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  ١٠۴۵ تيب چھارم،  دفتر ،یمثنو ،یمولو

 اند و نعره ی جنس وی ابنایان کيا و غفلت او از دولت روحانيا و حرص او در طلب دني به دنیمثل قانع شدن آدم 

  )سی سوره ٢۶ه یاشاره به آ( ْعلَُمونَی  یَت َقوميْ ا لَ ی یکزنان 

  

  ديور د کی در کو گدایآن سگ

  ديدر یآورد و دلقش م یحمله م

   دگری بارین را وليم ايا گفته

  د خبريشد مکرر بھر تاک

  اران تويآخر آن : کور گفتش

  دجوي صین دم، شکاريبر ُکَھند ا

  رند گوريگ یقوم تو در کوه م

   تو کور؟یريگ ی میان کويدر م

  خ َنفورير گو شين تزويترک ا

   جمع کرده چند کور؟یآب شور

  دان من و من آب شورين مريک

   گردند کوریخورند از من ھم یم

  ن کن از بحر لَُدنيريآب خود ش

  ن کوران مکنيآب بد را دام ا

  رين گورگيران خدا بيز شيخ

  ر؟ي کورگی بزرقیتو چو سگ چون

  ر دوست دوريد غيگور چه؟ از ص

  ر و مست نوريرگير و شيجمله ش

   شهیاديد و صيدر نظاره ص

  ه در َولَهد و مرديکرده ترک ص

  اريشان بگرفته  چو مرغ مرده ھم

  شان را شکاريتا کند او جنس ا

  نيْ مرغ مرده مضطر اندر َوْصل و بَ 

  ن؟يَن ِاْصَبعَ يْ  اْلَقْلُب بَ یا خوانده

  ش را ھر آنک شد شکار مرغ مرده

 اريند شد شکار شھريچون بب
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  ن مرغ مرده سر بتافتيھر که او ز

  افتياد را ھرگز نيدست آن ص

   منیّ د او منگر به ُمرداريگو

   منین در نگھداريعشق شه ب

  من نه مردارم مرا شه کشته است

  صورت من شبه مرده گشته است

  ش بود از بال و پرين پيجنبشم ز

  جنبشم اکنون ز دست دادگر

  رون شد ز پوستيم بيجنبش فان

  ست اکنون چون ازوستيجنبشم باق

  ش جنبشميھر که کژ جنبد به پ

  ُکشم یارش ممرغست زيگرچه س

  یا ن گر زندهين مرا مرده مبيھ

  یا در کف شاھم نگر گر بنده

   از َکَرمیسيمرده زنده کرد ع

   َدَرمیسيمن به کف خالق ع

   خدا؟ بمانم مرده در قبضهٔ یک

  ن ھم رواي مدار ایسيبر کف ع

  افت جانيکن ھر آنکو يام ل یسيع

  از دم من او بماند جاودان

  دکن باز مري زنده لیسيشد ز ع

   سپردیسين عيشاد آنکو جان بد

  شي خویمن عصاام در کف موس

  شيدا به پيم پنھان و من پيموس

  ا شوميبر مسلمانان پل در

  باز بر فرعون اژدرھا شوم

  ني پسر تنھا مبین عصا را ايا

  نيکف حق نبود چن یکه عصا ب

  موج طوفان ھم عصا بد کو ز درد

  جادوپرستان را بخوردَطْنَطنهٔ 
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  خدا را بشمرم یگر عصاھا

  ان را بر درمين فرعونيزرق ا

   زھرمندیاين گيرين شيک زيل

  چرند ی میترک کن تا چند روز

  یگر نباشد جاه فرعون و سر

  ؟یابد جھنم پرورياز کجا 

   قصابیفربھش کن آنگھش ُکش ا

  اند در دوزخ ِکGب برگ یزانک ب

   خصم و دشمن در جھانیگر نبود

   خشم اندر مردمانیپس بمرد

  دشي بای آن خشمست خصمدوزخ

   ُبْکَشدشیمي رحید ور نيَ تا زِ 

  یقھر و بد ی لطف بیپس بماند

  ؟ی ُبدی کیپس کمال پادشاھ

  اند آن منکران  کردهیخند شير

  ان ذاکرانيبر مثلھا و ب

  خند شي بکن ھم ریتو اگر خواھ

   مردار چند؟یست؟ اي زیچند خواھ

  ازي محّبان در نید ايشاد باش

  د امروز بازن در که شويبر ھم

   دگری باشدش کردیجيھر َحو

  ر و َکَبريان باغ از سيدر م

   با جنس خود در َکرِد َخودیکيھر 

  خورد ی نم می پختگیاز برا

  ، زعفرانیتو که َکرد زعفران

  گرانيزش مکن با ديباش و آم

  یخور زعفرانا تا رس یآب م

  ی اندر آن حلوا رسیزعفران

  شيدر مکن در کرد شلغم پوز خو

 شيطبع و ک گردد با تو او ھمکه ن
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   ُموَدَعهیبکرد  او،یتو، بکرد

  زانک اَْرُض L آمد واِسَعه

  ی که از پھناوریخاصه آن ارض

  یو و پريشود د یدر سفر گم م

  ابان و ِجبالياندر آن بحر و ب

  اليگردد اوھام و خ یمنقِطع م

   اویابانھايابان در بين بيا

   مویک تايچو اندر بحر ُپر،  ھم

  رستش نھانيْ  ِاستاده که سَ آبِ 

   روانیتر خوشتر ز جوھا تازه

  ش چون جان و روانيکو درون خو

   روانیر پنھان دارد و پايس

  مستمع خفتست کوته کن خطاب

  ن نقش کم کن تو بر آبيب اي خطیا

  زيست تيسا که بازاريز بلقيخ

  زيساِن َکساْدافکن گرين خسيز

  اريسا کنون با اختيز بلقيخ

  ر و داريمرگ آرد گش از آنک يپ

  بعد از آن گوَشت کشد مرگ آنچنان

  َکنان  به ِشْحنه، جانيیکه چو دزد آ

  دزد؟  نعلین خران تا چند باشيز

  ا و لعل دزدي بی دزدیگر ھم

  افته ُملک ُخلوديخواھرانت 

  تو گرفته ُملکِت کور و کبود

  ن ُملکت بَجستي ُخُنک آن را کزیا

  گرست رانين ملک را ويکه اجل ا

  ني ببیا باريسا بيز بلقيخ

  نيُملکت شاھان و سلطانان د

  ان ُگلِستانيِشْسته در باطن م

 ان دوستاني میظاھر آحاد
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  بوستان با او روان ھر جا رود

  شود یک آن از خلق پنھان ميل

  کنان کز من بَچر ھا Nبه وهيم

  وان آمده کز من بَخوريآب ح

  پر و بال یکن بر فلک ب یَطوف م

   چو بدر و چون ھGلد ويچو خورش ھم

  ی نی روان و پایچون روان باش

  ی نیخا  صد لوت و لقمهیخور یم

  تينھنگ غم زند بر کشت ین

  تيد ز مردن زشتيد آي پدین

  ھم تو شاه و ھم تو لشکر ھم تو تخت

   ھم تو بختیکوبخت باشيھم تو ن

   و سلطان زفتیکوبختيگر تو ن

   بخت رفتیر تست روزيبخت غ

  نوا یان بي چون گدایتو بماند

  ی مجتبیدولت خود ھم تو باش ا

  ی معنوی بخت خود ایچون تو باش

  ؟ی ُگم شوی ز خود کیپس تو که بخت

  خصال؟  از خوشی گم شویتو ز خود ک

 لک و مالن تو ترا شد مُ يچونک ع

  

* 

 

تر چھارِم  از دفین برنامه قصه ايدر ا.  کنمی گنِج حضور را آغاز م٤٩٩ ۀ شمارۀ، برنامیبا سGم و احوالپرس

     : شودی آغاز م١٠٤٥ت يتان خواھم خواند که از بي برایمثنو

  

  ١٠۴۵ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو 

   اند و نعره ی جنس وی ابنایان کيا و غفلت او از دولت روحانيا و حرص او در طلب دني به دنیمثل قانع شدن آدم 

   )سی سوره ٢۶ه یاشاره به آ( ْعلَُمونَی  یَت َقوميْ ا لَ ی یزنان ک
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  .گذاشته شده است متن یاستفاده شده است در انتھا از قرآن  کهیياھه ي آرفرانس 

  .   دادهین قصه، روي صبا، در اواسط اۀس ملکيمان با بلقي سلۀد شد که مذاکرين بخش، متوجه خواھي اۀبا مطالع

  .  از ماستیکيس ھم ي و بلقیزندگ َسمُبلِ  خدا، َسمُبلِ مان ي سل:ميفرض کن

   :دي گویس ميمان به بلقيسل

 یاريو از ھشست  ی و جسمی ُفرمیاري ھشۀيبر پا سلطنِت تو ی، ولی سعادتمند و  با عظمتیتو پادشاھ" چه فعGاگر 

 گردد ین بخت از تو بر مي ای توست، باNخره روزیِ قير از بخِت حقي، غيیاي و دنین بخت، جھانيا. ی خبریحضور ب

  .ی دھیو آن را از دست م

  . کندی حضور دعوت میِ اريزنده شدن به ھش و یمربوط به مِن ذھن یِ اريش ھبه از دست دادنِ س را ي، بلقمانيسل

ن ي ایِ ده ھايا، از پدي خواھد از دنی و با فکر خود، می جسمیاريبا ھش دھد، انسان ینشان مموضوع  ترِ ي تھمانطور که

 یِ رد و به زندگي بگیت و حِس شاديت، حِس زنده بودن، حِس آرامش، حِس امني حِس ھو وی زندگی، انرژیجھان

 توانند خواسته و ین رونده ھستند و نميت ھا و نمودھا گذرنده و از بين وضعياما از آنجا که ا.  شودیقانع م یويدن

  .دشو یمحرص  ۀدچار عارض رسد، ینمجه ين کوشش به نتيا و ن کننديانتظاراِت انسان را تأم

 را که از یت و برکت  زندگيفي توانند کی نمین جھاني ایِ ده ھاي پدیوقت. ست یمن ذھنِش يش از پي ب خواستنِ ،حرص

  شودیقانع نمبه آنچه که دارد انسان  کند، یم، به ما ارائه دھند، فکِر کمبود و کم داشتن بر ما غلبه مي کنیآنھا طلب م

  .  مھم استیليمان خيبرا,, افزودن  ,, نيا. مي َدویو دنباِل اضافه کردن م

   . داردیحرص، موتور خواستن را روشن نگه مپس 

ِب انسان ي شود که نصی میاز دولت و برکت او،  غفلتِ ، موجبِ اي در طلب دنانسان حرِص تر آمده، يھمانطور که در ت

  .  که ھمجنِس او ھستندی روحانيی زنده به حضور است، انسان ھایِ ھا

 خود ی، و وجوِد گلستانی زندگی معمولیِ ِن آدم ھايدر ب که زنده به حضور ھستند، يی انسان ھا:خواندم يدر قصه خواھ

  .ننديبب توانند ینمگر آن گلستان را ي دیِ  کنند اما انسان ھایرا ھمه جا حمل م

  . "ند دانستیکاش، قوم من ميا " : زنندی شوند، نعره می زنده به حضور وارِد بھشت میِ  انسان ھایوقت

 عبارت، مشابه و معادلِ ن يح داده ام که ايتوضز بارھا يمن ن کند و یاد استفاده ميز قرآن نِ ياسي ۀ سور٢٦٢٦٢٦٢٦ يۀموNنا از آ

  )١١١١(  ". دانندیآنھا را ببخش چون نم"  :دي گوی که م استبي صلیح در باNيصحبت مس

   :ن است کهيانگر اي، ب" دانستند یکاش بھتر ميا" عبارِت 

ده يب کشيح ھم اگر به صليمس. دي آیرون نميفضا ب از آن گريد شود، ین لحظه مي ايیِ کتاي یِ ارد بھشِت فضا که ویکس

   . شدی کرد، از جنِس آنھا مین مي داد و آن قوم را نفری کرد و واکنش نشان میشدِن خود اعتراض م

 ، ن لحظهي ايیتاکي یِ وارِد فضا که یه کسن است کي آورد، منظورش ایه را مين آيتر قصه اي موNنا در تین وقتيبنابرا

، اورنديرون بياز آن فضا بوا دارند و واکنش  خواھند او را به ی که میگري دیبه انسان ھاد ي شود، نبایم وارد بھشت

  .نشان دھدعکس العمل 

 . ديح بخشيد، مسي دانی، ھمانطور که معبارتن يا یاشراف به معنابا 

 ،  " دانستندیکاش مردم بھتر ميا " :عبارتِ با تکراِر  که زنده به حضور است، یه کس کند کی میادآوريموNنا ھم 
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   :یعني . بخشدیآنھا را م

از آن " م، فوراينکه اگر واکنش نشان دھي ای دھم، برای دانم، به آنھا واکنش نشان نمی دانند، اما من میآنھا نم" 

   ".مي آیرون ميفضا ب

  .  ,,ن کنينفرل داد يبه بدخواھانت تحو که تو را یسکدر حق ,,  :گفتندھم ح يبه مس

   ". شومی مھمانھا از جنس کنم،ن ياگر نفر"  :ح جواب داديمس

  . ح بودن خود مانديح در موضِع مسيمس، شن بخشيبا ا

و ، ح، که او آن را با خود حملي مسۀ ست، آلِت شکنجیا مِن ذھني ذھن  ازیلينشانه و تمثب ين صليکه ام يبارھا گفت

  . " بخشم یخکوب کردند، مي که مرا ميیآنھا " : کردیتکرار م

   .مي کنی با خود حمل م،خکوب شدهيماسکلِت تِن مان  یروکه  ،آلت شکنجه مانرا بعنواِن  مان یاريما ھم ھش

  .  "منَ  تَ من تخته بندِ "  :دي گویحافظ ھم م

 دروِن مان، ۀِح زنديمسرد، يم صورت بگي و تسلشبخشنکه يبمحض ااما م، ي کنیِب  خود را حمل مي دائم صلز،يما ن

مِن ، منگر يد حضور که یاري به ھشی من داِر ذھنیِ اري ما از ھشیعني . شودیدار مي در ما ب، زندهیِ زندگ ت،يحيمس

  . مي شوی مليتبد ندارد، ی و ھستیذھن

 من داِر یِ اريِل ھشيتبدرنامه ھم ن بي امنظورِ که م ي ست و بارھا گفته ایکي یبا زندگ زنده و حاضر، یِ ارين ھشيا

  .  حضور استیاري، به ھشیذھن

   ".ز بگنجدين بحر ھمه چين بحر در ايدر ا"  : کندی اشاره ميیکتاي یفضاوسعِت موNنا در طوِل قصه ھم به 

   . شودیده مينامِن خدا، ي زمیعني، ارض Lع، ي وسيیِ کتاي یِ ن فضايا

نکه ي ایم، براي ندارد که ما  واکنش نشان دھی لزوم،ردي گیز در آن جا مي چت است، ھمهي نھایارض L، وسعتش ب

  . آوردی مرونيبواکنش ما را از آن فضا 

گران ي که دی تواند از پِس مشکGتیاِر زنده به حضور، مي شود که ھشین موضوِع مھم اشاره ميبه ادر طوِل قصه، 

رو در  بمحض رايز کند ینکار را نمي ایولان کند، يرا مشخص ونماد و اشتباه و توھم آنھا ي کنند برآیجاد ميش ايبرا

  .  شودیمآنھا  از جنسِ و مقابله به مثل،  آنھا رو شدن با

 دھم، بعد به اول قصه ی خوانم و شرح میتان مين قصه را ابتدا برايِت آخر ايحال، جھِت درِک بھتِر مطلب، دو ب

  . مي گردیبرم

   :دارد، با شما سيبا بلق، یخدا، زندگ، ُسمُبِل مانيکه سلست  یصحبت

   و سلطان َزفتیکوبختيگر تو ن

   بخت رفتیر تست روزيبخت غ

Gخره روزي بخت غورون است ي تو بر ب، اما سلطنتِ یسعادتمند و پادشاِه با عظمت" اگر چه تو فعNیر از توست و با 

  .ست يیايدنو  ین جھانين بخت و سلطنت، ايرا اي ز، گرددیبخت از تو برم

ھم گر چه سلطان و س ي بلق.مي کنیم، اداره ميم، کنترل داري سلطه داريی فضامحدود بررون، ي کدام از ما در جھاِن بھر

   . اوستر ي بخِت غ.ستي زنده به حضور نکبخت است، اماي کند که خوشبخت و نی و فکر مست شاهپاد
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   چه؟ یعني. از دست خواھد رفت ی روزست ويو ن و از خوِد ایرا درونيز. داري ست و ناپاین بخت، ذھني، ایعني

رون يجھاِن ب، به ی زندگیت ھايوضعما به دروِن  خوب از یِ ت ھاينصورت خاصي در ا،ميما خوِد بخت باش اگر یعني

   .مينکه بخت داريم نه اي شود، خوِد بخت ھستیساطع م

   . َبَردیکو خصال را بکار ميو نبخت عبارِت  موNنا .دي بگذار، را، خدایزندگعبارِت د ي توانی بخت، میشما به جا

  .ميا ُگم اش کنيرند و ي توانند از ما بگیبخت را مم، يم بخت داشته باشي توانی ما نم:دي خواھد بگویم

  نوا یان بي چون گدایتو بماند

  ی مجتبیدولت خود ھم تو باش ا

  .!ی شوینوا ميان بيدست برود، مانند گدا از ی باشد، وقتیروني بیِ ت ھايده ھا و وضعياگر بخت تو مرتبط با پد

چگاه دولت و ي گام سپار که ھیقي بر طریعني. ده و انتخاب شده، تو خود دولت و اقبال خود باشي انساِن برگزیپس ا

  .پس روح خود را با سعادت آشنا کن نه تن خود را. سعادت از تو جدا نشود

 ی خوِد زندگ،یاريخوِد ھش که یش را بشنود، باشنده اي اصِل خویِ  تواند ندای، مده شده ستي برگزی، باشنده اانسان

  . حضور است یِ به معنان يار کرده و يشتن، او را تسخياِق بازگشِت به خوياشت شود و یدار مي بخودست و به 

      .ميفرو رفت آن،مربوط به  یِ  جذبه ھابه خواب ذھن، به خوابِ ن جھان آمده، يبه ام، ي ھستیاري ما ھش:ميبارھا گفت

  . ميخواست یاز آنھا زندگن خواب، يم، در ايديچسب در ذھِن مان به آنھا

. مي اُفتی کند، با حرکِت فکرھا ما ھم به َتَحُرک و واکنش میم عبور از ذھن ما یزي چھر لحظه، فکرِ گر، يبه عبارت د

، یرا وقتي، زمي دھی نشان میمنف یِ  برسد، واکنش ھایبي خواھد آسیم ما یِ  ھایعGئق و وابستگم که به ي کنحساگر 

   .!.مي مانی مدستي تھانيمثل گدام، ينيم از دست رفته ببيه داشتي را که به آن تکیبخت

  . خودت باش، خودیکبختيبرکت و دولت و ن من، ۀدي برگزی ا: دھدیس را مورد خطاب قرار ميمان، بلقيسل

  ی معنوی بخت خود ایچون تو باش

  ؟یم شو گُ ی ز خود کیپس تو که بخت

گر، چگونه ممکن است از خود گم ي، دیاگر تو خود، بخِت خود باش، )ستي، از جنِس جسم نیانساِن معنو( ی انسان معنویا

ھمانطور که رطوبت .  دادین سعادت را از دست نخواھيچگاه اي، ھی شد و نه ظاھری که سعادِت تو ذاتی؟ وقتیشو

  .  توان جدا کردی را از ِشکر، نمینيريش را از نمک، یرا از آب، حرارت را از آتش، شور

 از جنِس یِ اري ھشیعني ی معنویِ اريھش. ستي نی معنوی جسمیِ اري ست، ھشی جسمیاري ھشیِ اWن انسان، دارا

  . ر استيب ناپذي شود، آسی رود، زاده نمین نمي ُفرم که از بی بیِ اري ھش،حضور

  .!ی گم شوی توانی از خودت نمین تو که بخت ھستيبنا برا

  .مي شویگر گم نميم، دياگر ما خوِد بخت باش

  . ، توھم ذھن استیا زندگيتصوِر داشتِن بخت .  خود را گم کندش،، خودی زندگاي  بخت،انسانمحال است که 

. مي دارمن تا دو که ین معنيبه ا .مي افتاده ايیدوم، در ابھاِم ي داریا زندگيم که ما بخت ي اگر فکر کنیعني چه؟ یعني

 ین خود، خودي و دوم اوستیِ  خوِد اصلیکي .)ت دارندي، که دو شخصیزوفرنيماراِن اسکيمثل ب( .تيدو تا شخصبا   یانسان

  . مي گذاشتی اسمش را مِن ذھن. کندی درست مست که  در ذھن
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  .  کندیرابطه برقرار م  خودیکيآن  با یاريخودش بعنواِن ھشبعد 

   .  کندی می پردازد، معرفیر آن مياز فکر که ذھن دائم به تعم ساخته شده ی را مقوله اخود، رابطهن يدر ا

   :مييم بگوي خواھیاما، ما م

 . "مياو ھستم که ي کنیفکر م"  اشتباھا، ھر چندميستي نین مِن ذھنيان تسلسِل افکار، يا، یِر ذھنين تصويما ا" 

ن جھان آمده ي که به اهياول یِ اريھمان ھش،  خودیِ مِن اصل متوجه  تواندی م،ی، بعد از سن ده، دوازده سالگیھر انسان

کنوع رفتار يت ي و با ھر شخصت داشتهي، دو شخصیزوفرنياسکماِر يبم، مثل ي ھستیخوِد ذھن ما ی وقتیول. ، شودبود

  .مي دھیگر را نشان مي دی رفتار،تيشخصن يدوم در ،ک رفتاريت ين شخصيدر ا. مي دھیرا از خود بروز م

، یت، مسئله و گرفتاري مانند محدوديی ھایژگي، و داریمِن ذھنِت يدر شخص. دارند یتي شخصنيچنشتر مردم يب

 ۀ جدا از خدا و از ھمی کند، باشنده ای، فکر می و جسمیِت ُفرمين شخصيا. ر استي، اجتناب ناپذيیسه و جدايمقا

  . !دنيب ی م،, ,ماِل من و داشتن ,, یبر مبنا ، راگراني دیِت خود و حتيموجودھمه موجودات است و 

   :دي گویم که دارد ی ساختاریِ  بر مبنایمِن ذھن

  .  ,, دارمیمن زندگ,, 

  :خGصه

  .آن استساختار  و محتوا :ی مِن ذھنۀدو مشخص

 ممکن است ی، حت ستیساختاِر من ذھنمربوط به حرص زدن، ماِل من، ماِل من،  ض گونه،ي مرخواستن و خواستنِ 

  . باشندیاز روانشناختي نباشد و نیعاِز واقين خواستن ھا نيکه به ا

.  استماِل منن ين ماشي ا:دييشما بگو" مثG. ت ھا و آدم ھاستيت شدن با متعلقات و وضعيھم ھو، محتوا یول

  .  ھستند محتوا،ن، سواد، باور، ارزش ھايماش

ل ي، بخت، خدا را تبدیدگ شما، زنیِ  شود که مِن ذھنی، معلوم م منیِ خدا، بخِت من،  منیِ زندگ :ديي گوی شما میوقت

  .  کردهجسمبه 

  .ت شدهي، ھم ھوک بخِت کاذبيا يک خدا يبا  ،تي شخصنيا

رون ياز بچون  رود یماز دست ن بخت ي ای روزاما،  و بخِت ماِل توستی بخت داری تو فکر کرد:دي گویموNنا م

  . ستیروني بیَدخل و درآمد. کسب شده و بدست آمده

Gران شدهي خراب شده، وميزندگ,  ,:ندي گویمردم م، "مث,,  .  

 ما خوِد ، و امتداِد خدایما ھم زندگ، ران شودي تواند وی زنده ست، نمیزندگ :ک قرار داد استين يا ميد بدانيبا یول

   .ميبخت ھست

  .مي مھم آگاه شوۀن نکتيام به ي خواھیما ھم م پردازد و ین موضوع ميشتر به شرح اي، بموNنان قسمت يدر ا

مطالعه ن مورد يدر اد يباو بارھا  شتريب  نبرد،یموضوع پن يابه عمِق  یکياگر .  ستی مِن ذھنيۀ پا،ن توھمي ارايز

، یزندگو  من ،نصورتي ارا دريز. ، توھم است، غلط است ,, منیِ زندگ ,, :اِن عبارتِ ي که باور و ب متوجه شود تاکند

  !.. ,, توانم آن را ھم گم کنمی، پس مداشته باشم را ، بخت،یدگتوانم زنب من یوقت ,, :یعني .مي ال به جسم شدهيتبد

  . ميبترس شود که از مرگ ی، سبب م و بختیفکر و احساِس گم کردِن زندگ
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  . رديبگ مان را یِ  تواند بخت و زندگیم که مرگ مي کنیرا فکر ميز

ن طرز ي ایت شده و بر مبناده و قسمت قسميده بري، بصورت بری تجسماِت ذھنی که بر مبنایتياما بخت و شخص

   کند؟ یذھن چکار م . شود، کاذب استیتفکر بر پا م

Gستين درست نيا ".! نامدی می دھد و آنھا را زندگی میک معني کند و به ھر قسمت یبخت را قسمت قسمت م" مث."  

   .چه ستکپاريکتا و ي ی ست، زندگی زندگین مِن واقعيم و اي ھستی، از جنِس زندگیارياز جنِس ھشما 

، اصل و ی تواند زندگیز نميرا مرگ نيست زيش ني بیترس از مرگ ھم توھمم، يم اصِل خود را گم کني توانی نمما

  .رديذاِت مان را از ما بگ

 تواند بخت را که خوِد ما ی شود که ترس از مرگ توھم است، مرگ نمیادآورمان مين قصه، موNنا يامروز ھم در ا

  .رديم از ما بگيھست

، حرِف ذھن و توھم ی زندگا داشتنِ ي خدا ا داشتنِ ي بخت  داشتنِ :م کهي شویدار ميبآگاه و ن موضوع يما اWن به اپس 

  .!ميم که از اول نداشتي را از دست بدھیزيم چي توانیچطور م. است

  . " ھستمیمن خوِد زندگ" را ي معناست زیغلط و ب،  ,, ام بر باد رفتیزندگ,,  :ميي گوی میوقت

   ھستم، گم شوم؟ اما،ی من که خوِد زندگ؟ ممکن استچطور

  خصال؟  از خوشی گم شویتو ز خود ک

  ن تو ترا شد ملک و ماليچونک ع

ن وجود تو، يکه عي؟ در حالیب شوي، چگونه ممکن است که تو از ذاِت خود گم و غایده خويکو خصال و پسندي نیا

  . ُملک و مال تو شده است

  .شه نم دارديآب ھم .ديريد بگي توانی را از ِشکر نمینيرين است، شيري ششهيد که ِشکر ھمي دانیم

 شما ، کندیاز خود ساطع مو سعادت برکت موھبت وشه ي ھمبخت. ن انديعجبخت موھبت و برکت و سعادت ھم با 

اصِل   شمار ممکن است کهيغ" کامG. ديد آن را گم کني توانید، نميريبگ تان  را از اصلِ ید بخت و خوش بختي توانینم

   .ميگم کنکه اصل و ذاِت ماست،  را یزندگم ي توانینمما . ديخودتان را گم کن

  وميم، خدا داريم، بخت داري داریم، زندگي کنی فکر مذھندر ره ست، ي که بر ما چیِت کاذبيبر اساس شخص" فعG اما

 یل مياضافه ھا را ھم به مفھوم تبد و عادت کرده استھم به داشتن و به اضافه کردن  از جنِس جسم است، ذھنچون 

   !. کندیل ميست، بعنوان داشتن، به مفھوم و جسم تبدي را ھم که مفھوم و جسم نیکند، زندگ

  .ديھمان و شما  زنده ستیزندگ

  د، گم شود؟ يشما ھستخوِد که ،  زندهی شود زندگیچطور م

ه يکه پا را ین بخِت توھمي، ایزندگن يبشرط آنکه ا. دي به او زنده شوھر لحظهد ي توانی م وشه با شماستيھم یزندگ" 

  .  "ديبشناس دارد، یروني و بی و جسمی ذھنیا

  تينھنگ غم زند بر کشت ین

  تيد ز مردن زشتيد آي پدین
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دن مرگ يب رساَند و نه از فرا رسي وجودت آسیِ  تواند به ِکشتی، نه نھنگ اندوه میف برسي روح لطۀاگر به مرتب

  . ی شویناراحت م

فکِر ا يو  نه از مردن ، زندی او می بر ِکشت،، نه نھنگِ غمره شوديچ ،یَوُھِم از دست دادن بخت، زندگ بر تَ یگر کسا

 را بر اساِس داده ھا و یزندگن علت است که ي اترِس ما از مرگ بهپس .  افکندیه ميسا ترس بر جانش ،مردن

م و نه يم که آن را داري کنیک مفھوم است و فکر ميفقط  که ی ایم، زندگيمان تصور کرده ا یذھن مِن یِ افت ھايدر

  !.مي ھستیخوِد زندگنکه يا

  .ن غلط استيو ام ي، اصِل خودمان غافل مانده این از شناخِت اصِل زندگيبنابرا

  خصال؟  از خوشی گم شویتو ز خود ک

  ن تو ترا شد ملک و ماليچونک ع

ن وجود تو، ي که عی؟ در حالیب شويتو از ذات خود گم و غا، چگونه ممکن است که یده خويکو خصال و پسندي نیا

  .ُملک و مال تو شده

  . ستیارين تو آن ھشي عی وقت،!ی شوی گم میت، تو از خودت کي خوش خاصیا

مان را باز   اگر دستِ .ميده ايدر ذھن، به آنھا چسب ھستند که یت ھا، افراد و اقGميده ھا، وضعي ما، پدلکِمُ ھم اکنون 

 ین ذھن است جدا و روي تخته بند ا که مانی مِن اصل، شود و مِن مانیِت مان از آنھا آزاد ميم، ھويرا رھا کنو آنھا 

ن ي مھِم ایِ  ھایژگيواز . ماست  ما، بختِ یِ اريِن ما، ذاِت ما، ھشيع.  شودی ما ملکِِن ما، مُ يع،  شودیخود قائم م

   ". از دست ندادن و گم نکردِن آن است تِ يخاص" بخت، 

  . مي را از دست بدھ مانیِ  ھایمتعلقات و دلبستگم ي ترسینکه مي ایم؟ براي ترسیما چرا م

   شود؟یم چه ميحال، از دست بدھ

  . ماستمردن  ۀدادِن آنھا به مثاب از وجود ما شده اند، از دست ی قسمتن اقGميچون ا

  . "ن تصورات غلط و نادرست استيا" 

  . ميدار شوي بی از خواِب مِن ذھن،ی مِن ذھن توھماتِ ازم ي خواھیما م

   :ميگفته اھمچنانکه بارھا 

  . ميکنرـــــــصبد ي باو ماند است يک پروسه و فراين يت شده و اي ھم ھوی از فکرھایاري جدا شدن ھشیعني یداريب

  . ميد صبر کنيادا خواھد کرد، بي خود را پی جایزيم، ھر چيدار شديم بيم، جلو رفتيدار شديم بيج جلو رفتي بتدریوقت

ن بخت در يبرکات اتا  ميصبر کند يم، بايدار شويکدفعه بي اگر یحت: ن قصه خواھد گفتيھمانطور که موNنا درا

  .  ميد صبر کنيبا. ر دھدييو آنھا را تغداده  خودش را نفوذ ن مای زندگیِ ت ھايوضع

*  

   :مي کنیاد آوريابتدا . را در َبر دارد یمتعددموضوعات قصه 

  .  از خود داردی ذھنیري تصویعني، من را شروع کند، ی خواھد راِه معنویه م کیکس

اصِل  اش از يی و جدا،ی، با اقGِم جھانی جسمیِ اريھشن ي، ایِر ذھنيتصون يامن، ن ي ایِ  ھایت شدگيبعلت ھم ھو

  . گم شدهیطِح زندگرا در فکرھا و در زمان و در سي، درد دارد، ز زمانی فرم و بی بیاريھشاز  یعني،  خوديۀاول
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.  شدهیکيت و ي ھم ھو...نه وحسادت و توقع و انتظار و قضاوت و حرص، ي با رنجش و کیگر، مِن ذھنيبه عبارت د

  .  کنندیجاد مي خود دردند، بلکه درد ھم اۀک بنوبين اقGم، نه تنھا ھر يا

م خود را ي خواھیو دِل ما شده، مم رابطه ي و مرکز تنظیات، مرکز فرماندھين خصوصي اۀ که ھمیطيحال، در شرا

    .مي خGص کنتيمعنوِق يِر آنھا، به طرياز گ

  .ی و مرادیدي مرۀرابط. مي رسیا موNنا مي ینجا، به معلِم معنويدر ا

ن رابطه و در ِخGل قصه ي کند و در اید ميار، تأکي بسینياط و نکته بي به دقت و احتیک معلم معنويموNنا در انتخاِب 

  .  پردازدی تواند منجر به انحراِف انسان شود، می که می اشکاNتبه وجود

Gجنِس مشابه، ی دردناِک ما که درد را مرکز دل قرار داده، طبق قانوِن جذب، طبِق قانوِن رفتن به سویِ ، مِن ذھن"مث 

  . بِِکشاند. ما نباشد ی برای مناسبیِ شان، که راھنماي ُپر درد و ُپر اندوه و پریممکن است ما را به انتخاِب معلم

 و عدم مقاومت و عدم ی و فضاداریرينکه انعطاف پذي ایم؟ برايم مراد انتخاب کنيل داريد، مياما چرا ما بعنواِن مر

ا و به يدن به باورھا و به دنيم و از چسبيستيدر مقابل لحظه نا. ميرياد بگيگران را ي به دیريرادگيقضاوت و عدم ا

م، حرص ي حضور عجله نکنیاريدن به ھشي رسیم، برايده شويي از ذھن زایم، بطور کليا شودادھا و به آدم ھا رھيرو

  ... م، ي، برنداریار، از زندگيم، نگاھمان را از ينزن

م، ي شویگريح و گفتار ديبند نصايم و چشم بسته پاير پا بگذارين انتخاب مسئوNنه نباشد و قانون جبران را زياما، اگر ا

  .مي شوی مدهيبه بن بست کش

در انتخاب، شما مسئول  :دي گوی کند و میمحکوم م" داي را شدیگريح و گفتاِر دي نصاۀرِش چشم بستيموNنا، پذ

  .ديھست

  .ميص دھيم درست تشخي توانی ما نم:دييم و ممکن است بگوي داریت شدگي ما در ابتدا ھم ھوۀالبته ھم

ت از ما سلب يم، اما باز ھم مسئوليص دھي خوب را تشخیِ عنوم معلِم مي توانینکه نميرغم اين ھم درست است، عليا

  .ميست و مسئول ھستين

 آن شأن یا شخِص مورِد نظِر شما، براستيد، آي سپری مید که خود را به چه کسيد بدانيد و بايشما ملزم و متعھد ھست" 

  گاه و مقام را دارد؟ يو جا

د به بحث ي کند، نبايیب جويد عيد واکنش نشان دھد، نبايتقاد کند، نباد انينه باشد، نباي کی درد و بید بي بایتين شخصيچن

 به مفروضات و اطGعات و ی متکیمعلِم معنو.  ستی ذھنید دنباِل دشمن بگردد، دشمن مقوله ايو جدل بپردازد، نبا

  . ستي نی ذھنیِ  ھایداده ھا و دانستن

  : کندین قصه، آن مراد را، سگ خطاب ميحال در ا

  دي کور دی کو گدا دریآن سگ

  ديردَ  یلقش مآورد و دَ  یحمله م

  گر دِ ی بارین را وليم ايا گفته

   خبردِ ي تاکھرِ کرر بَ شد مُ 

  . ش را پاره کرديد، بGفاصله به او حمله آورد و لباس ھاينا دي نابيی در کوچه، گدایسگ
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م شد که َغَرض از يج متوجه خواھي بتدر.اندا بسنده کرده ي دنیا پرستان است که فقط به کاNھاياِن حاِل دنيت بين حکايا

  . ِد چشم بسته ستيه به مري کور، کنایِ سگ، مراد است و گدا

   زند؟ یچرا گدا و کوررا مثال م

ر پا گذاشته و بموقع کار نکرده، درس نخوانده، زحمت ي، گدا قانون جبران را زیرا، ھمانطور که در جھاِن ماديز

 کار ی ھم که بلحاظ معنوی طلبد، کسیست و از مردم کمک مي بلد نیده و کاريرس یده، سن او به پنجاه سالگينکش

  .دست و گداستي، تھی از نظر معنویونھا دNر ثروت داشته باشد وليلينکه مينکرده، ولو ا

  :ميما چھار ُبعد دارم يبارھا گفته ا

  .یُبعِد معنوا ي و ُبعِد جان یجانيُبعِد ھ، یُبعِد فکر، یکيزيُبعِد ف

 حضور است، یاري و ھمان زنده شدن به اعتدال و ھشیجدا شدن از ابعاد ماد"  ما، که مآNیِ ار مھِم معنويا ُبعِد بسام

  . ماستین ُبعدھاي از فراموش شده تریکي

.  ثروتمند است اما دائم دنباِل جمع کردن بودهیليھر چند خ.  نکردهی ست که کاِر معنوینه، گدا، انسانين زميپس، در ا

 یست به حرِف کسي کند، حاضر نی می خراب، خود را عقِل مطلق و سرآمد ھمه و مردم را احمق تلقیلي خحالش

 کند، از چه یسه مينه ست و دائم خود و پول و متعلقات خود را با ھمپالگان خود مقايگوش دھد، ُپر از رنجش و ک

  . که در حاِل مردن استيمت جلو بزند، در حاليد به ھر قي کمتر دارد که بایشتر و از کي بیکس

ِص ي تشخی، برا"مثG. ص دھدي تواند تشخیِد حضور ندارد و کور ھم ھست، نمي، دیِد فقط مادين گدا بعلِت داشتن ديا

  !.  کندی که دوِر او جمع شده اند توجه ميیمعلِم خوب، به مقام و به تعداد آدم ھا

   :مي کنید دوباره، تکرار مي تأکیم، اما براي کرده اصحبت" ار مھم، قبGين موضوِع بسيِت ايدر رابطه با اھم

  اران تويآخر آن : کور گفتش

  دجوي صیم، شکارن دَ يبر ُکَھند ا

  رند گوريگ یقوم تو در کوه م

   تو کور؟یريگ ی میان کويدر م

  . شکارندیِ ن لحظه در کوه و کمر در جستجوياران و ھمجنساِن تو، در اي آن :نا به سگ گفتيآن ناب

، آن )رندي گی دائم از خدا ِخَرد متعال میعني ست، یگوِر خر، َسمُبِل اَسراِر معنو( کنند یان تو در کوه، گورخر شکار مھمجنس

 و به اھداف مبتذل ی کنی طلب نمی انسان کوته نظر چرا ھدف عالیا(؟ یري گیان را گاز مينايوقت تو در کوچه و محله، ناب

  ).ی دون به لذات و شھوات دل خوش داشته ایِ اين دني پردازند و تو در ای میانِد معيقت به صي؟ سالکان طریقانع ھست

   :کور به سگ گفت

  خ َنفورير گو شين تزويترک ا

   جمع کرده چند کور؟یآب شور

تو مانند آب .  دست برداریله گري، از حیزي گریمو مسلم،  مطمئن یِ ن معانيريکه از آب ش، )َرَمنده( َنفور خِ يش یا

  .یرامون خود جمع کرده اينا را پيکه چند ناب یشور ھست

  !.ن لحظهيم؟ از اي َرمیما از چه م
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  . ستین لحظه زندگياحال آنکه، 

 که بارھا ید که زماِن روانشناختي فھمیشما م. ت استينده توجه دارد و با زمان ھم ھوي به گذشته و آیمِن ذھن

  ". غلط است یبرداشت. " ,,نده ست ي ھنوز در آیندگن بخِش زيبھتر ,, :نکهي ایِ م، به معنيصحبتش را کرده ا

   .زدي گرین لحظه مياز ا)  که صحبتش استیمراد(خ ين لحظه ست، اما شي در ایزندگ

ر پا ي زیرا به معني ز بسپردیگريد چشم بسته، عقل و فکر خود را بدست ديچکس نباي غلط است، ھی و مرادیدي مرۀرابطد که ي دانیم(

  ريگي خواھد ماھی میکه زندگيد، در حالين کنيستم کار کنم، شما مرا تأمي ست که من حاضر نین معنيبه ا. ان استگذاشتِن قانون جبر

د و يجاناِت تان را تسلط داشته باشيد، ھيد کني خود را خودتان تولید فکرھايشما با.  اکتفا کندی ماھینکه به دادن تعداديت کند نه ايترب

   .)دي خودتان باشیسلطاِن زندگ

  .  آلوده شدهیاري ھشیعني!. ی، تو آِب شوری و از معانیار َرَمنده از زندگيِخ بسيش

ت شده و به يزھا، ھم ھوينکه من سبب شده با چي ایچرا؟ برا.  شور و آلوده شدهیاري است، آِب ھشمن دار ذھن یوقت

م، ي کنیر ميم، تحقي کنیم، انتقاد ميب ھستيب و گفتِن عيدِن عي،  دنباِل د"مثG. ميستي آنھا بایم و رويآنھا حس وجود بدھ

 ھا و یت ھا و متعلقات و دلبستگيم وضعي خواھیم، مي کنی میروي مقاومت و درد پیِ م، از الگوھاي کنیقضاوت م

نه .  روندین مي و گذرا ھستند و از بی ھا ھمه فانیت شدگيم، اما از آنجا که ھم ھويباورھامان  را حفظ کن" مخصوصا

 ین وابستگي از کشاِکش بیعني. مي شوی از آنھا دردمند ميیم، بلکه در جداي اُفتی جدا میِل مان، از زندگتنھا از اص

 شده، آِب ی قاطی ھایت شدگيه دردھا و ھم ھوياز ترس و خشم و بق. دي آین رفتِن آنھا، درد بوجود مي ما و از بیِ ھا

ار و يتا ھش. ده شدن از ھمان ذھِن من دار استيي زاین دردھا برايالبته ا . شودی آلوده میاريد و ھشي تولیشور

  .  ميآگاھانه به اصِل اوِل مان برگرد

  . ، چند تا کور جمع کردهین اوصاف، آب شورين قصه و با اياما در رابطه با ا

م، منظورمان ي شوی نمتي با موNنا ھم ھویم ولي کنیما آثار موNنا را مطالعه م(. ديد چشم تان را باز کنيد بايد ھستيشما اگر مر

  ). ميستي خود بای پای و ھر کدام روميدار شوين است که از خواب ذھن بيا

رِش چشم بسته و ي و پذیرويپ. مي کنید نميتقل. ميد بدھيوه و محصول خود را بايم که مي ھستیبيک از ما درخت سيھر 

   ...م، ي کنید ميتول"  خود را شخصایِ م، فکرھاي کنی را خاموش نمیعقل و ِخَرِد زندگ. مي کنیکورکورانه نم

دان خود ي حواسش به مرۀرا ھمي کنند، گرفتار است زیروي ست که از او پی که مراد است و دنباِل کسانیحال کس

 اگر ھم بخواھند یدان حتيه، حال، آن مرنوشاند از الگوھا  را به آنھا القاء کرده و آِب شور یھم تسلسل" قبG. است

  .وانند تیعوض شوند، نم

ده تر است يچين برابر پيه چندير افتاده، چگونه خود را عوض کند؟ قضيده، گيد چسبي ھم که به ھزاران مرین مراديچن

رون ي بیستم منحوسين سي توان از چنیگر نمي شده باشد، دی، قاطین روابط با پول و قدرت و مقام و جاه طلبي ایوقت

  ... جمع کرده چند کور، یآِب شور .آمد

د که خودتان يد، مسئول ھستيد، آن را باز کني دارید، چشِم زندگيستيد، کور ني را شروع کرده ایما که راِه معنوپس ش

  . ، درست و راھگشاستی، نظامی موNنا، حافظ، سعد مانندی بزرگانیِ حرف ھا. ديو درست انتخاب کن

Gنا در سروده ھا" مثNدي تان بکار ببرید و بدوِن تعصب، در زندگيه ھا را بخواني قرآن بکار برده، آن آيۀش آيمو .  
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  . دييم، مطالعه بفرماي دھین برنامه ارائه مي را که در ايیرفرانس ھا. دي آن را توجه کنی اثراِت عمل

دا يد پي توانی قرآن را ميۀا ھر آيه ھر شعر ي ده ثانیم، طيجاد کرده اي که ايی"ِت گنج نما يسا" ِق يق مرکز تحقياز طر

  . ديد به آنھا مراجعه کني توانی ترجمه شده می قرآن به فارسیِ ه ھاي از آیاديت، تعداد زين ساير اد. ديکن

  .دي کنیدا ميه را پي آیه معني دو، سه ثانیک، طيبا چند کل. ز در دسترس شماستي نیسي انگلۀشانزده ترجم

 ی خوانده میگري که توسط دیمطلب!. ، ,,ن مطالب را بخواند وبه من منتقل کندي ایگريد ,, :دييد بگوي توانیشما نم

د يد؟ خودتان باير پا بگذاريد قانون جبران را زي خواھیچرا شما م. شود، ممکن است غلط به شما انتقال داده شود

  . ديزحمت بِکِش

  دان من و من آب شورين مريک

   گردند کوریخورند از من ھم یم

   :) ھم داردی که مقامیشخص( يی گوید که مي آین بنظر ميحال، چن

ب يقت در جي و درد، ادعا دارم که حقیت شدگيداِن من ھستند و من مانند آِب آلوده و شورم، ُپر از ھم ھوين ھا مريا,, 

 یرِت شان را ميبص.  شوندی نوشند و کور میدان از من مين مريا. د غلط استي گویمن است و ھر کس ھر چه م

نش و ي ارشاد و اصGح در آمده ، بۀ در جامیبکارانيفر(.  ,, شوندی من، کورتر مۀودشتر از آِب شور و آليدِن بيبا نوش. رميگ

 ُکشند تا بر ی را در آنان میابيقت يق و تأمل و حقي، روح تحقیديک مشت القائات تقليرند و با ي گیروان خود ميدان و پيرت را از مريبص

  ).خِر مراد سوار شوند

  ن کن از بحر لَُدنيريآب خود ش

  ن کوران مکنيد را دام اآب بَ 

ن کن و يريقت، شي حقیاين، تو آِب افکار و احوال و اعماِل خود را از دري مرشِد دروغی ا:دي گویخطاب به مراد م

  .مکن، )عوام(ان يناين نابياِد ي صۀلياکارانه خود را وسيآب ناگواِر افکار فاسد و اعمال ر

 از اصِل يی و جداین جھاني ایده ھاي با پدیت شدگير اساِس ھم ھوب. ديتا بحال ھمه اش در ذھن بود.  ستیاريآب ھش

  .ديک مِن محدود تنزل دادي تان را به ی فُرم، خوِد اصلیاِر بي ھشیتان، از زندگ

ن ي اۀبواسط. آِب َبد را رھا کن. ، کور شده اندیدھا را از آن نوشانده اي بوده، مرآلوده و شور ،تو منِ  یِ اريحال، ھش

  . رھستنديز، گي و آنھا نی اُفتیر مي چسبند، تو گی، آنھا به تو می نوشانیدان خود مي که به مریآِب آلوده ا
  . ن استيريآن آب ش. اوري آب بيیکتاي یِ ، از فضا)ی و فطریذات( َلُدن یِ اياز در

ب و موNنا را ن مطالينکه شما ايولو ا. ممنوع است"  چشم بسته، کامGی و مرادیدي و موNنا، مریپس، از نظر زندگ

  . دي کنیِص درست، قاضيد ِخَرِد خودتان را جھِت تشخيد، اما باي کنیمطالعه م

  . ,,ص دھم ي توانم تشخیمن نم,, د ييد بگوي توانینم

 ناظر، به یاريد بعنوان ھشي توانیشه ميم، شما ھميرا ھمانطور که بارھا ھم صحبت شده، امروز ھم اشاره کرديز

 يی را که جداید کسي توانیکپارچه ست، مي یاز آنجا که زندگ. دي را بشناسیت شدگيد ھم ھوي باد، شمايفکرتان نگاه کن

  . دي کند بشناسیغ مي را تبلیو افتراق و گسستگ

   کند؟یغ مي را چگونه تبليین جدايا
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   : کند و اصرار دارد کهیاعGم م

  ... ، ,, دانم ی من مقت راي دھند،من حقیص نميقت را تشخيگران حقيمن از ھمه بھترم، د,, 

  . شودی جا نمی ذھنیِ قت، خدا، در باور، در الگوھايم که حقي دانیکه ما ميدر حال

  رين گورگيران خدا بيز شيخ

  ر؟ي کورگی بزرقیتو چو سگ چون

رمردان خدا، زنده به حضور شده گان را نگاه کن که يز و شي، برخی خود کرده ایاي دنۀلين را وسي که دی مرشدیا

  . ستیمنظور از گورخر، مقصود و مطلوِب عال.  کنندیشکار مگورخر 

م ي را در حاِل حضور و تسلی و عشق و برکت و لطافِت زندگیکي کنند، ِخَرد و نی را شکار می مرداِن خدا معانیعني

 یترس و خدا به تو دسیا دل خوش کرده و درب را بسته اي که به متاع نازِل دن، نه چون تو، سازندی میاز خود جار

  . ندارد

 تا یدانيگر، خواھان خر مري؟ به عبارت دی کنید ميان را صيناير و دروغ، نابيله و تزويچرا مانند سگ، با ح

  .؟ی خود را آباد کنیاي و دنیسوارشان شو

  ر دوست دوريد غيگور چه؟ از ص

  ر و مست نوريرگير و شيجمله ش

ل است و منظور شکاِر يک تمثين فقط ي کنند، ایر شکار ماء L گورخينکه گفتم اوليست؟ منظور از ايگوِر خر چ

  . ستي صحرا نیِ گورخرھا

 حق اند و ۀشيران بي شۀاء L به منزلياول.  کنندی توجه نمیزير از حضرِت معشوق به چين است که آنھا غيمنظورم ا

  . ھستنديیاکتي یِ  حضور در فضایِ اريمسِت ھش.  اندی کنند و مست نور الھیشکار م) حضرت حق(ر يش

 که دنباِل توجه و یھر معلم معنو.  کنندیِد مردم فرار مييرو ندارند، از توجه و تأيد و پي عGقه به مريین آدم ھايچن

  .  کندی ست، بسنده نمی معنویِ  جز گورخر که سمُبِل غذایيِ ر شجاع ست و به غذايش. ستير نيد باشد شييتأ

   شهیاديد و صيدر نظاره ص

  مرده در َولَهد و يکرده ترک ص

، خدا، ھستند، ید و شکار زندگي صی که مشغول تماشای وقتیر مردان الھيش. ، خداستی زندگینجا به معنيَشه در ا

 و ی، خدا، در شگفتیم، انسان از عظمت زندگي در حالِت تسلیعني.  شوندیرت مي را رھا و محو در حیاديخود، ص

  .  نداردیچ حرکتي مرده و ھید شدن است، من ذھنيد کردِن خدا و صي صۀ ماند، در نظاری میرانيح

   : ستی عرفانۀ دو نکتیِ حاوت ين بيا

غ و ارشاد خود ين جذب را به تبليا. نندي بی میت الھي مجدوب شدِن طالباِن حق را از مشی، مردان الھنکهي اول اۀنکت

  . شوندی قائل نمی خود، وجودیرا در برابر حق براي دھند زینسبت نم

 کند و ترک ی می رسد ھرگونه َرسم و اَثر را از خود نفی سالک به مقام سالکِ مجذوب می، وقتنکهيم ا دوۀنکت 

   )ی و سرگشتگیرانيح( خواھد شکار کند در َولَه ی را نمیزيچ چين جھان ھياز ا. ات استيدنباِل معنو  کند ویارشاد م

  .ِد خدا شدن استيمرده و در صدِد ص
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  . ابندي او را، در نیز روحي اسرار آمیافته ھايگوش ھا و دل ھا، . دي بگویزيحاِل خود چ تواند از یدر آن حال نم 

  دم؟ ين جھان مدام دنباِل صيا من در اي آ:ديشما به خودتان نگاه کن

م و يندازيگران بي مان را بدوش دی زندگۀنيم و مخارج و ھزيست که دنبال کار و پول درآوردن نباشي نین بدان معنيا

   مان یِرذھنيتصو و بھتر کردنِ  ِد توجه،ي صیِ اِز روانشناختيم، بلکه در نيري خود را بعھده نگیِت معاش و ماديمسئول

  .ميستي دادن آِب شور، نید چشم و گوش بسته برايِد مريا صيگران، يدر ذھِن د

  د؟ ينگونه ايا شما ايآ

د يد و اگر نکنيق کنيد تحقيشما خود با. ديد فرار کنيباق نيد، از رنج مطالعه و تحقي شما مسئوِل انتخاِب درست ھست:ميگفت

  . ديد رسيقت نخواھيوقت خواھد گذشت و به حق

ست و ترس از مرگ و ھر نوع ي نین گم شدنيم و ايد خودمان بخِت خودمان بشويت آخر را ابتدا به شما نشان دادم، بايب

  .  َبَردین مي را از بیترس

ن ي دھد، در ایآنچه که بتواند به من زندگ.  خواھمی نمیچيمن ھ" : ديي گویه منکي اید براي ترسی نمیچيشما از ھ

  !.؟"از چه بترسم . ستيجھان ن

 ین امورات بستگي من به ایند و بروند، شادياياد شود، خانه ام بزرگ و کوچک شود، مردم و دوستانم بيپولم کم و ز" 

  . من در درون استی شادۀچشم. ندارد

 من ھم، آِب شور است و یِ نکه مِن ذھني ایبرا. د حواسم جمع باشدي، دِل من شده، بای، مِن جسمیذھناما ابتدا که مِن 

  .  داردی بزرگتِ يَ  یَمن شود که ی، جذِب آدمیگريممکن است جذِب آب شور د

  ". م يما موNنا را انتخاب کرده ا " :ھمانطور که گفتم

ن مجموعه نوشته، جامع، يا. ديد آثار او را مورد مطالعه قرار دھيوان تی ندارد، ميیچ ادعايد، ھيبه موNنا اعتماد کن

  .  ستیقيساده و حق

  . ب کرد، ھمان َزرق، دروغ استيب و غري عجیِ  انجاِم کارھایھر کس که ادعا

  .ديدعا شو") مثG(د که متوسل به ي کنیشما قانون جبران را رھا نم

  . ,,د يم کنيعامن ُپر از درد ھستم، شما د ,, :ندي گویمردم م

   شود؟ ی ميین چگونه دعايستند کار کنند، ايحاضر ھم ن

د از مقاومت و ي خواھید، شما که نميندازينه را بيد دردھا و کي خواھیشما که نم. ديد خوب شوي خواھیشما که نم

 ی میگريد، از دي دزدند و ھر لحظه فعال اند، دست بِکِشی تان را می خود، که زندگیِ  اقGم مِن ذھنيۀقضاوت و بق

  .  ؟!د شما را دعا کنديخواھ

نجا در ي کنم، من ایتان کاري توانم برایمن م ,, :د که گفتيدي شنیک مدعياگر شما از ".  دارد يیدعا ھم جا" 

 به شما یزي سه ماه، چینکه طيا ايد، يدا کنيتان بخوانم که نجات پي براید تا ِورديون نشسته ام به من زنگ بزنيزيتلو

  ...، ,,د يد شفا بدھي توانیدھم که ماد ي

  .  در دروِن شماستی شفا دھندگيیِ ، بخت و توانا"و اساسا" اصG. ستي ممکن نیزين چيچن". دروِغ محض است " 

  .  تواند آن را به شما بدھدیگر ھم نمي دیکس. ستيرون ني که مقدس است، در دروِن شماست، در بیآن جوھر
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دار يق و با تعھد، بيد خودتان، خودتان را با تحقيبا.  ذاِت شماستيۀرماي شما داده شده، خمبه" ن استعداد و توان قبGيا

 و استعداِد ذاِت ی توانمندیِ ن صورت تجليد به اياگر بخواھ. مي شویدار ميم و کم کم بي کنیج با موNنا کار ميبتدر. ديکن

  . ستي درست ن...، ,,ت دعا کنم ي براسه ھزار دNر بده تا ,, :دي بگویوگرنه اگر کس. شما جواب دارد

  .ب و دروغ و َمکر استيفر

   :ديت کنيشما قانون جبران را متعھدانه رعا

 یت شدگياگر ھم ھو. ، به بخت ام زنده شومی خدا، زندگیاريندازم، تا با ي کنم، بی را که حمل ميید دردھايمن با" 

 ام را در ی زندگیِ  ام، بگذارم، اگر جوھر و بقایخِت ذاتخته ست، بي که با درونم آمی بختیِ  را به جایروني بیھا

   ". تواند نجاتم دھد ی نميیچ ِورد و ادعايھ.  کندی کمکم نمی کسیرون از خود دنبال و جستجو کنم، دعايب

 پول به شما منتقل ی مبلغیِ  دارد و حاضر است آن قدرت را در ِازای کند که قدرت معنوین، ادعا ميک استاد دروغي

  ".ست يش ني بین ادعا دروغيا.!. " کند

Gر بده، به تو دست م ,, : کندی ادعا میکس" مثNی زنم، تا خوب شویھزار د,,  .  

  . مير پا بگذاريک را زيک و مکانيزين فيم قواني توانیما نم". غلط است . دي گویدروغ م" 

   :دي گویموNنا از زبان خدا م

  ".  تو، تو َمکوش یِ  کوشم پیمن ھم" 

 و ی گذاریدار و زنده شود، اما تو نمي خواھد بیت است و  مي در شما، دائم در حاِل فعالیتييخداک ي ،حضورک ي

N جاد نکني خودت مانع ایدارير بيدار شو، دنبال توھمات نباش و در مسيب. ی گذاری چرخ خودت میِ چوب .  

 و یست، ارتعاشات شادي نیو جن زدگ یگنج حضور، خواب و تئور. دي کنی خودتان کار میپس شما، کم کم رو

  .  و مرتعش استی ست که از شما جاری زندگۀ زنده کنندیبرکت و انرژ

د، نور و شعوِر حضور و يستين لحظه ناي ای مقاومت، جلوی ذھِن من دار و الگوھاۀليِخ نفور، بوسي مثِل آن شیوقت

ر کار ين مسيا.  داشته باشدیرونيد آثار بي باینرژن عبور ايا.  رسدی کند و به اطراِف تان می از شما عبور میانرژ

  . بردیقانون جبران م.  طلبدیم

 یِ اري موNنا و گوش دادن به شما، ھشۀ حضور بودم، با دو ماه مطالعیاريمن از اول در ھش ,, :ندي گوی میاشخاص

  ". ن غلط است يا. نه. " ,,ل شده يحضورم تکم

حِس زنده بودن به .  زندی، از شما به جھاِن اطرافتان فوران میکبختيند، بخت و ي حضور زنده شویاريشما به ھش

د کرد، يجاد نخواھي رود و درد این ميجاد درد در شما از بيل به ايم. دي پراکنیراموِن خود مي را در جھاِن پیزندگ

ز آنھا، در شما ت ايِل خدمت به مردم و حماي شوند، می تان بطور معجره آسا عوض میروني بیِ ت ھايروابط و وضع

  .  شودیدار ميب

  .  دي شویرات ميين تغيخوِد شما ھم متوجه ا. د کننديي ھم ممکن است شما را تأیکسان

  . ديني و ارتعاِش آن به جھاِن اطراِف تان را ببید اثراِت عبور ِخَرد در خود، و پراکندگيشما با

  .دي حضور زنده نشده ایِ اريد، ھنوز به ھشيار کن درست برقرۀد رابطي توانیاگر ھنوز روابِط تان خراب است و نم

  . کار ندارمیبا شخِص خاص.  کنمی مطرح مین موضوعات را من بطور کليا
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د و به يرند و شما ھم در امي بگی بخوانند و پولی ھستند که بخواھند َسِر شما کGه بگذارند، وردید، کسانياگر ھم بخواھ

  .... ديده اينکه به حضور رسياِل ايخ

  ".صبـــــــر کن، کار کن، متعھد باش"  . طلبدی حضور، صبر و تعھد میارينده شدن به ھشز

 ۀ دارد، در صحنی کند، ُنت برمی ندارد، ھر روز و با دقت موNنا را مطالعه می ست که با مردم کاریمتعھد، کس

  .  کندیعمل م.  بردی اش به کار می و در روابط اجتماعیزندگ

ن ي به ھم...روِز بعد . بين ترتي به ھم...روِز بعد . بين ترتي به ھم...روِز بعد . بين ترتي به ھم...دوباره روِز بعد 

  .... بيترت

ه ي ھم به بقیم، کاري کنیک برنامه اجرا مي یما ھفته ا.  تعھد استینيمصداِق ع.  گنِج حضور، الگوستۀن برناميھم

  .ميندار

  . د کارنامه اش را نگاه کنديند، بايد انعکاِس کارش را ببيد، با کنی می که خود را متعھد معرفیبعGوه، کس

  !. د، من از اول داشتم و دارمي کنی می را که شما معرفیتيفيد، کي گوی میمِن ذھن

  ".ست ي نیزين چيد، چني گویدرست نم" 

  .دينيد آثار را ببيشما با

  . ميني بیآثارش را ھم م. ت استي حضوِر من قابل روۀرد ھم، ستاي در تابِِش خورشیعني .ميدي روز آمد و آثار بدۀاستار

. ن حضور استي شود و ای وعشق و برکت از ما ساطع میکيم، ِخَرد و ني ھستم و تماشاگريتسل"  ما کامGیپس، وقت

  . رسدی نم(( آنجا ))ـــــــچکس، بدوِن صبر به يھ. د صبور باشديد ادعا کند، باي فاقِد آن است، نبایاگر کس

  . کار نداشته باشدی آرام آرام کار کند، صبر کند، با کسديبا

  .  گذارمیان ميد و مراد را بعنوان درد دل، با شما در مين مطالِب مربوط به مريا

  اريگرفته شان بِ  ردهچو مرغ مُ  ھم

  شان را شکاريتا کند او جنس ا

. گر را شکار کندي آنان، عاشقاِن دۀليوسرد تا بي گی ُمرده در دست خود مۀن عاشقان را مانند پرنديحضرت معشوق، ا

   . کندیگر را شکار عشق خود مي توسِط آنان مستعداِن دی اند که حق تعالی الھۀلياء وسياء و اولين، انبيبنابرا
 یمرده ا ۀ گسترند و سپس پرندی مین است که ابتدا داميوه ھا اي از آن شیکي.  اندازندیان به طرق مختلف پرندگان را به دام ميشکارچ(

ن ي ھمنوع خود است از ھوا به زمۀال آنکه آن آواز از پرندي آورند، پرندگان به خی پرنده در میرند و از خود صداي گیرا به دست م

  ).  شوندیند و باNخره گرفتار دام مي آیفرود م

 خوب، شما را مثِل یِ ک معلِم معنويار، يد، خدا، ي حضور زنده شدیِ اري شما به ھشی دھد که وقتیح ميموNنا توض

  .   ندازديگر را به داِم حضور بي دیِ مرِغ مرده دستش گرفته تا انسان ھا

  نيْ ر اندر َوْصل و بَ ضطَ مرغ مرده مُ 

  ن؟يَن ِاْصَبعَ يْ  اْلَقْلُب بَ یا خوانده

  .  مرده ھستندۀ عاشقان اھل فنا مانند پرندیعني.  از خود نداردیاري مرده در وصال و ھجران اختۀپرند

  . اندی زندگۀ، در پنج ربّ ۀز در پنجي از خود نِدارد عاشقان حضرت حق نیاري مرده اختۀانطور که پرندھم
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  ؟ ین را خوانده ايَن ِاْصَبعَ يْ ث اْلَقْلُب بَ يا حدي آ

  .  خود قائل نشودی برایاريچ اختيت حق بسپرد و ھيد خود را به دست قدرت و مشي سالک با:دي گویموNنا م

  . " نباشدیچ اراده و حرکتياھد او را بگرداند و او را ھتا چنانکه خو" 

 زنده شده، الگوھا و اعتراضات و واکنش ھا و قضاوت ھا و رنجش ھا و ی اش مرده و به زندگی که به مِن ذھنیانسان

   .دي نداریچاره ا، )يیجدا(ن ياِن وصل و بَ ي شما در دست خدا، میعني. است، )چارهيب(ن رفته ُمضطر يش از بيدردھا

  ِن انگشتاِن خداست؟ ي که دِل ما بیا خوانده ايآ

ن انگشتان ي ما، مثل قلم بۀھم .ميھم در رابطه با آن صحبت کرده ا" قبG. ميد؟ بله خوانده اين مطلب را خوانده ايا ايآ

  .مي ھستیزندگ

 ی دارد، وصل می نگه من وصل و ِفراقيد، شما را خدا بي کنیجا نميکاِر ب. دي کنی از موضِع ذھن نمیشما حرکت" 

  .ديزان، نگاِه بد نکنيبه اُفتان و خ. زان استين ھمان اُفتان و خيد و ايد و بشناسيدھد و بعد فِراق، تا قدر وصل را بدان

دا ي حضور، پیِ اري که از طعِم ھشید، آنگاه، با شناختي شوی حضور زنده، اما باز دوباره جذِب ذھن میاريشما به ھش

  . ؟"! ستيیت، جداين وضعي شناسم، اما ایمن حضور را م ":ديي گوید، ميکرده ا

 به ذھن و ھمھمه ھا و اغتشاشات او یگر وقتيکبار، دو بار، وصل و زنده شدن به حضور را تجربه کرد، دي که یکس

ش يد مردم و جلّب توجه مردم و سراِغ خواستن ھايي خودش و جلب تأی مِن ذھنیِ  ھايی مردم و خودنمايیو به خودنما

 اندازد ی خود میشتر نور افکن را روي داند و بیقدر آن وصل را م.  دھدی به او دست می رود، احساِس بدی م...و 

  .کردصبر د ينطور که گفتم، باينکار ھمي در ایول.  شود تا به وصل برسدیش جدا مي ھایت شدگيشتر از ھم ھويو ب

کار "  حضور، فعGیِ اريدن به آن ھشيوق و چه در راِه رس حضور، مانند مرغ مرده در دست معشیاريچه زنده به ھش

  . ار استين انگشتاِن يد دِل من در دسِت معشوق، بيشما بدان. ک محتواستيم، ھمه يکن

  ش را ھر آنک شد شکار مرغ مرده

  اريند شد شکار شھريچون بب

ارف است، مثل موNنا که ک عيست؟ مرِغ مرده، ي حضرت حق شکار شود، مرغ ُمرده کۀ مرِغ مردۀليھر کس بوس

 شود ین مرغ مرده شود، اگر خوب خوب دقت کند، متوجه مي شکاِر ای کند، ھر کسیق او صحبت ميمعشوق از طر

 . ار، شکاِرخدا شدهيکه شکاِر شھر

  ن مرغ مرده سر بتافتيھر که او ز

  افتياد را ھرگز نيدست آن ص

 ی ھر کس از مردان الھیعني. افتي را نخواھد ین شکارچ مرده رخ برتابد، ھرگز دسِت آۀن پرنديھر کس که از ا

  . واصل نشودی کند و آنان را منکر شود، ھر گز به مقام قُرب الھیچيسرپ

 یِ ار شما ھست، مثنوي بناِم موNنا در اختیخوشبختانه امروز منبع. ديد و عمل کنيرياد بگيد ي ست که شما باینھا مطالبيا

  . ر شدهياو تفس

ق ين برنامه ھا از طريم، اWن ايون، پخش کرديزيق تلوي گنِج حضور را از طریِ  از برنامه ھایاديما تعداِد ز" 

  .  ستینترنت قابِل دسترسيق اي شوند و تمام برنامه ھا ھم از طرینترنت پخش ميا
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  .  گنِج حضور استۀن برنامين برنامه، چھارَصد و َنود و ُنھميا

آموزش موNنا، ". د يحرف مرا قبول کن. معتبر است" ، کامGین المللي و بلحاظ بديدار شدن داري بی برایپس شما منابع

  . ھم به موNنا رو آورندید که ممالک غربي خواھد رسیروز. توانا، موثر، موثق و قابل اتکا و منحصر به فرد است

  ست؟ي نیگريا منابع دي آ:دي پرسیم

  .ستي نین موثري و به ان اقتدار و نفوذ و تسلطي ھست اما با ایگريمنابع د

  .  ديد، وقت را تلف نکنيار دارين منبع را ھم در اختيد و اي آشنا ھستیشما که با زبان فارس

  .دياد را نخواھد دين مرغ مرده رو بگرداند، ھرگز دست آن صي که از ایھر کس

رد و ي مرده ما را ھم دستش بگ، خدا، بعنوان مرغِ ی مان فروکش کند و مزاحم نشود تا زندگیِ م که مِن ذھني خواھیما م

  .ق ما صحبت کندياز طر

  رد؟ي گی ما ھم سامان می و مادیروني بی زندگیطين شرايا در چنيآ

  ...م را خوب بزرگ کنم، ي خواھم، دوست دارم بچه ھای خواھم، ھمسر میرا من خانه ميز

ن برکات ي که از این کسير شود، اولي جھان سرازۀان و به عرصيِق شما بي از طری ِخَرد و عشِق زندگیوقت. بله" 

  ".  د ياِن تان ھستي برد، شما و خانواده و اطرافیض و سود ميف

 ینکه مِن ذھني صورت گرفته باشد، نه اليتبدن يد ايبا. دي به آنجا برسیو بدرست" د واقعايد، بايد کار و صبر کني بایول

  . ,,دميمن رس ,, :چند برنامه گوش کند و ادعا کند

 را کنار یِن معنوي و تمری معنوۀ توان مطالعینم. مين تGش و تکاپو باشيد در اياِن عمرمان بايما تا پا. ستين یدنيرس

 روند و ی در سکوت می ساکت کردن ذھن، گوشه ای برایعده ا. ن مطالب ھم مانند مراقبه ستيخواندن ا. گذاشت

 یِ ن صحبت ھا از فضايا.  مراقبه ستین مطالب ھم نوعيان کند، خواندن اي خود را نماگنِج حضوررند تا ي گیآرام م

م از آفِت حرف زدن خود را ي خواھیگر چه بصورت گفتگو و مکالمه ست و ما م.  کندیذھن را آرام م. حضور آمده

  . فرق داردی مِن ذھنیِ  ھا و ِوزِوزھاین حرف زدن با ُپر حرفي ایم، وليخGص کن

 را یاتيم که چه خصوصي نگریدر خود م. مي کنیاد داشت و عمل مي، مطالعه، مي تابی برنمین منبع رويپس ما، از ا

  .,,دم يرس,,  :دي مطالعه کند و بعد بگوی مدتین است که کسيآفت ا. ميد عوض کنيبا

   .ميد عوض شويبا

بطه تان با ھمسر د که رايني بی می آثاِر موNنا، پس از مدتۀن برنامه ھا و مطالعيبا گوش دادن و عمل کردن به ا" اتفاقا

   :دي گوی ھم آنجا نشسته و با نکوھش به شما میمِن ذھن. دي شود، رھا نکنیو فرزند و ھمکاراِن تان بھتر م

  !. ,,ین مطالب را بخواني ای خواھیگر بس است، چقدر ميد,, 

  ". ست يبس ن. نه" 

 یف بودِن ُبعِد معنوير، متوجه ضعي شریِ ننکه مِن ذھي ای کند؟ برایب مي، شما را به توقف ترغید چرا مِن ذھني دانیم

  .مطرح نشود" مان اصGي، براین نقطه ضعف سوءاستفاده کرده و ُبعِد معنوي خواھد از ایماست، م

دش کنند، به او ييگران تأي پول درآورد، خود را بزرگ و مھم مطرح کند، دین است که آدميمھم ا ,, :ندي گویمردم م

  . ,,ن َسرھا در آورد ي بی و َسرتوجه کنند و احترام بگذارند
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  ".  شود یده مي به بحران کشیت آدمي فراموش شود، وضعیاما، اگر ُبعِد معنو" 

 ین چھل تا پنجاه سالگيک از شما بيکدام.  ستی، بحراِن معنویانساليبحراِن م. ميده اي را دی ما، بحراِن چھل سالگۀھم

   :دين بحران را تجربه نکرده ايطوفاِن ا

  ست؟ ينھمه رنج و آنچه که بدست آورده ام چيا ۀديفا

   و مضطربم؟یز دارم اما چرا ناراحت و ناراضيھمه چ

  !.  ام را تلف کرد، اشتباه کردم با او ادامه دادمی سال از زندگیست؟ سي چین زندگي اۀديفا

 ۀديه و رفتند، فانھا ھم بزرگ شدي رسم، ای می شوم و به خوشبختیفکر کردم با بزرگتر شدن بچه ھا راحت تر م

  نکار چه بود؟ يا

  ... ا آمدم؟ ين دني چه به ایبرا

  ".  ست ین حالت ھا، بحراِن معنويا" 

 درست داشته يۀ، تغذ خوب است که آدم جسمش را خوب نگه دارد، ورزش کندیليالبته خ(.  پردازندی به جسِم شان میلي خیبعض

  . پردازندی مپول و رکا و خواب و غذا و جسمن عده فقط به ي اما ا.)باشد

  . ن ُبعِد ماستي، مھمتریکه ُبعِد معنويدر حال

  :دي گویآن مرغ ُمرده چه م

   منی̂ نگر به ُمردارد او مَ يگو

   منیگھدارر ِن ن دَ يه بعشق شَ 

 من یتو به مرده بودِن من نگاه نکن، به عشق شاه در نگه دار: دي گویاد است مي مرده که مقھور دست صۀآن پرند

  . !نگاه کن

  .ن مرِغ ُمرده، قائم شدهي خود در ایِ  خودش است که زنده شده، رویشاه، خودش است، زندگ

) خداوند( دل ھا یِ قياد حقيد که صين نکته توجه کنيد، بلکه به اي ام نگاه نکنی به فقر و مسکنت باطن:گري دیبه عبارت

  .گران کرده استي جذب و ارشاد دۀليبرمن عاشق شده و مرا الگو، وس

  شته استه کُ ردارم مرا شَ ه مُ  نَ من

  رده گشته استبه مُ صورت من شِ 

  .شاه، خدا، مرا ُکشته است. ستم، من پاکمي ھستم، من ُمردار نید که من مرده معموليال نکنيخ

غ يرا به تيز. ده امي رسیاري ام مرده ام و به مرگ اختید، نسبت به مِن ذھنيرينکه بميد قبل از ايريمن به مصداِق بم

  . رت و باطن زنده اميِث سيِث ظاھر و صورت مرده ام اما از حيگر چه از ح.  حق خود را به ُکشتن داده امعشق

ھر چه .  دھدی خورد، واکنش نشان میحرف ھا به او برم.  معادل واکنش نشان دادن استی مِن ذھنیزنده بودن برا

  . د کنی مقاومت میزيدر مقابِل ھر چ.  کندیند، قضاوت مي بیرا که م

.  خود را ساقط نموده امی موھوم و مجازی را محو کرده ام و ھستیني و خودبيیاما من ھر گونه رسوم و آثار من و ما

ن آدم، ي به ا,, :ندي گویگر چه مردم م.  امیقي حقۀافته ام، زندي حق، بقا ی ام، اما چون در بقاین نظر مرده و فانياز ا

  ".ستم يمن مرده ن. نه"  .,,ست، پس مرده ي نی دھد، مثِل مردِم عادیشان نمد واکنش ني گوی نمیچيم، ھيفحش ھم بدھ
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  .  دھد، شبه مرده شدهیصورِت من واکنش نشان نم

  . ستين ني و محکم است، اما چنی از آدم با اعتبار و قوی، نشانن مزاج بودنيآتش کنند ی فکر میبعض

م، مثل مرغ زنده در دست يت شده اي دردھا، که با آنھا ھم ھو، بهی من ذھنیِ د، به تمام الگوھايبا" ما مآN ". نه" 

  .  شودی و انداختن آن سخت ميی از وجود شما شده، شناسایاگر درد قسمت. دردھا، فلج کننده ھستند. ميري، بمیزندگ

 يید را شناسانکه دريد، ھميد، کجا درد داري کنیجاد ميد کجا درد اي خودتان باشد تا بدانید نور افکن رويبا" دائما" 

  . ديندازيد، بيکرد

  . ستیآزاد = يیشناسا

 خواھد ینکه درد مي ایل به مرغ مرده شود براي تواند تبدی که درد داشته باشد نمیھر کس. ستيم درد جزو ما نيبدان

  !.د بترسديباد کنترل کند، يد مقاومت کند، باي نشان دھد، باید واکنِش منفيجاد کند باينکه درد اي ایجاد کند، برايدرد ا

  ش بود از بال و پرين پيم زشَ نِب جُ 

   دادگرجنبشم اکنون ز دستِ 

ه بر يابم با تکي حضرت حق، بقا ی قبل از آنکه به بقایعني گرفت، ین توسط بال و پر صورت ميش از ايحرکت من پ

 حق شده ام ی به بقاینک که وجود موھوم خود را محو کرده ام و باقي کردم، اما ای خود حرکت میر و قوايعقل وتدب

  . شودی میت حق ناشي حرکات و سکناتم از قدرت مشۀھم

   :ديي گوید، بعنوان عارف مي حضور زنده شدیِ اري به ھشیشما وقت

 "Gن جنبشم، حرکت فکر و َعَملَم، بوسیجنبشم با بال و َپِر ماد" قبWرد ي گی دادگر صورت مۀلي بود، اما ا ."  

  . ,,! ستي نی افتد، دادگری که اWن مین اتفاقيا ,, :ديي گویشما م

  ". ست یکه دادگريدر حال" 

 ینکه وقتيکما ا. دي نکنی کند، به آن توجھیست و از آن استقبال نمي ذھِن تان نۀاگر فکر و عمِل شما مورد عGق

   : کندی ذھن استقبال نمی ول. بنداز:دي گوید، دادگر مياندازي کھنه تان را بیِ د دردھايبخواھ

  !.,, دھم یِت مظلوم بودن را از دست ميندازم، ھوي چه دردم را بیبرا, ,

) Gستميگر آن آدم مظلوم نيندازم دين درد را بيِت من است، اگر اي مخالفت و مظلوميۀن پاين درد شده و ايھمسرم باعث ا: ديي گویم" مث. 

   ).... رفته،  مرا ھمسرم خراب کرده ویت است، به من ظلم شده، زندگيِت من مظلوميھو

     . ست و آن حوادث گذشته اند، تمام شده اندین لحظه زندگي کھنه توھم اند، ایِ دردھا

   :دي گوید و مي آی کند، خوشش نمی اُفتند که ذھن استقبال نمی از اتفاقات میليد، خيم باشياگر شما در حال تسل

  .,, شود یست، به من ظلم مي نین دادگريا,, 

  ". ستین دادگري عوض شدن است، عید، چون براي کشیارانه مي درد ھشی اگر در موردیت ست، حیِن دادگريع"

  رون شد ز پوستيم بيجنبش فان

  ست اکنون چون ازوستيجنبشم باق

افته يدار ي و پاینک احوال و حرکات و افعاِل باقيدار از وجودم حذف شد، اي و ناپدی احوال و حرکات و افعاِل فانۀھم

   .ز حضرت حق استنھا اي اۀام و ھم
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Gیبادام پوک م" قبGگرفتم، بر اساِس ترس یم مي دادم، بر اساس واکنش تصمی نشان میواکنِش منف"  کاشتم، قب 

اد کردن و حرص ي گرفتم، بر اساِس زیم مينه تصمي گرفتم، بر اساِس کیم مي گرفتم، بر اساِس خشم تصمیم ميتصم

  .  آمدندیرون مياز ب  بودند،یان فیِ م جنبش ھايزه ھاي گرفتم، انگیم ميتصم

 که از واکنش یزه ايھر انگ" مخصوصا" مخصوصا. ستي عشق نیِ زد، بر مبناي خی که از ذھن برمیزه ايھر انگ

  . ستيیزد، بادام پوک کاشتن است، جلب توجه و خود نماي خیبرم

ا يب و ي ترغیلي تحصۀن رشتي، به ا سربلند شدنی مان، برایِت ذھني مان را بر اساِس ھویِ  از مواقع ما بچه ھایليخ

  . مي کنیل مي را تحمیلي تحصۀآن رشت

   ... دھند، ی بچه شان ُپز مۀا نمري ین اWن ھم مردم بخاطِر خوشگليھم

  ".  و بادام پوک است ی فانیِ نھا غلط است و  جنبش ھايا" 

  .,,! ا بزرگ شده، رفتندم، اميما با زحمت بچه بزرگ کرد ,, : کنندی خورند و ِشکوه می ھا غصه میليخ

 که رد و بدل ید، بعGوه، بزرگ کردِن او با عشقيد عشق و لطفش را بھره مند بودي کردی که بچه بزرگ میُخب موقع

  !. ی بزرگ کرده ای تو بچه را بر اساِس لج و لجبازی شد در ارتباط بود، ولیم

 یگري خشِم و در تصور آنکه دیِ پد و در فضا قاین بچه را مي از طرفیکيرند، ي گی از زوج ھا که طGق میبعض

 دھد، بعد یجه نمينت. ن بادام پوک کاشتن استي کند و ای بزرگ میش و نوشش رفته، بر اساِس لج و لجبازيدنبال ع

  .  شوندیناراحت ھم م

  ".د يري بگی باقیِ جه ھايد نتي توانی، نمی فانیِ  جنبش ھایِ در فضا" 

ط ي در رابطه برقرار است، محیکدلي لطافت و یِ  در حاِل رد شدن است، فضایزندگ عشق و ِخَرِد :یعني یجنبِش باق

  . ستي و مسابقه نینه ورزي و کیسه و لجبازيزه و مقاي ستیِ خانه، فضا

رش و ي دو نفره، سه چھارنفره در اشِل کوچک، و بر اثر مقاومت و عدم پذیرش، دعواھايبر اثر مقاومت، عدم پذ

  . ردي گی صورت می بزرگتر جنبش فانیاس ھايت، در مق سران دو مملکیِ دعواھا

ن را به شما ي با خرد و عشق، بھتريیکتاي یِ فضا. ردي گیز را در بر ميد، ھمه چي آی ِکش ميیکتاي یِ حال آنکه، فضا

 و مقاومت و قضاوت ید، ذھن بر اساِس درد و ترس و لجبازين فضا قطع و دور شوينکه از اي کند، ھمیشنھاد ميپ

  .ردي گیم ميتصم

  . دھدیجه نميد نتيني بیست سال مي شود و بعد از بیبادام پوک کاشته م

 یا از فضاي شود؟ آی می جاريین عمل از چه موضع، از چه فضايم که اينيد ببيم، باي کنی که ما میامروز ھر کار

   شود؟ی می من ناشیِ ا نه از دردھا و حسادت و ترس ھايد ي آی عشق میِ ، از فضايیکتاي

  .   شودیوقت و عمر تلف م. جه بد خواھد داديد نتيد، مواظب باشي آیگر از درد و حسادت ما

   :دييد بگويشما بعنواِن مرغ مرده با. ديايد از آنطرف بيزه ھا و اعمال ما بايانگ

ت را يد تا وضعي کنیست که شما عمل نمي نین معنين لحظه، به اي با ایم و موازيتسل.  ھستمین لحظه موازيمن با ا

ت يتا وضع. دي گذاری لحظه، حداکثر تواِن تان را در کار میدادھايرِش روي بودن و پذین موازيد، بلکه در عير دھييتغ

  . ر کندييتغ
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ل عوض ي، روابط با ھمسر وبا فرزند و با فامیت ماليجاد کرده، مثل وضعي ای را که مِن ذھنی ناجوریِ ت ھايوضع

  . از شما رد شودیزديد عشق و خرِد ايحظه، بگذارم و با حضور در ليبا تسل.  شودیم

 دوست نخواھد ی دادگر است و مِن ذھنۀلي اWن بوسی بوده ولین جنبش ھا از موضع بال و َپِر مِن ذھني از ایليخ

   :ديمواظب باش".  دھم ی کارھا را انجام مینيمِن عن، من خودم بعنواِن يت بنشيسر جا " :دييبه او بگو. داشت

  ". کنند ین اشتباه را مي ھا ایليخ. ديري نگیني مِن عیِ  را بجاینمِن ذھ" 

  !.مي گذاشته احضور اسمش را ی با تمام الگو ھا و قضاوت ھا، فعال است ولی از ما، مِن ذھنیدر بعض

  ".غلط است .نه.  " م؟يم و اسمش را حضور بگذاريجاد کنيت درد ايم با تمام ظرفيا درست است که ما راه برويآ

م؟ ي داشته ایراتيي تغیا براستي آ:ميمنصفانه توجه کن. ميند توجه کني گویگران به ما ميد به آنچه دين مورد، بايادر 

  . ميد با خودمان رو راست و منصف باشيروِن ما عوض شده؟ باي بیِ ت ھايوضع

  .گرانير کنم و نه دييد تغي خودم ھستم که بایِ ن موجود، من خودم براي مھمتر:مييد به خود بگوين رابطه بايدر ا

 مردم ی زنند، اما ما برای مثبت ميی موقع ھا در رابطه با ما حرف ھایند، البته بعضي گویگران چه ميست ديمھم ن

  .نهم، ي کنیر نمييتغ

  .ميل به آن بحر شويم تبدي خواھیما م. ميل ما، خودمان ھستير و تبديي تغۀزيانگ

  ش جنبشميھر که کژ جنبد به پ

  ُکشم یت زارش ممرغسيگرچه س

  .  کنمی ھGکش میميمرغ ھم باشد، با وضع وخي اگر سی کج داشته باشد، حتیھر کس در برابر حرکت من، حرکت

  :دي گوی L شده، او می فی حق سپرده و فانۀ ست که خود را به تصرف و ارادی و رادمردیت از قول آن ولين بيا(

  ).فرش دھميدھد ک حق انجام ی برخGف رضایھر کس در نزد من عمل

 داند که ھر کدام از ما اگر یاو م".  دانستند یکاش قوم من بھتر ميا " :دي گویم.  شودین امور نمي ای موNنا قاطیول

 ید بداند که در دستاِن زندگي بایھر کس.  در حال کار کردن استیزندگ. مي ھستی زندگۀم، در محاصريستيمرغ مرده ن

  .  شودیه مدي کند، دی که میست و ھر کار

م، يم و درد بکشيم نشوي قضاوت و مقاومت، تسلی را آب کند، اگر ما به الگوھایذھن کند مِن ی مدام  کوشش میزندگ

Nمي کنیست و ما آن راه را انتخاب نمين کار درست ني دھد که ایدرد به ما ھشدار م" مآ.  

  ".م ي کنیب خودمان به خودمان کمک مين ترتي ست، به ای آثار موNنا و متون معنوۀانتخاِب من، مطالع" 

  یا ن گر زندهيبرده مَ ن مرا مُ يھ

  یا ندهم نگر گر بَ در کف شاھَ 

نگاه کن من در دستاِن شاه . ني، مرا مرده نبیم ھستي، اگر بنده و تسلی حضور زنده ھستیارياگر به ھش. بھوش باش

  ). اشتان راه خدا را مرده پنديد کشته شدگان و فانيچنانکه نبا (.ھستم

د، بلکه زندگان اند و به ي آنان را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار: از قرآن استآِل عمران ١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩ ۀياشاره به آ

  )٢٢٢٢( . خوارندینزد پروردگارشان روز

  .  ميستيم، زنده و بنده ني کنی را رد میا عارفي موNنا ۀ، اگر ما مطالعپس
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رِش يم، پذيتسل. م استيبنده تسل.  شودی میارينکه ھر لحظه از جنِس ھشي ای بران لحظه ست،ي با ایبنده، زنده، مواز

ن ي که قبل از آمدن به ای ایاري کند، از جنِس ھشیه مي اولیارين لحظه قبل از قضاوت است که ما را از جنِس ھشيا

  . ميجھان از ھمان جنس بوده ا

  . زنده ستیاريم و آن ھشي شوی میاريم و از جنس آن ھشيارانه تسلينبار، آگاھانه و ھشيا

   از َکَرمیسيمرده زنده کرد ع

   َدَرمیسيمن به کف خالق ع

نک من در دست ي کرد، ای که حق به او عطا کرده بود مردگان را زنده می به سبب معجزه و کرامتیسيحضرت ع

 که من در ین امر باور نداري چگونه به ا کرد،ی، مرده زنده میسي که عین را باور داري تو ایعني(.  ھستمیسي عدگارِ يقدرت آفر

 مخلوق بود و نه یسي که عین حال مرده بمانم؟ در حالي داد و با ایسي باشم که ھمو معجزه زنده کردن را به عی قدرت پروردگارۀقبض

  ).خالق

اما من در دستان  کرد، ی، مرده را زنده میزدي از َکَرِم ایسي ع: زندیل مي را تمثیسي مرده زنده کردن عیِ  جسممثالِ 

  !. ھستمیسيخالق ع

   خدا؟ بمانم مرده در قبضهٔ یک

  ن ھم رواي مدار ایسيبر کف ع

 یدر حال!  مانمی مرده میت خدا کي قدرت خدا باشم و مرده بمانم؟ من در دست مشۀچگونه ممکن است که من در قبض

  . ی داریز روا نمي نیسين گمان را در مورد عيکه ا

  .)٣٣٣٣( . کردی مردگان را زنده می به ِاذن الھیسي ع:ناز قرآمائده  ١١٠١١٠١١٠١١٠ ۀيآ

  . انسان ھا مرده بمانندیسي روا مدار که در دست عیحت

  .  انگارد، در اشتباه ستی و عدم واکنش من، مرا مرده می با حاNت جسمیمن زنده ام اگر کس

 ی دعوت نميیبجوي و عینيب بي عد که بزرگان شما را به واکنش ويد ديد، خواھيشما ھم اگر از بزرگان  مطالعه کن

گر يم شود دين موضوع را بداند و تسلي در دستان خداست اگر ایھر کس.  کنندی دعوت میشما را به فضادار. کنند

  . ماندیمرده نم

  افت جانيکن ھر آنکو يام ل یسيع

   من او بماند جاودانمِ از دَ 

 آورم، از ین جھان مي که به ایاري و ھشی، از آگاھات بخش مني که از َدِم حیکن ھر کسيل.  ھستمیسيمن از جنس ع

   .افتيدان خواھد ماند و زوال نخواھد ي جاو، عمر وجانِ ابدي ی زندگ من،يیحايَدِم مس

 ی مردند ولید، مي رسی اجِل شان مین سال، وقتي کرد، بعد از چندی زنده میسي را که عيی آدم ھا:دي خواھد بگویم

 کند، جسم بھتر عمل ین لحظه جسم را ھم زنده مي حضور در ایاريست است که ھشم، دري شویما به جسم زنده نم

 که ما ین است که ھفتاد، ھشتاد سالي شود، اما منظور صحبِت ما ایض نمي شود، مری تر می کند، عمرش طوNنیم

 ی زودتر زندگم وي رسی می زندگۀجيم، زودتر به نتي حضور زنده شویاريم، ھر چه زودتر به ھشين جھان ھستيدر ا

  . مي شوین جھان پخش کند و ما ھم جاودانه ميق ما در اي کند تا عشق و برکتش را از طریدا مي پیبه ما دسترس
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  . ترسندیشتر مردم از مرگ ميب.  رودین مين است که توھِم مرگ از بي حضور ایاري از عGئم زنده شدن به ھشیکي

 ست، ی، مفھوم، زندگ,, دارم، ماِل من است یمن زندگ ,, :مي رویم در توھم ذھن فرویوقت. ن باNيدر سن" مخصوصا

 زنده ھستند و یِ  دانستند که زندگیاگر م. ن برودي از بی ترسند که آن مفھوم روزی را گرفته و می زندگیِ مفھوم، جا

  .  دندي ترسینقدر از مرگ نمي شدند، ایدارمي، به آن توھم آگاه و ب"رند و عمGي میچ موقع نميھ

  کن باز مردي زنده لیسيد ز عش

   سپردیسين عيشاد آنکو جان بد

د ي رسی اجل شان سر میاما وقت  داد،ی می جسماناتِ يح  و شدندی زنده میسي جانبخش عگرچه مردگان به برکت نفسِ 

  ؟ یسيدام عک.  سپرده استیسين عيادسِت  خود را به  که جانِ یخوشا به حال کس.  مردندیم

 ھر یعني سپارد ین مرغ مرده ست مين زنده کننده که در اصل ھميرد، جان به اي گی میکيا ھمان که خود و خدا ر

  . ردي گی صورت می دھد به دست زندگید و انجام مي گویچه که م

  شي خویمن عصاام در کف موس

  شيدا به پيم پنھان و من پيموس

  ا شوميل دربر مسلمانان پُ 

  ژدرھا شومباز بر فرعون اِ 

 یموس.  او ھستمی ست و من عصایخدا موس. ک عصاستي ۀ حضور من در دسِت خدا به مثاب: زندیگر مي دیليتمث

  .دايپنھان است و مِن عصا، پ

ھمانطور که عصا .  کندیه مي تشبیت، خدا، انساِن کامل، خود را به عصا و حضرت حق را به موسين بيدر ا

 در یت L است و ھمچون مرده ايز مقھور مشيا ن خدیِ  بود، ولی جان در دست حضرت موسیارو بي اختی بیموجود

  .دست مرده شور

ل، ي اسرائی نجاِت قوم بنی، برا)م شدگانيتسل( نجاِت آن مسلمانان ی برایموس. مي دست خدا ھستیِ  ما، عصاۀپس ھم

  . دين موعود رسيا رد شد وبه سرزميل از دري اسرائیا شکافت و قوم بنيا زد، دريعصا را به در

دن به ي رسی، مانع عبور ما برای بنام مِن ذھنيیايم، درين جھان آمدي به ایارين است که ما بعنواِن ھشيل ايث تمجوھرِ 

  .  ستيیکتاي یِ ن موعود، به فضايسرزم

  .  "ا را بشکافدين دريد اي بایدنم به بھشِت وعده داده شده، کسي رسیبرا" 

  !.  ميست که به آن بچسبيمکان ن ست، جا و يیکتاي یِ ن موعود، فضاين سرزمين بھشت، ايا

 ی بنی برایا را با عصا بشکافت و گذرگاھي دری، چنانکه حضرت موسیقينداران حقي دیمان، براي اھل ایبرا

 شود تا طالباِن یا مي دری به رویدند، عارف، پليل فراھم کرد و آنان از آن راه به سGمت به ساحل نجات رسياسرائ

  . دي آیان به صورت اژدھا در مي فرعون و فرعونیسند، اما ھمان عصا براحق، بسGمت به ساحل نجات بر

   : گفته اندیبرخ

  . کندیاست، و نفس را که ھمچون فرعون است ھGک مي دنیاي طالبان از درۀ کامل، نجات دھندیِ َول

   ی، به فضا دارددرد و من ذھن که ی آموزِش مان دھد تا از فضای مدت کوتاھیِ  طیقيک عارف حقي" اگر واقعا
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 و ی ماست، از او سپاسگزاریاز خوشوقتم، يريار خدا قرار بگي، مثل مرده در اخت استمن ی و بدرد ی که بيیکتاي

  . کندی من کار رايھمموNنا . مي کنی می و قدردانیشکرگزار

 ی که میسان کی، برایاِر زنده به زندگياِر زنده به حضور، ھشي، ھشحضوِر انسان عارف، ی موسیِ عصان، يبنابرا

  .  شودی مُپلخواھند، 

ت يد، دردھا وھم ھوي شوی ُپل رد میج و کم کم، کم کم، از روين آموزش ھا، بتدريد که با استفاده از ايشما متوجه ھست

. دي شوید، راحت مي روی ميیکتاي یِ  در ذھن رھا و به فضای و ُگم گشتِگيید، از َشِر جداي اندازی تان را میِ  ھایشدگ

  . َبَردین ميھا آنھا را از بدردزند، ھمان ي خی کنند و به مخالفت برمی که منکرند و مقاومت م آنانیول

  .ديد و عذاب ِبکِشيده شويدر آن َدرش آَوَرد که ي شما پی براین فضا مسائليد که ايان نشويشما از جنِس فرعون

  ني پسر تنھا مبین عصا را ايا

  نيکف حق نبود چن یکه عصا ب

 فقط مِن .ني کند، ببی مین، او را که بر عصا تجلين عصا را نبي فقط ا:) ستی معمولیِ خطاب به آدم ھا (ی پسر معنویا

  .  توانستی نمیت الھين عصا در کِف خدا نبود، بدون قدرت و مشياگر ا. ن عصا تنھاستيفکر نکن که ا. نيتنھا را نب

 حق اند و به امر او ی به رضایع محض اند، راضيم و مطي تسلی الھۀداراءL در مقابل اياول(.  داشته باشدیزين آثار شگفت انگيچن

   ).ردي گیت حق سرچشمه ميشان از رضا و مشي احوال و اعمال اۀو ھم. مأمور

  موج طوفان ھم عصا بد کو ز درد

   جادوپرستان را بخوردَطْنَطنهٔ 

  . ، را خورد)ی ذھنیِ من ھا( جادو پرستان ،)شکوهجGل و ( َطْنَطنهٔ ق درد، ي بود که از طریگري دیِ طوفاِن نوح ھم عصا 

منظور از جادو پرستان، اھل باطل است، از .  بود که اھل باطل را به ھGکت رساندی الھی، معجزه ایز مانند اعجاز موسيطوفان نوح ن(

  ). رندي نور حق را بگی خواستند با ِسحر و جادو و امور باطل جلویان ميآنرو که فرعون و فرعون

اد ي زیليم که تعداد ھم متأسفانه خي داری از ما انسان ھا که مِن ذھنیبعض. دو پرستان، دوست دارند گره درست کنندجا

ن گره را باز ياد کنند، اي گره بزنند، گره ھا را زیجاد کنند، گره روي گره و مسئله ایاست دوست دارند در امور زندگ

  .  کنندی می افسون را دوست دارند و ساحرِسحر و.  بزنند، جادو پرست ھستندیگريو گره د

  .ميد منتظر طوفان نوح باشيم، باي را در سر ِبَپرَوری و جادو پرستیاگر ما ساِحر. مينکار را بکنيم اي خواھیما نم

 مان، ی شخصی طوفاِن نوح در زندگیِ ني کند که مصداِق عیمان روشن مي، موNنا برا)دفتر سوم( طوفاِن نوح ۀدر قص

  !. مي شوی گم می که در موِج طوفان مِن ذھنیھنگام.  ستیانساليراِن من بحيھم

  ".  من وارد شو یبه کشت " : دھدینوح به پسرش ھشدار م

  .,, روم ی آن کوه بلند میباN ,, :دي گویرد و مي پذیپسرش نم

   ... ست که بنظر ذھن نجات بخش است، يیت ھايکوه بلند ھم تمام آن وضع

  .شود یو باNخره غرق م

 ھمانطور که نوح ی دستِمان است، ولی موسی گر چه عصا: کند به ما بفھماندی میِل طوفاِن نوح، موNنا سعيدر تمث

  .ديمباحثه و مجادله نکن. ميگران را نجات دھيم دي توانینتوانست پسرش را نجات دھد، ما ھم نم
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 گذارد خوب است و شما ی پا می جلو کهی کند و ھر راھی آن کار می روی ست و زندگی در دست زندگیھر کس

 .ديدخالت نکن

   خدا را بشمرمیگر عصاھا

  رمر دَ ان را بَ ين فرعونيرق ازَ 

ان و مخالفان حق را ين فرعوني ایاير و ريله و تزوي توانم حی را بشمارم، می خدا و معجزات الھیاگر بخواھم عصاھا

  ).ی موسۀمعجزاءست و نه فقط يع معجزات انبيمنظور از عصا جم (.بَِدَرم

ن ي به ای و شخصیموNنا بلحاظ کل(. ستندي توانند بای توانم با بحث و جدل به منکران ثابت کنم و در مقابل من نمیم

  : اما،) دھدیموضوع توجه م

   زھرمندیاين گيرين شيک زيل

  چرند ی میترک کن تا چند روز

 زھر مند، یاين گيريمنظور از ش(. ن و آلوده به َزھر بَِچَرنديرياه شين گي از اینان را به حال خود بگذار تا چند صباحياما ا

   ). ستیا و لذات نفسانيدن

 دور و دراز باشند، اما در یند و مشغول آرزوھاي رھا شان کن تا بخورند و کام جو: ِحجر قرآن آمدهۀ سور٣٣٣٣ يۀدر آ

  .)٤٤٤٤(!. نده خواھند دانستيآ

  . "نه. " م؟يدار کني با بحث و جدل آنھا را بیچند روز، )ھر است که پر از زَ ینيرياِه شين گياز ا(د ياجازه دھ

    .) " کندین الگوھاست که به ما کمک ميھم" (

 ۀجين اما ُپر زھر تناول کنند، بگذار بچرند، اما نتيرياِه شين گي اجازه بده ازایان را بَِدَرم ولي توانم َزرِق فرعونیمن م

کنترل ... اورند، يمرا به حساب ب... د و توجه مردم است، يين تأير َزھر، ھمن اما پُ يرياه شيگ. آن جھنم و خشم است

ِب يتا جوان ھستم با کذب و دروغ و فر"  فعG...ر نظر من باشند، يد زيھمه با... س ھستم، ير و رئي من مد...کنم، 

    ...  شوم، ی می به ھم بزنم، بعد آدم درستیگران، کار و مال و نانيد

  ی فرعون و سرگر نباشد جاه

  ؟یابد جھنم پرورياز کجا 

 از مواقع خانواده ھا را یلي، خیسيحِس رئ، ... کنم، یمن ھستم که ھمه را کنترل م( فرعون نبود یاست خواھي و ریاگر جاه طلب

  آتش دوزخ چگونه پرورده شود؟ ، ) کندیران ميو

  .جزو ابزار خداست. د جھنم ھم Nزم استي خواھد بگویم

   قصابینگھش ُکش اربھش کن آفَ 

  اند در دوزخ ِکGب برگ یزانک ب

 یرا سگ ھا در دوزخ بي تو ابتدا فرعون صفتان را چاق و َپروار و سپس ِذبح شان کن، ز:دي گویبه قصاِب َدھر م

  .توشه و آذوقه اند

  . بکُش" نھا را چاق کن، بعداي و کنترل در سر دارند، ایسي؟ ھمانھا که حس رئیچه کسان

  . مي جھنمی سگ ھایم، غذاي دارمن و یاست طلبي کنترل و راگر ما حسِ 
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  .  کنندیشتر طلب مي بدردِ  ما، دردِ  ی ھستند، الگوھادرد یِ ن الگوھاي جھنم ھمیسگ ھا

جھنِم ما، . ن خشم ماستيم، جھنِم ما، ھمي کنیل مي زنده، لحظه را، به درد آغشته و تبدیِ ، ما زندگیاريرغم ھشيعل

 ی و جاه طلبیاست طلبي ما ھستند، حِس کنترل و ریِ  ھادرد یِ ن الگوھاي آن ھمی و سگ ھا ذھِن ماستین فضايھم

  . که در ما ھست یفرعون

. مي کنیز ميم، پرھي آغشته کندرد زنده را با یِ  زنده، زندگۀ شود لحظیم، از ھر آنچه که باعث مي شویدار ميب

  .ميندازي بم وي بشناسدي را بادرد یالگوھا

  و دشمن در جھان خصم یگر نبود

   خشم اندر مردمانیردمُ پس ِب 

  دشي بایدوزخ آن خشمست خصم

   ُبْکَشدشیميح رَ یر ند وَ يَ تا زِ 

 یان مي خشم و غضب در مردم از مۀزه گر وجود نداشت، در آن صورت، قويا دشمن و ستيمثال، اگر در دن یبرا

  .رفت

ا گره انداختن ي کردن خشم خود و ی خالیگر شما براا. از دارديدن، به دشمن و قطب نيزه و جنگي ستی برایمِن ذھن

 مِن یِ د پاي کند، بدانی دشمن، دشمن مید که کسيا اگر متوجه شديد، ي گردیگران، دنبال سوژه و دشمن ميدر اموِر د

  .  دردمند داردین آدم مِن ذھنيا. ان استي دردناک در میذھن

 تواند پا به یچون در ذھن نم.  ستی از زندگيیجدار اساس  بیِت مِن ذھنيھو.  ستی مِن ذھنۀدشمن  و قطب، ساخت

 و به مقاومت و به مخالفت، به بده بستان سازد و با آن به یف ميرون، دشمن و حرين در بي بگذارد، بنابرای زندگۀجاد

  !.  پردازدی مجنگ

 یاگر مِن ذھن.  کنندینتقلش مرون ميِت بي پردازند و از آنجا به واقعیزه و مقاومت و جنگ ميانسان ھا در ذھن به ست

   .دوزخ معادِل ھمان خشم ماست.  ُمردی ساخت، خشم در مردمان میدر جھان دشمن نم

 ۀ بقا و ادامی، برا,, خشم و خصم ,, :شازي به نمن ناب، در صدِد شناساندِن و فھماندن و آگاه کردِن یِ اريپس اگر ھش

  . کردیاموش م خشم را خۀ شعلیت حق تعالي نبود، صفت رحمانشاتيح

  م؟ يا ما خشم داريم، آي خود تمرکز کنیِ رو

  !. ,,م يني بی می عادیليما خشم را خ,, 

Gپداِل دوچرخه، ۀ به مثابی کند ولیشتر ميدرست است که فائق شدن بر خشم حضور را ب. ستي نیعاد" خشم اص 

  . ِر حرکت و حضوِر ماستي در مسیمانع بزرگ

 قبول شدن به مدرسه ین است که مردم برايدرست مثل ا.  اساِس آن ساخته شده باشدست که جھان بري نیخشم مقوله ا

  .  ھم وجود داردین مدرسه، رفوزگي روند، اما در ھمیم

 یل کسيده شده، که اگر اتومبي ھم کشی فرعيی، راھھای در نقاطیل ھا ساخته شده اند ولي عبور اتومبیشاھراه ھا، برا

ح و يق و صحيک طرِح دقي در یول. ل ھا خراب شونديست که اتومبيا برود، اما قرار ن ھیدچار مشکل شد، به آن فرع

  .  شودی ھم در نظر گرفته می فرعیِ رھايل و کامل و متعادل، مسيتکم
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  . ستي و مطمئن، سرآمد نیک عبور و مرور واقعي ین الگو و برنامه، برايو گرنه ا

 ست که ی بعنوان درد و جھنم، اخطار و نشانه ایست ولير نيپذ و Nزم اNجراء و چاره نای الزامیخشم مقوله ا

  .  دھدی، به ما  نشان می زندگۀ را در مدرسیرفوزگ

ِر يد مسيم که باي فھمیم، مي رفوزه شده ایعنيم، ي ِکشی درد میم، پس وقتيد درد بِکِشي ذات و اصِل مان، نبایِ ما بر مبنا

  .ميريش بگي را پیگريد

  !.  نبودهی رفوِزگین مدرسه براي شده، اید قبول مي شود که بایوش بزنگ و محتاط و متوجه م که رفوزه شده، گیکس

  م، ي کنیت ميم و تقوي داریم و نگه مي دانی خود را جالب مۀصين حالت و خصيم و ايپس اگر ما َخصم و َخشم دار

  ".ست يدرست ن" 

 ی خدا، خشم را میميو نه دشمن Nزم، و گرنه رحد که نه خشم خوب است ي دانیارانه، ميحال، شما آگاھانه و ھش

  . ُکَشد

  یدقھر و بَ  ی لطف بیپس بماند

  ؟ی ُبدی کیپس کمال پادشاھ

ا حضرت موNنا، چه ي : پرسدی، می قبلیت ھايدِن بي پس از شنیا کسي دھد، گویک سوال جواب ميت به ين بيا

   شد؟ یمخلق ن"  داشت و جھنم اصGی داشت که فقط بھشت وجود میاشکال

 یِر شرطيب کماِل غين ترتي ماند و بدیھر و َغَضب مفِت قَ ، بدون صِ یحمت الھطف و رَ  لُ نصورت صفتِ ي در ا:جواب

   داشت؟ یر مي چگونه تعبیو نامحدود و ناب و خالِص الھ

ف ، دو صفِت لطیرا کمال الھي ست، زی و قھری ضروری دھد که وجود دوزخ امریر نشان ميت اخيموNنا در سه ب

  ).مي کنی صحبت ميیبه زباِن دو(.  کندیو رحمت، قھر و قدرِت او را اقتضا م

را کماِل يانگر نقص در کمال بود، زي شد، بیبِت او خGصه ميفقط در ھا يِت خداوند فقط در رحمت و ياگر صفت، ماھ

  .دن دو قطب متضاد استيند به وحدت رسيرنده و فرايمطلق در بر گ

چنانکه وجود بھشت .  ستیاري اختی شدن امری ست اما دوزخی قھریه وجود دوزخ امر اگر چ:دي گویموNنا م

 حضور  یِ اري خلقت، زنده شدن به اعتدال و ھشيیاز آنجا که مقصوِد نھا.  ستی و مسلم و لزومی و حتمی قھریامر

 کنند ی می ھا طیت شدگيوِق انداختن دردھا و ھم ھي را از طریده شدن از مِن ذھنييِر زايار مسي به اختیاست، گروھ

 رسند، با ی می و آرامش و شادیکپارچگي ِخَرد و وحدت و یِ ، فضايیکتاي یِ و با گشودِن آسماِن دروِن شان به فضا

 ی ذھنیِ اريدن به ھشيز با چسبي نیابند، اما عده اي ی معتدِل بھشت دست میِ ن اWن، به فضاين جا، ھميماِن شان، ھميا

رون ي حضور، بیاريم، ھشيِر طاعت و تسلي شوند و از مسی، حق را، منکر می زندگیحتمن مسلم و ي، قوانیو جسم

 ی موقتۀله و فرصت و چاري ورزند، پس دوزخ، وسی پوشانند، به اصطGح کفر می روند، اصل و ذاِت خود را میم

 که به یگاھزان، تا يستافتِن آنھا، حق يقل ي غل و غش شدن و صی از کدورت و بیزگيافتن و پاکي صفا یآنھاست، برا

  . حضور زنده شوندیِ اريذاِت خود، ھش

دار ي دھند، تا بی کنند، اجازه میم، به ما کمک مي مان، به دردھا عادت نکنی شخصی ھم، اگر در زندگیپس به اعتبار

  .مي مانی شوند، آنجا میم، اما اگر درد و جھنم عاديشو
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ست و مقصد، ي نی ست که آدم ھا بفھمند آنجا اقامتگاِه خوبیتا زمان و یموقت، ی و جسمی ذھنیِ ارياقامت در جھنِم ھش

  .  حضور استیاري و زنده شدن به ھشیگانگي وحدت و یِ بھشت، فضا

 قبول شدن یِ ارھاين و معيد درس بخواند، به قواني رفوزه نشدن، باید بفھمد که براي شود، بای ھم که رفوزه میکس

  .م شوديتسل

لش را چک و يد بفھمد که از قبل اتومبير نکردن در راه، باي گی کند، برای عبور و مرور م ھم که از شاھراهیآن کس

  .ستين نير ماشي تعمی برایتيکنترل کند، شاھراه موقع

   :موNنا تGش دارد به ما بفھماند. مي کنیت مي آنھا، کماِل مان را تثبیِ ن مسائل و رفتن به ورايدن ايما با د

ک محِل ِکشت و يزعفران و شلغم ھر "  خودش را دارد، مثGیمدار، فضا و قلمرو پرورشد، ھر کس يزه نکنيست" 

   ". پرورِش خود را دارند ۀطيح

  اند آن منکران  کردهیخند شير

  ان ذاکرانيلھا و بثَ بر مَ 

  !.  کنندیزان، َمَثل ھا و کلمات ناصحان و موعظه کنندگان را مسخره ميحق ست

را که درس  یا کسانيما انات يَمَثل ھا و ب  از ُمنکران،یاWن ھم بعض. ش مسخره کرده اند را در زمان خودد موNنايشا

  ."م ي کنی ما نم"!.  کنندی زنند، مسخره می دھند و َمَثل میم

  خند شي بکن ھم ریتو اگر خواھ

   مردار چند؟یست؟ اي زیچند خواھ

 مردار مگر ی کلمات ما را مورد تمسخر قرار بده، ا َمَثل ھا وی خواھیز ميز، اگر تو ني حق ستی ا:خطاب به ُمنکر

ز يا کوتاه و ناچين دني تو در ایوانيات حي، مگر حیرت مرده اي که به صورت زنده و به سی کسیا(ا چقدر است؟ ين دنيعمر تو در ا

  !.).؟يی آیست؟ پس چرا به خود نمين

م، انتقاد و قضاوت يانات ھستند، اصرار نکنين بي که ُمنِکر ای، به کسانیريادگي ی برا:مي شویما امروز متوجه م

  . م رابطه کنديگران تنظي، خود و با دی ھر کس آزاد است ھر طـــــــور که بخواھد، با زندگ.مينکن

  . مي خودمان کار کنید رويما با

  ازيان در نحب̂  مُ ید ايشاد باش

  ر که شود امروز بازن دَ يبر ھم

، اWن در یقياز حقين نيد که وجوِد ايِم خود شاد باشي، در طلب و تسلیازمندين نياقت، در ي عاشقاِن حقیا دوستان، یا

  .دي گشای شما میرا به رو

  ".م ي، قانع و شاد ھستی کند، راضیمان باز مين لحظه براي ای که زندگیم، از ھر َدريم ھستي اWن تسلنيپس ما، ھم" 

 خودمان است و مراقب و ی کنند و ما، نورافکن روید را دنبال مُمنکران اھداف خو. ميني بیگران را نمينقاِط ضعِف د

  .  شودیمان باز مي؟ به روی چه َدرميدر تسلم که يملتفت ھست

   دگری باشدش کردیجيھر َحو

  ر و َکَبريان باغ از سيدر م
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شقان حق و دشمنان عا(.  دارندیر و َکَبر، کرِت جداگانه ايل سياز مردم از قبيجات مورد نيک از سبزي مثال، ھر یبرا

ث ظاھر و باطن مختلف اند يز از حيان ني دارند، آدمی خاصیاھان مختلف ھنگام کاشتن جاي مخصوص دارند، ھمانطور که گیحق، مراتب

  ).و در مراتب خاص خود قرار دارند

 ی آن ترشیسمت ھا قی ست که از بعضیدرخت(ر، َکَبر يخودش را دارد، س، )بستر رشد(ا َکرِت ي، َکرد )یسبز( یجيھر َحو

ک بستر رشد خود را ي، انساِن ُمنکر، ھر یانساِن معنو. بين ترتي، ھم به ھم)خود را داردخاِص  ۀوي کنند و میدرست م

  .دارند

   با جنس خود در َکرِد َخودیکيھر 

  خورد یم م نَ یختگ پُ یاز برا

ن يک از ايھر  .د تا به ثمر رسند شونی میارياھان با ھمجنس خود در ِکرِت مخصوص آبيجات و گيک از سبزيھر 

  . رندي گین آب مياِز خود از زميدن در حِد ني رسیک براي کنند و ھر ی خاِص خود رشد مۀجات در قطعيسبز

  . ديدا کنيشما بستر رشد خودتان را پ. ديد و دخالت نکنيشما نگران نباش

  . ميدا کنيد ھمجنس خودمان را پيما با

  ، زعفرانیتو که َکرد زعفران

  گرانيزش مکن با ديباش و آم

Gخوشرنگ و  ست که در درست کردن حلوایمتيزعفران محصول گرانق(، در بستِر رشِد زعفران  زعفرانتو که در ِکرتِ " مث ،

 یده ايقان رسيمان و اي اۀتو که به مرتب(. زياميگر مياھان دي و با گبمان، زعفران یھست، ) کنندی از آن استفاده مُمعطر کردِن غذا،

   ).یاوريان در ني عصۀ ناکرده سر از مرتبی و خداین مرتبه بماني، بکوش تا در ھمیو در سلک عارفان در آمده ا

د، خودتان را در ي کنی خود کار می خود انداخته و روید و نور افکن روي دانی می اگر شما خودتان را متعھد و معنو

   . گرانيد، نه در بحث و جدل با دي حضور، قرار دھیِ اري ھشِر زنده شدن بهيت و مسيدر بستر رشد زعفران، در موقع

  یسخور زعفرانا تا رَ  یآب م

  ی اندر آن حلوا رسیزعفران

ا ي دنۀد در مزرعيز بايمومن ن(. ی زعفران شدن و بعد به حلوا برسۀ را بنوش تا به مرتبیات، آِب زندگي زعفران، آِب حیا

  ).ِم حق نائل شوديرت و کشف و درِک مستقيه لذت معرفت و بص را بنوشد تا بيیز و پارسايآب طاعت و پرھ

 قانونِ  و قانون مزرعه و صبر و زيپرھ و ن لحظهي ا اتفاقِ رشِ يپذق ي از طر،دائم.  حواس مان به خودمان استپس ما

 جادِ يز از ايپرھ،  دردھا و شناختِ یآگاھ، ز از حسادتيپرھ،  جبرانقانونِ  و سهي مقا عدمِ قانونِ  و یتعھد و ھماھنگ

  م، ي نوشی میاري، آِب ھش دردھاانداختنِ  که مقدور است، يی تا جایت شدگيز از ھم ھويپرھ، گراني خود و دیدرد برا

ده ي را که به آنھا چسبيی و دردھایت شدگيم، ھم ھوي اندازی را می که مِن ذھنیموقع. ميم و زعفران شويتـــــــا ِبِرس

  . مي شوی م ی زعفرانیِ م، حلواي اندازیم، ميا

  . مي حضور زنده، به حلوا، به آن بخت برسیاريبه ھش

  شي خورد شلغم پوزِ  در کَ ،کنر مَ دَ 

  شيطبع و ک که نگردد با تو او ھم
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ا تو ين دني مومن در ایا(.  شودیش نميرا شلغم با تو ھم سرشت و ھم کي، زی زعفران مبادا دھان به کرِت شلغم فرو کنیا

  ).ی کاران شون و مصاحب تبهيد ھمنشينبا

 دارند، درد ی ست که ھمه مِن ذھنيیگاِه ُرشِد شلغم فرو نکن، آنجا جاي شلغم، بِستر و جاتو پوِز خودت را در َکرتِ 

 یب خود ميقت را در جيک حقيسه ھستند، ھري دارند، ھر کدام از آنھا ادعا دارند، در مقایت شدگيدارند، ھم ھو

  .ش نخواھد شديست، با تو ھم طبع و ھم ک آنجا نرو که َکرِت شلغم ا...پندارد، 

  ".د ي موNنا گوش کنیِ به حرف ھا.  " د؟يگران را عوض کنيد ديل و اصرار داريا شما ھنوز ميآ

   ُموَدَعهیبکرد  او،یکردتو، بِ 

  زانک اَْرُض L آمد واِسَعه

  . ن خدا پھناور استيرا زميز. نطوريز ھمي و او نی مخصوص سپرده شده ایتو به کرت

  . ستيیکتاي یِ ن فضايِن خدا، ھمي زمیعني L، اَرض

گر ي دی او ھم به قطعه ای، به قطعه ای خدا، به کرتۀلي، بوسی زندگۀلين است، تو بوسيتو نگران نباش که چرا چن

  .ز بگنجدين بحر، ھمه چين بحر در ايدر ا. ع استيار وسي بسيیکتاي یِ نکه فضاي ایبرا. ديسپرده شده ا

، کاِر خود را با او به انجام ید زندگي کند، پر از رنجش است، اجازه بدھیدارد، با خشم برخورد م که خشم یکس

  . خواھد شدیِم زندگيشتر خواھد شد که باNخره، به خود خواھد آمد و تسلين رنجش و درد در او آنقدر بيا. رساند

د ي به اصرار نباید ولي کنیاست و از آن استفاده مد ي موNنا مفیِ د که آموزش ھاييد بگوي توانیدند، مياگر از شما پرس

   ".نه. " ل کرديگران آن را تحميبه د

  .  شودیز جا مين خدا ھمه چيدر زم

  ی که از پھناوریخاصه آن ارض

  یو و پريشود د یفر گم مدر سَ 

 الگوھا، ۀھم.  شوندی آن گم معِ ي ھم در قلمرو وسیو و پري دی و وسعت، حتی که از فرِط پھناورینيبخصوص آن زم

  .  شوندیبا، ھمه در آن گم مي زشت و ز فکرھا،ۀھم

  .ميفراموش نکن. ستيچکدام حضور ني ھیم اما نه فکر مثبت و نه فکر منفي داریاِس ذھن، فکِر مثبت و فکِر منفيدر مق

  .ستي حضور نیشيستند، اما مثبت اندي اثر نیند، البته بي گویم یشي اندی و منفیشي از مثبت اندیبعض

  ابان و ِجبالياندر آن بحر و ب

  اليگردد اوھام و خ یمنقِطع م

  .  ماندی آن جھان عاجز میابان و کوھھايا و بي انسان، در فھم دراNتِ ي خواوھام 

  !.  شوندی قطع می روند ولی جلو می رسند، کمی نميی به جای از ھر نوعاليخو اوھام  و کوھھا، ابانيا و بيدر آن در

م و فضا يرش و تسلين عمل، پذيبھتر. مي را بشناسيیکتاي ی، فضایا منفي مثبت ی ذھن و فکرھاۀليوسم بي توانیما نم

  .  م، فضا گشاستي که صحبتش را کردیآن بخت.  ماستیِ ِت اصلي ست که خاصيی و فضاگشایدار

   اویابانھايابان در بين بيا

   مویک تايچو اندر بحر ُپر،  ھم
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  . خروشان و پھناور استیاي در دريی آن جھان مانند تار مویابان ھايبا در مقابل ين دني ایابان ھايب

ن حال ي در عیت، ولي نھای و حرکِت حضور و آرامش که عمِق آن بيیستاي حضور، ای از فضایف ذھنيموNنا توص

   :دي گویم.  دھدی تواند باشد، ارائه میروان م

  . بزرگ استيیايک تار مو در دريثِل  او، میِ ابان ھاين جھان در برابر بي ایابان ھايتمام ب

  . ت استي نھای دروِن ما بیِ زان ِکش آمدن فضايد که مي خواھد بگویم

 ست، شما یِت خداوندي مشۀ در قبضید، ھر کسيا را خراب کند، ناراحت نباشي که مبادا دنیگريشما از کاِر غلِط د

  .  کندی و دخالِت شما، کار را خراب مینگران" اتفاقا. دينگران نباش

  ش نھانرستَ يْ آِب ِاستاده که سَ 

   روانیوھار خوشتر ز جُ تَ  تازه

 روان یبارھاي دارد، از آب جویان نھاني که جری آب راکد: کندیان مي را بی عالم الھیکرانگينک موNنا عظمت و بيا

 چند که بظاھر ساکت و ساکن  کنند، ھریز مي که اوقات خود را صرف عبادت و پرھینانيخلوت نش(. ھم تازه تر و گواراتر است

  ). خبرندی بینان بھتر است از طاعت و عبادت اھل ظاھر که از ذوق عرفاني ای دارند، سکون ظاھریر و حرکت ملکوتياند، اما س

 گردد تا ی ست که دنبال راه می استاده ایِ اري ماست، آِب ِاستاده، ھشیِ ِر فکرھاي که زی آرامشیِ ، فضايیکتاي یِ فضا

  . روان استیِ  دارد و تازه تر از جوھایِر نھانيس.  شودی و ساریا فوران کند، جارق شمياز طر

 و یحرکِت درون" ، روان است و اصطGحايیِن ِاستاي وجود دارد که در عیاري ھشیِ  ما، فضایِ ِر فکرھايپس، ز

خته يھا و به اعمال شما ر خواھد ِخَرد و برکتش را از شما عبور داده وبه فکرید مي دارد و اگر شما اجازه دھیجوھر

  .ديجاد نکنير آن مانع اي که شما در مسیبشرط. شود

 یِ د که کارھاييممکن است شما بگو. د، اعتراض به رفتار مردم استيري گی آن را می که شما جلويی از راھھایکي

ه صبـــــــر شما ھر چ.  شودیاد فضا باز مي زید، مقداريم شوي کند، اما اگر تسلی و ناراحت میمردم ما را عاص

  . شودی گشوده میشتري بیِ جاد و فضاي در شما ایشتريرون بزرگتر، ِخَرِد بيھر چه چالش ب. شتر، بھتريب

  ش چون جان و روانيکو درون خو

   روانیر پنھان دارد و پايس

  . رونده دارديی و پای نھانیري، در درون خود مانند روح و جان، س)عارف با_(را او يز

  ن يِر اي در زین است که زندگي کند، ایند و حس اش مي بی موNنا میم ولينيم ببي توانی فکرمان نمۀلي بوس که ماآنچه

  .ميستيِر پنھان دارد، پس ما نگراِن اوضاِع مردم نيان و سي خود جریفکرھا و در آن فضا، برا

  !.ميگردنکه شنونده خفته و بھتر است که به قصه باز ي مثل ا:دي گوینجا موNنا ميدر ا

  ه کن خطابست کوتَ فتَ مع خُ ستَ مُ 

  ن نقش کم کن تو بر آبيب ايط خَ یا

 یه از عمليا نقش بر آب زدن کناينقش بر آب کردن (ھوده مکن، ي سخنور، کاِر بیسخن را کوتاه کن، ا. ده ستيشنونده خواب

 وقفه شرح و یسر شب تا طلوع صبح ب را از ی از اوقات موNنا، مثنویاريبس. )ھوده انجام دادن استيده و کاِر بي فایب

  .  کردیر و عرضه مي داد، تفسیح ميتوض
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  نامدیب مي خود را خطی گاھ، کردی را مآنھات حال ي برد و موNنا رعای خوابشان مید در آن مجلس، عده ايشا

ممکن است ، سخن کوتاه کن: دي گوی به کاتِِب خود میو گاھ) ردي گی، الھام مسدي نوید و او مي گویگر مي دینکه کسي ایبرا(

  !.  د نقش بر آب زدن باشدي بفھمند و به آن عمل کنند، شای زنی را که ميیمردم نتوانند حرف ھا

*  

ِت اول برنامه را ھم که يچند ب. ان کنديس بيار مھم را راجع به بلقيار بسيت بسي خواھد چند بینجا به بعد، موNنا مياز ا

   :ات استين ابيخواندم، جزو ا

  زيست تيسا که بازاريز بلقيخ

  زيساْدافکن گرساِن کيسن خَ يز

ن ي ُپر رونق است و از ایقت، بازاريز که بازار حقيبرخ، )ک از ما باشدي تواند ھر یشاه مملکت خود بود و م(س ي بلقیا

  ). کنند، دور شویب وارد ميمان و معرفت مردم آسي که به بازار ایاز کسان(.  شوند فرار کنی می که موجب کسادیگانيفروما

  کدام بازار؟

 ی خواھد از ما عبور کند و ما مقاومت می که می ِاستاده و روانیاري، ھشی، بازاِر عشِق زندگیھمان بازاِر ِخَرِد زندگ

  . شودی محسوب می، مقاومت در مقابل زندگیکه مقاومت در مقابل ھر مقوله ايم، در حاليکن

  !. ستید، مقاومِت تان در مقابل زندگي خواھد باشد، مقاومت کنی چه من لحظه، ھريِت ايشما اگر در مقابل وضع

ت ين وضعيِر اي ست که زيین لحظه، فضايخوِد ا. ن لحظه ستيافه و کDِه اين لحظه، قيِت ايوضع :ميبارھا گفته ا

 یِ ا چالش ھايگران ين لحظه، که ممکن است رفتاِر ديت اي که شما با وضعی ست ِاستاده، بشرطیآن فضا ھم آب. است

  .  ست ُپر رونقید، بازاري خود شما باشد، مقاومت نکنیِ زندگ

قت، يبازاِر حق. دي کنیرند، دوري درگیابيت و کميس اند، با محدودي که خسی ذھنیِ ساِن کساد اَفکِن، من ھايشما از خس

.  ست و بخشش نداردیباي از جنس خساست و کمی، مِن ذھنیت و فراواني نھایت است و خدا از جنس بي نھای بيیفضا

 آورند و دائم ی بار مین مرتب کسادينند، بنابرايگران را ببي دی توانند آرامش و راحتیس و حسود، نمي خسیانسان ھا

  ).خطاب به ماست(. زيسان تو بگرين خسياز ا.  شوندیگران و خود مي دیاز کمبود و نقص ِشکوه دارند و مزاحِم زندگ

  اريسا کنون با اختيز بلقيخ

  ر و داريش از آنک مرگ آرد گيپ

ش از آنکه مرگ ي بلند شو، پی و شکوه و حشمِت ظاھریويار خود از تخت گاه سلطنت دنيس ھم اکنون به اختي بلقیا

  . ز شوديبا تو گGو

د، قبل از آنکه مرگ عGئم ي ساله، چھل ساله ھستیست ساله، سيار خود که ھنوز جواِن بيد، با اختي شوشما اWن بلند

 ...د ي برسید، به سالخوردگيرد و بِکَِشد، سکته کنيقه تان را بگي به شما نشان دھد، ...ود را، کمر درد، دست درد و خ

 ست، ی متوجه از دست دادِن قدرت جوانی رسند و آدمی که مرض ھا میدوراِن سالخوردگ" د، اتفاقايايمجبور است ب

  !.  بودهی پوشالی چه عجوبه این مِن ذھنيام ينکه بفھمي ای ست برایـــــــار مغتنميفرصت بس

، مِن ی، پنجاه سالگی سالگی، سیست سالگيم، تا بي خود بودی بچه و جوان و در حال ُرشد در چھار ُبعِد انسانیوقت

   :ت شده بودي سوء استفاده کرده با آنھا ھم ھویذھن
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   .مي دادی به مردم ُپز میدر ھر کار ـ

  .مي کردیخود را مطرح مـ 

  ...  و ،ميِد مردم بوديي دنباِل جلب توجه و تأبه ـ

  .مي توانیگر نمي حاN دیول

  . ر و دار آوردهي مرگ، گ... رفته، کمر درد و معده درد و سر درد آمده، ی، جوان رفتهيیبايز

   . ستین فرصِت مغتنميده، بدان که اي، اگر ھم رسینکه به آن نقطه برسيار خودت قبل از ايز، با اختيسا خيبلق

   :ندي گوی می اWن ھم عده ایول. ديدار شويد قبل از مردن بي توانید مين فرصت استفاده کنيشما اگر از ا

 ی، غصه م خورم، ناراحتم، اعتراض دارمیتأسف م، ستي ام نیست سالگي مثل ب،ی من در ھفتاد سالگچرا کمرِ ,, 

   !. ,, خواھم مقاومت کنمی من و آن درد را گرفتم،يخورم، چرا ا

  !.ر و دارش را آوردهي تواند متوجه شود که مرگ گینم

  ست؟ يغامش چيپ

اگر به گذشته نرود، " اورد، مخصوصاي ببار نیجانات منفياگر مقاومت نکند، اعتراض نکند، واکنش نشان ندھد، ھ" 

".  حضور زنده شوز استفاده کن، توھمات را رھا کن و بهين بازاِر تياز ا. ايار بيبا اخت. زيخ ی ست برایفرصت مناسب

  :ردي گیجه ميموNنا نت

  شد مرگ آنچنانوَشت کِ بعد از آن گُ 

  َکنان  به ِشْحنه، جانيیکه چو دزد آ

در  زار و خوار ی دزد با حالمثلِ  که  ِکشدیآنچنان گوش ات را م مرگ فرا رسد، یوقت، !؟یدار نشوي بی خواھیم

  !. يیايحاِل جان کندن نزد داروغه ب

  .  َسمُبِل خدا، جان کندن ھم مربوط به ماستنجا، ِشحنه،يدر ا

م، مرگ يم، رھا نکنيده اي دزدیاري ھا را که در مقاِم ھشیت شدگي مثل دردھا و ھم ھویم و اقGميدار نشوياگر بموقع ب

  .ديگوِش مان را خواھد ِکش

  . ب گذاشتنير جن جھان برداشتن و دي را در ایزي چیعنيت شدن يھم ھو!. ,,ت شو يھم ھو,,  به ما گفته یک

 مفھومِ ، به تيمفھوِم موفق، به مفھوِم ھمسر، به پول مفھومِ ، به بچه مفھوم؟ به ديده ايچسب؟ به چه ديبرداشته اشما چه 

   !.دي فرصت را از دست ندھ...! ؟یزندگ

  دزد؟ عل نَ یران تا چند باشن خَ يز

  عل دزدا و َل ي بی دزدیمگر ھَ 

 دون، َمتاِع یاين دني از ای خواھی میتا ک ). جالب استیليل خيتمث( !.؟ی ِبُدزدن خران نعلي از ای خواھی میآخر تا ک

  .ا و لعل و گوھر بدزدي Nاقل بی بدزدیزي چی خواھی؟ اگر ھم می مقدار به دست آوری بیھا

  !. ؟ی از خران نعل بدزدی خواھی می کتا

 کھنه را از یک الگوي یعنيد، ي دزدیار کرده م را که کی شما نعِل خر را، نعلیوقت. دندي دزدیم، نعِل خر را ميقد

دِن نعل، خر ممکن است لگد بزند، ممکن است يد، موقِع برداشتن و دزدي خِر خودتان بکوبیِ د تا به پاي دزدیمردم م
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ا کوچک و مناسِب ي خر شما بزرگ ید، نعل آن خر، ممکن است برايموقع نصب آن نعل به ُسِم خِر خودتان لگد بخور

  ...نباشد، 

  !....، عجب !ی ھستی، عجب پدِر خوب!ی بزرگ کرديی عجب بچه ھا:د و توجه و بارک L مردم استيين نعل، تأيا

  ".، خداست یخDِف قانوِن زندگ ت خواستن از آنھايھوم اما ي مان را انجام ندھیِف پدر و مادريم که وظاي گویمن نم" 

  !.، نعِل خر!ميديم، اما چه دزدي کردی ما دزد

   دزد؟ عل نَ یران تا چند باشن خَ يز.  مردمۀ کھنیِ  الگوھایعنيِل خر، نع

ار شو و از يبه حضور ھش. از خدا بدزد.  حضور استیِ ارين ھشيلعل ھم!. ا لعل ِبُدزدي، بی بدزدی خواھیاگر ھم م

  .غام واضح استيپ!. ستي نیگر دزديالبته آن د!. آنجا بدزد

  افته ُملک ُخلوديخواھرانت 

  ُملکِت کور و کبودتو گرفته 

   :س، خطاب به ماستيخطاب به بلق

 را شناخته و انداخته و از یدا کرده اند، توھمات مِن ذھني پی مثل تو، ھمجنساِن تو، ُملکِ جاودانگیخواھرانت، افراد

  !.ی ذھن، گرفتاری جھنمیِ اما تو ھنوز در فضا. ده شده انديي زایمِن ذھن

 مقدار چنگ یر و بي حقیا به سلطنتين دنياما تو در ادا کرده اند، ي را پیلکت جاودانگ مثل ما بوده، ممیموNنا ھم انسان

  . گرفته ُملکِت کور و کبود ،یزده ا

 یِب مان مي چسبانده و به جی قبلیم، به دردھاي بخشیھر بار که دردھا در نوسانند و نم!. ميده ايما دردھا را ھم دزد

  !. مي کنی حمل م آنھا را در ذھِن مانینيم، سنگيگذار

   ".مي شویدار ميب" 

  َجستن ُملکت ِب ي ُخُنک آن را کزیا

  رستگَ  رانين ملک را ويکه اجل ا

 به سGمت جست یويار خود از سلطنت دني که به اختیکس!. َجستن ُملکِت کور و کبود، ي که از ایخوشا بحاِل کس

  .ران خواھد کرديا را ويرا مرگ و اََجل سرانجام سلطنت دنيز

  . دي پریرون ميرت داشت، از ذھن بينا ندارد، اگر چشم بصي کور است چون چشِم بیمآد

م، يده ايم، رنجي کرده ای آشتیکي دعوا و با آن یکيم، با ينطرف و آنطرف ذھن زده اي، به ایار خود را درکوريبس

  ...م و انتظاراِت مان برآورده نشده اند،يتوقع داشته ا

 Gیرا متوقعي، زی شود، کوری و برآورده نمیھر وقت که توقع دار. ور و کبود است کیِ  توقع، فضایِ فضا" اص.!  

  !. د؟ي آی، از آنطرف م!ست؟ينجا ني ای خواھی که می آن برکتیدانيمگر نم

  . ی شوی، کبود میافت کني دری توانی کنند، نمی زنند، رد می دھند، می نمیوقت

  . بَِجستن مملکِت کور و کبود ي که از ایخوشا بحاِل کس

 یِ  بر مبنایتماِم مِن ذھن. ران خواھد کردي درست شده که اََجل، ھمه را ويیزھاي چیِ ن ُملکِت کور و کبود، بر مبنايا

  . ن رونده ستي از بیِ ده ھايدن به پديچسب
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ھر چه !.  بزرگ سرمان رفتهیم که کGھي شویم متوجه ميري می که میلحظه ا.  دھدیان ميز پايمرگ ما به ھمه چ

  !. مي ھشتاد سال متوجه آن نشدی با ما بوده و طیم، در زندگي خواستیکه م

!. ميم و در اقGِم گذرنده جستجو کرده اين خواسته اي خود را از آفلی ما خوشبختی با ما بوده ولیاز ھمان ابتدا، زندگ

  .  نداشتندی خوردند و زندگیبدرد نم"  که اصGیاقGم

  !.رستگَ  رانين ملک را ويکه اجل ا! ".  متوجه شود و بفھمدیست سالگيا انسان در ب رمھمن يست که ايا بھتر نيآ" 

  ني ببیا باريسا بيز بلقيخ

  نيُملکت شاھان و سلطانان د

  .ن را بنگرين ديا، سلطنت شاھان و سGطيز و بيس، برخي بلقیا

، زنده شده به حضور را یه از مِن ذھنده شديي، زایقينداِر حقي دیِ شما بلند شو و ملکت شاھان، مردان خدا، انسان ھا

 یگر نگاه نمي دیِ ر از خدا، به جاي قائم اند، غی زندگیِ  پایِ  خود و روی پایرو"  در ذھن ندارند، کامGمنک يکه 

  .ن ھستندينھا سلطاناِن ديا. نيرا بب...  ھستند، یِت زندگيکنند، مثل آن مرغ مرده در دسِت مش

  ان ُگلِستانيِشْسته در باطن م

  ان دوستاني میظاھر آحاد

  . ان دوستان انديدر م" ان گلستان نشسته اند، گر چه ظاھرايدر م" مان، باطناين اين و سGطيآن شاھان د

 يیکتاي یِ  در باطن در گلستان، در فضای، ولی ست عادی مردم آدميۀ حضور زنده ست مثل بقیاري که به ھشیفرد

 . دي آیرون نمي است و از آنجا بحضور مستقر

  ودبوستان با او روان ھر جا رَ 

  شود یلق پنھان مک آن از خَ يل

، بھشِت آنان، در روح و روان خودشان استقرار باغ و بوستان و آرامِش یشاد ھر جا روند، ،رفانن و عِ ين ديآن سGط

ِد مردم پنھان ين از دن فضا و بوستايند، اما اي آیرون نمي اند و بيیکتاي یِ شه در فضايھم ھمراه آنان است، دارد و دائم

  .) عرفا را مشاھده کنندی توانند بوستان معنویمردم نم( .است

  کنان کز من بَچر ھا Nبه وهيم

  وان آمده کز من بَخوريآب ح

با  و آرامش از آن فضا ھر لحظه ی شادیوه ھايم رند،ي گی میشي، از ھم پيیکتاي یِ فضا، ی بوستان معنویوه ھايم

  .، بخور از ثمرات من تناول کن:ندي گوی غفلت زده مNبه و تضرع به مردمانِ 

  . ديد ازمن بنوشيياي ب:دي گویھم م یاري ھشۀ، آِب زنده کننداتيآب ح

  .ا ما را بَِچري ب: بِکر و خGق، در Nبه اندیبوستاِن فکرھا

   : رسدی می و رنجش و نگرانیشه  شور و ترس و ناراحتيم ھمي ما که در ذھن ھستیبرا

م پاپوش درست ي در صددند برای را که به آن عGقه دارم، از دست بدھم، مبادا مقامم را که عده ایزين چيمبادا ا,, 

  ...، ,,رند يکنند، بگ

 . آِب شور است. ستي نیات، آِب زندگيوان، آِب حينھا آِب حيا
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  ر و بالپَ  یکن بر فلک ب یَطوف م

  Gلدر و چون ھِ د و چو بَ يچو خورش ھم

 ست که در یخطاب به کسان(.  ِھGِل بدون بال و َپر در آسمان گردش کنمثلِ مچون ماه شب چھارده و د و ھيمانند خورش

  ).ده اندي رسی و معراِج روحیِر معنويت محبوس مانده اند، و ِاN عارفان به سيزندان شھوت و قفس نفسان

مِن   پَر و بالِ ی و بمن َپر و باِل یب ماه، د، مانند َبدر، مانند ِھGلِ يمانند خورشتو ، در َفلَک، يیکتاي یِ در آن فضا

  . ی کنیر مي س،یذھن

  .  ماه استیِ بايد َسمُبِل خداست، َبدر، ماه شِب چھارده و ِھGل ھم قوِس زيخورش

   :دي گوی کند و به ما مین حس را مي، حداقل موNنا ا)ما( شود که یپس معلوم م

" تاي، نھا) تاباندین جھان ميِخَرد را به ا( َبدر ی، گاھ) ستیکيبا خدا (د ي خورشیدار شده، گاھياز ذھن ب"  که کامGیانسان

  .  درخشدی ميیکتاي در آسماِن ،)دي آیرون نمياز آن فضا ب(بصورت ِھGل 

  ". د ينطور باشيد ايشما ھم با. "  شودی ماند و از آن فضا خارج نمی ميیکتايھر چند بصورِت ِھGل، اما در آسماِن 

  ی نی روان و پایاشچون روان ب

  ی نیخا  صد لوت و لقمهیخور یم

 ی، بی خوری، و صدھا نوع غذا می کنی حرکت میاز داشته باشي آنکه به پا نی، بیف برسي روح لطۀاگر به مرتب

 ن استيت ايمنظور ب.  رونده ستیبه معن" روان"ن ي روح و دومین روان، در مصرع اول به معنينخست( .یدن باشيآنکه محتاج جو

  ).ستي نیازي نین جھانيدر آنجا به علل و اسباب ا. عت فرق دارديعه با عالم طبيات عالم ماوراء الطبيکه مقتض

 ذھن نباشد که دخالت کند و مثل یعني، ی نداشته باشی مِن ذھنیِ  و پای، روان و در حرکت باشيیکتاي یاگر در فضا

نھا ي اۀھم. یستي لقمه جونده نی ولی خوریصد غذا م. یو شی می موازیِت الھي، با مشیمرغ مرده در دسِت خدا باش

  .ردي گی صورت میبدون ذھن و بدوِن مِن ذھن

 خGق است یفکر ما موقع. م، فکر نوکر و ابزاِر آن فضاستينھمه که ما به فکر اعتبار قائلي ا:مي شوینجا متوجه ميا

  .   ساخته اندی را عملمھمن ي ا، از جمله موNنا،یبعض. ميد و بدر و ھGل، عمل کنيکه مثل خورش

  تيَ شتد بر کِ نَ نھنگ غم زَ  ین

  تيَ د ز ُمردن ِزشتيد آي پدین

دن مرگ يب رساند و نه از فرا رسي وجودت آسی تواند به کشتی، نه نھنگِ اندوه میف برسي روح لطۀاگر به مرتب

  . ی شویناراحت م

 بر آن سوار شده يیکتاي یِ  ست که در فضای عشقیِکشت شما، یِ ِکشت.  شما ضربه بزندی تواند به ِکشتی غم، نمنھنگ

  .  ستيیکتاي یِ  عشق، فضایِ م، کشتيادمان باشد در طوفان نوح ھم که امروز در رابطه با آن صحبت کردي. ديا

د که ي دانیگر ميچون شما اWن د" د داشت، اتفاقاي را نخواھیچي زند، غِم ھی شما نمین جھان، به ِکشتي از ایچ غميھ

  . ديستيگران ني کند، نگراِن دی ھمه کار می رویگزند

چوب .  شان گذاشتن استی چرِخ زندگیِ  اصGح آنھا، چوب Nیگر براي دی آدم ھای ما رویِ دخالت ھا و کنترل ھا

N ِم که آنھا را باور و قبول کنند، يم و به مردم اصرار داري داریما مِن ذھن.  و خدا گذاشتن ھم ھستی چرِخ زندگی  
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 خواھد ی کند و می آن کار میِ ِن خدا رويزم.  وصل استی زندگۀشي به ريیب، خود بتنھايکه آن درخِت سيالدر ح

  . ِق او بدھديِب خودش را از طريس

   ...ن جھان يک فکر نو به اي ۀھر لحظه ارائ. نه شده استيد و بدر و ھGل در درون ھمه نھاديخورش

د يا بايآ. ستيست، فکِر مرگ زشت نيتان زشت نيد، مرگ براي ترسیرگ نمگر از ميد، تيَ شتردن زِ د ز مُ يد آي پدین 

  . نهم، ين ببريد بدِن مان را از بيا بايم، آيخودمان را بکُش

  .بله را خواھد داشت؟ یم، بدِن مان ھم حداکثر سGمتيا به حضور برسيآ

  . بلهم؟ يد بدِن مان را سالم نگه داريشه بايھم

  . شودیزد، تن او سالم تر مي به تِن او بریه شود وھر لحظه برکِت زندگ زندینکه انسان به زندگيا

  .  شودیده مي وجوِد شما َدمۀ به ھر ذری مرتعش است و سGمتیھر لحظه، ذراِت وجوِد شما به زندگ

  ھم تو شاه و ھم تو لشکر ھم تو تخت

   ھم تو بختیکوبخت باشيھم تو ن

  . ی و ھم خوِد بخت ھستی و ھم لشکر و ھم تخت، تو ھم سعادتمندیدن به آن مرتبه توخود ھم شاھيدر صورت رس

  . شودیساقط م"  و کثرت تمامای رسی وحدت مۀبه مرتب

  .یھمه خودت ھست. ی شویکو بخت و ھم بخت مي تو ھم شاه و ھم لشکر و ھم تخت و ن:س و به مايخطاب به بلق

شه با ي ھمینيريعِت شيشه با آب و طبي ھمیسيو خ ین َنمينکه اي ای برایکوبخت ھم ھستي، نیاگر بخت خودت باش

 شما باز یِ  را به روی و جاودانین بخت، سعادت زندگيشه برکِت اي ھمیپس اگر شما بخت خودت باش. ِشکر است

  .خواھد کرد

که آثاِر فتد ي بیم، اWن ممکن است اتفاقاتي غلط انجام داده ایالبته ما در گذشته کارھا. محال است که اتفاق بد ُرخ دھد

ن بخت يج ايم که بتدري دانی میول. قانوِن جبران است. مي کنیم و درست مي دھینھا را شفا ميج ايگذشته ست و ما بتدر

  .ميد صبـــــــر کنيبا.  کندیکارھا را درست م

  : کنمی به آنھا میع اشاره ايخوانده ام اما سر" ات را قبGين ابيا

  فت و سلطان زَ یکوبختيگر تو ن

   بخت رفتیست روزر تُ يبخت غ

مان به يا حضرت موNنا تو که از قول سلي:  ُپرسدیس مي از قول بلقیا کسيگو.  دھدیک سوال پاسخ ميت به ين بيا

   ست؟ید و بشارتين چه نوين مقام نبود، پس اي ایس داراي، مگر بلقی دھی و تخت سلطنت مید پادشاھيس نويبلق

ر توست و باNخره ي، اما بخت غیسعادتمند و سلطان با عظمت" گر چه تو فعGا:  دھدیمان جواب ميموNنا از قول سل

  . ستین جھاني و ايیاين بخت و سلطنت دنيرا اي گردد، زی بخت از تو برمیروز

 ی آن اقGمی، روزیکو بخت ھستي، با ذھن ات نیکو بخت و سلطاِن بزرگ باشي نیرونياگر تو بخاطر موضوعاِت ب

  .ن خواھند رفتي از بیرفت گیکه از آنھا بخت م

  نوا یان بي چون گدایتو بماند

  ی مجتبیدولت خود ھم تو باش ا
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 بر یعني. ده، تو خود دولت و اقبال خود باشي انسان برگزی، پس ای شوینوا ميان بيدر آن صورت تو مانند گدا

  .آشنا کن، نه تن خود راچگاه دولت و سعادت از تو جدا نشود، پس روح خود را با سعادت ي گام سپار که ھیقيطر

 که یده و متوجه شده اي و سن باN رسیريدوران پ. ی مانینوا ميان بي آن بخت ھا رفتند، تو مانند گداین، وقتيبنابرا

  .ر ماندهيار فقي ات بسیُبعِد معنو

  .  شروع شودید از سِن ھشت، ُنه، ده سالگي، بای ُبعِد معنویکار رو" اتفاقا

  ! ". مي کنی شروع میاز شصت سالگ" 

 یت مي جمع کنم، شصت ساله که شدم، دنباِل معنوی ام پول و ثروتیحاN با استفاده از مِن ذھن,, : ندي گوی ھا میليخ

  ".ست ي ممکن نیزين چيچن. " ,,روم 

تو بخت و برکت و دولِت خودت . ی مانینوا ميان بي از دست رفت، مثل گدایروني، آن بخِت بیپس اگر آن بخت توھم

  .  دهي برگزی، اباش

  ی معنوی بخت خود ایچون تو باش

  ؟ی ُگم شوی ز خود کیپس تو که بخت

 سعادِت تو یوقت(؟ ینصورت، چگونه ممکن است که ازخود گم شوي، در ای، اگر توخود بخِت خود باشی انساِن معنویا

 را از نمک ی آب و حرارت را از آتش و شورچنانکه رطوبت را از.  دادین سعادت را از دست نخواھيچگاه اي، ھی شد و نه ظاھریذات

  .  توان جدا کردینم

 یم، ما خودمان بخِت خودمان ميستي ای خودمان میِ  پایم و روي شوی زاده می، وقتی تو خودت بخِت خودت باشاگر

  . ن بخت، ساطع استيات، از اي و آِب حینيريش. ميشو

ا يم و با کار و مال دنيدرست است که تن دار.  حضور استیِ رايتماِم وجود ما آکنده از ھش. مي ھستی معنویما موجود

  .مي ھستیمعنو" ادايم، اما در اصل و بنيسرو کار دار

 و بخت یم زندگي توانیم، چگونه مي ھستیما که خودمان بخت و زندگ. ِت ماستين معنويم که بخِت ما ھميد درک کنيبا

  . تواند خودش خود را گم کندیبخت نم. خود را گم کند تواند خودش، ی نمیزندگ. امکان ندارد!. ميرا گم کن

ن فکر ي ھمی بود برای شوم که اول که بخت داشتم، بخت ذھنیمتوجه م.  توانم خود را گم کنمیمن که بخت ھستم، نم

شتر ي بیک زندگيکپارچه ست و ي ی ھستم و زندگیاWن که خوِد زندگ.  را گم کنمی توانم بخت و زندگیکردم که م

  .امکان ندارد!.  شودیندارد، چگونه گم موجود 

  خصال؟  از خوشی گم شویتو ز خود ک

  ن تو ترا شد ملک و ماليچونک ع

  ).ار مھم ھستندياِت آخر بسين ابيا(

؟ در یب شويچگونه ممکن است که تو از ذاِت خود گم و غا، یاWن که تو خود، بختده خو، يکو خصال و پسندي نیا

  .، تو شده و فطرِت تو ُملک و ماِل تو شدهِن تو، ذاِت تويعکه يحال

)Gن، ذاِت ما، ُملک و ماِل ما شده، پس . ) بود و فکر و توھمیروني بیِ ت ھايُملک و مال، وضع" قبWممکن است که ما ر يغا

  .مياز خودمان گم شو
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د تا مطلب جا ين بار بخواني چندد ويکند، لطف ي در آن داشته باشی اگر به اصطGح اشکال. استمھمار ي بس خود گم شدن ازن قسمِت يا

  .)٥٥٥٥( .فتديب

*  

 که آن ھمه نعمت و کرامت یوقت .وارد بھشت شو: بدو گفته شد)  خدایاز سو. (دش کردنديدند و شھيمردمان بر او شور.  قَاَل يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُمونَ قِيَل اْدُخِل اْلَجنَّةَ ۖ :سي) ٢٦( يۀ ـ آ)١١١١(

ن يانگر ايات قرآن بيشتر آيب. (داخل بھشت شو:  جھان است، أُْدُخِل اْلَجنbةً ی خدایماً از سويا مستقين سخن، از طرف فرشتگان يا": لَ يِق ".  "دانستند  ی قوم من م! کاشیا: " د گفتيد

  ). ستي نی دخول به بھشت اخرو ویوي دنیان بدرود زندگي میا انگار فاصله. ت است، شھادت و مرگ مؤمن ھمان است و داخل شدن به بھشت ھمانيّ واقع

  

ِ أَْمَواتًا ۚ :آل عمران) ١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩ (يۀآ ـ) ٢٢٢٢( شان نزد ياند و بد شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده ی را که در راه خدا کشته میو کسان.  بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُونَ َو8َ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيِل هللاَّ

  ).و بس داند یشان را خدا مي و نوع خوراک ای زندگیو چگونگ(شود  ی داده میردگارشان روزپرو

  

  . اجازه.  فرمان: إِْذن...، یآورد یرون ميب)  و از گورھایکرد یزنده م(آن گاه را که مردگان را به فرمان من ) اورياد بيبه (و  ...،  َوإِْذ تُْخِرُج الَْمْوتَىٰ بِإِْذِني ۖ :مائده) ١١٠١١٠١١٠١١٠ (يۀآ  ـ) ٣٣٣٣(

 بر دست ین امور به عنوان معجزاتيخواست ا یرفت، و ھر وقت خدا ميپذ ی انجام میسي عین کارھا به خواست و فرمان خدا؛ نه با قدرت شخصيت است که ايّ ن واقعيانگر اي اذن، بۀواژ

  .گرفت ی انجام میسيع

  

  . فََسْوَف يَْعلَُمونَ ْلِھِھُم اOََْمُل ۖ  َذْرھُْم يَأُْكلُوا َويَتََمتَُّعوا َوُي :حجر) ٣٣٣٣ (يۀآ ـ) ٤٤٤٤(

) ھوده راي بین کامرانيجه اينت( آنان را غافل گرداند، پس یوي سرگرم باشند و آمال و اوھام دنیوانيعت و لذات حيرا واگذار تا به خورد و خواب طب) لجوج(ن کافران يا)  رسول مایا(

  .افتي خواھند یبه زود

  

. مي گردیت ميدنبال ھوم وي روی به جھان ذھن میاريق با ھشي تطبیبجا. ستي خود منطبق نیرو، ذاتمان یاريما بعنوان انسان، بعنواِن ھش.  استناسپاسش يـ انسان نسبت به خدا) ٥٥٥٥(

  ؟ ميزي آشکار و دور برمينه داريه در س را کيی ھایت شدگي؟ ھم ھوميدار شوين خواب بيده که از قبر ذھن، از ايا زمان آن نرسي، اما آمي ورزیبه تجسمات ذھِن مان عشق م و

  . دي شوی خود گم میده ھايجاِن آفريدر افکار و ھاما شما .  دھدید که خود را تجليدار شوين لحظه بي خواھد این کار است، ميخدا منتظر و شاھد ا

زنده به . ديداريد، بيکن  حضور را از فکر جدایاريد، اگر ھشيار بمانيد و ھشيگاه کند، فکرتان را نييي آفری که میاگر وقت.  ستیارينش و ھشيفرآ، منشا ذاِت خود بر اساس یھر فرد

  . زدي ری می و شاديیباين بودن، در کارتان خرد و زي اۀليد بوسيبعد از آن ھر چه فکر و عمل کن. بودن

 باشد و یاريار به ھشيان کند، جان شما را شاد کند، ھشيِق شما بيود را از طرده ست که خين پدي منتظر ایزندگ. دي وصلیي خدایاريشه خود، به ھشيد به ري کنید نمي تقلیپس از کس

  . دي آین لحظه مي در ایاريار بودن، از ھشيآرامش، از ھش. د داشتيد، آرامش نخواھيري شاه را بگی، اما اگر جلوديري گی را می زندگی شاه، جلویجلوند اما شما يافريب

 یمدر ترس گم شدن موجِب ترس و ، ن روندهيت شدن با مقوKِت از بيھوھم .  ستی، از موضِع من ذھنگرانين به ديتوھ، سهيمقا، ودبزرگ کردن خ، دنيترس، خواستن، حرص

  .مي ترسیجه مي روند، در نتین مين مقوNت از بيم که اي دانی، چون مشود

 در یر ذھنيبا تصو. ن دو قدم، ھزار قدم شدهي حضور برداشتن، اما حاN ایک قدم بسويدن و يک قدم از فرم پس کشي یعني حضور دو قدم است، یاريکه تا زنده شدن به ھشيدر حال

 رسد و ما فراموش ی، به خدا می به زندگیک حمله، با پر زدنيک حرکت، با ي رود، حال آنکه دل با ی، َتن، َنفس، به صد منزل می، مِن ذھنی جسمیِ اريھش. مي شوی گم میر ذھنيتصو

  .ميت ھستيي، از جنس خدایارياز جنِس ھشم که يکرده ا

  . گم شد ن است خواستنی ذھنی و آرامش را از خدایشاد  ویخوشبختم، ي شویم و گم مي روی، به ذھن م)یيدو ( خدایکي من و یکيدر 

، ساِز بر اصل خود ی فرمیم، ساز عدم، ساز بي شده اینس زندگاز ج" م، عمGي لحظه را نپوشانین لحظه ست اگر با رفتن با زمان روانشناختي ست، ذاِت ما ایيذاِت ما آرامش خدا

  .     مي را نواخته ایاري ھشی رویاريمنطبق شدن، ساِز قائم شدِن ھش

 و به آنھا حس وجود مي کنیا مال و ثروت، تجسم ميا فرزند ي را مثِل مقام یم و جسمي روی به ذھن میوقت. ستي شاد نی ترسنده اۀچ باشندي ترسد و البته ھی راھزن است چون میھست

  .ستام اجسال به آن ي اصیاري، معادل جذب شدن ھشعGئق حس وجود به آن دنِ يبخشن يا، مي بخشیم

 مي بزنی، ساز ھستی ذھناقDم اگر با م،يبترسم، اگر ي نداشته باشصبرم، اگر ي نباشسپاسگزار، اگر مينبخشم، اگر ي با باورھا اصرار بورز ھایت شدگيھم ھو، اگر در ميدر درد بماناگر 

 ی، شاد نم...  مثل کار، ھمسر، فرزند، دوست، متعلقات، توقعات، آرزوھا، و ،مي کنیسازماندھ یت ھا و اقDِم مھم ذھني را حول و حوِش وضعیزندگم و يد قرار دھيو مرکز و دل ود

  .ميخود گم ھستشده، در   جذب ذھن و مشتقاِت آنی زنده زندگیانرژم چون يشو

 خواھد یمستد، من ي خواھد سرپا بای، من مميزي ستیبا لحظه مم اما ي ھستدا کردن خود، بدنبال ارامشي بدنبال پ.مي کنی گم م...، دنيخانه خر در ازدواج در ود را در درس خواندنخما 

  . مي برخورد کنآنھام و درست با ي ببنی ز جنس زندگرا اآنان نکه ي نه ا،ت اسگراني دیابيحواس مان به نگاه و ارز، مردم بپسندند که د طرح کنیخود را طور

 در تور و در بند، یماھ. ستي نی کند که افسون و گم گشتگیت مي تجربه ھدایِ  خودمان، به ورایِ  ست، بر عکِس آنچه که ما را به ورایک گم گشتگي و ک بندي، یت شدگيھر ھم ھو

دار ي، بی زندگیِ  ھای منظور از باز.ميدا کنيراه را پ، مي عرفا را مطالعه کن،ميدرد را رھا کنم ي توانیما م. ميرون بپريد بيود با فرم است، از بند وجیاصل ما ب.  شناسدیا را نميذوق در

  .  آزاد شدهی ذھنی که از فرم ھای خالصیاريم، ھشيجاد کني حضور در خود ایاريھشم و يتسل. ميرون بکشي خودمان را بی موھومیم از ھستي توانیما م. شدن مان بود

  .آن نظر بر ما باد. مي شویفتد، مات ميم و آن نظر بر ما بي نگاه کنیم و به زندگي از جنس روح شوشود،ما " ُبراِق "  حضور یاريھش یوقت

*  


