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 ۶٠٠٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  یا و مقام قلندريميمرغ و کيس

 

  یقلندرست و قلندر از او بروصف 

  ستير نين دل پذي قلندرم من و ایيگو

  یده نباشد قلندريرا که آفريز

  ميچون بود مق یدام و دم قلندر ب

  ی داوریت و معنيست از کفايخال

  یي چون سر به سر تویياز خود به خود چه جو

  ی ز کل پری کلیيچون آب در سبو

  یاز خود به خود سفر کن در راه عاشق

  یک سري دوست یصه مختصر کن ان قيو

  تيد نه طاعت نه معصي امیم و ني بین

  ی نه وصف مجاوری خدای بنده نین

  ی و بندگیيعجزست و قدرتست و خدا

  ین ره چو بنگريرون ز جمله آمد ايب

   برون بودیي ز خدایراه قلندر

  یمبريد و نه در پياي نیدر بندگ

  نھار تا ن3فد ھر عاشق از گزافيز

  ین راه و ره بريسلم اکس را نشد م

 

  ٧٣٨١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  رفته ره درشت من بار گران ز پشت من

  دلبر بردبار من آمده برده بار من

 

  ٨٧١١ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
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   بسا کس را که صورت راه زدیا

  قصد صورت کرد و بر 6 زد

  

  ١١۶٣ تيب ، چھارم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  پوش  ھوشی و باقیکه تو آن ھوش

  اوه مکوشيشتن را گم مکن يخو

  دانک ھر شھوت چو َخمرست و چو َبنگ

   ھوشست وعاقل زوست دنگپردهٔ 

   ھوشیست سرمستيخمر تنھا ن

  ست بندد چشم و گوشيھر چه شھوان

  

  ٩۶۶٣ تيب ، سوم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  شي درویمسئله فنا و بقا

  ستيش نير جھان درول ديگفت قا

  ستيش نيش آن درويور بود درو

   ذات اوی بقایھست از رو

  ست گشته وصف او در وصف ھوين

  ش آفتابي شمع پچون زبانهٔ 

  بست باشد ھست باشد در حساين

  ھست باشد ذات او تا تو اگر

   پنبه بسوزد زان شرریبر نھ

   ندھد ترایست باشد روشنين

  کرده باشد آفتاب او را فنا

  ه َخليّ ک اَوقيدر دو صد من شھد 

   گشت حلی و در ویچون در افکند

  یچش یست باشد طعم َخل چون مين

  یه فزون چون برکشيّ ھست اَوق

  ھوش شدي بی آھویريش شيپ
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  ست او روپوش شداش در ھ یھست

  اس ناقصان بر کار ربين قيا

  جوشش عشقست نه از ترک ادب

  جھد ی ادب بر مینبض عاشق ب

  نھد ی شه مش را در کفهٔ يخو

  ست کس زو در جھانيتر ن ادب یب

  ست کس زو در نھانيتر ن با ادب

   ُمنَتَجبیھم بنسبت دان ِوفاق ا

  ادب ین دو ضد با ادب با بيا

  یگرادب باشد چو ظاھر بن یب

  یسر  عشقش ھمیکه بود دعو

   کجاست؟ی دعویچون به باطن بنگر

  ش آن سلطان فناستي پیاو و دعو

  د اگر فاعل بوديٌد زيْ ماَت زَ 

  ست کو عاطل بوديک فاعل نيل

   فاعلستی لفظ نحویاو ز رو

  ورنه او مفعول و موتش قاتلست

  فاعل چه؟ کو چنان مقھور شد

   دور شدیھا جمله از ويفاعل

  

  ٨۵٣١ تيب ، سوم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  کن من خوشم یم غرقه مھر زمان

  کشم یحکم تو جانست چون جان م

  ننگرم کس را وگر ھم بنگرم

  او بھانه باشد و تو منظرم

  عاشق صنع توم در شکر و صبر

   باشم چو گبریعاشق مصنوع ک

  عاشق صنع خدا با فر بود
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  عاشق مصنوع او کافر بود

  

 

  ٩٢٠٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 دني آمد گه پری مرغ آسمانیا

  دني آمد گه چری معانی آھویو

  دهيده بر عاشقان گزي عاشق جریا

 دنيده بنگر در آفريبگذر ز آفر

 

  ٧٠١٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  م ز خواب و خور مطلبيکمال جان چو بھا

  ین کاريسان نه بھر ا نيده تو زيکه آفر

  

 ٣٩٣٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 د و تابشش راي جان خورشیداند اخدان چه ي

  دهين جان آفرين را اي داند آفریک

   ستاندیا نداند چون جرعه ین که ميبا ا

  دهيش وارھي خراب گردد از خویمست

  ن راي اسرار شمس دیز تو چه دانيتبر

  دهين چرخه خمي تو زیا رون نجستهيب

  

  ۵٢۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ستيش نيعاشقان را جست و جو از خو

  ستيش نينده جز او بيدر جھان جو

  ک گوھر استين جھان و آن جھان يا

  ستيش نين و کيقت کفر و ديدر حق

   مزنی دم از دوریسي دمت عیا

  ستيش نيمن غ3م آن که دوراند
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   پس مروی پس روم نیيگر بگو

  ستيش ني ره پیش ني پیيور بگو

  

  ريدست بگشا دامن خود را بگ

  ستيش نين ريش جز اين ريمرھم ا

  ک و بديشند جمله نيجزو درو

  ستيش نين دروي نبود او چنیھر ک

  ست  او دلیھر که از جا رفت جا

  ستيش نييھمچو دل اندر جھان جا
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وان شمس موKنا، شروع ي از د3006 گنج حضور امروز را، با غزل شماره ۀ برنامیم و احوالپرسبا س3  

   : کنمیم

 یا و مقام قلندريميمرغ و کيس

  یوصف قلندرست و قلندر از او بر

. شي درویعنيقلندر   

. ده و نماِد انسان کامل استي او را ندی که کسی ست افسانه ایمرغ، مرغيس  

. ت است و وارد فرم شدهييخدا.  ست که از آنطرف آمدهیاريمرغ نماِد ھشيدا، سکوه قاف نماِد خ  

. شدهین جھانيده شدن از مادرو وارد فُرم شدن، جذب و اشباِع شکل ھا و ظواھر اييبعد از زا  

 آزاد کرده و ی جھانیم و از فرم ھاي، ترمیاري خوِد ھشیِ اري خودش را به کمکِ خود، با یارين ھشيسپس، ا

 که، در برون رفت از ی ایآگاه به آزاد و آگاه به خودن بار ياما ا. ه شدهي اولیاريص، دوباره ھمان ھشخال

.ظواھر و فرم ھا، کسب کرده  

 مھم ی ذھنمن ی که براین جھانيت ھا و ظواھر اي زنده و قائم به خود، اMن از خواھش ھا و جذابیِ ارين ھشيا

ت و ي و ھویا از آنھا زندگيورزد و به آنھا معتاد است و  ی بدست آوردن شان حرص میبرااو است و 

.  کرده، آزاد شدهی طلب میت و شادي و امنیخوشبخت  

است و قلندر ا ي شيدرو ست و اسمش یکي ی، با خدا، با زندگی و به زبان مذھبیيکتاي یحال، در فضا

.مرغ، نماِد اوستيس  

 رود،  ی خورد، راه می کند، غذا می مین جھان زندگي اه انسان ھا درينکه مانند بقيرغم اي، علین انسانيچن

 ممتاز و یِ اري حامل ھشی کند، ولیش را بزرگ مي شود و بچه ھای کند، بچه دار می کند، ازدواج میکار م

.مي حضور گذاشتیاري ست که اسمش را ھشیخاص  

گذاشت، دست " کوثر"سمش را  گذشته اۀ که ھفتی زندگیات، در واقع به فراوانيِد حين انساِن زنده و در قيا

ت يت است، حس امني نھایشه دارد و بير  که در اعماق وجود خود اویاري و ھشین منبع فراوانيافته و از اي

  :دي گویت سوم مين بيرا ھمانطور که در ھمي ترسد، زی فرم ھا نمگِ از مر. ردي گی میو س3مت

.  چون استیم و بيمق  

.ميت اي ست که با آن ھم ھویزيبا ھر چ در رابطه یت و چون و چگونگيفيک  

 یافه و تجليوزن دارد، حجم دارد، ق.  داردی، شکل و چگونگیھر فرم، ھر منظر، ھر قالب و ھر صورت

 ی ساکن و جاودانه ست و از مردن نمیعنيم است، يمق.  چون استیش، بي آن قلندر، آن اصِل درویدارد، ول

.ندي آفری می زندگیاز فراوان.  ترسدیز دست دادن آنھا نم در ای آورد ولیفرم ھا را بدست م. ترسد  
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.  ستی و تنگ نظریابي، از موضع کمیمِن ذھنِت يخ3ق  

 و تعادل و حالِت سکون و به ثمر یدن، موجب شاديدا کرده، آفري دست پی زندگی قلندر که به فراوانیبرا

  : مدام در ِشکوه ستی و تنگ نظریباي، از موضع کمیمِن ذھن که یدر حال.  شودی و آرامش او میدگيرس

 و آرامش و ی و راحتیشتر، بھتر، جمع کنم، انباشته کنم و زندگيد بَِدَوم، تق3 کنم، ھر چه بيبا ست، ندارم،ين" 

. "ن کنميت خود را تأمياحساس امن  

. ر و متفاوتنديدگاه با ھم مغاين دو ديا  

!.یش اشتباه نکنمواظب با:  خواھد ما را ھشدار دھدیموKنا امروز م  

موKنا، . ر کرده و به تله افتادهي گیمِن ذھن ۀد ھزاران سال است که بشر، در حصار و اشتباھاِت جا افتاديشا

 به دام یمِن ذھن کند، تا به کمک آنھا، ی را عنوان می، مطلبیات و در ھر غزل و قصه ايق غزلياز طر

.  را آزاد کندی قرون متمادۀافتاد  

 -ک ي سمبل- را)د به مس بزنند که ط3 شوديف، بايبنا به تعر. دهيچکس ندي ست که ھیا ھم ماده ايميک (ايميمرغ، کيپس س

زش ھا ي و آویروني بیت ھايت ھا و وضعي از ظواھر و موقعی زندگ مان بزنند، تا طلبِ یمِن ذھند به ي با

. )نکار را بکنديد ايا بايميک(.ميضور برسدار و آگاه، به حيب. ميدن به فرم ھا را رھا کند و به خود زنده شويوچسب  

 یات است، که مين ابيا ِخرد مستتر در اي مثل موKنا، ع3ئم و راھنما، ی و معلمیر، مربين نفِس پيا، ھميميک

.دار کندي موعود را در ما بی و فضایاريتواند آن ھش  

. ف استي، اصط3ح و لفظ و تعریشي دروۀ و رتبیمرغ و مقام قلندريا، و سيميپس ک  

م؟يم نشان دھي توانی را نمیزيچه چ. ميم نشان دھي توانی که نمیيت ھاي نشان دادن ماھی، برایميالفاظ و مفاھ  

". ميھمان" را که، یزدي ایاريھش  

ت ي ست که از آن حس امنی ممتازیاري خود قائم و مجھز به ھشی پایرو.  زنده ستی، انسانیزدي ایاريھش

. ردي گیکه خود اوست، م را، از ھمان یو حس س3مت  

.ردي گی نمیرونيباناِن بيه گاھھا و پشتيستگاه ھا و تکي اش را از ای و خوشبختی و شادیحِس زندگ  

 یده ھاي را از پدی و شادیت و س3متيحس امن. آن را گم کرده.  ستیارين ھشيکه فاقِد ا یمِن دھنبر عکِس 

.  کندی طلب میرونيب  

 یروني بیده ھاي به اق3م و پدی کند، ربطی، م -  خ3قیِ اري آن ھش-  که قلندر،یتي و حس امنیاما حس فراوان

.  درون اوستی از منبع فراوانی و ِخرد و آرامش و شادیيباينش، زيک خدا در آفريقلندر شر. ندارد  

ست؟ يقلندر ک: ديممکن است بپرس  

.  توانند قلندر شوندی انسان ھا مۀھم. ستي مثل موKنا نی برجسته ای فقط خاِص انسان ھایشي و درویقلندر  

. تواند قلندر شودی میھر انسان.. ديش شما ھستيدرو. دين شما ھستيقلندر ھم  
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 کند، در ی می زندگیک انسان، در جھان مادي خالص، بصورت یِ اريک ھشيش، يک درويک قلندر، ي

 و سوپر ی عطارۀمغاز" 3 انجام دھد، مثی عادی رود، کارھایراه م.  ستی و حقوقیقي حقیجامعه عنصر

.   فروشدیمارکت دارد، جنس م  

. ونھا  نفر شوديلي میداريسد و محرک  بي بنوی ھم ممکن است کتابیکس  

.  ارتعاِش حضور را با خود داردیِ ، فرکانِس متعالی عادیِن انجاِم کارھاين و حيش، در عيقلندر، درو  

ن ارتعاِش حضور را با ي فرکانِس سامان بخش، ایِ رژن اني، ای متعالۀي کند، روحیبا ھر کس که برخورد م

 یزد، اشاعه و انتشار مي ری صخره می روی که به آرامیجاذبه و وقار نرم و ُپر قدرت و مطمئن، مانند آب

. دھد  

.  ترس استیگران، از روي با دی، برخورِد انسانیمِن ذھن یِ  ھایژگيکه، با ويدر حال  

: اشاره کندی خواھد به مطلبینجا موKنا ميا  

. ميش، قلندر را شناخته اي درویما موKنا. ش را بشناسيمواظب باش، قلندر، درو  

ست؟ يم که قلندر کياما از کجا مطمئن باش  

�.  کندی نمی قلندری، خودش ادعا"او  

. ستي کند، پس ھمان نی می و قلندریشي دروی که خود، ادعایکس  

. ميازمندي نی، ما به اُستاد و مربیمِن ذھن از یي رھاۀيدر مراحل اول. م خواندي ھم خواھی از مثنویاتيامروز اب

.  کندیي تواند ما را راھنمای کند، نمی می که خود را قلندر معرفیيرھنما  

م؟ ي دارین تجسمين ادعا و چنيا ما چنيآ. مي گردی، به خود برم"ايثان  

. ستي نیِر ذھني، تصویمِن ذھنچون قلندر،   

 کند یح مي را تشری که آدمیف و لفظيتعر.  اندیف قلندري، توصیشيمرغ و درويا و سيمي ک: مثلیعبارات

. )ن اوصاف دور استيز ا(. ستي نخوِد او"   لزومایول  

. ستادمش ام، من اُ ي من درو: کندی اع3م نمیشيچ درويھ  

. مان دارديان و يقيقت، مطمئن است و يبواقع و در حق. ستي نی، مدعیيکتايخته با نور و يِش آميدرو  

. ديد باور کنيده اي را که ندیزيشما چ: مييست که بگوين نيمان اين و ايقيد، ي دانیھمانطور که م  

!.ديد و گرنه کافريد، باور کنيده ايخدا را که ند  

. دين شده، حس کني آگاه را که با وجود شما عجیِ ارين معناست که شما آن ھشيمان، به اين و ايقي  

. ديرين مبدأ و مأخذ بگت را از آيحس امن  

نطور که ارائه ي باور مھم است، باور را ھم:دي گوی میاري به آن ھشی به علت فقدان و عدم دسترسیمِن ذھن

.رش شماستيمھم پذ. ديري شود، فقط  بپذیم  
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. شود؟یدِن شما مين باور، سبب نترسيا اياما، آ  

.ستي ست کجا رفت؟ نیاريھشن ينش که ذاِت اي و حس آفریت و حس س3متيآن حالت حس امن  

 و یشاني و اضطراب و پریابيگاه کمي، از پایند و من ذھني آفری می با تأن وی و به آسانی به آرامیاريآن ھش

. ت فراواني و جدی، با سعیِن زندگيي از خدا و آیجان و دوريھ  

د ي خواھیشما م. رد استند ھم ُپر ديند که البته آن فرآيآفري بیزي زند تا چیوار ميخودش را به درب و د

. دي خواھید؟ نه نمينگونه باشيا  

ن اساس، ي که بدست آمده ھر لحظه ممکن است از دست برود، بر ایزي، چیمِن ذھن یِ ژگي با وی انسانیبرا

.  ستیدگيجه اش به ثمر نرسي ست و گرنه نتیشگيوسته و ھمياز به انباشتن، پيجان و نيترس و ھ  

ن جھان يت در اي و با حس امنی و خرد زندگی، با شادی درونی به فراوانیترسار به حضور، با دسيپس، ھش

. ندي آفری و با ترس میمِن ذھنِش ي با عقِل محدود اندیگري زند و آن دیت ميدست به خ3ق  

 

  ٧٣٨١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  رفته ره درشت من بار گران ز پشت من

  دلبر بردبار من آمده برده بار من

  .  و تق3ستیدن باKجبار و با سعيره درشت، آفر

 از خانه یي کند و محتاِج گدایند و کار نمي نشی میش ھمان است که گوشه ايد که درويايش نير پن تصويا

  . ستین استنباط غلطيا. نه!!!. ن کندي خود را تأمی مادیست زندگي مردم است و قادر نیھا

ت و ي نھایمگر خدا از جنس ب.  ستید، رفاه مادينيافريد بي توانی که شما میت ھا و موضوعاتي از خ3قیکي

 بودن و یچرا نه؟ مگر در رفاه ماد.  ستی، رفاه مادین فراوانيک فقره از ھميست؟ ي وکوثر نیفراوان

   منافات دارد؟ ی و با قلندریشيثروتمند بودن، با درو

  .یمِن ذھنجز . چکس نگفتهيد گدا باشد؟ ھي کند، بای که عرفان را دنبال می گفته ھر کسیچه کس

  . داردین مشخصاتيه چن ست کیمِن ذھنِش يدرو

  . ظالم بوده" حتما. ، ھر کس پول داشته باشد، دزد استیمِن ذھنِش ي درویبرا

  .ستي نیزين چيچن

  ستير نين دل پذي قلندرم من و ایيگو

  یده نباشد قلندريرا که آفريز

  .ت سی ذھنیري، تصوی قلندریادعا. ستيسته و دلچسب ني ، شا... من قلندرم :یِ دن عبارت و ادعايشن

  . ميف کنيم خدا را تعري توانیھمانگونه که نم. ميف کنيا و قلندر را تعريميمرغ و کيم سي توانیما نم
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 ۀبعد ھم خودش خود را از مخمص. دين شما ھستي از خودش را به جھان فرم فرستاده و ایخدا انگار، قسمت

ست، مسلط بر ي نیه تئوريقضموجود است و " ، که عم3"خود" زنده به ی کند و بصورت انسانیفرم رھا م

  .  کندی میي غایاري و ھشیآگاھ

  .ديري را نپذین است که شما باور و تئورين غزل مربوط به ايا" اتفاقا

 ی، تصور ذھن " او که من ھستمۀنديفه و نماي خلیکي خدا و یکي بنده اش که من ھستم، یکي خدا و یکي" 

  . ست

 ست و یِر ذھنيک تصوي و یک مِن ذھنين بنده يده ھستم، اک بني من :ديي گوینکه ميد دقت کرد، ھميبا

  . دي دھی را تا مرگ ادامه مین بندگيند و شما اي آفریاز است که مي ھم نی ذھنیک خدايب3فاصله 

د در ي توانیگر از آن نميد و ديت را حفظ کنين وضعيد اي خواھید، مي بنده شویمِن ذھناگر شما بصورت 

  . دييآ

  . ستی مِن ذھنۀن دانين بنده، اي، شکافته شدِن ایيکتاي ی به وحدت و فضادنِ ي شرِط رسیول

  . ن دانه و جوانه زدن و رشد آن استيد؟ حکم خدا بر شکافتِن اين دانه را تا آخر عمر نگھداريد اي خواھیم

ر ي تصوم وين الفاظ  و مفاھيند و تو با پرداختن به ھميآفريق تو بيابد و از طري ی خواھد به تو دسترسیم

 یجسم" م، حتمايف بچسبياگر ما به تعر.  کنندیف مي را تعریر ذھنيالفاظ  تصو. ین مھم شده اي، مانع ایذھن

  :دي گویبعد م. مي کنیف ميرا تعر

 رود ی شود و بعد به ذھن مین جھان مي که بصورِت انسان، وارد ای ایاريھش.  کندی تواند قلندریده نميآفر

  . ستين جھان نيگر متعلق به اي شود، دی خود قائم میو رو گردد ی، برمی مراحلیو ط

  . ستاوخوِد . ستيده نيآفر. ستين جھان ني ست که تابِع ایستيت و چيضرَ ن تنھا عَ يا

  . شودید؟ نميف کنيده توصيک آفريت را بصورت ين ماھين سرشت، ايد اي خواھیشما م

  . ديمان ید در اشتباه افتاده و در اشتباه مينکار را بکنياگر ا

  .  خداۀبند. مثِل، بنده. دي افتیر مي ست که با انتخاب آن، تا آخر در آن گیا اسمي یمثل لفظ

   :ديد مواظب باشيبا

   ده؟ي در وحدت رسیبا عبور از کثرت ھا، به جاودانگ"  خدا، واقعاۀن بنديا ايآ

 ۀ، بندیک مِن ذھنيا بصورت ي،  خداستۀده؟ تجربه کرده؟ که بندي و وحدت دیکپارچگيکثرت را در 

  خداست؟ 

  .  مقاومت است، کفر استۀ کند، که به منزلی حفظ می خدا را با مِن ذھنیِ ن بندگياگر ا
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ده و در فرم يد آن را بصورت آفري خواھیم.  باشد که اصِل شماستی ایاري تواند، آن ھشی نمیده ايچ آفريھ

  د؟ يدر آور

  .  داردی در ذھن، شما را در فرم نگه میِ اريھش

  ميچون بود مق یدام و دم قلندر ب

  ی داوریت و معنيست از کفايخال

  دام و َدِم قلندر؟

  .مي کنی مین ھمکاري زمینش، با خدا در رويم که در آفري ھستیشيدرو. ميد قلندر باشي ما باۀگفتم، ھم

م وبه ي کنیم، فرکانِس مقتدِر حضور را ھر لحظه با خود حمل ميني آفری ھم نمیاگر موضوع و مقصوِد مھم

 در باصط3ح، به ین انرژيا. مي کنیِت حضور را ساطع ميفي و کی و توانمندیم، انرژي رسیھر که م

  . ر دارديگر تأثي دیحضور رساندن انسان ھا

ن ين زمي ایم که روي کنی، انتشار و ساطع میک نوع انرژيم از خود ي که ھستیبه ھر جھت، ما در ھر حالت

  .  داردیگر، اثِر حتمي دی ھاانسان" و موجوداتش، خصوصا

  .  کندی مان را ساطع میم و اغتشاشاِت من ذھن مان،  درد و سَ یم، فرکانس ارتعاشي باشیمِن ذھناگر حامِل 

،  یزديِف اي لطیِ اري شود، مجھز به ھشیز در ما جا ميھمه چ.  ستیي و فضاگشایفرکانس حضور، فضا دار

  . مي داریم و آنھا را به واکنش وا نميني بی مینس زندگانسان ھا را از ج" ده ھا، خصوصاي آفرۀھم

  .  اندازدی ست که قلندر، انسان ھا را در آن میمنظور دام. نجا دام مثبت استيدام وَدِم قلندر؟  در ا

  . ا گفتاري افسون یعنيَدم 

  .  ستیاري ھشنيھم.  چون استیش، که بي قلندر و دروۀ و جذبیيباي و فریي دلربایعنيم قلندر پس دام و دَ 

  ف کند؟ يم و ساکن و جاودانه  را تعري مقیِ ارين ھشي تواند قلندر، ای میچه کس

  . ديف کنيد تعري توانید، قلندر را ھم ميف کنيد خدا را تعريھر موقع توانست.  ستیيکتاي یقلندر، فضا

  م؟ يي گوی چه مینھا را برايحاK ا

  . دي کنیابي کند، ارزی میش معرفيرا درو که خود ید خودتان و کسينکه شما بتواني ایبرا

  . مياج داري احتیي مان، به راھنمایداري بۀيچون ما در مراحل اول

 خود ی و راھنمایريادگي ی که ادعا ندارد، مبدأ و مبنایش واقعين برنامه، ما موKنا را بعنوان درويدر ا

  . ميانتخاب کرد

   کنم؟ ی می و قلندریشي درویعا، ادیقي من چگونه و به چه طر:ديشما از خود بپرس

   دھم؟ ی میشي و درویُپِز اُستاد" ا لفظايآ
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 کند، انتظار دارد، یبت ميزه و غيت، ستي که شکای کس:ن ادعا را داشتي توان این مختلف ميالبته به عناو

  .ستيش نيند، دروي بیب خود ميقت را تنھا در جيحق

  ر ذھن دارم؟ و آدِم با حضور را دیشي از درویريا من تصوي آ

د ي طرز رفتار او را تقل... زند، و ی رود، آنطور حرف میند و راه مي نشینطور مي که حضور دارد، ایآدم"

   کنم؟ یم

  .  ماستۀ دام ھمیيکتاي یفضا. خدا دام و تله دارد.  ستیيکتاي یدام و َدِم قلندر فضا

  .ديايرون بين داِم بي تواند از ایقلندر ھم در دام خداست و نم

   ... ، یياياگر ن. اينجا بي ا.ا، برگردينجا بيا:  کشاندی شما را خدا به آنجا م

 مان ی دھد، آبشخوِر از من ذھنی ما رخ می که براین مسائل و اتفاقاتيتمام ا.  افتدی مید که چه اتفاقاتيني بیم

  . دارد

  . مي گردینجاست که ما برنماتفاقاِت ناخوش و نامطلوب، دردھا و رنج ھا و اضطراب ھا  و ترس ھا از ھما

  . ديدا کنيپ.  "من قلندرم"  :ديي گوید که چگونه به خودميابيد و بيشما دقت کن

 ی من ی و به حساب بیشي اش را که به حساب دروی من ذھنی مھم است که آدم در خودش ادعاھایليخ

  .نديگذاشته بب

 یچي، ذوب و گداخته شده و رفته و ھمن منِ  ۀھم.  ندارممن، من :ميي گوین است که مي از روش ھا ایکي

 . ديشناسبار ين معي با ادي توانیمشما .  زند، پر از من استین حرف را ميھر کس که ا. نمانده

 . زندیاز آنجا حرف م. ردي گی سرچشمه میيکتاي ی و از فضایمي و مقی چونی قلندر از ب جذبِ پس، قدرتِ 

ست مردم به يمھم ن.  آوردین جھان مي به ایيبايت، عشق، زي نھای، از آن کوثر، از آن بیاز آن فراوان

  . رون، ندارديزھا و اتفاقات بي به چی ربطرفتار او دھند، یا نمي دھند یحرفش گوش م

از خوش آمدن و بد آمدن . نديآفريب ن است که از آن فضا حرف بزند و از آن فضاي حواس اش به اۀھم

  .ردي گی را از آنجا متينکه حس امني ایبرا.  ترسدیگران نميد

 ید و کي آی از ما و رفتار و روش مان بدش می ک:ن استي حواس مان در اۀم ھمي داریر ذھني تصویاما وقت

  .ستي نیيکتاي ینکه فضايا.  کندیدمان مييد و تأي آیخوشش م

 یھن و تئور دور از ذ)تحولگذر و انتقال و (ن يا ايند آي آفریق شما مي، انگار خدا از طریيکتاي یدر فضا

 یزين چي دھند که چنید مي کنند و امیق ميان و تمام عارفان، انسان را تشويتمام اد.  ستیعمل. ست؟ نه

  .  داردین گذر و انتقال و تحول، بستگي ما انسان ھا به ایسر است و بقايم

  ). ر انداختهي و حضور ما را به تأخیداريب(.  ما را به خطر انداختهیِ  بقایمِن ذھن

  . ناقص است. ستي نی کافیمِن ذھنم، ين مھم است که ما بدانيا. ی داوریت و معنيست از کفايخال
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  . اسمش قلندر است.  شدهیاريم که دوباره از جنس ھشي کنی صحبت میدر مورد انسان

  .  نگه داشتهیمن ذھنت ما را در ي قضاوت و کفاۀمقول

 ی و بیک نفر را که در واقع از جنس زندگين ياد، يک نفر قضاوت کنيد در مورد ينکه بتواني ایشما برا

  . ديا بد قضاوت  کنيد او را خوب يد تا بتوانيلش کنيد محدود و به فرم تبديت است، باينھا

  . ستی ست از جنس خدا، از جنس زندگیفراوان. ت استي نھای انسان ھا بۀسانس ھماِ 

م، يم او را قضاوت کنيم که بتواني آوریر مت دي ست، به محدودی و زندگیتي نھایپس، فرد را که از جنس ب

  .مي شده ایت سازي محدودنِ ي در واقع ما ماش.ميم قضاوت کني توانی را که نمیتي نھایچون ب

  

 داشته باشم و از جنس یمِن ذھناگر . نمي بی می باشم، شما را ھم از جنس زندگیاما اگر از جنس زندگ

  . م داریر ذھنيک تصوي یگريت باشم، از ديمحدود

کوچک و او را با نگاه، با ذھن خود، خود  کنم، ی که برخورد می روم و با ھر کسید من راه ميفرض کن

 یي و فضاگشایتي نھاین کار خودم را ھم که از جنس بيست که با اي کنم، اما حواسم نیمحدود و قضاوت م

  . را بکنمن کار ي توانم ای ام نمیالبته بدون مِن ذھن.  کنمیھستم، کوچک و محدود م

  .  کنمیز محدود مي داشته باشم، در ھمان حال خود را نین برخوردي چنیکياگر ھر لحظه با 

   ).ین محدود سازيماش(.  توانم قضاوت کنمیاگر محدود نکنم نم.  محدود کردنیعنيقضاوت 

د، يمحدود کن بعد ھم ۀد، لحظي بعد محدود کنۀد، لحظيگران خودتان را محدود کنين لحظه با قضاوت دياگر ا

 . ستيقلندر محدود ن. دي شویت نمي نھاید، شما بيک عمر خودتان را محدود کني... د، يباز ھم محدود کن

  .  کندیقضاوت نم.  کندیبه ظاھر آدم ھا نگاه نم. ندي بی میت و از جنس زندگي نھایقلندر آدم ھا را ب

 در آن یص را دارد ولين تشخي توان ایاريشم، آن ھيص ندھي که ما بد و خوب را از ھم تشخین معنينه به ا

  .یيکتاي خاص و یفضا

  . مي بریگران سود مي با قضاوت کردن د،)یمِن ذھن(ما 

  . مي بری خودمان را باK میِب کسيدِن عي دیعنيبا قضاوت، 

  . داردیت نگه ميسه بودن، ما را در محدوين نفِس در مقايھم. ميسه ھم، ھستيگران در مقاي دبا قضاوتِ 

ت و زنده يه و تقوي تغذی عوض کردن و ارتقاء طرِف مقابل، بلکه برایم، نه برايري گیراد ميم، اي کنینگاه م

  . مان استینگه داشتِن مِن ذھن

  . ميد مواظب باشيبا

   .گران است؟ نهير ديي تغیبت کردن برايا غيآ
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بت ممکن است به يم که غي دانیم. مي بری مان را باKتر میبت، نه تنھا قضاوت ھم ھست، بلکه من ذھنيدر غ

  .  کندیِت مان را ارضاء مي و منیحس خوش" م چون موقتاي کنینکار را مي تمام شود اما باز انضررما

  .ميم، با بعد چکار داريخود را بزرگ کن" فع3. ستيش ني عاقبت اندیمن ذھن

  .  کندیگران ھم شما را محدود ميا ديت خود يتوجه به کفا

اد ي ی عملیم، مھارت ھايدرس نخوان" م، مث3يت مان را باK نبري کفای که ما در جھان مادین معنينه به ا

ن يند که به بھتريآفري تواند بی میق کسي خواھد ابداع و خلق کند از طری که میارين ھشيا" اتفاقا. ميرينگ

  . ده باشدي رسی مادی عملیمھارت ھا

 ی و نغمه پردازیاگرين خني تواند بھتری، میقين ابزار موسست ساله در نواختي بی با مھارت و تجربه ایکس

  . ش بگذارديھا را به نما

  .  نوازدیق او ميش را از طرين نوايخدا بھتر

   :مي دانیم و مي بری مان را باK می عملیم، سواد و مھارت ھاي توانیپس ما تا آنجا که م

  . نديآفر یت نمياز محدود. ندي آفری میند، از فراواني آفریآنکه م

  : ديدقت کن

 با یت شدگي مان بر اساس ھم ھوین است مِن ذھني ایم، براي کنی میابيت خود را ارزياگرھر لحظه کفا

 یرا کامل شدنش بستگي شود زیدرست ھم نم.  دھدیشه نقص و کمبودھا را به ما نشان مي، ھمیمقوKت ماد

  .  روندین مي از باتين نرفتن آنھاست که البته مادياد و از بيبه انباشتن ز

شه ي گذارد و ھمی مان میش روي پی ست که من ذھنی مقابله با نقصیم، براي کنی میابيت خود را ارزيکفا

  !.  داردیز دKئلي خود نیبرا

  .  داردیت نگه ميمان، ما را در محدوديت و نقص ھايت و قضاوت، توجه به کفاي کفا:حواس تان باشد

  .مي کنی می ھمکاریاريا با ھشيم؟ ي کنیا لحظه به لحظه خودمان را محدود ما، ميم آين است که بدانيمھم ا

  . مي شویت مي نھایت رھا و از جنس بي که ما را از بند و محدودی ایاريھش

  . ميت شوي نھایداز جنس بيما با

  . تيت و ابدي نھایت است و ما ھم از جنس بيت و ابدي نھای خدا از جنس ب:ميبارھا گفت

ت يم ازمحدودي توانیم، نمي کنیم و عمل و تجربه مي آوری را به لفظ در می محدود سازیه راه ھا کیتا زمان

   :مي کنیاع3م م" چون لحظه به لحظه به گفتار و عم3. ميرھا شو

  ".  من محدود ھستم. من محدود ھستم. من محدود ھستم "

  . کندیت ميت و قضاوت، ما را از جنس محدوديسرگرم شدن به کفا

  !.گران؟يم با ديچکار دار. مياوت نکنقض
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  !!!.یِت خود چکار داري کفایابيبا ارز

  . دي آیت، از آن کوثر، از آنجا مي، از خ3قیت از فراوانيکفا

  . ستیت و فراواني نھای کارگر آن بیعني. نش استيش است، ذھن و فکرش در خدمت آفري که درویانسان

 یر ذھنيز تصويد که ھمواره و در مورد ھر چي خواسته ایر م، شما از ذھن و فکی که در من ذھنیدر حال

  .  که بلد است حفظ کندیيوه ھاي را به شی ذھنیرھاين تصويبسازد و ا

  . دين کار را نکنيا

 کاِذب و ک منِ ي، منک ي، یر ذھنيک تصويد، ي خواھی ست، مین ذھن و فکر که عامل و آمر خوبيشما از ا

 که بلد است، ...ت و ي کفایابي و قضاوت و ارزیل داوري از قبیيھا و ِمُتدھان بسازد و آن را با راه يدروغ

  . تان حفظ کنديبرا

 یا قلندر واقعيا استاد شماست، ھر جا که ھست، آي زند ی که حرف مید، کسيص دھيد تشخي توانیشما اMن م

  .  کندیي تواند راھنمای دارد شما را نممناگر .  استمن دار یا آدميست 

  ا نه؟ ي ام، ی وقلندریشي کردن راه درویا من در حال طي آ:دي خود متمرکز شویوبعد ر

 کنم، در مورد انسان ھا، ھوا، ی میري، اندازه گیت خود را با ابزار مادي کنم، ھر لحظه کفایزه مياگر ست

 کنم، یمسه يان توقع دارم، خودم را مقاي دھم، از حول و حوش و اطرافیواکنش نشان م... ک، يراه، تراف

   ...نم، ي بیحسادت را در خودم م

 یب به خدا نمين ترتيد و به اي کنیت و حفظ و خود تان را محدود مي تان را تقوین عوامل شما، مِن ذھنيبا ا

  .م خواندينه خواھين زمي ھم در ایگري دیاتياب. ديرس

   : که اشاره کردمیتين بيھم

                  دلبر بردبار من آمده برده بار منرفته ره درشت من بار گران ز پشت من

 که از یت را از حس و الھاميحس امن. ل شده و توکل داردي تبدی ست که به فراوانیت، در رابطه با انسانيب

 که به او ی حضوریِ اريھش.  کندی حضور را حس میاريت و ھشيي کن، دارد، خدایافت مي دریاريآن ھش

  . ک خواھد افتاديک است و اتفاقات نيان ن ذاِت جھ: دھدینان مياطم

  .مي شوی میکيمن، تو، خدا، .  شودی می به فکر و عمل جاری، ِخرد زندگیارين حس ھشيِق اياز طر

  راه درشت من چه بود؟ 

ن راه درشت، ناھموار، يا.  کردمی کردم، با دعوا و دروغ و خشونت خلق می خلق م، با اضطراب،با استرس

 یدلبر صبور و بردبارم، به نرم.  دوش من برداشته شدهی باِر گران و طاقت فرسا، از روناھنجار رفته، آن

  . کندینک او خلق ميا. ، بارم را بردهیمت، به آھستگيو م3طفت و م3

  چرا؟.  دھدیتان رخ ميد، پشت سر ھم اتفاقات خوب براي کنید، خود را مطرح و اثبات نمي کنیزه نمي ستیوقت
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از آن يد که نيمتوجه ا. ستي نی به اثبات خود، توسط مِن ذھنیازيگر نيد، ديد کار کنيرو ی میي، جا"مث3

ن يبھتر.  شودی میازھا جاري برطرف کردن آن نی، خرد برایاري آن ھشیست، از درگاه و فضايط چيمح

  . دي دھین عمل را انجام ميفکر و بھتر

  . ستي ننيش راستيدرو، یِش مِن ذھنيدرو.  استشيِت درويقت و سپس واقعيعمال، از حقن ُکنِش ھا و اَ يا

  .طمع و حرص دارد.  داردیاِز روانشناختي ن،یِش مِن ذھنيدرو

  

  ٨٧١١ تيب ، دوم دفتر ،یمثنو ،یمولو

   بسا کس را که صورت راه زدیا

  قصد صورت کرد و بر 6 زد

قت به ي در حقی کند، ابتدا قصد اھانت به صورت را دارند، ولی که صورت، گمراھشان میارند کسانيچه بس

 کنند، غافل یت مي کرده اند، آزار و اذیان کردگار، فیاء را که وجود خود را در وجود باقياء و اوليانب(.  کنندیخدا اھانت م

، مطلق صورت است و ھم "صورت" توان گفتکه مقصود از ین، ميبنا برا.  شان در واقع آزار حق استينکه آزار دادن اياز ا

  ).صورِت انساِن کامل

   ...ا، يميمرغ، کيس. م که اسمش را قلندر گذاشتي کنی صحبت میما، در مورِد انسان

م، ي گوی بد دارم، حسودم، دروغ می عادت ھا:نديبگو. د شوندي ھا به خود نگاه کنند و ناامیممکن است بعض

  ست؟يف من چيپس، تکل...   کنم، درد دارم، و ی میيخودنما

از به ُپز ي، چون نی و در جمعیدر فرصت.  خواندی اشعار موKنا را می، ممکن است فرد"مث3. ديد نباشيناام

Kُپز دادِن خود، بخواندینا را ھم جھت ارضادادن دارد، اشعار مو  .  

ن مِن ين کار را انجام دھد، اما در عمِق خود آگاه است که اي تواند ُپز دادِن خود را کنترل کند، ُخب ایاگر نم

  . ستينکار درست ني دھد و ای اوست که ُپز میِ ذھن

ق ي خواند، تشوینا را از حفظ م شعر موKیند و در گروھي نشیممکن است ما، بچه مان را که کنار مان م

   1 1. مي دھی مکرر او را ادامه میق ھايم و تشويين بگويم و آفريکن

.  کندین شعر را حفظ ميپنجاھم" د گرفتن ھا مث3ييق ھا و تأين تشويبا ا.  خواندیشعر دوم و سوم را ھم م

 کند ی بخش است، خوِد بچه فکر من اشعار مثل دارو اثريد، چون مضمون اين شعر رسيکُميِ  به پنجاه و یوقت

به  موثر بوده و ن فردي اشعار در جاِن ایمحتوان اثنا، يد بر ُپز ندادن دارند، در اين اشعار تأکي ایکه معان

  . کنندی مکمک فرد یداريب

 ی زندگ،م، از صورت ھا از فرم ھايم، راه ما را صورت ھم که بزند، عاشق صورت بشويما ھم که پز بدھ

  .  نداردیاشکالم  يبخواھ
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م، اگر حواس مان به خودمان باشد، ي رویش ميج که پياما بتدر.  نداردیم، اشکاليم ُپز ندھي توانیاگر نم

 یي ھنوز در ک3س ابتدایيم، گويد دارد، فاصله داري که موKنا بر آنھا تأکیم که از قلمرو مطالبي شویمتوجه م

  .  ھم نداردیم، اشکاليھست

  . ردي گی رشدمان سرعت مۀ، پروسی طوKنی کمیپس از مقدمه ا از مواقع، یدر بعض

 باز ید و کمک کننده را نداشته باشد، وليمفموثر و قابل اجرا و  شما، راندمان ینکه ابتدا خواندن ھايولو ا

  . د شديد ناامينبا. ديباز عمل کن. ديباز صبر کن.. ديبخوان

  .  داند، رشد خواھد کردیو م کارد ی را می گل سرخۀم که بوتي ھستیمثل باغبان

  .  ستی واقعیم که راھنمامان، قلندر، قلندري دانیاMن م

 ُپز یست که شعر موKنا را برايسته نيم که مناسب و شايد بدانيم، بايده اي رسیاما اگر به سن چھل، پنجاه سالگ

م ي را بلدیم که ف3ن کار عرفانيعه کنيا شايم و ير طلب کنيد و تقدييمان تأي دانسته ھایا براي. ميدادن بخوان

  . ردي گی نشأت مین نوع رفتار از مِن ذھنيا. ميانجام دھ

.  دھدی به ما دست میم که چه حسيم، به درون خود توجه  کنين کار را انجام داديک بار دو بار ھم اگر اي

ک لحظه به ين رفتار، ين انجام ايم، ھمانموقع حيم و خود را طرح نکنيم ٌپز ندھي توانیم که نميني بیاگر م

م که با يني بیم؟ اگر مين احساس ھمان است که انتظارش را داشتيا ايم، آيم و آن حس را نظاره کنيخود، برگرد

 یم نمي کنی  ھر چه ت3ش میم، ولي کنی میدن معلومات مان، احساس بديا به رخ کشي، یکيخوار کردن 

. مير نور افکن بگذاريشتر خود را زيشتر و بيوع برخورد بن نيم، با تکرار اين رفتارمان شويم مانع ايتوان

" م که اگر قب3ي شوی متوجه م،نير نظر داشتن و تمري چشم خود را زۀم اما با گوشيد چند بار موفق نشويشا

  . دھدی به ما دست میم، حال کم کم احساس بدي داشتیمان لذت بخش بود و احساس خوبينکار برايا

  . مين نوع نگاه و برخورد شويم مانع اي توانیشتر و بھتر مين بي و تمریطِح آگاھج و با ارتقاء سيبتدر

  :تان خوانده اميبرا" ن شعر را قب3يا

  

  ١١۶٣ تيب ، چھارم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  پوش  ھوشی و باقیکه تو آن ھوش

  اوه مکوشيشتن را گم مکن يخو

  دانک ھر شھوت چو َخمرست و چو َبنگ

   ھوشست وعاقل زوست دنگپردهٔ 

   ھوشیست سرمستيخمر تنھا ن

  ست بندد چشم و گوشيھر چه شھوان
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  . شهي ست بر آن ھوش و اندی تو حجابی ھستۀي و بقیشه ايوش و اند انسان ھمان ھیرا که تو ايز

  . ھوده در ت3ش و تکاپو مباشي خود را گم مکن و بیقيشتِن حقيپس خو

  م؟يما کدام ھوش ھست

، ت شدهيھم ھوا يده ھا و ظواھر دني و با پدبه ذھن رفتهم، ي ااز آنطرف آمده که یاريھمان ھشھمان ھوش، 

  :ادمان باشدي، را آزاد کردخوِد ھوش خودش سپس 

  . شودین ھوش آزاد مي از ایم مقداري شویم مي تسلیوقت

نکه يرا ھميز. ن لحظه، قبل از قضاوت، قبل از قضاوتي اد و شرطِ ي قی ب اتفاقِ رشِ ي پذ: عبارت است ازميتسل

  . دي شوید، محدود ميقضاوت کن

  . م اميل تس:دييد و بگوي را نگه دارید محکم مِن ذھني توانیشما نم

  . شودید، ھوش آزاد مي شویم ميھر لحظه تسل.  کندین ھوش را آزاد مي از ایم، بخشين تسليا

رون جستجو يھر چه که شما در جھان ب. ھوش پوشنده ست. ر آن، ھوش پوشيم و غيآن ھوش ا" ما تماما

  . ، ھوش پوشندديت ايد، ھر چه که با آن ھم ھويري گی را می سراِغ زندگید، از آن زندگي کنیطلب م

ت ير کرده و با آن ھم ھوي تسخی ما را مِن ذھنتنِ .  شودی می، تن ما سالم و سرشار از زندگی ذھنمنِ  بدونِ 

من . با ھستمي من ز:مي کنی م... من ...من ...  من یليل خين دليبه ھم.  شدهی از مِن ذھنیتِن ما بخش. شده

  ... من ... من .  ھستمیقو

 . مي کوشیھوده ھم نميم و بي کنیمشتن را گم نيپس ما خو

  .  عادت ماستیھوده کوشيب

  . ستي ما نیاز واقعي که ن،ی روانشناختیازھاي فکر و عمل بر اساس نیعني یھوده کوشيب

ش يبا تشو. دن و ادامه دادني، آفری از زندگیي و جدایت شدگيگاه ذھن و ھم ھوي از پایعني یھوده کوشيب

  . ردي گی صورت نمیچ اص3حاتيھ. دنياوه کوشي. دني و واکنش آفربا خشم و جنگ و دعوا .دنيآفر

  . ھوش پوشی و باقیم، که تو ھوشيت شده گم کني ھم ھوید خودمان را درفکرھايما نبا

  د؟يا شما آن ھوش شده ايآ

  دار شده؟ ي که وارد ذھن شد و به خواب رفت، اMن از خواب بیآن ھوش

   . ی فکریرم ھا آن ھوش از فیي جدایِ ، به معنیداريب

  .  ممکن است طول بکشدی شما تا استقرار کامل آن ھوش، مدتیدارياز آغاِز ب

 ی زندگیروني بیده ھايد، از پديسه نکنيگران را مقايد و خود و ديد و پشت سر ھم قضاوت نکنياگر اجازه دھ

ھوش ھمان . دار شودي خود قائم و دوباره بید، امکان دارد که ھوش تان رويد، انتظار نداشته باشينخواھ

  .یي خدایاريھمان ھش. ھمان اصل ما که از آنطرف آمده.  ستیاريھش
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رون ي ھر چه که در جھان بیِ نگاِه با حسرت و خواست و تمنا. ش استيبدان، که ھر شھوت مثل شراب و حش

 شھوت  شودیشتر و بھتر مي تان بید با افزودن و بدست آوردِن آن زندگي کنیاست، ھر چه را که فکر م

  .ی ست بر آن ھوش اصلیپرده ا. اک و مواد مخدر استيمثل تر.  کندیمست م.  ستیسکيمثل و. است

  .  خواھندی میده ھا ھستند و از آنھا زندگيمتأسفانه جذب پد" باي مردم تقرۀھم

 از ت را در خارجي ندارد، حس امنیروني بیده ھاياز به ظواھر و پدي که به ھوش زنده ست، آن قلندر، نیکس

م درخواِب ي ترسیدر خواب م. ک خواب استيترس ما " اص3.  ترسدینم.  کندیخود دنبال و جستجو نم

  . یروني بی، خواِب نمودھایذھن

گر از خواِب ظواھر و نمودھا و ي شود، دی منطبق میيکتاي یشه و ذاِت خود قائم و با فضاي ھوش بر ریوقت

  .  کنده شدهیروني بیزھايچ

 و شعور یاريرا اکنون، ھشيم، زي کنی ذھن توجه نمی ھایه دستورات و توھمات و وراجن مرحله، بيدر ا

   :مي زنیب مي نھی به مِن ذھنیاري ھمان شعور و ھشۀبرتر در ما مستقر شده پس، از حوز

ت ين به بعد اصلي، از ایت، حبس کرده بوديت و محدودي قطوِر توھم و منیوارھايتو تا به حال، مرا پشت د" 

  .برو.  من استی، راھنمایتم، ِخَرِد زندگو ذا

   ھوشیست سرمستيخمر تنھا ن

  ست بندد چشم و گوشيھر چه شھوان

ست که با ي نی شود، شراب، فقط شراِب انگوری عقل می، موجب مستیال نکن که فقط مشروبات الکليتو خ

 کند، بلکه ھر ی تنزل می درختیاري مان به ھشیاريم و ھشي شویلکس ميواِن آن، ُشل و ريدن دو سه لينوش

  . پوشاندی را می، چشم و گوش آدمی شھوانۀديپد

  .  ست) فرم دار- یفکر( ی انسانیاري فراتر از ھشی حضور، مداریاريھش

  .  ستی درختیاري فراتر از ھشی انسانیاريھش

 مداِر یِ اري خود را به ھشی انسانیاري، مست  و ھشیدن مواد مخدر و الکليست که با مصرف و نوشيقرار ن

  . مين تر، تنزل دھييپا

   . حضور استیِ اري ھشیعني، ی انسانیاري از ھشیمقصد، صعود به مداِر با�ترکه يدر حال

، شھوت فضل و ی کند، شھوت شھرت طلبی غالب شود عقل را دچار زوال می که بر آدمیبه واقع، ھر شھوت

  . بردی میستي ننھا عقل را به چاهِ ي اۀ ھم... و یي، شھوِت خود نمایُزھد فروش

  .  را داردی کند، نقِش شراِب الکلیرون دنبال ميِد شما، در بيِل شدي را که چشم و تمایزي ھر چ

  .  گرددیاز دارد، متعلق به آنجاست، از آنجا آمده، به آنجا بر مي نیيکتاي ین ھوش، به آن فضايکه، ايدر حال
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ن کند، ي توھ، من،  به یمبادا کس"  : چرخدیم" نم"ن ذھن بر ِگرِد ي حواس اۀ، ھمین مقصدي چنیدر راستا

  . ر و حفظ کندير شده را مرمت و تعمي تحقمنِ تا ،  " زده باشدی پشت َسرم حرفیمبادا کوچک شوم، کس

 را گم کرده، مِن ی زندگ... ، گري دی ذھنیمن ھا ۀک و ھميع به ھر نوع تحريمعتاد به واکنش و پاسِخ سر

  . کند یاست و صدارت مي، نظارت و ر"لحظه" به یذھن

  

   :دياگر شما به ذھن تان گوشزد کن

ن ي شود که از ای، ملتفت م"  خواھمیت را نميمن.  رومی ام نمی ذھنیِر باِر گراِن انواع من ھايگر زيمن د "

  . ستيدن به آفل ھا ني و شاھکارش، چسبیيبه بعد، کآرا

  . کمک کندیاريت، به ھشي خ3قۀرندک عنصر، مبنا و منشأ به فرمول درآويد بعنوان يبلکه با

ن سو و آن سو نباشد، ي نو ارائه دھد، مقلِد ایده ھاي، ابتکار به خرج دھد، ایيکتاي ۀ زندیِ با اتصال به فضا

  .  نديفرآيب

  .ک فکِر خ3قمي زنده و خود یيکتاي ین لحظه، به فضايو من از ا

*  

  . ش استي دروی فنا و بقاۀسئل خوانم که راجع به میتان ميع براي سری از مثنویقصه ا

   :ح دادمي شدن را ھم توضی فانیمعن.  شودی فانی تواند زنده ولینکه انسان ميا

ج ي که گی، مِن دھنیاري ھشین آزاد سازي کند، در ای آزاد می ذھنی ست که خود را از فرم ھایاريخوِد ھش

  . داشته باشدی تواند نقشیو منگ است، نم

ست بلکه راه ين آرامش، ھدف نين عشق، ايدار شده در فرد، اي بیِ  تکاملیِ ن انرژيا آزاد شده، یِ ارين ھشيا

 در شکِل ی از زندگیاِن مرحله اي پای برایان، راھي پایت و بي نھای بیاريق تر شدِن آن ھشيعمما، جھت  در یراھ(است 

 را که یيزھاي اگر من چینعي کند آرامش ھدف است، ی فکر می، مِن ذھن) اش در کائناتی و با جسم مادیانسان

آرامش ما . ن برداشت غلط استيکه اي رسم، در حالیاورم و انباشته کنم، به آرامش مي خواھم بدست بیم

  .  آن در ماستم، منبعِ يھست

ت ي نھاین راه بيدر لحظه، ا(م، ي روین راه را مي و ما ا)اني پای بیراھ( است ن عشق راهين آرامش، ھميھم

 یادتر ميز)  تریمتعال( خودش خود را یاريھش.  کندیادتر ميز) گسترده تر(ش خود را  آرامش خود)یو ابد

  . کندیاد تر مي ز)تکرار(ھوش، خدا، خود را . کند

  

  ٩۶۶٣ تيب ، سوم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  شي درویمسئله فنا و بقا
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  ستيش نيل در جھان درويگفت قا

  ستيش نيش آن درويور بود درو

: گفته قت بودي کامل و واقف به اسرار حکمت و حقی، که عارفیخ ابولحسن خرقاني شیعني) ليقا (ینده ايگو

ش ياو بظاھر درو" سلمادا شود مين عنوان پي با ای شود، اما اگر شخصیدا نمي پیقيش حقيا، دروين دنيدر ا

  . ستيش نياست و به باطن درو

 کامل شِ ي شود و اگر در جھان، درویدا نمي کامل پشِ يدر جھان، درو(.  آن ُبَود که َنُبودی صوف: گفتیابوالحسن خرقان

  ). دهيد آثار و رسوم ازاو ساقط گرۀ شده و ھمی در ذات الھید بلکه او فانيش نامي توان او را درویگر نميافت شود دي

  . قتيست به حقيش نيدرو باشد، ی و مبت3 به خودپرستیدھستيد به قيش مقينده، اگر درويطبق نظر گو

  . شدهیوسته و از کثرت صفات رھا و به وحدت ذات باقيش رسته باشد و به حق پيش آن است که از خويدرو

.  موKنا به اوستۀاشار  

. باشدیز ميمنظور موKنا، خودش، ن  

. ستيش نيودر جھان در  

.  شده خود قائمیرو و دوباره از آنطرف آمده ست که یاريھمان ھش، شيدرون است که يک مفھوم آن اي

 که به یست، مگر در انسانين جھان ني جزو ای رود ولی شود، زنده ست راه میدا نمين، در جھان پيبنابرا

. حضور زنده شده  

 یيکتاي ین جھان ھم در فضاي ست، ھرچند، ایيکتاي یست، در فضاي، در جھان نیشين دروين حضور و ايا

:خ3صه. ست  

.ف کرديد و شناخت و توصيست که بتوان با چشم دي نیش، ماديدرو  

. ستيش نيگر آن درويدا شود، دي شود، اگر پیدا نميش پيپس، در جھان درو  

  ). از خداستیخود(. رون استيش از جھان بيدروگر، ي دیبه عبارت

. ستيش نيش ام، درويدرود من ي بگویاگر کس  

.یيکتاي ی در سطح فضایکي در سطح ذھن یکي.  درست استیھر دو معن  

د و ادعا نداشته ي اگر نگویول. ستيش ني، درو "ش اميمن درو"  : ادعا کندیکه اگر کسم يمتوجه احاK ما 

.ستين جھان ني در ایش است وليش است، درويباشد و خودش ھم نداند درو  

.  "رفته. رد، نقل کردهينکه بميت، قبل از ايفين کيت، ايضرَ ن عَ يا"  :دي گوی موKنا مگر،ي دیيدر جا  

.)ميحال، بگذر(. ردي می شود که میمتوجه نم  

   ذات اوی بقایھست از رو

  ست گشته وصف او در وصف ھوين
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است که وجودِ ن جھت يم از اي شوی قائل میتي او بقا وموجودیوجود دارد و برا" شيدرو"م يي گوی که میوقت

    :ميي گوی می اما وقت. ظاھر شده استیاو در ِکسوت بشر" م و قطعاي او را در نظر گرفته ای و بشریماد

ن جھت است که او تمام يم ازاي شوی قائل نمیتي و موجودء و استمرار او بقای و برا "ش وجود ندارديدرو" 

 کرده و اوصاف وآثار موھوم خود را در ی فانی خود را در اوصاف الھی و بشری َمناوصاف و آثار 

.  محو نموده استیت الھيوصِف ھو  

 ست و از یم عارف باقيي گویم که از چه جھت ميد روشن کني بایعني ست ی عارف، نسبین بقا و فنايبنا برا

    ست؟یچه جھت فان

.ست شدهي، ن)وصف خدا( وَ اما وصف او در وصف ھُ .  دھد که ھستی اش نشان میاگر ھست، اوصاِف جسم  

. ستي مھم است، در او نیلي خی مِن ذھنی که برایتي و شخصیات شخصيخصوص  

. زه ندارديزه دارد، او ستيست"  مث3یمِن ذھن  

. ز بگنجدين بحر، ھمه چين بحر، در ايدر ا  

. ندي بیب نميند و او عي بیب مي عیمِن ذھن  

.  کندی کند، او انتقاد نمی انتقاد میمِن ذھن  

. مقاومت دارد، او مقاومت ندارد یمِن ذھن  

 ی میيکتاي، عشق و ی فراوانیِ اري ھشیند، او از فضاي آفریجان مي درد و اضطراب و ھی از فضایمِن ذھن

. نديآفر  

 را در ی کند، او ِخرد و آرامش و خوبیر مي را به جھان سراز اشیجان منفيو ھ درد و استرس یمِن ذھن

.  پراکندیجھان م  

.ستيت و فرد نيخصش. ستيپس شخص ن  

: ت مربوط استين بي کنم به ای را که استنباط میگري دیک معني  

. ھست است، یزدي ذاِت ایِ ن شخص، به بقايا  

.  کندی حس م رایي خدایِ اري، ھش رایاريھش" ، واقعاین انسانيچن  

.ردي گیت مي، حِس امنیروني بیده ھاين حس است که صرفنظر از پديو از ا  

.  دھدیر نميين شخص را تغيت اي، حس امنیرونياد شدِن مقوKِت بين رفتن و زياز ب  

م؟يکجا قرار گرفته ا. مي کنیابيم خودمان را ارزي شود، که بتوانین منظور مطرح مينھا به ايا  

 یست، مين قضاوت نيم، اي کنیابي دارد را ھم ارزی معلمی که ادعایم آن کسي توانیم، مي آنکه قضاوت کنیب

. نوشته شدهیتيفيم توسط چه کيم، بداني بخوانیم کتابيخواھ  

. کوثر نوشتهیِ ا از فراواني داشته؟ درد داشته؟ ی بزرگی داشته؟ مِن ذھنیزه گرين فرد ستيا  
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.ديکه وقت تان را تلف نکن  

  ش آفتابي شمع پچون زبانهٔ 

  ست باشد ھست باشد در حسابين

. داردیورتُ  پَ ،ست اما در واقع، شمعچ ايسه با انوار آفتاب ھي شمع در مقای مثال؛ روشنیبرا  

 در عالم ملموس بشمار یول. ستي شود، نیده نمي و درخشان، دی آفتابی شمع درصحراۀ، زبانه و شعل"مث3

.مين شب و روز داري زمی ما روی درخشد، ولیشه ميدر واقع آفتاب ھم. د، وجود داردي آیم  

ن، ين فرا تر رود، پس از خروج از َجِو زميو زم از جَ ی خاص، بطور عمودیه ايله نقلي با وسیکياگر 

. درخشدیشه ميد ھميدر اصل خورش.  کندیغروب نم،  درخشدیشه ميد ھمي شود که خورشیمتوجه م  

. کندیجاد مي شب و روز، اذھن.  کندیم ميمان ترسي ھم، شب و روز برایمِن ذھن  

. ن رفتهي باز"  او، تمامایي عقل جزیده وجود دارد وليانساِن به حضور رس  

. ندي بی که مردم به آن مشغول اند، نمین عقل جھاني اۀليبوس  

.  کندی در او کار نم،شتر، بھتريھر چه ب  

. رديه بگيديي کند که از مردم تأیان نميخودش را ب  

. رديگران بگيد و از خود از یدگي زند که حس به ثمر رسیت نميدست به خ3ق  

. ندي آفری او مۀلي بوسینکه زندگي ایبرا.  و ذوق استیادنکه ھمراه با شي ایند براي آفریم  

. ، ھمگام و ھمآھنگ و ھم ساز استی زندگینندگيبا ضربان آفر  

.  ستیزدينش نقِش ايآفر  

. ) فرق دارندیلين دو موضع با ھم خيا(.  "نم، بلکه به ثمر برسميآفرياد جمع کنم، بيز"  :دي گوی میمِن ذھن  

که ي سوزاند در حالید، پنبه را ميک کني پر تشعشع آفتاب، اگرپنبه نزدی  در صحرا روشِن شمع،ۀبه آن زبان

.  سوزندی را میمن ذھن ۀ ست که پنبی روشِن شمع، زندگۀزبان". ستيخود ن"  

.   سوزاندی ما را می مِن ذھنۀ ندارد اما شعله اش پنبیينکه موKنا ادعايکما ا  

  ھست باشد ذات او تا تو اگر

  بسوزد زان شرر پنبه یبر نھ

 بر اثر یک کني به آن شعله نزدینکه پنبه ايرا ھمي توان آن را انکار نمود، زی شمع وجود دارد و نمۀشعل

  . سوزدی پنبه م، آن شمعۀشرار

 ابداع و یمي عظیت ھايرون، خ3قي قلندر، در رابطه با جھان بین انسان ھاي از ای بعض:ھمانطور که گفتم

.  کنندیوسته، فقط فرکانس و ارتعاش حضور را با خود حمل ميگر دائم و پي دی کنند، بعضیابراز م  

.  کنندی کمک میلين جھان خي ایرتکاملينھا ھم به جنبش و سيا  
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 شوند که جز به ین افراد در ارتباط ھستند، متوجه مي که با ایمردم.  کنندیحضور را در جھان پخش م

 و موضوعاتش برخورد ی توانند با زندگیگر ھم مي دیبگونه ا، ی مِن ذھنۀنيِق واکنش نشان دادن از زميطر

. کنند  

   ندھد ترایست باشد روشنين

  کرده باشد آفتاب او را فنا

 دھد، نور شمع در انوار آفتاب ادغام ی به تو نمی شمع محو شده است و نوریده، روشنيچون انوار آفتاب تاب

  .  شدهیکيو 

  :گري دیمثال

  ه َخليّ ک اَوقيدر دو صد من شھد 

   گشت حلی و در ویچون در افکند

  ... و در آن حل شود، یزي، بر)َخل (ی کوچک ، مقدار کمۀک کاسيست من عسل، اگر يدر دو

  یچش یست باشد طعم َخل چون مين

  یه فزون چون برکشيّ ھست اَوق

 ی کننکه آن عسل را وزني، اما ھمی کنی، طعم سرکه را در آن احساس نمی چشی آن عسل را مۀ مزیوقت

  .  شده که به آن اضافه شده، به وزن عسل افزودهی وزن سرکه اۀ که به اندازیني بیم

 یرسوم و آثار بشر. گر وجود نداردي دیوجود دارد و به اعتبارن عسل يدر ا سرکه ،ین، به اعتباريبنابرا

  .جود نداردو" قتايوجود دارد اما حق" جازامَ . دن گردی می محو و فانینگونه در اوصاف الھيز ھمين

 متوجه ی اگر آن را بکشی ندارد ولیري، طعم آن مقدار سرکه در آن تأثیست من عسل را بچشين دوياگر ا

  . ن ترشدهي کاسه سرکه، سنگۀ که به ھمان اندازی شویم

 آن ی خورد، ولی کند و غذا می مین جھان زندگينکه ذھن و جسم دارد و در ايش، ولو ايعارف و درو

  .  حضور و در فنا شدن اش نداردۀ در شعلی اثر اشیات ماديخصوص

  . ندي آفری میا مثل موKنا، اثِر بزرگي کند و یاو، فرکانس حضور را با خود حمل م

  :گري دیمثال

  ھوش شدي بی آھویريش شيپ

  اش در ھست او روپوش شد یھست

 اش در یھست.  شودیھوش ميآھو از ترس ب.  شودی خشمناک ظاھر میري در برابر شیيد آھويفرض کن

 دارد اما یني تحقق عی ھستۀرا ذات او در عرصيک اعتبار آھو وجود دارد، زيبه .  شودیر  محو مي شیھست
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 او را از ی ھستیعني. ت او را محو کرده استير موجوديبت شينکه ھي ایگر، وجود ندارد براي دیبه اعتبار

  . کندیي تواند آھویگر آن آھو نمياو ربوده و د

  . دي آی میي نزد آھویريش

  . خود را از جھان فرم آزاد کردهیاري ست که در آنھا ھشیير، خدا، سمبِل انسان ھايش

  . ميت اييز سمبل ماست که ُپر از خدايآھو ن

  . ر استي شتِ يت و ماھيفي از کیرا ترجمانيست زيا ني آھو گومنبعد زبانِ 

  . شيآن درو. دهيز در انساِن به حضور رسين است نين چنيا

  .  کندیان ميق او، فقط خود را بي از طریزندگ. ن رفتهي از بیات مِن ذھنيخصوص

  . انگر آن فضاستيب.  ستیيکتاي یدر تصرف فضا" کام3

  . ن امر،  در عمل ممکن است؟ بله ممکن استين کارکرد، اين مھم، ايا ايآ

  . دندي کشیل ما زحمت نمي و تبدی دگرکونیاگر ممکن نبود، عارفان برا

  .  ما انسان ھاستیِ ِر تکاملين رونِد سي تریعيممکن است بلکه طبنه تنھا 

  . شودی ست که بعد از نه ماه از مادر متولد میدرست مثل نوزاد

  . ن ذھن متولد شوديد از اي با...ست سال، ي، نه سال، ده سال، دوازده سال، بی ھم بعداز مدتیاريھش

  .نام نھاده" شيدرو"ن تولد از ذھن، آن حالت را يا

  .  شوندی ارزش میش دخالت ندارند و بي دروی در زندگیِ اِت من ذھنيصفات و خصوص

 دھد و ُمَبَدل  ی و شأِن خرابکارانه اش را از دست می شود بلکه مقاِم منفی ارزش میذھن و مشتقاتش نه تنھا ب

  . مي نامی می ذھنیِ اريِل ھشيتبد را یادي بنیِ ن دگرگونيا.  شودیم

  . ت ھا به ما  کمک کندي تواند در خ3قی شود که میل مي، تبدیوھر، به جیذھن، به جنس

 ی و کاذب می ساختگی حول و حوِش من ھای مدتی، محبوس در ذھن که رحِم مادِر دوم ماست، برایاريھش(

رد و به ما ي گی فکرھا قرار میر بناي از ذھن، از رحِم مادِر دوممان، زیارين ھشيچرخد، اما پس از تولِد ا

  . )مي بِکر، نو و ناب، به جھان عرضه کنیه فکرھاکمک ک

  .ر استي شید که آھوست ولي آیند، بنظر مي ببیکين آھو را يا

 ی کند، ھمسر و بچه دارد، ولید که انسان است، کار مي آیده، بنظر ميبه حضور رس" ن انسان ھم که کام3يا

  .ر استيش

  .ستي ھم نیي قابل شناسای مِن ذھنی جھانیارھايبا مع

  . راه انداختهی که مِن ذھنیياھوھاي ھ...، "د؟ي گوی، چه میست؟ چه کسيُمد چ"
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ده شده و يي زای که از من ذھنی انساندِ رَ تنھا خِ .  کنندیاھوھا، جھان را آبادان نمين ھيم که اي دانیما م

  .  خود قائم شده، چاره ساز استی رویاريبصورت ھش

و مجادله ھا و انق;بات و کشتن ھا و شکستن ھا، جھان را آباد  کذب و مذاکرات یدن ھاين دروغ ھا و دويا

  . کندینم

  .ست...  و یرش و آشتي و پذی کار خدا، آرام و نرم و از راه فراوان:گفت

  . مي شویگار مشغول مي کند، به بیاز ھمان سطح خانواده کار نم... اھو و زدن و شکستن و خشونت و يھ

 ی خلق میريراد گيم با خشم و اي کنیم، با استرس خلق مي کاری می من ذھنگاهي از پای وقت است، مزدیکار ب

  !.  کنندید که چگونه برخورد ميمان را نگاه کنيبچه ھا" تايم نھايکن

 که در آنجا یم اما انرژي بریاست ھا را بکار ميم، تمام آن سي کنی، زن و شوھر بچه بزرگ میمِن ذھندو 

 مخرِب من است، یانرژ. ستي سامان بخش نی، انرژیشي و درو حضور و عشقیم، انرژي کنیساطع م

  .ميش ببريم پي توانی نمیکار

 .ستي ترس نیاز رو.   ترسد، اما نهید که آھو مي آینجا بنظر ميحاKا. مير شوي مقابل شیِ د، آھويما با

     .)ميکامل جان آمده اعصاره و محصول، به لحظه، (. ميما از ُکل ُپر

  بر کار رباس ناقصان ين قيا

  جوشش عشقست نه از ترک ادب

 دھد که یح مينجا توضي خدا و خلق واقف است و در اۀ رابطۀ در باریلي ھر نوع تمثیيموKنا خود به نارسا

ن گونه يک کردن اذھان است واK اي و نزدیابي دستی ست و برای ناچاری حضرت حق از روۀَمَثل در بار

  .  نداردیتيچ سنخيزده شده، ھَمَثل ھا با آنکه در رابطه اش مثال 

  . ی ادبی عشق است نه معلوِل ب)انِ يغل( ۀ از غلبی شود، ناشیان مي حضرت حق بۀ که در باریيمثل ھا

  .ی ادبیر و ما به آھو، از جوشِش عشق است و نه از بيه خدا به شيتشب

  .ترک ادب آنجا، ادب باشد... د، ساحل ادب فراموش شود ي عشق در جوش آیِ ايچون در

  جھد ی ادب بر مینبض عاشق ب

  نھد ی شه مش را در کفهٔ يخو

د و ي جوی نمیبيچ آداب و ترتي قلب عاشق بر اثر جوشش عشق، ھیعني.  جھدی ادبانه مینبِض عاشق، ب

 یشتن را به کمال قرب و اعتبار و حضور شاه مي خویعني.  کندی شاه وزن میعاشق خود را با ترازو

  .رساند

  . ستی زندگیِ  ست، تپش و نبض اش ضرباِن تکاملیش واقعيعاشق، که ھمان درو
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  .  کندیان ميرد و خود را بي گیار خود مي کند و در اختیم ) داریب(دار يکه انسان ھا را ب

  . مي گذاریده و ما نمي خود آفرۀ استفادی برایاري جھان است، ھشۀدين پديده تريچي که پ،مغز ما را

   :ن استيتمام َھم و َغم ما ا

ند ما يم و مردم بگوين سرھا در آوري بیم، سري را جمع کنیيزھايد چيم، بايم، مفلس ايچاره ايم، بيازمند ين "

  ".   کنندیرمان ميشتر تقديم، مردم بيجمع کن... شتر از سواد ومال و مقام و يم، ھر چه بي ھستیآدم حساب

  .ن طرز تفکر و رفتارغلط استيا

  جھد ی ادب بر مینبض عاشق ب

  نھد ی شه ما در کفهٔ ش ريخو

   :دي گوی گذارد و می خدا مۀ جھد و ما را در کفی می زندگۀليک بوسي عاشق بطور اتوماتنبِض " اتفاقا

  !.  "یکين تو تا کجا و تا چه اندازه نزديبب" 

  د؟ يل شده ايد؟ چند درصد تبدي دارید، چند در صد من ذھنيخودتان را بِکِش. ديشما ھم بگذار

 را یکي را کم و آن یکيم، ي کنی و نه از درون خود، جستجو میرونيده ھا و اق3م بير پد را دی زندگیوقت

  . مي ھستی زندگی نعمت ھاۀمحروم از ھم.  نداردی به ما دسترسیم، خدا، زندگي کنیاد ميز

  . مي کنیدا مي پی شاه وزنی شود، ما در ترازویاد تر مي حضور زیاريھر چه ھش

  .مي شوی ماو"   تماماميل شوياگر صد در صد تبد

ل به يد تبدي خواھد، بای میند واز آنھا زندگي ببی، که اMن فقط تراکم و جسم ھا را می جسمیِ ارين ھشيتمام ا

  . ستیش واقعين دروي صفر، باشد و ای فرمیاري فرم، ھشی بیاري حضور، ھشیاريھش

  . خواھدی نمیزيرون، از جسم ھا، چياز جھاِن ب

  .  و کوثر استی، فراوانی، ِخَرِد زندگیيباي زت، عشق،يخود، حس امن

  . ان کندي خواھد خودش را بی و می به او دسترسیدار شده، خدا، زندگياز خواِب ذھن ب

  ست کس زو در جھانيتر ن ادب یب

  ست کس زو در نھانيتر ن با ادب

  .ستيتر از عاشق نچکس با ادب يست، اما بر حسِب باطن ھي ادب تر از عاشق نیچکس بيھ" ا، ظاھرايدر دن

 مراعات ی ادب و بیب"  کند، ظاھرای پروا و متھورانه صحبت میش، بي مثل موKنا که در مثال ھایعاشق

 ادب من یب.  ستیار زندگيدر اخت" را، تمامايست زي نی در نھان، در درون، با ادب تر از او کسیاست، ول

ن لحظه، که يود، فرعون وخداست و با اتفاق اخ.  ندارد،، خدای، زندگی به تعالیکار"  ست که اص3یذھن

  . کندیزه مي ست، ستیک3ه زندگ

  .  ن استي، با ادب تریيکتاي ی، شاھِد عبور انرژیش، گوش بزنگِ زندگين درويبنابرا
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  ). شودیچوقت درست نميھ(".   کنمیمن درست م. من بلدم.  دانمیمن م  ": کندی ادعا میر واقعيش غيو درو

   ُمنَتَجبیفاق اھم بنسبت دان وِ 

  ادب ین دو ضد با ادب با بيا

ک شخص جمع ي توانند در ی می بطور نسبی ادبی متضاِد ادب و بۀدين دو پديده، اي، شخص برگز)ُمنَتَجب( یا

 و جوشِش ی روحانۀ ادب است اما به اعتبار مرتبی، عاشق بیفات و آداب ظاھري، به اعتبار تشریعني. شوند

  .دب استعشِق حق در باطن، با ا

  یادب باشد چو ظاھر بنگر یب

  یسر  عشقش ھمیکه بود دعو

   کجاست؟ی دعویچون به باطن بنگر

  ش آن سلطان فناستي پیاو و دعو

 خود ی برای عشق به خدا، وجودیرا او با ادعايد، زي دی ادب خواھی، او را بیاگر به ظاھر عاشق نگاه کن

 او در حضور ی دارد؟ بلکه آن عاشق و ادعایياو چه ادعا، یاما اگر به باطِن او نگاه کن. قائل شده است

  .حضرت شاه وجود، محو و نابود است

 متعصبانه و خودخواھانه و کات و احساساتِ ي به تحری توجه و سرسپردگیِ ، ھمان کفر، واگذاری ادبیب(

ل يو تفص گرِم  شرح یم، وقتي داری جسمیاري ست که ھشی سطِح ذھن است، ھنگامۀافتي انجام نیآرزوھا

م و گوِش ي رویگر مي دی به صندوِق فکری، از صندوِق فکریم وقتيھاتي با الفاظ و توجیم و مشغوِل بازيمفاھ

 و ی به قضاوت زندگی ذھنی من ھایِ يم و با عقل جزي بندی میِن زندگي پر طنیِ  ندایجاِن خود را به رو

 درد  -  عتيوان، طبيانسان، ح -اِن جھان خلقت  با شندگۀيم و به بقي کنیم، درد حمل ميني نشیش ميفرآورده ھا

  . مي کنیل ميتحم

 ی ادبین اوج بير انداخته، و اي حضورمان را به تأخیِ اري که ما را عقب نگاه داشته و تولِد ھشیيصه ھايخص

  .  ستی در ظاھِر مِن ذھنیباشنده ا

م که ادب کدام است؟ ي شویتوجه م شود، تازه میدار مي حضور در ما بیاري، ھشی زندگج فرَ ي، بتدریاما وقت

  .مي آموزی می ادبیاز ب

  . نديآفريق ما کار کند و بي از طریم زندگي دھیِف ادب، لباِس حضور، اجازه  ميل، ملبس به تشريدر تبد

  . ش و قلندر استي ادِب درو و عشقنِ ي جھان خلقت و کائنات، عیِ کرانگيھر لحظه، حس وحدت با ب

  . ) اندیش نزد سلطان فانيو ادعا ندارد و خود یاو که دعو

  

  د اگر فاعل بوديٌد زيْ ماَت زَ 
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  ست کو عاطل بوديک فاعل نيل

   فاعلستی لفظ نحویاو ز رو

  ورنه او مفعول و موتش قاتلست

 ی کار است، ولۀ کنندیعنينجا فاعل، ي در ای و دستورید از نظر نحوياگر چه ز. د ُمردي زیعنيٌد، يماَت زَ 

مفعول . ستي از او ساخته نین مورد کاريرا در ايز. ستيست، بر َحَسِب واقِعه، فاعل ني کار نۀکنند" واقعا

 اثر، عاطل و ی بین رابطه، موجودي در ا)ديز(او . د غالب شده و قاتِل اوستي مرگ بر زیعني ،است و ُموت

  .   اعتبار استیب

  فاعل چه؟ کو چنان مقھور شد

   دور شدیھا جمله از ويفاعل

 ۀرا او چنان مقھور و مغلوب مرگ شده که ھميز. ستينجا فاعل نيد ايست؟ زي کار کۀ کنندست؟يفاِعل چ

 یھمانند عارِف عاِشق، به اعتبار رسوم و آثاِرعشق که از او سر م(.  از او سلب شده)انجاِم کار(ت يرسوم و آثار فاعل

.) نداردیتي حق کرده موجود در حضرتی خود را فانی ھستۀ دارد، اما به اعتبار آنکه ھمیتيزند، موجود  

.م، دلبِر بردباِر من، گرِم در کاري شوی میکي ی با زندگیيکتاي یم، در فضايده شويي زای از مِن ذھنیوقت  

 ی زندگین و منصفانه، ھمه موزون و در تعامل، درب ھاي زند، رابطه ھا راستیمان رقم مين ھا را برايبھتر

. شودی گشوده میمان بآسانيبه رو  

. مي و مسائل را حل و فصل کنیات را بررسي جزئی عقل مِن ذھنۀليم و بوسيستي بایم در مِن ذھني توانیما نم

. بر آنھا ِاشراف داردی خبر است و زندگی از آنھا بی وجود دارد که مِن ذھنیيھزاران مورد جز  

  . ...، " ل شومي تبدستيمن Kزم ن. من بلدم  ":مييم بگوي توانینم. آن فضا بر مسائل، آگاه و مسلط است

 ی جسمیاريل ھشيد انجام دھد، ِاحاله و تبديک شخص باي که ین کاري ترین، ضروري ترین، اصلي تریيابتدا

.  حضور استیارياش به ھش  

: ندي گویش پا افتاده باشد اما اMن، مين موضوع  پي مردم، ایگر برايد صد سال ديشا  

م، پولدار يم، بچه دار شويدا کنيم، ھمسر پي کنی زندگین مِن ذھنيم با اي توانی چه؟ حاK مگر ما نمیعني "

!. ؟...،  "ميم، لذت ببريشو  

.ديد شد که اشتباه کرده اي بعد متوجه خواھیمدت.  توان لذت بردینم. راه بسته ست. ديد جلو بروي توانینم. نه  

ز خورده و ي لیابيکباره از نردباِن کامي، به یت در امور ماليجاد شد، در اوج موفقي ایاتفاق بد اُفتاد، گرفتار

 و ید از آنھا زندگي خواستی را که میيزھايت ھا و چيت ھا و موقعيتمام آن وضع.  نماندیچيد و ھين افتادييپا

. د، ھمه از دست رفتيري و آرامش بگیخوشبخت  

د؟ يد بکني خواھیآن موقع چه م  
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.  برندیش ميم چگونه ما را پينيم و ببيم و گوش کنيگوش کن) و عارفان( موKنا ی ھایيد به راھنمايپس با  

. ميعمل کن" م، واقعاياد گرفتي یوقت  

.  برساندیيحدود، ما را به جاِل من داِر مَ مَ  و َنفِس اَماره و عَ یي جز خواھد با فکرِ ی میمن ذھن  

.  Kزم استبودن .ستي نی ست و کافیفان.  محدود و محقر استی، حوزه ایاما قدرت و توان مانوِر مِن ذھن  

 ی نمیات از ما عبور و جاري حیم، انرژي و وحدت نشویيکتاي یتا آن فضا.  Kزم استی بودن با زندگیکي

. شود  

.ستيگران نيما، به تواِن کنترل مان بر دبودن " بلد"به   

م؟ ي کنیچقدر ما کنترل م  

 شود، یت مي مان از محدودیينع رھام که مايم و متوجه باشيت کنيرعا" د حتماي که بای از آن موضوعاتیکي

. گران، کنترل اوضاعيکنترل د. کنترل است  

. مي توانیکه نميم، در حاليزھا را کنترل کنيت ھا، انسان ھا و چي وضعۀم ھمي توانیم مي کنیفکر م  

. ین زندگيين و آيِم قوانيتسل. م استيتنھا راِه معتبر،  تسل  

.ین زندگيين و آيقوانِم يتسل. م استيتنھا راِه معتبر،  تسل  

.  داردید و برمي آیاو م.  "ا باِر مرا برداريب"  :مييم و بگويم شوي تسلیبه زندگ  

.  ستی زندگاي یمن ذھنبه ھر حال، فاعل   

. ! کار باشدۀ کنند، فاعلید زندگي گذاریشما چرا نم  

. ديم باشيھر لحظه تسل  

تان به يت ھاي، در رابطه با شما و وضعین زندگي قوانن ويي با آیم و ھماھنگيد که تسليني بی میپس از مدت

.  کندی خوب و مثبت کار مینحو  

  .ديروش را ادامه دھن ي ھم، پس کندید که کار ميني بی میوقت

.دي کنیجه را بررسي، نتديم باشيسه ما ه تسل  

. ، پس مثبت استدي آن شدۀ بخش و آرامش دھندی شادیک و بازدھيرات ني متوجه تأثیوقت  

ده که سه ي نرسانده، وقِت آن رسی اَمن و شاد و سبکباری چھل ساله تان شما را به وادیِ نانچه روش زندگچ

.ديرا امتحان کن ميتسلماه   

 

 

: از دفتر سوم است،لي ف داستان معروفِ  خوانم که آخرِ یتان مي برایت از مثنويسه ب  
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  ٨۵٣١ تيب ، سوم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  کن من خوشم یھر زمانم غرقه م

  کشم یحکم تو جانست چون جان م

ز است و ھمچون يم عزيفرمان تو مانند جان برا. ، ھر لحظه مراغرق کن، خرسندمیي اراده بفرماھر وقت

  .رمي پذیجان آنرا م

 ی ام را باطل و خنثی مِن ذھنۀزيِل ستيع و ذوب و تماي ام را ضایم، ھر لحظه ذھن ام را مھار و من ذھنيتسل

  .  کندیم

  .مري گی، خوشم و جان میم، حکم زندگيبا ُحکِم تسل

   ھم بنگرموگرننگرم کس را 

  او بھانه باشد و تو منظرم

 نگرم یرا در واقع به تو ميست، زيش ني بیبدان بنگرم بھانه ا"  نگرم، اگر فرضایز نميچ چيچکس و ھيبه ھ

  . منظِر منیيو تو

  .ندي بیز فقط حضرت معشوق را مي عارف عاشق در ھر چیعني

   :ميي گوی میبه زندگ

  . یي، اگر ھم بنگرم، نگاھم بھانه ست و منظرم تو ندارمی کاریکنم، با کس ی نگاه نمیبه کس" 

  .  و خرد تو از من عبور و منتشر شودی و انرژیان کنيبابراز و ق من خودت را يھستم که تو از طرفقط 

 دھم، نگاھم به توست، تو آن ی که انجام میکار کنم، ی که برخورد مید و با ھر کسي آیش مي که پیھر کار

   ".ی رسانیرا به انجام م

  .ل استيت اصين خ3قيا

  . ندي آفری ست ست که می و شادیآن فراوان

  . دينيآفري بعد ب،ديباش آرامش در فراوان و شاد ابتدا،د ي شما باگر،ي دیبه عبارت

  ).ه ستي قضن عکسِ يا(. ديد تا با انباشتن، خوشحال شوينيآفري بیدر غم و ترس و گرفتارنکه ينه ا

  نع توم در شکر و صبرعاشق ص

   باشم چو گبریعاشق مصنوع ک

 شوم؟ ی چون کافران عاشق مصنوع تو مینع تو ھستم اما ک صُ ۀفتي در نعمت و ب3، عاشق و شی الھ:)نوح(

  :راي شوم، زی نمیعني
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 توھستم و نه آنچه که یدگاريدر ُشکر و در صبر، عاشق آفر. دا کندي پی به من دسترسی دھم زندگیاجازه م" 

   ". ینيآفري بیق من، آرامش و شادي خواھم از طریم. نمي آفریم

  .  کنندی را فراموش میآن کوثر و فراوان. ده ھستنديمردم دنبال منفعت از آفر

  . کنندی ِشکوه میھر قدر ھم انباشته دارند، اما ھمواره از ندار. نندي آفری میابي کمۀاز روزن

د که يد، بدانيني بی او را به نفع خود نمیده ھاي ھم آفریاما در مواقع. ديري پذی خوِب خدا را مینش ھايشما آفر

  .آنھا ھم به سود شماست

  .ندي آفرین ھا را مي بھترید که زندگي دانید و ميگر توکل داريشما د

  .  دھدی ما را ھم سر و سامان م نامناسبِ یده ھاي بد و آفری، عادت ھایِخَرِد زندگ

  .  "نيافريحاK تو ب"  :ميي گویم شده و مياMن تسل. ميردچھل سال، پنجاه سال اشتباه ک

 یالگوھاد صبر کرد، نگاه و يکه بايز را درست کند، در حالي دو ھفته ھمه چیم طي خواھیم و مي کنیعجله م

د يبا یدِن آنھا کمي زدودن و برچیبراکه شه دوانده ينه شده و ريدر ما نھاد ی نامناسب و ناھنجار به حدیرفتار

  .دا خواھد کردي خود را پ سازگارِ تمِ ي رینبِض زندگ.  کردصبر

 ی شود و انرژیدگار، حس ميت در تو عاشِق آفري و حس امنالمس،  خوب، شادی بعد، شاھِد رخدادھایو کم

  .  شودی می از تو عبور و به جھان اطرافت جاری زندگیِ متعال

  . ندي آفریاست، مينده و پوي زاین انرژيا

 ی را برجسته و به ُرِخ تو میيدادھاينکات و روسه ھا و موضوعات و موارد و ين ات، دسن اثنا، ذھيدر ا

موضوعات و موارد  که ی شوی، متوجه می که داری با توکلستد که توي ای قد َعلم کرده در مقابلت مکشد، و

  .ھم به نفع توستدادھا يو رو

  . باشم چو گبریعاشق مصنوع ک

  . " باشم چو گبریق مصنوع کعاش.  شومیمن عاشق مصنوع نم" 

.  مِن کاذب، گبریعني، ی موKنا، من ذھنیادمان باشد طبق آموزش ھاي.  ستینجا ھمان من ذھنيگبر ھم ا

  . ستي نیفه و گروه خاصيمنظورش اصط3ح، طا

ده ي ست که با ساخته شده و آفریو آن، من ذھن. ده شدهي عاشِق ساخته شده و آفریعنيو اما عاشِق مصنوع، 

  . خواھدی می از مصنوع، زندگیعنيت است و از آنھا يده ھا ھم ھوش

  بود فر با خدا صنع عاشق

  بود کافر او مصنوع عاشق

  . ورزد، با شکوه و ج3ل استی عشق می حضرت حق تعالُصنعِ  که به یکس

  .  را رفتهی ورزد، راه کفر و انکار، پوشاندن و عھدشکنی او، عشق ممصنوع که به یکس
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  .  مصنوع فرق استان صنع ويم

  . ده و مخلوق اوستي ست اما مصنوع آفرینش، از افعال حق تعاليصنع و آفر

  . استديمقام توحِن ين عي باشد که ایِت الھي عاشِق فعل و َمشیسته و سزاوار است که آدميشا

  .   استمقام کفر و انکارن مقام، ي عاشق مخلوق او باشد که ایست که آدميروا ن

  ).داري ناپایِ ھست نه وابسته شود، دلبسته و داري پایھستد به يباعاشق (: موKنا

 شود، ی که از ما صادر میکي و نیَفر، ِخرد، عشق، انرژ.  خدا، با شکوه استیدگاريت و آفريعاشِق الوھ

.ردي گیاز آن فضا نشأت م  

. دهيد نه آفريدن ھستيشما عاشق آفر  

ر ي اعتماد و غی کافر و بیمِن ذھن. دي داریمِن ذھند، يشده ھا، مصنوع و ساخته شده ھا باياگر عاشق آفر

. خواھدی مید و از آنھا زندگي ستای بخشد و میش را  تعمق مي ھایت شدگيھم ھو. مسئول است  

. ندي بیر از جسم و تراکم، نميغ.  دارد و جسم پرست استی جسمیاري، ھشیمن ذھن  

د نور يد، بايجذب ماده و ذھن شده ا" د، اگر تمامايني بینمر از جسم و تراکم يد اگر غيشما به خودتان نگاه کن

ان و يج خود را نماي حضور در شما، بتدریاريتا ھش. دي خودتان کار کنید و رويندازي خود بیافکن را رو

.  که اصل شماستیاريھمان ھش. ابراز کند  

ن ي به ھم... بعد ھم ۀم و لحظين بعد ھم راجع به جسم فکر کۀم و لحظين لحظه فقط راجع به جسم فکر کنياگر ا

.ميريار و چنگِ آن،  فرعوِن ذھن، اسيده، در سلطه و اختي چسبیروار به فکر بعديب، فکر، زنجيترت  

 

. کندین ھم به ما کمک مي خوانم، ایتان ميوان شمس براي و دی از مثنویقطعات  

. شيم و چه اندازه نادرويش ھستي ھست و تا چه اندازه ما درویش کي درو:نکهيم به ايندازي بینظر  

. ستی مِن ذھنیِ ن ابزارھايگران، از مھمتريا ديم3مت خود . ميبدون م3مت، خود را بسنج  

 یاري فقط ھشیعني، )مينطوريھمه ما ابتدا ھم( مان را بدزدد یاري تواند ھشیم" صورت"م که يمتوجه شداگر 

  .مينکنعجله ھم .مي کار کن  خودیج رويبتدرم، ي داریجسم

م؟ي خود کار کنیم؟ چگونه رويد بکنينصورت، چه بايدر ااما   

م؟يم؟ پدر و مادر و بزرگان و جامعه را مقصر بدانيگران را م3مت کنيم؟ دير کنيا تحقيا خود را م3مت يآ  

. نه  

زه و خشم و با يبدون ستمت، ي و م3یمھربانبا آرامش و  ديبا، یي ھایخته گيجانات و برانگين ھيبا بروز چن

 یفضادار شدن و رساندن خود به يدر ب خود اقتيل ت ويِد کفايي به خود، با تأیو مھرباندوست داشتن و احترام 

دو سه ھفته سرعت کباره پس از يسمان نجات را گرفته و به يات و آموزش ھا، رين ابيبا استفاده از ا ،یيکتاي
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 ی نمی به راحتگري د وديچش یمحضور را  یاري ھش، رفته رفته ِح3وتِ اديز حضورتان ۀني و زمیخود آگاھ

. ديد از آن بگذريتوان  

 حضور شما بزند، یاري به ھشیت دستبردي با موفقیمن ذھن، ممکن است یدارين بي، در آغاِز ایھر چند، گاھ

 یمن ذھنبر " دار شده و ناظر بر شما،  مجدداي بیِ اري، ھشی ست و خرد زندگین حالت کوتاه و موقتياما ا

.   شودیاکم مغالب و ح  

  :ديريگ خود بکار هيبر عل ، مثل م3مت،یمِن ذھن ابزارِ از  اگر یول

  ...  ، " کردمیيخطار توست، عجب يرخودم است، تقصيتقص" 

.ستيوه درست نين شي ا.نه  

نطور که ي، ھمھستکه ھر چه ت را يط و موقعين شرايا.  قرار دارمیتين وضعي، در چنن لحظهيامن در" 

 یزدي ایاري دانم که از جنِس ھشی میول. ِت امروِز من استين که ھستم، واقعيھر چه و ھم. مري پذیھست م

ت ي اند، اگر موقعیزدياقت دارند، ھمه از جنس شعور ايگران ھم شعور و ليد. نان دارميام و به خود اطم

 یار را بدست مي اختیارياز آن به بعد، ھش.  شان باشدیداري تواند سرفصِل بی میشان فراھم شود، تلنگريبرا

".  رد يگ  

. م استين گاِم تسلين اوليا  

. ، راه استیاريھش. آرامش، راه است. عشق، راه است : کنمی میادآوريگفتم،   

)... ما ادامه دارد ی برایطرِح زندگ(  

  .)بن بست است(. ستي، ذھن، راه نیمِن ذھن . استتي، محدود در قضاوتیمن ذھن 

 

  ٩٢٠٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 دني آمد گه پری مرغ آسمانیا

  دني آمد گه چری معانی آھویو

  دهيده بر عاشقان گزي عاشق جریا

  دنيده بنگر در آفريبگذر ز آفر

 یآھو )چابک(ما . دن ماستيموقع پر. مي ھستیاريم، ھشي آسمان ھست مرغِ )جانِ (دن، ي جھپس ما مرغِ   

. مي ھستیمعان  

 مي چری ما میيکتاي یکه در فضا است یکي نیِ  زھاينه چن ي ھمیمعان.  ستی ذھنیر از فرم ھاي غیمعان

. دن آنھاستي موقع چر. ستیزديخرد ا. نور است. )مي کنیه ميتغذ(  

. د به حضور برسندي با، تک به تک،یکي یکي،  آدم ھا تنھا تنھاۀ تنھا، ھم عاشقِ یا  
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  .دد نکنيتقل. د ثمر خود را بدھدي و با استن وصلي خود به زمۀشي ست که با ریبي درخت سمانند یھر کس

.  تا من ھم برسم،نھا برسنديا. !؟ من برسم؟ رسندینھا به حضور نميچرا ا"  :دينگو  

 خودم ی خواھند به حضور برسند، نور افکن را رویم نمي اندازد، بچه ھای خود نمینور افکن را روھمسرم 

. ميند با ھم کار کنياي بلي فامۀھم، نکار را بکنميد اي با؟من چرا کند، ی نمیانداخته ام اما ھمسرم با من ھمراھ

. " کنمی خودم کار نمیند من ھم روي آیچون آنھا نم  

. یي به تنھاتان خودِ یِ نور افکن رو. عاشق تنھاست. نه  

  .ميکي از ذھن نزدیداريبه بم، يده ھستي عاشقان برگزدر کناِر انسان ھا، ما ،ده ھا عاشق خدا ھستندي آفرۀھم

  .ده بگذرياز آفر :، ساده ستیيکتاي یبه فضاوستن يو پ  ذھندار شدن از خوابِ يب

  .دنيبنگر در آفر .، از آن بگذرده ستيآفر دھد یبه شما نشان مذھن ھر چه که 

  .یستيده نيت با آفري ھم ھویعني ،یده بگذرياگر از آفر

. یني آفری م، خداست،تي نھای بیِ  که فراوانیيکتاي ی از فضا،یدن توجه کنياگر فقط به آفر  

.یني آفری، از آرامش میني آفری میاز شاد  

. دي کنیده نگاه نميگر به آفريد. ديدن آرامش داريقبل از آفر  

اس يدر ق. مي کردیده نگاه مي، به آفر"ک چھارم آن را ندارمينقدر دارد و من ي ایچرا ف3ن"  :مي گفتیم یوقت

 ۀژي، محصوِل ورا  خودبِ ي، خودش سستيسه نيند، در مقاي آفری که میم، کسيستياس نيگر در قي اMن د.ميبود

. دھدی م تواند،یخود را و ھر چقدر که م  

 صد یکي ھشتاد در صد، یکيد، آن ينيآفريست درصد بي بۀد به اندازيست درصد به حضور زنده شده ايشما ب

. نديآفري بدر صد  

.  کندیم کار خودش را یھر کس. نديآفريب خدا چقدر وزن دارد، ۀنکه در کفي به تناسب اھر کس  

. کمتریشتر و نه کمي بینه کم. د باشدي ست که بایي در ھمانجایھر کس  

 

ات را ين ابيبارھا و بارھا ااگر . مي کنی ست که صحبت می خوانم مربوط به موضوعیتان مي که برایاتياب

 داشته ن مآخذ را در دسترسيد و ھمواره اي کنیرا گوش م برنامه ید، وقتيد و و مرتب تکرارشان کنيبخوان

 که یريو شما را در مس.  شوندیم حضور از راهِ د، مانع انحراف يد و به تکرار مورد استفاده قرار دھيباش

. دھندید، قرار مي کنید طيبا  
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  ٧٠١٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  م ز خواب و خور مطلبيکمال جان چو بھا

  ین کاريسان نه بھر ا نيده تو زيکه آفر

. ميدن و خوردن کماِل جان بطلبيوانات از خوابيد مثل حيما انسان ھا نبا  

. ز را در خود دارديھمه چآمده و کامل  و از آنطرفه ست، ي اولیاريمبدأ آن، ھمان ھش ما که جانِ   

ا ي خود را کامل تر و یِ م دانه گي، بخواھک دانهيمثل شدن  ی مت3شیِ  به جاو مان را پروار یمن ذھنمبادا 

.ميحفظ کن  

. دهي ما فرا رسیِ  مِن ذھنۀته شدن دانزمان شکاف.  ما کامل استۀدان  

م و ُگِل حضوِر مان شکفته ياز آن جوانه بزن.  کندی ما را مت3شیمِن ذھن ۀ، دانیم که زندگيد اجازه دھيبا

  . ميستيوانات ني و مثل حیوانيما در مدار ح. شود

. ر نداردي جاِن ما تأثیا، در کاملقت ميگران در اصِل حقيد دييا و تأيا مال دنيمقام . کامل جانم ي ھستیده ايآفر

.  و شکافتن استی ت3شۀ ما کامل و آمادیمِن ذھن ۀ ما، دانی وجودۀدان  

.  به خوشه زدن استی ما از دانه گیِ  و رھسپاری ھمراھیطرح زندگ  

 به  و چند بچه،یا چند آپارتمان و حساب بانکيک ي جا گذاشتِن  ویمِن ذھن یِ  توھمۀ کامل تر کردن دانیما برا

.ميري قرارگیار زندگيم و در اختيده شوييد از رحِم ذھن، زايبا. ميامدينجا نيا  

 

.دي ھستید در چه مرحله اينيم شما ببي خوانین مطالب را مي ا،حال   

. دي توقف کنپس، ؟دي کنیجستجو م  ذھنیِ  مادیِ کامل را در فضات  و غناء وی سرشارکمال و" ا واقعايآ  

. ديکنننکار را يد، خب اي سنجیت ميو کفاد ي کنیھر لحظه قضاوت م  

 یاري به ھشی جسمیاري عبور از ھشۀنيده و زم آرام آرام، گستر،دياگر ھر لحظه خودتان را محدود نکن

.دي کنیدا مي پحضور،  

 

 ٣٩٣٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 د و تابشش راي جان خورشیداند اخدان چه ي

 دهين جان آفرين را اي داند آفریک

  .  تواند خدا را بشناسدی نم محدود، خلق شده،ۀده شدي آفریِ  ذھنمنِ  :ميتکرار کن

  .مي نداریگران ھم کاريبا د. فتديمان جا بيم تا براي، تکرار کنبه خودن موضوِع مھم را يا

  .متوجه و طالِب جسم.  ستیت شدگيو تراکم، درد و ھم ھوخ ي، ۀمحفظ. ن ذھن استي ھم،خدانيخ، ي
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    شناسد؟ین لحظه را، چه؟ مي ایِ زدي را، تابِش ِخَرِد اديخورش یِ خ، ت^لوء و تشعشع و درخشندگي

  را یي پرواین بي کند، اما ُبرد و اعتبار و توان و طاقِت اید را انکار مي و نور خورشی پروا، گرمی، بخي

  . دي شناسیشما م

.  ؟!ن را بشناسديآفرو ننده ي تواند آفریچگونه ماِر به جسم، ي ھشۀدين جان آفري، ایمِن ذھنخ، يو در امتداِد آن 

   خود انتخاب کرده؟ی را برایني خوب، چه عناوۀک بندي تان تحت ناِم یمِن ذھن، شمادر 

  د؟ي کنی میي خودتان را شناسایِ مِن ذھنشما چگونه 

 آدم :منرم، ي مد:من دانشورم، :من عاقلم، :منَرم، ِي  خَ :منندارم، ي د:منزکارم، يپرھ :من ، ... :من ، ... :من

   ..: .من ھستم، یخوب

  د؟ ي دھی را پرورش میمِن ذھنن ي، ایچه اصط3حدر 

   ستاندیا نداند چون جرعه ین که ميبا ا

  دهيش وارھي خراب گردد از خویمست

ک ي شما یعنيرد و مست شود، ي بگیزديک جرعه شراب ايما اگر ا،  شناسدی خدا را نمیمِن ذھنن ينکه ايبا ا

ستم شما شود، شما يد و وارد روش و سياين عشق، از آنطرف بين خرد، اي، این انرژيد و اي شوميتسللحظه 

  . ین سادگيبه ھم. دي روید و از خود وا مي شوی خراب، ٌپر و سرشار، میمست

  ن راي اسرار شمس دیز تو چه دانيتبر

  دهين چرخه خمي تو زیا ن نجستهرويب

. نصورت مغلوب آن استي اتفاقات و فرم ھاست در ار آسمانِ يز است، ھنوز در زي که تب ریارياگر ھش

.ميرون نجسته ايده، آسمان فرم ھا بر ما مسلط است و ھنوز بي آسماِن خمیعنيده ي خمۀچرخ  

. ميما ھم از ھمان جنس ھست. ميا را بدان خد،)ک استيسمبل(را ن يتا اسرار شمس الد. ميرون بجھيد بيبا  

ِر بشر دوستانه نشان ي غیم و واکنش ھاي شوین مييم و با اتفاقات باK و پايِر نفوِذ اتفاقات ھستي که زیتا زمان

. ميرون نجسته ايم، ھنوز بي دھیم  

. دھدیح و با تکرار، راھھا را نشان ميموKنا، صر  

 

  3006 ۀغزِل شمار

  یي چون سر به سر تویيه جواز خود به خود چ

  ی ز کل پری کلیيچون آب در سبو

؟ ی کنی را جستجو میزياز خود به خود چه چ  

. مياز ُکل، ُپر و سرشار. مي ما ُکل ھست:دي گویموKنا م  
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 یکه در اثر کاھش و اُُبَھت و عظمت ی کرانیبن ي ا،ميھست یمِن ذھنر افتاده در يگ یِ اري ما که ھشیعني

 و بَِپَردرون ي ب، از آن محفظه، تواند از آنجایمق3ُب شده،  یمن ذھنل به ذره شده و در يتبدم، يعظِشگرف و

. ردي عالم را در َبر گۀھم. رديابد و تمام کائنات را فرا گيانبساط   

. ميستيما اتفاق ن.  افتدیز در ما اتفاق مين، ھمه چيبنابرا  

دار و ي و پایي و غایعال. ی و از ُکل سرشار،یسرآمِد ھستده و ي، کامل، عصاره، چک ٌکل، تو:دي گویموKنا م

. یيماندگار تو  

م خود را از خودمان جستجو ي توانیم، پس نمي ما ھستیيکتاي ی و ماندگار و فضایيُکل و سرشار و غااگر 

ن رويد در بي را نبایزي متوجه نباشد که جستجو کننده کامل و ٌکل، خوِد اوست، و چینکه کسيبمحض ا. ميکن

. افتدی شود، به توھم میز در خودش خ3صه مياز خود جستجو کند، و ھمه چ  

در سوار بر موِج ذھن، گر، ين حالت به حالت دي از ام،يکن دنبال  و در توھمخود را در ذھن که یدر صورت

 خود، گر ازي دیريت و تصويِف خاصي خود، با توصیاز آنجا باز در جستجو. مين کیف ميتوھم خود را تعر

یِ جه زنداني در نت... م تاي دھیمادامه را آنقدر ه خود ي و توجیين کنکاش و شناسايو اابداع  یديمِن جد  

. مي شویم]" ذھن"[   

ستگاه به ين ايگر، از اي دین نقطه به نقطه اي از ا.؟!ی چرا در توھم ذھن فرود آمد:دي گویل مين دليبه ھم

  ...گر ي دین موضع به موضعياز اگر، ي دیه ان گوشه، به گوشه به گوشيگر، از اي دیستگاھيا

.)... با جسم و تراکم و ی ھا و موازیت شدگي ذھن و توھم و ھم ھوۀماندن در تل(. دهي خمۀرھا نشدن از چرخخ3صه،   

 و با ید توھميد، مجبوريد بروي توانیبه گذشته که نم. دي بروتانروزيد به گذشته، به دي خواھی شما م،"مث3

. دي توانید، نمي به فردا برویعني، ديبکننده يدر رابطه با آنکار را يد ايبخواھھم اگر . ديبرول يتخ  

قت، فردا ي در حقید، وليد به فردا بروي خواھید، مين لحظه ھستيشما، اBن در ا.  ستينده مقدور ني آۀتجرب

. دي آین لحظه ميشه بصورت ايفردا ھم ھم. وجود ندارد  

. برودبه فردا توھم ل و در يتخد با يباباز نجا باشد، ينکه اي ایردا برود بجا بخواھد به فیاما اگر کس  

.  به فردا، برود، تواند به آنجایخود نم" عم3جاد کند و او را بفرستد، چون يد ايبا یمِن ذھنک ي  

.  افتدی میروانشناختکاِذِب ماِن ، به زتوھمدر و  یمن ذھنبا پس،   

.  کندی کار میبا زماِن روانشناخت یمِن ذھن  

!.؟یي؟ از خود به خود چه جوینکار دنبال چه ھستيتو با ا  

 یر و تجسم مي آنطور را ھم تصو ". آنطور بشومبه آنجا بروم ود ينطورم و بايانجا و يامن اMن " : ديي گویم

.ديکن  

د؟ي کنیگر حرکت مي دیمِن ذھن به یمِن ذھنک يحواس تان ھست که شما از   
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. آزاد نخواھد کردیمِن ذھن حصاِر نکار شما را ازيا  

:دي نامیت خود را حضور ميد و آن وضعي بشوی خاص با مشخصات و َمنِشِ ید آدمي خواھیشما م  

". ... زند و ین حرف مين چني رود و اینطور راه مي رسد، ای که به حضور میآدم "  

  .نهن؟ ي ایعنيدن يا به حضور رسي آ

. ل شدني تبدیعنيحضور،   

 و ماندگار، یيغا و یعال، زي ھمه چ،یتناھي� ی، تو فضایسرشار، از ُکل ی ھستُکلتو : گفتدر مقدمه 

.ھمان باش: ني افتد، بنابرای اتفاق متوز در ي ھمه چ،یداريپا  

.ی شوی، میتناھي، �یيکتاي ین لحظه، فضايت عمق، اي نھای، بیت فضاداري نھای، بیاگر ھمان باش  

. ستين مھم، با ذھن و تصور ودرک ممکن نيا. ميت ما ُکل و از جنس خدا ھسیعني  

.ل شديد تبديبا  

 یگر و به حالتي دی ذھن به حالتک حالتِ يم و از ي ھستی در ذھن زندانیاريم که ما بعنوان ھشينکه بدانيھم

ن در ذھن يُ ف و َتعَ ي کند، از تعرین روند به ما کمک نميم، و اي روی م... گر،ي دی و به فکر و حالتگر،يد

. مي نامیم و آن را حضور نمي کنیز ميرھپ  

.ی شوی میکيا ي، اگر کوزه بشکند، با دریحال،  تو مثل آب در کوزه ھست  

ت يزه، با مقاومت، با خاصيوارھا را محکم با ستيد.  شکندی ست که نمیمِن ذھن یوارھاين ديکوزه ھم

  .مي کنی، حفظ می گذری دادن به فرم ھایجاودانگ

جه يم و در نتيني ببی را دائمی گذریت ھا و موضوعات و مقوKت و فرم ھاياست که وضعن ين کار ايغلط تر

 جاودانه یم و زندگي ھستیم که از جنس زندگييچرا نگو. مي ببخشی حالِت جاودانگ، به خودمان،قين طرياز ا

 ست؟

  یاز خود به خود سفر کن در راه عاشق

  یک سري دوست ین قصه مختصر کن ايو

. ، از خودت به خود سفر کنیشقشما در راه عا  

.ه اش عشق است و عشقي نقلۀلي وس،ی سفر کنیقيمِن حق به ی بخواھیمن ذھناز که يدر صورت  

. کندی مختلف در برابرمان جلوه میعشق بصورت ھا.  ستی شدن با زندگیکي عشق،  

.  عشق استی ھایژگيد و شرط، از وي قی و برش بدون قضاوتيپذن لحظه، ي در اميتسل  

  . شما با خدایِ اري وحدِت ھشیعنيعشق . دي وحدت القِ چون شما در حال خَ 

.  و جلو رفتديسيرذره ذره د ين عشق را بايا یول  
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 یق ميک و تشوي تحریمنفکنش و وازه يستبه ذھن که يدر حالد، ي کنی و چالش صبر می شما در سختیوقت

:ني و ا... د،ي کنید و صبر مي دھیشان نمن یمنف واکنش ارانه،يآگاھانه و ھششما ولو با درد کند و   

. رساندین رفتار شما را به وحدت ميا .  از عشق استیمنظر و چھره ا  

. کندیدار مي مھم، ما را از ارتکاب اشتباه بیليِت خين دو بي ا.از خود به خود سفر کن  

. ميدي ھم نرسیيچ جاي، به ھمي رفتگري به رفتاِر دی، از رفتارگري به حالِت دیبمدت پنجاه سال، ما از حالت  

. مي شویم آدم خوب تري خواھیم: ميم کرده و گفتي از آدم خوب و آدم خوب تر ترسیيدر ذھن مان الگو  

!. ستينبود، ن حضور یاري ھشیاما آدم خوب تر به معن  

. ستيف ني قابل تعریقلندر. ستيف ني حضور، قابل تعریاريھش  

. ستي فاعِل آن نیمن ذھن.  ستی آن، زندگۀ سرچشم کهیاري ست مملو از ھشی رفتاریقلندر  

. کندین ميي تعی، َمنِش و رفتارت را زندگی ات را خاموش کرده و صفرشدیمِن ذھن یوقت  

  . عشق است و محورُشکر ھم از مختصات

  :ادتان ھست گفتيد، اولش، ي کنید، شکر مي کنیشما شکر م

  :ميي گوی زند، ما میصورت ما را راه م

 ی، عقل، ھمسِر خوب، بچه ھای داده، پول، جوانینکه خداوند به من س3متي ای کنم برای شکر مُخب من

.  مقدمه خوب استیست گرچه براين شکر درست و معتبر ني کنم، ای می زندگی خوبۀخوب داده، منطق  

کر، حداقل ن صورِت شُ يالبته ا. د، و نه طلبکاري آنچه که دارید برايد، سپاسگزار باشي کنیشما قدرشناس

.  ستیح و معتبر و اصلي بر آن ُشکِر قائم و صحیمقدمه و آغاز  

  :د کرديبعد شما شکر خواھ

ن ي را به ایقي حقیآرامش و شاد. ديني آفری میبا ِخَرِد زندگ. دي ھستیکي و ی، موازیرا، با خدا، زندگيز

. ن ُشکِر عشق استيا. دي آوریجھان م  

.  ماندی میده باقي دست نخورده، صدمه ندیمِن ذھند، ين باشيگ و خشمیدر ُشکر اگر طلبکار، شاک  

.  ستیطلبکار یمِن ذھن ِانِسجام و محکم ماندِن ی از راھھایکي  

ن يي با آی و ھمسازیي تولد از ذھن و ھمنوایعني، ی ست بر شکِر اصلیم، مقدمه ايُشکِر آنچه که اMن دار

.  ستی شدن و وحدت با زندگیکيشکر در . یزندگ  

. ستی خود به خود، در راه عاشقیِ بايج و زيز و مھيشکر از سفِر شگفت انگ  

. له ستيعشق، وس  

  .نه. ميم که بعد به عشق و به آرامش برسي کنیانباشته نم

.مينيآفري تا بندن کیعشق و آرامش به ما کمک مبلکه   
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. عشق است؟ جز یزين رھنمودھا، چه چيآموزش ھا، ھمن يھم  

. کر است شُ ی3ِت مِن ذھنيتماز از ي پرھ،تيکر، رضا شُ ،صبر  

 

 ست ی از موضع مِن ذھنین طلبکاري آورم که ایاد ميبه طلبکار شده ام،  متوجه شدم که در بطِن ُشکر، یوقت

ِل منِ يِت تمايگر باز در ُشکرم افزودن طلب کردم و تقوي کنم، بار دی نگاه و رفتارم را اص3ح مۀو نحو

.پنھان بود، َمِد نظر، ھر چند یذھن  

 آورم که ُشکِر معتبر یاد ميبه .  شومی طلبکار نم کنم وی و اص3ح میني نگاه و رفتارم را بازبۀيزاو" مجددا

.  ستی و زندگیدنم با جوھر و جاِن ھستي، در به وحدت رسیو اصل  

. بين ترتيبه ھم...  کنم و یح مياشتباه خود را تصح  

سه ي و ِشگردھا و دسی شود و مِن ذھنیش کنار زده ميش از پيھم ب توین ھا، پرده ھاين تکرار و تمريدر ا

ع ي بزرگ تر و سری، گام ھای و وحدت با جاِن زندگیيکتاي ی فضاۀشتر ناظر و در جھت تجربيش را بيھا

  . دارمی بر میتر

.  " ھستم و مردم به من بدھکارندیيمن آدِم استثنا"  : کندیزمزمه م یمن ذھن  

  . خندمی میمِن ذھن کنم و به ی، مرور م آورمیبه خاطر م خود را رسالت و جنس و راهِ 

.کشدبطول د ينباشصت سال که . اد طول ندهيده شدن از ذھن را زيي زاۀي قض.ه رايمختصر کن قض  

. ن پرونده را ببنديک دفعه اي. مختصر کن  

 ن پرونده، يه، بسته شدِن اين قضيدر مختصر کردن ارون، يجھاِن بده ھا و يپد با یتيھم ھو از ز کردنيپرھ

:ستين مشکل یلي خفھم و درکش، . کندیکمک م  

ت، يحس امن، ی زندگیروني بزِ يچت ھا و ھريت ھا، وضعيموقع ،انسان ھا، اتفاقاتده ھا، يپداز  ست، یکاف

. ت دروِن ماستي و خ3قی خوشبخت منبعِ :ديبدان مسلم  مشکل است؟ یليم خي نخواھ،یحس خوشبخت  

Kاست و آرامش ی با شاد، ھمراهیفراوان تو از منبِع ینندگي دنباِل آفریزندگ :نا گفتامروز مو.  

. ن رسالِت توستيدن ُمقَدرشده و ايبر تو آفر  

. آِفلیِ  ذھنیِ من ھا از ی دنباله روی، نه برایر، ساخته شده اين کبين مھم و اي ایبرا  

. دست به اُستاد مده،یکامل جان آمده ا  

.یر کن در راه عاشقاز خود به خود سف  

. ميرياد بگيم ي توانی را من لحظهيرِش اتفاِق ايم و پذيتسلم، حداقل يري گیاد نمي را کيچياگر ھ  

. افتيم ي و غلبه خواھیه ھم برتريبر چند مورد بق  

ست؟ ي چیعاشق  
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.ردي گیگر به خود مي دیصورتم، يده شوييصد در صد از ذھن زام، يش شوي درویوقت"  بعدا،یعاشق  

 و آن برکت ، به ی و آن عشق و آن شادیاريآن ِخرد و آن ھش ۀو اشاعآوردن  و یکينِش ُحسن و نيدر آفر

  .لي اصیِ عاشقاست آن و . مي شوی می زندگن جھان، ھمکارِ يا

. ست یعشق متعال آن ۀمقدمرِش اتفاِق لحظه، يم و پذيتسلن ياما ا  

.ديفرجام دھ را  ھادادنو قوس ن ِکش يا. ديان ببريبه پا ديرا باچالِش ن يد که ايديشما امروز از موKنا شن  

ش ي مان درست پیزندگ.  شودیحال مان خراب م.  افتدیاتفاقات بد م.  داردیاز سرمان دست بر نم یمِن ذھن

.  رودینم  

  :مي برداریستيل. ميريم قاطع بگيم تصمي توانیما م

. خواھم خودم را مطرح کنمینم  

.ميدروغ بگو خواھم ینم  

.بت کنمي خواھم غینم  

.جاد کنميگران اي خواھم مانع برراه دینم  

. کنمی صحبت کرد، محل را ترک می راجع به کسیاگر کس  

. را عوض کنمی خواھم کسینم  

. را مغلوب کنمی خواھم کسینم  

.ن راه متقاعد کنمي را به ای خواھم کسینم  

. کندیِد من را ھم محدود مخوبلکه گران را محدود، ي قضاوت نه تنھا د. کنمیقضاوت نم  

.گران اظھار نظر کنميت ديا عدم کفايت يدر مورد کفا خواھم ینم  

. یيکتاياِن ي بی خواھد بود برایحرف بزنم، بھانه اد يباش آمد که ي پیطياگر شرا.  ندارمیبه مردم کار  

.   کنمیممتمرکز  خودم یرو  را حواس امۀھم  

نات را به مدت شش ماه ين تمري موKنا، ای مانم و با کمک آموزش ھایه کرده ام وفادار مي که تھیستيلبه 

  . کنمی میجه را بررسي دھم و نتیانجام م

 

  ۵٢۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ستيش نيو از خوعاشقان را جست و ج

  ستيش نينده جز او بيدر جھان جو

  ک گوھر استين جھان و آن جھان يا

  ستيش نين و کيقت کفر و ديدر حق
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   مزنی دم از دوریسي دمت عیا

  ستيش نيمن غ3م آن که دوراند

. ستیاري، ھشینده وجود دارد و آن زندگيک جويتنھا م که يد بداني با:دي گویموKنا م  

:دي بدان،دي کنیجستجو مو به اشتباه،  ول اگر شما،یعني  

.  دھدین کار را انجام مي در نقش و در قالب شما، ایزندگ  

. ميابي یارتقاء مدرجه ار، به ھمان يزان ھشيھمان من کند، ما به يي تعی که زندگزانيمھر به   

. ھشتاد، نود در صد خالص شده اندشان، يعاشقان، درو از یعده ا  

).  ستیمِن ذھن یصه ھاي خص ھم ازین کمال طلبيا( . خالص شده اندیاري ھشبهل ي تبدگري دیعده ا  

 خود کار یم و رويد صبر کنيبا. ستي دست ما نار وي، به اختیار شدن به زندگيھش:  ست کهیدرضمن، گفتن

.ميريبپذش آورد يپرا که  ھر چه یم و زندگيکن  

!. ؟ "دمي سه ماه به حضور نرسیچرا ط"  :ديعجله نکن. ستيدست شما ن.  ستیزندگشتاِب آن مربوط به   

. ستیمِن ذھن ۀوين شيا  

. در کار استگرِم ، یمِن ذھن: ديد، بداني کنید و عجله مي کنیسه ميھر جا مقا  

. کندی کند، پس عشق کار نمی کار میاگر مِن ذھن  

 آنکه ید و بياشا کنرا تم یمن ذھن،  ناظریِ اري بعنوان ھش ودينيراه عشق است، راه آرامش است، آرام بنش

:ديستيد، در مقابل او بايزه کنيست  

 که تا صبح یدار کرده اي بعد از نصف شب است، مرا ب2اMن ساعِت  شناسم، یمنم، ي بیمن تو را م"  

ھا و سه ي بخوابم؟ به دسی بگذاری خواھینم؟ ی و از فردا بترسانیادم آوري؟ گذشته را به یدارم نگه داريب

 ی م ھای شدگیشرط با ، ھستمو ناظر تو شاھد و یاري من ھش، تو ندارمبا ی اما کارآگاھم،ت، يالگوھا

...، ؟ "ی و رنجش و صدمه ام را فراھم کنیت و زحمت و ناراحتي اذاسبابِ  یخواھ  

 ستيش نيعاشقان را جست و جو از خو

  ستيش نينده جز او بيدر جھان جو

  ا، ي و آرامش است و ی و خوشبختی زندگی به جستجودر ذھن که به اشتباه و ی کسشما، بعنوان

 و ی و فراوانیندگيند و برکت و زايآفري بیيکتاي یفضا خواھد از آنطرف، از ی که مینده اي، جوشما بعنوان

  : ديآورد، بدانين جھان بي و آرامش را به ایشاد

   .ستيش ني بیاريک ھشيک آمر، يک عامل، يتنھا و تنھا 

  .  آوردیم را به اجرا در مي و عظیھم و جدن مي ست که ایھمان خدا، زندگ

  .در آورنده ستد که او منعقد و به اجرا يد، بداني بری که بکار میيھر کار و کوشش و تق3
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  . د او کار را انجام دھديد و بگذاري، کار و ت3ش نکنیمِن ذھن است، شما بعنوان  کارۀاو کنند یوقت حال،

  ک گوھر استين جھان و آن جھان يا

  ستيش نين و کيقت کفر و ديقدر ح

ن جھان و آن جھان ي ا،یدرِک مِن ذھنم که بر خ3ِف ي شویل شدن، متوجه مياء و استقرار و تبديبعد از اح

  . ستيجدا ن

  .ن جھان نفوذ کردهيآن جھان در ا

  .  ستیکيت و ذاِت دو جھان يماھ

  .ميل شويم، تا زنده و تبدي کنی کار مم،ي کنی مت3ش .مي کنیل نميف آن را به ذھن، تحمي و توصیچگونگ یول

  . دي فھم توانی با ذھن نم.ميل شويتبد

  . ست یمِن ذھن  ۀزادش ين و کي کفر و د.ستيطرح ن یشين و کيقت، کفر و ديدر حق

  .  ستیيکتايشتروجود ندارد و آن يبت، يک ماھيت، يفيک کيک مقصد، يک راه، ين، يک ديش، يک کي

د و در ي روی میيکتاي ی دوباره به فضا)ق و تجربهي طریپس از ط(د و ي کنی، حرکت میاريشما بعنوان ھش

  . ديري گیت قرار مي نھایار خدا، بياخت

اگر کفر ھم باشد، ھمان اوست که . شماست )ۀمرحل(ش ين و کيآن د. دي دھید شما انجام مي گویھر چه او م

  . دي در آن نداریاريشما اخت.  دھدیانجام م

   مزنیز دور دم ایسي دمت عیا

  ستيش نيمن غ3م آن که دوراند

   . زنده کننده و ستیسي َدِم تو ع،ی را رھا کرده ایمِن ذھن و ی ھستیيکتاي ی فضایوقت: دي گویحال م

م يري گی را میشيک کيک باور؛ ين؛ يک دي یم، وقتي ِکشیش مي را پیي، جدای دوریوقت.  َمَزنیَدم از دور

 یِ مِن ذھن ما، َدِم یسوي عۀم، َدِم زنده کنندي شویش مي اندیيش و جداي اندیم و دوري شویت ميو با آن ھم ھو

  .  شودیمسموِم و ُمخرب م

  . مير به ھم وصلي ما در زۀھم. ستميما انسان ھا جدا ن. ميستيما جدا ن.  َمَزنی، َدم از دوریسي َدَمت عیا

  .  خدا را پوشانده،یبگونه اگفت روپوِش خداست، که  ھم یھر کس

 و یکپارچگيفراق و فاصله را در . ستيش ني ھستم که انفصال و جدا اندی آن کسیو بنده و حام غ3ِم من

  .ندي بیوحدت نم

   پس مروی پس روم نیي گر بگو

  ستيش ني ره پیش ني پیيور بگو
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ان ن لحظه، جزو زميم که اي کنیم و فراموش مينده برويا به آيم به گذشته و ي خواھیم، ميشد یمِن ذھن یوقت

  . ستين

  . مي ما آن ھست.ت عمق داردي نھاین لحظه بيا. ن لحظه ستيشه ايھم

 د، به ي گذاشته ا خودی که رویک برچسبياز ، یبه حالتک حالت ياگر از م، ي به ذھن نرویاگر بطور توھم

ر ي به تصویر ذھنيک تصويگر، از ي دی به مفھومیگر، از مفھومي دی به موضعی، از موضعگري دیبرچسب

  !.؟یياز خود به خود چه جو.  رودین مي توھم از بنيم، اينرو... گر و ي دینذھ

. دي آن تأمل و مراقبه کنید و رويست بار، خوب بخوانيات را صد بار، دوين ابيا  

. کندیما را باز و شکفته و سبک مش  

ن ي ذھن، استمِ ين سيد و اي ھستی در زمان روانشناختد،يد، بدانيآگاه باش ،دينده رفتيا به آيھر موقع به گذشته 

. ديستي نیاريگر آن ھشي د و پوشاندیت عمق و وجوِد شماست، مي نھای و بیلحظه را که زندگ  

  ريدست بگشا دامن خود را بگ

  ستيش نين ريش جز اين ريمرھم ا

. یتو ھستعصاره، فرجام . یھستُکل خودت . ه کنيبه خودت تکر، يدست باز کن دامن خودت را بگ  

ت خود را انجام دھد؟ ي مأموری که زندگی گذاریست، چرا نمينده جز او نيجوپس، ، یش تو ھستاگر ھمه ا

؟  ی کنیزه مي؟ چرا ستی کنیجاد مير خود مانع ايچرا در مس  

رون ھستند، مرھم ي که در بیيزھايگران و از چياز د.  شودیده مياز درون تو جوش. ی خودت ھست زخمِ مرھمِ 

. انجام دھند ی تو کارید برا تواننینمگران يد. نخواه  

.  توانند به ما کمک کنندیگران ميم دي کنین است که فکر مي امي زنی که به خود میيصدمه ھا از یکي" اتفاقا

. ستينطور نيا. نه. مي دانی خود میم و آنھا را عامل بدبختي کنیل و مردم را م3مت مي ھمسر و بچه و فام،ما

. ميھست خود ی ھای عامل گرفتار)نها ناآگاھايآگاھانه (خودمان ما   

. ميدرد و درمان خوِد ما ھست  

. مي خود کنیِ رفع گرفتار، یاري و ھشیداريم با بي توانیم و خودمان ھم مي کنیجاد مي را خودمان ایگرفتار  

  ک و بديشند جمله نيجزو درو

  ستيش نين دروي نبود او چنیھر ک

. ستیش فضاداريدرو  

.  گنجدین بحر ميبد و خوب ھر دو در ا. ز بگنجديمه چن بحر ھين بحر در ايدر ا  

. ديش شده ايد، دروي عالم را در خود جا دادیک و بد ھايھر موقع شما، ن. ش انديک و بد جزو دروين  

.دي کنید، قضاوت نميري گیراد نميا  
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" مخصوصا. مي دھیص ميم؟ البته که تشخي دھیص نمين راه را تشخيا ما در کار و تجارت مان، درست تريآ

). گذاردی نمیمن ذھن(. مي دھیص مي حضور باشد، بھتر منفعت را تشخیاري ھشیوقت  

ت شده و با رخدادشان واکنش نشان ين راه خوب و راه بد، ھم ھويا با ايراه خوب و راه بد وجود دارد، اما آ

.  فتادهيا جا ندر شم یقلندرد، يستيش نيد درويد، بداني دھیم؟  ھر موقع شما واکنش نشان مي دھیم  

  ست  او دلیھر که از جا رفت جا

  ستيش نييھمچو دل اندر جھان جا

. گاه آن،  دل استيده شود، جايي زایمِن ذھن، فرم را ترک کند، از کوچ کند یمِن ذھن از یھر کس  

.، دِل ُکِل عالَمیزديدِل ا  

.  ستیيکتاي یدل ھمان فضا. ند بفھمد توای نمیمِن ذھننھا را يا. مي ھستیکيما با دِل عالم . ی تو  ُکل:گفت

 . ما آنجاستیجا. ستي اقامت ما نی برایگري دیچ جاي عالم، ھۀ دل، مثل ھمل، مثیيکتاي یمثل فضا

.)Kمکان(  

.ام رسانده شدهي کنم، پیفکر م  

 

.ميبه غزل برگرد  

ا را عقب انداخته و جاد کند و مير ما اي ممکن است مانع در مسیيزھاي کند که چه چیموKنا به ما گوشزد م

.دارددر ذھن نگه   

  تيد نه طاعت نه معصي امیم و ني بی ن

  ی نه وصف مجاوری خدای بنده نین

ده ييدار شدن و زايب و ت شدن با ذھنيھم ھو، از آنجا به ذھن، از طرِف خدا به شکم مادر، یاريحرکِت ھش

نھا نه يدر ااست، اما  شدن، زديمکاِر اھ، کتا شدني درآمدن، شيقلندر و درو و دوباره بصورِت شدن از ذھن

.  ستیمِن ذھند مربوط به ينکه ترس و امي ایبرا. ديم ھست و نه اميب  

د دارد که به ي چون بھتر است و امکند،م ي را ترسیبعدت يوضعن حالت به آن حالت، يد دارد که از ايذھن، ام

. دارد، ترس ھم داردد ي امیوقت.  کشدیدک ميد، ترس را ھم ين اميااما . آنجا برسد  

 یتيت و وضعين موقعي خواھد نرسد، نه تنھا ممکن است نرسد بلکه ھمی ممکن است به آنچه و آنجا که مچون

 مواجه ک سکه،ي ید، ُخوف و َرجا، دو رويپس، ذھن با ترس و ام. را ھم که دارد ممکن است از دست بدھد

 یمھم اط يز و احتيده، پرھي که به حضور رسینانسا.  خوب ھم ھستی اوقات، خوف و رجای البته گاھ.ست

. دش مثل آن باغبان استي امیول. کند  

:مييم و بگويستي کارد، اگر کنار او بای سواد، درخت را میباغباِن ب  
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ن يزمدر  نھاِل کاشته شده، ی سواِد ما، مطمئِن مطمئن است که بعد از مدتی کند، باغباِن بین درخت رشد نميا

.  کندیرشد مخود را مستقر و   

.ميري پذی نظر باغبان را نم،مينان باغبان را نداريم، اطمي نداریاما ما که مھارت باغبان  

.هينگه کردِن عاقل اندر سف: ، چونمتکبرانهِ  یبا نگاھ  

.  ستید حتمين امي شود، ای وارد فکر و عمل تان می زندگدِ رَ د، خِ يني آفری میيکتاي یشما که از فضا  

فتد، ي بیمحال است اتفاق بد. ک، برابر شما گشوده خواھد شدي بصورت نید که زندگي دانیم ،مثل آن باغبان

ان شود و به فکر و ي از شما بید که برکت زندگي دھین لحظه ھم اجازه ميد و اين ھستينکه شما راستي ایبرا

.  ستید، حتمين نوع اميا.  شودیتان جاريت ھايعمل و وضع  

  . آن ترس باشدست که پشتِ ي نیدين اميا. ت سی حتمست و اتفاقِ يد نيام

اما اگر رشد نکرد، .  ام را کردم، اگر رشد کرد که ًفِبھا، چه بھتری من کاشتم و حداکثر سع:دي گویقلندر م

. استِدگر، ید او به گونه ايم و اميب.  ندارمیزيطلِب چ  

. گناه مھم است که در آن فضاست، نه طاعت و نه ی کسیت قلندر، براينه طاعت و نه معص  

.ی خداینه بنده و ن  

.  کند چه طاعت است و چه گناهیر مي تصو است کهذھنن يان بنده، يا  

.ندي آفری آن فضا ما درري دھد، زیده انجام نميکوھعمال نِ  رفته، اَ یيکتاي ی که به فضایالبته کس  

. ت و گناه ستيعصگر مي دی از کارھا طاعت و برخیبرخ. ميت داري طاعت و معص،یمِن ذھن در یول  

. ديني آفری ھم می ذھنیک خداي من بنده ھستم، :ديينکه بگويھم  

.  ستیکيبنده و خدا، که، يدر حال  

  :دي گوین است که مي ھمیبرا. ميري میبنده ھم م م،ير کني گیاگر ما در بندگ

.یگينه وصِف ھمسا. ی، نه وصِف ُمجاوری خدای بنده، نین  

  ....  کندیخدا با من صحبت م.  خدا ھستمۀيھمسا من :دييد بگوي توانیشما نم

ان ي ادو وحدت است یم فقط فضايد بدانيما با. مي دھیت مي اھمیلي ھم خیما به مجاور. ستي نیزين چيچن

. ان کنديق ما بي خود را از طر، تا کهميريکه در دسترس خدا قرار بگ  کنند ما را به آنجا ببرندیکمک م  

  ...،  "ندار ھستميک آدم دي ۀي خدا ھستم، ھمساۀفيمن خل" : ميرا تجسم کننکه در ذھن اوھام ينه ا

ت مان توجه ي کند که به مسئولین اصط3ح ما را مجبور ميا.  خطرناک استیلي خدا ھم خۀفيبرچسِب خل

 یگري امِر دیِ ندگيت و نمايفه و مأموري انجام وظیم، برايستيت شدن ني جمع کردن و ھم ھویکه ما برا. ميکن

. ميده شده ايبرُگز  

.آنھم وصف است.  ستیيکتاي ی خدا در فضاۀفيخل. ميستي خدا بودن، نۀفي با عنوان خلیمِن ذھن پرورش یبرا  
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. ديري گی میاريت و حس ھشي کند و حس امنی از شما عبور می، بلکه عم^ انرژیالبته نه وصِف مجاور  

̂ ین انرژي اینيد ببيبا، یل کرده ايرا به باور تبد یيکتاي ی خدا شدن در فضاۀفياگر خل :دي گویموKنا م  عم

  ؟یري گی میت را از آن انرژي حس امن؟ندي آفریرون از تو مي کند؟ در بیعبور ماز تو

.یاوري ن و در عمل و به وصفیبه باور در آور خدا شدن را ۀفيخلنکه ينه ا  

. زھا مشغولندين چيبه ا ھم مردم  

  یدگ و بنیيعجزست و قدرتست و خدا

  ین ره چو بنگريرون ز جمله آمد ايب

  ... " ی کند و من بندگی میياو خدا. او خداست و من بنده. قدرت دارد.  ستیمن عاجزم، خدا قو" 

ر يک تصوي کنم و ی می که من بندگیف است، تا وقتين به شکل صورت و توصين عناوي که ایاما تا وقت

. ستين " من بنده و او خدا"  کند، ی میي ھم خدایذھن  

.مي بمانی در توھم باق ور افتادهيم که محدود و گي کنید کاريد که نباي خواھد بگویم  

. ین ره چو بنگريرون ز جمله آمد ايب  

با تصورات و الفاظ و مجادله ھا ، یيکتاي ی شدن با فضایکي و ی او به زندگۀ انسان و برگشت دوباریِ اريھش

. نداردی، ھمخوانی و مجازی انتزاعیو گفتگو ھا  

   برون بودیي ز خدایراه قلندر

  یمبريد و نه در پياي نیدر بندگ

  : گنجد بلکهینم  یگاه ذھن، در راه قلندريم و از پاي با الفاظ و مفاھیامبري و پیف خدا و بندگيتوص

. طلبدی را می شدن با زندگیکي و یاريل ھشيتبد  

  نھار تا ن3فد ھر عاشق از گزافيز

  یراه و ره برن يکس را نشد مسلم ا

.  را ببافدیِق ذھن اش راه و راھبري، از طرا ھر عاشقيک عاشق، يمبادا،   

. ميذھن مان بباف یبر مبنا کهم ين توھم و اشتباه بروير بار ايدا ما زمبا  

 یم و با فضاي که از ذھن زاده شوميد  مستعۀم، ھمي ھستی ما عاشق و از جنس زندگۀھر عاشق، بالقوه ھم

 خودمان را یفکرھا. ميض و مقلد نشوينقدر مريا. ابدي ی به ما دسترسیم و زندگي شویکيحظه ن لي ایيکتاي

. ميد کنيخود تول  

  :مواظب باش
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 یچکس نمي کند، ھی م مانی دھد و رھبری، چگونه راه را برابر ما قرار می داند که خدا، زندگیچکس نميھ

د، از ي گویھر کس ھر چه م.  بافدید، از ذھن اش م بافین ھر کس که ميبنابرا. چکس مسلم نشدهيبر ھ. داند

.دي گویذھن اش م  

 شود و یم چه مينکه ُمردي کند و بعد از ایت ميد که خدا چگونه ما را ھداييحاK شما بفرما"  :مي پرسیپس نم

؟  "مي رویکجا م  

 یمد از ذھن اش ي گویمن مورد يدر ا یاگر ھم کس.  داندی نمید که کسي دانید و شما ھم مي گویموKنا م

. بدي فرید، مي گویراستش را نم. ستيقلندر ن.  بافدیمتابد و   

.دي شویرمياس. دييايرون بيد بي توانیگر نميد ديفتي بیمِن ذھنم و يِب مفاھيفر ۀچرخاگر شما در   

.  موKناستی رھنمودھا و راھکارھا،تنھا راه درست  

. ميد رھا کنينھا را باي اۀمھ. ميم شده ايمااMن سخت جذب ماده و ذھن و مفاھ  

.م استي و تسلیتنھا راه عاشق  

.اس3م. ن اسم اش را از آن گرفتهيک ديآنقدر مھم، که . ستيم ني مھم تر از تسلیچ کاريييييييھ  

. د و شرطي قین لحظه ست قبل از قضاوت، بي ا اتفاقِ رشِ يم، پذيتسل  

ن انطباق، مرا از جنس يا. رمي پذین قاعده را ميامن .  دھدی، رخ می زندگۀلين لحظه، بوسي ا اتفاقِ یعني

.  کندین جھان بودم، مي که قبل از آمدن به ایاريه، ھمان ھشي اولیاريھش  

.  گرددی ھم دنبال آن میزندگ. مي کنیدنبال مما  که ی ایاريھمان ھش  

.  ذھن استۀ، در جھِت آزاد ساختن انسان از محفظی زندگیضرباِن تکامل  

  :گفتموKنا امروز 

.  شماستِر درستِ ين جھان ھست، مانع مسي که در ایزيھر چ  

.  کندی آزاد م،فقط عشق  

 ست ی با زندگیت شماست و موازي و اصلیستي شود و گوھر چیده ميي از شما که از ذھن زایفقط آن قسمت

: است وراهز اوست، يست و ھمه چين جھان نيو جزو ا  

.  دييشماآن    

 

********** 

 


