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Program # 495 

 ٣٠۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 

 

 بيِ غا جان صد رَ یرغبت به عاشقان کن ا

  ه و کواکبنک مَ يان مستان اين ميبنش

  امتيب وان محشر قيآن روز پرعجا

  بيق عجاغرَ ستَ سنت مُ ش حُ يگشتست پ

  ین فشانديبي بر طیبات خوانديچون ط

  بيطا معدن اَ ید اوَ  بُ یر از تو کتَ  بِي ط

   مسلميیجان را ز تست ھر دم سلطان

  ا ز صاحبيم از شاه ي گوین شکر از کيا

  باني ارواح پاک جیب خاک کرديدر جَ 

  ان مراقبيبان چون صوفيسر کرده در گر

  ششيشه مرد پيد اندعشق تو چون درآم

  شه صبح کاذبيعشق تو صبح صادق اند

   وصل جو نه ھجرانیران ني عقل باش حیا

  بيست غاي زان کس که نیچون وصل گوش دار

  ست جز تويست فقر و حاجت جان بخش کيجان چ

  ج معشوقه مطالبي قبله حوایا

   ع:متیکينک يامت ايک نقد شد قنَ 

  بغارِ طالع شد آفتابت از جانب مَ 

  دگان رايحنت رسدگان را مِ يمش رَ رکِ دَ 

   جذبه تو غالبی ای جانیھاذبهزان جَ 

  دهيده صبح خدا دمين دو ديند ايتا ب

  ده مطلوب گشته طالبيدام طلب در

  ینه تجلييعشق و طلب چه باشد آ

  بيِ عانه مَ يينقش و حسد چه باشد آ

  ھا سخنیھا تا گفتمکو بلبل چمن

  چ کاتبيا دست ھيھا نگذشت بر دھان
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   صورت نه از صاف و نه از کدورتیھانه از نقش

   نه از زھد نه از مراتبی و نه حالینه از ماض

  

  ش را تو فرمايعقلم برفت از جا باق

  بيد و غايرت نرفته کس ناام از دَ یا

 

 ٣٠۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 آواز داد اختر بس روشنست امشب

  گفتم ستارگان را َمه با منست امشب

  بررو به بام باA از بھر الص: را

   خوردنست امشبیدنست امشب ميگل چ

  تا روز دلبر ما اندر برست چون دل

  دستش به مھر ما را در گردنست امشب

  رستيو گان را با روم دار يتا روز َزنگ

  ان را َتنتن َتنست امشبيتا روز َچنگ

   در گردش است و بخششیتا روز ساغر م

  تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

  زميامشب شراب وصلت بر خاص و عام ر

   آنک ماھت بر روزنست امشبیشاد

  وار ما را آھن چو موم گردد داوود

  کآھن رباست دلبر دل آھنست امشب

   عشق کوبدی دست دل را تا پایبگشا

  ده در مأمنست امشبيکان زار ترس د

  دهی بخت بوسه می چون زر من ایبر رو

  ده در معدنست امشبين زر گازديکا

  بست راه ما رایآن کو به مکر و دانش م

  پاAن خر بر او نه کو کودنست امشب

  نيده است و چوبير آبدارش پوسيشمش

  زه درازش چون سوزنست امشبيوان ن

  نشيآن قلعه َحصخرگاه عنکبوتست 
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 برُگستوان و ُخوَدش چون روغنست امشب

  

  شهيخاموش کن که طامع اَلکن بود ھم

   کو الکَنست امشبیبا او چه بحث دار

 

 ٨٠۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 د دو دستيُمژده ُمژده ھمه عشاق بِکوب

  ديآیکانک از دست بِشد دست زنان م

  ُخوشتر از جان چه بود جان برود باک مدار

  ديآی چون بِه از آن میغم رفتن چه خور

  نستي و عجب من ایجب در عیھر کس

  ديآیان ميان چون به ميکو نگنجد به م

 

 ٩۵۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یلومو

 نست کاْذَبُحوا َبَقرهيات در ايھمه ح

  د؟يد چون پس َبقرياتيچو عاشقان ح

  اند چه بود گاو؟ر تو را بندهيھزار ش

  د؟يھزار تاج َزر آمد چه در غم کمر

  ن منبريب تو ماھست بر چنيچو شب َخط

  د؟ياگر نه فھم تباھست از چه در َسمر

 

 ١٣۴۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ران مطلبيلذت عشق ُبتان را ز َزح

  ن قافله را سخت ُمضليصبح کاذب بود ا

 

 ٧۵۴ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ذکر حق کن بانگ غوAن را بسوز

  ن کرکس بدوزيچشم نرگس را از

  صبح کاذب را ز صادق وا شناس

   را باز دان از رنگ کاسیرنگ م
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  دگان ھفت رنگيتا ُبَود کز د

  دا کند صبر و درنگي پیادهيد

  ن رنگھاي بجز اینيرنگھا ب

   سنگھای به جاینيگوھران ب

  ی شويیايگوھِر چه؟ بلک در

  ی شويیمايپآفتاب چرخ

  

  کارُکن در کارگه باشد نھان

  انيَنش عي کارگه بتو برو در

  

  ٣٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ا تا کم شود خوف و َرجايزافه ساق ده گیم

  شه را ما از کجا او از کجايگردن بزن اند

  خ برکن ھوش رايش آر نوشانوش را از بيپ

   برگشایروپوش را از بند ھستیش بيآن ع

  در مجلس ما سرخوش آ ُبرقع ز چھره برگشا

  شايْفَعُل M ما يَ  ی ایزان سان که اول آمد

  ني َرسته بیستن از َبنِد ھيوانگان َجسته بيد

  ن دل بود داِم ب:ين کاي دل بسته بیدلیدر ب

  ر شديت سين وAير شد دل زين ديا ھيزوتر ب

  اين گفتن زوتر بيمستش کن و بازش َرھان ز

   بوالحسنین َرسن بربند پايبگشا ز دستم ا

  ُپر ده قدح را تا که من سر را بنشناسم ز پا

  

  ١٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ؟یروی؟ گستاخ و افزون میروی مرا چون ميیگو

   تا کجا؟يی آخر نگویرویه در خون مبنگر ک

   دلیھا َمفرشی دل بر رویھاگفتم کز آتش

  شايما  ْفَعليَ    دل تا بحری غلط در سودایم

  کشدیبان ميرسد جان را گری میھر دم رسول
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  اي به اصل خود بیعنيَدَود ی میاليبر دل خ

*  

 در کنم، یم شروع موAنا شمسِ  وانِ يد از ٣٠۶ ۀرشما غزلِ  با را امروز حضورِ  گنجِ  ۀبرنام ،یاحوالپرس و س:م با

    :است حضور گنجِ  ۀبرنام نيپنجم و نود چھارصدو نيا ضمن

 ٣٠۶ شماره غزل  شمس، وانيد ،یمولو

 بيِ غا جان صد رَ یرغبت به عاشقان کن ا

  بواکِ ه و کَ نک مَ يستان اان مَ ين ميبنش

  . گذارد یم شينما به و فيتوص را یزندگ ،خدا و خلقت و انسان تِ يوضع ،يیآرا صحنه کي با موAنا

  . ھستند عاشقان اي مستان ،ھا انسان ۀھم و است ماه یزندگ ،صحنه آن در

 ۀھم و لطافت و يیبايز و درَ خِ  و عشق نمادِ  که را ماه یِ بايز نورِ  ،گان هستار یعني بکواکِ  و نشسته وسط ،ماه

  . کنند یم پخش ،ست یوسفي اتِ يخصوص

  !.ستين نطوريا ضاعاو که اRن ديبگو یکس است ممکن. ست ستاره یکل و ماه کي صحنه، در پس

  .  "کن عاشقان به رغبت"  :ديگو یم که است ليدل نيھم به

 . ھستند عاشق بالقوه، ھا انسان ۀھم

 یِ فضا واردِ  و ،آزاد داد، ميخواھ حيتوض امروز که ذھن اي یذھن منِ  ۀپوست و َچنَبرهاز توانند یم که یمعن نيا به عاشق

  .کنند خدا ،یزندگ با بودن یکي حسِ  آنجا در و شوند لحظه نيا يیِ کتاي

 . مودهيپ خود یِ تکامل رِ يمس در را یطوAن راه یاريھش رايز. ديآ یم بنظر آسان و ممکن ،نکاريا

 آن ما، در نکيا و شده تر کامل و کرده عبور انسان، تـــــــا را یوانيح و ینبات ،یجماد ۀمرحل از ما، در یِ اريھش

   .افتاده ريگ آنجا در ديآ یم بنظر و رفته فرو ذھن خوابِ  به افتاده، ذھن دامِ  به ،یاريھش

 انسان ،يیموAنا یِ آگاھ و دانش و معرفت یريفراگ و دنيشن با. است داريناپا و ُسست و ُشل اريبس افتادن، ريگ نيا یول

 یب و شونده :کھ و ريپذ فنا یھا دهيپد به ماندن وفادار و دنيچسب ب:فاصله و شوند داريب ذھن، خوابِ  از توانند یم ھا

  . ست یعمل و ريپذ امکان نکاريا. بپرند رونيب ذھن از و کنند ترک را ثبات

   .کردند یط را ريمس و جھت نيا که ھمانھا به رغبت .کن عاشقان به رغبت :ديگو یم نيبنابرا

  . است انسان ،منظور و ست ُپرَبھا اريبس و سينف و مرغوب اجناسِ  یِ معن به )بهيَرغ جمعِ ( بيِ غارَ  صد جانِ  یا

 یليخ شيھا یوابستگ و ريگ. ست شده آزاد" بايتقر یِ اريھش جنسِ  زا ،مرغوب و طيشرا واجدِ  و دهيبرگز جنسِ  انسان

  .  است ُشل
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  . است خودمان از مان شناختِ  عدم ا،يدن با یِ شدگ تيھو ھم و درد مخوفِ  زندانِ  از ما نشدنِ  آزاد علتِ 

  !.ميھست یھگايجا و مقام چه در و یک ميدان ینم

 جنسِ  از ،تييخدا جنسِ  از :ما که اند نگفته م،يشو متوجه که یبنحو اي اند نگفته یکاف ۀانداز به اي نگفته ما به یکس

 . ميھست یزندگ جنسِ  از عشق، فرزندِ  ،یاريھش

Aنا حاAستين یذھن منِ  بنامِ  یا پوسته ما اصلِ  :ديگو یم و کند یم داِرمانيب و یآور ادي مو.   

   .داد خواھم حيتوض را یذھن منِ  لِ يتشک ندِ يفرآ غزل، نيا طولِ  رد من

 یم حلول ُفرم در ،مادرمان شکمِ  در د،يآ یم آنطرف از زنده، ،فُرم یب یِ اريھش ،تييخدا که کنم اشاره" مختصرا یول

 یط ،یسالگ سه دو، تا ج،يبتدر و ميشو یم دهييزا مادرمان شکمِ  از ماه، ُنه حدود از پس. تند یم را ما پودِ  و تار و کند

 و یجھان نيا مختلف یھا دهيپد جذبِ  )کردن لمس و دنيچش دن،يبوئ دن،يشن دن،يد( پنجگانه حس ۀليبوس و یا پروسه

  . ميشو یم ذھن واردِ  آنھا، به دنيچسب

  . شود یم تر گسترده و شتريب ،یجھان اق:م به دنيچسب و شدن جذب شدن، بزرگتر با و یآھستگ به

 و سهيمقا و کردن بد و خوب ذھن، به پنجگانه حواس بردن ۀجينت در وجود، حسِ  بنامِ  یتيھو ذھن، در سانان کم کم

 تييخدا و یزندگ جنسِ  از فرم، یب یاريھش ھمان که را شا یاصل تِ يھو و کند یم کسب خود یبرا کردن، قضاوت

   .رود یم فرو خواب به" بايتقر و کند یم فراموش بود، بودن،

  ھستم؟ چه من ؟ھستم یک من :یعني. وجود حسِ  یعني تيھو

  . ست یزندگ و عشق جنسِ  از و ُفرم یب شود، ذھن وارد نکهيا از قبل یاريھش

  . کند یم خلق یگريد منِ  و کند یم فراموش را ابتدا منِ  آن و اصل آن شود، یم ذھن وارد یوقت اما

    .نديب یم فکر و جسم و مفھوم بصورت را یزندگ که یتوھم منِ  کي

  . ست یتوھم. ستين یواقع و ینيع. شود یم درست فکر ۀليبوس یعني ست یفکر بافتِ  من، نيا بافتِ 

   :واقع در و کرده ليتبد جسم، فکر، مفھوم، به را یزندگ ما که یمعن نيا به

  .ميکن یم فکر را یزندگ ،یزندگ به بودن زنده یِ بجا

   :دارد برنامه یاريھش نکهيا مثل. دنشو ماجرا نيا واردِ  ديبا ھا آدم ۀھم

 خود اصل به و خارج آن از دوباره بعد و بتند خود یبرا تازه یتيھو اي بافت Aنه، آن درونِ  در ،بسازد یا $نه

  .برگردد

  : دارد جنبه دو ست، یذھن منِ  اسمش که بافت نيا
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  ).؟ست چگونه( یذھن منِ  ساختمانِ  و )ھست؟ چه( یذھن منِ  یمحتوا

 او به یگريد یِ باز اسباب اگر حال. اُفتد یم هيگر به و ديآ یم دردش ،ميريبگ را اش یباز ابِ اسب ،بچه کي از یوقت

  . شود یم آرام و رديپذ یم را دوم یباز اسباب ب:فاصله م،يبدھ

   .است رييتغ قابل محتوا که ميشو یم متوجه پس

  . صورت نيھم به ھم ما

 به آنھا با و ميچسب یم گريد یِ ھا دهيپد به کرده فراموش اي و گم را هياول یِ اريھش آن خود، یِ اصل تِ يھو محتوا،

  .ميشو یم آرام" موقتا و یکي ت،يھو ھم اصط:ح

 اي ميکن گم م،يا شده آرام" ظاھرا به آن به دنيچسب با اما ست،ين ما اصلِ  که را ديجد ۀديپد نيا د،يجد یمحتوا نيا اگر اما

  .  ميدھ یم نشان نشواک م،يشو یم ناراحت رند،يبگ ما از را آن

  . است ,, من مالِ  ,, مھمِ  عبارتِ  ،یذھن منِ  ساختمانِ  ۀمشخص

 و ساختارِ  بعنوانِ  ، ,,است من مالِ  ,, عبارتِ  با و یباز اسباب با شدن، تيھو ھم ،شدن یکي ۀليبوس ما یکودک در

  . ميکن یم بزرگتر و داده ادامه را آن کم کم آمدن، جلوتر با و ميساز یم را یذھن منِ  توا،مح

 یم یرانندگ آن با که شود یم یلياتومب به ليتبد ،شد بزرگ یوقت ،ست يیکوچولو نِ يماش که کودک یِ باز اسباب" مث:

  . باشد محتوا تواند یم یزيچ ھر. کند

 .ندنک یم نييتع یفرھنگ و یخانوادگ یِ ھا یريادگي و ھا آموخته یعني ،یفرھنگ یِ ھا یشدگ یشرط را، مھم یِ محتواھا

 ھستند، ھا کدام ،ميکن یم یزندگ آن در که یا جامعه یارھايمع و ھا ارزش م،يکن یم یزندگ کجا نکهيا به یستگب

  . است متفاوت مان یِ ھا یشدگ یشرط

 ُکدھا یِ ريگ بکار. کند یم طلب ست، منطقه ھمان افراد ۀپرداخت و ساخته که را یاصول تيرعا منطقه، ھر طيشرا

  . دھد یم شکل ما در را آنھا و کند یم مان ذھنِ  واردِ  را ھا یشدگ یشرط ان،يسال طولِ  در ... و ھا رفرانس

  .ميشو یم تيھو ھم است، مھم رون،يب ،آنجا که يیزھايچ آن با

  . شوند یم ذھن به حضور، یِ اريھش نفوذِ  مانعِ  ھا، یشدگ یشرط نيا

  . کنند یم تلف و خود جذبِ  را یاريھش و بلعند یم را ما حواسِ  و یانرژ نيشتريب یرونيب یھا یشدگ یشرط نيا

  . ستين ما اصلِ  ست، یتقلب شده یشرط تِ يھو نيا اما

 م،يببخش آنھا به را مان تِ يھو ميخواھ یم که يیمحتوا بعنوانِ  را جامعه یِ ارھايمع و ھا رفرانس و ُکدھا ميتوان یم ما

  .ستين ما اصلِ  شود، یم کسب که یتيھو اما م،يکن انتخاب

  . داد اجسام به را تيھو ھمان شود ینم یول کرد فراموش اي ُگم شود یم را تييخدا
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 ذھنِ  در ميتوان یم ما که ھستند يیھا چارچوب و ھا، فُرم ھا، تيوضع م،يمفاھ فکرھا، :یذھن اجسامِ  :گفتم که ھمانطور

  . اند ِقسم چھار م،يبچسب آنھا به و ميبدھ تيھو حسِ  آنھا به و ميکن تجسم مان

  .یمعنو ُبعدِ  کي و یماد ُبعدِ  سه: ميدار کار و سر مان یِ وجود ُبعدِ  چھار با ما گر،يد عبارتِ  به

  .ست یجانيھ ُبعدِ  – یذھن ُبعدِ  – یکيزيف ُبعدِ  :شامل یماد ُبعدِ 

 به ميتوان یم که یا یاريھش از ،یماد رِ يغ ُبعدِ  نيا از که است قرار. ماست یِ فُرم یب ُبعدِ  جان، ُبعدِ  :شامل یمعنو ُبعدِ 

 رد،ينگ صورت مھم نيا اگر. شود یجار یماد ُبعدِ  سه آن به يیخدا و یزندگ ۀزند یِ انرژ و ِخَرد م،يشو زنده آن

  .گنجد یم زيچ ھمه ھا، فُرم ۀھم ان،ياد ۀھم ُبعدھا، ۀھم ُبعد، نيا در. داشت نخواھد سامان و سر مان یِ معمول یِ زندگ

  .گرفته َبر در را آنھا آسمان، که ست یسماو اجرامِ  و ھا ستاره گر،يد ُبعدِ  سه و است آسمان بسانِ  ما یِ معنو ُبعدِ 

 ھم آنھا با ند،يب یم جسم بصورتِ  ،را ھمسر و بچه ،آدم تنِ  یحت مداد، ل،ياتومب ،یکيزيف اجسامِ  ذھن، :یکيزيف ُبعدِ 

  .است من مالِ  :مييگو یم یعني .دشو یم تيھو

  .رديگ یم َبر در را ... و ھا آمدن بد آمدن، خوش ھا، ُفرم فکرھا، باورھا، :یذھن ،یفکر ُبعدِ 

 و رنجش و نهيک و خشم و ترس ۀدييزا که را دردھا. است گرانيد با ارتباط در اجتماع، با ارتباط در :یجانيھ ُبعدِ 

  .رديگ یم َبر در ست،...  و قضاوت

 دهينشن يیجا را آن" قب: چون کردم، درست خودم را عبارت نيا بنظرم،( شدن تيھو ھم. ستا حالت نوع کي شدن، تيھو ھم

 را خود تِ يھو یعني ،)برم یم بکار را کردن درست ھمان یعني دن،يھمان ۀواژ اوقات یگاھ رابطه نيا در. بود نشده برده بکار و بودم

  . ميکن یم را نکاريا ما و. دنيبخش یزيچ به

   .یمن تو. یمن مالِ  تو  :شود یم ما جزو ،من مالِ  ساختارِ  ۀليبوس م،يببخش را مان تِ يھو که چه ھر به

. کند درست و ميترم ،دايپ را خودش یعني ،را ھمان خواھد یم. کند یم گم را خود شود، یم ذھن وارد یاريھش :پس

  . بخشد یم آنھا، به را خودش تِ يھو و شود یم یکي آنھا با ،چسبد یم اجسام به

  .بخشد یم تيھو حسِ  وجود، حسِ  خود، یِ ھا دانسته به ھا، رمفُ  به م،يمفاھ به خود، تجسماتِ  به گر،يد عبارتِ  به

،Aو داريناپا" ادايبن و" اساسا چون م،يبخشب ،را خودمان جنسِ  مان، تيھو ما که یرفتن دست از و گذرا ۀمقول ھر به حا 

  . کرد خواھند جاديا غم و درد رفت، خواھند دست از و ھستند شونده ھ:ک

  . ندارم یچيھ من :دييبگو شما که است نيا ذھن از شدن آزاد يیِ شناسا راهِ  کي" اص:. دارد درد ،من مالِ 

 ست،ين من مالِ  ،پول ،لياتومب ،بچه ،ھمسر. کرده جاديا ذھن و است توھم" واقعا ،من مالِ  نيا .ستين من مالِ  یچيھ

  . ھستم یاريھش جنسِ  از من

  . ست $ یِ افض ذھن، یِ فضا" اتفاقا. ستمين نيا من یعني. نه :یعني ،$
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 ذھن یِ فضا چه ھر ،ديدھ یم صيتشخ را حضور ۀزند یِ اريھش و یجسم یِ اريھش نِ يب تفاوت آگاه، و داريب یوقت شما

  : ديگو یم شما ارِ يھش منِ  ،دھد یم نشان ،من مالِ  بعنوانِ  ،شما به

  ...  ست،ين من مالِ  دانش نيا ست،ين من مالِ  مقام نيا. ستين من مالِ  بچه نيا. ستين من مالِ  ،نه

 خدا، و شود وصل یزندگ به خاک، به" مايمستق ديبا .بدھد را خودش محصولِ  ديبا که جداست یبيس درختِ  ،بچه

  .ستين من مالِ . ندازميب او یِ رو را ام هيسا توانم ینم من. کند انيب او قِ يطر از را خودش ،یزندگ

  .ھدد یم ما به موAنا را مھم يیِ شناسا نيا. است توھم ،من مالِ 

  :کنم یم عرض مقدمه بعنوان اما خواند ميخواھ غزل طولِ  در

 یشرط "تماما م،يا گذاشته یذھن منِ  را اسمش که یبافت و ذھن ،یروانشناس اصط:ح به ساختار، و محتوا ۀليبوس پس،

  ).مينام یم یذھن منِ  ،را شده ذھن جذبِ  منِ  واقع، در(. شده

 بطور و ناخودآگاه گرفته، ادي یعني شده، یشرط. ستين یبيغر و بيعج و یرعاديغ اصط:حِ  ،شده یشرط ۀواژ

   .ميدھ نشان واکنش م،يکن ینيب شيپ ميبتوان و ميشو متوجه نکهيا بدونِ  ک،ياتومات

 ناگھان است ممکن که ميدانست ینم و ميکرد ینم ینيب شيپ. ميشو یم نيخشمگ" فورا ما و افتد یم یاتفاق ،یگاھ "مث:

  .بود برآمده یشدگ یشرط کي از خشم، نيا چون. ميشو یم مانيپش ھم بعد ،ميشو نيشمگخ

  .ست شده یشرط" تماما یذھن منِ  پس،

 و مينيب یم را یذھن من یِ محتوا و ساختار تمامِ  م،ييآ یم رونيب ذھن از یاريھش بعنوانِ  و ميشو یم اريھش یوقت حال،

 تيھو یموارد و اق:م به یاريھش درآنجا که ميشو یم جهمتو. ميکن یم دايپ اشراف آن یِ ھا فرمول اقسامِ  و انواع بر

  . شد اشاره آنھا به ھم" قب: که ھستند نوع چھار موارد، و اق:م نيا .شده یکي آنھا با ،داده

   .درد مثل یجانيھ اق:مِ  و خانه مثل یکيزيف اق:مِ  ،"مث:

 نيا کهيحال در. اوست خودِ  اش، رنجش هنکيا مثل ،دھد یم وجود حسِ  اش رنجش به و چسبد یم اش رنجش به یکس

  . است اليخ حس،

 ۀھم. ھستند یانرژ یِ ھا ساختمان و ھا ونيفرماس ش،يآرا و شکل یول ستندين جسم خودکار، نيا مثلِ  چه اگر باورھا

  .درنيگ یم قرار سهيمقا یِ مبنا م،يچسب یم آنھا به و ميدھ یم تيھو حس آنھا به و ميبر یم ذھن به که را يیباورھا

  . است گرانيد یِ باورھا از بھتر ،من یِ باورھا :مييگو یم که است نيھم یبرا

  .شود یم سهيمقا گران،يد منِ   با من، منِ  :یعني

 منِ  یمحتوا دنتوان یم ھمه ،یشخص یِ باورھا ،یخانوادگ یِ باورھا ،یمل یِ باورھا ،یمذھب یِ باورھا ،یاسيس یِ باورھا

   .رنديگ قرار سهيمقا یِ مبنا و دنباش یذھن
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 چرا. کند یم را کارھا نيا خود، ابتدا خ:ق، و اريھش تينھا یب یِ روين ت،ييخدا ،یاريھش که ميباش داشته خاطر به

  کند؟ یم را نکاريا

  .است Aزم نکاريا :ديآ یم بنظر

 آنجا و سازدب یا Aنه دارد قصد رايز کند یم پرتاب نيزم به را خود یِ فُرم یب از یا تکه ،یآسمان تِ يماھ کي يیگو

  !.؟یکرد پرتاب نجايا به مرا چرا یآسمان تيماھ یا :مييبگو ما حال،. برود

  . ديآفر را زيچ ھمه که ميھست یتيماھ آن از یا پاره ما

  !. ميھست یکيزيف وجودِ  نيا فقط که ميکن یم فکر!. ميھست مستقل تِ يشخص کي و بدن کي ميکن یم فکر کهيحال در

 خواھم یم من و است یخوب اريبس ۀديپد نيا دييبگو و ديکن تجسم ذھن در را یا دهيپد شما :یعني یشدگ تيھو ھم

  .ھستم نيا من ميبگو بعد و ببخشم دهيپد نيا به را ام تيھو

   .داشت خواھد درد شهيھم ،یتوھم شدنِ  تيھو ھم نيا اما

 غلط که یديد. شود یم شما دِ يد نکِ يعو رديگ یم قرار شما مرکزِ  ده،يپد ھمان مورد، ھمان آن، از بعد نکهيا یبرا

 رود، یم نيب از یوقت و است آفل و گذرا ،یرفتن نيب از ده،يپد نيا بع:وه. انداخت خواھد دردسر به را شما و است

 خواھد درد شما به دن،يد غلط ۀبع:و ،یمنف جاناتِ يھ و ترس و خشم مخلوطِ  د،يترس ديخواھ اي و شد ديخواھ نيخشمگ

  . "ميشو یم وانهيد. " داد

  .بھتر شتريب چه ھر م،ينيب یم را جھان ،جسم نکِ يع قِ يطر از ده،يچسب ھا جسم به

 رغميعل. دماغ خبطِ . یمغز سبک حالتِ . یوانگيد حالتِ  کي اند، کرده توطئه ھمه م،يھست نيخشمگ م،يکن یم جمع

  .ميستين اريھش اما ميھست یاريھش جنسِ  از نکهيا

   :دييبگو خود به و دينيبنش شما که است نيا درد،  امِ يپ و جوھر آنکه، حال

 بدست را یِکش طرفِ  کي .فرستد یم ذھن به را ما یزندگ که ديآ یم بنظر ِکشم؟ یم درد چرا من !ست یکار چه نيا

 .ــــمــيـــکـــــشـــــ یم م،يــــــــــــــکش یم م،يــــــکش یم را ِکش ما .ماست دستِ  در ِکش گرِ يد طرفِ . ِکشد یم و دارد

 را شکِ  توان ینم گريد و شده دهيکش ِکش، لِ يپتانس تمامِ  ،یا نقطه در. ديآ یم دردمان شتريب م،يکش یم شتريب چه ھر

  . ميشو یم داريب. شود یم ره اـــ,,,ــپ کش اي ديکش

 ستد،ين درست ،رنديگ یم انجام ،یذھن منِ  گاهِ يپا و مبنا از که يیکارھا :دھد تذکر و ديايب رونيب ذھن از ديبا یکس

  . ميِکش یم ما ھم را کطرفشي. خداست دستِ  ،یزندگ دستِ  ِکش نيا َسرِ  کي. آورند یم نييپا را یاريھش زانِ يم

 ھم تان قضاوتِ  با و ديکن قضاوت د،يشو تيھو ھم آفل یِ زھايچ با د،يکن اومتــــمق لحظه نيا اتفاق به شما چه ھر

  .ديِکش یم شتريب را ِکش د،يشو تيھو
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  .کشد یم او. گردد یبرم سمت آن به آرام آرام شود یم ميتسل که یکس.  "ديـــشِکنَ " 

 .شود یم شتريب درد د،يبکش شما چه ھر

  !.؟مشَ کِ  یم را مشَ کِ  چرا :ديبگو خود به ديبا کس ھر ،یا نقطه در اما

  !.؟کنم یم مقاومت چرا!. کنم؟ یم دعوا و مخالفت آن دادِ يرو و لحظه با چرا

  . ست یجسم یِ اريھش تان، یِ اريھش ،ديرو یم یذھن منِ  به یوقت ديدان یم شما

 اجسام نيا از و ميپر یم م،يھست خودمان که گريد یجسم به جسم، نيا از. ميا داده تيھو ھا جسم به ما نکهيا یِ برا

  . ميخواھ یم تيھو و یزندگ

 پولِ  گر،يد جسمِ  کي ماست، دوستِ  گريد جسمِ  کي ماست، ۀبچ گريد جسمِ  کي ماست، ھمسرِ  ھا جسم نيا از یکي

 گريد جسمِ  کي است،م یِ باورھا گريد جسمِ  کي ماست، مقامِ  گريد جسمِ  کي ماست، لِ ياتومب گريد جسمِ  کي ماست،

  . ميا تيھو ھم ھاآن با است، من خوشگلِ ) نديگو یم ھا یبعض( بدنِ 

  . ... )سوادم جاست، ف:ن ام خانه. ست یف:ن ام بچه. دارم را نقش ف:ن. ام تيشخص ف:ن. باورم ف:ن من(

  .ھستم شما :من اموالم،. ميھست شما ما، :ميگفت

  . ديبدھ تيھو حس من به. ھستم شما من، :دييبگو د،يکن دييتأ ھم شما

  . دھند پاسخ را ما یِ تقاضا ندنتوا ینم ھا، فُرم نيا ھا، تيموقع نيا اجسام، نيا اما

 اي یکس کي که ميريگ یم ميتصم کدفعهي .ميشو یم تيھو ھم اجسام با ،من مالِ  و محتوا قِ يطر از ما :ديگو یم موAنا

 و ميکن یم وصل فرد، اي مقوله اي موضوع آن به را خودمان يینامر طنابِ  کي با "اذھن ،یعني. باشد ما مالِ  یزيچ کي

  . ميکن یم شدن تر بزرگ احساسِ . ميچسبان یم و سنجاق آن به را خود

 !.شود یم بزرگتر شود، تيھو ھم آنھا با و کند جمع محتوا شتريب چه ھر که کند یم فکر ناآگاه، ۀشد تيھو ھم بشرِ 

  .است ذھن توھمِ  و ،غلط تفکر طرزِ  نيا

  : نجاستيا هيقض ديکل واقع در

 خود به يیامرن طناب کي با را يیزھايچ اي یکسان من، مالِ  و محتوا قِ يطر از( یجھان نيا یِ ھا دهيپد با م،يرو یم ذھن درونِ  به

 شتريب چه ھر اما ... بھتر شتر،يب چه ھر م،يشو یم تيھو ھم) ميکن یم یبزرگ احساسِ  آنھا داشتنِ  از و آنھا با و ميکن یم وصل

 آن ،ميکن ینم دايپ را مان شده گم خودِ  اما م،يچسبان یم خود به و ميکن یم اضافه شتر،يب چه ھر م،يرو یم ذھن به

 دهيسپ در ناگاه،. ميکن ینم افتيدر ھا دارم، دارم، و ھا فُرم نيا از م،يکن یم دنبال که را یمشآرا و یشاد و تيامن حسِ 

 و مشتاق و یعاص و تشنه روحِ  انتظاراتِ  یِ جوابگو آن يیِ نامر یِ ھا طناب و ذھن یِ فضا که ميشو یم متوجه ،یَدم
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 ناگھان، زِ يرستخ و یداريب کي در م،يھست يیکتاي و وحدت یِ فضا یِ اريھش بالقوه که آنجا از. ستين جستجوگِرمان

   .ميگرد یبرم خدا، ،یزندگ یِ سو به بالفعل،

  .ميگرد یم بر فُرم، جھانِ  به" مجددا فضا، آن مقامِ  و گاهيپا از ُمنَبِعث تازه، یدل و ديد با سپس،

  . پزانده. پخته وهيم مثلِ . رسانده بلوغ به را ما گذار، نيا اما

 حال، .است متفاوت یبازگشت فُرم، یِ ايدن به بازگشت و خود، اصلِ  ازِ  ،یزندگ از ،يیکتاي یِ فضا از برخاستن نيا

   .است آگاه خود از ،یاريھش

  .ھستم یاريھش من :ميفھم یم ارانهيھش

 و شدن داريب نيھم ،دنيکش درد و اجسام به دنيچسب ،ذھن به رفتن حکمتِ  و هفلسف واقع، در. ميديفھم ینم" قب:

  . آن بعدِ  یِ ھا يیماجراجو و. بود ذھن زا دنيپر رونيب

  . حضور یِ اريھش. ميھست زين یگريد یِ اريھش ،یذھن یِ اريھش ،یجسم یِ اريھش بر ع:وه که ميدان یم اRن ما

   .ميشو ھمان ميخواھ یم ما و است قائم خود یِ رو که یا یِ اريھش

 یزندگ یرونيب اجسامِ  در که ميبفھم روز کي ما که است نيا جسم آن به جسم نيا از دنيپر ۀفلسف :ميگفت که ھمانطور

 یشدگ تيھو ھم در حد از شيب. بوده اشتباه یشدگ تيھو ھم. است اشتباه نکاريا و ميستين جسم جنسِ  از ما و ستين

 شکم از خارج در کرده، نييتع ماه ُنه ،یزندگ را مان یکيولوژيب مادرِ  شکمِ  در اقامت که ھمانطور. بوده اشتباه ماندن،

  . دارد یمحدود مدتِ  ھا یشدگ تيھو ھم، ادرم

  .دارد درد ھا، دادن دست از نيا البته،. ميبِکِش ھا یشدگ تيھو ھم از دست ديبا

  شتريب چه ھر با و م،يبزن حرص م،يبمان ھمانجا باز نکهيا نه. ميکرد یم ترک را ذھن ۀمحفظ ديبا ،یسالگ دوازده درَده،

 را یکس چه بگذارم، یک چرخ یA چوب بِکُوبم، را یکس چه اورم،يب بدست ديبا چه کنم، اضافه چه گريد حاA :بھتر

 مردم یبد م،يکن حسادت م،يبزن لطمه گرانيد به م،يببر باA و مطرح را خودمان م،يباش سهيدرمقا شهيھم ... کنم، ريتحق

  !.ميزيبر یذھن منِ  ابِ يآس به آب ... و م،ييبگو را

  . کرد ديخواھ جاديا درد د،يبِکِش یليخ را ِکش و ديبدھ ادامه یليخ اگر را اوضاع نيا

  .ست اشتباه راه نيا :دھد یم تذکر و ھشدار ما به دائم که ھم درد

 یم ندا  ُمدام ست، یزندگ دستِ  ِکش، َسرِ  چون م،يکن یم ِاصرار کش دنِ يکش به و ميِکش یم را ِکش شتريب چه ھر یعني

  .برگرد!. یرفت یکاف ۀانداز به. نرو اديز. نرو. برگرد: دھد

،Aزد ميخواھ يیھا مثال و کرد ميخواھ صحبت یذھن منِ  موردِ  در ھم باز حا .  

  . اند دهيچسب اجسام به ُشل یليخ نھايا. ھستند َمستان شده، تيھو ھم یِ ھا آدم :ديگو یم موAنا
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  .کن عاشقان به َرغَبت ا،يب تو. )ميشنو یم ھم خودمان م،ييگو یم را نھايا یوقت ميھست یزندگ ھم ما البته( :ديگو یم یزندگ به رو

 تو، اگر م،يا دهيچسب ھا فُرم به زھا،يچ به ُشل که کن ما به رغبت خدا، یا ،یزندگ یا :یعني ،کن عاشقان به تغبَ رَ  

 تخود تو ما، ۀھم جانِ  تو که ميشو یم متوجه. ميھست اشتباه ارتکابِ  حالِ  در که ميشو یم متوجه ،یکن مان توجه یکم

  .نيبنش .ميکن یم منعکس را تو نور که یگان ستاره نِ يب ماه مانند َمستان، نِ يب. کن رغبت. یھست

 ،Aحا  

  امتي قحشرِ ب وان مَ يآن روز پرعجا

  بي عجاقِ غرَ ستَ سنت مُ ش حُ يگشتست پ

  ... ،)شدن بلند( امتيق آن و) شدن زنده( محشر آن و بيغر و بيعج یِ زھايچ از پر و زيانگ شگفت روزِ  آن

 دنيبخش تيھو ،یشدگ تيھو ھم نيا که ديشو یم متوجه د،يکن یم يیشناسا شما ،یعني شما شخِص  درموردِ  چه؟ یعني

   چه؟ یعني د،يکن یم $ را ھمه شما. ميبود $ یِ فضا در اش ھمه و بوده یتوھم ذھن، در زھايچ به

 و محدود مرحله، آن. ستمين ،یموروث یِ ھا یشدگ یشرط نيا از چکداميھ ھا، یشدگ تيھو ھم نيا از چکداميھ من یعني

  . شوم یم داريب اRن بوده، یقرارداد

 خواھم یم. بمانم داريب خواھم یم و ھستم شدن داريب حالِ  در ام، مرده ذھن در که من )امتيق محشرِ ( :مييگو یم پس

  . بودم ھن،ذ به ورودِ  از قبل که یجنس ھمان یِ پا یِ رو. ستميبِا یاريھش یِ پا یِ رو و بشوم زنده

  ). ميکن ینم صحبت تن به راجع(

 در من و است امتيق لحظه نيا تو، یِ بايز و ماه نگاه تحتِ . ست لحظه نيھم امت،يق محشرِ  آن و تيعجا پر روزِ  آن

 بوده Aزم و درست یمحدود مدتِ  یِ برا و ابتدا، که يیھا یشدگ تيھو ھم. ھستم ميھا یشدگ تيھو ھم يیشناسا حال

  !.یسالگ ستيب ،یسالگ ده ،یسالگ ُنه زا بعد نه یول

 من قِ يطر از تو، ُحسنِ  است قرار و شوم یم قائم یاريھش یِ پا یِ رو. ھستم شدن زنده دار،يب حالِ  در من نک،يا

  .شود انيب جھان در و ِبِدَرخَشد و شود منعکس

   چرا؟ است، زيانگ شگفت یِ زھايچ غرقِ  لحظه نيھم جھان، نيا

  . یکن یم انيب را یزندگ بودن، زنده ات، يیبايز و ِخَرد و عشق را، خودت ھا انسان قِ يطر از ه،ما مثلِ  تو نکهيا یبرا

 ھا، انسان نيا. بمانند داريب و شوند داريب و خارج خواھند یم یذھن منِ  از و کنند یم بودن زنده حسِ  ھا انسان ۀھم

  . ھستم شدن داريب حال در من و است امتيق ،لحظه نيا اRن، نيھم. کرد خواھند خلق یبيغر و بيعج یِ زھايچ

  .کوچک امتِ يق و) حشرمَ ( بزرگ امتيق :ميدار امتيق دو ما،

  .ماست ماندنِ  داريب و شدن آگاه ،یداريب ۀنقط نيھم کوچک، امتِ يق
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 ُبعدِ  کي و یجانيھ ،یفکر ،یکيزيف :یماد ُبعدِ  سه( خود ُبعدِ  چھار متوجه من. بله :ديبگو تواند یم کس ھر کوچک، امتِ يق در

  . ام شده ،منم کردم یم فکر و داده تيھو آنھا به که يیدردھا ن،يھمچن ،)یمعنو

  :گفت ھم گذشته ۀھفت .دهييرو آن بر گل، شاخه چھار که ست یا شهير ۀمثاب به ُبعد، چھار نيا :گفت موAنا

   الَسماءیثابت و َفرَعُه ف        اَصلهُ شد درخِت کژ ُمَقَوم حق نما 

 رونيب را ھا شاخه از یکي ديتوان ینم اند، شده بافته ھم به ُبعد، چھار نيا شاخه، چھارتا نيا ما، تنِ  ما، دِ وجو یعني

  . مينيب یم را شهير م،يبمان داريب و ميشو داريب نکهيا بمحض. ديکن جدا و دهيکش

  . ميا کرده فراموش را حضور یِ اريھش اRن،. است حضور یِ اريھش در ما ۀشير که ميھست یدرخت

 .ميا کرده فراموش :مييگو یم م،يا کرده گم :مييگو ینم

 را، یاريھش" موقتا رد،يبگ تيھو آنھا از خواھد یم و دهيچسب یجھان نيا یِ زھايچ به ده،يچسب دردھا به اRن یکس اگر 

  .رفته خواب به یاريھش. کرده فراموش را، مان اصلِ  ،)ميگذارب ميتوان یم ميبخواھ چه ھر اسمش( را خدا را، بودن

  :ديگو یم ھم بعد. ست صحنه نيا پس،

  ین فشانديبي بر طیبات خوانديچون ط

  بي معدن اطای بود ایبتر از تو کيط

 به پاک، مردانِ  و دارند تعلق پاک مردانِ  به پاک، زنانِ  :کند یم اشاره قرآن از یا هيآ به ،)پاکان ن،يبِي طَ  جمعِ ( باتِي طَ 

 زنانِ  به متعلق ث،يخب مردانِ  و ثيخب مردانِ  به متعلق ث،يخب زنانِ . کند یم ديتأک یليخ ھم نمورديا در. پاک زنانِ 

  . )کند یم صحبت کيسمبل کند، ینم صحبت مرد و زن به راجع البته(. اند ثيخب

 و شده، هيتشب خدا به ،یاريھش به مرد. گذارد یم اثر زن یِ رو مرد که دارد وجود تفکر طرز نيا انهيعام فرھنگِ  در

  . گذارد یم اثر آن یرو یاريھش شود، ساده ذھن یوقت. ذھن به زن

Aذھن از تيھو وحسِ  ميشو یم متولد ذھن از ما یوقت ست، یاريھش سمبلِ  مرد و ذھن سمبلِ  زن :ديفرمود شما که حا 

  . شود یم ساده ما ذھنِ  روند، یم نيب از فکرھا با و دردھا با ھا یشدگ تيھو ھم آن یعني شود، یم کنده

 چھار آن و ُبعد چھار آن واردِ  ما، وجود واردِ " تماما تواند یم. بگذارد اثر ما ذھن اي ما یِ رو تواند یم یزندگ سسپ

 ما یِ فکرھا شود، یم ظاھر ما یِ وجود ابعادِ  تمامِ  در ِخَرد و عشق آثارِ  یعني. شود یم نما حق کژ، درختِ . شود شاخه

  . رديگ یم نشأت یزندگ عمقِ  از ،یلعا تِ يفيک با یاحساسات سالم، مان تنِ  خ:ق،

 و یشاد. شوم حال بد دادم، دست از دAر ھزار چون اي شوم، خوشحال آوردم، بدست دAر ھزار امروز چون نکهيا نه

  .است ذھن به مربوط یخوشحال

   ؟ستيک تو از تر پاک پس ھستند، پاک مردانِ  به متعلق پاک، زنانِ  :يیگو یم تو که حاA :مييگو یم خدا به

  .بگذار اثر تو. یھست یپاک معدنِ  که تو ارِ ياخت در ما، بدنِ  و ذھن پس،



Mar 05 2014 - ٤٩٤٩٤٩٤٩٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه  

16 

 

  .است امتيق لحظه نيا و ھستند ماه دور ستاره مثل ھا انسان :ميشد متوجه پس

 آموزش، نيا امِ يپ و جوھر اساسِ  بر. ست یپاک معدنِ  خدا. ھستند شدن زنده حالِ  در ھمه آموزش، و ندا نيا دنِ يشن با

   .رسند یم خدا به پاک، انسانِ  و پاک ذھنِ  :رايز. شود پاک ديبا ھم ما ذھن

 ارِ ياخت در م،يکن پاک م،يبود داده او به" قب: که يیھا تيھو حسِ  از را ذھن اي و ميشو دهييزا ذھن از ما نکهيھم :یعني

  .ميريگ یم قرار خدا ،یزندگ

*  

  د؟يگو یم چه کند، یم منعکس را خدا نورِ  که یا تارهس مورد در موAنا دينيبب. ميخوان یم ھم با یغزل عيسر حال،

   َپراکند؟ یم يیبايز و عشق اي کند یم منتشر اندوه و غم جھان، در ايآ دارد؟ یاتيخصوص چه

  :ميخوان یم 305 درغزلِ . کند یم پخش جھان در آرامش و یشاد. ديدان یم شما را آن جواب شما، البته

  

 ٣٠۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 آواز داد اختر بس روشنست امشب

  گفتم ستارگان را مه با منست امشب

م که ي دانی می ول.مي شده ایه گذارين جھان، ما، در اجسام سرماين اRن در اي ھمیعني. امشب، منظور، شِب جسم است

  .ميم از ذھن بِکني توانی قائم به ذاِت حضور، میِ اري حضور، در مقاِم ھشیِ اريبعنواِن ھش

  . روشن استیلي امشب خ: از اخترھا، ستاره ھا، ندا دادیکيادتان باشد، يِل ستاره گان وماه، يدر تمث. ميستين بدن نيما ا

، حِس یبا خدا، با زندگ.  امشب، َمه با من است: انسان ھا يۀن، به بق ستاره گايۀ، به بق" از شما، مثل موAنا یکي" 

  . کنمی ميیکتاي

  بررو به بام باA از بھر الص: را

   خوردنست امشبیدنست امشب ميگل چ

  .به آسماِن قلمرو درون.  تماِم ُفرم ھایِ برو، فرا یبه اوج و تعال. )نصورت باشديد به اين جھان، بايشِب ما، ا "اساسا(

 ھر چه که یعني. ، سلطاِن مملکِت خودیعنيسلطاِن عالم . مي توست که ما سلطاِن عالمۀليبوس: دي گویدر غزل ھم م

 نقش و نشانه ھا، ۀ ھمیِ را ورايده ست زي فای من اثر بگذارد، بیِ  کند، که رویت، تجسم ميذھِن من، از ُفرم و وضع

  .رمي پذیر نميانگاره و انگاشته ھا ھستم و تأث

  .  کنی دعوِت عموم)الص:(ز، مردم را ي ھمه چیِ  آسمان، فرایِ باAپس، 

 و ین انرژيد، اي شوی کند، شما که به حضور زنده می که ماه را حس میرد، کسي گی میاري که از ماه ھشیستاره ا

  .دي کنیعشق را مثل موAنا، در جھان پخش م
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 ی ميیبايز. ميني چی شود، گل می ما در جھان متِ ي سبب خ:قین ميم و اي نوشی را می زندگیِ امشب ھمه اش م

  . مينيآفر

  تا روز دلبر ما اندر َبَرست چون دل

  دستش به ِمھر ما را در گردنست امشب

  . )ننديھمه بب(تا روز . نطور استيھم" واقعا

، یند، از نظر زمان حضور زنده شویِ اري باشنِدگان،  به ھشۀامِت بـــــــزرگ، که ھميموAنا معتقد است که تـــــــا ق

  . مي کنیاما حاA، راجع به انسان صحبت م.  ماندهیـــــــليخ

 یاز و بستگيِت واA ، نيفين کين شرط و به اي انسان، به ایِ  حضور، که بقایِ اري انسان ھا به ھشۀد، ھمـــــــيفرض کن

  . ميد کنير افتاده در ذھن، تردي گیِ اري ھشيیِ  انسان، به خطر خواھد افتاد اگر، به رھایِ دارد، زنده شوند، بقا

 یم، ولي شویت مي ھم ھویِر ذھنيده ھا و فکرھا و تصاويم، با انواِع پدي روی ذھن مۀم، به Aني که بچه ھستیموقع

  ست؟ يان چيم جريد بفھميم، باي بالغ شدیوقت

ده شدن ييم و آن زايک نقطه اشترک داري م که ھمهيد متوجه شويم، بلکه بايد انتقاد و م:مت کنيم، نبايريراد بگيد ايما نبا

  . مي کنی با ھم ھمکارمھمن ين منظور، در ايل به اي نیبرا.  حضور استیِ ارياز ذھن و زنده شدن به ھش

نند، ي خواھند بچی میرون چه گليابند و بسنجند که در بي حضور زنده شوند، بعد دریِ اريد به ھشي انسان ھا اول باۀھم

ن ماجرا، گِل ان ين قصه، گِل ايدن، گل اين به حضور رسين مقصود، اين منظور، ايا" نند، اتفاقايآفري خواھند بیچه م

 یار، از ما به آنچه که مي خ:ق و ھشیِ ، انرژیرا ِخَرِد زندگيسته ست زير و خوش و شايک، خين.  ستيیصحنه آرا

  . کوست، درد نخواھد داشتيخوب و ن.  شودی میجار م،ينيآفر

  . دي شما تجربه کرده اۀھم. مي کاری و مخرب، باداِم پوک می منفیِ م، با ارتعاِش انرژينيافري بیھناگر با مِن ذ

زن و شوھرھا ھم . د و آخر سر به دعوا و قھر ختم شدهيدا کرده ايد، دوست پيد، بچه بزرگ کرده ايده ايزحمت کش

  چرا؟. نطوريھم

ھر . ردي پذیست، چالش ھا را نمي، فضادار نیمِن ذھن. کرده انددا ي با ھم ارتباط پیگاِه مِن ذھنينکه از پاي ایبرا

 یاعتراض و خشم و ترس و نگران" تاي شود، نھای بلند می، که از چارچوِب مِن ذھنی، ھر فکری، ھر چالشیارتباط

  . را بدنبال دارد

  . تپدی قلِب عشق من دو فُرم،ين ايگر در ارتباط است و مابي دیِ فرِم ما با فرم ھا. بودن است و فرمانسان 

اما اگر ُبعِد بودن مادر . ستيل نين عشق اصياگر ھر دو عشق از جنِس فرم باشد، ا. ی و فرزندیعشِق فرم مادر" مث:

دار باشد، با بزرگ شدن بچه با نگاه به او ي مادر بیاما اگر ُبعِد ذھن. ندي بی را میزنده باشد، مادر در فرزندش زندگ

   ... ِکَشد تا بر او مسلط باشد، یش را بخرد؟ نقشه ھا مي شود تا آبرویا مھندس ميا دکتر يشه ست که آين انديدر ا

 . شودی می منتھيی، به درد و جدایونِد مادر، فرزندين پيل است، ايچون ُبعِد بودن، در مادر تعط

 است، زنده شدن بودن به ستند، عشق، زنده شدنيستند، عشق نيرون با ھم نسبت دارند اما نسبت ھا مھم ني فرم ھا در ب

  . حضوریِ اريبه ھش
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 شوند ی از ھم خسته می برند اما بعد از مدتید، دو جسم در کنار ھم بسر مياين زن و مرد بوجود نياگر ُبعِد بودن، ب

  . توانند در کنار ھم بودن را درست ادامه دھندی نمیدو مِن ذھن.  ندارندبودنشه در يچون از جنِس فرم ھستند و ر

قضاوت و . گران شاد استي، با دیاز به تسلط گريبدوِن ن.  کندی حضور، ُبعِد بودن اش کار میِ اري زنده به ھشعاشق،

  .  شناور استیست، در ِخَرد و فضاداري در کار نی ذھنیِ رھايتفس

ھم در گردِن دستش . م و ھمه در تن ھستند، دلبِر ما کناِر ماست و ما را بغل کردهي که ما در تن ھستیتا روز، تا زمان

 که زنده شدن ی را در خود جا داده و بدوِن اعتراض به مقصوِد زندگیھر چالش. مي ھستیکي ی ما با زندگیعنيماست، 

ن و ي َحصۀ قلعیمِن ذھن. ن حد ُشل و سست استي تا ایبافِت مِن ذھن. مي دھی حضور است، پاسِخ مثبت میِ اريبه ھش

خته وخرابش يانسجاِم آن را به ھم ر"  بودِن آن شود، فورای متوجه توھم کهیکس. محکم اش، مثِل تاِر عنکبوت است

 .  کندیم

  رستيان را با روم دار و گيتا روز زنگ

  ان را تنتن تنست امشبيتا روز چنگ

 امشب چه خبر است؟

. ناکند کنند و دردمند و دردی درد حمل میعني. ت اندي دارند و با درد ھم ھوی ھستند که مِن ذھنیان، اشخاصيزنگ

 یشتر، بھتر است، برايت اند، شعارشان ھرچه بي خواھند درد پخش کنند، با اجسام ھم ھوی، می زندگۀانکار کنند

  . اه پوستاني سیعني )ل استينھا تمثيا(ان يزنگ. ان ھستندينان زنگيا. نکار حاضرند ھمه کار بکننديا

د از ذھن يد که اگر بخواھيد و آگاه باشيشما بدان. ه اند که حاضرند، به حضور زنديی انسان ھایعنيد پوستان، يروم، سف

، با شما دعوا ی من داِر ذھنیِ د، انسان ھاي خود قائم شود و به حضور زنده شویِ  پای در شما رویاريد و ھشيمتولد شو

شما واکنش نشان  ۀفي وظیول).  حضور زنده شوندیِ اريبه ھشاز درون،  که خوِد آنھا ھم یزيتا رستاخ( .ز خواھند داشتيو ست

  .ستي حضور، قابِل صدمه نیِ اريھش. دادن و دعوا، مقابله به ِمثل، با آنھاست؟ نه

 یق شما پخش مي خود را از طريیِ باي نوازد و آھنگِ عشق و زی، ساِز خود را میان، خدا، زندگي شما چنگۀبواسط

  . دي ھستی و زندگيیبايمشغوِل پخِش زد، يتنتن تنک ھست. دي نوازیم. دي زنیان، چنگ و ساز ميپس شما چنگ. کند

  . دير شويد که با آنھا درگي کنی تان را رھا نمی شما کاِر اصلیرند وليان ھم با شما درگيکه زنگيدر حال

  .ب رساندي توان آسی نمیبه زندگ. ستي نی ذھنیِ روِح آزاد شده مغلوِب من ھا

  د؟ يبا مردم چکار دار. ان کندي شما بۀليد که خودش را بوسياِر خدا قرار گرفته ايرا شما در اختيز

د احمق است و تو ساده و ي ھر کس راسِت راسِت راست بگو:ندي گوی کنند، میرند، انتقاد مي گیراد ميآنھا که به شما ا

  .!. د، زرنگ باشد، عاقل استي، ھر کس که دروغ بگویاحمق ھست

  .ستينطور نيا. نه

   در گردش است و بخششیتا روز ساغر م

  وز گل به خلوت با سوسنست امشبتا ر
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د و ھمه يايتا روِز حضور ب. زه باشدينقدر جنگ و دعوا و ستيد اينبا.  ستی خوش گذرانیِ ا جاين دنيامشب و شِب ا

  .  شما، ِبگرداندۀلي  ِخَرد و عشق را بوسیِ  خواھد می خدا میعني. ، در گردش استیار و روشن شوند،  ساغِر ميھش

ن يو متوجه اد، ن کنین برنامه گوش مي که به ايیآنھا ۀد و ھمين صحنه و دورنما شده ايجه ا که متویشما، ستاره ا

   :ديي بگودي توانیمن گستره، شده اند، يچشم انداز و ا

  ...ه  را به گردش در آوردین مي و اRن، ماه، ساغِر ا ميديرون پريم و از ذھن بيني بیما ماه را م

ِت يي، باز شدِن گِل خدایگِل حضور، طلوِع گِل زندگم و تا روِز شکفتِن ي کنی عطا م به ھمهی و فراوانیدر سخاوتمند

، قرار یارياِر ھشينده که با ده زبان، مثِل ذھِن ما که ساده شده و در اختي سوسن، سوسِن گویِ انسان، بساِن گِل چلچراغ

  .  کندیان مي را بیگرفته، عشق و ِخَرِد زندگ

  .نست امشبتا روز گل به خلوت با سوس

  زميامشب شراب وصلت بر خاص و عام ر

   آنک ماھت بر روزنست امشبیشاد

  . مير اُفتاده ايزھا و دردھا گي با چیت شدگيدر ھم ھو" است، ما اشتباھاين لحظه که شِب دنياRن، ا

 ھنوز تو  کهی رسد، به کسانی شدن با تو، به من میکيِق وصل و ي که از طریامشب، شراِب وصِل تو را، آن شراب

ده اند، اعم از ي بودِن من و تو را نفھمیکي و کشف، نکرده اند، ھنوز يیص نداده اند، شناسايد تشخيرا آنطور که با

  .  بخشمی، به ھمه م)آنھا که سواِد باA دارند( و خاص یمردِم عاد

  .از دارنديھر دو، خاص و عام، شراِب وصل موAنا را ن

 و ی کتابیِ :ِت سطِح باAي تحصیم، ولي داشته باشی و دانشگاھی:ِت عاليم، تحصي باشی با سوادیِ ما ممکن است آدم ھا

  .  آموزندی را به ما نمی، درِس زندگیدانشگاھ

ار مھم ھستند، اما از استاِد دانشگاه تا آدِم يار بسي خود، بسیآن دروس، در مورِد فُرم و ماده ست، که البته آنھا ھم بجا

  چرا؟. م تا بنوشندي را ِسرو کنیگانگياِب وصل و ن شريا" ، ضرورتایعاد

 ی کوچک میم و ماه را ھم از روزنيِر گنبِد حمام، نشسته اينکه زي مثل ایعني.  آنکه، ماِه تو در روزن استیِ به شاد

،  را از دست بودنن وصل، ي ھم ھست و بنابرايیکتاي یِ ن لحظه، فضاين لحظه ست و اين روزن، روزِن  ھميا. مينيب

  .مي دھیمن

ک ذره ھم يدار مانده يدار شده و بي که به حضور زنده و بیدن به سمِت جھان را دارد و انسانيل به چرخي، میمِن ذھن

  .  بروديیکتايده و به سمت يل دارد غلطي شود، دوباره میکه به جھاِن ُفرم آلوده م

، به کوه و جنگل و سبزه زار پناه یو معنوق شدن و کسِب حس و حاِل آرام يف و رقي لطی، برایانساِن من داِر ذھن

 یده مسرور ميدِن سقِف آسماِن بلند و درختاِن تنومند و سر به فلک کشي برد، از دیاز آواِز پرنده ھا لذت م.  بردیم

  ... د و ي ستایز را ميبا و دل انگيعِت زيشود، طب

 مراقبه  را که در اثر جنگل رفتن وی خوبیِ حس ھاسکون و آرامش و  خود، ی زندگیِ  در بازگشت به محِل معمول،اما

د که ي پای نمیريد.  شودی معمول خود می ھاین گذاشته و غرق نگرانيکباره زمي کسب کرده بود، به ،شنيتي مدو
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 نشان دادن به یواکنش منفرنجش ھا و ت و يترس و عصبان و اضطراب و یاد و کم شدِن حساب بانکي زبت ويغ

و دوباره غرِق  دي آی سراغش م...مقاومت در برابر اتفاق لحظه و زه و ي و ستیاوقات تلخو دادھا يو به روگران يد

  .  شودیا ميدن

 شود،  ی بزور ھم بخواھند او را مجبور کنند که عصبانی، زنده شده، اگر حتی حضور، به زندگیِ ارياما آنکه به ھش

   دوباره، ِغلیک لحظه، تن دھد ولي ممکن است ک کنند،ي کند، ھر چه او را به واکنش نشان دادن تحریاوقات تلخ

  :اما.  َغلتدی ميیکتاي یِ  ِغل خورده و به سمِت فضا

 ھا را آگاھانه، ی شدگی و شرطیت شدگي ست که ھم ھوین لحظه ست، ھنگامه اي ھمیِ م شدگي از روزن، که تسلاگر

  م، ي کنی م$ارانه يھش

  م، يني را ببین فکرھاست، زندگي بۀن فاصلي از روزن، که ھماگر

  م،يک و پاسخ را تأمل کنيِن تحري بۀ از روزن، فاصلاگر

  . مان معتبر و پا بر جا و بقاء خواھد داشتیِ م، شاديم، به او وصل شويني از روزن، ماه را بباگر

م و ي دھیواکنش نشان م" د، فوراي گوی میزي چی تا کسی شدگیده، در شرطيک به پاسخ چسبي، تحری شدگیدر شرط

ک يِن تحري بۀحال شما اگر فاصل.  دھدیده، به ما اَمان نميک به پاسخ چسبينکه تحري ایچرا؟ برا. مي شوی میعصبان

  .  ستیر، زندگيد، آن زيو پاسخ را بــــــــــاز کن

که نم، بر خ:ف گذشته ي که ضرر ببیندفعه در صورتيا(م، ي کن$ارانه ي خود شده و آنھا را ھشیت شدگينکه متوجه ھم ھويھم

ک به ھم ينکه ھزار دAر ضرر کردم، اما ھنوز پاسخ و تحريامروز با ا.  دھمیواکنش نشان نم شدم، ی میدم و عصباني جھین مييباA پا

رد ي گی ھا صورت ميیج، شناسايبتدر. ) شومیناراحت نم کنم و ی من تأمل می خواھد واکنش نشان دھد ولیذھن ام م. ده اندينچسب

  .مي شویاک و آزاد م ھا پی شدگیو از شرط

  .ديني بیب است که شما از روزن، ماه را مين ترتيبه ھم

  داوود وار ما را آھن چو موم گردد  

  کآھن ربا ست دلبر دل آھنست امشب

  .  کردی تواند َسمُبِل دل، باشد، نرم میداوود، آھن را که م

 آھِن دِل تنگ و سخت و خشن را مثل موم نرم زي کرد، ما نیمانند داوود که آھن را مانند موم نرم و قابل انعطاف م

آنھا را به . ه آھن انديجان زده، جسم و جامد، شبيره و ھيت شده و پر از درد، سفت و تي ھم ھویِ دل ھا .مي کنیم

  .  کندیه مي آھن تشبیِ  و سختی و سردیجمود

  .دل را آزاد کردن.  با دل کار کردنیعني ی آھنگر: گفتیفردوس

  . و دلبر، آھنربادِل ما آھن است 
نقدر يرون اينکه بيعلت ا.  شودی اطراِف شما ھم نرم میِ  شود، فضايیکتايشما اگر دِل تان نرم شود، دِل تان از جنِس 

ت مرکز و دِل شما يل است که جسم و جمود و جدين دليد، به اي آیا با شما کنار نمي و سفت است و دنیخشن و جد

  . قرار گرفته
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ن جھان، از من يشما اگر از ا. ، کارگاه ستيیکتاي یِ  فضا:گفت.  خوانمیتان ميم برايروز ھم دارادتان ھست، امياگر 

 که با ی تا زمانیول.  شودیف و مثِل موم مي شما، نرم و لطیِ د، جھان براي شويیکتاي یِ  متولد و وارِد فضای ذھنیِ ھا

نطور يرا دِل شما، سفت و سخت است وھميست، زن و سخت ايد، جھان دشوار و سنگي ھستیکي جھان، یِ انواِع ُفرم ھا

  .  ِکشدیپس، دلبر آھنرباست و دِل ما را م.  کندیھم عمل م

  . ديد دسِت دل را باز کنييايشما ب

  ادتان ھست؟يمون ھا يِل شکاِر ميتمث. دهيچسب اي ست، به دنی جسمیِ اري دِل ما که ھمان ھشیول

  .  ھا دشوار بودی شکارچیمون ھا برايشکاِر م، )ی جنوبیِ کايد، آمريشا(یِ  در جنگل ھا:گفت

  .)دنديآماده و تدارک د(ه کردند ي، تعبيی درخت ھا، سوراخ ھا، محفظه ھاۀ شکاِر آنھا، بر ساقیِ ل براين دليبه ھم

 گردو ی وقتی برد، ولی برداشتِن گردو، دسِت خود را داخل محفظه میمون برايم.  گذاشتندیگردو در آن محفظه ھا م

ن ي کرد و به ایگردو را رھا نم. رون بِِکشدي توانست مشتش را بیگر نمير کرده و دي کرد، دستش گی مرا مشت

  .مون را شکار کندي توانست می می براحتیب، شکارچيترت

رون بِکِشد و خود را نجات ي تواند دستش را از محفظه بی آن را دارد که بفھمد اگر مشتش را باز کند میِ رکيمون زيم

  . شودی کند و باAخره شکار مین گردو ع:قه دارد که دستش را باز نمي آنقدر به ایدھد، ول

زھا را گرفته و به فُرم ير کرده و با آن چيا گي دنۀ را که در محفظه و مخمص تاند دست و دلِ يحاضر ھستا يشما چه؟ آ

  . د؟يد، آزاد کنيده ايت شدن، چسبيِق ھم ھويھا از طر

   عشق کوبدیِ  دسِت دل را تا پایبگشا

  ده در مأَمَنست امشبيکان زاِر ترس د

دِل ما به ھزار . ر کردهيدر ھزار جا، دسِت دِل ما گ.  بکوبدیِق شما برقصد، پايدسِت دل را باز کن تا عشق از طر

  .مي کنی می گرفته و گردو بازيیم شده و در آنجا گردويمحفظه و سوراِخ درخت، تقس

  : جالب استیليشم ھم خ از دفتر شیتين رابطه، حکايدر ا

  .ميم خدا را م:قات کني خواھیم و ميت ھستي از ما که با ذھن ھم ھوی ست در رابطه با بعضیليتمث

ا و به انتظاِر يغام داد که امشب به ف:ن جا بي معشوق به او پیروز.  دادی معشوق خود نشان مۀفتي، خود را شیعاشق

اما چون مدت .  طبق قرار بر سر وعده گاه حاضر شد و منتظر ماندعاشق. ميايدنت بيمن باش تا ف:ن ساعت به د

  .ندي بیده، عاشق را در خواب مي بعد رسیقيمعشوق، دقا.  خوابش بردی شد، از فرط خستگیانتظار طوAن

 کن و تو اھل ین گردوھا بازيگوش، برو با ايمثِل طفِل باز"  تو فع::دي گوی گذارد و میب او مي گردو در جیتعداد

  !. یستي نیعشق و عاشق

 معتقدند که باشندگاِن یستم اما عده اين معتقد نيمن به ا.  دادهی دانم کیحاA نم( گردو داده ی که خدا به ما تعداديیبه ھر حال، گو

  :یعني. )مي کنی آمده و ما را متقاعد کرده اند که گردو بازیگريد

به " دا کرده و تماماي گردو پیک سرين جھان آمده، ي، به ا حضور استیِ اريت، از جنِس ھشيي که از جنِس خدایانسان

  .  ست... او، یِ  بانکۀن و سپردين گردوھا، مقاِم او، بچه و ھمسر و ماشيا.  مشغول استیگردو باز
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  .  رسدی ھاست تا مرگش فرا مین گردو بازي حواس اش به اۀھم

 ی مشغول مید، تا آخر عمرش به گردو بازيان بدھ گردو به انسيیچندتا.  ستی خطرناکۀ، مقولی انسانیِ ارين ھشيا

  .مي نشده ایاِن اصليه و جريِت ما متوجه قضي اکثر:دي گوی کنم ھمانطور که موAنا میالبته من فکر م. شود

   بشر یِ داريم، بيدا کنيم و شناخت پي، حافظ را بخوانی، نظامیگر عارفان، فردوسيم و آثاِر موAنا و دياگر دقت کن

  .ميم حداقل موAنا را مطالعه کني توانیما م. ابدي یسرعت م

  !.  مشغول استی وجود دارد که بشر، مدام به گردو بازیچ و اشکالير و پينجا، گيپس ا

 اند و ین رفتنيت ھا و کسب شده ھا، ھمه از بيده ھا و فُرم ھا و وضعين پدي اۀھم : بفھمدی که آدمچگونه ست

  !.اد شدِن گردوھا باشد؟ي حواِس او به کم و زۀ کند و ھمیمرگ گردو باز ۀ تا لحظیخودش ھم خواھد ُمرد ول

  !. ؟یچرا نگراِن گردوھا ھست!. یري میگر مي؟ تو که چند سال دی چکارکنی خواھیم

   فھمد؟ یچطور نم

  !.  وجود داردی پس اشکال:گفته اند

  .یِل ارتباط جمعيکِ وسايجز، تحر. ستي نیبنظِر من، مانع

  .  کنندیق مي، تشویت و حفِظ مِن ذھنيد، از ھمه طرف، انسان ھا را به تقوي را باز کنونيزيامروز تلو
ابان يبعد به خ. دهي کند موضوع را فھمی خواند و احساس مین مطالب را مي کند و ای، تأمل میفردُخب .  دوندیھمه م

  .  دوندیند ھمه در تق: و تکاپو و مظطرب، مي بیم.  رودیم

  د؟ ي دویکجا م

  . باِل گردودن

  . مي کم داریزيم، چياگر نـــــــدو. مي دوند، درست است، ما ھم بـــــــدوین ھـــــــمه، دنباِل گردو ميپس ا

   .... ميُپز بدھ. ميم، به ھم نشان دھي مان را که بدست آورده ایِ م، گردوھاي کنید با گردوھا و با ھم بازيبا

 یق مي تشویِت مِن ذھنيد و بسط و تثبيي و تأیباني، که ما را به پشتیرتباط جمعِل اي اگر ما خودمان را از نفوِذ وسایول

  .م بردي خواھیم، به ُکنه ماجرا، پيکنند، مصون و در حفاظ و حراست، نگه دار

تو . نترس.  ُسست و ُشل استیليا و گردوھا خي به دنیوستگيدن و پين چسبي ا: کندی میادآوريامروز موAنا به شما 

  .  تو اثر نگذارندیِ گران روينکه ديبشرط ا. ی شویآزاد م

 ھستند که شما را به وفادار ماندن و پرداختن و خشنود کردِن مِن یان کسانيزنگ.  کنندیان ول نمي زنگ:امروزھم گفت

  . دھندیش و سوق مي با آنھا گرایاد کردِن گردوھا و بازيبه ز.  ِکشانندیبه درد، م.  کنندیب مي ترغیذھن

  .  نوازندی را میب، فرمان و قانون و ساِز زندگيان، ھمه تنتن تن اند، نظم و ترتي رومیول

  . عشق کوبدیِ  دل را تا پا دستِ یبگشا

 .ده در مأمنست امشبي ترس دکان زارِ 

ده، امشب ي و ترسی ناAن و شاکۀن باشندياما ا. دهيت کرده و ناليده و شکايار ترسي بسیت شدگي، درھم ھوین مِن ذھني ا

  . )در مأمن(.  ستیر محِل امند
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 آفل، حرکت کرده و به یِ ت ھايده به وضعي، ِشکوه و اضطراب، چسبی خطرناِک ترس و نگرانیِ شما از آن فضا

  . دي روی ست، میعادگاِه اَمني که مأمن و ميیکتاي یِ فضا

نگران کننده و ُپر درد  من، نا متعادل و لغزان، ترسناک و دشوار ویِ ِت فعليم؟ درست است که وضعي فھمیما چه م

  . ده اميده و رسيده، َپزي مِن درد کشیاست، ول

  .  تو غالب استۀنکه قدرِت ِکشش و جذبي ایِدگان را، برايِد گان را، محنت ِکشين َرمي بِکِش ا:دي گویدر غزل ھم م

ن ي، ای زندگیِ کاملر و منظوِر حرکِت تيمس" اص:. ، مسلط وغالب، برتر و ُحکم فرماستی خدا، زندگۀ جذب:ديبدان

  . مي گذاری ما نمیول. رون بِکِشدين دردسر بياست که ما را از ذھن و از ا

  . زد و نگراِن تان کنديو و روزنامه، اخبار بد را در وجود شما بريون و راديزيد، تلويشما اجازه ندھ

  .  کنندیق ميب را به وجوِد ما تزري، دائم ترس و ترغیوسائِل ارتباط جمع

د به ياگر بخواھند جھان را نجات دھند، با" نھا واقعايا. ستنديده ني به حضور رسیِ باشد، رھبراِن عالم، انسان ھاادمان ي

 .حضور برسند

ص و طماِع گردو و گردو باز و ي و عقِل ُحقه باز و حریار، به آنھا کمک کند و گرنه عقِل مِن ذھنيد ِخَرِد ھشي با

  .ميحال، بگذر. سردرگِم جھان باز کند تواند گره از ک:ِف یتوطئه گر، نم

  دهی بخت بوسه می چون زر من ایبر رو

  ده در معدنست امشبين زر گازديکا

  . ستيیکتاي یِ  حضور، فضایِ ارين ھشي، بخت، ھم! بختیا

  .، تراوش کندید که از شما روان و جاري را جذب و بگذاریِخَرِد زندگ"  که شما واقعای َدم و مرحله ایعنيبخت 

ر و ييحه و تغيموضوع و مقصود، قر. ر شوديرت، به فکر و به عمِل تان سرازي و معرفت، فضل و کمال و بصیھآگا

  .دينيآفري بیکيفصِل ن

  .)مي شناسیِر عکس آن را خوب ميمس( .مي نروی به مِن ذھنیعنيبخت در وصل و حضور بودن، "  دائمایعنيبخت 

دسِت مان . مي برويیکتاي یِ م و به فضايدست بِکِش) ، جانیجاني، ھیکر، فیکيزيف( با آن چھار ُبعد یت شدگياز ھم ھو

ن ھزار دست ھر کدام در يم، ايم و در ھزار مقوله فرو رفته ايھزار دست دار. ميرا از سوراِخ ھزار درخت در آور

  .  گرفتهيی ست و ھر دست گردویسوراخ درخت

م ي توانی از جنِس متعلقات است که میبعض. اور استن گردوھا، بي از ایبعض. ن گردو ھا، درد استي از ایبعض

  .دن آنھا راحت استيِص و ديتشخ. مينيبب

با پوِل تان، با ھمسرتان، با . ديپول، خودتان را آزاد کن"  با پول، مخصوصایت شدگيد از ھم ھويد بتوانيشما با" مث:

 خواھد و نه چارچوِب مِن ی ميیکتاي یِ ، فضایق عشیِ د که ارتباط با ھمسر و بچه، فضايبدان. ديت نشويبچه تان ھم ھو

  . سه و سوء استفادهي و مقاینيت و خودبي و منیذھن
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، ی و مرا سربلند کنی و دکتر شوید بزرگ شويبچه جان، تو با ,, :شه نداردي، درعشق ریتوقع و انتظاراِت مِن ذھن

 ی و مرا سربلند و مفتخر کنید موفق شويبا، ی سازم، بدست آوری را که من نتوانستم عمليیاھايد تصورات و رويبا

  ...,, ت کنم يتا حِس موفق

  .ا نه؟ البتهي زند یا بخت بوسه ميآ.  ھستم و عاشق شده اميیکتاي یِ در فضا. دهی بخت بوسه می چون زر من ایبر رو

شانس با او خواھد ن ي انجام دھد، بھتریھر کار.  آوردی جنبه ھا شانس مۀ باشد، در ھميیکتاي یِ ھر کس که در فضا

د، اگر يده اي درد کشیادي، چھل، پنجاه ساِل تان است، مقداِر زیشما اRن که س. نکه َزِر ما پخته شدهي ایبرا. بود

  .ديز، بَِپزاني پرھۀ دارد، با اَنُبر، در کوری ناخالصی خود را که کمیِ خودتان را، ط:

   .َپزاندد ما را ِب يز، باي پرھۀکورم که آتِش ي فھمیما اRن م

  .ديد گردوھا را رھا کنيد، بايرون بِکِشير کرده، بيد دسِت تان را که در سوراخ درخت گيشما اگر بخواھ

 یکندن از وابستگ. رھا کردِن گردو درد دارد. ميده ايم و به آن چسبي ست که ما به آن ع:قه داریزيگردو سمبل ھر چ

  .ھا، درد دارد

  . دي نخواھیچيھ. دينخواھ. دي برسانصفررا از ھمه به شما، خانم، آقا، توقعاِت خوِدتان 

   .,,!م ي نخواھیچيھ,, . از ھمه انتظار داشتن، درد دارد. توقع، درد دارد

س بدھند و ھمه ي مردم به آنھا سروۀ کنند که خلق شده اند ھمیفکرم.  ندارندیس و خدمت دھيچ حِس سروي ھا ھیبعض

، به آنھا بدھکار یزيھر کس، چ!. ت بخش تر استيشان بھتر و رضاير، براشتيھر چه ب. در خدمت و نوکرشان باشند

  . است

  .!.ستي نیزين چيچن

ن آموخته ھا، کھنه و غلط ي ھا، ای شدگین شرطيد، اين عقاي ا:ميي گویارانه مي آگاھانه، ھشیعنيم، ي اگر به کوره رو

  . شتباه کرده امن انتظارات رھا کنم و تا بحال اي خواھم خودم را از ایمن م. اند

  . رودیِر بار نمي زیمِن ذھن. قبوِل اشتباه دردناک است

م که يي ھم نگویم و به کسيم که اشتباه کرده ايم و به خود اعتراف کنيد در خانه، درب را ببندي، بایھر کدام از ما روز

  .نکار سخت استيمان برود، ابتدا ايآبرو

 ۀديآنموقع عق. ميم اعتراف کني توانیم، نزِد ھمه ميم و اعتراف کردي مان را باز کردیِ  که دست ھایاما پس از مدت

  . ستيمان مھم نيمردم، برا

  . مان سخت استين اشتباه، براي قبوِل ا.ميبرگرد. مياما تا آنموقع بھتر است که اشتباِه خودمان را به خودمان اعتراف کن

  . ن قانون جبران استيِت ھميدن آن درد، معادِل رعايکش.  کنمیرم و درِد آن را ھم تحمل مي پذیارانه مي من، ھشاما

  . داخل کوره رفته و خارج شده. دهي َزر د:دي گویل مين دليبه ھم

  !.  صادقانه و اعتراف و برگشتن از َخبط ھا و اشتباھاِت گذشته ست، نه پوشاندنيی ما شناساۀکور

   . ھاستیت شدگي از ھم ھویناش" ن خبط ھامجموعايا

   :مييم، بگويف خود را روشن کنياز ھمان اول تکل" اص:
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 به یعني. ت شدميھم ھو به من نگفت و یزي، چیت شدگي ھم در َمذمِت ھم ھوید، کسي رسی کودک بودم، عقلم نمابتدا

ھا  بندۀه، از ھمي اولیِ اريآن ھش. َزر به معدن آمده.  خواھم به کوره برومیا?ن م. دميت بخشيزھا حِس وجود، ھويچ

  .  زندین خوش بخت، مدام بوسه ميبخت، بر ا. دهي رسيیکتاي یِ آزاد شده و به دروِن معدن، به فضا

  بست راه ما رایآن کو به مکر و دانش م

  پاAن خر بر او نه کو کودنست امشب

   .)یعقِل مِن ذھن(آن کو؟ 

  : مي ھا، گفتیلبستگت ھا و متعلقات و ديده ھا و آدم ھا و وضعي با پدیت شدگينِد ھم ھويدر فرآ

ِت مان را يم و ھويم که به مقوAِت مختلف نگاه کني را داريین تواناي ست، ایاريشه مان، ھشياصل و جنس و ر ما که

  . ,,ماِل من ,, :مييم و بعد بگويبه آنھا ببخش

 را ،اِل من استنھا ميا :م و عبارتِ ي، وصل و بسته شده ایادي زیِ زھاي، به مقوAت و چيی نامریدر ذھن، با خطوط

   :مي کنیفکر م. مي بریم، بکار ميده ايِت مان را به آنھا بخشيکه ھو

  . ستین تصوِر غلطيو ا!. ن مقوAت ھستمين موارد و اي امن" واقعا

  . ، درد و َمکر استیت شدگي ھم ھویِ اري و ھشی جسمیِ اري ھشۀمجموع.  شودیجاد مي ھا، درد اماِل من :ني از ایول

  .مي گویقت را ميمن حق،  "اص:.  بھتر استشتر و ي بدانِش من، از ھمه :دي گوین خصوص مير ا ھم دیمِن ذھن

  ست؟ي نیلي که با درد ھم ھمراه است، عقِل اصیت شدگيد که عقِل ھم ھويا شما قبول داريآ

  .ن فکر کندت و دلش به آن بند باشد و حول وحوش آيرون ھم ھوي، در بی، با آدمی، با جسمیزي با چید کسيفرض کن

، ميلن عقِل سيا ايآ. ء را از دست بدھدیت، آن شيا آن موقعي ترسد، مبادا آن شخص، او را ترک کند و برود و یمدام م

   ست که از گزند و آفات، در اَمان است؟یل، عقليعقِل اص

  . بنددی را میاري ھشیِ له و بند است که پايعقِل َمکر و ح. نه

ن يم اي فھمیم و مي شویدار مي، آگاه و بی عقِل مِن ذھنۀ شدیده و شرطي و دانِش پوسن مکري، از ایاريما بصورِت ھش

  . مي گذاری آن میِ عقِل خر کودن است، پاAِن خر را رو.  خوردیمکر و دانش، بدرد ما نم

   : کندی به ما کمک ميین شناسايب، موAنا، در اين ترتيبه ا

   :ديي ست، بگویت شدگي، ترس و خشم و ھم ھوی دانشيۀاد که مبنا و پين اگر متوجه شديشما بعد از ا

  . ستیله گر و کودن است و مربوط به مِن ذھنين دانش، حيا

د و بعد از آن وارِد يندازين مکر و دانش را دور بيد و اي را بکنيین شناساياگر شما ا" اتفاقا.  ستیارياصِل ما ھش

چ يد، ھي خواھیت مي اRن که ازآن ھویول.  کندیا کمک من ذھن در حِل مشک:ت به شميد، اي بشويیکتاي یِ فضا

  . کندیشتر منحرِف تان مي کند و بی به شما نمیکمک

راه حِل مسائِل تان  . ديموAنا بخوان. دي تان گوش ندھید، به حرِف مِن ذھنيني بیت مين وضعياگر شما خودتان را در ا

  . دياوريرا از آن در ب

  نيوبده است و چير آبدارش پوسيشمش
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  زه درازش چون سوزنست امشبيوان ن

   : کردیت مي، شما را اذی جسمیِ اري، ھشیمِن ذھن" قب:

ن، چقدر ي شان را ببیِ ن، بچه ھاين، ھمسرشان را ببيسه کن، خانه شان را ببي، خودت را با مردم مقای نداریچيتو ھ

  .  کردیرش را فرو ميشمش... خوشبخت اند، 

 اش کرده يی آورد، اما چون شناسایگران بوجود مي دیِر زندگي کرد، مانع در مسیت مبي کرد، غیت ميَمرُدم را اذ

  . ن شدهيِر آبدارش، امروز چوبيم، شمشيا

  . کندیت ميران را اذيکا، اياز آمر.  رسدی، به ھمه جا می دراِز مِن ذھنۀزين

   . دراز داردۀزين. ت کنديا اذيل اش را در آنطرِف دني تواند با تلفن، فامیم

  .  دردمند استیِ جاِد درِد مِن ذھني دراز، قدرِت اۀزين

. زه اش را دراز کرده، اما امشب مثِل سوزن شدهي خواھد دردش را در جھان پخش کند، نی که درد دارد و میکس

   :دي فھمید، مي کنيید شناساي توانیگران را ھم ميد، مِن دردمنِد دي کنيی شما، مِن دردمنِد خود را شناسایوقت

  . ديمواظب اش ھست. ش بزندي خواھد نیِن دردمند مثِل عقرب مم

ل ي درِد فامیگاھ. انش خودش را در اَمان نگه دارديد از ضرِب درِد اطرافي خواھد به حضور زنده شود، بای میھر کس

ان را در اَمان م و خودمي کنی ميی خواھند درد پراکنده کنند، شناسای دردمند دارند، و میِ  را که مِن ذھنیھا و دوستان

  .مي دارینگه م

 دردمند یِ  که مِن ذھنیھر کس. زنديان در ستيان با رومي، زنگ)یداري و بیروِز آگاھَدم، ھنگام، ( تا روز:امروز موAنا گفت

  .  کندیزه ميزه کند، با ھمه ستي با خدا ستیھرکس.  کندیزه مين لحظه ستيدارد، با خدا در ا

   کند؟ یزه ميبا خدا چگونه ست

 خود را یزدي ایِ از ِخَرد و آرامش و شاد.  کندیض مي زنده کننده، وارِد وجودش شود، خود را مریِ  گذارد انرژینم

  . کندیمحروم م

   : شماستی برای خوبۀن ع:مت و نشانيھم.، مثِل خر گاِه عنکبوت استی مِن ذھنیِ ت شدگيھم ھو

 در ی ول...ت ناجور است و يت کننده ھستند و وضعي و اذ مھمیليد که خيني بی را در ذھن تان ميیزھاينکه، چيولو ا

  . ستي، نیزين چيقت، چنيحق

  نشيخرگاه عنکبوتست آن قلعه حص

  برگستوان و ُخوَدش چون روغنست امشب

 ی، خر گاِه عنکبوتین جھاني ایِ زھاي با درد و با چیت شدگي، ھم ھوی:ِت مِن ذھنيد که تشکيامشب، شما متوجه شد

  .ديزين معادله را به ھم بريد اي توانیم" ار، فوراي آگاه و ھشیِن عنصرست و شما بعنوا

  .دينيد اشتباھاِت تان را ببي توانیم" فورا. دي کن$د ي توانیز و ھمه کس را ميھمه چ



Mar 05 2014 - ٤٩٤٩٤٩٤٩٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه  

27 

 

 شما ی تواند وارِد آن شود ولی نمی آمد که کسیداشت و بنظر م )مستحکم(ن ي حصۀ، قلعی، مِن ذھنی جسمیِ اريھش

 ۀ و قلعیشما خر گاِه عنکبوت. ديد مستحکم است، راه داري آی خودتان که بنظر میِ ، به سنگِر دفاعیاريشبعنواِن ھ

  .زدي ری بنظر محکم، فرو مۀد، آن قلعيچند ستوِن آن را بکش. ديزيد به ھم بري توانیمستحکم او را م

ده، ببخشد، ي از آنھا رنجی که در زندگ رايیش را ببخشد، تمام آدم ھايندازد، دردھايش را بي دردھای کسیوقت" مث:

  . شودیده مي مطمئن و محکم، کشیِ ن ُبرج و باروي از ارکاِن مھِم ایکي

 مِن ۀ ما را از مخمصین بوجود آمده اند که به گونه اي ای، برای مذھبیِ باورھا"  تماِم باورھا، مث::دي کنیتوجه م

  .  ببرنديیتاکي یِ  پوشاند، در آورند و به فضای که خدا را میذھن

م، نه پول و نه يستيت ني ھم ھویزيم، چون با چين کنيف و معيم خود را تعري توانیم و نمي شوی ُفرم می که بيیفضا

  . مي تفاوت ھستیم، رھا و بي که اگر به آنھا اھانت شوند، عکس العمل نشان دھیدرد و نه مقام

  . کندیر مي مان سرازیِ ھانن جي به اموِر ای زندگۀ و شراِب مست کنندی که انرژيیفضا

 دانم ی نم...نه پوِل بانکم و نه پدرم و نه مادر و نه معلم و .  ندارمی ھستم؟ چه دارم؟ جوابی پرسِش کی که برايیفضا

  . خواھم بدانمی ھستم و نمیک

ن باور ي، استيقت نيقت است و آن حقين حقيم اين راستاست که بتوانم ُپز دھم، بگوي، در ایک باوِر مذھبيحال، اگر 

زه شود، من در حاِل ارتکاب اشتباه و محکم کردن ستوِن ي و ستيیو سبِب جدا... ه باورھاست و يبرتر و بھتر از آن بق

  !. ، ھستمی جسمیِ اري و ھشیمِن ذھن

  !. ,,من از تو بھترم ,, : توھم، مرا نجات دھند، و نه برعکسۀن باورھا قرار است کمک کنند و از مخمصيا

را به خود اعمال و ) ھر چه(، ی، عرفانید آموزِش مذھبيد حواس ام به خودم باشد، باي لحظه، ھمه عمر باھر" اساسا

  . ، نجات دھمی جسمانیِ اري و زنداِن مستحکِم ھشیخودم را از خر گاِه عنکبوت

  . شده، مثِل روغن )یک:ِه آھن( و ُخودش )لباِس رزم( َبرُگسُتوان ین مِن ذھنيد که امشب، اي آیبنظر م

 ی گذشته، از ذھِن تان عبور و مرور میِ شب، در خانه نشسته و َخبط و اشتباھات و فکرھا!. د؟ي کردیچکارم" قب:

   :دي برد و از فردا نگران بودیکرد و خواِب تان نم

  !مبادا آنکه دوستش دارم، به او وابسته ھستم، مرا ترک کند

  !م را از دست دھميمبادا تماِم پول ھا

  ! مرا دکتر نبردیض شوم و کنِج خانه بمانم و کسيمبادا مر

  ...!  احوالم را نپرسدیمبادا کس

  . نهاما اRن، .  آمدین افکار، مدام سراِغ تان ميا

، یِر مِن ذھنياRن شمش.  کردیت مي رفت و اذی ما فرو میِ ، دائم به پشت و پھلوی مِن ذھنۀزيِر آبدار و نيرا، شمشيز

  . مي خندیِت کند، به او ميگران را اذي تواند با آنھا نه ما و نه دیچک شده و نمن شده و سوزِن اش کويچوب

 احوالم را ین مرسدس بنز نداشته باشم، کسير باشم، ماشيض شوم، تنھا شوم، پول نداشته باشم، فقيمر.  کنمیقبول م" 

   ". ...رم، ي می اُفتم و می ميیرم، جايد بمينپرسد، باAخره با
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  .  کندید ميه تھد ھمواریمِن ذھن

  . استخواستن کند، یدا مي آن قوام پۀلي به آن زنده ست و بوسی که مِن ذھنيی از راھھایکي

   :ميادتان ھست گفتي. مين مورد گفته ايبارھا در ا

  .محتوا و ساختار : دو جنبه داردیمِن ذھن

  !. چه؟ین خواستن براي استيمعلوم ن.  استخواستن و خواستن وخواستن از مشخصاِت ساختار، یکي :ساختار

ھمه به .  ھستی روانشناختیِ ازھاين خواستن ھا، نيم که دراي شویما متوجه نم.  خواھمی من م:دي گوی میمِن ذھن

 یص ميحر) لبه کندغاگرموفق شود به ما ( که به ما غلبه کرده ی روانشناختیِ ازھاي نی توانند داشته باشند ولی می کافۀانداز

شتر، داشته ين است که ھر چه بيم ايت شده اي که ما با آن ھم ھویض گونه ست و آن فکري مرحرص، خواستنِ . ميشو

  .  خواھم داشتیشتر زندگيباشم، ب

اگر . ت شومي ندارم که با آنھا ھم ھویادي زیِ زھاين است که چيستم، اينکه شاد و خوشبخت ني علت ا:ندي گوی میبعض

  !.  شودیچاره تر مي داند، بینم.  شودیادتر مي ام زی شوم، زندگتي جمع کنم و با آنھا ھم ھویادي زیِ زھايچ

ک دفعه ھزار دست يا ير کرده باشد، ي درخت گۀد که آدم ده دست داشته باشد و در ده سوراِخ و محفظيشما فرض کن

  !.ر کردهي گکجا!  رود کجا؟، از کدام نقطه؟، خودش را آزاد کندیادش مي" ر کرده، اص:يداشته باشد، با ھزار دسِت گ

  . ديد، ستاره ھستيني بید که اگر ماه را ميديشما فھم

  . کندی ھا را مین روشنگري شما، ايی و رھای خ:صین موAنا ست که برايھم"  از ستاره ھا مث:یکي

 ما تا بحال، ی تاباند ولیرد و نورش را به ما مي ما را در آغوش بگۀ خواھد ھمی ماست و مۀُخب ماه در آغوِش ھم

ن يزه با اتفاِق ايبه ست. مي گفته ا،بله )طانينوِر ش( یا و من ذھني، و به نور دننهبه نوِر خدا، . ميورش را رد کرده ان

  .ميلحظه، بله گفته ا

  .زدي ری، به ھم می:ِت مِن ذھني، تشکیآگاھ و شناختاما با 

  شهيخاموش کن که طامع اَلکن ُبَود ھم

   کو الکنست امشبیبا او چه بحث دار

  . شتر استي بیت شدگي ھم ھویشتر براي بیِ زھاي ست که تمام فکر و ذکرش، بدست آوردِن چی، کس)صيحر(طامع 

  . ش رودين ِمنوال پياز اول قرار نبود اوضاع بد"  نبرده که اص:ی داند، پین آدم نميا

 یِ  ھایت شدگي ھم ھوۀدار، از ھمي آگاه و بیستي بایاما بعد م. مياز داشتيز نيت شدِن ابتدا، به چند چي ھم ھویما برا

  . ميمان کنده و به حضور زنده شو

 .  ھا درد استیت شدگين ھم ھوي اۀنکه ماَحَصِل ھميا" خاصا. ميز بچسبينھمه چيقرار نبود به ا

  .  کندی را اَلکن می ست، آدمی و مِن ذھنی جسمیِ اري ھشۀديي که زایصين حريا" تاينھا

د، ياد حرف بزنيد، با او زي کنی ندارد بحث می و الکن است، زباِن معقول و منطقیکير که در تایحال، چرا با مِن ذھن

  .  ديبا او بحث نکن. دي شویت اش ميھم ھو

   :دي گویدر غزل ھم م. ، بودی را ھم که امشب زدم، اَلکنيی حرف ھا:دي گویموAنا م. امشب ذھن اَلکَن است
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  .ه اش را تو بگوي کنم بقیخواھش م

  ان کند؟ ي آن را بۀد دنبالي بایان کند، پس چه کسيام ھا را نه درک و نه بين پيواند ا تیذھن نم

، يیکتاي یِ د به آن فضاين آموزش ھا تا بحال باي زنده به حضور، شما، که با ایِ اريام ھا را ھشين پي ایِ  و معرفیتجل

  . دي آن را َعرضه کنۀد دنبالي توانید ميرفته باش

د يِق شما، با شما  صحبت کند، اجازه دھي خواست از دروِن شما، از طریحات، زندگيا و توضن گفتگوھياگر پس از ا

  . دي نکنی مخفید و خود را در پشت حصاِر مِن ذھنيتا سخن بگو

 یا را ميرون و حرِف دني حواس اش به بۀ را که اَلکن است و ھمی زند مِن ذھنی از دروِن شما حرف می زندگیوقت

 . ديکنارش بگذار. دي کند، خاموش کنیا، را منعکس مي دنۀھماھو و ھميزند و ھ

  . ستي نیحرف او حرِف زندگ

   مسلميیجان را ز تست ھر دم سلطان

  ا ز صاحبيم از شاه ي گوین شکر از کيا

 نور است قرار و ميھست یکي او با ما کرده، پراکنده را نورش لحظه نيا. است ماه یزندگ و ميھست گان ستاره ما پس،

 مملکتِ  به جھان، به ما یپادشاھ ست، لحظه نيا لحظه، ھر از منظور لحظه، ھر َدم، ھر ما جانِ  و ميکن منعکس را او

  . شود یم مسلم که اوست با يیکتاي حسِ  از خودمان، وجودِ 

  . ست چارهيب ر،ياس بنده،. ستين پادشاه یذھن منِ 

 یوابستگ و فکرھا و ھا فُرم و یذھن منِ  عقلِ  از ديبا شود، زنده حضور یِ اريھش به جھان، نيا در بخواھد که یکس ھر

 امورِ  رِ ييتغ با او، آرامشِ  و تعادلِ . ندھد نشان واکنش. نگذارد اثر او یرو یُفرم چيھ و باشد کرده آزاد را خودش ھا،

  .نخورد ھم به رون،يب جھانِ 

 :ديگو یم موAنا یول. ستين خود وجودِ  پادشاهِ  شود، دگرگون حالش و تعادل رون،يب جھانِ  امورِ  رييتغ با یکس اگر

 داشتنِ ( تيامن حسِ  بودن، زنده حسِ . ميريگ یم تو از اول دستِ  م،يخواھ یم که را چه ھر ما. توست از ما، یِ پادشاھ

 تو از را زا یزندگ اق:مِ  نيا ۀھم ت،يخ:ق حسِ  عشق، حسِ  لطافت، حسِ  ،)ھستم یزندگ اRن دانم یم( تيھو حسِ  ،)مأمنِ 

  .ميريگ یم

  . باشم شکرگزار ديبا من حال،

   :نکيا کرده، موAنا که يیآرا صحنه نيا با

. کند منعکس ارانهيھش ست، یزندگ خدا، سمبل که را ماه نور تواند یم  که دهيرس یا درجه به انسان، در یاريھش

  . بود گزار ُشکر ديبا

 به و اند دهيرس حضور به که يیھا انسان عارفان، ،)ريوز( صاحب از ھم و است شاه که خدا، از ديبا نکاريا یبرا من

  .ميباش سپاسگزار م،يکن برقرار خود یزندگ در را یاريھش و تعادل تا م،يکن چه که نديگو یم و کرده کمک ما
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  . کنند یم" حتما نه؟ اي کند، یم کمک شما به موAنا اند؟ کرده کمک ما به عارفان ايآ

 ھم او ميگزار شکر ما. کند یم پخش را یزندگ یِ م دائم که است حضور یِ رايھش شود، متولد ذھن از که یاريھش

  .ميدان یم را قدرش بوده، اي دارد وجود ما یزندگ در یانسان نيچن که. ميھست

      :کند یم حيتشر مانيبرا را یگريد حالت موAنا، اRن

  باني ارواح پاک جیب خاک کرديدر جَ 

  بان مراِق يبان چون صوفيسر کرده در گر

  . )نهيس چاکِ ( بيجَ 

   ستد،يا یم قائم خود اصلِ  و ذات یِ رو و شود یم داريب ذھن، در در خفته یِ اريھش یوقت

  . است مشھود و آشکار و دارد نمود و ظھور ،یخاک بدنِ  نيھم در بواقع

  . )مان حق ُمَقَوم کژ درختِ  شد( اند منزه و پاک ھستند، ناب یِ اريھش نيا ُمَعِرفِ  و ظرف که تن و جسم

 که یانسان ھر یعني. شده گذاشته عهيود به و سپرده منظور، پاک شعورِ  و روح و جان پاک، یِ ھا انسان جسمِ  درونِ  در

  .   شود یم طاھر و خالص پاک، ھم او جسمِ  شود، یم متولد ذھن حصارِ  از

 چھار در و ديايب باA برکت و شعور و ِخَرد است، فرم رِ يز ست، زنده یزندگ که شه،ير آن از ديبدھ اجازه شما یوقت

 و رقابت و حسادت حسِ  نبودن :ست یس:مت نيھم آن اَثراتِ  از یکي شود، یم پاک جسم شود، پخش شما یِ وجود ُبعدِ 

  . شما وجودِ  ذراتِ  تمامِ  در یشاد و آرامش حسِ  ارتعاشِ . اضطراب و ینگران

  . کند یم هيتغذ يیکتاي یِ فضا یِ ھا تيفيک از تان کِيزيف و جانيھ فکرو ،.است فُرم نيا رِ يز تان، ِثقلِ  مرکزِ 

  : یعني. ھستند مراقبه حالِ  در ھستند، مراقبه حالِ  در انيصوف مثلِ  بدن، ابعادِ  ۀھم

  .ھستند وصل تو به خاموش، را ذھن

 فکر، رھ رايز. ديستين جھان و فُرم به معتاد فکر، آن به فکر نيا از فکرھا، صندوقِ  ۀليبوس لحظه، نيا در شما یعني

  . ستين مراقبه نيا و جھان نيا از ست یزيچ ،یفرم

  . است مھم ھا يیشناسا نيا. خواھد ینم یزيچ آن از چون َدَود ینم جھان به و شده آرام ذھن، نيا مراقبه در

 ضوعمو نيا از که ديندار عجله. کند یم آرام را شما فکرِ  دھد، یزندگ شما به تواند ینم رونيب جھانِ  نکهيا يیشناسا 

 به وصل یعني ام، مراقبه حال در رم،يگ یم یزندگ از اول، دست را امورم َرَمقِ  که من: " ديبپر موضوع آن به

   ... ، "روم ینم جھان به. ام یزندگ

  . )است مھم و دارد تياھم شود، تيرعا که ھم یحدود تا(. ست یعال و آل دهيا نقطه، نيا به دنيرس

  . یزندگ ۀشير و ُکنه به وصل یعني مراقبه
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.  اندازه خالصی بی ست از آگاھیحالت.  آوردین مييشن، سرعِت فکر را پايتيست؟ مراقبه، مدي چیمراقبه برا  

 ذھن است اما در حالت مراقبه، فکر از سطح به یِ اھويجان و افکار مختلف و ھيخته با ھي آمی، آگاھیدر حالت معمول

.  دھدی، خود را به شما نشان می ھستیِ ده ھاي، تماِم پديیکتاي  خورد، حالتِ یوند مي پی زندگۀشيعمق رفته و با ر  

  . ميکن دايپ شناخت ديبا یول م،يدھ انجام مشکل یليخ یِ کارھا ستين Aزم. ھستند مھم ھا يیشناسا نيا

 را یاريھش دو آن و ديباش داشته توجه ديبا شما. دارد وجود یذھن دارِ  من یِ اريھش و حضور یِ اريھش اRن ما در

  . نيھم یعني ب،يرغا. است نامرغوب یزيچ چه و مرغوب یزيچ چه موAنا، بقول. ديبشناس

  . است مرغوب حضور یِ اريھش

 و حسادت و دنيترس و دنيپر شاخه آن به شاخه نيا از و درد و رنجش در چاره،يب مضطرب، یذھن دارِ  من یِ اريھش

  . ست دهکنن مسموم و مضر ھا یژگيو نيا و. است ... و حرص و قضاوت

  . کند یم مراقبه ،یاريھش مراقِبِ  درون، خلوتِ  در ان،يصوف مثلِ  پس،

  ششيشه مرد پيعشق تو چون درآمد اند

  شه صبح کاذبيعشق تو صبح صادق اند

 سوراخ یتعداد از را دستم و گذاشته جا Aنه در را گردوھا شدم، دهييزا ذھن از و گرفت صورت ھا يیشناسا نيا یوقت

.دميکش رونيب  

.رود یم باAتر اش یاريھش زانِ يم اورد،يب رونيب را دستش محفظه، و سوراخ چند از آدم یقتو  

 یم خدا جنسِ  از را ما ميتسل. شود یم زنده حضور یِ اريھش به انسان لحظه، نيا اتفاقِ  رشِ يپذ یعني م،يتسل قِ يطر از

.کند  

. رديم یم ،یذھن منِ  شه،ياند د،يآ یم در تو عشق یوقت  

 کاذب آمد، بوجود ابتدا، ھمان در مختلف موضوعاتِ  به شما یبخش تيھو دراثرِ  که یبافت آن :ديشو یم همتوج یعني

. است کاذب صبح ،یجسم یِ اريھش ھم، آن یاريھش و بود  

. کاذب صبح ،یذھن یِ اريھش یعني شه،ياند و است صادق صبح تو عشقِ  پس  

. شده صبح ديآ یم بنظر د،يکن یم نگاه افق به صبح، کِينزد ھنگام، شب یوقت که ديدان یم  

 صبح از را کاذب صبح توانست یم بود، تجربه با و ماھر که یکس ان،يکاروان نِ يب در ،يیجابجا و سفر ھنگامِ  م،يقد

 یم آنھا از. داد ینم را ھمسفران و انِ يکاروان به حرکت، اي شياين ۀاجاز کاذب، صبحِ  طلوعِ  در. دھد صيتشخ صادق،

.فتديب راه کاروان سپس و بپردازند شياين به، یواقع صبح در و ندکن صبر که خواست  
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. اندازد یم اشتباه به را یآدم و ست یشدگ تيھو ھم هيشب ،یجسم یِ اريھش هيشب کاذب، صبح ،یاول صبحِ  نيا   

. )است هيتشب(. ندارد اصالت ست، یجسم تان یِ اريھش و است کاذب تان صبح یوقت شما، شياين :نکهيا منظور  

:گريد عبارتِ  هب  

 ۀمحدود رِ ياس ھنوز که یکسان. شد وصل شود ینم خدا به کاذِب، صبحِ  در ،یذھن یِ جسم یِ اريھش با ،یذھن منِ  با یعني

 دلِ  و ديد با نه( کنند یم جستجو را یزندگ خدا، شان ذھنِ  با و اند شده تيھو ھم دردھا با" مخصوصا ھستند، شان ذھنِ 

.ديرس ندنخواھ ،خود به ،خدا به ،)خود  

.است کاِذب صبحِ  با ،یشدگ تيھو ھم و شهياند  

.شوند مواجه یوحش واناتِ يح اي راھزنان با بود ممکن افتادند، یم راه به و کرده شياين کاذب صبح در ان،يکاروان اگر  

 یِ اريھش ِذب،کا ُصبحِ  از ديبا ابتدا ،یاقدامات با. ستين ص:ح کاذب صبح در ذھن، در خدا، یِ جستجو و شياين ن،يبنابرا

. ميشو رھا م،يکن حرکت ،یجسم  

.  کند یم تر روشن را موضوع نيا ساده، مثالِ  چند حال،  

 

 ٨٠۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 د دو دستيُمژده ُمژده ھمه ُعشاق بکوب

  ديآیکانک از دست بِشد دست زنان م

آنچه را که از دست داده .  و رقص بپردازندید به شادي انسان ھا که عاشقان ھستند باۀھم.  ستیُمژده ُمژده، خبر خوب

  . دي آی ما میِ  کنان بسوی مان، دست زنان و شادبودنِ ، تييخدا :ميموش کرده بودو فرا

  ".ارانه تحمل کن يھش. " دي آین برود، درِد مان مي از بید مِن ذھني بایم، وقتي را از دست بدھید مِن ِذھني بایوقت

   . را از دست بدهیجاِن مِن ذھن

  خوشتر از جان چه بود جان برود باک مدار

  ديآی چون بِه از آن مین چه خورغم رفت

   . برود، خوش تر از آن چه ُبَود؟ باک مدار و غم رفتِن او را نخوریاگر جاِن مِن ِذھن

  .  ِکشدی ست که درد مید، جاِن مِن ذھني آیھر موقع شما دردتان م

 ھا و ی شدگی شرطۀ، ھم ھایت شدگي ھم ھوۀ تواند ھمیاَبد، مي دست یقين و حقي، آگاه شود، به شناخِت راستیاگر کس

  . ندازدي بکسالي، کماهي یِ ، طنيبا تمرا ي. ندازدي بکبارهيش را ي دردھاۀھم

  .ن جاِن ُپر غصه و درد و اضطراب، در راه استيکوتر و خوش تر از اي نیدِن جانيِد رسينو

  .  ناِب حضور، اصِل ماستیِ اريست؟ ھشيبِه از آن جاِن ُپر درد، چ

  نستيب من ا و َعجی در َعجبیھر کس
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  ديآیان ميان چون به ميکو نگنجد به م

ده يي و ھم زایِل مِن ذھنيار مھم است، ھم در تشکين نکته بسيا( کنم ین تعجب مي کند و من از ای تعجب میزي از چیھر کس

  !. شود؟ی م بناِم ذھنی کوچکۀم، چگونه وارِد قفس و محفظي که ما از جنِس آن ھستیتييخدا و خدا :)یشدِن ما از مِن ذھن

  ع و يت فضادار و وسي نھای بیم، به باشنده اي مانیدار ميم و بي شویده مييدار و زاي ما از ذھن بیب، وقتين ترتيبه ھم

 یدر ما جا م... ب، ير و غري، تفاوت، غی، تنوع، ناھمواری گوناگون:م که تمام کائناتي شویل مي تبدینه ايفراخ س

  !.   گنجد؟ی کائنات، چگونه در ما میِ محتوا. ميما که تن و محدود. شود

  .! گنجدیم. ! شودیم. ديشما ھم تعجب کن.  کندین موضوع، تعجب ميموAنا از ا

  .مي کنیدا ميت پي َنھایم، ُعمِق بي شویده و از ِجنِس ُخدا ميي از ِذھن زایوقت

  ... ت ي نھایت، وسعِت بي نھایعمِق ب

  .ديبان مدرانيد، گريد، مترسي    مترسز بگنجد    ين بحر، ھمه چين بحر، در ايدرا

دِن ي و ديیص و شناسايتشخ. مي که به آن زنده شدیم و شناختياز آن برخاسته بود"  که ابتدائایدر کدام بحر؟ ھمان َبحر

  . آنھایِ ِر ُچوبي و َشمشی ھا و دردھا و توھمات و َبساِط َعنکبوتیت شدگيھم ھو

  . م؟ ازُمردنيدي ترسیاز چه م" قب:.  شودیت مي نھایکدفعه، عمِق ما بي

  !. شود؟ین َزماِن محدود، جا ميـــــــت در ايَ  چگونه حِس اََبـــــــد!م، چگونه ي کنیـــــــت ميَ کدفعه، ِحِس اََبـــــــدي

  !.  شود؟ی، جا م! گنجد؟ین صد سال، ميت در ايچگونه ابد. !صد سال" ن نسبتايدر ا

  . شودیجا م

  . ديستي نی، کتک خوردنیدني، کوبیس شدنيد، خيستي نيیرايشما از جنِس م

  .  شناسدی خود را مۀ چھار ُبعِد و چھار شاخۀشيد که ري ھستیدرخت

  .  کندی را در جھان پخش می و آرامش و شاديیباي که آنتن مانند، عشق و برکت و زیچھار شاخه، چھار ُبعد

  .دست و زبان و ترجماِن اوست.  شناسدی، را میزندگ و بودن، اريشعوِر ھُ شُ ، آن اصل خودد که ي ھستیدرخت

  . شود، خوِد شخِص شماستین ُموھبت برخوردار مي که از این کسياول

*  

دا ي گسترش پيین شناساي کند و اگر ایتان آسان تر مي را برای مِن ذھنيیِ  خوانم که شناسایتان مي از موAنا برایاتياب

د و ھر چه ي تان را باز کنیِ د دست ھاي توانی حضور، راحت تر ميیِ  خدایِ اريکند و ھمه جانبه شود، شما بعنواِن ھش

  :ديد، رھا کنيرون که ھمه گذرا ھستند، گرفته ايرا در جھاِن ب

  

 ٩۵۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 نست کاْذَبُحوا َبَقرهيات در ايھمه ح

  د؟يد چون پس َبقرياتيچو عاشقان ح

  اند چه بود گاو؟ر تو را بندهيھزار ش
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  د؟يھزار تاج زر آمد چه در غم کمر

 موجودات، ۀھم.  شودی ما مۀر، بنديم، ھزار شي ماه را منعکس کنیِ اريم ھشي توانیم و مييآ یرون مي از ذھن بیوقت

  .ھزار تاِج َزر آمد. ن نور ھستنديمحتاِج ما، محتاِج ا

  م؟ ياز نداريم؟ به خانه نيد غذا بخوريا نبايآ. مياج به جھان نداريم که به آنصورت احتي شوی می سلطانیعني

  . ميني بیزھا نمي را در چیزندگ. مي مثل حرص نداریاجاِت روانشناختي احتیم وليز دارايات را نيالبته، ضرور

  . ميفتير بيمون گيمثل آن م" تايم و نھايم، چنگ زده، نگه داري َدویده ھا و ُفرم ھا نميھوش ھا دنبال پديمثل مست ھا و ب

  . ميستيدر غِم کمر ن. مي داریبه پادشاه بودِن خود اشراف و آگاھ

  .  ھا کمر ھستندیت شدگي ھم ھوۀھم

  .ستياد مھم نيشاه تاج دارد، کمرش ز

  ن َمنبريب تو ماھست بر چنيچو شب َخط

  د؟ياگر نه فھم تباھست از چه در َسمر

  . ستی جسمیِ اريھش.  ستی مِن ذھنیِ ارين ھشيافسانه ھم.  افسانهیعنيَسمر، 

  .خدا. ما زند؟ یِق ما حرف مي از طریست؟ کي ما کیِ ِب ما، ُسخنگويم، خطياRن که شب است و در جسم ھست

 حاصل یِ اري ھا، ھشیت شدگي حاصل از ھم ھویِ اري ھشیعني، ی جسمیِ اريست، اگر آن ھشي تباه نیاگر فھِم مِن ذھن

  !.؟"د يَسَمر"  چه در یم، پس برايستيم، اگر در توھم ني ھا، عقِل اجسام، را نداریاز دلبستگ

  م، چگونه؟ يادا کرده يما عقِل اجسام را پ

   .ميت ببخشي ھویزيم که به ھر چين توان را داري، ای، در ھر سنیاريما در مقاِم ھش

  .ميت ببخشيزھا ھويم، به چي گذاریاز ھمان ابتدا که پا به جھان م

م، يقرار دھ خود دلِ  خود، مرکزِ دا کرده و آنھا را ي پیدلبستگ... ت ھا، به دردھا، و ياء، به موقعيآدم ھا، به اَش به :یعني

ِت يت و ھويقدرت و عقِل مان، اصل. مي اضافه کردِن آنھا باشی دائم در تق:م وي کنیمعرفآنھا  را خود و خود را  آنھا

  . ميريمان را از آنھا بگ

  ".!.ده ھا ھستم ين پديمن، ا " :ميي گویگر، ميبه عبارت د

. مي بری و اضطراِب از دست دادِن آنھا بسر می و نگران ھستند، دائم در ترسین رفتني، از بن مقوAتيااما از آنجا که 

  . مي دھی نشان میا به آنھا اھانت کند، واکنش منفي به آنھا دست بزند یاگر کس

 ینه کردن، تباه و کاذب و توھمين ھزين توجه و اين من، ايت، اين ھوين قدرت، اين عقل، اين برداشت، ايحال، اگر ا

  !.؟"م يَسَمر" نه و در ست، پس چرا در افسايال نيو خ

  .د به خود نگاه کنديھر کس با.  خود ھستندیالبافيشتِر مردم در افسانه و در خيب

  

 ١٣۴۵ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  ران َمطلبيلذت عشق ُبتان را ِز َزح
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  ن قافله را سخت ُمضليُصبح کاِذب ُبَود ا

  . دي کنیدا ميد، پي وصل ھستی ست که شما، وقتی آن حاِل خوبیِ لذِت عشِق بتان، به معن

 یارانه خرج مي شود و شما، آنھا را ھشیر مي سراز ِخَرد به سمِت شماۀ، بستی زندگۀن وصل، ھر لحظه، بستيدر ا

 که یف تري لطیِ احساس ھا.  پنجگانه باز کردیِ  توان با حس ھای را نمی زندگیِ بسته ھا. دي برید و لذت اش را ميکن

  .افت کندي تواند درید ھا را مي ست، بسته ھا و راه حل ھا و کلی جسمین حس ھاي تواِن ایورا

  .  دردمند سراغ گرفتیِ  توان ازآدم ھای، لذِت عشِق را نمی، برکِت زندگیحاِل خوب، آرامش، شاد

 که در يیقافله مانند ھا. ت شده با دردھا ھستند، آنھا که در صبِح کاِذب گم شده اندي مبت: و ھم ھویران آدم ھايَزح

  . د نکنياز آنھا تقل. صبح کاذب به راه افتادند و راه را گم کردند

  .مي شوی کنند بلند میAلت ھا به شما، به ما کمک من نشانه ھا و ديا

  .  مي کنی را حس می و َشَعف و تازه نفسیَسرِزندگ

 از ...اما !. ن احساس را ِحس کنندي ایِ  و نوظھوری و طراوت و تازگین زنده شدن به زندگيگران ايم که ديدوست دار

  .بفھمند ،ن َوصل را، ِحس کنندي توانند لِطافِت ایآنھا نم. آنھا نطلب

  . ، را بفھمدبودن، یزندگ به اتصال تواند لذِت ی و پخِش درِد آن است، نمیت شدگي که َھم و َغم اش، ھم ھویکس

  !. ؟ی پرسیچرا از او م

  .  شودی که خودش آماده نباشد، متوجه نمی، تا زمانی شوی، گرفتار میر دھيي او را تغیبخواھ. ی شوید مينا ام

ده ھا يم که با پدياد ندادند و متوجه نشدي، به ما ی مدرسه و دانشگاھیِ ا آموزش ھاي یِت خانوادگيبِق تريمتأسفانه، از طر

دار شده و صبح کاذب و صبح صادق را از ھم يد بي بایم و بعد از مدتي شویت ميو اجسام و ُفرم ھا و آدم ھا ھم ھو

  ). دانمیج نبود، حاA را نمي ما رایليدر دوراِن تحص(!. ميص دھيتشخ

 بشر، را ۀجاد کردن، قافليگران درد اي دیِ دن و براي، درد را بدوش کشی و دردمندی جسمیِ اري ھشیعني صبِح کاذب، 

  . گمراه کرده

  . دي کار نداشته باشیبا کس. دي خودتان کار کنیرون است که شخِص شما، ي کار، راِه حل ادِ يکل

قِت ي و وصول به حقی شخصیِ ِت زندگيوضع.  شما را بفھمدیِ  درک و ِخَردَورزۀد که قوي انتظار نداشته باشیاز کس

   .ديد نکنياز آنھا تقل. ديق نکنيخود تشويب. ديح ندھيگران، توضيخود به ديخود را ب

  . افتاده اندی ھستند که سخت به گمراھیت، جزو قافله اياکثر

 

   ٧۵۴ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ذکر حق کن بانگ غوAن را بسوز

  ن کرکس بدوزيچشم نرگس را از

البته اگر با زبان ھم . م شوي بودن کن، تسلیکيا، با او ِحِس ِر فکرھيو با ِدل و در ز" ن لحظه، عم:يا .حق را ذکر کن

  .ی و نه با مِن ذھنی جسمیِ اري، رواست اما نه با ھشی کنیر و قدرداني خدا را ذکر، تقدی خواھیم
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فس را اباِن نَ ي بی غول ھاۀ گمراه کنندیتا صدا. ی و اصِل خود ھستی که از جنِس خدا، از جنِس زندگیبلکه ھنگام

  . ا پرستان فرو بنديا و دني چشِم دِل خود را از دن.یبسوزان

  .  آنھا را بسوزیِ ت شده اند، بانگ و غوغا و سروصداين و ھم ھويا َعجي ھستند که با دنیغوAن، کسان

  . نگذار منحرف ات کنند

. گران نگاه کندين است که آدم به دي زنده نشدن به حضور و به اشتباه اُفتادن و موفق نشدن ای از راھھایکي" اص:

  . موAناستۀ مطالع: شمای براین مشيبھتر. سه کنديخود و آنھا را با ھم مقا

  . کنمین کار را ميمن ھم ھم. شنھاد را داده امين پيشه ايد، ھمي خودتان کار کنیِ  رو: کنمیشنھاد ميمن پ

ا يت شدگان با دني طلبان و ھم ھواين چشم را از دنيا. چشِم نرگس، چشِم دِل شماستن کرکس بدوز، يچشِم نرگس را از

  .استيت شده با دنيکرکس، درد است و َسمُبِل شخِص ھم ھو. و با دردھا، بِدوز

  صبح کاذب را ز صادق وا شناس

   را باز دان از َرنگِ کاسیَرنگِ م

صبِح صادق که  از ،ني را از بامداِد راستهت شدي ھم ھویِ اري، ھشی من داِر جسمیِ اريھشن، يصبِح کاذب، بامداِد دروغ

  .ز بدهيگر تميکدي باز شناس و آن دو را از ، ستی شود و صبِح واقعیروز م" واقعا

، درد ی اگر ھنوز من دار،، بشناسی کنیدا مي پیگري دیِ اريرون آمده و ھشيخود را که از ذھن ب " :گريبه عبارِت د

   . "ی خودت کار کنیروفقط د ي، بایدار

. ، با رنگِ کاسه، جام، فرق داردین دو را بشناس و بدان که رنگِ ميا. ص بدهيشخ ت شراب شراب را از جامِ نگِرَ 

 کاذب جرِ  مانند فَ یويسعادت دن. ھدقت و اوھام تفاوت نَ يان حقيد ميسالک با. ه از صورت استيقت و جام، کنايه از حقينجا کناي در ایم(

  .)فجر صادق است مانند یخرو سعادت اُ ی اندازد ولیاست که مردم را به اشتباه م

  .  نشده ستی شرطیِ اري نشده ست، مثِل ھشیرنگ است، شرطي بیرنگِ م

 ی مِن ذھنیِ پاسخ ھا.  شده ستیشرط"  تمامایمِن ذھن.  شده ستی شرطیِ  شده مربوط به ذھن و فضای شرطیِ اريھش

گرفتار .  دھدیکنش نشان مد وايبدون آنکه متوجه شو. ع استيک و سريو شده و اتوماتيناآگاھانه و از قبل ضبط و آرش

  .  کندیم

  .  شراب است و شما شرابۀ کاسیمِن ذھن. دي ھستی مِن ذھنيیشما در حاِل شناسا

  .  آنیمحتوا. کاسه ذھن است و شما، شراب

  دگان ھفت رنگيتا ُبَود کز د

  دا کند صبر و درنگي پیادهيد

. یدا کنيگر پي دیده ايند، دي بی نمیفتگانه، رنگ ھی که بجز رنگ ھایدگانين دي از ھميیبايد بر اثر صبر و شکيشا

قِت ي حق- جھاِن کثرت– ھفتگانه ی بجز رنگ ھای شود که آدمی کند و سبب مینا مي را بی باطنۀدي نفس، دۀاضت و مجاھديصبر بر ر(

  ).ندي را ببی عالم الھیرنگيب
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 و ی زندگیِ م را مبناي حضور و تسلیِ اري ھشد،يم شويد، تسليد، نگاه کنيد، ساکت باشيشما اگر صبر و تأمل داشته باش

  . ن لحظه ستيشه ايد شد که ھميد، متوجه خواھيص قرار دھي تشخیِ مبنا

  . ستين لحظه، اتفاق اش نيم، ايري گین لحظه مي ایِ ن لحظه را بجاي، اتفاِق ایما بعنواِن مِن ذھن

  .  کندیزه ميند، با اتفاق، ستي بی اتفاق را میمِن ذھن

ص قرار ي تشخیِ د و آن را مبناي شوی میاريد، از جنِس ھشي شوید، از جنِس شراب ميزه نکنياِق لحظه، ستشما با اتف

 یادتان رفت دوباره آشتي. دي ھستین لحظه آشتيھـــــــرلـــــــحظه، با اتفاِق ا. دي کنینکار را ميد، ھر لحظه اي دھیم

   :ديفراموش نکن. دي کنیم

   .ن لحظهي و نه  اتفاِق اديِر اتفاق ھستي زیِ شما فضا

   :دينکه شما رنگ را بفھمي ای برایمثال

   :مي کنی صحبت می شدگیشه راجع به شرطيما ھم

 شده و به ی اوقات تلخیکين اثنا، با يدر ا. دي کنی که در آن قرار دارد، نگاه مید و به مبليک اتاق ھستيدر " مث:

 و خشم و رنجش و غضب یِ ت را دارد که ناراحتين خاصيست، ا که آنجایمبل. دي شوی دعوا کرده و ناراحت میسخت

  .  رخ داده شده را جذب و نگه داردی وغوغایشانيو اخت:ل و تعرض و پر

نکه فرِد طرِف مقابل ھم در اتاق حضور ندارد، اما آن يدِن آن ُمبل، با اي، فردا، پس فردا، بمحِض د"ن، بعدايھمچن

  .  کندی میش و نگرانيجاد تشويمبل، در شما ا جذب شده در یِ  منفۀان، آن حوزيجر

اء، يط، اشيده ھا، موضوعات، اتفاقات، آدم ھا، شراي شما به مکان، به پدیعني. مي نامی می شدگیت را شرطين وضعيا

  . دي دھی رنگ و بو م...

دار يدر شما ب مانند درد، یتي دھد و خاصیر ميگر، سنجاق و گي دیگر، به خاطره اي دی شما را به موضوعیموضوع

 یدِن آن حالِت خاصي کرد و درناراحت کردِن شما نقش نداشت، با دیجاد نميدر شما درد ا" ن مبل قب:يا.  شودیم

  .  کندی را در شما زنده ميیپس، رنگ و بو گرفته و حالت ھا.  کندیدِن آن شما را ناراحت ميد، اما حاA، دينداشت

  .جھاِن ذھن، جھاِن رنگ و بوست

.  کنندی، ِکشاِکش ھا و اخت:فات و مشاجرات، فضا و اجسام، را آلوده می خانوادگیِ  دعوا، مرافه ھا:ميفته ابارھا گ

  .  کنندیدا مي، پی، اضظراب بخشیِت ناراحت کنندگي آن، خاصیِ ل و فضايخانه و وسا

ز ي کنند، ھمه چیا، دعوا ماط، در حضوِر بچه ھي، در آشپزخانه، در حيیرايپدر، مادرھا، در اتاِق خواب، در سالن پذ

 و درد یآن حِس ناراحت"  کنند که بعدایدا مي پيین اجسام ھم توانايا.  کنندی خانه را به درد آلوده میِ  قسمت ھاۀو ھم

  .  کردند، آنجا نباشندی که دعوا میولو، افراد. را زنده کنند

نکه از جھاِن ذھن و رنگ و بو، با ي مگر ارندي گین جھان، جھاِن ھفت رنگ است و اجسام و مکان ھا رنگ و بو ميا

  . مھم استیلين صبر، خيا .ميدا کني پیاريصبر و درنگ، چشِم ھش

  . مي کنی، آگاھانه درد را تحمل میاري ھشیِ داريتا ب. مي کنیم شده، صبر ميتسل

  ن َرنگھاي بجز اینيَرنگھا ب
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   سنگھای به جاینيگوھران ب

 و ینيز ببي نیگري دیِ ، رنگ ھایر از ھفت رنگ ظاھري غی توانینا شده مي بيیباي که بر اثر صبر و شکیبا آن چشم

  .ی ارزشمند را مشاھده کنی ارزش، گوھرھای بی سنگ ھایبه جا

  .مي شده و دنبال آنھا ھستیزھا شرطيم، به چياRن که در ذھن ھست

  . مي پرینطرف به آن طرف مياز ام، کجا ھستند ؟ ي خواھیت ميم و از آنھا ھوي که به آنھا ع:قه منديیزھاين چيا

گر رنگ ھا، رنگ ياRن د. ميني بی را ھم میگري دیِ دِن آنھا، رنگ ھايا ع:وه برديم، يني بیگر آنھا را نميحاA د

  . دي آیگر مي ست که از جھاِن دیت و برکتي، خ:قی زندگیِ ستند بلکه بسته ھاين

  . یدي دیسنگ را سنگ م" قب:. یني بی سنگ، گوھر میِ ، به جایتو، از جنس زندگ

  ی شويیايگوھِر چه؟ بلک در

  ی شويیمايپآفتاب چرخ

  . ی شویا مبدل ميبه در. ی کنیدا مي دارد؟ وسعت پی، گوھر چه ارزش!ستيگوھر چ

  . ی نوردی و اف:ک را در می شوی میديخورش

ن ستاره ھا را ي اد، اRنياره ھست ست و شما ستی ماه زندگ:گفت" قب:. ی کنی را پخش می که نور و برکت زندگیآفتاب

 یم، بزرگتر مي را پخش کنی و برکِت زندگیشترنور و شاديھرچه ب. دي شویمرتب بزرگتر م. شد بزرگ کرد و آفتاب

   :ن ھم قانوِن جبران استيا. ميشو

  .ستيحسادت در کار ن. مثل موAنا. ديري گیشتر از آنطرف ميد، بي دھیشتر ميھر چه ب

   باشد نھانکارُکن در کارگه

  انيَنش عيتو برو در کارگه ب

 باشد وکارگه به عدم ی تواند اشاره به حق تعالیکارُکن م(. نيتو به کارگاه برو و او را آشکارا بب. کارگر در کارگاه پنھان است

 تواند ین انسان مي ھمچن. کند وبه فنا برسدی ندارد جز آنکه وجود موھوم خود را نفیدن حق، چاره اي دیانسان سالک برا.  مطلقیو فنا

  ).ابديشه کند تا بدان شناخت يد در خود اندي با، بدنۀ اعضا و جوارح کارخانیقي و شناخت فرمانروا و عامل حقی خودشناسیبرا

  . دي ھستی ست و کارُکن، شما و زندگيیکتاي یِ کارگاه فضا

ا شروع به يد ودر دني قرارندھی زندگیارون را مبني بیِ  ھايی و جدایت شدگي شما ھم ھویعني. ستيرون نيکارگاه ب

 ست، ی و فردیک حرکِت شخصي حضور زنده شدن، یِ اريدار شدن و به ھشين حرکت از ذھن و بيا. ديکار کردن کن

  .  کندی خودش کار مید رويھر کس با. مي وحدت برویِ م به فضاي توانی نمیدسته جمع

  ". يیکتاي یِ  روم، به آن فضایاول به کارگاه م" 

  .دي ھستیکيشما با او . ديُکن، شما و خدا ھستکار

  . ستيیکتاي یِ کارگاه فضا.  کند، آنجاست در کارگاهیھر کس که کار م

 که یگري دیِ  شود، به فضای م خودش زندهیرو یوقت.  شدهوارد فرم. ک خداستي ست، یاريک ھشي، فقط یاريھش

 .استکارگاه  رود و آنجا یست مي فرم ھا نیِ  ذھن و فضایِ فضا
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  . جھان کار کردیِ د براياز آنجا، از آن منشأء و مبدأء، از آن قاعده و از آن زادگاه با 

  . برواو آنجا، به آن کارگاه، به آن سرچشمه و محرِک ُکل، به آن ِعلَت الِعلَل، به نزِد :دي گویموAنا م

  م وموAنا چهي ھستیتيدر چه موقعاRن . مي کنیح ميح و تشريِت خودمان را بعنوان انسان توضيب، وضعين ترتي به ا

  .ديسه نکنيگران ھم خودتان را مقايد؟ با ديد که کجا ھستي کنیابيز، ارزي کند و شما خود نیشنھاد مي را پیرييتغ

  . ست و روِش آزاد شدنی مِن ذھنيیِ مربوط به شناسا.  خوانمیع ميِت از موAنا سريباز چند ب

  

  ٣٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ا تا کم شود خوف و رجاي ده گزافه ساقیم

  ز کجا او از کجاشه را ما ايگردن بزن اند

  .  حضور زنده شومیِ اري رھا و به ھشی بده تا از حصاِر مِن ذھنیاد مي و زی در پی، پیساق

  .  استميراِه آن تسلن ين و بھتريکه مھمتر

ذھن با ترس و . خوف و رجا متعلق به ذھن است. مي کنی را، کم میدواري امیعني ترس و رجا، یعنيم، خوف، يدر تسل

  .ستي نین راه درست زندگيا. د کم شوندين نوسانات باي و ا کندید کار ميام

 ی مید و به من زندگي آی کنم ف:ن کس میک لحظه فکر مي ترسم، یک لحظه ميدوارم، يک لحظه اميدر ذھن، " 

ت ام بھتر يد و وضعيآيرم بي ممکن است پول گ:مي گویک لحظه مي.  نه ممکن است برود:مي گویگر مي دۀدھد، لحظ

د، خوف و رجا، در ي، ترس و امی و ناراحتین خوشحالي دائم، ب.ديايرم ني نه ممکن است گ:مي گویگر مي دۀظشود، لح

  ".َنَوسان ام 

 تاباند یچاند و مي پیش مي راه ھاۀ را، که ھمی مِن ذھنیِ ستِم تارعنکبوتيسشه را ما از کجا او از کجا، يگردن بزن اند

  .  کند، خراب کنیو گرفتارم

ن ي را به ایم و ِخَرد و َبِرکِت زندگي زنده شوید به زندگيده، باي، در مقاِم برگزیاريِت ھشي و شأن و ص:حما در مقام

در خشم و در اضافه . دن و خوف و رجاستي، مدام در حاِل جمع کردن و ترسیکه مِن ذھنيم، در حالياوريجھان ب

  .کردن است

ن جھان آورد و دنباِل ي را به ای و خرِد زندگيیباي و زیانرژ خواھد ی دارد، او میگريِت دي حضور، مأموریِ اريھش

  !. او کجا و ما کجا؟. ت است، دنباِل عشق استيخ:ق

  خ برکن ھوش رايش آر نوشانوش را از بيپ

   برگشایروپوش را از بند ھستیش بيآن ع

 ی صورت ممھمن يامش است که ا و آری، دراثِر شاد) خالصیِ اري، شراِب ھشیدِن شراِب زندگينوش(در اًَثِر نوشانوش 

گران را به ياگر ما، د.  شودیده نميي، زایر کردن، با انتقاد، با زدن، انسان از مِن ذھنيبا م:مت کردن، با تحق. رديگ

  .  رسندیبه وحدت نم.  شوندی متولد نمیم، از مِن ذھنيواکنش و ترس و خشم وا دار

  . ميد نرمش و عشق را پخش کنيما نوشانوش، با
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 و کار از آن کارگاه ست ی حضور، نوشانوش و شادیِ اري روپوش، ھشیِش بيآن ع. خ َبرکني را از بی ھوِش مِن ذھن"

  .  کندیخ و ُبن َبرمي و ھوش اش را از بیکه مِن ذھن

، به ا ناآگاھانه، به جھاني ما ھمه آگاھانه یعني.  َبرگشایاز بنِد ھست.  بدوِن روپوِش ذھن استیِ  روپوش، زندگیِش بيع

  .ميديزھا بخشيده ھا، به چيبه پد"  بود که خودمان ابتدائایتي ھمان حِس ھویم، ھستيده اي چسبیھست

  .  غلط بودهین طرز تلقيا. ميزھا ما ھستيم که آن چيو فکر کرد

  .  "دينکار را بکنيد اي توانیراحت است، ُخب شما م" .  برگشایاز بنِد ھست

  ه َبرگشادر مجلس ما َسرخوش آ ُبرقع ِز چھر

  شايَ ْفَعُل M ما يَ  ی ایزان سان که اول آمد

  .  شودی خواھد، ھمان می خواھد، خدا می می لحظه، آنچه زندگنيدر ا

  . ستیار مھمياِم بسيپ ) شودیھر چه خدا بخواھد ھمان م(شا يَ فعُل M ما يَ " اتفاقا

د، ي دھید و اجازه مي کنین لحظه اعتراض نميات يد، به وضعي ھستی با زندگیم و موازين لحظه تسلي شما در ایعني

  .در مجلس ما سرخوش آ.  طرِح خود را به اجرا درآوردیزندگ

   کند؟ ی صحبت میراجع به چه موضوع

  . اوردي بی مینکه ساقيراجع به ا

   .سرخوش آ. اي مست ب: ستيیباي وعشق است، زی او ِخَرد، آرامش و شادیِ  خداست ومیساق

  .  به حالِت مان داردی ما، بستگیِ  به زندگیآمدِن ساق

شتراز جنِس يم، بي داشته باشیشتريھر چه شاد تر و آرامِش ب. ميد که شاد باشي آی سرخوش به مجلِس ما می، موقعیساق

ن يا افسرده وغمگي  و ...اگر گرفتاِر ذھن و مشتقاِت آن، مثِل خشم ھا، رنجش ھا، قضاوت ھا، دردھا، . مي شویاو م

  . مي شویزان از جنِس خدا دور ميان مم، به ھميباش

  .مي آزاد شوی ذھنۀم از مخمصي توانیم، راحت تر ميم، ھر چه شادتر و آرام تر باشي که داریار و آگاھيبا اخت

  . یآنطور که اول آمده بود. ت بردارين روبنده را از رويرقع ز چھره برگشا، ابُ 

  ؟ یاول چگونه آمده بود

    ".یاول خودت آمد " :دي گویم مير مستقيموAنا غ

  . اي بیھمان طور. ن جھان آمدهي، خوِد خدا بوده که بصورت شما به ایاري، خوِد ھشی اول خوِد زندگیعني

 !.... ی دھی خواھد انجام می که دل ات میتو که ھر کار. ما را رھا کن ذھِن ِسِمج و َچموش، یا :یعني چه؟ یعني

   :نکهيجه اينت

  .داردتان يبرا ی چه طرحید زندگينيد و ببيشم باين لحظه تسلياشما، 

  ني َرسته بین، از بنِد ھستيوانگاِن َجسته بيد  

  ن دل ُبَود داِم ب:ين، کاي، دل بسته بیدلیدر ب

  .   بسته اندی دل اند، اما دِل شان را به خدا، به زندگیکه بيدر حال. ر جسته اندين زنجي از ایعده ا
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  .  بسته انداوده، به ي، به جھان وصل بود، اما بعد، دل از فُرم بریارابتدا، دِل شان، ُپر از گرفت

  . ؟! ببندمید من چگونه دلم را به زندگييشما ممکن است بگو. نه ست؟ ین تئوريا ايآ

  . ديرا از آن جنس ھستيز.  شودی بسته مید، ب:فاصله به زندگينکه شما، دِل تان را از جھاِن ُفرم باز کنيبمحض ا

  .  ما، داِم ب:ستیدِل اصل

رنگ ي و بیذوب، ُمنتف.  ماندی نمی، باقيیکتاي ِشِگفِت یِ ، در فضای و نا ھنجاری و ناگواریر، آشفتگيُ ھر مسئله و َتحَ 

  .  شودیم

  .  دھندی، آرامش شان را از دست نمیماِت زندگي حضور زنده شده اند، در نام:یِ اي که به ھشيیانسان ھا

  . شوندیاز آن فضا، ِاشباع م. ند کنیر ميرا درآن فضا سِ يز

  ر شديت سين وAير شد دل زين ديا ھيزوتر ب

  اين گفتِن زوتر بيَمستش کن و بازش َرھان ز

  . مياج دارينکه ما به کمک تو احتي ایا برايزود ب

م ينخواھ آن خارج یِ  ھای دھد، ما از گرفتاری نشان می که مِن ذھنيیک ھا و راه ھاي تکنۀليم که بوسي فھمینجا ميا

. ستي نیست، زندگي که خدا نيیبه سمت و سو.  کندی را تصور، و به سمِت آن حرکت میزي دائم چیمِن ذھن. شد

  .  داردی و نگه میجه ما را در ذھن زندانيدر نت!. يیايد بي تو با: کندیب ميجسم است و مدام ترغ

   : کنمیل، من دائم تکرار مين دليبه ھم

  .ميتسل. ميتسل

  .  شودیھمان م"  خواھد و حتمای ست، ھمان که خدا می طرح زندگیِ ن لحظه و اجرايِن ايت و َتمکيّ عم، َتبَ يتسل

 با ید که زندگياجازه بدھ.  شودید که کار درست ميد ديد، خواھي را بکار نبرید و عقِل مِن ذھنيم باشياگر شما تسل

  .  شما را سامان بخشدیِ ت ھايِخَردش وضع

  . ر شدهيِت ِذھن، سيَ م از ِوAر شده و دليد. ايزود ب

  . ا، باز َرھانين گفتِن زودتر بي کنم او ھستم، مرا مست کن و از ایمن که فکر م

  .زدي خیگاِه ذھن برمين عجله از پايا. مي کنیعجله م.  ستیاز موضِع مِن ذھن"  اکثرا:ا، دو نوع استيزودتر ب

  ... شوم؟ یور زنده م به حضی شوم؟ کیده ميين ذھن زاي از ای ک:ميي گویما م

  .دي مانی میشتر در ذھن باقيد، بيشترعجله کنيھر چه ب

  . ايد زودتر بييد بگوي نبا:دي گویم به شما مير مستقيموAنا، غ

  ست؟ يکاِر ما چ

   .ن لحظه ستيزه با فرِم اي و عدم ستی شدن با زندگیم و موازيتسلکاِر ما 

  . ميه ھستن لحظيِر اتفاِق اي زیِ  ما فضا:نکهيدن ايفھم

  .ميستيما از جنِس اتفاق ن

  . مي اُفتیما اتفاق نم
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  . ميِر اتفاق ھستيما از آن جنِس ثابِت ز

م طرِح ينيم ببي خواھیم. ميعجله ھم ندار. ميزي ریم را به ھم نميحالِت تسل. مي سپاریم و بخاطر مي دانینھا را مي اۀھم

  !.  کو؟:ميينکه بگوي بمحِض ایول. مي بریم بکار ميِن حال، ھر چه در توان داريست؟ در عي چی زندگیِ بعد

  .ميبه ذھن رفته ا

   بوالحسنین َرسن بربند پايبگشا ز دستم ا

  ُپر ِده  َقدح را تا که من َسر را بنشناسم ز پا

  .دينکار را بکنيد ايشما با. را ببند)  ستینجا مِن ذھنيا( بوالحسن یِ پا.  را باز کن)طناب(ن َرَسن ياز دستم ا

  . مي شنویم، خودمان ھم ميي گویھا را منيا

  . مي کنیم، خودمان ھم عمل مي کنیم، خودمان باور مي شنوی تو بکن، خودمان م:ميي گوی میبه زندگ

  .  افتندین اتفاقات مي اۀد، ھمين لحظه را قبول کنياگر شما اتفاِق ا

سر . دي شوی میمسِت زندگ.  شودین باز م تایِ ، دسِت آرامش و شادی شود و دسِت زندگی تان بسته می مِن ذھنیِ پا

   : کهین معنيبه ا د،ي شناسیاز پا نم

  .ديري گی آن قرار نمی ھا و اداھایتحِت نفوذ و تسلِط باز. دي کنیبه حرِف ذھن گوش نم

  . مييايرون بيم از ذھن بي توانیم، نميِم اتفاقاِت لحظه نشوي، تسلیار و جديادمان باشد تا ھشي

  .  ستی، بازیکاِر زندگ

 ۀھم.ميري میم ومي شویض ميک روز مريم، يي آیا ميک روز بدني شود، یگر کم مي دیاد و روزي زیزيک روز چي

، حاA من را يیايمين مواِد شيھم.  بوديیايميک روز خاک بود، مواد شين بدِن ما يھم.  فُرم استیِ باز.  ستینھا بازيا

   . ستیارياصل، ھش.  فُرم استیباز.  سازدی مگر راي دیکيگر بدِن يصد و پنجاه ساِل د. ساخته

  .د شدي برتر، وصل نخواھیِ اريد، به شعور و ھشيا را رھا نکنين بدن و ماِل دنيد، ايشما تا مست نشو

  .  اندیباز. ستندي نیچکدام جديکه ھيد، در حاليري گی میم را جدي مفاھ... رفتارھا، ۀ حرف ھا، ھمۀھم

ن يند و از بي آیوگرنه ُفرم ھا بوجود م. ک استي آورد، نی بوجود می که ِخَرِد زندگ رایآن ابتکار. ستي نی جدیچيھ

 ی رسم، از مقام می شود، به مقام می شود، بزرگ می کنم، خانه ام کوچک می کنم، ضرر می سود م: روندیم

  :دينکه امتحان شوي ای برایبھانه ا.  ستیس دھي سروۀنھا بھاني اۀ ھم...اُفتم،

ن ِخَرد به سمِت يزد؟ اي رین معرفت و ِخَرد به کارھا مي شود؟ ایان مي، از شما بيیکتاي وحدت و یِ  فضاا ِخَردِ ي آ

   شود؟ ی میمردم جار

  . دي شوید، از جنِس اتفاق ميري بگی را جدینکه زندگيھم

  

  ١٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ؟یروی؟ گستاخ و افزون میروی مرا چون ميیگو

   تا کجا؟يی آخر نگویرویبنگر که در خون م
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  !.ی روی میاديز!. ی گستاخ شده ایلي؟ خی رویو چگونه م ت:دي گویبه من م

  .  کنندیم، مردم تعجب مي را خراب کنیت شدگي ھم ھویِ  که ما، ُفرم ھایوقت

   !.ی رویم تا کجا؟ يی آخر نگویروی که در خون منگاه کن

م ين لحظه حاضر و ناظر باشيدر ا. ميم کامل شويم؟ تا آنجا که تسلي کنی ھا را خراب میت شدگيتا کجا ُفرم ھا و ھم ھو

  . مي شویم و جاريم، اعتراض نکنين لحظه فقط نگاه کنيدر ا

  .مي کنی شود و ما نگاه می می جاری عشق و ِخَرِد زندگیعني

   دلیھا مفرشی دل بر رویھاگفتم کز آتش

  شايما  ْفَعليَ    دل تا بحری غلط در سودایم

  .  دل ھستندیِ  آتش ھا، ِخَرد،يیبايعشق، ز.  دل گفتمیِ من از آتش ھا

  .  شودی می از ما جاری و خرِد زندگيیباي ست، عشق و زی دِل ما زندگیوقت

   .َغلَطم یبر آن بام م. ن دل استي ایِ تمرکِز من رو

   َغلطتند؟ یم چه یِ ، رویاري مردم به صورِت ھش:ديدقت کن

  .  رودی گذشته راه ميیگو.  زنده ھستندۀگذشت" اکثرا. ت انديبا گذشته و با ذھن ھم ھو" اکثرا

ن يا.  روندی آن راه می ست که رویانگار فرش.  شودینده شان، بر اساِس گذشته پھن مي و آی زندگیت ھايوضع

  .  شودی گذارند و فرش، گذشته، به تکرار پھن میمدام پا م.  کندیفرش را امتداِد گذشته پھن م

  ... جش، با درد، با ، با حسرت، با رنیمانيبا پش. نه شود؟ یا خوب پھن ميآ

  .  کندی آن را پھن میمِن ذھن

  د؟ ي روین دفعه، شما چگونه جلو ميا

 اُفتد، شما پا ی مین لحظه ھر اتفاقيا. ديم ھستين لحظه تسليرون آمده و ايد، از زمان بيِت تان را از گذشته کنده ايھو

  . دي ھستیم و موازي بعد تسلۀلحظ. دي گذاری آن میِ رو

  !.  شما فرش را پھن کندۀنکه گذشتينه ا. دي ھستیندگمراقِب فرِش ز

  . ستيخ:ق ن. توھم ذھن است. ستي نین ِخَرد َورزياما ا.  ما، امتداِد گذشته ستۀندي آ:ندي گویک عده مي

  د؟ يرکنييد چگونه تغي خواھیشما م. ر استييذاِت جھان، تغ

  !.  ماست؟ی و بدبختیشتر شدن گرفتارير، بييا منظور از تغيآ

 ام باشد که یه اش ھم ھر چه مانده امتداِد مِن ذھنيمن اRن شصت و ھشت سال دارم، بق: دي مثِل من بگویکس" مث:

   .نهن درست است؟ يا ايآ.  بودهی ُپر از درد و گرفتارۀگذشت

 Aین م آیِ م را روي کند، پای فرش پھن می شوم، زندگیم مي من تسل:ميي گویگر ھم ھست، ميک نوع برخورِد ديحا 

 یگِر زندگي شوم، فرِش دیم ميباز تسل.  گذارمی آن میِ  کند، پا روی پھن میگري شوم، فرِش دیم ميدوباره تسل. گذارم

  .  دھمیب ادامه مين ترتي شود و به ھمیپھن م
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   : که عبارتِ يیتا جا.  نکنمیچ اعتراضيگر ھي که ديیتـــــــا جا

  . نده شود، در من ز " خواھد بکندی که میخدا ھر کار" 

  . ندي آفری ست که مید، زندگي اُفتد نکنی درآنچه که اتفاق میچ دخالتي ھیعنيد، ينکار را بکنيا" اگر شما واقـــــــعا

  . دي ھستین لحظه، آشتيشه با اي شما ھمیعني

ِز يچ چيھد که ي رسی ميیايکه به دريطور. دي ھستین است که با اتفاِق لحظه آشتيد، معادِل اي ھستی آشتیبا زندگ

   :ديينکه بگوير از ايغ. ديني بی نمیگريد

   .م نداریگري کند و راِه دی من باز میِ ت ھا را روين لحظه وضعي ست که در ایزندگ

  . جوشدی، از درونم می با زندگیآشت . دھمی گوش نمی من به عقِل مِن ذھن:یعني

  . ستي خواھند بکنند، مھم نی که میا ھر کاريمردم ھم انتقاد 

  کشدیبان ميرسد جان را گری میدم رسولھر 

  اي به اصل خود بیعنيدود ی میاليبر دل خ

ال به ما ينکه آن خي َدَود، مثل ای میالي ِکَشد و بر دِل ما خیباِن ما را مي رسد و جاِن گری می، قاصدیھر َدم رسول

  . ی از اصِل خودت دور شده ایعني.  به اصِل خودت برگرد:ديبگو

  جرانصل جو نه ھِ  وَ یران ني عقل باش حیا

  بيست غاي زان کس که نیچون وصل گوش دار

   :نھمه صحبت، جوھِر غزل مشخص شديپس از ا

  . ران شودي باشد و حیدر شگفت" د دائمايعقِل ما با

  .د و نه ھجراني جوی ست، نه وصل میراني که عقل اش دائم در حیکس

  .  داردی م وصل و ھجران، در ذھن ما را گرفتار و نگهيۀن قضيا

   .ستميبلد نگر ي من د:ديران شود و بگويد حيفقط با

 آن ۀليست، و اگر بوسي نی، کاره ای، ذھنی جسمیِ اري ما، ھشیِ م که عقِل ما، عقِل مِن ذھني شنوی میاريما بعنواِن ھش

  .  رومین، که ذھن ام منعکس کرده مي دروغیِ  خدایِ عقل در ذھن بدنباِل وصل باشم، به سو

  . ن استي ذھن، دروغۀليوصل و ھجران، بوسن حِس يا

  .ی انتظار داریعني، یگوش دار، بيست غاي زان کس که نیچون وصل گوش دار

   .!ب نبودهيچ موقع غاـــــــي که ھی از آن کسیچگونه انتظاِر وصل دار

دن يذھن است و دنباِل رس که در ین، کسيبنابرا. ميما او ھست" اص:. شه با ماستيھمـــــــ. ستيب نيچ موقع غايخدا، ھ

  . رسدیچ موقع به او نميبه خداست، ھ

  . م استين راه تسليبھتر. ميد حرکت کنيبا ذھن نبا

  ست جز توي جان بخش ک،ست فقر و حاجتيجان چ

  طالب مَ ۀج معشوقيوابله حَ  ِق یا
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   ماه وسط و ستاره ھا، ما انسان ھا، در اطرافش؟:ادتان ھست که گفتي يیآن صحنه آرا

رون آورد، چه يش را بي گردوھا را انداخت و از سوراِخ درخت ھا، دست ھاۀش را باز کرد و ھميانسان دست ھا یوقت

   ماند؟یم

  .  به جھانیازي نی بیعني فقر، .فقر

 من ھمسرم ھستم، من بچه ام ھستم، من پولم ھستم، من : اُفتدیادت نمي ھستم؟ ی من ک:ديي گوی شما میدر آن حال، وقت

  .  من ھستم:ديي گوی من پرفسور ھستم، من دکتر ھستم، فقط ممعلم ھستم،

  .  ن ھستم، من آن ھستمي من ا:دي گوی دائم میمِن ذھن

  .مي ست که ما ھستی زندگیِ  پایِ ، روی مِن اصل.ی و مِن ذھنیمِن اصل: ميما دو نوع من دار

  . ميده ايم، که به جھان، چسبي ھم ما ھستیمِن ذھن

  . ش آمدهيم، فقر پيرد خودمان را آزاد کیوقت

  .ی به زندگیازمندي به جھان است و نیازي نیفقر و حاجت، ب. رمي گیت نمي من از جھان ھو:یعنيفقر 

  .  مایِ  خواسته ھاۀازھا و ھمي نۀ حوائج و ھمۀ ھمۀمعشوقه و قبل.  ستیست؟ جان بخش، زندگيجان بخش ک

د که ي دانید و مي کنیگاه، خلق ميد، از آن پاي خواھی مروني جھان بیِ د، ھر چه براي روی ميیکتاي یِ  به فضایوقت

  . دي رویرون نميب. ن سعادت و موھبت ، از آنجاستي اۀمنبِع ھم

   .کارکن، در کارگاه باشد نھان :گفت" قب:

   ع:متیکينک يامت ايک نقد شد قنَ 

  غاربطالع شد آفتابت از جانب مَ 

 شود آفتاب از مغرب یامت مي قین اعتقاد متداول است که وقتين، اراياِت اي درفرھنگِ ادب:گفتم" ھمانطور که قب:

  .  کندیطلوع م

د، نوِر ي از ستاره گان تا بحال، نوِر خورشیبعض.  ماه در وسط و ستاره ھا اطراِف آن ھستند:ميين است که بگويمانند ا

  .  کردند، اRن از ذھن، از مغرب در حاِل طلوع ھستندیماه، نوِر خدا را جذب م

ت به ي و توان و ص:حی، انرژیھر چه زندگ.  رفتی فرو مبات:قزدر آنجا، مثِل يتا حاA، ھمه چ. ذھن، مغرب است

  :ميم کردي تقدی مِن ذھنبات:قِ م، به ي مان کنیِت زندگيفي و کینکه صرِف شادي ایِ سمِت مان روانه کرد، به جا

   توانم تحمل اش کنم، دعوتم نکردند،یر از او باشم، نمد بھتيدم، باين را گفت، پشت سرم حرف زدند، رنجي ایف:ن

  .  ھستندی مِن ذھنیِ  ھابات:قنھا يا... دم نکردند، يياحترام نگذاشتند، تأ

  . امت نقد شدينک، قيا،  ع:متیکينک يامت ايک نقد شد قنَ 

A آمدِن آفتاِب ما از ذھن ست، وقِت باين صحبت ھا نيد، اRن وقِت اي شنوین صحبت ھا را مي که ای کسانی بشر، ایا

  .ک ع:متين ھم يامِت توست و ايق. امت استياRن ق. است

   .غاربطالع شد آفتابت از جانب مَ . آفتاِب تو در حاِل طلوع است

  .  آوردی، خدا، از مغرب ھا باA مید، آفتاب را زندگيم شوي آورد، اگر تسلی تو به طلوع در نمیِ ن آفتاب را مِن ذھنيا
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 کند و باA یم، آفتاِب شما، از ذھِن شما طلوع مي که امروز راجع به آنھا صحبت کردیت آن موارديثِر رعاپس، در ا

  . دي آیم

  ...، ,,نم ي خواھم ببینم، با ذھن مي خواھم ببی شود؟ عجله دارم، می میصبر ندارم، ک ,, :، نگوی مِن ذھنۀليشما بوس

   ". یني ببی توانیبا ذھن نم" 

   .ميل شويم تبدين توایما فقط م

  .ديل شويد به جنِس او تبدي توانی میول. دينيد با ذھن خدا را ببي توانیشما نم

  :مي کنیريم زنده شدن به حضور را اندازه گي با ذھن نخواھ:ادمان باشديشه يھم

  . ,,د ياوريدم، خط ِکش بينم چند درصد به حضور رسي خواھم ببیمن م,, 

  " .  شود اندازه گرفتینم" 

  !. دي مثبت شده ایِ ف و مملو از انرژيچقدر آرام و لط!. دي عوض ُشده ای شما کم:ج مردم به شما خواھند گفتيدربت

  . شما ھستندیِ ت ھا حاميد که وضعي شویبعد آرام آرام خودتان متوجه م

  .  کنندی می شود، ھمکاری که به شما مربوط میدن به اموريگران در سرو سامان بخشيد

A دوسِت تان دارند، یعده ا.  گذارندی چرِخ تان نمیِ مردم چوب ...   

   :یول. ت ھاستينھا ع:ئِم درست شدِن وضعيا

  .ن به کمتر امتحان خود را َمَخري پدر        ھیتحان بر امتحان است اام

  دگان رايدگان را محنت رسيمش رَ رکِ دَ 

   تو غالبۀذب جَ ی ای جانیھاذبهزان جَ 

  . ت شده اندي که با ذھن ھم ھویي ھستند؟ آنھایِدگان چه کسانيَرم

ت ھا، دردھا ي، فُرم ھا، وضعده ھايبه پد، مي شویبه ذھن وارد م ما :ميگفت. مي را صحبت کردیت شدگيامروز ھم ھو

 یِ  آنچه را که در جستجوی، ولمي کنیجستجو م خود را در آنھا یِ  و خوشبختمي بخشیت ميحِس ھو و به آنھا، دهيچسب

  . مي شویگم م، بِعکس، در آنھا مي کنیدا نميپم يآن ھست

، ) کنندیق مينکار تشوي کنند و ما را ھم به اینکار را مينکه ھمه ايل ايبدل(م ي کنیھم اصرار م" م و معموAياد اصرار کنياگر ز

  .مي َرمی مین زندگين لحظه، از اياز ا. مي َرمیم

   .ن لحظه، جا و وطِن ماستيا. ن لحظه ستي خدا کجاست؟ خدا در ا:ديد بپرسياگر بخواھ

ن ي کنند، در ای مینده زندگيا در آيش يلھا پشتر مردم، در سايب. مي روینده ميم، به گذشته و به آي َرمین لحظه، مياز ا

  .زدي ری، به فکرھاشان نمیر و ِخَرِد زندگيجه حکمت، ضمينند در نتي بین لحظه را نمي نقِد اۀتجرب. ستنديلحظه ن

  .  خواھند دوباره زنده کنندی کھنه را میِ حـــــــالت ھا

  . ستي ممکن نیزين چيچن"  دانند اص:ینم

  . ھستنددهين لحظه َرمياز ا

  د؟ي کنید و فرار مي َرمین لحظه چگونه ميد از اينيشما بب
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  . ده انديچاره ھا درد کشين بيرا، ادگان يمحنت رس. ن لحظه، فرار از خدا ھم ھستيفرار از ا

  . م شودي خواھد تسلی نمیعنين لحظه بَِرَمد، ي از ایھر کس.  شودین لحظه، ِبَرَمد، دچاِر درد مي از ایھر کس

  .  َرَمدیگر نميد و شرط، قبل از قضاوت قبول کند، دين لحظه را بدون قياتفاِق ا یھر کس

   . تو غالبۀذب جَ ی ای جانیھاذبهزان جَ  شود، یک لحظه از محنت و رنج خ:ص مي

، اRن یاري، شما بعنواِن ھشیعني.  بر جاِن ما غالب استی  زندگیِ روي دھد که، نید مي غالب ھم، به شما امۀَجذب

 ی میويق به لذِت دنيد، تشوي کنیگر، که شما اعمال مي دیيرويد، ني شویده مي کشیيکتاي یِ ، خدا، بسوی زندگۀليبوس

  . گريد و او از طرِف دي ِکشیک طرف ميشما از . کند

 دياد ھستيِر فشار و درِد زياگر شما ز.  شودین کار، سبِب درِد شما ميا. شه غالب استي، ھمی، خدا، زندگاو ۀ جذبیول

  چگونه غالب است؟.  او غالب استۀ ِکشد، جذبی شما را می بناِم زندگید که جوھريبدان

  .  کندیرد و شما را دچار درد مي گید، از دسِت شما ميده اي را که به آنھا چسبیيزھايدائم چ

   : کنندینکار را مي، ایرونيگران، مردم، عوامِل بيبنظِر شما، د

   ...!,,د چکار کردند ينيا، بب مروت ھی بی انصاف ھا، ای بیا,, 

  . دين کار است و شما خبر نداري گرِم ایجذبه ا

 ۀد جذبيبگذار. ديدن را رھا کنيچسب. دي ھستین کششيِر چنيد که درگيد، بداني و اضطراب ھستیِر فشاِر گرفتارياگر ز

  . ديک ذره ُشل کنيغالب، بِِکَشد، 

  . دي آید، ھزار دست به درد مي شویده مي کشیگرفته، وقتد و ھزار دست گردوھا را يشما اگر ھزار دست دار

  .   ِکَشدی ماود، يد وبروي دست ھا را باز کنۀ که ھمی تا موقعیول

  دهيده صبح خدا دمين دو ديند ايتا ب

  ده مطلوب گشته طالبيدام طلب در

  . نديدِن صبِح خدا را ببي دمی درونۀدين دو ديتا ا

  !.ستي جنِس تان چ:دي شوی که شما متوجه می صبحیعنيصبِح خدا . ن صبح استير از ايصبِح خدا، غ

  .  داِم طلب استین مِن ذھني شود و ایروز م

  . ديد و طلبکار باشي داشته باشمننکه ي کند با اید، فرق ميد و طلب داشته باشي شویکيشما اگر با خدا 

  .   آوردی ببار میگرفتار.  ست و تلهید، داميد و طلبکار ھم ھستي دارمن یوقت

  .دي روید و مي شویده ميِکش. دي شویده ميي شما از ذھن زایعني َدَمد، یصبِح خدا م

   !. شودی شود، مطلوب، طالب میده مي، دریداِم طلِب مِن ذھن

  ینه تجلييعشق و طلب چه باشد آ

  بينه معايينقش و حسد چه باشد آ

  .مي کردی درست کرده و عبادتش می ذھنیيخدا" قب:
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ما . م و تو معشوقيما عاشق ا. م تو ما را بِکِش ببري گفتیم و به او مي ھم داشتی ذھنیيم و خداي، من، بودینِر ذھيتصو

  .م و تو مطلوبيطالب ا

 ی، چه میل شده ايتبد ،اوبه  تو ،، حاA کهی شده ااول به يده شد، اRن تو تبدي آن دام دریوقت. مي در داِم طلب بودیول

  .  عشقیعنين يد  و ايو شی میکي یشود؟ با زندگ

  . است از آنطرفیيبايبع:وه طلِب شما، طلِب ِخَرد و آرامش و عشق و ز

  ست؟ي آن چد ؟نامَ  یم  را عشق و طلبیزيچه چ

  . کندی که نور ماه را منعکس مید مثِل ھمان ستاره اي شوینه ميي شما آیعني. ی تجلۀنييآ

  . شماِق يطراِن برکاِت خدا از ي بیعني یجلت.  کندیان ميشما بِق يطر خدا خودش را از "دائما

  . شودی میخدا در شما متجل

   ؟نقش و حسد چه باشد

.  بخشدیت ميزھا ھويم به چي ست که گفتی، ھمان بافتیمِن ذھن. ت استي، با نقش ھا ھم ھویمِن ذھنب، ينه معاييآ

  . کنندینھا در اثر چرخِش ذھن، آغاز به حرکت ميمجموع ا

  . چرخدیز، مدام مين چيگر و اي دیزي بعد در مورِد چۀم و لحظي کنی فکر میزيک چي یما اRن رود که يني بیشما م

ر ين تصوي سازد که ای میري مختلف، تصویِ زھاي چیِ ن تمرکز ما رويا.  مختلف استیِ زھاي چیِ  تمرکِز ما رویعني

  .  ستیِر مِن ذھنيتصو

  . نقشیِ  ست و ھم به معنیر ذھني تصویِ نقش ھم به معن.  ھستندیِر ذھنيم که نقش ھا ھم جزو تصاويفراموش نکن

  م؟يدي، چسبی، نقِش مادریچقدر ما به نقِش پدر. ی، نقِش مادری نقِش پدر:مثلِ 

اج ي کنند، به نقش احتی، حفظ م)پسرش شصت ساله ست( ی تا سن ھشتاد سالگ) از مادرھایبعض( را یمادرھا نقِش مادر

  . ميندازيد بينقش را با. دارند

، نقِش ی، نقِش مادری، نقِش پدریمرئوس، نقِش یسينقِش رئ. ديندازيد بيد باي بعھده گرفته ای که شما در زندگیھر نقش

  . ميستينقش ھا ما ن. ميستينھا ما ني، ایفرزند

  .  کندی می بازی به گونه ایرد و با ھر نقشي گی مختلف می ست که نقش ھاین مِن ذھنيا

. شه حسادت داردي دارد ھمیھر کس که مِن ذھن.  از جنِس نقش است، حسد ھم دارد کهیست؟ ھر کسينقش و حسد چ

.  کندی میابيسه خودش را ارزي باشد فقط با مقای دارد، اگر قوی که مِن ذھنیھر کس.  نداشته باشدی شود حسودینم

  .    آوردیشه کم مين حسود ھم ھست، ھميبنابرا

  .ميب ايعا مۀنييآ، بينه معايينقش و حسد چه باشد آ

  ... و ,, نطور است و آن آنطور است ين ايا ,, :ميني بینقص ھا را م. ميني بیب را مي ھمه اش معا

شما با خرد .  ستیزدي ایِ اري کاِر ھشیِ نقص جا.  خوب استیلينقص خ.  ما پلکاِن تکامل اندیِ که نقص ھايدر حال

  . دينگاه کن. ديم:مت ھم نکن. ديريراد نگيبه نقص ھا ان خودتا

  ". د يد، نقص را برطرف کنيِخَرِدتان را بکار بر" 
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 یدر رفع شان م. ميري پذیشه ناقص است و ما نقص ھا را ميجسم ھم. د در جسم کمال وجود نداردي دانیشه ھم ميھم

   :ن استين کار ايبھتر. ميني بینقص ھا را نم" اص:. مي کوبی آنھا را به َسِر مردم نمیول. ميکوش

  ...  شود، ی شود، خوب است بھتر میت، بھتر من خوب اسيآفر

ند، ي بی خواھد بزرگ کند، نقص ھا را میرادھا را ميت است، اي که با نقش ھم ھوی ھر کسیول.  ستین راِه ترقيا

  .ندي بی ھا را نمیخوب

   :دي گویحال موAنا م. مي شناسیم، نميني بیمان را نمي نقص ھایم وليني بی خودمان را می ھایما خوب

  ھا سخنیھا تا گفتملبل چمنکو بُ 

  چ کاتبيا دست ھيھا نگذشت بر دھان

ھاست؟ چمن خوانِ  نغمه بلبلِ  که یانسان آن ،یبلبل آن کجاست  

 چکسيھ حال تا که ميبگو یيھا سخن من تا دارد، کار و سر گل با ند،يب یم را ھا یيبايز و دهيرس حضور به یعني

.ستين ھا نقش به مربوط ھا سخن نيا. ننوشته یکاتب چيھ دست. نگفته  

   صورت نه از صاف و نه از کدورتیھانه از نقش

  راتبھد نه از مَ  نه از زُ ی و نه حالینه از ماض

 ی صورت، راجع به موضوعاتیِ نه من و نه شما، راجع به نقش ھا.  آورمیمن، ِخَرد، برکت، عشق، را از آنطرف م

  . مي کنیصحبت نم، ز کدورتنه از صاف و نه ا : پردازدیکه ذھن به آن م

  .  و کدورت، مربوط به ذھن استیصاف

، گذشته و نه از ی و کدروت ذھن است، نه از ماضیر از صافي که برکت ھمراه آن است، غیزديرنگِ اي بیِ اريھش

نده ي به آ،ی مِن ذھنۀ که بر اساِس گذشتی، کس)ک سکه ستي یِ نده دو رويگذشته و آ(د ي گوی که از گذشته میکس. نده ستيآ

  . ُپر از نقص است.  کندینگاه م

  م؟ يما اRن از چه ناراحت

  م، ينکه چقدرمشکل داشتيم، از اينکه نقص داريم، از اي نکردینکه زندگياز ا

  ...  ما بوجود آمد، و ینھمه مسئله براينکه چرا اياز ا

ن ياند و ي بی، حال را ھم گذشته میھنمِن ذ. مي ھستیار ناراضي ماست و از آن بسی مِن ذھنۀي ما، پاۀ و گذشتیماض

  . غلط است

  . ديي گویگر از گذشته نميد، دي گردی گذشته برنمیِ گر به مشک:ت و چالش ھايد، ديم شوي تسلیشما اRن وقت

  .دي روینده ھم نمين، به آيبنابرا

  . ديستينده در تردد نين گذشته و آيدائم ب
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ن لحظه ي ایِ ست، به معني نین حاِل زماني، منظور اینه حال، نجايا، ب نه از زھد نه از مراتی و نه حالینه از ماض

، ی کند، مِن اصلینده کار مي با گذشته و آیمِن ذھن. نده ست که مربوط به ذھن استي گذشته و آیِ زمان، ُبعِد افق. ستين

  .ن لحظه ستي با اودر 

، به فکر و یتناھي آن نظم و قاعده و شعوِر A و آرامش، ازی و شادین لحظه ست و ِخَرد و برکت زندگي که در ایکس

  .  شودیراب ميست، اRن سيبه فکر گذشته ن" زد، اص:ي ریجسم اش م

  م؟ يما چرا از گذشته ناراحت ھست

 بھتر یليگر بود اRن وضع ام خياگرھمسرم کس د.  ازدواج کردم که خوشبختم نکرد، اشتباه کردمیبا کس,, : ميي گویم

 وجود دارد، یاشکال,, . ,,  مان روبراه بود یم اRن زندگي رفته بودیگريم، اگر به مملکت دينجا مانديما ا ,, .,, بود 

  .,,د کوچ کنم و بروم يبا

 ی از درون شما مید، خرد و معرفِت زندگيم شوياگر شما اRن تسل.  در اعماق وجود شماستیزندگ. نھا توھم استيا

  .ست، در اعماِق وجوِد خوِد شماستيگر ني دیرون و در مملکتيدر ب.  کندیراب ميد و شما را سي آیجوشد و باA م

  . شودیچ موقع کامل نميرون است و ھيند، مربوط به جھاِن بي بی میب، مِن ذھني معاۀنيي که ماننِد آیين نقص ھايا

.  شودیل نمگر، مشکل ما حي دیِ گر بودن، با مملکت عوض کردن، با کوچ کردن و رفتن به جاي دیبا ھمسِر کس

  : مي گردی اول بر مۀ، باز به ھمان نقط... گر و ي دیِ گر، جايگر، مملکت ديھمسِر د

  . ,,خود رفتم ينجا خوب بوده و بيا,, 

  ... م، ي رفتی بود، از اول نمینجا زندگيم که اگر ھمياما توجه ندار

  . نھا ھمه توھم استيا

 کند و خود را در مراتب و مقام و منزلت آراسته و ی میيسا و پاری وحدت، زاھدیِ ، خارج از فضاینکه مِن ذھنيا

  .   مرا بفھمدیِ  ھستم که حرف ھایمن دنباِل ُبلبل.  کنمی بخشد، صحبت نمینت ميز

  ش را تو فرمايفت از جا باقرَ عقلم ِب 

  بيد و غايرت نرفته کس ناام از دَ یا

.  کندیان ميب زنده شده در درون شما یِ ه اش را زندگينھمه صحبت، بقيپس از ا  

.دي کنی او گوش میشما به صحبت ھا  

   . شما خاموش شدهیِ مِن ذھن

  . ده، نخواھد رفتيب و به حضور نرسيد و غايچکس نا اميرب او ھد که از دَ يمتوجه شده ا

  . د و نا کام نرفتهيرب تو نا ام از دَ ی کسیعني.  ناکامیب باشد، به معني توانست خایالبته م

د، از درب او نا ير شوين مسيم وارِد ايتسلصبر و  دھد که اگر شما با تعھد و با قانوِن جبران و با ین به شما نشان ميا

  . د ماندي نخواھیدر مِن ذھن"  کام:یعني. د شديب، نخواھيد و ناکام و غايام

  .شرفت دارديل به پيتما خالص و ناب، یِ اريھش ۀاراد

  . دي نداریشرفت، چاره ايشما جز پ.  دھدیمشه رو به بھبود سوق ي خودش را ھمی الھیِ روين
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