيھم ھو.  ستی زندگۀنديا و زايان پويدرد بر خ8ف جر و یت شدگيھم ھو

  . داردی نگه میذھن

  .  رود تا احوالش را بپرسدیمار شده، مياران که بي از یکيادت يغمبر به عي موAنا، پلِ ين تمثيدر ا

 اش، عقوبت یکيزي خواھد که قبل از مرگ فی میار ندامت کرده و از خدا، از زندگ اظھک گناه،ي، از یت شدگيک ھم ھويآن شخص از 

  .  را که مرتکب شده، بپردازدیکار خ8ف و گناھ

  

  : داستانۀخ ص

  .  کندیي دلجواو رفت تا از شادتيامبر به عيپ.  شده بودفيضعف و يمار و نحي ب،امبرياران پي از یکي

 ی و کسالت خود را موھبتیماريو بگفت افت و خدا را سپاس يش بھبود ي افتاد، درد و رنجورمار نگاھش به حضرت رسولينکه بيھم

  . کردیارت ميامبر را در منزل خود زي، پیماريبآن  ۀرا بواسطي ز، دانستیرّبان

  ؟ی خود کرده ااني به زیيچه دعا، )یتسلِط مِن ذھن( نفس اَماره ۀ، از او سوال کرد که تو در حالت غلبیامبر ضمن احوالپرسيپ

  : مار گفتيآن ب

 یفر آن گناه را به جايکجبران و غرامت و  در خواست کردم که ی مرتکب شدم و از حق تعالی، گناھی از قانون زندگیمن با تخط،، 

  . ، پس از آن آسوده شوم ،،)صفر، صفر(ا به من بچشاند تا ين دني ام، در ھمیکيزيامت، قبل از مرگ فيق

  . شدمی و جسمی روحیشانين پرينرو، دچار اي ازا

  : امبر گفتيپ

  :یيد بگوي، بلکه بایرا تاب آن را نداريوع دعاھا نکن ز ننيگر از ايد" 

 حضور و یاريھش. ه دِ  و موھبت امیکي ن،یدار ـ عالم باقي ـ پای فُرمیجھان ب در و ی ـ گذرا ـ فانجھان ُفرم، در ا و آخرتيخداوندا، در دن

  و نفس اَماره،ی حبس و زنداِن مِن ذھنعذابِ جه ويدوزخ، نت و از  و جلوه گر سازی، جارق منيطر را از خودِخرِد  و یيبايعشق و ز

  ".برھان 

  

  ۶۵۴٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  .مار رايه الس8م بيحت رسول علي نصتتمهٔ 

  

 مار رايغامبر مر آن بيگفت پ

  ار زار رايادت کرد يچون ع
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  .  ستیِض من ذھني نشده، بلکه مریض، دچاِر سرماخوردگين مريواضح است که ا

  . مي بریک درجه باA ميل را يتمث

  . دي ھستیمار توھمي شما بد آمده ويماِر خودش که شما باشياِر بياِر زار، يادت يد که خدا به عيفرض کن

ت و ي نھای، از جنس بیاريم، بصورت ھشي برین غار بسر مين فُرم، در اين جسم، در ايکه در ايما انسان ھا در حال

  . ميار خدا ھستيت، از جنس خدا، يابد

  . دهيد ار زار رايپس، خدا آمده و 

  ست؟يچ زارِ  ،ارين يا

  . به اصل خود توجه ندارد. ست خود ای توھمی نوریقضاوت ھا زارِ  ار،ين يا

نگاه کردن به  زارِ .  خود استی و زاِر خطایض و مذمت گو، م8مت کننده، زاِر ضعف ھا و عدم ثابت و ناتوانيمر

  . که در اصل، خود از جنس اَلَست، از جنس خداستي خواستن از آنھاست، در حالیرون و زندگيجھان ب

  .) آورد در شما بوجودیريي تغیستي بای میتيھر ب(

  د و يت بخوانيد، شما ده بي بخوانیت مثنويست بيست شما دوي بنده، Aزم نۀدين را ھم خدمت تان عرض کنم که به عقيا

 یشنھاد مي را به شما پیرييت چه تغين بيد که عمق ايد و ببنيد و به عمق آن بروي خود تکرار و تکرار کنیآنھا را برا

  . کند

 آمده احوال تان را بپرسد و ید که کسي دانی، شما م"دا کند، اوAيد و شما را زار پيايا بادت شمين لحظه خدا به عياگر ا

  . ديستيشما تنھا و در فراق ند، ي آی تان می احوالپرسی براھر لحظه

  . دي گوید، ھمانطور که قصه ميري بگیاريد از او ي کنی میسع

  یا کردهیي دعایکه مگر نوع

  ؟یا خوردهیياز جھالت َزْھربا

  ؟ ی خورده ا)آش زھر دار( َزھربا ی نادانی و از روی کردی بدی مگر تو در حق خودت دعا: پرسدیرسول م

  م؟ يا نخورده ايم ي آش زھربا، آش زھردار خورده اماا يآ

  . !مي دعا کرده ایما با من ذھن

  ا نه؟ ين دعا، به قضاوت مربوط است يا ايآ

  . البته که مربوط است

 ی آورد، اما شما، بجاید مي شما پدید، براي را که شما Aزم دارین اتفاقي بھتری شما افتاده، زندگیا بریک اتفاقياTن 

ت يد، حس محرومي شوید، ناراحت مي کنیزه ميداد، با آن اتفاق، ستيد، با آن رويم شويد و تسليريداد را بپذينکه آن رويا

  .   !.دي کنیم

 ست ین معنيد، بلکه به اير دھييد اتفاق را تغي خواھیست که شما نمي نیعنن مين لحظه، به ايرش اتفاق ايو پذ ميتسل

  . دير دھييت را تغيدا کند و وضعيان پين لحظه جري در اید ِخَرِد زندگيکه اجازه دھ

  : پرسدید خدا از شما ميحاA فرض کن
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  . ! "یخود در خواست و دعا کرده اي که بیمگر آش َزھر خورده ا" 

  . ارائه داده امیيتت، راه حل ھاي ھدایص و استعداد و توان تو، برايتشخ ۀمن بر اساِس قو

  .!ی ھر لحظه، قضاوت و بد و خوب کرده اچراـ 

فتد، قضاوت يد اتفاق بي تو خوب است و بای برایگريداد دي تو بد است، و رویداد، براينکه ف8ن روي چرا بر اساس اـ

  .!یکرده ا

  . !یدادن ف8ن اتفاِق به اصط8ح خوب، دعا کرده ا رخ ی خود، برامن چرا بر اساِس ـ

 گذشته استوار ی ھای شدگی شرطیِ  که بر مبنای، عقِل من ذھنید که بر اساس آن عقل من توھمي دانی شما از کجا مـ

 که اTن طبِق خرد یزي تو خوب است و آن چیبرا" قتاي تو خوب است، حقی برای کنی که فکر میزيشده، آن چ

  !.؟ی دانیست، از کجا مي تو خوب و مناسب نی افتد برای تو اتفاق می کل برا و عقلیزندگ

 بوده و به شما عمر داده و شما را آزاد ید که چه اتفاق خوبي بعد، متوجه شده ای داده را سالھای از اتفاقات رویليخ

  .!. بزرگ حفاظت کردهیکرده و شما را از ضرر

  د که معشوقيد و فکر کنيل را باA ببريک درجه تمثيد ي توانید، شما مي گوین قصه موAنا از زبان رسول سخن ميدر ا

  :دي گوی کند و به شما میادت مي از شما عیازل

   ".!؟ی؟ چرا آش زھر خوردی ات دعا کردی ات، با عقِل مِن توھمیتو چرا با مِن ذھن" 

  . ميزي ری لحظه، به تن و جان خود مني ست که در اثر مقاومت به اتفاق ای و مسمومی منفیِ آش زھر، ھمان انرژ

  .  م ،،ي خوریگر نمي،، د

  یاگفتهیاد آور چه دعا مي

  یاآشفتهیچون ز مکر نفس م

  ؟ ی کردیي، چه دعایشان بودي نفِس اماره ات آشفته و پری از َمکر و حقه بازیاور که وقتياد بيبه 

  دھد؟ يب مينفِس اَماره، چگونه ما را فر

م، از ي کنین لحظه اعتراض ميم، به فُرم ايني بین لحظه را مي، ُفرم ا و خداستیاز جنس زندگ ، کهن لحظهيا یبجا

 که ینده و به اتفاق خاصيدر ذھن مان به آ.  نداردین لحظه، زندگيکه فُرم ايم، در حالي خواھی مین لحظه، زندگيُفرم ا

  . مي روی دھد، می میم به ما زندگي کنیفکر م

  ا نه؟ي ھست  نفسیِ حقه بازم، رفتن، يابي را در آن بینده که زندگي در آیوشاندن و بدنبال اتفاق خاصن لحظه را پيا ايآـ 

   :دي گوین نگاه و طرز فکر که مياا يآ ـ

  ا نه؟ي نفس ھست بِ يفر. ,, دھد ی می زندگ، به منادتر شودي دھد اگر زی نمی کم است و به من زندگ... نيا,, 

  ا نه؟يحرِص نفس ھست 

  ". ته که ھست الب" 

 یسه ميل مان، قضاوت و مقايا فاميا برادر يم چون خودمان را با دوست ياد نرسد ناراحت و آشفته شويز... اگر به ما 

  م؟ ي کنی میيآن موقع، چه نوع دعا. ميکن
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   :ميي گویم

  .,,؟ یست که به ما داده اين چيا ايخدا,, 

  . مي کنیزار، ناله م

   :دي گویارش ميرسول به 

   ".!؟ی کردیچه دعا م ،؟یاگفتهیاد آور چه دعا مي، ی آشفته ایمز مکر نفس  یقتو" 

  د؟ ي کرده ایين ھايد؟ چه نفري کرده ایيد که چه دعاھاي کنم، بلکه شما متوجه شویحاA، من مکث م

   :دي گویامروز موAنا م

 یبه شما ضرر م"  شما ھم مآAین ذھن می زند، تمام دعاھای گردد و ضررتان می شما به شما برمین ھايتمام نفر" 

  ". رساند و گرفتارتان خواھد کرد 

  . م استي تسل،دعا

قضاوت بر اساس گذشته و .  ستیقضاوت، ھسته و مرکز من ذھن.  ستیل کردن قضاوِت عقِل من ذھنيدعا تعط

  . ستیم، در ذات من ذھنيت اي که با آنھا ھم ھوی ذھنی و باورھای شدگیشرط

   :د کهي کنی، شما قضاوت من لحظهي ایوقت

  .  شماستیِ ، برخاسته از من ذھن ,, من بد استین اتفاق برايا ,,

 را ی قضاوت مِن ذھنیم به راحتي توانیما نم.  کندی سقوط میل شود، من ذھني، تعطی مِن ذھنیِ اگر قضاوت بر مبنا

ن ينھمه در اين است که موAنا اي ھمیبراست، يسر ني، می کردن آن به سادگی عملیم وليي گویم، ھزار بار ميل کنيتعط

  .   کندیرابطه صحبت م

  . ديل کني را تعطیقضاوت من ذھند، يد و بلدي توانیشما اگر م

، ین زندگيد که شما با قوانيد ديخواھ.  سقوط خواھد کردید که من ذھنيد ديد، خواھيل کني را تعطیاگر قضاوت من ذھن

د ي توانیاگر م. ديکدفعه زنده شده اي. ديدا کرده ايکدفعه عمق پيد که يد ديخواھ. دي ھستین لحظه آشتي، با اتفاق ایمواز

  .دي خودتان را ادامه دھید، سعي توانی نمید، اگر ھم به سادگين مھم اقدام کنيبه ا

  یست اAّ ھّمتيادم ني :گفت

  ید ساعتيادم آيدار با من 

   :مار گفتيآن ب

ا ھمت ات را بکار ببر، نوِر حضورت را بتابان تا بخاطر يتو ب.  کرده امیيا چه دعبه خاطر ندارما رسول Y ي،، 

  .ست ،،يادم ني کرده ام، یيآورم  که چه دعا

   :ميي گوی مین لحظه به زندگيم، اي ھستیض من ذھنياگر ما ھم ھمان مر

  .  ماستميتسلن معادل يو ا دِل من را تصرف کن ،، ، کنیھمتو ا ي،، تو ب

   چه؟ یعني.  دل ما را تصرف کندیگم زندياجازه دھ

  . دي چه خواسته اید که از خدا، از زندگي آیادتان نميد، اما ي که ممکن است اTن شما گرفتار درد باشین معنيبه ا
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ن يش، ف8ن موقع که مدتھا خشمگيد که ده سال پي آیادتان ميکدفعه يد، يد آي حضور در شما پدۀيک مقدار سرماياگر 

  .ديد، از خدا طلِب درد کرده ايواست را داشتد و ف8ن خيبود

ن خود، ياد کنم و اي خواھم خشم ام را زی من از جنس خشم ام و میعنين بودن و حمل خشم، يحالِت خشمگ" اص8

  .  دعاستینوع

   خواھد؟ی کند، لحظه به لحظه از خدا چه مین است و درد دارد و درد حمل مي که خشمگیکس

  .,,اد کن يدردم را زمن از جنس درد ھستم، ,, 

  . ستيادش ني را که بر آن اصرار ھم داشته، یي امروز، دعایول

   :دي گویامروز م

  .د ،،يايادم بيک مقدار از حضورت را به من بده تا ي.  ست، به تصرف خودت درآوریا دل مرا که ھم اکنون در تصرف من ذھني،، ب

  یاز حضور نوربخش مصطف

  ش خاطر آمد او را آن دعايپ

   خود کرده بود به ۀکه در باررا  یي، آن دعایمصطف بخش حضرت یروشنشب تاب و  و یاز حضور نورانمار، ين بآ

  .اد آوردي

  .  بردی را بکار میمصطف ۀحال، موAنا، کلم

 یمصطف از جنس یسي ست، عیمصطف از جنس ی ست، موسیمصطفرسول از جنس . ده ستي نور برگزیمصطف

  .ست یمصطفست، موAنا از جنس 

 که از خودش آگاه و آزاد ینور. مي روی آن نور می ما به سوۀھم. ت ماستيت و ابدي نھای، زنده شدن به بیمصطف

  . ستیان زندگي روزنه و عبوِر جریندگين عمق، در گشايت و فضاگشاست و تنھا تفاوت انسان ھا در اي نھایشده و ب

  .ستيک نور نيش از ي بی، ول"نه " گر ي دی کنند و عده ایدا ميت را پي نھاین عمق بي ایعده ا

   :امروز موAنا گفت

  ". ست یکي ست، شراب اش ھم یکي ست، خدا یکيالست " 

  .ش را بخاطر آورديمار، دعايپس رسول، آن نور تاباِن حضور را تاباند، آن ب

  غمبر روشْن کدهيھمت پ

  ش خاطر آمدش آن گم شدهيپ

       . او به خاطرش آمدۀ فراموش شدیدعا بود، یامبر که معدن انوار الھيبه ھمت پ

  تافت زان روزن که از دل تا دلست

   که فرق حق و باطلستیروشن

  .ابدي یگر انتقال مي به قلب دی که از قلبیھمان نور.  کندید که حق را از باطل جدا مي درخشیي پرتو،چهياز آن در

  . )باشدنت ين بي از نسخه ھا ممکن است ایبعضدر (

  .  تواند نور بتابدی خود زنده شود، از روزِن دِل او، میتي نھایت و به بي به ابدی شود که اگر انسانیپس معلوم م
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   .)دي آیده بوجود مي که ھنوز به آنجا نرسیروزن در درون شخص(

  ؟ یچه نوع روشناما ، تافت زان روزن که از دل تا دلست

   . که فرق حق و باطلستیروشن

  .  ستی مِن ذھنیرگي باطل، ت حضوِر ماست ویِ يحق، روشنا

 یست، مي نی که ھنوز زنده به زندگی ست، به آن دل و مرکزی که روشن به جوھر و ذاِت زندگین از دليپس بنابرا

  .تواند نور بتابد

 ازک لحظه ي ست، یمن ذھن که از جنس  شما رادل، ميتسل دوست تان باشد، ی ندارد که آدم خاصیشما ھم لزوم

  .ندي بیتوھم را م. ندي بی که از جنس خداست، خوب و درست میمرکز و دل.  کندی مجنس خدا

  . فقط توھِم ذھن است.  ستی خالی، گودالیکي پ8ستۀ آن صفحیر رويد که تصويني بیل امروز ميدر تمث

  . کنم ،،ی باور کھنه ست که من آنھا را برجسته میک سري،، 

  . دھندیرا از دست م کھنه، ارزش شان ین باورھاين گودال، ايکدفعه اي

   رسولیادم آمد اينک يا  :گفت

  ام من ُبواْلفُضولآن دعا که گفته

   . به خاطرم آمد، بودمبه زبان آورده ،اوه گوي که مِن یيا رسول Y آن دعاي :مار گفتي بیآن صحاب

  ست؟ي کُبواْلفُضول

.  استشتر، بھتريببه خود و ھر چه   افزودن یش بر مبناي زند و حرف ھای ست، که بر اساس توھم حرف میمن ذھن

  .ھوده گوستي، دِل اوست، بی که من ذھنیانسان. ھوده گوستيب

  . مثل موAنا.  شودی می از او ساطع و به زبانش جاری که دلش به نوِر خدا روشن است و ِخَرِد زندگیبرعکس کس

رد و يار سخن را بدست گيجلس اخت خواھد در می زند، میاد حرف مي که زیم، ھر کسي کنیما به خودمان نگاه م

  .ھوده گوھا باشديبدرخشد، احتمال دارد که از جنس ب

 .از جنس حضور باشد"  را دوست دارد، احتماAیي که عمق دارد، سکوت و سکون و کم گویھر کس

  آمدمیچون گرفتار گنه م

  زدمیش ميغرقه دست اندر َحشا

.  زدمی چنگ میت غرق شده ام، به ھر خس و خاشاکي معصیايدرر گناه، در ي اس،ی مِن ذھندم که گرفتارِ يچون د

 ی نجات خود به ھر خس و خاشاکی شود برای که در آب غرق می شخص...ٍش يَتَشَبُث بُِک̀ل َحشيَ ُق ي اَلَغر: معروف است کهیچنانکه َمَثل(

   ). زندیدست م

  . ميم بدست آوري خواھیجھان، من ي ست که در ای آفلیت ھا و نقش ھايزھا و وضعيخس و خاشاک، ھمان چ

   :ميري گیجه ميت نتين بياز ا

 دست دراز کرده و در طلب یروني اتکا و حل مسائل مان و کمک گرفتن، به سمت مقوAِت بیم و براياگر ما گرفتار

  .  کنندیم، به ما کمک نمي رویشان م
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  .  توانند به ما کمک کنندیگر ھم،  نمي دیآدم ھا

  کمک کند؟ تواند به ما ی میک

  .  فقط خدا

  . ن مخمصه نجات دھدي تواند ما را از ایتنھا او م

 یم، و اجازه مي کردین تقاضاھا و مطالباِت بد را نمياگر ا. مي بد کرده ایپس ما، در توھم، درخواست ھا و دعاھا

  . ما باز کند، مساعد و مطلوب بودی دانست، جھان را جلوی که Aزم می، آنطوریم که زندگيداد

  .ميزه و دعوا و مقاومت کرده ايم، ستيداِد لحظه، اعتراض کرده اياما ما مدام به رو

  .  مقوAت آفل ھم ھستینجا به معنيش درايحشا

  . مي خواھیم و از آنھا کمک مي چسبی گذرا میت ھايزھا و وضعي چۀم و به شاخي برید که ما دائم دست مي دانیشما م

  ؟  ما کمک کنند توانند بهی گذرا، میت ھايا وضعيآ

  .  توانند کمک کنندینم ". نه" ثابت شده که " به شما حتما

 یگر مي دیيم و به آفل و گذراي شویم و دوباره بلند مي خورین مي شود و به زمی روند و دست ما ول مین ميآنھا از ب

  ...م يزيآو

  . م ،،ينکار را نکنيم که ايري گیاد مي،، 

  ديرسی میديد و وعياز تو تھد

  ديجرمان را از عذاب بس شدم

  .ندي آی سخت دچار میفريد که گنه کاران به کي رسی به ما میيم ھا و ھشدارھاياز تو ب

  .دي رسی، م) اتفاق بدۀوعد(د يد و وعي، مدام تھدیم از طرف زندگييم از رسول، چه بگوييچه بگو

  .مي اُفتیم، به عذاب مي عمل کنین زندگيانه قويم، اگر بر علير پا بگذاري را زین زندگيم که اگر قواني دانیما م

شما . دي باشید آشتيشه باين لحظه ھميبا ا. ن لحظه ستيزه با رخداِد اين گناه ھا، خ8ف عمل کردن ھا، ستي از ایکي

  .دي شوید، گرفتار مي کنیزه مين لحظه ستي، با اید که اگر با عقل من ذھني دانیم

   :دي گوین قصه موAنا ميدر ھم

  :مي گفتن، دارمن دو نوع

  . رحمتیگري لعنت است و دیکي

  . دي شوی، گرفتار ممن :ديي بگویشما اگر با من ذھن

  .، رحمت استمنن ي، امن: ديد و گفتيت شدي نھایاگر از جنس ب

   :دي گویبعد م

 از ذھن چگاهيب ھين ترتي کند و به ای م...، من، من، من، من، من مدام، ی ست که در من ذھنی محل انسانیخروس ب

  . شودین آدم در جھنم ذھن، دچار عذاب مي تواند زاده شود و ای شود، نمیخ8ص نم
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 در آن یعني، عذاب بکشند، در آخرت ین خاکينجا، در زمي افتند که ھر چقدر در این توھم مي ھم به ایادي زۀاما عد

  . ن ھم متأسفانه توھم ذھن استي رسند، که ای میا به راحتيدن

  .ن دعاھا را نکن و مواظب باشي کند که ایحت مينص" ن رسول بعداينکه ھمي ایبرا

   :ديد مواظب باشيتان بايشما ھم در دعا

  .  ،،م من، خوب و مساعد و در آرامش باشیايا و آن دنين دني،، باشد که ا

 ی بعدۀحل را ھم  در مرین آرامش و شاديم، اي داریم، آرامش و شادي کنی مینجا راحت زندگي اگر ما، در ایعني

  .مي مان، داشته باشی تکاملیزندگ

   :امروز موAنا گفت

  .زدي به جھان فُرم بری، شادی فرمین لحظه از جھان بيعشق آن است که ا

م و مانند ين اتصال را گم کنيم و اي را بپوشانین لحظه، خدا، زندگين لحظه متمرکز نباشد، اياگر توجه خام ما به ا

   :مييم و بگوي برو موAنا، به ذھنیليشخِص تمث

  و چون  دھندیشتر پاداش مان ميا، بيم، آنجا، آن دنيا رنج و زجر بکشين دني آخرت، ھر قدر در ایکيا و ي دنیکيا وجود دارد، يدو دن,, 

   ... ,,فر و عذاب دھد يا مرا کين دني ترسم، بھتر است که از خدا بخواھم که در ایاد است و من ميا زيعذاب آن دن

 ی را از ما می زندگۀ زندۀن نوع نگاه و برداشت غلط، لحظيم، بلکه اي شویسرگردان م " یيدو " یدر وادنه تنھا 

  .مي شوید و در توھم ذھن، حبس ميربا

  گشتم و چاره نبودیمضطرب م

  بنِد محکم بود و قفل ناگشود

ر يرا بند و زنجينداشتم، ز ھم یچ چاره اي شدم وھیشان مي سخت مضطرب و پر،یماري آن بۀجيدر نت گفت که یصحاب

  .  نداشتمیدي خ8صه ام.یمحکم بود و قفل ناگشودن

   .م استيچاره تسلست، ياما چاره، مضطرب شدن ن. مير پا گذاشته اي را زین زندگيم که قواني دانی از ما میليخ

 شما روزن را اگر.  بنددی روزن را می جسمیاريم و ھشي داری جسمیارين است که ما ھر لحظه ھشي معادل اقفل

  . ن لحظه ستيروزن ا. دي را که آنجاست، بسته اید، دريببند

ن لحظه از جنس جسم يا ايم، ي کنینده نگاه ميم و به آي بندین لحظه را مي شود، اگر ما این لحظه شروع ميشه از ايھم

  .  ماندی میشه ناگشوده باقيم، قفل ھميھست

  .  دھدی برد، راه را به ما نشان می مشينکه قصه را در سطوح مختلف پيموAنا ضمن ا

 ی به جھان نگاه می جسمیارياگر ھر لحظه بصورت ھش. ، محکم استیرا قفل و بنديچرا قفل ما ناگشوده ست، ز

  .مي بندی را مردَ م، پس مدام ما ي خواھی میزيم و از جھان چيکن

   ".بله" ن زندان باز است؟ يا درِب ايآ

   بندد؟ی درب آن را میک

  . بنددی دارد و درب را ممنھر فکر .  فکر بعد از فکربا. ما
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 شد یکدفعه درب باز ميدند، ي رسی نمیجانات منفي کردند، به ھی دار نممن کردند، فکر ی نممن، من، مناگر آدم ھا 

  .دي آمدیرون ميو شما از زندان ب

  زي راه گری مقام صبر و نین

  زي ستی جاید توبه، ني امین

ده بود ي که آخرت فرا رسیيگو(. ز و عنادي ستی نه جا، به توبهیدي صبر است و نه راه نجات و نه امینجا نه جايدم که ايد

  ...). ن کارھا نبودي ای برایگر مھلتيو د

  . ت ماستين وضعيا

  .زدين زندان بگري تواند از ای میاريم و نه ھشيم صبر کنينه حاضر

  . ديم، شروع کنياز تسلم يي گوین مي ھمیبرا.  صبر کند تواندی حضور میاريھش تواند صبر کند، ی نمیمن ذھن

  م؟ يم، ما اTن چگونه به سمت خدا برگرديم، چشم انداِز بازگشت ھم نداريديم، نا اميکه به توھم مشغوليدرحال

  ... م، يده ايم،رنجين ايم، خشمگيما درد دار. زان استيھزار بند و وزنه از ما آو

  د؟ يدازنيتان را بيد رنجش ھايشما بلد

  .نهد، ي ھستیمن ذھن که با یتا زمان

  . دي شویدوار مي برگشت و توبه، امید، برايجاد کنين لحظه اي در ایاري ھشۀي اگر سرمایول

 درد دارم و یادير پا گذاشته ام، مقدار زين لحظه زي را در ایم و آشتيقانون صبر، قانون ُشکر، قانون تسل. ،، من متوجه اشتباھاتم شده ام

 خدا برگردم؟ ی توانم توبه کنم و بسویا ميد دارم؟ آيا من امي کنم، آیاد مي آورم و درد را زی کنم و ناخداگاه درد بوجود میا را حمل مآنھ

   ".نه" 

  .دوار باشم ،،يد اميالبته با

  . !زي ستیجانه ھم  :ن استيت انسان ھا ھم ھميوضع.  کندیف مين صورت توصيت خود را به اين شخص وضعيا

  . ميزه کنيم ستي توانیم که با خدا نمي دانیما ھم م. ز کنميد با تو ستي دانستم که نباین مم

  .دي خدا بگذاریل بجايحاA شما رسول را در تمث

 ی نمیم که در مقابل زندگي دانیم، ميد توبه ھم نداريم، اميزين زندان بگريم از اي توانیم، نميم صبر کني توانیما نم

  . ميم، ُخرد شده ايزه کرده اينکه تا به حال، ستي ایرام، بيستيم بايتوان

  . ، زمان، ما را فشرده و مچاله کردهیزندگ" م که واقعايني بیاگر پنجاه، شصت سال مان است م

   :مي توانی دھد که می را به ما نشان میي برد و راه ھای موAنا ما را جلو میول

  . ميزين زندان بگريا ازم ي توانی م،ميه نکنزيستم ي توانیم ،ميبرگردم ي توانی م،ميصبر کن

  من چو ھاروت و چو ماروت از َحَزن

   خ8ّق منیکردم که ایآه م

  ...دگارم ي آفری ا: گفتمیدم و مي کشیمن از اندوه و غصه مانند ھاروت و ماروت آه م

  . ميداستان ھاروت و ماروت را در دفتر اول خوانده ا

   :ن، خدا به آنھا گفتي زمیت دو فرشته بودند که قبل از آمدن روادتان باشد، ھاروت و ماروياگر 
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 ید و نمي شوید، آلوده مين برويبه زم .دي قضاوت نکن،دي کار آدم ھا نشویِ ن قاطيد و در زمين نرويد، به زمي تان را از من داریشما پاک" 

   "..ديد برگرديتوان

   :ھاروت و ماروت مخالفت کرده و پاسخ دادند

   .,,م ي گردیم و به باA برمي کنیت ميم و آدم ھا را درست کرده و به راه راست ھداي روین ميزم  بهما,, 

  : خدا به آنھا گفت

  ". ...د، يکنن قضاوت ، انسان ھامانندد حواس تان به من باشد، يبا" 

  .قضاوت کردند د، آدم ھا شدنیدند، قاطين رسينکه به زميھاروت و ماروت، باAخره به حرف خدا گوش نکردند و ھم

  . کنندیار غلط، گناه و قضاوت مي بسیمتوجه شدند که آدم ھا کارھا

  :خدا به آنھا گفت

  د، به گنه کاران، خطاکارانيجاد کنين ايد و سامان در زميد آدم ھا را درست کني خواھیم" د و واقعاياگر شما روشنگر

  . ديه کاراِن ناصالح، نگاه نکنيو س

  د   يرحقشان را گر شما روشنگ

  ديه کاران مخفل منگريدر س

   : شامل انسان ھم ھستیين راھنمايا

 شما ھم از من است، من را رھا ید، پاکيد، فقط کار خودتان  را بکني کنند نگاه نکنی غلط می که کارھایشما به کسان" 

  ".د يم چکار کني گویمن م. دينکن

 شدن در کار آدم ھا آلوده ین آمده بودند، با قاطيبه زم اص8ح آدم ھا و سرو سامان دادن یھاروت و ماروت که برا

  . خواستند باA برگردند، نتوانستندی میو وقت. شدند

 تواند باA یقل خورده نباشد، نمي و ناصالح و گناھکار باشد، صاف و شفاف و آرام و صی که خاطینکه کسي ایبرا

  . برگردد

  .م ،،ينجا ِبکشي بھتر است که درد آن جھان را ا.مي،، اشتباه کرده ا :خ8صه، به درد افتاده، گفتند

  از خطر ھاروت و ماروت آشکار

  اريچاه بابل را بکردند اخت

نھا را يو خدا ادند يآشکارا برگز باشد، یکه عراق فعل، ھاروت و ماروت، چاه بابل را یخروفر اُ ياز خوف و خطر ک

   .نجا بِکِشندي را ایزان کرده که درد آن جھانيآو

 خاص از داستان یريات، موAنا تفسين ابيدر ا. نندينب عذاب آخرت را یِ  سختی گرفتار شوند ولیويه عذاب دن شدند که بی راضیعني(

ا به ين دنين، در اي که عارفان راستین معنيوند دھد، بدياضت عارفان پي رۀ را با مسألیوي دھد تا عذاب دنیھاروت و ماروت ارائه م

ش ي کنند تا به راحِت روح و عی آن را بر خود ھموار می تابند و تلخی رخ برمی و نفسانی شھوانیواسته ھاال و خيار خود از امياخت

   ).قت واصل شوندي حق و بھره مند شوند و به بھشت معرفت حضور،یِ اريھش و ی و تنعمات اشراقی برسند و از مواھب معنویروحان

   :د از آنھا گفتميمن ھم به آنھا نگاه کردم و به تقل

  .,,نجا درد بِِکشم ي که مرتکب شده ام، ایا به من درد بده، بھتر است بخاطر گناھيخدا,, 
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   کند؟یا نمي کند یاشتباه م

   :دينکه برگردد و به خدا، به خود بگوي ایبجا.  کندی، اشتباه م "بله" 

د ين جھان باي کند و در ایت م درسدو جھان کار کند، ن لحظهيا، ی شود و اجازه دھد که برکت زندگميتسلو مرا ببخش 

  .ن غلط استيده شود و ايزجر بِِکشد تا بخش

  .  کندیاشتباه م"  ست، حتماین افکاري چنی دارایاگر کس

   :دييممکن است شما بگو

  .دين جنس ھستياز ا" د، حتماي دھید وبه درد ادامه مياما اگر شما درد دار. ستيزھا به ما مربوط نين چيا

 ی، رویاھي سۀ موقع ھا گستریرد، بعضي گید، دل تان نمي کنیجاد درد نميد، ايشم و رنجش ندارد، خياگر درد ندار

  ت وي نھاید، خوشا بحال تان، شما به بي کنی نمیيد، حس تنھاي کنین جھان نمي در ایرد و حس گم شدگي گیشما را نم

  .دين جھان زنده شده ايت تان در اي به ابد

   :ديي گوی اگر، میول

د يني بیقه بعد ميک دقيکدفعه، ي ی، ول خواھم مردم را عوض کنمی کنم، نمیبت نمي کنم، غی نمیيب گوينم، عي بیب نميعنه، من 

  .ديد، از جنس ھاروت و ماروت اينکارھا ھستيکه در حال انجام ا

  نجا َکَشنديتا عذاب آخرت ا

  ُگرُبزند و عاقل و ساحْرَوَشند

 دانستند چکار یم .بودندو ساحْرَوش  عاقلزرنگ و ُگرُبز و م و البته آدم ھا، ينجا بکشيآخرت را ابھتر است که ما عذاب  ,, :آنھا گفتند

  .  ,,ميھا نگاه کن آنم که بهيکنند، بلد بودند و ما ھم فکر کرد

  م؟ ي کنیا نگاه نميم ي کنیھا نگاه م ساحْرَوشَ ا ما به  يآ

  . اندازندیھا ما را به چاه م ساحْرَوشَ اTن، . البته

  ا نه؟  يم ي کنید ميا نه؟، درد آنھا را تقليم ي کنیگر نگاه مي دین لحظه ما به انسان ھايا

  ا نه؟ يد يگر را قبول داري دی انسان ھایساحْرَوشَ  و عقل وی ُگرُبزشما،

  د؟ ي کنید ميد و از آنھا تقلي دھیپس چرا واکنش نشان م

  م؟ ي دھید، واکنش نشان مي گوی به ما میزياست و چ ساحْرَوشَ م که  ي رسی میکي به یچرا وقت

  .ردي گیم، ِسحر او ما را مي کنید مينکه از او تقلي ایبرا

  ش بودي خویک کردند و بجاين

  تر باشد ز آتش رنج دودسھل

   :دي گوین شخص به رسول ميا

  .  ,, کردندی مین دو فرشته کار خوب و درستي کردم ایمن فکر م,, 

  . ,, ست، بھتر استی ست، از عذاِب درِد آتش که نماد رنج آن جھانین جھانيرنِج دود، که سمبل درد ا ,, :ديي گویشما ھم به خدا م
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  حد ندارد وصف رنج آن جھان

  ش آنيا پيسھل باشد رنج دن

  .,,م ينجا، بکشي ندارد، بھتر و آسان تر است که عذاب و درد آنجا را ھمیتيمن فکر کردم که رنج آن جھان حد و نھا,, 

  . "ن برداشت، غلط است يا "

  کندی میک آن کو جھادنُ  خُ یا

  کندی می و دادیبر بدن زجر

 کند ی خود مخالفت می جسمانی و خواھش ھایال شھواني با امیعني کند، یزه مي که با جسم خود ستیخوشا به حال کس

  . ورزدی ِکَشد و عدالت میاضت ميو جسم خود را به ر

 حق به ی اعطای توان گفت که چون عدالت به معنایست، مينکه منظور از آن چياما ا. عدل نمودن است انصاف و یِ داد کردن، به معن(

ن است که در حد اعتدال به آن توجه شود، نه آن را پروار کرد و نه نزار و زارش ياد، حق در مورد جسم، اي ست نه کم و نه زیحقيھر ذ

  . )مرکوب روح و نفس ناطقه استرا جسم، يز. ُراAُموِر اَوَسُطھاينمود، بلکه خَ 

  :دي گویمو   زندیگر مي دیحرف خودش را در سطح کند و ی میريجه گيات باA نتي از اب،نجايموAنا در ا

  . دھدی را می و حِق مِن ذھنی بدھیعني کند و داد بدن، ی که جھاد میخوشا بحال کس

  .  تواند آگاھانه درد بکشدی داند و می میعني

  .ارانهيھوده، درد ھشي درد ب:درد دو نوع است

  .ھوده درد بکشدي خواھد بین شخص مين است که ايتمام صحبت بر سر ا

ن رنجش را با خود حمل يدم و اي کرده و من رنجی بدی کاری کسیوقت" م، مث8ي و Aزم ھم داریک درِد ضروري یول

ده و ي زده ام و او ھم رنجی حرفیا به کسيم، ندازين رنجش را بي خواھم اید او را ببخشم و مي دانم که بای کنم و میم

   :دي گوی کند و می ام مقاومت می، من ذھنی ھنگاِم عذر خواھی کنم، ولید از او عذر خواھيمان شده ام و بايمن پش

  .ن درد آگاھانه را به خود ھموار کنميد رنِج ايبا ،,, شوم یموچک  کنم، کی عذر خواھ، اگرد خودم را کوچک کنمينبا,, 

 ی نبودم، طرف مقابلم را از جنِس زندگی، فضادار و از جنِس زندگ ام بودمیدم از جنس من ذھني،، آنموقع که رنج :ميه خودم بگوب

  .ن غلط بوده ،،ي و ا ام گذاشته بودمیدم، دست در دست مِن ذھنيند

 ی کنم، به خود میش را حمل من رنجيست سال است که اينکه بي ای توانم، برای نمیول ،کنمد به اشتباه ام اعتراف يبا

دم و رنجش ام را حمل کرده ام و بدن ام را فرسوده کرده ينھمه رنج بردم و زحمت کشينھمه سال، اي بودم که ایپس من آدم احمق,,  :ميگو

  . ,,!ندازم؟ين رنجش را بي این سادگي و به ھمینطوريام، حاA ھم

ک ي با یوقت" م، مث8ي معتادیزيا چي یم، به کسيت اي ھم ھویزي چاي ید که با کسيني بیشما م.  ستین ھم درديا. بله

 که با یزيا چي یآزاد کردن خود از کس. مي شویده مي او کشیم و به سوي افتیادش ميم، ھر لحظه به يت ايآدم ھم ھو

  .م، درد دارديم، معتاديت ايآن ھم ھو

 ست و تمام کنترل او را یک جسم خارجين يا ھروئريد از آن دست بردارد، زي داند که باین ميآدم معتاد به ھروئ

  .بدست گرفته
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 ۀلي اش بوسینکه زندگي ایرد براي می پوسد و می رسد، میت نميت و به ابدي نھای و به بین آدم به خدا و به زندگيا

   :دي گوی میوقت.  شودیرون کنترل مي در بیماده ا

  ا ندارد؟ ياد، درد دارد ين ترک اعتيا ايآشم ،، رون بِِکي بین جسم خارجيت ام را از ايد ھوي،، من با

  .  شومیکماه، آزاد ميک روز، يکساعت، يارانه ست و بعد از ي ھشی دردی دارد، ولدرد که  البته

م بھتر يشتر درد بکشي شود، ھر چه بیم چه مينيم که ببيم و درد بِکشيدن را دوست داشته باشينکه درد کشي از ایول

  . دھند، اشتباه محض استی پاداش ماصط8حم، آنجا به ما به ينجا درد بکشياست، ا

  .  پردازدی را میه و داِد من ذھني را اجرا و دیآگاھانه زجر من ذھن خوشا به حال آنکه،پس 

   وا رھدیتا ز رنج آن جھان

  نھدین رنج عبادت ميبر خود ا

  . کندینج عبادت و طاعت را بر خود ھموار مزحمت و ر .نھدیرنج عبادت م .ابديا نجات ي آنکه از عذاب آن دنیبرا

  .ل دارد آن کارھا را انجام دھديد بکند ھر چند دلش تماي از کارھا را نبای شود که بعضیمتوجه م

  . ز، رنج داردين پرھيرد و اي گی خودش را میجلو

  .، ھمواره در کار استی زنده نگاه داشتِن مِن ذھنیموتور خواستن ما، برا

ن خواستن مھم ي ایمحتوا.  کندی را در افزودن ھا جستجو میزندگ.  زنده ستخواستن با ی که من ذھنميبارھا گفته ا

  .  زنده بماندیشتر بخواھد، تا من ذھنيد بخواھد و بخواھد و بي دائم بایست ولين

  .  شودی نگران می من ذھن ،، خواھمینم،،  :ديد و بگويايحاA اگر آدم به خودش ب

  . ودد ناراحت بشيبگذار

  . ،، شوم ی بعد از آن آزاد میم ولي گوی نمیچينم و ھي بیارانه مي آن را ھشیمن ناراحت ،،

  ا رب آن عذابيگفتم که یمن ھم

  ن عالم بِران بر من شتابيھم در

   :ف کردين تعريامبر چني پیمار حال خود را برايآن ب

  .  ,, کنیو جارن عالم ِبران بر من يدرتر ع ين اTن، ھرچه سريبزرگ را ھم  آن عذاب،ا ربي : گفتمیمن م ,,

  م؟يد بکنيم، چکار بايم، گناه کردياگر ما اشتباه کرد

 یادت ما آمده و ھر لحظه ھم نورش را مين لحظه، خدا به عيم که در اي دانیل گفت و ميامروز ھم موAنا به ما در تمث

  . ن لحظه ستيمھم ام، يه چکار کرده است در گذشتيتابانش ما را شفا دھد، مھم ن" تاباند که نور دائما

، وارد یز، روِح زندگيا و رستاخي دھم ِاحیدار و آگاھم که در گذشته اشتباه کرده ام و حال، اجازه مين لحظه من بيا

  !.  آنکه آن جھان درد َنکَِشم، با شتاب درخواست درد کنمینکه برايوجودم شود، نه ا

  .!رنديض شوند، گرفتار شوند تا آن جھان پاداش بگيدرد بکشند، مرد ين جھان بايدر ا ھا معتقدند که یليخ

 خواھد وارد ین لحظه، خدا، مي، توجه خام، ایم، زندگين عالم وجود و آن عالم وجود، ندارين جھان و آن جھان، ايا" 

   شما قائم  ـیرون بکشد، روي به زمان و زندان، بیزش ھا، از آلودگي بندھا و آوۀوجود شما شود و شما را از مخمص
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  ". نه قدغن است ين زمي در ایا پخش کند، ھر نوع توھميق شما عشق اش را به دنيشود و از طر

  تا در آن عالم فراغت باشدم

  زدمین درخواست حلقه ميدر چن

   : دھدیمار ادامه ميآن ب

 یين فکرھايمدام دور چن، زدمیحلقه م کوفتم، یدِر حق را م در آن جھان، ی آسودگیبرا، ین درخواستي چنیمن برا

  .ن جھان، آن جھان راحت باشميدن در اياد بودم، بلکه با درد کشي گشتم، منتظر درد و رنِج زیم

  دام شدي پیين رنجورين چنيا

   آرام شدیجان من از رنج ب

  .هشان شدين رنج پريجان و روح من از ا.  آرام شده امنا و یماريب دچارِ اTن درخواست، اصرار و بر اثر آن 

 خود از خدا، طلب درد کرده اند و ی و استراحت، سکون و سامان، ندارند، با مِن ذھنآرامش. نطورنديامردم شتر يب" 

  ". مار شده اند يشان و بيل، رنجور و پرين دليبه ھم

 که ، خشم و ترس و حرص و کدورت و رنجش و انتقاد و قضاوت و درد استی مِن ذھنیِ ابزارھا بد، ھمان یدعا

اگر ما در .  کندی کند و درد طلب میجاد مي درد این دردھا، من ذھنيبا ارتعاش ا. ل خوب و سازنده نداردمحصو

  .مي کنیجاد ميرون ھم درد ايم در بيدرون از جنس درد ھست

  .   کندیمار مي ست که بدن را بیدرد، از محصوAت من ذھن

  ام از ذکر و از اوراِد خودمانده

  ک و بديش و نيخبر گشتم ز خویب

عاجز شده در من، فرو مانده و) خدا(تو از زنده شدن  خواندم، ی که م)یيدعاھا( ی و اوراد)اد خدايذکر و (تو از ذکر من 

  . مانده ام و غافل خبری ام، بیھوده کاريَشر و باز ذاِت شاِد اصل ام، از ش، ير و آسايخ که از خود و از یام به نحو

   :دعا ھم دو نوع است

  .  ستیلين شخِص تمثي کند، آخر و عاقبت آن، مانند آخرعاقبِت ھمی میمِن ذھن که یيدعا

 یخواسِت شما، خواسِت زندگ.  ستی تان، ذکر خدا، زنده شدن تان به زندگیگر دعا، انعکاِس اوراد و دعايدر نوع د

  . !نه فقط به زبان یول، ست زنده شدن به خدا،ذکر خدا. ست

.  خبرمیک و بد خود ھم بي، زنده شدن به خدا، مانده ام و از خود و از نیشدن به زندگپس من از ذکر و دعا، از زنده 

  .)م چه خوب و چه بد استي دانیم، نمي شناسیک و بد را نميم، ني ھستی در من ذھنیوقت(

   :نکهيجوھر ک8م ا

  . گرددی برمن لحظهيقضاوت نکردِن اتفاق الت ي به برکت و به فضیقيت ھا به طرين بي اۀھم

   :دي گویدر قصه ھم م

 ۀشي ما ریاما، وقت. ص دھميک و َبدم را تشخي توانم نی خبرم و نمیک و بِد خود ھم بيض شدم، از نيمن اTن که مر

  م،    ـيني بیم، رقص ُفرم ھا را ميني بیدادھا را ميم، ُفرم ھا، نقش ھا، روي کنیِت خود را حس مي و ابدیتي نھایب
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  .ميص دھي و َشر را تشخی، بدیکي و نیوبم، خي دانیم و مي توانیم

 با ی وقتی ام عوض کنم، ولید در زندگي را بایزيکجاھا و چه چ دانم ی بودن خود را حس کنم، می از جنس خدا، از جنِس زندگیوقت،،  

  .  ،،ص دھمير و شر را تشخي توانم خی، نم فھممیک و بدم را نمي شوم نیت ميز ھم ھوي، با ھمه چیعقل من ذھن

   تویدم کنون من رويدیگر نم

   توی مبارک بوی خجسته ویا

  ...دم، ي دی تو را نمی، اگر روی داری خجسته و مبارکی که بوی کسی ا، فرخندهیا

  یکبارگيشدم از بند من یم

  ین غمخوارگيم شاھانه ايَ کرد

   :ديي گویا شما به خدا ميمار به رسول، يب

 و ی بزرگوارانه در حق من غمخوار وی آمدتوکر خدا را شُ ات بودم که يستِن کامل از بند حدر ُشُرِف رَ ن رفتن، يمن در حال از ب ،،

  .،، ی کردیمھربان

، خدا را ميتسل و رضا و ُشکر ۀلي بوسن لحظهيا در مي توانیمم، يم که ناگھان متوجه شدين رفتن بوديدر حال از ب ما

  . م و او نجات مان دھدياوري مان بیبه زندگ

   :راي ست، زیکيد که خدا به نجات او آمده ھر دو يي او آمده و چه بگویِ د که رسول به غمخوارگييگوچه شما ب" 

  .ن استي زمیِ  روۀ زندیِ  در واقع خدا،ت زنده شدهيت و به ابدي نھای که به بیکس

  گر مکنين دعا دي ای ھی ھ:گفت

  خ و بنيش را از بيَبرَمکَن تو خو

   :دي گویرسول به او م

  . خود مزنۀشيشه به ري نکن و با تیين دعايگر چني بھوش باش، دمواظب باش،

 که دلخواه و َمِد ی اتفاقیم و رخ نداده، براي خواستی آنچه که میم براي دانیم، نمي کنی دعا می ما با من ذھنۀھم

م، ي شکر کند خدا رايم، بايزه کنيم و مقاومت و ستيد نگران و ناراحت باشي داده، نباینظرمان بوده و عکس آن رو

  .!مي کنی درست می خود گرفتاریم که با خواستِن اتفاق دلخواه، برايستيمتوجه ن

   : زندی زنگ میکس" 

 ازدواج کنم، را به  با او خواستمی م را که دوست داشتم وی خانم،نکهي ای برا، خورمیغصه مو پنج سال است که شب و روز ندارم ,, 

  . ,, شدمیخوشبخت ممن با او  گر دادند،ي دیکس

 که ی دانی، از کجا م!ی اندازی می، چرا با دست خودت، خودت را به گرفتار!ی کنیخوشا به حالت، چرا اعتراض م

  !.؟ی شدی خوشبخت می کردیاگر با او ازدواج م

ن يرش اتفاق ايم، پذيتسل. د و شرط استين لحظه قبل از قضاوت و بدون قيرش اتفاق ايم پذي، تسل!ی شویم نميچرا تسل

  . فتادهي، نی خواستی را که میُشکر کن که آن اتفاق. ن لحظه ستيزه نکردن با ايم، ستيتسل. لحظه ست

  ".  خود نزن ۀشيشه به ريت. کار کني را بی، عقل من ذھن! شد؟ی افتاد چه می که اگر آن اتفاق می دانیاز کجا م
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  !.؟دي کنیتوجه م

   مور َنَژندی ایتو چه طاقت دار

  ن کوه بلند؟که نھد بر تو چنا

 کوه بزرگ عذاب ،ی که حضرت حق تعالی داریف، تو چه تاب و توانيشان حال و ضعي افسرده و پرۀ مورچیا

  !. ؟ی خواھی و از خدا درد میزي ستیچرا م ،! تو بگذارد؟ی را رویاُخرو

   :ديي گویشما م

  . ازدواج کرد؟ ،،یگريم ھمسر من نشد و با دن خاني، من فقط گفته ام که چرا ا! درد خواسته امی خواھم من کی،، من درد نم

 و ی، به مقاومت ادامه دادی، تو در مقابل اتفاق، مقاومت کردین لحظه با خدا دعوا کرديتو در ا. !زه ستين ستيھم

  ، به چه علت؟ی بخوابی توانیگر نمي، روز به روز به آن رنجش اضافه شد و اضافه شد و اضافه شد، اTن دیديرنج

   .,,ن رفته ام ياز ب شکسته ام، ده ام، ناراحت شده ام،يفھم"  داشته و بعدایدم، چرا ھمسرم آن موقع رابطه اين را نخرين زمچرا ف8,, 

  .مي کنیجاد مي خودمان، ای بد، خودمان براین لحظه و با دعايزه با اي را ما در ستی ھای گرفتارتمام

  . بد استی دعان لحظه،ياعتراض به ا" اص8.  بد، خواست بد استیدعا

  .  خوب استین لحظه، دعايداد ايرش روين لحظه، پذي شدن با اتفاق ایمواز

   : کندیپس رسول به او سفارش م

   ".ن لحظه اعتراض نکنيداِد اي بد نکن، به رویخواست بد نداشته باش، دعا" 

   سلطان که منیگفت توبه کردم ا

   چ فني ن8فم ھیاز َسِر َجْلد

  : مار گفتيآن ب

 Aف یچ امري و دروغ در ھی و حقه بازی و زرنگی گستاخیگر از روي من د،ن پسي از ا. من توبه کردم،پادشاه یا

  .  زنمینم

   : بقره ستۀ سور٢٢٢٢٨٨٨٨٦٦٦٦ ۀي زبان حالش آ. را برتابدی تواند عذاب الھیبنده نم(

   ...نَت َموAنا  َلناِبِه َواعُف َعنا َو اغِفرلَنا َو ارَحمنا اَ ۃُ  َوA ُتَحَملنا ما A طاقَ ...

  )...  سرور ما یيآمرزد و بر ما رحمت آر که تويمان در گذر و ما را ب ه و از گناھانِن مان بر ما مَ  ش از طاقتي ب،و پروردگار... 

  : ميي گوی میم، به خدا، به زندگيدار شويما ھم اگر ب. آن شخص، به رسول گفته

 یِ اق، عشق و انرژيمت و آرامش و سکون، تعادل و اشتيکه م8 کنم، ی ام را میگر چه با کار و کوشش، حداکثر سع

  . مميتسل افتد، ی که مین لحظه ھر اتفاقيا"  مآAیاورم، ولين جھان بي را به ایزندگ

  .  زنمی فوت و فن نمی مِن ذھنیِ  و زرنگیحقه باز یاز رو

   . امین لحظه آشتيبا ا

   .تان خواھم خوانديه قصه را انشاءY برايبق

                                      *  


