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 ٨٣۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ميپا یدست و ب ی عشق او دل بیندارد پا

  مي خایر ميکه روز و شب چو مجنونم سر زنج

  ال اويد خيان خونم و ترسم که گر آيم

  ميا2ي بیشيخو یالش را ز بيبه خون دل خ

  ا2ت ھمه عالم اگر چه آشنا دانديخ

  مين راه بگشايهللا اگر ابه خون غرقه شود وَ 

  یلي اگر مجنون آن لیليمنم افتاده در س

  ميھاش بنما یک نشان خواھد نشانيز من گر 

   گردد دل پاره ھمه شب ھمچو استارهیھم

  ميار خودرايحر شده خواب من آواره ز سَ 

  انيان بپرس از لشکر پري من گریھا ز شب

  مي سای می را پایکه در ظلمت ز آمدشد پر

  دياسايم روان من نياسايک دم بياگر 

  مياسايک لحظه نيم که ياسايمن آن لحظه ب

   پوشم از آتشیي قبایديرھا کن تا چو خورش

  مياراي را بی جھانیديدر آن آتش چو خورش

  سوزد ید بر گردون ز عشق او ھميکه آن خورش

  ميشا یش را ھمد که سوزَ ي گویکر مم شُ و ھر دَ 

   گدازان غمش باشمیرھا کن تا که چون ماھ

  ميفزايه زان پس نم من چو مَ ه نکاھکه تا چون مَ 

  
  ٩۵٧ شمارهٔ  لغز شمس، وانيد ،یمولو

 
 ال تو سپردميردم به خه که بُ يز تو ھر ھد

   تو داردیماينت فر و سيکرال شِ يکه خ

 
 ٢۶۴١ رهٔ شما غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
  سازمیصورتگر نقّاشم، ھر لحظه بت

  ش تو بگدازميھا را در پ وانگه ھمه بت
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  زميزم، با روح درآميصد نقش برانگ

  نم در آتشش اندازميچون نقش تو را ب

  

 ٠١٩ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 اند ل تند افتادهيعاشقان در س

  اند  عشق، دل بنھادهیبر قضا

 
 ٩۵٧١ شمارهٔ  غزل شمس، انويد ،یمولو

 
 ن روان من ساکن؟ي شود ایک

  ن ساکن روان که منمين چنيا

 
 ٣٢٣ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 ت از طلب قرار تستيقرار یجمله ب

  دتي قرار شو تا که قرار آیطالب ب

 
 ٨٠٣١ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 کرد او یھمچو کنعان، کآشنا م

  دو نوح عَ ینخواھم کشت: که

 
 ۵٧١٣ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 ستين قرن نويقرنھا بگذشت و ا

  ستيماه آن ماھست آب آن آب ن

  عدل آن عدلست و فضل آن فضل ھم

  ک ُمستبَدل شد آن قرن و اَُمميل

   ھُمامیقرنھا بر قرنھا رفت ا

   بر قرار و بر دوامین معانيو

  ن جو چند باريآب ُمْبَدل شد در

  عکس ماه و عکس اختر بر قرار

  ست بر آب روانيپس بِنااَش ن

  بلک بر اَقطار َعرِض آسمان
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  ت اسین صفتھا چون نجوم معنويا

   استی ُمْستَویدانک بر چرخ معان

   اوی خوبنهٔ يان آيرو خوب

   اویشان عکس مطلوبيعشق ا

  ن َخّد و خاليھم به اصل خود رود ا

  ال؟ي ماند خیماً در آب کيدا

  

* 

  : کنمیواِن شمِس مو�نا شروع مياز د ١۴٣٨غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا سiم و احوالپرس

  
 

 ٨٣۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ميپا یدست و ب ی عشق او دل بیندارد پا

 مي خایر مي زنجرِ که روز و شب چو مجنونم سَ 

که شب و روز، دائم، چه يبطور. ، را ندارد"او "  عشِق یِ  دست و پا انسان،ی دست و پای دل ب:د کهي گویپس م

  .ده شده امير کشي جوم، که با آن، به زنجی را میريشم، من دارم َسِر زنجارانه آگاه باشم، چه ناآگاه بايھش

 یما از جنِس زندگ.  فرم استی بیاري ھم از جنِس ھشیزندگ. دي آین جھان مي به ا فرمی بیِ اريھشانسان، بصورِت 

،  کندید ميفکر تول شود، ذھن، ی موارد ذھن و بعد  شودین جھان مي فُرم، بصورِت انسان وارد ای بیِ اريھش. ميھست

  . آوردی، بوجود میمِن ذھن بنام  فرم دارۀباشندک ي و  شودیت مي ھم ھوین جھاني ایزھايبا چِق فکر، ياز طر

  "!. ماست "  کند که ی، وانمود می به ناِم مِن ذھنین موجوِد توھميا

  .  استعداِد آگاه بودنیعني، یرايھش.  فرم استی بیِ اري ھم از جنِس ھشیم و زندگي ھستیکه ما از جنس زندگيدر حال

ش است، اگر، ي کند و حواسش سر جای کند و قضاوت می دارد، بد و خوب می ذھنیاري که ھشیانسان: بعنوان مثال

iس مشروب الکلي، دو گیکي" مثiاو یِ اريشتر بخورد، ھشيد و اگر بي آین ميي اش پایاري بخورد و مست شود، ھشی 

  .  رودی ست می درختیِ اريِر فکر، که ھشيِر آن، به زي، به زی ذھنیِ اريطحِ ھشد که از سي آین مييآنقدر پا

   ی وقتین جھان حل و فصل کند؛ وليش را در اي کند کارھایکمک م.  ستی قابلیِ اري انسان، ھشی، برای ذھنیِ اريھش

  .  شودیم فکر کردِن ما، فلج یيفکر ما و ذھِن ما و توانا.  شودی رود، فلج می آن میِ تو,, من ,, 

  .  ھست حضوریِ اريھش، آن وجود دارد، که ی فکریِ اري ھشی، ورایگري دیِ اريھشک ي

 ی خودش را آغشته مین جھاني ایِ زھاي شود، با چین جھان ميم، وارد اي ھستیاري بصورت ما، که ھشیدر واقع، زندگ

  . شودیار مي، ھشبه خودش، زنده ِکشد و به خودش، یکند، بعد اگر، به کارش دخالت نکنند، خودش را عقب م

   یِ اريک ھشي، یگري دۀک باشندي شود و ی منطبق میاري به ھشیاريھش.  شودی خودش منطبق می رویاريپس، ھش

  . ن جھان آزاد شدهي که از ذھن و ایانسان. دي آیا انساِن زنده شده به حضور، بوجود مي حضور، یِ اري، بنام ھشیگريد
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  . دار ماندهيده و بدار شي بی که از خواِب ذھنیانسان

دار و پُر از ي ساکن و پاۀک باشندي شود و انسان، بصورت یده شده و ذھن ساده ميرون کشيت، از ذھن بيّ ن منيآنموقع، ا

رون، ي کارھا در بۀ تواند بعنواِن حل و فصل کنندیست، ميدر آن ن,, من ,, ، از ذھن اش، که یآرامش و پُر از شاد

          .کiم استن، ماحصِل يا. استفاده کند

ز که بصورِت فکر به ما ارائه ي ا2صول با سه جور چیم، علي در ذھن رفتینکه ما وقتي این کار، مشکل شده، براياما ا

  . ستيت چي دانند ھم ھوی ھا نمیليخ. ميت شدي و ھم ھویشده، قاط

  . ن خود را درست کردنيع: یعني، تيھم ھو

 ست و یک بافت فکري که ساخته شده، یزين چي ایمنتھ.  کندیا درست من خودش ري فکر کرده، دارد عیاريھش: یعني

  .  شودی برود، توھم م،، اگر حِس من، حِس وجودیدر بافِت فکر. توھم است

  . ، نداردی من دار ذھنیِ اريھش) م گفتياsن خواھ( دارد که یيت ھاي حضور، خاصیاريآن ھش

  : وند شی بصورت فکر به ما ارائه مسه جور، قلم، کهآن 

  .ستک مايزيف، تن ما، یکي

گر، ھر چه را که ي دیا آدم ھايل، مثل مقام، مثل بچه مان، يمثِل پول، مثِل اتومب.  ستین جھانيا یزھاي، چگري دیکي

  . یر ذھني شوند، بصورت تصوینھا بصورت فکر به ما ارائه ميم، اينيم، ببيآوريم در بي توانیبصورت فکر م

  . مثِل خشم، مثِل ترس. جان استيا متفاوت است، ھنھي که با ا،گريقلم دک ي

 که از جنسِ ین من ذھنيا.  سازدی می به نام من ذھنیزيک چي شود و ی میت و قاطين سه قلم، ھم ھوي، با ایاريھش

  . شودیجسم است، دل ما م

  .ستندي، معتبرند، مھم نین جھانيم، اتفاقاِت ايبارھا گفته ا.  شودیمن م" دِل "  که در جھان مھم باشد، یزيپس ھر چ

  .  پاستی دست و بیم که بي کنیدا مي پیم، دل مان شود، دليت شده اي که ما با آنھا ھم ھوین جھاني ایِ زھاياگر چ

  .دي گوید، مو2نا مي آی از او برنمیکار

، از جنِس از جنس خدا شود.  حضور شودیاري که مرکِز ما و دِل ما، از جنِس ھشیکدام دل با دست و پاست؟، موقع

ترس " بمحض آنکه مرکِز ما، که دل ماست، ماده شود، مثi.  آنجا نباشدیچ ماده ايھ. فضا شود، از جنِس خiء شود

iشود، مث "iخشم شود، مث "iينه شود؛ يک" رنجش شود، مثiقه داریليبه پول خ شود، پول" ا مثiُخب م، يديم، محکم چسبي ع

، ھر !م چراي دانی کند، نمیاد ميم که پول را زي کنی میيکارھا. ميد به حرف او گوش کنيما با.  شودی، عقِل ما مآنعقِل 

  : ميني بیم، آدم ھا را پول مي کنیم، به پول نگاه مي رویم، ھر جا مي کنی میکار

  . ,,اد شود؟ ي تواند بکند پوِل ما زیچکار م,, 

  :دي آی میزيچک ي

  .,,اد کند؟ ي آدم را ز کرد که پولیک کاري شود ین ميا از ايآ,, 

  .  کندیدا مي را که آنجا قرار گرفته، پیزيچن َسِر ما، عقِل آن يا

  : د کهيريم بگين لحظه تصميد، در اي بِکن،آنت تان را از ياما اگر شما ھو
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  . ن جوھر من؛ و اصل من، دل من ھم ھست ،،ي ھستم، ای فرم ام، از جنِس زندگی بیِ اري،، من از جنس ھش

، دل من است، ی زندگدييچه بگو خدا، دِل من است، دييچه بگو جوھِر من؛ و اصل من، دِل من است، دييوشما چه بگ

  .  خiءیعنيفضا . نھا فضاستيا.  ستیکينھا ھمه ي بودن، دِل من است، ادييچه بگو

  .  ھم فضاستیکي ستاره ھا ھستند، یکيد، يبه آسمان نگاه کن

  .زين سه جور چي ابام، ين فضا ھستيدر درون ھم، ما ا

  . ز است، جسم شده اندين سه جور چين لحظه، جمع شده اند، چون دل شان اي ھا در ایلي حا2، خ

م، طبق يمتولد شدم، يم آن، ھستي کنیو ما فکر م ست ی که بنام من ذھنیزين چي، از ایاري ما بصورت ھشیوقت: دي گویم

 شود و ی می جاری زند، چشمه ایش را به سنگ مي عصایسمو" م، مثiي که داری و مذھبیني دیسم و نمادھايسمبل

          .ردي گیچشمه، سنگ را در بَر م

  : نکهي ایي، با شناسایاري، با ھشیپس، ما با آگاھ

م و يرون بِکشي، بین بافِت جسمي ایِ م خودمان را از توي توانیم، ميت ھستيت و ابدي نھای، از جنس بپساز جنس خدا، 

  .ميريز را در آغوش بگين چين اتفاق و ايام و ي شویتناھي 2یفضا

ز کوچولو که جسِم ما و  ين چي شود و ایما مدل ، فضا افتد و آن ی افتد، در ما اتفاق میگر بعد از آن، ھر چه اتفاق ميد

ن ما و بد کند ی شوند و معتبرند؛ و عقِل آن فضا که عقل کل است و جھان را اداره می باشد، اتفاقات مین جھاني ایِ زھايچ

  . آن فضا، ساکن است.  کند به کمک کردِن مای، شروع م کندیرا ھم اداره م

 یم، در ما اتفاق ميم، در آغوش گرفتيري گیم که اتفاقات را در بر مي شوی آن فضا میعنيم، ي شوی ما ساکن میپس، وقت

  .مي ما ساکن ھستیان دارد، وليرون جري، از ما به بیيبايافتند، ِخرد و عشق و ز

نھا مربوط به يا. مي دھیما به اتفاقات، واکنش نشان نم: نکهي ایعنيسکوِن ما، .  شودیوِن ما از آرامش ما مشخص مسک

  . غزل امروز است

  

 ٩۵٧١ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ن روان من ساکن؟ي شود ایک

  ساکن روان که منمن ين چنيا

نکه واکنش نشان بدھم، سکون را از يبمحض ا.  کندیم  شدنیِخرد از من، شروع به جار.  شومیمن ساکن ام، روان م

  . افتمیدوباره به ذھن م.  افتمی می دھم و به عقِل من ذھنیدست م

سکون را حفظ . م را حفظ کنمن است که سکون ايرنده شوم، اي در بر گیِ ن لحظه نشوم و فضاينکه من، اتفاق ايشرط ا

ست، پس من به آن يست، معتبر است، مھم ني افتد مھم نین لحظه اتفاق مي که در ایزين است که آن چي اش ایکردن معن

   دھم؟ ی دھم، پس چه نشان میواکنش نشان نم

  . دي آی میواکنش از من ذھن. دي آیپاسخ از آن فضا م. پاسخ

  . شومیکز من باشد، من فضادار مت، مري نھایپس، اگر آن فضا، آن ب
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  . کنم، فضا گشا ھستمید، من فضا را باز مي آی افتد، چالش می اتفاق بد م

 ینکه مرکزش بي ایبرا". فضاگشا . فضادار: " مياسمش را بگذار.  که دل اش عشق است، فضا دار استیپس، انسان

  . ستي نین جھاني آفِل ایھازيمرکزش اتفاقات و چ. مرکزش بودن است. مرکزش خداست. ت استينھا

  . دي شوی میکيد، با خدا ي شوی متولد مین بافت ذھني شما از ایوقت: یعنيآن فضا، ".  عشق است یِ پا" ، نيا

 افتد، از جمله ی که اتفاق میزيچ: دي شویمتوجه م. دي شوی میکيبا خدا . ھم ھست " وحدت" ان، اسمش ي، در ادنيا

 یھر چه که اتفاق م. ستيز نياست و چ " زينه چ"  ست، که اسمش یگريز ديِد شما، چست، وجويمھم ن" ن بدن، اصiيا

 شنود که یگوِش شما فقط صداھا را م!. ندي بیز را ميچشم شما فقط چ!. ندي بیز را ميز است و ذھِن شما، فقط چيافتد، چ

  .ز استي، باور چ! تواند باور کندی، ذھن شما، فقط باورھا را م!ز استيچ

البته از آن دل، .  تواند پاسخ دھدین دل، ميا. شما، وحدِت شما با خدا، که اسمش عشق است، اsن، دل شما شدهاصِل 

رد، نه عقل محدود من ي گیار شما قرار ميپس آن خرد، در اخت.  کندی شود که تمام جھان را اداره می ساطع میخرد

  .یذھن

م يما بارھا، راجع به تسل.  ميپا یدست و ب ی عشق او دل بیندارد پا . کندیف ميد که مو2نا دو تا باشنده تعريني بیپس م

  . ن لحظه، قبل از قضاوتيرش اتفاق ايپذ: یعنيم يتسل. ميصحبت کرد

 ین لحظه شروع ميشه ما از ايھم. ن لحظه، ھستي که ایزيآن چ. اتفاق.  که ھستیزيآن چ . که ھستیزيرِش آن چيپذ

، اsن شما واقع شده" قبF یعني که ھست، یزيآن چ. ک اتفاق داردين لحظه، يا. مين لحظه ھستيشه در ايم، ھميکن

ک ي یوقت.  ھست شدهین لحظه چه ھست؟، وقتيم؟، اي شوی متوجه میما ک!. ار شما نبودهيپس در اخت!. دي شویمتوجه م

 یند، بعد به ذھن ام مي بیگرم مي دی شنود، حس ھاینم، گوش ام مي بی کنم، میم را باز مي افتاد، تازه من چشم ھایاتفاق

  . کنمیزه مي کنم، بعد با آن، ستیبرم، فکر م

  . ديزه نکنيست. د استيکل. دي که اKن ھست، مقاومت نکنیزي شما به آن چ:ن است کهيد ايکلحا2، 

  . مي کنیزه مي باشد، ما ستیجسم دِل ما اگر

ن ما و آن اتفاق، فضا يکه بيبطور. مي کنیجاد ميوع، فضا ااطراِف آن موض. مي کنی باشد، فضا را باز معشق دِل ما اگر

  .مي داریک فضابنديم، ي داری و فضاداریيک فضاگشايپس، . ن فضا پُر از خرد استيھست و ا

ن در يا!. ن لحظه ھستي که در ایزي کند در مقاومت با آن چیشه جمع ميفضا را ھم. فضا ندارد.  فضابند استیمن ذھن

 که اتفاق افتاده و ھست، یزي ما به آن چیم، وقتيم، با منطق ھم درست دقت کنياگر درست دقت کن. ستيواقع عاقiنه ن

 با یآشت. مي کنی میپس، با آن، آشت!. نکه افتادهيده دارد؟، ايم، چه فاي کنیزه ميم، ستي کنیم، مقاومت مي کنیاعتراض م

  .مي دھین کار را ادامه مي کند و ای آن فضا ماز جنسِ . مي کند که از قبل بودی میاري، ما را از جنِس ھشآن

  م؟يي بگونهم ي توانیم، نمي شویم مي تسلیم، وقتي کنیجاد مي فضا ایا، وقتيآ

  . تيفي با کیِ  نه. تيفيپُر ک: من اسمش را گذاشتم یِ  نه، یمنتھ! ". ميي بگونهم ي توانیچرا نم" 

 تواند ی من ظاھر شده، مست است و نمی جلویکين لحظه، يدر ا. رمي پذین لحظه را ميمن، اتفاق ا: ديي گویشما م

  . ,,ن ام شو، تو را برسانم يا سواِر ماشيب,, : دي گوی کند، به من میرانندگ
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  ". نه ممنونم . نه: " مي گویم بله؟، ميم شوم و بگويد تسليا من بايآ

  .ستيزه در آن، ني ستیِ انرژ. ستي، در آن، نی اعتراضیِ انرژ. ستي بد، در آن، نیِ ، انرژنهن ي ایول

 ی، م! خواھد مرا بِبرد بکشدی، م! خواھد مرا ھم برساندی، مشروب خورده، حا2 م!، خجالت بکش!نه,, : مي گوینم

  . ,,! ین کار را کردي چه ای نکن، برایخودت ھم رانندگ" ، اصi!خواھد برود تصادف کند

  ؟ید بدھيبا.  خواھدین بار ھم آمده، قرض ميھد؛ نداده، سوم، قرار بود پس دی دو بار قرض داده ایبه کس: گري دیمثال

  . ,,، پول ام را بده !یخجالت بِکش، تو قرار بود پول را بدھ,, : ديک نه ھست، آدم بگوي ". نه" 

د، ي آی مید، از فضاداري آی از فضا می، وقتیانرژ.  کندی فرق میانرژ.  ستی من ذھنیانرژ.  ستی منفیِ ن انرژيا

  . ستي در آن نیــــچ اعتراضي سازنده ست، ھمثبت است،

 یدعوا ھم نم.  کنمیزه ھم نميست.  کنمیاعتراض ھم نم.  دھمیمن نم. ديد و ده دفعه از من پول بخواھييايد بيشما حق دار

  . دھمی ام را از دست نمیفضادار. کنم

 یِ ک انرژين نه، ي ست، با ایت، نه، مِن ذھنيفي کی، بنه. دييبگو" ت يفي، پُر کنه" ا يت، يفي، با کنه" د ي توانیشما، م

                          .     سّم است. ن استيزھر آگ. دي آی دردناک با2 میِ منف

   ".نه: " دييد بگوي توانید، ميم ھستي شما تسلیپس وقت. ستين، موثر نيبنابرا

 با ید؛ ولي شوی نمیعصبان. ديري پذیاده، م افتین تان در ِگل، در جويماش. ديري پذیت ھا، شما اول ميدر تمام وضع

 به شما یندفعه، خرِد زندگيا. دي دھید، انجام مي آی که از دست تان برمید، ھر کاري کنیجاد ميکه فضا ايآرامش، در حال

د يفتد؟، چرا من باي بید در جوين من بايچرا ماش,, : دي شوی مید و عصباني کنیدر آنجا، که اعتراض م.  کندیکمک م

  .,,ن بi سِر من آمده؟ ي خورد؟، آخر چرا ایگران ُسر نمين دير بخورم؟، چرا ماشسُ 

گر که روزمره با آنھا ي ست و ھزاران چالش دیي دست و پاین کار بيا.  ستین کاِر مِن ذھنيا. ن کار عبث استيا

  . ميم ھستيکه تسليم، در حالييبگو" ت يفي پرکنه" م ي توانیم، ميروبرو ھست

  . ,,! گريمم ديِر پا له کن، تسليا و مرا زي بکن، بی خواھی که میشما ھر کار,, : ميست که من بگوي ننيم ايتسل

با عقِل ُکل، ارتباط .  داردی حضور است که شما را با خدا، با کائنات، وصل نگه میِ م، داشتِن انرژيتسل. ستين نيم ايتسل

  .  ستین لحظه زندگيا. دي خورین لحظه، شما تکان نمياز ا دارد و یتان را نگه م

 که یکس.  نداردی درونیِ  دارد، ھم خطی درونۀزيک ستيش نشسته، ي که جلوی کند، با آن کسی به چالش نگاه میمن ذھن

 که یزي با آن چیھم خط.  ستی زندگیمواز.  داردی که ھست، ھم خطیزي عشق دارد، دِل عشق دارد، با آن چیپا

  : ديو گی است، نمآنرِش يھست، منظور پذ

  .,,! ی خواھی قرض می، حا2 دوباره آمدی، دو بار قرض ات را پس نداد!ی خواھی چه از من قرض میبرا,, 

 ی توانی ھم ندارم، شما باز ھم میچ اعتراضيدوستت ھم دارم، ھ.  توانم بدھمی، نمی خواھیقرض م: دييد بگوي توانیم

  .  دھمی دھم، قرض نمی من نمی، ولیبخواھ

ر يير بدنبال ندارد، تغيي کند که تغی میيد که چه کارھايني را ببی دِل من ذھنیِ ي پای دست و بید بيشما بادر طوِل روز، 

  . دنيت کردن و بعدش رنجيت کردن، شکايشکا:  مثلیيکارھا. بدنبال ندارد
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 شدن و یبانت کردن و عصي رسد، شما با شکایر مثبت و سازنده نميين به تغي ست، ای من ذھنیي پای دست و بین بيا

  .دياوريد بدست بي که دنبالش ھستید آن ھدفي توانید، نمي رسی نمیيدن به ِجايرنج

  . ش ببردي از پی تواند کاریست، نمينکه موثر ني ای پا؟، برای دست و بید بي گویچرا م

 را به ما یيزھاي چکيگران يم که ديما توقع دار" د؟، مثiي کنید مي، چکار دارید بعنوان من ذھنينيد ببيشما نگاه کن

  .  ستی من ذھنیِ  من داِر روانشناسیازھايده نشده، بر اساس نين توقع سنجيبدھند و ا

زھا را به من بدھند، توقع دارم، ين چيمن انتظار دارم مردم ا. مي نکرده ایارانه بررسي مان را ھشیازھايچ موقع ما نيھ

  . رنجمی کنم، میت مي رنجم، شکایبعد م

ت ينکه متوجه شکايد، بدون اي کنیت ميشکا ا ناآگاھانهيجاد شود؟، ير ايينکه تغي اید براي کنیت مي شکاد،يشما نگاه کن

   خواھد به کار خودش ادامه دھد؟ی مینکه من ذھني اید؟، برايباش

      .  تواند به کارش ادامه دھدیت، ميبا شکا" ، مثiی من ذھن

 یک سري ادامه دھد و دل ما باشد با ی عرضه گی و به بیيو پا دست ی تواند به بی دست و پا، مین دِل بي ایعني

  !. ميستي کند و ما از آنھا آگاه نی که روزمره میيکارھا

  : ديد تأمل کنينيت، بنشيد، قبل از شکاي کنیت مي شما شکاین، وقتيبعد از ا

iا خانم، يآقا : مي گوی ُخب من سوپ گرم باشد،ي خواھم ایم گذاشته و من مي، سوِپ سرد، جلویدر رستوران، کس" مث

ن موضوع مسئله ي خواھد از ای می، من ذھنیول!. ستيت نينکه شکايا. آوري گرم کن و بین سوپ را ببر، در ماکرويا

  .,,! دي گذاری، چرا احترام نم!د؟ي طرف اید با کيشما فکر کرد,, : جاد کنديا

  . ,,! خ استي، ! ست؟ین چه سوپيا,, ـ چه شده آقا؟، 

  ...ش را ادامه دھد، ي تواند رنجش ھای، ناآگاھانه مین من ذھنيا اآدم، ب

د، يت کني ست، شما شکایحا2، ھوا ابر. ت کنديک شکايراجع به تراف. ت کندي تواند راجع به ھوا شکاید، مي آیرون ميب

ک يد، ي باشیيد جايگر، شما باي دۀقيک بند آمده، پنج دقي شود؟، ترافید، سرد ميت کني شود؟، گرم است، شکایدرست م

  د؟ي رسید، ميد، ناراحت شويت کنيد، شکاي تان را گم کنینکه دست و پايد، اي رسیگر ھم نميساعت د

  . ديني دست و پا را ببی دِل بیِ ي دست و پای بیِ د رفتارھايشما با

   ".نه" د، برساند؟، يت که شما دنبالش ھسیريي مثبت و سازنده و آن تغۀجين شدن، تا حا2 شده که به نتيدر مورِد خشمگ

ت قبول يتا حا2 شده شما مسئول.  کنمیت قبول نمي من مسئولیعنيمiمت، .  دست و پاستیمiمت؟، مiمت، کاِر دِل ب

  : د؟، کهي برسیيد و به جاينکن

  . ،،! گرانين موضوع را من خودم بوجود آوردم، نه دي،، ا

  : د کهيد نگاه کنيارانه باي شما ھش.ندازم گردنش و او را مiمت کنمي ھستم بیکيدنبال 

  . کنم؟ ،،یت ام را قبول ميا مسئولي اندازم؟، یگران مي که خودم بوجود آوردم، گردن دی،، من دارم کار

ن لحظه ين لحظه، شما، ھسِت اينکه ايا: یعني.  ماستۀ ما، بعھدیِ اريِت ھشيفيِت کين لحظه، مسئولي ا2صول، در ایعل

 .د، با شماستي حضور شویاريد و از جنس ھشيريد و شرط، قبل از قضاوت بپذيا، بدون قن لحظه ريِت ايرا، وضع
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ت يمسئول. ديد و پخش کنيآوري بد و ُمخرب را اsن بوجود بیِ د و انرژي بشویت اش با شماست که از جنِس من ذھنيمسئول

  . تواند باشدیگر نمي دیبا کس. اش با شماست

  د؟ي آی می من، از دِل عشقیِ ارين لحظه، ھشيا: مينياست که ببت مين مسئولين و بزرگترين، اوليا

  . ت با شماستيد؟، مسئولي آی می از دِل من داِر ذھناي

  : گر را مiمت کندي دی تواند کسی خودش است، نمیِ اري، مسئوِل ھشیھر کس

ر يم است، تقصي بچه ھاريِر ھمسرم است، تقصيست؟، تقصيِر من چي گذارند، تقصی کنند و نمی میمردم مرا عصبان,, 

  .,,... ا ي ست یاسيت سيِر وضعيس ام است، تقصيرئ

  !. پای دست و بی بیِ اريد، نه با ھشيجاد کنير اييد در جھان تغي توانی می عشقیاريبا آن ھش

iم و يقضاوت کرده ا" ما بارھا  مثleableه دل  کین من ذھني ایِ ي پای دست و بیک بي. مي گذاشته ایک اسمي. مي کرده ا

  !.      گذاردیک انسان مي یک مفھوم را روي!.  کندید، قضاوت ميني دارد را شما ببیماد

ت اش نسبت به جان و به ي کند، حساسیل ميک انسان، تحمي یِ ک مفھوم را که از جنس فکر ساخته شده، روي یوقت

 یل کردن، ما را بي تحمیگروھا ي ی کسی را رویک مفھوميخوِد قضاوت کردن و " اصi.  رودین مي او از بیزندگ

  .  کندیت مي حساسیب.  کندیحس م

م، يني بی می زندگیم، وقتي حساس ھستیم، به زندگي ھستیاريم، از جنِس ھشي ھستیم؟، ما از جنس زندگيما از چه ھست

 که با یي باشد، مرتب بر اساِس آن باورھاینکه دل مان ماديبمحض ا. مي ھستی ست، چون خودمان زندگیم زندگي فھمیم

د که با آن باورھا يني بیکدفعه مي. مي کنیم، قضاوت ميت ايم و با آنھا ھم ھوي که قبول داریيم و رفتارھايت ايآنھا ھم ھو

 یم، روي از جنِس فکر است، درست کرد، کهک اسميک برچسب، يک مفھوم، يم، يت اي که ھم ھویيو با آن رفتارھا

  !.مي بکنیم ھر تجاوزي توانیم، ميم او را بکشي توانیدم چنان شد که ما مآن آ" م، بعدايک گروه، گذاشتيک نفر، ي

  . ارزشی جسم بیمنتھ. ک جسم استيم و او ھم يک جسم اينکه ما ي ایبرا

  . شناسدی میت ساخته شده، فراواني نھای بیدل عشق که از فضا.  رسدی نمیيبه جا.  دست و پاستین کاِر دِل بيا

ھمه .  کنندیھمه زندگ. ھمه شاد باشند.  خواھد ھمه زنده باشندیم.  خواھدی را در ھمه میندگز.  بخشدیم.  داردیروا م

  . ھمه ُرشد کنند. برکت داشته باشند

  !. خواھدی خودش نمی را برایخوب. محدود است. کوچک است. پست است. س استي پا، خسی دست و بیدل ب

  !. خواھد؟یگران مي دی خودش نخواھد، برای را برایآخر، آدم خوب

  !د وسطي آیسه ميد، مقاي آیک اتفاق ميشرفت کند، تا يچکس پي خواھد ھینم!.  خواھدیچکس نمي ھی را برایخوب

  !.د باشدينبا" شتراست، اصiي از من بیاگر کس. ,,شترم؟ ي بی کمترم؟، از کیمن از ک,, 

  .د برنده شومي، با,,من ,, ، ,,گران يد,, و  ی، بعنوان من ذھن,,من  ,, ۀدر مسابق.  چسبانمی به او میبيک عي" فورا

چ ي، که ما ھ"! ست اصiیيسم خدايک مکانين حس نقص در ما، ي کند و ایحس نقص م"  پا، دائمای دست و بین دِل بيا

  :دي گویِت ما ميمصرِع دوِم ب" اتفاقا. ميم؛ بلکه بشناسيم احساس آرامش کني، نتوانیموقع در من ذھن

  .  روم، مرا بسته اندی خدا میمن دارم بسو. وانه ھستميمثل د. ن، مثل مجنونميبنابرا. ر افتادميگ، یاريمن بعنوان ھش
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  .  جومیر را ميحا2، آگاھانه، ناآگاھانه، دارم زنج

  . دي کنند، شماھا ھستیر را پاره مي زنجیي با شناسایعني جوند، ی آگاھانه مآنھا کهُخب 

  د وي شدی موقع ھا ھم، من ذھنی دارند، بعضی ھستند که ھنوز من ذھنیيند، آنھا جویر را مي ناآگاھانه زنج کهیيآنھا

 ینطور باشند، ولي، ممکن است ایک گروھي کنند، متجاوزند؛ و ی خطرناک می دارند، دل شان داگماست، کارھایسفت

   روند؟یکجا م" مآ2

   ".ند يخا یر را ميآنھا ھم سِر زنج" 

بعنوان  حضور، یاري، بعنوان ھشن جھت است که انسانيدر ا. خوب، در آن، جھت است، چه بد، چه  افتدی میھر اتفاق

  .ن ذھن متولد شودي فرم، از ای بیاريھش

  ک بھتر است؟يکدام . یي بر اساِس انتخاب و عقل و شناسایکي،  بر اساسِ درد استیکي

، یک گروھيم، ي، اsن ما در جھان داریلتعداينھمه تجاوز و بيا. ن آسان تر استيا. دي که شما انتخاب کرده ایآن راھ

  ن، چه خواھد شد؟ي اۀجينت.  ُکَشدی گذارد و میگر را اسمش را کافر ميک گروه دي

   !.                               ادي، با روش غلط و درد زیمنتھ.  رودین ھم در آن جھت مي اۀجينت

ت شدن با باور، با جسم، و گذاشتن آن به دل، به ي، که ھم ھوميده ايھمکه نف: ميم که به ھر حال بفھميم به آنجا برسي خواھیم

  .شده یا مذھبي یاسين مورد، باوِر سيحا2 در ا.  تواند دِل ما باشدیجسم نم. ستيمرکز، غلط است و جسم خدا ن

را ندارد، از نظِر د که آن باور يني بیگر را مي دیک کسيد و دل ات شود، يت شويشما اگر با باور ھم ھو.  کندیفرق نم

 آن جسم آنقدر یمنتھ. یني بی و او را ھم جسم میشما او کافر است و چون دل ات از جسم ماده ست، خودت جسم ھست

  .مين، را بفھميم اي خواھیُخب ما م!. ی او را بُکشی توانی ارزش است که تو میب

خودشان "  بشنوند و واقعایادي زیم که آدم ھاي را در جھان پخش کنیارين جور ھشينقدر، اين است که ما اي اک راھشي

  . ن جور آدم ھا بخندنديرا عوض کنند و به ا

 در جھان ینقدر گرفتاري، دل ماده و دل جامد، دوِر ھم جمع شوند و ایادي زۀک عدين است که ي ھم اگرشيک راه دي

  ن، بوجود آمد؟ي چه؟، چرا ایعنين يم که ايم و تأمل کني ما فکر کنیجاد درد و ناراحتيق ايجاد کنند که با2خره از طريا

  !.ت شده بودندينھا با باور، ھم ھوي، ا... م که آھان يبعد بفھم

  . ده شدنييبه زا. به وحدت. باورھا انگشت اشاره ھستند به خدا!. ستين را اول بفھم که باور، خدا نيُخب ا

  . ، توھم استآناتا، یمِن ذھن ،من، خود: گفت. را کشف کرد" خود " ش، بودا، ي سال پ٢٦٠٠حدود 

  . انکار کن را ین مِن ذھني ھمیعني، خودت را: ح آمد، گفتيش، مسي سال پ٢٠٠٠

د آن را ي کشد، اول بای که تو را به خودش میزيآن چ: شروع کرد، گفت " Z" با " گر آمد، بناِم اسiم، اصiين ديک دي

 "Z " ن، ي اتا. ستمي ن ,, تو ,, ،من: یي بگویعني، یکن "Z" ی شوی، مسلمان نمی، را نکن .  

قبول " ، اصiیيرا نگو" Z " ن ياگر ا: دي گوین، که اولش ميآنھا حا2، وسط کار گفتند، ا. ندي گویز ميک چيھمه شان، 

  !. ستين

  چرا؟.  شوندی ھم کافر میک عده اي.  شوندی، را نگفته، مردم مسلمان م"Z " ن ي ایول
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 تواند در ی ذھن باشد، خدا نمیِ  تواند تویخدا نم. ستين جسم، خدا ني دل شان گذاشتند، ای که تویمن جسي دانند که اینم

 و ی، از جنِس خدا شدی شدی که از جنِس فضاداریني بی، بعد از آن، میکن" Z " د تو ده سال، يبا. رديباور قرار بگ

  !. شود شما را ببندندی ناقابل اند، مگر م، چقدریروني بیزھاين چي افتند و ایرون در تو اتفاق مي بیزھايچ

 ی دل ات از جنِس ماده بود، فکر کردی وقتی؛ ول!ینھا، نبودياز جنس ا" نھا کوچولو اند، شما اصiيد، ايت اي نھایشما ب

  !.ینھا، ھستياز جنِس ا

  : مي داریپس، ما دو جور باشندگ

م، اسمش ي، ھست"ھم ما " ا ي، "ھم خدا " ا شود، که آن ت فضا مثل آسمان، دِل مي نھایب. تي نھای، بی فضادارـ یکي

  . گفتم.  داردیي ھایيک تواناي دارد، یک عقلي دارد، یيک پاي.  شدن با خداستیکي. عشق است

 ی دست و پا مین حالت، دِل ما بي کنند، دِل ما باشند و در ای میندگي باورھا که ھر چه را نماـ  ھم ھستیک موقعي

             . ندارندیکسانين دو تا با ھم، رفتاِر يا.  شودی میشود، دِل ما ماد

 ۀ دارد، خرد ُکل را دارد، با ھمیيباي دارد، لطف دارد، زیکي دارد، نیي برکت داِر خدایِ ت است، انرژي نھای، بیکين يا

  .ن، دِل با دست و پاستيا.  ستیکي ست، با خدا یکيانسان ھا 

بت دارد، ي و غیيب گوي و عینيب بي دارد، درد دارد و عی خردی دارد، بی بَِد سمّ یِ ، محدود است، انرژیکين يا

 از درد و ی چسبد، مخلوطی چسبد، به دردھا می گردد، به مسئله ھا می دارد، دنبال مسئله می دارد، مسئله سازیگرفتار

  . ت و پاست دسیدِل ب.  ست، از خدا جداست، از انسان ھا جداستیي ست، وجودش بر اساِس جدایت شدگيھم ھو

  .ميم، تا خودمان را آزاد کني جویر را مين زنجي، چه آگاھانه، چه ناآگاھانه، شب و روز، ایاريامــــا، ما بعنوان ھش

       :دي گویچه م" م مو2نا بعداينيحا2 بب.  شودی جود، زودتر آزاد میارانه مي که ھشیھر کس

  ال اويد خيان خونم و ترسم که گر آيم

  ميا2ي بیشيخو یلش را ز بايبه خون دل خ

منتظر : مينکه بگويحالِت شاعرانه دارد، درست مثل ا( ترسم یم.  ترسمیان خونم و ميمن، م: دي گویم. ُخب، مشخص است

  . م مھم استيبرا.  حواسم آنجاستیعني. ستيترس ن" ، واقعا) تلفن را نشنومیِ  ترسم زنگ بزند و صدایزنگِ دوستم ھستم، م

م، در يم و آنھا را دل مان کرديديم، به باورھا چسبيارھستيم، ناھشيا ما ناآگاه ھستي. حالت ھستدو تا : دي گویم

  . مياِن خوِن دل ھستيم، مي ھستیان گرفتاريم، ميان خون ھستي کند، میان ميت انسان را بينصورت، که وضعيا

 یال او را از بيد، من خياي خدا بیعنيد، ياي او بیعنيد، يايال او بي ترسم که اگر خیم و من مي خوریخون دل م" دائما

ستم، يچون آن را ندارم، به آن آگاه ن. یي خود خدایعني. ی خوِد اصلیعني .یِش اصلي خویعني، یشي خوی، بین معنينجا، در ايدر ا، یشيخو

  !.مي کنین کار را ميما ا. به خوِن دل، آغشته کنم

  م؟ ي کنیاsن، چکار م

 دست و پا، با من ی که با دِل بیيکارھا: گفتم. مي کنیرون مي خودمان را در بیِ م کارھايا دارن است که مي، اک حالت آني

   ید و بنِد من ذھنين مخمصه و از قي کند ما را از ای میم که خدا دارد سعيستيآگاه ن.  کندیجاد ميم، درد اي کنی میذھن

    یزھايم و در چيري گی را میا ھم آزاد کند، ما زندگ دھد و ما رید به ما زندگي آی میدگھر لحظه، زن آورد،يرون بيب
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  !. مي کنی میه گذاريدرد زا، سرما

م، کار يم، با تسليم و ناظر اتفاقات ايکه ناظر ذھن مان ھستين است که ما آگاھانه و با تأمل، در حالي ا،گريک حالت دي

  م؟يم کار کني تسلیا بيم؟، يم، کار کني با تسلد که چقدر فرق دارد که ماينيحا2 بب. ديار شده اياsن شما ھش. ميکن

ا ي؟ ی کنیزه ميھست، ست ن لحظهي که در ایزي، چآننکه شما، با يا.  کندینِش ما، در دو حالت فرق ميبرداشِت ما و ب

  .ن دو، با ھم فرق دارندي؟، ای ھستی، آشتآننه، با 

  م؟ي قبل چه گفتۀادتان ھست ھفتيد، ي ھستیم که شما آشتي کنیفرض م

، بصورت مانع یکي، لهيبصورت وس یکي،  مصرفیب یکي: ندي بین لحظه را چھار گونه مي، ایانساِن مِن ذھن: ميگفت

  . بصورت دشمن یکي

 نشسته اند که دوستش ی کسیجلو. ھمسرشان را دوست ندارند.  ھمسرشان نشسته اندین لحظه جلوي ھا، در ایليخ

  ن درست است؟ ي، ا,,نند ي بی مدشمننند، ي بی ممانع,, نند؟، ي بیچه م لحظهن يا. د، رنجش دارندي آیندارند، بدشان م

              .ستيدرست ن. " نـــه" 

 ی جسمیِ اريستم، ھشين,, من ,,  ھستم، از جنِس یاريمن از جنِس ھش: دييبگو" د، او2ي باشین لحظه آشتياگر شما، با ا

 فرم، یک ناظر بي.  کندی فرم می بیاريل به ھشي، تبدیسم جیاري شما را از ھشیارين لحظه، ھشي با ایندارم، آشت

د يني بید، مي کنین درست مثل چراغ قوه ست، روشن ميد، اي کنیتان را تماشا ميفکرھا. ديد که شما، ھستي آیبوجود م

  . کندین غزل ھم مرتب، راجع به شب صحبت ميدر ا. ديني بیک است، نميد، شب تاريچه خبر است، اگر روشن نکن

  !.دي آیال او ميخ" حتما: دي گویت ميم و کل بي کنیم تماشا مي ما، بعنواِن حضور ناظر، دارپس

  .ال اويد خي گوی، ممياو ھستا خدا را، که خودش را عقب بِکشد، ما را که ي یآمدن زندگ

 یک موقعي و ؛یاري، ھشی فرمی بیعني.  معشوقیعنياِل او، يخ. مي نداریگري دۀواژ. ستيال، فکر نين خيا. ال اويخ

د، ي رسیبه ھر چه م. دي کنید قلع و قمع ميدار  خودتان رایت ھاي محدودۀارانه، مثل مو2نا، ھميھست، اsن، شما ھش

 که شما را یخوِن اجسام.  خوب استیزين خونريا. دي ھستیزيد و مشغوِل خونري کشیرون ميت تان را از آنھا بيھو

  : دي کنی میي شناسایوقت. ديزي ری، میيده اند، با شناسايبلع

  :ديي گوید و مي کشی، خودتان را عقب م,,ر افتادم ينجا، گي،، من ا

  . ندارم ،،یاجي خواھم، من به تو احتیستم، من تو را نمين,, تو ,, ،، من، 

 خودش، ھم یختِن فرم ھاي مشغوِل رینطوريکه ناظر ذھن اش است، ايم، در حالي که با تسلیکس. دي شوی، آزاد مآناز 

  . کندیگران ھم کمک مي خودش است، به دی ھایت شدگيھو

  .ن کارھا آلوده کنمي را به ای ترسم که زندگیش شدم، اsن، مي خوینقدر بيمن ا: دي گویم

  !.ساکِن روان که منم: ت که گفتميھمان ب.  رسمیآخر سر من به سکون م :دي گوی غزل، میدر وسط ھا

گر من يآنموقع ساکِن روان، د. م ساکني شویم، مي شویته شود، ما آزاد مخي ما ری ھایت شدگي ھم ھوۀاگر خوِن ھم

نجا، يا. ميش باشي خوین است که بيز اين چيمھمتر. مي ما، در حاِل کار ھستۀ ھمیول.  کنمی را به خوِن دل آلوده نمیزيچ

  ".او  " م بهيزنده ھست. مي، ندار,,من  ,, یعني. ,,من  ,, ی بیعنيش ي خویب. ش مثبت استي خویب
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 خودش یت شدگي مثل مو2نا، نه تنھا ھم ھویم و انسانيزي ریمان را مي ھایت شدگيم به او، خوِن ھم ھويپس زنده ھست

م که اوضاع و ي کنی میينھا، ما شناسايبا خواندن ا.  بردین مي ما را ھم از بی ھایت شدگي برد، ھم ھوین ميرا از ب

  .مي کنید ماحوال از چه قرار است و خودمان را آزا

 خواھد او را ی، ھر لحظه می، که زندگانسان، ناآگاه است: م کهي کنی میيت انسان را شناسايک حالت اش، وضعيپس، 

 ما او ید، ولي آی، خدا مید، زندگي آیم" او " دن است که ي آنقدر مشغوِل خون دل خوردن و استرس کشیآزاد کند؛ ول

  . ستیناآگاھ.  ستی ادبین کار بيا. ستيم، حواس مان نيکن یم و به خون دل مان آغشته ميري گیرا م

 یِ اري خواھم ھشی خودم ھستم، می مادی و مشغوِل قلع و قمعِ قسمت ھاآگاه شده ام گريدمن  ھم ھست که یک موقعي

   کنم؟ی کنم؟، دعوا میزه ميا ستيآ.  فرم شومیب

 یرون، مرا مي در جھاِن بیزير افتاده ام؟، چه چيجاھا گ،، ک:  کنم کهی کنم، تحمل مینگاه م.  کنمی، فقط نگاه م "نه" 

  .                  فھِم ذھن استی که وراد،ي آیم من  بهیک آرامشين حالت، يدر ا. ِکشد؟ ،،

 ی ھا میبعض.  فھمدیم د،ي آیزھا مي را که از چیذھن آرامش.  تواند بفھمدیم، ذھن نمي گردی که ما دنبالش میآرامش

 کنند، خانه ھم یشرفت مياد شده، ھمسرم مھربان شده، بچه ھامان دارند پيپول مان ز: دارم، اsن چونآرامش : نديگو

  ". ست، ھر لحظه ممکن است به ھم بخورد یآرامش ذھن. دي آیزھا مين آرامش، از چيا. " آرامش دارم. ميده ايخر

د، از ي آی ست که از آن سکون شما میامش فھم ذھن است، آری فکر و ورای که ورای آرامشیول!.  خوردیکه به ھم م

  .خiصه. دي آیرون نميد، از بي آیدرون شما م

  ا2ت ھمه عالم اگر چه آشنا دانديخ

  مين راه بگشايبه خون غرقه شود وهللا اگر ا

م شنا ي توانیمرا  آشنا، غرقهحا2، با توجه به . ال زنده اند، به فکر زنده اندي که به خیي انسان ھایعني،  ھمه عالما2تِ يخ

   شناسند؟یچه م. انسان ھا، دل شان از فکر است: دي گویم. مي کنیمعن

ست؟ يشان چي دارند، آشناھای جسمیارين، ھشيفکر و باور جسم است و بنابرا. دل شان از فکر است.  شناسندیفکر م

ت يدارد وضع. مي شناسی جسم مما. دي شناسیشما جسم م. دي دانین موضوع را شما خوب ميا. شان، جسم ھا ھستنديآشناھا

  .  کندی میادآوريمان را به ما 

  ا2ت ھمه عالم اگر چه آشنا دانديخ

   مين راه بگشايبه خون غرقه شود وهللا اگر ا

ر شود، ي سرازیاري دھد، ھشید، راه را نشان مي گوی که مو2نا به ما میزين چي، اگر این راِه زندگياگر ا: ديگو یم

 سبب ی بیِ ر شود، شاديد سرازي آی که از ماده نمیر شود، آرامشي فرم سرازیود، آرامش بر شي سرازیخرد زندگ

نھا ي ایعني.  شوندی که دل شان از فکر است، غرق میين انسان ھاي، ای ذھنین من ھايا2ت، اين خير شود، ايسراز

رون بِِکشند، يت بيرون بِِکشند، ھوي خواستند آرامش بی کردند که از ماده می می شوند که تا حا2 چه اشتباھیمتوجه م

 کند ی وقت است، لحظه به لحظه دارد کوشش میلي خیکه زندگيرون بِِکشند، در حالي بیرون بکشند، خوشبختي بیزندگ

  .  کنندی را رھا میالبافيآن خ.  کنندین آن فرم را رھا مين برکات را به شما بدھد، پس بنابرايا
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  . ، دل شان شودین دِل فضاداري گذارند ای اندازند و می َکنَند دور می را میِل فکرآن د.  کنندیا2ت را رھا ميآن خ

  . دھدی را میھر دو معن. دي کنین است که شما آشنا را شنا معنيگر ايک جور دي

  . ال شان، شنا را بلدنديمردم در خ عالم، ا2ت ھمهيخ

 ممکن است علم شنا را یک کسيرند، ياد بگيز کتاب  روند شنا را ایم" ال شان، در فکرشان، مثiي در خیک عده اي

؛ و ی دھی، آب را فشار می کنی مینطوري دست ھا را ایوقت: ه کندي ھم توجی بطور علمی کتاب حتیخوانده باشد و تو

  ...د، ي گوین را ميک ايزيد، في گوین را ميک ايقانون مکان

  .،،! ، پس چه شد؟!ی دانستیا که علم اش را م،، شم.  شودی، غرق میندازي اگر ھمان آدم را در آب بیول

 یم، عشق را مي شناسیال مان، در فکرمان خدا را ميگرچه که ما در خ. ستين ,, یدانستِن ذھن,, پس شنا کردن در آب، 

 قبول یا2ت، وليخ، اگر چه آشنا داندم، ي شناسینھا را مي اۀم، ھمي شناسی را میکيم، ني شناسی را میم، دادگريشناس

                !.        ستين

   چه؟یعني شود یغرق م.  شودیفتد، غرق مي بی کند شنا بلد است، در آِب زندگیا2ت که فکر مين خياگر ھم

ک يافتاده ام در : دي گوین مييت پايدر بم، ي افتیفتد؛ و ما مي، اگر آب ب!ستين ني، انه:  شود کهی بiفاصله متوجه میعني

  .ميم بکني توانی نمیم و کاريِل عشق، افتاده اي س به نامیلي ما، در سۀھم. ليس

ا شما ي، آ دھدیکه دارد نشان من راِه عشق را، باز کنم، به شما نشان دھم، ي را، این راِه زندگياگر من، ا: دي گویمو2نا م

  د؟يغرق شو  شود،یر مي که اsن سرازید در آبيستيآماده ن

 دست و پا ید دِل بيديشما فھم".  کنم یمن گمان نم" د؟، ي کنی دِل مادد دل تان راي خواھین، ميشما بعد از ا"واقعا

  !. ستيچ

  .  کنندیت ھا، به روشن شدِن معنا کمک مي خوانم، بیتان مي مختلف برایت از جاھايچند ب. ... بله

 ی، غرق میزندگم، در آِب ي اندازیم، ھر چه که ھست، دور مي که ما گرفتیا2تيم، آن خيني را ببیبمحض آنکه آب زندگ

  .مي اندازینھا را مي، ایيبا شناسا. مي شوی میم، زنده به زندگيشو

  .دي شوید، شما زنده ميري میرد، شما که نمي می می شود، مِن ذھنی غرق میمِن ذھن: یعنيم ي شویغرق م

  

  ٩۵٧ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ال تو سپردميه که بردم به خيز تو ھر ھد

   تو داردیماينت فر و سيال شکريکه خ

  د؟ين او را داشته باشياِل شکريد و خياِل او بسپاري دھد، دوباره به خی به شما می زندگ کهیه ايھر ھدد، يشما حاضر

با، قشنگ، يد ولو زي کنید مي که شما تولیزيد؟، ھر چي، بچسبآند به يا بايد، آي آوری بوجود می قشنگزي چن لحظه، شمايا

   ".نه" د؟، يت شويد با آن، ھم ھوي خواھید، ميمف

  : دييد وجوِد شما را جذب خودش کند، بگوين فکر نباي شود، ای به ما ارائه مز، بصورت فکرين چيا

  . ,,! ن، را درست کردميمن ا,, 
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گر فَّر يرد، دياگر دِل تو قرار بگ. ردي گی؛ و مھم باشد، دوباره دِل تو قرار م,,! ن، را درست کردميمن ا,, : ديياگر بگو

  . رودین مي از ب،ی، برکِت زندگی زندگی، قشنگی زندگیِ مايو س

  . ,,! من کردم,, : ديي نگوی شود، ولید ميد که دارد توليني دھد، ببیپس بھتر است، ھر چه را که خدا م

  . اِل اويد به خيبسپار. ال اويد به خيبسپار

، عجب مجسمه ! ستیعجب ھنر: نديمردم بگو. ف کنندي، ولو مردم تعری بشوینگذار قاط: یعنياِل او، يد به خيبسپار

  : دييشما بگو!. یا

  !. رودین مي او از بیمايرد، پس فَّر و سيرد، اگر دِل من قرار گي گی به من ندارد، دِل من قرار نمیبا ارزش باشد، ربط

  

 ٢۶۴١ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

  سازمیصورتگر نقّاشم، ھر لحظه بت

  ش تو بگدازميھا را در پ وانگه ھمه بت

  م؟ي شود، ما چه ھستیپس معلوم م

 د وي، چه جذِب ذھن باش)آگاه بودن(د ي ناظر ذھن تان را تماشاگر باشیاريد، چه ناآگاه، چه بصورت ھشيچه شما آگاه باش

  . ديد، به ھر حال، صورتگِر نقاش اينيآفريد بيد و ناآگاھانه بخواھيدر ذھن گم شده باش

  . ندي آفری میخرد زندگ. ندي آفری میپر. ندي آفری، فرشته مک حالتيدر 

  . ندي آفری میمن ذھن. ندي آفریو مي، متأسفانه، دک حالتيدر 

 مخرب دارد، من یِ م، اگر انرژيني آفریا را در ذھن مان مصورت ھ. ميما نقاش ھست. ميني آفری به ھر حال، ما میول

  .ندي آفری وحدِت ما با خدا، مايند ي آفری پُر برکت دارد، خدا میِ ند، اگر انرژي آفری میذھن

پُر ارزش . باستيز. قشنگ است.  دھدی ست که ذھِن من نشان میزيبت آن چ.  سازمیک بت مي من ھر لحظه، یپ

   کنم؟یبعد چکار م. د کننیف ميھمه تعر. است

نکه،  ي، ولو ا!ن بت، دِل من شوديمبادا ا.  شومی میکيبا او .  گردمیبه سکون ام برمدوباره .  ُگداَزمیش او ميبت را پ

                     !. کنندیم ميتمام عالم، به آن تعظ

  زميزم، با روح درآميصد نقش برانگ

  نم در آتشش اندازميچون نقش تو را ب

.  باشدیت شدگي ھم ھویِ  تواند به معنین روح دادن، ميا. مي دھیم و به آنھا روح مي سازی ذھن، مما ھزاران نقش در

شدند، اما اگر دل  نھا دِل شمايد، ايدي روح بخشیوقت. ديديد و به آنھا روح بخشيدي نقش ھا در ذھن تان آفریليد خيشما شا

  . دينيگر، نقش او را نبي برسد که دیيشما شدند، ممکن است به جا

  .  اندازمینھا را در آتش مي، اخدا که نقش نداردنم، ي بی تو را مینم، وقتي بی نقش تو را میوقت: دي گوی میول

م، ھر يدي بد، نقش آفریِ ا انرژي خوب یِ ا خوب، با انرژيما، بد !. مين کار را نکرديد؟، ما اين کار را بکنيد اي توانیشما م

  . ن لحظه ستيشروع اش، اتفاق ا. مي پا داری دست و بیک دِل بيم، اsن يم دل مان کرديدم، آوردي را آفرینقش
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شه يھم. نده توھم استيزمان گذشته و آ. دين لحظه ھستيشه در ايشما ھم. کار را آسان کرده" ، خدا واقعا!د کهيني بیم

.  ست که ھستیزياق، ھمان چن اتفيا. مي کنین اتفاق شروع مي افتد، از ایک اتفاق مين لحظه يدر ا. دين لحظه ھستيدرا

د، ھم ي، ھم شما ھست"او " نقِش . ميني بی، را م"او " م، يني بیم، بiفاصله نقش او را مي کنی مین اتفاق آشتين، با ايبنابرا

  ".او " 

  ".شما " د رھا کند؟، ي بایک. ن کاِر شماي شود، با ھمیر رھا مي، از زنجیت، زندگيسم، خدائين مکانيدر واقع، با ا

  . دي کنید آشتيشما با.  ستین، مِن ذھنيا. ,,د مرا آزاد کند يايست، خدا بيبه من مربوط ن,, : دييچ نگويھ

ک ذره يد و آن ي آیش ميد که وحدِت شما با خدا پي شوید و متوجه مي کنی مین لحظه، آشتين لحظه، شما با اتفاق ايا

ک يپس از . دن و حس کردن استي، را د"او " ن، نقش آ.  ستیاريآن، ھش. آن، نور است.  شماستۀ، آن، پلیاريھش

ن اتفاقات وجود دارد و شما از ي اۀِر ھمي، در زیفي ظرۀننديک بي، یک آرامشيد که يني بید، مين کار را بکني اگر ایمدت

د و ي ادامه بدھن لحظه راي با اتفاق ایا آشتيد، يم را ادامه دھي افتد، اگر شما تسلین کار، اتفاق ميد؛ و ايآن، آگاه ھست

که . ن لحظه ستي، ایيکتاي یِ  ورود به بھشت، به فضاۀچه ست، پنجرين لحظه، دريد که اي  کنیادآوريشه به خودتان يھم

 نياز انکه ي ایبرا. ,, ارزش است یب,, : دي گویم".  کند ی ارزش قلمداد می ما، بین لحظه را براي، ایمِن ذھن: " گفتم

ا ي، لهيبصورت وسا ي، بصورت مانعا ي  مصرفیبصورت ب :ندي بیاتفاق اش را مند، ي بی، فقط فرم اش را ملحظه

  .  کندی، ثبت مبصورت دشمن

  .,,... ن، نه ين، نه، ايا,, : دي گویم

ن يد ايني بیکدفعه ميد، گفتم، ين کار را ادامه بدھي و اگر ا ستین لحظه زندگياد که ي شوی متوجه مميبا تسل شما یول

ن اتفاقات را ينھا، دارد اي اۀِر ھمي، زیفيک ِخرد ظري، یفي ظریاريھشک ي افتند، با2ست و ید اتفاق مزھا که دارنيچ

بِکشند، ولو "  توانند شما را کامiین اتفاقات نميد که اي شوی و متوجه میھم زندگ، ديشما ھست، ھم آن کند، یتماشا م

   .                                             دي دھیوسه را ادامه من پريد و اي افتند، شما آرامش دارینکه اتفاقاِت بد ميا

     یلي اگر مجنون آن لیليمنم افتاده در س

  ميھاش بنما یک نشان خواھد نشانيز من گر 

ض باشد و ما در آن وسط ي عریليل، خيد که اگر بستر سيتوجه کن  .مي افتاده ایلي، در سیاريما انسان ھا بصورت ھش

  !.م؟يم بکني توانیچکار م. ميم شوينکه تسليم، جز اي نداریچ چاره ايھ" ، واقعاميباش

ل افتاده؛ و ما ي سی تویکيم که ينيون ببيزينکه در تلوي برد، فرق دارد با ایل او را ميفتد و سيل بينکه انسان در سيا

  !. رونيا بير و بي بگیيک جاي، دستت را !رونيا بيب: ميي گویراحت نشسته و لم داده م

  ".ست ي نیم چاره ايست، جز تسلينطور نيا" 

 یم، چاره ايل شويِم سينکه تسليم و جز اي ھستیليما در س.  دھدیم ھول مين لحظه؛ و تسليات، ما را به اين جور ابيا

  .  مين، موضوع شويارانه متوجه اين است که ھشين کار ايبھتر!. ميندار

  ...  باشد، یلي و عاشِق آن لدا شودي مثل مجنون پیاگر عاشق: دي گویم

  .  ستیلي لۀوانيد" ار شده و واقعاي ست که ھشیوانه ايمجنون ھم د.  ست، خداستی زندگیليست؟، لي کیليل
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اد يک ھفته، سه بار، به يدر "  که مثiین انسانيفرق ھست ب . ستیليتعھد دارد، ھمه اش دنبال ل.  را دوست داردیليل

ست و چھار ساعته دنبال ينکه بي ااين کار 2زم است ،، ين کار را بکنم، ايد اي،، بله من با:  افتدیاد حضور مي، به یزندگ

  !.ن کار استيا

 ھست که یاگر کس: دي گوین مي ھمیبرا.  بودهیلياد و دنبال لي رفته و ھمه اش به یادش نمي یلي بوده که لیمجنون، آدم

 خواھد به خدا زنده شود، نه در حرف، نه یِن شما ھست که مي بی اگر کسیعنيش مھم است، ي برایلي ست و لیليدنبال ل

 کارھا را یک سري باشد و ی درست کرده باشد و خودش ھم من ذھنی ذھنی، نه خدان موضوع را گفتهيا" قبiدر ذھن، 

  ! ".ن نهيا " . ,,!تمام شد و رفتن، باورھا را داشته باش، ين، کارھا را بکن و ايخدا به من گفته ا,, : ديبکند و بگو

ا ي وحدت زنده شود، ی به فضایعني شود، یکيد و با او يايرون بيد و بنِد باور بي باشد و بخواھد از قیليمجنوِن ل" واقعا

 خدا را یت ھاي خاصیعنيت شود، يت داشته باشد و از جنس ابدي نھای بۀشي زنده شود، ری زندگی پاین لحظه، رويا

  .ن کار استينوِن اوانه و مجيد" دا کند و واقعايپ

" ا واقعايد، آيحا2 شما از خودتان بپرس. اد نشان دارم بدھميک نشان بده، من زياگر از من بپرسند، : دي گویمو2نا م

  د؟ي ھستیليمجنوِن آن ل

  نده؟ي گذشته و آیِ زھايا چين لحظه، مھم است ي شما اید؟، براي ھستیليا شما دنباِل آن، ليآ

  د؟ين لحظه ھستيا در ايد؟، ينده ھستي در گذشته و آیعنيد؟، يشتر در زمان ھستيشما ب. ست ین لحظه خداست، زندگيا

د؟، يد وقت بگذاريد؟، چقدر حاضريد پول خرج کني شما چقدر ارزش دارد؟، چقدر حاضریزنده شدن به حضور، برا

  دن؟يا به حضور رسيشتر ارزش دارد ي شما، پول درآوردن بیبرا

د گرفتن يي کردن، تأیيزه کردن، خودنماي مردم را کم کردن، مقابله کردن، ستی کردن، روی، تiفیي شما، انتقام جویبرا

  ا زنده شدن به خدا؟يمھم است 

  د؟ي فُرم ھستی بیِ اريا مجنوِن ھشيد ي ھستی مادیِ زھايشما، مجنون چ

ام برسند، به پول برسند، به  برسند، به مقی مادیزھاي خواھند به چی ھستند، میروني بیزھايشتِر مردم، مجنوِن چيب

 ی شود، زندگی مینطوري شود، ای مینطوري بشود، اینطورياگر ا,, :  که در ذھن شان تجسم کردندیي ھایخوشبخت

          .   ,, خواھم به آنھا برسم یخواھم داشت، به به، م

  ن لحظه؟يا زنده شدن در اي ست؟، یبنظِر شما، آنھا زندگ

  .د شد که آنھا توھم استيد، متوجه خواھيکنشما، صد و پنجاه سال ھم عمر 

نده، ي آین لحظه را براين است که اي ھمیبرا. نده مھم استي آی من ذھنین لحظه؟، برايا اي شما مھم است ینده برايا آيآ

  .دن برويد از بياگر داشته باشد، با.  تواند سازش داشته باشدی ست، نمین لحظه که زندگي با ایمِن ذھن.  کندیله ميوس

  .دي؟، از خودتان بپرسیا دوستيزه مھم است ي شما، ستیزه نکند، براي تواند ستی نمیمن ذھن

د يش چه ھست و بھتر است خودش بگوي ھای دھد نشانیح ميح داده و اsن دارد توضيمو2نا توض" ش را قبiي ھاینشان

iیبرکت زندگ. ستي در وجود آدم نی ترست است،يت است، حس ابدي نھایب.  ستی، فراوانیک نشاني: ميھم گفت" و قب 

  . ه کندي تواند آن را توجی ست که فکر نمیست، حس آرامش
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  :  ھم ندارندیزينھا خندان ھستند، شاد ھستند، چينند اي بی کنند، می عارف نگاه می به انسان ھای وقتی ذھنیمن ھا

  . ,,!یچه دار" اصi، ! توی، خوشبخِت چه ھست!گري کنند دیتظاھر م,, 

 ی میکين ي ایول. ه کندي تواند توجی کند که ذھن نمی میحس آرامش.  کندی میاو حس شاد.  کندیت مياو حِس امن" 

  . ,,!دي گوینه، دروغ م,, : ديگو

نکه از جنس ماده ي ای داند، برای دھد، می که ذھن اش به او نشان می مادیزھاي را در چین آدم، زندگينکه اي ایبرا

  .  پاستیدست و ب یدل اش، دِل ب. ست

  

  :  خوانمیتان مي برایت از مثنويچند ب

 ٠١٩ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 اند ل تند افتادهيعاشقان در س

  اند  عشق، دل بنھادهیبر قضا

  !. نداردیفتد، چاره ايد بل تني آدم در سیوقت

 را، راِه آِب ین راه زندگيمن ا: مو2نا ھم گفت.  ستین لحظه، جاري در ایان زندگيجر: ديين است که شما بگويمعادل ا

 ین لحظه آشتين لحظه، با اتفاق ايشما ا.  توانند شنا کنندی شوند، نمیا2ِت ھمه عالم، در آن غرق مي را باز کنم، خیزندگ

   ".نه" شه بر وفِق  مراد است؟، ين لحظه، ھميد، حا2 اتفاق اياي بید خرد زندگي گذارید، مي کنیم

  . ري در بَرگ← شو ی جار←ريبپذ: ميم، گفتيان کردي بیک فرموليک بار ي

 ماست؟، ذھِن ما با ۀ که ھست، مورد عiقیزيشه اتفاقات، آن چيند، ھمين فرآيا در ايآ .ري در بَرگ← شو ی جار←ريبپذ

به قانوِن .  عشق استیِ ن دل نھادن به قضايد، اي کنی می شما آشتیست، ولي موقع ھا نیلي، خ "!نه"  ست؟، ی آشتآن،

ن اتفاق ي دانم عقل ُکل، ایمن م.  خواھد باشدی ھستم، ھر چه مین لحظه آشتيمن با اتفاق ا: ديي گویشما م.  ستیزندگ

ست ي نینطوريا.  گذارمی دارم متوان و ھر چه در صبر کنم، ی متي آورد، البته من قانون مزرعه را رعایرا بوجود م

گر 2زم ي عشق، دل بنھادم، دیمن برقضا!.  کندیکارھا خدا درست م,, : مي گویده ام و ميکه به خانه ام رفته و خواب

  .,,ست کار کنم ين

د يتجربه تان، حداکثر استفاده را بان ين ذھن ساده شده تان، از اين تن تان، از اي شما از ایپشت شما خرد ُکل است؛ ول

  . ميس بدھيد سرويم، بايد کار کنيما با. ديبکن

 یزينطور چيا. " ,, دھد یخدا م" من اگر کار نکنم، حتما,, : ِر پا گذاشتِن قانون جبران استي، زین انحراِف مِن ذھنياول

iشودیسر نميرنج، گنج م،، نابرده : دي گویم. قانون جبران ھم، قانون خداست. وجود ندارد" اص  !،،     .    

  .ن قانوِن جبران استيد، اي و زمان و توجه بگذاری، وقت و انرژی کافۀد به اندازيشما با

  .مي عشق بستیِ م، ھر لحظه به قضاي گذاریتماِم توان مان را م. ميم ھستي، ھر لحظه، تسلیول

 کنم و عقل ھم ی کار ھم میول.  کنمی افتد، قبول می می شدم، ھر اتفاقیکين لحظه، با خدا يمن در ا: یعني عشق یِ قضا

  . ستيدر آن، ن,, من ,,  کند، ی قضاوت میندفعه، وقتي من، اۀا ذھِن ساده شديدارم، آ
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چ خودم يھ.  ندارمیچ دفاعي، ھ! کنمی رسانم، ھمه اش دفاع مید مردم مييست که من فقط دارم خودم را به تأي نینطوريا

 عشق را ی، قضاآن دھم، ی دانم که من فقط، کارھا را انجام می شود؟، مینم چه ميخواھم بب یم.  دھمیرا نشان نم

  . آوردیبوجود م

  ستاره گردد دل پاره ھمه شب ھمچو اِ یھم

  ميار خودرايحر شده خواب من آواره ز سِ 

 را به ھم یز مادي چگر چند تايدل، د. از جنس فضا شده"  که واقعای دلیعنيدِل پاره، !.  دھدی میُخب، دارد نشان

مان مھم و يزھا برايم، آن چي کرده باشیه گذاريزھا سرماي را در چیم که زندگيما دِل متفرق ندار!. نچسبانده، دل شود

  !. ستيزھا نيگر آن چي، دنهدِل ما شده باشند، 

  .ن عiمِت خداستيا

 یدم، مي خوابی ذھن، می رفتم تویم"  قبiیعني. شان شدهي و خواب من آواره و پری درخشیمثل ستاره م، ھمه شب

  .  بخوابمآنجا گذارد من ی خواب ذھن، اsن نمیافتادم تو

ھر قدر .  خوابدیشب راحت م"  که به عرفان، به خدا، زنده شود، نتواند شب بخوابد، اتفاقایست که کسي نینطوريا

ن ي در ایوقت، !گرين ھم شب است ديام، ين جسم ھستي ای، تویاري ما بعنوان ھشین است، اما وقتيريبخوابد، خوابش ش

 ی درخشد و ِخرد را در جھان پخش میمثل ستاره م"  ما، دائماۀدي رسیو دل به آزادن جھان، شب است يام؛ يجھان ھست

,, من ,, د يدن در ذھن، باي خوابی روم بخوابم، برایگر در ذھن نميشان شده، من ديگر خواب من آواره شده، پريکند؛ و د

  !.گريم ديديک عمر خوابي.  برود و در ذھن بخوابدی، مِن ذھنیباشداشته 

  !.ميمان، گم شديدر فکرھا دِن ما در ذھن، تا حا2 بوده که ما در ذھن،ين خوابيا

  .  بودهیين حس جداينشاِن خواِب ما در ذھن، ھم

.  چسبدین باور ميبه ا.  خوابدی ذھن، می رود توی میاري ست که ھشیت شدگيدن د،ر ذھن معادل ھمان ھم ھويخواب

  . رودی رود، به خواب آن باور می رود، به خواب آن باور مین باور ميبه خواِب ا

 و یکي و لطافت و نیيبايِخرد و ز.  آوردین جھان مين ستاره، عشق را به اي درخشد و ایندفعه، بصورت ستاره ميا

   ...ميار خودرايحر ز سِ  . آوردین جھان مي را به ای و سiمتیدادگر

، یزندگ.  دھدی من گوش نمیِ به حرف من ذھن: یعني.  استی ست، خودرایخداست، زندگ" ست؟ ي من کیاِر خودراي

 ساخته شده، ی من ذھنۀلي نظر خودش را دارد، خرد خودش را دارد و به فکر و انتظار ما که بوسی دارد، زندگیرا

  !.ميل افتادي سیم که توي ھستیا مثل آدمم مين است که گفتي ھمی کند،  برای دھد، توجه نمیگوش نم

 داند؛ بلکه به اصطiح، دل ین موضوع را با ذھن اش مينه تنھا ا.  داندین موضوع را مين لحظه، ايم، در ايانساِن تسل

    .  کندیتش مينکه ذھن اش اذي کند ولو ایر بار رفته و صبر مين موضوع تن داده، زينھاده، به ا

. اِر ما خداستي. ار ما ِسحر کردهيرون جادو کرده بود، اsن يتا حا2، ما را جھان ب. حر کردهار ما را سِ ي داند که یم

 یِب جادوگريدر فر"  گذارد به ماده توجه کنم، قبiیگر نمين است که ديم و ِسحرش اي شده ایکيما با او .  ستیزندگ

  :  گفتیبودم، به من م بنام جھان
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برو به مقاماِت .  مشھور شدنیعنيت يھو.  دھمی، من به تو می خواھیت ميھو.  دھمی، من به تو می خواھی میزندگ,, 

 دھم، من به یت مي دھم، من به تو امنیت مي کنم، من به تو ھویمن تو را خوشبخت م. ريد بگييآن، خوب است، تأ!. با2

  .,, دھم یتو آرامش م

 یِر جادويد ھنوز زيد، شاي دانم چقدر آزاد شده ای ھم من نمشما!.  ھا اsن باور کرده اندیليم، خيما ھم باور کرده بود

ندفعه ي ست، ایر ِسحِر زندگي که زی کسی، آن برکات را دارند، ولین جھاني ایزھايد چي کنید، ھنوز فکر ميا ھستيدن

  !.گري شده دین وريا

 ی اعتبار تلقی کند و بی می که در جھان ھست، دھن کجیزيرد و به ھر چي گی م" آنجا"  برکات را دست اول از ۀھم

   یده، من نميار دزديتوجه مرا . رفته " آنجا" ، توجه من !ی گذارم توجه ام را بدزدیگر نمي،، من د: دي گوی کند و میم

  .  رومین، من به خواب تو فرو نميپس بنابرا. توجه کنم,, تو ,, توانم به 

  . گر، به خواب ماده بروميمحال است که من د

  : دھدی ھم میگري دیک نشانيعiمت زنده شدن به خداست و حا2 .  خداستن عiمتِ يا

  انيان بپرس از لشکر پري من گریھا ز شب

  مي سای می را پایکه در ظلمت ز آمدشد پر

  .ان بپرسي، برو از پَریان ھستم، بپرسي وضع مرا که گری خواھیاگر م: دي گویم

 یوقتفرض بوده د، ي آی کردند که اشک چشم از دل با2 میم فکر ميقد. ت لطافت اسۀان کنندي بیِ نجا به معنيان، در ايگر

ان عشق و ي ست در بیھين تشبي شود و ایر مي شود و اشک آن سرازی شد، خونش در دل گرفته میچشم ھا قرمز م

  .لطافت و خرد

ان يه ست؟، برو از پَر وضع ام چگونی بپرسی خواھیم.  کنمیاِن لطافت و عشق مي، در شب ھا، ب"من دائما: دي گویم

  .بپرس

معادل . معادل سروش است. باستي زیو زشت است و پريد. و استيباست، عکس ديز.  ستیک موجود افسانه اي یپر

  . آوردی خرد را می، بسته ھای انرژیمان بسته ھاي آورد، برای ما خبر میب براي ست که که از غی، واسطه اآن

  .نند کیان، آمد و شد ميلشکر پر: دي گویم

  . رسدی به دل تان مید که الھاميني بید ميشما نشسته ا.  شودی ست که به دل شما می وجود ندارد، الھاماتیکه پر" واقعا

  د؟ي آیاز کجا م. دي ھستین لحظه آشتينکه با اتفاق اي ایبرا

 در یيبايآن ز. باستيدرون ات ز. یني بیبا ميجھان را ز. ی داریيبايحس ز" نکه دائماي ای ست برایپر.  آوردی میپر

  .          ی کنی و آرامش اش را حس میسiمت. صورت تو، در بدن تو ھم منعکس است

ن يم اي توانم بگوین ذھن ام نميشم که با اي خوینقدر بي من ایعني. نمي بی من ھم نمیحت. ندي بی نمیدر ظلمت شب، کس

 توانم با ذھن ینھا را نمي آورد، من ای که اخبار را م،media ھا، آن یسي، آن واسطه، بقول انگل! ست، چه ھست؟یپر

  . شوندیان مي کنم و از من بی حس اش میک است، ولي من ھم تارین براينم، بنابرايام، با چشمم بب

  . ھمگام شدمی مالم، با پری می پریِ  خودم را به پایعني، مي سای می را پایپرد، ي گویزھا که مو2نا مين چيمثل ھم
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iچه؟یعني روم، ی راه می شدم، با پریجنس پراز "  اص   

ان يگر"  کنم، دائمایا، من لطافت را پخش مين دني آورم، در شِب این جھان مي کنم، خرد به ای ھر لحظه خلق میعني

 یشيان به ھم پيپر.  آورندی را میيبايز.  آورندیان، از آن طرف، برکات را ميلشکر پر. ان مثبت استين گريھستم، ا

  . از جنس خدا شده ام.  شده امیيباياز جنس ز. ند و من از جنس آنھا شده امري گیم

.  ستیو، مِن ذھنيو است، ديعکس اش د.  شودیو نميگر از جنس دي از جنس خدا شود، دیکي شود اگر یپس معلوم م

 یز شب ھان دفعه ايا,, : دي گوی مید که من ذھني توانست بگوی میک من ذھني ی ھم درست است، براین طرفيا

 افتد که فiن یادم ميد، ي آی رنجش من میِ ند، دردھاي آیوھا مي توانم بخوابم، لشکر دی، نمیان، از استرس از نگرانيگر

  د، بعد ي آیگر مي دیکيد، ي آیگر مي دیکي کند، بعد یت ميک مقدار مرا اذي، آنم کرده، ي برای، چه کاریموقع چه کس

  . شودید عکس مي گویم. مي شناسیان را نميم، اما لشکر پري شناسیوھا را خوب مين لشکر ديما ا. دي آیگر مي دیکي

  .  کندی ھا شما را رھا نمیيبايد، لشکر زين ذھن، متولد شويشما از ا

  دياسايم روان من نياسايک دم بياگر 

  مياسايک لحظه نيم که ياسايمن آن لحظه ب

  . ش نداردينصورت، رواِن من، آسايم، در اياساي بیعنيرم بخوابم، ين ذھن بگيک دم به ذھن ام بروم و با قوانياگر من، 

  !.ميآسايمن آن لحظه، آن دم آسوده ھستم، آرامش دارم که به ذھن نروم ب

ش ينجاست آساي ھستم، از جنِس خدا ھستم، ایيباي ھستم، از جنِس زی فرمی ھستم، از جنِس بیاز جنِس پر" پس من دائما

  ".ساکِن روان : " ميي گوینجاست که ميا. من

ن يم و در اين لحظه ھستي در ایت و ساکن و زنده و ابدي نھایشه دار و بي که ما بعنوان حضور، ری، در حالتیروان

د، مطابق مردم، يک ذره آنجا استراحت کنيد ي، بخواھید، بعنوان من ذھنيد، اگر به ذھن برويني بیحالت است که شما م

  .دياسايم روان من نياسايک دم بي اگر. ستيِش روان شما نين آسايا

  !. ، در ذھن برود و بخوابدی تواند بصورت من ذھنیرواِن ما، نم. ديآسايد بيرواِن ما با

 که روان یم، کسي دھیم و بصورت روان واکنش نشان مي روی ما در ذھن می کند که وقتی ما معلوم مین، برايپس ا

 ین آدم، آسوده نميش بر کنترل و ترس است، ايس دارد، اساِس زندگ دھد، تریاش را به ذھن آورده و واکنش نشان م

              .  ستیار مھميِت بسيب. تواند باشد

ک يا اگر يد يد که اگر واکنش نشان دھي شویشما اsن متوجه م. مي واکنش ھستی کند که ما بیف مي را توصیحالت

 ست که توجه اش به یيگران، پُر از الگوھاي عوض کردن دل بهي پُر واکنش، پُر از ترس، پُر از کنترل، پُر از میِ زندگ

  .ديش باشيد در آساي توانید، نمين و آن است، داشته باشيا

  .دي دانی می را آسودگی واکنشید، بي دانی نمی را، آسودگین آسودگي ست که شما ایش موقعيآسا

  .دي آی میپاسخ از زندگ. ستي نی پاسخی، بی واکنشیب

نجا، معادِل يآسودن، در اين. ن لحظه مھم استيآسودن در ايست؛ بلکه نيش اتفاق مھم نيبرا. ل استم کامين آدم، تسليا

  !.ستيش نيآسا"  داند، واقعایش مي را که ذھن آسایزي داند، چیش مي را که ذھن آسایزيچ. نرفتن به ذھن است
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 ھا، با یت شدگي، با ھم ھوی من ذھنی و دروغ ھای و با زرنگی کنند که با من ذھنی که جوان ھستند، فکر میعده ا

 جمع کرد و خوشبخت ید، پول و پَله ايھمسر و بچه داشت، خانه خر" مثi:  َعلَم کردیiتيک تشکي شود یدردھا، م

  ". وجود ندارد یزين چيچن!. " شد

د ي نبای کرد، ول، ھمه را درست کرد، ده برابر ھم درستی، بر اساِس عقِل زندگی واکنشی شود آنھا، را بر اساِس بیم

م از آنھا، استفاده ي توانیآنموقع، ما م.  وجود داردیآنموقع، خوشبخت. ت باشديد در آنھا ھويدرد به آنھا رفته باشد، نبا

  . رمان نخواھد آمدي گیگريز دير از درد، چيغ. ميم، کج بنا کنيم و کژ بروي را بخوریِب مِن ذھنيد فرينبا. ميکن

  :تان خواندميت را براين بيا. م خوانديوضوع، خواھن ميف ھميت در توصيچند ب

  ن روان من ساکني شود ایک

  ن ساکِن روان که منمين چنيا

 یرواِن من، ساکن نم. ستيت ني ما، ھویم، در روانيم، ساکن ايد متوجه شوين موضوع را بايم و ايما، ساکِن روان ھست

  : دي را توجه کنی من ذھنیِ شود، حا2، شما روان

ت يّ  که منی در حالی زندگی خورد، روانی به درد نمین رواني وجود دارد، ایک روانيم، آنجا ھم ي داری من ذھن مایوقت

 را ین جور رواني، ایيک جايد ين، شما باي ساکن بودِن ایبرا. د ساکن شودي باین رواني خورد، ایدر آن است، بدرد نم

  .مي ما جا افتاده، ساکن کنی رود و برایکه دارد م

ل ين دلي به این روانيا.  درآمده اند و شنا بلدندیک بافت فکريال درآمده اند، بصورت ي2نا گفت که آدم ھا بصورت خمو

ن ي کردن است و ایزندگ" م، واقعاياد گرفتي که یيزھاي، آن چ!مي کردن را بلدیم زندگي کنیادامه دارد که ما فکر م

  !.  ستیروان

  .م به اصل مان، که ساکن روان استيد برگردين روان ساکن شود، ما باينکه اي ای برایول. د ساکن شودين روان بايا

  .  درست استین رواني شود، که ای شروع می روان،ی ساکن یوقت

  .شوديل مي، تبدی من ذھنیِ ، به روانین برود ، روانين سکون از بينکه ايھم

   .                                  در آن ھستی ھست، درد در آن ھست، گرفتارین رواني که در ایزيآنموقع، ھر چ

 افتند، ین لحظه سکون است، اتفاقات ميا. د، ھم روانيد که  ھم ساکن باشي برسانیيد بجاي به ھر حال، شما خودتان را با

 ید، مي سازی رود، ھر چه مید مي گذارید، مي سازی مثبت و سازنده است، ھر چه مین انرژي است، ای جاریانرژ

  . تواند به ھم زندیرون، سکون شما را نمي در جھان بیزيــــــچ چيھ.  خوردین سکون به ھم نميا.  رودید ميارگذ

ر بنا ي، زیھر ساختمان.  ساخِت شما ھم ھستیِ ر بناين سکون، مثِل تخته سنگ، زيا. ن سکون است که آرامش استيا

 یم، مي داریامروز ھم در مثنو.  کندی که حرکت میيجا سفت ساخته شود، نه در یير بنا مھم است که در جايدارد، ز

 ندارند، در و ی ندارند، توجھیربنا اعتقادي ھا، به زیبعض. ديد ساختمان بسازي توانی شِن روان، شما نمیِ رو: ديگو

د، يآيز ژاپن بزش ايد، فiن چيايِر آن از آلمان بيد، شيايا بيتاليد از ايدر و پنجره با. ک کنندي خواھند شیپنجره اش را م

  مينت کنيم جسم مان را زينکه بخواھيه شود وگرنه ايد از آنجا تغذين جسِم ما، بايا. ن استينھا حزيا. نھا رو ساخت استيا

  !.ده ندارديم، فايزان کنيا دستبند طi آويگوشواره 
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 ی ست، بدرد نمینطوريفتند امردم گ: مييم، بگويريد بگييا تأيم و يم و در چشم مردم قشنگ جلوه دھين را بزک کنيا اي

  .  د مھم و محکم باشدير بنا بايز. خورد

 ٣٢٣ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ت از طلب قرار تستيقرار یجمله ب

  دتي قرار شو تا که قرار آیطالب ب

ما در ذھن، در من . آوردهي در نین لحظه سکون دارد و قرار را بصورت ذھني ست که در ای قرار، انسانیطالِب ب

 یم، چون جسم را مي در ذھن ایما وقت. مي خواھید مي آی که از جسم میآن آرامش. ميآرامش ندار. مي قراری، بیذھن

  ست؟ين آرامش چيا. ميم، دنبال آن، ھستي قرار داریم، براي آرامش داری، برایک مفھومي، یک تجسميم، يسشنا

  ست؟ي، قرار، چ,,...  خواھم ، یمن قرار م,, ، ی قرارینھمه بيشما که ا: ی بپرسیکياز " مآ2

  د؟ي آیآرامش، آرامش از کجا م یعنيقرار . ین جھاني ایِ زھاي رسد به چیم" مآ2.  ستیف، ذھنيتوص.  کندی میفيتوص

نھا ھمه يا... ، یاد، از دوستاِن خوب، مقام اجتماعي بزرگ، از پوِل زۀد، از ھمسِر وفادار، از خاني آیاز ھمسِر خوب م

  !.گريقرار است د

  !.ختهِف قرار است که ما را به اشتباه انداينکند که تعر. ديف کنيد تعري توانیقرار را م" شما اصi! ". ن است؟يا" 

 ی قرارین سبِب بي روند و ای دارند، در ضمن دنبالش میک من ذھنيست، ي کنند قرار، چیمردم در ذھن شان فکر م

  !. شناسد، خودش قرار استین، سکوِن شما، قرار نمي، ای قرار باشی بۀک طالب و خواھندياما اگر، .  شودیم

  !.اِت خودتان، قرار است ذیِ ده شده و بنا شده روييا شما از ذھن زاي یسکوِن زندگ

  . خنددیست؟ ميقرار چ: نديبه او بگو. اج نداردي، احتیبه قراِر ذھن" ، اصiین انسانيچن.  شناسدی نمیقرار ذھن

ف ي مو2نا آرامش را تعری فکر، براۀلي رفت و بوسی میکيمن مطمئنم که اگر .  خنددیف کنند، آن، آدم ميقرار را توص

   ". .، قرار منم!یي گویچه م " :دي خندیشان، مي کرد، ایم

  ؟ی قراریچرا ب!. ی قراری که اsن، بیقرار، تو ھست

     ".                  ک مفھوم است ي" ست؟، يآن قرار چ!. ینکه دنباِل قراري ایبرا

  . تم؟ ،،ا خودم، قرار ھسي گردم؟، ی میک قراِر ذھني،، من دنبال : د کهي خودتان تأمل کنیار مھم است که شما رويبس

  
 ٨٠٣١ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 کرد او ینعان، کآشنا مھمچو ک

   نوح عدوینخواھم کشت: که

  .ل افتادندي سین عاشقان، تويمثل ھم. ، آب گرفتکيسمبلتماِم عالم را .  داشتینوح، کشت. کنعان، پسِر نوح بود

 ی کشتیا تويب: " دي گویاsن، خدا به شما م. انسان، پسر نوح است.  ستیيکتاي ی نوح، فضایِ کشت. نوح، رمِز خداست

  .,,من در ذھن ام شنا بلدم . من شنا بلدم,, : ديي گویشما م". من 

  ! ". ی کشتیا تويبابا جان، ب: "  کندیحت مينوح، به پسرش نص
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  ! ".ستي شنا کردن نینجا، جاي من، ول کن، نگو من شنا بلدم، ایِ  کشتیا تويبابا جان، ب: "  کندیحت ميخدا ھم به ما نص

  .ی کشتیا تويب. شنا نکن. ستي ذھن نۀلي شنا کردن بوسیِ م، جايستاده اين، ان لحظه که من و شما اsيھم: یعني

  .دي آی پسِر نوح، سِر ما ھم میِ ھمان بi. ,,م ينه، ما شنا بلد,, : ميي گویما م

 ست، ین لحظه را که خداست، زندگيما ھم، ا. ,, خواھم ی نوحِ دشمن را نمیِ من، ِکشت,, : د که پسر نوح گفتهيتوجه کن

  م؟يني بین لحظه را جسم ميچرا ا. مي دانیمن مدش

!. د؟ي کنیتوجه م. مين لحظه ھستي، ھمیم، دشمِن زندگي ما نشسته، چون دشمن او ھستی ست که جلویجسم، آن انسان

  !. پاستی دست و بیچقدر ب!.  بََرد؟یذھِن ما، ما را به کجا م

  !. زه کند؟يت؟، با او ستن، خوب اسيند، اي ست، دشمن ببین لحظه که زندگياگر آدم، ا

  . خواھمی نوحِ َعدو را نمیِ من، کشت: گفته

م، دشمِن ي خواھی خداست، نمی را که کشتیيکتاي یما فضا: ميي گویما ھر لحظه م.  نگفتهیخوديت را که بين بيمو2نا، ا

  د؟يه مقاومت دارن لحظي ذھن، چقدر در مقابل اۀليد بوسينيبب. ديد؟، به خودتان نگاه کني کنیباور نم!. ماست

  ! ".عقِل ُکل " نه، ,,عقِل من ,, ، ,,من ,, ، ,,من ,, :ميي گویم.  آن استیِ تو,, من ,, ذھن ما، 

ن يا" فعi. ل شوديد زاي، با,,من ,, ن ي تن شما را سالم کند، عقل ایستم شما شود، حتينکه عقل کل، وارد سي ایبرا

  .ن لحظه، خداستيا. ن لحظه ستيزه با ايش، ستي ھاتي از فرعونیکي؛ و ,,من ,, : دي گویفرعون، م

  ن اتفاق، چرا واقع شده؟يا: دي گویم

  !. یُخب اsن، واقع شده که تو متوجه شده ا

  .ميد بفھمين را ما بايا!. زه دارديبا آن ست

، ساکِن روان نکه ھمانطور که خدايتان بخوانم که مربوط است به اي دفتر ششم، برایت از مثنويد که چند بياجازه بدھ

  : مياست، ما ھم ساکِن روان ھست

  

 ۵٧١٣ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 ستين قرن نويذشت و اقرنھا بگ

  ستيماه آن ماھست آب آن آب ن

ھمانطور که ماه . ستي آب، آن، آب نیماه، ھمان ماه است ول.  ستیدين قرن، قرِن جديد که قرن ھا گذشته و اي گویم

 گر آن آبِ ي گذرد، دی می که از جوی آبید، وليني بی افتد و شما ماه را می آب میِ در آسمان ھست و انعکاس اش در جو

  .  گذاردی نمین، گذشِت زمان، در سکوِن خدا و سکوِن شما، اثريپس بنابرا. ستي نیقبل

 یاتيد، ممکن است آِب حي شوید و ساکن مي کنی، شروع به زنده شدن به حضور میب شما، حا2 از چه سنيبه ھمان ترت

از گذشِت زمان، عوض شود، ت ھا و پس ي شود، بسته به وضعی که از شما ساطع می شود، خردیکه از شما صادر م

  .  شودیاما سکوِن شما و ماِه شما، عوض نم

  .                                دين موضوع را بگوي خواھد ایمو2نا م
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  عدل آن عدلست و فضل آن فضل ھم

  َمماُ ک ُمستبَدل شد آن قرن و يل

ن دانِش ُکل، که ي شود و ھمچنیان مياز شما ب شما در حالِت سکون، که ینطور دادگري خدا و دانش خدا، ھمیپس، دادگر

امت ھا عوض .  شوندیاما، قرن و مردم، عوض م.  ستیکين دو تا، ھر دو يا: دي گوی شود، میان ميآن ھم از شما ب

 ی، عوض نمی آن فضل و آن دانش و آن دادگریند، ولي آید بوجود مي جدیزھاي شوند، چی شوند، قرن ھا عوض میم

 یان ميت ھا از ما، بي شود، ساکن است و بسته به وضعی و دانش خدا، عوض نمی شود که دادگریپس معلوم م. شود

ست سال يا دويش، يا صد ساِل پي کند که انسان، متعلق به اsن یفرق نم.  کندین ميي، تع"او "  و خرد را یشود و دادگر

  . ن باشديبعد از ا

   ھُمامیقرنھا بر قرنھا رفت ا

   و بر دوام بر قرارین معانيو

درک " ن مطالب را کامiي که ای مرِد بزرگ، انساِن بزرگ، انسانیھُمام، ا  بزرگوار،یپس، قرن بعد از قرن، گذشته ا

  .، برقرار و بردوام استی معنویِ ن معاني، اما ای کنیم

  ن جو چند باريآب ُمْبَدل شد در

  عکس ماه و عکس اختر بر قرار

 عکِس ماه و یول.  شودیمدام عوض م. ن بار عوض شدهي جھان، آب چندیِ ن جويادر .  دھدین معنا را ميباز ھم ھم

   وجود ی ماهک يدر شما : ن است کهيد، اين تأکيمنظورش از ا. ن ستاره ستين ماه و ھمي آب افتاده، ھمیِ ستاره، رو

 که یخرد و دانش آن یآن، عکِس آن ماه است؛ ول.  ستیآن، زندگ.  شودی، عوض نمماهدارد که حضور شماست، آن 

نجا، مھم است؟، عکس ي در ایزيچه چ.  شودیت ھا، عوض مي شود، بسته به وجود شما و بسته به وضعیاز شما رد م

  :دي گوی میگريک مطلب ديو اsن  سکوِن شماست ۀندينما.  حضوِر شماستۀنديماه و عکِس اختر، که نما

  ست بر آب روانيپس بِنااَش ن

  نبلک بر اَقطار َعرِض آسما

ش به يا سکوِن شما، بنايا حضور شما، يا اصِل شما، ين ماه، ي آب افتاده، ایعکس ماه که رو: دي گوین ميپس بنابرا

ست؛ بلکه يست، بر اتفاقاِت گذرا نيد، ني آی که بوجود میيزھايست، بر چي آفل نیزھايست، بر چي نیافتنير يي تغیزھايچ

                  .ِت آسمان استي نھای بیِ بر فضا

.  آسمان است، ماِه شما ھم در آسماِن خداستینطور که ماه رويھم.  شماستیِ ن فضاداريِت آسمان، ھمي نھای بیِ فضا

 گذرد، ی که مرتب میزي چی که ماه در آن است و عکس آن افتاده رویرونين آسمان بي ھمیکيپس دو تا آسمان است، 

  .  کندیر ميي گذرد، تغیآب م.  ھم، ماِه شماست که عکس اش افتاده به فرِم گذرایکي

 ی ما عوض می شود، فکرھایم، مرتب جسم ما عوض مير نکند؟، از اول که بوجود آمديين جھان، چه ھست که تغيدر ا

  . ک عکِس ماه ھستي آن یِ رو.  شودیز عوض مي شوند، ھمه چیشوند، احساسات ما عوض م

  ا عکِس ماه؟ي گذرا مھم است یزھايحا2، آن چ
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  پس ماه شما، در کجا قرار دارد؟. هالبته که عکِس ما

 ست و آسمان، آن را در آغوش گرفته، یکينطور که ماه در آسمان، با آسمان يھم. ِت خداي نھایدر ب. ِت شماي نھایدر ب

 شوند، ی که رد میيزھاين چيش اوست، نه ايِت خدا در آغوش گرفته و بناي نھای شما را ھم، ماه شما را ھم، بی فرمیب

 کنند، پول یر مييت ھا تغي کند، وضعیر ميي گذرند، بدن تان تغید، آب ھا ميد ساکن باشيپس شما ا2ن، با. نند کیر مييتغ

رد، ي می میکيد، ي آی میکي رود، ی میکيد، ي آین ميي رود، پایمت خانه تان با2 مي شود، قیاد مي شود، زیتان کم م

 آن آب روان یِ ش روينکه بناي ایبرا. ماِه شما، ساکن است ی گذرد؛ ولینھا ھمه آب است، مي شود، ای متولد میکي

 ما، یِ زندگ!. مي ترسین مي ھمیبرا.  آب روان بودهی ما، روی زندگی بنایعني.  آن آب روان بودهیِ ست، تا حا2، روين

 آسمان است یِ ان کریکه اصل اش، در بيدر حال. مي دانستین جھان بوده، نميِر اير پذيير و تغي فناپذیِ زھاي چیِ استوار رو

 یُخب چرا رو. ,, روان باشد یزھاي چید روي ما باینه، زندگ,, : مييم بگوي خواھیم، بزور ميو اsن ھم ما آنجا ھست

  ت ماه، در آسمان دھد؟ي در وضعیر حالتيي، تغیر شکليي تواند تغی، میا، گذشتن آب از جويآ!. ار سفت نباشديِز بسيچ

  .نه: جوابش واضح است

  ، که خود یزديکراِن اي تواند ماِه شما را در آسمان بی، مر استيد فناپذيني بیکه شما مر ير و فناپذيرپذيي تغیزھايچا گذِر يآ

  ر دھد؟ ييخداست، تغ

  .ميري گیاد مين ھا را از مو2نا يم ھميدار!.  تا حا2، دادهید بدھد، ولينبا

م و با ي شوی واکنش می بیوقت. مي شویر مي فناپذیِ زھاي چم، جزِو آني دھیزھا، واکنش نشان مير چيي ما به تغیپس، وقت

  .  کندیر نمييم که با گذشِت آب، تغي شوی میم، از ماه ي شوی میه مام، جزو ي کنی مین لحظه، آشتياتفاق ا

 یت ميت را در خودمان تقويم، ھمان خاصي دھیرون، واکنش نشان مي که در بیزيبه ھر چ: ادمان باشد کهين ھم يا

  .!ميکن

  . ستیموضوع مھم :دي دھی، واکنش نشان میکي، در ی، به ھر نقصیبيشما، به ھر ع

  .دي کنیت ميب را در خودتان تقوي ـ ھمان ع1

  .دي کنیت مي ـ در او، تقو2

  . شودیب، کم قوت تر ميب در او باشد، آن عيد، اگر آن عيد، فضاگشا باشي ساکن باشیوقت

ب و آن نقص را در خودتان يد، آن عينکه واکنش نشان دھيد، چون، ھميدھپس چقدر مھم است که شما واکنش نشان ن

             .دي کنیت ميتقو

  : کنمین موضوع را تکرار ميدوباره ا

به ھر چه که واکنش نشان . ست، در شماستيب، در او ني موقع ھا، آن عیليخ. ديني ببیکي را در یبيشما ممکن است ع" 

 یکدفعه مي. دي دھید به چه واکنش نشان مينيشما بب.  کندیدار ميسم، شما را بين مکانيپس ا". د، در شماست ي دھیم

 موقع ھا، در شما ھست و در او یليخ. ب در من است ،،ين عي،، ا: ديي گوید و مي کشید، عقب مي کنید، تأمل ميستيا

  . موقع ھا، در او ھست، در شما ھم ھستیبعض. ستين

  ب را در ين واکنش، آن عيدر شما ھم ھست، با ا" د، حتمايه آن واکنش نشان ندھد و بيدي دیکي در یبي اگر شما عیول
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    !.دياگر در او نباشد، ممکن است شما، در او بکار. دي کنیت ميالبته در او ھم تقو. دي کنیت ميخودتان تقو

 آسمان یکرانيبر بد، بلکه ي آب روان نگذاری تان را روی زندگیشما، بنا!. ن، چقدر مھم استيد که اي کنیتوجه م

  .دي دھی آسمان، فضا گشاست و واکنش نشان نمیکرانيد، بيبگذار

 ست که با آنھا ھم یيپُر از جسم است، پُر از الگوست، پُر از باورھا.  دھدی ذھن، من دار است، واکنش نشان میفضا

  .ميروح داد. مي ھا، روح داده ایتين ھويما به ا: مو2نا گفت. ميت ايھو

. ن لحظهيد؟، از اي کنیاز کجا شروع م. ديد، از حا2 شروع کنيش معشوق ذوب شوند، اما نگذاشتيد که پياشت گذید ميبا

 اسمش حضور یارين ھشي دھد که ای میاريک ھوشين کار به شما يا. دي کنی مین لحظه آشتيد؟، با اتفاق اي کنیچکار م

 یت مي تان تقوید، من ذھني کنیھر موقع مقاومت م. دين سر نخ را ول نکني ست که شما و خداست، ایاريا ھشياست و 

         .   شودیف مي تان ضعید، من ذھني شویم ميشود، ھر موقع تسل

   استین صفتھا چون نجوم معنويا

   استی ُمْستَویدانک بر چرخ معان

  گر،ي دیفت و ھر صی شود، دانش و فضل و دادگری که در آسما ن است و از ماهِ شما، صادر میين صفت ھايا: گفت

م و در آنجا، در ينيم ببي توانیدر آسماِن خداست، خiصه، جزو آنجاست، با چشم نم.  ستی مثل ستاره ھا در آسماِن معنو

در آسمان، .  ستین آسمان مثال خوبيا!.  را به ما نشان بدهید چرخ معانييشما با ذھن تان نگو. ، پنھان استیچرِخ معان

  .فضاگشا: ميي گویم.  شودی وجود دارد که باز میک آسمانيستاره ھا ھستند، درون شما ھم 

  . جا ندادن است.  ستی، فضابندیِف من ذھنيتعر.  ستیيِف انسان، فضاگشايتعر

چکس يقت ھمآن باورھا ھستند، ھيت شدم، حقي من، که با آنھا ھم ھویر از باورھايست غيچکس ني ھیدر ذھن، جا برا

 خواھم قانع کنم که ی کنم و آخر سر مید من با او بحث و جدل مي بگویگري دیزي چیاگر کس. گر را ھم قبول ندارميد

، اگر نتوانم قانع کنم، دشمن ی کنی، اگر نتوانم قانع کنم که حق با من است، تو اشتباه می کنیحق با من است، تو اشتباه م

  . شومیاش م

 به وجود ینھا جزو وجود من است، تو داريت ام، ايھو که من با آنھا ھم یينھاينکه، اي ایبرا!. ی فھمیتو نم: مي گویم

  !.ی کنیر مي، من را تحقی کنین ميمن توھ

ک يد، چقدر خوب است، چقدر قشنگ است، آن ھم ي کنی فکر میشما حا2 آنطور:  کندیانساِن فضاگشا، فضا را باز م

 ی مراقبه می کند، آنطوریادت م عبی کند، آنطوری عمل می کند، آنطوری ھم آنطور فکر میکيجور فکر است، آن 

  . کندی مین معنوي تمریکند، آنطور

 خودش را ی راِه معنوید، ھر کسي عمل کنینطوريد ايم که شما بايي گویچکس نمي مو2نا به ھۀن جلسينجا، ما در ايا

 ماه است و خوِد ماه، ک اشاره کننده ست، انگشت اشاره کننده بهينھا يم که ھر کدام از اي خوانیات را ھم مين ابيدارد، ا

        .ستين

 شود، تو ینھا جا ميقت است، خدا در اينھا حقيا در دل ام گذاشتم، ايب ام ي که من در جیين باورھايا: دي گوی میمِن ذھن

  ".ست ينطور نيا. " ی بفھمی خواھینم
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 واکنش ی ماِه شما، بکهي شود در ماِه شما، در صورتی نھفته است و منعکس میي خدایت ھاي، خاصیدر آسماِن معنو

.  و پاسخ خردمندانهیيفضاگشا: ديت داري مھم است، دو تا خاصیلين واکنش خيباشد، ساکن باشد، واکنش نشان ندھد، ا

      .دي آی از او برنمیکار,, ن دل يمن و ا,, ن يا:  و واکنش و عقل نابخردانه که مو2نا امروز گفتیفضابند

   اوی خوبنهٔ يان آيرو خوب

   اوی عکس مطلوبشانيعشق ا

د، صورت يني ببی ظاھریيباي را شما حا2، زیيباين زيبا ھستند، حا2، اي که زیيآنھا: دي گوی زند، میک مثال مياsن، 

  .نھاي ای اوست، افتاده روی خوبۀنييبا ھستند، آي زیا بلحاظ معنويباست، يکل شان زيباست، ھيشان ز

iی خداست و عشقیِ يباين انعکاِس زيم، ايني بیا بلحاِظ احساسات ميحاِظ فکر، ا بليبا بلحاِظ جسم، ياگر ما انسان ز" اص 

  ن منعکس شدهي ایگر به اوست که روي دی انسان ھاۀن شخص، در واقع عiقيِت ايَّ ن شخص دارند، معشوقيکه مردم به ا

  .است شما و عشق شما، نشانگر عشق شما به خدیک عارف و دوستي شما به مو2نا و ۀھمانطور عiق

م يت را دارند، دارين قابلي انسان ھا اۀ انسان ھا ھستند، ھمۀالبته ھم. ن استي زمی خدا، روۀندين آدم، نماينکه اي ایبرا

  !.گريم ديي گوین را ميھم

  . ,,انسان، دارد ... ن يفقط ا,, : دي گوی ست که مین من ذھنيا

ن انسان ھا را تک به ي خواھد ایامتداِد خدا ھستند، خدا م. اندت ي انسان ھا خدائۀھم. ت را دارندين قابلي انسان ھا، اۀھم

 رد شود، عکس شما ی خودش بنا کند، خودش آسمان است، شما را بصورت ماه ارائه کند، جویرون بِکشد و رويتک ب

  .  کندی نمیفتد، فرقيفتد، عکس او بي آن بیِ رو

، نشانگِر یني زمیيباين زي مردم به چنیست و دوست " او " یيباي باطن، انعکاس زیيباي صورت، چه زیيبايپس، چه ز

  . پنھاِن ما، با خداستیدوست

  ن َخّد و خاليھم به اصل خود رود ا

  ال؟ي ماند خیماً در آب کيدا

ک عکس ي، با چوب، "ھمانطور که شما مثi.  رودی، باز ھم به اصل خودش میيباين زي ایعنين صورت و خال، يا

ده ي که با چوِب خدا کشی فرمی ھم رویيباين زيا.  شودید ميگر ناپدي ماند و دیک لحظه ميآن د، ي آب بِِکشی رویيبايز

  . رودی شود و به اصِل خودش میل مي زایک مدتي آب است، پس از یِ شده، رو

به حرف زدن :  ساده ستیلي ما، امتحانش خیسکوِن معنو.  ماستی شود، در مورد ما، فقط سکوِن معنویپس، معلوم م

د، چند بار يد که چند تا واکنش نشان داده اينيد، ببيک دفترچه برداري. د، تا عصري رویرون ميشما صبح از خانه ب. تسين

  .دي شده ایعصبان

  .,, اَبله یا,, : دي گوی کند و به شما می، پنجره را باز می، کسیدر حال رانندگ

 واکنش نشان دادم، استد2ل ی، فضا را گشودم، با من ذھنواکنش نشان دادم: ديادداشت کنيد، يد چگونه رفتار کرده اينيبب

  .ديادداشت کنينھا را يبه ھر صورت، ا... ن را نگه داشتم جوابش را دادم، جوابش را بلندتر دادم، يکردم، ماش

  ، ديھست" آنجا " د، شما يد و فضا را باز کرديساکن بود" د واقعايديد و ديادداشت کرديک روز از صبح تا عصر ياگر 
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ک ي، نهد که يني بی افتد، میک اتفاق مي" ، فورا,, دھم یز، واکنش نشان نميچ چيبه ھ" من اصi,,  وگرنه با ادعا که 

د ي توانی شما، در ذھن مانده باشد، شما نمیاري از ھشی شده و اگر قسمتیه گذاري از وجودتان، در ذھن سرمایقسمت

              .ديدار,, من ,, د، ھنوز يواکنش نشان ندھ

ز ي زنگ بزند بپرسد، من چیکينکه يم، اي گویمن ھر چه بلدم، به شما م. ردي گین کار صورت مي، اجيبتدر و صبربا 

ا بدھم که شما يم ي بگویزيست که به شما چي قدرت من نۀطين در حيا. ستي نیزين چيا بدھم، چنيم، ي ندارم بگویاديز

  . کندیکار را من ي خودش ایاري و ھشید، زندگيبه حضور برس" فورا

 یده ميجاد و تني که درون شما ایاري، آن ھشار مھم استين لحظه، بسي شما با ایآشت.  کندین کار را مي شما، ایِ اريھش

 به سوال ی، چه ربطماهن يا. ميسوال ندار. گري دی شود، اصل است، نه من و نه کسیواش بزرگ ميواش يشود و 

، ی معنویِ داريب!.  خورد؟ی جواب دھد، به چه درِد شما میکيد و ي سوال کننکه شمايا. ، سوال ماِل ذھن است!دارد؟

 به ی به فکرھا، ربطی آن و زنده شدن به خدا، ربطیدن وجودتان از جھان و بنا شدن رويدار شدن از خواِب فکر، کشيب

گر، اگر بخواھند ي دی ھام خواند که انسانياsن خواھ.  کنند، نداردیگر که چکار مي به اشخاص دیباورھا ندارد، ربط

  :ميد، شعرش را بخوانياجازه بدھ. مي ما در آن، مشترک ھستۀ ست که ھمیک پروژه اي" کi.  توانند کمک کنندیم

   پوشم از آتشیي قبایديرھا کن تا چو خورش

  مياراي را بی جھانیديدر آن آتش چو خورش

  . داردی معنیلي، خ"رھا کن " ن، يا. رھا کن

  رھا کن؟م يي گوی میبه ک

  "مرا رھا کن : " ميي گویم و مي کنیبعنوان مشاھده کننده و حضوِر ناظر، به ذھن مان نگاه م.  خودمانیِ اول، به مِن ذھن

م، گرچه آدم يي گویگر ھم مي دیبه آدم ھا. ديد رھا شوي خواھیم" ن است که شما واقعاين، نشانگر اي، گفتِن ا"و واقعا

ن پروژه يرند، ھمه دراياد بگيد ي ھمه بایعني.  ستین آموزِش مو2نا، عمومي ای ولستند،يگر، در کنترل ما ني دیھا

  .گران را به حال خودشان بگذارم و رھا کنم ،،ي خواھم دی،، من م: شرکت کنند که

  . مردم را به واکنش وادار نکن". آزاد کن : " یعنيرھا کن، 

، موجود ,,من ,, . دارم,, من ,, د، من، يک کنيو مرتب مرا تحرد يد مزاحم شوييايد، ني مردم، دست از سِر من برداریآ

 یت مي کارد، آنھا را تقویزھا را در ذھن مردم مي دھد، مرتب با واکنش اش، چی ست، مرتب واکنش نشان میخطرناک

  .کند

  !. گرين دي ایعنيرھا کن، . دي گوینھا را ميا. د ،،ي مردم، مرا به واکنش وا نداری،، آ

  !. شومید، من رھا نمي کنیت ميب را تقويد، در من آن عي داری به واکنش وا مشما که مرا

م، ھر روز از صبح تا شب، ھر کس را که ي کنیاط 2زم را ميما احت: مييم و بگوي کنین آموزش را ھمگانيحا2 اگر ما ا

 خودشان کار یھم خودشان روآنھا . ميم، به واکنش وادار نکنيم که آنھا را رھا کني مواظب باشیک جوريم، يني بیم

  !.مي شان را نَِکشیگر پايم، دي کنی نمیما اگر کمک. کنند
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ن ين لحظه را، تمري کردن با ایم و آشتي که تسلیم، پس از مدتيم و حرف مو2نا را قبول کنيگر را رھا کنياگر ما ھمد

 ی آتش میک قبايم و يي آیرون ميم، بيدي که پوشیز ماديم، از آن چيدي که اsن پوشیواش، از من ذھنيواش يم، ي کنیم

  .                           ن، مثل ستاره ستيا: م که اسمش عشق است که گفتي پوشین ميک پوشِش آتشي. ميپوش

 رود درون، ی شود و دوباره میرد و پخش مي گیان مي را از پریانرژ.  آوردی را می رود درون و انرژیم" دائما

  ست؟ي چین انرژيا. ردي گیطه ھا م، واسآن را از یانرژ

 ی را ھم که من میينھاي، ا!ستيست چيمعلوم ن.  عشق استیِ ن انرژيا.  زنده کننده ستیِ انرژ. دار کننده ستي بیانرژ

  .ميگر لغت که نداريد. مي گوی رسد، می به ذھن ام مینطوريم، ھميگو

دا ي بھتر از برکت، پیمن لغت. برکت است.  ستیمتسi. زنده کننده ست. لطافت است. خرد است. مي را دارلغاتن يھم

  !. کند، نه حرفی، است که زنده مآن. مي، ھر چه ھست، ما 2زم اش دارآن. عشق است. نکردم

  !.  خوردیم، حرف به چه درد ميد حرف بزنيم که باي کنیما فکر م

شما .  بچه تان اثر بگذاردید تا رويل شويتبدد خودتان يد؟، بايگران را قانع کنيد دي توانید که با حرف مي کنیشما فکر م

د، ين قبا را بپوشيد و ايل شوي به عشق تبدی گذارد؛ ولی بچه تان اثر نمید، روي بزنی خوب و عاقiنه و منطقیحرف ھا

  . ديدي عشق نپوشین است که قباي اید، برايد اثر بگذاري توانیاگر نم.  گذاردیبiفاصله، اثر م

  ".  پاست ی دست و بیدِل بن، يا: " مو2نا گفت

 صادقانه برقرار کند، ۀک رابطي تواند ی کند، نه می تواند دوستیت کند، نه مي تواند بچه تربی پا، نه می دست و بیدِل ب

  !. تواند بکندی نمیچکاري تواند جسم اش را سالم نگه دارد، ھینه م

گر را به واکنش وادار يم و ھمديم به ھم لطف کنيوان تیم، ميم کمک کني توانیم، اگر نميم کمک کني توانیما به ھم م

م، ي کنیم زندگيم و ھر دو به ھم اجازه بدھي کن، به ھم احترام بگذاری کنم، تو ھم زندگی می،، من زندگ: مي گویم. مينکن

  .د ،،يمن مزاحم شما نشوم و شما مزاحِم من، نشو

 یکي شود، ی جامد می عشق است، وقتی از جنبه ھایکيترام ن احيا. ت شما را قبول دارمينين است که من عياحترام، ا

د، ي خواھیر دھم، شما ھر جور ميي خواھم شما را تغیت شما را قبول دارم و نمينياز برکاِت آن، احترام است که من ع

 فضا را د،ي روی میيک جايد ينيد ببي توانی ست، شما میين فضاگشايفقط ا.  کنمیفضا را باز م. د، من قبول دارميباش

  نند؟يد، ھمه آنجا راحت بنشيباز کن

ست،  ... یست، او، آنطور ... ینطوريم، او، کج نشسته، او، اي نشستیم... د، آنجا يم، باينينجا بنشينکه ما اي ایبجا : ـ

  ... د، ي گوین ھم دروغ ميب را دارد، اين، فiن عيا

  .نجاي اۀ ام با ھمیمن ھم َخّد درون. مه، آزادنداز نظر ما ھ. ننديم، ھمه راحت بنشي، فضا را باز کن "نه" 

.  شوندی کند، آزاد مید و سّم پخش ميزه و مقاومت داريک بافِت ستيد، آنھا ھم از شّر َسّم شما، که ي شویشما راحت م

  .ون استن قانيھمه جا، ا . سازندهیِ ا انرژيد، ي کنی مخرب پخش میِ ا انرژي. ا َسمّ يد، ي کنیا برکت پخش مي شما :ميگفت

  . دي کنی بد را پخش میِ د، آن انرژيد، مقاومت داريزه داري ستیوقت

  ا فضابند؟يمن اsن، فضاگشا ھستم؟، : دييد، بگويشما اsن، به خودتان نگاه کن
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ن ي، به ایک جوري روم، یا ھر جا مي شود؟، یز در من جا مي روم، ھمه چی کنم؟، ھر جا می کنم، چکار میحرکت م

  !.  شوندینھا جا نمينکه اي ای کنم، برای، به آن برخورد م کنمیبرخورد م

د يھمانطور که خورش!. دي گوید مو2نا چه مينيپس بب.  دھمیش مي را آراید، جھانياگر من آن آتش بشوم، بعد مثل خورش

 اش یانرژم، حرارتش نباشد، يني بید نباشد، ما نمي دھد، اگر نور خورشی به ما می آسمان، با نورش زندگیدر با2

      .  شودی قطع مینباشد، زندگ

  .ميش دھيم و آراي را زنده کنیم و جھانيد شويم خورشي توانیما ھم م. آنبه  کند یه ميدارد تشب

  .مياج داري احتیما به آن انرژ. ميري می می معنویم، از گرسنگياگر ما به عشق نرس: دي گویم" حايمو2نا تلو

  :م کهي ست در جھان، که ما متوجه شویک برکتين آموزش، يا. ھست ین انرژي ایِ امروزه در واقع قحط

ِز درست يد، دنبال چي، متوجه شو"حداقل شما شخصا. م؟ياج داري احتیچه  برکت؟، به یچه نوع انرژ؟، به یزيبه چه چ

  !. شودی نمیزيچن يد، چنيد، دنبال بھشت بگردي کنیب ميد و تخري کنیکه َسّم پخش ميزه در حالينه با بافِت ست. ديبگرد

  سوزد ید بر گردون ز عشق او ھميکه آن خورش

  ميشا ید که سوزش را ھمي گویکر مم شُ و ھر دَ 

  . مای ست برایک ُمدلين ھم يا

  . ، عشِق او را داردیزيھر چ.  سوزدی آسمان، از عشق او میِد با2يخورش: دي گویمو2نا م

 تواند ی کند که مید ھر لحظه ُشکر ميخورش. دي گویه ُشکر م کند و ھر لحظیان مي بینطوريد ھم عشق او را ايخورش

  ". ما : "  اش، جھان را زنده نگه دارد، جھان منجمد نشود، از جملهی و حرارت و انرژایيبسوزد و با روشنا

  .  شودیک ميم و جھان تاريني بیم و نمي روین ميم و از بي زنیخ ميِد خودمان نباشد، ما ين خورشيھم

 خواھد شما را ید و خدا ميد شويد خورشي خواھید نشده، چون ميا حا2، خورشيد، يد شدي خورشی شما وقت شود،یا ميآ

  د؟يد، از حا2 شکر کنيد کند و برکت تان را به جھان پخش کنيخورش

سته ست که خدا از ينقدر شايد اي خورشیعني.  سوَزش شدهۀستي کند که شاید لحظه به لحظه ُشکر ميخورش: دي گویم

  . به ما بتاباندم، ين کائنات ھستي از ایحا2 ما قسمت کوچک را یين روشناي و این انرژين حرارت، اي تواند ای، مآنق يرط

  . م و 2زم استي توانیما ھم م. بله. سته بودني شایعنيدن ييشا. سته ھستمي شایعنيم، ي شایھم

ل صورت ي تبدیک قسمتي. دي آید مي در شما پدیاريک ُخرده ھشي. دي کنی می که ھست آشتیزين لحظه، با آن چيشما ا

ست که ما ي نینطوريا.  خواھد در من زنده شود، 2زم استینکه خدا مي ایِ شکر و قدردان. دين ُشکر کني ایرد، براي گیم

 یول. دينيُخب البته، آنھا را ھم بب... ، ی، به من ھمسر دادی، به من خانه دادیل داديخدا را شکر که به من اتومب: مييبگو

من : دي گوی میمن ذھن. ستي قابل قبول نی من ذھنیبرا. ميم به خدا زنده شوي توانین است که ما مين شکر ايمھمتر

" ست، فوراي کنم، تازه ُشکرش ھم شکر نی که ارزش دارند اگر به من بدھند، شکر میيزھاي شناسم، آن چیجسم م

 ینطور سطحيک روز، دو روز، سه روز، ممکن است ھمي آورد،ي، ھر چه که بدست بیمن ذھن.  شودی میناراض

ِت نقص دارد، يک بافت نقص دارد، خاصيچون . موتورش به خواستن است"  ھم ُشکر کند، بعدای باشد و زبانیراض

  . شودیکدفعه کوچک مي را ھم که بدست آورده، یزيآن چ"  کند، فورایحس نا قص بودن م" دائما
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که يدر حال.  تواند شکر کندی، نم,,! ن او، چه داردينگاه کن، بب... ست که ما، يچ... ن ي، احا2,, :  کندیسه ميمقا" فورا

  . کندی کند، اعتراض میسه ميمقا!. ت آن آدم، ھم نداردي از وضعیق و درستي دقیيشناسا

  .ديشما به خودتان نگاه کن

د، آن، ُشکر يت بشماريک خاصي دارد؟ ،، یتيص،، ذاِت من، چه خا: دينيد ببياگر شما بخواھ. ذاِت ما، ُشکر کننده ست

                .است

 حضور را که یارينقدر دانش دارم که ھشيمن ا.  کنمی میيشناسا.  توانم بشناسمی من میعني. ی قدر شناسیعنيُشکر 

  . کنمین ُشکر مي ای دھم و برایص مي، تشخی من داِر ذھنیِ ارين ھشيت زنده ھست، با اييخدا

   شوند؟ی شما، فراوان میر از برکت است، در زندگزھا که پُ يا آن چيآ

ست که ما ينطور نيا.  کندیقه نمي را مضایزيچ چيھ.  ستی از جنس فراوانیزندگ.  ستیخدا از جنس فراوان ". بله" 

 م، ُشکري باشیک موقع اگر راضي رسد، یاد به ما ميم، زي باشیم، ناراضيم، شکر نکنير پا بگذارياگر قانون جبران را ز

  .  رسدیم، کم ميکن

 یاد ميز.  د2ر بدھدیصد د2ر بخواھم، س"  باشم، مثiید زرنگ باشم، ناراضيمن با,, : دي گوینطور مي ایمِن ذھن

  . ديفتيد بيشما به تله اش نبا.  ستی و ناراضو. ,,! رميخواھم؛ بلکه کم بگ

 را پخش کنم و ی در جھان پخش کنم، فراوان حضور شوم و عشق رایاري توانم ھشینکه مي،، من، ا: دييد بگويشما با

نم شاد و ي بیشرفت کنند، ھمه زنده باشند، ھمه سiمت باشند، ھر که را مي دارم ھمه پی شوم که روا مینقدر بزرگ ميا

ن يمھمتر.  حضور استیارينھا مال عشق است، ماِل ھشيا.  شومیباز ھم خوشحال م.  کنمیسiمت است، باز ُشکر م

  .    دي نروی، است و دنبال من ذھن"چه به چه " د که يص دھين لحظه تشخي که شما در ان استيز ايچ

   گدازان غمش باشمیرھا کن تا که چون ماھ

  ميفزايه زان پس نه نکاھم من چو مَ که تا چون مَ 

  .  چهیعنيگفتم !. ن رھا کنيدوباره ھم. رھا کن

 یستادن براي سرشان ایم، کمک کردن به مردم، رفتن و با2ي کنیم کمک مي توانیاگر م. مي کنیگر را رھا ميما ھمد

 ید و پشت را نگاه نمي روید و دنبال کارتان مي کنیان ميکمک کردن، مثل کمِک مو2ناست، شما ب. ستير دادن، نييتغ

شه تخم يھمشما . دي کاریتخم گل را م. ديزنده به خدا ھست. ديد، سکون ھستين لحظه حاضريشما ا. ندي روینھا ميا. ديکن

 ید پشت تان را نگاه مي گردی کنند، برمین ُگل ھا ُرشد ميد، اي آیپس از شما باران م. دي کارید، خار نمي کاریُگل م

  .ديد بکاري بخواھینطورياگر ا!. دهيي شما روی ُگل در زندگید، ُکليني بید، ميکن

ر، نه با يم، نه با کنترل و ترس، نه با تحقيمردم بکار تخم ُگل را در دل ید آنطوري ما باۀھم. مي باشینطوريد اي ما باۀھم

  . نھا تخم خار استيا. یي گوینکه حق با من است و تو غلط ميا

 ساله ھم یک جوان سي. بزرگ است. باستي زیليد، خيريک ماه، ماِه شِب چھارده را در نظر بگيتا مثل :  زندیل ميتمث

 ست، ھم قدرت کار و پول درآوردن دارد، خiصه به اوج ی ھم قوباست، ھم جوان است،يمثل ماِه شب چھارده، ھم ز

  . است,, من  ,, یِ ده، اما داري رسیيشکوفا
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 کند به کوچک شدن، کوچک شدن، کوچک شدن، کوچک ین ماِه شِب چھارده، شروع ميا: دي گوی زند، میل ميتمث

واش يست، ي ناراحت نماهدر دوراِن محاق، !. تسي شود، نیُگم و گور م"  رود و دو روز اصiیشدن، تــــــا به محاق م

  . شودیشِب چھارده مماِه  کند، دوباره، ی کند، رشد می کند، رشد میھiل، رشد م.  شودیدا ميواش، ھiل پي

  .  کندیت را تکرار مين وضعيحا2، ماه، ا

  .م به کاھشي کنی از ماِه شِب چھارده، شروع م.کباري،  مایول

  : ديي گویم که شما، مي بگذارد، حا2، فرض کنیم، اگر من ذھنيگر را بگذاريبگذارند، ما اگر ھمداگر مردم : " دي گویم

 خواھند     ید که مردِم دور و بَِر شما، نمين را ھم شما بشناسي، ُخب، ا,, خواھند بگذارند یمردِم دور و بَِر من، نم,, 

  .                   مي دھیر کنند، ُخب ما واکنش نشان مچون اگر مردم ما را به واکنش وادا. ديبگذارند شما، بکاھ

iی معنویک کسيد، يفرض کن" مثiمذھب ی،، ھر کس: دي گوی به مذھب خودش ندارد، میاصرار"  ست، اص 

، با2خره دارد ,,... ِن من، يِن من، ديآقا، د,, :  کندی آمده مرتب اصرار میکي. ِن خودش را داشته باشد ،،يخودش، د

  : یي گوی، می کند، تو ھم باشیک ميتحر

  .م ،،يم بحث و جدل کنينيا بنشي، حا2، ب!یستي،، آقا، من ھم ھستم، فقط تو که ن

  .  کندیمرتب اصرار م.  گذاردینم

 دنبالش برو، بگذار من ھم داشته باشم، با من چکار ی داریني، ھر د!ی کنی، چرا اصرار م!ی کنی چه اصرار میبرا" 

  ! ".یدار

 شما ی خواھند با اصرار به سوی باورھا را میک سري، یک عده ايد ي دانیم. ديم، شما آگاه ھستي کنی، فرض محا2

  !.ی کنینجا زندگي گذارم تو ای من نمیري، نپذیرين باورھا را بپذيد شما ايت کنند که خiصه بايھول دھند و شما را اذ

   به حضور برسم؟یمن چه جور: ديي گویُخب شما م

ست، عشق در يم که خدا در باور نيبدان. ميا را رھا کنين قضايم و اينھا را بخوانيم اييايم ما ھمه بيدواري، امنيا یِ يسابا شنا

م، امروز ي شویرند، ما ماده پرست مي گی دل ما قرار می ھستند، وقتی مادیيزھايست، باورھا چيست، در ماده نيباور ن

ک يمثل .  خواھد ذوب شودی ساله، میست ساله، سيا آن جوان بيسال ام است،  یح داده و من که سينھا را توضيمو2نا ا

  . ميم، کوچک شويم، کوچک شويکوچک شو. مي، کوچک شوید آنطوري، ما با! شودی کوچک میماه، چه جور

، دوازده ی ده سالگم که آدم ھا، دري کنید کاريما با: البته مو2نا گفته. مي، با2 آمد,,من ,, ھمه با . مي، دار,,من ,, ھمه 

  . ، به حضور برسندیسالگ

 و یست و پنج سال مان است، سي سال مان است، بیم که سي کنیفرض م ....چ يآن که ھ!. مي توانیحا2، آن را که ما نم

ج، يواش، بتدريواش ي، آنموقع، ,, شود یبھتر از من نم,, : ميي گوی که می من ذھنیِ يپنج سال مان است، در اوجِ شکوفا

 خواھند بگذارند، ما یمردم ھم نم. مي کنی خودمان کار میروز به روز، رو!.  شود ھiل شدیکدفعه ھم نمي. ميد بکاھياب

 یم، کار مي کنیم، کار مي کنیم، کار مي کنی خودمان کار میم و رويديم، کنار کشي کنند، از آن ھم آگاه ھستیرا رھا نم

  یم کي دانیگر نميم ديني بی شود و می خطرناک میلي که کار خیيک جايـــــــا ـــــــم، تي کنیم، کار مي کنیم، کار ميکن

  !.  توانند جلو بروندیگر نمي ھا، دیليآنجاست که خ!. ميھست
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  . مي مانیما، آنجا م. صفر شده. ستينگر ي دیعني رود، ی محاق می وقتماه

. ر سمبِل خداستيش. نندير را ببي خواستند شیتند، مر رفيدنباِل ش. نندير را ببي خواستند شی ست که میداستاِن آن قوم

. مينير را ببيم شي خواھی شود، میدا مير پينجا شيا:  رفتند و گفتندیرفتند، رفتند، رفتند، گشتند، با2خره به منطقه ا

  . گر نتوانستند جلو برونديدند، دير آمد، ترسي شۀنعر. ر آمدي شۀکدفعه نعرير شدند، يک شينزد

  .،،! دينير را ببيد و شيد، برويديد، زحمت کشيھمه راه آمدني،، شما ا

  .,,م ي کنیر، بسنده ميما به مفھوِم ش. گرينه د,, : گفتند

د، مثل ماه که يد تحمل کنيشما با.  شودی مچاله و صفر مین من ذھنيد، اي آی خدا که مۀنعر. ستيمفھوِم خدا، خوِد خدا ن

  !.  شودی خطرناک میليه خي، آنجا قضی ھستی کی دانی و نمی شوی رود، صفر میمحاق م

  . دارندی را نگه می؛ و مِن ذھن,,م ي خواھیگر نميد,, : ندي گوی گردند و می ھا برمیليخ.  کنندی ھا رھا میليخ

 ما یعني.  تواند خودش را درست کند، بتند، بتند، دوباره به حاِل خودش برگرددی دوباره می برگردد، مِن ذھنیکياگر 

  :دي گوید و مي آیطان ميکدفعه، شيم، يم، کوچک کرده ايم، ماِه شِب چھارده مان را کوچک کرده ايدي زحمت کشنھمهيا

  . ,,ی ھستیست اsن کيگر، معلوم نينه د,, 

  . ھستم، آره ،،یدانم کي،، نم. ميه راحت باشين قضيد با ايما با

.  شودیک ُخرده تحمل کند، خدا در او زنده مي. رديگ یت نميرون، ھوي از جھاِن بیعني ھست، ی داند کی که نمیھر کس

            .نندي خواھند ببیر را نميش.  کنندی مردم تحمل نمیول

 عشق ۀ مستانۀر، ھمان الھامات و نعري شیِ نعره ھا. دي آیر مي شیِ ، نعره ھای شویک مير نزديواش که به شيواش ي

  : ديي گوی ست، می ات باقی من ذھنیِ اي، ھنوز بقای شنویآن را که م. است

  . ,,!  شومی ترسم، من دارم صفر میگر ميمن د,, 

   ". ید صفر شويبا" 

ش ي، افزایدا کني، مثل ماه، کاھش پیکبار صفر شوياگر ، ميفزايه زان پس نه نکاھم من چو مَ که تا چون مَ ، یصفر شو

  ؟ی کنیدا ميش پي افزایندفعه چه جوري، ایدا کنيپ

 مدام، بزرگ یکه من ذھن!. ستي نیگر آن ماه قبلين ماه ديا. ستير نين ماه، کاھش پذيگر اي و د؛ی شوی میقيحقماِه " واقعا

  ... شود، ی شود، بزرگ می شود، کوچک میم

 یوب مکبار ذيد، ي شویکبار کوچک مي شما ی ست، ولی شود، سمبِل من ذھنی که در آسمان بزرگ و کوچک می ماه

  .د آن روزيبه ام.  شود شما را کوچک کردیگر نميد که دي شویچنان بزرگ م" د، بعدايشو

  

                                                                          *  

  

   

 


