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  ٣٣٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  قرارست یسماع از بھر جان ب

   انتظارستیسبک برجه چه جا

  شيشه خوين جا تو با اندين ايمش

  ارستي برو آن جا که یمرداگر 

  مگو باشد که او ما را نخواھد

  ن چه کارستيکه مرد تشنه را با ا

  شد ز آتشينديکه پروانه ن

  شه عارستيکه جان عشق را اند

  ديچو مرد جنگ بانگ طبل بشن

  در آن ساعت ھزار اندر ھزارست

  ري طبل برکش زود شمشیديشن

  که جان تو غ1ف ذوالفقارست

  شق بستانر و ملک عيبزن شمش

  دارستيکه ملک عشق ملک پا

   آب بگذاريین کرب1يحس

  غ آبدارستيکه آب امروز ت

 
  ٢٢١ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ستيتو مگو ما را بدان شه بار ن

  ستيمان کارھا دشوار نيبا کر

  
  ١٨٣٧ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 رفته ره درشت من بار گران ز پشت من

  دلبر بردبار من آمده برده بار من

 ٢۵٩٨ تيب ، دوم دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

   دکانیکودکان سازند در باز

  ر زمانيسود نبَود جز که تعب

  د گرسنهيشب شود در خانه آ

 ک تنهيکودکان رفته بمانده 
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  َگه است و مرِگ شب ین جھان بازيا

   پر َتَعبیسه خالي کیباز گرد

  ن عشقست و جذب اندرونيکسب د

   َحرونیت نور حق را ايقابل

  ن نفِس َخسي خواھدت ایکسب فان

  ؟ بگذار بسیچند کسِب َخس کن

  فيدت کسب شرينفِس َخس گر جو

  في بود آن را ردیله و مکريح

  
  ٣۴٢۶ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو

  یا م پردهيبشنو الفاظ حک

  یا خوردهِسر ھمانجا نِه که باده 

   چون ضال شدیخانه ايمست از م

   اطفال شدچهٔ يَتسُخر و باز

  ین سو آن سو ھر رھيُفتد ا یم

  یخنددش ھر ابلھ یدر ِگل و م

   اشین و کودکان اندر پياو چن

   اشی و ذوق میخبر از مست یب

  خلق، اطفالند، جز مست خدا

  ده از ھوايست بالغ جز رھين

  ا لَْعب و لھوست و شمايگفت دن

  د خدايت و راست فرمايککود

  ی کودکیرون نرفتياز لَِعب ب

  ؟ی باشد َذکّ ی َذکاِت روح کیب

-----  

  جنگ خلقان ھمچو جنگ کودکان

  مغز و ُمھان ی و بیمعن یجمله ب

  ن جنگشانير چوبيجمله با شمش

 F آھنگشانینَفعيَ جمله در   

  ی ایجمله شان گشته سواره بر ن
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  ی ایپ ا ُدلُدلين ُبراِق ماست يک

  املند و خود ز جھل افراشتهح

  راکب و محمول ره پنداشته

-----  

  سوار تان دامن ھمچو طف1ن جمله

   دامن گرفته اسب وارگوشهٔ 

 F Gن Gالظ Gدي رسیغنيُ از حق ان  

  د؟ي دویمرکب ظن بر فلکھا ک

-----  

  شي خوید َمرَکبھايني بیآنگھ

  شي خوید از پايا دهي سازیمرکب

  شماوھم و فکر و حس و ادراک 

   دان مرکب کودک ھ1یھمچو ن

  
  ٢٣٢٠ تيب ، دوم دفتر ،یمثنو ،یمولو

   داند که خانه حادث استیآدم

   عابث استی نه که در ویعنکبوت

  ست؟ين باغ از کي داند که ایپّشه ک

  ستيکو بھاران زاد و مرگش در د

  حال د سستيکرم کاندر چوب زا

   بداند چوب را وقت نھال؟یک

  تشيّ ور بداند کرم از ماھ

  عقل باشد کرم باشد صورتش

  د رنگھاينما یعقل، خود را م

   دورست از آن فرسنگھایون پرچ

  ؟ی پریاز َمَلک باFست چه جا

  یپر ی می به پستیپرّ  تو مگس

  پرد ی باF میگرچه عقلت سو

  چرد ی میدت به پستيمرغ تقل

   َوباِل جان ماستیديعلم تقل

 ست و ما نشسته کان ماست هيعار
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  د شدني باین خرد جاھل ھميز

  د زدني بایوانگيدست در د

  زيگر یود زان م سود خینيھرچه ب

  زيوان را بريزھر نوش و آب ح

  د ترا دشنام دهيھر که بستا

  ه به مفلس وام دهيسود و سرما

   خوف باشی بگذار و جایمنيا

  بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش

  ش رايآزمودم عقل دور اند

  ش رايوانه سازم خوين ديبعد از

  
  ٣٩٧ تيب ، پنجم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  رد شکاريگ یخبر چون دام م یب

  دام را چه علم از مقصود کار؟

  فت؟دام را چه ضر و چه نفع از گر

  ش دارم شگفت ھدهين گرفت بيز

  ی برادر دوستان افراشتیا

  ی و بگذاشتیبا دو صد دلدار

  ن بودست از وقت وFد؟يکارت ا

  د مردم کردن از دام ِوداد؟يص

   و باد و بودیزان شکار و اَْنُبھ

   تار و پود؟یابيچ يدست در کن، ھ

  گاھست روزيشتر رفتست و بيب

   ھنوزید خلقانيتو به جد در ص

  ِھل ز دام یر و آن ميگ ی میکي آن

  کن چون لِئام ید مين دگر را صيو

  جو دگر یِھل و م ین را ميباز ا

  خبر ینت لَعِب کودکان بيا

  ید نيک صيشب شود در دام تو 

  ید نيدام بر تو جز ُصداع و ق
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  ٧۴٢ تيب ، چھارم دفتر ،یمثنو ،یمولو
   عاشقان آمد َسماعیپس غذا

  ال اجتماعيکه درو باشد خ

  رياFت ضميرد خي گیقوت

  ريبلک صورت گردد از بانگ و صف

  زي تآتش عشق از نواھا گشت

  زيآن چنان که آتش آن َجوْزر

  
  ٣٣٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 سماع آرام جان زندگانست

   داند که او را جان جانستیکس

  دار گرددي خواھد که او بیکس

  ست ان بوستانيته مکه او خف

  ک آن کو به زندان خفته باشديول

  ست انيدار گردد در زياگر ب

  ستيسماع آن جا بکن کان جا عروس

   فغانستینه در ماتم که آن جا

  دھستي کو جوھر خود را ندیکس

   کان ماه از چشمش نھانستیکس

  دين کس را سماع و دف چه بايچن

  ست سماع از بھر وصل دلستان

  ست  قبلهیان سو را که روشیکسان

  ن جھان و آن جھانستيسماع ا

   کاندر سماعندیا خصوصا حلقه

  انستيگردند و کعبه در م یھم

   ھمان جاستیاگر کان شکر خواھ

  گانستيور انگشت شکر خود را

  

*  
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  :کنم یم شروع موFنا شمسِ  وانِ يد از ٣٣٨غزِل با را امروز حضورِ  گنجِ  ۀبرنام ،یاحوالپرس و س1م با

  .است حضور گنجِ  ۀبرنام نيھفتم و نود و چھارصد امه،برن نيا

  

* 

 ٣٣٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  قرارست یماع از بھر جان بسَ 

   انتظارستیک برجه چه جابُ سَ 

  . ُفرم، از آنطرف آمده استی بیِ اري که بصورِت ھشیانسان. به انسان استخطاِب موFنا 

ده يين لحظه از ذھن زاي اگر ایحت. ستي نی داند از جنِس فُرم و ماده، از جنِس اق1ِم ذھنی ست که می جانیسماع، برا

  . بد و از جنِس فرم شود بچسی ذھنیِ  تواند به فرم ھای ست و نمیارينشده، اما متوجه شده که از جنِس ھشو متولد 

م، شناخت ي گذاشته ايیکتاي یِ نجا اسمش را فضاي که ايی او را به سمِت فضایاري که بصورِت ھشی جاذبه ایِ رويبه ن

  . ذھن خارج شوديیدو یِ  خواھد از فضاین شناخت ميدا کرده و پس از ايپ

  .ست اصِل اوست بلکه ي نی ذھن برود کهی را ترک، به حالتيیت دويوضع قرار است که یارانه، بيپس، ھش

  .ارانهيھش و یارياخت، آگاھانهنبار ي که از اول بوده اما ای ایاريھمان ھش.  شودیکي یبا زندگ

 یِ م و نه از جنِس ماده و فرم ھاي ھستیاريم که از جنِس ھشي متوجه شویوقت :ميھمانطور که بارھا صحبت کرده ا

  .مي دھی، به حرکِت فکر، واکنش نشان نمیذھن

مان انتخاب کرده اند، از جنس کلمه، لفظ و ي را که برای مان، اسمیکيولوژي تولِد بیِ م که از ھمان ابتداي شویمتوجه م

  .  دھد از جنِس مفھوم، فکر و ذھن استیبع1وه ھر آنچه را که ذھن به ما نشان م. مفھوم بوده

  شي خوۀشين جا تو با اندين ايمش

  ارستي برو آن جا که یاگر مرد

، تنھا ی گرفته ای جدیليت را خين مشغولي و ای خود که لفظ و مفھوم و فکر و ذھن است و مشغوِل آنھا شده اۀشيا اندب

  .  ستيیکتاي یِ ار است، آنجا فضاي، برو آنجا که ی ھستیارين، تو ھشيمنش

  . ِکشاندی پرتواِن درون، ما را به آن فضا میِ رويار با ني اختۀ قویِ ھماھنگ

ک ي به يیوي رادۀرنديک گينکه يمثل ا. مي کنیدن و آھنگِ کوک شدن و حرکت را استنباط مي، ما شن سماعۀاز کلم

  .  کندیم مي شود و فرکانس اش را با آن تنظی کوک ميیوي رادۀفرستند

 ست، یر شخصي و منافِع غی و ِخَرد و آزادیرخواھياِم آن خيک فرکانس، که پي ۀلي بوسیم، آھنگِ زندگيفرض کن

  .  شودیپخش م

م و ي شویم، کوک ميري پذین لحظه را ميد و شرط و قبل از قضاوت، فُرِم ايم، بدون قيم ھستي ما در حاِل تسلیوقت

، جاِن مان، یکه از کانال آگاھيم، بطوري کنیم مي تنظی زندگۀ با فرستنديیوي رادۀرنديک گيفرکانِس مان را بصورِت 

   ی و با نمادھاداريبم، يته در بشر با شناخت و سکوت و صبر و تسل خفیِ ، خدایاريھش.  شنودی را میآھنگِ زندگ
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  .  کندیم رابطه مي خود، گل و درخت و انسان، درست تنظیِ رونيب

  .  شودی میابد و جاري یرون راه مي، به بیکيزي و فی به جھان مادیرخواھيعشق و خ

 ست، درک ی زندگیِ  از مراحِل سطحيی آشنایقط برا را که فی بودِن جھاِن مادی و موقتيیم گذراي توانیبا ذھِن مان نم

  . ميابيدست ) یباز ھم ناکاف(ن شناخت يم و نه به عمِق ايم و نه آھنگِ آن را بشنوي را بشناسیم و نه زندگيکن

 آنند، فکر و ی که ھمه در جستجويیکتاي و ی آزادیِ  شدن با فضایکي جسم و ذھن، در کوک و ی ورایِ با حِس فضا

  .  کندیدن آغاز ميم و رقصي مان با آن آھنگ تنظجسم و عملِ 

ن تعادل و توازن و کوک بودن به ھم يم، اي نشان دھیم، واکنِش منفيم، بترسيم، مضطرب شوينکه قضاوت کنيبمحض ا

  .  خوردیسماع به ھم م.  خوردیم

ک دستش يستش باF و ک دي داشته، یِن سماع، حالِت خاصي که در توازن و کوک بوده، حیند موFنا ھنگامي گویم

 داده و البته، ھر کس رقِص خاِص یق و مردم مين و به خ1ي گرفته و به زمی را مینکه از آنجا انرژي اۀن، به مثابييپا

  .خود را دارد

 ی و پختگی خامۀ از مرحلِ یرا ويز.  کردی سماع بر پا میموFنا، موافق رقص و سماع ست و در ھر زمان و مکان

  . کرده بودیسپرل نفس يب و تکمياضت و تھذيق ريد بر طري مدیانيسال.  در آمده بودی سوختگۀگذشته وبه مرحلِ 

  ).ده بود که شمع را کشتي صبح دميیبه قول خودش روشنا(

م ي کنند تا بتوانی دارند و کمک میقي از آن موسيیم، رنگِ و بوي دھی که گوش می خوبیِ  ھایقيآھنگ ھا و موس

  .ميم و متعادل تر شوياورين بيياغتشاِش ذھِن مان را پا

ن است که فکر و عمل، با ي اش ای رقصند، معنی کوکند و می بدِن ما با آھنگِ زندگیِ  که فکر و عمل و سلول ھایوقت

  .مي رقصی و متعادل شده و ما می خوِد ذھن، بدون حِس وجود، با آن فرکانس موازیحت. ستيذھِن ما کوک ن

  .قِت دروِن ما، ارتباط بر قرار شدهيِن مرکِز دل، و اصل و حقيب، یق و کاناِل آگاھي از طریعني

  .  ستیِم ما با آن انرژيزان تنظي ما و میِ  درونیِ ِت آگاھي از سطح و وضعی ما، انعکاسیروني بیِ ت زندگيوضع

 یقيود و حقش از روِز قبل، انساِن نامحديا ھر روز بيم و ي بمانی نازل از آگاھیم در سطحي توانیم. انتخاب با ماست

  .ميرا بشناس

 ی حرکت و ت1ش، با آن انرژی فرکانِس زندگیِ م، اگر در راستاي ھستيیِت خدايدن به وضعياز آنجا که در صدِد رس

 و ِخَرد امورمان ی و انرژیقيم، آن موسي فکر و عمل کنیتناھي آن ِخَرِد Fۀشيم، با نام و انديم و کوک کنيخود را تنظ

  .  شودیمان گشوده مِي ک به روي اتفاقاِت نۀاز کند و درویرا اداره م

ش را ي درخواست ھاۀ تجسم، و ھمخدا بعنواِن یِر ذھنيک تصوي و منک ي ست، ی و جسمی مادیاريھش، یمِن ذھن

  .  کندین طرِز فکر و برداشت غلط است و کار نمي کند، ای اند از او طلب میکه ماد

  :مي گفت. رایِش مِن ذھنيِ دايم، آغاِز پي کنیادآوري

  .مين جھان آمدي، حلول کرده و از رحِم مادر زاده شده، به ایدر فُرم. مي بودیاري ابتدا، ھشـ

  .ل شدي که به ما تحمین مفھومياول.  ما گذاشتندیِ  انتخاب و رویان، اسميتوسط پدر و مادر و اطرافـ 
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  .ميديم و تنيدين اسم، تني شده و دوِر اگريِم ديم، جذِب مفاھيدي دیت خود را در آن مي حول و حوِش اسم، که تمامـ

  .مي بودِن خود را فراموش کردی و از جنِس زندگیارياز جنس ھشـ 

  .  واز جنِس فکر استی ذھنیم که مفھوم، مقوله ايمتوجه نشد

  . دارددرد بناِم يی، بھاین فراموشي دھد که ایت نمي برد که از کجا آمده و اھمیاد مي، از ی در مِن ذھنیاريھش

دن و قدرت و مثل جمع ي جمع کردن و حرص زدن و رقابت و جنگی، فراموش کرد که َورای در مِن ذھنیاريشھ

  !.ز وجود داردي واFتر نیھدف... بودن، و 

  :ميده که بفھمينک موقِع آن رسي وجود دارد و اکمال بناِم يیمعنا :ميم تا بفھمي را پشت سر گذاشته این زندگيما چند

  . کردِن آن استی و متجليیکتاي یِ دن به فضايافتن کمال، رسي حضور، یِ اريده شدن به ھش، زنیھدف از زندگ

  . ک مفھوم استي ... درخت، سنگ، جماد، " ، مث1یاسِم من، اسِم شما، ھر کلمه ا

. مي کنی کرده و به خود وصل میک مھمترند، شروع به بازي دھد کدامیادمان ميج جامعه يم، که بتدرين مفاھيما با ا

   .مي نامد، درست کرده ای مشي خوۀشياندکه موFنا آن را ) یمِن ذھن( یميمفاھ

  . سماِع ما را گرفتهیِ ، جلویمِن ذھنن ي، اشهياندن يا ،ميمفاھن ي با ایباز

  ميکِشرون بِ يم و بيد خودمان را از آن بِکنيج باي بتدری پس از مدتی، Fزم است ولیجاِد مِن ذھنيا"  ما، ابتدائایِ البته، برا

   :مي شویمتوجه م. ميبه آن نگاه کن و در مقاِم ناظر

 خود متحرک را یِر ذھنين تصوي کند و ای متحرک درست میِ ِر ذھنيک تصوي شود، ین جھان ميھر کس که وارد ا

ماع زه با سي تواند سماع کند، بلکه کارش ستیست و نمي نخود، نه تنھا آن یِر ذھنين تصويکه ايدر حال.  کندیقلمداد م

  .  ستیقتي من حقیخدا در زندگ :یعنيرا  سماع يز. ست

  

  ١٨٣٧ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

  من بار گران ز پشت منرشتِ  دُ هِ رفته رَ 

  دلبر بردبار من آمده برده بار من

ش ي از پیاھو و فعال کردن الگوھاي و راه انداختن ھی را به واکنِش منفی ست که زندگیرِه درشِت من، َرِه مِن ذھن

  . شده، بار گران را انداخته امیمن طن َرِه سخت و درشِت يا. ساخته شده وصل کرده

 کنم و ھمواره ناموفق حل خودم ذھن با ديبا و من چالش ھا را ۀ، ھمی بار و مشک1ِت زندگۀ کردم ھمیفکر م" قب1

  . نک، دلبِر بردباِر من آمده ُبرده باِر منيا. بودم

  . دھدیت را نشان ميجسم تنھا محدودرا ي کنم زیند باور نمي گوی، به من میدگان، مِن ذھنينک، آنچه را که ديا

  .  کنمیِد ادراک و دل، نگاه مينک با ديا

  .  جھاِن محسوس داردیِ ، ماورایص حواِس پنجگانه، َدرکي تشخیِ  ماورایدانش.  نداردمن که در حاِل سماع ست، یکس

  ". د ي شویاِن فرا سو مي انتقاِل جری برایله اي، وسیدر سماع، کوک به آن انرژ" 

  .دينجا و آنجا چه کنيد که اي گوینش و َدرک به شما مآن دا
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  .  انتظار انجام دادیِ  فرای توان اعمالی شود، می، از فرا سو به فکر و به وجود جاری آن انرژیوقت

    .   کردیت و ابتکار، خود درماني خ1قۀ توان با کمکِ دو استعداد، قوی می و حتیاريگران را در مسائِل شان يد

  .ستي، عقل ن,, دانم، بلدم یمن م,, .  ستيی، عقِل جزید که عقِل مِن ذھنيافته اي دست يین شناسايد و به اي دانیشما م

   :دي گوی، موFنا ميین شناسايپس از ا

 خواھد یستد و قرار ندارد، مي تواند در ذھن بایگر نمي ست که دی جانی، براین تعادل و کوک شدن به آھنگِ زندگيا

  .ود ريیکتاي یِ به سو

   :دي کنيید و شناساي اگر شما بدان

 کردم، یسه ميخود را مقا"  دادم، مث1ی که ساخته بودم، انجام میِر ذھنيک تصوي که تا بحال بر اساِس يیکارھا" 

ست، من از ي نی کردم، کاِر درستیگران، درخواست ميرون از دروِن خود و از دي را در اضافه کردن ھا و در بیشاد

 از یشاد. ستيرون از وجود خود جستجو کردن نيسه و در افزودن ھا و در بي قابل مقایتم و زندگ ھسیجنِس زندگ

  ". اِن سماع ست ي جریِ ، شادی زندگیِ شاد" د و اص1ي آیاعماِق وجود م

  .  رقصندی دھد، می را ھم که ذھن نشان ميیزھايدر حالِت سماع، جسِم ما و تماِم آن چ

   :یعني رقصند؟ ی چه میعني

  .  رودین ميد، سپس از بي آی بوجود میتيضعو

  .  شودی شود، کم میاد مي پول ام زـ

  .  شومیض مي حالم خوب و سالم ھستم، مرـ

   .... ردي می میکيد، ي آیا مي بدنیکي ـ

  .  حضور زنده شده، قرار و آرامش داردیِ اري که به ھشینھا ھمه رقص است و کسيا

 کنند، یبت ميآنجا مردم، غ. ستي ذھن، مناسِب حالش نۀ شود که محفظیتوجه م ذھن برود، مۀک لحظه به محدودياگر 

 ی برای شوند و ناراحتی کوچک ناراحت می کنند، بخاطر موضوعیسه و انتقاد مي دھند، مقای نشان میواکنِش منف

  ... کنند و یجاد ميگران ايد

  .م کرديد خواھين مورد تأکيامروز ھم در ا. د و برخورد، بِچگانه ستين ديا

   .ن حالت در آوري ات را به اید برقصند، پس، جاِن اصلي دھد بای که ذھن نشان ميیحال که جسم و تماِم فرم ھا

  ري طبل برکش زود شمشیديشن

  که جان تو غ1ف ذوالفقارست

  . ست ما، فکرھا و بدِن ماین فُرِم جسميز، ھميِر تين غ1ِف شمشين غ1ِف ذولفقار، ايا. جاِن ما در غ1ف ست

 ید و ُملکِ عشق را مي کشیرون مي ھست که شما آن را بیزيِر تي، شمشیاريک ھشيک روح، ين جان، يدر ھم

 يی شود، جایتجربه م " من " ۀلي است، بوساکنون و نجايا، که يیکتاي یِ فضا.  ستيیکتاي یِ ُملکِ عشق، فضا. ديريگ

  . ستي، نیگري دۀلي بوسیگر و تجربه اي دیگر و در زمانيد

  . ديي آیرون نميد و از آنجا بي خورید و از آنجا تکان نمي شوی میکي یر آن فضا، با زندگد
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  !. ی کنینقدر معطل مي انتظار است؟ چرا ایِ َسُبک َبرجه، چه جا

   :نده ستي در آی سرشار از خوشبختی در توھم و در انتظاِر اتفاقی که مِن ذھنیحال، متوجه شده ا

  .!.,, آنجاست ید، زندگي رس خواھميینده به جايدر آ,, 

  ".  ست ی غلطۀدين ايا" 

 از اعماِق وجودتان بجوشد و به افکار و اعمال و به یاگر قرار باشد ِخَرد و شاد. ن لحظه ستي در ایسماع و زندگ

  . دي، کوک شویتِم زندگيد به رين لحظه بايزد، اي تان بریِ کارھا

م و امروز ھم يکه بارھا گفته ايدر حال. ميني بی را در اتفاقات می زندگن معناست که ما ھنوزيانتظار و منتظر شدن به ا

  .  اُفتدیاما، در ما، بر ما، اتفاق نم.  اُفتدیز فقط اتفاق مي ھمه چ:م کرديد خواھيتأک

  .  ھم اتفاق آن استیکيک فضا دارد که خوِد اوست و ين لحظه ي در ایزندگ

م و يني بیم، فقط اتفاق را مي داری جسمیاري دارد، اگر فقط ھشی جسمیِ اريند، فقط ھشي بی که فقط اتفاق را میکس

  . مي کنی را به اتفاقات وصل میزندگ

  . ِر اتفاق استي زیِ  حضور، مرتبط به فضایِ اريکه، ھشيدر حال

 آن یعني، َسُبک َبرِجه. َبرِجه. کن دنيشروع به رقص. پس ِبَپر باF ست،ينده ني در آی در اتفاقیخوشبخت یديحال که فھم

  .ندازي، ھمه را بیدي را که چسبيیزھايچ

  .ندازم و برقصمي دوش بی ھم روید پالتوام را بپوشم، لحاف کرسي بگذار:دي گوی خواھد برقصد، نمی که میکس

  !. دي توان رقصی که نمیبا پالتو و لحاف کرس

  .ميستي ما مفھوم نیم، مفھومند، وليده اِر اسِم مان چسبانيج به اسم و به زي را که بتدريیمشخصات و انبوِه داده ھا

ناقص " ن اتفاقات بعضايد و اي کنی حواِس پنجگانه داده شده، نگاه مۀلي که به ذھن تان بوسیميشما به اتفاقات و  به مفاھ

 ی طلب میت و زندگيل شوند، از آنھا حس امني برسند و تکميینده به جايد بروند و در آيد که باي کنیاند و فکر م

  . !ار استيش، برو آنجا که ي خوۀشينجا با اندين ايمنش :دي ھستیاريکه شما ھشي، در حال!ديکن

 ی نمی شوند و اگر ھم کامل شوند، به شما زندگیم کامل نمين مفاھيد، ايم نباشين اتفاقات و مفاھيل شدِن ايمنتظِر تکم

  .دھند

  . نداز و َبرِجهي، ھمه را بیپس، اگر َمرِد کار و َمرِد راه ھست

  !. یاگر انسان ھست

  .  حضور استیِ اريست؟ انسان، ھشيانسان چ

  . دي آین جھان مي ست که به ای ایاريھش -

   . شودیوارِد ذھن م -

   . کندیده و به خود نگاه مي خود را عقب کشیپس از مدت -

  .  گرفته اندبو و رنگ دھد، ی را که ذھن نشان می مقوFتۀ ھم: شودیمتوجه م

  .  باشندمھمم ي توانند برای کنند و می را به من القاء میت خاصي اھمیعني دارند، رنگ
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  .جاد کنندي اجانيھ توانند در من ی میعني دارند، بو

   مھم اند؟ يیزھاي شما، چه چیِ برا

  .استمفھوم  شما مھم است، ی، براذھن ھر چه که در :ديتوجه داشته باش

  مگو باشد که او ما را نخواھد

  ن چه کارستي اکه مرد تشنه را با

  ست؟ يم چي دانی ھم خدا، که نمیکي من ھستم و یکي :ميي گویدر ذھن ما م

  .مي از او داری و مبھمیِر ذھنيتصو

  .مي ھم داری بت مانندی جسميیم، خداي داری جسمیاريدر ذھن، چون ھش

  !.م؟ي پرستیست که بت من ايم، جز اي داری که مِن ذھنی ست، اما تا زمانی مطرود و غلطی عملی بت پرست:گفته اند

  .  وارد ذھن شدندیشتري بیِ  کعبه شکسته شد اما بت ھایِ بت ھا

  . يیآن ھم با شناسا.  تواند آنھا را بشکند، مگر شخِص شمای ندارد و نمی دسترسی شما کسیِ  ذھنیِ به بت ھا

   :نکهيبا شناخت و اشراف به ا

  . ت ھستميي و خدایاريمن، ھش -

  .  پرستمیدن دارد، نميدن و پرستيل به چسبي دھد و تمایان مآنچه را که ذھن ام نش -

  .  توانند مرا ناراحت کنندی، نمیرونيعوامِل ب -

  . دھمیت ھا، واکنش نشان نميبه وضع -

 ۀليت حالم بوسيفي و کی کنم، چگونگیت ھا در ذھن ام، به اصط1ح، من ھم حرکت نميبا حرکِت ُفرم ھا و موقع -

  .رمي گیت نمي شود، از حرکِت آنھا ھوین نمييحرکِت آنھا تع

  . کنمیه درخواست نميدييت و تأياز مردم ھو -

  .  ستی غلطۀدين اي و ممکن است مرا نخواھد، ابزرگ است ھستم و او یاقتي لینگو من آدِم کوچک و ب

  .مي فرم شده ایم، آمده و قاطي، امتداِد خدا ھستیارينکه ما ھمان ھشي ایچرا غلط است؟ برا

  . مي کنیم و دخالت نمي گذاری چرخ او نمیِ  کشد، چوب Fی، در مقاِم ناظر به خود، عقب میاري ھشیوقت

 آن، دقت و یِ بجا. یستين کننده، تو نييتع" اص1. اقت ام و ممکن است خدا مرا نخواھدي لید من بيچکس نگويھ

  . کنيیشناسا

  . ,,نخواھد ممکن است مرا  ,, :دي گوی ماست که میِ ِر ذھنينفِس ما و تصو

   :دي تشنه و چھار روز آب نخورده و دنباِل آب، بگوین است که انسانيمانند ا

  . !. ,,... ِکَشم آب بنوشم، ی باشد آب بنوشم، خجالت متمبادا آب مرا نخواھد، مبادا زش,, 

  . مي دارین حالتيما ھم چن.  زندیدِن آب، خود را به آب مين تشنه، بمحض ديا

  .  رسدیِق سماع مي ست که از طری آِب زندگۀ در ما تشنیاريھش

   ست و ی جسمیاري که فقط ھشی مِن ذھنۀبات گمراه کننديکات و ترغيپس، شما به حرِف ھا، به تحر
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  . دي کنیند، توجه نمي بیر درآورده و ميات آن را بصورت تصوي جھان و محتو

 از من یآب و ِخَرِد زندگان.  ستیدن با زندگ شیکي ۀ تشنیاري ھستم، ھشیاريمن ھش: دي گوینطور که موFنا ميھم

  .تحوِل کارھا را بعھده دارد.  کندی، امتداد خدا ھستم، عبور میاريکه عامِل خ1ق و ھش

  :دين است که شما بدانيم کرد اي که امروز ھم در رابطه با آن صحبت خواھین مواردي از مھمتریکي

   شود؟ ی شوم، چطور میکي یستم با زندگين بلد ن م:دييد، نگوي دھید که کار را انجام ميستيشما ن

 :مين رابطه گفتي گذشته ھم در اۀھفت.  شودید، کار درست ميد، اگر مزاحِم خود نشويباش,, بلد ,,  از شما نخواسته یکس

  !. شود؟یل به ُمشک ميد خون در ناِف آھو چگونه تبديشما نپرس

 که یشه ايآرامش و قرار و اندم، ي را بھتر بفھمسماع کند یمک مم خواند که به ما کي خواھین مقدمه مطالبيپس از ا

  .ميو ما را فلج کرده، بھتر بشناسم ي آن ھستیم ومحو تماشاي خوریما با آن نشسته و تکان نم

  

 ٢٢١ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ستيتو مگو ما را بدان شه بار ن

  ستيمان کارھا دشوار نيبا کر

"  خواھد، فع1یاو مرا نم عرضه ام و ی دھد، من بیست، خدا مرا به درگاھش را ه نميتو مگو ما را بدان َشه بار ن

ل و ي دلیعطا و بخشش خداوند براجھان ... د مطالعه کنم، ک1س بروم، گنج حضور گوش کنم، ياقت ندارم، بايل

 وصول، بر عاشِق یست و ھمواره براي بر او دشوار نیچ کاريھ. مي نامیم ميل او را کرين دليست، به ھمي نیغرض

 خواھد ی، خدا، مید، زندگياگر اجازه دھ. ستي با بخشندگان کارھا دشوار نمان،يبا کر.  دھدیخود راه را نشان م

  .ستي بلد نیمِن ذھن. ن کار را بلد استين امر اشراف دارد و ايبه ا. رون بِکَِشدي ذھن بۀخودش را از مخمص

 که محِل آرامش يیکتاي یِ م وبه فضاي را رھا کنی مِن ذھنیِ د و بندھايم قي توانیک از ما مي ھر :ميري گیاد ميپس، 

 ست و از آن جنس یاري ھمان ھشيین لحظه توانايھر کس درا. مي کنیرھم نميم، خود را شماتت و تحقياست برگرد

  . یاست و نه مِن ذھن

م اما ھمه ھمان يا بلد نباشيم ي بلد باشیميک و شيزيم في توانی سواد باشد، ما میا بي تواند با سواد و ی میمِن ذھن

   : کند، متوجه شوديی تواند درک و شناسایکه مم ي ھستیاريھش

  . ھوده ستي و بی شود، َبِچگانه، توھمی که در ذھن انجام ميیکارھا

   چه؟ یعنيَبِچگانه ست 

   :ميھم گفت" قب1

 از ما ی و ِخرِد زندگیم، انرژيرِش اتفاِق لحظه باشيم و ھر لحظه در حاِل پذي شوی کوک و موازیتِم زندگياگر به ر

  .  سازدیمان حل و راھمان را ھموار مي کند و باِر گران را که چالش ھا و مسائل ھستند، برایعبور م

جاِد مشکل و يکار، دنباِل اي بیمثل باشنده ا.  کندی را دوست دارد و قدم به قدم مسئله درست می، مسئله سازیمِن ذھن

 و ناقص  اش، ھمواره خود را مطرح و یم بھره، با عقِل جسی بیاز خرد زندگ.  خود استیِت تقلبياستحکاِم ھو

  .  شکندی شود، اگر َخم شود میچگاه َخم  نميھ
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  . دي داریاديمسائِل ز" د، مطمئناين برنامه آشنا شده ايبا ا" راياگر شما اخ

   ...، ,, دي انتقاد کن به منديد حرف بزنم، نبايشتر است، من مھمترم، من بايم، عقل من بي گویمن کردم، من درست م,, 

  ". کند یما را گرفتار م" 

ست، آرامش و ينده مطمئن ني ترسد، مضطرب است، از آیزه ست، مين، راِه درشت دارد و با ھمه در حاِل ستيبنابرا

  .لطافت ندارد، خشن است

 یيکتايِف ي لطیِ که آرامش در فضايدر حال. خود تمام کند ، به نفعیدرَ  خِ یکارھا را با ب خواھد ی خشن، میِ مِن ذھن

   :رايز.  سازدیمان ھموار مي و کارھا را سامان و راه را برای، جارآنجا از یَرِد زندگست، خِ 

  .  مرا بردهیِ دلبِر ُپر حوصله و ِخَردمند و ُبردباِر من، آمده و بارھا

  .  دھدیکارھا را او انجام م.  دھدیکارھا را او انجام م

  .مان دارميا.  من استک و به نفعِ ين" ، مآFینديھر اتفاِق بظاھر ناخوشا

"  افتند گرچه ظاھرای میاتفاقات.  کندی از ما عبور میرِش اتفاق است که ِخَرِد زندگي و پذميتسلن است که در يقت ايحق

ک ي صورت خواھد گرفت که نیراتييتغ. دي ظاھر را نگاه نکنی بد قضاوت شوند، ولیممکن است توسِط عقِل مِن ذھن

  . دائم در حاِل کاشِت بادام پوک استیمِن ذھن. ستيک ن آن، بادام پوۀجياست و نت

  :مي از موFنا توجه کنیليحال، به تمث

 ی او میِ گر مشتري دیِ  کند و بچه ھای میچ فروش را بازي نقش ساندویکي.  کنندی میبچه ھاِ پنج، شش ساله، باز

 خود یِ ل مشتريچ تحوي بعنواِن ساندویزه اي کند، مغازه دار، سنگ ریچ ميک ساندوي از بچه ھا درخواست یکي. شوند

 دھد یگر مي دی، تکه سنگی نوشابه ھم، مشتریبرا.  کندیافت ميمِت آن دري را بعنواِن قی دھد و تکه چوِب کوچکیم

 اوقات ی دھند و گاھی را ادامه می، بازیب بچه ھا با خوشحالين ترتيبه ا.  کندیافت مي بعنواِن نوشابه دریو تکه چوب

  .  کنندی شده و با ھم دعوا میدھم مسئله ج

  .  کردن ھستندی شود که آنھا در حاِل بازی به آنھا نگاه کند، متوجه میاگر بزرگسال

 رسد، چوب ی می پنج، شش ساله، به سِن چھل، پنجاه سالگۀن بچي ایاما، وقت. ستي درکار نیچ و نوشابه و پوليساندو

  .  شوندیل مي بزرگتر تبدیميو سنگ، به مفاھ

  .  شودیل ميل به پوِل اتومبيل و سنگ تبديل به اتومبي تبدچوب

  . که بوجود آمده، مفھوم استین باشنده ايکل ا" د مردم، اص1ييل، سواد، تأيپول، اتومب

ن سنگ و چوب ھا ي کردند، اFن ھم که بزرگ شده اند باز ھمی، سنگ و چوب رد و بدل می مفھومۀدر آنجا دو باشند

  . ستندي کنند اما متوجه آن نیرا با ھم رد و بدل م

  .  شدهین بزرگ ھا، جدي ای ا]ن، برای بود ولی بچه ھا بازیِ ن سنگ و چوب ھا، برايا

 ی جدیلين رابطه ھم خيم، در ايري از شما بگیشتري کنم که پوِل بید کاري فروشم و بایل به شما ميک اتومبيمن ,, 

  . ,,ھستم 
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 ۀن حرف، در باريا. ک مفھوم استين لفظ، ين حرف و ايستم که ايوجه ن زند، متی پشِت سِر من حرف می کسیوقت

  . ستي نیقي ست، حقی شود، توھمیا کسر ميگر اضافه و ي دین مفھوم که به مفھوميا.  باشدی م)من(ک مفھوم ي

  ابت است شه ثيد، ھمي آیا نميرد، بدني می رود، نمین نمي سوزد، از بی ھستم که نمی ایاري ھشمنن است که يقت ايحق

  . ، ھستماو منو 

  .   کنندی که وقت را تلف میمانند کودکان. ، ھنوز کودکمیمِن توھم، یمِن مفھومپس، 

  . ميري گی غم بغل میزانو، مي شویما ھم که بزرگ م

  چرا؟ چه شده؟

ا]ن .  کردمید م سویاگر فروخته بودم، کل. ش آن را نفروختميک1ه سرم رفت که دو ساِل پ. ن آمدهييمت ِملک پايق,, ـ 

  . ن آمدهيي پایليخ

   ...,, ن کرد، کم شدم، ي به من توھـ

  ".!.چوب را کوتاه داده " 

ھنوز چوب است و ھنوز . ک ذره اش کنده شدهي داد، ی را که آن بچه می، آن چوِب ک مفھوم کم شدهي، یتو کم نشد" 

  ". ست ي نی ست و جدیباز

  . مي ان مسائل را به رنگ و بو آغشته کردهيما ا

  .مي شویاد شود خوشحال و کم شود ناراحت مي، ز شدهمھم یليپول خ

 ی پنجاه ساله فرقۀند، کودِک شش ساله با بچي بیِر مسائل مين درگين چنيدر نگاِه عارف، در نگاِه موFنا، که مردم را ا

به ھم انعطاف داشتند، چند  پنج، شش ساله نسبت یِ ن تفاوت که بچه ھايبا ا. ک نوع برخورد دارندي کند، ھر دو ینم

   : مانندین بچه پنجاه ساله ھا، بعد از دعوا، ده سال با ھم قھر مي ای کردند ولی میلحظه بعد از دعوا، با ھم آشت

   ...، ی، کلک زدی، ُخوردی، ُبردیپول مرا نداد

  

 ٢۵٩٨ تيب ، دوم دفتر ،یمثنو ،یمولو
  کان دُ یکودکان سازند در باز

   زمانرِ يعبود نبَود جز که تَ سُ 

  .")ان داردي جرین شکِل زندگي تریقي کودکان، حقیِ در باز( ":ح دادميتوض

 و وقت ی بازیِ  شود، فقط برای نمشاندي عایسودمغازه،  از آن ی ول. کنندی بر پا ممغازه خود یدکان در بازکو

  . ستیگذران

  د گرسنهيشب شود در خانه آ

  ک تنهيکودکان رفته بمانده 

 گردد ی بر م کرد، تنھا مانده، با شکِم گرسنه به خانهی می ھم که نقِش مغازه دار را بازی شب فرا رسد، آن کودکیوقت

  .  گرسنه ام:دي گویو به مادرش م

   :دي گویمادرش به او م
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  ؟ ی کردیپس تا بحال چه م

  .  فروختمیچ ميم، مغازه دار بودم، ساندوي کردی می بازـ

  !.؟ی خوردی میکيچ ھا، يُخب از آن ساندو

  ".م يک تنه مانده ايز رفته اند و ي ما نی ھایمشتر" 

 ِکَشد، مفھوم و سنگ، یگران مي خود را به ُرِخ دیا معنوي ید و باسواد است و دانش علم بلیلي کند که خی ادعا میکس

  .  شوندیمردم دوِر او جمع م.  فروشدیرا بعنواِن سواد م

  .  فروشدیاو مفھوم م.  شوندی ھم که کودک اند، دور او جمع می که خوِد کودک است، مردمیکس

   : آن را بایِ ه ھم بھايبق.  فروشدی را م،سواد) سنگ(

  !.ردي گیل ميد تحوييتأ !.ردي گیل ميتحو) چوب(!. یسوادَبه َبه، چه آدِم با 

   :ندي گوی، پول، سنگ و چوب، جمع کرده، مردم میدر سن ھفتاد، ھشتاد سالگ.  شودیشب م

. )!.مي جزو آن ھستيیگوم، يھ دی م آن به داشتنِ یتيبار و اھمچنان  یست ولي بزرگ بد نۀالبته داشتِن خان(!. یدي خری بزرگۀچه خان

ز با آنھا حرکت کنم، با حرکِت چوب ھا، تکان بخورم، يد، در ذھن ام، من نيياگر با گذِر فکِر خانه و پول و دوست و تأ

ت ھا مرا ناراحت و نگران کنند، ين افکار و وضعيرم، حرکِت ايت ام را از آنھا بگي شوم، ھویجانيواکنش نشان دھم ھ

زاِن ي، می از نظر معنوی شوم که تمام مدت، سنگ و چوب داده و گرفتم ولیآخِر عمر، متوجه مآخر روز، ... و 

  !.چ در سبد ندارميحضور؟، ھ

  . دير کنييد تغير آن سنگ و چوب ھا، شما نبايي با تغ:ديحال، تا فرصت ھست، بدان

  :  اطرافش رایِ چ فروش و بچه ھايد، آن کودِک ساندويبخاطر داشته باش

  . رندي گیک تکه سنگ مي دھند و یک تکه چوب ميند و ي آیھمه م.  فروشمیچ ميد، ساندويياي، ب! مردمیآ

  !.  ھنوز ادامه داردی و ات1ِف وقت، در سِن ھفتاد، ھشتاد سالگین بازيا

  .ست" ی الھیآگاھ"، به ی، انسانی، جھانی ذھنیم، سفر از آگاھيست به خاطر داشته باشي بای که ما میاما مطلب اصل

  .  ھمه ستیت براي و به ارمغان آوردن صلح  و امنی زندگی بھتر براینکار، بمنظور داشتن جھانيو البته ا

  َگه است و مرِگ شب ین جھان بازيا

   پر َتَعبیسه خالي کیباز گرد

   :ميد متوجه باشيما با. است نطور بزرگساFن ي کودکان، ھمگهِ يا محل بازيدن

  . ، چوب و سنگ اندین اق1ِم ذھني اۀھم . ستیم، بازي دھی ما به آنھا رنگ و بو م گذرد ویھر چه در ذھِن مان م

  .مي آغشته کرده اجاناتي ھیِ بو و تيرنگِ اھمن چوب و سنگ ھا را به يما ا

ا يد و ير و نا اميم، دلگي ترسیم، مي رویم، از کوره در مي کنیت ميم، شکاي شویت ھا نگران ميبا اتفاقات و وضع

  .مي کنی را حل نمیچ مشکلي، ھی رفتارۀوين شيکه با ايدر حال. ميشو یغمزده م

به . ميريد بمي بایم و روزي دھی خود را از دست میکم کم توان و س1مت.  رسدیم که شِب سِن ما فرا مي دانی ما مۀھم

  . مي کنی دست آوردھا توجه مۀسيکباره به کي
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دن دنباِل کسب ي دست آوردھا ھم جز دوۀسي کدر. ميشغول بوده ا اساس میوقِت خود را به امور بم که ي شویمتوجه م

 روح یِ  که غذايیچ ھايزه ھا و چوب ھا و ساندويو جز جمع شدن سنگ ر!) ندي گویمردم چه م(د و نظِر مردم ييتأ

  !. از کماFتیاما خال سه پر رنجيک!. ستي شوند، نیمحسوب نم

از درخِت وجود، . ديايد از اعماِق وجودت بجوشد و باF بي بایزندگ. یششه و اعماِق وجوِد خود وصل بايد به ريتو با" 

  ". ندي خواھند بگوی، مردم ھر چه میِب خودت را بدھيتو س

  ن عشقست و جذب اندرونيکسب د

   َحرونیت نور حق را ايقابل

  . ستیرش نور الھيپذ تي و قابلی باطنۀ ھمان عشق و جذب،نيش، کسب درکِ  سَ یا

 . ین و کسِب فاني کسِب د: کندیصحبت ماز دو نوع کسب 

م که يم و اجازه دھين کنيد آن را در وجود خود تمريکه مدام با.  شعورۀن جنبي پر قدرت تر. عشق استن کسب،ياول

نصورت در مقاِم منحصر به فرد ير ايدر غ.  مخلوقات، ھر لحظه در قلِب مان بتپدی و تمامین عشق به تمام ھستيا

  . مي سنگ و چوب ھا شویِ م متوجه بازي توانی خداوند، نمیِ ن مخلوق در جھان ھايده ترين و برگزيتر

د ي ست که ھر روزه باین عشق، تعادليا. ميد در حفظ و حراست آن بکوشي گرانبھاست که باین عشق، ھمانند گوھريا

  . ميگران مشاھده کني ھر روزه مان او را در خود و در دیم و در زندگي کنیبا آن زندگ

  .  شودیره ميشه بر تمام جھان چين که ھمھما

  : د کهياگر شما متوجه شو

  ... ,,  را پشت سرم زده و ناراحتم کرده ی، حرفیروز کسيد,, 

.  کنم، منم، خوردهی که فکر می مفھومیباشنده ان حرف، به يقت، ايست و در حقي با سنگ و چوب نیِ  جز، بازیزيچ

   .دي مھم برداشته ایگام ام، یاريشستم و من ھي نی مفھومیباشنده ا من یول

ن سنگ و چوب ھا ي از ایقسمت عمده ا. ندازميده ام، بي را که به آنھا چسبيین است که سنگ و چوب ھايکاِر من ا

  . است منیِ دردھا

برود، نکه به بازار ينه ا(.  باشد و کسِب کمال کندیقينداِر حقي، دی ست که آدمین معني، در اصط1ِح موFنا، بدنيکسِب د

   ست؟ ی خوب و ضروریص دھد که انجاِم چه کارينکه تشخي، منظور ا)مي کنیما صحبت بازار رفتن و پول درآوردن نم

ت و عشق به جھان ياز آن فضا خ1ق. ميم و در آنجا بماني برويیکتاي یِ ن است که ما از ذھن، به فضايتماِم صحبت ا

  .ميِبپراکن

 کمک کرد تا اصِل ی توان به دارندگاِن مِن ذھنیبا عشق م. ن کرديد تمرير، بادن به نفرت و شَ ي عشق ورزیالبته برا

  .ننديدروِن خود و فراتر را بب

 یِ  ست و جذِب اندرون شدن، به فضايیکتاي عشق و یِ ، عاشق شدن و رفتن به فضایقينداِر حقي و دینيپس، کاِر د

  !. رون شدني خود جذب شدن نه جذِب بيیِ دروِن و خدا
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شه انگشت اتھام را به سمت يم، ھميتا بحال، به ذھِن مان نگاه کرده ا. ميرون شده ايحال، توسِط ذھِن مان، جذِب بما تا ب

  . مي کنیم، تمرکزمان را متوجه درون خود مي کنیم، حال به ذھِن مان نگاه نميرون نشان گرفته اي و به بیگريد

  . مي آوریِت کسب و پراکندِن نوِر حق، نوِر خدا را بدست ميقابل

  . ن لحظه ستي در ای شدن با زندگین حالِت، موازيبھتر

  .ستيِرفعال ني و خشن و غی منفیم، واژه ايتسل.  کنمیم است که ھردفعه ھزار بار تکرار مين تسليھم

 یاحساس یده ايم، اي از تسلی دارند، عده ای ذھنیده ايم، اي از تسلی کمرنگ دارند، عده ایده ايم اي از تسلیالبته عده ا

 ی آن، میِ رت و دانش و آگاھي ست، با بصیدني نادیِ ش جھان ھايد گشاي، که کلی و درونیقيِم حقيدر تسلفقط اما . دارند

  . نھاديیتوان قدم به قلمرو خدا

  .ديد و متوجه خود و به درون بگذاريرون برداريتمرکزتان را از جھاِن ب

  . مي ماست، ھستیِ  فکرھایِ ن لحظه که فضايست، مراقِب ات اييدر درون ھم ما در مقاِم ناظر، که ھمان خدا

  . ميِر فکرھا ھستيِف آرامِش زيحِس ظر. مي کنیمان نگاه ميبه فکرھا

 را که ذھن یاتفاق در باF و در سطِح ذھن است و موارد. دي دھیفتد، شما آن آرامش را از دست نمي که بیھر اتفاق

  .  فکرھا سترِ يزق، در يف و عميرا آن آرامِش ظريزند، زيه ھم بر توانند آرامِش شما را بی دھد نمینشان م

  .  بافدیگر نمي دی رفت، پس از مدتیگر مي دی به صندوقی بافت، از صندوقی بافت و می خود می که برایفکر

ل، م، ذھن آرامش ندارد، حاي دھیت ميات آن اھميم و به داده ھا و محتوي کنیم و به ذھن نگاه مي در ذھن ھستیوقت

اِت آن، ھمان سنگ و چوب ھا ھستند، رنگ و بو ي فکر، داده ھا و محتویِ ن بافتن و بافتن ھاي اۀم که ھمي دانی میوقت

   :ديي گوید و ميري گی را از آنھا مجانيھو  تياھم یعني

  ".ستم يت نين پول ھم ھوي با ایآورم، ولي خواھم پول در بیمن م" 

 شما از ی اُفتد ولید شد که اتفاق در شما ميد، متوجه خواھيِر اتفاقات بشوي زیِ ضا تان، فیِ ِر فکرھاي زیِ  شما فضایوقت

 ست و شما به حالِت اول، حالِت ی تواند اثر بگذارد، اگرھم اثر بگذارد، موقتی شما نمیِ د، اتفاق رويستيجنِس اتفاق ن

  . دي گردی خود بر میعيآرامش طب

  . دي آیم نیرونيده ھا و مقوFِت بين آرامش از پديا

   :ميريم آرامش بگي خواستین چوب و سنگ ھا ميما از ا" قب1

  ...,, د به من بدھد؟ ي بايی، چه چوب ھایچه کس,, 

 به من ی حسابیِ  شان مرا صدِر مجلس بنشانند، غذای شان دعوت بکنند، در مھمانید است، مرا به مھمانيين چوب، تأيا

 شان را به من بزنند، ازمن سوال کنند، مرا یِ اورند، حرف ھاي به حسابم بند مھم ھستم،يبدھند، احترامم بگذارند، بگو

   ...اِن مسائِل شان بگذارند، يدر جر

  . شودی، خاموش و قطع ميیکتاي ست که با رفتن به فضِا ی مِن ذھنیِ نھا حرف ھايا

  ن نفِس َخسي خواھدت ایکسب فان

  ؟ بگذار بسیچند کسِب َخس کن
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  فيردت کسب شينفِس َخس گر جو

  في بود آن را ردیله و مکريح

 ارزش و ی به کسب بی خواھی می به غفلت و شھوت ع1قه دارد، تا کیعنيا ي دنیه و پست تو به کسب فانيَنفِس فروما

  .گر بس استي؟ دیپست بپرداز

 .دارد در پشت آن قرار یرنگيله و نيف و ارزشمند شد، بدان که حي شریه و پست تو خواھان کسبيھرگاه نفس فروما

  ).ت گسترده استي برایر و ص1ح خواند بدان که داميو اگر تو را به خ.  استی اخ1قی ھایکانون زشت" را نفس اماره طبعايز(

  .نان به ھم قرض دادن است. ، ھمان عوض بدل کردِن چوب و سنگ ھاستیست؟ کسِب فانيچ یکسِب فان

 کنم و او ھم از من یف ميمن او را تعر.  دھدی من م بهیزي دھم و او ھم در مقابل، چی میزي، چیبه کس" ذھنا

ف ي، او خوشش خواھد آمد و او ھم که از من تعر)نصف آن ھم دروغ است( کنم یف ميمن که از او تعر.  کندیف ميتعر

 دھم و ی میمن به او تکه سنگ.  ستین نوع رابطه و معامله، کسِب فانيا. دي آی، خوشم م) آن دروغ است%90( کند یم

  . مي ھستخوشم و با آنھا ي کنیمان را با ھم عوض بدل ميبعد دوباره کسب شده ھا.  دھدی می ھم به من تکه چوباو

  !.ميني بینھا را چوب و سنگ نمي خواھد ما را مشغول کند و ما ای، مین کسِب فاني، این مِن ذھنين َنفِس َخس، ايا

  !.  ستید، بس است، کافيد کسِب َخس کني خواھیچقدر م

  . بلند شو.  َبرِجه:دتان ھست گفتاي

ختن با يآمن جھان و با يا یسنگ و چوب ھا ی کردن ھا4رقص ُفرم ھا و  در(. مي رقصین جھان و آن جھان ميم، ايد برقصيبا

  ). مي رقصی از آن جھاِن وحدت، دائم میزدي و ِخَرِد ایکيآوردن برکت و ن و يیکتاي یِ  در فضایزندگ

   :دي گویگر ميک غزِل ديدر 

  ست  قبلهی را که روشان سویکسان

  ن جھان و آن جھانستيسماع ا

  .رو به ذھن ندارند.  دارنددرون رو به یعني قبله ست، یِ  شان، سویِ م ھستند، رويدر حاِل تسل"  که دائمایکسان

  . رون استينگاِه بر درون، برعکِس نگاه کردن به ب

  ، ميرون نگاه نکنياگر به سنگ و چوب ھا، به ب

  ندازند و تکان ندھند، يسنگ و چوب ھا ما را درتزلزل و ت1طم ناگر 

  . مي کنیبه درون نگاه م

  : ف دعوت کندي، با فرمول ھا و با اصط1حاِت ذھن، ما را به کسِب شرین مِن ذھنين نفِس َخس، اياگر ا

  ... مدرسه بساز، )یبا مِن ذھن(" ، مث1,,ف است يز را کسب کن، شرين کار را انجام بده، ف1ن چيبرو ا,, 

ن ي اۀح از عھديکاِر درست و صح.  در دست داردیله اي، َمکر و حی از موضِع مِن ذھنیبي ھر ترغ:ديمطمئن باش

  .دي آیعجوبه برنم

  . ميندازيم و بي ھستند، بشناسیِم ذھني راکه مفاھی ذھنیِ ن سنگ و چوب ھايپس، چقدر مھم است که ما ا

  ده ست؟ي خوابیاتين مفھوم، چه خصوصيِر ايِر اسِم شما، زيد که زينيببشما . ک مفھوم استي ھم، من یحت

  . آنھا ھمان سنگ ھا و چوب ھا ھستند
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   : چسبدیه آن نم بیچيھ، ندارد، ینيُ ـــــــچ َتعَ يم، برھنه ست، ھي، که ما ھستیاريھش

  ... ، ...ن ين خوب است، اين عادل است، ايا,, 

  . ميتوقع ندار. مي خواھی نمیچيچکس، ھياز ھ. ميستي نیچي، دنباِل ھیاري ھشما در مقامِ .  نداردیچيھ، یاريھش 

  . از مردم، نداردی زنده شده، توقعیاري که به ھشین است که عارف و کسي ھمیبرا

  .  ستی چسبد و متوقع است، مِن ذھنی که میت و آن مقوله ايآن کم

  . دي آی بِد او باF میِ رآورده نشود، آن رون توقعات، بياگر ا. ، چند توقع داردی، از ھر کسیمِن ذھن

*  

م که تا چه يم خود را تِست کني توانیِق آن مياز طر. ار مھم استي خوانم که بسیتان مي را برای از مثنویگريقسمت د

  . ميحد کودک و تا کجا؟ بالغ ھست

  .مين کودکزاين سنگ و چوب ھا ھستند، به ھمان مي حرکت و روابِط مان، اۀزي که انگیزانيبه م

  .ميم، در حاِل بالغ شدن ھستي حرکت کنند و ما تکان نخوری ذھنیِ ن سنگ و چوب ھايھر موقع که ا

  ٣۴٢۶ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو
  یا رده پَ مِ يک حَ لفاظِ شنو اَ ِب 

  یا ِسر ھمانجا نِه که باده خورده

  ). ر بوددگاِن ادراک مردم، در پرده و حجاب مستويرا از ديز( . ستيیم سناي، َحکیِم َپرده ايحک

   :دي گوی را گوش کن که ميیم سناي حکیِ  حرف ھا

  . یده ايراز و ِسَرت را قرار بده که باده، شراب نوشھمانجا   و بخواب ونيھمانجا بنش

نان باز ي اھل صورت و ظاھر بیقت بگو و ھر گز آن را براي حقۀق را تنھا به اھل بادي راِز معارف و اَسراِر حقایعني

  . گو مکن

  . يیکتاي یِ م؟ در فضايده اي را کجا نوشما باده

 تواند بر آن َمرکب یست، مياده، که پرواز بلد نيانساِن پ.  ستیه اي نقلۀلي وسۀن شراب، بمثابيا.  آنجاستیشراِب زندگ

  . سوار شود

  . ستي نی خبری که در ذھن است، از شراِب زندگی کسیِ اما، برا

  . م، َزھر استي مان داریت مِن ذھني تقویبرا که از آنھا ید از مردم، و توقعاتييکسب تأ

.  کنندیم، َزھر است، بدِن ما را خراب مي کنی باF بردن خودمان میگران، پشِت َسِر مردم، براي که نزِد ديیبت ھايغ

  .مي دھی را از دست میتيفيم، کي دھی را انجام ماو، اوامِر یِت مِن ذھني تقویھر دفعه که برا

م و البته، مھار کردن ي پر اغتشاِش ذھن، حرکت کنیِ د از فضاي، بایاريم که در مقاِم ھشي شویپس، ما متوجه م

  . اق استي ذھن و رفتن به سکوت، مستلزم ت1ش، شھامت، حضور و اشتیاھويھ

  د؟ يد، منتظِر چه ھستيبلند شو. ديني تان ننشیِ شه ھاينجا با اندي ا:گفت

  . رون بِکَِشنديم که ما را از آنجا بيم اجازه دھد به مرديم، نباي رفتيیکتاي یِ  به فضایوقت
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   چون ضال شدیخانه ايمست از م

   اطفال شدچهٔ يَتسُخر و باز

  . دندي نوشی، میم لذت بردن، ی رفتند و برایخانه مي به میم، بعضيقد

 کرد، اسباِب یم اُفتاد و راه خانه را گم ی ھدف راه می آمد و تلوتلو خوران، بیرون ميخانه بي مست از میکي یوقت

  .  گرفتی کودکان قرار مۀمسخر

  ). گرفتندیر قرار مي و تکفسخرمورد تم عوام، ۀ عقول طفل گونی از سوز ھموارهيقت ني حقۀمستان باد(

  .  اند که در ذھن ھستندینجا بچه ھا، مردمانيدر ا

  . ستيیکتاي یِ ده، در فضاي، نوشيی، خدای َربانیِ  که میآن کس

  . نديايرون نيد به آنجا بروند و از آنجا بيھمه با که تن اسيتماِم صحبت ا

نکه ي اید براييايرون ھم نيد و بيد به آنجا برويد بايخوشا به حاِل تان و اگر نرفته اد، يحاF اگر شما به آن فضا رفته ا

ند با شما، چوب و سنگ فتند و دوست دار اُ ید، بچه ھا دنباِل تان مييايرون بيد و از آنجا بيده باشي نوشيی خدایِ ماگر 

  :گري دیبه عبارت.  کنندیباز

 اطفال ۀچيخانه بماند وگرنه مورد بازيد در ميبا. د، راه را گم کنديايرون بيشود و به ب) گمراه(د ضال يخانه، نبايمسِت م

  . ردي گیقرار م

  ین سو آن سو ھر رھيُفتد ا یم

  یخنددش ھر ابلھ یدر ِگل و م

  اش ین و کودکان اندر پياو چن

   اشی و ذوق میخبر از مست یب

 که ی که ھر آدم نادان و کوَدنی رود، به طوری فرو میان ِگل و Fي اُفتد و در میان راھھا به ھر سو ميآدِم مست در م

  . کندیرد و او را مسخره مي گیند خنده اش مياو را بب

 . او خبر داشته باشندۀِت بادي و خاصیالم مست آنکه از عی ب اُفتند،یراه م ،ین حالي با چن ویمستن يکودکان، دنبال چن

 یوانه قلمداد ميده و پنھان بود، آنان را گمراه و دي پوشعوامقت حال آنان بر ي چون حق.ن گونه بوده انديان مردم ايز در مياء نياء و اوليانب(

امدشان، مگر به ي نیچ رسولين بندگان که ھير اغا، بي در: از قرآن آمدهیه اين رابطه در آي پرداختند، در ایکردند و به تمسخر آنان م

  ). استھزاء او پرداختند

  .  ستی عشِق رّبانۀ آن به کار رفته و منظور از آن غلبی مجازی در معنینجا ميدر ا

ت ي اھمیلي خیروني بیِ د که مردم به سنگ و چوب ھايمتوجه ھست" د، حتماي حضور زنده شده ایِ ارياگر شما، به ھش

  .  دھندیم

جه به بحث و جدل و يد و در نتيستيت ني اھمین سنگ و چوب ھا بيد که شما ھم به ھميد، ناگھان متوجه شويا شاام

  . رندي گیدر آنصورت آنھا شما را به تمسخر م. دي بپردازیباز

  ). زندی، مثال م کردندی آمدند و بچه ھا دنباِل شان میرون ميخانه تلوتلو خوران بي را که از ميیمست ھا(

  . افتهي دست نیقي، ھنوز به عرفاِن حقد بگردديي دنباِل تأی حس کند که عارف است ولیر کساگ
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ا ي، ,,من مراد ھستم  ,, : کندی که اع1م میکس. ستي گردد، مراد ھم نید نمي، دنباِل مریقيد که عارِف حقيمطمئن باش

  . کنندی کند و بچه ھا ھم مسخره اش می میزابان، بايرون آمده و با بچه ھا در کوچه، خيخانه بيا از ميست يعارف ن

  لق، اطفالند، جز مست خداخَ 

  ده از ھوايھست بالغ جز رَ ين

   .ده باشدي رھی ست که از بند ھویرا بالغ کسي، زاند مردم، کودک و طفل ۀ حق، ھمۀبجز مستاِن باد

 یول.  داردیني تکوۀ و جنبین بلوغ جبريشود و ا ین حاصل مي معی در دختر و پسر در سنیبلوغ جسمان. ی روحانغ، بلویبلوغ جسمان(

بسا . ردي گیار و با ت1ش صورت مي شود و به اختی حاصل میب نفس و کماFت اخ1قي ست که بر اثر تھذی، بلوغیبلوغ روحان

  ). اطفال باشندۀن بلوغ نرسند و ھمچنان در زمريز به ايان عمر ني که تا پایسالخوردگان

  . مي داریاريِت خود، معي سنجِش وضعی موFنا، براۀبا مطالع

  م؟يري گی میه را جديم و قضي کنی میم و با سنگ و چوب بازيا ھنوز طفل ھستي آـ

  .  مردم اطفالندۀجز آنکه، مسِت خداست، ھم. ميم، طفل ھستيري گی می با سنگ و چوب ھا را جدیاگر باز

ده و از ي گرفته و به آنھا چسبینگ و چوب ھا را جدن سي با ایارانه، متوجه شده که بازي ست که ھشیمسِت خدا کس

  !.ردي گیت ميم ھويحرکِت مفاھ

م و ي شده و ھر لحظه تسلیکيبا خدا .  کندی ميیکتاي یِ  با سنگ و چوب ھا را رھا و قصِد فضای، بازیارين ھشيچن

برد و تمام ذراِت وجودش  یض مي کند، از آن فی لحظه به لحظه از او عبور می الھیِ  و انرژیم. در حاِل سماع ست

  .ستيا نين دنيحواس اش به ا. ايمست است، اما نه مسِت دن.  ستیآن زندگمرتعش به 

گر انداخته، کار ي دی خانه اش نشسته و مخارجش را به گردن کسۀست، گوشي نی که فرِد مسئولین معنيالبته نه به ا

  . بخشدیش را رونق و برکت ميت ھايد و فعالزي ری، به کار او مین ِخَرد و مستيا"  اتفاقا... کند، ینم

 بچه ھا بود، توجه ما را جذب و ۀ و معاملیِ ک از آن چوب و سنگ ھا که مورِد بازي، ھر ده از ھوايست بالغ جز رھين

 ميم و بدون آنھا حس کنيني را در آنھا ببی مان را به آنھا وصل و زندگیم و تمام زندگيم از آن چشم برداريببلعد و نتوان

  .  ستیم، ھويري میکه م

 حواس و تماِم توجه ی تواند به خود جلب و جذب و تمامی در عالم نمیچ مقوله اي، ھیِز ذھنيـــــــچ چيبالِغ عارف را ھ

  .ست، کودک استينصورت، آن فرد، بالغ نير ايدر غ. اش را ببلعد

   داد، ی مید و تکه چوبي خریچ مي از آنھا ساندویکي کردند، ی می که مغازه بازیمثل آن کودکان

   : گفتیدار با اعتراض مي داد، کودِک خری میچ فروش تکه سنگي ساندویوقت

  . کردندین موضوع دعوا ميو بخاطر ھم.  بدهیچوِب بزرگتر!. ؟یچرا پول کم داد

ه ه کي چوب ھا و سنگ ھا را با خود ببرد و بقۀ خواست ھمی از بچه ھا که میکين يعصر موقع رفتن به خانه، ب

  . شودی بردند، دعوا می نمیچيھ

  .مي کنین کارھا را ميھم ھمما . نابالغ اند

  ست و شماھوَ ا لَْعب و َل يگفت دن

  د خدايت و راست فرمايکودک
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  . دي گوی و خدا راست مديان، کودکاني آدمی ست و شما ایچه و سرگرميا، بازين دني ا:خداوند در قرآن گفته

ان شما و فزون ي در می فخر فروشيۀش و مايچه و آراي و بازیا، سرگرمي دنید که ھمانا زندگانيدان ب: از قرآن استیه اياشاره به آ(

  ).ح شدهيا تصريگر، به لھو و لعب بودِن دني ديیه ھايز در آي ، و ن... ھا و فرزندان است يی در دارایخواھ

  .ستي ھم نی ست، موقعی بدِن ما بازی ست، حتین جھان بازيھم ا" واقعا

 ی ملکولیِ  ست، بازیباز. کباره ممکن است از ھم بپاشندي ملکول ھا، به یِ وستگي ست از به ھم پی1تي ما تشکبدنِ 

  . ست

. ديري نگی ست، پس ضمِن مسئول بودن، اما آن را جدیا بازيد؟ اگر دنيني بی، میر جدي و غیا را بازيا شما ھم، دنيآ

  . ستي نیجدگران، يِا دي در رابطه با خود و یـــــــچ فکريھ

  . کندی شما را ناراحت نمیـــــــچ فکريست، ھي نی جدیـــــــچيد که ھي متوجه شده باشی براستیوقت

  . بله را حل کنم؟ ی زندگیِ رم؟ چالش ھاي نگیم را جدي کنم که حرف ھا و افکار و مفاھی میا سعي آـ

  .ميبا تسل. یبا خرِد زندگ؟ یسميبا چه مکان

  . گذارمیھر چه در توان دارم م.  ستقانون مزرعه. بله برم؟ یبکار ما تماِم کوشش ام را يآ

  .  کنم؟ بلهیا سماع ميآ

 با ی و ھمآھنگین کوک و ھمسازين توازن و تعادل، اي، این انرژي فکر کن، کار کن، برقص، اما عبوِر ایعنيسماع، 

  .  را از دست ندهیتِم زندگير

  . زدي ری ھم من توازن و کوک بهيد، اياگر واکنش نشان دھ

  .د و ارتباِط تان  قطع شوديد، ممکن است ناگاه وارِد تونل شوي کوک شديیوي رادۀک فرستندي شما به یوقت

ارتباط با آھنگِ .  شدهی از آن چوب و سنگ ھا جدیکي یعنيد، ي واکنش نشان دھیوقت. واکنش ھم مثِل تونل است

   .) اندیھمه اق1ِم ذھن،  اندچوب و سنگچه و متعلقاِت ما معاِدِل ن، بي، مقام، ماشپول(.  شودی قطع میمتواِزِن زندگ

  . ستی عشقیِ  به انسان، در فضایم، احترام و عشق ورزيد َمِد نظر داشته باشيشه باي را که ھمین مقوله ايمھمتر

  . ت دارندي اند و اھمی، از جنِس زندگیاريانسان ھا، ھمسر و فرزنِد ما، از جنس ھش

  ی کودکی نرفترونياز لَِعب ب

  ؟ی باشد َذکّ ی َذکاِت روح کیب

 یواني که روح حیو تا وقت یرون نرفته اي بیو از باز ی، ھمچنان کودکی که تو از بنِد لَھو و لَعب، رھا نشده ایتا وقت

  ؟یق را بشکافي و حقایرک باشيار و زي ھوشی توانی می، کی نسازی و فانیرا نسوزان

  .و سنگ ھان چوب ي گرفتِن ای جدیعني یباز

  . روح و پاک کردِن روحی شستشویعنيذکاِت روح، 

  . ميده ايده ھا چسبيم و پدي، به الفاظ و مفاھیاريما در مقاِم ھش.  آلوده شدهیاريھش

  !.م؟ي شوی عاقل و خردمند میم، کياگر روح خود را شستشو ندھ

   :ديبا.  پاک کردنیعنيذکات 

  . ميپاک کن مان را یِ اريم، ھشي روِح مان را پاک کنـ
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  . ستیآزاد = يیشناسا.  ھا را رھا کندید وابستگي بایاريھش

  .ديست، بالغ شده اي نی ست و جدی بازید که زندگيد و متوجه شوي کنيی شناسایوقت. دي کنيیشما فقط شناسا

  !. مي ھستی جدیلي خیم، در بازي کنی نمی شدند، اما ما مثل بچه ھا بازی می جدی، گاھیِن بازيآن بچه ھا ح

  .مي مانیم، ھمچنان کودک مي شویم، بالغ نميرون نروي بین بازياگر از ا

  لقان ھمچو جنگ کودکانجنگ خَ 

  غز و ُمھانمَ  ی و بیمعن یجمله ب

در خانه ھا و محله " ھمانطور که کودکان، معموF(.  کودکان استگر، مانند جنگِيکدي جنگ مردم با :ديد بدانين مقدمه بايبا ا

ن ي اۀھم.  اندازندی جھت جنگ راه میھوده و بيا، بيز بر سر مال دنيا ني مردم دن.زندي خیبرم شوند و به نزاع یته م خود دو دسیھا

  ).ھوده و ذلت بار استيجنگ ھا ب

  . ی اق1ِم ذھنیِ  کنند؟ برایزه و دعوا ميمردم، به چه علت با ھم ست

  .  کندی ميیگر بدگوي دیِس کشوري از رئیس کشوريرئ

 یِ ک مفھوم است، به مِن ذھني که فقط ی احترامی و بيین بد گويا". ک مفھوم است ي، ی احترامی، بيیگون بديا" 

  . شودین دو کشور بلوا و جنگ بر پا ميکدفعه بي کند و یس کشوِر مقابل، اصابت ميرئ

ن چوب و ياطر ھمن دو دوست، مثل جنگ کودکان، به خيا بيا جامعه ين افراِد خانواده ي بی ھایرياخت1فات و درگ

نکار ي ایِ ست، ما براي نین است، درسطح زندگيي و سطح پا)خوار شده( مغز و ُمھان ی و بی معنیب. سنگ ھاست

  . ميامدين

   :ردي گی با سنگ و چوب، در دو سطح صورت میپس باز

  .مياشاره کرد"  چھار، پنج ساله قب1یِ  بچه ھایِ  به بازـ

 کنند، با ھم یت اند و با ھم رد و بدل مي که با آنھا ھم ھويیطِر چوب و سنگ ھا، بخای بزرگتر ھم در بازیِ  بچه ھاـ

  . کنندیجاد مي ای پردازند و ناراحتیبه زد و خورد م

   :نکهي ايیستِم فکر و عمل است و شناساين سيرون آمدن از ايبلوغ، ب

   :پس". ت ھستم ي نھاین لحظه وعمق بي ايیِ کتاي یِ ، فضای، از جنِس زندگیاريمن ھش" 

 آورم و ین حال البته، پول ھم در ميدر ا.  کنمین حالت عشق و ِخَرد را در جھان پخش ميدر ا. در حال سماع ام

ا بد ياِد آن مرا خوش حال يستم، کم و زيت ني شود، اما با پول و درآمدم، ھم ھوی خودم ھم برطرف می زندگیِ ازھاين

  ... کند، یحال نم

  نن جنگشاير چوبيجمله با شمش

 F آھنگشانینَفعيَ جمله در   

  .  جنگندی با ھم مھوده،ي و بنيِر چوبين کودکان، با شمشيا

  .  غ1ِف ذوالفقار:آنجا گفت

  .  فرو رفتهینھا در غ1ِف مِن ذھنيِر جاِن ايشمش
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ن يا مردم یوقت. ِرعشق استيشمش.  ماستیِ اريِر جاِن ما، روح و ھشيک غ1ف است و در آن، شمشي، مانند یمِن ذھن

  .  کنندیرون بِکَِشند، در عشق و لطافت با ھم رفتار مير را از غ1ِف آن بيشمش

  .  کنندی، با ھم برخورد و رابطه برقرار میم مِن ذھني شان و در مفاھیِ  مِن ذھنیِ ارھايبرعکِس حاF، که با مع

 به یا اصط1ِح خوبي دھد، یل ميد، او ھم مقابله به مثل کرده و ھمان را به او تحوي گوی میکي به یعبارِت بد یکس

  ". اند یم ذھنين مفاھيا " ... دھد و یل مين ھم مشابه آن را تحوي کند و ایاو ابراز م

  . کندی مناخوش، مضر و ناراحت کننده، ما را یمفھوم

  .  کندی مخوشگر، سود است و خوشحال کننده، ما را ي دیمفھوم

 شود، ی شود، حالش بد می خوب می شود، حالش کمیحالش بد م شود بعد باز یک ذره حالش خوب مي، یمِن ذھن

و بقول خودش غم نطرفش يا. دي آین مي بعد آنطرفش زمۀنطرف و لحظين لحظه ايد، اي اندازی که باF میمثل سکه ا

  .  ستیخوش حالآنطرفش 

 بادام یعني، ینفعيF.  است کنند و آھنگِ شان در ضرر زدنی که غ1ِف ذوالفقار است جنگ میميآدم ھا با ھم، با مفاھ

  . کندی جنگ میِر واقعي با شمشی اصلیِ  جنگجویول. پوک کاشتن

ست، باداِم پوک ي مطرح نیک و سوِد عمومي ست، کار نی که نابالغ و کودک اند، مراودات سطحیدر تبادFت مردم

   : کارندیم

  .,, ... ی، مرا دعوت نکردیرت نکرد، با من مشوی کردی احترامی، بیبت کرديدم که تو پشِت سِر من غيشن,, 

  .  ستینفعينھاھمه Fي ا

م، ابراِز ياورين جھان بي را به ایم و خرد زندگين لحظه مست شوي خود در اۀشيسود و منفعت کجاست؟ آنجا که به ر

  .م، اموِرمان را اداره کندي مان که ھمانیِ ِر فکرھاي زیِ م فضايسود آنجاست که اجازه دھ. ميت کنيخ1ق

  ی ایله شان گشته سواره بر نجم

  ی ایپ ا ُدلُدلين ُبراِق ماست يک

ک ي، آن را یدر عالم کودک که ی خود در دو طرِف چوِب بلندی، با قرار دادن پاھايی روستایم، پسر بچه ھايدر قد

  . ن اسِب ماستي گفتند ایم. دندي دویکردند، سوار شده و سِر چوب را گرفته، م یرومند تصور مياسب ن

امبر بر آن يپ که یاسب( .ا ُدلُدل استين ھمان ُبراق، ي ا:دفتن گید؟ ميست که سوارش شده اين چي ا:ديدي پرسیم از آنھا اگر

  . بر اسب فکر بودند در اصل، سوار ). شدیسوار م

  : دياما اگر خوب توجه کن

  !. کردینکه او چوب را حمل مي ایبرا. در واقع چوب سواِر بر او بود

  . کنندینکه فکرھا شما را حمل ميد، نه اي کنی تان را حمل میِ کرھاشما ھم باِر ف

  . ن افراد سوار بر فکر، سوار بر َوھم ھستندي، این حالتيدر چن

  . کنندیسواِر بر فکر حرکت م.  َبَردینھا را ميفکر ا
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 اسِب فکرھا و با یِ ود، حاِل شما ھم ريري حرکت فکر را بگید جلوي توانی کند، نمیر و حرکت مييفکر ھم که دائم تغ

  .!.ا ُدلُدل استياز نژاِد براق .!. ستيست، مفھوم نين چوب ني نه، ا:ديي گوی می کند ولیآنھا حرکت م

  .  بوده که حضرت رسول با آن به معراج رفتهیه ايله نقليبراق وس

  . ستي آسمان رفتن نیمعراج باF.  به معراج رفتهیاريرسول با اسِب ھشحضرت 

 مراحل و یِ ، طین زندگيآگاه شدن به قوانشناخت و (. م شدني و در آنجا مقيیکتاي یِ رکت  از ذھن به فضا حیعنيمعراج 

  ).تيفيت و کيساکن شدن در آن ماھ و  حضوریاريزنده شدن به ھش، ده شدن از ذھنييزا ۀپروس

گ دادم، چوب گرفتم، سن. ت بودميمن تا بحال با چوب و سنگ ھم ھو " : آگاه شود کهمھمن ي ممکن است به ایکس

نم که ي بین سنگ دادن و چوب گرفتن، مشغول بودم و آخر سر مي ام ھم به ایسنگ دادم، چوب گرفتم و تا ھفتاد سالگ

نھا ھمه حاصِل پرداختن به آن سنگ و چوب ين و ناراحت و مضطرب ھم ھستم، ايامده، خشمگيرم ني ھم گیزيچ

   ... کنند، ین ميت ام را تأمي دھند، امنی کردم که آنھا به من آرامش میفکر م. ھاست

ن روح و آرامش خاطر مرا فراھم ي و سکون و تسکیک از آن داد و ستدھا، س1متيچي شوم که ھیحال متوجه م

  !. کردماشتباهنکردند، 

ِب اس(ا ُدلُدل، ي و براق، یارير، آن ھشير، اصِل من است، شمشيشمش.  ِکشمیر از غ1ف مي و شمش شومیم ميتسلحال 

  .  َبَردی ميیکتاي یِ  مرِز فضای بۀ ذھن به گسترۀ است که مرا از محدود)حضرت رسول

  . ستي من نیِ  مِن ذھنۀديينھا زايا. ندي آی ھستند که از آنطرف میقيستند و حقاينھا توھم نيا

  کنم کودکان  ی می برد، بلکه سعی حضور، نه تنھا مرا به معراج میِ ارين ھشيده شده از ذھن، ايي زایارين ھشيا

  . حضور زنده شدنیِ اري به ھشیعنيمعراج رفتن . گر را ھم دور خود جمع و به معراج ِبَبَرميد

   :نکهي ايیشناسا. يیشناسا= حضور

 کردم یمن بخاطر سنگ و چوب ھا مقاومت م. ستمي حضور ھستم، از جنِس سنگ و چوب ھا نیِ اريمن از جنِس ھش" 

 کنم، با یداِد لحظه مقاومت نمي کنم، در مقابِل روی دھم، قضاوت نمی واکنش نشان نم روم،ی ذھن نمیِ ايگر به دنياما د

  .  َبَردی ميیکتاي یِ  به معراج، به فضای ھا و عمل به آنھا، مرا از مِن ذھنيین شناسايا...  بحث و جدل ندارم، و یکس

ن جھان ي در ایت شدگيــــچ ھم ھوـــيھندازد و يش را بي ھای و وابستگی دلبستگۀ صد در صد ھمی کس:ديفرض کن

  .  رفتهعراجمِ ، ھمه را واَنھد، به جذب نکند او را یـــــــچ سنگ و چوبيھنداشته باشد، 

  .ديد به معراج رفته اينکار را بکنيد اياگر شما بتوان

  حاملند و خود ز جھل افراشته

  راکب و محمول ره پنداشته

مانند ھمان (.  خودشان را سوار پنداشته اندی نادانی از روی گران ھستند، ول بارۀقت حمل کننديا طلب، در حقيمردماِن دن

ست، بلکه آن چوب است که بر ين ني که چنی کنند بر آن چوب سوار شده اند و آن چوب را اسب پنداشته اند، در حالیال ميکودکان که خ

، تنھا یقت و اسرار الھيز که از حقياھل صورت ن.  کنندین سو و آن سو حمل مين کودکانند که آن چوب را به ايشان سوار شده و ايا

که چون الفاظ آنان ي دوست برسند، در حالی توانند با آن به کوینان است و مي کنند که آن الفاظ، مرکوب ای حفظ کرده اند، گمان میالفاظ

  ). مغز است، َوباِل روح و جان آنان شده است و سنگِ راهیپوست ب
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  .!. کند، نه چوب آن فرد رای که سواِر چوب شده چوب را حمل می کنند، کسیا حمل مچوب ر. نھا حاملنديا

 خبر از ین فکرھا، باِر ما ھستند و ما بيا. م و نه فکرھا، ما راي کنی مان را حمل میِ م که باِر فکرھاين ما ھستيپس ا

  . ميسوار بودن فکر بر خود ھست

  :نجا کهم که فکرھا بر ما سوارند؟ از آيدياز کجا فھم

خوش .  شودیده مين سو و آن سو کشيبا حرکِت فکرھا، حاِل ما ھم به ا. مي کنی کند ما ھم حرکت میتا فکر حرکت م

 یغرِق در توھم م... م و ي ترسیم، مي شوین مي و مضطرب و آشفته وغمگیھم عصب" م، اکثراي شویحال و بد حال م

  .ميشو

  سوار تان دامن ھمچو طف1ن جمله

   گرفته اسب وار دامنگوشهٔ 

 دامِن خود ۀد که سوار بر دامن خود شده اند و گوشي ھستی شما مانند آن کودکانۀا زدگان، ھمي دنی اھل صورت و ایا

  .را مانند اسب گرفته اند

 خود را  دامِن بلندِ ۀ شدند، گوشی در تصوِر اسب، سوار برچوب میبچه ھا وقت. دندي پوشیم دامن بلند ميقد(. مي ما دامن سوارھستۀھم

  .  ماھستندیِ ن دامِن بلند، فکرھايا)  گرفتندیھم دست م

 و راه حل ھا را ی حضور زنده کنند که انرژیِ اري توانند مشک1ت مان را حل کنند و ما را به ھشی میفکرھا، موقع

  . آورندياز آنطرف، از Fمکان ب

  .تواند در حِل مشک1ِت مان به ما کمک کند ی نمی مِن ذھنیِ  جسميیِ م که عقِل جزي ببریار مھم است که ما پيبس

 F Gن Gالظ Gدي رسیغنيُ از حق ان  

  دي دویمرکب ظن بر فلکھا ک

 زنده شدن به ی که فکر، برایبدرست. قت برساندي را به حقی تواند آدمیھمانا گمان و ظن، نم: خدا در قرآن فرموده

  . ستي نیف، به خدا، کايیکتاي یِ دن به فضاي رسیِ  حضور، برایِ اريھش

 را یشترشان جز گمانيب:  از قرآن استیه ايمصراع اول اشاره به آ (. اف1ک بَِدَودیا تواند بر بلندیمرکوب گمان، اسِب فکر، نم

  ).اردي از حق نیازي نی نکنند و ھمانا گمان، بیرويپ

  .نکه فکر جسم استي ایبرا

 ست که از جنِس یاري مقدس است، ھشیاري ھشستند،ي فکر و باور مقدس نی ما فکر و باور مقدس است ولیبرا

  . خداست

. ده شوديرون کشي و بيی ما شناساۀليد بوسي ست که در غ1ِف تن است و بایري ما مقدس است شمشی که برایزيآن چ

  .!. ر، پوسته و حفاظ و غ1ِف جان استيم غ1ِف شمشي دانی که ما به اصط1ح مقدس میزين چياما ا

  . ميت شده ايحال آنکه ما با باورھا ھم ھو. ت است، نه فکرھا و نه باورھايي، مقدس و خداردي می که نمیآن جان

نF G  :نکهي ایستند، برايمقدس ن" ن باورھا اص1يا" اتفاقا Gالظ Gدي رسیغنيُ از حق ان.  
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  شي خوید َمرَکبھايني بیآنگھ

 شي خوید از پايا دهي سازیمرکب

  . دي خود مرکوب ساخته اید بلکه از پاي سوار نشده ایوبد که شما بر مرکيد ديآن وقت خواھ

 علم بر شما بار شده است و توان کهبل، ديفکنده که شما سبکبال روي علم بر قلب شما نور نهافت کيد ي در خواھیعني

  .حرکت را از شما گرفته است

  !.و نه آن تکه چوب خودش است یِ  شود که َمرکب، پاھایکدفعه متوجه مي َدَود، ی که میآن پسر بچه ا

   :ستي شود که آن تکه چوِب دراز اسب نیمتوجه م

  . اندازدیآن را م"!.  توانم بَِدَوم یع تر مي، بدون آن بھتر و سر! ِکَشمیمن آن را م" 

   :دي شویکدفعه متوجه ميد، ي را حس کنیارين لحظه، ھشياگر شما، در ا

  !.  کردمیرا حمل م یارين ھشيمن بودم که ا!.  سواِر من بودهیاريھش" 

  .  اشاره داردیقتي، به چه حق"ش ي خوۀشين با انديمش " :د کهي َبری میحال، شما بھتر پ

 .مي کنیحمل مم، يت اي را که با آنھا ھم ھويین افکار و باورھاين چوب و سنگ ھا، اي، ایِ ن اق1ِم ذھني امادر واقع 

  !.  اندینھا ھمان تکه چوِب دراز، ھمان اسِب چوبيا

  .  دادهی شما را ھدر میِ ن توھمات انرژيد، حمل اي ھستیاريد که ھشيرا درک کرده ايد زي اندازیمه را مھ

  . ین سادگيبه ھم.  شودی آزاد میِ اريد، ھشيندازي توھمات را بیوقت

  وھم و فکر و حس و ادراک شما

   دان مرکب کودک ھ1یھمچو ن

  .د که کودکان، آن را مرکوب و اسب خود پنداشته اندي بدانی ای نشه و حس و ادراک خود را مانند آن چوبيَوھم و اند

 خواستند با آن ی که مرکوب خود ساخته بودند و میقت روبرو شوند خواھند دانست که َوھم و گماني با آفتاب حقینطور اھل گمان، وقتيھم(

  ). کردیقي توان سفر حقیبا اسباب کودکانه نم" ِن کودکان بوده است و مسلماي چوبیقت برسند در واقع مانند اسب ھاي حقیبه کو

  .  شوندیل به فکر و َوھم مي ذھن،  تبدنشستن در پنجگانه به محض ورود و یِ حس ھا

و مانند رون آمده ي ب، سالم فکرِ م، از حالتِ ي شویت ميھم ھو اساس، یاFِت پوچ و بيو خن افکار و توھمات ي با ایوقت

   .ميشو یل ميآن کودک، سوار بر وھم و تخ

 نشده بود، ... شد، اگر آنطوری م... کردم، آنطوری را م...نکاري اگر ا:ميي گوی که میاFتي چرا ھا و اگر ھا و خھمان

  ...؟، ! چرا من... خواستم، نشد؟، ی شد، چرا آنچه که میم... نطوريا

  . کردندی می که کودکان سوار بر آن، بازیھمان َمرکب. ميسواِر َوھم ھا ھست

 داد، من ی داشتم، جواِب َرد نمیست و پنج سالگي که در بی اگر پدرم به خواستگار:دي گوی پنجاه ساله میفرد" مث1

  .!. ا]ن بدبخت نبودم

  ... کردم، ی را انتخاب میکين کار را نگرفته بودم و آن ياگر ا

  ...اگر در دانشگاه آن رشته را انتخاب کرده بودم، 

  ... کردم، یتخاب م را بعنوان ھمسرم انیکيآن اگر 
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د، دو ماه ي کردیا آقا ازدواج ميد که اگربا آن خانم ي دانیشما از کجا م!. ست؟ين فکرھا دور زدن، َوھم نيا دائم در ايآ

  !. و ط1ق مطرح نشده بود؟يی جداۀبعد مسئل

 ی خوشبخت مد،يوندي بپیگريد و به شخِص ديست سال مشترک را رھا کني بید که ا]ن اگر زندگي دانیاز کجا م

  !. م؟يست که سوار بر آن ھستي نینھا َوھميد؟ ايشو

  . مي ما مانند کودکان سوار بر َوھم ھستۀد که ھميآگاه باش. نھا چوب و سنگ انديا

  .  کندی میست، در َوھم زندگيار و زنده به حضور نين لحظه، ھشي که در ایھر کس

  .  کندی میضده و نارايت و معترض و آزرده و رنجي را اذیًوھم آدم

رون از خود ي اشکاFت را بی دانند و تمامی را مقصر میگري روند، دیِر باِر اشتباه ھم نمي کنند و زیمردم اشتباه م

  . ست؟ين َوھم ني کنند، ایجستجو م

   : کندی دارند، اشتباه نمی که از خود، بعنواِن مِن ذھنیر و تجسمي کنند که تصوینکه فکر مي اید چرا؟ براي دانیم

  .!.,, شود یت ام ُخرد ميزد و شخصي ری شود و فرو میوب مي از من معیرم که اشتباه کردم، قسمتياگر بپذ,, 

  : دي گوی حضور رفت و آمد کند، میِ  باشد و در فضایاريکه اگر آدِم ھشيدر صورت

  .  کندیبه ھمه ھم اع1م م".  شوم یوب ھم نمي کنم و معیاشتباه کردم، اعتراف م" 

  .  ستیارياز جنِس ھش.  کندی بر او اثر نمیچ گزندي ست که ھیباشنده ا

  .  کندی اط1عات را ندارد، اشتباه ھم مۀ کند، ھمی مین جھان زندگي که در ذھن و در ای آدم:واضح است

بر  و َوھم اند، که یاسب چوب. ستندي نیم، جدي کنی می را که در ذھن، با آنھا بازیمي چوب و سنگ ھا و مفاھ:نيبنابرا

  . مي اندازیھمه را م. ميآنھا سوار شده ا

*  

د و يد وبه خودتان نگاه کني ھا را بخوانین مثنويدوارم ايام. ار ساده ستيار بسي خوانم که بسیتان مي برایگري دیمثنو

   دھد؟ ی را در من نشان میت، چه مشخصه اين بي ا:دييبگو

   دارم؟ يیچه نوع سنگ و چوب ھا

   شوم؟ ی میکجا جد

   دھد؟ یجاِن َبد به من دست ميکجا ھ

   دھم؟ یکجا واکنش نشان م

   خورم؟ یچرا در ذھن اقامت کرده و تکان نم

 ی شوند، من ھم، به ھم می من عوض میِ  فکرھایرم؟ چرا وقتي گی میگران را جدي خود و دینقدر فکرھايچرا ا

  زم؟ير

  گرو حوادث و فکرھا ھستم؟ بعد در ۀن لحظه خوشم و لحظي ندارد؟ ایداري چرا حاِل خوِب ما پا

  ند؟ ي بی مرا چگونه میگريم مھم است که دي که ھستم؟ و برا:دي بگویگريچرا منتظرم تا د

   کجاست؟ یِ اري من، بصورِت ھشیِ داريپس پا
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  . ميدا کنيد در خود پين پرسش ھا را بايپاسِخ ا

  .  استاِت آني در ادبی و ھر فرھنگیلطافت ھر کشور. ميما منبع عشق و آرامش ھست

   دھم؟ یتان فرمول نمي خوانده ام، برایاضي، ری چرا من که مھندس:ديشما ممکن است فکر کن

ک و مقاومِت مصالح و يزيفرموِل ف. گاه خود مھم استي ھم در جایاضيفرمول ر. ستيرا لطافت در فرمول نيز

  . ستد، ُخشک انديف نيت دارند اما لطي اھمیلي ھم خ...ساختمان و 

ات کشورش را يد ادبي با...ک، َبنا، کارگِر ساختمان، مغازه دار، يزيورز، استاد دانشگاه، متخصص در ف کشا:یھر کس

  . ردياد بگي

  .ات آن کشورنھفته استيست، فرھنگ و لطافِت ھر کشور، در ادبي نی ادبۀات، مخصوص رشتي با ادبيیآشنا

  :مي مان، با دو نوع درس سرو کار داری زندگیِ ما ط

ار مھم و يم که بسيري گیاد مي...)  و ی و پزشکی و مھندسیميک شيزيف( رستان و دانشگاهيدرِس دب1ِس  را در کیکي

رند که ي ست، قرار بگیدرِس زندگ که ید در خدمِت و در شناخِت اصِل مھمتر و درس مھمتري اند و البته بایضرور

 .مي کشیرون مياِت مان بياز ادب

آثاِر .  پرورانده شده اندی برجسته ايیانه، انسان ھايم که در خاور مي افتخار کند خدا را شکر ويم و باي ما خوشبخت

  .  اندی به زبان فارسی و نظامی و خاقانی و حافظ و فردوسیآثاِر سعد.  ستیموFنا به زباِن فارس

  . ميات مان ھم بپردازي به ادبیم و در ھر شغلين نعمت ھا را بدانيد قدر ايبا

ق تر به يد عميبا. ديسر چھار راھھا بعنوان فال خر" ا مث1يف را بصورِت فرموِل ُخشک درآورد يطاِت لي توان ادبینم

  . ميري مان بکار گیم و در زندگياِت مان بپردازيادب

نF G . فرمول مربوط به ذھن است Gالظ Gستي نیتي که فکر، اسِب با کفایبدرست. دي رسیغنيُ ازحق ان .  

  . م و نازاستي حضور، عقیِ اريفکِر بدوِن ھش.  باشدیارياِر ھشيد در اختيت اما با سیار مھميفکر ابزاِر بس

  ٢٣٢٠ تيب ، دوم دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ث است داند که خانه حادِ یآدم

  ث است عابِ ی نه که در ویعنکبوت

ا، ين دني اۀ داند که خانیش شده، ميِر فکرھايز یِ  که از جنِس فضایکس )وصل شده(انساِن کامل و عارف و واصل 

  . ستياصل ن.  بوجود آمدهینعي ما، حاِدث است یِ ت ھا، کِل ذھن، فکرھايوضع

  . ن خانه ستيِر اي زیِ اصِل بوجود آورنده، فضا

  و داندیقت را نمين حقيھوده سرگرم است، اي بیکارھادن و يتن و ین خانه به بازيکه در ا)  زندیل ميتمث( عنکبوت یول

 ساخته ین بنا را کسيد اي گویش خود ميپ"  کند قطعای نگاه می انسان به ساختمانیوقت(.  تندی از خانه تار خود را میدر گوشه ا

 آن خانه یوارھاي که بر دی عنکبوتیول. ن صورت وجود داشته استي به ھم افتد که آن ساختمان، از ازلی نمالين خياست و ھر گز به ا

,, عنکبوت,,ش است و ي عارف و ژرف اندیه از انسان ھايکنا" یآدم" ت ين بين، در ايبنابرا.  کندین مطلب را درک نمي تند ایتار م

  ).   اندی زیوانات مي که ھمچون ح ستیشي اندیه از افراد سطحيکنا

  .  ستی، مِن ذھنعنکبوتد و ي رفته ايیکتاي یِ د که به فضاييعارف، شما
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   تند؟ یچه م.  تندی کند، می می، با آن چوب و سنگ ھا بازیعنکبوت، مِن ذھن

  .  کندی فکرھا حرکت مبا حرکتِ .  کندیدائم، فکر را به فکر وصل م

نه و خود ين چوب و سنگ ھا را در ذھن اش با لعاب دھانش از جنِس ولع و خشم و قضاوت و رنجش و کي، ایآدِم ذھن

   : کندیبه ھم وصل م...  و یخواھ

  !. ,, ست ین معني را که گفت، به ایزين شخص چيا,, 

  . ،! ,,ستي ربط نی گفت، بیکي آن که یزيزد با آن چن يا که یحرف,, 

  !. ,, کنند یر کنند، توطئه مي خواھند مرا تحقین بود، ميآھان، پس منظور توھ,, 

   !.مي دھیوند مي را مثل عنکبوت، به ھم پیاFِت مِن ذھنينگونه خيا

  .  بافدین اوھام به دور است و نمي، از ایار و وصِل به زندگيآدِم ھش

  م؟ي بافیذھن مم و دائم در يا ما عنکبوت ھستي آ:مياز خود بپرس

م که يدار شده و درک کنيد بين ذھن حاِدث است، بايم که ايم و خبر نداري بافیم و مثل عنکبوت دائم مياگر در ذھن ھست

  .د از بافتن دست برداردي، بایِر فکرھا اصل است و عنکبوِت مِن ذھني زیِ فضا

  : زندیگر مي دیليتمث

  ست؟ين باغ از کي داند که ایپّشه ک

  ستيزاد و مرگش در دکو بھاران 

 ی شود و در دیرا پشه در بھار متولد ميد آمده است؟ زي پدین باغ از چه زماني داند که ایبه عنواِن مثال، پشه چه م

  ).ست؟ين باغ از کي داند که ایپشه چه م(. ردي میماه م

 ین موقع ھم مي موقع زاده شده و اني ا:ميي گویم. مي کنیدر آنجا با زمان کار م. ميم، مانند پشه اي ما در ذھن باشیوقت

  . ميده ايم و به آنھا چسبي شناسی را میفقط جسم و زمان روانشناخت. ميريم

چند ماه . ردي می شود و زمستان ھم میده ميي و چه موقع بنا کرده، چون در بھار زاین باغ را کي داند که ایپشه چه م

  . ستيشتر زنده نيب

 ی میرد و مت1شي می که میم و مثل آن پشه از تولد تا موقعيم و در ذھن بماني باشی جسمیِ اري و ھشی فقط مِن ذھناگر

  !. و چه موقع بنا کردهین باغ را کيم که ايم بفھمي توانیم، نمي، بمانذھنکجا، در يشود، در 

  . ميستياما ما عنکبوت و پشه ن

  .مي کنی حضور میِ ارينده شدن به ھش و زيیکتاي یِ فضام و بعد قصِد ي شویده ميي حرکت و زاحصار ذھنما از 

  . مي ببری پست یو جاودانگ ی مرگیم و به اصِل مان که بيم باغ درست کني توانیمما . ن باغ استيِر اي زیِ اريھش

  . ت داردي نھاین لحظه ست، جاودانه ست وعمق بيشه اين لحظه، که ھميا

 . ميشوم تفاوت کودک و بالغ را متوجه ي زند تا بتوانیگر مي دیمثال

 م، ي خود را تماشا کنیم و کودکينيم؟، عقب بنشي کودکی بالغ و کیم که کيامروز اگر ما بفھم
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 کند؟، به ی ميی دھد؟، چه فکرھای نشان ميی کند؟، چه واکنش ھای ميی ھایاز چه بو   مان کجایم که مِن ذھني ببریپ

  . مي شوی ذھن خارج میِ  فضا شده و ازيیکتاي یِ  قراِر فضایم، آرام آرام، بي خود بخندیفکرھا

   :دييد، فقط نگوي  کنیست شما کاريFزم ن.  َبَردی شما را مید، زندگي ذھن برویِ د که از فضاينکه موافقت کنيھم

   چطور بروم؟ ی بروم وليیکتاي یِ  به فضا خواھمیم

F دياند که در ذھن بمي نکنید، کاري چرخ خود نگذاریِ فقط با قضاوت و مقاومت و واکنش، چوب .  

  .مقاومت = یمِن ذھن. گِر ذھن، مقاومت استياسِم د

  . شودی، آرام آرام ذوب میم مِن ذھنيبا عدم مقاومت و تسل. دي کنیت ميم و تقوي را ترمیبا مقاومت، مِن ذھن

  حال د سستيکرم کاندر چوب زا

   بداند چوب را وقت نھال؟یک

 به صورت نھال ی داند که آن درخت، کی متولد شده چه م درخت، سست و ناتوانۀ که داخل شاخیگر، ِکرمي دیمثال

 ست که فقط به یه از افرادي پشه و ِکرم، کنااشاره به.  حواس فراتر روندۀري توانند از دای نمی و حسیموجوداِت ماد(کاشته شده است؟ 

  ).دکننات را مشاھده يمعنو توانند فراتر، ینممحسوسات توجه دارند و 

 را که ی داند که چوبین ِکرم از کجا ميا. )دي آیرون مين ِکرم، شاپرک بيم که از ھميفراموش نکن(. ست ین مِن ذھنيِکرم ھم

  . داندی کاشته؟ نمیدر آن Fنه کرده نھالش را ک

  تشيّ رم از ماھر بداند کِ وَ 

  عقل باشد کرم باشد صورتش

 کرم را ی تنھا صورت ظاھر، عقل استیقت، دارايدر حق یعنيت درخت خبر داشته باشد، ي، اگر ِکرم از ماھبع1وه

 بر حسب باطن، ید، ولي آیز به نظر ميشان ناچي اندی سازد و در انظار سطحیانسان کامل ھر چند خود را فروتن و خاکسار م. (دارد

  :"مث1 ).واFست

ن ِکرم آرام يانچه، ااما اگرچن.  شودی نمیقت و اصِل زندگيم، عقِل ِکرم متوجه حقيه کني را به ِکرم تشبیاگر، مِن ذھن

  ل به پروانه شود، يرون بِکَِشد، نقِل مکان و َسَفر کند، تبدي خود، بی ِکرمۀآرام خود را از غ1ف و پوست

  . ستي نیست، مِن ذھنيگر ِکرم نين درخت را باغبان کاشته، دي بداند که ایعنيِت خود شود، يمتوجه اصل و ماھ

 ست که با یعقل. ستي نیگر عقِل مِن ذھنيده شود، ديي را شکافته و زای ذھن منِ ۀ ھم که آرام آرام پوستیتيعقل و ھو

  . ندي بی میاريد و دِل ھشيد

  .ميما ھمان پروانه ھست

  . بت اش ِکرم استيند، فقط صورت و ھي بی میاريد و دل و عقِل ھشين عقل، که با ديگر ايد

   :مي ببری شود که پی و ِخَرِد زاده شده از ذھن، موجب میاريھش

  . مي کنیست مي زی درخت زندگۀما، ابتدا بصورت ِکرم، بر تن

م، به برکِت ي بری مین موضوع مھم پيپس اگر به ا!. مي شومھمن يم متوجه اي توانی نمی، با عقِل ذھنیبا عقِل ِکرم

  .  ست که از ذھن، زاده شدهی و درکیاريھش



   2014Mar              497    Program ٧٧٧٧٤٩٤٩٤٩٤٩19 شماره حضور گنج برنامه

 

33 

 

  توانندیم و مرکِز دِل مان شده اند، مھممان ي برایعنيم، يداده ا و بو رنگ که به آنھا یاق?ِم ذھنن ي ا:مي فھمیما ا]ن م

  . جاد کنندي ای منفیِ جان ھا و واکنش ھايدر ما ھ

ِر يد و خودمان را در درد و در زنجي آین ميي مان پایاري، دردمند شده و سطِح ھشیجان و واکنِش منفيدر اثِر بروِز ھ

  . مي کنیفکرھا گم م

  . ست مایِ داريگام مھِم ب يیاسان درک و شنيدن به ايرس

  !. د؟يد بداني خواھیگر چه ميد

ار است، مگو باشد که او ما را نخواھد ي برو آنجا که یش، اگر مردي خوۀشينجا با اندين ايمنش. برجه" : ھوده نگفتيب

  !.؟"ن چه کار است يکه مرد تشنه را با ا

   :دينست که متوجه شده اين موضوع ايمھمتر

  !.دي کنيید شناساي خواھی را میگريز دي، چه چديت ھسیاريشما ھش

  د رنگھاينما یعقل، خود را م

   دورست از آن فرسنگھایچون پر

ن نمودھا و رنگ ھا و يک از اي ھر یول.  دھدی گوناگون نشان میر مختلف، به رنگ ھاوَ عقِل ُکل، خود را به صُ 

جسم جنِس فُرم ورا رنگ ھا و نمودھا و نشانه ھا از يز .نشانه ھا، فرسنگ ھا با آن اصل با آن عقل کل فاصله دارند

  . ُفرم فاصله دارندی بیِ اريل فرسنگ ھا با آن عقِل کل، با آن ھشين دلياند و به ھم

ت يت دارند، ھم ھويمان مھم و اھمي از رنگ ھا که ھمان چوب و سنگ ھا ھستند و برای ما در ذھِن مان با بعضیعني

   .ال و آرزويخکه توھم اند و يدر حال. ميا

م ي توانیم، مي را نگاه کنده ھاي و پدن رنگ ھا و نمودھاي فرم، بصورِت ناظر، فکرمان و ای بیارياگر بصورت ھش

  . ميص دھي بودن آنھا را تشخیوھم

نک آنھا جھان را يد و دِل شما شده و از پشِت عيد که کدام سنگ و چوب، مرکِز ديص داده ايک از شما ا]ن تشخيھر 

  .  از عقِل آنھاستید و عقِل تان ناشيري گید و از آن قدرت ميني بیم

  . فُرم، فاصله داردی فُرم وعقل کِل بیعقِل شما، موثر ازعقِل ھمان سنگ و چوب ھاست که فرسنگ ھا از شعوِر ب

  ؟ی پریاز َمَلک باFست چه جا

  یپر ی می به پستیپرّ  تو مگس

  . سرو کار دارديیکتاي یِ که با فضاست  یتيت و ازلين است، ابد آی که انساِن به حضور زنده شده تجل،عقل کل

 خود یقي و حقیت اصليدن به ماھي بخشی تجلیرون آمدن از ذھن و به سوي ست که با بی از آزادی نامحدودیانگاره ا

  .  و برترز باFترياز فرشته ن. ردي گی که آسمان در َبَرش گرفته بود، آسمان را در َبر میباشنده ا. گام برداشته

   :ی کنیاما تو که از موضع ذھن حرکت م

ده ھا و ي به پد،ی کنی ذھن نگاه می به سنگ و چوب ھا،ی زنی و حقارت َپر می، در پستی مگس مانند داریبال و پر

  . !ی نظر داری و جسمی فرمیِ ت ھايوضع
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  :   مي دار٣٩٩در غزِل 

  دار گرددي خواھد که او بیکس

  تس ان بوستانيکه او خفته م

  ک آن کو به زندان خفته باشديول

  ست انيدار گردد در زياگر ب

 ھا و ید زندان و ناھنجاريدار شود باي داند که اگر بیرا ميدار شود زيده باشد، دوست ندارد بي که در زندان خوابیکس

 ھا و گل يیبايد و زدار شويده باشد، دوست دارد ھر چه زودتر بي در بوستان و گلستان خوابیاما اگر کس. نديان را ببيز

  . نديھا را بب

   :ميي گوین است که به خود ميِر در آن، اي ما و تأخیداري از دFئل عدم بیکي

  .,,...  اضطراب و ترس را ندارم و ۀتحمِل غلب. دي آیادم ميدردھا . د با مشک1ت مواجه شوميدار شوم باياگر ب,, 

بر  . ذھن خود را بشکنندیِ وارھاي خواھند دی ذھن ھستند و نم دھند چون در زندانی ادامه می خبرین بيباز به ھم

  .ستندين بھا نين کردند، حاضر به پرداخت ايِن خود را تمري که درِک راستيیعکس آنھا

  .  طلبدیز را ميا پرھي با درد ھمراه است و ی غلط و کج، گاھیچون شکستن ساختارھا

ر و ييکنواخت آنھا دستخوش تغي ی بمانند، اما زندگی خود باقی دھند که در عادت ھا و نزاع و روزمره گیح ميترج

  . ده انديبه اعتباِر حواس پنجگانه چسب" دايشد.  ترسندیم. نندي دورتر را ببی توانند کمینم. تحول نشود

  .شتر صحبت خواھم کردين رابطه بيدر ا

   :باز ھم در رابطه با سماع

 سماع آرام جان زندگانست

  ان جانست داند که او را جیکس

  . ستي ست که مگس َپر نیزنده کس

  . ,,ن چوب و سنگ ھا يھم,, ن است؟ يري شیزيچه چ: یعنيمگس َپر 

 چوب و سنگ ھا، مگس َپرھا یعنين اق1م، يا. مي شده ایبه آنھا شرط. مي داده ای و چسبندگینيريِت شيما به آنھا خاص

 ۀ ھمیگري پس از دیکيم  و بعد ي روی فکر و به ذھن م ما به صندوقِ یعني.  کنندی خودشان جلب و جذب میرا بسو

  . کنندیج مي شوند و ما را گیچ ھا و مسائِل مان فعال مير و پيگ

  . ميکه عقل کل ھستيم، در حالي مگس َپر

 لِ يوسا. مي برده ای آنھا پیِ  واقعیِ تي اھمیرا به بيم زيل نشان دھيد به سنگ و چوب ھا تمايم که نباي شویا]ن متوجه م

  .ديري نگی را جدی باز:موFنا گفت.  اندیباز

 که ذھن نشان یاگر از آن اق1م ذھن.  توانند شما را به سمت خود بِکِشندی، نمیاق1ِم ذھند، يري نگی را جدیبازاگر 

د يد، اگر از آنھا نخواھي نخواھ...ت وعشق، لطافت و يت، حِس امني و ھویند، زندگي بی دھد و در آنھا جذبه را میم

  .دي شویدار مي شما را برطرف و حاِل شما را خوب کنند، بيیِ که حِس تنھا
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 یداريت و پاي و امنی توانند زندگینم، )دي سنگ و چوب بدل کرده ار و بهيه تصوکه آنھا را ب(مقام و پول و آدم ھا  " :دييبگو

  ".به من دھند 

   . بَِپر.رَمگس پَ ، یدار شديتا ب.  آنھا َنَپریِ پس، مثل مگس رو

. نه.  ستیم، ھمان اق1م ذھني روی ست که به ذھن می موقعی؟ پری َپریِ عقل کل از َملَک ھم باFتر است، چه جا

  .مياد گرفته ايرا يز. مي َپری نمیگر به َپستيد

  پرد ی باF میگرچه عقلت سو

  چرد ی میدت به پستيمرغ تقل

 عقل تو را یعني.  چردی پست میِ ِد تو در جاھايمرِغ تقل ی کند، ولی پرواز می باF و عالم اعلیاگر چه عقل تو به سو

Fي برد، تقلی معرفت میِ به مراتب واF ِکَشدی نازل جھل و غفلت فرو میِ ه ھايد، تو را به .  

  .  کندی صدا میاِر تو را کسيعقِل ھش

  ). مياگر اجازه بدھ( .مي شناسی ما او را م. منیِ ا بسويب : خواندی دائم ما را ميیصدا

  م؟ ي کنیم، چه مي شویدار مي صبح از خواب بیما وقت.  َچردی مید، ُمَقلِد، به َپستين مرِغ تقليا اام

 یکيآنھا . مي رویت دارند، ميمان اھمي، که برای و شکلی نامیِ زه ھا و چوب ھا، الگوھايدر ذھِن مان، سراِغ سنگ ر

  !.ندي آیادمان مي یگريپس از د

  .دي تقلیم؟ از روي کنینکار را ميچرا ا

  . وسفيگران، برادران ياد داده؟  پدر و مادرمان، دي به ما یک

  . اند؟ جامعه، مردمین سنگ و چوب ھا مھم و جدي به ما گفته که ایچه کس

م  يت1ش کن. ميوسف، گوش ندھين است که به حرف برادراِن ين سنگ و چوب ھا، ايِت اي از اھميی رھایِ  از راھھایکي

 یھودگيست که ھزاران بار بيFزم ن. ن، رھا شودي سنگیت ھا و از بارھايا جاِن مان از محدودم، تياز ذھن متولد شو

  !.مين فھم برسيم تا به اي را تجربه کنیمِن ذھن

  .ست، کجاست؟ين آموزش ھا و مطالعات چيو گرنه نقِش ا

ت سنگ و چوب را از مردم يد و اھميلما تق.  َچردی مید ما، به پستي رود و مرغ تقلی باF میِ عقِل ما، عقِل جاِن ما سو

  .  دھدیاِر برخورد مين آموزش ھا و مطالعاِت به ما معيا. مياد گرفته اي

   َوباِل جان ماستیديعلم تقل

  ست و ما نشسته کان ماست هيعار

نشسته ما . رند را دا بر روح و جاِن ما،ق1ده دارند و به ما منتقل شده اند، نقِش یتي عارۀکه ھمه جنب، یدي تقلیِ علم ھا

  .دن گرفته استين ھمه علوم از ذاِت ما جوشيم که اي شده ایو مدع

  .  ستیديھر چه که در ذھِن ماست، علم تقل. مياد گرفتيگران ي که از دی دانشیعني، یديعلم تقل

م و آنھا را ي کنیگران نگاه مي که به دین معنيبه ا.  جاِن ما را بسته، وباِل گردِن ما شدهیِ  دست و پایديعلم تقل

  . مي کنی خود قرار داده و تکرار می و رفتاری نظریِ سرمشق و الگو
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   :ميي مان بگویِ د به بچه ھايما با" اتفاقا

  . ميستي بلد نیزيد؟ ما چي کنیچرا به ما نگاه م. دي تازه از جھاِن تان ارائه دھیکشف و شھود. ديـ به ما نگاه نکن

به آنجا برو و . یشه ات وصلي، به ریِب کوچکيتو ھماننِد درخت س. اوريجاَنت بر، از ياد نگي را از من یديـ علم تقل

  . اوري را بی و سازندگيیبايت و زي و خ1قیعشق و انرژ

  .  نشوی ِجدین بازيدر ا.  ستیا، بازيـ امور دن

 ساختار به ھم  خورد و آنی می از ساخته شان، دست کسی ھفت، ھشت ساله، ناگھان، به گوشه ایِ  بچه ھایِ ِن بازيح

م ي توانی ست و دوباره می خنده و خوشحالی برایکه بازيدر حال.  اندازندی و جنجال راه میه و زاريزد، گري ریم

  !.نکار را بکنند؟يد ھميا آدم بزرگ ھا ھم بايم، اما آيآنھا را درست کن

  !.ن گونه ستي برخورد ھمۀويش.  بروند، بلهیدياگر دنباِل علِم تقل

  . ستيمعدِن علم ن"  واقعایديفکر تقل. ه ستيم و عاريگران گرفتي را از دیدين علم تقليم که ايند بدايما با

م، بلکه ي افتیم، اتفاق نميدا کنين درک اشراف پينکه به ايھم.  ماستیِ ِر فکرھاي ست که زيیکان و معدِن علم، فضا

   .مي آوریاتفاق را بوجود م

   :دي خواھد بگویموFنا م" اتفاقا

 اتفاق متوجه است کهک عارف ي ی ولبوده،ز ي اتفاق ف1ن چکيِل يدل" که مث1د ي آی است که در ذھن، بنظر مدرست

  .  آوردی شما بوجود می برا آن،رِ ي زیِ را فضا

  :  کرده که مانیِ ادآوريموFنا، به تکرار 

   :ديي گوید و مي کنی برقرار می علت و معلولۀرابطدادھا، ين رويبدرست است که شما 

  ...، ,,شد ن اتفاق ياف1ن کس باعث ,, 

ن ي اتفاق بھترنيشه ھم اي ست و ھمی زندگۀ بر اساِس خواست و ارادیھر اتفاقد که يباشبه خاطر داشته شه ي ھمیول

  .ُرخ دھد شما ی تواند برای ست که میاتفاق

   .ميِر آن ھستي زیِ م بلکه از جنس فضايستيما از جنِس اتفاق نم که ي، فراموش نکنیبا ھر اتفاق

 .  افتندی افتند اما در ما و بر ما اتفاق نمیت ھا فقط اتفاق ميوضع

  د شدني باین خرد جاھل ھميز

  د زدني بایوانگيدست در د

 ی پشت پا زدن به خردھاین جنون به معنيا(.  زدیوانگيد دست به ديد نادان شد، بايات، بايا و نفساني، امور دنيیاز عقل ُجز

  .)د استياھل تقل

  . مي زنیوانگيد دست در ديبا. مي، جاھل شويی و عقِل جزید از ِخَرِد مِن ذھنيما با

را مردم به يست، زي ست که بنظِر اکثر مردم، غلط است و عقل نیفيسته و خوب و لطي، آن عقِل دلپسند و شایوانگيد

 ِخَرد یرد، او را بي نگی را جدی عقِل ذھنیِ  که بازیھر کس. رندي گی می را جدی دھند و بازیت ميسنگ و چوب اھم

  !. کنندی میتلق
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، ی و بد حالیضي، مری، اضطراب، و تا حدودی و نگرانیشناکي گرفتارند، اندی که در مِن ذھنیشتر مردمياز نظر ب

  .ميداِد لحظه باشيرش رويم و پذيد در حاِل تسليشه بايھمکه ما ھر لحظه و يدر حال.  ستیخوب و مقتض

  ِل ماست، ي و اصیعيد و حق طبي آی جوشد و باF می که  از دروِن  مان می و تمام نشدنيی خدایرژم به آن اني توانیم

  . مي تجربه کنیاري بودن، را با خروج و زنده شدِن ھشیم و شاديو موقع زاده شدن به ما داده شده، شاد شو

ن يت داشته باشد و ارتعاِش اي نھایمش بن لحظه آرايد اي بای ھر کسیعني.  ستيی خدایِ  بودن، آرامش و شادیِ ِر شاديز

  .ت اش، تجربه کندين و شخصيُ  و َتعَ یژگي از وی بودن را در تمام وجوِد عاریآرامش و شاد

د ي ما باۀ آنکه بداند و ھمیم است، بي شوند، فرد، حکی افتد، خوب و بد ذوب میرون ميک در بين حال، اتفاقات نيدر ا

  ست؟ ين معجزه نيا ايآ. مينطور باشيا

  :دي گویدر آن غزل م

  ست  قبلهی را که روشان سویکسان

  ن جھان و آن جھانستيسماع ا

   کاندر سماعندیا خصوصا حلقه

  انستيگردند و کعبه در م یھم

   ھمان جاستیاگر کان شکر خواھ

 گانستيور انگشت شکر خود را

ن جھان و آن جھان را ي کنند، سماع ایگاه نم کنند و به ذھن نی دائم به خدا نگاه میعنيشان به قبله ست، ي که رویکسان

شان ي ھم برای زندگیِ  رقصد و فرم ھای می بودن، با زندگیِ ، در فضايیکتاي یِ  جاِن شان در فضایعني. با ھم دارند

  چرا؟ .  رقص استی افتد نوعی که میھر اتفاق.  رقصندیم

  .  ستیزيفکر مربوط به چ.  نگرفته اندی جدفکر ھا را.  نگرفته اندیگر جدينکه آن چوب و سنگ ھا را دي ایبرا

  ". دم ين برود، من به آن نچسبيز آزاد است برقصد، آزاد است از بيچ" 

  . مي افتین بروند، به توھم ميم از بي خواھیم و نمي چسبین رونده اند، مي که از بی آفلیِ ده ھاي به پدیوقت

.  رود، برودین ميھر چه از ب. ديايد، بي آی ھر چه بوجود م.ن نرفته، نرفتهيھر چه از ب. ن رفته، رفتهيھر چه از ب

   . ستینھا طرح و نقش و اراده و خواسِت زندگيا

 نگاه کنند و وصل ی از مردم به خدا، به زندگیا گروھي ھمه یعني. ميجاد کني را ای عاشقاِن الھۀاگر ما حلق" خصوصا

  ست؟ يچرا ن. ستيا، به چوب و سنگ و ذھن ني شان به دنیِ گر رويباشند، د

  . ستندي مھم نیاعتبار دارند ول. ستنديگر چوب و سنگ ھا مھم نينکه دي ایبرا

  . رنگ و بو ندارد. ستيدش ني مرکِز دل و دید کند، ولي تواند با آن خری که پول دارد اعتبار دارد، میکس

  . ستيدل او ن. ستيند، مھم ن تنزل کیتي را از دست بدھد، اگر از موقعیزياد و کم شود، اگر چين پول زياگر ا

ان يز در مي رقصند و خدا نی کنند و می ست که در آن ھمه به خدا نگاه میدِل او حلقه ا.  ستیدِل او کعبه، خدا، زندگ

   . رقصندیده ھا مي پدۀروِن شان ھم ھميب.  رقصندی چرخند و میو ھمه دور او و با او م
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   : کنمیمن از شما سوال م

  .زن و شوھر و دو بچه.  کنندی می چھار نفره، با عشق زندگیاد خانواده يفرض کن

 خواھد عوض ی را نمیکيچکدام آن ي سوء استفاده کند، ھیگري خواھد از دیک نميچي ندارند، ھیسيچکدام نقِش رئيھ

  .رندي گیاد نمي دھند، بچه ھا ترس و کنترل و اضطراب را یاد نميست، به بچه ھا کنترل يکند، ترس و کنترل آنجا ن

 ذھِن شان یِ  وصل و به سنگ و چوب ھایھر دو به زندگ. نندي بی و عشق میگر را از جنِس زندگيزن و شوھر ھمد

 و روح و جوھر و ارتعاِش یم و از آن فضا ِخَرد و انرژي، رابطه شان را تنظيیکتاي یِ  کنند، با الھام از فضاینگاه نم

ت و ي به چوب و سنگ ھا و ھویازين.  مرتعش استینگِ زندگرند و در تمام ذراِت وجودشان آھي گی را میزندگ

  .... نندي بی میفرزنداِن شان را ھم زندگ.  گرفتن از آنھا ندارندیشاد

  .  کنندی از خشونت و بحث و جدل رشد میف و مناسب، عاري سالم و لطيیز در فضاي آنھا نیِ بالطبع، بچه ھا

  !.، با ھم باشند؟ی آن انرژ خبر ازی، بید دو عقِل مِن ذھنيحاF، فرض کن

ند، ھر ي بی را مسخره میگريک از آن عقل، عقِل دي را قبول ندارد ھر یکين جسم آن ينند، اي بیگر را جسم ميھمد

نند، ي بیست و بچه ھا را ھم جسم مي مطرح نیگر را کنترل کنند، عشقيکدي خواھند ی ترسند، ھر دو میدو از ھم م

   :دي گویل مين دلي به ھم... شود و یور و اجبار انجام مخشونت وجود دارد، کارھا با ز

  د شدني باین خرد جاھل ھميز

   د زدني بایوانگيدست در د

 ی کنند، از جنوِن عشقی آن ِخَرد و عشق با ھم برخورد میِ  حضور، در فضایِ اري زن و شوھر از موضِع ھشیوقت

  . خواھدیرل و اضطراب نم را در ترس و کنتی که خانواده و آدمیجنون و عشق. ناب است

  !. پردازدی دھد، به کار نمیاگر آدم نگران نباشد، تن به کار نم: ده غلط است کهين ايا

 خود ی، ِخَرد و سودمندی زندگۀ زندیِ د انرژيست، ما باي بدست آوردن پول نیکار فقط برا.  بشر استیعياِز طبيکار، ن

ت خود را در ي، خرد و خ1قی که حرفه ايی دھند، آنھایس ميرو که به جامعه سيیآنھا. مي به کار ببريیرا در جا

   . نکار Fزم استي شوند و ایم مينش سھيت و آفري کنند، در خ1قیکارشان متبلور م

. ستيش قابل قبول نياما برا!.  کار نکندیرد وليون دFر بگيليشنھاد شود که ده مي انسان دوست، پیممکن است به فرد

  . باشدی زندگی ھايیباي بخِش خرد و زی خواھد تجلی مست،ياو دنبال پول ن

  .!.ندي بیاد مي را در داشتِن پول زینکه خوشبختي ایبرا.  دھدیافت پول انجام مي دریِ ، کار را در ِازایمِن ذھن

  زيگر ی سود خود زان مینيھرچه ب

  زيوان را بريزھر نوش و آب ح

ه ينجا کنايمنظور از َزھر، در ا(. زيات را دور بريھر بنوش و آب حزَ .  فرار کنیني بیاز ھر چه که سود خود را در آن م

ال ي ست که مطابق امیوانيش و نوش حيه از عيوان، کنايو آب ح. دي آی نفس اماره، تلخ و ناگوار میاضت و طاعت است که براياز ر

  ).ماره استنفس اَ 

  . فرار کنز و ي، بگریني بیھر جا، که در آن چوب و سنگ ھا، سوِد خود را م

  . حضور َزھر استیاري، ھشی مِن ذھنیبرا
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   :دي گویموFنا م. دي آی ست که از پول و از چوب و سنگ ھا می ھمان شرابیوان، آِب زندگي آِب حی مِن ذھنیبرا

  . زيد، بري آی که از آن سنگ و چوب ھا بدست می را، سودیآِب زندگ

  !. شدندي باین خرد جاھل ھميز.   گوش ندهیبه حرف من ذھن

  د ترا دشنام دهيھر که بستا

  ه به مفلس وام دهيسود و سرما

  . ر وام بدهيه ات را به فقيسود و سرما. د، تو دشنامش بدهيھر کس که تو را بستا

 که مورد یل، کسين دليبه ھم.  کندیت او را خدشه دار مي آورد و شخصید مي پدی در روح و روان آدمیادي زیان ھايمدِح متملقانه، ز(

 ی ھایاء مداحياء و اولي انبۀھم.  نشوندقيتشو ی از خود نشان دھد تا چاپلوسان در مداحی و تندید درشتيش قرار گرفته، بايمدح و ستا

  ). کرده اندیفاِت چاپلوسانه را نھيمتملقانه و توص

  .ديريده بگيا از شما ِشکوه و انتقاد کرد، ناديد کرد، يف و تمجيھر کس از شما تعر

  . ش استي دنباِل ستایرا مِن ذھنيد زيِش مردم نگرديدنبال ستا

  . ت استي نھایعمِق خدا ھم ب. ديت اي نھای و از جنِس بید، بلکه خوِد زندگيستيشما مفلس ن

ده آل يت، ايفين کيدرست است که ا.  کندیدا ميت پي نھای خود قائم شود، عمق بی به ذھن برود و برگردد و رویکس

 ی از عمق راه می در مراوده باشد، به درجه ايیکتاي یده شود و با فضاييکس که از ذھن زا به ھر حال ھر یاست ول

  .ديآيشه در ني از ر...ن و از دست دادن پول و ي و فحش و ناسزا و توھیکاِت معموليابد که با تحري

  . ک استاد وجود دارديد که ي شوین مرحله و حالت، متوجه ميدر ا

  .  دور و گمراه مان کند يیکتاي یِ   را از فضاِش مردم، ممکن است مايستا

  د؟ين رھنمودھا را بکار َبريد اي توانیا شما ميآ

   خوف باشی بگذار و جایمنيا

  بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش

  .ر، از ِعرض و ناموس بگذر و آشکارا رسوا باشيم قرار بگي خوف و بی را رھا کن و جایمنيا

  . دي دھند، رھا کنیسنگ ھا به شما من چوب و ي را که ایتيحس امن

 کند و ی که دائم اضافه می را از آدم ھا و مال و متعلقاتیمني کند، ای اش حرکت می که در چارچوب من ذھنیکس

  . کندی طلب م...م و يمفاھ

  ".  ترسد برود ی می کوچ کن که مِن ذھنيیبه آنجا.  را بگذار و رھا کنیمنين نوع ايا" 

د ي باید، من ذھني زنده شويیکتاي یبه فضا" قتاي اگر حقی برم ولی ميیکتاي یِ  من تو را به فضا:دي گوی میمِن ذھن

   .د زنده باشديرد، نبايبم

  . ميت در ذھن ھستيا]ن ما حِس ھو

  .ت در ذھن نباشدي حس ھویعني. د حاضر باشدي نبایگر من ذھنينجا ديم اي قائم باشیاري ھشی پایاگر قرار باشد رو

  . ستی موذ.نه برد؟ یارتان به دستش، شما را به آن فضا ميا با دادِن اختيرد؟  آي می، مین مِن ذھني ااياما آ

  .!. ,, برم ی و وحدت ميیکتاي یِ من تو را به فضا ,, :دي گوی م
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با  دارد، ین سنگ و چوب ھا بستگيکه وجود او به ھميندازد، در حالين چوب و سنگ ھا را بيد اي، بايیکتاي یِ در فضا

  !. ت استيآنھا ھم ھو

  .ديندازي کند، دور بیشنھاد مي را که پیتيحس امن. ديندازين چوب و سنگ ھا را بيک از ايھر 

   :ت فراوان دارد، آبروستي اھمی مِن ذھنین چوب و سنگ ھا، که براي از ایکي

  .!. ,,ند؟ي گویمردم چه م,, 

ر يگر، و کمتر از آن تصوي دیم که به گونه اي ترسی و مميجاد کرده اين در ذھِن مردم اي دروغیر ذھنيک تصويما 

  .!. م، نسبت به ما فکر کننديجاد کرده اي که در اذھان اینيدروغ

  . دي، توجه نکنی موذیلي خۀن با شنديبه ا

  . ديبرو) يیکتاي یِ فضا( ترسد ی که ميید و به جايزي که راغب است بپرھیاز پرداختن به موارد

  .ول کن. فاش رسوا باش و :دي گویم

  ش رايآزمودم عقل دور اند

  ش رايوانه سازم خوين ديبعد از

ش، ھمان عقِل ي از عقِل دوراندمنظور(. ميھر کدام از ما ھم آن را آزموده ا .ش را مورد امتحان قرار دادمي دوراند عقلِ ،من

 ین عقل، نميبا اکه ده ام يرھا امتحان کرده ام و دن عقل معاش را بايد من اي فرمایموFنا م .ل داردي طویِ آرزوھاآمال و معاش است که 

  ).وانه شمرده شومينان دياگر چه در نظر ظاھر ب. ن عقل، رھانده امين خود را از ايبنابرا. توان سلوک کرد

  . وانه خواھم ساختين پس خود را دياز ا

 ی به حرِف زندگیعني.  حضور است گنجِ ۀم که ساختي سازی میوانه اين به بعد، خودمان را از نوع آن ديما ھم از ا

  . ستیوانگي، دیم، که از نظِر مِن ذھني کنیگوش م

دن يم، عقب کشي که در سر داریمي نگرفتن مفاھی، جدی نگرفتن بازی نگرفتن سنگ و چوب ھا، جدیجد" مخصوصا

  . جا و ناراحت کند و حرکِت شان مرا جابيی آنکه جابجایم در ذھن، بيت ھا و مفاھي وضعيیِ و نگاه کردن به جابجا

  .ار مھم اندي ما بسی ھا، برايین شناساين درک و ايا

م، آنھا ي شویگر، ما با حرکت آنھا، جابجا نميم، دي کنيیم را شناسايت ھا و مفاھي نبودن فکرھا و وضعینکه جديھم

  . مي مانیم و ساکن مي خوری ما تکان نمی شوند ولی کنند، جابجا میر مييتغ

  د و از پشتي ديۀ که، عقل و دِل ما شده اند و از زاويی ھایت ھا و وابستگيم و وضعيرھا و مفاھبا جدا شدن از فک

  . ميني بی مینِش زندگينبار با بيم، اي کردینک آنھا به جھان نگاه مي ع

ا ي آن ی فلسفیِ ام، بلکه معني آن، اکتفا نکنیِ  ساده تِر فارسیاِت موFنا و معني ابیِ  ادبیِ  کنم که به معنیاد آوريد و يتأک

  : دي گوینجا ميا" مث1. ميرون بِکِشي را از آن بیآموزِش مربوط به زندگ

  

  ٣٩٧ تيب ، پنجم دفتر ،یمثنو ،یمولو
  رد شکاريگ یخبر چون دام م یب

  دام را چه علم از مقصود کار؟
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د کردن ي داند که مقصود از صیام چه مد . ستيو از مقصود کاِر خود آگاه و مطلع ن کند یدام ناآگاھانه شکار م

  ست؟ يچ

  :مييم بگويد ھم بتوانيشا

 . است من دارن ذھنِ ينجا، دام ھميدر ا.  کنندی میه طعمه را خبر کنند آن را به ناگھان شکار و قربان آنکیدام و تله، ب

ر ي را گیت آدمي و امنیر، سعادت و خوشبختيا و تزوي و شکار خود را مطلع کند، با ری آنکه قربانیذھِن من دار، ب

 ی متفاوتیگاه با دنباِل الگوھا.  کندیمان شکار ميبراگاِه دام، گاه به ناگھان ترس و اضطراب را  يدر جا.  اندازدیم

ان و گزند و صدمه و ات1ف  ينِد آن، زي ِکشاند و فرآیت و واکنش و قضاوت، ما را از فراز به فرود ميمانند عصبان

ه در گا.  بنددی مان را میِ  ھا دست و پایت شدگي ھا و ھم ھوی ھا و دلبستگیگاه در وابستگ.  کندیِرمان مياست، اس

  .  کندیر و مشغولمان مي دھد و گاه با شکاِر درد اسیرمان ميگذشته گ

 نھفته ست، ی که در ُکنه آدمی حضوریِ اريت و ھشييرا استعداِد خدايست زياِن و مقصوِد کاِر خود مطلع نيالبته از پا

 برتر، در ۀ ارادیو تجلت ي ابراز خ1قی برای حضور، جز ابزاریِ اري و ھشیبروز خواھد کرد و ذھن در تشعشع آگاھ

  . ، نخواھد بودیاِر زندگياخت

  دام را چه ضر و چه نفع از گرفت؟

  ش دارم شگفت ھدهين گرفت بيز

 خواھد آمد و شکار را از یکس. ! او در تعجبمۀھوديد بيند؟ من از صي بی میانيد کردن شکار چه سود و زيدام از ص

  !.او خواھد گرفت

   شناساند؟ یداِم ذھن را به ما نمت، ين دو بيا نگاه کردن به ايآ

   :نمي شوم که ببی خود متمرکز میمن بعنوان خواننده رو

   مردم دام و تله ست؟ ی خودم و برایِ به چه صورت ذھِن من، برا

   چه و چرا اسمش را دام گذاشته؟  یعنين شکار کردن يا

   کنم؟ یچگونه مردم را شکار م

   کنم؟ ی چه شکار میبرا

  فتد؟ي نی خود را محافظت کنم که در داِم مِن ذھنیارياصل و ھش توانم یچگونه م

  ، کجاھا به کار گذاشته شده؟ی مِن ذھنیِ دام ھا

  ص دھم؟ يچگونه انواِع دام ھا را تشخ

   افتاده ام؟ ی به داِم مِن ذھنيیدر چه رابطه ھا

  ...و   را نجات دھم؟ خودميیارھايق و با چه معي افتادم، به چه طری مِن ذھنیِ اگر به داِم وسوسه ھا

 ی خنثی مربوطه را برای کنم که ذھن ام را از حالت تله بودن درآورم و رھنمودھایدا و ت1ش ميپاسخ ھا را در خود پ

  . دا کنمي، در خود پی مِن ذھنۀکردن دام و تل

  . ستي نیدي، روِش کاِر مفیِت بعديت به بيدن از ھر بيات و جھي ابی ادبیبع1وه، درک معنا
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  چرا؟. مي بصورت تله درآمده ایم ولي ھستیاريم، ھشيستي ما تله ن: دھندیات به ما ھشدارمي ابنيا

 خواھد آمد و آنھا را از دست یکيد، ي که در داِم شماست و شکار کرده ايین چوب و سنگ ھايد که اي دانستیشما م

  شما خواھد گرفت؟ 

  !. ستيماِل خودش ن.  دھدیوده انجام مھينکار را بي دارد؟ این گرفتن، چه نفع و ضرريدام از ا

  !.ھوده انديم، بي کنی را ھم که ما در ذھِن مان شکار میميمفاھ

  . مي کنی و عشق به آنھا نگاه نمیم، بصورت زندگي کنیما، انسان ھا را بصورِت دوست شکار م

 ما در ی ھایاکثِر دوسترا يز.  داردی نگه میراد است و ما را در مِن ذھنيک اين بصورت دوست شکار کردن يھم

  !. مي ھم داری ست که برایرابطه با منافع

  م؟ي که داخل دام افتاده، خودمان ھستین کسيم؟ و البته اوليچرا ما بصورت دام درآمد

 ی که مستعِد اوج عزت و Fمکانی و ابدیدار، ازلي، پایتناھيده، Fي برگزیتي ست که بر سر راه، ھویِض ذلتيدام، حض

 ی و غرور و خودپسندیِل وابستگي، از قبی و نفسانی منفیِ  ھای جھِت عبور انرژیشده و او را به کانالست، گسترده 

  . ل و گرفتار کردهي تبد...و طمع و 

  .ميت شده ايم، با َنفس ھم ھويکه از جنس نوريدر حال

  ...  کند یم، شکارمان مي ھستیگانگيم از جنِس نور و ي که متوجه نشویرا تا زماني ست، زيین دام ھم خدايالبته ا

  ی برادر دوستان افراشتیا

  ی و بگذاشتیبا دو صد دلدار

 بعد ھمه ی، اما چندی خود دست و پا کرده و به تله انداخته ایبرا یاري برادر تا کنون با اظھار محبت، دوستان بسیا

  .!یرا رھا کرد

   : توان جلب و جذب کردیمردم را به دو صورت م

  .یاري ھشقِ يبصورت عشق، از طر

  . بصورت دوست، با به دام انداختِن آنھا

  . مي کنیم، شکار ميني بیم، مردم را که بصورت سنگ و چوب، بصورِت جسم مي گذاری که میما با تله ا

ا ي ی و ھمدلیم و با ھمدردي دھی سنگ و چوب به او نشان میکسري. م که او به سنگ و چوب ع1قه مند استي دانیم

ا يت ين تصور که از او ھويبا ا. مي کنی خود اضافه میِ  چوب و سنگ ھاۀريبه ذخ جلب و  رااو... د و يف و تمجيتعر

  .ميري بگیکمک

  .ن بودهياز ھمان ابتدا ھم کار تو ا. ی و رفتیبگذاشتھمه را 

  ن بودست از وقت وFد؟يکارت ا

  د مردم کردن از دام ِوداد؟يص

ن يخ1صه سراسر عمر تو در ا(. ید کني مردم را صی داِم دوستۀلي که به وسن بوده استيکاِر تو از آغاِز تولد تا کنون ا

 یاو خسته و ملول م  اما پس از چند روز ازی کردی را انتخاب می ع1قه، دوستی از رویکودک که بود. یدا کنيصرف شد که دوست پ
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اشخاص را جذب و  خود را یکيبا اظھاِر ن ی خواھی میا]ن ھم که بزرگ شده ا. یگري سراغ دی رفتی و می کردی و ترکش میشد

  ).ی ببریا از آنھا نفعي یريمورد محبت شان قرار بگ

  .یندازي به داِم شان بی خواھی، می که به آنھا داریاجياز و احتيل نيبه دل. ک تله ستي، ی تو بعنواِن مِن ذھنیدوست

   :ميبه خودمان نگاه کن

  نصورت است؟ يتانم، به اا برخورد من با ھمسرم، با فرزندم، با دوسيآ

 یک مي ست که مرا به دوستانم و به مردم نزدیاز روانشناختي و نیا منافعيت يِل گرفتن ھويازھا از قبي نیکسريا يآ

  ا عشق است؟ يکند، 

  .دا کنميد پي دارم که بایست، اشکالياگر عشق ن

 و یندازي و به تله بی و مردم را تور بزنیپھن کن ین بوده که دام دوستي از موقع تولد تا بحال کار تو ا:دي گویموFنا م

ا خودشان ي، ی از آنھا گرفته و به خود اضافه کنی خواستی بودند که میآن اق1م، چوب و سنگ. یري بگیزياز آنھا چ

  .یرا بصورت مفھوم به خود اضافه کن

  ا نه؟ ي ست؟ ینبار مِن ذھنک جسِم اضافه شده به ايا ھمسر ما، دوست ما، بصورت ي آ:مي پرسیما از خودمان م

  .ميِر اتفاقات، به ھم وصل ھستي زیِ  جداگانه، اما در فضایک زندگيک از ما يبدوِن ترس و کنترل، آزادانه، ھر 

  ".  ھم تور پھن نکرده ام ی کسیبرا. نمي بی میر اتفاق، او را زندگي زیبه علت وصل بودنم به فضا" ـ 

 وجود دارد يی، چوب و سنگ ھایاما در تور و روابِط دوست. ده گرفته شودينادد ي ست که نبای، از مواردیتوِر دوست

  .!. اج داردي به آنھا احتیکه مِن ذھن

   .دي کنیشرفت نميد، پي تان وجود دارد، کشف نکنیِ  ھای را که در تور دوستيیاگر شما آن سنگ و چوب ھا

   و باد و بودیزان شکار و اَْنُبھ

  و پود؟ تار یابيچ يدست در کن، ھ

" ؟ مسلمای در دست داریزيدھا و ازدحاِم ھواداران و کبکبه و دبدبه ھا چيا از آن ھمه صين آي کن و ببینک تفحصيا

  .یندار

 یزيا چيآ.  جستجو کن و دست در آن ِبَبر... ذھن و نِخوت و تکبر و مھم بودن و غرور و یِ در آن شکار و انباشتگ

  .!. ستي نیچيھ. ستيت؟  نه ننھا ھسي از اید؟ تار و پودي آیرت ميگ

  :مي کنیباز به خودمان نگاه م

 در ما بوجود يیداي از لطافت و مھر و شیزاني، می عشق بوده؟ اگر ھر عشق ورزی ما، از رویِ  ھایا آنبوِه دوستيآ

  . ؟!مي داشتی حضور می از انباشتگیره ايد توده و ذخي آورد، ھم اکنون بایم

  گاھست روزيشتر رفتست و بيب

   ھنوزیلقاند خَ يد در ص به جِ تو

  .  شده)شب( گاهيبشترعمر ما رفته و يب

  .یمردُ مَ خلقان و شکاِر د و يصت سرگرم يده، اما تو ھنوز با جديان رسي و روز به پایبخش اعظم عمرت سپر

  .  آنھا ھم ھستیِ ِد تماِم چوب و سنگ ھايد خلقان، صي ص:ادمان باشدي
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با انسان " رون و مخصوصايم، برخوردمان با بيد به خودمان نگاه کنيم، باي کنیافت نميم، اگر عشق درياگر گرفتار

  م؟ ياد گرفتيم؟ چه ي مراوده داشتیم؟ از چه موضعيگر، چگونه بوده؟ با دوستان، چگونه َسر کردي دیِ ھا

  ده، باز به ِجد، دنباِل شکار دوست و سنگ و چوِب آنھا ھستم؟ ينکه عمرم به ھفتاد رسيا با ايآ

   اند؟ یم مھم و جدي ھنوز آن سنگ چوب ھا براايآ

  ِھل ز دام یر و آن ميگ ی میکيآن 

  کن چون لِئام ید مين دگر را صيو

 برند، ی که از آنھا میوي و جاه طلب، در جذب و دفِع افراد، بر اساس منافع دن)پست(ھوده کاراِن لئام يسرتاسِر عمِر ب

  .  شودیصرف م

 توانند سود و بھره یگر که نمي گذارند و روز دیند و او را احترام و عزت مي آی م بری با کسیامروز از دِر دوست

 ی میگري تازه تر، بر دی شکاری را برای کنند و داِم دوستی از او ببرند، از دام خ1ص کرده و طردش می مادیا

  .  نھند

  جو دگر یِھل و م ین را ميباز ا

  خبر ینت لَعِب کودکان بيا

  . کودکاِن ناآگاهین بازيشگفتا از ا!.  ... یگريا رھا و در صدد شکار د ریکين يدوباره ا

  . دارندی مِن ذھنیعني بود که سن شان باF رفته اما بالغ نشده اند، يیامروز بحث ما در رابطه با انسان ھا

   :مي کنی به خودمان نگاه م

  ؟ م، چراي دھی معاشرت را ادامه میگرين دوست را کنار گذاشته و با ديا

  .مي کنیم، طلب ميني بیگر که بصورت جسم مي دی را از انسان ھایت و خوشبختينکه حس امني ای براـ

  .مي کنی به مردم نگاه نمیِد عشق و زندگينکه نگاِه مان را نشسته و با دي ایبراـ 

  .ميدي سماع نجھینکه براي ایبراـ 

 یِ  و مخلوقات، بسوی و وحدت با کل ھستيیکتاي یضا فیِ ، بسوی مِن ذھنیِ اري ذھن، از ھشیِ نکه از فضاي ای براـ

  . مي حضور، حرکت نکرده ایِ اريزنده شدن به ھش

  .ميستيشه مان وصل نينکه به ري ای براـ

  .  خواھدیت مير ھويشه، از تصاوي جدا از ثبات و ری ابرۀ، بمثابینکه من ذھني ای براـ

  . ميم به دام خود اضافه کني خواھیرده و م کی تلقی ذھنیريگران را تصوينکه ما خود و دي ای براـ

  ). چاره آن کسيب(. ِر کنترل ما درآمدهي زیعني به دام مان افتاد، ی کسیوقت

  .  شودی کم م امتيرا اگر ترک ام کند، حس امنيزاھم شکارم را کنترل کنم،  خوی و ترس میبا نگران

  .مي گذاریش مي را جایگري که رفت، دیکي. جو دگر یِھل و م ین را ميباز ا

  . خبر استی کودکاِن ناآگاه و بیِ ن بازيم واي چسبیدا کرده و به او ميگر پي دیزيا چي یکس

  ید نيک صيشب شود در دام تو 
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  ید نيدام بر تو جز ُصداع و ق

   ... یدي و به حضور نرسی نکردیچ کسب واقعيبازھم شب شد و شما ھ!. د مواظب باش ي فرمایمو=نا م

  . د ھم وجود ندارديک صي رسد، عمرت رو به اتمام است و در دام تو یب فرا مشمواظب باش که 

 و ی روز را به دکاندار که تمامِ ی کودکانیِ ه بازيشب .ستي نیگريز دير چيد و بند و زنجين داِم ما، جز دردسر و قيدر ا

 خود نتوانستند بخورند یھاچ ياز ساندو.  پول به خانه برگشتندی گرسنه و ب، مشغول بودند و شب ھنگامیکاسبکار

   .سنگ و چوب بودنداز جنِس چ ھا يچون آن ساندو

م، ھمه سنگ ي که در سبد خود گذاشته ایم، دوستانيده اي که جمع کرده و دور خود تنیمي مفاھۀ ھم:مي شویپس متوجه م

  !.ستنديد، نم، ابزاِر حضوِر ما نبودنيم، از آنھا استفاده کنيم از آنھا بخوري توانیو چوب اند و نم

  .  َبَرندیشه و افکاِر تسلسل وار، شما را با خود مياند. نيشه منشي برجه و با اند:گفت

   ... کند، ی می کنند بازی خواھد و با اق1م آن که حرکت میت مي کند و از آنھا ھویشه و افکارش نگاه مي به اندیآدم

داِر ُرِخ دوسِت ي در دیزندگ.  در درون ماستی زندگ.ستي نیشه و فکر، سنگ و مفھوم اند، در آنھا زندگين انديا

  . مي بخشیم و مي دھیم، مي کنی ھا را در محضرش رھا میت شدگيات و ھم ھوي ست که مادیمست

  ... کند ی است که دردھا را ذوب م خودحضورِ  و در آفتاِب زنده شدن به ی در آگاھیزندگ

*  

   :ميدر مورد سماع بخوان یت ھم از مثنويدو ب. ميدر مورد سماع صحبت کرد

  

  ٧۴٢ تيب ، چھارم دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ان آمد َسماع عاشقیپس غذا

  ال اجتماعيکه درو باشد خ

ت ي شود که سالک به تمرکز و جمعیرا سماع باعث مي عاشقاِن حق، سماع ست، زیِ م که غذايري گیجه ميپس، نت

ر حق است ين است که سالک، خاطر خود را از ھر آنچه غيِت خاطر و مراد اي ست از جمعیگرير دياِل اجتماع، تعبيخ(. خاطر برسد

از آن مقصود ال است و ي خۀا تفرقي خاطر ۀمقابل آن، تفرق. ) متمرکز شود ـین مسلم زندگيقوانـ اد حضرت حق يا در قطع و تنھ

  . اد حق خارج گرددي اشتغال در امور متعدد، پراکنده شود و از حالت تمرکز در ۀن است که دل سالک بواسطيا

  .  داندی سالک مت خاطرِ ي روح عاشقان حق و باعث جمعیِ موFنا سماع را غذا

نکه در سماع ست که حس ي ایبرا.  ما سماع ستیِ م، غذاير کني سيیکتاي یِ  در فضایعنيم، يپس اگر عاشق شو

  . یکپارچگي حِس یعنياِل اجتماع، يخ.  وجود دارديیکتاي و یکپارچگي

  . کپارچه ستي یزندگ. ميکپارچه ھستيما 

ک از يدر ھر .  و تفرقه انداختهيی، جداین ما و زندگي، بیارچگکپين ما و ين سنگ و چوب ھا بي در ایه گذاريسرما

زان ين چوب و سنگ ھا، ميد از ايبا. ر کردهي ما به دام افتاده و گی و زندگی از انرژین سنگ و چوب ھا مقداريا

  . ميم و مجموع شويرون بکشي به دام افتاده را بی و زندگیانرژ
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 تواند زنده بودن به یرون نمي از بیـــــــچ مقوله ايم که ھيمتوجه ان حال يدر ا. مي شویکپارچه از جنس زندگي

  . زديت ما را با خود، با کل وجود، بھم بري و وحدانیکپارچگي حضور، یِ اريھش

  زيآتش عشق از نواھا گشت ت

  زيآن چنان که آتش آن َجوْزر

 و یت الھيت آن وحداني و جذبيیراي گ حضرت حق، کهی اَزلیآن الحان و نغمه ھا) دنيشن(آتش عشق بر اثر ِاستماع 

 انداخت یم) گردو( که در آب َجوز یچنانکه آتِش عشق آن کس.  گرددیز و تند مي شود، تیادآور مياصل و وصل را 

  .  شدیزتر و تند تر ميت

  :ن قرار استيداستان از ا

  . داشتق و ُپر آب قرار ي بس عمیِر آن نھري رفت که در زيی درخت گردوی تشنه، باFیشخص

بر اثر افتادن گردوھا به . ختندي ری تکاند و گردوھا داخل آن گودال آب می درخت گردو را میآن مرد، شاخه ھا

 که خود را خردمند و اھل فضل یعابر.  شدیدا مي بر سطح آب پيی خاست و حباب ھای از آن برميیدرون آب، صدا

کرد که او قصِد خوردِن گردو دارد، رو به آن شخص کرد و ال ي آن مرد خبر نداشت، خیِ نوِع تشنگ از ی دانست ولیم

 قرار دارد ین درخت نھرين اييدر پا" اي شود و ثانی گرم دارد و خوردن آن موجب عطش میگردو طبع"  اوF:گفت

  !.  بردی، آب با خود میندازيکه ھر چه گردو در آن ب

ِن آب را بشنوم و ُحباب ي دلنشیِ  خواھم صدایم. امرا من تشنه ي خواھم گردو بخورم زی من نم:شخص تشنه پاسخ داد

  .!.  سطح آب را تماشا کنمیِ ھا

   :ت سماعياِن اھميدر ب

  .  کندی می الھقتِ ي را متوجه حقی ست که آدمیقي الحان موس، آبیِ  و منظور از صدای عالم الھ، از آبمنظور

ر روح در يبه معراج رفتن، سف1ک و  با حرکات ا،سالکَرھرو،  ست از ھماھنگ شدن ی و سماع، رمزیقيموس

  .د و عالم الستي توحیثاِق فطري و می به مقام بندگدنيرس و يیکتاي یِ فضا

 را استماع ی الھی آوا،ی نفسانو ی نشسته اند و با گذشتن از رزق مادی درخت بشریِ  اع1ۀ عارف بر مرتبیِ انسان ھا

  . کنندیم

  .   کندیف مي، تعرعشقسماع را .  شودیز ميآتش عشِق ما از نواھا ت

  . دي انداخت، شما، چوب و سنگ ھا را گردو فرض کنی که گردوھا را در آب میمانند آن کس

  .  ستی زندگیِ زد که به اصط1ح صداي خی از آب برميید، صداي اندازی را که به آب ميیھر گردو

  . دي کنی به تله افتاده را آزاد مید، زندگي بخشی را میزي چیوقت

  .مي کنی خود را جمع می کند، تکه ھايی تواند شناسای سماع که مۀلي بوسیکي یکيم، يپارچه ھستما ھزار 

  . ، سماع ستيیشناسان يھم

  گر در ذھن،ي شود که ما دی سماع ست، سبب مۀجي و در نتيین شناساي اۀجي که در نتيیکتاي ی فضای برای قراریب

  . مينمان
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ت شدن با آنھا و ي با چوب و سنگ ھا و ھم ھوی ذھن تله ست، بازیضا کرده و متوجه شده که فيی شناسایاگر کس

بماند،  ،)در ذھن( خواھد آنجا یگر نمي از آن، تله ست و دی ناشیِ  ناآگاھانه و کودکانه و دعواھایِ ن بازي گرفتن ایجد

 شود و در یم ميسلن باشنده، لحظه به لحظه تي برود، وارِد سماع شود، ايیکتاي یِ  خواھد به فضایع ميمشتاق و سر

  ...  اندازد ی ست که به آب ميی گردوھایدِن صدايَطَرِب شن

 ی رسد و زنده تر می به گوِش تان می زندگیِ د، صداي کنید و خودتان را از فُرم ھا آزاد مي بخشی را میزينکه چيھم

  . ديشو

شتر ي به لحظه، احساِس آرامش بم، آن موقع و لحظهيک ذره احساس آرامِش موزون داري  مانیِ ر فکرھايا]ن اگر ز

  .  کند و نه آن سنگ و چوب ھایگر آن فضا ست که ما را اداره مياد شد، دي آرامِش مان زیوقت. مي کنیم

*  

   :ميت از غزِل مان بخوانيد که چند بياجازه بدھ

  شد ز آتشينديکه پروانه ن

  شه عارستيکه جان عشق را اند

  . مي شویت را متوجه ميحال، بھتر منظوِر ب

  . رود ی آتش میپروانه بسو

   .ماست؟ يپروانه ک

   شود؟ ی رود، چه می عشق می آتش، بسویِ ، به سویاريبصورت ھش، )ما( پروانه یوقت

  .  سوزدی اش می اضافیِ بال و پرھا

  .  اندازدی کرده، ھمه را میي بودن آن چوب و سنگ ھا را شناسای که توھمیانسان

  .  سوزاندی را مآن سنگ و چوب ھا و ُفرم ھا،عقل و بال و َپرش بودند، ھمه

  .  زندی کند و خود را به آتش میفکر سوختن نم" پروانه اص1

  . مين کار را بکنيم ھمي خواھی و درک، ما ھم میين شناسايالبته پس از ا

  .  ستیکي یيکتايجاِن ما جاِن عشق است و با . شه مربوط به ذھن استياند.  کندیشه نمياند. جاِن عشق، جاِن ماست

  : کندیب مياق و شھامت، ترغين اشتيموFنا ما را به ا. ميما جاِن عشق ھست.  ستیکي یاريبا ھش

  ". د يد، دست از ت1ش َنکِشيد نشويد، نا امينترس" 

  ا آنھا که ماندند؟يت اند يرند خوشبخت و در امني گی اند و اوج میيکتاي یيا آنان که رھسپاِر فضايآ

  . شه ستيِر اندي شکستِن تمام عادات و شکستِن زنج، چگونه دل کندن و رھا کردن ویداستاِن اصل

  .مي بخشی مان تجلیِ قيِت حقيم به ماھي توانیز شکسته خواھد شد و ميِر جسم نيم، زنجيشه را بشکنيِر انديزنج

ِر يچطور شکستِن تسلسل و زنج ,, :دي گویم!. ش تنھا غذا مھم است و نه پروازي ست که برای مانند مرغیمن ذھن

  !.، من که توان آن را ندارم!کن است؟شه ممياند

  .!. ,,ندازم ي را بینھمه غم و درد و گرفتاريمن توان ندارم ا
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  ".  افتند ی اند، خودشان مید که دردھا توھمي کنیينکه درک و شناسايد، ھميندازي خواھد بیشما نم" 

  . ن استيار ھم کیِ ، و دشوار ستیقيدا کردِن حرکِت موزون و متعادل و حقي دردھا، پۀعلِت ھم

  . بمان :دي گوی میمِن ذھن

  . برو:دي گویعشق م

  . ستیيکتاي یِ  فضاۀدي رفتن، بھتر از عقیيکتاي یِ به فضا. دي روی عشق مید و بسويشما جاِن عشق ھست

  .  شودی، به خدا، رھنمون میيکتاي یِ عشق، شما را به فضا

  ديچو مرد جنگ بانگ طبل بشن

  در آن ساعت ھزار اندر ھزارست

به  یاز پنج، شش سالگ شان را یِ م بچه ھايقد(. زه بجنگدير و نين کرده با شمشي تمری َمرِد جنگ، از بچه گ:) زندیل ميتمث(

   ). کردندیت مينصورت تربيا

  . شناسدی را میو تمام رموز جنگ،  پنج، شش ساله، چھل ساله ست و مرِد جنگۀن بچيحال، ا

 یدا ميقدرت ھزار انسان را پ.  شودی پنھان نمین مرِد جنگ، گوشه ايد، ايسکار ري طبل جنگ را زدند و زماِن پیوقت

  . کند

  . دينترس.  ستیاريقدرت ھزار انسان، قدرت ھش. ديشما مرِد جنگ ھست

ن چوب و سنگ ھا ي تواند با ای میاريھش. دي ھستیاريت، ھشيينکه امتداد خدا، خداي اید؟ برايچرا مرد جنگ ھست

  . نده سترا، شناسينبرد کند ز

   : زندی بزرگ تر ما را صدا میاريدائم، ھش.  زنندیھر لحظه ھم طبل ھم م. مي ما َمرد جنگ ھستۀھم

  . ايبرگرد ب.  منیا بسويب

  .  داند چگونه برگرددی در ما، میِ اريھش

  .نهزه؟ ي ستیعنيا جنگ يآ.  باشدیداري تواند طبل جنگ، طبِل بی میتيھر وضع

  .  اند، مفھوم اندیاند، اعتبارن صحبت ھا، چوب و سنگ يھم

  . ستمي نیک مفھوم ذھنيمن .  ستی و  ذھنیت شده ام که توھمي ھم ھویمن ھم با اسم و مشخصات

  .  و ا]ن وقت جنگ استِر در غ?ف ھستميشمش

ت ھا، توھم اند و من ي وضعۀ، ھمی و نامی شکلی فُرم ھاۀن سنگ و چوب ھا، ھمي اۀنکه ھمي ایي شناسایعنيجنگ 

  . دا کنميده ھا را َرھا، و قدرت ھزار نفر را پين پدي اۀن توان را دارم که ھمي، ایاري مقام ھشدر

  . ینه شما بعنواِن مِن ذھن.  کندیدا مي پیاريقدرت ھزار نفر را ھش

  .  شودیزد و پنھان مي گری، مینکه طبِل جنگ نواخته و جنگ شروع شود، مِن ذھنيھم

  . ,,د بخشنده باشديَبه َبه، بله، انسان با ,, :دي گوی می شود، مِن ذھنیدن ميخش شود و صحبِت بی نواخته میطبل

   : تواند ببخشدیست و نمي کشد، قادر نی تواند، عقب مین چوب ھا نميک تکه از اي موقِع دادن یول

  . ,,ست ي ن:دييبگو. مرا صدا نکنند,, 
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  .  ستیِر من ذھنياس. ستيجنگ نن باشنده، َمرِد يا. ت شدهيرا با آن چوب ھم ھويز.  ترسدیم

  : یعنيقانون جبراِن بزرگ، . بند باشد و به آن عمل کندي تواند به قانون جبران پای نمیمن ذھن

 ِکشد یر را ميدر آن ھنگام، شمش، ) حضوریِ اريِت آماده به زنده شدِن ھشيفيک(، یَمرِد جنگ. دي سنگ و چوب ھا را بدھۀھم

  !. ند کیدا ميو قدرت ھزار نفر را پ

  ري طبل برکش زود شمشیديشن

  که جان تو غ1ف ذوالفقارست

  .مي کنی جدیِ م بازي توانیم که با سنگ ھا و چوب ھا نمي دانیھمه ا]ن م. ميدي ما طبل را شنۀھم

. ز استي تیريذوالفقار شمش. ر، جاِن ماست و داخِل غ1ِف ذوالفقاريشمش. مي کشیر را مي شمشیاريپس، در مقاِم ھش

 کشد ی ست که ابتدا آمده بود و حال در غ1ف است که خود را عقب میاريھمان ھش. ز، روح و جان ماستيتر يشمش

  .  ماندیو غ1ف م

  . ماستیِ  ھایت شدگيغ1ف ھم ھو

م يد، تسلي شویم مي شود و شما آنقدر تسلیده ميرون کشيک ذره از غ1ف بير، ين شمشيد، اي شویم ميھر دفعه که تسل

  .ده شوديرون کشي، از غ1ف بی نقشی و بی نشانی و بیتي ھویر بيکه شمش... د ي شویم مي لحظه تسلد، و ھري شویم

  .دي ھستجاند که ھمه ي شویکدفعه متوجه مي. ديستيت با آن چوب و سنگ ھا نيگر ھم ھويد

  . دي کنید با چوب وسنگ ھا بازي توانیحال، م

  ر و ملک عشق بستانيبزن شمش

  رستدايکه ملک عشق ملک پا

  . ري، را بگیيکتاي یِ ر بزن و ُملکِ عشق، ُملکِ فضايشمش

 اند و ما را ی و مفھومی که اعتباریين چوب و سنگ ھاي و تماشا کردِن ای، با درک و آگاھیارير ھشيفقط با شمش

  .ميريداِرعشق را بگين پايم سرزمي توانیر کرده اند مياس

ر ييد و تغي آین نميي ام پایارير فرم ھا، ھشييت ھا، با حرکت و تغيم و وضعي مفاھیي ناظرم، با جابجایِ اري ھشیوقت" 

  ". کنم ینم

 چوب و سنگ ھا از ۀ گذرا، آنجا که ھمیِ ده ھايدر آنجا، با پد. دار، بودميدر جھاِن ذھن و فُرم، در ُملکِ نا پا" من قب1

  . ت بودميرند، ھم ھوي می اند و مین رفتنيب

نھا فرو ي از ایکيدارم، چون ھر لحظه ممکن است يز و دِل من است، در ُملکِ ناپان چوب و سنگ ھا مرکيُخب اگر ا

  !.  نگرانم.  ترسمیست که ميخود ني شوم؟ بیزد و از دست برود، آنموقع من چه ميبر

  . ستان عشق بِ لکِ ر و مُ يبزن شمش

 ی، متوجه م خود انداختنی و ناظر بودن بر اعمال خود و نور افکن را رویارير ھشيشمش و یيشناسا ۀليپس بوس

   .ستياز جنس فکر ن. ستي زنده مفھوم نیزندگ.  زنده ھستمیِ من زندگ :شوم

  . دار استي که از جنس فکر است ناپایزيچ
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  ؟یاري ھشرِ ي شمشۀليبوسد ي گویحال، چرا م

  .  را داردیت شدگي ھم ھویِ ھا آن چوب و سنگ ۀھمتواِن ُبرِش ر ي شمشرايز

  .  ستیآزاد = یيشناسا

  . دي کردی نھفته ست و اشتباه مین سنگ و چوب ھا زندگيد که در اي کردیفکر م" قب1

 یيد و آنھاي َدوین اند، دنبالشان نمي و دردسر آفرین سنگ و چوب ھا باِر اضافي اۀد که ھمي شوی متوجه میحال وقت

  . دي شوید و آزاد مي اندازید و مي کنید، کم ميرا ھم که بدست آورده ا

  !. دي شدی می خورد و عصبانی زد، به شما بر می می آمد حرفی میکي" قب1

ستم، بلکه ي نمن خورد که ی بر می باشنده این لفظ، به الگوھاين حرف لفظ است و در واقع، ايد که اي فھمیا]ن م

  !. ت شده بودميمن با آن مفھوم، ھم ھو. ک مفھوم استي و ی ذھنیريتصو

    .ستميمن مفھوم ن

  د؟ ير اتفاقات ھستيا شما اسيفتد، آي بین است اتفاققه ممکيھر دق

د ي دھند، پس آن سنگ و چوب ھا ھنوز مرکز دیر قرار مييد، اتفاقات حاِل شما را دستخوش تغير اتفاقات ھستياگر اس

  !. و دِل شما ست

 یم بازي خواھیما ھم اگر م.  کنندی فراموش میر شوند، فوري از ھم دلگین بازيم که اگر کودکان حيديامروز فھم

  . ح ستي تفری و برای شوخیم، بازيري گی نمی را جدیم، مثل کودکان بازيکن

   آب بگذاریين کرب1يحس

  غ آبدارستيکه آب امروز ت

   :خطاب عام

  .  تواند خطاب به من و شما باشدی، میين کرب1يخطاب به حس

   :ید بداني که ا]ن بای ھستینيشما ھمان امام حس

  .ربوده، جان بودهين واقعه، آب نبوده بلکه شمشمنظور و موضوِع آ

  .مي که به آنھا وابسته ھستیيزھاين چين چوب و سنگ ھاست، ھميآب، َسمُبِل ھم

ر يد و به شمشيد، آب را بگذاري بِکنآبن ين است که شما از اي تمام صحبت براۀن عصاريبنابرا. ی ھستاوک، يتو سمبل

  .ديل شوي ُبرد، تبدیا را مز که آن چوب و سنگ ھيآبدار، به جاِن ت

  . ن لحظه ستيِز ما، در اي حضوِر تۀِغ ُبَرنديغ آبدار، تي ت:ین لحظه، منظور زندگيامروز، ا

  . دي روینده نميبه گذشته و آ. دي  خورین لحظه، تکان نميد و از اي شوین لحظه به حضور زنده ميشما در ا

  . ديستيز و حاضر نيار و تين لحظه، ھشيد که در ايدان یمِن شما به ذھن رفته، م د،ينکه متوجه شويبمحض ا

   :خ1صه

  . مي کنی مان را حفظ و حس میِ اريبا حضور در لحظه، ھشـ 

  . ميدر مقاِم ناظر، لحظه به لحظه به ھر فکر آگاه و به ھر عمِل مان اشراف و تسلط  دارـ 
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   *.مي شویک مي ناِب حضور، نزدیِ اريبه ھشن، يم اما کم کم و با تمرينطور نباشيالبته، ممکن است ا

  

. ديد و تکرار کنيد آن را بخواني توانیم. ن موضوع استي خوانم که مربوط به ایتان ميع برايرا ھم سر    ٣٣٣٣٣٣٣٣٩٩٩٩غزل 

  .تان خواھم خواندينده براي آۀ آن را دفعیانشاءb مثنو

  

  ٩٣٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 سماع آرام جان زندگانست

   داند که او را جان جانستیکس

  دار گرددي خواھد که او بیکس

  ست ان بوستانيکه او خفته م

  ندان خفته باشدک آن کو به زيول

  ست انيدار گردد در زياگر ب

 یِ ر در فضاي ست که از ذھن خارج شده و با سین لحظه، فقط در رابطه با کساني در ای زندگیِ پس، کوک شدن به آوا

  .حضور زنده شده اند

ز، ي ترين غ1ِف شمشيک جان ھمي.  سماع را بلد است که جاِن جان داردی ست و کسی با ذھن ُمرِدگیت شدگيھم ھو

  :ميآموخت" قب1.  ماستیواني جاِن حیعني

  :ميت ايم و با ھر چھار ُبعد، ھم ھويما چھا رُبعد دار

  .  مایوانيجاِن ح و یجانيھ، ُبعِد یفکر، ُبعِد یکيزيفُبعِد 

   بخشد و یات و َرَمق مين چھار ُبعد حي ست که به ایجاِن جان، ھمان جان. ن جان، غ1ف استي ایبدن جان دارد ول

  .  اصِل ماستیاريھش.  ماستیھمان جاِن اصل

 تواند ی، مستين تيھم ھو، وابسته و ی، به موجی، به فوجی به خانه اآنکه که به اصِل جان زنده شده، یفقط کس

  . ن مستلزم خروج از ذھن استي  کند و اسماع

  .  ترس و خشم استت ھا و انداختني و عادت ھا و رسوم و محدودیکنواختيرون آمدن از يخروج از ذھن، ب

  .  خود رقم بزندی جاودان را برای تواند زندگیاو م. ده باشديان بوستان خوابيدار شود، که مي خواھد بی میکس

اِد خود را يب زيم، معايار شويدار و ھشي اگر ب:مي کنیل است که فکر مين دليم، به اي دھیاگر به خواِب در ذھن ادامه م

  .مينيخود را ببب يم معاي خواھیم و نميني بیم

   :ندي گوینکه مي ای دھند برای، به جھل، ادامه می، به عقِل مِن ذھنی، به ناآگاھیکسان

  .!. ,,اِد خود را ندارم ي زیِ رادھايدِن اي داشته باشم و تحمِل دیادي زیراد ھاياِر ناظر باشم، ممکن است اياگر ھش,, 

  ".!. د ياندازيکدفعه ھمه را بيخب " 
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دار و يد بي خواھیچرا نم.  ھاستین ب1ھا و گرفتاريقِت شما، فارغ از اي جاِن شما، اصل و حق:دي دانیشما که ا]ن م

  د؟ يار شويھش

. مي رویت مي و توان و خ1قیم، به گلستاِن شعور و آگاھيدار شوي، زنده و بیپس اگر به روح و جوھِر و ُکنِه زندگ

  .  ھا و گل ھا سر و کار داردیيباي ھم که با زیداريدر ب.  ستیي خواب ھم عبادت و پارسای زنده به حضور، حتیبرا

ت ھا ي محدودیداريرا در بيشتر بخوابد زي دھد ھر چه بیح ميده، ترجي برد و خوابی ھم که در زنداِن ذھن، بسر میکس

  . ندي بیب را ميو معا

  .ميستي نیم که از جنِس زندان و زنداني دانیما م

 شش ساعت، ُنه ی کاش بجای ا:دي گویند، مي آی ھا سراغش میدر صبح تمام گرفتاردار شدن ي که با بیکس. بله

  .  شدمی ھا را شاھد مین گرفتاريرتر ايده بودم و ديساعت خواب

ند و خود را ي بیراد در خود ميب و اي، آنقدرع"رون برجه يار شو و از حصار ذھن بيدار و ھشيا بيب " :ميياگر بگو

 یح ميند و تحمل کند، که ماندن در خواِب ذھن را ترجي خود را ببی تواند نقص ھای نم کند ویمحکوم و م1مت م

  . دھد

  : دھدیموFنا ھشدار م

  .دينترس. یکي ست از اندوه و ھراس و شوک و تأسف و تاری، جھانیمِن ذھن. دي را نخوریب مِن ذھنيفر

   ست؟ ی زندگیِ  مھمتر از درک ھدِف عالیتيچه مسئول

نم، رنجھا و غم و غصه را تحمل يوار زندان را ببيد درب و ديدار شوم باياگر ب: ميي گویم، ميده اين خوابما که در زندا

  .ميستي نیم که از جنس زندان و از جنس زنداني دانیما م. ستين درست نيا.!. کنم، پس بھتر است بخوابم

  ستيسماع آن جا بکن کان جا عروس

   فغانستینه در ماتم که آن جا

  .  رودی اصل و مبدأ و منشاء خود میِ ، به فضای شادیِ ، به فضایيکتاي یِ  به فضایعني کند، یسماع م که یکس

  .  اصِل خود قائم استی خود آشنا، و رویقيِت حقي آنجا که با ماھ

  .  تواند سماع کندی که درذھن، در ماتم و غم و غصه باشد نمیاما کس

  .  ستی کنند، تصنعی مد از موFناي ھا به تقلی را ھم که بعضیسماع

  . گران باشدي کند مثل دید کند و سعيگران تقلينکه از ديد رقص خود را انجام دھد نه ايھر کس با

 یِ د و انرژي شوین لحظه کوک مي در این و جوھِر زندگي شدن با قوانیق موازي از طری شما با آھنگ زندگیوقت

 رقصد، شما رقص خود، فکر ی شنود و با آن مین آھنگ را مي کند و جاِن شما، اینامحدوِد کائنات از شما عبور م

  .دي کنینِش مختص به خودتان را تجربه ميت و آفريخود، خ1ق

  . دي َپراکنید، عشق خودتان را در ھر آنچه که ھست ميني آفری میکيرون، ُحسن و مروت و نيدر ب

  .  کندی ست که با ذھن سماع مین معنيد کند، به ايھر کس سماع را تقل
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 غم و غصه و درد و تأسف دارد، در ذھن یھر کس.  توان سماع کردیبا غم و غصه نم. ستيذھن قادر به سماع ن

  . است

  !. رت اندي غی کنند که اگر غم و غصه نداشته باشند بی شان، فکرمی ھا با من ذھنیبعض

ق ي خواھد از طریرکت و ِخَرد منھمه بي ایوقت.  به خداستین طرز تفکر و عمل، پشت کردن و ناسپاسيکه ايدر حال

ِن يد، عي چوب و سنگ پرداخته و مشغولیکسريان شود، شما پشت کرده و به يق شما بي، از طریِق زندگيخدا، از طر

  .  ستیناسپاس

  دھستي کو جوھر خود را ندیکس

   کان ماه از چشمش نھانستیکس

  دين کس را سماع و دف چه بايچن

  ست سماع از بھر وصل دلستان

 از آن آواز و ی آورد، اثر و انعکاسی ھم که ما را به َوجد مین جھاني ایِ ر و خوش نواي دلپذی ھایقيو موسَدف 

  . گردِش فلک داردیِ قيموس

 کند که از جنس مفھوم و چوب و ی توجه اش به چوب و سنگ ھاست و فکر مۀده و ھمي که جوھر خودش را ندیکس

 یاري ھشیعني، از چشمش نھان است، ی، معشوق عرفانیا، راِز زندگ که آن ماه، رمز خدی ذھن است، کسیِ سنگ ھا

   خواھد چه کند؟ ین آدم سماع را مي دارد، ایجسم

  .  کوک شودی زندگیتم و ملودي تواند با ریا کوک است و نمين تکه جسم و فُرم، با دنيا

   :ديشما دو نوع کوک دار

د و بر مبنا و ي کنند، کوک ھستیه از ذھِن تان عبور م کیيم و فکرھايت ھا و چوب و سنگ ھا و مفاھي با وضعـ

  .دي شویم) یمثبت و منف(جان زده يمطابق آنھا ھ

ست يالتان نين خي کند و شما عیر ميي تغیجھان ماد. ديم کرده اي تنظی زندگۀرنده تان را با فرکانِس فرستنديفرکانِس گـ 

  . دي آیده ھا، جاِن تان به وجد مي پد ھا و رقِص یرات و دگرگونيي، تغیدِن آھنگ زندگيو با شن

  . ص دھديز تشخيگران نيت را در ديفيت و کين ماھي تواند وجوِد ای، مین کسيچن

 ی اش حرکت می با مِن ذھنی رقصد و چه کسی کند، می کند، کار می فکر می با زندگی موازی فھمد که چه کسیم

  !.  تواند تکان بخوردین است که نميزان کرده و سنگيبه خود آو آنقدر بار یمِن ذھن. دي توان رقصی نمیکند، با من ذھن

   .مينکار را بکنيم اي توانیم. نداز و چابک بلند شوي ھمه را بیعني.  َسُبک َبرجه:ل گفتين دليبه ھم

  .  وصل شدن به خداستیسماع برا. ست سماع از بھر وصل دلستان

  ست  قبلهی را که روشان سویکسان

   جھانستن جھان و آنيسماع ا

   کاندر سماعندیا خصوصا حلقه

  انستيگردند و کعبه در م یھم
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  .  دو درست است دارد و ھریت دو معنين بيا

  .  اندی که ھمه اش در حال مردن به مِن ذھنیکسانـ 

 کنند، یم) یدور( ذھن را شناخته اند و از آن احتراز یِ  که فضایيآنھا.  که چھره و جھِت شان رو به خداستی کسانـ

  . کنند و از آن چوب و سنگ ھا خودشان را آزاد کرده اند و رو به ِقبله دارندیه جھان نگاه نمب

  .ميري گی میت مان را از زندگي دھد، پس ما ھویت نمياگر حرکِت فکر به ما ھو

  . ميم و به او کوک شده اي کنیبه خدا نگاه م. مي دارليمِن اص، یمِن ذھن یبجا

چ رقِص ي رقصند، ھین طرف، که تمام فرم ھا مي ایعني. مي سماع آن جھان را با ھم دارن جھان وين، سماع ايبنابرا

  . مي کوک ھستی آزاد، با آھنگ زندگیمانند رقاص. ستي نیمان جدي، برایفرم

 بعنواِن یاگر تعداد" م، مخصوصايم، چگونه حرکت کني انجام دھیم، چه کاري کند که چگونه فکر کنین ميي، تعیزندگ

  .  با ھم جمع باشندخانواده

  .  شودیشتر مي حضور، بیِ ک جا جمع اند، انرژي ی تعدادیوقت

  .   چرخندیه ِگرِد او مي، در مرکز و بقیخدا، زندگ.  کنندیھر کدام از درون به خدا نگاه م

   ھمان جاستیاگر کان شکر خواھ

  گانستيور انگشت شکر خود را

  د؟ ي خواھی معدِن شکر را مايد ي ِشکر قانع ایخوريک قاشق چايا شما به يآ

  د؟يد فقط انگشت تان را به ِشکربمالي خواھیا ميآ

  .  ستیِشکر رمز زندگ

  .دي را لمس کرده ای از زندگید، فقط نشتي به شکر زده ای به شما دست داده، فقط انگشتیک شادياگر تا بحال، 

. ستم مان شودي وارد سیزندگم ي گذاریم و نميزي ستین لحظه، ميدادھا و اتفاقاِت اين لحظه، با روي، با ایما با مِن ذھن

  . ميديم، به معدن ِشکر رسي شوی موازی اگر با زندگیول

ل يد وسايد و نگذاريياي، زده اند، در ن ,,ی و روزمره گیزندگ,,  که ی کسانۀد، در حلقي کنیاگر معدن شکر را طلب م

ت دارند، حواس آدم ي، مأموریل ارتباط جمعيانات و وسا از امکیليامروز خ. ، حواِس تان را پرت کندیارتباط جمع

  !.را پرت کنند

  .ديايرون نيد ھمانجا بماند و از آن فضا بيد، باي را نوشیيکتاي یِ فضا یِ من مست، ي ای وقت: موFنا گفت

  . ردي گید، مورد تمسخر کودکان قرار ميايرون بينکه از آن فضا بيبمحض ا

  م؟ ي ھست... و اخبار و حوادث و یمعِل ارتباط جي وساۀا ما مسخريآ

  ؟! دارندیي ما سھم بسزایِ ِب انرژي که در ھدر دادن و ات1ف وقت و تخریليک ھا و وساي تکنۀَمضَحک

   :ت مايا مأموري

  ن اوضاع آشفته ست؟يدن به اين جھان و سامان بخشي به ایآوردِن ِخَرد و عشِق زندگ
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 آورند، رخوت و تزلزل بر ما یرون مي شوند و بیاورند که موفق ميون بري بیيکتاي یِ ن حوادث ما را از فضاياگر ا

  .ميش ببري پیکين جھان، منظوِر ني ایم براي توانیِق ما عبور نخواھد کرد و نمي از طریغلبه کرده، برکت زندگ

اد  حضور زنده شده اند، ھفتاد، ھشتیارين جھان به ھشيد نصف مردم ايي شکر آنجاست که فرض بفرماکانپس 

  .  آورندین جھان مي به اکان کنند و ِخَرد و عشق و لطافت را از آن ی نگاه میدرصد، به زندگ

  "!.نصورت نبود يبه ا" حتما" آنگاه اوضاع چگونه بود؟ 

  م؟ ي دھین مطالب را از عارفان و بزرگان، مورد مطالعه قرار مي ایبه چه منظور

  . مي را بزرگتر کنی عاشقاِن، الھۀنکه حلقي ایبرا

 ین جھان جاري را به اید و از آنطرف، برکِت زندگيي آی، در می عاشقاِن شعوِر زندگۀد و در حلقي شویشما عاشق م

  . دي کنیم

 و زنده شدن به یزديدِن شراِب اينکه بعد از نوشي جھان است، نه ایِ  به اوضاِع کنونین، تنھا راِه سامان بخشيا

  !.مي را دنبال کن...، و اخباِر حوادث و !مييايرون بيضا، بخانه و از آن في حضور، از آن میِ اريھش

  ند؟ ي گویحوادث چه م

  .  کنندیک ميحوادث ما را تحر

 شده اند و عقِل جھان را به خود یار جدي که بسیيچوب و سنگ ھا. ن چوب و سنگ ھاستي، مربوط به ا"حوادث فع1

  !. شدهیعقل جھان، چوب و سنگ. اختصاص داده اند

   :دي گویوضاع، موFنا به ما من ايدر ا

 .دا کني پخودکان ِشکر را در درون تو 

 

  ست، یبرکِت زندگ  ویيباي و ِخَرد و عشق و لطافت و زینيرين ِشکر، که رمِز شيھر کس، به معدن و کاِن ا

  . داردیدسترس

  

*  

  

  

  


