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Program # 491 

 ١٠٩۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  به دستم آن نگاریداد جاروب

  زان غباريا برانگيگفت کز در

  باز آن جاروب را ز آتش بسوخت

  برآر یگفت کز آتش تو جاروب

  ش اوي پیرت سجوديکردم از ح

  اري خوش بیساجد سجود یگفت ب

   چون بودیساجد سجود یآه ب

  خارخار یچون باشد و ب یگفت ب

  ش کردم گفتمشيگردنک را پ

   را سر ببر از ذوالفقاریساجد

  ش شديش زد سر بيغ تا او بيت

  تا برست از گردنم سر صد ھزار

  ليمن چراغ و ھر سرم ھمچون فت

  ر گرفته از شرارھر طرف اند

   منیورشد از سرھا یھا م شمع

  شرق تا مغرب گرفته از قطار

  ست اندر 6مکانيشرق و مغرب چ

   به کاریک و حمامي تاریگلخن

   مزاجت سرد کو تاسه دلتیا

  ن قراري این گرمابه تا کياندر ا

  برشو از گرمابه و گلخن مرو

  جامه کن دربنگر آن نقش و نگار

  ا دلربیھا  نقشینيتا بب

   6له زاریھا  رنگینيتا بب

   روزن درنگری سویديچون بد

  کان نگار از عکس روزن شد نگار

  شش جھت حمام و روزن 6مکان

  اريبر سر روزن جمال شھر
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  ن شدهيخاک و آب از عکس او رنگ

  ده به ترک و زنگباريجان ببار

  ام کوته نشد روز رفت و قصه

  ثش شرمساري شب و روز از حدیا

   مرایزي تبرنيشاه شمس الد

  دارد خمار اندر خمار یمست م

  

  ٣۴۶٠ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   کن از اوصاف خودیش را صافيخو

   ذات پاک صاف خودینيتا بب

  

  ١٢۶٩ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  چشم حس ھمچون کف دستست و بس

  رس  او دستست کف را بر ھمهٔ ين

  گرست و کف دگريا ديچشم در

  ا نگري دردهٔ يکف بِِھل وز د

  ا روز و شبيجنبش کفھا ز در

  ا نه عجبي و درینيب یکف ھم

  ميزن یھا بھم بر ميما چو کشت

  ميم و در آب روشنيچشم رهيت

  ن رفته به خواب تی تو در کشتیا

   نگر در آِب آبیديآب را د

  راَنَدش یست کو ميآب را آب

  خواندش یست کو ميروح را روح

  

  ١٧۵٩ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ا بوديم لب دريمن چو لب گو

  م مراد ا6 بوديمن چو 6 گو
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  ١٨٧۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  بر 66 شویچون سلطنت ا6 خواھ

  اء کني اشیتان فراشجاروب ز 6 بس

   روی بر مرکب معنیگر عزم سفر دار

   مسکن بر طارم خضرا کنیور زانک کن

  یري کو را نبود سی باش چو مستسقیم

   تو جھد به اعD کنی عالیھر چند شو

   به در داردیھر روح که سر دارد او رو

  ن سودا سر در سر سودا کني سر ایدار

 

 ٩٨۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 رانستيعشق خود مرغزار ش

  ر مرغزار بودي شی سگیک

  ن دارديھا در آست عشق جان

  ره عشق جان نثار بوددر 

  شهينام و ناموس و شرم و اند

  ش جاروبشان غبار بوديپ

Dھمه کس را شکار کرد ب  

  عاشقان را بD شکار بود

  مر بD را چنان به جان بخرند

  ز شرمسار بوديکان بD ن

  نيجان عشق است شه صDح الد

  کو ز اسرار کردگار بود

  

  ٢۵ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  اريد نه ز يار بايخلوت از اغ

   آمد نه بھارین بھر ديپوست

  ا عقل دگر دوتا شودعقل ب

  دا شودينور افزون گشت و ره پ
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  نفس با نفس دگر خندان شود

  ظلمت افزون گشت و ره پنھان شود

   مرد شکاریار چشم تست اي

  از خس و خاشاک او را پاک دار

   مکنین بجاروب زبان َگرديھ

   مکنیآورد چشم را از خس ره

   مؤمن بودنهٔ يچونکه مؤمن آ

  دمن بوي ای او ز آلودگیرو

  نست جان را در َحَزنييار آي

   جان دم مزنینه اييدر رخ آ

   خود را در دمتیتا نپوشد رو

  د ھر دمتيدم فرو خوردن ببا

  افتيار ي ی؟ چونک خاکیکم ز خاک

  افتي صد ھزار انوار یاز بھار

  

  ١٣۶۵ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ل شھوت کر کند دل را و کوريم

  وسف نار نوريد خر چو يتا نما

   بسا سرمست نار و نارجویا

  شتن را نور مطلق داند اويخو

  ا جذب حقيدا  خجز مگر بندهٔ 

  با رھش آرد بگرداند ورق

  هيال ناريتا بداند که آن خ

  هيست ا6 عاريقت نيدر طر

  د َشَرهيزشتھا را خوب بنما

  ست چون شھوت بتر ز آفاِت َرهين

  صد ھزاران نام خوش را کرد ننگ

  رکان را کرد َدْنگيصد ھزاران ز

   نمودیوسف مصري را یچون خر
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  د آن جھود؟ي را چون نمایوسفي

  ن را فسونش شھد کردير تو ِسرگب

  شھد را خود چون کند وقت نبرد؟

  

  ١٣٧٧ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  جھد ی که می بر خریبار سنگ

  ش از آن کو بر نھديزود بر نِه پ

   تو َبْردیدان یفعل آتش را نم

  ن دانش مگرديگرد آتش با چن

  گ و آتش ار نبود ترايعلم د

  گ ماند نه اباياز شرر نه د

  زيد و فرھنگ نياآب حاضر ب

  زيگ سالم در اَزيتا پزد آن د

  ی دانش آھنگریچون ندان

  یش و مو سوزد چو آنجا بگذرير

  

  ٢٢٠٠ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   َعنودیب اي غ واقعهٔ ینيگر نب

   اندر ربود؟یDب کيَحزم را س

   در جھانیَحزم چه بود؟ بدگمان

   ناگھانیند بDيدم بدم ب

  

  ٢٢٠٢  تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  تصورات مرد حازم

  

  دي رسیريآنچنانک ناگھان ش

  ديشه کشيمرد را بربود و در ب

  نيشد در آن بردن؟ ببياو چه اند

  ني استاد دیش ايتو ھمان اند

  ھا شهير قضا در بيکشد ش یم
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  ھا شهيجان ما مشغول کار و پ

  ترسند خلق یآنچنانک از فقر م

  ر آب شور رفته تا به حلقيز

  ني از آن فقرآفریگر بترسند

  ني در زمیگنجھاشان کشف گشت

  ن غميشان از خوف غم در ع جمله

   فتاده در عدمی ھستیدر پ

  

  ٢٧۶ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  اي تو کورانه میچشم اگر دار

   چشم دست آور عصایور ندار

   َحزم و استد6ل رایآن عصا

  شوايکن پ ید مي دیچون ندار

  ستين َحزم و استد6ل یور عصا

  ستيا  عصاکش بر سر ھر ره مهیب

  نا نھديگام زان سان نه که ناب

  تا که پا از چاه و از سگ وا رھد

  اطيلرز لرزان و به ترس و احت

  فتد در ُخباطينھد پا تا ن یم

   شدهی جسته در ناری ز دودیا

   شدهی مارلقمه ُجسته لقمهٔ 

  

   ٢١٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   کس َنَجستی صبر و َحزمین بين کميز

  َحزم را خود صبر آمد پا و دست

  استين گين زھريَحزم کن از خورد ک

  استيَحزم کردن زور و نور انب

   جھدیکاه باشد کو به ھر باد

   نھد؟ی مر باد را وزنیکوه ک

  خواند ترا ی ھمیھر طرف غول
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  اين بي؟ ھی برادر راه خواھیکا

  قيم ھمرھت باشم رفيره نما

  قين راه دقيمن َقDووزم در

  نه َقDوزست و نه ره داند او

  خو  آن گرگیوسفا کم رو سوي

  بد تراين باشد که نفرحزم آ

  ن سراي ایچرب و نوش و دامھا

  که نه چربِش دارد و نه نوش او

  دمد در گوش او یِسحر خواند م

  ی روشنیا مھمان ما ايکه ب

  یخانه آِن تست و تو آِن من

  ام  تخمهيیَحزم آن باشد که گو

  ام ن دخمهي امم خستهٔ يا سقي

  ا سرم دردست درد سر بَِبري

  خالو پسرا مرا خواندست آن ي

  شھايک ُنوَشت دھد با نيزانک 

  شھايکه بکارد در تو ُنوَشش ر

  زر اگر پنجاه اگر شصتت دھد

  ا او گوشت در شستت دھديماھ

  ل؟يَ  دھد آن ُپر حِ یگر دھد خود ک

  دست گفتار دغليجوز پوس

  َژْغَژِغ آن عقل و مغزت را برد

  ک نشمرديصد ھزاران عقل را 

  ات سهين تست و کيار تو خرجي

  ات سهي مجو جز ویني تو رامگر

  سه و معشوق تو ھم ذات تستيو

  ھا ھمه آفات تستين برونيو

  َحزم آن باشد که چون دعوت کنند

   مست و خواھان مننديیتو نگو

  ر مرغ دانيشان صفيدعوت ا
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  اد در َمکَمن نھانيکه کند ص

  نيش بنھاده که ايمرغ مرده پ

  نين بانگ و آواز و َحنيکند ا یم

*  

  

واِن شمِس مو6نا، شروع ياز د 1095 گنج حضور را با غزِل ۀن، برناميکمي، چھارصد و نود و ی احوالپرسبا سDم و

  .  کنمیم

 ١٠٩۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 گارستم آن نِ دَ  به یداد جاروب

  زان غباريا برانگيگفت کز در

  باز آن جاروب را ز آتش بسوخت

  رآر بَ یگفت کز آتش تو جاروب

  ش اوي پیجودرت سُ يکردم از ح

  اري خوش بیجودساجد سُ  یگفت ب

گر، غبار را از ي به عبارِت د.زي غبار برانگ،اياز در : داد و گفتیم جاروب، خدا، به دستی، زندگیآن معشوِق ازل

  .ا پاک کني دریرو

  .ن ھستنديختن نماديا و َگرد برانگينجا، جاروب و دريدر ا. د، جاروب ابزاِر نظافت استي دانیھمانطور که م

   : با آتش سوزاند و به من گفتیعني را که دست من داده بود، اول آن را از آتش بِسود، یآن جاروب :دي گویم

  .م شدميم اش کردم و تسلي تعظرت، سجده ويمن از ح.  درست کنیاز آتش جاروب

  . سجده کنمن یب.  سجده کنمن ی، بیم شدي و تسلی کنی و سجده می به من گوش کنی خواھی حا6 که م:گفت

   چه؟ یعني سجده کردن من ی دانم، بی دھد که من نمیح ميد، مو6نا توضيم دي غزل خواھیھمانطور که ط

  .  ام، با من استمنک شوم، عبادت کنم، سجده کنم، ي خواھم به خدا نزدی دارم، ھر موقع که ممنمن، 

  م شوم؟ ي سجده کنم؟ تسلمن یچطور ب

  .  خار خار استی چون و بی ُفرم و بیت، بيف و مأمورين تکلي ا:گفت

  .  ست بدون دغدغهی شدن با زندگیکيِت يمأمور

  .دادھاستي در رویا حِس وجوِد ما در ذھن، دنبال زندگي یاما من ذھن

 خواھد بداند یم.  ستیدائم، منتظِر اتفاق بعد. ، دغدغه، و وسوسه داردیبندگيفر.  شناسدین لحظه، را نمي ایِ زندگ

 ی، ھمانید اتفاِق بعديد؟ شاي افزای آن در َبر دارد و به آن میست و چه براي چی کدام است، اتفاق بعدیاتفاق بعد

  . ستی و لذت و شادمانیمملو از خوش باشد که ی ایزندگ
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 خود، منِ رون است و با يرا حواِس تو به بيم و سجده و اطاعت را قبول ندارم زين تعظيمن ا " :ق گفتمعشو

  ". یميتسل

  .  من، ھمراِه من استمنِ ، درست ھم ھست، موقِع عبادت، یالبته، به عبارت

  .ميم بازھم سجده کنيم و مجبوريستي عبادت کن، بلد نمن بدوِن :ندياگر به ما بگو

  . ستيرفته ني، پذی آوریم و اطاعت و سجده را بجا مين تسلي ات امن با ی وقت: کندیق تکرار ممعشو" مجددا

، یت آمده اي حواس ات به جسم ھاست، تو با من ھای، وقتیت ھا آمده اي ھا و شکای با باورھا و غم ھا و دلبستگیوقت

  . ه شود تواند به من زندیزنده به ذھن نم. یاز نداري و به من نیستيپس تنھا ن

ن نرود، ي من، از بمنِ دم که اگر، يفھم. ، دارممن :ص دادمي دھد که تشخین مطلب را شرح ميدر طول غزل ا

  .نمي را ببی خوب وخوِش زندگیِ  توانم، روی کند، نمیره َسري و خیان و نافرماني و عصی و گردنکشیسرکش

  .  گردِن مرا بزن:ش او برده، گفتميگردنگ را پ

 که َسر یاري، ھر نقش و قالب، ھر فُرم و ِمDک و معی شدگیھر الگو، ھر شرط ش شد،يد سر بش زيغ تا او بيت

  . کردميیداشت، شناسا

  .ن رفتي، از بیه و خنثيآن َسر، َتسو

  . ات بودي، نماِد جان و حید که نماِد زندگييگر روي دیاز ھر َسر، َسر

گر را روشن و ي دیِ  که شمع ھايین شد و شمع ھا ام، چراغھا روشیت و ذاِت وجودي متصل به ماھیِ از َسرھا

  .  کردیمشتعل م

ک نوِر حضور است و شرق تا مغرب را يھمه .  را روشن کندی بعدی تواند شمع ھایک شمع که روشن شود، مي

  . روشن شده، فرا گرفتیِ ن سرھايا

 ی آن روزنی ساختند و با6ی مانند من حمام ھا را گنبديا" معمو6.  کندیه مي تشبیميک حمام قديبعد، حالت ما را به 

 کرد،  ی گرم شدن، روشن میا مخزِن آب را براينه ير خزي که مسئوِل حمام، آتِش زيیتوِن آن، جا. قرار داشت

 . ف بودهياه و کثيک و سيتار

  .مي، در توِن حمام ھستیط فعليما در شرا

 شان را در جامه کن در آورده و در یِ ود، لباسھا خی شستشویمردم قبل از رفتن برا. م جامه کن داشتي قدیحمام ھا

  . دادندی گذاشته، کنار ھم قرار میبقچه ا

، یريا نقِش پھلواناِن اساطيرارسDن يا امي، مثِل رستم و سھراب یر مختلفيوارھا تصاوي دیدر قسمِت جامه کن، رو

  .  نقش شده بود...

   :دي گوی کند و میه ميمام تشبک حي را به یمو6نا، نه تنھا وجود ما، بلکه جھان ھست

  .  شودین تون حمام، شروع ميشرِق ما، از ھم
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 را یتي عاریاور،  به محض آنکه لباسھاي را دربی ذھنۀجام. به گلَخن نرو ا،ي به جامه کن ب: کندی میادآوري

. نيشده، بب نوِر روزن روشن ۀليوار را که بوسي دی روینقش ھا. یني بیوار را مي دی رویِ ، نقش ھایاوريدرب

  م، ي شویم و به حضور زنده ميي آی ما از ذھن که توِن حمام است در می وقت:یعنيک، يبطور سمبل

  . مي دھیص مين جھان را تشخي ایِ زنده بودِن نقش ھا

 ی نورۀليبا، بوسي زین رنگ ھا و نقش و نگارھايم که اي شویم، متوجه ميدي زنده و رنگارنگ بودِن آنھا را دیوقت

   .ص اندي شوند و قابل تشخیده ميده، ديوزن تابکه از ر

" ن است که فعDي اول اۀ مرحلیول. مي شویکين است که با او ي ما اۀفي آن روزن است و وظیار، خدا، با6يشھر

ن جھان را ي ایبايم، نقش و نگارزي ذھن را بِکنۀم و جاميد به رخت کن برويم و بايا گلَخِن حمام ھستيم در توِن يبفھم

  .مي شویکيد با آن يم و باي ھست و ما از جنس آن نور ھستیميم که نورعظيم و متوجه شوينيبب

 کند یم خواند که مشخص مي از مو6نا خواھیگريات دي آن، ابیِ در طول بررس.  ست از غزلی قصه اۀن خDصيا

.  دارند؟یارکردت و کين دو جاروب کدام است و چه مأموريک از ايات ھر يست و خصوصيا چين جاروب و دريا

   :ميدو نوع جاروب دار

 خواھد که از آتش، که سمبل ی سوزاند و می گرفته و می دھد، پس از مدتی به دستمان می را که زندگین جاروبياول

  . مي بسازیگري ست جاروب ديیداياق و شيعشق و اشت

  . ر ممکن، را ممکن ساختن استي غ:اند اوقات گفته یا گاھيار مھم يختن، کار بسيا گرد برانگي، از دریدر زباِن فارس

  ر ممکن؟ يچرا مھم و چرا غ

  .  ستی ذھنيیِ ص و شناساين تشخيم، ھمي کنین جاروب، که به آن توجه نمينکه اوليل ايبدل

.  ستی ذھنی ھايیشناسان فکرو ي که به دست ما دادند، در رابطه با ھمین جاروبياول،  به دستم آن نگاریداد جاروب

  . ميم و اجرا کنين ذھن را بشناسينکه قوانيار مھم است بشرط ايار بسي بسی ذھنيیشناسا

Dميز کنيا از آنھا پرھيم و ي از موارد را شناخته، به آنھا بپردازیليم خي توانین ذھن، ما ميبا شناخِت قوان" مث .  

Dزود جدل به راه یليگونه خ حساس ھستند و چی از افراِد اطراِف شما، به چه موضوعاتید که برخي دانیم" شما مث 

ت ھا، از ي و با شناخت آن حساسارانهيھشن، يبنابرا.  کنندی دھند و َجو را متشنج و آشفته میانداخته و واکنش نشان م

  . دي کنی مزيپرھ، يین فضايجاد چنيا

  . دي شوید، محدود مي کرده که که اگر قضاوت کنیادآوريد و بارھا مو6نا به ما ي دانیم

د از آن يد و تا آنجا که مقدور است بايد که معتاد به قضاوت ھستي دانید، مي که از خود داری با شناختنيبنابرا

  .ديزکنيپرھ

د که ي دانیم) مي داریِص ذھني تشخیم وليھنوز در ذھن ھست(. دي شناسی ست میتعھد و ھماھنگگر ذھن را ھم که يقانون د

د، فکر و ي نکردن، متعھد شويی نکردن، بد گويیبجويدن، عي ندگران رايب ديا عياگر در ذھن، به قضاوت نکردن 

  .  شودین تعھد ھماھنگ ميرفتار شما با ا
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 ی باعث می قضاوتی بید ولي شده ایر ذھنيک تصويد که در ذھن، محدود به ي شوی متوجه میگر وقتيبه عبارت د

  .  شودین تعھد ھماھنگ ميتان با اد، فکر و رفتاريد، محدود نکنيت ھستي نھایشود که  خود را که از جنس ب

" ، خصوصای دانم که طبِق قانوِن مزرعه در ھر کاریم.  شومی شناسم و به آن متعھد میمن قانون مزرعه را م" 

 ". د صبر داشته باشم و حداکثر کوشش ام را بکار َبرم ي، بایدر رابطه با موضوِع رھا شدن از مِن ذھن

   . شومین به آن متعھد ميبنابراپس 

   :دي گویرا، قانون مزرعه ميز.  کنمی گذارم و صبر می، حداکثر توان ام را مین به بعد در ھر کاريو از ا

  . از داردي نی زمانۀک پروسيد، يني آن را بچۀويد و فردا مي را بِکارید امروز درختي توانیشما نم

  . مي کنی نمی قراریب. مي کنیصبر م

  .یت شدگيز از ھم ھوي، پرھ"مثD. ميرياد بگيز را يھم پري توانی جاروب اول، ما مۀليبوس

Dا يت ھا و موضوعات و آدم ھا، خواھش و درخواست و ي شوم که معتاد به جھان شده ام و از موقعی، متوجه م"مث

ن بروند، من ي از بی شود، چون وقتین رفتن اند، ترس بر من غالب ميزھا در حاِل از بيتوقع و انتظار دارم و چون چ

  . ابمي ی خود دست نمی خواسته ھابه

ت ھا و موضوعات و آدم ھا، خواھش و يزھا و موقعيد از چيرم که نباي گیم مي شوم و تصمی متوجه میحال، وقت

  .  شودین شناخت و تعھد، ھمآھنگ مين به بعد فکر و رفتارم با ايدرخواست و توقع و انتظار داشته باشم، از ا

 ی توانم پاسخی را نپردازم، نميی دانم که اگر بھای م)ن ذھن ھستنديو قوان ینھا ھمه ذھنيا( .اد گرفته امي را قانون جبران

  : دانم طبق قانوِن جبرانیم.  شومیندازم، آزاد نمي دانم اگر رنجش ام را نیم. افت کنميدر

  . ندازميد بيرنجش ام را با

 یِ ، از َسرھای، شمعی اندازم، َسریا م رنجش ام ریوقت. د زده شود، رنجش استي که بايین سرھاي از ھمیکي

  . شودی، روشن می زندگیِ ، از شمع ھایزندگ

  . کنمی ميیده، شناساي، رنجگري دمنِ ک ي من را، که از منِ  از ین ذھن، قسمتيباز ھم با ھم

  . مي کنی م)يیشناسا( و نظافت یم و با جاروب اول، خاکروبيھنوز جاروب اول را در دست دار

 یم، جاروب دوم را نميم، مورد استفاده قرار ندھي جاروب اول را بکار نبری تا وقتی، ولستجاروب دوم عشق ا

  . ميم بدست آوريتوان

  . ميا ھستي ما در:دي گویگر مو6نا مي دیبه عبارت.  شودی جاروب اول شناخته مۀليزھا بوسي از پرھیليخ

  . مي ھستیکيا يما با در. ميت ھستييما خدا.  ست، خداستیا زندگيدر

  . ا را گرفتهين دري ایِ  اXن کف، رو:دي گوی ميی مو6نا در جایول

. مينھا را جاروب کنيم اي خواھین دردھا و ما مي ھا و ھمیت شدگين ھم ھوي ھمیعني.  گرد و غبار:دييحال، شما بگو

  .  ستی ذھنيیشناسا که فوق العاده مھم است، معادِل اول کردن جاروب

  . تا فکر و عمِل مان با آن ھمآھنگ شود م،يم و متعھد بشوينکه تعھد بسپاري ایبشرط
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 خورد و یوارمي ست که به دیرند، آموزش ھا مثل توپي گین اطDعات را مي از افراد که ایلي در رابطه با خیول

  .  گرددیبرم

. تفاوت دارند  ما ندارندی در زندگیچ اثريھ"  ھا که اصDيی از شناسای با پاره ای ذھنیِ  ھايی از شناسایک سري

Dع " مثDخورد؟ ی، به چه درِد ما می جنوبیِ کاي، در آمریافتن از کشته شدِن دو نفر در تصادف رانندگياط   

   . کندیذھن از آن صرفنظر م

 مطرح و بزرگ کردن یبت نکنم، قضاوت نکنم، براي مردم را نکنم، غيیبگوي و عيیبجوي و عینيب بياگر ع یول

ات، متعھد باشم و فکر و عمل ام، با آنھا ھماھنگ يجاد نکنم و به اخDقي و امور مردم ایر زندگيخود، مانع در مس

  .  ندارندینصورت مردم ھم به من کاريشود، در ا

 توانم حالِت خوب و آرامش خود را یت نکنند، از حاِل حضور خارج نکنند و مزاحم ام نشوند، مياگر مردم مرا اذ

  .جاد  کنند، در اَمان باشميانند ا توی که میحفظ و از گزند موانع

  . زاندي انگیا، غبار بر مي دریکه از رو. ن ھمان جاروب اول استي مھم ھستند و ایلي خی ذھنی ھايیشناسا

  ا؟ يحا6چرا در. ميا ھستي ما در:دي گویگر مو6نا مي دیجا

ت يو کف ھا را به فکرھا و ھم ھوه کرده و موجک ھا يا تشبي، را به دریا بزرگ است و خدا، زندگينکه دري ایبرا

 خودمان یِ م، روي ھستیا، زندگيم، چون از جنِس دريا را جاروب کني دریم روي خواھی ما میپس وقت.  مایِ  ھایشدگ

  . مي کنیرا نظافت و جاروب م

م، يز کنيھا تمم و آنجا را از زباله ھا و خاکروبه يد جاروب داشته باشيبا" م، حتماي کنی می که زندگی ما در خانه اۀھم

  . مي کنیم راحت زندگي توانیوگر نه نم

  . م آشنا شدنديج با مفاھيه ھم ابتدا، به فکر افتاده و بتدري اولیمردم شناسان معتقدند، انسان ھا

Dع تر يگران ھم سري شده و ارتباط با دیاء کارھا بھتر و راحت تر انجام مي اشی رویبا اسم گذار" متوجه شدند که مث

  . ز از جمله خودشان، اسم گذاشتندي ھمه چیج رويبتدر.  گرفتهیصورت م

  .  مفھوم اندین اسامي ایول.  داردی اسمیزيامروز ھم ھر کس و ھر چ

   افتاد؟یچه اتفاق

  .  توانسته فکر کندیانسان، ھم زنده به حضور و اصل خود بود و ھم م. ده نشده بوديچي آنچنان متفرقه و پیابتدا، زندگ

اد يم در اطراف و در ذھن اش زيھم برود، آنقدر مفاھ اش را حفظ کند و به ذھن اش بودن توانست یمتدا ، که ابیآدم

گر ي دی مفھومی بعد روۀک مفھوم و لحظي ین لحظه رويا. ستاديک مفھوم باي یشدند که مجبور بود ھر لحظه، رو

م ي و کار با مفاھیب مشغول بازين ترتيمد و به ھي جدی بعد در مفھومۀگر، لحظي دی بعد با مفھومۀلحظ. توقف کند

ده با ذھن اش يزھا را ديچ  درست کرده آرام آرامیر ذھني انسان ھا را ھم تصویز حتيش ھر چيبا حس ھا. شد

  .ديايرون بيد بيبه ذھن رفت و 6زم ند" شه کنده شده و تمامايقضاوت کرده، از ر

ده شروع به معامله و برخورد کرده و ي دی میر ذھنيو، با ھمنوع خود که او را ھم تصیر ذھنيک تصويبعنوان 

  .  مرده شدهيیايجه وارد دنيج  و در نتيبتدر
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ادمان رفته که ما ھم مثل يکه ير کرده، بطوري ما را آرام آرام تسخین من ذھني مرده و ایاين دنياز آن به بعد، ا

 دغدغه و بدون اضطراب  یم بي توانستید، ملکس ھستني خوابند و ریسگ و گربه، که چقدر آسوده م" وانات، مثDيح

  .ميش، در آرامش باشيو تشو

   بد و وسوسه؟ ۀشيچرا اند.  ذھِن ما نگذاشتۀ بد در دل وسوسۀشي خارخار، اندیول

  .  دھندی میم ھستند که به ما زندگيامده، مفاھيرون ني وارد ذھن شده و از آنجا بینکه از وقتي ایبرا

 مثل خانه و پول و خانه و ھمسر و بچه و یمي کنم، با مفاھی میدارم که با آن زندگ از خود یر ذھنيک تصويمن 

   .روح ندارند.  سرو کار دارم که ھمه ُمرده اندیمي و مفاھیر ذھني با تصاویعني سرو کار دارم،  ...شغل و 

 حرف ھا را از یوقت. د کننیان با آنھا صحبت مين بوده که خداي کردند، تصورشان ایه فکر مي اولی انسان ھایوقت

  .له را بکشي برو شکار کن، برو آن قب: گفتندیان به آنھا مي کردند که خدایدند، تصور مي شنیذھن خود م

  . اني خود شدند و نه خدایِ بعد متوجه صدا

  . دندي شنی خود را میِ  مِن ذھنیِ صدا

 با صد یلي که پشتش ھست، مثل اتومبی کند و با مقدار تحرکیفکرھا را تکرار م.  زندی ھنوز ھم حرف میمِن ذھن

  .لومتر در ساعت، در حرکت استيک

از . مي دھد، معتاد به جھان شده ایم چون فکر، جھان را نشان ميگر، معتاد به فکر شده اي دی به مفھومیما از مفھوم

  . مي ھستی زندگادمان رفته که ما خودِ يم و ي خواھی میم، زندگيت ھا، آدم ھا، توقع داريط، موقعياتفاقات، شرا

   : کردندیادآوريح داده، يامبران آمدند، توضي از انسان ھا، مثل بودا، مثل زرتشت، مثل پیکسري

  .رديد صورت گي بایتولد دوم. ميد از آن زاده شوي مرده ست و بای که مردم به درون آن رفته اند، جھانین جھانيا

  .مي کنیر کار ميما ھم در آن مس

   : وجود داردرويدو ن" کD: مييم بگوي توانیپس م

  .مي، که از آن جدا شده ایعشق و زنده بودن و وحدت با زندگیِ روين

  . ستی که متعلق به من ذھنترس و کنترل یِ روين

  ا؟يچرا در. ميم گرد و غبار را ِبروبي خواھیم، جاروب دست گرفته و مي، که ھمانی زندگیاي دریما اXن از رو

  .  ستیتي نھای بیعمق و گستردگا، سمبل ي ما دریرا براي ز

لومتر عمق ي تواند دو کی ميیايد درييممکن است بگو. تي نھای بیکيت و ي ابدیکيت دارد ي خدا، دو خاص:ميگفت

   .ت داردي نھای ست که وسعت و عمق بيیايا، دريه ما به درياما تشب. داشته باشد، درست است

ن مِن ي ساخته و ایک مِن ذھنيمردم در ذھن شان . مير کرده ايتصوما خدا را ھم بصورت مفھوم و ُفرم، جدا از خود 

 سوزاند، ازُپِل خطرناک و ی کند، در آتش میه مي شود، تنبین مي که خشمگيیخدا.  خلق کردهی ذھنیک خداي یذھن

 در راند وي میا مين دني کشد و از ایخ و سوال مي دھد، شِب اول مرگ در قبر، به سیِز صراط عبور ميوحشت انگ

  . کندی او را عبادت م... کند، یا زنده ميآن دن
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خته يار به لحظه، برانگي و حاضر، ھشی و حستاين دنين لحظه، مردن از اي در ای و فرمی جسمیاريدن از ھشيکه، دست کشيدر حال(

  ).  استيدنلحظه، آن  نيادر  و برخاستن یداريو بشدن 

م است که از ي سجده و تسلیسجده وقت.  سجده کنی بدون مِن ذھن:تهد که معشوق به من گفي گوین غزل ميمو6نا در ا

  .یجنِس من باش

  ، سجده کنم؟ من سجده کنم؟ چطور بدون یاما من چطور بدوِن مِن ذھن

  ن گرد و غبار؟ي به جاروب کردن ایو حا6 چه لزوم

  .  کنترل و ترس استیِ روين نيگرد و غبار، ھم

 ذھن، ارتباِط ۀت شده و در آرامِش کاذِب گھواريم و فرم ھا ھم ھويل، با مفاھ ست که در ترس و کنتریموقع و حالت

  .  در ما، به خواِب ذھن رفتیاري، قطع شد و ھشی زندگۀ زندیِ ، از انرژیاري ھشیِ مان با فضا

  .ستدي خود قائم بایِ  پایِ د رويحال، کودِک دروِن گھواره بزرگ شده و با

  ر ممکن است؟ ي غیا حتي مھم و یلي خیختن، کاريراگا غبار بيد از دري گویحا6، چرا م

  م؟ يم جاروب کني توانی نمی را بطور کلیا مِن ذھني ترس و کنترل ۀچرا ما، خاکروب

  .  شودی ھم جاروب ممن از ی، قسمتین خاکروبيدر ا.  در آن خفته ستمننکه حِس ي ایبرا

 یز مير افتاده ني از وجودم که در آن گیخشم، قسمت رنجشم را ببیکه وقتي خود را جاروب کنم؟ در حالمنِ چگونه 

   کنم؟ین امر راضيرود، چگونه خود را به ا

  .  کندی میادآوري،  و تعھديیقانوِن شناسا و قانوِن جبرانمو6نا ما را به کارُبرِد  ". ستير ممکن نيغ" 

  .ستير ممکن ني وجود، غیاي دری و گرد وغبار روبیپس، برخورد با مِن ذھن

د، بعد بعنواِن ي باعِث رنِجِش شما شود و مدتھا آن رنجش را با خود حمل کنیا عملي با حرف ی اگر کس:دي دانیمشما 

ر ي تان را تحت تأثیاري ھشیِ  شما را آلوده و مسموم و فضایگر زندگي دی آزار دھنده، قسمت ھاینه، بعنواِن فرميک

ز ين بحر ھمه چين بحر در ايدر ا(د ي کردی بوده و فضا را باز مد فضاداريد که باي دانستیاگر آن موقع م.  دھدیقرار م

  . دي درِد رنجش را تحمل کنی طو6نید به مدتي، مجبور نبود)بگنجد

  . ندي فُرِم شما بنشی بحِر وجوِد بی توانست روین گرد و غبار نميھمان موقع ا

  :یِ دن از جانب شما، به معنايدر واقع امروز، عبارِت بخش

جاد ي نموده و از ايید فضا گشايرِش اتفاِق لحظه، بدون شرط و بدون قضاوت است و در ھر رنجش، بايذ بر پیآگاھ

  . ديي نمایري وجودتان جلوگیِ ايگرد و غبار بر در

د و شرط و بدون يرِش اتفاق آن لحظه بدون قي خاص، وعدم پذۀبعلت فضادار نبودن در آن لحظگر، يبه عبارِت د

  . ديخشد خود را ببيقضاوت، با

د يد و شرط و بدون قضاوت، بايرِش اتفاق آن لحظه بدون قي خاص، وعدم پذۀبعلت فضادار نبودن در آن لحظ. بله

  .ديخود را ببخش
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 خود را با6 یِ اريِب ھشيد، ضري خاص، جاروب را دست گرفته و گرد و غباِر رنجش را پاک کردۀاگر در آن لحظ

 بسته و از عمق به موجکِ سطِح آب و يیکتاي ین آمده و فضايي پایاريِب ھشينصورت، ضرير ايد و در غي بریم

  .دي شویل ميا تبديکِف در

  .  تواند ببخشدی نمیمِن ذھن. ستي کوچکِ ذھن جا دار نۀم که محفظي شویاما ا6ن متوجه م. ادمان نبودي

   :اما.  بخشمی من م:ندي گویمردم م

   . تواند ببخشدی ميیک شناساي بلکه ،ینه مِن ذھن

   :نکهي برای مبنيیشناسا

   . کردمی مید فضا داريدم، باي رنجی خاص که مۀآنموقع، در آن لحظ. دمياشتباه کردم که رنجمن 

  .مي توانیم. م؟ بلهين بحر ھمه را جا دھين بحر در ايم؟ در ايم فضا را باز کني توانیا ما ميآ

  .  شودی تان باز میِ ِر فکرھاي در زايد، آن دري کنی تان را نگاه میده و فکرھاي عقب کشیشما وقت

Dن استي کند و تعجب من ای تعجب میزي ھر کس از چ:دي گویم مو6نا ميھم گفت" قب:   

  ن ذھن کوچک جا گرفته؟ يت است چطور در اي نھایخدا که ب

  . تواند از گلَخِن ذھن، طلوع کندیاِر فضادار، مين ھشيد، ھمي گویاما ھمانطور که در غزل ھم م

ن  يم و اييايرون بيادمان رفته بي یول. مي شویت مي نھایم، بييايرون بيم، اگر از آنجا بيما که در ذھن جا گرفته ا یعني

  . ديري ست، آن را دست کم نگيیشناسان جاروب ي اول:دي گوی ست و مو6نامیعيطب

  . مي کنیمل نمم و به آن عي شوی نميی که متعھد به شناساین معنيم به ايري گی را دست کم ميیشناسا

  د؟يز کنيد پرھي بايیزھايد که از چه چيسيد و بنويک قلم و کاغذ برداريشما 

  د؟يد به آنھا عمل کني مثبت اند و بایچه تعھدات

  ن لحظه را بدونِ يم که اتفاِق ايده اي فھمیعنيم، يم، اما اگرمتعھد به عدم مقاومت ھستيده اي اگر به حضور ھم نرسیحت

 ید جلويم، باي شویداد، متوجه مقاومت خود ميم، بمحض آنکه در برابِر رويريد بپذي قضاوت باد و شرط و قبل ازيق

  . ميم، فکر و عمِل خود را با آن تعھد، ھماھنگ کنين اشتباه را گرفته و بصورِت تسليا

  .  توستۀن ھمان سجده کنندي حا6 تو بزن، ا:ش معشوق بردم و گفتمي گردنک را پ:گفت. در غزل ھم ھست

، با درد، بعنوان گردنک، ابراِز وجود یت شدگيک ھم ھوي، ی ذھنۀ شدی شرطیک الگوي ھر جا متوجه شدم که یعني

  . بزن : برمیشگاه معشوق مي کند، به پیم

  . ن دانه را بپرورانيا.  اش کنیت، تھياز من

 و صورت و حادث و چھره  و نمود و ظاھر و منظریست، ھزااااران، فُرم و تجلي و دو تا و ده تا نیکيگردنک، 

  .  شودیتِر، ُپز و ُحزن و نقش و حالت و فُرم، سر برآورده و رو مي از آنھا با تیکيھر لحظه . دارد

  .  زندی،  آن را گردن می و دلسوزیاري، معشوق، با ظرافت و لطافت و فراست و مھارت و ھشيیدر ھر شناسا
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ده يرون کشيه شده، و ھمراه با درد است، بي که به گلَخن تشبدار من  6زم، خود را از ذھنِ ۀ به اندازی بعد، وقتیو کم

ن از جنِس ي آتشی خود را به جاروبی ھا جايین شناساي شدم، جاروِب ایکي وحدت، یِ ا و معشوق و فضايو با در

  .  وحدت با خدایعنيعشق .  دھدیعشق م

  .ميون بکشري ست خودمان را بی مردگید از ذھن که فضاي وحدت با خدا، بایبرا

   :دي گوین است که مي ھمیبرا.  شودیرون آمدن از گلَخن، شروع ميد حواِس مان باشد که 6مکان ما، پس از بيبا

  . ايرون بياز گلخن ب

  . ن و با6 را ھم نگاه کنيت را در آور و نقش و نگار را ببيبه قسمِت جامه کِن حمام برو، لباسھا

  . م خواندي خواھیاتيدر طوِل صحبت ھا، اب .هنوِر روزن، نقش و نگارھا را جان داد

*  

  .  خودش باشدی کنم که طبق قرارمان تمرکز ھر فرد، رویخواھش م

 ین اشخاص مي از ای شود، بعضیکان مان متمرکز مينزد" گر، مخصوصاي اشخاص دی اوقات حواِس مان رویگاھ

  . ه اش حرف بزندست با بچينکه بلد ني ایده، براي ھمسر من ھنوز به حضور نرس:نديگو

  .  ست، که او در ذھن دارديی داده ھایِ دن، مساوي کند که به حضور رسیآن شخص فکر م

  . دن را بشناسدي تواند به حضور رسینم. ابدي تواند حضور را دریذھن نم. ستي نی و تجسمیدن ذھنيبه حضور رس

  . مين کیم، جاروب ميگران قرار داده اي دیِ  را که روین فرد، تمرکزيما و ا

Dميحت کنيد نصينبا. مينکار باشيد دنبال ايم، نبايگران را عوض کنيم دي توانیما نم" اص .  

   : کندیج تر ميگران را گيحت و اظھار نظِر ما دينص

   "....، ی کنین با بچه ات چطور صحبت مي، ببیده ايتو ھنوز به حضور نرس" 

 ما به جا گذاشته اند و بکارُبردن آنھا نجاِت مان یِ داري بی بران و آنچه که عرفاي کنم، قوانیحت نمينجا نصيمن ھم ا

  . ستيحت نينص.  دھمیح مي کند، توضین ميرا تضم

  . ش چگونه برخورد کندي و رابطه ھاید که با زندگيبگو"  شخصای بطور خاص، به فردیحت آن است که کسينص

  . مي دھیح ميم، بلکه توضي کنیحت نمينجا نصيما ا

  .د محصوِل خود را بدھدي ست که بایبيسھر کس درخت 

  .  داردیق انداخته و آنھا را به مقاومت وا ميحت و اظھار نظر در رابطه با اشخاص، رشد آنھا را به تعوينص

ن است که مردم را به عکس ي این خدمت به جھاِن ھستيبزرگتر" اصD. ميب کنيد مردم را به مقاومت ترغيما نبا

  .  رساندی نشان دادن، ضرر می و واکنِش منفکيتحر. ميالعمل وا ندار

  .  خود استیِ د در لحظه و تمرکز روي با6 و حضور شدیارين درمان، داشتن ھشيبھتر

  . مي شوی ممتعھد عدِم کنترل آنھا، یعنيگران، يما به کار نداشتن با د

  .  کندیور م آن ما را از حضور دۀ ست و ادامیگران، مختص به مِن ذھنيرا دخالت در اموِر ديز
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  ٣۴۶٠ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  صاف خود کن از اویش را صافيخو

   خود صافِ  پاکِ  ذاتِ ینيتا بب

، آنگاه ذاِت ی آراسته شوی و اوصاف الھیدرونت را از اوصاِف َپست و اخDق زشت صاف کن تا به اخDق َربان

  . بودیگانه خواھيِوا6 تا آخر ُعمر از خود ب. دي دیپاک خود را خواھ

  م؟ ي داریر ذھنيف و تصوياز خود تعرا ما يآ.  کنیز و جاروب و صافير، تميف و تصويخودت را از تعر

گر ي دی، به عبارتاري خوش بی ساجد، سجودیب :دي گوین مي ھمیبرا. مي ھستیاري ُفرم و از جنِس خدا، ھشیما، ب

  . م کني تعظمن، به من، با خوِد من بشو، ی تو امتداد منی من تو :دي گوینکه خدا ميمثل ا

  . ستين باشد درست نيز ار اياگر غ.  کندیم مي خدا به خدا تعظیعني

 ماست از جنس ذھن ۀھر چه که در بار. م، اوصاِف ماستيي گویا ميم ي دانیھر چه که ما در ذھن راجع به خودمان م

  . ميستي  نآناست و ما  

، صاف و پاک و ی و فرمیِف مفھومير ذھن، از تعاري خودت را از اوصاِف خود، از تصاو:دي گوین مي ھمیبرا

  . ینيذاِت پاِک صاِف خودت را ببجاروب کن، تا 

  .  ستیاريذاِت پاِک صاِف خودمان، ھمان ھش

 یِ  و فضاینکه ذاِت پاِک ما که با زندگي ایم، براي، کنیريد جاروب و نظافت و گرد گيچرا با  کهاستپس معلوم 

   . ست، رو شودیکي و ی، ھمخوان و موازيیکتايوحدت و 

  .مي کنی و درد است که ما با خودمان حمل میت شدگيزباله ھم ھو. ه گرفته آن را زبالیم و رويا ھستياXن ما در

*  

  .ِل دفتر سوم استي خوانم از داستاِن فی که مین مطلبيا. ميا صحبت کني راجع به دریاXن کم

  

  ١٢۶٩ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  چشم حس ھمچون کف دستست و بس

  رس  او دستست کف را بر ھمهٔ ين

  . احاطه نداردل ي فیِ  اجزاء و اعضاۀن سبب به ھميبه ھم. ، درست مثِل کِف دست استی و ظاھریچشِم حس

 به ی کند و کاری ست که مانند کِف دست، تنھا ظواھر موجودات را لمس می آدمیِ  و حس گراینِش ظاھريت، بين بيمقصوِد مو6نا درا(

  ). ستيقت ني، قادر به فھِم حقيین، عقِل جزيبنابرا. ق ندارديُکنِه حقا

  .  ستیل رمِز خدا، زندگيف. شان دھندده بودند ني که آن را ندیل را به مردمي خواستند فی ھا میھند

ل زده ي از انداِم فی بر قسمتیک دستينند، ھري توانستند خوب ببی نمیکيک بود و مردم در آن تارياز آنجا که اتاق تار

  . کردندی تجسم میزيو چ

  .  کردیک ناودان تصور ميل را بصورت يد، في کشیل ميآنکه دستش را به خرطوم ف
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  . کردیک ستون تجسم ميد، آن را به صورت ي کشی ملي فیآنکه دست به پا

  .  مانند تخت است:ل زده بود، گفتي که دست به پشت فیکس

 شد و اختDف ھا از یان ميل نماي فیقي روشن بود، شکل حقیاگر در آنجا شمع.  آنھا در اشتباه بودندۀحال آنکه ھم

  .  رفتیان ميم

  .ندي تواند ببی از آن را میفقط جزئ.  کندیا خدا را تکه تکه ميرون، يقِت بين ِمنوال، حقيدر واقع، ذھن ھم به ھم

  .  رسانندیرون جمع کرده، به مغز و به ذھن ما مي ما، و فکر، اطDعاِت بۀ پنجگانیِ حس ھا

  .، خدا، امکان نداردی کِل زندگيیِ  شناسایول.  شوندیل، قضاوت، خوب و بد، ميه تحلين اطDعات، در آنجا تجزيا

  .  کندی ميی از آن را شناسای و محدود فقط تکه ایاِس جسمن حويا

  .  را با خود موافق کردنديیگروھھا" ف و تجسم و تصور کرده بود، احتما6ي تعریل را به گونه ايھر عده ف

  .زه و اختDف برخاستنديون نفر، و با ھم به ستيلين ھزار، ميچند

  .ه تخت است، پس، تخت مقدس استيند که خدا شبل دست زده بودند، معتقد شدي که به پشِت فیعده ا

  .دنديه ناودان است و ناودان را مقدس ديل دست زده بودند، معتقد شدند که خدا شبي که به ُخرطوِم فیعده ا

  . ن، ستون مقدس استيه ستون است و بنابرايل دست زده بودند، معتقد شدند که خدا شبي فیِ  که به پایعده ا

  .ز،غلط استين اختDف وستي ا:دي گویمو6نا م.  دانستیف شان، احمق مير قضاوت و تعرگران را ديھر عده، د

  .  نداردیقِت خدا، دسترسي حقۀکف دست، به ھم. چشِم حس، مانند کِف دست است

 ده شدن از ذھن، جاروبيي در راِه زایم، وليم، بشناسيابي ذھن خدا را درۀليم بوسي توانین، درست است که ما نميبنابرا

  . دھدی ميیص و شناساياول، به ما قدرِت تشخ

  . مي شوی و کمک میاريم، ي مثِل مو6نا گوش دھيیم و به حرِف ُعَرفاين ذھن را درست بشناسياگر قوان

  .  کنندی کمک میليم، به ما خي خوانیو م مي شنوی را که مین مطالبيھم

ده اند، ي، ساخته و به آنھا چسبیا زندگي از خدا ی ناقصیِ ا خود، باورھيیِ ا بدانند که بر اساِس شناخِت جزياگر مردم دن

 کند ی جنگند، متوجِه جنگِ ھفتاد و دو ملت که حافظ به آن اشاره میگر مي دیو بر اساِس آن باوِر غلط با گروه ھا

  : شوندیم

  .قت، رِه افسانه زدنديدند حقيجنگِ ھفتاد و دو ملت ھمه را عذر بِنه         چون ند

م يست، ما راغب به تسلي درست نيیِ ، قادر به شناسانکه ذھنيرِش ايپذ. ان استيان و ستونيان و ناوداني تختن جنگيھم

   :دي گویمو6نا م.  کندیم

 او به ی توانی خدا، میِ  و ذھنی و فرمی شناخِت جسمیبه جا. یده شويي و وضِع نامساعِد ذھن، زاید از گرفتاريتو با

  .ی چون از ھمان جنسیل شويتبد

  .د داردين موضوع تأکيِن تان ھم به ھميد

   :یعني " :. " ستمي دھد، نی که ذھن ام نشان میزي از جنِس چ:ديي گوید، مي کنیم " :" شما، 
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ست، پس، از جنِس من ھم ي ِکشد از جنس خدا نی خود میِ  به سوی که مرا در جھان فُرم و مادیھر چه، ھر الھه ا

 حاضر و حساس و یِ ل ام به انرژي، سبِب زنده شدن و تبدین انکاِر عمليھم. نم کیانکار م" ست، ھمه را عمDين

  .  شودی می زندگۀَسُبک و با َشَعف و موثِر زند

 توقع، ین، بي از آفلی کنم، وقتی می بودِن خود را نفیستم، موقتي شوم که از جنس آفِل و گذرنده نی ملتفت میوقت

  .  کنمیھا، م ندارم، چنگم را باز و ھمه را ریخواھش

  . خودۀشياثباِت زنده شدن به اصل و ر. ده شدن از خِم ذھن استيي ھمان زاین آزاديا.  شومیاثبات، برقرار و آزاد م

  . ست " :اِ  " یگريو د " :"  از آنھا یکي.  ستیکي با اثبات ینف

  . ست" 6 " م که جاروب اول، ھمان جاروب ي شویمتوجه مج يبتدر

Dار مھم استي ما بسیِر حرکت و تکامليکه در س. مين جاروب اول ھستياِر ھمگرفت" اما ما فع .  

  گرست و کف دگريا ديچشم در

  ا نگري دردهٔ يکف بِِھل وز د

  ا روز و شبيجنبش کفھا ز در

  ا نه عجبي و درینيب یکف ھم

  . ن دو نوع چشم اندين، و چشِم کف بيا بيچشِم در

   .ن، نگاه کنيا بين را رھا و با چشِم دريچشِم کف ب

  . دي توان دین، ميقت بيقت را تنھا با چشم حقي حقیِ ايدر

ب است که تو کف يعج. ا گرفته اندي، حرکت و جنبش خود را از دریني بیا مي دریِ  که شبانه روز بر رويیکف ھا

  . رابود و نه یني بینمود را م!. یني بیا را نمي و دریني بیرا م

  .  کندیه ميا تشبيکِف در به، ) کردهیت بازانجا مو6نا با عباريا(بود  که ھمان کِف دست یچشِم مِن ذھن

 ی با کنترل، با ترس و با چشم مِن ذھنیگر، وقتي تان را کف گرفته، به عبارِت دیاست و روياصِل شما در :دي گویم

 شده و با چشِم یکيا يدرده شده و با يي ست که ما از ذھن زایا، موقعيچشم در. ا فرق دارديد، با چشِم دري کنینگاه م

  . مي کنیا نگاه ميدر

   :بدان. ا نگاه کنيبا چشِم در. چشِم کف را رھا کن". کف بِھل " 

  . استين کف ھا، از دريجنبِش ا

  . کنندیم، پاک مي که ما ھستيیاي دریپس، جاروب اول و جاروب دوم، زباله ھا را از رو

   . ست و جاروب دوم عشق استيیجاروب اول، شناسا

 مثل غصه و ترس، یچ ناھماھنگيد، در شما ھيد و فضا را باز کردي شدیکي ید با زندگي شما از جنس عشق شدیوقت

  .  ماندی نمی، باقی و عدم تعادلیچ آشفتگياضطراب و رنجش، توقع و درد، ھ

  .  شفاستین فضا، فضايا.  شوندیھمه ذوب م
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 جز خدا، جا، وسعت، آرامش، صفر، سکون، یتيفضا، ماھد، در آن ي شویکي و ی موازیارانه با زندگياگر شما ھش

  .  ماندیچ، نميخDء، ھ

  . مي خود، کار کنیِ د روي بکار انداختِن جاروب دوم، باین، برايبنابرا

  . ا به حرکت در آمده و جنبش دارندي درۀلي کف ھا بوس:دي دانیحال، شما م

 ما را محاصره یم، زندگيا محاصره شده اي درۀلي مان، بوسیِ ھن ما، ولو درمِن ذ:ھم گفته شده" د، قبDيم ديامروز خواھ

ن است که ما را ياقش، ايحه واشتيت و ابتکارو قريق و خDقيا و تشوير و رويکرده و تمام َھم و َغم و ظرافِت تدب

  . مينشدمھم ن يما ملتفِت ا. رون بِکشديبشکافد و از درون ذھن ب

 ی ھا و دردھایت شدگي، ھم ھويیع تر، با جاروِب شناسايخود، ھر چه سر م،يص را داده بودين تشخياگر بموقع، ا

   .مي ھستیکي یبا زندگ. مي کردیخود را ُرفته و به اصِل خود، رجوع م

ست ي نیکس"  زند، واقعایر ميآنجا ھم که شمش.  کندی ھا را جاروب می ھا و ناراستی خوِد ما نا خالصۀلي بوسیزندگ

د، ي دھیص مي شما تشخیوقت. دي کنی ميی را شناسايی و رھاید که پاکين خوِد شما ھستيار بزند، يد و شمشيايکه ب

ِر ي و برگشت ناپذیم که رونِد مسلم و قطعي دانین را ھم مي ایول.  کندی ميی شناسای زندگیعنيد، ي کنی ميیشناسا

  .  ستی ُگلَخِن مِن ذھنۀ، در جھِت آزاد کردن ما از مخمصی زندگیتکامل

  !.ا را نه؟ينم و دري بیرت است که کف را مي از ما در حمو6نا،

 آزاد و یه و روِح زندگي آن توان و کارمای افتد، بجای ما میِ  از َسرھا و من ھایکيم ي و تسليی ھر موقع با شناسایول

 .   شودیشتر مي ما بیاريھش

  ميزن یھا بھم بر ميما چو کشت

  ميم و در آب روشنيچشم رهيت

ن يقت بيدگاِن حقياما چون د. مي آب ز6ل و صاِف روِح جھان در حرکتیم که روي ھستيی ھایمانند کشت مثال، ما یِ برا

  . ميز و نزاع ھستيگر در حال ستيکديره و تار گشته، ھماره با يما، ت

  .  ستیه شده و منظور از آِب روشن، ذاِت خدا، زندگي تشبی به کشتی عالِم ھستیِ ده ھايت، پدين بيدر ا

  .انوِس وحدت، شناور استي، بر اقی ما، مانند کشتیِ مِن ذھن

 وحدت، در َبرگرفته   یِ  ما را ھم فضایِ ، ذھنی را در َبر گرفته، مِن جسمیھمانطور که آسمان، ماه و تماِم اَجراِم سماو

  . َبَردیض مي شده، ُفرم ما ھم فیکيم، با آن فضا يرين کره فاصله بگياما اگر از ا

  .مي کنی به عالِم ھست، نگاه میره، با چشماِن مِن ذھني تیم اما با چشمانيانوِس وحدت شناورياقنکه در يرغم ايما عل

   :دي گویحا6 به ما م

   تن رفته به خوابی تو در کشتیا

   نگر در آِب آبیديآب را د

؟ به آِب آب یني بی بدن است، میِ ، آِب روح را که محرِک کشتی تن، به خواِب غفلت فرو رفته ایِ  که در کشتی کسیا

ن يِت فوق، ھر چند به ايطبق مفاِد ب.  خبرندی آن بی نگرند، و از ژرفایده ھا مي پدیِ ن تنھا به سطح ظاھريافراِد ظاھر ب(. توجه کن
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ده ن نکته غافل شي شود، اما از ای میت آدمي در کار است که منشأ حرکت و نشاط و فعالی برده اند که در دروِن آنھا جان و روانینکته پ

ن جاِن جان را ي ایمنتھ. ت، در نشاط و حرکت استي آِب آب، جاِن جان، روِح روح، که ھمانا ذاِت احدۀليز بوسياند که آن جان و روان ن

  ). ، شھود کردیاِس صوري و مقی توان با ادراک حسینم

  . مين کیو با ھم برخورد م مي به خواب رفته ای ذھن و مِن ذھنیِ  تن، در کشتیِ  ما، در کشتۀھم

ت از يک به تبعي و ھر  خود را فراموش کردهیگوھِر انسان. یر ذھنيک تصوي ھم یکي ام و آن یر ذھنيک تصويمن 

 بزرگ جلوه دادِن خود، یم و برايم، از ھم سوء استفاده کني را تحت کنترل قرار دھیگريم دي خواھیمِن خود، م

  . مي کنیمجادله و بحث م

 یگريک دي خود قرار داده و ھر یم و جمDت را، ابزاِر برتريم، الفاظ و مفاھي کشیم ذھن را به رخ ھم ۀ مردیِ ايدن

  . نھا، اتDف وقت استي اۀو ھم. ميري گی کند، ُخرده میف مي که خدا را تعریرا بر نوع

  .مي به خواب رفته ای َنفس و مِن ذھنیِ ھر دو در کشت

  . نگر ل، در آِب آب،؟ حایدي را دی ذھنیِ اري ھشیعني تو آب، : پرسدیحال، م

  .  را در َبر گرفتهی ذھنیِ اري ست که ھشی نابیاريآِب آب، فضا و ھش

 من یِ اريد، گرفته و در ھشي آی می را که از طرف زندگی زنده و حساس و موثِر حضوریِ ارين لحظه ما، ھشيدر ا

  . مي کنی میه گذاري سرمایداِر ذھن

  .  شناخِت اجسام، در ذھن استیِ اريش ھ:دي شناسی را می خاِم جسمیِ ارين ھشيشما ا

ت ھا بصورِت يدِن وضعي با الفاظ و دیگر، زندگي دیک مفھوم به مفھوميگر، از ي دیک جسم به جسميدن از يپر

 از ینده و تأسف از گذشته و توقع و طلِب زندگيدادھا و ترس از آي از رویت ھا و ناخشنوديدن با وضعير، جنگيتصو

   .مي ھوش و به خواب رفته ای آبستِن دردند و ما در درد و در ذھن، ب آن فرم ھاۀآنھاست و ھم

 حضور، یِ اريم که ھشيم، که ما آن آِب آبينيم، ببيم اXن از ذھن مان خارج و به آن نگاه کني توانیما م. ميبله ما آِب آب

  . مي ھم، داشته باشی جسمیاريم ھشي توانی که مینيدر ع.  استبودن

  .  فرم استی بیاريم که ھمان ھشي کنبودنم و ھم حِس يگاه باش ھم از اجسام آیعني

.  تواند از ذھن استفاده کندی که بطور کامل از ذھن زاده شده و ھر وقت بخواھد می ایاريھش. دينطور باشيد ايشما با

  . ده شدهخDق و سا.  نداردمنذھن تان . دي کنی ذاِت خود قائم شده و به ذھن تان نگاه میِ رو. دي دانیاXن م

  . مي تن به خواب رفته باشیِ ست که در کشتيمثل قبل ن. ميم به آنجا برسي خواھیم. یآر

  راَنَدش یست کو ميآب را آب

  خواندش یست کو ميروح را روح

گر او را فرا ي دی دارد که روحیز روحيروح ن.  آوردیگر آن را به حرکت در ميک آِب دي ست که یآبز يآب را ن

  .  خواندیم

  . دي کار داریشما با آن آِب اصل.  کندیه ميگر است که تغذي دی ذھن را آبیِ اريِب ھشن آيا

  . ه باشدين آِب ثانوي حواِس ما اۀ شود که ھمینم
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رون آمدن از ذھن و ي، روِح خدا، روِح جھان، آن را به بی شده، روِح ُمقتدریروح ما را ھم که در ٌگلَخِن ذھن زندان

   :اند خوی خود، فرا میرفتن بسو

 یم، جامد، بي که با مفاھیستي، چرا متوجه نی افتاده ايی؟ در جدایم، چرا در گلَخِن ذھن، َمحبسي ھستیکيمن و تو 

  !. ؟ی دھی و منقرض شونده، خودت را آزار می فانی و برای، سرو کار داری از زندگیروح، کھنه، معدوم و عار

  .مي و فھم ھستيیما در حاِل شناسا

ادمان باشد دو ياگر . استي زنم، منظورم، لِب دریحرف م" لب "  از مفھوم و ذھن، مثِل ی اگر موقع:دي گویمو6نا م

   ".:اِ " و  " : " :مياصطDح دار

   . و انکار استی ذھن، نفیِ فضا " :" 

  . عشق استیِ فضا. دي شویده ميي از ذھن زاید، وقتيي، خداست، شما "ِا:" 

  ١٧۵٩ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ا بوديم لب دريمن چو لب گو

  م مراد ا6 بوديمن چو 6 گو

 برم، مقصودم یرا بکار م " :" اگر لفِظ .  وحدت استیِ اي رانم، منظورم، لِب دریرا بر زبان م" لب  " ۀاگر من کلم

  . شودیان مي، ب "ِا:"  ست که با يیست، بلکه منظورم آن مستثناي نی نفۀن کلميھم

 ی، رو"ِا:  " یِ م، در فضاين بار زاده شدي دومی از ذھن برای وقت:ديي گویا ھم مند، شمي گوید، ھمه مي گویمو6نا م

 ی، ھمان عشق است، برا"ِا6 " م، منظورمان ھمان، ي آوری که به زبان میم، ھر کلمه و مفھوميذاِت مان قائم شد

  .  کندین جسم، حلول مي، به ا "ا:" برکِت " نکه حتمايا

  . ھستمیکين اXن ي، و با او ھمید که من از جنس خدا، زندگ کنی ام میاد آوري یھر جسم

   :ز، دو حالت ھستياِن ھر چيپس، در ب

  . باشدیني تواند لِب معشوِق زمی لب، مۀکلم" م، مثDي در ذھن گم شده و جذِب آن شده ایوقت

 از کلمه ینصورت، وقتيام، در ي خود قائم و حاضر ھستیِ  پایده شده، رويي وجودمان از ذھن بطور کامل زای وقتیول

  .  ستی زندگیِ ايم، منظور، لِب دريي گویاز لب، م" ، مثDی در جھان مادیا

  .  اندازدی، م "ِا:" اِد ي، شما را به ی ای، ھر معبود و دوست داشتن ":" پس ھر 

  . ستمياز جنس تو ن من :ديي گوی ابتدا، میعنيد، ي کنیم" 6 "  شما یوقت. دي کنید جاروب معني توانیرا م " :" 

  .  ھستمبودن من از جنِس تو، از جنِس :دييد، بگويده شدييزا"  کامDیوبعد، وقت

  . کنمی کنم؟ البته که کار میا در جھاِن فُرم کار ميآ

  .  کنمی کنم؟ البته که خلق می خلق میزيا چيآ

  .  شودی می کنم، جاریرون خلق مي، آنچه که در ب ":"  بودِن من، به آن یِ اما عشق و لطافت و شاد

ا با يا مورد يط يگر، با شرايکنم، اما از طرِف د " :"  را یا معبوديا موضوع يت ي، موقعیست که از طرفينطور نيا

  . شومیکيگر، ي دیگر و الھه اي ديی " :" گر، ي دیفرم
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 یا برتريت يم، و از آن ھورون خلق کرده ام، شوي کنم، جذب آنچه در بی کار می با جھان مادیست که وقتينطور نيا

ن يِت نه ايھو"  ست که ی و زندگیِق من، از جنِس فضاداريت عمي نھای بۀشياد دارم که ريبه " دائما. مي بجویطلب

  .  کندیخود را از مصنوع طلب نم " یِ جھان

  

تان باز يشتر براي آنھا بد که عمقِ يد ديخواھ" بعدا. ديد حفظ کني توانید و تکرار و اگر ميد بخوانيات را شما باين ابيا

  . خوانمیتان ميل است که من ھم آنھا را براين دليبه ھم.  شودیم

  د که جاروبيم که شما خوب متوجه شوي کنیگِر مو6نا، استفاده مياِت دياز اب. مي کنیدر مورد جاروب صحبت م

  .  چه؟ جاروب 6زم استیعنيا جاروب در دو سطح ياول و جاروب دوم، 

  . ز کرديشه خانه را تميد ھميبا.  شودینم. نهد که جاروب نداشته باشد؟ يده اي دی خانه اشما تا بحال

  .ن جاروبيو با ھم. بلها نظافت 6زم دارد؟ يوطِن ماست، آ. ن لحظه ستي ايیکتاي یِ  ما ھم فضاۀخان

  . کندیز مي و تميی که خاکروبه ھا و زباله ھا را شناسایجاروب

  . ميم آنھا را جمع و جاروب کني توانینمم، ينياگر ما زباله را نب

  

  ١٨٧۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  بر 66 شویچون سلطنت ا6 خواھ

  اء کني اشیجاروب ز 6 بستان فراش

   روی بر مرکب معنیگر عزم سفر دار

   مسکن بر طارم خضرا کنیور زانک کن

شه دار بودن، را داشته ي، تفوِق ری شدن با زندگیکي عشق، قدرِت یِ ، سلطنت خدا، حکمران "ِا:"  سلطنت ی خواھیم

  .  تواند شما را بِکَِشدیرا، ُمشرف به جھان، اما جھان نمي ست، زی، انتخاِب مھمیارين َشه ي؟ ایباش

  . دي ھستیکي، با خدا، "ِا: " اد آور شماست که در ي در جھان، یزيھر چ

 از جسم ھا و فُرم ھا، یچياز ھ.  شما اثر بگذاردی تواند روی نمیچ اتفاقيھز است و ي، بر ھمه چ"ِا: " سلطنِت 

  . دي خواھی نمی زندگۀشربت و عصار

  . دي کنی، را حس مبودنشه تان جذب و ي دسِت اول را از ریِ  و شعوِر زندگیرا، انرژيز

  .دي کنی آسمان را تجربه مین و گستردگي زمیِ غنا

  . زدي ریاز شما به جھاِن ُفرم، م"  بودن، دائمایِ آھنگِ شاد، ی، سروِد زندگیموھبت و فراوان

  . مي بریم، در جھاِن ُمرده و خشک و درد، بسر مي ھستی، در دوزِخ ذھن زندانیاXن که قطع از نشاِط زندگ

   دارد؟ یامي ما، چه پیِ ، براین درد شبانه روزيا

  ".  شو ::. ديجاروب ندار. دي قرار گرفته ای نامناسبۀشما در نقط" 

  .دي راه را باز کن...، :، :، :، :، باز ھم : بعد ۀ، لحظ: بعد ۀ، لحظ:ن لحظه، ي ایعني
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   ...ستم، يستم، من از جنِس تو نيستم، من از جنِس تو ني من از جنِس تو ن:دي کنیتکرار م

  ".ستم ياز جنِس تو نمن  " : :ديي گوی خواھد شما را بِکَِشد، میھر چه م افتد و ی مین لحظه اتفاقيا

  ".ستم يمن از جنس تو ن. " نه :ديي گوی رود که شما را برنجاند، شما می، می زند، رفتاری می حرفیکيآن 

  ... ھست به سمتش برو، ی در آن زندگ: کندیب تان مي ِکشد و ذھن ترغیھر چه که شما را م

  . امی فرمیستم، من از جنِس آسمان و بيمن تو ن.  نه:ديي گویم

  . اندي زای، شما را از شکِم ذھن میج زندگيد و بتدري شوید، به اثبات، زنده مي کنی می نف،:: با یقتو

ھر لحظه ذھن .  ھا را جاروب کنیت شدگير و ھم ھوي بگ ":" جاروب را از . اء کني اشیجاروب ز 6 بستان فراش

  .ديَرد کن. دي کنیاھد شما را بِکشاند، نف خوینکه مي ھمی سازد ولیان مي ھا را در منظر ما نماین دلبستگيا

  . ميم؟ البته که عزم سفر داريا ما عزم سفر داريآ

  . ل شديد تبديباست، ي مطرح نیمسافت. مي سفر کنيیکتاي یم از آنجا به فضاي خواھیر افتاده و ميما در ذھن گ

  .لي تبدیعنيسفر 

) در مثال( خواھد ما را بشکافد که به گِل سرخ یه شده و او مِن خدا کاشتيم، که در زمي دانه ا:ادتان ھست مو6نا گفتي

  م؟ ي مان را حفظ کنیِ م دانه گي خواھیم و مي کنیم و ما مقاومت ميل شويتبد

  ". د يالبته که دار" د؟ يحال، از دانه به گل عزم سفر دار

 ید الگوھايبا.  دھندیاري و ی ھمراھن سفري توانند شما را در ای و الگوھا، نمیمِن ذھن. دي شوید سواِر اسِب معنيبا

  .  شودی آزاد مید، معني کنیم " :" نکه ُصَور و ُفرم ھا را يھم. ديکن " :"  را من دار

ه، اسِب شماست، سوارش ي اولیِ ارين ھشيا.  کندیه مي اولیِ ارين لحظه، شما را از جنِس ھمان ھشيرش اتفاِق ايپذ

  د؟ خانه و وطن شما کجاست؟ ينيگزد، َمسکن بُ يتوته کنيد بي خواھیم. ديشو

  .درون استِع يوسآسماِن 

 تان را یر فکرھاي زیِ ن لحظه، فضايت در ايز و ُشکر و رضايم شدن و صبر و پرھيکردن و تسل " :"  که با یآسمان

  .  کندیباز م

  . کنندیبه شما کمک م" د که واقعاي دھی انجام ميید اما کارھايھنوز در ذھن ھست

د؟ ي باشی راضید که ھر لحظه از زندگيد متعھد شوي توانیا ميد؟ آي ھستین لحظه راضيد؟ در اي کنیر ما شما ُشکيآ

ن موھبت فقط متعلق يد؟ اي شویکي ی عشق رفته و با زندگید به فضاي توانید؟ ميد خشنود باشي که داریبخاطر نعمات

  .مِن آزاد.  استمنمتعلق به .  به انسان است

 و نشاط در ذراِت وجودم، از ی ام به اطراف، از ارتعاِش خوشبختبودن یِ ، از تراوش شادیگمن از اتصالم به زند

  . ن لحظه، ُشکر گزارمي ام، در ایِق آرامش و سبکباريحِس عم

 و یتعھد و ھماھنگِت قانوِن ي، رعاجبرانِت قانون ي دانم که رعایم.  امیار شدم، راضياگر ده در صد ھش.  امیراض

  .     ستیم 6زم و ضروري، برامھمن ي در ام،يتسل
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 6مکان در درون، ی، فضایم و توکل و ُشکرگزاريز و تسلين جاروب و نظافِت مستمر و ھر روزه و پرھي اۀجيدر نت

  .  شودی،  باز مفکرھار يز

  یري کو را نبود سی باش چو مستسقیم

   تو جھد به اعD کنی عالیھر چند شو

   داردر به دَ یھر روح که سر دارد او رو

  ن سودا سر در سر سودا کني سر ایدار

  .معادِل آن در غزل، خمار اندر خمار است.  شودی که رفع نمی از تشنگیمرض.  تشنهیعني یمستسق

  .مثل خارخار است.  خواھمیشتر مي بی من مستی دارد ولی مرا مست م:دي گوی میزيشمس تبر

ک درصد، ھفتاد و پنج ي حضور به ھفتاد و یِ ارين ھشياد ي خواھید، مي به ھفتاد در صد حضور زنده شدیشما وقت

  . برسد...درصد، ھشتاد درصد، 

  .دين جھاني و ِخَرد به ای قراِر آوردِن شادیشتر مشتاق و بيد، بي شویم تر ميق تر شده و تسليھر چه عم

د جلو ي توانید باز ھم مي شوی شود، ھر چند ھم عالی که عطش آن برطرف نمی، مثل تشنه ای باش چو مستسقیم

  . دي تر شوید و عاليبرو

 یھر روح. ميق تر شويم عمي توانیروز به روز م. ت استي نھایب. م و خدا عمق نداردينکه از جنس خدا ھستي ایبرا

  .  کندیش باز نميکه َسِر َسرِکش، نافرمان، داشته باشد، خدا در را رو

 ی عقلی، کماِل بی کنم، چون عقل مِن ذھنی می دستکار ام را با عقل خود،ید که من رونِد زندگيي گویاگر شما م

  . دي شویه ميست، حواِس تان باشد، تنب

م، ِخَرد و ذاِت يم و توکل داري کنیم، حداکثِر تDِش مان را مي گذاری مان را میِ  قانون مزرعه، حداکثِر انرژیرو

  . د بریش ميم، پيم ھستي که تسلینه ايک است و کاِر ما را، در زمي نیزندگ

  . مي کنی را از خود تماشا می زندگی مان، عبوِر لطافت و عشق و شادیبا بکار بردِن حداکثر سع

 ست که ی از اقDمیکينه يک. مي کنینه، عمل نميت، کنترل، ترس، رنجش، خشم، کي منۀزي با دردھا بر اساِس انگیول

   :مي دانی ما مۀھم م ويبارھا گفت. ميد جاروب کنيبا

شما اگر .  تواند داشته باشدی بر آن نمی شود و چاره ایش آلوده مي کھنه دارد، تمام ابعاِد زندگۀنيک که خشم و یکس

  .  کندیِط کاِر شما را آلوده ميد، اثر آن ھمسر و فرزند و دوست و محينه داشته باشيک

  ..." !.ندارم، نه يزم که کي عزۀ به بچی کھنه داشته باشم، ولۀني توانم نسبت به ھمسرم رنجش و کیمن م" 

.  کندی ما باز نمی درب را به روی، زندگیدر صورِت آلودگ. ميا آلوده ايا صاِف صاف، ي. ستي ممکن نیزين چيچن

  .  منم:؟ عاشق گفتیستي ک:ديمعشوق پرس.  که درب معشوق را زدیمثل آن عاشق

  .برو. ستمي ن:معشوق گفت

 :ست؟ عاشق جواب داديک: ديمعشوق پرس. را دوباره زد، برگشت و درب ی تأمل و پختگیعاشق رفت و بعد از کم

  . ی وارد شوی توانی حا6 م:معشوق گفت. ین ھم تو ھستيا
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   :در غزل ھم گفت. ، َسر را ببازی عشق داریِ اگر َسِر سودا

  .ِز فنا، َسر بُِبريِر تي شمشیعني را با ذوالفقار، یش برده و گفتم ساِجديگردنک را پ

 و ی، منقضی رشد و کماِل خود را منتفۀ کاِذب و بازدارندیِ د َسرھاي توانی ھا چقدر ميین شناسايد که با اي دانیشما م

  !. ديکن" : " د ي توانید؟ چقدر ميل شوي تبدید؟ به زندگيار شويھش

  . ست" : " ن يم جاروب، ھميديپس فھم

   .ل کننده ستي تبدیجوھر است، ُمَبِدلست، يک کلمه ني،  ":. "  شودیشروع م " :" ن با يک دي

 دھد، یت مي و امنی و آرامش و خوشبختی زندگۀ خواند و وعدی خود میِ  گذرا، که شما را به سویِ چنانچه تمام ھست

  . دي شوی م? " :اِ " ل به يد، سپس، تبديکن " :" مدتھا و ھمواره، 

  . ستي ھم ساده نیليخ.  شودیست مد، بعد از آن دري کنیم" : " سه سال، چھار سال، ده سال، در فکر و عمل، 

  ).  شدهیر ممکن، معنيکاِر غ(. زيا غبار برانگي معشوق، از در:ل گفتين دليبه ھم

دوارم که شما مقصود و مفاد و يام. مي خوانین رابطه مي ھم در ایگريمطالب د. مي کنیدر مورد جاروب صحبت م

  . ديرياد بگيرا  " جاروب" روِح 

.  ستیِن ذھن، قانون جبران، قانون تعھد و ھماھنگيقوان. ن ذھن استي ھمراه با قوانین ذھيیجاروب اول، شناسا

  . قانون دوست داشتن است

ن است که چون ي، ایاشکال کار مِن ذھن. ديجاد نکنيد و درد ايآزاريش رود، مردم را نيد کارتان پي خواھیشما اگر م

  .  کندیجاد ميگر، ِاخDل اي دیِ  ذھنیِ مپا با من ھا ساخته شده، ھیت شدگي و ھم ھويیه و اساِس جدايبر پا

 یکيم مرده يرون است و بامفاھيانگِر جھان بينده و نماي که نمایذھن.  جذِب ذھن شدهیاري ھشیعني یت شدگيھم ھو

  . کندی و آرامش دائم تقاضا میده و از آنھا راحتيشده و به آنھا چسب

ک مقدار آن ھم مربوط عدِم تواِن مِن ي ست و ی ذھنیِ  ھايیبه شناسام، مربوط ي خوانی که می از مطالبيی جنبه ھا

  . شماستی برايی، در راھگشایذھن

 توانند آزاِرتان دھند ی نمی ذھنیِ د، من ھاي برويیکتاي یِ البته اگر به فضا.  کنندیجاد ميگران ِاخDل اي دیِ  ذھنیِ من ھا

  . جاد کننديتان درد ايو برا

" مثD.  شود، در آدم ھا وجود داردیجاد مي ایت شدگي که از ھم ھوی کردم و دردی م که صحبتش رایدوست داشتن

د متوجه باشند که در روابِط شان درد يبا.  کنندی درد حمل می دارند و ھم مقدارمن جوان، ھم  یزن و شوھر ھا

  . اندازنديدعوا راه ن. جاد نکننديا

  .  کندیند، حس درد مي بب شوند، ھر وقت طرف مقابل رای می شرط،آدم ھارا يز

  .  روندی شده راه مین گذارين مي زمینکه رويد توجه کنند، مثل ايانسان ھا با

  . نه. افتدی نمیچ اتفاقي کنند ھی کنند و فکر میند، ھمه کار مي گویز مي مھابا، ھمه چی ترس و بیکدفعه بي

  . دي کنیِز آنجا را، به درد آلوده مياء آن خانه، صورت خودتان، ھمه چيد، تمام اشي کنی دعوا میشما وقت
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جاد خواھد ياء نگاه کند، در او درد ايد به صورت شما نگاه کند، به آن اشي که با او دعوا کرده ایاگر آن شخص" بعدا

  .شد

.  شودی آنکه ھر بار و با ھر نگاه، درِد او زنده میبرا.  کندیاء، از آن نگاه، فرار ميج آن شخص، از آن اشي بتدر

  .ستنديم مواظِب کDم و رفتاِر خود نمرد

ن ي زمیِ نکه رويد، درست مثل اي کنی میگر زندگي دیِ ا چند مِن ذھنيک يد و با ي ھستی مجھز به مِن ذھنیشما وقت

ک عبارت، ممکن است يک کلمه، ي. ديار آرام و محتاط و مواظب قدم برداريد بسيد، باي کنی شده حرکت مین گذاريم

.  و کدورت شودیجاد دعوا و آشفتگيدار کند و باعث ايان را بيا اطرافي شود و درِد طرف مقابل ن منفجريک ميمانند 

  .  کندی شما را به درد آغشته مۀافي، قیدعوا و مشاجره حت

اء يآن اجسام و اش.  کندیت مي، خاطراِت ھمان نقطه و ھمان مکان، شما را اذیدي مدی شده، مدت ھای بعد، شرطۀدفع

  .د مواظب بوديبا. جاد کننديدرد ا"  کنند که بعدایدا ميافه، قدرت آن را پيقو آن مکان و 

* 

 ٩٨۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 رانستيعشق خود مرغزار ش

  ر مرغزار بودي شی سگیک

  ن دارديھا در آست عشق جان

  در ره عشق جان نثار بود

  شهينام و ناموس و شرم و اند

  ش جاروبشان غبار بوديپ

  . ستیبل مِن ذھنسگ، سم. ده ستيده شده از ذھن و به وحدت رسيير، انسان زايش. ران استيعشق، مرغزاِر ش

د به مرغزاِر ي توانید و نمي مانی میدر حاِل سگ د،ي و دردھا و کنترل ھا را نگه دارید که اگر مِن ذھني دانیشما م

  .د نثار کرديدر ره عشق، جان با.  دھدیت نمي اھمیعشق به جاِن ذھن. ديعشق برو

  . استينھا غباِر دري اد،يشه را جاروب کنيد نام و ناموس و شرم و انديد جاروب برداريبا

، َرفتن یشه ھم بطوِر کليم، انديدر مورد آن صحبت کرد"  ست که قبDی ساختگیِ نام، شھرت است و ناموس، آن آبرو

ست به آنجا يم، 6زم نيم مرده را 6زم ندارين مفاھي اگر ما ذھن و ایعنيِم ُمرده ست، يبه ذھن و کار کردن با مفاھ

  . بلعندی ما را می، تمام انرژمن دار یشه ھايم که اندي دانیم .مي بپردازن دارم ۀشيم و به فکر و انديبرو

  .  کندی که 6زم است، از ذھن اش استفاده می زنده شده، مواقعبودن که به یکس

  . از عشق، از خدا، شرم دارد.  داندی ِکشد و خودش را کوچک می ھم عقب میمِن ذھن

  .ت ندارمي من ُعرضه و راندمان و کفا:ميي گویم، ميکِشم، عقب ھم که بِ ي داریاما اگر مِن ذھن
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د ي خواھید، اگرنميند، دست برداري گوینکه مردم در رابطه با شما چه مي، از این جھاني ایِ اگر شما از قضاوت ھا

جاروب د، يمطرح کن ... )، یمھم، با سواد، زرنگ، حرفه ا( تان را در ذھن مردم ید من ذھني خواھید، اگر نميمشھور شو

  .  شودیمطرح م) حِس حقارت(اقت يد، ناگھان، عدم لياندازيکرده و دور ب

  .حس شرم، ھمان حِس حقارت است. ديآن را ھم جاروب کن

  !.، خدا کجا؟!ما کجا؟. نه : دھندیشتر مردم پاسخ ميد؟ بي زنده شدن به خدا را دارۀا شما ُعرضيآ

  .  ذھن استۀديي، زاین ُحکم ورشکستگيا

   :ندي نشی عقب می در زنده شدن به زندگی شناسد، در جمع، َصدِر مجلس است ولی نمحد و حدود

  !. ، خدا کجا؟!ما کجا؟

 یشه اي، ھر اندمن دار ۀشياند و تصور و اعتقاد و باور و ی ذھنۀقوشه، ھر گونه ي با اند و تطابقیت شدگيھر ھم ھو

 جاودان دور و ی موثر، زندگیزندگ زنده، یزندگا را از م، َبَرد یمل و به خواِب ذھن يتحلما را قت و اصِل يحقکه 

  . کندیل ميزا

  .مي کنی میم و مروري خوانین مطالب واضح است فقط ميمقصوِد ا

  

Dھمه کس را شکار کرد ب  

  عاشقان را بD شکار بود

  مر بD را چنان به جان بخرند

  ز شرمسار بوديکان بD ن

  نيجان عشق است شه صDح الد

  کردگار بودکو ز اسرار 

  م؟ يا ما ھم از اَسراِر خدا ھستيآ. از اَسراِر کردگار، از اَسراِر خداست. اِر مو6ناستين، يشه صDح الد

 ی که روی مان، خود را متراِدف با اسمیِ  نام گذاریِ از ھمان ابتدا. ميستيما اسم مان ن. ميالبته که ما ھم ِسِر خدا ھست

  . مي آن جمع کردی را ھم رویم و اوصاِف ذھنياھ مفيۀمان گذاشتند، قلمداد کرده، بق

  . ميبلکه اسرار خدا ھست. ميستي، نیِر ذھنين تصوين مفھوم، اين اسم، ايما ا

 شوند ی میکيچنان با بD .  دھندیبD را شفا م" اصD.  کنندیھمه کس درچنگ بDست، اما عاشقان، بD را شکار م

  .  شودیکه بD شرمسار و ذوب م

*  

  . کندی میا و زباله ھا را معرفيات به شما جاروب و درين ابي خوانم، ایع مي را سریت از مثنون قسميا

شتر در فضا و يز کردن، زباله ھا و گرد و خاک را بي تمی اُفتد، بجای بکار می ھم ھست که وقتیگريک جاروب دي

  .  کند و آن جاروِب ذھن و زباِن ماستیدر اطراف پخش م

  . دھدیش مي کند، زباله ھا را افزای می اُفتد و زبان شروع به گفتار و ِوراجی ذھن ما بکار میوقت
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  .ميشتراز جنس اصِل خودمان، از جنِس خدا ھستيم، بيھر قدر ما ساکت باش

  

  ٢۵ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  اريد نه ز يار بايخلوت از اغ

   آمد نه بھارین بھر ديپوست

  عقل با عقل دگر دوتا شود

  دا شودينور افزون گشت و ره پ

  نفس با نفس دگر خندان شود

  ظلمت افزون گشت و ره پنھان شود)فلتغ( 

، منظور ینياران محبوب و مطلوب، خلوت بگزيست که از ين ني را انتخاب کن، منظورم اینياگر گفتم برو خلوت نش

د در ين را بايپوست" ، چنانکه مثDیده، به ُکنِج خلوت َروي گزیست دورينان بد و ناشايار و ھمنشين است که از اغيا

  .د تا از گزند سرما محفوظ ماند نه در فصل بھاريفصل زمستان پوش

 و نور آنھا ی شود و روشنگری آنھا دو چندان می و راھبريیگر ھمراه شود، قدرت راھنماي با عقل دیھر گاه عقل

  . پردازندیدا و به سلوک و مدارا مي سالکان پی آنھا راه حق، برايیجه، به مدد راھنمايرد و در نتي گی میفزون

 ین دمساز شدن، خشنود و خندان اند؛ ولي ھمراه شود، ھر چند از ایگري دۀ با َنفِس اَماریه َنفِس اَماره ا ھر گایول

  . شودی سالکان نھان میرد و راه حق براي گی می و ضDلت شان فزونی گمراھیکيتار

  . بله کنند؟ یا به ما کمک ميآ.  ھستندی ذھنيیشناسانھا يا ايآ

  . نه خدا. ک عارفيک انسان کامل، نه از ينه از .  ست نه از بھاری ذھنی ھام از مني کشیما اگر عقب م

  .ر فکرھامان استي زیِ پس، بھار، انساِن عارف و فاضل، فضا

د، يي درآی به شما کمک کند که از من ذھنید که اگر قرار است کسيني بیشما م.  شودیگر، دو تا ميِخَرد، با ِخَرِد د

  . داي شود و راه پینور افزون م. دين شويد و ھمنشيد صحبت کنياِن خردمند باک انسيد، با ياگر ِخَردمند

  . یک مِن ذھنيد نه با ي کنینيد ھمنشي و حافظ و ُعَرفا،  بایبا مو6نا و فردوس

  .  شودیغفلت افزون و راه پنھان م.  زنندیک با مِن خود حرف ميرا ھر ي خندند، زیگر مياما َنفس با َنفس د

  . ميم شويک عارف، تسليد نزد يم، باي داریمِن ذھناگر 

  .مو:ناستم، يافتي ی کند و به او دسترسی که به ما کمک میحال، عارف

   مرد شکاریار چشم تست اي

  از خس و خاشاک او را پاک دار

   مکنین بجاروب زبان َگرديھ

   مکنیآورد چشم را از خس ره
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، بھوش باش که ی ھستیِد معاني صیِ  که در پی، ای وھم ھادز الوجود استي چشِم توست، ھم عزۀاِر صالح به مثابي

  . شودیت مين صورت سخت آزرده و اذيند، که در اي و ھوس بر او ننشیَخس و خاشاک ھو

اِر يمبادا آن . یاوري چشم، َخس و خاشاک ارمغان نی و برایندازيمواظب باش که با جاروب زبان، گرد و غبار راه ن

در .  دھدی پراکند و چشم را آزار می ست که زبان ھمانند جاروب آن را می نا صواب، بسان گرد و غبارسخنِ ( . یصالح را بِرنجان

  ).ه شده و صالح به چشمينجا زبان به جاروب تشبيا

ا رواست که دوباره يم، آيز کنيا را تمي دریِ  رویِ م زباله ھا و خاکروبه ھاي خواھیو م امروز ما جاروب بدست گرفته

  . نهم؟ يزيگر زباله بريم و از طرف دياروب کننطرف جياز ا

  .  دروِن مان استیِ ا فضاي دھد، عارف، ی که راه را به ما نشان میار، آن کسي

د ي قین لحظه را بيھر دفعه که شما ِاتفاق ا.  دھدی راه را به ما نشان میم، ِخَرِد زندگي شویم ميھر دفعه که َتسل

  . ن فکر و عمل کدام استي که بھتر: کندی آن لحظه مشخص میِ ِد زندگد، ِخرَ يري پذیوشرط، قبل از قضاوت م

  . شما راھگشاستیِ  که برایعمل

  . ميد او را از َخس و خاشاک دور نگه داري، عارف، چشِم ماست و بای، زندگیار درونيار، ين، يپس بنابرا

  ا؟ي، آ!دين را به او نشان دھسواِد تا!. ديوسته حرف بزني گوش دادن، پید، به جاي رویک عارف ميشما نزِد 

  .ا درست است؟ رواست؟ي آ

 درست جاروب کردن، با حرکاِت نا متناسب، گرد و خاک ی ھا بجایبعض. ديبا جاروب زبان، گرد و غبار بلند نکن

  .ستيز کردن نين تميا.  کنندیبلند م

   مؤمن بودنهٔ يچونکه مؤمن آ

  من بودي ای او ز آلودگیرو

ل است که ين دلي پاک است و به ھمیار صالح و انسان کامل از ھر گونه آلودگي یِ ، پس روگرنديکدي ۀنييمومنان آ

  . دھدی باطن تو را به تو نشان میچگونگ

  .  شما باشدۀنيي تواند آی به حضور زنده شده باشد، میاگر کس.  دوست استۀني مومن، دوست، آۀنييمومن آ

  .  ھم ھستندۀنييدو مومن، آ. من استي ای او ھم از آلودگیِ رو

   : کندید مي ماست، ھشدار وتأکۀنيي، که آیا عارفي مو6نا یحال، وقت

 رنجش و ی حفظ و نگھداریرا برايد، زي، ممکن است خشنود نشو"ندازينه و رنجش ات را بيد و شرط کيبدون ق" 

 ۀنيد از رنجش و کياھ خوید، ميد و آن را پرورانده و شاخ و برگ داده و مدت ھا حمل کرده ايده اينه زحمت کشيک

د، و ي شوند، استفاده کنی که موجب رنجش تان می دور نگه داشتن خود از کسانی، برایستم دفاعيک سيخود، بعنوان 

  . نجاستيکه اشکال ايد، در حالي بریر عDمت سوال مين رابطه عرفان را زيدر ا

ت ي دھد، واقعی که به دست مان می اۀنييد در آي ماست، باۀنيين به حضور زنده شده آيت کننده، اين ھداين عارف، ايا

د شست و پاک يز را باي نا تمۀم، چھري کاذِب خود بپردازیت ھايت و ُھويم و به اصDح نقاط ضعف و َمنينيخود را بب

  . مينه را بشکنيينکه آيکرد نه ا
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  نست جان را در َحَزنييار آي

   جان دم مزنینه اييدر رخ آ

ن، به چھره و ُرِخ ي شود، بنابرایار تو مي، او یني جاِن اندوھبار توست، پس ھر گاه غمگۀنيياِر صالح، آياز آنرو که 

  .) سازدیDم درشت دل او را متکدر مک و ی و گستاخی ادبیب(.  شودیره و متکدر مينه، َدم و َنَفس مزن که تييآن آ

 یان مي را که بیقِت مطالبيم و حقياعتراض کنم، ي کنیا مطالعه مي که اXن در آن نگاه و ینه ايياگر در درون، به آ

 ھا و نقص ی که کاستینه اييم تا آيشتر داريِش بي دھد، گرای به آنچه فکر نشان می جسمیاريم، چون با ھشيريکند نپذ

 نهيي آیِ  خود، با َدم و فکِر ناسالم خود، روی جسمی دھد، با زنده نگه داشتن مِن ذھنیش مي مان را برجسته و نمایِ ھا

 ۀاِر زندي، ھشی از جنِس زندگینه، انساِن وا6مقاميين آياگر ا" مخصوصا. مي کنیار و دلسوِز ماست، کدر مي را که یا

  .  ماستیِ  باشد که رو در رويیکتاي یِ فضا

  . مي را ِکدر کنی دل آن انساِن متعالی ُحرمتید با بينبا

   شد و در بستر آنیکيق و يد با آن رفي ست،  که بایان زمی ست، بی زندگۀ فرم و زندیاِر بيار، لحظه ھم ھست، ھشي

د و شرط و قبل از قضاوت ي قی گذارد، بیش مي جلو راندن و رشد و تکامل مان، به نمای را که برايیدادھايرو

  .گاه و وطِن ماستي سنجش و جاۀنييلحظه، آ. رفتيپذ

  . ماستۀنيير و آايست، لحظه ي نی زندگۀار و زندي به عارِف ھشیگر دسترسيآنجا که د

   خود را در دمتیتا نپوشد رو

  د ھر دمتيدم فرو خوردن ببا

اِر صالح، از کDم ناصواب تو ُرخ برنتابد، بر تو 6زم است که ھمواره و در ھر لحظه در َمحضر او ي آنکه آن یبرا

  .یساکت و خاموش باش

 ی دھید اتفاقات را در خود جاي با لحظه، بایزھر َدم در سکوت و موا.  پوشاندینه را ميي آیِ  بخار، روم زدن،ھر دَ 

   .  یار را ِبرنجانيِت خود، ي و َمنی آنکه با گستاخی بیم شويو تسل

  افتيار ي ی؟ چونک خاکیکم ز خاک

  افتي صد ھزار انوار یاز بھار

 یِ ھار، شکوفه ھا فصِل بی و ھمراھینيرا که خاِک ُمرده بر اثر ھمنشيز. یستي البته که کمتر ن؟یا تو از خاک کمتريآ

  .  دھدی میشماريرنگارنگ ب

م و در ي، با تسليیباي که با صبر و شکین خاکيھم. دي آیاِر خاک، بھار، با شکوفه ھا و گل ھا مي. افتيار يخاک، 

 خاک را ھم یفضادار.  حضور و ظھور برساندۀاِر خود بھار نشست تا استعدادش را به منصيسکوت منتظِر 

 و يی و ھمنوایشه و دانه و انواع حشرات و جانوران و انسان در ھماھنگيد و ري و خورشم، با آبيفراموش نکن

 که از تولد تا مرگ، ما را در ی دھد، خاکیژن و غذا مان مياه، اکسي که با پرورش گیخاک.  بردی بسر میدمساز

  ! م؟ين خاکيا کمتر از ايآ.  کندی مان میِ اريرفتِن در خود، يپرورش و جا دادن و پذ
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م و او گل ي شویکيارانه با او يم ھشي توانیما م. ، خداستیاِر ما زندگيم، ي داریاِر بھتريم؟ البته ما يار داريا ما ھم يآ

  .  مان جھان را معطر کندیِ حضورمان را باز کند و با عطر و بو

  .مي کنینه، غفلت مي و درد، مثل جاروِب رنجش و کیت شدگي ھم ھویا از خاکروبه ھاي دریِ ما در جاروب کردن رو

 یِ اري زنده شدن به ھشی ھا و دردھا، ِادعایت شدگي، عDوه بر بھا دادن به ھم ھویِص مِن ذھنيگر از خصاي دیکي

 ید ھشدارھا را جدي ما د6لت دھند، باینيشتر، به درد آفريا بيک نفر، دو نفر، سه نفر، يکه يدر صورت. حضور است

را يم، زي حضور شک کنیِ اريزان زنده شدِن خود به ھشيبه م. ميق تر شويخود دقِت افکار و اعمال يفيگرفته و در ک

  . ستنديشه مقصر نيند و ھمي گویشه غلط نميمردم، ھم

   

  ١٣۶۵ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ل شھوت کر کند دل را و کوريم

  وسف نار نوريد خر چو يتا نما

  . کند و آتش بصورت نوریوسف جلوه مير مانند که خَ يبطور.  کندی را کر و کور می دل آدمیاِل شھوانيماَ 

ز گونه ي کنند، نی که ماندگار جلوه میاني بنی بین جھان و ارزش ھايد به امور اي شدی و دلبستگی قوۀتمرکز مشتاقان

  .  کندیرتش را کور مي را کر و چشِم بصی ست که گوش دِل آدمی از شھوت رانیا

 مداِر ار و اراده حاکم بر نفس خود بود، به ي و عدالت است و با اختيیباي و زیاريوسف، را که نماد ھشيچنانکه 

 ۀزه حاکم بر اوست، تنزل داده، و بعکس آتِش سوزاننده و خاکستر کننده را، اعتبار و نوِر روشن کنندي که غریوانيح

اِر ي، معی خوِد ذھنيیِ دن به آفل ھا و با شھوِت بزرگ نماي به ھوس و حرص و با چسبی، با آلودگیآدم. ميني بیراه م

  . دھدیق و درست را از دست ميسنجِش دق

   بسا سرمست نار و نارجویا

  شتن را نور مطلق داند اويخو

  ا جذب حقي خدا جز مگر بندهٔ 

  با رھش آرد بگرداند ورق

  . انگارندی که مسِت آتش اند و خواھان آتش اما خود را نور مطلق میچه بسا افراد

  .زاِر او را دگرگون سازد از جذباِت حق او را به راه آورد و حاِل یا جذبه اي از بندگان خدا، و یکينکه يمگر ا

 نور مطلق بودن را ی ادعایم ولينه ھستيا ما سرمسِت نار، و نار جو، دنباِل رنجش و کيم، آي کنیبه خودمان نگاه م

  .  گنِج حضوریعنيده شده از فرم ھاست، يرون کشي بیاريم؟ نور مطلق، ھشيدار

 کند؟ ی کند و به اشارات و تذکرات ھم توجه نمی مجاديگران، درد اي دیِ  که به گنِج حضور زنده شده، برایا کسيآ

   کند؟ ی نميی خود را شناسایِ  ذھنیِ نقاِط ضعف و انواِع من ھا

  .ميد به خودمان نگاه کنيد؟ باينطور ھستيا شما ايآ
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 در یدياورد و سرفصِل جدي تواند به راه بیا جذِب حق شده، مياِر زنده به حضور، يک ھشي را فقط ین آدميچن

  . ميبه خودمان نگاه کن.  او باز کندیحرکِت تکامل ۀپروس

  هيال ناريتا بداند که آن خ  

  هيست ا6 عاريقت نيدر طر

 یده وران، امريقت و حکمت، از نظر دين از نظر حقيا6ت آتشيتا آن شخص سرمسِت شھوات، متوجه شود که آن خ

  .  و آفل و گذرنده بوده استی و مجازیه و موقتيعار

 خودتان است و با خواندن یِ د، و تمرکزتان رويد و جاروب به دست گرفته اي خوانید و مي کنیا گوش مشما که مو6ن

  : د کهي آیادتان ميکباره يد، ي دھی 6زم را ھم انجام میِ  ھايیآن، شناسا

  ...".  کنم و حسودم یجاد مي گفت که درد ایروز کسيد" 

  ا من حسودم؟ يآ :مياز خود بپرس

بت کردِن ما در ي و غيیب گوي، عيیبجوي، عيیِت حسادت، رنجش، کدورت، حالِت انتقامجويکه وضعم ي دانیالبته م

 ید از رويم که باين جلوه ھا و جذبه ھاست، اما متوجه شده اياِد ما به ايا و اعتي دنیِ فتگي اند و علت آن فریذھن، موقت

  .مي را جاروب کنی شھوانیِ مستانبار و سرين و زيا6ت آتشين خي خودمان، ایِ  وجود و زندگیايدر

  د َشَرهيزشتھا را خوب بنما

  ست چون شھوت بتر ز آفاِت َرهين

  صد ھزاران نام خوش را کرد ننگ

  رکان را کرد َدْنگيصد ھزاران ز

  .ستي بدتر از شھوت نیچ آفتيقت ھيدر حکمت و طر.  دھدی نشان ميیباي ھا را بصورت زیحرص و آز، زشت

  .رک را گول زده و ابله ساخته استي از افراد زیاري خوش نامان را بدنام و بس ازیاري بسیشھوات نفسان

، شھوِت مال، شھوِت شھرت، شھوِت جاه و یم، شھوت جنسيرون، جذب اجسام و ُفرم ھا ھستياگر ما در جھاِن ب

ان و صدمه و ي زِط نامناسب و آفات وي، بر ما حاکم است، دائم در معرِض شرا)حرص و آز(و َشَره ... شھوِت آبرو 

  .مي و درد ھستیتينارضا

   نمودیوسف مصري را یچون خر

  د آن جھود؟ي را چون نمایوسفي

وسف را چگونه نشان خواھد ين که ي دھد، ببیبا نشان مي زیوسف مصري را مانند ی، خری که شھواِت نفسانیوقت

زه گر، با مھارت و ي، آن ستی ذھنده، آن جھود، آن منِ يرون دزدي جھان بیِ  ما را ِکِشش ھایِ اري ھشیداد؟ وقت

 را در ی و آدمیدار معرفي را پای لحظه ای ھایخشنود.  دھدیِر تمام، ارزش ھا را وارونه جلوه مي و تزویبندگيفر

 را مثل ی که خریبه صورت.  شودیص سلب ميرت و تشخي و بصيی کند که قدرت شناسایلذائِذ موقت آنچنان غرق م

  .   آوردی به نظر میوسف مصري

   دھد؟یوسف را به نظر شما چگونه ارائه ميده و يرون دزدي در جھاِن بيیزھاي تان را چه چیِ اريد که ھشيشما دقت کن
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نقدر يرون اي در بیزيم چي کردی را تجربه مبودناگر ما .  ذھن مطرح استیايت ھا در رابطه با دنين وضعيو البته ا

  .  کردیما را به خود جلب و جذب نم

  .  تواند به ما قالب کندی، نمیوسف، بعنواِن زندگي را بعنوان یم، ھر اَبتريھن را بشناس ذۀاگر حوز

  ن را فسونش شھد کرديبر تو ِسرگ

  شھد را خود چون کند وقت نبرد؟

ن که ھنگام غلبه بر ي دھد، تو ببی خود مدفوع را در نظرت عسل نشان مۀلي، با حی، مِن ذھنی که شھواِت نفسانیوقت

  ا چگونه نشان خواھد داد؟  عسل ریآدم

ب به اتفاق يت ساخته که اکثر قري جسم و ُفرم ھم ھویاي را با دنی آنچنان با تبحر و قلب جلوه دادن امور، آدمیمِن ذھن

  .  فرو رفته اندی تن و لحظه، سپرده و به خواِب خرگوشی ساختگیاين باور و رويمردم، به ا

  

  ١٣٧٧ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  جھد ی که میر بر خیبار سنگ

  ش از آن کو بر نھديزود بر نِه پ

   تو َبْردیدان یفعل آتش را نم

  ن دانش مگرديگرد آتش با چن

  گ و آتش ار نبود ترايعلم د

  گ ماند نه اباياز شرر نه د

  . بر تو َنھدیش از آنکه او باري اندازد، زود بار بگذار پی جھد و جفتک می که میبعنوان مثال، بر پشِت خر

 نفس اماره بر پشت آنکهش از يپس پ.  کندی او تو را به خودش مشغول میاضت و ذکر حق مشغول نکنيِر َنفست را با طاعت و راگر خ(

  ).نهان نھد، تو باِر طاعت را بر پشتش ِب يتو باِر گناه و عص

رامون ي پی نازلن علمي، پس، از آن دور باش و با چنی آتش شناخت نداریرانگري و ویگر، اگر به سوزانندگي دیمثال

  ).فکنيان آن مي آورد کورکورانه خود را به می ھا به بار میراني آتش شھوت چه ویتو که خبر ندار(آتش نگرد 

 خبر ی اگر از فن آشپزیعني.  ماند و نه آشیگ مي، بدان که به سبب آتش نه دیگ و آتش خبر ندارياگر تو از د

  . آوردی به بار خواھی خرابیدھ آتش قرار یگ را چگونه روي دی دانی و نمیندار

ن حاکم بر ذھن يد به قوانيم بلکه باي کنيی عرفا شناساۀلي را بوسید نفس اماره و من ذھنيم که ما نه تنھا بايني بیپس، م

  . ميدا کنيز اشراف پي آنھا نيیرون و کارايِن حاکم بر جھاِن بيو قوان

  . دي آن سوار کنیو شناخت تان را بر رو یابد شما آگاھي بر شما تسلط ینکه مِن ذھنيقبل از ا

ر فشار درد و ھم ين زي برتر، و ھمچنیِ اري از ھشيیشه و اصل خود، جداي و قطع شدن از ريیِل جدايما اXن بدل

  . مي، به فغان آمده ایت شدگيھو
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 ی مین من ذھنيا یدن به ُفرم ھا در حال گسترش بود، ما بار روي، که آتِش شھوِت چسبیزده سالگياگر در دوازده، س

  . ن صورت نبوديِت جان و جھان، به ايم، وضعيگذاشت

 را مھار، یم که آتِش شھوِت گزافه طلبيرياد بگيم ي که ھستیاد آورمان شود که در ھر سني خواھد ینجا ميمو6نا در ا

  .ميسرد و خاکستر کن

 آن قائم یم و روي کنی بکار گرفته و زندگ رای زندگیروي و مھارت، ِخَرد و نيینکه با تواناي ایم؟ بجاي کنیما چه م

  .  سوزاندیم که ما را مي کنیل اش ميم، آن را وارد ذھن کرده، به حرص و َشَرر تبديشو

  .ديرياد بگيد و يد، متوجه اش شويد، بھتر است تا فرصت دارياد نگرفته ايده و ي را نفھممھمن ي اگر ا:دي گویمو6نا م

 ست ید، ھمانا آتشيده ايجذب کرده و به آن چسب"  شما را به خود کامDیھاِن ماد که در جیھر فرم و شکل و صورت

  . ان بخش استيکه سوزاننده و ز

 شناخت و مھاِرحرص و شھوت را نداشته يیتوانا" م، و در آنجا ھم ذھنايده نشويين ذھن زاي از ای اگر ما، بزودیعني

  . سوزاندیتش ما را من آيد، اياي ھم به کمک ما نیزندگ، بودنم و آن يباش

  زيد و فرھنگ نيآب حاضر با

  زيگ سالم در اَزيتا پزد آن د

د و غذا را خوب و سالم يگ به جوش آي تا آن دی بدانینکه ھنر آشپزيد ھم آب حاضر باشد و ھم اي طبِخ غذا بایِ برا

گِ ي کند که دی استفاده می شھوت در جھتاز.  شناسد و ھم مضراتش رای آتش شھوت را مۀديانسان سالم و درست کردار ھم فا(. بپزد

  ). رسد، نه آنکه آتش شھوت زبانه ِکشد و حرث و نسل را بسوزاندیوجودش به کمال و پختگ

 یِ غذا) جوشش(ز يگِ ما در اَزين دو شرط 6زم است تا ديا. ، فرھنگی جھاِن مادۀ حضور آب است و مطالعیِ اريھش

  .ذ بپزديلذ

  ی دانش آھنگریچون ندان

  ی مو سوزد چو آنجا بگذرش وير

Dت خواھد يش و موي برسد، ری آھنگرۀنکه گذارت به مغازي، ھمی خبر نداشته باشیاگر از دانش و فن آھنگر" مث

  .سوخت

 شود و فرد، از ساختار من یل به آتش شھوت و آتش حرص مي وارد ذھن و تبدی زندگیروي نیگر، وقتي دیبه عبارت

جانات و حرص و شھوات خود را يش به خواِب ذھن رفته و قدرِت کنترل آتِش ھ ایاريست و ھشي خود آگاه نیذھن

  . ب و درد و اشکال مواجه ستيت و آسينداشته باشد، دائم با اذ

*  

ن جاروب ي کند و ای که خدمت تان دادم، تا بحال مشخص شده که مو6نا، از دو نوع جاروب صحبت میحاتيبا توض

نھا را کف ي اوقات ایگاھ.  و دردھا پوشانده شدهیت شدگي ھم ھوۀليکه بوس. است دل مان ۀز کردن خاني تمیھا برا

   :پس. ا را گرفتهي دری نامد که رویم

  .  ھاستيین شناساي و تعھد به ای ذھنی ھايین شناساين جاروب ما ھمياول
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 . مي خواھد، انجام ندھی می کارھا را که من ذھنیليم که خيرياد بگيد يم، باي انجام دھيینکه کارھايقبل از ا" مخصوصا

   :دي گوین کار، مو6نا ميِح مشکل بودِن ايدر توض

   :معشوق به من گفت

  .  ستیه و ذھني اولۀ مرحلیھا يیجاروب اول، شناسا، ید داشته باشي بادو نوع جاروب

ِد ي و دضور حیِ اريھش، که گنج و يیکتاياز جنس  یگريجاروب د سوزاند و ی ھا را آتش عشق ميین شناسايبعد ھم

  .  د ھدی ست، بدست مان میزندگ

 باورھا را ۀ نقص ھا و ھمۀ دھد که ھمی، به ما میرِش جھانيت و شأِن پذيدن، صDحي و با چشِم خدا دین فضا داريا

 مردم جھان ی تواند دردھایل شده که ميک عامِل شفا بخش تبدين جاروب ھم اکنون به يا.  تواند در خود جا دھدیم

  . رون بِکَِشدين، بي زمۀ کریِ ر افتاده، در روي بزرگ گیِ  حضور را که درشکِم مِن ذھنیِ اريند و ھشرا جاروب ک

  . ات سجده کنمن ی ب:رفت و گفتي او را نپذمن دارِ  ۀرت افتاده و سجده کرده، معشوق سجدي به حیپس، وقت

   چون بودیساجد سجود یآه ب

  خارخار یچون باشد و ب یگفت ب

  . شودی م.بله:  توان سجده کرد؟ گفتی چگونه؟ بدوِن ساِجد، مگر میول. مي کشیا آه م مۀھم.  کشدیآه م

.  چون ھم وجود داشته باشدی ُفرم و بید انساِن بي چون، بای بۀ سجدیبرا.  چون استی بۀن سجدي ا:دي گویمعشوق م

  . مي را کرده ايین شناسايما ا. ل کرده باشدي را زایا عقِل مِن ذھنيده شده باشد و ييد از ذھن زاي انسان بایعني

 مان را که ی عقِل مِن ذھنیم، وقتيري پذین لحظه را مي اۀم و واقعي شویم مين لحظه تسليد و شرط در اي قی بیوقت

 ...، خاموش، یستيتو بلد ن.  تو حرف نزن:ميي گویم، مي کنیزه کند، ساکت مي خواھد ستیدنباِل چون و چراست، و م

  ... م ي شوی ممن ی بۀرا، سجده کنند چون و چیم و بيتسل

  . کندی اعتراف می چونیر پا بگذارد، به بي اش را زیھر کس که عقِل مِن ذھن

 ی بعِد آن چه مۀ شود؟ لحظی بعد چه مۀند لحظيست و کنجکاو است که ببي نی از اتفاق لحظه راضی مِن ذھنیول

  . مثِل خارش بعد از خارش، خارش بعد از خارش...  شود؟ بعد؟ بعد؟ بعد؟ ی شود؟ بعد چه میشود؟ بعد چه م

 ما به ین اتفاقات چه براينکه ايم و اينکه دائم دنبال اتفاق ھستي ایم، برايني گذارد ما خدا را ببی، نم" خارخار یب" نيا

  . ا کامل شوديا بھتر و ي ما شروع یارمغان خواھند آورد که زندگ

  . خارخار، خراب شدهن ين لحظه، بخاطر ھمي در ایکه زندگيدر حال

  . شيدغدغه، که اضطراب است و تشو.  نا راستۀشي وسوسه، اندیعنيخارخار 

دن به دنباِل يا دوي یدن به زندگي شود، ما را در حالِت انتظاِر رسیا دو روز بعد چه مي بعد ۀنکه لحظي ایِ کنجکاو

  .  داردیھوده مشغول، نگه مي سرگرم و بیزندگ

 یا ما بي کند ی عبادت میم، مِن ذھني کنیعبادت م"  ما فرضایم که وقتينيم ببي خواھیب من مطالي اۀحال، با مطالع

   شود؟ یچه م" م بعداينيم ببي خواھیا موقع عبادت مي خار خار؟ آیم؟ بي کنیچون عبادت م

   بخشند؟ین عبادات به ما اعتبار مي کند؟ اید ميي ما را بخاطر نماز و روزه و عبادت مان تأیا کسيآ
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  .ن اعمال چرا دارنديا. نھا اعماِل با چون استيا

  ش کردم گفتمشيگردنک را پ

   را سر ببر از ذوالفقاریساجد

  : گفتمشش برده ويپ ) شودی موقع ھا گردن کلفت می گردِن کوچک دارد که البته بعضیمِن ذھن( را یگردِن کوچکِ مِن ذھن

  . بُِبرزت، سر يِر تين من را، با شمشي، ای، سجده کنندگیساِجد

  . م استيا تسلين لحظه يرش اتفاق اين پذيرھا ھمين شمشي از ایکي.  ستیِر زندگين شمشيز، ھميِر تيشمش

  .  ستیآزاد = يیشناسا اول، ۀدر مرحل.  ستيیشناسا

قِل   گذشته ست، عیم، عقِل حاصل از باورھاي که ما در آن به تله افتاده این مِن ذھنيد که اي دانیم"  اگر شما واقعایول

شتر بلد است، ي ست محاصره شده و او بی که اسمش زندگیمي عظیِ  فضاۀلي ست که بوسی و دروغ و ُمردگیحقه باز

د و ما را يجه نرسيم به نتيده بودي که کشيیم که نقشه ھاياگر ھم بر اساِس تجربه متوجه شد. ميم باشيم تسلي توانیدائم م

  .ق ما عبور کندي از طریم که ِخَرِد زندگي دھیم و اجازه ميو شیم ميش تسليش از پي نرساند، پس بیبه زندگ

  .مينکه ما ھمه کاره ايم، نه ايستي نیم که ما کاره ايري پذی اول ما حداقل در حِد باور ميی در شناسایعني

  . ميم، ھمه کاره ھستي خود زنده شوبودنِ  به یوقت

  . ردم، عقِل مان ما را گرفتارتر خواھد کياما اگر در ذھن بمان

 مختلف، ینه ھاي، در زمی و شغلی، در اموِر حرفه ای، در روابِط اجتماعی از ما انسان ھا در روابِط خانوادگیاريبس

 ست يیر و ترفندھايحواس اش به تداب" شتر بھتر، َحک شده و دائماي ھر چه ب: را که بر سر دِر آنین عقِل مِن ذھنيا

 ما را به ی از نظر مادیحت.  از مواقع ھم فلج کردهیانداز انداخته و بعضکه ھر چه بزرگتر جلوه کند، ما را به دست 

  .م نه صDح کار رايش بگذاريم خودمان را به نماي خواستیرا ما ميم، زيشرفت کنينگذاشته پ.  کشاندهیورشکستگ

ر را اداره کرد و به د کاي چگونه باکه مي شوی ميی، راھنمای کند، به درستی از ما عبور می که ِخَرِد زندگیدر مواقع

  .ھدف رساند

  !.، مطرح است نه موضوع و ھدِف کارمن یِ د مِن ذھنييست، لحظه به لحظه تأيمان مھم ني، ھدف برایاما در مواقع

  ... م شد؟ يد خواھيا تمجيم؟ آيه قرار دارين قضي ایِ رند؟ کجاي گیل ميم، تحويا ما را آنطور که توقع داريآ

   :پس.  کندی کارھا را خراب م ست کهین مِن ذھنيالبته ا

  . دين گردنک را ِبُبريد، اييبفرما

  .  انجام دادهی، کار مھم"ست يبلد ن"  اش، ی شود که مِن ذھنیک نفر متوجه مي یوقت

  . ستی مھمۀمرحل

  ش شديش زد سر بيغ تا او بيت

  ر صد ھزارست از گردنم سَ رُ تا بِ 

  . و غلط استی انکاریِ  از الگوھایکيواکنش، . دي آی با6 میدگ زنیِ  از َسرھایکي غلط، ی ھر الگويیبا ھر شناسا
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 را یِت جسمي و ھو ھستندمن، ی انکاریند، الگوھاي آی ھم که به زبان نمینه ايخشم و کک من است، ي یھر واکنش

د و ين کی خود تکرار می را برای منفید و آن باورھاي داری منفیِ د که باورھاي کنیھر موقع کشف م.  کنندیت ميتقو

  . شودی ست که آنجا وجود دارد و حالش بد می منک ي شود، نشان از یحاِل تان بد م

  .  و آرامش استی از جنِس شادیزندگ.  شودی که حالش بد نمیزندگ

 ست ید، گردِن نافرمان و َسرِکشياوري بیم روين حالت ھا به تسليشما اگر در ا.  آنجا وجود داردیک مِن ذھنيپس، 

  . دي کنیم مي تقد زدن،یکه برا

  . من حاضرم.  با6 آمد، تو بزنی ھر گردن:ت گفتيدر ب

  م؟يا ما ھم حاضريآ

  . آوردندی ام سر برمی زندگیِ ، سرھای زدنمنغ به گردِن ي با ھر تش شد،يش زد، سر بيغ تا او بيت :دي گوی میوقت

  . شدیعقل و یم شمعيک از آنھا برايھر . تا آنجا که از گردن من، صد ھزار َسر ُرست

 مضمحل و یگري پس از دیکيند، حال آنھا يايد شوند و با6 بيد برسانم و تمجييم را به تأي ھامن خواستم یتا بحال م

  .ش استي ام رو به افزای در زندگيی شود و روشنای به تله افتاده آزاد می و زندگی شوند و انرژی میخنث

  ليتمن چراغ و ھر سرم ھمچون فَ 

  رار از شَ ھر طرف اندر گرفته

   منیِ رھاد از سَ رشُ وَ   یھا م شمع

  طارشرق تا مغرب گرفته از قَ 

  .لهين َسرھا ھمه مثل فتي بودم و ایمثل چراغ

  .  روشنۀلي شدم با ھزاران فتیچراغ.  گرفتندیله ھا، آتش مين فتيا

گذاشتم، عقل و ِخَرد و ر پا ي کرده و زيی را که شناسایھر جا که اجازه دادم َسَرم بَِرود، آنجا که عقل مِن ذھن

  . سر َبر آوردیگري ديیروشنا

  .  شودیده مي دیشتري باِز بیِ  ست که با با6 رفتن از ھر پله، فضایه با6 رفتن از نردبانين کار شبيا

  . بخش و سبک کننده ستین دردھا شاديد که انداختِن اي شوید متوجه ميندازي شما سه، چھار درد را بیوقت

 آدم حالش بھتر باشد، متعادل تر و یوقت.  شودی به تله افتاده آزاد شده و حاِل تان بھتر می ھای، زندگبا انداختن دردھا

  .ندي بی را میشتري بی و دردھایت شدگي با6 رفت ھم ھویاري ھشی رود، وقتی اش با6 میاريھش

  : دييد، بگوي کنيید را شناسادار خومن د َسِر يھر جا که توانست. دينترس ن بروند،ي تان از بیِ نکه َسرھاياز ا

   .ن َسر را بدھمينکه به عشق، به وحدت، به خدا، ِبِرَسم، مجبورم اي ایبرا

  . ادتر شودياد و زيد نور زي با. شودیشتر مي نور بی َمنبا دادِن ھر َسر، ھر 

  .د بدھمي بای کنم، َسری بحث و جدل می با کسیوقت
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 ...گران، و ي دیب ھاي غم ھا، مسئوِل پخش غم، مسئول نقص ھا و عمسئول درست کردن َمرُدم، مسئول نگه داشتن

  .  کنمیِر زندگيِم شمشيد تقدي ست که بايی ھامننھا َسرھا و يا. ستمين

  م؟ يم، از چه بترسي نداشته باشمن یم، وقتين شويا غمگيم يم تا بترسي داشته باشمند يبا

  .  ترسدی آنجا می من :ديد، بداني ترسی شما میوقت

   . ستیآزاد = يیشناسا. ديندازيد و بي کنيید شناساي ترس را بایِ د؟ آن الگوھاي ترسی ميیزھايما، از چه چش

  .  شودی آسان ترميیشتر، شناساي بیاريد، نور و ھشي اندازیھر چه م

  .  شدیگر ھم روشن مي دیِ شمع ھا من، یِ با روشن شدِن َسِر شمع ھا

  .  شوندیا نه؟ البته که روشن مي شوند ی روشن م مایِ  مو6نا، شمع ھایِ ا از شمع ھايآ

  . شد و ھنوز ھم ادامه داردیاز ھمان موقع روشن م

ر و يرند و گي گین آموزش ھا را مي شود؟ شمع ھا، مردم، ای مو6نا، چقدر شمع، روشن میِ ن آموزش ھايبا پخِش ھم

  .  شودی روشن می و َسِرَبعدیَسر و َسِر َبعدک ي اندازند، ی شان را میِ  کنند و من ھای ميی خود را شناسایچ ھايپ

  . شوندی خود میِ  خود و دردھای من ھاۀ کننديی خودشان شناسایپس از مدت.  شودی آزاد میشتري بیاريھش

  .اندازندي و بيی خود را شناسایِ  توانند دردھای کنند و مین آموزش ھا توجه مي دھد که مردم به ایاXن تجربه نشان م

   :مي کنی در دست است، آنھا را جاروب میده شده و جاروبي زباله ھا دیباله ھا ھستند، وقتن زيدردھا ھم

  ". خداست یِ دِل من جا.  من دِل من استۀخان. ز باشديد تمي من باۀخان" 

  . را نگه دارميینه و انتقامجوي توانم رنجش و کی خواھم خدا را داشته باشم، نمی که میدر دل

  .ديايتا مھمان ب. کروبه ھا را جاروب کنمد گرد و غبار و خايبا

  . ميتا حا6 ُپر از خاکروبه بود

  .فرا گرفته  روشن شده قطار قطار از شرق تا غربیِ حال، ھمه جا را شمع ھا

  ست اندر 6مکانيشرق و مغرب چ 

   به کاریک و حمامي تارینلخَ گُ 

  لترد کو تاسه دِ ت سَ  مزاجَ یا

  ن قراري این گرمابه تا کياندر ا

  ست؟ ير 6مکان، شرق و مغرب چد

   کند؟ یِد خدا در ما، از کجا طلوع مي شود؟ شرِق آن کجاست؟ خورشی6مکان در انسان، از کجا شروع م

Dن ذھني از ھم:به ما گفته" قب .  

  . دھدیر :مکان قرار مي مسیبرخاستن و حرکت و خروج از ذھن ما را در ابتدا

  . شودی ما آنجا آغاز ميیِ کتاي یِ  شود، از درونش 6مکاِن ما، فضایفته م که دانه شکایوقت. ذھن، در دِل ماست

  . شرق و غرب در عالم فُرم است. مي ما در 6مکان ھستۀھم. در 6مکان شرق و غرب وجود ندارد
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 ۀ کند و غرب، باصطDح، نقطید طلوع مي که خورشيی جایعنيشرق . ن شرق و غرب، مطرح استي زمیِ رو

  .م که غرب حمام است و شرق ُگلخن آن استييم بگويد بتوانيشا. تد اسيغروِب خورش

م، ين بروي َجو زمیاگر به با6. م که در 6مکان، شرق و غرب معنا نداردي کنینصورت ھم معنيم به اي توانیم

  .  که در ما بتابد، شرق و غرب، طلوع و غروب نداردیدي تابد و خورشیشه ميد ھميخورش

  . در کار است و گلَخِن ما، ذھن استی تابد و حمامی میدي، خورشميريخود را در نظر بگ

 مان را درآورده و به حمام یِ  شستشو لباس ھاید از گلَخن در آمده و براي تابد و ما باید مياز روزِن حمام خورش

  .مينيوار نقش ھا را ببي دیم، رويبرو

م، َسُبک و ي شود، درآوردی ظاھر میبه فرم و ی را که ھر لحظه به صورتی لباس من ذھنیگر، وقتيبه عبارت د

گر و نقش ھا وگل ي دیانسان ھا. ميِم مرده نبودينکه، ما آن مفاھيمعادل ا. ميني بیم، زنده بودِن نقش ھا را ميزنده شو

   ). يیکتاي و ی از شگفتی اۀمجموع(. ھا و درخت ھا و آدم ھا زنده ھستند

Dميدي دیو مجسمه م یر ذھنيآدم ھا را مرده و بصورت تصو" قب  .  

  . ستیداري در حاِل زنده شدن، بین نقش ھا و مجسمه، فرشته ايم که در اي شویاXن با زنده شدِن خود، متوجه م

م، در يي آیرون ميج که از درون آن بيبتدر.  ذھن ماستۀ که به مثابی در کار است و گلَخنیه، حماميپس، در تشب

  . شوندی، زنده میقي حقیم، نقش ھاي کنی و پاک م شستشوست، خود را شستهیِ حمام که برا

  .ستي شان زنده نیقياگر نور روزن نباشد، آدم ھا و نقِش حق.  شوندیه مي تغذيی زنده از جاین نقش ھايا

  .  ماستیاِن زندگيد، بنيم، تابِش آن نور، تابش خورشياگر ما زنده ا

  .و نه از جنس فرمم يم که از جنِس آن نور ھستي شوین شناخت، متوجه ميبا ا

ت ھا ي ھا و شکایت شدگي که تنگ است و از فکرھا و باورھا و ھم ھوی او دلش شده، مِن ذھنی که مِن ذھنیکس

 تواند از خود عبور ی شناسد و نمیق شده، عشق و لطافت را نمياشباع شده و پر از درد است و مزاجش سرد، عا

  .دھد

 دلت کو؟ طلب ات کو؟ درِد طلب ات کو؟ )ی قراریب( ۀ، تاسی شناسیرا مپس تو که فقط درد و کنترل و دوستاِن شان 

 یعوِض ب.  شدی قرار مید بي توانست و بایم که انسان با ھمان جاروب اول، مي توجه کنمھمن موضوِع يد به ايبا

  . ديم که آن را خارخار نامي را داری مِن ذھنیِ  قراری و بی درِد طلب، ما ِاشباع شدگیعني دل، یِ قرار

  . مي برسی شود که به زندگی شود؟ کاش، طوری چه م:مينده داري آۀوسوس

  . دي زنده شوبودند به يد، باي برسی، به زندگیط  مادي از نظر شراید بشود؟ اگر قرار باشد که حتي خواھیچه م

  .  شما را سامان دھد و ُپر برکت کندیِ ت ھاي شود و وضعیرون جاري از شما به ب،ی، زندگبودن

 ی شود و آرامش و آسودگیرون، جھان درست مي بیت ھايِر وضعييم که با تغي کنید بشود؟ ما فکر مي خواھی مچه

  .ستي نیزين چيچن.  گرددین ميز تأميما ن

  . رون استي درون به بیِ ِر حرکِت برکت، از فضايس

   دلت؟ یِ  قراریب؟ کو لت دِ ۀ کو تاس،ردت سَ  مزاجَ یا
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 ھا ھم از ی؟ بعضیکخانه و گلَخِن حمام بمانين تون و تاري در ای خواھیچقدر م؟ رارن قي این گرمابه تا کياندر ا

  .  کنندیده اند و باز معطل مينقش ھا را د. رکرده انديکخانه به سمِت جامه کن آمده و آنجا گيتار

   ". ؟ به روزن نگاه کن یده ايروزن را ند" 

  برشو از گرمابه و گلخن مرو

   و نگارجامه کن دربنگر آن نقش

  .  کندندی شستشو، در آنجا، جامه را می بوده که قبل از رفتن برايیجا م،ي قدیِ جامه کن، در حمام ھا

  .  را بِکنی درد و سرد مزاجیِ رون شو و در داخِل جامه کن، جامه ھاياز گلَخن ب. تو به گلَخن مرو

  .، نروی کنیب م طلی ذھن ات که در آن از فُرم ھا، زندگۀ بستیِ ، به فضایبه جھان ماد

ت و حس ي و حس امنیت ھا و صورت ھا، زندگي فرم ھا و ظواھر و وضعیِ ِر جامد و جسميما در ذھن مان از تصو

م و چون او يت خواستي و حس امنیده و از او خوشبختي دیھمسرمان را ھم من ذھن" مثD. مي خواسته ایخوشبخت

ن کند و مDمِت مان ھم کرده، از او جدا و به سمت ھمسر يت مان را تأمي و حس امنینتوانست به اصطDح خوشبخت

ن کند و ي مان را تأمی خوشبختیِ شتر، نتوانست فضايجاد درد بي ھا و ایت ھا و پرخاشگرياو ھم با من. مي رفتیگريد

ن چه ن که با ھمسرشايمردم را بب. مي شانس ندار:ميسه کرده گفتي مقایگريخود را با د. ميوس شدي ھم مأیاز نفر بعد

  !. راحت و چه خوشبخت اند

  ". ست ي نیزين چيچن" 

  .  دھدی تواند خوشبختیچکس نميچکس به ھيھ

  .گر مطالبه کردن، غلط بودهي دی را از جسمیک جسم، خوشبختي شوم که بعنواِن یاXن متوجه م

 باز متوجه نشده یه ام، ول آن را پرداختۀنيھز. جاد کردهيگران، توھم بوده و درد ايت و آرامش از دي حِس امنیِ تقاضا

 و گذرنده و ی فانیزھاي چۀر مردي روم و از تصویباز ھم به ذھن م.  رومیده، باز به گلَخن ميحا6 ھم نفھم. ام

  .  خواھمیت مي و حس امنی  خوشبختیموقت

  . رفته اندن يا از بين رفتن اند و ير و از بيي خواستم پاسِخ دلخواه نگرفتم، ھمه در حال تغیاز آنچه که زندگ

ن رفته اند، ي که از بيیده ھاين طرز تفکرھا و با زنده نگه داشتِن پديبا ا.  آنھا را در ذھن، زنده نگه داشتهیمِن توھم

  .  رومیدائم به گلَخن م

  . گر به آنجا نروميرم که دي گیاد ميحا6، 

 را تقاضا یقيل و حقي اصیِ  و زندگیزھا، خوشبختي چۀر مردي کرده، متوجه شدم که در ذھن، از تصويیامروز شناسا

 یِ ن توھمات و تقاضاھا را، گرد و غباِر رويد و امروز از مو6نا آموختم که اي آیا مي از دریرا اصِل زندگيز. نکنم

  .  وجودم را نظافت و جاروب کنمیايدر

  



٤٩١٤٩١٤٩١٤٩١ شماره حضور گنج برنامه    

42 

 

شما لباس درد و . ست جاروب کردن ھم ھیبرو، جامه کندن، معادل مقدار پس، به گلَخن، به ذھن نرو، به جامه کن

نقش و . نديد، حا6 در جامه کن، نقش و نگارھا را ببيده اي پوشیت شدگيت و توقع و رنجش و خشم، لباس ھم ھويشکا

  .ديدي دید آنھا را مرده ميچون در گلخن ذھن بود. ستنديمرده ن.  زنده اندیِ  ھاینگارھا، شگفت

  . ديني بیز را مرده ميرت انگي حیِ  ھايیباينقص ھا، تماِم ز، محاط در اوصاف و قضاوت ھا و ی، توھمیدر مِن ذھن

 را به تماشا ی زندگۀ زندیِ  ھای زنده شده و شگفتیوقت. ديني بیز را زنده ميد، ھمه چي را تجربه کنبودند، ييايرون بيب

  . ديني بینقص ھا را عامل و محِرِک تکامل م. ردي گیز جا ميدر شما ھمه چ. دي شوی میقيد، حقيستاديا

 قرار داده و ھمه را ھمانطور و در ھمان ید که زندگيني بی میتي را، در مرحله و نقطه و موقعیزيھر کس، ھر چ

  . در شما جا دارند. ديري پذید و مي که ھستند قبول داریمقام

   دلربایھا  نقشینيتا بب 

   6له زاریھا  رنگینيتا بب

   روزن درنگری سویديچون بد

  شد نگارکان نگار از عکس روزن 

، در نور، رنگ ھا و نقش و نگارھا و 6له زارھا و گل و شکوفه ھا و درخت و انسان ھا ی از روزِن زندگیشما وقت

 شود و متوجه نقطه ی برداشته ميیواِر جداي اُفتند، فاصله ھا و دید، پرده ھا فرو ميدي ھا را جنبنده و زنده ديیبايو ز

 و کائنات و آنچه یبا تمام ھست. دي شویمتوجه اتصاِل تان با 6مکان، م. دي شویاشتراِک تان با منشأ و منبِع حرکت م

 که شما از آن يیايز و ھمه کس، از ھمان دريبه برخاستِن ھمه چ. دي کنی بودن میکيرا که در َبر گرفته، حِس 

  .  دي کنی خود را حس و تجربه می فضادارۀد، آگاه شده، برقرار، َسُبک و زنده، گستريبرخاسته ا

  شش جھت حمام و روزن 6مکان

  اريبر سر روزن جمال شھر

  .  شما زنده ستیز برايھمه چ ،)شش جھت( ید که در عالم مادي شویکباره، متوجه ميبه 

  .رندي گی شان را از 6مکان میم، زنده اند و زندگيني بیعالم و مکان و جسم و ھر چه که با ذھن م

محاصره و در َبر رون، ياز درون و بست که ما را  یو ھماھنگ يیکتاي یِ ، ھمان فضا"نه مکان " :مکان، ھمان 

  .  ستی:مکان، خدا، زندگ. گرفته

   ...6مکان در مکان نفوذ کرده و. ن مکان و 6مکان وجود نداردي بیم، َوِا6، مرزي کنیالبته ما ا6ن با ذھن صحبت م

  .مي ندارین بحث کاريحال، با ا

ز و يم و ھمه چي ھستیار، خدا، زندگيو ما زنده، از جنِس شھر. داستي، پیخدا، زندگ، اريھر ش جمالِ ، روزنرِ بر سَ  

  .یم و حاميني بی و زنده میھمه کس را ھم زندگ

  ن شدهيخاک و آب از عکس او رنگ

  ده به ترک و زنگباريجان ببار
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ِب يق و ترکيھمانطور که با تلف. ن، به ِاذن و روح او، جان گرفته انديرت آور و رنگي حیآب و خاک، بستر گل ھا

  .دهيده و اعجاب آفري جان بار...اه، در تولد و مرگ يد و سيز و درھمه جا، در سفي، در ھمه چیاريفُرم و ھش

  ام کوته نشد روز رفت و قصه

  ثش شرمساري شب و روز از حدیا

   مرایزين تبريشاه شمس الد

  دارد خمار اندر خمار یمست م

  . ماند عشق، ۀقص ،یزندگ ۀقص انِ يب در و ترف روز :دي گویمو6نا م

  . کند انيب و دھد شرح کامل بطور را خدا ۀقص ،یزندگ ۀقص عشق، ثِ يحد ستين قادر زمان، چرِخشِ  روزو و شب

  . ميکن انيب را او یِ ماجرا د،يبا که آنطور مينتوانست ھم ما

  . دارد یم مست را ما لحظه ھر ،)شود یم باز که یاريھش یِ فضا( یزيتبر نيالد شمس شاه اما

  .شد زنده یانرژ آن به ھم یزيتبر نيالد شمس که یشاھ ھمان م،يھست زنده شاه آن به م،يا شده دهييزا اگر

 در او ۀدھند یاري و موNنا اري  ھا، فرم از شده آزاد یاريھش جنسِ  از حضور، یِ اريھش جنسِ  از ،یزيتبر نيالد شمس

  .بود اش ذھن از شدن دهييزا

  . ميھمان م،يشو دهييزا ذھن، یِ تنگنا از یوقت. ميشو آزاد ھا فُرم از ميخواھ یم ھم ما

 یکاف ۀانداز به که یخمار چون یول خمار، اندر خمار کاملم، مستِ  نکهيا با. کند یم خود یب و مست مرا یانرژ نيا

  . دارم تقاضا و استدعا شتريب یمست لحظه ھر کند، ینم افتيدر شراب

*  

  . بخوانم تانيبرا برنامه، نيا در ادگاري به خواستم یم که داشتم یمطلب

  . است مطرح " َحزم " ۀمقول کند، یم اشاره آن به ھم موNنا ھمانطورکه اول، یجارو انِ يب در

  .است ذھن يیشناسا استدNل، و َحزم

  .است مھم یذھن يیِ شناسا :ميگفت  ُرفتَن، اول ۀمرحل در اي اول، جاروب در ما

  

  ٢٢٠٠ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   َعنودیب اي غ واقعهٔ ینيگر نب

   اندر ربود؟یDب کيَحزم را س

 خواھد یم را یا واقعه چه بيغ که یدان ینم اگر ،ینيبب یتوان ینم وقوع از قبل را دهيپوش عيوقا اگر گر، زهيست یا

 که را یشياند دور و اطياحت َحزم، اما ،یخبر یب و یدان ینم ذھن سطحِ  در ست؟يچ پرده پسِ  در و آورد شيپ تو یبرا

  !. ند نگرفته تو از را یشياند دور ؟ ردهنبُ  cبيس

   در جھانیَحزم چه بود؟ بدگمان

   ناگھانیند بDيدم بدم ب
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 نجايا و ايدن به ظن حسن. (دنيد یناگھان یبc َدم به َدم و ا،يدن امور به نسبت داشتن سوءظن ست؟يچ یشياند دور و اطياحت

  . کنند یم برخورد ايدن با محتاطانه شان،ياند دور ،)ستا نيب یسطح یھا آدم کار دانستن، امان و امن گاهيجا را

  .کند یم انيب نيچن یليتمث در را محتاط و فکور یِ ھا انسان یشياند دور موNنا

  .دھد یم جواب ھم خودش ست؟يچ َحزم :پرسد یم بار چند ست؟ييچ َحزم،

 ريتصو ذھن که را آنچه ھر رايز دياشنب یمتک دھد، نشان ذھن که یزيچ ھر به. ديشو بدگمان جھان نيا مصنوعاتِ  به

  . ست یرفتن نيب از نديب یم و کند یم

 مان خانه متراژ و تريت از ،!ھستم یک من :نديبگو ميخواست اتفاقات و عيوقا از ،!ھستم یک من بگو :ميگفت مان پول به ما

 آن و نيا ديتمج و دييتأ بدنبال. ميخواست تيھو آن از و ميختيآو شيخو ۀگذشت به. دھند جلوه و مطرح را ما که ميخواست

  .ميکرد حمل را یدرد ھر

Nميزيست در لحظه نيا با که علت نيا به. ميندار قبول را کوچک اتفاقات م،يھست بزرگ اتفاقات دنبالِ " معمو.  

 ما که ميردگ یم عمده اتفاقات دنبال و ميزيست یم شهيھم لحظه نيا اتفاقِ  با ما است، مھم یليخ ھم گر زهيست عنود، ۀکلم

  . کنند خوشبخت را

  .ديستين آرامش و یخوشبخت کسب دنبال ،یرونيب یِ ندھايفرا و اتفاقات در شما، نيا بعداز یول

  :دارد جالب یليتمث حاِزم، مردِ  یِ ھا شهياند با رابطه در موNنا

  .یمنطق يیِ شناسا ستميس یِ دارا کننده، يیشناسا ش،ياند دور یعني حاِزم. کننده َحزم یعني حاِزم

  

  ٢٢٠٢  تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  تصورات مرد حازم

  دي رسیريآنچنانک ناگھان ش

  ديشه کشيمرد را بربود و در ب

 درونِ  و شهيب به خود با گرفته، دندان به را یشخص و رسد یم راه از دتنومن یريش ناگھان که ديکن فرض مثال یبرا

  .ستيچ کار نيا از او ھدف ميکن تصور که ست ساده. برد یم جنگل

  نيشد در آن بردن؟ ببياو چه اند

  ني استاد دیش ايتو ھمان اند

 ِکشان را او ريش آن و شده مھاجم رِ يش ِستانِ  جان یِ ھا دندان و مرگبار یِ ھا پنجه رِ ياس که یکس آن نيبب ن،يد اُستادِ  یا

  . باش شهياند ھمان در اکنون ھم از زين تو ست؟ یفکر چه در برد، یم جنگل درونِ  به ِکشان

 شِي افزا اي کاھش ،آور سود ۀمعامل فcن ۀشياند در است؟ شيخو امcک و اموال ۀتوسع فکر در ھولناک، یتيموقع نيچن در شخص ايآ(

 از کيچيھ در" قھرا عت؟يطب ۀتاز نيقوان کشفِ  اي و ست یکcم و یفلسف غوامض حلِ  فکر به لحظه نيا در او ايآ ؟است خود ۀخان متِ يق

 را خود ديبا ھمواره یعني. باشد او حالِ  ھمسانِ  ديبا تو حالِ  انسان، یا پس،. است خود جانِ  نجاتِ  فکرِ  به فقط بلکه. ستين ھا شهياند نيا

  ).یبدان یالھ یِ افض ۀپنج مقھورِ  و تسلط تحت
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  ھا شهير قضا در بيکشد ش یم

  ھا شهيجان ما مشغول کار و پ

 کهيحال در. بََرد یم ِکشان ِکشان و مطمئن و اِجبار به فنا، و مرگ جنگل یبسو را ما ز،ين قََدر و قضا رِ يش بدان، پس

  .ست یويدن مشاغلِ  و کارھا سرگرمِ  ما نفسِ 

 یم و برد یم گاه ميتسل به و گرفته شيھا دندان به را ما خدا، رِ يش ھمان قََدر، و قضا و ميا افتاده ريگ یذھن منِ  در ما

  . کند رھا ذھن ۀمخمص از که خواھد

   ديبا و گرفته دندان به را ما پرتوان، یِ زندگ تنومند، یريش که ميباش متوجه ديبا ست، لحظه که نش،يآفر کارگاه در ما

  .ميباش نجات فکرِ  به

 نيا یتوان ینم. یشو زاده محفظه نيا از ديبا تو :زند یم تلنگر ما به آن یتکامل روند و )یزندگ حکم( قَضا لحظه ھر

  . شده ممنوع و ینھ آن در اقامت نيا از شيب. دهيرس انيپا به Nنه، نيا در شدن پنھان دورانِ . یبمان درون

 زاده ذھن از نکهيا یبجا شه،ير یب شه،يپ و رکا مشغول ما و ابدي ادامه یتوجھ یب نيا اگر اما. ميکن ینم توجه ما یول

   شود؟ یم چه م،يباش آنھا کردن شتريب و حفظ و دردھا و ھا یشدگ تيھو ھم فکر به م،يشو

  .  ديد مينخواھ را یخوش و یزندگ یِ رو ما و کند ینم رحم قضا، رِ يش

  . است قَدر و قَضا رِ يش فرمانِ   به ما یتوجھ یب درد، و زهيست نھمهيا وجودِ  لِ يدل

  . است ُحکم آن یاِجرا قََدر و یالھ فرمان قَضا

 را ھا یناخالص و غبار و گرد و گرفته دست را ھا جاروب ار،ياخت با اي :دھد یم ھُشداِرمان ،یاَزل حکم ،یزندگ یقضا

  .یکن جاروب کنم، یم مجبورت. یکن جاروب ديبا باNجبارھم، ده،يند یخوش یرو اي کن، جاروب

  . ميکن یم  حس روزمره یدردھا بصورت را ريش یھا دندان یجا بِ يآس و عذاب ما

  ترسند خلق یآنچنانک از فقر م

  ر آب شور رفته تا به حلقيز

 آبِ  رِ يز ِخرِخره تا که ھراسند یم و ترسند یم ،یسرافکندگ و مردم حرفِ  از ،یتنگدست و فقر از آنچنان ايدن َمرُدمِ 

 آنچه دادنِ  دست از اي و اوردنين بدست ھراسِ  در مدام ).ست یويدن اموال و شاغلم منظور(. اند افتاده ريگ ذھن، در شور،

 دست از و کند، تصور تواند یم و دارد بُرد ذھن دِ يد که آنچه ھر و آنجا تا کهيحال در برند یم بسر اند آورده بدست که

  . ست یستين و زوال شاملِ  و یدادن

 راه م،يتسل و توکل جز کرده محاصره را ما تِ يتمام رومند،ين رِ يش انھم ،یتناھيN یِ فضا ،یزندگ خدا، ن،يفقرآفر

  . ميندار یخcص

 نيقوان شاملِ  و فضا ھمان ۀطريس در م،يبخور ِغل که طرف ھر به. ديريبگ نظر بزرگ يیفضا ۀاحاط در را یتوپ

  . ميشو خارج تنگنا آن از شده، ميتسل است بھتر نيبنابرا. ميھست آن مسلم و یقطع

  ني از آن فقرآفریترسندگر ب

  ني در زمیگنجھاشان کشف گشت
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 نهيَدف و ھا گنج" قطعا دند،يترس یم دهيآفر را فقر، که يیخدا ،یزندگ از ترسند، یم فقر از که ھمانطور ايدن مردم اگر

 نه،يآ ھر سازند، شهيپ رواپ و آرند مانيا شھرھا اھلِ  اگر :است اعراف ۀسور از یا هيآ به اشاره(. شد یم انيع آنان یبرا ینيزم یِ ھا

  . داشته نگه کف بصورتِ  و آب سطح در را ما ترس ).مييبگشا شانيرو به را نيزم و آسمان برکاتِ  -یِ درھا -

 و لحظه در ما مِ يتسل و رشيپذ یِ فضا مان، یِ فکرھا رِ يز یِ فضا ،يیکتاي یِ فضا نيھم مائده، و گنج کهيحال در

  . است  آن یِ دادھايرو

  :ست يیپربھا و سينف اريبس یھا تيب از ھم یبعد تِ يب

  ن غميشان از خوف غم در ع  جمله

   فتاده در عدمی ھستیدر پ

 حق، از نماست، ھست ستِ ين که ا،يدن یِ مجاز و موھوم وجودِ  خاطرِ  به. ُدچارند اندوه به اندوه، مِ يب از مردم، ۀھم

  .وردندن یم در را ھcک و یستين راه و اند مانده محروم ،یزندگ یِ نيريش

 يیشناسا خود، ذھنِ  در را یحالت نيچن ميتوان یم ا|ن، ايآ. مينيغمگ ا|ن م،يشو نيغمگ یموقع است ممکن نکهيا از ما

   م؟يکن

   ؟ !ميغم نِ يع در غم، ترسِ  از ما که ميکن يیشناسا ميتوان ینم ھم ذھن با ايآ م،يندار حضور یِ اريھش" اصc ديکن فرض

 چنگ حرص، با و کرده دنبال ماندن، ھست یجا به را فنا و یستين. ميا گرفته یعوض ار یھست ما م؟يترس یم چه از

  !.ميا دهيفھم و دهيد ،یذھن یِ ھا فُرم در و یماد جھانِ  در را یھست!. ميا زده

  . آنجاست رونِ يب در ،یزندگ ،یقيحق یِ ھست

  . ميبشناس ديبا دارد، یم نگه ذھن در را ما که يیھا سميمکان تمامِ 

   :است غم از ترس نيھم داشته، نگه ذھن در را ما که يیھا سميمکان زا یکي

  .شوم یم نيغمگ ا|ن شوم، نيغمگ مبادا نکهيا ترسِ  از

  

  ٢٧۶ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  اي تو کورانه مَ یچشم اگر دار

   چشم دست آور عصایور ندار

  .ان راه مرويناير و مانند نابي، آن را بکار گیرت داري بصۀديد" اگر واقعا

  . ه کنيک عصا تھي" ، حتمایرت نداريگر چشم بص

 یِ ون کور دل و با عصاير و مانند استد6لي استد6ل را به دست مگیِ ، عصایده اي رسی و شھود قلبیني روشن بۀبه مرتب" قتاياگر حق(

  ). استد6ل راه مرو

  . ستي نی مادیِ  در ذھن و فُرم ھاین که زندگيبب. ، مثل کورھا راه نرویچشِم حضور داراگر 

  . رينصورت، عصا به دست بگي، در ایده نشده ا حضور زنیِ اري، به ھشی نداریاما اگر چشِم زندگ

  ).ھمان جاروِب اول( . ستی ذھنیِ  ھايی شناسایِ اريعصا، ھش



٤٩١٤٩١٤٩١٤٩١ شماره حضور گنج برنامه    

47 

 

   َحزم و استد6ل رایآن عصا

  شوايکن پ ید مي دیچون ندار

  . خود کنیاط و استد6ل را راھنماي َحزم و احتیِ ؛ حداقل، عصاید، نداريرت، ديپس حا6 که چشِم بص

   با عبور ازیم، ولي از رشد خود، چون و چرا کنیم در مرحله اي توانیم. مي َحزم و استد6ل کنمي توانیم"ما شخصا

  . ستي به چون و چرا و استد6ل نیازيگر نيم، دي شدیني صاحِب شھود و روشن بی، وقتیمرحله ا

  ستي َحزم و استد6ل نیور عصا

  ستيا  عصاکش بر سر ھر ره مهیب

، بدوِن راھنما، بدوِن ی را ھم نداری، چشِم زندگیز ندارياط ، جاروب اول را نياحت َحزم و استد6ل و یِ اگر عصا

  .  توقف مکنیعصاِکش، بر سر ھر راھ

  نا نھديگام زان سان نه که ناب

  تا که پا از چاه و از سگ وا رھد

  .ناط حرکت کيبا احت. یابيتا از گزنِد چاه و سگ نجات . نا گام برداريھمواره مانند افراِد ناب

  .  شده، ندوین گذارين ميف است، در زمي، ضعی بری را که به کار میاگر َحزم و استد6ل

Dگران يد. زنديزه ھم برخيد با ھم به ستي کنند نبای مشترک شان را شروع می که جوان ھستند و تازه زندگی کسان:مث

  . نند مشترک را سخت تر نکیک زندگيمورِد خود، چالِش حساِس ي بیھم با دخالت ھا

  . دياط گذاشته و برداريان با احتيناي تان را مانند نابید و پايشما مواظب سگ و چاه باش

  . و چاه ھم، چاِه ذھن باشدی ذھنی تواند نماِد من ھاینجا سگ ميدر ا

  رد؟ ي گاز نگید؟ و سگِ مِن ذھنيشتر در چاِه ذھن و دردھا فرو نرويد که بي گذاری می تان را طوریِ ا شما پايآ

  . جاد کنندي دارند و دوست دارند درد ادردم که مردم يد در نظرداشته باشيا بام

  د؟ ي کنی محابا و بدون مDحظه، حرکت میا بيد؟ آي رویشما چگونه راه م

 نشان داده و یع واکنش منفيکِ شما باشد، بحث و مجادله کند، سري با شما برخورد کند، در صدد تحریھر دردمند

   د؟ي دھیجوابش را م

  .ستيَحزم و استد6ل ن!. ستينا، نين طرِز راه رفتن، محتاطانه، مثل راه رفتِن نابيا

  .دي کردی ميی خود را شناسایِ د، با َحزم و استد6ل، نمودھا و مظاھِر مِن ذھنيِد حضور داشتي، دیاگر چشِم زندگ

  . دياط راه برويار با احتيد، بسي، چشِم حضور نداریشياگر َحزم و دوراند

  اطي لرزان و به ترس و احتلرز

  فتد در ُخباطينھد پا تا ن یم

  م؟ ي رویا ما لرز لرزان راه ميآ.  دچار شودیمبادا به مھلکه ا.  داردیاط قدم بر مينا با ترس و لرز و احتيآدم ناب

  ا نه؟يم ي کنیم؟ به حرف ھا و رفتارمان، دقت و توجه مي کنیلرز لرزان، کا ر م
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نکه ھفتاد و پنج در ي دانم، ولو ای خود مۀفي دانم، وظیاد مي دانم، زی دانم، کم میز ميِز ھمه چ، پُ يیانتقاد کردن، بدگو

  .نه. ستياط و لرز لرزان نيحرکِت با احت... م، ي گویم و مي خواھم بگوی میم غلط است، وليصد از گفته ھا

به ما چه که مردم را اصDح . مييم و بگوينيبب مردم را یِ ب ھايبه ما چه که ع. ميبھتر است که ما دھاِن مان را باز نکن

. دي شده ست؟ از خود بپرسین گذاريِن مي زمیھر روز صبح تا شب رفتاِرتان مثل حرکت رو" ا شما واقعايآ. ميکن

 یم؟، به مرض روحيفتيم که در ُخباط ني روی راه میطور" ا واقعايآ. ی، مرض ذھنیشي مھلکه، روان پریعنيُخباط 

   .م؟يدچار نشو

  . مي رویاط راه مي احتیاط راه رفته و بي احتینکه بي ایم؟ براي، مبتD شده ای ذھنیِ نقدر به انواِع مرض ھايچرا ما ا

  ".م يگر جاروب دارياXن د" 

  . خوردی بر نمیحرف مان، رفتاِرمان، به کس" م، احتما6ي داشتیِد زندگياگر د

   شدهی جسته در ناری ز دودیا

   شدهیار ملقمه ُجسته لقمهٔ 

، !ی شده ای مارۀ لقمه که خود، طعمه و لقمۀندي جوی، ای گرفتار آتش شده ای ولیزي گری که از دود می کسیا

  . افتادیدر چاه خواھ" حواس ات را جمع کن و سر به ھوا راه مرو که حتما

  . ميک دود جسته اياز . ميِت خودمان نگاه کنيما به وضع

  . ميده ايوِن آتش پر جسته، به دریت شدگياز دود ھم ھو

درد "  روند و تمامای ھا کنار میت شدگي ھم ھویم، پس از مدتي دھیجاِد درد را ادامه مي و ایت شدگي ھم ھویوقت

  .  شوندیم

  . شه در آنھا زنده ستيدرد ھم.  شودی فقط درد خوانده میاز چشِم عده ا

  . ند کیرون نگاه مي شان، به بیِ  و درد، از چشم ھایاضطراب و نگران

  . دهي و درد او را گرفته و بلعی کرده که ماِر مِن ذھنی جستجو می از جھاِن مادی خوشبختۀلقم

  

   ٢١٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   کس َنَجستی صبر و َحزمین بين کميز

  َحزم را خود صبر آمد پا و دست

  استين گين زھريَحزم کن از خورد ک

  استيَحزم کردن زور و نور انب

   جھدیکاه باشد کو به ھر باد

   نھد؟ی مر باد را وزنیکوه ک

 ھر چند یآدم(.  ستیشي دور اندیِ صبر دست و پا.  به سDمت َنَرستیشيدور اند و صبر بدوِن یا، کسياز دامگاِه دن

  ).شان استيق ُمَدِبران و دورانديپس صبر، ابزاِر توف.  آن را با صبر توأم نسازد به مقصود نرسدی باشد، ولیشير و دور اندياھِل تدب
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را ي، زيیا6ي بیويد دھان به حرام و شھوات دنيگر، نبايارِت د، به عبیز کنيد پرھين، باياھان َزھر آگياز تناوِل گ

  .امبران استي پیرو و روشنيز و اجتناب از حرام، نيپرھ

 ست که ی دھند، کاه مانند کسی تکان می رود، اتفاقات کاه را به راحتین سو و آن سو مي به ایدن ھر باديکاه، با وز

 کوه از ی اُفتد،  ولینطرف و آنطرف مي ای را دارد، با ھر وزشی جسمیِ  سطحیِ اريدر ذھن مستقر است و فقط ھش

   دارد؟ یباد چه باک

  .صبر و َحزم.  بدون صبر و َحزم، رھا نشدهیش، کسي ھایت شدگير افتادن و ھم ھوي گ،ی من ذھنۀاز مخمص

  . ستی ذھنیِ  ھایي استد6ل و شناسایِ  و عصایشيَحزم، دوراند

 را جبران و قانون یھماھنگ و تعھد و صبر ھمراه با یِ  ذھنیيشناسان علت که يد دارم، به اين موارِد مھم، تأکيبر ا

 کند و ی مان را َسُبک میشتر و زندگي راھمان را بیِ يز، روشنايت پرھي، با رعای ذھنیِ  ھایيساشنا. ديريدست کم نگ

  .  دھدیجه مينت

  .  و قانوِن مزرعه ستیيصبر قانون شناسا.  کندی صبر به َحزم کمک م:ميبارھا گفت.  داردیَحزم به صبر بستگ

Dمث "Dر ي ما برقرار و تأثی کشد که حضور در زندگیطول م یم، مدتيزنده شو" اگر امروز ما به گنِج حضور کام

ت ھا را يرا ما وضعيز. ممکن است دو، سه سال طول بِِکَشد.  ما را عوض کندی زندگیِ ت ھايخود را بگذارد و وضع

م که از ما بروز ياز دارينھا ما به صبر و ِخَرد ني نظم دادن به ایبرا. ختهيز به ھم ريم که ھمه چيچنان خراب کرده ا

  .  و روابِط نامناسب و نا متعادِل مان سرو سامان دھدیداده شده، و به زندگ

  . گران و دوستان و مردم بسنده و سازگار کنديروابط ما را با ھمسر و بچه ھا و د

 زنده کننده را طلب نکن که ی، انرژی مادیِ ده ھايَحزم کن از خورد، از پد. استين گين زھريَحزم کن از خورد ک

 و یاه سمي گۀ، به مثابی کشیرون مي مشتق از آن، بی که از ذھن ات و فرم ھایره اي و شیانرژ. ستيممکن ن

  . زياز آنھا بپرھ.  ستیزھر

  بد ترايحزم آن باشد که نفر

  ن سراي ایچرب و نوش و دامھا

  ش دارد و نه نوش اوکه نه چرب

  دمد در گوش او یِسحر خواند م

  ی روشنیا مھمان ما ايکه ب

  یتست و تو آِن منخانه آِن 

 یچ نوش او بيست و ھي دام نی او بۀچ دانيرا که ھيز(. بديا، تو را نفرين دنيِن ايري چرب و شیِ  آن است که دام ھایشيدوراند

  ).ستي خون آشام نشِ ين

 ست که فسون خود را یا افسونگريدن. دي نماین ميچن" ن، ھر چند که ظاھرايريا نه چرب است و نه شيقت، دنيدر حق

  .  َدَمدی خواند و میر گوش طالبان خود مد
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 من به تو یِ ا که َسراي، ب!زمي مھماِن بس عزی، ا!ده امي دل و دی روشنۀي مایا: دي گوی میآن غوِل راھزن، به آدم

  . و داِم اوستین چاپلوسيو ا. ی، و تو ماِل من ھست!تعلق دارد

است، تو را ي و داِم دنیده ايبه آنھا چسب" ا که ذھنا قشنگ ری ھایبندگين و نوش و فريريَحزم آن است که چرب و ش

   سDمت و دوام تو ھستندکین است و نه برايرين طعمه و دام نه چرب و نه شيرا ايز. بندينفر

  . اي، بی من ُپر فُروغ، مھماِن ی ا: َدَمدیم گول خورنده َسُبک َسر و ی ست که ِسحر خود را در گوش ھایا ساحريدن

  ...وست،  از آِن تمن ۀخان

  .نه ماست؟ ۀ خانايدنم و ي ھستايدن، ما از آِن  یا براستيآ. ن گلَخِن ذھن استيم که خانه اش ھميفراموش نکن

  ام  تخمهیيَحزم آن باشد که گو

  ام ن دخمهي امم خستهٔ يا سقي

   :یين است که در پاسخ او بگوي در ایشي و دوراندیرکيز

  . رميس ار خورده ام ويس، من ب"ن دام، بر مرِغ ِدگر نِه يبرو ا" 

  . ش درمانده اميمارم و با جسِم رنجوِر خوي ب:یيا بگوي

 ِکَشند و یت شده اند، تو را مي دارند و با ذھن ھم ھوی که مِن ذھنیا کساني، ی، کسی ذھنیِ  ھایا، دلبستگياگر دن

  . ا ھستمين دني ایِ ض و زخمي مر:بگو. ی؛ َنروی کنند، َحزم آن است که َرد کنیدعوت م

  ا سرم دردست درد سر بَِبري

  ا مرا خواندست آن خالو پسري

  . کند، مزاحم من نشوی َسَرم درد م:به او بگو" ا مثDي

  ".نرو . "  دعوت کردهی ام مرا به مھمانیي پسر دا:ا به او بگوي

 و ی را به زندگ خواھد راه را به شما نشان دھد و شمایا مي دھد که اگر دنیاد ميق مو6نا، به ما ين طريو به ا

  . ديد، نرويري کند، نپذی دھد و دعوت می وعده میخوشبخت

  َحزم آن باشد که چون دعوت کنند

   مست و خواھان منندیيتو نگو

 و یفکر نکن" افت خود دعوت کنند، فورايبکاران تو را به بزم و ضي فرین است که وقتي ایشي و دور اندیرکيز

  .ار من شده اندفته و خواستيآنھا ش"  حتما: کهیينگو

  .د که جاروب اول استياط، توجه کني، به عصا و احتیشيبه َحزم و دوراند

  ر مرغ دانيفشان صَ يدعوت ا

  اد در َمکَمن نھانيکه کند ص

  . آوردینگاه از خود در مياد در کمي پرندگان است که ص)ريصف(ِد آواِز يبکاران مانند تقليبدان که دعوِت فر

  نياش بنھاده که يمرغ مرده پ

  نين بانگ و آواز و َحنيکند ا یم
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ن ي کند که این وانمود مي دھد و چنی ُمرده را به آنھا نشان میگر، پرنده اي به دام انداختِن پرندگاِن دی برایشکارچ

  . مرده ستۀآوازھا از جانِب آن پرند

 و ینچه را که فنا شونده و مردن، ھر آی به دام انداختِن طبِع بلند و آزاِد آدمی ست که برایا مانند ھمان شکارچيدن

  .  کندی َعرضه می و ثابت و دائمی و اَبدیرپاي و دی ست، بعنوان ماندنیستين

  .  دھدی ارائه می زندگیِ ِن خدا، آواي طنیِ  را به جای مرده گۀز، نعريذھن ن

  

  .ن استي و َحزم ایفتيمواظب باش در داَمش ن

  

*  

  

  

  

  

  

 


