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 ٣٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 رده ب�فس و ھوا زنده ب� مُ ن نَ يستم از ارَ 

  ست بجز فضل خدايزنده و مرده وطنم ن

  شه و سلطان ازل یت و غزل اين بيرستم از ا

  ُمفَتِعلُن ُمفَتِعلُن ُمفَتِعلُن کشت مرا

  �ب ببريه و َمغلطه را گو ھمه سيقاف

  پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا

  ی پرده آن نغز منی مغز منی خمشیا

   کش نبود خوف و رجایکمتر فضل خمش

  ن کوچ و َق�نيران نبود ُعشر زميبر ده و

  و خطامست و خرابم مطلب در سخنم نقد 

   دھد آن گنج به منیتا که خرابم نکند ک

   کشدم بحر عطایلم ندھد کيتا که به س

   ھمچو شکریمرد سخن را چه خبر از خمش

  خشک چه داند چه بود َترلَلَ� َترلََل�

  امام مرد َمقا8ت نهنهيام آنهيآ

  ده شود حال من ار چشم شود گوش شمايد

  دست فشانم چو شجر چرخ زنان ھمچو قمر

  ن پاکتر از چرخ سمايچرخ من از رنگ زم

   تو کنمینده بگو تا که دعايعارف گو

   وقت دعایچونک خوش و مست شوم ھر سحر

   نبودیغيدلق من و خرقه من از تو در

  م تو رايم مرا نيو آنک ز سلطان رسدم ن

  از کف سلطان رسدم ساغر و َسغراق قَِدم

  د بود جرعه او را چو گدايچشمه خورش

  نده بگويسته گلو عارف گومن خمشم خ

   من چو ُکھم رفته ز جایم دَ دِ وزانک تو داو
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   ١۴۵٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  مي تو گر قصه غم گوی رویدر شاد

  گر غم بخورد خونم و? که سزاوارم

  رقصندین خلق ھميبر ضرب دف حکمت ا

  ک پرده نپندارميپرده تو رقصد یب

  داين رقص جھان پيآواز دفت پنھان و

   خارمی که مین خارش ھر جايپنھان بود ا

  را ز نبات توي زرتيخامش کنم از غ

  بارمیابر شکرافشانم جز قند نم

  در آبم و در خاکم در آتش و در بادم

  ن چارمين چار بگرد من اما نه از ايا

  

  ۴٣۵ شماره غزل ات،يغزل حافظ،

 دي کار جھان سر آیعاشق شو ار نه روز

  یناخوانده نقش مقصود از کارگاه ھست

  

  ٢٠١١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 ُقْل َتعالَْوا ُقْل َتعالَْوا گفت رب

  ادبده از يم ستوران رَ یا

  

  ١ شماره غزل ات،يغزل حافظ،

  اَِدر َکأَسا َو ناِوْلھایھا الساقيB ا اَ ي ا8َ

  ھا افتاد مشکلیکه عشق آسان نمود اول ول

  

  ١٩١٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  ما را بگردانی میا ساقيب

  ن قضاھا را بگرداني ایبدان م

   که از با8 بگرددیقضا خواھ

  شراب پاک با8 را بگردان
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   خود که باشد با غبارشینيزم

  نا را بگرداين و چرخ و دريزم

  ن خورده سودايشم دگر زيندين

   سودا را بگردانیايا دريب

  اگر من محرم ساغر نباشم

  ر و ا8 را بگردانيمرا 8 گ

  یھا ز مستن دلياگر کژ رفت ا

  پا را بگردانیدست و بیدل ب

   ده که اندر جا نگنجمیشراب

   مرا جا را بگردانیچو فرمود

  

  ۵٢۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ره مشو با عقل خود بس اوستاد معتمدغَ 

  از حنانه شدکاستون عالم بود او نا8نتر 

  امدهيام چون گل قبا بدردهيمن که ز جان ببر

  گانه شديزان رو شدم که عقل من با جان من ب

  ھا مغلوب بحر ھوش شد ھوشیھان قطرهيا

  ھا مستھلک جانانه شدزهين جان ريذرات ا

  ن شمع را پنھان کنميخامش کنم فرمان کنم و

  د و مه پروانه شدي که اندر نور او خورشیشمع

  

  ٢۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ن مردمان خانه مکنيدر زم

  گانه مکنيکار خود کن کار ب

   تویگانه؟ تن خاکيست بيک

   توی اوست غمناکیکز برا

  یدھین ميريتا تو تن را چرب و ش

  ی َفربِھینيجوھر خود را نب
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  ان ُمشک تن را جا شوديگر م

  دا شوديروز مردن گند او پ

  ُمشک را بر تن مزن بر دل بمال

  مشک چه ْبَود؟ نام پاک ُذواْلَج�ل

  نھدیآن منافق مشک بر تن م

  نھدیوح را در قعر ُگلَخن مر

  بر زبان نام حق و در جان او

  مان اوي ایگندھا از فکر ب

   ُگلَخنستذکر با او ھمچو سبزهٔ 

  بر سر َمْبَرز گلست و سوسنست

  تستين عاريقيآن نبات آنجا 

   آن گل مجلسست و عشرتستیجا

  نيبيّ  طید به سويبات آيّ ط

  نيثات است ھيَن اْلَخبيثيلِْلَخب

  ن گمرھندينھا که از کن مدار آيک

  داران نھندني کیگورشان پھلو

  ن توينه دوزخست و کياصل ک

  ن تويجزو آن کلست و خصم د

   پس ھوش داریچون تو جزو دوزخ

  رد قراري کل خود گیجزو سو

   نامداری ای تو جزو جنتچون

  داريش تو باشد ز جنت پايع

  ن ُمْلَحق شوديقيتلخ با تلخان 

  ن حق شود؟ي دم باطل قریک

  یاشهي برادر تو ھمان اندیا

  یاشهي تو استخوان و ریما بق

  ی تو گلشنشهٔ يگر ُگلست اند
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  ی ُگلَخنمهٔ ي تو ھیور بود خار

  بت زنندي بر سر جیگر گ�ب

   برونت افکنندیور تو چون َبْول

  نيش عطاران ببيھا در پطبله

  نيجنس را با جنس خود کرده قر

  ختهيجنسھا با جنسھا آم

  ختهي انگیتنين تجانس زيز

  زند عود و َشکNرشيگر در آم

  گرشيدکيک از يک يند يبر گز

  

  ٣٠١ تيب دوم، ردفت ،یمثنو ،یمولو

  ن ب�يدا گشت از عيوصل پ

  یزان ح�وت شد عبارت ما َقل

  ستيھر عبارت خود نشان حالت

  ستيحال چون دست و عبارت آلت

  آلت زرگر به دست کفشگر

  گ دري کشت کرده رھمچو دانهٔ 

  ش برزگريو آلت ِاْسکاف پ

  ش خريش سگ َکه، استخوان در پيپ

  بود اََنا اْلَحق در لب منصور نور

  بود اََنا ? در لب فرعون زور

   گوایشد عصا اندر کف موس

  شد عصا اندر کف ساحر َھبا

   بدان ھمراه َخودیسين سبب عيز

  د آن اسم َصَمدياموزيدر ن

  کو نداند نقص بر آلت نھد

   جھد؟یسنگ بر ِگل زن تو آتش ک

  دست و آلت ھمچو سنگ و آھنست

  د، جفت، شرط زادنستيجفت با



  ٠٠٠٠٤٩  شماره حضور گنج برنامه

 

7 

 

  

  ستيکي آلت یب جفتست و یآنک ب

  ستيشکیک بيدر عدد شکست و آن 

  نيش ازيآنک دو گفت و سه گفت و ب

  نيقيُمتNِفق باشند در واحد 

  کسان شوندي چون دفع شد یاَْحَول

  ان شوندي گویکيان ھم يدو سه گو

  دان اوي تو در ميی گویکيگر 

  گرد از چوگان اویِگرد بر م

   نقصان شودی آنگه راست و بیگو

  ت شه رقصان شودکو ز زخم دس

  نھا را بھوشي اَْحَول ایگوش دار ا

  ده بکش از راه گوشي دیدارو

   کوریپس ک�م پاک در دلھا

  رود تا اصل نورید مينپایم

   کژیو در دلھايوان فسون د

   کژیرود چون کفش کژ در پایم

  یگرچه حکمت را به تکرار آور

  ی شود از تو بریچون تو نااھل

  ینکی نشانش میسيورچه بنو

  یکنیانش مي بی8فیورچه م

  زي پر ستیاو ز تو رو در کشد ا

  زيبندھا را بگسلد وز تو گر

  ند سوز توي و ببیور نخوان

  آموز توعلم باشد مرغ دست

  اُوستا ش ھر نايد پياو نپا

   روستا به خانهٔ یھمچو طاووس
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  ٢۵ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  جسم خاک از عشق بر اف�ک شد

  کوه در رقص آمد و چا8ک شد

  عشق جان طور آمد عاشقا

   صاِعقایسطور مست و َخرQ مو

  یبا لب دمساز خود گر ُجفتم

  یھا گفتمي من گفتنیھمچو ن

 

*  

  

  : کنمیواِن شمِس مو8نا شروع مي از د38 گنِج حضوِر امروز را با غزل شماره ۀ، برنامیبا س�م و احوالپرس

  

  ٣٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ن َنفس و ھوا زنده ب� ُمرده ب�يَرستم از ا

  ست بجز فضل خدايزنده و مرده وطنم ن

  .  خواستِن آنیعني و ھوا ی مِن ذھنیعنيد، از نظِر مو8نا، َنفس يني بیھمانطور که م

م به حرف ي توانی ما نمیعني.  کندیجاد مي درد سر اا زنده بودنش، در ھر دو صورت،ي که مرده ی توھمیباشنده ا

  .دي آی ھم از او بر نمیچ کاِر سازنده ايم و ھي او اعتماد کنیِ ھا

 زنده ست، بطور ی که وقتیه انسانيدرست شب.  منصفانه و معتبر استیِر، زنده ب�، مرده ب�، اصط�حيپس، تعب

رد آثاِر ي می ھم می کند، وقتیحه دار ميساند، دل ھا را جر ریب مي رنجاند، آسی کند، می میر مردم آزاريفراگ

ت کننده يمرده اش ھم در واقع اذ.  ماندی میگران باقيات و رفتاِر دي که انجام داده تا سالھا در روحيی کارھایِ منف

  . او را َمرمت کنندی ھاید رنج و زحمت بِکشند تا َخرابکاري سالھا بایعده ا. ست

  .  کندین صورت عمل ميش به ھميا و باخواستن ھا ھم با دردھیمِن ذھن

د، بھتر يھر چه زودتر از او بَِرھ. دي کنی ست که بھتر است از او دوری اعتباریب اقدامِ زنده ب�، مرده ب�، مثل 

  .است

  .م، َنفس، مثِل رحِم مادِر دوم ماستيبارھا گفته ا

  . مي گذاریم و بعد از آن پا به جھان مي شوی مان میکيولوژي فُرم، وارد رحِم مادر بی بیاريما ابتدا بصورت ھش
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  . شودی جلب میِر ذھنيک تصويک مفھوم، به ي گذارند، توجه مان به ی ما میِ  که رویبا اسم

 یت ھا و افراِد اطراِف مان آشنا مياء و موضوعات و وضعيگر اشي کار کرِد پنج حِس مان، با اسِم دۀليج بوسيبتدر

  . ھستندیِر ذھنيت مفھوم و فکر و تصوم که آنھا ھم بصوريشو

 و ین مجموعه فکر و اساميم که اسِم ما و اي کنیگر شدن، تصور مي دیِ اء و انسان ھايج، با جذِب فکرھا و اشيبتدر

  . مي دھیل ميک اسم و مفھوم تقليخود را به، "  اساسایعني.   ماستیِ م، مساويمفاھ

  . مي چسبیل به مفھوم کرده و به آن ميد، تبد کننی می را که به نظرمان ارزش معرفیزيھر چ

  .مي کنی را فکر میستن، زندگي زنده را زیِ  زندگیِ به جان، يبعد از ا

  .مي دھیب ادامه مين ترتيگر و به اي دیک مفھوم به مفھومي، از گري دیک مفھوم به مفھومياز 

  . گذاردیات مي داند و اسم آن را مالیار منه بردي، ھزی بناِم مِن ذھنی گرفتن را در ساختاریمو8نا، سراِغ زندگ

ا يا ُفرم يز يد از آن فُرم کنده شود و دوباره به چي بایاريم، ھشي روی میگريک فرم به فرم دي از یوقت کوچ و َق�ن؟

  . استدردوستن، ين کندن و دوباره پياِت ايمال.  طلبدیات ميوستِن دوباره، مالين جدا شدن و پيوندد، ايگر بپي دیکس

د ي بای کند، منتھیدا ميش پيگر، گراي ديیک الگو، به الگويگر، از ي دیک مفھوم، به مفھومي، به رفتن از یمِن ذھن

، ین بافِت ذھنيم که خودمان را از ايار را دارين اراده و اختين توان و اي ایاريشه بصورِت ھشيم که ما ھميتوجه کن

  . ب استيم وعجيک کاِھِش عظين ين موضوع متعجب است، ايھم در ام و مو8نا يھمچنان که بارھا گفت. ميرون بکشيب

   . کوچک و محدودی، در فُرم و قالبعيت وسي نھایق و بيت عمي نھای بیِ اريھشگنجانده شدِن  م ويکاھِش عظ

   :دي گویمو8نا م

 و در اني گنجد، چگونه ست که در میان نمي که در میزين است که آن چي دارد و عجِب من ایھر کس عجب

  !. گنجدیت ميمحدود

ر از ھوا، يافِت تصاوي از فصل،ِ دری خاصۀ، در رابطه با راِز ھمان دانه، عطِر گل سرخ، آواِز پرنده در لحظین تعجب، مشابه شگفتيا(

   ).... صبح و راِز پرواِز شاپرک از دروِن ِکرم است و  ۀديبانگِ خروس در سپ

.  خود قائم شودیِ  پایِ ده و رويي، زاین بافِت محدود و جسميد از اي بایاري، ھشین است که پس از مدتيت اياما مش

م، چون، ي مان ادامه دھیِ م دوباره به ماندن در مِن ذھنيريم بگيم، تصميده شوييد زاي که بای، مرحله ایاگر در نقطه ا

  . جاد خواھد شدي درد ا اند، در ما، ترس وین رفتنيم، از بيده ايا به آن چسبيم و يت شده ايبا ھر چه که ھم ھو

  . ستی مِن ذھنۀار عمديجاناِت بسي از ھیکيترس 

 یزده سالگي نفس، تا دوازده، سیِ ھست. ن بافِت َنفس استي کنند و ای می دارند با ترس زندگی که مِن ذھنیتمام کسان

م، يرون بکشي را از آن بیاريم و ھشيا متداول نبوده که از َنفس متولد شويم ياد نگرفتي ی ست، اما وقتی8زم و ضرور

  .مي دھیستن را ادامه مي از مردم، تا مرگ، تحِت تسلط آن، زی و در رابطه با بعضی سالگیست، سيتا ب

م ي توانی میعني. ميا از اشخاص، طلب کنيت ھا و يا موقعياء ي را از اشی کند، که زندگیَنفس به ما حکم م" معمو8

  . ميريت بگيم و از آنھا ھوي کند، بخواھیافت مي دھد و دریص ميخ که پنج حس مان تشیزي را از ھر چیزندگ
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اما . شتر و بھتر خواھد شدي مان بیم، زندگيشتر جمع و به خود اضافه کنيم که ھر چه بي اُفتین تصوِر غلط ميما به ا

  .ميرون بکشي بین جھاني را از مقو8ت ای زندگۀريم توانست شي غمناک ما نخواھۀن قصيم که در طوِل ايستيمتوجه ن

  .وس کردن ماستي مأۀن نقطيو ا

 و یِل قطع شدن از زندگين دلي کند به ھمی قطع کرده، حس نقص می ماند، خودش را از زندگی مثل ابر میمن ذھن

اج ي طلبد و به کنترل مردم احتید مييا تأيت و يا ھوي ی زندگۀري، شیرونيجه، از اق�م بيعدم اصالتش است که در نت

ن اتفاق ي ای کند که اگر بجای خواھد فکر می مینکه از اتفاقات زندگي ای کند برای از مواقع ھم مقاومت میليخ. دارد

  . شتر بودي اش بھتر و بی اتفاق افتاده بود، در حاِل حاضر زندگیکيآن 

  . خواستنیعنيھوا . مي بری، در نفس و ھوا بسر میاري، ما بصورِت ھشی و توھمین تصوراِت واھيدر ا

 یم از ھم ميش کنياگر رھا.  داردیدگيار نامتعادل و سست و حالِت از ھم پاشين َنفس بسيم که ايح داديرھا ھم توضبا

ن ي طلبد، مبادا مورد توھی میادي زی کند و انرژی خود متمرکز مین قسمت حواِس ما را رويشترين، بيبنابرا. پاشد

 مان را حفظ و به آنھا اضافه یِ دا نکند، دستآوردھايا نقص پ میک جايم، يريد بگييشتر تأيرد، ھر چه بي قرار گیکس

  . ميکن

  تاميخواھبرون ي جھان بازن است که ي اش ایکامل کردن آنھا معن.  آن حِس نقص استۀعمدپس از مشخصات 

 ید و آرامش ميي تأی و خوشبختیشتر اوقات ھم از اشخاص زندگين رابطه، بيت ھا را به کمال برسانند و در ايوضع

  .ميطلب

  . ن کننديِل ما را تأمي اصیِ  توانند خواسته ھایگران نمي و دیرونيم که اوضاع بيبارھا ھم گفت

ن ي خواھند ایستند و ميل ني اصیخواست ھا.  اندی روانشناختیِ رون و نفس و ھوا، خواست ھاي جھاِن بیِ خواست ھا

د اجازه يست و ما ھر چه زودتر باي نیالِت زندگ از اصی، خبرین ع�مت را به ما بدھند که در مِن ذھنيگنال، ايس

 ی را مساوی ھا مِن ذھنیلي خیول. مي از آن جوانه زده و متولد شویاريده شود و ما بصورت ھشين دانه، پاشيم ايبدھ

  . کنندی دانند و با جان و دل، از آن دفاع می مخود

د، به ي دھی واکنش نشان می در رابطه با موضوعد،ي کنین لحظه، مقاومت ميد که به اتفاق ايپس شما اگر متوجه شد

د، رنجِش کھنه و تازه ي ترسید، اگر مي گردید و حول وحوش آن مرتب مي خواھی میده، از آن زندگي چسبیمورد

د در ذھن ي توانی ست که شما ميینھا چراغھا، رھنمودھا و نمونه ھايا.  ستی ھمه از مِن ذھن...د، و يد، درد داريدار

  . ديشه روشن نگه دارين ع�مت و راھنما، ھمتان بعنوا

در . ن خواھند رفتيزھا از بي چۀد که ھميستيده و متوجه نين رونده چسبي از بیزي به چیعنيد، ي ترسی میوقت" مث�

دار، بنام ين نرونده و پاي از بی دھد که در شما عنصرین ع�مت را به شما ميزھا اي چین روندگيکه از بيصورت

ن مھم، متمرکز ينکه حواس تان بر اي ایبجا.  سوزدی رود، نمین نمي شود، از بی دارد که زاده نم وجودیاريھش

  . دي داده ای و گذرین رونده و فاني از بیباشد، حواِس تان را به مقوله ھا
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 گرفته، د چھره تانيدينه ديي آیا جلويد، ي کنیِر 8زم قضاوت ميش از حد و غيد که بيب، اگر متوجه شدين ترتيبه ھم

 ی دھند که شما خوشتان نمی انجام ميید، آنھا کارھاي کنی آنھا تمرکز میِ  آدم ھا و کارھاید  که مرتب رويد ديخواھ

  .دي کنید و مرتب قضاوت ميآ

 شما ۀافي کھنه در قی مثل رنجش، بد آمدن، فعال کردن کدورت ھایجانات منفي ست که و ھی منفیھر قضاوت، فکر

د قضاوت يد، بدانين نمودھا را در خود سراغ دارياگر ا.  شودی آن، به تن تان اعمال می منفیِ ژ آورد و انرید ميپد

  . کردن، زنده اش ب�، مرده اش ب�ستی زندگی ست و در مِن ذھنیمربوط به مِن ذھن

ا يا بزرگ يم او را حفظ ي خواھیم.  که در ما فعال و گرِم کار استین معنيم، به اي کنی گذارد زندگیزنده اش  نم

  .  کندیجاد مي ایمان درد و گرفتاريم، که در ھر صورت و حالت، برايمرمت کن

 یت شدگيدن به رنجش ھا و حمِل دردھا و ھم ھوين رونده، چسبيدن به مقو8ِت از بيد گرفتن از مردم، چسبييتأ" مث�

  .  زنده ب�، مرده ب�ستیِ نيمصداق ع... ھا و 

م، به بدن و به روابِط مان ي دھی او انجام ميی که در چارچوب و تحت ُحکم و فرمانروای زنده، با اعمالیِ با مِن ذھن

زان کرده و ھر از ياز آن را آوي مثل چاروق اَ یعني، )ميَرست(م ي از دستش رھا شوی اگر روزیحت. مي رسانیب ميآس

 را که در روابط يیب ھايمه و آسد که صديد ديم،  اما خواھي مستقل و مصون از آن، نگاھش کردی بعنواِن مِن یگاھ

 یز مِن ذھنيآنھا خود ن.  بخشندیم، نمي کنیھر چه از مردم طلب بخشش م.  ستیجاد کرده، ھنوز آثارش باقيمان ا

جه دست به ي ما مطرح است، در نتۀست، در رابطه با ھمي مختص به من نی و فردی فقط شخصی من ذھنیعنيدارند، 

  . دي آی ص�ح بر نمین مِن ذھني�صه از ام که خي فھمیدست ھم داده و م

   . دردیادي ست و مقداِر زیت شدگي ھم ھویمِن ذھن

  ". ن َرسَتم يمن از ا " :دي گویمو8نا م. د آن را بشناسديھر کس با

  .  که َرستهیخوشا بحاِل انسان

  ".ست بجز فضِل خدا يکه زنده و مرده وطنم ن " : کندی آن اضافه مۀدر دنبال

 ی که در مِن ذھنی ھر کسیعني.  کندی می، با زمان زندگیکه من ذھن مي فھمیم، مي شنوین مطالب را ميحال که ا

ن زنده و مرده، با آن يا( چه زنده ھستم :دي گویاما مو8نا م.  شناسدین لحظه را نميا. ندهيا در آيا در گذشته ست يست 

.  کنمی مین لحظه زندگي ايیکتاي یِ ن لحظه، در فضايَتم، در اَرسچه و ، ) که از آن صحبت شد فرق داردیزنده و مرده قبل

 یست، زنده مين لحظه که زمان نيبه ا. مي شوی میکيخته و ي آمیم، با زندگي کنی را ترک می ما، مِن ذھنیچون وقت

را  ي ز.وستهي شده و به ھم پیکين لحظه باصط�ح، زمان و مکان يدر ا.  شودین لحظه مي ايیکتاي یِ م، وطن فضايشو

ف و ي، ضعی و نسبی و موقتی حسۀنجا ذھن و نقِش حواِس پنجگانيا. تي نھاین لحظه ست و ھم فضا و عمِق بيھم ا

  .  شودیدار و مرتعش و تجربه مي در ما بیر مأنوسي غیِ  شوند و حس ھای و با8خره خاموش ميیکمرنگ و جز

 شود که لقمه یک دم و باز دم، احساس ميمرو وجود را فرا گرفته، در  که که ذھن و فکر، ساکت و آرامش تمام قلیدر لحظه ا" مث�(

  . شودین کالبد وارد مي دوردست، به ایاره ھا و فضاھاي کائنات، سۀن نقطينه تريرين و ديق ترين و عمينفس، از دورتر
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 دوردست، بر یاره ھا و فضاھايکائنات س ۀن، نقطينه تريرين و ديق ترين و عمي زده و دوباره به دورترین با تمام بود و نبود، چرخيعج

 ی، تجربه مچيھ وی و ازلی و ابدینامتناھ، یکيکران اذغام و يکران در ما و ما در آن بيآن ب توان گفت که ین حالت ميدر ا.  گرددیم

    ).شود

نصورت يم، در ايت بشناسيت و ابدي نھای بۀشيم، که اگر ما خودمان را بصورِت ري کنیم و باز تکرار ميبارھا گفته ا

  .مي خدا، را ھم شناخته ا)سلطاِن اََزل(

ن لحظه ست، يشه ايھم.  ستیشگي که ھمیشناخِت لحظه ست، لحظه ا. ِت خوِد ماستييپس شناخِت خدا، شناخِت خدا

م، ذھن مان را ي حاضر ھستیوقت. ن لحظه ست، فقط لحظه ستيفقط ا. ن لحظه بوديشه اين لحظه ست، ھميشه ايھم

  .ميستيگر از جنس فکر نيم، دي کنی ذھن مان را نگاه میم چون وقتي نداریچ حِس وجوديم، در ذھِن مان ھين کینگاه م

 ست که یاري ھشیعني. ، از جنس ذھن استی که زنده ب�، مرده ب�ست، نفس و ھوا دارد، از جنِس مِن ذھنیکس

  . جذب ذھن شده

.   تواند دوباره آن را جذب کندی جنِس ناظر شده و ذھن نم کشد که ذھن را نگاه کند، ازی عقب میاري ھشیاما وقت

.  از جنس لحظه ستین بصورِت حضوِر ناظر و ابديپس بنابرا.  نداردیبعنواِن ناظر و نگاه کننده، حِس وجود

ت، از جنِس يت و ازلين لحظه، از جنِس ابديم، ايم تکان بخوري توانین لحظه نمين لحظه بود، ما از ايشه ايھم

   :دي گویپس، ھمانطور که م. خداست

  . ن لحظه وطن ما و مکاِن فضِل خدا ھم ھستي ايیکتاي یِ ، فضا"ست به جز فضِل خدا يزنده و مرده وطنم ن" 

  . ص داد و شناختي تشخیگري را از دیکي توان ی که گاه نمی مأنوسیِ معاشران و مصاحبان، ُشَرکا

م، به ي و جذِب آن ھستیا نه در مِن ذھنيم، ي کنیِن مان را نگاه مده و ذھي از ذھن َرھیعنيم، يخ�صه اگر زنده ھست

گر يِز ديا ھر چي که اسمش را خدا یمي عظیروين. مي لطف و مرحمت و علم و دانش خدا ھستیھر حال، در فضا

  .، در آغوش گرفتهیا بدوِن مِن ذھنيد، ما را با يبگذار

  . ستينطور ني ای دھد، براستی و دشمِن مان نشان می و قویجسم یم که خدا را باشنده اي ھستیِم من ذھنياگر ھم مق

   :ت استيت و ابدي نھایخدا از جنس ب. مي کنیم و نه خدا، آنطور که تصورش مي ھستین مِن ذھنينه ما ا

   شه و سلطان ازلیت و غزل اين بيَرستم از ا

  ُمفَتِعلُن ُمفَتِعلُن ُمفَتِعلُن کشت مرا

ه پشت سر ھم ير را مثل قافيم و تصاوي که افکار و مفاھی من.  کندیه مي تشبیه دارِ يفتاِر قاف را به گیمو8نا، مِن ذھن

ده و با8 برده، و ا[ن پنجاه يده و چي آنھا چیه موارد زائد را ھم روي مثِل باور گذاشته، و بقی آنھا اسمیده، و برايچ

 یک غزل نغز و سرشار از شادي مثل یمِن ذھن. مي ا کردهیه زندگينھمه در قافيم که اي شویساِل مان شده، متوجه م

  .  خورندی اما کلماتش به ھم می معنیه دار است که ولو بي قافۀت نوشتيک بيست، ين

 یکي، اََزل با اََبد، " شه و سلطاِن اََزل یا. " ميد بَِرھيد َرستم، ما ھم باي گوی او که م.َرسَتم :دي گویحال، مو8نا م

  . ندهيت آي نھای بیعنيت گذشته و ابد ي نھای بیعني ذھن، ازل یبرا. ست



  ٠٠٠٠٤٩  شماره حضور گنج برنامه

 

13 

 

ن لحظه بوده و در يد که در اََزل ھمي دانیشما م. دي شناسی شما میول.  شناسدینده، نمي، جز گذشته و آیرا من ذھنيز

حظه ن ليشه ايھم. چ موقع لحظه به ھم نخواھد خوردي، ھی با گذشِت زماِن ساعتیعنين لحظه خواھد بود، ياََبد ھم ھم

  .  شوندین لحظه عوض ميت ھا در ايد و فقط وضعين لحظه ھستيست و شما ھم در ا

ن لحظه يشه ھميھم. ن لحظه رخ دادهين اتفاقات در ھمي اۀم، ھمي شویر ميم، پي شویم، بزرگ ميي آیا مي ما به دنیعني

  . ن لحظه ستي شود، دوباره در ھمیبدِن مان عوض م. ن لحظه ستيست، ، باز ھم

  .  کنندی با زمان کار میھن و مِن ذھناما ذ

  .ديي آیم ن لحظهي، شما به ا"سلطاِن اََزل  " :دي گوی مین وقتيبنابرا

   چه؟ یعنيُکشته، . ما را ُکشته"  ست که واقعای ذھنيۀ در قالب و الگو و قافی، زندگ"ه ي در قافیزندگ " :منظور از

گر، در ي دیک قالب به قالبيگر، از ي دیه ايه به قافيک قافياز  بودم، ا[ن یاري، از جنِس ھشیمن که از جنِس زندگ

م پوست ين مفاھيا.  شده امی مفھومۀک باشنديل به يتبد.  برمی شده، در مفھوم بسر میش ساخته و شرطي از پیالگوھا

  :دي گویت بعد مين در بي ھمیبرا.  من، ھمه پوست اندیِ اسِم من، باورھا. اند

  �ب ببريمه سه و َمغلطه را گو ھيقاف

  پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا

 که جذِب ذھن شده، یارين ھشيا.  شودیر فکرھا که اصِل شماست باز مي زیِ د، فضايشما اگر از ذھن متولد شو

 از یعنيت، ي نھای گنجد، بیگر نميد، دي، اگر متولد شو!دهيان و در محدوده گنجي گنجد، در میان نميھمان که در م

 را به مفھوم و ی، زندگی فکریِ ، قالب و َمغلطه و الگوھایمنتھ. ميرا از جنِس خودش ھستي شود، زیمجنِس خدا 

   :مي ھستیل کرده و راضي تبدید و مشتبه سازيشک و ترد

 کنم، ینطور، کار مي شوم، اینطور ازخواب بلند مي کنم، صبح ای کنم، آنجا، آن کار را مینکار را مينجا، ايا" 

   ". ... روم، و ینطور، راه ميا

  . مي کنیت آنھا متمرکز مي رعایِ  و حواِس مان را روی ست که انرژيیت ھاينھا ھمه قالب ھا و وضعيا

،  حضوریِ اري ھشۀليرون، بوسيِم جھاِن بي تنظھمان،نظم و تعادل، " م، اتفاقايد نظم داشته باشيم که نباي گویمن نم

   .اشد بی مان باز است، میِ ِر فکرھاي که در زيیفضا

 یر فکرشان باز نشده باشد، نمي زی، فضایاري ھشۀليستند، اگر بوسي فرزندشان نیِ لي تحصۀ که موافق انتخاِب رشتیا مادريپدر " مث�(

 یجاد ميجه نظم و تعادل در بطِن خانواده بھم خورده و درد فراوان ايدر نت. م رابطه کننديرون، تنظي از جھاِن بین موضوعيتوانند با چن

  .)شود

ن مردم را به اشتباه يد و ايان کني را بی حرف و ک�م و لفظ، خدا، زندگۀلينکه، شما بوسي ایعنيه و َمغلطه، يپس، قاف

ه دار ي شده، سخِن قافیآدم از جنس پوست و سطح. ندازدي که آدم ھا را به اشتباه بی سخنیعنيَمغلطه  . اندازدیم

ر مثبت بگذارد ي انسان ھا تأثی و مغز داشته و در زندگیان محتويبا حرف و ي آنکه آن شعر ید و شاعر شود، بيبگو

  .   و ماندگار شود
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  .زدي ری ِخَرد، غنا را به شعر میِر فکرھا باز شده و آن فضاي زیِ  ھم ھست که فضایاما موقع

ن فضا وصل  کند، چون به آیرون نگاه مي به جھاِن بیر افتاده، وقتي که آن فضا بسته ست و انسان در ذھن گیموقع

رون را به قالب و به يک نوع استعداد است، فرد، اوضاع بي شعر گفتن که ی قطع شده، برایست و از اصِل زندگين

 و ی تھی کند، ولی جامعه را مطرح میراد ھايد، اي گویب مردم را مي کند، عیانتقاد م" مث�.  آوردیه در ميقاف

   .ستي متصل نیخشک است چون به منبِع ِخَرِد زندگ

 مقتدر و ی کند، باشنده ایان مي خدا را بیوقت.  ستی و جنسیني زمی سطحیِ صحبت از عشق، عشق ھا" مث�

ار سوزان و ترسناک و بھشت آن ي کند، آتِش جھنم اش بسی جھنم و بھشت را مطرح میوقت.  ستین و فرميخشمگ

  ."پوست بود در خوِر مغِز شعرا  " ... ست، یافتنير قابل باور و دست نيغ

 ی دھند و فراموش می خود را از دست ميیايست و شامل مرور زمان شده و طراوت و پوي نی ماندنین اشعاريچن

  .شوند

  .  حضوریِ اريد بنام ھشيدا کني پیگري دیاري، ھشی ذھنیِ ارين است که شما ع�وه بر ھشيقرار بر ا

 حضور یِ اريد در ھشي کنیحس م و صاف است و ید و ذھن خالي حس وجود در ذھن ندارین حالت، وقتيدر ا

، ی ادبیا شاھکاري حضور، که به خدا وصل است، شعر یِ ن فضاي ایِ رو.  ذھن نوشته نشدهی رویزيگر چيد، ديھست

، نقش و ین اثريچن.  ستین اثر جاري بر اینش و ِخَرد و برکت زندگيعشق و لطافت و ب.  شودیساخته و پرداخته م

   . داردی سازنده و پروردگاریحاصل

 به شعر ی بودِن لطافت و برکِت زندگی و جاری داند، بلکه وصل بودن به زندگیشعر گفتن را ھنر نم" مو8نا صرفا

  .  داندیرا مھم م

ار اُستادانه و ھنرمندانه ي سروده ھا، بسی در اثناِ یول. ه ستي وزن و قافیِ د، غزِل مو8نا، دارايم ديامروز ھم خواھ

  .  آوردی به رقص در مه در آورده ويغزل را از قاف

  . خوردی شاخه خشک باشد، در باد تکان نمی رقصد اما وقتی َتر، در باد مۀک شاخِ ي :دي گویم

   ".خشک چه داند چه بود َترلََل� َترلََل�" 

  !.  رقصد؟یست َترلََل� َترلََل�؟ که َتر چگونه مي داند که چی، چه میانساِن قطع شده از زندگ

چ جا بند ي به ھیاريد، ھشي شوی ميیکتاي یِ  که از ذھن متولد و وارِد فضایوقت. م رقص است شما ھی، زندگیعني

  . ستين

ک ي در یعنين دارد، ي که رنگِ زمی ماِه شِب چھارده، در آسمانیعنيمن، مثِل َقَمر،  " : بعد، اشاره خواھد کردیکم

  ...  شوم ی فضادار، باز میِ جسِم خاک

 شود و ما بصورت ماه شب یدار ميک آسمان در دروِن مان پديت شده، ي نھایم، بيو شی از ذھن زاده میچون وقت

  . مي گردیچھارده در آن م
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  .  رقصندی زنند و می تر دارد، دست می که شاخه ھایجسِم و فکر و احساساِت مان مثِل درخت

  ). رقصدی ز8ل می که در آبیر آسمانيمانند تصو(

اگر با پنج، شش، طناب آن شخص . چ جا بند نباشديد، شرط آن است که به ھ خواھد وسِط مجلس برقصی میاگر کس

  .  تواند برقصدیرا به گوشه و کنار اتاق ببندند، آن شخص نم

 تواند یگر نمي دیاريم، ھشيده ايرون چسبي، محکم به دسته دسته موضوعاِت مختلف در بیاري ما بصورت ھشیوقت

  ده رھا کندي را که در ذھن چسبیميقصد که مفاھ تواند بری می موقعیاريھش. آزاد برقصد

  قرار یاِر ھستي، او را که در اختیگاه، خدا، زندگياز آن پا.  شوديیکتاي یِ ده شده و وارِد فضاييو از آن فضا زا

  . ان کنديِق او بي رقصاند، تا ِخَرد و عشق و لطافت اش را از طریگرفته، م

م که ي انتخاب کرده ایگري دی، غزل ھای بعدیوز در قسمت ھاامر. ميم بکني خواھیمشخص است که چکار م

  . م خواند تا موضوع روشن تر و مشخص تر شوديتان خواھيبرا

   :مي خوانیت مين بيدر ھم

  ی پرده آن نغز منی مغز منی خمشیا

   کش نبود خوف و رجایکمتر فضل خمش

  . د استي ترس و امیِ خوف و رجا، به معن

  . ست در ذھن، که دو رو دارد ید، مثل سکه ايترس و ام

ِد ذھن ين برود، امياگر ترس از ب. دش، متصل شدهي ترِس او به امیمنتھ.  کندی مید زندگي ذھن، با ترس و امیعني

  .  کندیش بروز ميت ھاي شود و خ�قی آدم  آزاد مین انرژيبنابرا.  رودین ميھم از ب

 ساکت شدِن کامِل ذھن، و دوباره یعني.  ذھن مطرح استیشن آموزش، خامويدر مرکِز ا :ميھمانطور که بارھا گفت

  .به کار افتادِن آن

د، ي زنی حرف مینکه وقتي ایبرا. ديچ حرف نزنيھ. دي ساکت کن"کام�کبار يد ذھِن تان را ي شما بایعني

  .  زندیِق شما حرف نمي زند، خدا از طری حرف می که مِن ذھنیتا زمان.  زندی حرف میمِن ذھن

  رت استيمش غن اسيا

گر شما ياو د.  شودی شروع می زندگۀلي صدا و خاموش شد، بعد گفتگو، بوسیه و بي تکی ذھن، آرام آرام بیوقت

  .  رفتید، مِن ذھنيستين

 حضور یِ ا به فرمول در آوردِن آنچه که فضاي به جمله ی، ذھن براین خاموشيدر ا". ، مغِز من است یآن خاموش" 

م؟ ي کنیشه فکر ميا[ن چرا ما ھم. ميشه فکر کنيست ما ھمي8زم ن. ا خاموش استي افتد، ی دھد، به کار میارائه م

م آنھا را ي خواھی ما مھم ھستند و می افتد که برای میرون اتفاقاتيب. رون سرو کار داردي، با بینکه مِن ذھني ایِ برا

   کنند؟ یا کم مي اضافه  به مایزين اتفاقات، چه چيم که ايم بداني خواھیم. ميل کنيه، تحليتجز



  ٠٠٠٠٤٩  شماره حضور گنج برنامه

 

16 

 

  .  از ما کم نشود بلکه اضافه ھم بشودیزي ما مھم است که نه تنھا چیبرا

 ید، ھمسر و بچه ھا چه مي گویند، اخبار چه مي گوی مردم چه م:رون استين، حواِس مان به اطراف و بيبنابرا

  . مي کنیقضاوت م" دائما. ميم، نگرانيستيخاموش ن.  ما مھم اندینھا برايم، اي گویند، خودم چه ميگو

  م؟  ي کنینقدر قضاوت ميما چرا ا

  ا نه؟ي شود، ی به ما اضافه میزيم چينين است که ببيلش ايک دلي

 و سکوت است که اصل و به ی خاموشۀن پردي ا:دي گویمو8نا م".  مغِز ماست یخاموش " :ديي گوینبار شما ميا

  .سکوت.  و ِخَرِد ماستینيري آن نغز و شۀپرد.  عقِل ماستۀاصط�ح، پرد

 اش یم، معني خودمان بگذاریِ ، توجه مان را رو. ميحرف نزن  تا آنجا که مقدور است:ميري گیاد ميپس حال، حداقل 

  .م کرديست که ضرر خواھين نيا

  . نه نترس ". ... کنند، و ین مي برند و به من توھیمن اگر حواس ام جمع نباشد، مردم ھمواره مرا م" 

اد حرف يبه حرف زدن و به ز. ، پشِت شماستید، ِخَرِد زندگيندازيد و دوباره به کار بيذھن را خاموش کنشما اگر 

حال . د شونديف و تمجيرند و تعرياد حرف بزنند که مورِد توجه مردم قرار بگي خواھند زی ھا میبعض. ستيزدن، ن

  .  خوردیھادش ھم بدرد نمشنيپ.  خوردی باشد، بدرد نمی که بدون خرِد زندگیآنکه حرف و عقل

 ی مِن ذھنیِ د، گرفتاريترس و ام. د نداردي ترس و امیعني. ن است که خوف و رجا نداردي این خاموشي اۀدين فايکمتر

ت ي را در وضعیزندگ.  خواھد دادیز را بدست خواھم آورد که به من زندگين است که ف�ن چيد در ذھن ايام. ست

  . نمي بیط و موضوعات ميھا و شرا

  ".!.مبادا به دستم نرسد  ":اوردن استي از بدست نی نگرانیعنيخوف و ترس ھم آن طرِف سکه، 

  .  شومیگر، ناراحت مي دی شوم، با اتفاقیک اتفاق، خوشحال ميبا 

  .  شومی افتد، ناراحت میگِر سکه مي کند، طرِف دیکطرف سکه، خوشحالم مي

  .  شومی، خوشحال و ناراحت میبازنده شدنا ي، با ھر احساِس برنده )یا خطير يش(با ھر 

  .ن حالت، مربوط به ذھن استي ا....  شومی شوم، ناراحت میخوشحال م.  شومی شوم، ناراحت میخوشحال م

  . کندین است که خوف و رجا، حال را دگرگون نمي ذھن، ای خاموشۀدين فايکمتر

  . برندی ھم بکار م حضوریِ اري خوف و رجا را در ھشیِ  اوقات، مفاِد و محتوایگاھ

  .، تفاوت داردی مِن ذھنیِ ، با خوف و رجایاري ھشیِ  فضای خوف و رجایول

 مواظب است یول.  ترسدی که به حضور زنده ست، نمیکس.  شودیمعنا ماط ياحت و زيپرھ حضور، یِ خوف در فضا

ر و برکت و ِخَرِد آن يچون خ داند که یم. ک باغبان استيِد يدش ھم مثل اميام.  از کارھا را انجام ندھدیليکه خ

  .  شکوفا خواھد شدین زندگي شود، ایت اش ميست و موجوديفضا، وارد ز

  . ُپرَسدی کارد، نمی که میباغبان از رشد و ثمِر درخت. اِت او شکوفا نشوديامکان ندارد که ح
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  .  ستیک َنفس و ھوا وجود دارد، که ُپر از غم و غصه و گرفتاريم که يا[ن متوجه شد

  . مي وجود دارد که ما از جنِس آن ھستیک خدا و زندگي

 ی ست و میم، شادي که ما از جنِس آن ھستيی ست و آن آراِمش خدای و توھمی، محدود، مفھومی، جسمین مِن ذھنيا

 چرخ او ی چوب 8ین مِن ذھنين کار است و ما با اي دائم، دنبال ایمي عظیِ روين. ده شوديين توھم زايخواھد از ا

  .مي کنیجاد ميته و مانع اگذاش

  

   ١۴۵٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  مي تو گر قصه غم گوی رویدر شاد

  گر غم بخورد خونم و? که سزاوارم

  رقصندین خلق ھميبر ضرب دف ُحکَمت ا

  ک پرده نپندارميپرده تو رقصد یب

  داين رقص جھان پيآواز دفت پنھان و

   خارمی که مین خارش ھر جايپنھان بود ا

ده يي زاین مِن ذھنينکه از ايبمحض ا.  ستیش و شاد، آن فضا، که ما را محاصره کرده، از جنِس آرامیخدا، زندگ

 ندارد، عزا و  ی غمناکۀچ نقطيھ. است  و برکتی ھم شادی ست و زندگیم که ما جنِس مان شادي شویم، متوجه ميشو

  .  نداردیگري دۀديچ فاينکه بدِن مان را خراب کند، ھي که در ذھن است، جز ای و غمناکیغصه و غم و نگران

 ین به خودمان ميم، بنابراياما ما از جنِس خودش ھست. ميي گوی، به خدا م "مي تو گر قصه غم گویِ رو یِ در شاد" 

  م؟ ي گوی غم را مۀقص، چه موقع... م، ي غم بگوۀاگر من قص. مي شویدار ميم و بييگو

  . کنمیم نگاه مي که به نقص ھایوقت

 یت ھا را تکامل زندگيتکامل وضع.  قطع استینکه از زندگي ایبرا.  اش، حس نقص استی اصلۀ مشخصیمِن ذھن

  .ميکه اصِل ما، کامل است، کامل جاني داند در حالی می داریو زندگ

 یِ م، انرژي دھی که به بدِن مان می، انرژی، ھمانطور که خورده، ا[ن در مِن ذھن"اگر غم، خوِن مرا بخورد " 

  .  ستی و ت�فینه توزي کیانرژ رنجش، یِ  خشم، انرژیِ انرژ. ن استيمسموم و مضر و زھرآگ

  !.  شود، آلوده و ناخالص و مضر باشدی که وارِد آن چھار ُبعِد ما می اید که انرژيفرض کن

 ھم در جانم، ُبعِد ي داریجانيھُبعِد ، ) شودی بدِن مان اعمال میِ ن فکرھا رويا(م ي داریفکرم، ُبعِد ي داریجسمما ُبعِد 

  ).حِس زنده بودِن جان(. ماست

  . مي دھی آلوده می و غذایه شوند، اما ما به آنھا انرژي تغذیاريد از آن ھشين چھار ُبعد بايا

  م خدا از جنِس لطافت و ِخَرد و بخشش است، ي دانیما که م. حِق مان است. ميسزاوار
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  م؟ي کنی مقاومت مین انرژي در مقابِل وروِد این مِن ذھنيچرا با ا

  .مي کنی و مقاومت نممي فھمیدا کرده، مي پیا[ن آگاھ

. ن لحظه ستيشه ايھم. ن لحظهيرِش اتفاِق اي پذیعنيم يتسل.  استن آموزشيمرکِز ا، در ميتسل و سکوت :ميگفت

 ین را مي ایم، مِن ذھني کنی را، قبول میگريست که ظلِم دين ني اش ایمعن. ن لحظه ست، قبل از قضاوتيشه ايھم

  . نه. ديگو

  .  کندی، وصل میم، شما را به ِخَرِد زندگيتسل. مي دھیش نشان نم که واکنین معنيم به ايتسل

  . د رفع کردي را باین مزاحمِت فعلي ایول.  شما خواھد بودیِ  راھنمایِخَرِد زندگ

  .نه". د امواِل تان را ببرد ي به خانه تان آمد، اجازه بدھاگر دزد :دي گویگنج حضور م" 

ن ا[ن در خانه ست و ما ينکه دزد ھميرِش ايپذ. ديان آمد، واکنش نشان ندھاگر دزد به خانه ت :دي گویگنِج حضور م

. دي دھی کند، واکنش بروز نمیجاد مي خردمندانه در شما ایِ اريک ھشين ي ست، ایگرين اتاق و او در اتاق ديدر ا

  . بَِبَرد و نه شما را بکشدنه امواِل شما را. ديد که دزد را رد کنيد بکنيد چکار باي گوی، به شما میاريآنموقع، آن ھش

م، دو راننده ي محض ھستیِ  جسمیِ اري در ھشیوقت. ن به ھم برخورد کننديکِ جاده، ممکن است دو ماشيدر انبوِه تراف

 در یکه وقتيدر حال.  گردندی زنند، بعد دنباِل راه حل می کتک میگر را حسابيکدي اول، ۀن آمده و در وھلييپا

. مي پردازیرفته، با تأمل و آرامش به حِل چالش ميداد، اتفاق را پذين رويم، بمحض اي حضور و حاضر، ھستیِ اريھش

 ی نمیم، چون طرف مقابل را جدا از خود، جدا از زندگييم بگوي توانی حضور، چون دروغ نمیِ اريبنا به اصِل ھش

 یحت. ار راھگشاستي، بسِت حل چالشيفي کین حالت، در چگونگيم، ھمي مقصر نباشیا حتيم يم، اگر مقصر باشينيب

  .ق و ماندگار شودي عمیک دوستي تواند آغاز یم

نکه لِه مان، ي کنند ولو ای مینکه مردم ھر کاري ایعنين لحظه، يرِش اتفاِق اي کنند که پذی موقع ھا مردم فکر میبعض

  . ستين نيا. نه.  نداردی زنند، اشکالی مان میِ  خورند و توسری کنند، حِق مان را میم

 یِ ارينکه شما را از جنِس آن ھشي ای کند، براین لحظه، شما را باِخَرِد دروِن تان وصل ميرِش اتفاِق اي پذیعنيم، يتسل

  .دي که قبل از جذِب ذھن شدن، بودیارياز جنِس آن ھش. ديبود"  کند که قب�یم

  . کندی، خردمندانه برخورد میارين، آن ھشيبنابرا

 یاريک ھشيد، ي ترسیم و شما نمي فضل خدا محاصره شده اۀليکه بوسي در حال، "به دِف ضرِب ُحکِم تو " پس، 

 یرون بکشد و ما را به خردمندين مخمصه بي خواھد ما را از ایلطف است و م" بزرگ ما را محاصره کرده و تماما

  . ماستیعيِل خودمان برساند، که حِق طبي اصیِ و شاد

ن ي اُفتد، بھتری شما مین لحظه براي که در این، اتفاقيبنابرا.  رقصندی من جھانيھمه، از جمله شما، به حکِم او در ا

  . دي واکنش نشان ندھی مِن ذھنۀلياگر شما بوس. اتفاق است

  . ن اتفاق استي اُفتد، بھترین لحظه مي که در ای، اتفاقی ھر کسیِ برا
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 ۀن نقطيده که بھترين ايِق ايرِش عمي پذیعني ،یزماِن روانشناخت( کند ی کار می، با زماِن روانشناختی چون، مِن ذھنیول

   :دي گویم )نده ستي، در آیزندگ

 . نده ستين جا و اتفاقاتش ھنوز در آي خورد، بھتری بدرد نمین زندگيا

داد را خدا، ين روي افتد، ای که مین اتفاقين لحظه اي ا:ديد بداني شما بایمنتھ. ن لحظه ستين نقطه اش ھميبھتر. نه

  .  ديخوب نگاه کن. ديمقاومت نکن. به نفع شماست. ديرياد بگيد آورده که شما يشما پد ی برایزندگ

 ی و حتمین و منظم و جارين معي َدف ات، که قوانۀآواز و آھنگ و نغم،  "داين رقص جھان پيآواز دفت پنھان و" 

ر و حرکت فرِم من و اطرافم، يي است و رقِص جھان، تغده و پنھاني کوبند، محرمانه و پوشیتو محکم و مسلم بر آن م

   .داستي پیجملگ

دنش يدن و شنيد. دي توان دیست، با چشم َسرنميآشکار ن. ، آن خارش، حالِت پنھان داردی کنی که تو با من میآن کار

  . خواھدیگوش و چشم دل م

ن ذھن يت که شما را از ان اسي، مقصود ا"تاي آورد، نھای شما بوجود می، برای که زندگید در اتفاقاتي دانیشما ا[ن م

  . ديد کشيد، درد خواھيزيد بگرياگر بخواھ. ستي نیزين گرياز ا. ديستي اصِل تان بایِ اند و رويبزا

د يد و درد خواھي مانید، فقط در رقِص فُرم ھا مين، تناوب و تکراِر بانگِ َدف را نشنوي پر طنیِ د صداياگر بخواھ

  .ديکش

  را ز نبات تويرت زيخامش کنم از غ

  بارمیابر شکرافشانم جز قند نم

  در آبم و در خاکم در آتش و در بادم

  ن چارمين چار بگرد من اما نه از ايا

ن چھار عنصرم، اما ي از ایبيد و از باد، گرفته ام، ترکي ام را از آب و خاک، از آتِش خورشیاگر چه ذراِت وجود

 در یراي نامیِ ارينده، من از جنِس ھشي پایِ رپايآنھا، دفراتر از . ستميز نين چھار عنصر نيک از ايچيقت، ھيدر حق

  .  ز در رقص و تجربه ستي که خود نی ایارياز جنِس ھش.  و معرفت و اعتدال، ھستمیگردش، آگاھ

 ی کند، به ِگرِد ما میان مي که مو8نا، بصورِت آب، خاک، آتش و باد، بیچھار ُبعدِ . مي ھستیاريما از جنِس ھش

  . گردند

  .  " گرددید، ميرا ھستيشما که نامِگرِد د، ي ھستیاريِگرِد شما که ھش "  گردد؟ یا ِگرِد چه مجسِم شم

  ".ستم ين چھار تا نيمن از ا" 

  .مي داری جسمیِ ارينکه ھشي ایبرا. مي شناسیم، فقط فُرم را مي شناسی را نمیاريم، ھشي کنیاما ما در ذھن فکر م

   شناسم، یکم را که از جنس ُفرم ھستند، ميزياور را، خشم و رنجش را، فجان را، بين، من جسم را، ھيپس بنابرا

  .  دھمیص مي را ھم تشخی، زنده گی از مواقع، مردگیبعض
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ک از يچي شوم که از جنِس ھیولو در ذھن، متوجه م.  کنمی را در خود حس میر جسمي زنده ترم و نشاِط غیگاھ

  . رندي گیه مي از من تغذن چھار ُبعد،ي، انھايا.  کنمیه شان ميستم اما تغذينھا نيا

  . ه کنمي توانم آنھا را درست تغذین ابعاد بچسبم، نمياما اگر در ذھن به ا

  . دي جدا شوآنھان است که از يچاره اش ا. ديق نکنيتزر مسموم یِ ن ابعاد، انرژي به ا:گفته شد

  . دي کنینکار را نمي، اديده اين چھار ُبعد چسبي چون به ایول

 مان یِ م؟ چقدر به باورھايده اي مان چسبیِ د، چقدر ما به رنجش ھا و کدروت ھا و دردھايريجان را در نظر بگيِد ھ ُبع

  م؟ يده ايچسب

ت ھا بوجود يھر موقع وضع. م که فُرم ھا اطراف ما برقصندي رقصی میما موقع. مي رقصین، جامد شده و نميبنابرا

د، در حاِل ي که در درون باز کرده ايید، در فضاي تان را از دست ندھاد شود، شما آرامشي کم و زیزيند و چيايب

  .ديدن ھستيرقص

  دست فشانم چو شجر چرخ زنان ھمچو قمر

  ن پاکتر از چرخ سمايچرخ من از رنگ زم

  .دي رقصی درون، باز کرده، مثِل ماِه شب چھارده، در آنجا میِ ک آسمان، در فضاي

 یم" ت ھا دائماي افتد، وضعید؟ از آنجا که نوِر تان بر ھر اتفاق مي دھیص مي باِز درون را از کجا تشخیِ فضا

د و رقص از ي شوید، جامد مياگر مقاومت کن.  زنندید و اتفاقات، تعادل شما را به ھم نميرقصند و شما آرامش دار

  .  شودیته مرون آمده و جذِب ذھن و فضا بسيد، ماِه شِب چھارده از آن فضا بياگر مقاومت کن.  رودین ميب

  .ز و رقصمي گشوده و مانند ماه شاد و رھا، در جست و خیتناھيپس، مثل درخت، بال و پنجه به آسماِن 8

که خود پژواک و از چرخِش آسمانم، بلند ين است در حالي ام ھماھنگ با لحن و نغمه و آواز زمیتحرک و چرخندگ

  . گاه من استي مقام و جای و فضاداریآسماِن گستردگ

  را ز نبات تويرت زيش کنم از غخام

  بارمیابر شکرافشانم جز قند نم

 انبوه ۀ ھا و برکت تو، تودیافتي و درینيريرا از شيز. اق و افتخار زبان َدر ِکشمياز فرِط احترام و شور و شوق و اشت

  . بارمینھا نمي و ح�وتم و جز ایري و دلپذيیباي و فتوت و ظرافت و زیش و رحمت و لطافت و بخشش و بالندگِي رو

 که من ی و تا زمانیرت دارينکه تو غي ایبرا. د خاُمش کنمي من بای، فضل و ِخَرد دارد ولینيري نبات و شیزندگ

ا شما بعنواِن مِن ي زند، یِق شما حرف نميگر خدا از طريد که دي گویرت مي زنم، قانون غی حرف میبعنواِن مِن ذھن

  ).ستي نی نبات ھم خبراز،  زندید، او حرف نمي زنیشما حرف م یقتوخب (. ا خدايد يد حرف بزني، بایذھن

   ". بارم یجز قند نم. ابِر ِشکر اَفشانم" نکه از نباِت تو، من ي ایبرا.  کنمی، من خاموش ماما

  د؟يني آفری میکي و نيیبايد و زي افشانید، که در جھان ِشکر ميني ببیاريشود که شما خودتان را بصورت ھش یا ميآ
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ت را يد، وضعي روی که میتي از شما به آنھا تراوش کند؟ به ھر وضعید، ِخَرد و َبرکت و شادي رسی ھر که مبه

  . دي باریر از قند ھم نميغ. ديل که اَبِر ِشکر اَفشانين دلي شماست، به اۀفينکه وظيد؟ نه ايسازگار و ھمآھنگ کن

  . اندازدی راه میوقات تلخ شود، ای که وارد می به ھر مجلسیمِن ذھن. دي باریزھر نم

  .ردي گی جشن میمِن ذھن. ميري گیک جشن مي، ی زنده ب�، مرده ب�، ما در اوج خوشحال:د که گفتيفرض کن

 دعوت شده اند؟ ی چه کسان:مين فکرھا ھستيبه ا. م که به ما خوش بگذرديري گیجشن م.  ُخبیلي خ:ندي گویمردم م

  گران؟ برخورد صاحبخانه با من چطور است؟ يا دي گذارند یترام مشتر احيا به من بينم؟ آي نشیمن کجا م

 ی ميی چه کادویده؟ کي چه پوشی کنند؟ کیدم ميي گذارند؟ تأی دھند؟ احترامم میص ميِر مردم، ارزش مرا تشخيسا

  ... !.  بکنم که مردم بفھمند من چه کاره ھستمید صحبتيآورد؟ آنجا با

  "!. ست ین چه نوع جشن گرفتنيا" 

  .ت نداده اندي گردد چون آنقدر که توقع داشته به او اھمیبعد از جشن ھم با اوقاِت تلخ بر م

  !.ديري را در نظر بگی مِن ذھنی ست، حال، عزای جشِن مِن ذھنۀن نمونيا

ن ي دید، حتي آیرش ميھر چه که گ.  ستيیشه دنبال جدايھم.  بنا شدهیت شدگي و ھم ھويی بر اساِس جدایمِن ذھن

ن اثبات، يِن توست و در ايِن من بھتر از ديد که دي گویل به مفھوم کرده و ميتبد.  بردی بکار ميی جدایرا براخدا 

  .  شودیشترمي بيی کند و عامِل جداین برنامه ھا شرکت ميدر جھِت بزرگتر جلوه دادن خود، در ا

 بارد و مربوط به مِن یت و َزھر مسيشتر کند، ِشکر افشان نيزه را بي و سفت بودن و ستيی که جدایزيپس ھر چ

  . ستیذھن

م، ينيم دوستاِن مان را ببي خواھیم ميي گویاما ُخب م.  ستی، گرفتاری مان ھم با من ذھنیِ  ھایما جشن و مھمان

گر، پنج عارِف ي دی جمع باشند و در مجلسید که صد مِن ذھنيري را در نظر بگیشما جشن ... ھست و ی خوبیِ غذا

   ته باشند، اوضاع، چگونه خواھد بود؟ شرکت داش منیب

*  

م؟ يدينجا رسي چه به ایح دھم که ما براي شما توضین موضوع را براي خواھم ایمن م.  خوانمیت از حافظ ميک بي

 يیاگر مشغول به کارھا. ديد وباور کنيگر بزرگان بشنوياز زباِن مو8نا و حافظ و د" ح را مخصوصاين توضيا

  د؟يد بکنيد که چکار بايرياد بگين بزرگان، يد، از ايد سرگرِم شان باشي که نبایيد، کارھايھوده، ھستيب

  .ديد فھميد، خواھياگر دقت کن

. ميد عاشق شوي بایول. مي شوی، جذِب ذھن میاري، بصورِت ھشیعينا خواسته و بطور طب. ميي آین جھان ميما به ا

حا8 اسمش را ھر ( شدن و با يیکتاي وحدت و یِ  وارِد فضا ویدِن خود، از ذھن و مِن ذھنيرون کشي بیعنيعاشق بودن 

 یِ م، به آن منظوِر اصليريم و وقت بگذرد و بمينکار را نکنياما اگر ا.  شدنیکي ی خدا، زندگ)ديد بگذاري خواھیچه م

  .مي نبرده ای، پین گارگاِه ھستيآمدن به ا
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ات ي مادی دعوا با مردم و ھمسر و بچه ھامان، مقدارم که با خشم و ترس و اضطراب و رنجش ويامده اينجا نيما به ا

  . ميامدين جھان ني ارزش، به اینکاِر بي ایِ ما برا. ميريم و بعد بمي ھم برسیجمع کرده و پول در بانک، به مقام

  :دي گویل است که حافظ مين دليبه ھم.  کندی نمیم، فرقيک د8ر داشته باشيا يون يليک ميم، يري می میوقت

  

  ۴٣۵ شماره غزل ات،يغزل حافظ،

 دي کار جھان سر آیعاشق شو ار نه روز

  یانده نقش مقصود از کارگاه ھستناخو

  . ، فرصت از دست ندهیده شده اياز شوق و شعف، ھنر و عشق آفر. فته و مشتاق شويش

  .ی ذھنیِ م؟ به فُرم ھايده ايبه چه چسب. ، خودت را بِکنیده اي که چسبيیزھاياز ذھن و از چ. عاشق شو

  . رون راي جھاِن ب کنند؟ موضوعاتِ ی می را به ما معرفيیزھاي چه چی ذھنیِ ُفرم ھا

  . ِخ مان رايت و زبان و تاري ملیھمسر و بچه و مقام و پول در بانک و سواد، حت :مثلِ 

ِخ درخشاِن ي تارۀنديد نمايما با. ست استيت گرفتن بد و مضر و ناشاياما ھو. نهم، يِخ مان را بشناسيد تارينکه نباينه ا

   .عاشق شو. مي شوی مليتبد یم، البته وقتيمان باش

 ی که نمی شویر و فرسوده ميا آنقدر پي، یري می رسد و میت فرصت و وقِت جھان، به سر مي، برایو گرنه، روز

  . یدي، نفھمین کارگاِه ھستي، خدا را از ای و مقصوِد زندگی انجام دھی کاریتوان

  در زباِن مو8نا ...ر گي بعد کارگاِه دۀ و لحظیگِر ھستي بعد کارگاِه دۀ ست و لحظیک کارگاِه ھستين لحظه، يا

  . ک کارگاه استينجا يپس، ا.  ستیھر چه که وجود دارد، ھست. ت استي، وجود و موجودیھست

م را ساختم و يرون آمده و وارد ذھن شده و فکرھاين بدن را ساخته و بعد بي در شکِم مادرم، ایِ اريمن بصورِت ھش

 و ی مت�شین ھستي ھم ایپس از مدت.  ستینجا ھم کارگاِه ھستيا ام و یده شده، در حاِل ساختِن ھستييبعد از آنجا زا

  ... شوم یآزاد م

  

  ٢٠١١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 ُقْل َتعالَْوا ُقْل َتعالَْوا گفت رب

  ده از ادبي ستوران رمیا

  .دييايب. ديياي ب:به آنان بگوت شما به من امر کرده که يت، پروردگار در مورد ھدايزان از تربي گری مرکوب ھایا

 یِ اريِر ھشي و زیواني حیِ اريِر آن ھشيز.  خاص استیاريک ھشيذھن، . ميم و وارِد ذھن شدين جھان آمديما، به ا

  . دييايبا8 ب. دييايبا8 ب :خدا گفته.  ستی درختیِ اري، ھشیوانيح

   .نهد، يياي و پرواز کرده و به آسمان با بال درآوردهيد و يما شويا سوار ھواپينکه نردبان گذاشته و ينه ا
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د، ي حضور است، صعود کنیِ اري که اسمش ھشیگري دیِ اريد، به ھشي که داریت شده اي ھم ھویِ  فکریِ ارِ ين ھشياز ا

  .  اصِل شماستیِ ارين ھشيا. دييايب

  . ميستيوان ني ست گر چه مثِل حیواني حیِ اريکنوع ھشيم، ي که در ذھن داری جسمیِ اريھش

ده ي بری، از اصِل زندگی فکریِ  ھایت شدگين ھم ھوي ما، با ایول.  وصل استی به زندگیزيوان بطور غري حرايز

  . دھدی، مورِد خطاب قرار م "ده از ادبيستوراِن َرم" ل ما را ين دليبه ھم. ميم و ھنوز متولد نشده ايا

  . ی زندگن مسلمِ يرت و قواني شدن با غی و ُشکر از خدا، موازیقدردانست؟ ي چادب

  . مي نبرده ایان پيه و جريست و به قضيم، از ادب ني داشته باشمنم و ي کنیاما اگر در ذھن زندگ

  . دي را برتر کنیاري ھشۀ مرحلیعنيد، ييايب با8، ) قرآن استيۀآ(ا با8 ين درخواسِت بيا

. ميده از ادب است، با8 بروي َرمیِ اريھش م، کهي که ا[ن در ذھن به آن مشغولی جسمیِ واني حیِ اريد از ھشيپس ما با

  .  وصل استی، به زندگیزيوان، بطوِر غريرا حيست زيده از ادب ني، َرمیوانيِل حي اصیِ اريھش

م و ي مفاھیکسريآنجا به .  کندیست و کمکِ مان نمي به ما وصل نیم، ِخَرِد زندگي قطع ھستی ما از اصِل زندگیوقت

ل به ين دليم، به ھميري گیم ميم و تصمي کنی ھا دست و پنجه نرم م ترس ھا و اضطرابیکسريمفروضات، با 

  .مي دھیگر را مورِد سوء استفاده قرار ميکديم، ي کنیگر حمله ميھمد

  ... م، يم تا حِس بزرگ تر شدن، کنيد به خود اضافه شان کنيم مھم اند و باي ما مفاھیبرا

  .ميديده، ما َرمي سھم و سرنوشت و ُحکم و مقصِد خود  َنَرمر ازيآن ش. ده از ادب استي َرمیِ واني حیِ ارين، ھشيا

   کنند؟یمردم چه م. ميد با8 برويپس، با

 آورد که ی و اضطراب، آنقدر به آنھا فشار میترس و نگران. رندي گی قرار میِر اضطراِب مِن ذھنيشتِر مردم، زيب

  .با8 بروند. د صعود کننديبا رسد که یبه فکرشان نم.  کنندی، تنزل میاريِن ھشيري زۀبه مرحل

ش از حد و مصرف يمصرِف قرِص ب.  برندیا مواد مخدر، پناه مي ی الکلی ھایدنِ يبه گرفتِن انواع قرص ھا و نوش

م، يم بروي توانی نمیواني حیاريما به سطح ھش.  بردی، می درختیِ اري و مواد مخدر، انسان را به ھشیمشروبات الک

  .مي مانیمثل درخت م. ميم برويان توی می درختیاري به ھشیول

  .ک آدِم چھل، پنجاه ساله، بخواھد دوباره به عقب، به شکِم مادرش برگرددين است که يمثل ا. ميد به عقب برويما نبا

  .ا با8يب :ست که گفته شدهيھوده نيب. ست، رو به با8ستيِر حرکِت ما به عقب نيس

  .ل کنيبد را تیاريھش یعنيا با8، ي ب:منظور از دعوتِ 

  .ديعاشق شو. ديل شويد تبديبا :پس، تا بحال، حافظ گفت

  .ا با>يب :دي گویمو8نا از قرآن م

  .مي کنیار ِاغواگر است و ما دل نميذھن، بس. ميد از ذھن خودمان را بِکنيِن مختلف به ما گفته شد که بايبه عناو
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  ١ شماره غزل ات،يغزل حافظ،

  اَِدر َکأَسا َو ناِوْلھایھا الساقيB ا اَ يا8َ 

  ھا افتاد مشکلی اول ولکه عشق آسان نمود

 که ین ُفرم و جامي، شراب را در کاسه ھا، در قدح و ظرِف وجوِدمان، در ھمیساق.  ستی خداست، زندگیساق

  . ز و بِگردانيم، بريھست

  .یکدام شراب؟ شراِب روحان

د، کل يريضاوت بپذد و شرط و قبل از قين لحظه را بدوِن قي، اتفاِق ایعنيد، يم شوي، ھمان که اگر تسلیاريشراِب ھش

 ست ی نابیِ ارين شراب، آن ھشيھم.  شودیات، ميت و خصوصيفي و کی از چگونگیدي جدۀستم شما، وارد مرحليس

 گرداند و ی را در مجلِس لحظه، می تعالۀ وقفه، آن قدِح مست کنندی در لحظه، بیساق.  کندیکه حافظ به آن اشاره م

ختن بر سرو جاِن ي ری قدح، براۀرنديو بدوِن مقاومت، طالب و گ، حواس اش جمع باشد ی چرخاند، تا چه کسیم

  ش باشد؟يخو

  نطور است؟يچرا ا

 یم مياوست که تصم.  ذھن، در آوردۀن است که تو را از مخمصه و محفظي ایُحکِم زندگ :م، گفتيامروز خواند

  . ديافت و بنوشي را دريی و رھاید، قدِح رستگاريم کند که قادر باشيتان تنظي برایت ھا را طوريرد، وضعيگ

نطور يا. نه ....خدا ما را فراموش کرده و با ما دشمن است :ميي گویم و مي کنینھا را در ذھن باور نميالبته ما ا

 و قدرت ید که به فرا خوِر فراست و آمادگيين شماي گرداند، ایزد و مي ری را می شراِب روحانیزندگ. ستين

  رد،ي گی سرچشمه می که از زندگیدِن شرابِ يم که با نوشيري گیجه مينت. دي کنیص و توجه خود، قدح را طلب ميتشخ

  . رسدی آسان به نظر میليکه ابتدا، خ. دي رسین راھھا، به محضِرعشق مي از بھتریکي، بعنوان ميتسلِق ي از طر

  ؟ !مي شوی ميیکتاي یِ م، بعد وارِد فضايرون بِکشيم بي ست خودمان را که جذِب ذھن ھستیفقط کاف " :مي کنیتعجب م

  "!.  ندارد ین که کاريا

  ". افتاد مشکل ھا یعشق آسان نمود اول، ول. "  کار داردیليالبته که خ

 تان را یِ د، رنجش ھايندازي تان را بیِ  از دردھاید، قسمتي شوی شود که شما مجبور میمشکل ھا آنجا شروع م

  ...د، يگران را کنترل نکنيد، ديد، سکوت کنيندازيب

 در ی در رابطه اموِر مردمیعني. گران خانه َمسازيِن دي در زم:دي گویم که ميد در غزل ھم داريم ديدر ادامه خواھ

ِن آنھا ي نکن، قصد عوض کردِن آنھا را نداشته باش، در زمیاطراِف تو ھستند، دخالت نکن، کنترل نکن، امر و نھ

  . مي کنی ھمه کار مت نکردِن حد و حدوِد خود،ي ما با رعایول. خانه نساز

 ی زنند و رفتار نمیل ما حرف نمي مطابِق میم، وقتي کنیف مين تکليي ھمسر و بچه ھا و دوستاِن مان تعیما برا

  .  مان رفتهیِ م و آبرويم که کم و کوچک شده اي کنیکنند، فکر م
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، یِر ذھنياما آن تصو. ديستت ھيد، ھم ھوي خود ساخته و تصور کرده ای که برایتي خود، شخصی شما با مِن ذھنیعني

  . ستيد، اصِل شما نيستيشما ن

 ھستم اگر نتوانم فرزندم یگر کيپس من آن موقع د :دي دھید؟ پاسخ مي مردم بردارین کنترل را از رويد اي توانیا ميآ

ش که او را  ھمسرِ ینيگزي کنم و در جایر دھم؟ اگر نتوانم با دوستم غمخوارييت کنم؟ اگر نتوانم ھمسرم را تغيرا ھدا

  ... ھستم؟ یدا نکنم، پس، چگونه دوستي او پی را برایترک کرده، فرِد مناسب

 یِ اريِق ھشي مان آزاد شود، از طریِ ر فکرھاي زیاريم که اگر ذھِن مان ساده و ھشي کنی اظھاِر ذوق وشوق میليخ

   ...م، ين جھان پخش کنيدر ا و برکت را يیبايم، و ِخَرد و زيم، ذھِن ساده شده را فعال کني توانیحضور، م

مقاومت و سماجت . مي خواھینم. مي اُفتیر ميم، گيم رھا کنيده اي را که چسبيیزھايد چيبا"  که عم�ی در قدم بعدیول

  .مي کنیم

  .  دھمیح مي را خدمت تان توضیامروز ھم قانون تعھد و ھماھنگ.  شودینجاست که قانون جبران مطرح ميا

  . دي کنیافت نمي را دریپاسخ و انعکاسد، ي را ندھيی شما بھاطبِق قانون جبران، تا

ذھن به . مير افتاده اي ما در ذھن گۀشما وھم.  ھر دو مربوط به ذھن استیتعھد و ھماھنگ قانون و جبران قانون

  . ديِن ذھن عمل کنيد با قواني کند و شما بای واگذار نمیراحت

د، پاسخ و ي، را ندھی، موردیعادت و مراِم ذھن، اگر شما متاعطبِق .  شدهیذھن ما به عوض، بدل کردن، شرط

  . ديري گیعوِض آن را نم

  . ديري گید، حضور نميندازيطبِق قانون جبران، ھم اگر رنجِش تان را ن

شرفِت ي پید پوِل تان را براي اگر شما حاضر نباش:ن است کهي کند، ای ھم که در رابطه با گنِج حضور، کار میقانون

 یزي چی کنم ولی من زرنگم برنامه را دنبال و استفاده م:ندي گوی میبعض. دي کنیشرفت نميد، پي خرج کنخودتان

  . ستيان ني فھمد و در جری ھم نمیکس.  کنمیمشارکت نم.  پردازمیبابِت جبران آن نم

  .ی استفاده ِبَبری شود، براستی از آنچه ارائه می توانی، نمی و ابتکارت را حفظ کنین زرنگيکه، اگر ايدر حال

 ید از دستآوردھاِ يد تا بتواني، جبران کنید، به نحويافت کرده ايد آنچه را که کسب و دريبا. ن قانون جبران استيا

 را یافتي دریِ د، بھاي کنیستادگي ایاما اگر بعنواِن من ذھن. دي تان بھره ببریافت شده، در زندگيخوب و مثبِت در

  .ديتجربه کن"  حضور را عم�یِ شادد مسرت و ي توانید، نمينپرداز

م، کارم ين دروغ را نگوياگر ا. ده دارديم فاين دروغ گفتن، برايستم، و اي نیِط خوبي ا[ن در شرا:ندي گوی ھا میبعض

  .  مانمی رود و عقب میش نميپ

  . مي  گویراست م"  مال جمع کردم، بعدای مسائلم حل شد و مقداریم، وقتي گوی دروغ میپنج سال" فع�

ن ي دھد که ذھن، ای، اجازه نمین بدست آوردِن مجاني، ای شدگین شرطين دروغ، اياما طبِق قانون جبران، ا

  ".  گذارم مال تو شود ی، نمیديحا8 که زحمتش را نکش " :دستآوردھا را از آِن خود بداند
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 آن در یِ ايد از مزاينکه بتواني اید، براي شنوین آموزش ھا را مي ایوقت. دي مشارکت کن:ن، بارھا گفتمي ھمیبرا

  ...د، ي کنید، مشارکت مي تان بھره مند شویِ زندگ

  .  َپَردیست و مي نی، جبران نشود، ماندنی که بنحوین دستآوردھا در صورتيد که ايبدان

  . مي کنین مطلب اشاره ميامروز در قصه به ا

د قانوِن جبران را که مربوط به ذھن است اجرا يشما با.  شودجذِب جان آن ید محتوايست، بايدن و نوشتن نيفقط شن

د يد کلي ست که بای مثِل زندانبانیمِن ذھن.  دھدیذھن اجازه نم. دييد، تا ذھن اجازه دھد که شما از آن درون در آيکن

  .ستي نینکار عمليد اين ذھن را اجرا نکنياگر قوان. دييايرون بيد بيندازد و درب را باز کند، تا شما بتوانيرا ب

   :ن قانونيطبق ا.  ستیقانوِن تعھد و ھماھنگگر، يقانوِن د

  .  شودید، اخ@ق و رفتار و سلوِک تان با او ھماھنگ مي شوی متعھد میا اصليا باور يده يک اي شما به یوقت

  .  شوندی متعھد نمیبعض. ديد آن را اجرا کنيبا.  ھم مربوط به ذھن استین قانوِن ھماھنگيا

  رد،يانطباِق عمل با گفتار، اگر صورت نگ. ین بودن و راست گفتاريراست.  ستیان راستيزش، بنن آمويدر ا" مث�

ن تعھد، بطور معجزه يد، باورھا و اعماِل تان با اياگر متعھد باش. دي متعھد باشید به راستيشما با. دي رویش نميپ

  .  شودیآساھماھنگ م

  .  کشف کرده انديیبار، دو روانشناِس کانادان ي اولی ست که برای، قانونیقانون تعھد و ھماھنگ

 یزيتا شما متعھد به چ.  ستین قانون زندگين و مھمتري بعد از قانون علت و معلول، بزرگتریقانوِن تعھد و ھماھنگ

  . دي انجام دھيید کارھاي متعھد شدن، شما بایبرا.  شودید، فکر و عمِل تان با آن تعھد، ھماھنگ نمينشو

 تواند به شما کمک کند تا از ذھن ید که مي انجام دھيید در ذھن کارھاي توانیم که شما مي رسیجه مين نتي به ایعني

  م؟ي شویچطور متعھد م.  ستی از آن کارھا، قانون تعھد و ھماھنگیکي. ديآزاد شو

  .ح داده و نوشته اندي توضیروانشناسان مورد را بخوب

دا يش پيگار گرايغم آنکه ده بار ھم ترک کرده اما باز به سمت سريعل. گارش را ترک کندي خواھد سی میکس" مث�

  . کرده

پس، بلند .  استتعھدک يبنِد ي، پا"گارم را ترک کردم يمن س " :دي بلند بگویِ ن مردم با صداين فرد، اگر در بيحال، ا

  . شتر استين مردم، تعھد بيک تعھد است و بلند گفتن بين عبارت به خود، يگفتن ا

ن رابطه بپردازد، باز ھم تعھدش ي در اینه اياگر ھز.  ستیسد و اع�م کند، باز ھم تعھدش مافوِق تعھِد قبلياگر بنو

  .گار برودي دوست دارد دوباره به سمِت سیگاريھمانطور که فرِد س. البته ممکن است دشوار باشد. شتر استيب

  . ستيحمل نشود، پس متعھد ند پرداخت شود، اگر تي ست که باینه اي دارد، اما ھزیزحمت و سخت

ھر دفعه دوباره بلند . نه ستيگار نکشد در حاِل پرداخِت ھزيک روز، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز سياگر 

  .  خواھم سراغش برومیگر نمي را ترک کردم و د)یگريا ھر عادِت دي(ن عادت ي من ا:دي گویبه خود م
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اگر ما پوِل مان را در .  شودی را اع�م کند، به آن متعھد می، موضوعن، در مقابل ھزاران نفري دوربی که جلویکس

  .  ستی مھمیلي خۀن پول از نظر ذھن، مقولي دھم، ایح مي شما توضیم، بعدھا براي خرج کنیرابطه ا

د ي توانید ميشما اگر خواست.  را مطالعه کرد عاملی شدگیشرطنر، موضوِع ي بناِم اسکین بار روانشناسي اولیبرا

 مطالعه ی، را کم "یا ابزاري، یله اي شدن وسیا شرطي عامل، ی شدگیشرط"  )Operant Conditioning(موضوِع 

 . ح دھمين موضوع را توضي، ای و برنامه اید در فرصتيشا. ديکن

  . ندي نشیزھا مي چیلي خی ست که جایه ايپول، وجه و ما :ندي گویم" اصط�حا

  .ميه ا شدیت پول شرطيما به موضوع و اھم

  . ديد، در حاِل متعھد شدن ھستي، بکار ببری از پوِل و وقِت و ت�ش و زحمِت تان را، در موردیشما اگر مقدار

تعھد،   و جبراند و با دو قانوِن ي را به گنج حضور، کمک کنیح را داده ام که بھتر است شما مبلغين توضيمن بارھا ا

  . دي شوی، موازیھماھنگ

  .ديد، از آِن خود کنيري گی را که می دھد مطالبین، ذھن اجازه مبا قانون جبرا" او8

د که باورھا و يد ديبعد از آن خواھ. دي شوید، متعھد مي کنیافت ميد و دري شنوین برنامه مي که از ای، به اصول"دوما

  .ابدي ی می، ھمگن شده و ھمخوانیرفتار و عمِل تان، به موازاِت قانون جبران و قانوِن تعھد، ھماھنگ

د که در حال متعھد شدن يد ديد، خواھي صرف کنینه اين مناسبت ھزيد، شما اگر به ايم مقاومت نکنيي گویما م" مث�

  .ديھست

د، يده و فکر و رفتارتان با آنچه که متعھد شده اي ایعني.  شودیرد، فقط قانون ذھن اجرا مي گی صورت نمیمعجزه ا

  . ديود استفاده کنن قانون به نفع خياز ا.  شودیھماھنگ م

د، ي مقاومت نکنیوقت. دي دھد که مقاومت نکنی، اجازه مید، مِن ذھنيد مقاومت کني خواھی شما نمیوقت" فرضا

 یکم.  گذاردیش مي تان رو به افزایِ اري آرام آرام، ھشی که آزاد شود، پس از مدتیاريھش.  شودی آزاد میاريھش

  .  و نه ذھند شدي حضور خواھیاريبعد متوجه کارکرِد ھش

  . ردي گی اموِر شما را بدست مۀ حضور، اداریِ اريھش

د که يفکر کن. ديت کنيرعا" ن دو قانون را حتمايشما ا. ن خاِص خود را دارديرا قواني گذارد زی ابتدا، ذھن نمیول

  . دي تان اجرا کنی شخصی آن تأمل و در زندگی کند؟ روی چگونه کار میقانون جبران و قانون تعھد، ھماھنگ

  .  ما افتادی برایريم، اتفاق خي که کردیند، پس از کمکي گوی میبعض

 تواند با وقِت خود قانون ی میست، کسيمسئله فقط پول ن.  شودی اجرا میقانون روانشناخت". معجزه نشده  .نه" 

که فکر و  دھد ید، ذھن به شما اجازه مي کشی زحمت میوقت.  تواند زحمت بکشدی میکي. ت کنديجبران را رعا

رد و شما ي گین در درون صورت ميد و ايد، ھماھنگ کني که نسبت به آن متعھد شده ایزيرفتاِر تان را با آن چ

  .دي دادیانجام نم" د که قب�ي شوی ميیکباره متوجه انجام کارھايبه . دي شویمتوجه آن نم
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  .ديده ايتعھد گرد ميیب ھايرا به پرنسي ز...د و ي شوی نمیر شده، زود عصباني انعطاف پذ

 تواند پنج یک دروغ گفتن، مي اُفتد که با ی می شود، فردا اتفاقین بودن متعھد مي و راستيی به راستگویکي، "مث�

  . خواھدید و پنج ھزار د8ر را ھم نمي گویدروغ نم.  کندینکار را نمي ایھزار د8ر بدست آورد، ول

  .  دھدیب ادامه مين ترتيو به ھم

ن ين راستي شود، ایمعجزه نم. ن تعھد ھماھنگ شدهي شود که افکار و گفتار و رفتارش با ایتوجه م میپس از مدت

  . به اعمال خود شما داردیبستگ.  آوردیبودن آثار خود را بوجود م

  . گرددی تان شکوفا می در زندگین راستيج آثاِر ايد، بتدرينه اش را ھم پرداخته اي متعھد شده و ھزیبه راست

. صبر کنند :د گفتيم، بايم به گنِج حضور برسي خواھی دو ماه میِ  ما ط:ندي گوی که عجله دارند و میکسانپس، به 

د زمان يبا. وه دھديم که فردا به ما ميم و توقع داشته باشيم درخت را امروز بکاري توانینم: دي گویقانون مزرعه م

 یم، حداکثِر سعي کاریم، ھمانطور که درخت را مي کنیم و قانوِن جبران استفاده یاز قانون تعھد و ھماھنگ. بگذرد

  .  ھم طول بکشدید مدتي بایم که آب و کود و آفتاب، به آن برسد، ولي کنیمان را م

 مان را یِ م، اما ِگل پايا برويم و به دريرون بکشي مان را از ِگل بیِ م پاي خواھیم که مي ھستی ما مثل آب:ميبارھا گفته ا

  .  کندی ِگل ول نم. ِکشدیگرفته و م

  .  کنندیگر، شما را رھا مي دیِ  ذھنیِ ن، من ھاي و مشتقاتش ھمچنید که من ذھنيد فکر کنينبا  

  . جاد کننديان ممکن است مزاحمت ايم، اطرافين امروز خودمان را از ذھن متولد کنيم که ھميريم بگياگر تصم

  .  کنندید مجاي مان درد ایِ  خواھند کنترل مان کنند و برای  میافراد

   کنند؟ یگران ھم ما را کنترل نميا دي آیم ولي کنیم، کنترل نمي کاری نمیزيگران چيِن ديما در زم

 یجاد ميمان درد ايگران براي دیم که وقتي برسید به درجه اياما ما با.  کنندیجاد مي ما درد ایگران برايالبته که د

  . مي کنی خود کار می ت�ش، روی با مقداریول. ميفيعالبته ابتدا، ض. ميم فضا را باز کنيکنند، بتوان

باز دوباره شب .  کنندی زند، صبح مردم لگد مالش می شود، شب جوانه میاده رو کاشته مي که در پیمثل آن درخت

  .  کنندی زند، صبح باز مردم لگد مالش می جوانه میکم

ل به ي تبدیوقت. مزاحمت و لگد مال شدن، رشد کندم، تا بدون ين است که از ھمان ابتدا دور آن حصار بکشيدرست ا

  .  کنندی شد، مردم از کنار آن عبور میدرخت تنومند

 ما را به ی من داِر ذھنیِ اري و ھشید که من ذھني خواھم شما بدانیامروز م. مي خوانی را از مو8نا میمطلب" مجددا

  .  رساندی نميیجا

 ست و یني که از محصو8ت زمیگري دیمِ .  کندی شما کمک م حضور است و آن بهیِ  وجود دارد که میک مِ ي

م، به ما کمک يري گیده ھا مي که ما از پدیِ ا خشنودي یت روحيد و حمايي دھند مثل تأی من دار به شما میانسان ھا

  .  کنندینم
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  ١٩١٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  ما را بگردانی میا ساقيب

  ن قضاھا را بگرداني ایبدان م

  ردد که از با8 بگیقضا خواھ

  شراب پاک با8 را بگردان

   خود که باشد با غبارشینيزم

  ا را بگردانين و چرخ و دريزم

از شما . تان موثر خواھد بوديد که برايد ديد، خواھي آنھا تأمل کنید و روين اشعار را پشت سِر ھم بخوانيشما اگر ا

  .ديد تا حفظ شويات را آنقدر بخوانين ابيبارھا خواھش کرده ام که ا

  .م، بگردانيد بنوشي را که بای ایا آن ميب :دي گوی میساقبه 

 ید، جذِب جاِن ما مي آیرمان ميم گيِق تسلياز طر"  که مث�ین مِ يبا ا. مي شنوین عبارت را گفته و خودمان ھم ميما ا

  . گرددیشود، قضاھا، م

 یدِن ميم با نوشي توانیکه ما م. دي آیمن لحظه، به سر ما ي ست که در اثِر مقاومت در مقابل اتفاق ايیقضاھا آن ب�ھا

ن به بعد ياز ا.  ميِر حرکِت قضاھا و ب� ھا را بگردانيز و صبر، سيم و توکل، با پرھي و اراده، با تسلیاريھش

  .مي ھستیکي یما و ساق. ميريد آن را بگي دستش گرفته، ما بای را ساقیاري و ھشیداريشراِب ب. مي کنیمقاومت نم

  . ن از ُفرم و از غبار ساخته شدهي ست، زمی جسمیِ اري، ساخته شده از جسم، ھشین، مِن ذھنيزم

  . دي آیله فکرھا و دردھا بوجود مي ست که در ذھن، بوسیھمان گرد وغبار و ابھامات

  . ميني گذارد روشن و شفاف ببی ست که نمیت شدگي و ترس و ھم ھویگرد و غبار، فکرھا و دردھا و نگران

  . ميني بیم، گرد وغبار را ميني ببیاريبا چشِم ھشنکه ي ایما بجا

  .مي و فُرم ھستی جسمیِ اريدر ھش. مين است و با8 نرفته ايي پایاري ھنوز ھشیوقت

  .بلهم؟ يا ما مسلط و اداره کننده جھان فرم ھستيآ. ن جھاِن فرم را بگرداني، شما ا"ا را بگردان ين و چرخ و دريزم" 

  .تان خوانده امين غزل را ھم برايا. مي دھی میکه به جھاِن ُفرم، انرژم ين ما ھستيد، ايم ديخواھ

  ن خورده سودايشم دگر زيندين

   سودا را بگردانیايا دريب

  اگر من محرم ساغر نباشم

  ر و ا8 را بگردانيمرا 8 گ

  یھا ز مستن دلياگر کژ رفت ا

  پا را بگردانیدست و بیدل ب
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  .  ترسمیون خورده، نم سودا و جنیِ من از، حماقِت من ذھن

  .  را بگردانیاري ھشیِ  جنون، فضایِ ايا آن دريب. دي ترسیشما نم

  .ميم به آنجا بروي خواھیما م

  !.ميستيد، ني آی که از آنطرف می، شرابیزدي ایِ ، ما َمحَرِم م!ميستيما َمحَرِم ساغر ن

  ".ر ي گ>مرا " 

  .  ذھن استیِ  ُفرم، فضایِ  فضا>

  .  خداستی فضاا>

. ستياز جنس اصِل ما ن. ستي خدا نیم وليده اي ست که ما به آن چسبیزي، ھر چ>. مير کرده اي گ> یِ ا دائم در فضام

  . مي ھستیکيرد، ما با خدا ي گی ذھن صورت نمۀلي که بوسيین شناسايق تريدر عم.  ستیکياصِل ما با اصل خدا 

  .ميم، خدا را شناخته ايرا بشناسم و اگر خودمان يم، خود را شناخته اياگر خدا را بشناس

  . رد؟ شماي گی م> یک

  .ستمين من ني ا:ديي گوید و مي کنیم>  دھد، ید و ھر چه ذھن به شما نشان مي روی ذھن میشما به فضا

ده و حول ي که فکر شما را دزدیتي کشد، ھر وضعی کند، به سمت خود می ترساند، مضطرب میھر چه که شما را م

 که به ذھن تان یزيھر چ" اص�. ديستيشما ن. ، ستنه خدانھا، ي اۀھم. دي کنی م>د، شما آن را ي چرخیمحور آن م

  . یچي ماند؟ ھین چه ميپس بنابرا. ديستيد، شما از جنس آن ني آیم

 روم، اگر انسان ی کج میاگر من از مست". ھمان را بگردان . " ديشما و خدا ھست. دي، ھستا>، ھمان یچيشما ھمان ھ

  . ، که دست و پا ندارد، بگردانی دست و پا را، ھمان خدا، زندگیا، دل بي رود، تو بی دلش کج مو

   ده که اندر جا نگنجمیشراب

   مرا جا را بگردانیچو فرمود

  ". ده که اندر جا نگنجم یشراب" تو 

 یا به من شرابي و تو ب خواھم حفظ اش کنم، خدا ھم جسم استی دارم، می مِن ذھن:دييد که بگوي رویشما به ذھن نم

  .ميديم و در جا گنجياد، آمديت زي نھایکبار در اثر کاھِش بيکه، اندر جا نگنجم، ما . بده

  .رون بِکِشميدار شوم، خودم را بي بده که بیا[ن به من شراب

  .دي گنجید و در جا نميت ھستي نھاید که بي دانیم. ديدار شدن ھستين آموزش ھا در حال بيشما با ا

  . مين لحظه ھستيت و از جنس ايرا از جنس ابديم، زيستيا ھم نريم

  .  شودیم وارِد جاِن شما ميشه با تسلي از آن شراب ھمی، آن شراب کدام شراب است؟ نمونه ا" بده یشراب" 

  ".، جا را بگردان یتو به من گفت" 

  .نهم؟ يا ما فکرمان ھستيآ. مي مان ھستیِ  فکرھاۀما اداره کننده و خ�ق ھم. مي فرم ھستۀما فرماند
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  .دين چھار ُبعد ھستي اۀشما اداره کنند.  حضور باشندیارير نظر شما بصورت ھشيد زي، بای ذھنیتمام فرم ھا

ت يم و حس ابديت فضا داري نھای بیعنيم، يت داري نھاین لحظه عمق بي در ایوقت. ن چھار بعد، جا و مکان، ھستنديا

  .  افتندیت ھا در ما اتفاق ميوضعا فرم، يا مکان يم، جا ي کنیھم م

  . ر نظر شماستيت زيد، وضعيستيت ني افتند، پس شما از جنس وضعیت ھا در شما اتفاق ميوضع

در شما اتفاق . ديت ھا را در آغوش گرفتيد، وضعيت شويد و از جنس وضعيزه کنيت ستينکه با وضعي ایشما بجا

ت ھا يت ھاست که راه حِل وضعيا اتحاِد شما با وضعيوش گرفتن و از به اصط�ح بغل کردن و در آغ" اتفاقا. افتاده

  31 .دي آیو راِه حل مسائل بدست م

زه يم و به ستيزه کني خواھد که ما ستی با تمام توان مین من ذھنيا" اتفاقا. دي شوید، از جنس او ميزه کنيبا ھر چه ست

  .  کندیِب مان ميق و ترغيتشو

  . ن، بکشا مرا ِبزَ ي ب:دي گوی میمن ذھن

  .  شودی تر مینه، چون باخشم و خشونت او قو. مي را بکشیا مِن ذھنيم يزه کني ستیم با مِن ذھني توانی ما نمیول

 ین بردن طرِف مخالِف خود، او قوي از بۀديت شدن، با جنگ و اي با جمع کردن و ھم ھويیبا بلند حرف زدن، با جدا

  .ستينھا راه نيا.  خزدیگر در ذھن ميد ی رود، بلکه بصورتین نمياز ب.  شودیتر م

  

*  

 دارد، در ما ی و دانستن، که ما را در ذھن نگه می و دانشمندیا حِس با سواديم آيني خوانم، ببیت از مو8نا ميچند ب

  . دانمینم.  دانمینم :ديين است که شما بگوير، اي مسۀرا، فانوِس فرا راه، چراِغ روشن کننديھست؟ ز

  .  دانمی م:دي گویاگر سوادش با8 باشد م" ، مخصوصای ذھن متأسفانه، منِ یول

  . داردین تصوِر دانستن ما را در ذھن نگه ميا

  .مي مانی بھره می بیم و از ِخَرِد زندگي کنیت و آنھا را رھا نميمان ھم ھوي دانم، با دانسته ھایم ميي گوی میوقت

 يین شناسايات، حداقل اين ابيخواندن ا. ستيان چيد که جريشو یات ساده ھستند و شما با خواندن آنھا متوجه مين ابيا

  م؟يد بکنينجا چه بايست و ما اي چیم موضوع و منظوِر زندگي آورد که بفھمیرا در ما بوجود م

م و به ي کنی ميی حس جدایگران و از زندگي از دی که با مِن ذھنین صورتيا به ھميم؟ آيبه چه صورت کار کن

  م، خوب است؟ عاقبت دارد؟ ي کنیفرمان او عمل م

  نکارھا غلط بوده؟يم که اي شویا نه، موقع مردن متوجه مي

  . ده و پر درد بودهي گندیم، باشنده اي کرده ای، که با آن زندگیم، مِن ذھني داریامروز ھم در مثنو

  . ميده اي ندشه با ما، که او راي بوده و ھمیاز و ُپر از زندگي نی کامل و بيیکه، اصل مان، خدايدر حال
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  ۵٢۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  با عقل خود بس اوستاد معتمدغره مشو

  کاستون عالم بود او نا8نتر از حنانه شد

  امدهيام چون گل قبا بدردهيمن که ز جان ببر

  گانه شديزان رو شدم که عقل من با جان من ب

  ھا مغلوب بحر ھوش شد ھوشیھان قطرهيا

  ھا مستھلک جانانه شدزهين جان ريذرات ا

  م؟ ي شوی، مغرور نمیما با عقِل مِن ذھن

 یارير ھشييکدفعه تغين مو8نا که ياز جمله ھم.  که ستون عالم بوده اندیار استادان معتمد و مورد اعتماديچه بس

ل شده و متوجه شدند که دانش و عقِل من يکدفعه تبدينھا استون عالم بودند، يا. داده، نا8ن تر از ستوِن حنانه شده اند

  . برد و به جھنم برده و پر از درد کرده یست و ما را به جھنم مي شرط نیذھن

  .دميرون پري ب:نيبنابرا

اب آن حضرت،  ين ستون، در غيا.  کردهیه مي بوده که حضرت رسول، ھنگاِم موعظه، به آن تکیحنانه، ستون

ات واني عالم، درختان و حۀم، ھمي رسی به حضور میوقت" م، واقعاي داریامروز ھم در مثنو.  کردهیناله م) کيسمبل(

  .اج دارنديو انسان ھا به ما احت

گاِه خودشان ي و توان و جايیباي کند که زیه موجودات کمک مي شود، به بقی که از ما صادر میآن برکت و آن انرژ

 مرتب يیده که برکت خدايبه حضور رس" ک انسان کام�ي به یک درخت وقتيست که يد نين، بعيبنابرا. را بشناسند

  . ردير بپذيرسد، از او تأث کند بیاز او تشعشع م

  .گانه شدهيده ام و جاِن من با عقِل من بيم را مثل ُگل دريده ام و قباي بریمن از جاِن من ذھن

به . ميم شده ايتقس زه ھايا[ن، به جان ر. ستي نیم، جنس مان مادي شویاري از جنس ھشیپس اگر، باشنده ا

ک قسمِت مان ي.  ذھن ھستندینھا اجزايا. ميم شده ايم، تقسيتت ھسي مختلف که با آنھا ھم ھویاصط�ح، به فکرھا

زه ھا که ين جان رين الگوھا فعال و حس وجود در آنھاست، ايا. زه اندين ھا جان ريک قسمت مان آنجاست، اينجا، يا

  . د شونید، مستھلکِ جانانه مي شویم مي شما تسلیوقت.  کنندیند و مقاومت مي آی با8 میدر ماست، ھر از گاھ

د و ناکارش يري پذین لحظه را ميد و شما اي آی من دار که در شما با8 میھر الگو. ميدا کرده ايما ا[ن راه آن را پ

  . دي دھیش مي را افزایاريد و ھشي کشیرون مير افتاده بيزه را که گيد، آن جان ري کنیم

  . ديستي نیل من ذھند و از جنِس عقي حضور ھستیاريد که از جنس ھشيد دي، خواھیدر نقطه ا

  ن شمع را پنھان کنميخامش کنم فرمان کنم و

  د و مه پروانه شدي که اندر نور او خورشیشمع
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   . زنمیحرف نم".  کنم یخاموش م" 

  .ميدي رسیدوباره به سکوت و خاموش

آن  یداريرا نور و حرارت و حرکت و رقص و بي کنم، زی را که در درون من روشن شده، حفظ و حراست میشمع

 ناب است که در من یِ اري آن ھشیِ دارير و حرارت و حرکت و رقص و بي از نفوذ و اعتباِر آن نور عالم گینشان

 ی که در دروِن من افروخته شده، مید و ماه، مثل پروانه دور آن مستعد، آن شمعيُکل و جزء، خورش. مشتعل شده

  .گردند

  ن کوچ و َق�نيران نبود ُعشر زميبر ده و

  ابم َمَطلَب در سخنم نقد و خطامست و خر

گر پرداخِت ي شود، دی مت�ش)ميبارھا گفته ا(ِل ده است ياگر ذھِن من دار ھم که تمث.  بندندیات نميران، ماليبر دِه  و

.  دادندی بوده که میاتين، سرانه و ماليکدھِم محصوِل زمي یعنين، يُعشِر زم. ات درد استيمال.  نداردیات لزوميمال

 کرده ی ھم که کوچ میکس.  بستندی ھر نفر میِ در ِازا"  بوده که احتما8یق�ن، سرانه ا. ات استين ھم مالکوچ و ق�

  . کردهی استفاده می�ت شھريم بوده  و از تسھي در شھر مقیکس" ا مث�ي.  پرداختهیات ميد ماليبا

  .مي پردازیم، مي کنی می در ده آبادان زندگی ست که ما وقتیاتينھا سه نوع مالياما به نظر من ا

  . حضور استیاري ھشی ذھن است و شھر ھم فضایِ ده، فضا

  . مي درد بکشیعنيم، يات بپردازيست ماليگر 8زم نيران شود دياگر ده ما و

  

*  

  . ديگران خانه بسازين ديد در زمي شما نبا:دي گویتان خواھم خواند که مي را برای از مثنویحال، قسمت

 که از نوع اخ�ق و ی خاص رفتار کنند، بنحویم که بگونه ايم و توقع داري آوریسلطه در مر يگران را زي دیوقت

ات آن يد ماليبا. گران استين ديا ِکشت کردن، در زمي خانه ساختن یِ ن به معنيم، اي کنیرفتار و روِش آنھا، حس زندگ

  .ميز، که درد است، بپردازيرا ن

  . مي کشیکه ما باز درد م. گر استي ديی به الگوی ذھنی الگوکيدن از يدر رابطه با کوچ ھم، ھمان کوچ

رانه نشود، يم و ده ما وي داشته باشیکه من ذھنيدر صورت. ی ست در برخورد با ھر من ذھنیق�ن ھم، سرانه ا

  . ميد درد بکشيبا" قتايحق

 کنند، اگرفضا را یدرد حمل م دارند و ی که در اطراف ما ھستند و با ما برخورد دارند، من ذھنيی آدم ھایِ به ازا

  .مي کنیافت مين آدم دري ست که در برخورد با ایات آن ھم درديمال. ميات بدھيد ماليم، بايباز نکن

  .مي کنینکه با آدم ھا زندگي ایم براي پردازی ست که میات و سرانه ايبحث و جدل و واکنش و رنجش، مال

  . ميران کنيد ده را ويما با. ران نشدهيرا، ده مان ويم؟ زي پردازیات ھا را مين ماليد چرا اي دانیم



  ٠٠٠٠٤٩  شماره حضور گنج برنامه

 

34 

 

 ی از آن تکان میبمحض آنکه قسمت.  ستیِت کاذب و راحتي امنیِ م، که فضاي ده را چنان بنا  کرده و آراسته ایمنتھ

  .ميات ھا را بپردازينه و ماليد ھزيران نشود ما باياگر ده و. ران شوديم ده وي گذارینم. مي ترسیخورد، م

 خود را یاز و آرزوھا و خواھش ھايما از آنھا ن. ميران نشود، محال است که دست از سِر مردم بردارين ده ويااگر 

ت  يد به ما تشخص و غرور و احترام و شخصيبا.  کنندید ما را خوشحال و راضيم، آنھا باي کنیجستجو و مطالبه م

   .داردن درد ي ست که خود فاقد آن ھستند و این در حاليو ا. بدھند

 تا من احساس غرور کنم، احساس مباھات و ی بشوی که آدم حسابین رشته را بخوانيد اي فرزندم، تو با:مييما نگو

ات آن را که يد ماليم باينکار را بکنياگر ا... ن نقطه رسانده ام و ينکه تو را بزرگ کرده و به اي کنم از ایسرافراز

  .ميدرد است بپرداز

 ی زندگۀتشعشع زندن ساخته شده که ي این بدن برايا.  درد ساخته نشدهین بدن، برايا.  کندیمدرد، بدِن ما را خراب 

م که ما يم و مطمئن شوين بدن بِکنيت مان را از ايم که ھوي کنیافت مي دری را وقتی زندگۀتشعشع زند. افت کنديرا در

  :دي گویمو8نا م. ميستي بدِن مان نیِ مساو

  .مي شوی و شراِب زندگی ما مست و خراِب انرژۀن، ھميبنابرا". مست و َخرابم " 

 ی ھر حرفیم، در حال مستي کنید مي خودمان را خودمان تولیم، فکرھاي و مسِت خدا ھستيیکتاي ی، در فضایوقت

  . خوب و بد َمَطلَبۀ و سخن خطا، خطابه و مکالمیم، در سخِن ما نطق خوب و نطِق بد، سخن حسابي زنیم

   : قضاوت نکنی ذھنین و با الگوھاينش تو در ذھن میعني

  ...  و ی، چرا آن صحبت را کردی گفتین را ميد اي، بای زدینطور حرف ميد ايتو با

  .  ھست نه در حرفی و حاضر،  زندگی زنده و حی در انرژ:ميبارھا ھم گفت

د وھر چه را که از ي را بردارید، گوشي زنی زنگ می وقت: کنمی ھم، من از مردم خواھش می تلفنیغام ھايدر پ

  . ديا بد گفتن آن نباشيد و نگران درست يي بگوید، وصل به زندگييد بگوي آیدلتان بر م

  .ميستيا بد شدِن آن نينگراِن خوب . ميم و حرف بزني باشيیکتاي ین است که در فضايتمام تمرکِز ما به ا

   :دي گویاما م

   دھد آن گنج به منیتا که خرابم نکند ک

   کشدم بحر عطایلم ندھد کيتا که به س

  .  ستيیکتاي یِ ن فضاي دھد، ھمین برکات را مي ھا و این انرژي ست که به ما ايیبحِر عطا، ھمان فضا

 دنبال خراب یپس زندگ.  تواند گنِج حضور را به شما بدھدین ده را خراب نکند، نمي، تا ای بخشش، زندگیايدر

  . ميم ده را آباد نگه داري خواھین است که مي ای اُفتد، برایان مميتمام اتفاقات بد که برا. کردن آن روستاست

اورد، تا ده خراب يرون بي خواھد ده را خراب کند و شما را از درون آن بی میزندگ. ن ده خراب شوديد ايبگذار

  .ستيافتن، ممکن نينشود، به گنج حضور دست 
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م به َبحِر َعطا، بحر بخشش ي توانیل َنَبرد، چگونه ميا س ما ریِ  ھایت شدگياگر فرم و نقش ھا و غم و اندوه و ھم ھو

 يیکتايم به َبحِر ي توانیم، چگونه ميم و آنھا را از خود َنکني ھا زدوده نشویزھا و آلودگين خرده ريتا ما از ا. ميبرس

  .ميم برسي توانینم. م؟يبرس

   ھمچو شکریمرد سخن را چه خبر از خمش

  َترلََل�خشک چه داند چه بود َترلَلَ� 

 و قابل توجه یِت قوائد و دستور زبان را جدي، معتقد است و رعای، به حرف، و سخنوری و قالبیشه اي که کلیانسان

  !.  چون َشکر چه خبر دارد؟یِ  کند، از خاموشیفراوان قلمداد م

  .ميت و جامد نشوي ھم ھویم وليت نکنيم که در حرف زدن قوائد و دستور زبان را  رعاي گوینم

  ". خواھد بگو ی شما زنده و شاد باش، ھر چه دلت م"

 ی که به حرف و سخن اعتقاد دارد، زندگی، اما شخص" حرف بزن ی خواھی باش، ھر طور که میاز جنس زندگ" 

رد، خبر از ي گیشي خواھد در حرف، از مردم پیند و مي بیشتر حرف زدن، ميرا در حرف زدن و ھر چه ب

   . چون شکر، نداردیخاموش

 مو8نا، رقِص یِ صحبت ھا" اص�.  وجود داردیرقِص زندگ. م، در حرِف مان ِخَرد وجود داردي خاموش ھستیقتو

  .  ستیزندگ

  .  رقصدی فھمد که َتر چگونه میخشک نم :دي گوین است که مي ھمیبرا

 یاصر جامد و بت را عني و اصلیقت، معنيک است و حقيت شده و داگماتي جامد و بسته و ھم ھوی که با الگوھایکس

  .  رقصدیَتر، فقط بلد است که چگونه م. َترَللَ� َترلََل�  رقصد؟ ی داند که َتر چگونه میند، چه مي بیروح م

ز ين بحر ھمه چين بحر در ايِر فکرھا را باز کرده، در ايرِش زي پذیر است، فضايَتر، ھمان انساِن انعطاف پذ

ن ھم اصل اش در حاِل رقص است و ھم يست، بنابرايت نيز ھم ھويچ چيده و خودش با ھيز گنجيبگنجد، چون ھمه چ

  . ُفرم ھا در حاِل رقصند

  

  ٢۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ن مردمان خانه مکنيدر زم

  گانه مکنيکار خود کن کار ب

  .گانه کار مکني بیکار خود را بکن و برا. ی بسازیگران تعلق دارد، خانه اي که به دینيد در زمينبا

  . ميت بپردازايد ماليم، باينکار را انجام دھياگر ا. مي بکاریزيد در ذھن مردم چينبا

 ین برايا. نطور عمل کنينطور فکر، اي ا:دييد و بگوير کنترل بگذاري را زیکيد ي توانیشما نم. ات آن درد استيمال

  . ن مردم استيد چون زميد بدھيات بايمال. شما درد خواھد داشت
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  .  رشد و تکامل خود ھستندۀ از پروسی خاصۀک از موجودات، آدم ھا در مرحليھر

ن نمو و حرکت، ير، ھر مرحله از اي کند، ھر مسی می خود را طۀن شديير خاص و تعيک از ما مسي ھر یر تکامليس

گران، چه ي و نا بھنگام در امور دیر ضروري نامناسب و غیدخالت ھا.  شودید سپري خود بایعي و طبیبطور عاد

ن مردم خانه ساختن، يگران، در زميمور ددخالت در ا.  اندازدیق مي شان به تعویر تکامليشرفت آنھا را در مسيبسا پ

را دخالت کننده از ين خواھد شد زيت 8زم را نداشته باشد، درد آفريکه فرد دخالت کننده ص�حيدر صورت" خصوصا

جاد يزد و مانع اي ریستم را به ھم مي حرکت خود فراتر رفته و تعادل در دو سۀن شديي تعۀزان و محدوديت و ميص�ح

  .   جاد خواھد کرديا ستم، دردي سدر دو ،ن عدم تعادليو حاصل اجه ينت.  کندیم

  .خود زنده شو، از ذھن خودت را بِکَن، ذھن را ساده کنِن بود، تو به "کاِر خود کن " 

 کند، در ی خود را خلق میناظر ذھن خود است، فکرھا"  حضور، دائمایِ اريک ھشي، یوسته به زندگي پبودنِ ک ي

 يۀ خود را با تغذیکيزي فی، ابعاِد بدنی عشقی تواند با انرژی دھد، می ابتکار به خرج مت ويرون خ�قيجھاِن ب

  .  خود را باردارتر و خ�ق تر کندی ھنریح، سالم نگه دارد و ُبعد فکريصح

 خود را ید خودم فکرھايمن با.  دھمی خود را مۀويک درخت ھستم که مي من :ميي گوی خود متمرکز شده میپس رو

  .  بودن خود خلق کنمقِ ياز طر

بودن ار و کارگِر آن يم، ذھن و زبان در اختي شوی مستقر ميیکتاي یِ  و در فضایکي یت، و با زندگي تثب،بودن یوقت

  . اند

  .  ندارمیگران ھم کاري خود متمرکزم و با دیمن آن بودِن مستقلم و رو

گران ين ديد در زميرون وصل است، بايب ام به ی ام گوش کنم، چون مِن ذھنینکه بخواھم به حرف من ذھنيھم

د ينکار را بکنم و باي خواھم ای چون نمیول.  مردم دخالت کنمی در کارھایعني. گران خانه بسازمين ديِبکارم، در زم

  .   خود بدانم، غلط استیا بدبختي و ی را مسئول خوشبختیگري خود متمرکز باشم، اگر در ذھن، دیرو

   تویگانه؟ تن خاکيست بيک

   توی اوست غمناکیز براک

 و ی خوری و غم می سوزانی آن دل می که برایھمان جسم. د آمدهيگانه، جسِم توست که از خاک پديست؟ بيگانه کيب

  . دي اوست که شما غمناکیبرا.  توستیِ ، مِن ذھنی جسمیِ اريگانه، ھشين بيا. ی کنیسخت بدان توجه م

 :یگانه با توھماِت مِن ذھنيت ما بيقت، اصليپس در حق. ميت و توھمات اوست که ما غمناک ھسیبخاطر من ذھن

 ...، و ینيب بي و عيیبجوي و عيیبگوي و عید طلبييگران و تأينه و خشم و عدم بخشش و م�مت خود و ديرنجش و ک

  .  ستی و فضاداری شادیِ  ھمتا و آشناو

  یدھین ميريتا تو تن را چرب و ش

  ی َفربِھینيجوھر خود را نب
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 و ی روحت را قوی توانی، ھرگز نمی دھین پرورش ميري چرب و شی خود را با غذاھای که جسم مادیتا زمان

  ). سازدیات و شھوات، روح را خموده ميتوجه به نفسان(. ینيرومند ببين

م و در خوب جلوه دادن ي طلبید مردم را مييم، تأي متمرکز ھستی روانشناختیِ  وخواسته ھای مِن ذھنی که رویتا زمان

ن به آن، در رأس وجودمان ي توھیِ ، و ت�فیر نواقص مِن ذھنيم و تعميم و ترمي کنیر خود به مردم، ت�ش ميتصو

 یاري ھشیِ  مانع آزادیم، جوھر وجود ما رشد نخواھد کرد و مِن ذھنين نوع توھمات ھستيقرار گرفته و مشغول ا

  .  شودیحضور م

  .ميده شدن به حضور است تا از آن موضع فکر و عمل کنم و حواِس مان زني کنیپس ما کار خودمان را م

  ان ُمشک تن را جا شوديگر م

  دا شوديروز مردن گند او پ

  . شودی گند از آن بلند میان ُمشک ھم قرار بدھند، باز پس از مرگش بوي را در میبدن آدم" اگر فرضا

  بعنوان ُمشک و عطر ...گ و عبادات و  را ھم اگر با الفاظ قشنی من ذھنيیِ  ھا و درد و حس جدایت شدگيھم ھو

  .دار خواھد شدي آن پدی و گمراه کنندگیبندگي بودن و فریم، عاقبت، اثر گند و توھميخوشبو بپوشان

  .  ا و آموزنده ھستنديار گوين مطالب بسيا

  ُمشک را بر تن مزن بر دل بمال

  مشک چه ْبَود؟ نام پاک ُذواْلَج�ل

  . ن را بر دلت بمالُمشک را بر جسمت نزن، بلکه آ

  .  سازدیف و معطر مي او قلب و روح را لطیست؟ ُمشک ناِم پاِک خداونِد بلند مرتبه ست که ذکر نام ھايمشک چ

وند ي، پی، زندگيیکتاي ی که با خدا، فضایدل. ، ُمشک را نزن، بر دل ات بزنیدار و گذري، به جسِم ناپایبه مِن ذھن

، ی، جسمانی، جھانی خاکۀآنجا که از محدود.  ات بزنبودنُمشک به قلمرو .  ستیدار و ماندني خورده و پایابد

  .ی کنی بودن را تجربه می و نامتناھی و حضور اعلی شویخارج م

  نھدیآن منافق مشک بر تن م

  نھدیروح را در قعر ُگلَخن م

  .ھد دی آتشدان قرار میِ  روح خود را در ژرفنای مالد ولیآن منافق، ُمشک را، بر جسمش م

 را بر درد و حرص و یاري را، روح و ھشیزدي ای را، نام پاِک خدا را، انرژی زندگۀمنافق، ُمشک را، جوھر زند

  .  بردیر آتشدان مي کند و زینه مي مالد و ھزی و ھوس و حسد می و ھوینيرنجش و دو ب

  .یمي قدیِ  در حمام ھایفيار کثي بسی حمام، جاۀ توِن حمام، آتشخانیعنيگلَخن 

دن ييبا روي و عبادت و الفاظ زیکوکارين، باشد ...  و يی و جدایت شدگي روح ما در عذاب و درد و ھم ھویتوق

  . شوندیسبزه در گلخن را مانع نم
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  بر زبان نام حق و در جان او

  مان اوي ایگندھا از فکر ب

  . دھدی گند می، بویمان وي ای افکار بۀ روحش بواسطی آورد ولیبر زبان م" آن منافق، نام حق را ظاھرا

 ی ست که به زندگیمان او فکري ایفکر ب.  وجود داردیماني اینام حق بر زبان اما در دل اش، گندھا و مرض، از ب

  . ستيوصل ن

  .ی ذھنیِ اريھش یکي و بودن یکي کند، ی را تجربه میاري کند، دو ھشی که حضور را تجربه میکس

  . کندیر مييزاِن من تغي حضور و مزانِ يشه مي ھم من دارد اما ھمینکه کميولو ا

 که یم کسيني بی در طول روز میحت. ، نداشته باشدی منچ ي صد در صد حضور باشد و ھیکيست که ينطور نيا

ھنوز .  ِکشدیرون او مي جھاِن بۀکدفعه جاذبي حضور را تجربه کرده باشد، بفھمد که از جنِس بودن است، یِ اريھش

  .  شودی ماد و کميز. مِن او وجود دارد

 یم و مي ترسیم و مي کشیم، گرچه بر زباِن مان نام خداست اما درد مي داری جسمیِ اريم که اگر فقط ھشيد بدانيما با

  .ستين به ص�ح مان نيم و اي کنیم، درد را پخش ميترسان

   ُگلَخنستذکر با او ھمچو سبزهٔ 

  بر سر َمْبَرز گلست و سوسنست

 مستراح یِ  ست که رویا ھمچون گل و سوسني. دي ست که در گلخن حمام برویه اذکر خدا در دھان منافق، مثل سبز

 ُپر درد باشد، با زبان، دعا کردن و یِ مِن ذھن" اگر قرار باشد که وجود ما تماما. ستي گل و سوسن آنجا نیجا .ِبَدَمد

  .  خوردی بدرد نم...ر يت خي نیر انجام دادن و حتي خیاز و کارھايعبادات و نذر و ن

  . مي با درد داشته باشیت شدگير زبان ھم ھويم اما زيم با زبان، کلماِت قشنگ عنوان کني توانیما نم

  .ميل شويد تبديباا علم، ما ين يچه در قالب د

  تستين عاريقيآن نبات آنجا 

   آن گل مجلسست و عشرتستیجا

ا در يدِن گل سوسن، در توِن حمام يي رویجا. ستي شان آنجا نیرا جايز.  ستیتياه در آنجا عاري گمان، آن گل و گیب

  .ست، بلکه در مجلس دوستان و محفل جشن و سرور استيلجِن مستراح ن

ن صراحت، جھِت جلِب توجه ما به يه به اي کند، تشبیه ميش را به چه تشبي و دردھاید که مو8نا، مِن ذھنيتوجه کن

  . ن موضوِع مھم استيا

 و يیبجويبت و عي و غيینه و ترس و جداي پر کی با دلیبا، ولي الفاِظ زیکسريدِن م که با به زبان آوري کنیما فکر م

م، ي خود را بجا آورده ایف خوب انسانيگران، وظاي پخش درد و پر از کنترل دی، پر از راھھاینيب بي و عيیبگويع

  . ستيسته نين طرز تفکر درست و شاياما ا



  ٠٠٠٠٤٩  شماره حضور گنج برنامه

 

39 

 

  نيبيّ  طید به سويبات آيّ ط

  نيثات است ھيَخبَن الْ يثيلِْلَخب

  . آگاه باش که زناِن ناپاک از آِن مرداِن ناپاک اند.  روندی مردان پاک میِ زنان پاک بسو

  . ذھن، در اصط�ح مو8نا، زن است و حضور، مرد است

  . ت و وجودي از حس ھوی عاریعنيذھِن پاک، 

ود در ذھِن مان بماند، محال م حس وجيما اگر بگذار.  شودی حضور میاري ھشیعنيب انسان پاک يذھن پاک نص

  .مينکار را بکنيم اي توانینم. مياست که به حضور برس

ن است که ي از تله ھا ایکي. مي برويیکتاي ی حِس وجود در ذھن، به فضایِ ن بوده که از فضايز ھميان نيمنظور اد

ت و ِخَرِد ي تواند خ�قیم که مي کنیک ذھن پاک تلقيذھِن مغشوش و پر درد را که حس وجود در آن است بعنوان 

  . پخش کند.  را به ظھور برساندیزندگ

  .  شود و مرِد پاک، حضور و زِن پاک، ھمان ذھن استیب مرد پاک ميپس، زن پاک نص

 یِ ارياگر در مداِر ھش.  گذاردی ذھن اثر می ما، رویِ اريت ھشي وضعیچگونگ. مي گذاری ذھن اثر میشه رويما ھم

 حضور با ذھن یارياگر از موضع ھش.  حضور، ذھن تابع و فرمانبردار استیِ اري ھشۀا در مرحليم، و ي باشیجسم

.  ستی، پر بار و شکوفان و سرشار از بالندگیت ھا و ابتکارات ذھن، متأثر از ِخَرِد زندگيم، خ�قيبرخورد کن

   ".  گذاردی زن اثر میمرد رو " یِ نيمصداِق ع

  ن گمرھندين مدار آنھا که از کيک

  داران نھندني کیپھلوگورشان 

  . دھندینه توزان قرار مي گمراه شده اند، گورشان را در کنار گور کینه توزي که از کیرا کسانيز.  مکنینه توزيک

م بعد ينه دارد، اول رنجش و خشم داري که کیم و ھر کسينه داريما ک.  در ذھن استیات زندگي از خصوصیکينه، يک

نه ي کیم اگر کسيد بدانيم، باياوريرون بيم از دِل مان بي توانینه را نميک.  شودیه منيل به کيج کھنه شده و تبديبتدر

  .  شودیدارد تمام فکرھا و اعمالش آلوده م

 یچ کاريه ھينه دارم و با بقيک شخص کين يد که من فقط با اييد و بگوينه داشته باشي کید نسبت به کسي توانیشما نم

 شما، به روابط شما با ھمسر و فرزند و دوستان تان ی شئونات زندگۀش را به ھميدگنه آلويد آن کيمطمئن باش. ندارم

  .ختيَسم در امورتان خواھد ر. زدي ریم

 توانند در مذاکره با ھم به توافق ی دارند، نمی قومۀنيدو نفر که ک.  کنندی حمل می، ملیقوم، ی فردینه ھايمردم ک

 رسند، دو آدم ُپر یبا ھم به توافق م" دو تا حضور فورا. ان را آزاد کنند خود کار کنند و خودشید روياول با. برسند

نه نداشته ي ک:دي گویمو8نا م. ده اندين اند، ھر دو رنجي ترسند، ھر دو خشمگیھر دو م.  رسندینه به توافق نمياز ک

  .  ن دار بوده انديک"  قب� ست کهيی آنھاینه گمراه شده اند،  مرده اند و گورشان ھم پھلويرا آنان که از کيباش ز
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  ن توينه دوزخست و کياصل ک

  ن تويجزو آن ُکلست و خصم د

  . مان توستين و اي از آن کل است و دشمن دی تو جزوۀنيک.  ھمان دوزخ استینه توزي کۀشياصل و ر

  . ذھن من دار استین فضايجھنم ھم. ِت خاطِر توستي دشمِن آرامش و امنینه توزيک

  .ن توين توجزو آن کل است و خصم ديون انسان است و کنه جھنم درياصل ک

ھر موقع که شما با  خدا و . ن اعتماد، ھمان حضور استين، اين دي، ا"ماِن من ي تو ای روین من، ويدن تو دي دیا" 

  . ديدا کردين و اعتماد و آرامش، پيد، دي شدیکي وحدت، یِ ، با فضایبا زندگ

 ی، جزو جھنم وجوِد توست و مانع می و بدخواھینه، عداوت و دشمنيک.  ستيیکتايِن غرابت و يِن حضور، دين ديا

  . یده، خارج شوي، آفریشود که تو از جھنِم وجود، ھست

م که چرا قانوِن جبران، ي فھمی، ما ا[ن م" افتاد مشکل ھا یکه عشق آسان نمود اول ول " :دي گوینکه حافظ ميپس ا

  ید، وقتيندازيد بياگر ھم شما بخواھ" د، اتفاقايندازينه تان را بيد کي خواھیشما نم. یندازيد بينه ات را بايد کي گویم

  :  گذارندیه نمي ست، بقی قومۀنيک

  ... نھا ف�ن کار را کرده اند، آبا و اجداد ما را کشته اند و يا. نھا بدنديا. مينه داريھمه ک

 ست که یک نفر کافينه، نسبت به يک کيفقط . ش توستت و آرامي، خصم و دشمِن امنی خانوادگۀني، کیفه اي طاۀنيک

  .ن کندي ما را مشوش و زھرآگیزندگ

   پس ھوش داریچون تو جزو دوزخ

  رد قراري کل خود گیجزو سو

  .ونددي پی پس آگاه و بھوش باش که سرانجام جزو به کل خود میاز آن رو که تو جزو دوزخ ھست

اگر . مي کنند ع�قمندی می که در ذھن زندگيیما با آدم ھا. مي ایدوزخم، ي حس وجود داریم، وقتي اھل ذھن ھستیوقت

  . دي آیاد دارند و من ھم درد داشته باشم، از آنھا خوشم ميدرد ز

ج  ييب و تھيزه و جنگ را ترغيستم، ستي و خشنود نی کنند، راضی که آرامش و صلح را در جھان پخش ميیاز آنھا

  .  کنمی میندگدر دوزخ ز. چون درد دارم.  کنمیم

ن تو يبا8خره ک.  رودی کل خود مین جزو، سويد حواسش جمع باشد، اي از ما، جزو دوزخ است، بایکيحال، اگر 

  .  کشاندیرا به آنجا م

  . دي را نخورحرفن است که شما گوِل ي ای براین قسمت از مثنوي صحبت ھا در اۀھم

 ھم ی قشنگیده، گر چه ممکن است حرف ھاي را چيیحس جدا و یت شدگيه درد و ھم ھويه به 8ير 8ي که آن زیکس

 ی شما را به کجا میزي دھد که چه چیمو8نا، به شما ھشدار م.  خوردی قشنگ بدرد نمین حرف ھايبزند، اما ا

  .کشاند
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   نامداری ایچون تو جزو جنت

  داريش تو باشد ز جنت پايع

 به جھان ذھن ین شده باشد، اگر گھگاھي و جنت عجیتردگ را شناخته، با آرامش و سکوت و گسيیکتاي یچنانچه، کس

ات يپول و ماد.  شودیست، حالش بد مينکه ساکن و اھل و جزو آنجا ني ایبرا.  گرددیبرم" ده شود، فورايو ُفرم، کش

  .ت بِکشاندي و محدودی تواند آسمان و عدن را به گرفتارینم

را يز. ، بکشانندیا، به گذرا و فاني و دنی انسان ھا را به جھان مادني توانند ای، نمی ذھنید، مقام، ارزش ھاييپول، تأ

 را دست به نقد یزندگ.  را شناخته و از جنس آن شده اندی و زندگيیکتاي و یالي و سین انسان ھا عمق و گستردگيا

  !.رند؟يبگر و مفھوم کرده ي که ذھن فقط تصويیزھاي را از چی کنند، چرا به ذھن بروند و زندگیحس و تجربه م

  . دار استير و پايان ناپذين نوع آدم ھا، مولِد بھشِت ماندگار، پاي ای و زندگیش و شادين، عيبنابرا

  .دين نوع آدم ھا ھستي اۀشما در مجموع

  ن ُمْلَحق شوديقيتلخ با تلخان 

  ن حق شود؟ي دم باطل قریک

م ناپاک و بد نھاد که در واقع گوھر ناسره دارند به  مردیعني. ونددي پیم، به تلخ ھا ميز تلخ و بدخين بدان که ھر چيقي

 تواند ینم"  تواند ھمطراز و ھمراه سخن حق شود؟ مسلمای میاوه کيسخن .  شوندی مانند خودشان ملحق میاشخاص

  .  ن محال استيضيچون جمع نق

  ).مجنس پروازھ کند ھمجنس با. ردي ھم صفتان خود قرار گۀپس ھر کس بر اوصاف خود محشور شود و در زمر(

ت شده، از ي، ھر کس که از جنس خشم است، اضطراب دارد، با درد ھم ھویھر کس که تلخ است، از جنس تلخ

  .  رودی جنس میجنس به سو.  شودی تلخان ملحق مۀن به ُزمره و دستيبنابرا.  ستیجنس تلخ

رد ي گی که از آن نشأت می حرف و عملم،ي کنیت مي را حفظ و حمای بافِت مِن ذھنی وقت حق شود؟نِ ي باطل قرمِ  دَ یک

 نقد و زنده یب بودن در لحظه، زندگيم؟ غاي ھستیم، ما ا[ن از چه جنسينيد ببيبا.  و آلوده آغشته شدهی منفیِ با انرژ

 ی زندگیِ ستي و توازن با جان و جوھر و چی و ھمخوانيی ست که ھمتای و بطالتینيخود ب. را از دست دادن است

  . چشاندی را به ما میقي حقیِ  زندگۀم در لحظه، مزيتسل. م استياه حل، تسلن ريبھتر. ندارد

  یاشهي برادر تو ھمان اندیا

  یاشهي تو استخوان و ریما بق

  ی تو گلشنشهٔ يگر ُگلست اند

  ی ُگلَخنمهٔ ي تو ھیور بود خار

 حضوِر یِ اريشه و ھشيقت تو، ھمان اندي، گوھر و حقیر مادي و غی محسوسات، روحانیِ ، ماورای برادر معنویا

  . یشه، تنھا استخوان و رگير از آن انديتوست وغ
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شه ات در سطح ي َوگر اندین که گلشني تو مانند ُگل، وصل به 8مکان و جھاِن حضور است، نگاه کن، ببۀشياگر اند

  .ی شود بدانجا افکندهي که بایزم گلخنيز باشد، تو ھمچون ھيذھن، مانند خار، ناسازگار، زخم زننده و ت

.  ستیگري دۀشيست، اندي نی من داِر ذھنۀشيک انديرد، ي گی، سرچشمه می که از حضور، بدوِن مانِع مادیشه اياند

، نه یشه ايه اش ھمه استخوان و ري، بقی ھستی من داِرذھنۀشي برادر تو ھمان اندی ا:دي گوینجا نميپس مو8نا در ا

  .دي گویآن را نم

  . و سکونیشتن دارياراده و خو.  حضور استینجا به معنيشه در اياند. مين حضور ھستيپس ما ھمه اش ا

 ۀن نظر و قوين فکر، اي ساخت، ایشه کرد و تأمل و تفکر و نظر را به ذھن داد و ذھن آنھا را عملياگر حضور، اند

در . ه ستخ�ق و بالنده و سازند.  جان، برکت داردۀ ست، بر گسترید، متعالي آی و عمل که از آن فضا میذھن

  :پس.  شودی ما گلستان، گلشن و گلزار میشه، زندگينصورت متعاقب آن انديا

  .ميد اول از جنِس بودن، از جنِس حضور باشيما با

ک يچي گردند، اما من از ھین ُبعد ھا دوِر من مي درست است که من چھار ُبعد دارم و ا:امروز ھم مو8نا به ما گفته

درد . زم آتشداِن حمام ھستمي، خار باشد، مثل ھی و جامد و من دار و ذھنیشه ام سطحي انداما اگر. ستمين ابعاد نياز ا

  .و رنج متحمل شده و خواھم سوخت

  .  سوزندی خود میدر انواِع دردھا. شتر مردم ھم در آتشداِن حمام، در حال تحمل درد و رنج و سوختن ھستنديب

ن مقوله، به سواد ي�ت شان، در سطح دکترا باشد، اما اي است تحص ممکنیحت. ن آدم ھا باسواد ھم ھستندي از ایليخ

   .مي دانیم :مي کنیما فکر م.  داردی اوقات سواد ما را نگه میگاھ.  نداردیو مدرک ربط

  .  شودی از جنس ذھن و فکر، حل نمیستان، با علوم معمولين معما و چي ایول

، را ین قانون تعھد وھماھنگيھم. د استيار مفيم، که بسين ذھن را بشناسي کند قوانی به ما کمک میروانشناس

ن ي قوانیکسرين يھمچن.  آموزدی به ما می اجتماعیقانون جبران را روانشناس.  دھدی به ما آموزش میروانشناس

   ...گر يد

.  دھدین را م تایِ  از آموخته ھای بھره بردارۀد که ذھن به شما اجازيد ديد، خواھين ھمت کنين قواني ایِ شما به اجرا

م و مطالعات و ي دھد، از تعالید، اجازه مي با او رفتار کنیاگر به آرام. واِن چموش استيک حين ذھن، مثل يا

کدفعه يد يزه بکار ببري و ستید سرسختياما اگر بخواھ. ديرون بکشي خودتان را از آن بید و حتيتجارب، استفاده کن

  .ن اژدھاستيا .ميي سرِکِش َنفس برآیِ م از پِس اژدھاي توانی کند و نمی و سماجت و مقاومت میدار شده و پافشاريب

  . افسرده ستی آلتین َنفس اژدھاست او نمرده ست   از غم بيا

، قانون جبران با یمت با ھمان قانون تعھد و ھماھنگي و م�یم، به آراميم، بھانه  به دستش ندھي آلتش کنید بيبا" اتفاقا

د به ي پردازینه اش را ھم ميد و ھزي شوید ميري گی که از مو8نا ميیعھد به آموزش ھاشما مت. ميآن برخورد کن

  . دي شویمتعھد م. )ديسيبارھا گفتم بنو(د، يسي نوی میوقت. ديسي نوی، م"مث�. مي که صحبت اش را کردیبيترت
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   :دييانواده بلند بگون دوستان، در خيد، بي شوین آموزش متعھد مينکه به اي ای کند برایاولش نوشتن کمک م

   :مييد بگويم، بايد خجالت بکشينبا.  را کنترل کنمی خواھم کسینم. بت کنمي خواھم غیمن نم

م که يني بیم، فردا مي شوینکار متعھد مي به ایوقت.  کنمی را نمیبت کسيگر غياد گرفتم، دين آموزش را يمن ا

  .     شودیرفتارمان و گفتارمان با آن ھماھنگ م

  بت زنندي بر سر جَ یبگر گ�

   برونت افکنندیور تو چون َبْول

 یارين گ� ب از جنس ھشيپس ا. زندي ریرون ميشآب را بي پی زنند ولی مردم به سرو صورتشان میاگر گ�ب ھست

 ست که ی باطله ای مصرف، انرژیشآب از جنس زائد و بي، جانفزاست و آن پيیباي و طراوت و زیحضور، زندگ

  .  شودیر م صادیاز من ذھن

  نيش عطاران ببيھا در پطبله

  نيجنس را با جنس خود کرده قر

  . را کنار ھمجنس خود گذاشته اندی عطاران نگاه کن که منظم و مرتب، ھر جنسۀبه صندوقچ

  .ن کردهيف و ھمتا و قري عطاران، جنس را با ھمجنس خود ھمردۀصندوقچ

 ی ست که عموم در آن میعي وسیِ اِل جان  است، فضاگر، ھر کس که از جنس حضور، از جنِس کميبه عبارت د

 داند که ھمان نقطه و ی نھد و می که ھست، ارج می داند و ھر کس را در ھر نقطه ای کمال ميۀگنجند، نقص را پا

 شود که ی آراسته می و صفاتیژگيبه و.  داندیر مردم نمييخودش را مسئول تغ. شرفت اوستي پۀلحظه، نقطه و لحظ

  .  داردیت و وحدت و ھمخوانينخبا آنھا س

  ب ھا را ھم به يند، عي بیب و نقص ميع"  کند، حتمایگران را کنترل ميد" است، حتماي که از جنس درد و دنیکس

 زند، ی برد، پشت سر مردم حرف می بکار میگرير ديد خود و تحقي تمجی برای آورد و بعنواِن دستاوردیزبان م

  . زيمعترض است و در حرص و ست

  ختهينسھا با جنسھا آمج

  ختهي انگینتين تجانس زيز

  .د آورده اندي پديیبايش و زيجاد تجانس مناسب، آرايگر و ايگدين جناس ھمگن با يختن ايعطاران از آم

  .  دھندی ارائه ميیباي ھمجنس را کنار ھم گذاشته، زیطبله ھا

ده ي را جور کرده، در اطراف خود چی زندگیباياِت زي ھا و خصوصیژگيد، جذبه ھا و وي ھستیشما ھم عطاِر زندگ

  .دين ساخته ايات، مزيفيو خود را به آن حا8ت و ک

  زند عود و َشکNرشيگر در آم

  گرشيدک يک از يک يند يبر گز
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نھا ي داند که ایگر قرار دھند، عطار ميکديزند و در کنار يدو جنس ناھمگن مانند عود و شکر در ھم آم" اگر مث�

  .  کندیگر جدا ميکديست، آن دو را از ين دو با ھم سازگار ني ُخو و بو و طبع استند،يھمجنس ن

  . )ز دھند و آنان را از ھم جدا سازنديز آمده اند تا صالحان را از طالحان تمياء نيانب(

  

*  

  : خوانمیتان مي را براین مثنوي ھمۀگر از دنباليک قسمت دي

  

  ٣٠١ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ن ب�يدا گشت از عيوصل پ

  یزان ح�وت شد عبارت ما َقل

  .د آمدي، پد"دشمن نداشته است "  وصال، عبارِت ینيريوصال از درون ب� آشکار شد، و از آن ش

  .ميستي ما دشمن تو ن:دي گوی قرآن است، ميۀ آیماقل

 که روح انسان در حصار ذھن و جھالِت اوست، در ب�ست و جدا از یمادام. زدي خی بر مین ب�، از من ذھنيع

  .  جانیاياصل و دور از وصل به در

 ینيريارانه شيدرد ھش.  شودیدار مي آن پدینيريم، شيارانه تحمل کنيرد را ھشن ب� و ديم و ايدار شوي اگر بیول

  . ست و ما را رھا نکردهيم که خدا دشمن ما ني شوی آورد، متوجه میبوجود م

د که فضل و رحمت و بخشش خدا شما را که از جنس ي دانیم وشما ا[ن ميھم خوانده ا"  قرآن است و قب�يۀ، آیماقل

ار به يد ھشي خواھد تمام لطف و ح�وت و ظرافتش را شامل حال شما کند، شما بایاصره کرده و مد محيخودش ھست

د و بعنوان يني بیت خود را ميد، منيد بصورت ناظر به ذھن نگاه کني را اگر عقب بکشیمن ذھن. دي باشیمن ذھن

 ید که کلماتيد ديد، خواھيا تحمل کنارانه رينکه درد ھشيارانه دارد، ھمي درد ھشیگاھ. دي کنی آن کار میناظر، رو

ست و ما را يد که خدا دشمن ما ني شویمتوجه م.  ستین ماقلي از آنھا ھمیکينند و يري شود که شیاز شما صادر م

 من ۀکه دانيدر حال. مي خود محبوس بودی و موقتیدر ادراک حس. مي بودی دانه گۀ ما در حال ادامیرھا نکرده و ول

   :مي کنیجاد نميا[ن مانع ا. مي شده و ما نگذاشته این خدا کاشته مي در زم وید مت�شي بایذھن

  . کند و من از آنجا جوانه بزنمین دانه را مت�شي خواھد ایحال، خدا م. دم که ذھن دانه بوده و من درون آنيمن فھم

  . کنمی می خواھد بکند، تا بحال نگذاشتم از حال به بعد ھمکاری می کنم، ھر کاریجاد نميمانع ا

  ستيھر عبارت خود نشان حالت

  ستيحال چون دست و عبارت آلت

  .  خاص استیم، نشانگر حالتي بری که بکار میھر عبارت
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  . )از کوزه ھمان برون تراود که در اوست(.  آنۀلي مانند دست است و عبارت و ک�م مانند ابزار و وسیحال و معن

بر خ�ف .  از حال اوستیقت دارد، آن عبارت حاکي، چون در او حق شودیده ميامبر شني که از زبان پیھر عبارت

  .ستي بر زبان شان مطابق حالت آنان نیاھل نفاق که عبارات جار

م، ذھن ياگر حاِل حضور دار. حاِل ما مثل دست است.  ستی شود، نشاِن حالتی که از ما صادر میپس، ھرعبارت

 را یت و تعاليم به کمک او الوھي توانیرد، مي گی قرار می جسمیاري ھشی فرایابزار ماست، ھر گاه ذھن در مدار

 که از ذھن ما صادر یندي حضور، عمل و فرایِ اريدر حالِت ھش. مي آنکه آن حال را داشته باشیم، بشرطيتجربه کن

  .  شود، مثل دست است و عبارت آلت و ابزار اوستیم

  آلت زرگر به دست کفشگر

  گ دري کشت کرده رھمچو دانهٔ 

  ش برزگريو آلت ِاْسکاف پ

  ش خريش سگ َکه، استخوان در پيپ

  .گزار کاشته شودي در رین است که دانه ايرد، مانند ايبعنوان مثال، اگر ابزار زرگر در دست کفشگر قرار گ

ش يد و استخوان را پيش سگ بگذاريد و کاه را پيار کشاورز قرار دھين است که ابزار کفشگر را در اختيمانند ا

د، ن نامربوط به کار گرفته شويیز اگر در معناي نی ندارند، عبارات قرآنیگر تناسبيکديم با يزھا که گفتين چيھمانطور که ا(. ا8غ

  ).دن گردی�ت مين تمثيمصداق ھم

  . وه ستين شيت ھا در جھان به اي رواِل وضعیِ چگونگ

 اگر قرار باشد ذھن را به دست من ی ول.ست، حال، حاِل حضور استي در ذھن نیتيچ حس ھوي ھی وقت:مو8نا گفت

 انجاِم کارھا، ی تناسبی و بیموردي در بی نباشد، من ذھنیچ خبري حضور ھۀم و از تشعشِع حال و گستري بدھیذھن

  . گزار، نبوغ دارديا کاشتِن دانه در ريمثل دادِن ابزار و آلِت زرگر به دسِت کفشگر و 

خته و ي سگ رینکه کاه را جلويِش برزگر است، مثل ايلت کفشگر ھم پ افتاده، آیت به دسِت من ذھني خ�قیوقت

  . خر گذاشتهیاستخوان را جلو

  بود اََنا اْلَحق در لب منصور نور

  بود اََنا ? در لب فرعون زور

   گوایشد عصا اندر کف موس

  شد عصا اندر کف ساحر َھبا

  . اوه بودي ِاناa گفتن فرعون، دروغ و یول. ل شديبعنوان مثال، اَناالحق گفتِن منصور ح�ج، به نور تبد

 وجود اوھمچون .دي دی جز حق نمیزيگر چي کرده بود و دی سفر کرده و خود را در ذات ? فانیني خودبیِ را منصوِر ح�ج، از سرايز(

در  سخن ني ایول. ميمن خدافرعون ھم گفت .  گفت نه منصوریناالحق را در واقع خدا من اَ يا.  آن حضرت حق بودۀکه دمند  بوديینا

  ). خود مغرور شده بوديیاي و سلطنِت دنیاو به قدرت ظاھر.  شدی می او ناشیماردلي و بیشان مغزي بود که از پریشمار ُترھات
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  .). دست جادو گراِن فرعون اَبتری عصایول.  او شاھد و گواه بودی در دست داشت، بر صدق و راستی که موسيی عصا:گري دیمثال(

آن حضور .  کردی را حس می گفت من خدا ھستم، آن نور و آن زندگی میمنصور به خدا زنده شده بود وقت" عاواق

  . يیاوه گوي بوده و ی جسمیِ  گفت من خدا ھستم، منظورش خدای بود، میاما فرعون که من ذھن.  کردیرا حس م

  ست؟ يحات چين توضيحال غرض از ا

 ی ھم مذھبیلي ھم قشنگ و خیلي که خیم، با الفاظي  داریم من ذھني دانیم و ميرم، درد داي دارینکه اگر ما من ذھنيا

  .  کنندیم و الفاظ به ما کمک نمين عبارات و مفاھيم، ايد خودمان را گول بزنيممکن است باشند، نبا

  .  افتدی نمیقچ اتفايد ھي بزنیل کند، به مِن ذھني تواند انسان ھا را متحول و تبدی را که میاگر شما آن عبارات

  . ن الفاظ سوء استفاده کندي خودش را دانا تر متصور و از اینکه من ذھنيجز ا

  . ستير و اص�ح خود نيي تغین الفاظ براي از ای من ذھنۀالبته استفاد

   چه؟ یعني. دا کرديل به اژدھا شد، جان پي تبدیعني، ی گواه و شاھد و نشاِن زندگیعصا در کِف موس

.  شودی زاده میزندگ. دي، خواھد جوشیم، زندگين تسليات ايِم اتفاقات شود، از ذھن مان تجلير تسل ذھن ما اگیعني

  .  زنده شدیکه عصا ابزار بود، وليدر حال. ، ذھن زنده شدیعنيعصا اژدھا شد 

  .  شودیِت زندگيکدفعه زنده و منبِع جوشِش خ�قي تواند یله و ابزار است، ميکه وسيذھن ما ھم در حال

  . ن عصا، توان و استعداد زنده شدن دارديم که اي دانیم، نمي کنی[ن بصورت ابزار از آن استفاده ما

  . ر افتادهياصِل ما در آن عصا گ

  . شدی مصرفیء بیاما عصا در کِف ساحران فرعون، ش

   بدان ھمراه َخودیسين سبب عيز

  د آن اسم َصَمدياموزيدر ن

  کو نداند نقص بر آلت نھد

   جھد؟یل زن تو آتش کسنگ بر گِ 

 از آنھا یا آتشي، آی، تو اگر سنگ را بر ِگل بکوب"مث�.  دھدیب و نقص را به ابزار نسبت ميآنکه نادان است، ع

 از یجه اي نتیوقت. ورِد زبان سازند"  دائمایاء ? را حفظ کنند ولي و اولیز ممکن است کلمات حق تعالينااھ�ن ن( جھد؟ یرون ميب

  !. ) شوندیت آن کلمات مي آنکه خود را اص�ح کنند، منکر حقانید، به جارني گیآن نم

  .آموختياز را به ھمراِه ناداِن خود، ني نی، اسِم اعظم خداوند بیسيل بود که حضرت عين دليبه ھم

 کلمات م،ي بمانی باقیم و من ذھني که ما به حضور زنده نشوی تا وقتیعنياموخت، ي به ھمراه خود، اسم خدا را نیسيع

، یچ رشد و حرکتي، عبارات قشنگ ما، در ھی من ذھنیتحت لوا.  اثرندی، بیو عبارات، بعنوان ابزاِر حرکِت تکامل

  . ندي آیان، از آنجا نمي پای نامحدود و بیرا از مداريز.  ندارنديیکآرا
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دروغ " گران، مث�يرابطه با دم، در ي دھی نامتناسب و نامتعادل، انجام ميی در خانواده، ما کارھایشتر اوقات، حتيب

ت فرزنداِن مان، از يم، اما در تربيم، خشم و ترس داري دھی و واکنش نشان مینه توزيم، کي کنیبت ميم، غيي گویم

م حرف ي توانیم که درست نمي کنی تصور می حتین اعمال را انجام ندھند، گاھيم که ايم و توقع داري خواھیآنھا م

که يدر حال. مير خوب و مثبت بگذاريم تأثي توانستی فرزندمان، میِ م، رويدرست حرف بزنم ي توانستیم، اگر ميبزن

 ۀنقط.  ستیت و مِن ذھني حرکت، َمنۀنقط. ست، بلکه اصل و مبنا، نقص دارديراد و اشکال به عبارات و ابزار نيا

  .تيظ آبرو و موقع نقش است و حفیِ فايا. ستي جان نۀحي حضور، رایِ اري ھشیِ اق و عشق، فضايآغاز، اشت

  ".سنگ را تو بر ِگل زن " 

  .  جھدی آتش نمی تا جرقه بزند، سنگ را بر ِگل بزنید بر آھن، بر سنگ بزنيسنگ را تو با

  دست و آلت ھمچو سنگ و آھنست

  د، جفت، شرط زاد نستيجفت با

د يز باي نید، دست آدمي آید ميھمانطور که از خوردن آھن به سنگ، شراره پد. دست و ابزار مانند سنگ و آھن است

  . ديد آي و جفت شدن پدین ھمراھي از ایجه ايھمراه ابزار مناسب باشد تا نت

  :ھم گفت" قب�. د با ھم جفت شونديت و بودِن شما، باي از منین ذھِن خالي ا:دي گوید، مو8نا مينيپس بب

  .مثل سنگ و آھن.  مرِد پاک استیِ زِن پاک برا

ل ي خواھد من را تحمیا[ن چون من در آن است و م( من شد ی ذھن بیوقت.  زنندید، جرقه م سنگ و آھن جفت شونیوقت

ان شد، ي نمايیکتاي حضور و یِ  شد، فضای از من خالیوقت. ) بد کار شده، من دارد، اش را از دست داده، کج کاریکند، کاربر

  .  جفت شدن، شرط زادن است.  َپردیت مي خ�قۀجرق

  ستيکي آلت ی جفتست و بیآنک ب

  ستيشکیک بيدر عدد شکست و آن 

  نيش ازيآنک دو گفت و سه گفت و ب

  نيقيُمتNِفق باشند در واحد 

  کسان شوندي چون دفع شد یاَْحَول

  ان شوندي گویکيان ھم يدو سه گو

در عدد ممکن است .  ھمان خداوند واحد استیعني.  ستیکياست، ھمانا ) ازي نیب(له ي وسی ھمتا و بیآنکس که ب

  . ستيگانه حضرت حق، مورد شک و ظن ني یرد وليمعرض شک و خطا قرار گ

  .  رسندی میکتا پرستيد و ي، به توح)ثيت و تثليروان ثنويپ(دو گانه پرستان و سه گانه پرستان 

 یآنچه ب. ميم و بودن داريما انسان ھا ذھن دار. ) ستی و روانی از اغراض نفسانی ست تعدد و اخت�ف در آن ناشیکيحق، (

  . مي از او را در خود داریم، قسمتيم و به فرم درآمديپس ما ھم که جزو او ھست.  آلت است خداست
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   :دي گویپس، مو8نا م. ت ماستيذھن ھم ابزار خ�ق

ن ير است، بنابراي گیاريند، ذھن در بسي بی میاريند، بسي بیذھن عدد م. در ذھن شک ھست. در عدد شک ھست

   .شه در آن شک ھستيھم

  . شوندیکسان مي دفع شود، ھمه )ینيدوب( ی اَحولیوقت. ستي شک نیکياما در 

 یکي ما انسان ھا، در اصل و عمق، با ھم ۀم که ھمي شوی ذھن رفع شود، متوجه میني و چند گانه بیني دوبیوقت

  . ميم تا از ذھن متولد شوين است که به ھم کمک کنيچاره و نجات ما ھم در ا. ميتھس

 از انسان ھا به حضور برسند، بعد از آن ی تعدادی وجود دارد، وقتی جرم بحران)Critical mass(ک يم يبارھا ھم گفت

  .مي رسی حضور میاري ما ھمه به ھشیعني. ردي گین صورت مي حضور در زمیاريانفجار ھش

  . مي شده، از ذھن که محل شک است زاده شوی گویکيد دست به دست ھم داده، ين، ما انسان ھا بايبنابرا

  دان اوي تو در میي گویکيگر 

  گرد از چوگان اویِگرد بر م

   نقصان شودی آنگه راست و بیگو

  کو ز زخم دست شه رقصان شود

  . چوگان او بِگرد، پس در اطراف ی چوگانیِ داِن او، مانند گوِ ياگر تو در م

ن ي چوگان باشد، به ھر حال مقصود ای گوی تواند به معنی و ھم مت خدا قائل اسیيکتايد و ي است که به توحی کسی، به معنی گویکي(

  .)یت ? باشي چوگاِن مش،ع و منقادي، مطید ھمانند گوي بایکتا پرست ھستياست که اگر تو 

  . دي آی، به حرکت در می دست شاه به راحتی نقص باشد، از ضربه ھاب وي عی که بی وقت)توپ چوگان( یرا گويز

 گردد و راه کمال یا مي وجود، پوۀت ? و حکم پادشاه عرصي چوگان مشی پاک شود از ضربه ھایص دروني از نقایز وقتيانسان ن(

  .) نورددی را در میينھا

  .ن قسمتيا" مخصوصا. به ما مربوط است" نھا کام�يا

نطوراست ي ای کنین اگر فکر ميبنابرا. یدان او، ھستي در می شده باشی گویکي و ی زنده شده باشیيکتاي اگر تو به

  .یمثل گو. بگذار او چوگان بزند و تو ِغل بخور و مقاومت نکن. م شويتسل

  .  خدا، برقصدیعني نقصان است که با حرکت چوگاِن شاه، یقل خورده  و بي صی ما، موقعۀ، به مثابین گويا

 شده یيکتاي یِ م و وارِد فضايديرون کشي که ما از ذھن خودمان را بیرد؟ وقتي گین رقِص آزاد، صورت ميچه موقع ا

  . مي کنیگر مقاومت نميو د

 کند ی می که شما را از جنس گذرندگیآفل. دن به آفل و گذرنده ستيمقدمه اش عدم مقاومت، عدم قضاوت، عدم چسب

  .  آوردین ميي را پایاريزاِن ھشيفتد، مي بی کسترس اگر به جانِ .  ترساندیو م

  .نيي پایاري ھشیعني یمن ذھن" اساسا

  . دي آی گذرا بوجود میزھايدن به چياز چسب. دي آید بوجود مين، از ترس شديي، جامد و پایواني حیِ اريھش
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 ی شما ُرخ مین لحظه براي که ایداديد که ھر روي شوید، متوجه ميد، بدون مقاومت حرکت کنياما اگر شما آزاد باش

  .ديري گی کمک مین برخورد، از ِخَرِد زندگي بھتریبرا. دي شویم مي شماست و تسلین اتفاق، برايدھد، بھتر

  نھا را بھوشي اَْحَول ایگوش دار ا

  ده بکش از راه گوشي دیدارو

   چشم باطن ات را ینعي. ن سخنان را گوش کن و از راه گوش، چشمت را درمان کنين با گوِش ھوش، اي دو بیا

  . گوش سپاردن به حق معالجه کنۀليبوس

 یيکتاي. مين ھستيم، احول و دوبي داری جسمیِ اريم، ھشي شوی جذِب ذھن میوقت.  ستین، انساِن مِن ذھنياحول، دوب

ت ياھم یليه خيشه به حرف و زبان و قافيم، ھميني بیفاعل و مفعول م. ميم حس و تجربه کني توانین حالت نميرا در ا

  . ري غیکي من، یکي :مين ھستيم، دوبي دھیم

.  ستیين جداي کنم و ای ست که من با او صحبت میر ھر کسي کند، غیر ھم منعکس ميک غي من وجود دارد یوقت

. ت کندي را تثبیي خواھد جدایگر ھم منعکس کرده مي دیکيحا8 .  ستیي ست، جدای ذھنیري که تصویخوِد من ذھن

  .، دو تا جسمیِر ذھنيک تصويو یِر ذھنيک تصوي

م و با ھم ي با ھم به تفاھم برسی نقاط اشتراک مادیمگر قرار مدار بگذارم که رو.  توانم با او متحد شومیمن نم

  . تواندی جاِن مان نمیول. مي انجام دھیکار

  . ا دارو به چشم بکشيدن، مثِل ُسرمه يِق شنينھا را خوب گوش کن و از طري اَحول، ایا

د، و يل شوي شما اثر بگذارند و تبدی توانند رویحات مين توضيد، ايد و به آنھا عمل کنين ذھن را بدانيشما قواناگر 

  . ماندی اثر میگرنه ب

 ی صورت نمیرييد، تغيه و وزن، مشغولير، محکم نگه داشته و با حرف ھا و الفاظ و قافي را آن زیاگر شما، من ذھن

  . دي نداریثررون ھم اي اطراف و بیرد و رويگ

  . ديت کنيرا رعا یتعھد و ھماھنگ و قانون جبران قانوِن :ن ذھنيقوان

م، يي گوی متعھد شدم، درست است که به لفظ میراستگر به ي من د:مييم و بگوي درست متعھد شوی به آموزش ھایوقت

  .  کندی جاِن مان را باز مۀدين لفظ، چشم و دي تعھد به ایول

  .  حضور است، گوش، حرِف زبان و گوش استیِ اريھشنجا، چشم، نگاِه يدر ا

   کوریپس ک�م پاک در دلھا

  رود تا اصل نورید مينپایم

 یک د8ن و پاکيان تاري میتيچون سنخ.  رودیبلکه به اصل نور م. ردي گی نمی کور جایِ پس سخن پاک در دل ھا

  .  رودی اھلش میست، ک�م حق به سويک�م حق ن

  . ")ردي گی مومن جاۀني جنبد که سرانجام در سی منافق، آنقدر مۀنيرا حکمت در سير، زيه ھست بگحکمت را ھر جا ک(" 
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ر، دست نخورده ي تان را در زیم، اما اگر شما، من ذھني شنوی مو8نا را میادمان باشد، درست است که آموزش ھاي

  . د و تمام شديدي برنامه، مطالب را شند که با گوش کردنيفکر نکن.  چسبدین ک�ِم پاک به شما نميد، اينگه دار

  .ه به آن بچسبدين مطالب را گرفته و حفظ کند، و بعنوان سرماي تواند ای میا من ذھنيذھن 

  .  رودیستد، بطرف نور مي ای کور نمیِ ک�ِم پاک در دل ھا

   کژیو در دلھايوان فسون د

   کژیرود چون کفش کژ در پایم

 یکفش کج مناسب پا" چنانکه مث�. ردي گی کند و در درون آنان قرار مینفوذ مطان در کج د8ن يمکر و افسون ش

  .کج است

.  کندیدا ميگر پي دی ذھنیِ ش را در من ھايگر، الگوي دی ھای من ذھنیِ فتگيا فريطان، يا شيو ي دۀاما افسون و دمدم

 چون ی زند ولی میم، او حرف کجخودم را دار منِ  دارد و من ھم من، یکس.  رودی کژ میِ  که به پایمثل کفِش کژ

 خود را حفظ کنم، یِ  من کجیوقت.  کندیدا مي خود را در من پی آن حرِف کج جای من ھم کج است، فور)دل(حرف 

  .نکه آن آموزش ھا را با ذھن حفظ کرده باشمي رود ولو ایز خورده و ميسخناِن مو8نا ل

  یگرچه حکمت را به تکرار آور

  یو بر شود از تیچون تو نااھل

 ی، حکمت ازتو دور میستي آن سخنان نۀستي، از آنرو که تو شایز را با زبان تکرار کنياگر تو سخنان حکمت آم

  .شود

 ین حکمت از تو جدا شده و مي ایر نگه داشته اي را در زی چون نااھلی، ولیحرِف مو8نا را اگر به تکرار ھم آور

  . د بر عمق وجودمان اثر کند و جزو جاِن ما شوديبا. م، تمام شديدي را شنیزيم که چيد فکر کنيچ موقع نبايھ. رود

د دست زده و آنھا ي ترسیر نگه داشته و مي و دردھا را زیت شدگيت و ھم ھوي و دروغ و منی و حقه بازیاگر زرنگ

  .  ستین آموزش ھا و حکمت ھا کافيدن ايد که شنيد، فکر نکنيندازيرا ب

  یکنی نشانش میسيورچه بنو

  یکنیانش مي بی8فیه مورچ

  زي پر ستیاو ز تو رو در کشد ا

  زيبندھا را بگسلد وز تو گر

 یِ  مِن ذھنی، ایانش کني و به گزاف بی و خواه 8ف بزنی و حفظ کنیسين آموزش ھا و حکمت ھا را خواه بنويا

م بندھا را از ھم پاره  سازد و سرانجای گرداند و خود را نھان می بر میزه جو، آن حکمت از تو رويدردناک و ست

  .ميل شويد تبديبا. زدي گری کند و میم
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  ند سوز توي و ببیور نخوان

  آموز تو علم باشد مرغ دست

 تو را نسبت به ۀ و آن علم، سوز وگداز و عشق و ع�قی نخوانده باشیزي چیز حتي اگر از آن سخنان حکمت آمیول

  . ردي گیارت قرار ميشده، در اختت ي دست آموز و تربۀخودش مشاھده کند، مانند پرند

، ین آموزش ھا را ھم نخوانده باشي، ای را ھم بپردازی قانون تعھد و ھماھنگۀني، ھزیاگر به قانون جبران متعھد باش

  .  شوندی مرغ دست آموز تو میقين علم و آموزش ھا، به طريند، اياق را در تو ببين سوز و شوق و اشتي ایوقت

  .دي برسیيکتاي ید و به فضاييرون آي بین من ذھني کند تا از ای کمک م که به شماین دانشيھم

  ش ھر نا اُوستايد پياو نپا

   روستا به خانهٔ یھمچو طاووس

 آن اماکِن یِ بلکه جا.  آوردی دوام نمیي محقر روستاۀرد، چنانکه طاووس در خاني گی قرار نمیآن علم نزد ھر نااھل

  .شاھانه ست

 ید در کاخ شاھان بچرخد، آنجا که چمن و باغ و چشمه ست، زندگيوس است، طاووس با، مثل طاویيدانش مو8نا

 و یطاووس رمز معرفت و وارستگ. ستي، محِل اقامِت طاووس نیي روستاۀ آب و سبزی کوچکِ و بۀخان. کند

  .  ما اثر کندید رويم و باي آموزی ست که ما میبردبار

  امام مرد َمقا8ت نهنهيام آنهي آ

   شود حال من ار چشم شود گوش شمادهيد

  .نه امينه ام، آيمن آ

  .  مينه ھستيم؟ آيما چه ھست

  .دينه ھستيآنموقع آ. دينيذھن تان را بب. ديني تان را ببید و فکرھاي تان را عقب بِکِشینه گيد آي توانی میشما حت

ن يا. ميني بی مان را مینه گيم، آيزه نکنينکه ستيبمحض ا. نه ھستميمن آ. ستميمن مرِد حرف و لفظ و گفتگوھا ن

  .مينيم آن را ببي توانی شود، می که از ما متولد میم، ھر فکرينيم ذھن مان را ببي توانی ست که ما مینه گي آیژگيو

د ي فھمید، مينه باشيد، اگر آياگر گوش شما، چشم شود، با چشِم دل به من نگاه کن.  شودیده مينه ام ديحاِل من، که آ

  اما مردم گوِش شان، فقط گوش است .نه ستيآکه انسان 

  دست فشانم چو شجر چرخ زنان ھمچو قمر

  ن پاکتر از چرخ سمايچرخ من از رنگ زم

 چرخد ی میيکتاي ی اش بصورِت ماه شِب چھارده که در فضای فرمیب.  کندیه مي اش را تشبی فرمیمو8نا، فرم و ب

  . اندازدیو نور خود را به فرم اش م

  . رقصدی تر دارد و در باد می زند و شاخه ھای کند که دست میه مي تشبیھم به درختفرم اش را 
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   رقصند؟ ی، میيکتاي یا آن چھار ُبعِد شما، ماننِد ماه شب چھارده در فضايآ

  . آسماِن پاِک ما در درون است.  ستینيچرِخ ما زم. ستياما چرخ ما چرِخ آسمان ن

 نگرفتن فکرھا، از ی که در اثر جدیيھمان عمق و بحر و فضا. ت که باز شده مان اسیر فکرھاي زیِ آسماِن ما، فضا

  . ز بگنجدي وصل شده و در آن، ھمه چیيکتاين يري زیِ اين تر آمده، به درييذھن پا

  .نمي بی خود میاي دریم را بصورت موجک رويوند خوردم، فکرھاي پیيکتاي یاين آمدم که با درييحال، آنقدر پا

   دارد؟ین آسمان چرا، رنگِ خاکي ایول. انوسميستم، از جنس اقيجنِس موجک ھا ن دانم که از یم

  :دي خواھد بگویمو8نا م. چون از جنِس خاکم

 که از فرم ساخته شده یزيت را در چي نھای که از خاک ساخته، متولد شود، بی تواند در جسم و ماده ایخدا م. بله

  :دي گویحا8 م. تجربه و ترجمه کند

 رقصد در ی گردد و می ما باز شده، میِ ر فکرھاي که در زیيکتاي یِ قمر، ماه شِب چھارده در فضاحال که 

  .ديد بگوينده، باي عارف گو:نصورتيا

  .  ستینده زندگيعارِف گو. نده اصل ماستيعارِف گو

   تو کنمینده بگو تا که دعايعارف گو

   وقت دعایچونک خوش و مست شوم ھر سحر

 یخدا، کلمه ا.  زندیق ما حرف مي از طریم، زندگي ما در ذھن، حس وجود نداریوقت. ت سینده زندگيعارف گو

  .  کندی، متولد شده، ابراز وجود می خاکیِ ، در جان ھایست، در جاِن خاکي دور دستھا نیِ  و مجازیمجرد و انتزاع

 یده شدنيعه گذاشته شده، دي به ود.نه شدهيد دارند، نھادي که دل و چشم، دیدر ھر گوشه و کنار، در ھر سو، تا ھر افق

 یچگونه م" م، يم، اگر او را نشناسيش را نشنوي َرسایم، اگر َتَرُنِم زمزمه ھايني ست، اگر او را نبیست، لمس کردن

  م؟يق، چگونه تجربه اش کنير و تصديم، چگونه احترام و تقديح اش کنيم تسبيتوان

.  شومین لحظه که َسَحِر من است، خوش و مست ميا. ه ستن لحظي، سحر ایي و روشنایکين تاري بۀَسحر فاصل

  . یيکتاي یِ  زمانیگرش بيکطرِف َسحِر، شِب ذھن است و طرِف دي

د، ي آیق من به زبان مينده، که از طرين عارِف گويِق ايمن از طر. ا و سحر استي، لِب دریيکتاين ذھن و ي بۀفاصل

 یِ گر به ذھن نروم وعبوِر انرژي کنم دیکوشش م.  استن وصلي من ھم حفِظ ایِ دعا.  شومیھر سحر مست م

  ".  کتر است ياز رِگ گردن به من نزد " ید ولي آی ست و از دوردستھا می منتھی را تماشا کنم که بیخاص

  .ن مو8ناستينده ھميعارِف گو

   نبودیغيدلق من و خرقه من از تو در

  م تو رايم مرا نيو آنک ز سلطان رسدم ن
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  رسدم ساغر و َسغراق قَِدماز کف سلطان 

  د بود جرعه او را چو گدايچشمه خورش

  .)مي ھم داری روانشناختۀک پوستيشه يما ھم( :دي گویبه خرقه، به ذھن، به من، به تن اش م

  .  کنمیغ نميرم، از تو دري گی می که من از زندگیزيآن چ

 حضور را، که از روز اول بوده و یِ اري، ھمان ھش، قَِدم)جاِم شراب(ن ساغر و َسغراق ي، این انرژي که ا:امروز گفت

گرش را در فرم، و يِم دي دارم و نی رسد، نصف آن را بعنوان حضور نگه میحادث نشده و از کِف خدا، سلطان م

 . زمي ری کنم، می میدر جسم و فکر و جان، که در آن زندگ

ما از . مياتفاقات حاِدث ھستند، ما ِقَدم.  افتندیفاق مدر ما اتفاقات ات. ميم، ِقَدمي ھستیارين لحظه، از جنِس ھشيما ا

 رسد و از من ی از کف سلطان به من میآن م. شه ھم خواھد بوديم که از روز اول بوده و ھمي ھستیاريجنس آن ھش

  .  از اوستی جرعه ایِ ن است، گداي در زمید که چشمه و منبِع زندگي خورشۀ کند و چشمیعبور م

  نده بگويو عارف گوسته گلشم خَ مُ من خَ 

   من چو ُکھم رفته ز جایزانک تو داوود دم

 گفتار که ميباش آگاه و ميشو خاموش ديبا م،يھست گلو خسته و یزخم ذھن، در زدن حرف یِ اريبس از ھمه ھا، انسان ما

  . ديبگو نده،يگو عارفِ  ميدھ اجازه و بوده ھودهيب یذھن من قيطر از

 از َدم، داوودِ  ،یزندگ پاک، ذھن با م،يکن یم تجربه را بودن یوقت :ميگفت. است اُستاد ست، یزندگ نده،يگو عارفِ 

 ۀھم خواند، یم آواز و زد یم یقيموس داوود یوقت :کند یم اشاره قرآن یھا هيآ به دم، داوود زند یم حرف ما قيطر

  . رفتنديپذ یم اثر او ز ا آمده، وجد به کوھھا و پرندگاه جمله از باشندگان،

 و ازمندين رونيب یھا باشنده ۀھم داوود، َدم مانند شود، انيب ما از یانرژ نيا ميدھ اجازه و ميشو ليتبد یقتو حال،

 و ترجمان و نگاه تواند یم شده خالص شد، یمتUش طور کوه مانند که ،من یب منِ  حال،. ھستند یانرژ نيا محتاجِ 

 از. است شد و آمد و تردد در ،یجسم یِ اريھش ن،يزم و حضور یاريھش ،یيکتاي یفضا نِ يب. شود یزندگ یِ پا و دست

   ... . کند یم ميتقد اطراف به و افتيدر یتناھيZ یفضا آن

 مرا یتوان ینم یذھن من کوهِ  با تو :رديگ یم پاسخ. دھد نشان او به را شخود که دخواھ یم خدا از یموس ،یداستان در

  .ینيبب

  . رسد یم حضور ھوشِ  مدارِ  به یموس قت،يحق در. شود یم ھوشيب یموس و یمتUش یذھن منِ  کوهِ  باZخره

  . شناخت را اَسرارش و یزندگ خدا، توان ینم ذھن با نيبنابرا

  . مينيبب و ميبشناس را قتيحق ميتوان یم م،يشو یم یکي یزندگ خدا، با ما و شود یم یمتUش ذھن که یا لحظه فقط

  .کند یم ريتعب و نامع الفاظ و مفھوم در را یزندگ خدا، یذھن من
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  ۵٢ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو 

  ک از عشق بر اف�ک شدجسم خا

  کوه در رقص آمد و چا8ک شد

  عشق جان طور آمد عاشقا

   صاِعقایطور مست و َخرQ موس

  یبا لب دمساز خود گر ُجفتم

  یھا گفتمي من گفتنیھمچو ن

 اوج یجسم یاريھش یفرا ھا، آسمان و افUک ۀقل بر یالھ عشق و یآمادگ و استعداد اثر بر است خاک از که یجسم

. آمد انعطاف و رفتار و رقص به َمعضل، پر و صيحر و یشھوت و یعصب و درد پر درونِ  یِ جد و جامد وهِ ک و گرفت

  . شود یم ليتبد حضور یاريھش به یجسم یاريھش شده، زنده

 که بود عشق برکت به. بود عشق ديبخش اتيح و حرکت و جان طور، سختِ  و منجمد کوه به که یروح آن! عاشق یا

 و عظمت از یموس. شود یم پربار و مملو و مست مان ذھن م،يکن یم دايپ را خود بودن ما یوقت.  شد مست طور کوه

  .رفت یيکتاي یفضا به حضور، ھوشِ  به قت،يحق در و افتاد نيزم بر ھوشيب ر،يمتح آن مھابت

 یھا یگفتن دارد، اريبس یگفتن و خروش و جوش که ین مانند شد، یم دمساز من) دل( حالِ  زبان با اري )دل( لب اگر

  .... دادم یم شرح ريتفس به را عشق اَسرار و گفتم یم یاريبس

  مثلِ  د،يبگو ما قِ يطر از ندهيگو عارفِ  ،یزندگ ميدھ اجازه م،يبِگرد یيکتاي یفضا در چھارده شب مانندِ  اگر زين ما

  . ميدار ھا یگفتن ،ین

   ".شد خواھد انيب ما از م،يشو نائل ضورح یِ اريھش به یوقت ،ميدار ھا یگفتن ما از کي ھر ،مطمئنم" 

  

* 


