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 ۵١۵وان شمس، غزل شماره ي، دیولوم
 

 خانه دل باز کبوتر گرفت

  مشغله و بقر بقو درگرفت

  ديغلغل مستان چو به گردون رس

  ن فلک پر گرفتيکرکس زر

  یبو طربون گشت مه و مشتر

  زھره مطرب طرب از سر گرفت

  خالق ارواح ز آب و ز گل

   کرد و برابر گرفتیانهيآ

  یکينه صد نقش شد و ھر يز آ

  سر گرفتيچ مر او راست مآن

  ش فتادي داشت به پایھر که دل

  ھر که سر او سر منبر گرفت

  ت نداشتيخرمن ارواح نھا

  ز محقر گرفتي چیامورچه

  گر ز تو پر گشت جھان ھمچو برف

   چون تف خور درگرفتیست شوين

   برف و ھمه خاک شویست شو اين

  ور گرفتين خاک چه زيبنگر کا

  ديج بدان جا رسيخاک به تدر

  کز فر او ھر دو جھان فر گرفت

  ن دم معزول شديبس، که زبان ا

 بس، که جھان جان سخنور گرفت

  

 
 ٢٨٠١ت ي، دفتر اول ، بی، مثنویمولو

  
  ل مگسيافِت تاويزِ 
  

  ر برگ کاه و بوِل خرآن مگس ب

   افراشت سریبان ھميھمچو کشت
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  ام خواندهیا و کشتيمن در: گفت

  امماندهی در فکر آن میمدت

   و منین کشتيا و اين درينک ايا

  زنیبان و اھل و رايمرد کشت

   راند او َعَمدیا ھميبر سر در

  رون ز حدينمودش آن قدر بیم

  ن نسبت بدويحد آن چمیبود ب

  ند آن را راست کو؟يبآن نظر که 

  نش استيعالَمش چندان بَُود ِکش ب

  نش استين بحر ھمچنديچشم چند

  ل باطل چون مگسيصاحب تاو

  ر خسيوھم او بول خر و تصو

  یل بگذارد به رايگر مگس تاو

  یآن مگس را بخت گرداند ھما

  ن عبرت بَُوديآن مگس نبود ِکش ا

  روح او نه در خور صورت بَُود

  

  ٧۶۴٣ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

 تراشما نقّ : ان گفتندينيچ

  ما را َکّر و فَرّ : ان گفتنديروم

  
  ٨٧۴٣ت ياول، ب، دفتر ی، مثنویمولو

 
 ان چون از عمل فارغ شدندينيچ

  زدندی ُدھُلھا می شادیاز پ

  د آنجا نقشھايشه در آمد د

  ربود آن عقل را وقت لقایم

  اني رومیبعد از آن آمد به سو

  اي از میپرده را برداشت روم

  ر و آن کردارھايعکس آن تصو

  وارھاي شده دین صافيزد بر
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  مودنجا به نيد ايھر چه آنجا د

  ربودیخانه مدهيده را از ديد

  
  ۵۶٠٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

 
 ھفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد

  باش مرديتاکه عاجز گشت از ت

  نگذاردمیم: ن بوديپاسخش ا

   محترمیم ھنوز ايتا برون آ

  آخر مسجد اندر کس نماند: گفت

  دارد؟ آنجا کت نشاند؟یت وا ميک

  استت از برونآنک بسته: گفت

  بسته است او ھم مرا در اندرون

   درونیيآنک نگذارد ترا کا

  م برونيبنگذارد مرا کایم

  ین سو پا نھيآنک نگذارد کز

  ین رھي این سو بست پاياو بد

  ان را بحر نگذارد برونيماھ

    ان را بحر نگذارد درونيخاک

  
  ٩۶۶٢ت ي، دفتر ششم ، بی، مثنویمولو

 
 پنج وقت آمد نماز و رھنمون

   َصjٍة دائِمونیعاشقان را ف

  رد آن ُخمارينه به پنج آرام گ

   پانصد ھزاریکه در آن سرھاست ن

   عاشقانفهٔ يست ُزْر َغبّاً وظين

  ست جان صادقانيسخت مستسق

  اني ماھفهٔ يست ُزْر ِغبّاً وظين

  ا ندارند انس جانيدریزانک ب

 

* 
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   : کنمی موsنا شروع مسوان شمياز د ۵١۵غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنام،یبا سjم و احوالپرس
 

 مشغله و بقر بقو درگرفت               گرفتخانه دل باز کبوتر 

 که، کبوتر عشق یستي بای دل ھر انسان، مۀد که خاني گوی ست و موsنا می دل ھر انسانۀ دل، خانۀمنظور از خان

ب، کبوتر عشق، شروع کند در دل انسان، ين ترتي اجازه بدھد، کبوترعشق، وارد دلش بشود و به اید ھر انسانيبا. رديبگ

 بشود که یب، دل انسان، مشغول کارين ترتيو به ا. به آن آواز خوش و گردش قشنگ، مثل کبوتر، به بقر بقو کردن

  .مشغله و بقر بقو درگرفت. ده شدهي آن کار، آفریبرا

  .دي آی می زندگی که sزم است برایيزھاياز مرکز انسان، تمام آن چ. اما دل انسان مرکز اوست

ن، اگر مرکز ما که يبنابرا.  ما نشوند که دل ما شوندینقدر مھم براي، این جھاني ایزھاين است که، چين کار ايبھتر

 ما مھم تر از ین علت که آنھا براي باشد، به این جھاني ایزھايد، چي آی ما از آنجا مید و زندگي آی ما از آنجا میيراھنما

 ما از ی دارند به ما بدھند، زندگی زندگین جھاني ایزھايم که چي کنیما فکر م" نکه اشتباھاي الي ھستند، به دلیزندگ

نصورت، ما ين لحظه، در ايم در اي داری جسمیارينکه ما فقط ھشيل اين دلين به ايد و اي آی مین جھاني ایت ھايوضع

  .مي داریک دل جسمي

ن است که دل ما از جسم است و ھر ي اش ایم، معنياجسام آگاه ھستم و از ي داری جسمیارين لحظه، فقط ھشينکه ما ايا

  . ستیرون، فاقد برکت است، فاقد زندگيم بي کشی که از آنجا میزيچ

م يت خودمان را از آنھا بکشيم دور و ھويندازيم بيزھا را از دل مان بکنين چين است که ما ايگر ايک حالت دياما، 

  . شودیارياز جنس ھش. از جنس عدم شود. س عدم بشود بشود و از جنیدل ما، خال. رونيب

 یاگر رو. ردي گیکانال گنج حضور را م" ، مثjیک فرکانسي ید، روي که شما داریونيزي تلوۀرنديک، گيدرست مثل 

  .ردي گیآن فرکانس نباشد، نم

شتر از ينده بيا گذشته و آي شما مھم است، یشتراز خدا براي، بین جھاني ایزھايد و چي داری جسمیارياگر فقط شما ھش

نھا ھمه به ياا گذشته ھست، ينده يد راجع به آي کنی ھر چه که فکر میعنيد، يد به زمان ھستين لحظه مھم است، شما مقيا

  .        تواند وارد شودی دل ما، پر از جسم است و کبوتر عشق نمۀنصورت، خاني، در ا ھستیک معني

دار ي، بیا به عبارتي ست، ی شدن با زندگیکيا ي از جھان، و زنده شدن با آن، یاريدن خودمان به صورت ھشيعشق، کش

 یا با زندگي خود قائم شدن یم و رويزھا ھستيم و در خواب چي که جذب ذھن شدیاريشدن از خواب ذھن، بصورت ھش

  .  ماندن استیکي شدن و یکي

 شروع کند به آواز خواندن، یم، زندگي دھیازه مدار ماندن، ھمان عشق است و اجيدار شدن از خواب فکرھا و بيپس ب

نکه ينطور مثل ايه شده و ھميق دل ما، به آواز کبوتر تشبي از طریان زندگين بي و ایقين زدن موسيو ا. یقيزدن موس

 یونيزيک کانال تلوي افتد ھمانطور که شما ی کند و دل ما به کار میدا مير پي گی زندگی ما، با چرخ دنده ھاۀچرخ دند

د ي توانید، اzن مي، کوک کردديکرد ونيت آن فرکانس، ید، اzن روي توانستین موقع نميد، تا ايريد بگي توانیرا م

   ھست، یش زندگينھا تويد اي کنی مھم، که فکر میزھاين چي اۀختن ھمي، معادل ریپس کوک شدن شما به زندگ. ديريبگ
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  ند و شروع کند به آواز ي ست، آنجا بنشی فرمی ست و بیاري که از جنس ھشی کردن مرکزتان تا زندگیرون و خاليب

  :د کهي گوین مييو پا. خواندن و آواز عشق را خواندن

  خالق ارواح ز آب و ز گل

   کرد و برابر گرفتیانهيآ

 یاري ارواح، مرتب ھشۀن خدا، خلق کننديبنابرا.  کندی صحبت میراجع به ھر انسان.  زندیراجع به ما، انسان ھا حرف م

jخره بصورت انسان درآمدهينبات درآمده، بصورت جماد در آمده، بصورت ح" را فرستاده، بصورت مثsوان درآمده، با.  

نه ين بصورت آي خودش قائم شده و ایبرگشته و رو"  که آمده انسان را درست کرده، در انسان جذب ذھن شده، بعدایاريھش

  . خداستی روبرویا

 که مھّم اند و دل شما شده اند، یيزھايت تان را از ھمان چي، ھویاريکه بصورت ھشير صورتد، دي خدا ھستۀنيپس شما، آ

  . خدا بشومۀني خواھم آی ھستم، میاريد من از جنس ھشييد آنھا را و بگويندازيد و بيبَکن

ت ي ھم ھوین جھاني ایزھاي ذھن انسان و با چی رود توی میارينکه ھشيم کرد، ايش صحبت خواھيت که روين بيخود ھم

  . دردۀقي طریکي.  انتخاب استۀقي طریکي.  شودیدار ميق بي شود، بعد به دو طریم

  .یم بنام من ذھني کنی درست میک من ي شود، ما یت مي ھم ھوین جھاني ایزھاي رود به ذھن و با چی میاري ھشیو وقت

از جنس فکر است و از آنھا .  ستیذھنر ي از جنس تصویمن ذھن. ن لحظه ھستي، کارش به مقاومت به اتفاق ایمن ذھن

  .درست شده

  .ميشه با آنھا سرو کار داريم، و ھمي سر و کار دارم،ي گذاریکه اسمش را م، یما با سه تا قلم جسم

   .دنيدن و شني ست، مثل دی حسیافت ھاي دریکي

  . مایر از حس ھايدن، غيحاصل د" ر از مثjيغ.  فکر استیزيھر چ.  فکرھا ھستندیکي

  . نھا جسم انديجانات مثل خشم، مثل ترس، اين، ھيپس بنابرا. جانات ھستندي ھم ھیکي

  .ديت بشويا با فکر ھم ھويد يريا بگيد يد فکر بدانيشما خودتان را نبا. ک ابزار استيست، يفکر، اصل ن

  .جان ھستندي ھنھايم ھستم، مثل رنجش، مثل خشم، ايد که من دردھاييد بگوي نبایاريجان جسم است، بعنوان ھشيھ

  .نھاي کردن ایا قاطي. نم، من آن ھستمي بیم ھستم، ھر چه ميد حس ھاييد بگوينبا

ک ي کردن و بصورت ینھا را قاطي اۀ را آنجا بلند کردن و ھمیک فکرينھا، ي شدن و بردن ایجاني و ھیزيک چيدن يد

ن، ي که بلند شود بعنوان انسان خشمگیانسانک يل شده و ھم از فکر، مثل يجان تشکي که ھم از ھیجاني و ھی ذھنۀباشند

  موقت است... ن يا. ميده نشدين آفري ای، ما برایت به جھان است، وليھم ھو. ن آدم دلش بسته ستيا. ک فکر خاصي یدارا

 یفان عاریيل خودتان، به انتخاب خودتان، با راھنمايد به مي کنیا شما انتخاب مياشتباه است، دو تا راه ھست، بطور ساده، 

. ن راه استيبھتر. ن راه استيآسان تر. ک راه استين يا. دي خدا بشوۀنيتا بقول موsنا، آ. ن اشتباهيد از ايمثل موsنا، برگرد

  .ن برنامه ستيراه ا

  . کند، راه درد استی اطjع انتخاب میک راه، که مشکل است و بشر بي

د و مقاومت ي بخشی را قوام مید، من ذھني کنی را، حاکم می ذھند، عقل مني کنین لحظه، اعتراض ميھر چه شما به اتفاق ا

  . شودیشتر مي بی شما با زندگۀن لحظه، فاصليق مقاومت در مقابل اتفاق اين لحظه، از طريد در مقابل اي کنیم
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  ن يرد و ان خي و این انرژي شود و ایشتر مين شما و خدا بيد، ضخامت بي کنیشتر مينکه ھر چه مقاومت را بيدرست مثل ا

  .به شما برسد.  تواند رد بشودین ضخامت نمي که ذات خداست، از ایشاد

  .ن لحظه ستيزه با ايدر واقع، ست. زه با خداستيزه ھا در عالم، ستيتمام ست. ديزه را انتخاب کرده اينکه شما ستي ایبرا

ن ين لحظه، ايد در مقابل اتفاق ايومت کنشتر مقايھر چه ب. اصل شماست.  ستین لحظه زندگيا. ن لحظه ستيا مقاومت با اي

  . شودیشتر مين فاصله بيضخامت و ا

  .ميم برگردي توانیم و نمي کنیم، راه را گم مي شویما در فکرھامان، در دردھامان گم م

ست، با يرش نيقابل پذ" گر اصjين لحظه که اzن ديبا اتفاق ا. ید برگرديند که راه اشتباه است باي گوین دردھا به ما ميتمام ا

  .ن مقاومت، کمتر بشودين مقاومت، شدت اي، تا سرعت ای کنی، آشتی کنید، آشتي که به چشم زده اینک ذھنين عيبا ا

شتر ي رود، ھر چه شما پدال گاز مقاومت را بیلومتر ميل مقاومت است، با سرعت ھفتاد کي، اسم اتومبیليک اتومبيانگار 

 ینقدر شما آرام مي شود و ای شود، فاصله تان کمتر میھر چه کمتر م.  شودیشتر ميد، فاصله تان از خدا بي دھیفشار م

 شود، باsخره مقاومت تان در ین لحظه، مکرر در مکرر مي با ای شود، آشتیاد ميرش تان زيد، پذي شویم ميد، تسليشو

 خواند و یکبوتر عشق دارد بقربقو مد که تو دل تان، يني بیکدفعه مي موقع ھا ی شود و بعضین لحظه، کم ميمقابل اتفاق ا

   .           رونيد از جھان بي کنی میواش حس آزاديواش يشما 

د، ي کنی میھر فکر. ندهيد تو زمان، به گذشته و آيد که افتادي شویکدفعه متوجه ميد، ياد کنيزه را دوباره زي اگر ستیو، ول

  . ست، خداستین لحظه زندگيا. ت شدي اھمین لحظه بيا. نده ستيا آيمربوط به گذشته 

  .زھا مھم تر از خدا ھستندينکه چي ایزھا دل مان شده؟، برايچرا چ

  ب آنھايا ترکيز باشد، يات، که ھمان سه تا چي شود، پس جسم، مادین لحظه مينده مھم تر از اي گذشته و آیعني زمان، یوقت

  .ديت خود را بسنجيه وضع کند کی ست و ھمه به شما کمک میيکتاي ی و فضای مھم تر از زندگ

د که ي شویکدفعه متوجه مي شود، ین لحظه، کم مينکه مقاومت شما در مقابل اتفاق ايو بمحض ا. م مايد برسينجا باي به ایول

  .دي آیاز مرکز شما، خرد م

  .دي آین فکر بکر است، از آن ور ميا. دي آی میک فکريد، ين لحظه نشسته ايا

 که یينده، فکرھاي انتقام جوین کننده، فکرھاي استرس آور، خشمگی شما، با فکرھاۀمسئل.  شماستۀن فکر راه حل مسئليا

  . شودینھا حل نمي، مثل ترس، با ایجانات آن مثل توقعات، مثل نگرانينده ھست و ھيمربوط به آ

 توقع دارد و یسھر ک. نده ستي در زمان است، زمان آیعني ترسد، ی میھر کس. نده ستي در آیعني نگران است، یھر کس

 یھر کس.  کند، در گذشته ستی احساس تأسف میھر کس.  تواند خوشبخت بشودین آدم نمي ست از مردم، ایتوقعاتش جد

  .مان است، در گذشته ستي پشیھر کس.  کند، در گذشته ستی کند، خبط میاحساس گناه م

  .مي ھستآنم ي کنی ست و ما فکر می ذھن، اسمش منی جسمیک باشنده اينده بودن، مربوط است به يو در گذشته و آ

  ن لحظه ست،ي کند که در ای می که به زندگین لطفيبھتر.  کندی ارزش مین لحظه را بيا. ن لحظه ستيکارش، مقاومت به ا

  . ستیشه ناراضيھم. نده ستي که در آیگريک حالت ديدن به ي رسی دھد، برایله قرار مي دھد، وسین را پله قرار ميا

  .ستي خدا وصل نینکه به فراواني ای کند، برای میابيحس کم. ستينکه وصل ني ای کند، برایکمبود مشه حس يھم

   ما، رشد ما، بلوغ ما، در چه ۀ، توسعیشرفت زندگي، جھت پید که ضربان زندگي دانید، مي دانینھا را مياما، حاs که شما ا
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   پر بشود و در یاري و بودن و ھشی فرمی و خدا و بی بشود و از زندگی دل از جسم ھا خالۀ رود، که خانی میجھت

   شود، آن چھار بعد چه بود؟ی کند و جدا می، آن چھار بعد را رھا میارينصورت در ما ھشيا

م و خدا خودش ي دھیار خدا قرار مينه در اختي ما و بصورت آیکيزيجانات ما، جان في ما، ھی ما ـ  تن ما، فکرھایکيزيبعد ف

      .          دني بیرا در ما م

ن يا دروغيد؟، ييد دروغ بگوي کنید، جرأت مي خدا ھستۀنيد که شما آياگر شما، باور کن.  ستی مھمیلين مطلب خيخب ا

 شما مھم ی براین جھاني ایزھايد چيد؟، و باز ھم اجازه بدھين موضوع برداريا حواس تان را از ايد؟، يبت کنيا غيد؟، يباش

  .نکار رايد اي کنینم.  شما را جذب بکنند؟، نهیاريند که تمام ھشنقدر مھم بشويبشوند؟، ا

  ا ھستم؟يآ.  خدا بشومۀنين است که من آين جھان ايا منظور از آمدن من به ايت بودن من و يد نھايي گویم

  .د؟، جواب اگر نه ھست، پس اشکال ھستي خدا ھستۀنيا شما آيد آيشما اzن از خودتان بپرس

  .ديد بشوي توانیم" د؟، حتمايود بشي توانیا نميآ

  . شودی شود کبوتر عشق، در دل شما بخواند؟، البته که میم

  فتد؟يکار بوده، به کار بي شود دل شما، تا حاs که بیم

  .ی وین تيست ايرد، خب مشغول ني گیرد، نمين کانال گنج حضور را بگيد اي خواھید، مي گرفتیونيزيک تلويشما 

  . ردي گیگر را مي دیست، کانال ھاي منظور شما مشغول نیبرا

  .  خوردیرد، خب بدرد شما نمي گیگر را مي دیگنال ھايس. رديگنال خدا را بگيد سيخب دل شما، با

  . ديامدين کار ني اید، براي جسم شدۀنيشما آ

 شما بطور یوقت.  دھدی شما، اzن دردھا را نشان میاريد، ھشي گذاریجسم شما و جان شما و روح شما، ھر چه اسمش را م

   چه؟یعني ترسم، ینه دارم، من درد دارم، من نگرانم، من ميده ام، من کيد من رنجيي گوی میکل

  .ستين درست نيو ا. نھا ھستميد من ھمه اش ايي گوید ميدار. دي جسم ھستۀنيآ. ديستي خدا نۀني آیعني

 فکر و ۀد، ھمي سالم سه ساله، دو ساله نگاه کنۀما به بچش. مي داری بازیيتوانا. مي ھستیارين جھان، ھشيم به ايي آی میما وقت

 یل مينقدر باورھا تحميوسف، ايان، برادران ي پدر و مادر و اطرافیدر اثر کوشش ھا. مي دھی ست، از دست میذکرش باز

 ینسانک اي رود و ی از دست می و حالت خداگونگیگوشين بازيت شوند که ايم با باورھا ھم ھوي کنیشوند و مجبورش م

ت بشود و من درست يجانات، فکرھا و حس ھا، ھم ھويز، ھيد نگران باشد و بترسد و با آن سه تا چيم که باي کنیدرست م

  . کنندیک ميکند و مردم چون من دارند و درد دارند، من را تحر

  . کنندیک ميا تحرگر شما ري دید، من ھايد بدانيد باير نورافکن خودتان ھستيد که خودتان زي ھستیشما اگر انسان

   کنند؟ی کنند، دارند چکار میک مي تحریوقت

  .  من اثر بگذاردی تواند رویچکس نميمن، نه، من پھلوان ھستم، ھ د کهييد بگويشما نبا.  آورندیدارند من شما را باs م

  . خواھد بکندیپس، معلوم شد خدا چکار م.  کنندیک مينه، تحر

ند، ينه کند، خودش را در ما ببي خواھد ما را آیکار ھم م. رد و به کار واداردير بگاي خواھد مرکز ما را در اختیخدا م

م، ي بشوین جھاني ایزھايت با چينجا، ھم ھويم اييايست که ما بي نینطوريا. ان کندياتش را از ما بيش و خصوصياستعداد ھا

  .ميم، برويريم، بعد ھم بميم، پز جمع کنيم، شھرت جمع کنيشتر، بھتر، مال جمع کنيو به شعار ھر چه ب
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  . جغد بخواند. ست و کبوتر عشق ھم در دل ما نخواندين مشغله نيا

  .ميامدين کار ني ایم، برايد، درد حمل کنياي بوجود بی و گرفتاریک اوقات تلخيم آنجا ي گذاریم، ھر جا پا ميخرابکار بشو

  . شودیم چه مينيد، تا ببيم خواند، به آنھا ھم توجه کني ھم خواھیامروز چند تا مثنو. دي گوید که موsنا چه مينگاه کن

       ن فلک پر گرفتيکرکس زر              ديغلغل مستان چو به گردون رس

، آواز   ین زندگين رفت و شروع کرد اي از بی جسمیاري قرار گرفت و آن ھشیار زندگي در اختیپس، دل انسان ھا، وقت

   غلغل شان، جوشش عشقی ھستند و وقتیزدين ھا مست اند، مست عشق اند، مست شراب ان انساين، ايخواندن در دل ما، ا

د، ي خورشیعني ،ن فلکيکرکس زر شود، ین جھان پخش مي دراین ارتعاش وقتيد، ايدر مرکز انسان ھا به آسمان رس

ار خدا يما انسان ھا در اخت دل ی تواند باشد که وقتین مي اش ایک معني. د آسمانيخورش. د شروع کرده پرواز کردنيخورش

.  شودین کھکشان ھا پخش مي در این انرژيان کردن، اي آنجا خودش را بیا زندگي کند، خدا یرد و شروع مي گیقرار م

  .  گذاردیز اثر مي ھمه چیرو

ادمان يم، ي ھستیاريک ھشي، ما انسان ھا ھمه ی انسانیاري تواند باشد که ھشین مي جالب است، ایلي اش که خیک معنياما، 

ند با آن سه تا ي آی، انسان ھا میت شدگياز ھم ھو. زدي خی برمی ذھنینھا، از من ھاينھمه تفاوت ھا و تعصبات و ايا. باشد

  .  شوندیت ميز ھم ھويچ

  . مين ھستيند، ما اي گوی کنند، می درست میک جسمي آنھا ۀلي بوسیعني شوند، یت ميھم ھو

  ري روند که در زیادشان مي. رندي گی می جدیلين تفاوت را خيا.  شوندینسان ھا متفاوت مو حاs، چون باورھا متفاوتند، ا

  .  ھستندیاريک ھشي

د ي ھمه بایول. د بجوشدياو با.  جوشدیک جور مي انسان ھا ۀو خدا در دل ھم.  ھستندیاريک ھشي. ک نفرندي انسان ھا ۀھم

  . ندازنديد آن تفاوت را بينه بشوند، ھمه بايآ

ن ي تواند ھمی، می ھم بطور جمعین جھان، ھم بطور فرديدن دل انسان در، در ايد از طپي آی بوجود میدي خورشک،ي

 ی کند، به پرواز در مین جھان پخش ميکه عشق و لطافت را در اي در حالی انسانیاري ھشیعني. ن فلک باشديکرکس زر

  . چه تک به تک، چه جمع با ھم. ديآ

 ی شود، انرژی بد ما ھم جمع میالبته انرژ.  شوندی مستان، جمع مۀ ما ھا، ھمۀ ما ھا، برکت ھمۀ ھمیکي ما ھا، نۀعشق ھم

 ۀ بندايم، يطان ھستي شۀم، بندي کنی کار میطان من ذھنير نظر شين لحظه، زي دارد که ایبستگ.  شودی ما ھم جمع میطانيش

  .ت، بله سی خواند؟، اگر جسمیطان دارد آواز ميدر دل ما، ش. ميخدا ھست

حاs، ممکن است که . م از آن خوابيدار شده ايب. مي خواند، خب پس ما مست عشق ھستیدر دل خjء ما، خدا دارد آواز م

  . ک انسان باشدي مختلف ی کند، جنبه ھای، ماه و زھره که اzن دارد صحبت اش را مید، مشترين خورشيا

 ید و آن شاديت را شما بردارين خاصي ست و ایر غزل، جار، دارد از اول دیتيک خاصي، یک رگه اي، یزيک چي یول

  . ستیخدا از جنس شاد. ست

  من شادم؟ دياز خودتان بپرس

          . داردیان بستگي مال ذھن است، به سود و زیخوش.  فرق داردی با خوشیشاد

    .انيا زيود در اثر سود  شی، خوش و ناخوش میمن ذھن.  ستیمال من ذھن.  کنم، ناخوشمیضرر م.  کنم، خوشمیسود م
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  .  برخوردار استیت آرامش و شادياما، خدا از خاص

  . شودی و طرب حس می کند به ارتعاش در دل ما، بصورت شادی شروع میآرامش است، سکون است، وقت

   مطرب طرب از سر گرفتۀزھر              یبو طَربون گشت َمه و مشتر

  .ع است و بوطربون جمی پدر شادیعنيبو طَرب، 

 یوانات، انسان ھايز، حيارات، ھمه چي جھان، سی دل ما را روین ارتعاش عشقيھم اثر ا. یشاد شدند ماه و مشتر.  شادیعني

  .ک انساني مختلف یت ھايد، ھم خصوصي گویگر ميد

 یدرحالت. دد گرید مي گردد، ھم دور خورشین مي زمۀم که ماه ھم دور کري دانی دھد که، مینشان م.  ماستۀک جنبيماه، 

  .ميم، ھم به خدا دارين جھان داريم، به اين داري به زمیک چشميم، ھم ي خدا ھستۀنيکه ما آ

   :دي گویم، موsنا مييم بگوي توانیم. مي چرخین ھم ميم، البته حول اي چرخیحول او م" دائما

  .مي حضور داریاريم، پنجاه در صد، ھشي داری جسمیاريپنجاه در صد، ھش

م، ياگر داشته باش. ميندار. ، بودن، نباشدی عدم، فضا، حضور، خدا، زندگیاريم که پشت اش ھشي، نداری جسمیاريچ ھشيھ

  . مي شویگم م

و . مي دھیگر واکنش نشان نمي ما د،...ت ما را ي نھای بۀشي رۀد جنبيشا. م است، بزرگ استي ھم حجیمشتر. باستيماه ز

م، ي که ما باشی شادیزھره، خدا.  ما، در حالت حضور استی پراکنید ما و شای ست، حالت شادی شادیزھره که خدا

  .، آن گم شدهی و آن رقص با زندگیگوشي و آن بازیر ده، آن تازه گي زیين سال ھاي ھمی اش را گم کرده، برایشاد

  .دوباره بدست آورد

 در ی ما، از جمله پراکندن شاد مختلفیت ھايم، و خصوصي خدا شدۀنيم آيم به ذھن، برگشتيم، رفتي بودیاريپس ما ھش

 یو مشتر.  ست در آسمانی شادی، خداسم ھا راين سمبلي دانند، اینھا را نمي ایاگر کسان مطرب، زھره، ۀجھان، زھر

د ماه، فقط حول ي گشت، فرض کنین ميھمه اش، حول و حوش زم"  ماه، قبjیوقت.  ستیيبايماه، سمبل ز. ن استيبزرگتر

   شود؟ین جھان مھّم است، دل ما باشد، ميھر چه که در ا. مي ما فقط حول فرم بگردیعني.  شود کهینکه نمين بگردد، ايزم

  . ني شود ای، نمنه

، و ماه، حالت گشتن ما، دور فرم و دور یيکتاي ی ست، در فضای انسانیاريد، پرواز ھشيم که خورشييم بگوي توانیپس م

  رند ين جھان، که ھمه بگي در ای ما در پخش شادیھره، حالت خداگونگ، حالت عدم واکنش ما، زید و خدا، و مشتريخورش

  .مي داشته باشید ھمچون حالتي ما بایعني. ن ارتعاش را، از سر گرفتيا

  ند به منياي ترسم، توقعات دارم، مردم بینم، مياسترس دارم، خشمگ من دي گوی که میت من ذھنيبه ھر صورت، وضع

   .           ستين قابل قبول ني ھستم، ای خوریک موجود توسري" ستم، من اصjي دھند، من مسئول خودم نی زندگ

  .               از انسان ھاستیلي خیت فعليکه وضع

ادمان باشد، ما درست است که يشه ي ست که با ماست و با خداست و ھمیتيک خاصيد، طرب، از اول، يني بینطور که ميھم

   :ت بعديم، در بيي گویاzن ھم که م. شتر وجود نداردي بیاريک ھشي م، اما،ي کنی صحبت میيدوبا لفظ 

   کرد و برابر گرفتیانهيآ              خالق اَرواح ز آب و ز گل

  د، و ي آی میاريد که ھشييا شما بگوي شود یدار مين جھان، بيد به اي آی که میاريت و ھشييخدا ن است کهيمعادل ا



            2014Sep                   523 #   Program 17                    ٣٣٣٣٢٢٢٢٥٥٥٥ شماره حضور گنج رنامهب

11 

 

  . شودی، منطبق میاري، به ھشیاري ھشیعنيند، ي بی مني بزرگ، خودش را در ایاريھش

م يم، بدانيل بشويد تبديما با. مي زنیم حرف مي ست، فقط داری معنین لفظ البته، بيا.  فرم استی بیاريخدا از جنس ھش

  .ن غلط استيم، اينکه ما شناختي فرم است، مثل ای بیاريم خدا از جنس ھشيي گوینکه ميا. چه ھست

  . دي شود فھمیبا ذھن نم. ستيم چيم، بدانيشوبل يد، تبديفقط بانجا، يم ايي گوی که اzن میيزھايشتر چيب

  نه کجاست؟ ين آينم، اينه بده ببيک آي. ستينه چيد آي شود با ذھن شما بدانینم

دن و ي شندن وي، مثل د ماستی است، حس ھاجانيھ است، فکر، که سه تا جسمبا آن .  با ذھن اتیدا کني پی توانینه نميآ

 ی را می مادیصدا. دينيد ببي توانی را میز ماديشما چ.  ستیلوازم ماد. ن جھانينھا، لوازم ماست در ايلمس کردن، ا

  . کهديد بشنوي توانینمکه را  سکوت. ديد بشنويتوان

ک يت که در ما ن اسي اش ایمعن. ميني بی، آسمان را میني بی خjء را میوقت" اتفاقا. دينيد ببي توانیرا که نمخjء 

  . بکندیيشناسا. متوجه باشدند ھم غلط است، يند، ببي تواند عدم را ببی وجود دارد از جنس عدم، که میتيخاص

  ن، خjء ھست؟ي زمۀن ماه و کريد که بي شویشما از کجا متوجه م

 ی میيارد شناساآن د.  داندیآن م. اصل شماست.  وجود دارد که جنس شماستیک خjء اينکه در وجود شما ي ایبرا

  .دي شوی کند، شما متوجه می میي آن شناسایوقت. کند

نکه در آن جنس، از جنس سکوت ھم ي اید؟ برايست، بشنويد؟، سکوت که جسم نيد سکوت را بشنوي توانیشما از کجا م

  . م به خودماني دھی اَمان نمما.  ھم ھستیاز جنس شاد. از جنس آرامش ھم ھست. ھست

   و ز گلخالق اَرواح ز آب

   . کرد و برابر گرفتیانهيآ

   :نجا کهيد به ايم، رسي که کردیين صحبت ھاي اۀ، ھمیعني

م، لفظ يي گوی ھم که میارينھا لفظ است، روح ھم لفظ است، ھشي اۀ، بودن، ھمی روح ھا، خدا، زندگۀخلق کنند خالق ارواح،

ک يد که از مرکزتان يني بیکدفعه ميد، يد و آزاد بشويکننھا را رھا يد، ايدي که بھش چسبیيزھاين چينکه شما، اياست، ھم

  . ديد، بدانيشوبل يد تبديبا. ستيرون نيان بي، مربوط به سود و زین شاديا.  جوشدی میشاد

  نھايسوال و استدsل و بحث و جدل و ا... م، يم، سوال بکنياستدsل بکن.  خواھم بشناسمید من مييد با فکرتان بگوينيد بنشيياين

  . گل ماده ست.  ستیاريآب ھش آب و گل،. نھا مال ذھن استيا. ده ستيفا یب

ھم ماده .  خلق کرده، اسمش انسان استیگريز ديک چي که خلق کرده، یيزھاين ھمه چي آمده، پس از اید، زندگي گویم

 ی جنس خداست، که ب خدا ازۀنينه، آي درآورده بعنوان آیزيک چين ي ایاز تو.  ستیاري ست، ھم ھشیيمايست، ھم مواد ش

  . کندی دارد به آن نگاه میعني.  دھد و برابر خودش گرفتهی را نشان میفرم

،sکند؟، ی کند؟، ساعت پنج نگاه می نگاه مید کيينگو.  کندید، خدا دارد به شما نگاه مي خدا ھستۀنين لحظه، آي شما احا 

  .                   کندینگاه م" ، دااااائــما...ساعت 

 آن است و ی ست و فرم ما تویيکتاي یھمه جا عدم است، فضا. م، عدم، فرم شما را محاصره کردهيري در نظر بگیطورنيا

  .ميما آن ھست. خدا خودش را نفوذ داده به صورت عدم و خjء در درون ما

  . ندي گویکدانان ميزيھمانطور که ف.  ستی بدن ما خال،% 99,99
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  .  ست که ساخت شما باشدیبيب و غريخت عجک ساين ساخت، يب، اين ترکيپس، ا

 خواھد ظھور یق او ميش را از طري کند و استعداد ھایارانه به او نگاه مي شود از خواب ذھن، خدا، ھشیدار مي بیکه وقت

که فقط آورد ي بوجود بیيو از شما نقشه ھا. ندي خواھد خودش را در شما ببیم. د در مقابل اويد شما مقاومت کني توانینم. بدھد

  . اوستیاستعدادھا. ت اوستيخاص

  .دينيآفريد بي توانیار او باشد، ميکه دل تان در اختي خواھد، در صورتیھر چه که دل تان م

ن لحظه و در اثر مقاومت، بخار و خاک و يد در مقابل اتفاق ايد، مقاومت کني خدا ھستۀنيکه شما آيا رواست؟، در حاليآ

  ند؟ينشنه بين آي ای، زنگ، رودانمينم

  نه؟ ين آي شما، شده زنگ اۀ کھنیا رواست؟، رنجش ھايآ

  ک متر ياد شده که ياد شده، زياد شده، زياد شده، زينقدر زين زنگ اينه ست و اين آي شما، زنگ ای دردھاۀرواست؟، ھم

  ن رواست؟يضخامتش است؟، ا

  م؟ي کنیم، درد حمل مي گذاری درد میرواست ما درد را رو

م به ي خودمان باشد، حواس مان را دادینکه نورافکن مان روي ایم، بجاي خودمان را رھا کردینه گي آن حالتيرواست؟، ا

  م؟، رواست؟يگران را ھم عوض کنيم دي خواھیم، مي ھستیکه خودمان پر از درد و گرفتاريگران، در حاليد

ن ي شما مھّم است، زنگ ای برایعنيد، يشدت ي که ھم ھویزيبا ھـــرچ. مينه بشويم آيياين است که ما بيا کار درست اش اي

 مھم است و دل ی که برایزيھر چ.  خداستۀنيد زنگ آي کنید، با خودتان حمل مي کنی که شما رھا نمیيتمام دردھا. نه ستيآ

  .مي خدا بشوۀني گذارد ما آینم. نه ستي کنند، زنگ آیم، آنھا ما را ول نمي گردیماست و حول و حوش آنھا م

  .دينه را صاف کني خواھد شما، آی کند و میادتان باشد خدا دارد به شما نگاه مي، شما شهي، ھمیول

 ی نمیزيد که چه چييد، بگوي کنم، به خودتان نگاه کنیم خواند، و من از شما درخواست مي خواھیامروز چند مطلب از مثنو

  ستم؟ي خدا نۀني خدا بشوم؟، چرا من آۀنيگذارد من آ

  ا من درد دارم؟يآ. ديد متوجه بشوي توانیم، شما مي خوانی موsنا م که ازیاتين ابيبا ا

  ک يد و ي کنیيب جويد عي خواھید و ميني بیب در مردم ميشما ع م اگريم، گفتي رویر بار نمي ما زینجا، منتھيم ايبارھا گفت

  . نه ستين آيدر واقع زنگ ا. ب، در شما ھم ھستين عين مطلب، اي دارد، اید که شما را به واکنش وا ميني بی میزي چ

  . روندیر بار نميمردم ز

 یب است، پر از گرفتاري که دارم، پر از عین ھمسريمن با ا ديي گوید، ميني بی مینک من ذھنيخب معلوم است، شما با ع

   کنم؟ی؟ زندگیست، چه جور

  .                          کهی رویر بار نميز. در توست

بت يمن معتاد به غ: یني بی خودت را مۀني آی، زنگ ھای، قبول کنیول. ی شویاzن که نم. ی شوی، متوجه مینه شدي آیوقت

ت ي کنم، به بد و خوب اھمی کنم، بد و خوب می ذھن ام، قضاوت می برم توینم، مي بیمن م. معتاد به قضاوت ھستم. کردنم

م من ي گویند، مي گوی ھم به من مینه بشوم وقتيد من آ گذارین کارھا نميا. مي گوینھا را مينم اي نشی چسبم، می دھم، میم

  . رومیر بار نمي کنم، زی کنم؟، من نمین کارھا را مي، ایک
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 چهچکس ھم نباشد، با خودت حرف بزن بگو با، ي، خب از خودت بپرس، تنھا باش، تو اتاق باش، ھی رویر بار نميخب، ز

   خدا بشوم؟ۀني گذارد من آی نمیزيچ

. نمي بی خودم را مۀني آی روی کنم، در من است، و من زنگ ھاینم و قضاوت مي بی که در مردم من می بدیزھاينکند آن چ

  . خدا، محروم کردهینه گي ھا، مرا از آین گرفتارين زنگ ھا و ايو ا

رون، يبد يديد، کشيت اي که باھاشان ھم ھوی ذھنی خالص، خودتان را از آن فرم ھایاريد، بصورت ھشينه شدي شما، آیوقت

  .دي آیرون مي شما، نقش ھا بۀنين آينصورت، از ايدر ا

  سر گرفتيآنچ مر او راست م              یکينه صد نقش شد و ھر يز آ

، از من یدل تان، من ذھن اي. رونيد بي آیشه نقش ميک نفر، شخص شما، ھمي ۀني انسان ھا و از آۀنينه، از آين آياز ا

  . ستین جھاني ایزھايچ.  ستی دل من اzن، من ذھنیعنيرون، واکنش يد بي آی میذھن

  .  فھمد زنده ست؟، با واکنشی از کجا میمن ذھن

  .  خjقیند، فکرھاي آفریک مي نینکه خدا، نقش ھاي فھمد؟، از ای ست، از کجا میي که دلش خدایکس

در . ديني بی دان ھا میقيدر موس. ديني بی را در ورزشکاران میشما ھمچون حالت. نديآفري بی عالیقيک موسي تواند یم

م،  ي خوانین که ميھم. ديني بی میدر فردوس. ن جھاني آورد به اید که خرد را ميني بیدر موsنا م. ديني بیدانشمندان م

  .گرينقش است د

  .نه شدهي آده؟، دلي آفرچهن نقش؟، ي ای ھست توچه

د، ي تواند شعر بگویاو ھم م. ندي آفری ست، درد مینه نشده و پر از کدورت است، زنگ است و گرفتاري ھم که آیدل

  : کندی، از ضعف انسان، صحبت می خوانی شعر را میول

، تنھا ین روز انداختيستم، چرا مرا به ايف ام، من مسئول نيد، من ضعي خورم، مردم، به دادم برسیبدبخت ام، توسر

  . ماندم

  . چاره ام، ظلم شده به منيب. ست ی دل مان من ذھنیعني. ی من ذھنیعني چه؟، یعنينھا يا

  ؟چرا. ميپھلوان ھست. ميکه ھر کدام از ما رستم ايدر حال

  .عقل کل است. ن فکر ما، خداستيپشت ا. دل ما خداست.  دل ما پھلوان است

 یکي، چه خدا باشد، ھر دو یاريد بعنوان ھشي چه شما باشمر او راستد ييشما چه بگو .سر گرفتيآنچ مر او راست م

  .د، نهينه نباشياگر آ. دي باشنهيآکه يدر صورت.  خواھد بروز کندی خدا دارد از شما می ھر استعداد.ست

 یفاصله م. مي شوی خارج مینه گين لحظه، از آيم، بسته به شدت مقاومت به اتفاق اي کنی که مقاومت میبه درجه ا

 ین لحظه قضاوت نميقل مان را جع به اتفاق ام، با عي شویم مي شود، تسلی که مقاومت مان کم میبه درجه ا. ميريگ

 متوجه یکي ست که اگر یحاs، الفاظم، يم، قانع ھستيم، شکرگزار ھستي ھستیم، راضيري پذیم، مي کنیزه نميم، ستيکن

   .نه، بھتريشتر آيھر چه ب.  شودیت مي مان تثبینه گيآ، شودب

  .دينه باشيد آي بایول.  دھدی مد، ھر چه صاف تر، شما را بھتر نشانينه نگاه کنيشما با آ
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فjن و ...  ست وينجا چيا، اگر شروع کند به انتقاد کردن و ینقاش.  کشدی، نقاش ممي گذشته داشتۀھفتم که، ي ھستیما نقش

  .ندي آفری فھمد، خرد نقاش دارد مینقش از کجا م. دي آی، نقاش بدش منھايا

  . دي آی، من خوشم نمیديکش ... یرا آنطور... ش يچرا آنجا دي گوی مینقاش

  . شودی، خراب میستي، شکر گزار نی ھستید، ناراضي آیخوشم نم یي گوی که میبه درجه ا

  .م خوانديم، خواھيدي رسیامروز در مثنو

د، ي بکنیھر لحظه شما شاد.  اعjءۀ را شکوفا کند، به درجیند، زندگيآفري بیند، شاديآفري بی تواند خوشبختیخدا ھم م

 تان شاد بشود، رابطه تان با بچه تان، با ھمسرتان، خوب بشود، با مردم یاد بشود، زندگيد، پول تان زي باشآرامش داشته

  .دينه بشويکه آيد، در صورتي بشویخوب بشود، دوست داشتن

، شتريزھا و با دردھا و مقاومت بيت شدن با چيد، با ھم ھويش را بپوشانيد، رويد خراب کنينه را بخواھيکه آيدر صورت

  .دي خواھینکه شما مي ایند، براي آفری مینقدر زشتيا.  تندین مي ھا را دور ایزشت. دي آی بوجود میخراب

 ی شود، نا توان می شود، بعد ده تا می شود، دو تا داشتم، چھار تا میض ميض اندر مري شود، مریض ميبدن ما مر

جاناتم پر از درد است، ي کند، ھیکند، نه جسمم کار م ی رود، نه فکرم کار میادم ميزھا ي کند، چیشوم، فکرم کار نم

  .د خدا، بابا، رحم کن به منيي گویخشم است، شما م

 با یدار. زه و مقاومت را فشار نده ھر دفعهيخودت پدال ست. ی خواھیخودت م.  بابا، تو خودت، به خودت رحم کنیآ

.  ھا رای تند زشتیت خوب بشود؟، خدا دارد م ای زندگی خواھی، می تازی مقاومت مۀلومتر در جادي ک١٥٠سرعت 

  . مينه را کدر کرديآ.  تندیشه او ميھم

  .واضح است.  رساندیجه ميبه نت.  کندیم سريم  که او دارد، در شمایزيھر چ

. ميدار ھستيب. م از خواب ذھنيدار شديب. ميم ھستيتسل.  کندی دخالت نمی ذھنعقل من. مي شوی خدا مۀنيآ مياد گرفتيپس 

. ربه ستنھا تجي ما، ا ما، بدنیجانات، تمام فکرھاي ھ مان، آن دھد، اسمی که ذھن مان نشان میزي آن چامم تمي دانیم

نه ي آیوقت.  ماستیانه، که خدا دستش گرفته، بعدش جسم ھيآن آ. مي کنی میاري ھش ست که ما بصورتیتجربه ا

  .ن حالتيده شده، بدترينه پوشي آیوقت. ن حالتيبھتر. ی زندگ شود از شرابیراب مي ما، سیم، تمام ابعاد جسميھست

  ست؟ي مردم نسبت به من چیر ذھني کنند، تصوینم مردم به من چه فکر مي کنم ببین جھان نگاه ميمردم، ھمه اش به ا

  . زھاستين چيحواس شان به ا.  کنند؟، پول ام چقدر است؟ید مييست؟، مرا تأيحرف شان چ

  ف.  خودش کار کندیفقط رو.  خودش کار کندید روي بایھر کس. دينه بکنينه را آيد آيد، باي آی در نمینھا زندگياز ا

 کند یدارد کمک م.  تواند کمک کندیاو ھم م. ر مثل موsنايک پي ھم یکي. مينه کنيم خودمان را آي توانیما خودمان م

  .               ميت استعداد داري نھایما ب. ن لحظهي ارش اتفاقين لحظه، پذير و اتفاق اي شما و پ. گريد

ن ي ارش اتفاقين لحظه، با پذيم در اي بشوی با زندگیاگر مواز.  ماندیم، ھمه خفته در ما ميم مقاومت کنياگر بخواھ

  .یي کند به شکوفایلحظه، استعدادھا شروع م

  ھر که سر او سر منبر گرفت              ش فتادي داشت به پایھر که دل

  ؟ چهیعنيدل دارد . ارد، متوجه موضوع است دل دیھر کس
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  .ستيدلش جسم ن. دلش بودن است. دلش عدم است.  داردی زندگدل.  ستیدلش از زندگ .دلش از خداست

 ی زندگینھا، به پايا. یوانيوان، ھر حيحو . و نبات، مثل درخت.  سنگیعنياز جماد، . دل دارند"  موجودات، اتفاقاۀھم

  .نهين آي ایدم پا.  افتندیم

 را و ین انرژي خواھد اینه ھست که مين آياز ا.  خدای، برای زندگی ست برایز مھمّ ينه بودن ما، چين آيد ايتوجه کن

  .ن خرد را در جھان بتابانديا

 ینم. دين حرف را نزنيچه بشود؟، ا"  چه بتاباند؟، حاs مثjی چه که بتاباند؟، برایعني فھمم، آخه ید من نمييشما نگو

نه ينه مان را آين است که آي ما ان کاريده اند، اولين راه را، رسي که رفته اند ایي آنھاقيم از طري دانی میول. رام چيدان

خالق ارواح ز آب و ز . نه را بوجود آوردين آيخدا ا دي گوید، مي توجه کنبه آن شعر. ھست... نه ي ما، آۀنيآ" اتفاقا. ميبکن

  و   کردیانه يگل آ

  .ینه را ساخته، تو که نساختين آيخدا ا یعني

  م ما؟ي کنین کار را مي چه ایآخر برا. مي اندازینه را از کار ميم، آي کنی می ذھن که ما بعنوان منیتنھا کار

  . مياشتباه کرد. ميمتوجه نشد. مياد گرفتياز ھم 

دا کرده، ير پ که سیھا موجودن، تنن جھايدا کرد در اير پ سیھر کس. دا کردي او را پر ذھن اش، سیاما فقط انسان، تو

  .مير دارم، سي شویدار نمي بیوقت. نهيم آي شوی ذھن، مم از خوابي شویدار مي بیما وقت. ن توھم انسان استيھم

د، ي آین لحظه خوشم نميم از اي گویت دارد و من ميمرکز.  من مھم است عقل.من.  منعقل ميي گوی میعنيم، ير دارس

م مردم را ي خواھیم، مي کنیحت مي منبر نصیم باsي رویو م. یعنيد ي گوی می ذھن، منميي گویما م. من در کنترلم

م دل ي فھمیاز کجا م. ميدل دار" ما اوs ن است کهيم، ايري گیاد ميت ين بي که از ایزيچ. م فرعوني شویم. ميعوض کن

نه صاف باشد، ين آين است که اي حواس تان اد، ھمهي کنی را حفظ مینه گيد، آينه ھستين آي ا که دنبالی، به درجه ام؟يدار

د و شما ي کنی مین لحظه آشتين لحظه، ھر چه با فرم ايد در مقابل اتفاق اي کنیھر چه کمتر مقاومت م. ديدل دار

  . دينصورت دل دارين لحظه، در ايد با اي ھستید، آشتي کنید و مقاومت نمي کنیداوطلبانه دست تان را دراز م

  .  ستی شما ازعدم درست شده و اzن کوک با زندگلد یعنيد يدل دار

د ي بایدارد، دل ما آنطور عشق یلي خواند، آزاد است، خیآواز م . زندی خواند آن بقربقو، قشنگ دور می میکبوتر وقت

ر از ، پی کنی می زندگیورن چه جيز خراب شد، نگاه کن ببي؟ ھمه چی کنین کار را ميچرا ا ، ستیر جدس. باشد

  . ینقص، یبيع

  .                دانمی که من در باورم آنھا را بد می کنی میي تو کارھایعني. تيت با باورھايھم ھو

. خjق است.  کندیاحساس اش را خودش خلق م.  کندیش را خودش خلق مينه شد، فکرھاي آی وقتیحاs، ھر انسان

 را یانرژ.  کندین جھان نگاه مي دارد، ھم به ایيات خديھم مرکز. ماه است.  کندین جھان پخش مي در ایيبايعشق و ز

  . دھد به جھانیسامان م.  کندین جھان، پخش مي آورد به ایاز آن جھان م

 گري دی کار به کسیھر کس . خودش استۀنيحواسش به آ.  نداردی به کسیکار. دهي خوابیيک جايست رفته ي نینطوريا

کند، پس حواسش به ب خواھد عوض یگران را مي دیھر کس .ر داردس. دل ندارد.  او را نگرفتهدلنصورت يدارد، در ا
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 یگران را مي دیھر کس. ش است احواسش به فرعون من .ستي حواسش به خدا نیعني. ستي خودش نۀنيا به آيخودش 

  . کنیزندگ ... ینطوريد اي گویگران ميبه د. عوض کند خواھد

  ز محقر گرفتيچ یامورچه              ت نداشتيخرمن ارواح نھا

نه را خدا در دستش گرفته، خدا، عمق ين آيم و اي درست کردینه ايم که آي شوی میاريم که، ھشي شوی می ما روحیوقت

ن لحظه يت است، شما اي نھای بت است، از جنسيند، از جنس ابدي بی خدا خودش را در شما میعني. ت استي نھایاش ب

  .ی ذھنثل منمد ي نداریابي کم و حسدي ھستی ابدۀزند

ز را يھمه چ. دي داری فراوانتيذھن. ديببخش. ديد خلق کني توانید، ميھر چه بخواھ .ز بگنجدين بحر ھمه چين بحر دريدر

د و ي نکنید خودتان زندگيي آینم.  کنندیگران ھم زندگيد دي گذارید و مي کنی میزندگ. دي داریبه ھمه کس روا م

 که یکس. ديسه کني مقاید با کسي توانید، نميت ھستي نھایخودتان را که ب. ديستي نحسود.  کنندیگران ھم زندگيد دينگذار

ختن ين جھان است و ري به اخرد خودش است و آوردن لقت است و حواسش به خي نھای ب. خودش استۀنيحواسش به آ

  ".ارد اصj ندیگران کاريش است، خودش است، با ديست، سامان دادن به زندگ ین جھاني ای به فرم ھان،يا

ت، ي نھایک خرمن بيور که نطيھم.  دارندی کوچولو برمزيک چي انسان ھا یبعض.  ستین من ذھنياما مورچه، ھم

  .کوچولو.  داشته، در رویک دانه برمي آمد، یک مورچه مي ... گندم کردند، ی خرمن ھا، گندم را جمع میم، تويقد

  د مردم و ييند و تأي گویکل ام و مردم چه ميام و ھ خودم و سوادم و شھرت ،مورچه.  ستی ذھننمورچه، م

ر است، که ينقدر حقي که ایک روحي، یاريک ھشين مفھوم ھا را برداشته، ي ھستم، ھمی معتبریليک آدم خيبابا من 

 .ند کینھا فکر مي ھستم، به اید من کي گوی میوقت.  دھدینھا ميز به اھمه اش پ.  رودیه با خودش دارد منھا را برداشتيا

   ...نقدر پول در بانک دارم يا

سوادش دلش . ستيپول دلش ن. ستيش مھم نيت دارد، پول ندارد؟، چرا او ھم پول دارد، پول براي نھای ب که خرمنیکس

 ی که بوجود میزي داند که ھر چیم. د بری کند، لذت ھم میرم را تماشا م فجه، رقصيدر نت. ستيمقامش دلش ن. ستين

 .ستي نیرم جد رود، با رقص فرم ھمآھنگ است، رقص فین مي از بید، ھي آی بوجود میھ.  رقصدید، دارد ميآ

چه . ستي نین جھان جديز در ايچ چيست، ھي نین جھان جديست، ايست، خطرناک ني بقاء نیرم تjش برارقص ف

 . مھّم است فقط،نياد، زيرون و به جھان بريد بياي از شما بیزدي اخردد يکه شما بگذار. نه بودني مھم است؟، آیزيچ

زان پول ين مھم است، نه ميا. زديان بر از شما به جھین غزل، شادي اطبق. زدي بریلطافت زندگ. زدي بریعشق زندگ

 ما، مفھومش  برود قلب ما، دل ما، مرکز...ش یم، تازه، پول که نميت ايمان، با متعلقات مان ھم ھو  با پولیوقت. شما

  . مي با آن فکر خوشحال،ميديبا، به، به فکر چسب. ميري گی را ما میزيک چي شه فکري رود، ھمی رود، فکرش میم

نکه ي ایم بد است پول داشتن، ولي گوینم. ون دsر پول دارميليست ميب" د که من مثjي آیادم مي ھستم، یادم آمد من کي

  .  توینه نداريد، پس آيايادت بي ھستم، فقط پولت یم، من کييبگو

   روند آن طرفی، آنھا ھم میريت بگينه را جلوي، آیکننه بيد از آيآنھا را با. یت بکننه اي آزھا را زنگين چ آی توانینم

  .ستندي مھم نی خودشان ھستند، ولیبرا
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 شود، بدبخت یرند، چه مين را از من بگياگر ا،  دانه سترچه نگران مثل مورچه، مویري را بگیزيک چي اگر ،یول

 کند، که ی او نگاه مۀني خدا را گرفته و خدا در آۀني که آیک کسيرند، يدانه را بگ  ترسدیه ممورچ.  ترسدی شوم، میم

 نقش است، خودش را ی که بید، زندگيرم شد فیشما ب.  شودی منطبق میارير ھش بیاريم ھشييم بگوي توانیدر واقع م

  . د؟، نهيبدھ را از دست یزيد چي ترسیت است، شما مي نھایند، خرمن شما بي بیدر شما م

  .دي آیز از آنجا ميد ھمه چي دانیم

 ی مشترۀاري ھمان سیمشتر. ديشه داريت ري نھایب... ، آن، ینکه اzن، آن مشتري ایبرا.  ترساندی شما را نمیچيھ

ھره بودن خودتان د بودن خودتان را، زي خورش.دي کنی بودن تان را تجربه میمشتر. دي کنی تان را تجربه میماه . ست

  . دي ترسینم. دي کنی تجربه مرا

 یدل تان م مستان در د، غلغلي آی جوشد میم... از . دي آین اzن از درون مي شما، ھمید که آرامش و شادي دانیشما م

  .  اویبرا" د که واقعاي آینم. دي آی من، از بانک منکه از پوليجوشد، نه ا

  .  کندی را عوض نمیزياد، کم شدنش، چيد، زينيبب

 را یک قصه اي. دي توجه کنی مثنوjتي کنم، به تمثیاز شما خواھش ممن .  زنمی میل از مثنويب، چند تا تمث خیليخ

   دھد؟ی در من میريين قصه چه تغير، ايد، بگي خوانیم

*  

  . شودیر جھت مييک جمله، سبب تغي شما، با خواندم و برداشت" نھا را قبjي ا خوانم،یع ميثل سريچند تا تم

زھا، درست يت شدن با چي ھم ھو اش در اثری ذھنري اش، با تصو ذھنی را که رفته توی فعلت انسانيضع وموsنا،

 در یعنينده، ي را که از بودن در گذشته و آی توھمیارين ھشيک مگس و اي کند به یه مي کند، تشبی میکرده با آن زندگ

  .رل خه کرده به باصطjح، بوي را تشبیارين ھشيد، اي آیزمان، بوجود م

  .گريب خاک بود د کرد و خیخر ادرار م" ھا، معموsدر روستا

  .رد بیم داشت، با خودش یک کاه را برمي. اد استيآنجا ھم کاه ز" معموs.  شد به روان شدنین ادرار شروع ميا

، ھمان  کاهن پريا. استين ادرار خر، ھمان دري نگاه کن، اد کهي گویمگس به خودش م.  آن کاهیند روي نشیمگس م

  .بان ھستمي ست، من ھم کشتیکشت

 که من یرين تصوياست، اين دري خر است ھمه ادرارين، شبي، ھمی توھمیارين ھشي ادي گوی دارد، ممن که یانسان

  .د گوش بدھندي من باھمه ھم به حرف. بان ھستمي ھم کشت ست و منین کشتيش نشسته ام اzن، ايرو

   افراشت َسریبان ھميھمچو کشت              آن مگس بر برگ کاه و بُول خر

         ". رود، موقتای کاه سوار شد، دارد م برگیرو.  ستی ذھنه منيمگس، شب. سرش را باs گرفت مگس

 که یاريک ھشي یم، رويکاه سوار بشو یرون، يم اي توانینم. مي کنیشتر از ھفتاد، ھشتاد سال عمر نميادمان باشد ما بي

  .   خربه بول کند یه ميموsنا تشب

  امماندهی در فکر آن میمدت              ام خواندهیا و کشتيمن در: گفت
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ست؟ يا چي و درین کشتي کردم ایو فکر م... نھا يا و اي و درید کشتي گوی میمن ذھن. گفت من کتاب ھا خوانده بودم

   .دي گویآن مگس م. ستيدم چيحاs فھم

  زنیبان و اھل و رايمرد کشت               و منین کشتيا و اين درينک ايا

 ین راي ما، ھملعق. بان ھستمي ام، من ھم کشتی ذھنن بوده و من ھم که منيا ھم ھميدرن پر کاه بوده، ي، ھمیپس کشت

  د ينيد، ببي رو به خودتان نگاه کن، شما چهتيد که وضعينيما ببش پس. و من، واردم، اھل. یزين چيست ھمچنين. خداست

  د؟ي دانیبان ميخودتان را کشت، د؟ي دانید؟، خرد مي دانیھمات تان را اصل ما آن تويآ

 که  ستی که خرد زندگی شوی متوجه مینه بشويآ. ینه بشويد آيشما با.  ستیبان زندگيکشت. گر استي دیکيبان يکشت

  .  درست آن استۀشين اندي و اید اداره کند و رايشما را با

من  مييم، بگوي توھم ذھن سوار بشویم روي باشیر ذھنينکه تصوينه ا. دي آیا م شمینه گي درست و خjق از آفکر

  . شهي ھمی باشینه ايد باشد و آيت به خودت، با احواسد و ي شوی، گرفتار مد؟ي بان ھستیشما کشت. بان ھستميکشت

  .ا نه؟يه ھستم نينکه من آيشه به اي، ھمنماحواس 

 را نگاه یکيم، ي کنیزه ميم ستي داریکيم، با ي کنیزه ميم ستين لحظه داريکه با ام يستم، اگر مچ مان را گرفتينه نياگر آ

. ستمينه نينم، آي بیراد مي ست نشسته، ھمسرم است، بچه ام است، ھزار جور این لحظه در حضور من ھر کي کنم ایم

  . اه نکنب نگم، خيراه بگوي خواھم بھش بد و بی ذھن ام ھزار جور می کنم، تویون نگاه ميزيتلو

  .  ی شوی مینطوري اینه نباشياگر آ

  رون ز حدينمودش آن قدر بیم               راند او َعَمدیا ھميبر سر در

ما، .  راندی شود، می کوچک، از چوب ساخته مین کشتي ھمیعني بول خر، َعَمد یاين مگس، بر سر درياد ي گویم

 ما آنجا، ین بول خر توھم ذھن ما و آن عقل ھايم اي کنی و فکر ممي رانین توھم مي ای ام را حاs، در رویر ذھنيتصو

  .رون ز حد استيت است، بي نھایچقدر ب

  ند آن را راست کو؟يآن نظر که ب             ن نسبت بدويحد آن چمیبود ب

  ، کو؟ندي که درست ببی آن نظری آمد، ولی بزرگ به نظر میلينسبت به مگس خ. دي گوین بول خر را مين، ھميچم

 یواش، متوجه مياش ويم، ي داریزه برمي گاز ست پدالی مان را از روی پایظه، وقتن لحي شود با ایزه کمتر مي ستیوقت

  . ميم، ما اشتباه کرده اي توھم ایم که ما تويشو

، از خود من دي آی که سرم میي آن بjھا ۀبنده حدود چھل و پنج سال ام بود که متوجه شدم که ھم. دييخود بنده را بفرما

آورم، فرمول ي توانم در بیز را بصورت فرمول مي کردم که ھمه چی بودم فکر میک جوريد، ي شای سالگیدر س. بوده

 شود با مردم برخورد کرد، رابطه برقرار کرد، آدم با ھمسرش با ین فرمول ھا مين توھم ما که با ايک و ايزي، فیاضير

  . آوردیز را به فرمول در ميھمه چ" اصj. نطوري ھم ھم تواند برخورد کند، با بچه اشیفرمول م

 آن یول. ستيد با عشق باشد، فرمول که عشق نيبرخورد ما با ھمسرمان با بچه مان با.  ستی جھان ماد مالفرمول

  کرد، حواس مان نبود که آن دری مھم جلوه میليم، خي که خوانده بودیکيزي و فیاضيدانم آن ريفرمول و آن علم و نم

               . خوردی بدرد میبله، ساختمان بساز.  کاربرد داردی از زندگیي کوچولویک جاي
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 ی با بچه ات با آن صحبت کنیرون، بخواھيد بياورياز آنجا بگر يد خورد، یک بدرد ميک، در الکتروني الکترونۀرشت

  .        شودینم

  نش استير ھمچندن بحينش است              چشم چنديش ب کودعالمش چندان ب

 ما یت است، فضاي نھای ما بۀشيرم، ي شوینه مي ما آیوقت. ت استي نھای ارواح، بعالم ما، عالم ما گفت، عالم دي گویم

  . شودیش جا نمي ھم تویچينش توھم مان عالم ماست، ھينش مان، بي بۀم، به اندازي شوی کوچک میوقت. ت استي نھایب

  .د داشته باشدي ھم بای ھمچنانیاي، دریابي خساست، چشم کمت، چشمي چشم محدود،یيچشم به آن کوچولو

   شود؟ یز جا مي شما، ھمه چا در بحريد آيني حاs شما، بب.ش ھم کوچک استيايدر

ا در شما ھم ھمه يآ.  شودیز جا ميند، ھمه چي بی خدا، خدا دارد خودش را در شما مۀنيد، آي که شما ھستینه اين آيدر ا

  . مي خودمان کار کنید رويبا.  خواندی شود، پس کبوتر عشق ھنوز نمیاگر نم اzن؟ شود یز جا ميچ

    : کندیف ميحاs خودش تعر

  ر خسيل باطل چون مگس              وھم او بول خر و تصويصاحب تاو

  . مي کنیر ميم، تفسي کنیم تو ذھن مان قضاوت مي بریم، مي شنویم، ميني بیما، م

 یل مي شان تأوی من ذھنۀليچون بوس.  باطلليتأو. ستند، قضاوت خودشان ھستند خودشان ھیرھايفلج تفس" مردم واقعا

  . کنندیر ميکنند، تفس

ن مگس است وھم اش، فکرش، تمام ينه را گم کرده، مثل ھمي اش، آی من ذھنۀلي کند بوسی که قضاوت میھر کس

  چه ن به ما يحاs، ا. ن ھم پرکاه است، خس استي آن سوار است، ای که رویرين تصويقضاوت اش، بول خر است و ا

د به زمان، ي مقیاريھش.  بساط وھم استیبساط من ذھن. ن بساط راي رھا کن ایاريد بعنوان ھشي گویم، د؟ي گویم

ن بدرد ي، ام ماي را کور کردی معنوست، بعدين لحظه ني در ای زنده بودنچينده و گذشته ست و ھي که فقط  در آیاريھش

 کنم، که خدا ید، دوباره تکرار مي گوی که اzن موsنا مینه اين آيا. دي را باز کنی معنود بعديشما با. رد خوینم

  نه را ازين کار آيبا ا د،ي درست شده ھستۀني آیعنينه درست شده، شما ي آیعنيش گرفته، خودش ھم درست کرده، يروبرو

  .یي خداۀنين آي شود از ایراب مي شماست که س، آن چھار بعدینه در قسمت ماديآن ور آ .دي برین مي ب

 داند من یرد و مي گی میش را جديرد، قضاوت ھاي گی می فکرش را جدیھر کس. بين ترتيد کور کرد به اينه را نبايآ

ن وضع ي کند، ایزه مي داند و ستی می دارد، آنھا را جدی داند گرفتاری داند رنجش دارد، می داند خشم دارد، میدارد، م

د ييد از خدا، بگويد، گله نکنيج شديض شد، فکرتان خراب شد، گي شود اگر تن تان مریده مي تنیزشت.  خراب استاش

  .ست کهي نیزينطور چي مرا، ای کنینطور ميچرا ا

  . به شما رحم کندی توھمین خداي، ایک من توھمينجا باشد، شما ھا ھم ي ای توھمیک خداي

نه را کور يشما آ. نه درست کردهي خواھد از شما عبور کند و آیشق و لطافت م خدا بصورت خرد و ع، ست کهینطوريا

  ، پس  ھوش ات کجاست؟ی کنی، چرا تو خودت به خودت رحم نمی کنید چرا به من رحم نميي گوی بعد میکرد

  .ی و نا شنوده آورید بشنوي گویبقول موsنا م

                     .یر به کی زنیدم، خودت را مي نشنیي گوی می، ولی شنوی میھ
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  یآن مگس را بخت گرداند ھما              یل بگذارد به رايگر مگس تاو

  م، ين را رھا کني رود، اگر ای توھم ذھن مین روي و ایر ذھني پر کاه، تصویم روي، اگر ما که نشستیاگر مگس من ذھن

ک ي ست، یر ذھنين مگس را که تصويصورت انيد در اي آینه بودن شما مي ست که از آیشه و آن خردي، آن اندیرا

  . کندی مین را ھمايد که بخت اي گوی نشسته، میر ذھني کاه تصوی ست که رویاريھش

  ن لحظهي داند اینه اش آگاه است و ميارانه از آينه دارد، ھشي که آیگر، انسانيبعبارت د.  ستی افسانه ایھما پرنده ا

ه يسا. ن ھماستين خرد است، اي کند و تماشاگر اینکه خرد از آن ور عبور ميا ی کند، برای او نگاه مۀني در آی زندگ

  .  کندیدا ميفتد، آن برکت پي بیزي ھر چیاش رو

ست که ين ني ست، بخت ای زندگی کند، شادی ست که اzن از شما عبور میبخت خرد زندگ. نه ستين آيبخت، بخت، ھم

ق شما يش را از طريت ھايد و خدا خاصينه شده اين است که شما آي انيرون است، بخت، ھمي در بیز ماديک چيم ييبگو

  . کندیان ميب

  .ش استي توی کند شادی که میشه، ھر کاري، ھمیبخت

jگله، ی، دلخوریچ ارزشيھ.  ستی ذھن منۀديينھا زايا. مي نداری دلخور.مي بنام عزا نداریزي چیما در زندگ" اص ،

د شما، ياگر دار.  خداستۀنينه ست که آين آيبخت ا.  ندارندیچ ارزشينھا ھي، ا، غصه دار بودنیت و اوقات تلخيشکا

  .ديبخت دار

 یست ساله فکر ميک آدم بي یعني.  پندارندی آسان میلي را خی، خوشبختی زندگیم انسان ھا در ابتداين را ھم من بگويا

jکه من ذھن"کند که مث sخره خوشبخت خواھي رویم جلو ميار دارد، ما دی داند من ذھنی ھم دارد، نمی، حاsم يم، با

  .شد

 یزندگ. ستي نیز ساده اي ھم چین خوشبختيد، اينه را درست کنيد که شما آي آی خوش، از آنجا مخوش بخت، بخت

 کار  دارند، تا حاs با ترس و کنترلید بدانند من ذھنيست، زن وشوھر باي نیز مفتي و آرامش، چی توأم با شادیيزناشو

 خودشان کار یدارد که رود يد، باينطور، باي ست، کنترل ھم ھمیت من ذھني ست، خاصی ترس از لوازم من ذھنکردند،

راد يم من اي کنند، من بگویک مساعيکنند، کار کنند، امتحان بکنند، تشرب خودش کار کند و امتحان ی رویکنند، ھر کس

  . نه نشده ام ھنوزي است، آمامن رادم ھم يدارم، ا

بدانند . را کوچک کنند، مjمت را بگذارند کنارمن  .نه بشومي کنم آی مینه نشدم، دارم سعيد بله، من ھم آيھم بگو یکيآن 

  . نه مسئول استيآ.  ستی ذھنات منينھا از خصوصيت، اي مسئولمjمت و عدم حس

م، ما ي شوینه نمي که آیه ابه درج . دھدینه را از دست مي موقع ھا، آی داند بعضید، ميري را در نظر بگیک آدميشما 

  . کندی از ما عبور نمیخرد زندگ. مي آوری بوجود می مان درد و گرفتاریدر زندگ

  .ر توستيد تقصي گویست، مي نی منطقی که حتیست، کسي که منصف نیکس.  داندین را مي که ُمنصف باشد، ایآدم

  .                    ندي بیبه بھانه ھم آن تو را م

  روح او نه در خور صورت بَُود              ن عبرت بَُوديد ِکش اآن مگس نبو

  .  ستیريادگي زيک چي" نه بودن ما، واقعايست، بلکه حالت ھما بودن ما، آين مگس نگر آيپس د
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  .گريآن مگس تمام شد د. مي خدا شدۀنيآ. ميما وصل شد. گريم ديما ھما شده ا

ن روح يرد، بلکه اي گیت نميگر از جسم ھوي که آزاد شده، دین روحيدد و ا خنیت، ميّ  ی خدا شده، به مگسۀني که آیکس

نکه درخور صورت يا.  باراندیبه جھان ھم برکت م.  باراندینه شده به جسم خودش، به آن چھار بُعد خودش، برکت ميآ

  د؟ي گویگر، چه دارد ميبه عبارت د. ستيدر حد صورت ن. گريست دين

  . د دست کم گرفتيانسان ھا را نبا.  ستیي خداۀنيک آينه، ين آيم، ايه شدنيد که ما که آي گویدارد م

 کند و نگاه خدا ی آن است، خدا دارد بھش نگاه مینه که ھر انسانين آيا. ستنديسه نيا با جماد قابل مقايوان يانسان ھا با ح

  .ن جھان استي در ایيدا خیت ھاي خصو صۀ معادل پخش ھمدن آن،ين ديند، اي بیبھش، خودش را دارد در آن م

  .ستين تن ني افيھم رد. ستين تن ني ایر خور حتد. ستي جسم ننه در خورين آيا. ستي نیز کوچکي ما چنه بودنيپس، آ

 که مھم است یزيم در جھان چه مھم است، ھمان چينيم ببي کنیادمان رفته بعد نگاه مي" م، اصjينه را کدر کردين آيما ا

  .مي کنیدا ميم پيپس اشتباه مان را دار . دھدیاو ھم نم. مي خواھی میدل ما شده، از او زندگ

*  

ان، يني چیکيدو تا گروه بودند  د کهي گویم.  دھدینه را به ما نشان مين آي ساده ھست، ایليگر که خيل ديک تمثياما، 

  . شودیت ميش ھم ھويا ھی کند، با نقاشی می دارد، مرتب نقاشی جسمیاري ست که فقط ھشی انسانینيچ .اني رومیکي

  .نه را صاف نگه دارديآ"  خواھد دائمای ست و می، زنده به زندگیروم. ، نهیروم

 آمده از یاريد، ھشي کنیک لحظه ذھن تان را نگاه مي. دي بشویني بعد چۀد، لحظي بشوین لحظه، روميد اي توانیشما م

  .ديشما ھست.  زنده ستی ست ولیاري ھشنه از جنسين آينکه اي ایبرا. شدهنه ي کند، آیرون، ذھن را نگاه ميذھن ب

 فقط یروم.  کندیسه مي و مقا کندی می نق، نقاشینيچ. یني شود چی شود، می بعد جذب ذھن مۀلحظ. دينه شما ھستيآ

 سر و کار یزديد و با شکوه و فّر اي ھستید، رومي کنیصاف م" نه تان را دائمايپس اگر شما، آ.  کندینه را صاف ميآ

  . ديت خدا سر و کار داريبا ابد. ديت خدا سر و کار داري نھای و بیبا بزرگ. ديدار

  .نه ست ھم داردي که صاحب آی دارد، خدا دارد و انسانی ست که زندگیفّر ھمان برکت. ديفّر دار

  .م برترميسه کنم، بگويگر مقاي دی ھای کنم و با نقاشی خواھم نقاشی ام، مینيد من چي گوی میک انسانيپس 

  ما را َکّر و فَرّ : ان گفتنديروم              ترما نقّاش: ان گفتندينيچ

  .ديتا شما برداشت خودتان را بکن. تيفقط دو سه تا ب. مي گویل اش را دارم ميفقط تمث.  خوانم ھمه رای قصه را نم

  د؟يپس شما، بھتر است چکارکن

د من دارم ي گوی میزندگ .پادشاه گفت.  خواھم امتحان کنمین مان آمدند، خدا گفت ميروم.  کنندیان دارند مينکه روميھم

  . ستیش روميکي ست، یني به اصطjح چیکي کنم به انسان ھا، ینگاه م

  .دا کنمي را، پی خواھم شکوه و جjل پادشاه را، زندگی من مدي گوی میکي

ند يسه کنم، به من بگويگران مقاي با د کنم،ی خواھم نقاشیمن م.  ندارمی من با آن شکوه و جjل کاردي گوی ھم میکي

  . رمشھور ت. با مقام باs تر. با پول دار تر. با بزرگ تر. داردر کار با ت. تر ما نقّاشان گفتندينيچ. من نقاش ترم

   .ان، نهين رومياما ا .نه ندارديآ. ست به خدايوصل ن. ستينکه وصل ني ایبرا. رون استيسه اش بي مقاینکه مبناي ایبرا
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 د کهي گویحاs، موsنا م. مي را که خدا از ما ساخته، آن را صاف نگه دارینه ايم اي خواھیند که ما مي گویان ميومر

  رنگنھمه يد اييايگفت ب .مي خواھینھا مي ھا گفتند ما رنگ و اینيچ.  کنمیب، خدا گفت من شما را امتحان م خیليگفت خ

   . قشنگیليخ.  کردندیان رفتند، نقاشينيچ .مي خواھی نمیچيان گفتند ما ھي رومیول

ن ور يان بودند، اينين ور چيد اين ور، فرض کنيا. وار را صاف کردنديد. ان رفتند دل شان را صاف کردنديرومو 

   شود؟یجاد مي ایپرده چه جور. ک پرده ستين ما و خدا يست؟ پرده بيپرده چ .ک پرده بودين وسط يان بودند، ايروم

  .ن لحظهيبه اتفاق ا. لحظهن يبا مقاومت به ا

 ینيک چيست که ي نینطوريا. دي شوی میشتر روميد، کمتر بشود، بي شوی مینيا چين لحظه، شما يبا مقاومت به اتفاق ا

  .یک روميم، يداشته باش

  .دي شوی مینيد، چي جنگیم. دي شوی مید، رومي کنی مین لحظه آشتيد که شما ھر موقع با ايري گیاد مين قصه ياز ا

نه يد شما آي خواھیم. دينه خلق کني آقيد، از طرينه بشويد آي خواھیا منکه شمي ایبرا .دي نباشینيد که چيري گیاد مي و

  .د از شمايايد بيھا پده ند و نقشيد، خدا خودش را در شما ببيبشو

د، يد بکنيبرو دي گویا مد، خدياگر برو. ید به نقاشي ذھن تان، شروع کنید تويد رابطه را، بعد برويطع کند قي خواھینم

م، ي شوی خودمان می ھای نقاشما گرفتار. مي شوی گرفتار می دھد ولیتمام رنگ ھا را به شما م. ن ھم رنگيا ايب. باشد

  . ماستی ھایم، نقاشيديم، به آنھا چسبيدجاد کري ایيزھايچ. ميه اکه شد

 درست یزيک چياzن .  مایم، نقاشيت ايھم ھو ما که با آنھا یفکرھا.  ماستینقاشض است، سالم است، يبدن ما مر

  .ميست که درست کرده اين چي اميي گویم، ميش مانده ايمان ھم توم که خوديکرد

ان رفتند يني چیوقت. مينه ھستيما دنبال آن آ.  ماۀھم. ديد باشي خواھی نمینيچ. دي باشید رومي خواھیب، پس شما مخ

  ا را صاف کردند، چه شد؟  وارھي دینھا ھم رفتند روي کردند، اینقاش

  زدندی ُدھُلھا می شادیاز پ              ان چون از عمل فارغ شدندينيچ

 یش مي ھای کند و به نقاشی می قطع کرده، آنجا رفته دارد نقاشی رفته تو ذھن اش، رابطه اش را با زندگیک کسي

  .  کردمیي ھایه، چه نقاش کند به بی می، شادنازد

  .  مانی ذھنم با منيت کردي ماست، تربیه ھاچ ب، مای ھاینقاش

  :مير کردي ھامان است، بصورت پدر، تصوه مان است، فکرھامان است، روابط مان است، نقشحاs، بدن

د ينھا بايم، اي خواھیت مينھا ما ھوي بزرگ کردم، و از ایچه بچه ا. بَه. بَه بَه.  ھستمیعجب مادر.  ھستمیعجب پدر

ن يان، يام، ي ھا دارین نقاشين توقعات را از اي برخورد بکنند، ما این جوريد ايشد، با ما با باینطوريروابط شان ا

  . ھا بودندینين چينھا ھمي بدھند، اید به ما زندگي ھا باینقاش

  . زدندیلھا م دھی شادیاز پ تمام شده، ی، وقتیوقت

  اربود آن عقل را وقت لقید آنجا نقشھا              ميشه در آمد د

 شما ۀليبوس. ند فقطي بینجا، نقش را ميد اي آی می آمد، وقتی خدا آمد، زندگیعنيد که شاه آمد، ي گوید، مينيد ببي گویم. بله

  .  بََردی کند مین نقش ھا، عقل را ميم، اي بشویکيم با شاه ي خواھی که ما میموقع. م ماينه نداري آ،ندي بیم
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  .  شودی شروع م١٠٨٢ت ي مگس ھم از دفتر اول بۀ شود و قصیشروع مدفتر اول  ٣٤٦٤ت ين قصه از بيدر ضمن ا

          .                  نندي بی شنوند و نمی که فقط صدا را میيبه آنھا

نه ين آدم، اما آيده اي کشیي ھاهعجب نقش.  ستینطورينجا اي اۀند که تجربي بی میاري ما، ھشۀليد، بوسي آیُخب، شاه م

  .  داردی رومیول. دينه داشته باشيد آيا باشم. چارهيندارد ب

  اي از میپرده را برداشت روم              اني رومیبعد از آن آمد به سو

 و تاند رنجش ھايد شما مدت ھاست داريفرض کن. دي باشید رومي توانیکه گفتم شما م. ی رومد که، بعد آمد سري گویم

 ھم دارد ذھن یکيد، ي کنین کار مي ایشما رو. دهي شما چسبۀني آیھا رونيد، اي اندازیدھاتان را مکدورت ھاتان را، در

د، چون ھر چه که ي کردیسه ميد مقايدي چسبی ذھن تان، مید توي کردی می نقاشیتا چھل سالگ، ا نهي کند، ی میاش نقاش

عجب آدم : ديب چسید، بھش مي آیبا درمي زیلي موقع ھا خیبعض.  شماستید، آن نقاشي سازی ذھن تان میاzن تو

   . ام منیخردمند

  . فکر ھستند.  ھستندیر ذھني تصاونھا بصورتيو ا

  .صاف کرده بود،  توانست پرده را بردارد، چرا؟ی میروم. د پرده را برداشتي گوی میروم

 یه ھانقشم ما، ينه ھستي آیا وقتيآ .ستين ماه شان نيب یگر پرده ايند، دي بیم ما، خدا خودش را در ما مينه ھستي آیوقت

نکه ي ایبرا. ميم، ما زنده ھستينه ھستي ما آیوقت . شودیده ميبله د،  شود؟یده نميا دي شود؟، یده ميبا دين جھان، زيا

 ی خودش و زندگیت آمده رفته ذھن، برگشته زنده شده روينکه خدائي ا گفتنیک جوري. خدا در ما زنده ستارانه يھش

  .ندي بینصورت جھان را زنده مي شود، در ای نمیھاش قاط کند و بایزنده ھست و به جھان نگاه م

  . گذاشت برگردد برودینم کرد ی را جذب میاريھش کرد، ی ھا، عقل را جذب میني چید که نقاشي خواھد بگویاzن م

 ی مد زنده باشد، ھمه جذبين لحظه، که باي را در ایاريد در گذشته، ھشي که کردیي ھایشما اzن، نقاش: ن استيسوالم ا

  . دھدینه جھان را ھم نشان مين آينه تان در مقابل خداست و اينه تان را و آيد، آيوارتان را صاف کرديا نه، شما ديکند؟، 

  . ديشما ھم روح دار. ن جھان روح دارديا. ديني بین جھان را زنده ميا. دي کنینه، به جھان نگاه مين آيشما اzن با ا

 زدند یني چی ھاید که نقاشي گوین دارد ميان برداشت، اي پرده را از می رومی وقت، روح ندارد وینيچاره چيآنجا، ب

  .یوار رومي دیرو

د، يندازيد، بيت شده اين است که ھر چه که باھاش ھم ھوي دل تان را، معادل اۀنيد، آينه تان را صاف کنيپس، اگر شما آ

ک ي، ی ذھنیودش ساخته، من ھا از خیر ذھنيو تصی حتین جھان ھست، ھر کسي دراینه صاف بشود، ھر چه نقاشيآ

د، او ي زنید، تو سرش نمي کنیممjمت ن.  خوابندی تویتھ اند، منینھا زندگي که ادي فھمی شوند، میده مي دی خاصجور

. ديني بی میا زندگنھيدر ا. ديني بیگر مي دک جوريسنگ را . ديني بیگر مير دک جويدرخت را .  خواب ذھن استتو

  .  شدیده ميگر دي دک جوريد که ي گویبعد م. دي ھستی زندگ جنسخودتان از

  وارھاي شده دین صافيزد بر              ر و آن کردارھايعکس آن تصو

 شما، که در  خودیده اند و ھمانطور عکس ھاينھا کش که آیي مردم و عکس ھای کردارھارين، تمام تصويپس بنابرا

  .  شودیده ميگر دي دک جوري شما و حاs ۀني آیافتد تو ی دھد، ذھن شما می مواقع ذھن شماست که آنھا را ھمه نشان
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ست يھم دشوار ننقدر ي ھم ھست، ای بالنسبه دشواراتيم، ادبيچ و تاب جمjت و کلمات گم نشوي پینکه تويا یحاs، برا

د، ي کنینه را صاف ميکه آي تا زمان.دي باشید رومي توانید، مي باشینيد چي توانی شما بعنوان انسان، من است کهيالبته، ا

، یت شدگي از ھم ھوی کنی، صاف می اندازیت را مي، دردھای اندازیت را ميکه رنجش ھايد، تا زماني ھستیروم

وار ي دی، داری کنینه را صاف مي آی دور، داری اندازی، می کنی شما شده، آنھا را م که مھم بوده تا حاs، دلیيزھايچ

  .ی شوی می رومی، داری کنیرا صاف م

 یسه ميگران مقايت را با دي ھای، نقاشی دھیز م، پی کنی مینقاش ی، آنجا داری شوی، آنجا قطع می شوی ذھن مجذب

 یي ھاه، نقشینه را صاف بکنيآ. ینه را صاف کنيد آيبا" دائما. ید بشوي بایروم. ید بشوي نباینيچ. ی شوی میني چیکن

  .  افتدینه ميآن ي کند، در، در اینه درست ميکه آ

د باشد، عکس ھم ينه بايآ" دائما. ميکش ذھن مان عکس بیوم تيم، بروينه را گم کنيم، آيبشوم و قطع ي بشوینيد چيما نبا

ن ي اینکه رويدرست مثل ا.  دھدینشان منه يآ. نھا رايد ا کشینه ميآ. ز خرد برخوردار استن عکس ھا ايحاs، ا .دبکش

 شما در ذھن تان منعکس یوقت. نھا رايد ايني بید باs و شما ھم مي آی جوشد مین نقش ھا مي از درون اینه ست، ھيز آيم

  . شودیده مي زنده و برجسته دک جوري کند، ی دارد نگاه میاريھشد و يستيت ني شود، اzن که با ذھن ھم ھویم

 یدارد م. دي گوین ھم دارد ميند و ا کی زنده نگاه ما به گلي کند، ی نگاه میکيل پjستک نفر به گينکه يدرست مثل ا

  : د کهيگو

  ربودیخانه مدهيده را از ديد              نجا به نموديد ايھر چه آنجا د

  ن بھتريگر از ايد دي کردید تا حاs، فکر ميدي که شما در ذھن دیزي ھر چیعنيده بود، ي که آنجا دیزيد ھر چي گویم

اzن، شما تا آنموقع، به . نکه اzن زنده ستي ای شود برایده مي بھتر از آن دیلي شود، خینه درست مي آی شود، وقتی نم

  .دينکه خودتان ھم مجسمه بودي ایبرا. د فقطيدي دیعکس اش را م. ديدي دید، بچه را مجسمه مي کردیبچه تان نگاه م

  .ديني بی مید، بچه تان را زندگيد، صاف کردينه دارياzن آ

jن از جنسي دانستی میز مھميان را، متعلقات تان را، چ را پول ت، جسم ھا"قبzآنھا دارند یني بی، می ھستی زندگد، ا 

اجازه . ديني بیدرست م.  کنندید نميچ شما را تھدي روند، ھین مي شوند، از بی شوند، کم میاد مي زیھ.  رقصندیم

نطور خودمان، ي رود و ھمین مي و از ب شودی متولد میزيد، که چي آید فرم رقص کند و از رقص اش خوش تان ميبدھ

  .نه بودهين آي ایاصل کار. مينه مان را درست کرده اينکه آي ایبرا.  جسم، از فرسوده شدنمي کنی وحشت نمیرياز پ

  و لطافتیيبايد که خرد و زي دھید و اجازه ميني آفریم نقش یرک سينه اگر کامل است، شما فقط يآن يد، اي دانیشما م

 ید، براي نداریچ مسئله ايھ. دي روید ميري می ھم عمرتان تمام شد، مین جھان، وقتينه بتابد به اين آيق اير از طیزندگ

  .ديستيد آن جسم تان ني دانینکه ميا

 یچ موقع ھم نمي خواھد که ھی میزي چیاز نقاش.  اش استی، مواظب نقاشینيت است، چي که با جسم ھم ھویآن کس

  .آوردي تواند در بی نمیزيش چي ھاینکه از نقاشي ایبرا.  ستیشه ھم ناراضيرد، ھميگ

ت ي خواھند ھوین مجسمه مين مجسمه را، از ايا. نندي بی کنند، مجسمه می که به بچه نگاه میدرست مثل مادر و پدر

شق  شما ھم ع وگوش استي رقصد، بازی دارد میک فرشته ايد که يني بید، ميني بی میشما، بچه تان را زندگ. رنديبگ
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 حرکت ین مجسمه ھيک مجسمه ھست، ايشان ھم يد و ايک مجسمه ھستيا نه، شما يد، ي کنی مید عشق بازيد، داريھست

   شود؟ین بزرگ شود، دکتر ميد اي کنید فکر ميفقط دار...  به شما، یچيھ"  کند، اصjیم

  . بودهی پدر خوبندي گویم.  گذارندی احترام میليخاگر دکتر بشود که مردم به من 

  .حاs نکند نشود.  شود؟، آنکه بچه اش دکتر بشودی می خوب چه جورپدر. دي کنی مید، نقاشيفکرھا ھستن ي ایتو

  . ميما ھم وصلت کرده ا" مثj... ل فjن يم که با فامي ازدواج کند تا ما افتخار کنیبا ک

  .دي گوینھا را ميدارد ا. نهي آی ست، بیني چینھا، نقاشيا

ش اzن گرفته و منتظر است شما صاف يم، جلوينه ھستيل، ما آن آنه ساخته از آب و گيک آيه خدا کم ي دانیامروز م

  .              خودتانی رود؟يد کار کني بای کید، روينه نشديد، پس آي زنده نشدند، اگر شما ھنوزيد، خودش را در شما ببيبشو

نه را يما آ ما، دييشما نگو. ديد درست کني نبای ذھننه با منيما آش. ا خدا درست کردهنه ريآ. ديد صاف کنينه را بايو فقط آ

  .   ديش تأمل کنيباز ھم رو.  ستیار مھمي بستيب". نه را ساخته اند قبjي، آم؟ي درست کنیچه جور

  خالق ارواح ز آب و ز گل

  . کرد و برابر گرفتیانهيآ

نه ين آي ساخته و اینه اي، آین جھاني ایيايميش و مواد یاري تان عرض کردم که خدا از آب و گل، ھشب، خدمتخ

 قائم به ین زندگيا.  خودش قائم بشودی پای تواند مستقل بشود، روی آن من ماده و ابعاد گوناگوني ماست که از ایاريھش

   پر کاه در بولیل مگس روي کند و خودش ساخته و تمثیگاه م ست که خدا بھش نینه اين آيد اي گویم.  خود استذات

  بي ترتني پردازد و به ای گرفته، به بحث وجدل می خودش را جدی ست که فکرھای ذھنان من که روان است، انسیرخ

  .مي را خواندیني و چی روملي داند بjفاصله تمثیبان مي کشتخودش را.  ماندی در ذھن م

 ید، ولي بشویني چ،ديشوبذھن  د، بعد جذبيبشو ی روم،ک لحظهيد ي کنین لحظه آشتيد با اي توانی شما م،بطور خjصه

 ۀنيشه آيد و ھمي شوی مید رومي گردید، برمي شوید، متواضع مي آیش مي مگس پد که حالتي دانید مي بشوینياگر چ

  .م ماي کنیخودمان را صاف م

ن يا ا بین آشتيم، با اي روین راه که ما مي کند که در ایل است، به شما کمک مين ھم تمثي ھست، ای کوتاھۀک قصياما، 

   شود؟ی مید؟، چه جوري آیش مينه، چه پي آ شدن و صاف کردنیز جنس زندگلحظه و ا

 آن ی داند و به سوی میملک مھميک مايدن به خدا را ي رسی شنود، من ذھنی می ست که اzن اگر من ذھنیقصه ا

 شما را برساند به آنجا، ی ذھند که منيد تن بدھي باشد، شما نبا داشتهیک تعلقي کند برسد و آن را بصورت ی میسع

  :ديگويم و موsنا مي را شستشو بدھیم من ذھني توانی ما نمی لوازم من ذھنۀليد شما و بوسي رسیچ موقع نمينکه ھي ایبرا

  .خون به خون شستن محال است و محال

  :م در چند جملهي گوی ارباب و غjم را بطور خjصه مۀقص

  .  حضور ماستیاري دارد که ھشیک غjمي  ست،ی که نماد من ذھنیسي، رئیک اربابي

  .م حمامي برو، کندیدارش ميصبح ب

  .م خودمان رايشستشو بدھ، م حمام؟ي چه برویبرا
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 یبرا.  بشوردی ذھنن ارباب منيد ايد بگذاريد، نباي شنویکه اzن شما م. مين کدورت ھا را بشوري ا، تمامکه چه بشود؟

چ چاقو يھ کند و ین کار را نميچ وقت اين برود که او ھيد از بين بشورد، بااگر قرار باشد آ. نکه آن نخواھد شستيا

  .                      دي گوید، موsنا م بری خودش را نمۀدست

  .رسنق.  اند و غjم اسمش سنقر استل حمام را برداشتهيوسا.  روند حمامیاما، دارند م

   چه؟یعنين نماز خواند . دھدی نماز خواندن بھش دست مسنقر، حس

م، ي کنیم مم، مقاومت را کي کنی مین لحظه آشتيم، با اي شویم ميم، تسلي کنیز مينقدر باصطjح، پرھي در ما که ایعني

م و ي کنینه را حس ميک لحظه، آن آي . دھدی ما خودش را به ما نشان مک لحظه فطرت ما، اصل ما، حضوريباsخره 

  . ھستی ذھن اما ھنوز من. شودی میکي یيکتاي ین اصل ما با فضايا

  .نھايد نمازم را بخوانم و اي نماز خواندم و باھوسد من ي گویغjم م.  روند حمامین ارباب و غjم دارند ميا

   چه؟یعني . رود نماز بخواندیستد و غjم مي ایرون واميارباب ب .ب، برو خیليد خي گویم

 شدن، مسجد یکيدن معادل نماز خوان. دي بشویکي آنجا با خدا  کهیيکتاي ید به فضاي روی، میاريما بعنوان ھش ش،یعني

  . رونيد بييايکه شما ب.  مسجدرون منتظر است، دمياما ارباب ب. ن لحظه ستي ایيکتاي یھم فضا

  . م به جھانيدوباره برو، رون؟يم بييايکجا ب

  .نرويا بي کند که بیش مين ھم مرتب صدايرون و ايد بي آیو و نمو غjم رفته آن ت

متواضع د، ي کنینه تان را صاف مي آی رویعني زھا رايد چي اندازیم که شما مين موضوع توجه کني مھم است به ایليخ

  .  آورمی آن مگس را در می کنم اداین جھان بحث و جدل مي ا ام دری ذھند که من اگر دارم با مني شویضع ممتوا

نه ي اندازم آیشتر مي ھر چه ب.نه را صاف کنمي آ،م بشومي تسل، کنمل، شستم را بگذارم کنار صبر کنمين سيبھتر است که ا

  . و به ما اzنی ذھنارباب من. ن ارباب مسلط استي موارد اۀن غjم حاs در ھميکدفعه اي شود و ی مصاف

  .گرين است دي ما اتيوضع

.  کندیشده، اzن حکومت مل ي تشکیت شدگي و ھم ھویي جدا با جھان ھست، بر اساسیت شدگيو، که ھم ھی ذھنکه من

  .نيرون ايد بي آیم و نميم مسجد نماز بخواني رویارانه ميم ھشي کنی که ما میين کارھايک لحظه با اي

  : دي گویم

  باش مرديتاکه عاجز گشت از ت              ھفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد

ا جھان از ي ید، من ذھني شوی میکي ی زندگن لحظه باي شما ایوقت.  کندی صدا می ھخjصه. ن ارباب استيرد ھمم

د به من يبا. ، من sزم ات دارم؟ینه شدي آنجا آی، شما رفت؟چه خبر است. رونيا بي کند بی شما صدا میق من ذھنيطر

  .ینگاه کن

   گفت. منتظر شدیرون بوده و ھفت بار صبر کرد و ھين غjم و ارباب ھم بيرون اي آمد بی نمن رفت آنجايد اي گویم

  .  مسجدیور افتاده بود، تي آنجا گیم ولي آی گفت دارم میآن م. مي آیدارم م

  د؟ي گوین چه ميحاs ا. گريپس خسته شد د. ن جور مواردي در اشهي ھم ستیيکتاي یمسجد گفتم، سمبل فضا
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 یز آن ذھن جدا م ناظر ا اصل شما، بصورت حضوردي کنی می آشتید، وقتيد آنجا بمانينقدر برويد اي شما با،د کهي گویم

  .رونيا بيد بي گویم. منتظر است. ديت بشويد با آن ھم ھويد برويستاده شما  برگردي آن وایشود ول

  . است جالبیلي صدا کرده ما را و ھفت بار ھم خیھفت بار ھ

، قي، از طر؟ کندی صدا می ما را چه جوری ذھند، مني را ندھین من ذھنيو جواب اد ي آنجا بمانی کافۀشما اگر به انداز

  ".م اتفاقاي کنیاzن صحبت م

  . خواھد ببرد زندانی بزرگ است، مست را می ذھنو محتسب، که محتسب جھان است و من مست گفت در داستان

  . دي شوی مست میيکتاي ید به فضاي روی میشما وقت

  :م، خjصهي که در دفتر دوم خواندیدر آن قصه ا. آوردي خواھد شما را از آنجا در بیم

  .  مست استیکي د کهي گوید مي آیم.  داروغه ستیعنيمحتسب 

  .              کندید و حال تان خوب است ول تان نميند، مست ايد، ببي گوی به شما میپس جھان وقت

  . ديد واکنش نشان ندھيشما با. آوردي خواھد شما را از آنجا در بی می ذھنی من ھاۀلي عواملش بوسقياز طر

  . ار مھم استي بسیادآوري ینھا برايا، ؟ید تو چه خوردي گوی به مست محاs در آنجا،

   کوزه چه ھست؟ید توي گویم.  کوزه ستی که توید که ھماني گویم

 در یيکتاي ینکه شما را از فضاي ایدارد، برا داند دو تا راه یم. دي گویاسمش را نم.  که من خوردمید ھماني گویم

، یآوريبه لفظ در ب. یآورين خدا را به لفظ در بينه را، اين آي آن شراب را، ا،نکه شمايا یکي.  دو تا راه دارد.آورديب

  .رونيده شما را از آنجا بيکش.  ذھنتو یي آیم"  فورایتيچون باھاش ھم ھو

   کوزه چه ھست؟  ید خب توي گوی م. کوزه ستی که توید ھماني گویم، ؟ید چه خوردي گویم

  . که خوردمید ھماني گویم

 ی فکرھاست و فضایم است، فضاي مفاھینکه ذھن فضاي ایوم ندانست، برا مفھند که از راه لفظ نتوانست، از راهي بیم

  . فکر است از جنسین ذھمن. ستينه از جنس فکر ني آ. ستی فکری بی، فضایيکتاي

  .ندازديد دردتان باين است که شما را به ي اگرشيراه د.  شودید، حاs به آن متوسل مگر ھم داري دک راهيبعد 

  .  نھاي و ایھا کن من بفھمم که شراب خورد. ا ھا کنيب حاs تو بد که خي گویم

  .  ستی شادجنسخدا از .  آوردی اسم خدا را میعني.  کندی ھا، ھو میبه جا

د تا يو گیداروغه م . نشان بدهیزي، چی، واکنشی نشان بده، پرخاشید، درديايم تو ھا کن دردت بي گوید من مي گویم

  . افتدی ما در ما اتفاقا مۀھم. م تو را توشکب. ، ھمان ذھن استزندان کجاست؟. زندانبه من تو را بردارم ببرم 

 خواھد شما را از آنجا یا مي دند،ي ھستیکين لحظه ين لحظه، شما با اياzن در ا.  اُفتدیزھا در ما اتفاق مين چي اۀھم

  .مست است.  کندیو او ھو م. رونيد بشکب

 شما بود غلغل مستان اzن از دل که در غزل ینطوري مست شده، ھمی زندگاز شراب.  شدن شما با خداستیکيمست، 

د ي آی می ست، شادی شاد کند، خدا از جنسیچون ھو م.  کندیبه، ھو م.  کندی کند و او نمیآن ارتعاش تشعشع م

  .ی ھستید که من، شادم، تو از غم منحني گوی کند، میم تو ھا  کن، تو ھو مي گوید من مي گویم .رونيب
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.  ستیت است، از غم منحني با آن ھم ھو، گذاردیش مي دارد، در ذھن اش جھان را به اصطjح نمای ذھن منیھر کس

  . دھد، مستیپس به آن راه ھا، تن در نم .َخم است

 کند، حوصله اش ین دارد صبر مياو . رونيد بي آی خواند و نمیو مسجد با نماز مرفته ت.  غjم استنجا ھم سنقريدر ا

  تعداد استلب معادد، ھفت خيما را صدا کند، شما نروبر کند، شـــن است که اگر ھفت بار صي اش ایمعن. ر رفتهس

ق يق مقاومت، از طريق واکنش، از طري کند از طری سعن لحظه، جھاني در ایيکتاي ید به فضايياي اگر شما، ب.گريد

  . دي مانیآنجا م. گريد دي روید، نميد به ذھن، شما نروشجاد درد، شما را بکيا

  :  ه اشيب، حاs بق خ. کارش رود دنبالی رود، میآن ھم حوصله اش سر م

   محترمیم ھنوز ايتا برون آ              نگذاردمیم: ن بوديپاسخش ا

 ی تان میذھن شما به من یعني. دي گویه ارباب مب.  محترمیرون، ايم بياي گذارد من بین بود که ھنوز نمي غjم اپاسخ

 ا حرصيتو ب،  خواھد بطلبدی ما مآن قسمت.  مان که نمرده کهی ذھن، منیيکتاي یم فضايک لحظه رفتي ما که .دييگو

  .ت را بردار نشان بدهيز بده، پول ھاا پي در جھان است، بیبورز، زندگ

 ی نمم منيي گوینه و ميم به صاف کردن آي کنی شروع م.یني و چی اُفتد و رومیادتان مي مگس کدفعه شما داستاني یول

شما بھش چه .  کندی منتظر است و شما را صدا می ذھنرون مني ھستم، بیيکتاي ی فضایاzن من تو.  باشمینيخواھم چ

               .مياي گذارد من بید بابا، نميي گویم، د؟يي گویم

                       :  د کهي گویب حاs مخ

  دارد؟ آنجا کت نشاند؟یت وا ميک              آخر مسجد اندر کس نماند: گفت

  . شناسدیاو که خدا را نم. ست کهي نید که مسجد که کسي گوی به شما می ذھن، مندي گویارباب م

؟، ھمه که آمدند  تو را آنجا نشاندهی تو را آنجا نگه داشته؟، کیک. رونيا بي تو را نگه داشته؟، بابا بی کیيکتاي یدر فضا

  :دي گوی میز جالبيغjم اzن چ... ھا . رونيب

  بسته است او ھم مرا در اندرون              استت از برونآنک بسته: گفت

  .رون بسته، به جھان بسته، من ھم به درون بستهي به بیعني که تو را از برون بسته، ید آن کسي گویغjم م

،  آنیول. رونيم بياي گذارد من بی شدم، نمیکيگر من باھاش ي دیاري و آن ھشیزندگنکه ي ایم، براياي توانم بیمن نم

  .یيکتاي یتو فضا.  تو مسجدیياي گذارد بیھمان، تو را نم

اف د صينه را بايآ. یيکتاي یم به فضايم بروي توانیرون، نميب م با جھانيت اي که ما ھم ھویزمان شود، تا یپس معلوم م

  .زھاست از ما، نه اضافه کردني چ، انداختننهيصاف کردن آ. ميکن

  . زھا، باز ھم به ما بشودي ما اضافه کردن چین معنويکه تمريبطور. مي کنین معنويم تمريياي ذھن، بۀليد بوسيما نبا

  .ستيشتر به آنھا ني ب پنھان شده، اضافه کردنیت شدگيھو ھم یزھاي چرينه، که زيدن آينه دينه و آيصاف کردن آ

  . یاري سرمان کjه بگذارد بعنوان ھشی ذھنا منين ارباب يما ام ينگذار

  م برونيبنگذارد مرا کایم               درونیيآنک نگذارد ترا کا

  .رونيم بياي گذارد من بی تو، ھمان کس نمیياي گذارد تو را بی که نمیآن کس
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م ياي گذارد بیو، منم نم تیياي گذارد بی را نم آنکه تودي گویم.  گذاردید خدا نمي گوینم. دي گوین ھم اسم نمين ايبب

  .  رونيب

  ین رھي این سو بست پاي              او بدین سو پا نھيآنک نگذارد کز

 یپا. رونيم بياي گذارد بیا ھم نم، من ریيکتاي ین سو، به سويو، به ا تیياي گذارد بی، نمرونيآنکه تو را که من دارد ب

.  امین لحظه آشتي شده ام، با ای زندگاز جنس.  شده امیيکتايگر از جنس ينکه دي ایبرا. یيکتاي ین فضايمرا بسته به ا

  .واضح است" کامj. رون، بروم به جھانيم بياي کند مرا بین ول نميزه کنم، اين لحظه ستي توانم با ایگر نميمن د

شه يھمگر يد که شما ديني بیکدفعه ميفتد و ي بشود برشما، جا بین عاديد، که اي کنی مین لحظه آشتينقدر با ايپس، شما ا

  .ن در شما جا افتادهيد و اي ھستی زندگد و از جنسي ھستین لحظه، آشتي با فرم ایعنين لحظه، يبا ا

  ان را بحر نگذارد درونيخاک              ان را بحر نگذارد برونيماھ

 ی بیاي ماست که در دریاريھش ماست، ینه گي آالت حیماھ. روني ھا بروند بی ماھ گذاردیا نمي در، شودیپس معلوم م

  .روني ھا بروند بی گذارد ماھیم، او نمي کنی شنا میيکتاي کران

  .رندي میبروند، م. روني گذارد بروند بیش را نمي ھایا ماھيدر

   کنند به جھان؟یل مي ھا می کنند به جھان، کیل مي ھم که میيان را، آنھايخاک

.  کندی جستجو می جھان و از جھان زندگی رود به سوی، میيکتاي یبرود بسونکه ي ای جان لحظه، بهي که ایھر کس

   خواھد خوشبخت اشیاز انسان ھا م. رون داردي کند، توقعات از جھان بی میدر زمان زندگ.  کندی جستجو میخوشبخت

  . یکن مرا خوشبخت ی تو نتوانستدي گوین است که مي از خانواده ھا سر ایلي خی دعوا.کنند

 یکي را به یخوشبخت. نه شدن ندارديل به آيم. ل به جھان دارديم. توقع دارد. ی توقعات مرا برآورده کنی توانیتو نم

  . ستیخاک. نگران است. در زمان است.  ترسدیم.  خواھدیگر وصل کرده و از او ميد

غjم .  ستی، ارباب اzن من ذھنپس. ميد بکنيتوجه با.  دھدیو راه نم شما را تیيکتاي یاي، دری باشینطورياگر ا

د بگذار ي گویک لحظه مي خواھد بگذارد، ی شدن دارد، ارباب نمیکي دارد، یيکتاي یل به فضايغjم م.  ماستیاريھش

  . د برو و باھاش دوست استي گویم .ميايمن نمازم را بخوانم ب

.                               شودی او خسته مگر از ادا اصولي دی ول.نتظر باشم، شما مي آیآنجا ھم که رفته، گفت م. دي کنیشما با ارباب دعوا نم

  خواھند از شما سوءاستفاده کنند، اگر نتوانندی در جھان که میک عده اي. عجله دارد.  شودیاد منتظر نمي ز،جھان

 ی نمیزيگر چينکه شما دي ای، براکشند آنجا توانند شما را بینم.  دارندیرم شما بگر دست از سريسوءاستفاده کنند د

  .د از آنيخواھ

ک عده يد که ي دانی می، ولیيکتاي ی شماست در فضای حالت شنایم، پس ماھي صحبت کردیه ماھحاs، دوباره راجع ب

ا ن از شما ند، تا آن جھايد آنجا، نرويد باشي بایک مدتي. دي رویرون، و شما نميند با، منتظرند شما را بکشيرون دريدر ب

  . گريد دي دھی تان نم به منی انرژن است که شماي ان معادليا. د بشودي شما نا امین ذھگر، منيبه عبارت د. د بشوديام

  :دي گویم. ميد بخوانيھزار بار با.  ستین ھم خواندني ا،۲۶۶۹تيدر دفتر ششم، ب

   َصjٍة دائمونیعاشقان را ف              پنج وقت آمد نماز و رھنمون
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  .  ھستندی دائمد، اما عاشقان در نمازيفعه بخواند که نماز را گفتند پنج دي گویم

نماز . ديشما وصل ھست. دي ھستی دائمند، شما در نمازيب ی شما مۀنيد، خدا خودش را در آينه درست کردي شما آیوقت

  . ستي نید کافي گویپنج بار م.  وصل استیبرا

 دارد، به خدا دارد، به اصل ی به آن فضا دارد، به زندگیک عjقه اي ما تيئن خداي، ایارين ھشين غjم، اينکه اي ایبرا

" د دائمايبا. ن کار را کردي شود ایست و چھارساعت، پنج بار نمين بيد که با اي گوین با، اzن موsنا ميخودش دارد که ا

، قطع ی، وصل باشی، قطع باشید وصل باشي توانین است که شما نمي اصحبت سر. ن استيھم ھم" د و واقعايوصل باش

 ی معنوی کارھا و، وی وصل بشویگر نتواني، که دینقدر قطع باشيا با، اي، یاد قطع باشي زیلي، خی قطع باشی، ھیباش

د يم، بايد وصل باشيم، باي کنی، اگر از نماز استفاده میما وقت.  نماز بخواندی شود من ذھنین نماز خواندن، نميما مثل ھم

ن وصل ھست ي شود ای وصل میکين است که يم و فلسفه ھم ايد در آن حالت حداقل وصل باشيم، باياشحضور داشته ب

  .شه وصل باشديز است که ھمين چي بھتریتا دوباره وصل بشود، دوباره به شدت وصل بشود، ول

jھستند ی دائمد که عاشقان در وصلي گوی دارد میول. ميشه وصل باشين است که ھمي این کار برايا" اص.  

   پانصد ھزاریکه در آن سرھاست ن              رد آن ُخمارينه به پنج آرام گ

 که در فطرت ماست ی ماست، آن تشنگی که در سرھایار، آن تشنگمرد آن خي گیه، به، به پنج آرام مد که نه بي گویم

ند و فکر ي و خدا خودش را در ما بنهيم آي بشود تا ما بشویکي ی، آنجا با زندگیيکتاي ی فضای رود به سویکه دارد م

  .ندي نشی پانصدھزار ھم نمی ست که با پنج و حتیماران کند، آن خي را از ما بیيگ خدا بزریت ھايخjق و خاص

 ید در فضايبا" م که دائماي ھستیھما مثل ما. ا دور باشدي تواند از دری نمیماھ.  ستی دوباره صحبت ماھ،دي گویبعد م

  .روني گذارد بروند بیا نميان را دريماھگفت . مي گذارد ما برویم، آن نميريک ذره انس بگير آنجا م و اگي باشیيکتاي

 یاريھر لحظه ھش د،ي ھستی شما خاک. کندیف ما را مشخص مين تکليبا ا. وند تياي گذارد بیا نمين را ھم درايخاک

چ موقع از خدا آگاه يد؟، پس شما ھيز جسم آگاھد؟، ھر لحظه اي کنید؟، جسم بودن مي کنیل به ماده ميد؟، مي داریجسم

  .  دي ادامه بدھینطورياگر ا. د شدينخواھ

  ست جان صادقانيسخت مستسق               عاشقانفهٔ يست ُزْر َغبّاً وظين

 ی ذھنمن" دروغ را حتما. ن ھستندي دروغی ذھنند، نه مني گوینه دروغ م. ستندينن ي ست که دروغیيصادقان، انسان ھا

زھا را يم چي خواھیم ميي گوی دروغ می ذھند و ما در مني گوی دروغ نمست ا که به حضور زنده یانسان. دي گویم

  .                              ستيدروغ sزم ن. ميم تا بھتر جلوه کني خودمان با دروغ اضافه کنیرو

د اگر ي گویم. م بخت است دی قانون دخترھا. تنگ بشودم تا دل مان به ھميني کمتر ببیعني ازر غبن  ي، ایابي کمن قانونيا

. م، دل مان تنگ بشودينيم، حداکثر دو بار ببينيک بار ببي یھفته ا. ی شویر ميم، تو از من سيني ھفت بار ببیھفته ا

. مينيکم بب.  خواھدیگر، اگر تو را مي دید خواستگاريايد بگو بي گوی، مادرش ھم می خواھین است اگر ميمنظورش ا

در .  کندی عاشقان صدق نمدن قانون در موريد اي گویم. مي شویر ميم از ھم سينياد ببي شود، زی دل مان تنگ ممنيکم بب

ک ساعت يشود يم، نمي خدا باشۀنيشه آيد ھمينکه ما باي ای کند برایدر مورد ما صدق نم.  کندی ھم صدق نمیمورد ماھ

  . شودینم یزين چيھمچن. ميسه ساعت نباشست يبم، يباش
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رود باs، در مورد يمت اش مياب باشد قي کمیزي ھر چ، کندیند کار مي گویرون مي که در جھان بیابي کمپس، قانون

د با او يشه بايھم. قهيآن ھم پنج دق. دينيک بار ببي ی شود شما خدا را ھفته اینم.  ستی فراوانیزندگ.  کندی کار نمیزندگ

  .دي باشیکي

 که از آن یاريک مقدار از ھشيشما . ید حاضر باشيبا" ، دائماینه امروز گفت، باي بصورت آ ما کهین بعد معنويو ا

  . د در ذھني کنیه گذاريد ھمه را سرماي توانینه، نميد بعنوان آي خودتان نگه دارید برايد، باي آیور م

  گر بصورتيد که دي بشوید، عصبانينقدر واکنش نشان بدھيد ايشما نبا. آورديد در بشه بکشيد شما را از ري نبایزيچ چيھ

  .نه. خشک بشود. ندازند آنجايکنند ب بشه کنده شده،ي که از ری درختد که مثلييآي در بی از زندگ قطع،ۀک باشندي

  . ديد برود جھان، نود درصدش را نگه داريده درصدش را بگذار

ا صد است ي.  صفر در صدیکي، آن  رسدی صد در صد به حضور میکيد ييست که شما بگوي نینطوريه ھم اين قضيا

به .  شودیشتر مي بیيجدا. دي شوید، جدا مي شوید، منفصل مي کنی که شما مقاومت میبه درجه ا. ا صفر است، نهي

 دم ی، قانون دخترھایابيقانون کم". مآs.  عبور کندماق ي تواند از طری می شود، زندگی که مقاومت کم میدرجه ا

  . ميم تا قدر ھم را بدانينيکم بب. ستين مورد صادق نيبخت در ا

  .  بشودیکيتا برود با او .  شودیر نميس.  تشنهیعني یمستسق. ار تشنه ستي صادقان، بسد، جاني گویم

  ا ندارند انس جانيدریزانک ب              اني ماھفهٔ يست ُزْر ِغبّاً وظين

  ، من شما را پنج ی کنیب حاs که اصرار م خیليخ که یه ماھد بييد بگوي توانیم، شما ميني که کم بب قانوندي گویم. بله

  .ینينجا بنشيز، ھمراه من اي می گذارم رویم... ش من، يد پيبا" ا، بعداي اندازم تو دریساعت در شبانه روز م

 ی بیماھ. مي کنی شنا میيکتاي یايم در دري ھستیپس ما مثل ماھ.  کندیان صدق نمين قانون در مورد ماھيد اي گویم

  .روني شود بیا پرت ميآب کو؟، از در... ا شنا کند، ب ي تو دری کند، آب کو؟، ماھی نمیرم است، سوال ذھنف

  شود؟ی می چه جورميکن بی شود؟، آن  جوریچه م... ن ي شود، آقا اینقدر سوال ميا. مي سوال نکنمي گوین مي ھمیبرا

 که ما یزيآن چ.  تواند بفھمدینم" ذھن اصj. به ذھن استسوال مربوط . ستيدر سوال ن. ستي شود، سوال نیفjن م

دن ين ھا فھميھم. مي خواھد بفھمین نميشتر از ايگر، بيم ديده اي فھمیبه قدر کاف. ميده اي فھمیاديم مقدار زيدي فھمید ميبا

من دارم ... م، وا  ادرار توھی برگ کاه، نشست رویم مگس رويديد، ھر موقع دي کنیقلينه را صيد آيشما با. گرياست د

م ينه را درست کردي از آیک مقداريگر، ينکه حاs ما، وضع مان خوب شده ديد به ايو بسنده نکن.  دھمیخودم را نشان م

  .                       مي کامل بشوۀنين، تعھد، تا آنجا که ما آيا" اتفاقا. نه. حاs بس مان است

د و ي در خانه تان درست کنیيک فضايد يک انسان، بايشما بعنوان . امه دارد، تا آخر عمر ما ادی معنون ورزشي ایعني

 یبا مثنو. له ستيوسن يموsنا بھتر"  زبانان، واقعایت کنم، و در مورد فارسي خواھم تقوی ام را میعد معنوبد من ييبگو

ن عضله يم، ايمي جی، تومي کنیم ورزش مي روید، ھمانطور که ميد ھر روز بايني شمس اش، شما بنشوانياش، با د

 ۀگر آن عضليت دو عضj".  رود اصjین مي پوسد از بی خواھد، اگر ورزش نکند و بدن حرکت نکند، میورزش م

گر به موsنا يما شش ماه، د. ... د ھر روز ورزش کندي بای معنوبعد. نطور استي ھم ھمید معنوعب.  شوندیسابق نم

  م، چرا سخت است؟ي خوانی که میزيور ھماھنگ با آن چنطيم تمام شد رفت، تعھد و ھميگوش کرد
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 یگر، چقدر ميا ديد بابا بي گوی در مرون مسجد دميستاده بي ایمن ذھن.  شودی تمام مینکه به ضرر من ذھني ایبرا

 که یدر حالت. م حماميم برويا برويب. گريرون ديا بي، بی بشویکي با خدا ی خواھیچقدر م.  آخری نماز بخوانیخواھ

  .ی مادک حمامي  رود بهی دارد میکيآن .  بود، غjمیيکتاي ین فضايحمام ھم. نيمام رفته اح

  . یک حمام ماديا من تو را ببرم به يد بي گویم

  . نه، بابا جان

  ". رند اصjي میا مينکه بدون دري ایم دل مان تنگ بشود را قبول ندارند برايني کم بب قانونانيماھ

 ،ی زندگی اصل به منظورد، اگر شماينه نشوي اگر شما آدي گویم.  رودید موsنا تا کجا ميني بب. رودین ميجان شان از ب

  .یدي نرسیچ منظوريد، به، به ھيده شدن از آن است، به آن نرسيين ذھن است و زايرون آمدن از ايکه ب

  ن لحظه، در تمام يدم سازش با فرم ان عين دعوا، ايد، اين لحظه دعوا داشته باشي با ا کنم، اگر شما،یادآورين را ھم يا

ن يم کامل در اي تسلیعنينه يد، آينه نشوياگر شما آ.  شما در تمام روابط شما خودش را منعکس خواھد کردیت ھايوضع

نه ي کند، شما تا حاs، جلو آینه اعتراض نمي کند، آین کار را مينه اين لحظه، لحظه به لحظه، آي با فرم ایلحظه و آشت

  . دھدی، آن را نشان میستي ایھر جور وام. ؟ نهیسادي وایچرا آنطور... د اِه ينه به شما بگويد که آيستاديوا

د ي گوینه که به زبان نميد، آيسادينه واي آیشما ھم جلو.  کندی با خردش شما را جور می کند ولی اعتراض نمی زندگۀنيآ

  نيده، من اي چسبیزيک چينکه يش مثل اينجايد که ايني بیمده، شما با عقل خودتان ي چسبیزيت چينجايراد، که چرا ايا

  .د کهي گوینه که نميآ. مکن را ب

 ن لحظه، در تمام شئوناتيزه با ايو ست. تن لحظه سيزه با اي ستا نبودن، معادلين دريم، ايا نباشيو درپس، اگر ما ت

ت خواھد بود و ھر يش منيم توي بکنیھر کار را زنده نگه خواھد داشت، ی ذھن ما خودش را نشان خواھد داد، منیزندگ

  .مينيم روز خوش ببي توانیجاد خواھد شد و ما نميش باشد، درد ايت توي که منیکار

ف تر يجسم شان ضع.  که من دارند، ھر چه سن شان باsتر رفته، وضع شان بدتر شدهیيآدم ھا. گريد ديشما نگاه کن

د، شما  بری ست، شب خواب شان نمی شان منفجاناتياز کار افتاده، ھض تر شدند، فکرشان کوتاه تر شده، يشده، مر

  .                    تواند بکندی نمیروانشناس کار. ديد روانشناس نباشيد، به فکر و به امينه را نسازين آياگر ا

  .بله. نه اصل استيآ

د شما چه يني، بب" دھد دائمایقل ميصنه را دارد ي که آی مگس، توجه به رومۀنه بودن، توجه به قصيپس، توجه به آ

، ارباب منتظر است یيکتاي یا شما آزاد شود، برود با فضیارينکه اگر روح شما، ھشيد؟، توجه به اي داریيانتخاب ھا

محتسب . ن را به زندان ببردي خواھد ایا محتسب ميرون، داستان مست، که مست به خداست و داروغه يد بکه بکش

  و دو تا راه دارد،.  خواھند شما را به واکنش وادارندی عوامل اش، مۀليد بوسکش خواھد بیشما را ما يدن. استي دنمعادل

 و یابيد و قانون کمي کنی زندگید خشکي توانید، نميا باشي درید تويبا" د و دائماي ھستینکه شما ماھينھا، از جمله اي اۀھم

  . کندیا، صدق نمي و دریم، در مورد شما بعنوان ماھيم، قدر ھم را بدانينيکم بب

ل زد، گفت که آن پنج بار ي، و موsنا تمثی باشیگر با زندگي دی خواھی بابا، چقدر م.، قانون ذھن استیابين قانون کميا

  . ستیکيبا او " نکه جان عاشقان دائماي ایست، براي نیکاف
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jعشق اص sماندنیکيو " دائما.  با خدایعني. و شدن با ایکي و یدار شدن از ذھن و انداختن من ذھني بیعني" حا .  

ت يک خاصي آورد و ما به جھان ی در ما بوجود میيت ھايک خاصي شدن، یکين ين عشق و ايحاs ا. ن عشق استيا

  .  تواند آنھا را بشناسدیم که ذھن نمي فرستی میيک برکت ھايم، ي فرستی میيھا

  د؟ي کنیحاs شما باور م.  ستینتظر آن انرژ، ماه، ھر چه در جھان است، مید، مشتريامروز گفت خورش

شما که .  ستیت من منتظر آن انرژين وضعين فکر من، اين جسم من، ايد اييد بگوييايد، شما بي کنیحاs آن را باور نم

  ؟یزيرده کرده؟، چه چ روح کرده؟، میا را خشک کرده؟، ب شمیزيچه چ". شخصا. دي کنیاج اش را حس ميحاs احت

د؟ ي موفق ندارۀ، مگر بچد؟يد؟، مگر ھمسر نداريد؟، مگر پول نداري بزرگ ندارۀد؟، مگر خانيز نداريه چمگر شما ھم

  . دي حال کرده؟، بپرسی شما را بیزيد؟، چه چي نداری قومگر بدن

  ن ن ھمه نابساماين ھمه نابسامان است؟، جھان ايرون، اي شود؟، چرا اوضاع بیجاد ميم ما، درد اي کنی میچرا ھر کار

م مسائل غامض جھان را حل ي خواھی میبا حقه باز... م، انجا ي خواھی خون به خون شستن، که ما میاست؟، چه جور

  مسائلم که جھان وي خواھی و و میبا من ذھن. ميم بکني خواھی می مان حقه بازۀھم. کجايم ي شود؟، جمع بشویم، ميکن

  . ميش را حل کنا

، ھم بصورت یھم بصورت فرد. م مايچاره ندار.  دھدیم، آن خرد، سامان مي بشونهي اگر ایول.  شودینم.  شودینم

 ست که موsنا یراه حل. مينه نباشيم، اگر آياگر عاشق نباش،ميروز به روز، مشکل تر خواھد شد، اگر صادق نباش. یجمع

  .با زبان ساده. تي کند به بشریشنھاد ميپ

*  

  :دي گویم. م به غزل مانيبرگشت

   چون تَِف خور درگرفتیست شوين              ر گشت جھان ھمچو برفگر ز تو پ

  ا نشده؟ي برف، شده اگر از ما جھان پر شده، مثل

ن يبرف ھم. ديز بکاريد چي توانی برف نمی گرفته، شما رویما، برف، شفاف است، درخشنده ست، رو خاک. شده. بله

   .   مي آن ھستی ما روۀ ست که ھمیيکتاي خاک ۀنينه زميآ. نه راي آیه؟، رو چه را گرفتیتوھم و درد ماست، رو

  . کارمیل مگ" ت شدم ودر آنھا من تخم مثjينھا ھم ھو که من با آیيزھاي، درخشنده، آن چیز دادن پیزھايچه گرفته؟، چ

نه را ي آی حاصل از آن، روین توھمات و دردھاياگر ا. نهيد، در آن زمي بکاریيکتاي ید در فضايخم گل را باشما ت

  .د اzني گویگر ميک جور دينه را يگرفته، حاs، آ

ر شود؟، د پي خواھیگر دور و برتان پر شده، شما ميدر شده جھان با، از شما پ" واقعا. د به خودتانيکنشما نگاه " واقعا

  ؟دينه بشويد آي خواھیا ميد کنند، ييف کنند، تأيمردم راجع به شما حرف بزنند، تعر" د واقعاي خواھیم

رون يدر آنجا ھم غjم ب.  شوندیست مينھا ھمه ني به شما بخورد، اید زندگي خورشیماد، گري خورشد تفي گویاگر م

ن لحظه با يا.  تابدید ميخورش.  تابدید ميخورش.  تابدی ماند، خور مید و آنجا مي آیرون نمي غjم بیوقت. دي آینم

 شما، به ی ذھن تابد؟، به منی می تابد؟، به کیمق شما يز طر ای زندگدي شود؟، خورشی، چه می شوی میواز میزندگ

   من، یا رنجش ھ گرفتنین ھمه جديد که اي شویجه مکدفعه شما متوي.  دھدی شفا مینھا را ھمان انرژي شما، ایدردھا
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نھا را توھم يدم ايشنھا توھم بوده، با خودم کي این توھم بوده، نگه دارين اشتباه بوده، اي، بابا، ایکي یدن به حرف ھايرنج

نه ين آي ھمی مرا خراب کرده، زندگیک نفر به من ظلم کرده، زندگيش ي سال پی زنم، سی ست من مین چه حرفيا. بوده

 من، آن ی شود، چه وجود اصلی خدا ساخته شده، وجود من که خراب نمۀلين با، بوسي ا. شودینه که خراب نميست، آ

 زده یکي، ی ھستم خردمند و مھم و جدیک آدمي داشتم که من یريتصو. بودهن توھمات من ي که خراب شده، ھمیزيچ

  . سوادمین کرده، به ھمه گفته من بي از اموالم را گرفته، توھیک قسمتي. ستين را شکسته، گفته، نه ني از ایک قسمتي

. حق دارم. مرا نابود کردهن يا.  توانم فراموش کنمیم، فحش داده، نمي گرفتی طjق میموقع. ظلم کرده. طjق داده مرا

  یدي، بھش چسبی برف را بھش دادی اساس بوده، توھم بوده، و شما درخشندگی بیزھاينھا ھمه چيا. ی؟، نداریحق دار

  . شوندینھا ھمه نابود مي بخورد، اید واقعي خورشی ست، اگر گرمایز مھمي چیلينھا خي ایفکر کرد

  .ین کار را بکنيد ايد باي گویحاs به شما م

  ور گرفتين خاک چه زيبنگر کا               برف و ھمه خاک شویست شو اين

 ی، نروی را منتظر بگذارین من ذھني و ایيکتاي ی فضاید تويد مثل آن غjم، بروي؟ حاضرديست شويد نيشما حاضر

  .رونيم بياي گذارد بیم، باشد، چشم، نمي آی م.ی باھاش دعوا نکنیرون، وليب

  . یرون باشيد بيتو با. و تیيايد ب گذاریرون؟، آنکه تو را نمي بیياي گذارد بی نمیک

  !.  تواند بزند کهیگر صدمه نميو، به شما دد تياي تواند بی ارباب نمیوقت

ن يل کرده، اين، خودش را تحميست اي، صاحب نیاري ھش ما صاحب ماست بعنوانیمن ذھن. ست شما آن صاحبیول

دعوا .  باھاش دعوا نکنیول. م چشمي آی باشد میي گوی کند، می صدا میھ. و آن تشما بگذار دم در، برو. فرعون است

  . رون از مسجدي بی روی، میباھاش بکن

اگر . نه ستيخاک، آن آ. ميپوشاند. مي ما رو آن ھستۀھم.  ستیيکتاي ۀنيخاک زم برف و ھمه خاک شو، یست شو اين

 ما ی جدی ما، باورھای ھایت شدگي ما، ھم ھوی ما، دردھایھا ما، رنجش ین کدورت ھاينه نباشد، اگر اي آیبرف رو

 یو خاک خدا، فکرھا را م گرفتند، ما تین خاک نمي ایھا روم، آنيديرند، چسبيم بمي آفل و گذرا که نگذاشتیزھايبا آن چ

  .                             کندی رشد نمیزيبرف که چ. مي کاری برف می رویول. ميکاشت

تو، خاک، . دي آی میيل ھان چه گيد، ببي آیبھار م. شي تویرد بکاي زند، تو برف نبایل خاک را ميه، حاs تمثن کيتو بب

د من ھمه ي گویم. برف روست، درخشنده ست. ی شوی، صفر ھم می شوی خاک میب وقتخ. نه ستيخاک سمبل آ

 کند و شما واکنش نشان یما را آب مبرف ش... ن خ ي ای و ھر کسی شود شما ھمه خاک بشویم. ھمه خاک شو. زميچ

   بjفاصله برف را؟یر نکني، تعمیندھ

ن در من است و ي اديي گوید، مي کند، ناراحت بشوی میا کاريد ي گوی به شما میزي چیو باز ھم برگردم به آن، اگر کس

، یر نکني را تعمی ذھن، منیر نکني و خودت را تعمین ندھولو برخورنده باشد، بjفاصله واکنش نشا. ديازش تشکر کن

  .   خواھم خاک بشومی شود؟، بگو من می چه میني دو روز، حاs ببیکي، ی باs و باھاش باشیياي بین نشويخشمگ

  .م باsييايم و از آنجا بيچ بشويگر ھيم، و ديد صفر بشويک بار بايخاک، 
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 یمثال خوب. گري خداست دۀنيموsنا آ. گل دادهره، چقدر ين، در خاک صفر، تي موsنا را ببیگل ھا" مثj... ن خ ين ايبب

  .  گريست د

  کز فر او ھر دو جھان فر گرفت              ديج بدان جا رسيخاک به تدر

شما اگرعجله . ديج توجه کنيشما به تدر. ديج توجه کنين تدريبه ا. ک عده عجله دارندي. واشيواش ي ما، یعنيخاک، 

ک فکر يعجله . رون، عجله ستيدن شما به بي کشی از راه ھایکي. رونيد بيرفت. ديتسي نیيکتاي ی فضایگر تويد، ديدار

  . رسمی خواھد برسد، چرا نمیک مفھوم مي به یک من ذھني" د، حتماي کنی شما عجله میاست، وقت

 ی کجا مفتد، شما از اید، آفتاب مي دھید، کود مي دھیب، آب مد، خي کاری؟، شما درخت را می رسی نمی دانیاز کجا م

   کند؟ین کار نمي ایعت روي و طبید زندگيدان

ا يب بدھد، يگر، پنج تا سيک ساعت ديد که بعد از ي خواھیشما م. گري دھد، پس کار کرده دیب ميسال اول پنج تا س

  . ب بدھديھزار تا س

  د، ي رویر بار مي شدم، زیني حاs چميي گویم، مي شدینيم چيدي دی وقتوار خودمان را،يم، دي زنیقل مينه را صيما آ. نه

مان را ي ھایم، نقاشي شوی مینيم چيديم، و دي کنینه را صاف ميم، آي شوی میم رومي رویم ميي آیم.  ھستم اzنینيچ

  . مي شوی میم رومي رویم، دوباره ميم، نگه داريم بچسبي خواھیم و مي کنیسه ميمقا

م که ي افتی میاد ماھيم، ي افتی سنقر ماديم، ي افتی مگس ماديم، ي گرفتین را جديم و ايديسب چیک نقاشيھر موقع به 

  جي کند، بتدری بودن اش را حفظ میفقط ماھ. اين دري ای ھستم تویمن ک. ا کوي پرسد دری کند، نمیا شنا مي در دریماھ

  . قانون مزرعه. صبر

دار شد، با يدار شد، بي بیاريم، ھشيديزھا را شنين چيواش ايواش يم، يم ما، بعنوان خاک، اول خاک بودي رسیبه آنجا م

زد، ي خی که از ما برمین فّر، برکتي ما، ان شکوهيم که ايديلحظه، بدانجا رسن ي با ایم و آشتين صبر و شکر و تسليھم

  :دي گویم موsنا چه مينيحاs بب.  کندیدا ميرد، برکت پي گین جھان، ھم آن جھان، فّر ميم، ھم اينه شدي آیوقت

ن صحبت ھا يا. اج داردينه احتين آيفست نشده، ھر دو به فّر اي منفست شده و جھانيھان، جھان منجھان و آن جن ي، ایعني

م، ي خودمان باشیم، مواظب فکرھاي دھد که ما مواظب رفتار خودمان باشی را میدارين بيد، به ما اياگر خوب دقت کن

، "زھا معتقد باشد واقعاين چي به ایاگر کس. مينسان بدانت خودمان را بعنوان ايم، اھمي خودمان باشیمواظب حالت ھا

ند، شما چکار ي بید، خدا خودش را در شما مينه ھستيد شما آياگر شما بدان.  کندی کارھا را نمی در حد باور بعضیحت

رس و آنھا ه و اعتراض و بله؟، خشم و تيد؟، آه و ناله و گريد بکني خواھیھمان کارھا را م". د واقعايد بکني خواھیم

   ست؟یابيکمد؟، توقعات ھم دارد؟، خدا از جنس  کند؟، خدا خشم ھم دارد؟، ترس ھم داریخدا از آن کارھا م. ا نهيرا؟، 

. ديفراوان ھست. دي دھی را در جھان رواج میشما فراوان.  کندیادمان باشد که در عشق کار نمي یابيشه قانون کميھم

اد ي زی دھم، ھر کسید من پول مي گوینکه خدا ميشتر، مثل ايدن و دادن در شما بيش کند و بخی شما را فراوان میفراوان

شتر ي برکت و فّر را در جھان بیھر کس. ید به جان، انرژيل کنيحاs پول را تبد.  دھمیاد تر مي کند، بھش زیخرج م

  .   دھمیشتر ميپخش کند، من، ب

  بس، که جھان جان سخنور گرفت              )بله(ن دم معزول شد يبس، که زبان ا      
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آن .  کردیاز کار برکنار شد، تا حاs کار م. ن ذھن، معزول شدين زبان و اين لحظه، اينکه اي ایحاs، بس کن، برا

شما .  ذھن معزول شدیعني زبان معزول شد، دي گوین زبان و ذھن، مي کرد، ایمرون زبان راجع به فرم ھا صحبت يب

 فکرھا مربوط ۀد، ھميتان را از آنجا خلق کنيفکرھا. ديد که از آنجا فکر بکني نداریذھن و به، دل مادگر به يد دي روینم

  . ش باشدين جھان باشد و من تويبه ا

 نکه جھان، جاني اید برايواند بگو تی نمیزيزبان چ. د ساکت باشديگر بايد که زبان ديديم و شما شني گفتی غزل،دي گویم

  ، م به جھان و جھان اzنينه بودن فرستادي آقي را، ارتعاش را از طری ما انرژن صحبت ھا،ي، با ابا، با. خدا را گرفت

   ...جان.  خدا را گرفتهجان

  . ستیز ماديحرف چ. حرف نزن. بس.  بودهیزندگ. سخنور، پس خدا بوده

فّر ما . ستي نیز ماديک چي  کند، فرّ یت، صحبت فّر مي که موsنا به ارتعاش و پخش برکت اzن در دو بیني بیپس م

 شما یزيست؟، چه چيم چي دانیست؟، نميبرکت چ. فّر برکت است. ميف کنيم تعري توانیفّر را ما نم. ست کهيم چي دانینم

م يم، تا بفھميد، آن بشويبا.  کندی ما، که آنجا نشسته، از آنجا آن فّر تشعشع می خال از دلیول. مي دانی کند؟، نمیه مرا زند

 ی اzن، بدردت می که خرج کنیدرست مثل پول.  شود پخش کرد و حس اش کرد و ازش استفاده کردیّر را فقط مفّر، ف

  .                            ستيگر مال تو ني دیخورد، خرج نکن

اگر .  شودیراب ميرد و سي گیعد ما م شود، آن چھار بیا در جھان پخش م میي خداد از دلي آی ھم اzن مین انرژيا

گر به حرف يرد، دي گی جان سخنور را میوقت. ردي سخنور را بگد جاني شما بگذاریحداقل جھان فرد.  شودی نمدياين

ن زبان الکن يد، اي گوی که زبان میزين چيبه ا. مي دھیت مي اھمیلي به حرف خیما بعنوان من ذھن. ستي نیاجيزدن احت

jستی مادیزھاي چیفقط برا" است، اص  .  

خدا در .  تواند خدا را بفھمدی را بفھمد، نمی تواند زندگینکه نميل اي اندازد، به دلیوقات ما را به جنگ و جدال مشتر ايب

  . شودیدرکلمه جا نم.  شودیجمله جا نم

د و يت را حس کنين مسئولي کنم اید، خواھش مي کنیوسته تماشا ميد و بطور پين برنامه را دوست داريشما دوستان که ا

م جلو، با کمال ين آھنگ برويما اگر با ا. دي بکنید که بعنوان قانون جبران به برنامه کمک ماليرا ملزم کنخودتان 

  .ميم توانست بدھيم که ما ادامه نخواھييد بگوي که تا حاs ھمراه ما بوده اند، بای از آن کسانی و حس حق شناسیشرمندگ

 بخاطر ین موضوع من صحبت کنم، ولي دوست ندارم راجع به ایليخ. م شدي شما خواھۀم و شرمندين آھنگ بروياگر با ا

ن ي دارم که ای را روا مین سختين چند سال داشته، به خودم اي که درایراتين آموزش و تأثين برنامه و ايت ايشما و اھم

د و يت کنيعاد قانون جبران را رير درشما زده بشود، باييد تغينکه کلي ایبرا. موضوعات را به اطjع شما برسانم

ن شکست يدا کند، اگر نشود، اين برنامه ادامه پيد تا اين کمک را بدست ما برسانيا" د که حتمايخودتان را ملزم بکن

ک ياگر ، ن ھم که بقول موsنايد عرض کنم اي ما، بای فعلیاد از شرکاي ما خواھد بود، البته با سپاس زۀ ھمی برایبزرگ

  .ميم برسي توانی و پنج متر است، ما به آن بام نمیس چھل متر است و نردبان ما یبام

ار ي ما بسیاد ترش بکنند، ولي توانند زی توانند، می کنند، اگر می که کم کمک میي کنند، آنھایدوستان کمک م

  . ت راين مسئولين زحمت را، اي کنم ای میي من سپاسگزارم و شناسایعنيم، يسپاسگزار
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ن آموزش ھستم ي اۀک به اصطjح کارگر ساديبنده . دي کنیشما به من کمک نم. ميکي، شرادمان باشد، بنده و شمايباز ھم 

 که ی اگر دوستانیول. دا کندي ادامه پیارين ھشين آموزش و پخش اي گذارم که ایو ھر چه ھم در توان دارم، دارم م

م که ھر چه را ي بشوی عدم قدردانیبjن کار ادامه بدھند، ما ممکن است دچار ي کنند، به ای نمی کنند و قدردانیکمک نم

  .  کندیقانون جبران است و کار م. ن قانون استيا. ردي گیم، خدا از ما ميکه قدرش را ندان

  .            ميدا بکنيد پيبا.  شودی به قانون جبران مربوط میک جوري دارد، ی، ھر جا لنگیھر کس

  .  آن، sزم استیيز با ارزش و شناسايک چي ی و نگه دارینجا ھم قانون جبران، قانون قدردانيا

 ندارم، یاد تريز زيک نفر مثل شما ھستم، و از شما چير بپردازند، بنده، درست، يل بپردازند، به تفسي به تأویاگر عده ا

   رسد یزنس ھستم، البته سن من ھم دارد به مرز ھفتاد مي ھستم، صاحب حرفه ھستم، صاحب بیک آدم معمولي

د، جواب ي اگر کمک نکنیول.  بودم که تا حاs ادامه دادمیريک آدم چالش پذي از ابتدا ین است وليار سنگيبسن بار يو ا

ن را از شما خواھش يدارم من ا. مين مسئله بشويد دچار اينگذار. ميد ما ھمه مان پس بدھي کار خدا را بای، نشناسقدر شنا

  .مي دھیم از دست ميا که قدرش را ندان ریزي دانم بعنوان قانون، ھر چین را ميا.  کنمیم

ن دل را داشتند که از پول يک بودند، از پول شان گذشته اند، اي که با ما شرینطور کسانيم ما، و ھميدي کشیاديزحمت ز

ن کار را و من ھم سخت ام ي کنند ای نمیادي زۀک عدي یشان بگذرند و قدرت خرجش را داشتند و به ما کمک کردند، ول

 وجود ین امکانيگر آخر ماه ماست، ھمچنيم که دينجا بگويم ايايد که بياي نیک روزي. ن صحبت ھا بکنميز ااست که ا

 ۀم، بلکه خانيون را نگه داريزين تلويم، اين برنامه را نگه داريم که نه تنھا ايم، برنامه داريکه ما ھدف داريدارد، در حال

ک عده ي خواھد، اگر ی میاديست، پول زي نی در جھان، مجانیاري ھشني موsنا و گسترش اۀ خانیول. ميموsنا باز کن

ن آموزش ي شود که ارزش ای عjقمند نباشد، معلوم می کافۀ اندازیاگر ب.  شود کردین کار باشند، مي عjقمند به ایا

  . شناخته نشده

ن يم و ايم، پخش کردي درست کرد که مایي ھایقين موسي آن، و ھمچنیست و سه تا برنامه و پخش دائميپس از پانصد و ب

 وجود داشته ی بکنند که ھمچون برنامه ایک ذره جبران مادي خواھند ی کنند، نمی که گوش میرات، اگر مردمييھمه تغ

 خوابند، قرص را گذاشتند ی توانستند بخوابند، حاs می که نمی موsنا، کسانین ھمه شفا دھنده بوده آموزش ھايباشد، و ا

 آن خانم ۀ خواستند جدا بشوند، نشدند، ھمی که میي شان را سر و سامان داده اند، خانواده ھایدا کردند، زندگيکنار، شفا پ

ان دست برداشتند، ي  طغیده اند و از سرکشي شان چسبیم شدند، به زندگي، تسلی که اعتراض داشتند به زندگیيھا

ز يو چ. مي دھی، ما، از دست می و ناشنوده آوری، بشنون موضوع رد بشوندي از کنار اینطوري ھمیان، وليھمانطور آقا

 ما خوب ۀن راه ھستم، ھميمتعھد به ا"  عمر من که کامjی دانم که از باقیمن صjح م. مي دھی را از دست میبزرگ

ن راث مينجا که بعنوان ميم اي درست کنیزيک چيست چند سال مانده به، يم، معلوم نيم، درست استفاده کنياستفاده کن

شکوفا  خودش باشد و ی پایادگار بماند و روين يم و ايش ببريست و سه تا برنامه، تا ھر جا برسد، پيپانصد و ب. بماند

 تواند ین آموزش ھا ميد که ايني بیشما م.  به جھان کمک بکندی و حتیارين ھشيدا کند اير پباشد و به اصطjح، بال و پ

 تفاوت و قدر ناشناس باشند که از پول شان نگذرند، ینقدر بي ھا ایرانياگر ا. ت جھان، به جھان کمک بکندين وضعيدر ا

      .                                 وجود نخواھد داشتیزين چيامکان ھمچن
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 ھد خودش را ملزم بداند به فراخور دین برنامه گوش مي به اید، ھر کسيت کني کنم حس مسئولین، خواھش ميبنابرا

   دھم، نه که ین را که گوش مي من چقدر ارزش دارد ای خودش، از خودش بپرسد که براۀ استفاد، تناسب خودشۀاستفاد

  .  گرم استیين پشتش به جاي کند، این مي تأمیيک جاي از یر کند که، شھبازيل کند، تفسيتأو

ک ي ست، یزنس کوچکيزنس دارم، آن ھم بيک بي ھستم، یک آدم ساده ايبنده . ستيچ جا گرم نيپشت ما به ھ. رينخ

 یدا کند، سن من ھم دارد مينطور ادامه پي تواند ھمین نمي ای گذارم ولی ھم من می کنند، مقدارینندگان کمک ميمقدار ب

   من، ھدف منم ھم ۀمام خواست خواھد بشود، بشود، و تی میم که اگر قدرشناسي ھم ادامه دادی کافۀرود باs و به انداز

.                به پول ندارمیاجياحت" ر پول کنم، من اصjم را پيب ھاينکه من بخواھم جيه ا ھست، نی اک ھمچون برنامهي گسترش

ت يک ھمچو فعاليم به ابزار ين مھّم ارزش دارد و حاs که ما مجھز ھستي ایول. ز دارميھمه چ. ز ندارميچ چياج به ھياحت

ک ي ھم یم و از نظر آموزش عرفانينجا داري اش را ایآزاد. مي بلدیاز نظر فن. ميد، ادامه بدھيد کمک کني، شما بایديمف

ان را يراني ای و فلسفی و حکمت عرفانیم آن دانش عرفانيم، تا بتوانيريگر ھم کمک بگي بنده بلدم، از استادان دیمقدار

. مين کار را بکنيم اي توانیم. مي جھان برسانۀ زبانان، بگوش ھمیان و فارسيراني اۀان، ھميرانينجا نه تنھا بگوش اياز ا

 کنم، مسئولم، ملزمم یمن از برنامه استفاده م د کهييد و بگويندازي ست شما، قانون جبران را در خودتان راه بیفقط کاف

ست دsر، جمع يپنجاه دsر، صد دsر، دو.  من، کمک کنمی خواھم و ارزش دارد برای که مین برنامه، به اندازه ايبه ا

چ جا پشت ما وصل يھ. م، بشنوند و بروند دنبال کارشانيينجا بگويم ايياينکه ما بينه ا. م ماي برسیيک جايشود، به 

. ستي نیگريز ديچ. گرين است ديھم.  کنمین برنامه را ھم اجرا مي کنم، ای ھستم، کار میک آدم ساده ايمن . ستين

 ی ھم گوش نمیگريز ديد، به چي آی می از زندگ ھم کهید و آن عقل و خریر از آن انرژيبه غ. هيار ساده ست قضيبس

. نيھم. ن کارير از اي خواھم بکنم غی ھم نمیگريچ کار ديستم، ھي نیچ سازمانيستم، ھيچکس ھم نيدھم، تحت نفوذ ھ

ان يم بي خواھین چند تا را ما مي، اینش حافظ است، موsناست، عطار است و فردوسيچند تا عارف را که عمده تر

  .مي برسانیيک جايم به يد تا بتوانيکنکمک . ميبکن

  

  

 

  

 
  

  
  

    

  
  

 

 


