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  ۴۴۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 ام بس خوشستيار باده که اي بیساق

  امروز روز باده و خرگاه و آتش است

  فيف و زمان شريف و باده لطي ظریساق

  چرخ روشن و دلدار مه وشستمجلس چو 

   کز آن نفخه بانواستی نایبشنو نوا

  درکش شراب لعل که غم در کشاکش است

  یا شکستهینير توبه نبيامروز غ

  امروز زلف دوست بود کان مشّوش است

  ھفتاد بار توبه کند شب رسول حق

  توبه شکن حق است که توبه ُمَخم1ش است

   او استیآن صورت نھان که جھان در ھوا

  زدان ُمَنق1ش استيبر آب و گل به قدرت 

   استیاابد ھر جا که مردهيامروز جان ب

   که اَْعَمش استید چشمي دگر گشایچشم

  ست ز آتش ُمَسل1م استي که خشک نیشاخ

   که ترکش استیر غم ندارد ُسغرياز ت

   نگر که رخش بوسه گاه او استیدر عاشق

  ف و ُمکَْرَمْش استيمنگر بدانک زرد و ضع

  رير خاک و دلش بر فلک اميبس تن اس

ْش استيبس دانه ز   ر خاک درختش ُمَنع1

   بود؟ که دلش گنج گوھر استیدر خاک ک

   بود؟ که د@رام در کش استیدلتنگ ک

   من َزَنَخم را ببند سختی مرده شویا

  دھان دل و جانم شکرچش استیرا که بيز

  ستي نیخامش َزَنخ مزن که تو را مرده شو

  . شش استی مقام نه پنج است و نذات تو را

  

  



     2014Jun               510    #   Program 18                        ٠٠٠٠١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

3 

 

  

  ٨٣٣٢ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو
  

  .وانه ساخته بودي خود را دیل آن بزرگ را کيلت در سخن آوردن سايبه ح
  

  یھم عاقلگفت خوای میکيآن 

  یمشورت آرم بدو در مشکل

   گفتش که اندر شھر مایکيآن 

  نماست عاقل جز که آن مجنونين

   گشته سواره نک فIنیيبر ن

  ان کودکانيدواند در میم

  یاپارهست و آتشيصاحب را

  یاآسمان قدرست و اخترباره

  ان را جان شدستيَفرJ او َکّروب

   پنھان شدستیوانگين دياو در

  یوانه را جان نشمريک ھر ديل

  یسر َمنِه گوساله را چون سامر

   آشکارا با تو گفتیيچون ول

  ب و اسرار نھفتيصد ھزاران غ

  مر ترا آن فھم و آن دانش نبود

  ن را ز عودي تو ِسرگیوا ندانست

   چون پرده ساختیاز جنون خود را ول

   شناخت؟ی خواھی کور کیمر ورا ا

  نيقي دهٔ يگر ترا بازست آن د

  ني سرھنگ بیکي یسنگر ھر يز

   که باز و رھبرستیش آن چشميپ

   در برستیمي را کلیميھر گل

   شھره کندی را ھم ولیمر ول

  ھر که را او خواست با بھره کند

  کس نداند از خرد او را شناخت

  وانه ساختيش را ديچونک او مر خو
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   ز کوریينايچون بدزدد دزد ب

  ابد دزد را او در عبور؟يچ يھ

  ه دزد او که بودکور نشناسد ک

  زند دزد َعنودیگرچه خود بر و

  ْ◌َژنده راچون َگَزد سگ کور صاحب

   شناسد آن سگ درنده را؟یک

  

  ۴۵٣٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  .بر کور گداحمله بردن سگ 
  

   بر کور گدای در کویک سگي

  ر َوغايآورد چون شیحمله م

  شان به خشميسگ کند آھنگ درو

  شان به چشميدر َکَشد َمه، خاک درو

  م سگيکور عاجز شد ز بانگ و ب

  م سگياندر آمد کور در تعظ

  ر شکاري شید و اير صي امیکا

  دست دست توست، دست از من بدار

  مي حککز ضرورت ُدمJ خر را آن

  ميم و لقب كردش کريکرد تعظ

   اسدیگفت او ھم از ضرورت کا

  از چو من @غر شکارت چه رسد؟

  ارانت به دشتيرند يگیگور م

  ن بد استي؟ ای تو در کویريگیکور م

  ديارانت به صيند يجویگور م

  د؟ي تو در کوچه به کیيجویکور م

  آن سگ عالم شکار گور کرد

  ه قصد کور کرديماین سگ بيو

  علم چون آموخت سگ َرست از َضIل



     2014Jun               510    #   Program 18                        ٠٠٠٠١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

5 

 

  د حIليھا صشهيکند در بیم

  سگ چو عالم گشت شد چا@ک َزْحف

  سگ چو عارف گشت شد اصحاب کھف

  ستيد کير صيسگ شناسا شد که م

    ست؟ي خدا آن نور اشناسنده چیا

   استی چشمیکور نشناسد نه از ب

  ن زانست کز جھلست مستيبلک ا

  ني زمتر کور ازچشمیست خود بين

  نين از فضل حق شد خصم بين زميا

   را نواختید و موسي دینور موس

  َخْسِف قارون کرد و قارون را شناخت

  یَرْجف کرد اندر ھIک ھر َدع

  یااَْرُض اْبلَعيفھم کرد از حق که 

  خاک و آب و باد و نار با شرر

  خبر با ما و با حق با خبریب

  رير حق خبيما بعکس آن ز غ

  رين نذي از چندخبر از حق ویب

  شان@َجَرم اَْشَفْقَن ِمْنھا ُجمله

  شانوان حملهيز حيُکند شد ز آم

  اتين حيم جمله زيزاريگفت ب

   با حْق مواتیّ کو ُبود با خلق حَ 

  ميتيچون بماند از خلق گردد او 

  ميد سليبایانس حق را قلب م

  یا دزد دزدد کالهیچون ز کور

  یاا نالهيکند آن کور َعمْ یم

  د دزد او را کان منمينگوتا 

  دم که دزد پر فنميکز تو دزد

  ش را؟ي شناسد کور دزد خویک

  ايچون ندارد نور چشم و آن ض

  ر او را تو سختيد ھم بگيچون بگو
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   َرْختید او عIمتھايتا بگو

  پس جھاد اکبر آمد عصر دزد

  د و چه برديد او چه دزديتا بگو

  اتدهيد ُکحِل دياو@ دزد

   َتْبِصَرتیابي باز یچون ستان

   دلست حکمت که گم کردهٔ کالهٔ 

  ن آن حاصلستيقيش اھل دل يپ

  کوردل با جان و با سمع و بصر

  طان را ز اثرينداند دزد شیم

  ز اھل دل جو از جماد آن را مجو

Iش اويق پيکه جماد آمد خ  

  نده آمد نزد اويمشورت جو

   بگوی اَِب کودک شده رازیکا

  ستيز نن در باين حلقه کيگفت رو ز

  ستيباز گرد امروز روز راز ن

   در @مکانیگر مکان را ره بد

   من بر ُدکانیخان بودميھمچو ش

 

*  

  

  

  : کنمیواِن شمِس مو@نا شروع مي از د ۴۴۴ ۀ گنج حضور امروز را با غزِل شمارۀ برنامیبا سIم و احوالپرس

  
 ۴۴۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ام بس خوشستيار باده که اي بیساق

  امروز روز باده و َخرگاه و آتش است

 که ما ھم از آن جنس یساقن لحظه ست، رو به ي به ا و زندهاريآگاه و ھش" که کامIير حالد، یما انسان ھا، ھر انسان

   :ميي گوی ست، می، رمِز خدا، رمِز زندگیم و رمِز معشوق عرفانيھست

  .  ستیار خوشي بسین روزھا، روزھاين دوران، اي، ااميان ينکه اي ایاور، برايشراب ب یساق. ار بادهي بیساق

  . ستیدن شراِب زندگيِت نوش ھر لحظه، وق.ن لحظه ستي، ا امروزمنظور از
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 ی آتش روشن م آنرِ ي زدند و زی میميدر زمان مو@نا اگر چادر عظ.  ستی گرمۀي، ماآتش، چادر بزرگ و َخرگاه

  . ش و طرب برپاستي شد، معلوم بود که آنجا مجلس عیکردند و شراب ھم ِسرو م

  : دھمی میحاتيز خدمت تان توضيو من ن کند ی خود استفاده میاِن آموزه ھاي بی نمادھا برانيامو@نا از 

د اعتماد  ي بای بداند و آنقدر به خود و به زندگیار باشد و خود را از جنس زندگيد ھشيک انسان، آنقدر باينکه، ياول ا

  ".به من شراب بده  " :دي بگویداشته باشد، که بتواند به ساق

 داند، که رو به ی  میيافِت شراِب خداي درۀستحق و آمادسته، ميق و شايک از ما انسان ھا، آنقدر خود را @يپس ھر 

  .  بدهی به من شراِب زندگ:دي گوی ماو

افِت آن يِت وصول و دريرش، صIحينش و فھم، قدرِت پذي بۀص، تواِن درک، قوياقِت تشخي که من اXن، لیھمان شراب

 ست و در تمام ی زندگۀ زنده کنندیو انرژِخَرد و برکت منشاء  که ،یاري بخش، ھمان ھشیھمان شراِب شاد. را دارم

  .ارانه از آن استفاده کنمي خواھم ھشی ما مرتعش است و من می ابعاِد وجودۀ در ھم،ذرات ما

  . ديشما ھم اXن در آن حالت ھست

  .  کندیجاد مي ای ست که تصوراِت من ذھنیآن حالت برعکِس حالت

ک فکر آگاه است و ي کند که ھر لحظه به ی میت شده با جھانيھو دارد و انسان را ھم ی جسمیاري، فقط ھشیمِن ذھن

  . دھدی را ارائه میروني که مقو@ِت جھاِن بی شود، فکریت ميک فکر ھم ھويھر لحظه با 

  .  و داشتن حس نقص نسبت به خود استی اعتمادی آورد، بی بوجود می جسمیاري که ھشیحالت

 یِ ساق یِ ن و ھمتايه، قريشبسته و يق و سزاوار، شايچگاه خود را @يه، ھافتيل ي، که به جسم تقلین خوِد مِن ذھنيا

  : رايند، زي بی نمیزندگ

جمود ا در رابطه با ي و یدر رابطه با فکر ھر لحظه، .ک جسم آگاه استياز  ھر لحظه  و داردی جسمیاري ھش فقطـ

  .ار استيھشت، ي مربوط به جسمانیِ  مادیو چارچوب و حس ھا

  .!. داردی جھان مادیِ رو به ساق ل ھمواره يدلن يست و به ھمي، آگاه نیزندگ یِ ر مادي و غی جسمرِ يغ یِ از ساق

  د، يبه خودتان نگاه و توجه کن

 ید؟ مي دانی مید و خود را از جنِس زندگياقِت تان ھستيلِاستحقاق و ِاستعداد، ِاستطاعت و ار به ين لحظه، ھشي شما اايآ

  ا نه؟ ين شراب بده؟  به م:دييد به خدا بگويتوان

ت يھوت و يصIح و اقتيل ،یانرژتوان و  یرونيد از مقو@ِت بين جسم ناقص است و بايد و ايد جسم ھستي کنی مفکر

  د؟ يريبگ

 د؟ ي ھستید کيدتان کنند تا بفھمييت بدھند و تأيد مردم به شما اھميبا

  ؟ديھستک يشما کدام

  . دي آین جھان ميِق انسان، به ايق ما، از طري فُرم، از طری بیِ ارين مرحله از تکامل، ھشيم که در اي دانیما م

  .  شودیرم وارد ذھن م ُف ی بیِ ارين ھشيا
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م، ي دانیم و ارزش مي شنویم و ميني بی میھر چه را که م، )دن، حس @مسهيدن، چشييدن، بويدن، شنيد(ق پنج حس ياز طر

م و خود ي سازی م،ی فکر ـیر ذھنيک تصوي مان، یوخته ھا مان، از داده ھا و آمیم، از قضاوت ھاي کنیقضاوت م

  .ميني بی میم، مساوي گذاری میمِن ذھن، که اسمش را ی فکر ـیر ذھنيرا با آن تصو

 ست، یرونيفاِت بيط و حالت ھا و توصي داده ھا و شرا،ت ھايت ھا و موقعي وضعیادش بر مبناي چون بنین مِن ذھنيا

  .  خواھدیھم شراب م یروني بیِ ت ھاياز ھمان قابل

  . مي کنیم، حس نقص مي داری ما که مِن ذھنۀھم. د حس نقص استي دارد، شای که من ذھنین حسي تری اصلیول

  "د، حتمايده اين مطالب را نشنيد، اگر اين راه را نرفته اي سال، پنجاه ساِل تان است، اگر ایست سال، سيشما اXن اگر ب

  .دي داریمِن ذھن

  .تش حس نقص استين خاصي تری ست و اصلی جسمیاري ھشیمن ذھن

ت و ي، حِس عدم صIحیتي کفایحِس بحِس کمبود، ن يان حِس نقص، يا.  کم داردیزي کند چی، حس میھر من ذھن

 و تثبت و یياياز جنِس پا ست، ی جنِس زندگ بلکه ازستي نی جسمیِ اري که بفھمد از جنِس ھشیتا زمانحِس عدِم ثبات، 

  .!.  داردیاز سرش برنم ست، دست یرياپذر نييقرار و تغ

 و تي و حس امنی، حس شادیت، حِس خوشبختيرون حس ھوي از بدينبا، متوجه نشده که ی که ھر مِن ذھنیتا زمان

  .!. داردی حِس نقص دست از سرش بر نمجستجو کند، را  حالِت خودیِ چگونگ

  . ندي آیاِت ما برم ھستند که از ذیيت ھايفيت، کي و حِس امنی و خوشبختیحِس شاد

 حضور، یِ اري، به ھشی جسمیِ اري، از ھشی من ذھنیِ اري بخواھد از ھش و کندی حس نقص م، داردی مِن ذھنیاگر کس

   :د درک کند کهيبا" قايعم ،ن لحظهيل شود، اين برنامه ست، تبديکه منظور ا

 و  گر، که آن ھم ناقصيک جسِم دي یِ  از جنس جسم باشم، بنا بر قانون جذب، به سو و،، اگر من، از جنس نقص

  . کنمی ست، حرکت مین رفتنيناھنجار و از ب

 حضور یاريھش و اعتدال و یآگاھ، خود را به یقيد به طري دارم، اما بای جسمیِ اري و ھشینکه مِن ذھنياما، ولو ا

  .  شومیک و از جنس زندگينزد

زان به ين ميات شوم، طبق قانون جذب، به ھميجنِس حه، از جنِس جان، از يست ثانيک لحظه، چند لحظه، بي اگر یحت

  .  شومیده مي، کشیخدا، زندگت، ي، الوھیرب النوع یِ سو

 ی جسمیاريھشم و ي ھستی ھر کدام از ما، اگر از جنِس مِن ذھنین لحظه، براي در ایيکتاي یپس، شرط رفتن به فضا

  :ميکه به خود نگاه کنن است يم، اي کنیحِس نقص م" حتمام و يت داريل به جسمانيو م

   دارم؟ی خواھم؟ توقعی میزيگران چيا من از ديآ

  .دي کنید، حِس نقص ميتوقع دارد و ي خواھید و مي خواھیدائم مالبته، اگر 

. ديني بیخود م ۀکامل کنندرا نکه آنھا ي ایبرا. ديگران متوقع باشي کند که از دین حِس نقص، شما را مجبور ميھمخوِد 

   : مثلیي جزیبا موارد در رابطه یحت
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 حرف ی وقت دخترم با من مشورت کند،  دعوتم کنند،یم زنگ بزنند و احوالم را بپرسند، دوستانم به مھمانيبچه ھا,, 

  .   ,,...دم کنند، به من توجه کنند، يي بدانند، تأی، مردم مرا آدم عاقلی زنیند چقدر خوب حرف مي زنم، مردم بگویم

 ی روانیِ انرژزه، احترام و يخواھش و انگتوقع ست،  و یدرخواست و تقاضا و وابستگ، نھا، حِس نقص استي اۀھم

  .!.مي کنی طلب مگرانيدست که از 

ممکن است . مي بروی رّب النوعیِ ، به سو خدایِ م به سوي توانیم، نميھست و م، از جنِس جسمي کنی حِس نقص میوقت

  .!. مينکان يبم يرا نتوانار باده، ي بیساق ۀن سه کلميھم

   .,,! ار باده ؟ي بیم ساقي چه بگوی را ندارم، برایزدي اۀ بادۀمن که ُعرض ,, :ميي گویرا ميز

  . زدي خی مان، برمی جسمیِ اري ما، از ھشی ست که از مِن ذھنین ھمان حِس نقصيو ا

  .ميخواست کن را دری زندگیِ  ساقۀبادم ي توانیم، با اعتماد به خود مي شویک لحظه، از جنس زندگياما اگر 

  م؟ ي شویحا@ چگونه از جنِس زندگ

  :ميتکرار کن. مي کند، صحبت کردی تواند ما را از جنِس زندگین راه و روش، که مي چندتا بحال از

.  کندی می، شما را از جنِس زندگد و شرط، قبل از قضاوتين لحظه، بدون قيِش اتفاِق ايري پذ. استميتسل از آنھا یکي

  .  کندیم، ميبود"  که قبIیارياز جنِس ھمان ھش

  . دي و سپاسگزاِر آن باششکرگزارد که يدا کني را پی تان، موردین است که در زندگي اگريدراه 

  .ديقدر داِن آن باش. ديبه زباِن ساده، ممنون آن باش

  .ستي نی ست که در تواِن مِن ذھنیتيفي و کی و ُشکر، روش و حالت، خویقدرشناس

  د، ي خردسال دارۀد، دو بچي داری، ھمسر خوبیبا و قوي ساِل تان باشد، جوان و زیسال، سست يشما ممکن است ب

 :دييد، بگوي رسد داری که بنظرتان میي ھر توانای برا...د، يد، تواِن پول درآوردن داري داریيممکن است سواد با@

  . امیراض. ُشکر

  .  کندی میت و ُشکر، شما را از جنِس زندگيِت رضايوضع

  . دي روی زندگید به سوي توانید، مي شده ایارين لحظه، از جنس ھشي اچون

  . ار بادهي بیساق :دييد بگوي توانید، مي آنکه حِس نقص کنی، بیژه، از جنس زندگين حال و منِِش ويدر ا

از جنِس . دي شده ایقه، از جنس زندگيک دقيه، ي ثانیه، سيست ثانيب :نکه چند لحظهي اید براي کنیندفعه حس نقص نميا

  . ديد که قبل از ورود به ذھن بودي شده ایِ ارياز جنِس آن ھش. اصِل تان

  .ديبه خواب فکر، فرو رفته ا" د، اما اشتباھايگرچه ھنوز ھم از ھمان جنس ھست

 که شراب یيخانه، جايد به مي را بنوشد، بای معمولیک نفر بخواھد شراب الکليکه ي، در صورتیطبِق ُعرِف جار

د ي آن را ھم باۀنيھز!. دِن آن را ھم داشته باشدي درخواست شراب و سپس، تواِن نوشیِ يد تواناي کنند برود و بایِسرو م

  . بپردازد

  .  ستیُشکرگزار.  استميتسل، ی زندگیِ  ساقۀ بادۀنيھز

  !. ديي آیاما شما که در نم ِت نقص است،يرون آمدن از وضعيک لحظه بي، ین ساقي اۀ بادۀنيھز
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 بعد ھم ۀک فکر و لحظي بعد مشغول به ۀک فکر و لحظين لحظه مشغول به ي دارد، ایِ ، اXن من ذھنیکس اگر یول

 یاريچ اختيت کنند و او از خود ھين فکرھا ھم او را از جا بِکَنَند و با خودشان ھم ھويک فکر باشد، ايمشغول به 

ان ي تواند بیرا، نم ار بادهي بیساق :ن سه کلمهي، ا!ستايق آنھا به معتاد به دنينداشته باشد، پس معتاد به فکر و از طر

  ام خوشست؟يّ چرا ا  شود کهیمتوجه نم.  کندیدرک نم ،ام بس خوشستيا آن را ھم که ۀه و دنباليبق .کند

   :ح دادينکه ھمانطور که مو@نا توضي ایبرا

ت و يم و با ذھن ھم ھوي به ذھن آمدم و سپسيوان شديم که اول جماد و بعد نبات و بعد حي ھستیزدي ایاريما آن ھش

 بود، ی @زِم ُنه، ده ساله اۀ ُشل و مرحلیلي خیت شدگين ھم ھوياما ا. ميب، به آن الحاق  و الصاق شديشاوند و ترکيخو

ارانه از جنِس اصِل خود، از يم و ھشيرون جسته ايد و حال، ما از ذھن، بيش از آنچه که @زم بود، بطول انجامياما ب

  !. شود؟ین ميت، بھتر از ايا موقعيآ!. ميدا شده اجنِس خ

   .ام بس خوشستيا 

  . م، روِز شراب استي کنین لحظه که با ھم صحبت ميامروز، ھم

ت، يرون، عشق، ِخَرد، لطافت، خIقي جھاِن بیِ اِن زندگي، در شرین ساقي اۀ، بادیزدي و شراب ای ست که میروز

  . ندي آفریبا مي و زی متعالۀشود، سعادت و رابط یک ميل به فکر نيزد، تبدي ری، میانرژ

 خود، برکت آن را در ۀ برم و بنوبیض مي شود، از آن فی من میستم زندگين باده وارد سي ست که ایامروز، روز

  . بشری برااِم بس خوشستياامروز .  کنمی اطرافم پخش میايدن

 کاذب به خود یتيز، ھويراه انداختن جنگ و ست خواھد با بی حِس کمال، می کند و برایحال اگر بشر حس نقص م

 پس درخواِب ذھن است و متوجه ...د من برتر از تو ھستم و يش بنشاند و بگوي را سر جایکي" ا مثIيوصل کند، 

ِق شما ي خواھد خودش را از طرینکه خدا مي ایست، برايست که امروز روز جنگ و دعوا، روِز بحث و جدل نين

 . ستیھوده کاري ثمر و بی، بیکاِت مِن ذھني و تحریان و التھاب، ُترشروين غليان کند و ايب

  . رگاه و آتش استامروز روز باده و خَ 

  ست؟يچَخرگاه 

.  دي و مختصر وکوچک شده ایت است، اما اXن در ذھن، جزئي نھایت و وسعت و قدِر شما، بي اھم:ميبارھا گفته ا

  . دي شوی و وسعِت آسمان مد، به بلندايده شويينکه از ذھن زايبمحض ا

  . آسمانیعنيَخرگاه پس 

ز ي آسمان که ھمه چۀِت مو@نا، چه مقدار است؟ به اندازيت  و جاذبه و ظرفيزان و قلمرو اعتبار، نفوذ و ِکشش، اھميم

  .  گنجدیدر آن م

  . ستیِش ما، آسمانيت و گنجايپس ظرف

ِت مان، به ي و ظرفیفراخ. مي کنیدا ميشه و عمق پيت ري نھایم، بيده شويي از ذھن زایارينکه بعنوان ھشيبمحض ا

  . شودی خدا میِ وسعِت @متناھ

Iمي کنیدا مين غم و غصه نجات پيم، اما حداقل، از دست ايت شوي نھایم بينتوان" حا@ ممکن است کام  .  
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  . عشق استآتشِ ھم  آتش

 آسمان، فضا دارم، یِ  وسعت و به فراخد و من بهي آی میزدي، شراب ای ست که از طرف زندگیپس امروز، روز

  . ن جسم اميانسان ھستم و در ا .ستميوان نيجماد، نبات، ح. وجود دارم.  کنم نُمرَدمیحس م

  . ارانه در او تجربه کندي خواھد خودش را ھشی، مخداد ياسمش را بگذار، ی ست که زندگیانسان باشنده ا

ستم، يش نينه ھاي با دردھا و رنجش ھا و کیذھنمِن  در حصاِر منگر ي دم که حا@ي دانیم و ميت زنده اييپس ما به خدا

م، از ما ي آنکه مقاومت کنی، بیاري وجود، ِخَرد، ھشۀ، عصاریي خداۀ، بادیشراِب زندگ. ف استيار ضعي بسی ذھنمنِ 

د، در جھان ي آید مي پدی آتِش عشق را که از وحدت مان با زندگیِ  و َتلّون و رقصندگیيباي و زی کند و گرمیعبور م

  . کندیپخش م

اق را در خود حس ين حرارت و اشتيما ا.  آتش استی و گرمایت، سرسپردگيمي و صمیياي ری بۀامروز روز تجرب

  . مي کنیم و در جھان پخش ميم و به آن زنده اي کنیم

 گنجند و یاتفاقات در ما م.  اُفتندیاتفاقات در ما اتفاق م.  ما در ماستیز در ماست، فکرھايم، ھمه چياگر آسمان شو

  .  ماستیر فکرھايآسمان ھنوز، ز

  .مي مستمر خIصه شده ایدر انواع فکرھا. ميمان جمع شده اي فکرھاۀ اXن ما، در محدودیول

   ".  نهن درست است؟  يا ايآ" 

  فيف و زمان شريف و باده لطي ظریساق

  مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست

  ست؟ ُزُمخت و َخِشن و ناپخته و ناھنجار است؟  یما چگونه ساق یِ ساق

  .  باشدیگري ما ممکن است انسان دیِ ساق. استي ما دنیِ م، ساقي داری که مِن ذھنیموقع

 فرو نشاندن ینم و براي بی را مانند مجسمه فقط جسم، میگري، خودم و دی جسمیِ اري و با ھشی در مِن ذھنیوقت

  گر، شراب ي دی انباشته شده ام، از آن جسم، از آن مِن ذھنی نقص و دردھا وی و خشم و زمختی ھا و خامیناھنجار

  !.  دھد؟ی به من می خواھم، معلوم است که چه نوع شرابیم

   :دي خواھم به من بگویدوارم و مي که طالب آن ھستم، امیِق شرابياز طر

  . ,,...، ی ھستیتو آدم مھم,, 

  موفقم، ھستم،یمن آدم مھمد که ي گویِب مھم بودنم را به من بنوشاند و م کند شرای می، سعیاو ھم با عبارات و کلمات

  ... ت کرده ام، سرشناس ھستم و ي تربی خوبی کنم، با سوادم، بچه ھای عام المنفعه میکارھا

 ین ميشه ست از بي ری که بیي و دلجوین و تسلين تسکي بعد، اثر ایقي کند اما دقای ام می راضین عبارات لحظاتيا

ن کلمات، ي و تکرار ایياما بازگو.  شوندین کلمات تکرار مين عبارات را تکرار کند، باز اي خواھم که ایود و باز مر

 نشاند، روِح آواره و ی دھد، خشمم را فرو نمین نمي مرا تسکی کند، دردھای مرا حل نمۀنه بستيک از مشکIِت پيچيھ

 یاري و ھشی که از جنس جسم و من ذھنیانيگر، از ساقي دیکسان کند و من، باز از ی مرا ساکت و ساکن نمۀپراکند
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 مرا رفع ی ھا و دردھای، توقع دارم ناھنجارید و ھمدردي و تمجی اند، ناقص اند، با درخواست شراِب قدرشناسیجسم

  .ابدي ین منوال ادامه ميرابطه ھا برھم ...کنند و 

   ".نه" 

  . ف استيده لطف و باياو لط. ِف من خداستيف و لطي ظریِ ساق

  . دي ھستاونکه از جنِس ي ایبرا. ديف ايشما ھم لط

  . ستيباده بصورت فُرم ن

تو آدم  ,, :گر، بعنوان باده، به من بنوشاند کهي دیِ ک مِن فکريگر، ي دی جسمیِ اريک ھشيگر، ي دیک مِن ذھنينکه يا

...  ینيم، تو موفق تري شناسی که ما مینن ھمه کساي، بین ھستي، پولدار و موفق تری ھستی، آدم با سوادی ھستیمھم

  !. کندی به من اضافه میگري، فکِر د,,

  .,,! ماشاءa به منچقدر خوب است، ,, . به به

  .ستيسالم ن. ستيم ني خطر و خوش خیست، منصفانه، بيف ني دھند، لطی که اشخاص به من مین باده اياما ا

در . ب کننده، سامان بخش است، ُفرم ندارديف و مطبوع، تھذي لطد،ي آی می که از طرف زندگیبرعکِس باده و شراب

  . ف استيلحظه ست، ھر لحظه ست و لحظه شر

 و یقيل و مبتکر و حقيف و اصين لحظه ست که شريشه ايھم. ن لحظه خداستيا.  ستین لحظه زندگين زمان، ايا

ب و کامل است، سالم و ي عیده و برمشروط و مستقل است، دست نخوريراست و غ. ناب، خالص و مخلوط نشده ست

  . معتبر و سودمند است

  . وب و ناخالص اندي ندارند، معیافتخار و شرف و بزرگ. ستنديف نينده شريگذشته و آ

 و یشانير کردن، غم و پري گذشته گیر کردن، در دردھاي گیر کردن، در زماِن روانشناختيماَحصِل در گذشته گ

  . !ست، منحرف کننده و صدمه زننده ستيف نيشر ست که ی و ُحزن و دلتنگیدلخور

   :لين دليبه ھم

Iیليبه تو خ" ،، قبIچرا؟. ؟ ،،ی نکرده ایزندگ"  بد گذشته، اص  

آن حس نقص ھم با تو .  نداشتیدلت وسعت آسمان. یستاديدر مقابل آن ا. دي افتاد، در تو نگنجینکه ھر اتفاقي ایبرا

  . ی تا کامل و تمامش کنی برینده ميده به آيد، ناکامل ماند و تو آن را بدوش کشت تمام نشياتفاق در لحظه، برا. بود

ن ي و ای ھم انبان کردی و دردھا را روی شدی و شامل زماِن روانشناختیر افتاديدر اتفاقات به اصطIح گذشته، به گ

  !.یز دست داد، ایديب و سالم و معتبر و سودمند بود، ندي عیف و بيف و خالص و لطيلحظه را که شر

Iدييد و بگويدا کنيک آدم پيشما "  اص:   

 تان خوب بوده؟ به اصطIح از ید، زندگيد، خانه و ھمسر و بچه داري ھستی،، آقا، خانم، شما که آدم پولدار و موفق

  .نه : دھدیجواب م. د؟ ،،ي ھستیگذشته تان راض

  . ,,نده ستين آن ھنوز در آي بھتریبد نبوده، ول,, 

  ".نکه حس نقص با آنھاست ي ایراچرا؟ ب" 
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  .!. ,,نده ستي ھنوز در آی زندگۀن مرحليبھتر ,, :دي گوی میزمان روانشناخت

  د؟ي گویمو@نا چه م

  ". شود یان مي رسد و از من بی خالص میِ ن َدم، انرژيا. ن لحظه ستيھمف، امروز ين لحظه، امروز، زمان شريا" 

 شما ارزش یم، برايت اي که ما با آن ھم ھوی و گذشته ایآن زمان روانشناختگر يد. دي زنده ای ابدۀن لحظيشما به ا

   :ديي گوید، نمي دانید، نميني بینده نمي را ھم در آیندارد و زندگ

  . ,, ! شودی مان شروع می زندگ وی خوشبختم،ي برس... به آنجا یوقت! م؟ي ست که ما دارین چه زندگيا,, 

   :نکهيغافل از ا

، اسمش زمان !؟یمتوجه ھست.!. ک فکر استي، یده اي نامیآنچه را که تو زندگ.  ستی فکرک حرکتين يا" 

 دھد، حال آنکه فکر و حرکت آن، ی شود و ذھن آن را به شما ارائه مینکه در ذھن ساخته مي ای ست، برایروانشناخت

  ! ".؟یقت و اعتبار ندارد، چرا به آن دلبسته ايصحت و حق

 طIق ی وقت. شودی ام شروع می ازدواج کنم، زندگی وقت. شودی مان شروع میود، زندگ بچه ام دکتر شیوقت,, 

م به ي توانی آنموقع م، شودی ام شروع میم بزرگ شده و رفتند، زندگي بچه ھای وقت. شودی ام شروع میرم، زندگيبگ

  . ,, ...م،ي گردی م ومي رویم مي باز نشسته شدی وقت. آنموقع ستیم، زندگيمسافرت برو

   ! ".ديد تکان بخوري توانید، نميبازنشسته شد" 

. ف استيباده لط. ف استيزمان شر.  ستلحظهن ي در ایزندگ. د دل بستيبه فکر نبا. حرکت فکر است ھات،ي توجنيا

  .د حواس مان جمع باشديف است، باي ظریساق

   ". نه" ، توھم است؟ ن نوع نگاهيا ايآ. مجلِس ما آسمان است. مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست

  ؟یعني. مجلِس ما، مثل آسمان روشن، واضح، صاف و سُبک، است.  آسمانیعنيچرخ 

 ۀشما در آسماِن وجودتان، ھم.  شما ھستندیفکرھا، ستاره ھا. ديت داري نھای بۀشير.  آسمان استۀدروِن شما به گستر

با يه ماِه زي و آسمان، َمه َوش، شبیدار و از جنِس زندگ انسان ھا را دلۀھم. ديري گی انسان ھا را در َبر مۀفکرھا، ھم

  .دي کنی میيبايحِس ز" واقعا. ديني بید، مجسمه نميني بیم

   اند؟ی انسان ھا از جنِس زندگۀد که ھمي دانیاز کجا م

  .دياز آنجا که خود از ھمان جنس ھست

ستم ي و تعادل را در سیغرضيو انصاف و ب یيبايت و زياگر دل از جنس آسمان باشد و آسمان ھر لحظه ُحسن و شفاف

  .  شودیبا ميز زيآدم بدمد، ھمه چ

  !.ردي گی بوجود آورده از حس نقص ما نشأت می که مِن ذھنی و عدم تعادلی و خشونت، ناھنجاریزشت

 یامل نمچ موقع کيم ھي بمانی جسمیِ اري، در ھشیما اگر در مِن ذھن.  و فُرم و اجسام، آدم ھا ناقص اندیدر جھان ماد

  : ميي گوی بعد میم و کمي شویکم کم ُمسن تر م. ميستي َبَدک ن... یم که ايني بیم، ميابتدا جوان. ميشو

  .,,! ؟ شومی کامل میپس کم، ر شدنيدر حال پ ض شدم،ي مر,,

   ".ی شویچ موقع کامل نمي، ھی اگر در ذھن بمان.چ موقعيھ" 
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  .مي ھستیتيه وضعم که در چينيبب. ميد به خودمان نگاه کنيپس با

   کز آن نفخه بانواستی نایبشنو نوا

  درکش شراب لعل که غم در کشاکش است

  د؟ يشما چه ھست.  نوازدی، خدا می زِن زندگی را، نی زندگیِ  را، نوای نیِ نوا

   :ی مِن ذھنیِ ُپر از گره ھا. د که درون آن پر از گره ستي ھستیيشما ن

  .  را گرفتهی شما، درون نی ھا و دردھای شما، نا ھنجاری ھایدگي چسب شما،یِ  ھایت شدگي شما، ھم ھویرنجش ھا

ن رابطه صحبت يبارھا در ا. ) قرآن استۀيآ(.  َدَمدیھر لحظه در ما م. دهيد که آن نفخه، در ما دمي خواھد بگویمو@نا م

  . ميکرده ا

   . نوازدی شما را میِ  دمد و نی، در وجود شما میي، نفِس خداین لحظه، زندگيا

  . ک لحظه مقاومت نکني

جاِن ما را ي کنند و ھی که لحظه به لحظه از ما عبور میيق فکرھايرون، از طري ھا با جھان بیت شدگين ھم ھويا

 ی بلند می از آن بصورت خشم و حسادت و رنجش، واکنش منفیجانات ناشيزند و بر اثر آن فکرھا و ھي انگیبرم

  .  ردي گی ما را میِ  نیِ  خالیِ م، فضاي زنیز صدمه ميک خود نيزيم و به فيشو

   : کند کهی میادآوريمو@نا به شما 

، را ی ذھن، عقِل مِن ذھنۀشما اگر ھمھم.  شودی نواخته مین نين اXن اي شما را بنوازد و ھمیِ  خواھد نیخدا م

  . دي شنویم. ديني بی خودتان را می نواخته شدِن نیِ د، صدايخاموش کن

ت ھا و يرون، با وضعيت شدن با جھان بي ھم ھوی ذھن، برایرو صدا و نعره و فراخوان ھر لحظه که با سیعني

 که یا به سمتي کند ی میج اطراف تان، از شما درخواستي رای منطبق شدن با الگوھاید، براي شویط احضار ميشرا

 شما را نفِس خدا، نفِس یِ  نید، وقتي دھیارش قرار ميد و تمام حواس تان را در اختي افتی کشاند، راه می خواھد میم

  !. ديني بینم!. دي شنوی َدمد، نمی میزندگ

 یق مِن ذھني از طریتي تان به آنجا که ھم ھویِ رو و توانمندي و نیاريحال آنکه اگر حواس، دقت، توجه، تأمل و ھش

 ی خدا ِسرو مۀليوس، بید و شراب ناب و ز@ِل زندگي کنی خودتان را تجربه میِ  نیشنھاد  شده، نرود، خوش آھنگيپ

  . َسر بِِکش. شود

    . دھدی مید، زندگي آید، کم نميھر قدر که بنوش

ھر قدر .  دھدیکوتر ميشتر، عمده تر، نيب.  شودیشتر خوش حال مي بید، زندگي کنین لحظه، ھر قدر شاديشما ا

  .  استقانوِن جذبقانون، .  دھدیشتر و بزرگتر ميِش بيد، غم و رنجش و تشوين باشيغمگ

  .مي نکنی شود، بھتر است شادیشراب خدا کم مم که  ي کنیفکر م. ميل کني میابي شود که به کمیناقص بودِن ما سبب م

  ". ست ينطور نيا. نه" ، م، بھتر استياگر در شاد بودن قناعت کن

 یشتر مي بی و نشاط و مطبوعی و سُبک روحیشاد  شود ویشتر خوش حال ميد، خدا بيشتر شاد شويھر قدر شما ب

  . ! دھدیشتر اضطراب و غم ميد، بيد و نقص را مطرح کنيشتر ناله کنيدھد و ھر قدر ب
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  .  کندیقانون جذب کار منکه ي ایبرا

 در غم و غصه رحم  و نگردی از با@ م که اوی در آسمان و من ھم جسمی جسمیخدا باشنده اطبِق تصورات ما، 

  ". ست ينطور نيا. نه  . "...ست ي، ن کندیIج مکرده و دردم را ع

شه و ي و تقاضا و ریابيت ارزي و قابلیار و پادشاھياقت و طاقت و اختيت و لي استعداد و توش و توان و ظرفۀھم

  ، از جنِس خدا؟ ی باشی خواھی می، از جنسی ھستین لحظه، از چه جنسي دارد که ایبستگ. منشاء در توست

  . دھدی به وفور، میر چه بخواھ؟ از ھیاري؟ از جنِس آرامش و ھشیاز جنس شاد

  .  ھم به آن سمت استی زندگیروند تکامل

  .  ستی زندگۀيانيب" ت مو@نا، واقعاين دو بيم، ھمياگر درست درک کن

   :به ما گفت

  . دهي خدا شما را آفرـ

 با جسم را  شدنیکي و یت شدگي از اصِل خود و ھم ھویيد و جداي محدود، ُنه سال، ده سال، به ذھن بروی مدتیِ طـ 

  .دين جھان را تجربه کنيد و ايرياد بگي

 از اصل و خاستگاه، دور ی و انطباق با جسم، از آن دور افتادگیت شدگي، خدا، شما را از آن ھم ھوی بعد، زندگـ

 و ی ِکَشد و شراب شادیرون ميد، بي کنی که با آن دست و پنجه نرم می جانکاھیيقِت تان، از جداي از حقیافتادگ

 و بقاء یکرانگي و بی و سرمدی ز@ِل زنده بودن به گنِج حضور و جاودانگۀ، بادیستي چیيبايش، شراِب عشق و زآرام

  .  َدَمدیرا در وجود تو م

  .  ستی زندگی و مداوِم تکاملیجين رونِد تدريا.  مقاومت نکن:دي گوین مصرع اول ميدر ھم

م، نه ي روین خود، به سمِت جوھر و آغاِز ُمبَتکِِر خود مياديَسب بنار، به سمِت اصل و نَ ينبار، آگاھانه و ھشي ما ایعني

نه و استد@ل، رقابت و جنگ  يم و در نقص و کمبود، ناله و ِشکوه، رنج و رنجش، کي در ذھن بسازینکه مِن بزرگتريا

  . نهم، ي کنیت زندگيدر بحث و جدل و در محدود

محال است که . دي شوی گره  مید و مجموعه اي کنیبه ھم وصل مد و گره ھا را ي کنینحال شما، گره درست ميدر ا

  . ديخوب نگاه کن. دييرون آي ھا بیچ و تاب و گرفتگيد از آن حلقه ھا و گره ھا و کمند، از آن پيبتوان

  م؟ ي خوانی چه می ھا و دستورالعمل ھا را برایين راھنمايا

  . ندن کیقانون جذب و قانون جبران کار م

  ی عاطفی ھای، بصورت وابستگین جھاني را که بصورت باور، بصورت داده ھا و متعلقات ایت شدگيھود ھم يشما با

 شما ھستند و با یِ  نیِ ، گره ھایت شدگين مجموعه ھم ھوينکه اي اید، براي کنند، رھا کنیدا ميو بصورت درد، نمود پ

  .  شما را بنوازدیِ  تواند نین گره ھا خدا نميوجود ا

 شما عقِل مِن ...نه ھا و ي ھا، با استفاده از رنجش ھا و خشم ھا و کیت شدگيده در آن ھم ھويچيگر، پي دیبه عبارت

د ي کنید و فکرمي کنیزه مي ستن لحظهيا، با خدا در ی جسمیِ ارين عقل و ھشيد و با ايت اش کرده ايجاد و تقوي ایذھن
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ر، راه گشاتر، مشروع و محق تر از عقل خدا، برتر از شتي درِک ذھِن شما، بۀکه عقل و استد@ل و ِخَرد و ھوش و قو

  !. اشتباه و غلط است" ن طرز نگاه و رفتار، کامIيات است و ايِن حي تر از قوانی، قویحکمت و شعوِر زندگ

  . ديندازيد بيست، باي را که جز َتَوھم نیعقِل مِن ذھن

  : دي گوین است که مي ھمیبرا. دي آیم( آنطرف )ن لحظه، ازيعقل، سامان، ھمان است که ا

  ست؟ يغم چ. شاکش استش شراب لعل که غم در کِ درکِ 

  .  ستین مِن ذھنيغم ھم

  . ، در حاِل ُمردن استیشاني، غم و پریمِن ذھن

  د؟ ي گوی، غم میچرا به مِن ذھن

حسادت  کند، درد رنجش است، درد خشم است، درد یجاد مي، درد ای در جھاِن مادیت شدگينکه ھر ھم ھوي ایبرا

  . ست، درد ترس استیياست، درد بدگو

ت ي ھم ھوی با جھان مادیعني، یستِم مِن ذھني است و شما اگر با سغمن دردھا، اسم اش ي اۀدست آورد و حاصِل ھم

  .دي شویده ميچياوردن ھا و از دست دادن ھا، گم و پي بدست ن:د، در انواع غم ھايشو

ھر لحظه ثقِل غم .  و آرامش استیذاِت تان شاد. دي ھستیاريآنکه شما ھشحال .  بر غم استوار استیستِم مِن ذھنيس

  . خواھد شما را بِکِکِِکششششدیم

  .دياد گرفته ايم و ُشکر را يتسلد، يار شده ايشما اXن ھش

  . ت ھم ھستيُشکر، توأم با رضاد که ي دانیم

ن لحظه، يد که اتفاِق اي دانید و مين لحظه را داريرِش اتفاِق ايد و تواِن پذي ھستید و راضي کنین لحظه، ُشکر ميشما ا

د، ي را حس کنی اصِل زندگید، صدايم و ُشکر گزار باشياگر تسل.  کندی تواند شما را از جنس زندگی ست که مینيتمر

 ی نم کند وید، غم به شما نگاه مي شوی نمید و دچار واکنش منفي مانید و پابرجا ميني بی اتفاق را مۀقِت پشِت پرديحق

  . تواند شما را در خود فرو َبلَعد

  . م و ُشکر، ضد غم انديتسل

   : کنندیک مين و تحري خواھند تو را به سمت خود بِکَِشند و دائم تو را تلقی و غم ھر لحظه میمِن ذھن

 ت رفت،يبروآن کرده، يت توھي به باورھای، فIن!ن پشت سرت چه گفتندي کردند، ببرتيتحقن که ي، بباي ب به ذھن.ايب,, 

نھمه زحمت ي نکردند، ات، آدم حسابیادشان رفته بودي" ، اصIی شدت نکردند، بعد از ھمه دعوتت دعویمھمان

  .,, ...،! زنندیت زنگ نمي، بچه ھایديکش

 یدار مين ِکشاِکش، دوباره خود را جمع و جور و بي ِکشند، در ای و غم ما را میم، مِن ذھني ِکشیما خودمان را م

 .غم در کشاکش است.  ِکشندی و غم، ما را به سمت خود میم، باز دوباره مِن ذھني ِکشیرون ميود را از غم بم وخيشو

  .مي شویده نميم، در گرداب غم بلعيدار بمانيم، بيدار باشي اگر بیول

  .دار کردِن ما، از خواِب ذھن استين برنامه ھم بيمنظور ا
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 یدار ماندن که ھمان زنده شدن به گنج حضور است، طول ميخواِب ذھن و بدار شدن از يم که بين را ھم بگويالبته ا" 

  ". ِکَشد 

 ی عجله دارد، به داِم من ذھنید که من ذھني دانیم. ديرا ھم بلدصبر قانون . دي را بلدرضا و ُشکر و ميتسلشما قانون 

   :ديفتي کند، نیسه ميکه مقا

 حضور یِ اريد که به ھشي گوی، م کندیگنج حضور گوش م ۀرنام خواند و به بی مو@نا مسه سال است که یفIن,, 

  . ,, دو سال به آنجا برسمید طي من بازنده شده،

  .  تواند شما را به گنج حضور برساندی نمید که مِن ذھنيد بدانينکه شما باي ایبرا". ست ين طرز نگاه، درست نيا" 

Iم، يم و بدانيندازيد دور بيم، باياد گرفته اين و القاء کرده اند و يا تلق، آنچه را که تا بحال به مین مِن ذھنيتمام قوان" اص

 ی ھمکارین است که با زندگيم ايم بکني توانی که میاند و ما فقط کاري زای، ما را از ذھن میم که زندگيدرک کن

  . کندی ِصدق مقانون مزرعه. ميم، عجله نداريکن

  .  کنم ،،یسه نمي مقایخودم را ھم با کس. له ندارم عجی برم، ولین کوشش ام را بکار مي،، بھتر

  ". د يسه کنيد مقاي خودتان را با من ھم نبایشما حت" 

د، يسه کنيد مقايچکس، خود را نبايد، با ھمسرتان، با بچه تان، با اُستادتان، با ھيسه کنيد مقايخودتان را با مو@نا ھم نبا

   .دي باشید در صدد عوض کردن کسيد، نباي داری جسمیاريچون ھشد که يد و بدانيندازي خود بیفقط نورافکن رو

  . ميگران داريل به عوض کردن ديم، مي داری جسمیاري ھشیما وقت

 یت ميگران احساس مسئولي عوض کردن دی برا خواھم مردم را اصIح کنم، منیمن م ,, :یِ  ذھنیِ ل و الگويد تمايبا

   .مياندازيم و دور بيناز ذھن مان بَِکفراموش و " اصI را  ,, ... و گران کار دارم،ي با دکنم، 

، ! کندیگر بنا شده، آنھا را ِول نمي دی آدم ھایشتِر قوام اش، روي بیگران کار دارد، مِن ذھنيشه با دي ھمیمِن ذھن

   .!.د کنیگر بعنوان دوست، استفاده مي دی بعنوان دشمن و از بعضیاز بعض.  کند، با آنھا کار داردیشان نميرھا

  .  کندیگران را رھا نمي دین زودين به ايزد بنابرايگران را رھا کند، امکان دارد فرو برياگر د

  . دي اندازیر مي خود را به تأخید، ُرشِد معنويگران کار داشته باشياگر شما با د

د و به يام کنار بِکِشد، آرام آري نداریتوقع از کس" ا اصIيد، يد که به گنج حضور زنده شده اي کنیحال اگر فکر م

  . دي خودتان را گوش کنیِ  مِن ذھنیحرف ھا

  . دي شنوی را در خودتان می شراِب زندگۀ عبوِر چشمۀ رسد که زمزمی مید، روزياگر آرام باش

  .ن موضوع با خبرم ،،ير و آگاه، از اي کند و من بصی از من عبور مین انرژي ایي،، گو

 کند و یز را نگاه مير، ھمه چي وجود است، آن زۀ ھمۀ که شالودیفي ظریيدانا و یاريک ھشين اXن ھم، يچه بسا ھم

  . ديار و آگاه ھستير نظر دارد و شما ھم به آن، مشتاق، ھشيتمام ذرات را ز

  .  شودی تر می شماست، قویي خدایِ اري و ھشی، که ھمان شعور و آگاھی و آگاھیارين ھشيروز به روز ا

ن ي داند که آنچه در ای، میتينکه ماھير ھم مثل اي آن زیول.  زند، ذھن استیرف مکه تند تند حدر سطح، ھمان 

  .  استغلط دھم ی با آن سطح، انجام می را ھم که در ھماھنگیيھوده ست و کارھاي شود، بیسطح، گفته م
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   : کنمی مرتب ِشکوه می توقع نداشته باشم، ولیبت نکنم، از کسيز کنم، غيقرار بود که پرھ

 ,,Iني اینفIن کار را براینطور است، فIمن انجام نداد، ی، ف ...,, .  

 دھم و آرام آرام، ھمانطور که یت نمي اھمیکات آن ھستم، ولينم و ا@ن شاھد گفتگو و تحري بی را مین مِن ذھنيمن ا

  .  کنمید، آخر سر آن را خاموش مي گویدر غزل م

  یا شکستهینير توبه نبيامروز غ

  ش استو1 شَ د کان مُ وَ ت بُ لف دوسامروز زُ 

  : توبه دو نوع است. امروز روز شکستِن توبه ست

  . ستیگاه مِن ذھنيتوبه از پاـ 

  . ستیگاه زندگيتوبه از پاـ 

 توبه ۀما در قص.  گذاردیمو@نا ھم اسمش را توبه نم. ستياسمش توبه ن" ، معمو@)مصرع دوم( یگاه زندگيتوبه از پا

  .ميتن موضوع پرداخينصوح، به ا

  .  داشته باشمیمن ذھند يست و من نباي ما نی جای مِن ذھن:نکهي، آگاه و متوجه شدن به ایعنيتوبه 

  .  خداستی، توبه برگشتن به سویاز نگاِه زندگ

م يم و قضاوت کني کند، ما در ذھن بمانی شود و قضاوت میت مي که با باورھا و با رفتارھا ھم ھویاما از نگاِه مِن ذھن

گر، ي دیِ ک رفتاِر ذھنيا به يک باور ياز آنجا برگردم و دوباره به .  ,, کفر است...ن يغلط است، ا... آن  ,, :مييو بگو

  . ,,ت شوم يمتعھد و با آن ھم ھو

   ".نهنکار درست است؟ يا ايآ" 

   :ميي گویما م. مIمت ھمراه است" ن کار با خشم و ترس و مخصوصايھم ا" معمو@

 ...آن .  شومیت مينکار ھم ھوي کنم، با ای کار را م...ن ي روم و ایآن کارغلط است، حا@ مده ام که يمن فھم,, 

  . ,, شوم یت مي باورھا ھم ھوی سر...ن يباورھا کفر بود، حا@ با ا

  ". ست یستمين سيامروز روز شکستِن چن " : دھد کهیمو@نا توجه مان م

  .ميد توبه کني ما نبایعنيم؟ يپس حا@ چه کن

. د، بشکنديگر بروي دید و به باوري عقب بکشی را، که شما از باوریستمين سي خواھد چنیخدا م. به شکن خداستتو

  .  مي کنین کار را ميما ھم در اصل، ھم

د و از ي آی آن باور با@ م،مي شویده ميي رفته و در آن باور زایم، به درون باوري ھستیارين لحظه، ھشيما اXن، ا

 یاريد و از آنجا بعنوان ھشي آیآن باور با@ م!. مي روی میگريم و به درون باور ديي آیرون مي بیاريآنجا بعنوان ھش

م و ي روی میم و باز به جھان مادي گردیم و برمي روی می ماد به جھانیعني. مي رویگر مي دیرون آمده و در باوريب

  . مي کنیم و توبه مي مانی مین جھان ماديدر ھم.  ستی حواس مان به جھان مادۀھم. مي گردیبرم

 که ترس، مIمت و یي اند و در ھر جای مِن ذھنید که ابزارھاي که با حس گناه و مIمت ھمراه است، بدانیھر برگشت

  . گران استي مIمت خود و مIمت دديشان ابزارش، ي مستقر است و مھّمتریحِس گناه وجود داشته باشد، آنجا مِن ذھن
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اگر .  اندی قواِم مِن ذھنیِ له ھاي وسیمانيحِس تأسف نسبت به گذشته و پش. دي مIمت نکنگران رايشما خود و د

 یت مي خود را تقوید، مِن ذھني کنید، اگر حِس خبط و حِس اشتباه مي کنی مربوط به گذشته را دائم تکرار میموضوع

  :دين کار را نکنيد، به ضرر شماست، ايکن

دم؟ آدم ي، چرا نخره بود بودم، اXن دو برابر شددهيدم اگر آن را خريخر نشيپ خانه را دو سال ف شد که  آنيح,, 

  . ,,... شود؟، ی عقل مینقدر بيا

 ی تواند مIمت خود را تحمل کند و سعیج، آدِم مIمت گر، نميبتدر.  ستیماني، منبِع حِس مIمت و حِس پشیمِن ذھن

  : منعکس کندیگري دی کند آن را رویم

  دم؟ ير چرا نخی دانیم

  ). کندی را ھم مIمت میکيآن (. ستيدن ني گفت اXن موقع خر یفIننکه ي ایبرا

 است، ُمَشَوشا که مواج و ي معشوق، مثل درزلف.  معشوق استزلفست، روز ي نی ذھنۀ روِز توب:دم کهيپس فھم

  . شان و موج دار استيپر

ن لحظه، ُشکر گزار باش، موج را يشما ا.  است، که موج نورديآ ی، از طرف خدا می از طرف زندگیبناگاه، موج

ص و يشما به درک و معرفت، به تشخ. رت بخش و اطIع رسان اندين موج ھا، روشن و آشکار کننده، بصيا. نيبب

 :دي رسی میيشناسا

 نه مثل گذشته، با حس گناه، نه با حِس خبط و نه با. نه ترس.  نه مIمت ستیيق شناسايشدن از ذھن از طرآزاد 

  .دعوا و اضطراب

ک لحظه ي کشد، یه طول ميک ثاني که یعيبا برق سر.  زندی ست و رعد و برق میک شِب طوفانيد که يفرض کن

  . ندي بی اطراف را میآدم، فضا

  . نمي بیھمه جا را م.  ِکَشدیقه طول مي ِکَشد، بعد ده دقیه طول ميبرق زدن، پنج ثان" بعدا

  . وش است، کان ُمشَ دوَ لف دوست بُ امروز زُ 

  . سمان، زلِف حضرت دوست استيامروز راھبر و ر

  . ش استو1 شَ مُ  مواج و آن ھم ، زلِف عشق است، کهیيسماِن رھاي ر.سماِن َمحرم، زلِف خداستيراھنما و ر

 گرداند، مراجعت یا برمي، قطراِت جدا و منفصل و مختلف را به درخروشان و غلطانن زلِف مشوش، زلِف مواج، يا

  .  دھدیم

 یِ اري و ھشی آگاھۀ ذھن، به پھنمنِ ِت يت ما را از چاه محدوديوسفيسمان و زلِف مواج و رقصان و منعطِف عشق، ير

م و يق، تسلي و تطبیص، باز شناسيز و تشخي، تمیيدر آن بلندا، کشف و شناسا.  رساندی میيکتاي ۀ، به گسترما

  . ابدي ی خود را میقي حقیِ بازگشت، معنا

 خدااسمش را ( یم که زندگي شوین، مطمئن ميقي رسد، بطور قطع و یسماِن دوست مي آن موج نور، ر کهیدر ھنگامه ا

  .ما یِ مِن ذھن، در حاِل آزاد کردن ماست و نه، )بگذار
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 و باوِر نگه دارد، سست و لرزان و یتي و در چاه ھم ھوی که باز انسان را در ذھن و جھاِن مادینرو، توبه ايازا

من و مطمئن يد، اي آی میاز طرِف زندگ، آنطرف رسد، از یسماِن خدا مي و رُزلفِ  که با ی ست، خردیشکستن

  . استيپا

   .ميح داده اين مطلب را توضيبارھا ا

  ھفتاد بار توبه کند شب رسول حق

  توبه شکن حق است که توبه ُمَخم1ش است

  . استانسان ن ينجا، ھميمنظور از رسوِل حق، در ا

  .  خداست، رسولِ ی انسانیاريھش

  . انگِر ھفتصد بار، ھزار بارياد است، بيھفتاد، نماِد ز.  کندیبار توبه م ھفتادانسان، 

  . مي روی او میِ  به سویم، بطور ذھنيني بیکه خدا را جسم ميدر حال. مي کنی ما بارھا  و بارھا در ذھن اشتباه میعني

  .  ھم نداردیاشکال

ھفتصد بار ھم اشتباه .  نداردیم، اشکاليم و باز ھم اشتباه کني اشتباه کرده اد که اگر در گذشتهي خواھد بگویمو@نا م

  .  نداردیم، باز ھم اشکاليم، ھفت ھزار بار ھم اشتباه کنيکن

  ).ن رقِم ھفتاد خوب استيھم(. م، عمر ما ھم محدود استيد دائم اشتباه کنيالبته، نبا

  !. مي شک ما در اشتباه از ھفتاد گذشته ایو ب

  .  کنندی اند، در خواب ذھن، ھفتاد بار اشتباه میزدي ایاري انسان ھا که ھشۀھم.  ستیزدي ایاري حق، ھشرسولِ 

  .  ذھن ھا شده و به خواب رفته اندبِ  جذن جھان آمده، ي به ایاري انسان ھا، بعنوان ھشۀما، ھم

ِق ي خود را از طریستيت و چيفير و ک ِکَشد و عشق و خرد و برکت، جوھیرون ميدار کرده و از ذھن بينھا را بي اخدا

  . کندیان ميآنھا ب

ن بار يکميھفتاد و . طان استيم که آن ھم شي روی می ذھنی خدای به سویم ولي شویطان دور ميما ھفتاد بار از ش

  .مي شوی مداريب

 یبرا. زدي ھم برن دوِر تسلسل، را بشکند و بهين نظام، ايستم، اين سي خواھد ای، میم که خدا، زندگي شویمتوجه م

  . ستم مخدوش استين سينکه کل ايا

 زحمت ھا و ۀ کند، ھمی کار می ذھنیرد و با الگوھاي گی اش فرماِن میر افتاده و از مِن ذھني که در ذھن گیھر کس

  . وب و مخدوش استيش معيساختن ھا و ُکنش ھا و کارھا

  .  مخدوش را بشکندۀستم توبي خواھد سیپس، خدا م

  ن توبه، ي، ا!دي شویت ميد و با آن ھم ھوي روی میگري دی مورِد ذھنید و به سوي کنی توبه میورِد ذھنک ميشما از 

  ".  کند یکار نم" 

. ھوده، بشکندين دوِر تسلسِل بيد ايد و بگذاريرون بِکِشيستم بين سيد خودتان را از ايبا. ديقت اينکه، خود شما حقيحال ا

  .خدا شکند؟ ی من دوِر تسلسل رايستم، اين سي ایک
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   او استیآن صورت نھان که جھان در ھوا

  زدان ُمَنق1ش استيبر آب و گل به قدرت 

  . صورِت نھان، خداست. صورِت نھان، گنِج حضور است. حضور است، صورت نھان

 شود، حضور، صورِت یده ميياز ذھن زا"  کامIی در انسان، وقتیاريھش. عارف، انساِن کامل، صورِت نھان است

  .ھان استن

در . اج داردين بدن و جسم و ذھن، احتين ماده، به ايکه به ايد، در حالي آیرون مي ست که از ماده بیاريعارف، ھش

 جھان را به ۀت است، ھميي و خدای صورتی که بین صورت پنھانيا.  شودید غذا بخورد، سرد و گرم اش ميکه بايحال

  .  جھان دنبال اوستۀھم. دنبال دارد

مو@نا به ما "  اصI!.زدان ُمَنق1ش استيبه قدرت  او را دارد، یِ آرزو،  او استینھان که جھان در ھواآن صورت 

 سوار بر ماده یاريکه ھشيابد و در انسان در حالي تکامل یارين خلق شده که با@خره ھشيگفته که جھان به خاطر ھم

  .  کند، به خود آگاه شودید در آن زندگيست، با

   !.زدان ُمَنق1ش استيبه قدرت ن جسم ما، يا ، آب و گلنيا

  . قدرِت خداستت و يمش شود، به یار ميش که از آب و ِگل است، به خودش ھُ ی در انسانیاريشنکه ھُ يا

 جھان ۀ که ھمیاريُھش. ب شدهي ترکیيايمياز مواد ش... جسِم ما، مغز و چشم و انداِم مان و . ميما از ماده درست شده ا

  .زدان استي شود، به قدرت ین آب و ِگل، از خودش آگاه مي در ادنبال اوست و

 به ما ی گفته؟ از نظر فکریم، چگونه ست؟ کي فھمین مطلب را نميد که ما ايين است که شما نگوي آن ای از معانیکي

  ست؟ين صورت نھان چيد که ايح دھيتوض

 سوزد و نه خراب ید و نه مي زایود و نه م شیآن صورت نھان نه زاده م ". ستيح نيآن صورت نھان، قابل توض" 

  .ديشما ھمان ھست. ردي می شود و نه میم

  ).دي ترسیخود ميب(زد؟ ي رین گفتارھا ميا ترس تان با ايآ

   ".بله"  رود؟ ین ميا عدم اعتماد به خودتان از بيآ

  د؟ ي شویا قدرِت خودتان را متوجه ميآ

  د؟ يشما ھمان ھست" و اصI پشِت شماست ید که ُکِل زندگيا ملتفت ھستيآ

 ی مید، مِن ذھني سازیت ميّ  که منی پشت شماست و به درجه اید، زندگي شویار به حضور مي که ھشیبه درجه ا

  .دي کنیت محروم مين حمايد، خودتان را از اي که غمناک اید، به درجه ايساز

  .ميبا قانون جبران و با قانون ُشکر، به آن صورِت نھان زنده شود يما با

ت ھا و امکانات و از يط و موقعيت ھا، از شرايد و از وضعينه کار کنين زميد در اي شما با:دي گویقانون جبران م

  . زدان را ندارنديزاِل ينکه آنھا قدرت @ي اید، براي، کمک نخواھیروني بی ذھنیرھايتصو

  . ديدعا کن: ندي گوی شوند، میء تفاھم م اوقات دچار سوی از آدم ھا گاھیلين موضوع ھم اشاره کنم که خيد به ايبا

  .  شکندیخدا قانونش را بخاطر دعا نم. ردي گی قانون جبران را نمیدعا جا
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. ندين بنشيسالم به زم" ن بلند شود و بعد مجددايما، با پانصد نفر مسافر از زميک ھواپيد، يفرض کن :) ستیليتمث(

گر، که ھمه دست به دست ين دي و قوانیميک، شيزيک، فيالکترونک، يِن مکانيت و مراعاِت مجموعه قوانيبخاطر رعا

  . ندين بنشينانش سالم به زميبا سرنش" ن بلند شده و مجدداي تواند از زمیما مين ھواپي دھند، ایھم م

ن ي شما با دعا از بید، دردھاي کنی پرواز نمی مِن ذھنۀد، با دعا از محدودي شوی َکنده نمیشما ھم با دعا از مِن ذھن

  .  داردیگري روند، دعا کاربرد دینم

  . کندی شما کمک مۀک عارف به حِل مسئلي یِ ژگيد، بله، آنموقع، خواست و وي باشیار به زندگياگر شما حاضر و ھش

د، حواِس تان در ي تان باشید، گوش به فرماِن مِن ذھني و درد و حس نقص را نگه دارید مِن ذھني خواھی شما میول

  !. د؟يا کم دعا کرد، مIمت کني را که دعا نکرد یرون پراکنده باشد، بعد آن کسيبمقو@ِت جھاِن 

  .  شودیوقت تلف م.  کندین درخواست، غلط است، کار نميا!.  ستین چه انتظاريا!.  ستین چه توھميا

 آن ۀد، ھميدھر نورافکن قرار يد، خودتان را زيد، به خودتان نگاه کني کنیشما اگر حالتان خراب است و حس نقص م

  .   شودید، حالتان خوب ميد، اجرا کنيت کني دھد، گام به گام، ذره به ذره، رعایح مي را که مو@نا توضینيقوان

   استیاردهابد ھر جا که مُ يامروز جان ب

   که اَْعَمش استید چشمي دگر گشایچشم

  ند ي بی بد میچشم مِن ذھن.  ستیمِن ذھنزد، چشِم ي ریمار است و از آن آب مي که بیچشم.  ستی ذھنیماري، باَعَمش

  . زدي ریشه آب حسرت ميو کور است و ھم

   :زدي ریرون توجه دارد و آب حسرت ميمه کور است و به جھان بي، چشم مان نیما بعنواِن مِن ذھن

 تا وقت  را نکردم، کار...  پول ندارم، متأسفم که فIنی کافۀ ام استفاده نکردم، به اندازیکم دارم، از جوان نياز ا,, 

ا بھره نبرده ي از دنی کافۀ ھنوز به انداز و، سن ام گذشت و عمرم تلف شد انجام ندادمی کافۀ فIن کار را به اندازبود،

  .  ,,... و ،ام

را حِس ي رود، زی در آن فرو می کند، خاری که نگاه میزي چھر موقع و به ھرزش دارد، يمه کور که آب ريآن چشِم ن

  . !آنجاست" نقص دائما

  .!. ميني بی جھان را نمیيبايل کرده، زين حِس نقص، خودش را به ما تحمياز بس ا

 کند ی کند و فکر می میت شده و در ذھن زندگي که با دردھا و با باورھا ھم ھوی ست که ُمرده، کسیاما امروز، روز

  . کندی باز میگريرد و چشم دي گی ذھن است، جان مۀاھل محدود

 یداشتن امکانات ماد.  کندی نمیاد فرقيا نه، زي داشته باشم و یم که اگر امکاناِت ماديص داده ايارانه تشخيما اXن ھش

  .! ستیگري دۀ مقولی دھد، زندگی نمی داشتن اش به ما زندگی کند ولی آدم را راحت تر میزندگ

  . مدرون آيد از ذھن بي، بایت زندگيفي بھره مند شدن از کی کردن، برای زندگیبرا

شه يھم. ن و ھمراه با خاِر نقص استي، قریچشم مِن ذھن. ندي بی جھان را میم، چشِم مِن ذھني که در ذھن ھستیتا زمان

و . ميستيار و ناظر، خود را به تماشا بايم ھشي توانیم، نميامده ايرون ني که از خواِب ذھن بیتا زمان.  است کمیزيچ

  . رون بِِکشدي را از خواب ذھن ب ست که مایسِم زندگين ھم مکانيالبته ا
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  .,, ... کردم، ی میزندگ"  داشتم، واقعای خوبیِ ِت مالي ندارم، اگر وضعی و مادیامکانات مال ,, :ندي گوی میکسان

   برخوردارند، چه؟ ی و مادی که از امکانات مالیکسان

  ". ب شان کدام است؟ ي دانند که عینان نميا" 

  . ن استي، نقص ب)چشمش(عَمش ن است که اَ ي، این شخصيب چنيع

 شود و یرد و بعنوان ناظر عقب بِکَِشد و به خودش نگاه کند، آگاه و باخبر و متوجه مي خود بگیاگر نورافکن رو

   .ندي بیخودش را م

  . ميم مسئله مان را حل کني توانیم، نميدي که خودمان را ندیتا زمان

  . ديد و از ھمه بُِبريعقب بِِکش

ن حِس يد که ايد ديخواھ. ديد که حِس نقص داريد ديخواھ. ديد و به خودتان نگاه کنينورافکن بگذارر يخودتان را ز

 از جھان، متوقع ی از اجسام، بطور کلیحت.  کندی آدم ھا، مجبور میک ِسري توقعات از یک ِسرينقص، شما را به 

  .!دي شویم

   :دييد، بگوي کردیين حس نقص و توقع را در خود شناساياگر شما ا

  . ،، انسان ھا، صفر استۀتوقِع من از جھان، از ھم،، 

 ،، :دييد، به خودتان بگويدنيد متوقع و در حال رنجيديھر موقع د. دي خود قرار دھیتِر آموزش ھاين قانون را تيحا@، ا

  .        ،،ن آدم ھم جزو جھان استيا!. از جھان توقعم صفر شودست که ين نيمگر قانون من ا

. دي آید، از جھاِن فُرم نمي آی مآنطرفت از يت، حس امنيت، حِس معنوي، ھوی زندگ کند که شرابِ ید ميتأکمو@نا 

 ست، ی خطرناکیزد و جھان جاي ریز فرو ميد ھمه چي آی کنم و بنظر می ست و حس خIء می درون من تھ:نکهيا

با ھمه ن خاطر است که ي به ا...کنم،  ینم حس خطر مي بی را که می از من بدزدند، ھر کسیزي خواھند چیھمه م

در .  ترسمیت ھا، از آدم ھا ميپس از وضع. رود ین ميز ھم در حال گذر است و از بيت ام و ھمه چيز ھم ھويچ

   . ستیت بديوضع.  ترسم، از آنھا متوقع ھم ھستمین حال که از آدم ھا ميع

  . ديرا در خود درمان کند آن ي توانید، نميده اين موضوع را در خودتان نديتا شما ا

چ يم، من ھينطور ھستيا" خانوادتا" م، ما اصIيما از اول زنده به حضور بود م،يستينطور نيما ا ,, :ندي گویمردم م

  .,, ... نداشتم، تيّ موقع من

  ! ". ندي بینکه آن را نمي ای تر است برای ھمه موذمنِ  اش از من ھمه بزرگتر است، منِ  اش از منن آدم، يا" 

م، ي کار نکنی مِن ذھنیاگر ما رو.  خود کار کرده باشدینکه روي نداشته باشد، مگر ایست که مِن ذھنيـــــــچکس نيھ

  . مي کنید مي خودمان را تھدیِ ، بقایشرفت تکنولوژيبا پ

  چرا؟. م داشتيم، در رابطه با بقاء مسئله خواھيده نشويي از ذھن زای و بطور دستجمعیما اگر بزود

ن يا.  گردد که با او متحد شودی میگري دی، دنبال مِن ذھنیت شدگي ھمراه با درد و ھم ھویک مِن ذھنينکه ي ایبرا

ب بزنند، يدست به تخر" ب درست کنند و مآ@ي تخری برایشتري بیروي خواھند سه تا، چھارتا، پنج تا شوند، نیدو م

  . ران کننديجنگ کنند، و
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.  ستیجنگ اوج انحراف و گم شدگ. ميم مسائل مان را حل کني توانی نم ست، ما با جنگیت مِن ذھنيجنگ موفق

  . در ذھن استی بشر گم شدگیِ ت کنونيوضع

اما بدان .  جمع شو و بجنگی ذھنی به حداکثر برسد، با من ھاین گم شدگي و ایشتر گم شوي ھر چه بی خواھیاگر م

 یِ  ھای و گم گشتگیرانگري ھا، وین گم شدگيا شود، حاصِل ید نمي عایچ حضوريچ برکت و ھين کار ھيکه از ا

  .شتر استيب

  ست ز آتش ُمَسل1م استي که خشک نیشاخ

   که ترکش استیر غم ندارد ُسغرياز ت

  .نيقيد، بطور قطع و ي بدون تردیعني مل1 سَ مُ . یغي جوجه تیعني  ُسغروردان ي تیعني ترکش

 ی َتر و آبدار که آن را به آتش نمی شود، به شاخیدش جار از وجویزدي دھد شراب ای را که اجازه میمو@نا، انسان

  . کندیه مياندازند، تشب

ه يمو@نا ذھن را به کوه تشب(. مي شوی در کوھستان ذھن میباِر زندگي بودن جویم، متوجه جارياگر ما ناظر و حاضر باش

  . ) کندیم

 َپِر پرواِز پرندگان یِ د، صداييايرون بيز ذھن بد و ايستيد، ساکن باي که چشمه بر آن روان است، برویاگر به کوھسار

  . دي شنوی کوھسار را مۀ چشمیِ  پایو صدا

، از ذھن و در جسِم شما یباِر زندگيد که جوي شوید، ذھن ساکت شود، متوجه ميعقب بکش. نطورينجا ھم ھميدر ا

ت ي، در آتش ھم ھوین َتر و تازگي ایارکن، به مبيبنابرا. دي کنیمقاومت نم. ، روان استیبعنواِن شاِخ َتِر درخِت زندگ

  .ديُمعاف. دي سوزی نم... از آن، مثل خشم و حسادت و رقابت و ی ناشی ھا و دردھایشدگ

  .  سوزاندین لحظه، شما را نميت شده در ايآتش جھنِم ذھِن ھم ھو

نم، ذھن جامد شده، ذھِن ن لحظه ست و جھي شما در ایِ بھشت، فضادار. ديا در بھشت اين لحظه شما در جھنم و يدر ا

  .ن لحظه ستيت شده با دردھا و با باورھا، در ايھم ھو

  ا در بھشت؟يد يد؟ در جھنم ايشما؟ اXن در کجا ھست

   ".دي و عمل کنديگوش دھرھنمودھا ن يد به ايبا" د؟ يد و به بھشت بروييد از جھنم در آيحاضر

غ ياز ت و  کنندیغ پرتاب مي ھا تیغي از جوجه تیبعض(. رھاستيداِن تريغ پرت کند، َترِکِش تي تواند تی، خودش میغيجوجه ت

  ). ترسندینم

  د کند؟ي تواند شما را تھدی میرون، مسئله ايا در جھان بيد، آيِر ِخَرد پرت کنيِر عشق، تيد تيشما اگر ھر لحظه قادر

  د کند؟ي تواند شما را تھدیچالش، م

 کند و یت ميد و او شما را ھداي کنی نمیچ مقاومتين لحظه ھي و در ا شماستید که خدا پشت و حامياگر مطمئن باش

رون با يد و در بيد و مقاومت نکنيم باشي که تسلی کند، به شرطید، به شما اعIم ميھر چه را که @زم باشد انجام دھ

وت کردن ھا و د و بخاطر قضايد و خوب و بد نکنيد و ھر لحظه قضاوت نکنيت نشوين جھان ھم ھوي ایمقو@ت گذرا
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ر، غم يا شما از تين ِخرد قطع شود، آي عبوِر ایِ د که مجرايزه کني ستید که با زندگيخوب و بد کردن ھا دوباره برنگرد

   ". نه" د؟ ياندازد، غم و رنجش دارير مسئله بي به سمت شما تیا اگر کسيد؟ آيش داريو تشو

ِش ي و آسایر شاديمت، تير خرد و مIير آرامش و سامان،  تيق شما ھر لحظه تي از طریرداِن شما ُپر است و زندگيت

  ).ل استيتمث(.  اندازدیِر شفقت و عشق ميِر تواضع و مدارا، تيخاطر، ت

  ش بوسه گاه او استخَ  نگر که رُ یدر عاشق

  ف و ُمکَْرَمْش استيمنگر بدانک زرد و ضع

شان حواس، به آن ي دربند و ُپر مشغله و پریسو، خداست، نگاه کن به آن تری که رخسارش بوسه گاِه زندگیدر عاشق

  .است نگاه نکن) ن و چروکيُپر از چ( که ُمکَرَمش یريف و زرد، پژمرده و پيده، ضعيشاخ خشک و پIس

  م؟ي کنی نگاه میما به ک

 ی به صورتش بوسه می ست، ھر لحظه زندگی که صورتش بوسه گاه زندگیکس. یبه زندگ. ک عارِف عاشقيبه 

   چه؟یعني. زند

  .  کندی او را لمس می زندگیعني

نه آن  .ديشما آن عاشق ھست.  زندی تان بوسه میِ  بر گونه ھاید، زندگي کنی میھر لحظه که شما حس وحدت با زندگ

  .  گرفتن، پژمرده و زرد استیرون و از آن شراب َبدليدر اثر ِگل خوردن، در اثِر نگاه به جھاِن ب )مصرع دوم( که یکس

  .  کندیف ميگران، آدم را ضعيد ديي، مثِل درخواسِت توجه و تأیلشراِب َبد

 یاُستاد زندگ. مياستاد ندار" ما اصI. ميي کنند اُستاد بگوین راه کار مي که در ای کسانۀم به ھميمتأسفانه ما عادت دار

  . ست

زرد و  از آن، ی ناشیشارھارون و في مقو@ِت جھان بیِ  حواِس مان رویِ  ھا و پراکندگیاده خواھيما اگر در اثر ز

  !.ميستيم، اُستاد نيشده ا) دهيچروک(ف و ُمَکْرَمْش يضع

 از او عبور و یزدي تواند عاشق باشد و شراب و برکاِت ایانسان فقط م.  ستیق و وحدت با زندگيعشق، اتصال و تلف

 یل ميگران تحميمل و به دت است و آنھا را با خود حي باورھا ھم ھویک سري که با یاما کس. در جھان پخش شود

 یزه مين لحظه، با خدا ستي دارد، درد دارد، با امن کند، ی می، خودش را اُستاد معرفی اطIعاِت ذھنیک سريکند، با 

  .ديشما به او نگاه نکن. ستيض است، عاشق نيکند، زرد و مر

Iکند، یه شصت سال است مو@نا کار م کین آدميا :دييد، نگويشما تناسب نبند. ميچکس نگاه کنيد به ھيما نبا" اص 

   ". نه. " ,,!صورت است، حا@ من کار کنم، چه شود؟... ن يوضعش به ا

  .  خودت کار کنیشما رو. ميسه نکنيچکس مقايقرار شد که خودمان را با ھ

د، از يگرد گنج حضور برۀک برناميممکن است با . ديد برگرديبا و ديبه ذھن رفته ا، دي ھستیاريھشد که يشما بدان

  !.ديد، با اُستاد چکار داريده شوييذھن زا

  .ديگر کار نداشته باشي دیشما با کس
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به او اُستاد "  تصادفای دارد ولیزه و من ذھني که در اثر نگاه و رفتاِر غلط ، اشتباه و ناسالم، کور شده، ستیبه آن کس

  .ديند، نگاه نکني گویم

  .ديسه نکنيچکس خود را مقايبا ھ. ديمسر و دوست خود ھم نگاه نکنبه پدر و مادر و ھ. ديچکس نگاه نکنيبه ھ

 از ذھن یک ھفته ايد ممکن است ينکار را بکنياگر ا. دي خودتان کار کنید رويبا. دي ھستیشما انساِن منحصر بفرد

  .ديزاده شو

  :مي شود که از ذھن زاده شوی مانع میزيچه چ

   : کنندیق مي را تشو ھامنون که يزيکات تلوي جامعه، تحرکاتِ يتحر

  . ,,...نکه فIن مقام را دارند، فIن مقدار پول دارند، ي این آقا مھم اند براين خانم، ايا,, 

  .  کندیک مي ما را به درد داشتن راغب و تحری ست و مِن ذھنی که منفیيا نگاه و دنبال کردِن خبرھاي

  ت مان را با@ ببرند؟ يّ ک و مني ما را تحرمنِ ست که  ن درست ايا اي آیم ولي دارین لحظه، مِن ذھني ما در اۀھم

ند تو ي به ما بَِدَمند، به ما بگویيحايمار است و درد دارد، آرام کنند، شفا دھند، دم مسي ما را که بینکه نه مِن ذھنيا اي

  . ی ھستیزدي ایاريھش

  !. دينيشما وضع جھان را بب. ج و منگ و گم شده در ذھن انديشتر مردم گيمتأسفانه ب

 یده شدن از ذھن، کار ميي و زایدارين بيا .مي رسی خود کار نکنند، به آنجا نمی که تک تک انسان ھا رویتا زمان

  . َبَرد

ن يژه، اين کاِر وي و ا خود کار کندید روي بایھر کس.  خودش کار کندی رویم که ھر کسيد مردم را مجاب کنيما با

  . ِکَشدی طول میساختار، مدت

ا با يگر از درد وغم جدا شوند، ي مردم به حضور برسند و دیم تا دستجمعي بزنیديکل" ست که ما مثIيورت ننصيبه ا

  . مي داری و معنوی، ما در سطح جھان، ِاشکال فرھنگ!ميم جامعه را عوض کني بتوانیاسير سييک تغي

  . تازدیم ی و چه بصورت جمعی چه بصورت فردیمِن ذھن

ر است يگران درگي کند، با مسائل دیجاد مي کند، مسئله ای کند، حِس نقص میش را مIمت م خودی، انسانیبلحاظ فرد

 خواھند ی کنند، می مینه توزيک.  تازندی درست کرده و آنھا می را جمع کرده و گروھیاِت مِن ذھنيا خصوصيو 

  .   ارد ندی کند، سرانجامینھا کار نميچکدام از ايو البته ھ. اندازنديزه راه بيجنگ و ست

  رير خاک و دلش بر فلک اميبس تن اس

ْش استيبس دانه ز   ر خاک درختش ُمَنع1

  . مير خاک برويم، مثل دانه صفر شده و زيياين بييکبار پاي منن يد از ايما انسان ھا با

م يجسم باشم ي توانی ما میعني.  کندیر مير خاک اند اما دِل شان در آسمان سي ھستند که اسیي تن ھا:دي گویمو@نا م

  .  شودی نمیر خاک نرود و صفر نشود، درخت تنومند صد متري که تا زیمثل دانه ا.  دِل مان آسمان باشدیول

ْش استيبس دانه ز   . ميم، صفر شوير خاک رويد به زيم که بايديما اXن فھم، ر خاک درختش ُمَنع1
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شْ م، درخت مان ير خاک نرويم و تا زي اِر خاک نرفتهيم، زي کنی ممنت، حس ي که ما در ذھن حس ھویتا زمان ، ُمَنع1

  . شودیبالنده نم

ت ين حِس ھويد ايرومند و معتبر شود، بايب و ني عی و سالم و فکرمان بین تن ما خوشگل و قوياگر قرار باشد که ا

  .ر خاک َرَود، ِصفر شوديز

ر ي که اگر زیم مثل آن دانه اينيافريم بي توانین جھان ميآنموقع در ا. مي کنیبعد از صفر شدن، از آنجا شروع به بالندگ

  . آمدی بوجود نمیيز و با صفا و تماشاين درخت تنومنِد طرب انگي رفت، ایخاک نم

   کنند؟یر خاک نرفتن، مقاومت مي زی ھم ھستند که برایيا دانه ھايآ

  . ,,ميظ کن خود را حفیم دانگي خواھیما م ,, :ندي گویر خاک مي ھستند که در زیيدانه ھا. بله

  !.  ,,بمانم دانه ن صورتِ ي خواھم به ھمیمن م ,, :دير خاک َرَود و بگوي زید دانه ايفرض کن

  ". شود یدرخت نم" پس آن دانه، 

  . !,,   ام را حفظ کنمیگه  خواھم دانیم ,, :ميين است که بگوي مان، مانند ایما ھم با حفِظ مِن ذھن

د و مرا به حضور برساند، اگر ياي بی خواھم آن را نگه دارم، اول، عارفیم، م ام را فنا کنی ترسم مِن ذھنیمن م,, 

  . ,, کنمی ام را رھا نمی ترسم، من ذھنی اXن میول.  کنمی ام را رھا میدم حضور خوب است، آنموقع من ذھنيد

  . دي شویبلکه زنده مد، يري مید، نمينترس .د فنا شودي باین مِن ذھنيد که اياد گرفته ايشما از مو@نا  ". نه" 

. ک خواب استي ست، یاريتوھِم ھش.  ستیک توھم نوري.  ستی توھمۀک مقولي. وجود ندارد"  اصIین من ذھنيا

   .ميد بترسينبا. دينترس

  .  ,,!م ان رفتنيدر حال از بنکه يمثل ا,, 

 یباز است و به خودت نگاه م ات یارين رفتن است، البته دو چشم ھشيِت کاذِب تو در حاِل از بيخوب است که ھو" 

  ". یکن

  . مي روی می من ذھنیِ  موقع ھا ھم، ما به خواِب توھمات و به خواب ھایبعض

صد ,,  است، ...ن يحضور عبارت از ا ,, :ديياگر شما بگو. ! رسدی خود، به حضور ھم می در خواِب توھمیمن ذھن

  .ديدر صد، اشتباه کرده ا

  .دي شوميتسلنھا ي ایبجا. دين فکرھا نکنياز ا. دي تجسم کنی، در من ذھند حضور را، خدا راي توانیشما نم

سفت و . دي کنیراه را باز م.  شما کار کندیِ  روید که زندگي دھیم و ُشکر، اجازه ميدر تسل. ديحالت ُشکر داشته باش

 ید که فضاي دانی، مد، اما در عمقيد و مقاومت کني و ناراحت شوی ھم جدیاگر بطور مقطع. دي شوی نمیجامد و جد

  . ديدر آغوشش ھست. خدا شما را در َبر گرفته.  شما را در َبر گرفتهیيکتاي یتناھي@

  . دي اُفتین نميد، زميدار شويحا@ اگر از خواب ذھن ب

   :ميدار شويم از خواب ذھن بي ترسی ما میول

  .  ,,!ميچاره شويکدفعه بينکند که ,, 

  . ديترسن". د يست، نترسينطور نيا. نه" 
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ا يم و يه کني مان را تنبید بچه ھايما نبا. د بترسانديـــــــچکس نبايھ. د بترسديـــــــچکس نباين است که ھيماَحَصِل کIم ا

  .ميل کني را با زور به او تحمیزي، چبه نفع او ۀبه بھان. ميا با خشونت با آنھا رفتار کنيم يبترسان

  .مي کاری می مِن ذھنیعنيم، ي کاری ترس میوقت

  . ستیکي، ھر دو یا مِن ذھنيد و يشما ترس بِکار

Iیول.  تواند به خدا برسدی ترسد و ترس به او غلبه کرده، نمی می که کسیتا زمان. ترس از جنس درد است" اص 

  .  توھم استید که ترِس مِن ذھني دانیشما م

ست، اسمش را ي را که حضور نی شان، حالتیمن ذھن ۀلي، بوسید در من ذھنيد کنم که آدم ھا نباين را ھم دوباره تأکيا

 :ديي گوی میگريد و به اشتباِه دي کنی توبه میک اشتباھيشما از . ن ھمان توبه ستيا. حضور بگذارند و به آن برسند

  . !.  ,,دمي رسگري د و منن حضور استيا,, 

  ". ست ی ست، حماقت است، توھم است، جن زدگیجين گين غلط است، ايا" 

   شود؟ یشتر مي رسند و دردشان بیـــــــچ جا نميقت به ھي رسند و در حقی ھستند که در ذھن به حضور می کسانايآ

  . " بله" 

. دي، تطابق داشته باشین جھانين اي، با قوانیِن علمي، با قوانیرونيِت بيد با واقعيد، باي شوی به حضور زنده میشما وقت

  !.ستي حضور نیتوھمات ذھن. ستي زند، در توھم نی نمیمورد وعوضي بیزنده به حضور، حرف ھا

  .  کندی کند، اول مسائل خودتان را حل می که از شما عبور میدر حضور، خرد و معرفت

  . ديد و به جھان ھم راه حل بدھيد خIق و نوآور باشيبا. ديد مسئله داشته باشينبا" د اصIيشما اگر به حضور زنده شده ا

  لش گنج گوھر است بود؟ که دیدر خاک ک

  ش است بود؟ که د@رام درکَ یدلتنگ ک

ت و کنترل را يّ  شود، ترس و منی شود و از ذھن زاده میچ و صفر ميک بار ھي که یا انساِن خردمند و خرد ورزيآ

  .  شودی ملکه دلش گنج گوھرب. نه رود؟ ی و حماقت و توھم مید و بدگمانير خاِک تردي کند، باز زیرھا م

  . !ستي سازگار نین علمي، با قوانیرونيت بي زند که با واقعیم نیيحرف ھا

 یا ميم، آيپس اگر ما ترس و کنترل را رھا کن. منبع ِخَرد، منبِع تماِم امکاناِت است. است حضور گنج، دلش گنج گوھر

   .نهم؟ ي شویده ميرد؟ افسرده و رنجي گیا دِل مان ميم؟ آي شویا دلتنگ ميم؟ آيريم

  . است )بغلدر آغوش، در (ش کَ  ردَ ، یخدا، زندگ، د@رام. وھر استدِل مان گنج گ

  .ردي گی ھا را داشته باشد، دلش نمیژگين ويا  کهیکس

   :م خواندي خواھیامروز اگر فرصت شد، در مثنو

 یم، دِل مان مي شوینکه از آنھا جدا ميرا بمحض ايم، زي مان، @زم داریگر را در رابطه با مِن ذھني دیما آدم ھا

 کند، از یاگر با مردم باشد، از مردم فرار نم. ردي گی زنده به خدا، زنده به حضور باشد، دلش نمی اگر کسیول. رديگ

  .  کندی ھم فرار نمیيتنھا
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 او ی خواھد، دوستی مردم را بخاطر عشق نماما .!.د با مردم باشدي، بایمِن ذھن.  کندی فرار میي از تنھایمن ذھن

   :ديت شود و بگوي ھم ھویا عده ان است که بيبخاطر ا

   :ديبت و جدال کند و بگويزه و غي ھم ستیو با عده ا,,  نھا دوستان من ھستنديا,, 

  .    از داردي به قطب نیمِن ذھن . ,,نھا دشمناِن من ھستنديا,, 

   .ني ھمیعنيدار شدن ي شود و بیچ و صفر شده و صفر مانده، از ذھن جدا ميکبار ھي که یاما آن کس

 غم شما را به یوقت. دي رویبه ذھن نم گري و ددي شوی شما بعنوان حضوِر ناظر، از ذھن جدا میعني ،دار شدنيب

  . دي مانی میناظر باقد، حضوِر ي روید، به سمِت شان نمي کنین نمي ِکَشد، تمکیسمت خود و ذھن م

نکه خدا را بغل ي اید برايستيد، دلتنگ ن شوید، ذھن تان ساده و مبتکر و خIق مي کنیشه ذھن تان را تماشا ميھم

  .  ديکرده ا

  .  اريک معين ھم يا !.د؟ي شوی دلتنگ میک. ش است بود؟ د@رام درکَ یدلتنگ ک 

. ستيست، دXرام در بغل نين است که دXرام در َکش ني آن اید، معني شوید؟ اگر دلتنگ مي شویا شما؟ دلتنگ ميآ

  . دي را در آغوش گرفته ادXرام گذرد، ی ھم به شما خوش میيد، در تنھا گذری اگر در جمع به شما خوش میول

   من َزَنَخم را ببند سختیِ رده شو مُ یا

  کرچش استدھان دل و جانم شِ یرا که بيز

   :مي کنیاXن به زبان ذھن صحبت م

 آور و گمراه کننده ست، انيم، زيم و گفتگو و مذاکره کنيشتر حرف بزنيم که ھر چه بياد گرفتيشما و بنده از مو@نا 

  !.ده شدن به غم ھماني ھمان و کشیت شدگيھم ھو.  کندیت مي ھم ھویحرف زدن ما را با جھان مادرا يز

  . شودیم، دل و جاِن مان ِشکر چشنده ميم و از جنس سکوت شوياگر کمتر حرف بزن

  ".  مرا ببند تا حرف نزنم ۀ من، چانیِ  مرده شویا " :دي گوی کند ومینجا، به زبان ذھن صحبت ميمو@نا ا

  . مرا ساکت کن ،،. اد حرف نزنمي کن که من زیک کاري خدا، ی ،، ا:ميي گویم اما ميما ھنوز نمرد

  . چشدیشتر سکوت کنم و ھر چه کمتر حرف بزنم، دل و جانم ِشکِر تو را بھتر مينکه ھر چه بي ایبرا

  د؟يستيد، از جنس حرف زدن نيکوت ھستد که از جنس سيد؟ متوجه شدين دانش را گرفتيا شما ايآ

    :ديگر توجه کني دیحا@، به مورد

  ستي نیزن که تو را مرده شوخامش َزَنخ مَ 

   شش استیذات تو را مقام نه پنج است و ن

  . خامش َزَنخ َمزن

ده ھا  خدا، که تو مریا ,, :ی گفتی و می کردی صحبت میيآنجا که بصورت دو. ار و توان در توستي اختۀھم یعني

   ... ،ببرو  را ازمن جدا کن ی مِن ذھنیعني،  ,,یي شویرا م

  : دھدیک راه به شما نشان ميحا@ 

  چرا؟. ی نداریتو مرده شو .ستي نیکه تو را مرده شوحرف نزن . خاموش باش
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تو   شودید؟ مگر مي، زنده را بشویمرده شو شود یمگر م. ی ھستیتو از جنس زندگ. یستينکه تو ُمرده ني ایبرا

  م؟يري شود من و شما بمیمگر م!. ؟یريبم

   .مرگ تن استفقط م، ي شوین جسم خIص مي که به اصطIح از ا، ھمینآن ُمرد. نه

 ی که از جنِس زندگی شوی، متوجه می و حرف نزنیاگر خاموش باش. خاموش باش و حرف نزن :دي گویمو@نا م

حا@ که . ی شوی خارج و ُمرده میحِس زنده بودِن زندگت شدن است که از ي با حرف زدن و با ھم ھویول. یھست

  .ی نداریتو ُمرده شو!. د؟يد و تو را بشوياي بی کسی خواھی م،یردمُ 

  . خواھدی نمی ست، مرده شویرد، از جنِس زندگي تواند بمی که نمیانسان.  خواھدی نمیانسان زنده مرده شو

  !.ا نه؟ي ؟زدي ری را م شما ترسِ  کند؟ین موضوع شما را قدرتمند ميادرِک ا يحا@، آ

   : کهديبدان اگرشما 

   .ديري مینم

  . رسدی به شما نمیبيچ آسيھ

  زد؟ ي ری شما مترسِ ا يد ي ترسیا ميآ . تواند به شما خسارت وارد آوردیز نميچ چيھ

  . زدي ری که ترس مالبته

 یت شدگيھم ھواز کنم، یحس ترس م ا اگري و  دھمیاز دست م، رونيبجھاِن که در را ھر چه ،، : ديي گویشما م

   . ،، روندیم ھستند که ميھا

  . کنمی میاحساِس ناراحت دھد، ی پس نم گذرد و پول رایشش ماه م.  دھمیمقرض  پنج ھزار د@ر یکيبه  ـ

   چه ناراحتم؟یبرا

  .  دھدینکه پولم را پس نمي ایبرا

  .ستمي ن،ت شدهيھم ھون ينماد، ان ين است و من ا میت شدگيھم ھو از یپول، نمادن يستم، ايمن که پولم ناما، 

  .رمي گیرم و اگر ھم نتوانم، نمي گیاگر بتوانم پولم را پس م

  . شش استیذات تو را مقام نه پنج است و ن: نکهي ایبرا.  شودی ھم از من کم نشده و نمیزيچ

خدا . مياز جنِس امتداد خدا ھست. مي ھستی و ما از جنِس زندگ ستیيکتاي ی فضا،یزندگ ی ست و جایذاِت ما زندگ

  !. مي گذاری ِکَشد، اما ما نمی دھد و دوباره عقب میخود را در ما امتداد م

  یم، چوب @ي روی رود و آنجا به خواب مین امتداد به ذھن مي ایم، اما وقتي آزاد ھم دارۀک ارادينکه يرغم ايعل

  . مي کنیجاد ميم، در زنده شدن به حضور، مانع اي گذاریچرخ خودمان م

 یت ھايت نشدن با وضعيبا ھم ھو و با صبر ،با ُشکر و ميبا تسل. ديجاد نکنين مانع را ايد که ايري گیاد ميشما اXن 

  . رفتن ھمانی تلخیتلخ شدن ھمان و به سو. دي شوید و تلخ نمي کنیزه نميشما ست .آفل و گذرنده

  . دار کندين خواب بيد، از ايس خودش ھست که امتداد و از جنید که شما را زندگي دھیاجازه م

وسف او را در يھمانگونه که برادران . ندازنديت بي خواھند شما را در چاه ذھنی مید که مردم دستجمعي دانیاXن م

  . و ظلمت چاه نداردیکيرون آوردن شما را از تاريت، قصد بيجمع. چاه انداختند
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ون، برادران يزيل و معلم و تلوي و مادر و برادران و خواھران و فامپدر. وسف استيد ي آین جھان مي که به ایھر کس

  . کنندیده و اوضاع را بدتر ميرون کشي توانند او را بینم.  اندازندینان به چاه فکر ميوسف را ايت ييخدا. او ھستند

  . گذارندی شوند، نمید، مانع او ميايرون بي بخواھد از چاه بیوسفياگر ھم 

ندازد و ي شما بیسمان نجات را براي، رید تا خدا، زندگيد صبر کنيد که در آنجا باي دانید و ميه اار شدي شما ھشیول

  .رون آورديشما را از آنجا ب

 خواھد شما را از چاه و از خواب یم" د که حتماي دانیم. دي کنیزه نميد، شما ستي رسیسمان نجاِت خدا، زندگياگر ر

  .  سازگار استی زندگیان تکاملين روند با جريا. اورديرون بيذھن ب

  .  نداردی سازگارین زندگين خدا، با قوانيدر چاه ماندن شما با قوان

دن و حس يدن و چشييدن و بويدن و شنيد که پنج حِس ديامده اين جھان ني فقط به ایاريد که بعنوان ھشي دانیشما اXن م

   :دي بد و خوب و قضاوت کنی و در ذھن با مِن ذھندي شان را وارد ذھن کنیجه ھايد و نتيندازي@مسه را بکار ب

ن ي ا. بد است...ن ي خوب است، ا...ن يا.  بد است...ن ي خوب است، ا...ن يا.  بد است...ن ي خوب است، ا...ن يا ,,

  !. ,, ... . کفر است...ن است، آن ي د...ن يا.  ستی آدم بد... ست، آن ی آدم خوب...

  .ميامدينکار ني ایما برا

  .  شش جھتیعني شش حس و پنج یعني نجپ

  !. دين جھان بماني جھِت اشش حس و پنجد که در بنِد يامده اين جھان نيشما به ا

م، در ين جھان ھستي جھِت اشش حس و پنج که در ی دارد و تا زمانی جھت نگه مشش حس و پنجن يجھان ما را در ا

  . ميده ايخواب ذھن غلط

   :ندي گوی می بعضم،يکن یمحبت  صن جھان بودنيدر ااز،  یوقت

   .,,!؟ مي رویرون مين جھان بيمگر ما از ا,, 

د ي کنید و از پنج حس استفاده مي که در ذھن ھستی دھد و تا زمانیجھان را ذھن به شما نشان مد که يد بدانيبا". بله " 

رغم از جنس يد، علي که داریقتايبا تمام استعداد و توان و لد، ي کنید و قضاوت مي بریجه اش را به ذھن ميو نت

قضاوت شما را در جھان و در . دي مانیم ذھن و محصور درجھان  ۀ، از جنِس خدا بودِن تان، اما در محدودیزندگ

  . ديني بی از ُکل را می کوچکۀو شما تک دارد ینگه م ذھن

   ادتان ھست؟يل، يداستان ف

   .دن خدا را نداردي دیيانا تو،دن کلي دیيند، تواناي بی را تکه تکه م، وجودذھن 

ل دست ينند، به جھاِت مختلف فيرا بب یرمِز خدا، رمِز زندگ، )کل(ل ي فیکي خواستند در تاریل، مردم ميدر داستاِن ف

  .  زدندیم

  . ه ستون باشديد شبيل باي ف:ل دست زد و گفتي فی به پایکيک بود، يچون تار

  .  ه ناودان استي شب:ل خورد، گفتيگر دستش به ُخرطوِم في دیکي

  .ه تخت استين شبي ا:ل زد و گفتي دستش را به پشت فیگريد
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  .!مثل ما. رون آمده و با ھم شروع به بحث و جدل کردندياز آن محل ب

 از جنس ستون :دي گوی میکيآن .  از جنس تخت است:دي گوی میگريد.  خدا از جنِس ناودان است:مي گویمن م

  .است

  چرا؟ . ميبا ھم دعوا دار

 را که حس کرده و با ذھن خود قضاوت کرده، یآن تکه افقط . ندي بی از آن وجود را مینکه ذھن فقط تکه اي ایبرا

  . !ندي بیم

   .ستين پنج حس و شش جھت نيذاِت ما اکه  کند ی میادآورياXن مو@نا به ما 

  ست؟يچاره چ

  .ديد و قضاوت نکني به ذھن تان نبر خود رادنيدن و شني حاصِل ددي توانیماما  .دي شنوی م.ديني بیشما اXن م

  . م کردي از مو@نا، راجع به قضاوت ھم صحبت خواھیم، در قصه ايامروز اگر فرصت کرد

  .دي قبول کنینطوريم، شما ھميبخوان" ست که حتماي @زم نیول

  .!ديد و قضاوت کني به ذھن ببر آنھا راۀجيست نتيد، @زم ني پنج حس تان را بکار ببریعني ...د، يد، بشنوينيشما اگر بب

  . ديِج حس تان را فقط تماشا کنيد نتاي توانیشما م

  . دي اُفتی به شش جھت نمیعنيد به جھان، يد و قضاوت نکني را به ذھن نبر پنجگانه تانیِ  حس ھاجِ ياگر نتا

 یذھن شما برداشته و م ، از کل رایار کوچکي بسۀک تکيد که يد، بدانيج پنج حس تان را به ذھن بردي اگر نتایول

  . ندي تواند ھمه را، ُکل را، خدا را، ببی ذھن شما نم کند،یر مين و تفسيي، تبدينيب

  .دييايرون بين ذھن بيد از ايباشما  ِص کل،يز و تشخيم و تميافت، تفھي درک و دریِ پس برا

   .ورت مراقبه ست، بصدن و قضاوت نکردنيدن و شني کند، دین رابطه به شما کمک مي که در ایبرخورد

 و تواِن ی زندگیِ اريد که ھشياجازه دھب، ين ترتيبه اتا .  تان را به ذھن نبردن و قضاوت نکردن استی حس ھاۀجينت

  . فتديص تان بکار بيشخ و تیابي و ارزیبازشناس

 و شش جھت ن نوِع برخورد، ما را در پنج حسيم، ايم و قضاوت کنيم و به ذھن برويم و بشنوينينکه دائم ببينه ا

  . نگه داردیزندان

*  

  : شودی شروع م٢٣٣٨ت يتان بخوانم که از بي برایت از دفتر دوم مثنوين قسمت چند بيد در اياجازه دھ

  
  ٨٣٣٢ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو

  
  .وانه ساخته بودي خود را دیل آن بزرگ را کيلت در سخن آوردن سايبه ح

  
  . به سخن درآورد، زدهیوانگي که خود را به دیارفع ، خواھدی م)یسوال کننده ا(ل يک سايپس 

  یگفت خواھم عاقلی میکيآن 

  یدو در مشکلشورت آرم ِب مَ 
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  .  ام با او مشورت کنمید مشکل زندگابم تا در موري خردمند بی خواھم مردی م: گفتی میشخص

  .  کندیب شروع مين ترتيمو@نا قصه را به ا

 کند که با سوا@ِت ینکه تصور مي ای ست، براین سوال کننده از جنس مِن ذھنيد که اي گوی قصه به ما میحال وھوا

  . ک عارف بپرسدي  را ازی اش، راز زندگی حل مشکIت زندگی تواند برایک ُفرم است، مي که ھر کدام یفکر

  .  ستينطور ني دھد که ایح ميمو@نا توض

 توانند از راز ی، می فکریِ  و الگوھای مِن ذھنی کنند با طرِح سوال ھای ھستند که فکر مین شما کسانياگر در ب

  . ن کار غلط استي رسند، چون ایجه نميرند، به نتي بپرسند و جواب بگیزندگ

م که ي خوانیواِن شمس مو@نا ميک غزل از ديب است که ما ابتدا ين ترتي کند به ایمشنھاد ين برنامه پي را که ایروش

  . حاِل خوب ھمان حاِل حضور است.  َبَردیر مي خوب و مساعد و دلپذیيشما را به حال و ھوا

  . شودی حضور در شما آزاد میاري ھشید و مقداري آین ميي دار پامن یسپس، سرعِت فکرھا

 یِ شنھاداِت غزل و رھنمودھاين حاِل خوب و ُمسَتعد و با توجه به پيم و با اي خوانی می مثنویربعد از آن ھم مقدا

خود را  یِ  و ُخلق و خوی موازید خود را با زندگي خودتان  متمرکز شده، دل و دیبھتر رود يتوان ی شما میمثنو

  .دير دھييتغ

 ما یم که زندگيحداقل در سطح ذھن، باور داشته باشار موثر است و ير، سوال نکردن و آرامش داشتن بسين مسيدر ا

  .  کندیت ميرا ھدا

سه ي مقای را تِست نکنم، خودم را با کسیت ام سوال نکنم، کسيّ  کنم، با منصبر خود را حفظ کنم، آرامشد ي،، من با

 را از یگراز زند"  خودم کار کنم، مخصوصای را عوض کنم، حواس ام به خودم باشد، روی نکنم کسینکنم، سع

  . ، خدا، منتظر است که راز را به من القاء کندین لحظه، اُستاِد زندگيبدانم که ا.  نپرسمیگريد

  . ،، شودیراز به گوش من گفته ماورم و خودم را آرام کنم، ين بيي من دار خود را پاید سرعت فکرھايفقط با

  . رودیبپرسد، از ھمان ابتدا، راه را اشتباه م را از او ی گردد تا راز زندگیک عاقل مي که دنبال ین شخصيپس ا

  .اِت آن استييغام در جزيرا پيد، زيد به خIصه و به چارچوِب قصه بسنده کنيشما نبا

  .   کندیعاقل، عارف را جستجو م.  ستیاش، دنبال راز زندگمن ن شخص، با ين است که اي قصه اۀپوست

   گفتش که اندر شھر مایکيآن 

  نما ن مجنونست عاقل جز که آين

  . زدهیوانگيک عاقل و خردمند ھست که او ھم خودش را به ديدر شھر ما فقط  : به او گفتیکي

  ک فIن گشته سواره نَ یيبر ن

  ان کودکانيدواند در میم

 ی میک چوب سوار شده و با آنان بازي ی که روینيان کودکان ببي اکنون او را در می توانی میرياگر سراغ او را بگ

 و اسب  کردند که سوار اسب شده اندیدند و فکر مي دوی گرفتند و سوار بر آن چوب می را میم بچه ھا تکه چوب بلنديدر قد(. کند

   ). کنندی میسوار
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  یاپاره ست و آتشيصاحب را

  یاآسمان قدرست و اخترباره

ک ي مطبوع و نیشه اي زده، صاحب اندیوانگي که خودش را به دین خردمنديا). مي بزنیم خودمان را ھم َمَحکي توانیما م (

 روشن و فروزان یھمچون پاره آتش زند، یخردمندانه حرف م.  شودیان مي و معرفت و ذکاوت از او بیيدانا. است

 و در مجاورت یکش شوينکه نزدي کند، ھمیعشق را در جھان پخش م. ک تکه عشق است، به عشق زنده ستي. است

  . یني بیدر دل ارتعاشاِت امواِج عشق او را م، یري او قرار بگینيصحبت و ھمنش

 ۀ او به اندازیي، فضاگشادرآسمان قَ .  کندیان ميھر لحظه عشق را ب.  از خداستیقسمت. وصل است. ست پاره آتش

جواھراِت آسماِن ، )ستاره گان(از آسمان ھم اخترھا . ست  و اختربارهت داردي نھاین لحظه عمق بيدر ا. آسمان است

 یِن مردم پخش مين، بيند و در زمي چی را م...، انعطاف، یزگاري، خرد، لطافت، ُحسن، نشاط، پرھیيباي ز،یزندگ

   .کند

  د؟يسه کنيد مقاي توانیف مين توصيحال، شما خودتان را با ا

 :ديو گیش زده مي کند و صدایدا ميان کودکان پي رود و او را در میدان مي می ھایکينده به نزدين جويبه ھر حال، ا

  .  من برانیک لحظه اسب خود را به سوي سواِر بر چوب، یا

 یرون آمده و به سوي است، از جمع کودکان بیشخص خردمند که سوار بر ن.  ورزدین شخص اصرار ميچون ا

اد توقف کنم، ي توانم زینم؟ من ی خواھیچه م ست؟يسوالت چزود باش حرف بزن،  :دي گوی تازد و میسوال کننده م

  !. م چموش است و ممکن است به تو لگد بزندچون اسب

   من باشد؟رم که مناسب حالِ يار کنم، به نظر تو کدام زن را بگي اختین محله زني خواھم از ایم: دي گویآن مرد م

. ی کل را ُبردیرين را بگيازدواج نکرده و باکره ست، اگر ا"  که اصIیکي.  زن بر سه نوع است:ردي گیپاسخ م

  ).ستي در آن نیتيّ چ مني، ھصاف و پاک و آزاد استک، ذھن يسمبل(

 را به مرد و یاريسم ھا ھشيادمان باشد که مو@نا در سمبلي(. وه ستيچون زِن ب. زِن نوِع دوم، پنجاه در صدش متعلق به توست

  . )ه کردهيذھن را به زن تشب

  .   ستي آن متعلق به تو نیچيوه باشد و فرزند ھم داشته باشد، ھياگر ب

، بدردمان یت شده با جھان مادي، فقط پنجاه در صِد ذھِن ھم ھویاريم که ما بعنواِن ھشيک، توجه کني بطور سمبلپس

  . دارددرد ناخلف به نام ی، فرزندیرا مِن ذھنيز.  خوردیم

درد ھم  با اقIم مختلِف جھان داشته باشد، یت شدگي ھم ھویعني، ین جھان، مِن ذھنيدر ا) یھر انسان( یاريک ھشياگر 

  . ستی، قطع شدن از زندگیت شدگي ھم ھوۀصين خصياول. دارد

ل کرده و ي را به جسم تبدیگري خود و دیعني. سه ستيگر، مقاي دیرون، با آدم ھاي با جھاِن بی مِن ذھنیابيار ارزيمع

  . کندی معوج مار کج ويسه را بسيسه با درد، مقاين مقايحال اگر فرزند ھم داشته باشد، ا.  کندیسه ميبا ھم مقا

ست و باز ھشدار داد که از اسب ام دور ي آن متعلق به تو نیچيھ" ن زن بچه ھم داشته باشد، اصIي اگر ا:عارف گفت

  . و رفتیگر بلند نشويباش که چموش است و اگر لگد بزند، ممکن است د
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ن بچه ي و با ای زده ایوانگيرا به دت، چرا خودت ين فھم و شعور و درايتو با ا: ديسوال کننده باز او را خواند و پرس

  ؟ ی کنی میھا باز

 یگري شوم، راه دی خواھم قاضی من نمی کنند ولی خواستند مرا قاضین صحبت بودند و مي اوباش ھا در ح:پاسخ داد

  . ام نکنندی زده ام که قاضیوانگيندارم، خودم را به د

ر قابل استفاده ي، غی جمعیِ  بزرگ، مِن ذھنیِ  و مِن ذھن خودی من ذھنید که برايوانه کنيپس شما خودتان را چنان د

  . د کند و در سوء استفاده از شما دست برداردي از شما قطع امیمِن ذھن. ديشو

س و يد، بلکه سرويس ندھينکه سروينه ا(د ي مصرف شوی مردم بیگر برايد که دي درآوریتياگر شما خودتان را به وضع

  .  کنندینصورت ممکن است مردم دست از سرتان بردارند وگرنه وِل تان نمي، در ا)دي بودن نداشته باشیمصرِف قطب

  .  گرددیگر، قصه حول و حوِش قضاوت مي دیاز طرف

  . رد و بر اساِس آن جواب قضاوت کندي بگی را بپرسد و جوابی خواھد موردیسوال کننده م

 :دي گوی کند و میه دنبال کاِر خود رفتن، حواله م شود به حرف درآورد، عارف او را بیقت، خدا، را نمياما چون حق

  . ستيدِن راز نيامروز وقِت پرس

د که انسان ھا ي خواھد بگویم کند، ی می شده و بازی زده و با کودکان سوار نیوانگي خود را به د کهیعارفِل يد مو@نا با تمثيشا

د که يستيکه متوجه نيد در حالي ھستیا سوار ن شمۀد که ھمي خواھد بگویم.  ست، ھستندین مِن ذھني که ھمیسوار ن

  .  کندی شما تحمل میِ وزِن تان را پاھا

 ست ی که سوار بر من ذھنیارياق، ھشين سي، برھم! کندی می کند که اسب دوانی است، فکر می که سوار بر نیکس

   .!ی مِن ذھنیِ  ننه کند، ی وزن او را تحمل می داند که زندگینم

   :دي گوی مگري دیيمو@نا در جا

  ! ".ميم ما سواِر بر آن ھستي کردی، حال آنکه فکر م! سوار ماستین مِن ذھنيم که اي شوی، متوجه میموقع" 

 یھوده چوب را اسب تلقي، ب! ھم که آن تکه چوب را سوار شده، در واقع، سوار به پاھاست و نه سوار بر چوبیکس

  !. کرده

  ان را جان شدستيَفرJ او َکّروب

   پنھان شدستیوانگيدن ياو در

جاِن فرشتگاِن بزرگ کوه و عظمت شُ ، اما بواقع،  مستور و نھان شده استیوانگين دير ايز ن شخص،يکه ايدر حال

  .  ستیآسمان

 ۀشيت در جسم زنده شود و ريي خدایعني.  حضور استیارين ھشي جھان دنبال اۀ ھم:امروز ھم مو@نا در غزل گفت 

م که ما ھم از آن جنس يت خداست و بارھا گفته ايت، خاصي و ابدیتي نھاین بيا. ت کندي ابدت داشته باشد و حسِ ي نھایب

  . شود، ھستندی حضور، که از ما صادر می و انرژیاري ھا ھم محتاِج ھشیم و آسمانيھست

  .  رساندیغام را مين پي اُفتد و ای ست، بکار مین ما و زندگي ھم از جنِس فرشته که بیھر واسطه ا

  . پنھان استیوانگي دیِ در لوا" ن شخِص بزرگ، عمدايااما 
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  .به نظِر ما آنھا اَبله ھستند. ميم بشناسي توانین اXن ھم نميم، عارفان را ھمي داشته باشیپس اگر ما، مِن ذھن

  یرشمُ وانه را جان نَ يک ھر ديل

  یرسر َمنِه گوساله را چون سامِ 

  . در برابر گوساله سر مگذاریمانند سامر. !یحضور بشمارد جان و زنده به ي را نبایوانه اياما تو ھر د

 جان و ُپر از ی بیدار شده، ولي رفته و در ذھن خود، به خدا بی ست که به توھمات مِن ذھنیوانه و ابلھي، دیسامر

و  در جھان فقط درد ی پندارد ولیخودش را عارف م.  نداردیچ انعطافي و جمود است وھیت شدگيدرد و ُپر از ھم ھو

  . ندي آفری میگرفتار

  .ديد و از آنھا حذر کنيص دھين آدم ھا را تشخيشما ا

  .  که تر است، از آتش معاف استیھر شاخه ا :امروز مو@نا به ما گفت.  ستی عارف، فضادارۀن مشخصياول

  رش دارد؟ ين آدم َتر است؟ تواِن انعطاف و پذيد که اينيد، ببي عارف نگاه کنیشما به انسان ھا

   کند؟ یبه شما بعنوان نقص نگاه ما ي

چه . ندي بی بودِن شما را مینکه از جنِس جسم بودن، از جنِس مِن ذھني ای با شما صحبت نکند، برایممکن است عارف

   :ديل و بعد ھم قضاوت کنيت تبديّ د به جسميد، بخواھي دارد که ھر چه بگویده ايفا

   . ,,ستيد، ني گوینصورت ھم که مي به انه، ... ی، ول داندی میيزھاي چن آدم ي ابـــــــله،  ,,

  :فقط .  شماستید، نشانگِر مِن ذھني حرف بزنیپشت سر ھر کس. ن نوِع حرف زدن، قضاوت استيھم

  ". د يد تماشا کنيبا" 

نند م نکن و مايتعظ. مي دانیم، از جنِس جان و جانان، از جنِس خدا، عارف، نمي شماری را ما جان نمیوانه ايپس ھر د

  .سر َمنِه گوساله را، یسامر

 بود ی کسین موعود ببرد، سامريرون آورد تا به سرزميل را از مصر بي اسرائی قوم بنی موسیدر زمان فرعون، وقت

قوم .  حضورین موعود، فضايسرزم است و  ذھنیمصر فضاک، ينجا بطور سمبليدر ا(. رون آمدي از مصر بیکه ھمراه با موس

  ). ت استيشر بۀل، ھمي اسرائیبن

از جنِس . ت کندي تواند ھدای ست که میکس. غمبر استي عارف و جان، انساِن زنده به حضور، پیل، موسين تمثيدر ا

  .  حضور استیاريھش

  .  دست به کار شدی کوه رفت، سامری با@یرون آمدند و موسين قوم از مصر بي ایوقت

  د ھا، غرور،ي، شک و تردباورھا یعني ،طIھاست که يقرار ن. ديرون برويد از ذھن بي خواھیھمانطور که شما اXن م

  . !ديد، ِبَبري را با خود حمل کن تان...  ھا و حرص و آز و یتصورات، ھوس ھا، فکرھا، عIقمند

   :اورندي با خود ھمراه نیگريز ديا ھر چيد کرده بود که طI و جواھر و پول، يل تأکي اسرائی به قوم بنیموس

  ".   م ياج نداري احتیچيوسف، به ھي یِ  ھاجز استخوان" 

 که به ما وعده داده یني حضور، سرزمی، به سمِت فضایيکتاين يک، ما که اXن از ذھن به سمت سرزميبطور سمبل

  .ميد با خود ھمراه ببري مان را نباارزش باصطIح با یھا یيدارام، ي کنیشده حرکت م
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 که افراد با ی از طI و جواھراتی کوه رفت، سامری با@ی موسیوقت. بودند خود را ھمراه برده ی ھایينان داراي ایول

  .  ,,ن معجزه ستيا ,, : گفتیسامر. ديچي پیباد در گوساله م. ک گوساله ساختيخود آورده بودند، 

  .  کندیم... ما...  ما...چد و مثل گوساله ماي پی در آن می ست که باد زندگین مِن ذھنين گوساله ھميا

  . ,,دي را رھا کنیموس. ديم کني دست ساِز من، تعظۀن معجزيبه ا ,, : گفتیسامر

  ).ل استيتمث(.  کردندیم مين گوساله تعظي را رھا و به ای موسی مدتیآنھا ھم برا

 و  یي و ترشروی حوصلگی و تIطم و بیکات و اغواگريچد و تحري پی ما مینکه باد در ساختاِر مِن ذھنياز ا

 مي دانیما م. ميم کنيدا کرده و تعظيل پيد به آن تماي شود، نبایان مي مان نمای مِن ذھنیِ  ... ما... ما...مادرخواست ھا، 

 شود که یدا مي پیک سامريشه يم، ھميده شده با خود داشته باشي با ارزش دزدی باورھایعنيکه اگر طI و جواھرات، 

  .ميم کنيظ، و بخواھد که به آن تع! ما گوساله بسازدیبا آنھا برا

   ).مي کنیک صحبت ميسمبل(. ديبھتر است شما طI و جواھر، تعلقات، با خود نداشته باش

  .دي با دقت دنبال کنین داستان را در مثنويد اي توانید مياگر بخواھ

  . او، قوم اش گوساله پرست شدهۀبت چند روزيده بود، در غي که کشی برگشت و متوجه شد که با آنھمه زحمتیموس

   ...ن کرد ي را نفریسامر

   آشکارا با تو گفتیيچون ول

  ب و اسرار نھفتيصد ھزاران غ

  مر ترا آن فھم و آن دانش نبود

  ن را ز عودي تو ِسرگیوا ندانست

 ی تو آن فھم و علم را نداشته باشید، وليده بگوي و اسرار پوشیبي غۀاء a به تو صدھا ھزار نکتي از اولیکيھر گاه 

  . ی قائل نشوین متعفن و عوِد خوشبو تفاوتيان سرگين است که مي، مانند ایدرک کنکه سخنان او را 

 ی عشق الھۀواني که خود را دی را از کسی عشق الھۀواني دی توانی نمی را نداشته باشی استعداد درک مطالب عالیوقت

  .ی دھد باز شناسینشان م

 یب ،)مييبگو(اد ي زیلين لحظه با عمق خي زاده شده و در ا او از ذھنیاريده و ھشي ست که به تکامل رسی، انسانیّ َول

ان يق را بين حقاي ندارد و ایامبري پیمثل مو@نا که ادعا. گران نداردير ديي ھم به تغیکار.  ستیت، زنده به زندگينھا

  .  کندیم

ل در ين دليند و به ھم کی شما فاش میه را براب و اسرار نھفتيصد ھزاران غانات، مو@نا آشکارا، ين بيق اياز طر

  .  خوانمین برنامه، من مو@نا را ميا

 کند و به یل مي ھست که ما را َخم و مایي ھایزه کارير. مين مطالب را بخوانياد ايو با تمرکز ز" قايد بارھا و دقيما با

ز و ُشکر يو پرھ صبر و حوصله .ستي نی و فله ایا خرواريقضا . مھم اندیلي ھا خیزه کارير.  اندازدیراه درست م

  .ن استيقيِد ين دي اۀ، @زمینيز بيو ر
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 خودتان مشخص و ید که خودتان براي شویکدفعه متوجه ميد، ي کنید و ذھن تان را تماشا مي کشی شما عقب میوقت

   :ديز کنيد پرھي باید که از چه کاري کنین مييتع

  . ،،.... د برومي ست که بای راھ...ن يا. کنمز يد پرھي کار با...از آن . ز کنميد پرھي کار با...ن ي،، از ا

  ". د يآرامش دار. ديبه حرف دل تان گوش کن. د که دل تان با شما حرف بزندياجازه دھ" 

 یاما اگربا مِن ذھن. مي کنی کند، با جان و دل گوش می مثل مو@نا با ما صحبت میده ايک انسان به حضور رسي اگر 

  ، ,,ن قسمت را اشتباه کرده ي ُخب ایده ولي فھمی میيزھاين آدم چيان، اآھ ,, :ميم و قضاوت کنيگوش کن

  ".زد ي خی برمیست، از مِن ذھنين نوع نگاه و رفتار درست نيا" 

وانات را از عود يح) ۀفضل(ن ينصورت تفاوِت سرگيم، در اي مو@نا را فھم کنیم رھنمودھايت مان نتوانياگر بخاطر ذھن

    . مياده اص ندي تشخ)معطر یماده ا(

، از ین لحظه از طرف زندگي ست که ای خوشی ست، عود بویت شدگي و ھم ھوین، سمبل محصو@ت ذھنيِسرگ

  .دي آی میطرف ول

   چون پرده ساختیاز جنون خود را ول

   شناخت؟ی خواھی کور کیر ورا امَ 

 او را ی توانی می کوردل، تو کی ا پنھان کند،یوانگي از جنون و دی، خود را در پرده ایقياء حقي از اولیکيھر گاه 

ن يوانه گان درآمد، تو اگر ظاھر بيد و در ظاھر به صفت دياءa از ذم مردمان نھراسي از اولیکي؟ ھر گاه یبشناس

  .یقت او را بشناسي حقی توانی نمیباش

 ی ذھنیچارچوب ھا زد، ممکن است با یوانگي ما باشد، خودش را به دنياگر انساِن عارف که اXن ھم ممکن است ب

 تواند در ی در آورد، میقيد پول را به ھر طريد، بايد زرنگ باشد، اگر @زم شد دروغ بگويآدم با ,, :دي گویما، که م

 ی ول، بلغزدنزول کند و  عدول وی از حق و ناحقیي گران بفروشد، اگر جایلي ارزان بخرد و خیلي را خیزيبازار چ

  .ستيمنطبق ن.  ,,...  ندارد،ید، اشکاليايرش بي گیزيچ

 ما، آن آدم ساده و ابله یِ  با عقِل ذھنیول.  توجه ستیت دارد بي ما اھمی کند و به آنچه که برای میعارف ساده زندگ

 که به خود ی و خردمندی زرنگۀ خوابد و ما با ھمیم که او ھمه شب راحت ميني بی می رسد، ولیو پخمه بنظر م

پس ابله . ميصبح ھم آرامش ندار. مي شویدار ميپنج بار، شش بار از خواب ب. د بریم، خواب مان نمي دھینسبت م

   .م و نه اويممکن است ما باش

  . ستیکور، من ذھن  شناخت؟ی خواھی کور کیر ورا امَ         چون پرده ساختیاز جنون خود را ول

  نيقي دهٔ يگر ترا بازست آن د

  نيرھنگ ب سَ یکي یر ھر سنگيز

، یر ھر سنگيد زيبا). دياج نداري به ذھن احتبودن یِ ، براتيھو ی ست که شما برایدين ديقيد يد( گشوده است، ن تويقيِد يداگر 

  .یني را ببی مظھرید در ھر، ظاھري تو باز است، بای باطنۀدياگر د. یني ببیسرھنگ

  .یني بی میھرَ ، یر ھر سنگي، زستاباز  تو یِد حضور براياگر آن د
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من دکترم، من مھندسم، من مھم ھستم، ,,  :اج به مقام و حرفه تانياحت. ,, ھستم یمن ک ,, :دييو گیشما با ذھن تان نم

  .ديندار  ,,...

ت، را از درون حس ي، ھویشاد.  در تمام ذرات وجوِد شما مرتعش استیزندگ. دي ھستین لحظه زنده به زندگيدر ا

از ي نیچ توجھيبه ھ. د کندييرون شما را تأيد که جھان بي نداریازيد و نيد از جنس خدا ھستي دانینه ميبع. دي کنیم

  . ديدار نيقي دهٔ يدرا يز. دي خواھی نمیچياز مردم ھ. ديندار

اگر عارف، .  کند، به چه علت استید که اگرعارف با شما صحبت نمي شویمتوجه م، نيقي دهٔ يگر ترا بازست آن د

 ی کند، ممکن است اشکالی دھد، با شما صحبت نمینشان م یسنگد، به شما حالت ي آی که بنظر خردمند میاگر کس

   ).ده ستينجا انسان به کمال رسي در اسرھنگ(. ديداشته باش

ا لحِن کIِم تان از موضِع با@ست  و قصدتان بزرگ مطرح کردن ي کند که طرز سوال کردن، یفکر مممکن است 

   .خود است

   .دهيانسان کامل خوابک يا، راھنمک ير آن سنگ، يد که زي کرد، بدانیاگر سنگ

   که باز و رھبرستیش آن چشميپ

  سترَ  در بَ یمي را کلیميھر گل

  .  را در بر گرفته استی صفتی موسیِ ، ولینه اي پشمۀ که گشوده و راھبرست، ھر خرقیدر برابر آن چشم

  . ده ستيش، انسان به کمال رسيمنظور از درو. ش استينجا، درويخرقه پوش در ا

  . !ميني بی را در خرقه میکدفعه موسي باز باشد، اگر چشم ما چشم حضور باشد، اگر چشم ما

 یاري دست از َسر ما برداشته و از جنس ھشیک لحظه من ذھنيم، ين لحظه حاِل ُشکر و رضا داشته باشيد ايفرض کن

 ین خرقه مي در ا رایکدفعه موسي کند، یت ميم، پس چشم مان، چشم حضور، چشم خداست و ما را ھداي فُرم ھستیب

  . !ميشناس

، با ی، با سعدی، با نظامیما با مو@نا، با حافظ، با فردوس" د که مثIي خواھد به ما بگویق مين طريمو@نا از ا

  م؟ي کنیبزرگان، با عارفاِن مان چگونه برخورد م

  : کنندید مردم چگونه صحبت مينيد و ببين موضوع باشين شما ناظر ايحا@ بعد از ا

   ". دانمیشتر ميمن ب :یعني. "  ,,... گفته، یيزھاي ھم چید، فردوسي ھم بخوانیست، شما فردوسيبــــــد ن  نيبته اال,, 

  . ھم نخوانده باشد" ا اصIي خوانده باشد یک صفحه از فردوسيحا@ممکن است 

  ". ن نوع قضاوت درست است يا ايآ" 

 ی خواھند قاضین عارف را مين است که ايموضوع بر سر ا. مي چرخیل ھا حول و حوِش قضاوت مين تمثيما با ا

  . شودی خواھد قاضی او نمیکنند، ول

  . دي شده اید ھم از قبل قاضيد؟ شاي شوید قاضي خواھیشما چه؟ شما م

 را به خود اختصاص ی قاضۀ کند، از قبل حرفی َبَرد و ھر لحظه قضاوت می که محصول حس ھا را به ذھن میکس

  .داده
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  . ميني بی را در آن خرقه نمیم، موسين است که اگر ما با چشم جسم نگاه کنياصحبت بر 

  ھره کند شُ ی را ھم ولیمر ول

  ھر که را او خواست با بھره کند

 برقرار است، از ت،ي و اعتبار و سندتياءa سنخيان اولي م. دھدیاشاعه منشر و گر را ي دیِ  ول،اء امريک از اوليھر 

گر را يکدي ،شي اسرار خویي شناسانند و از آشنایگر را به مردم ميکدي شناسند و کما@ت یرا مگر يکديقت ينرو حقيا

  . سازندیبھره مند م

 را که او بخواھد، بھره مند ی ھر کس. رساندی به کمال میولک يد، شما را ھم ياگر قرار باشد که شما به کمال برس

  . کندیم

ده ي که به ثبوت رسیيما در برخوردمان با بزرگاِن مان مثل مو@نا، آنھاچقدر مھم است که "  شود که واقعایمعلوم م

  . ميرش نگاه و با تواضع برخورد کنياند، با چشم پذ

من خودم از .  کندی مان کمک میِر تکاملي ست که ما را در سینکه عارفي ای خوانم؟ برای چه من مو@نا را میبرا

، مورد ی در زندگی عملیِ ري بکار گین مطالب را برايد به شرط آنکه اد ُبريشما ھم سود خواھ. مو@نا سود ُبردم

  .یريرادگي اید، نه براياستفاده قرار دھ

ن دانش مو@نا يد، ھمي شویکه اگر خاکيدر حال.  شودیدتان نمي عایزيد، چين نگاه کنيراد بيد با چشم اياگر شما بخواھ

  . دير ھستييد که در حال تغيد ديد، خواھي بخوانات را پنجاه بارياب.  کندی شما باز میخودش را برا

  د او را شناخترَ کس نداند از خِ 

  وانه ساختيش را دير خوچونک او مَ 

ک عارف ي.  زندی میوانگيشه خود را به دينکه او ھمي ایبا عقل و خرد خود بشناسد برا  رایآن ول تواند ی نمیکس

  .  خواھد خود را اثبات کندی نمد،يد از من بپرسييايد من بلدم، بي گویچ موقع نميھ

  ". دانم ینم " : زندید، خودش را به ندانستن مياگر ھم شما اصرار کن

  .د که راه تان غلط استي دانم، بدانید و او گفت نمياگر شما اصرار کرد

  . مي کنی مین مورد ما مو@نا را به شما معرفيدر ا

   ز کوریينايچون بدزدد دزد ب

   عبور؟ابد دزد را او دريچ يھ

   : زندی میگريل ديتمث

   تواند آن دزد را بشناسد؟ینا ميا نابيک کور به سرقت َبَرد، آي از یزينا چيک دزد نابيبه عنوان مثال، اگر 

دزد . ت و درخواب استي ست که ھم ھویاريا ھشيکور انسان . مي ست و کور ما ھستیدزد مِن ذھن" نجا عمومايدر ا

  . َبَردی دزد، به سرقت می از ما میزشِت با اريفي ست که کیمِن ذھن

  .  تواند دزد را بشناسدی بدزدد، کور نمز کورا یينايدزد بپس اگر 
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ن دزد را يد ايدم، شما بايد که من دزدي بدزدد و اعتراف کند و بگویزيخواھد گفت که اگر دزد، از کور چ" مو@نا، بعدا

  ".با نظارت " چگونه؟ . ديريمحکم بگ

  .ديريده ھا را از او پس بگيده و شما، دزديد که چه دزدي گوی؟ او به شما میده اي دزدد از من چهيبپرس

  ست؟ يده چي از شما دزدی که مِن ذھنیزيآن چ

  .دهي حضور را از ما دزدیيناي بیمن ذھن.  حضور استیينايب

  کور نشناسد که دزد او که بود

   زند دزد َعنودیگرچه خود بر و

  . عناد به او تنه ھم بزندیاسد گرچه آن دزِد لجباز از رو شنینا دزد خود را نميناب

 از آن پول ھا را بردارد، به ی برسد و مقداری کند، دزدی کنند و پول جمع می نشسته و مردم به او کمک میاگر کور

  . تواند او را بشناسدیست، کور نميد که کي ھم بزند، اگر نگویآن کور تنه ا

 .مي شناسی باز ما او را نمی زند، ولی مشت و لگدمان ھم م دزدد، تنه وی از ما میمن ذھن

  ْ◌َژنده راچون َگَزد سگ کور صاحب

   شناسد آن سگ درنده را؟یک

  : زندی میگريل ديتمث

   تواند آن سگِ درنده را بشناسد؟ ینا چگونه ميآن نابرد، يک کور کھنه پوش را گاز بگي یاگر سگ

  . ميحا@ ما به خواب ذھن رفته و کور شده ا

گران به ما ي دیا من ذھنيگران يا سگ دي اگر سگِ ما :دي گویدوباره مو@نا م" رد، بعداي گیسگِ ذھن، ما را گاز م

  . ميحمله کرد، بھتر است که با آن دعوا نکن

   :دي دانیپس شما م

 یزيه آن دزد، چه چم کي دانیما نم.  ماستیيناي از ما به سرقت بَبَرد، آن بیزيک دزد، چيم، ياگر اXن در ذھن ھست

  . !. دزددیده و مي دانند که آن دزد از ما چه دزدیده، اما عارفان ميرا از ما دزد

  .  دزددی دھد که آن دزد، چه میمو@نا به ما نشان م

ده؟ يگر چه دزديد که ديد که به شما بگويد و بخواھيري دزدد، محکم آن را بگین دزد چه ميد که اياگرشما متوجه شد

  .  کندی مید، چون دعوا آن را قويد، دعوا نکنير نشويده، اما با آن درگيد چه دزديد تا بگوياوري آن فشار بآنقدر به

  . ستیي و شناسایاريتنھا راه، فقط ھش. مي کنیمIمت اش ھم نم. مي کنی مان دعوا نممنِ با 

  

*  

.  خوانمیتان ميمن ھم آن را برا. ر استيات اخين مضمون ابيي کند که در تبیگر را آغاز مي دینجا مو&نا قصه ايدر ا

  . تان خواھم خواندي آن را براۀگر، ادامي دۀم، ھفتياگر فرصت نشد تمام آن را بخوان
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  ۴۵٣٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  .حمله بردن سگ بر کور گدا                                                   

   بر کور گدای در کویک سگي

  ر َوغايآورد چون شیحمله م

  .   کردیحمله م )ِر کارزاري، شیجنگِر ي ش(ر َوغا يک شي مثل یي در کوچه، به کوِر گدایسگ

  شان به خشميد آھنگ درونَ سگ کُ 

  شان به چشميک درودر َکَشد َمه، خا

شان را ي درویِ  مقام مرتبت، خاِک پای بلندۀکه ماه با ھمي کند در حالیشان حمله ميسگِ ھار، با خشم و غضب به درو

  . کندی چشم خود مۀسرم

د که اگر راِه ي دانیم" شما حتما.  ست به ما حمله خواھد کردیم که سگِ خودمان که مِن ذھني دانی میاريما بعنوان ھش

  .  مردم، به شما حمله خواھند کردی خودتان و مِن ذھنید، مِن ذھنيريش بگي را در پی از مِن ذھنیآزاد

زه يک شما آنھا به ستي تحریبرا. ديمت کني اگر حمله کردند، با آنھا مدارا و مIیول. شما را راحت نخواھند گذاشت

  . کنندیشتر حمله ميد، بيزه کني شوند، اگر شما ھم ستیمتوسل م

، ماه کند، اما ی کامل، با خشم، حمله مین جھان، به انسان ھاي در ایسگ مِن ذھن.  کندیشان ميآھنگ دروسگ، 

  .  کندی چشم اش مۀشان را سرمي درویِ خاِک پا

   :امروز مو@نا به ما گفت

 خود را  ست که در انسان خودش،یزدي ایارين ھشي ایِ  تجلیِ ن جھان وجود دارد در انتظار و در ھوايھر چه در ا" 

  . !". کند ی مین تن زنده ست و زندگيکه انسان در ھميدر حال.  شودی ذاِت خود قائم می خود، روی شناسد، رویم

 را که از جنس ین انسانيشان، چني دروی بلنِد بودن، خاک پاۀ، سمبِل قلعیيباي زۀ کند که ماه، الھیباز ھم تکرار م

البته نه (.  کشدی ست، به چشم میست، از جنس خدا، زندگي نروني که چشم حسرتش به جھان بیري و فقیشيدرو

  ).ردي گی میت اش را از جھان مادي که ھویشي طماع، دروی به معنیشيدرو

  م سگيکور عاجز شد ز بانگ و ب

  م سگياندر آمد کور در تعظ

  : کردمي آن عاجز شد و ناچار، به سگ تعظ ازمي سگ و بیآن کور، از سر و صدا

  ر شکاري شی اد وير صي امیکا

  داردست دست توست، دست از من ِب 

  .دست از سِر من بردار که قدرت و غلبه از آِن توست

  . توست، دست از سر من بردارۀ اXن موقع قدرت و غلب:)دي گوی میبه من ذھن(ِر شکار ي شید و اي پادشاه صیا

  ميکز ضرورت ُدمJ خر را آن حک

  ميم و لقب كردش کريکرد تعظ
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  :  زندی میگريل ديتمث

  . خر استیُدِم خر، طرِف تحتان. م لقب داديم کرد و او را کري، ُدِم خر را تعظی ناچاری، از رویميحک

  .ديم ھستي حق با شماست و شما کر:ديک عارف ممکن است با مزاحمان، به بحث و جدل نپردازد و بگوي

  سد اَ یگفت او ھم از ضرورت کا

  از چو من @غر شکارت چه رسد؟

 ی مانند من به تو چه سودیر، از شکار آدم @غري شی ا: به سگ گفتی ضرورت و ناچاری درمانده از روینايآن ناب

  !. رسد؟یم

   : خودمانی مقابله با من ذھنی ست براین ھم فرموليا

فتار مت با آن ريد و با مIييشه آن را به تماشايکه ھميدر حال.  خواھد ما را به سمت خود بِکِشدی ھمواره میمِن ذھن

  . دي کنی اش نمید، عصباني کنیم

   :ميامروز ھم در غزل داشت

  . مي کنیاِر ناظر نگاه ميغم در کشاکش است، و ما بعنوان ھش

ن و ي کند، تلقید ميوس و ناامي دارد، مأی کند، به واکنش وا می میده، عصباني موقع ھا، ما را به درون خود کشیبعض

  . مي کنی او گوش نمیم، به حرف ھايت ھستييم که از جنس خداي دانی ما میول. ی توانیتو نم کند که  یق ميتزر

  .د به ضرر ماستي گویم که ھر چه مي دانیم

   :مييم بگوي توانی باشد، میک مان که بر ما سلطه دارند، قوي اشخاِص نزدیِ ا مِن ذھني خود یاXن ھم اگر مِن ذھن

  .,,. دير ھستيشما ش ,,

  .  کندی، قبول م,, یر ھستيتو ش ,, :ميي اگر به او بگویگ و اَبله است ول ِخنیم که مِن ذھني دانیم

  .مي را از ذھن جدا کنیاريم ھشي خواھیم که مين ما ھستيا. مير ھستي، ما شیاريم، بعنوان ھشي دانیحال آنکه م

  : کندی خطاب مريش ست که او را یحا@، صحبت با سگ

  ارانت به دشتيرند يگیگور م

  د استن بَ ي؟ ایتو در کو یريگیکور م

 ی کنینا را شکار ميکه تو در کوچه نابي کنند در حالیر و کفتار، شکار مياران تو در صحرا گورخر و شيان و يھمتا

  .ن کار زشت استيو ا

  ديارانت به صيند يجویگور م

  د؟ي تو در کوچه به کِ یيجویکور م

  .،،! ؟یري در کوچه، کوربگی خواھیر ميله و تزويتو با ح. انداران تو دنبال شکاِر بزرگ ي ،، :ميي گوی میبه مِن ذھن

  م شکار گور کردآن سگ عاِل 

  ه قصد کور کرديماین سگ بيو

  . نا را داردين سگ نادان و سست نھاد قصد شکار نابي کند و ایآن سگِ دانا در صحرا گور خر شکار م
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ست، آرام يان چيم که جري شویم و متوجه مي کنیبه کار م شروع ی بعنوان مِن ذھنیما وقت " :دي گوینجا ميمو@نا در ا

 دانش یم، وليبه گنج حضور زنده نشو" ممکن است کامI.  کندی علم آن ھم به ما کمک میحت. مي شویآرام عالِم م

  .مي ھستیم دنبال چه نوع شکارينيبب.  کندیم، به ما کمک ميز کنيد پرھيم و از چه باي بروید به چه سمتينکه ما بايا

  .  کندیمه قصد کور يمایسگ ب ی کند ولیمم شکار گور سگ عالِ 

  علم چون آموخت سگ َرست از َضIل

  د حIليھا صشهيکند در بیم

  . کندیشه ھا شکار حIل مي دست بردارد، در بیاموزد و از گمراھي که سگ علم بیوقت

  .  َرَھدی میاموزد، از گمراھي ھم علم بیاگر مِن ذھن

م ي توانیم که مي اگر آنقدر دانش داریحت.  دھدی ما را نجات میاز گمراھ.  کندی که دانش به ما کمک م شودیمعلوم م

 را تا آنجا که خود ین زندگي که علم دارد و قوانیست کسي معلوم نی کند ولین به ما کمک ميم، ايت کنيقانون را رعا

  ا نه؟ ي رسد یت کند، به خدا مي کند، رعایدرک م

  .مي زنده شوید به زندگيبا"  بعدا:ديو گیمو@نا م

  سگ چو عالم گشت شد چا@ک َزْحف

  سگ چو عارف گشت شد اصحاب کھف

  .  شودی شود و چون سگ عارف شد از اصحاب کھف می که سگ دانا شود در حمله و جنگ با دشمن چا@ک میوقت

پس .  شودیست و در جلو رفتن چا@ک م یسته و غنياو مناسب و شا) یشرويپ( عالِم شود، َزحف یاگر من ذھن" مسلما

 و یجاني و ھی و ذھنیکيزيچھار ُبعِد ف.  کندی مو@نا، کتاب خواندن، به ما کمک مۀمطالع.  کندیدانش به ما کمک م

  .  کندیت ميجان ما را تقو

  .ديو شید که کمک ميد بداني زنده نشده اینکه ھنوز عارف نشده و به زندگيبا خواندن آثاِر مو@نا، ولو ا

  .مي شویگر سگ نبود، کمک ميم، مثل سگ اصحاب کھف، که دياما اگر عارف شو

 یبعض. د شوديد نا امينبا.  برسدی تواند به رستگاری بد ھم داشته باشد، می اگر من ذھنی شود که انسان حتیمعلوم م

  .  شوندید ميھا نا ام

   ".   ین مِن ذھنيھم"  کند؟ یوس ميد و مأي نا امیک

  ستيد کير صي شد که مسگ شناسا

  ست؟يشناسنده چ خدا آن نور اِ یا

  ست؟يِر شکار کي رسد که امی میي شناساۀبا@خره به درج سگ. شناسا شد سگ

  .  فھمدی شود، می اش متوجه میرغم جموِد فکري علی با@خره مِن ذھنیعني.  ستیِر شکار، خدا، زندگيام

  .دينکه سگِ اصحاب کھف فھميکما ا

   :دي جواب ندھید ولين سوال را از خود بپرسيشما ھم ا. مي کنیال را من سويحا@ ما ا

  .ن سوال جواب ندارديا ست؟يشناسنده چ آن نور ِ، خدایا
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 جواب آن ما را در ذھن ی دوست دارد جواب دھد ولیليذھن خ. ن نور خداستيد آن نور شناسنده ھمييممکن است بگو

بطور . م خوانديآن قصه را خواھ.  دھدین سوال جواب مين داستان، به اي ا بعد ازینکه در داستانيکما ا.  داردینگه م

  :خIصه اشاره کنم

  ؟ یچه خورده ا :دي گویرد و مي گیوار مي دی را پایمحَتِسب، مست

  .از آنچه که در کوزه ست : دھدیمست پاسخ م

  ست؟يدر کوزه چ : پرسدیمحتسب م

  .از ھمان که من خوردم : دھدیمست پاسخ م

  ؟یتو چه خورده ا :سد پریم

  .از آن که در کوزه ست : دھدیمست پاسخ م

  ست؟ يآن که در کوزه ست، اسمش چ : پرسدیم

   چه؟یعني. دي گوی اسمش را نمی گردد ولیدور مھمچنان مست 

  .ست؟ي کست؟يشناسنده چ خدا آن نور اِ یا :دي گوینجا ھم ميدر ا

  . مي جواب دھست و به سوال ھمي چیاريھش :ميينکه بگويدرست مثل ا

  . دين سوال جواب دھيست؟ به ايخدا چ

  .ميل شويم تبدي توانیفقط مما ". ن سوال جواب ندارد يا" 

  .  تواند جواب دھدیذھن نم.  ماندی اُفتد، در ذھن میر مين سوال جواب دھد، گي که به ایھر کس

   استی چشمیکور نشناسد نه از ب

  ستھلست مَ ن زانست کز جَ يبلک ا

 ی او در نادانی مستۀست که چشم ندارد، بلکه بواسطيل نين دليست، به اينا نداند و نشناسد که پادشاه جھان کينکه نابيا

رت باشند ي که فاقد نور بصیان ظاھريناي بسا بی دارند و ای و معرفت قلبی باطنۀدي که دیانيناي بسا نابیا. ش استيخو

  .ید و نه از فقدان چشم ظاھر شوی می ناشی از کوردلین عدم معرفت و کژفھميبنابرا

نا ھستند، حضور را ي که چشم ندارند و نابی کسانیليخ" کور چشم دارد، اتفاقا.  داردی ست که جھِل مِن ذھنی کسکور

  . شوندی زنده ماو کنند و به یخوب درک م

  .  استمست یت شدگياز ھم ھو.  استمست ،جھلبلکه از . ستي نی چشمیاز ب شناسد، ی نمکوراگر 

  نيتر کور از زمچشمیست خود بين

  نين از فضل حق شد خصم بين زميا

  : کندی را مطرح میحا@ مو@نا موضوع مھم

  .ندي بین به برکت فضل حق، دشمن را مين حال زميست، با اين ني چشم تر از زمی بیچ کوريھ

  ار است؟يم، ھشي روی آن راه می که روینين زمين، ھمين زميا ايست، آين ني ما ھم کورتر از زمیِ مِن ذھن

  ".ار است يھش. بله" 
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  ". زنده ست . بله" ن زنده ست؟ ين زميا ايآ

  ".زنده ست . بله"  زنده ست؟ یزيھر چ

  ".زنده ست . بله" آھن زنده ست؟ 

  ".زنده ست . بله" اه زنده ست؟ يگ

ز ھست و به يدر ھمه چ یي خدایارين ھشيا.  او زنده ستۀليبوس. به خدا وصل است.  وصل استیز به زندگيھمه چ

  . !مي انگارینھا را مرده مي ما  ایول.  دھدیرون پاسخ ميجھان ب

  .ت را بشناسديار است و از فضل حق توانست دشمن خودش را، دشمن انسانين ھشيزم

 م،ي از جنس جسم شده ایم که در مِن ذھنين است که ما متوجه شوين مثال ھا اي زند و منظور از ایحا@، چند مثال م

م و راه يم بفھمي توانی ما میعني. ستياز ماده کور تر ن. ستين کورتر نيست، از زمين جسم آنقدر ھم کودن نياما ا

  .د به خود اعتماد کندين صحبت ھا باي با ایھر کس. ميدا کنيخودمان را پ

  : آوردیاز قرآن ھم مثال م.  زندیچند مثال م

   را نواختید و موسي دینور موس

  کرد و قارون را شناختَخْسِف قارون 

  .دين قارون را شناخت و او را فرو بلعين زميھم. د و او را نوازش کردي را دی حضرت موسین، نور حقانيزم

  . و نوازش کرد  را نواختیموس پاسخ داد و ینور موسن، به يپس زم

که  شيو خزانه ھاقارون ن دھان باز کرد و ي بود، زمی موسۀقارون پسرخال.  و قارون را شناختَخْسِف قارون کرد

  . روندین فرو مي ست، ھنوز در زمیسمبل مِن ذھن

   چه؟یعني تواند بشناسد، ی را مین موسي تواند ببلعد، زمی را مین مِن ذھنيزم

 فھمد که به ین مين زميھم!. دي شده ایاري فھمد که از جنس ھشین ميد، زمي شویاري، اگر شما اXن از جنس ھشیعني

  !. ديه شده ا حضور زندیاريھش

 حضور یاريا نه، اگر به ھشيد ي به آن نداشته باشیشما کار.  تواند ببلعدی تو را مین خزائن قاروِن مِن ذھنيبنابرا

  .دي روین ميده شده و از بيد، با آن بلعيزنده نشو

  یَرْجف کرد اندر ھIک ھر َدع

  یااَْرُض اْبلَعيفھم کرد از حق که 

 78 ۀيآ(ن در ھIک کردن ھر آدم بد اصل و َنَسب به لرزه در آمد يزم :دي گوین است که م از قرآیه ايباز ھم دوباره آ

  . نداردی ست و اصل و نسب درستی که مدعیل و نسب است، کس اصی که بی کسیعني یَدع  .) اعرافۀسور

  .توھم است.  ستیست؟ من ذھني ندارد کی که اصل و نسب درستیکس

   :دي گوی ما، مۀل دھنديشکمو@نا از زبان ذرات ت" اتفاقا

نکه با َتَوھم  سر و ي ایم براي کنیشرويم پي توانیم نمين جسم ھستي در ای وقتیول. مي به خدا وصل ھستیيما به تنھا "

  ". م، توھم با@ سِر ماست يکار دار
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 یرا نابود مم که عIج ندارند و ما يري گی مثل سرطان میم و امراضي شویض مي چرا ما مر: ستی مھمیليمطلِب خ

  !. چه؟یکنند، برا

   کنند؟ ی توھم چگونه زندگۀِر سلطي ما زیذرات وجود، مي کنیم زندگي خواھیم و با دروغ ميستي ما راست نیوقت

  .! کنندین دروغ، زندگي اۀر سلطي خواھند زی نم وجوِد ماذراتِ . دروغ و توھم است"  کIیمِن ذھن

  .زمان صالح اتفاق افتاد. نابود کرد. رو ُبرد را فی اصل و نسبید و ھر آدم بين لرزيزم

  . شوندید، متقاعد نميايه از قرآن ني تا آینکه عده اي ایبرا.  آوردی از قرآن میاتيمو@نا آ

د و ي به جھان ھستی که شما متکیتا زمان. ن لرزه وجود دارديم، زمي که ما در ذھن ھستی شود، تا زمانیپس معلوم م

 ینکه روي ای ِکَشند، برایرک را مي ِکَشند، آن گیرک را مين گيدائم ا. ن لرزه وجود دارديد، زميستادي جھان ایرو

.  کندی حال و نابود می دھد، بی را اضطراب می اصل و نسبی لرزد و ھر آدم بین ميزم. ديستاده ايمقو@ِت آفل ا

  .ید؟ از جھان مادي آیاصل و نسب او از کجا م

ت يد، تبعين فرمان را فھمين ايزم.  آب را ببلع:ن گفتي، خدا به زمد از طوفان نوح بعرايز. فھم کردن باز ھم  يزم

  .گر نباريد :به آسمان ھم گفت. کرد

   :ِل مربوط به ماستيباز ھم تمث

  .  رود، به خود بِکَِشد و جذب کندیم و ھدر مي را که ما در جھان پخش کرده ایاري تواند آِب ھشیِن ما ميزم

 از. مين زاده شوين ذھن و زميم و از َرِحم اي را جمع کنیجھاِن ماد یِ فان پراکنده بر مقو@ِت یرايم ھشي توانیما م

را در َبر  ی اجرام سماوۀ ما و ھمۀھمن که يت از آسماِن زمي و به تبعميبزنرون، يبه آسماِن ب ی، کانال دروِن مانآسمانِ 

  .ميم، بگنجانياست، در خود جا دھن و آسمان ين زميه که ب تنوعات، آنچۀ باورھا، ھمۀ مخلوقاِت وجود، ھمۀ، ھمگرفته

   .!مي کنیدر اشتباه مـــــــ چقی تنگ نظرما درکه  مان کند یاد آوري خواھد یبنظر من مو@نا م. ميفضاداِر باش

وفان ن طيا. دي آیش مي ھر کس پیطوفان نوح در زندگ. ل طوفاِن نوح را شرح دادهيل، به تفصيمو@نا، در داستاِن ف

  .   نام  داردیانساليبحران من زمان، يدر رابطه با ما، ا

 ھمسر گرفتن، بچه دار :ی اجتماعی از قرارھایدن به بعضيا و رسي کرد بعد از جمع کردن مال دنی که فکر میانسان

متوجه  ی رسد، در پنجاه سالگی می جمع کردن، به زندگیدن، مدرک گرفتن، سِر کار رفتن و متعلقاتيشدن، خانه خر

  .  شودیدچار بحران م. سرش کIه رفته. دهي نرسی شود که ھمه را جمع کرده اما به زندگیم

 ی مو@نا میا، ھمراه است وليبا مIمت ھمسر، با مIمِت دن"  شود و معمو@ین بحران مي وارد ای به شکلیھر کس

 یش آمده را مي که از دردھا پیياير در دی ھا و حِس غرق شدگین گرفتاريزش ھا، اين رين لرزش ھا، ايا :ديگو

  .، درست کندیتواند خدا، زندگ

  ".  من شو یا سوار کشتيب " :در آنجا، نوح به پسرش گفت

ل ين طوفان و سيست و من از اي تو نی به آمدن در کشتیازين.  رومین کوه ميتر  بلندیمن به با@ ,, :پسر نوح گفت

   .ن فکر استي بلندترن کوه سمبليبلند تر.  ,, کنمیدا مينجات پ

  . شویا سوار کشتيست، بيل و طوفان ھا نيل و طوفان از آن سين سي دھد که اینوح به او ھشدار م
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 .ميل در رابطه با آن صحبت کرده ايبه تفص" قبI. دي کنعان پسر نوح را بلعیموج. از پدر اصرار و از پسر انکار

  . ميري پذی، و ما نم"شو  من یِ ا سوار کشيب " :دي گویاXن ھم خدا به ما م

   :دي گوی کند و میل ھا اشاره مينجا ھم به ھمان تمثيا

  ". تو آب را ببلع  " :ن دستور داديخدا به زم

  .  تواند دستور دھد که آب را بِکِشین شما ھم ميبه زم

م، يم، جمع کنيبِکِش مان را ید آِب زندگي ست که ما بای مان در جھان پخش شده، اXن موقعیاريم که تمام ھشيفرض کن

 متولد، به یيکتاي یدر فضا.  ستیيکتاي ی نوح، فضایکشت. مي خدا شوی نوح، سوار کشتیم، سوار کشتيار شويھش

  . ميحضور زنده شو

   با شررخاک و آب و باد و نارِ 

  خبر با ما و با حق با خبریب

 خبر ی بیان، عناصري ما آدمیِ  و ظاھریحل داده، در نگاِه سطي که ما را تشکیچھار عنصر، خاک و آب و باد و نار

  . با خدا در ارتباط و وصل اند" مايو فاقد ھوش و ادراک و ُمرده ھستند، حال آنکه مستق

  رير حق خبيما بعکس آن ز غ

  رين نذيخبر از حق و از چندیب

  .مي خبریم دھنده بين ھمه بي از حق و از ایم ولير حق آگاه و با خبري ما انسان ھا، برعکِس آن، نسبت به غیول

ر حق است و توھم است و ي جسِم خودمان، از ھر چه که غۀل دھندين جھان، بعکِس ذراِت تشکيذراِت ا ما بعکسِ 

  !.ميخبر ندار، )ھشدار دھنده ھا( رينذم اما از خدا و از يِر حق خبردارياز غ، رير حق خبيز غ ست، یر ذھنيتصو

 ی میم، ناراحتي شویض مي دھند، مری به ما ھشدار میع زندگينھمه وقايد، ايو گینھمه مو@نا مينھمه ھشدار دادند، ايا

  !.ستند؟ير نينھا ھشدار دھنده، نذيا... م، يم، خواب ندارين ھستيم، خشمگيم، اضطراب داريکش

  !.مي خبریاز ھشدار دھنده ھا ب. مي خبریاز حق ب . نه!.  دھد؟ی گوش میامبران آمدند، کسي، پیمو@نا، حافظ، فردوس

  شان @َجَرم اَْشَفْقَن ِمْنھا ُجمله

  شان وان حملهيز حيُکند شد ز آم

  ژه کدام است؟يت ويمسئول آن . تن زدندژه،ي وتيدند و از برداشتن آن مسئولي ترسی آنھا از حمِل امانت الھۀر، ھميناگز

  . ن گنج حضور استيھم م،ت است و جدا شدن از فُريي به ذاِت خدایارين ھشين عشق، ھميِت خاص، ھمي مسئولآن

ق ي شود، از طریق ما آگاه ميت، خدا، به خودش از طرييم، گنج حضور، خداين جسم و زنده ھستيکه ما در ايدر حال

  . ده انديت ترسين بار مسئوليدن اين عالم از کشي موجودات اۀھم.  کندیان ميما خودش را ب

  .  ,,مي ترسیم,, م، يو حا@ که ما ھم جسم شده و در ذھن ھست

 مان ُکند یشرويم، پيخته شده ايت آميوانينکه با حياما بخاطر ا!. ميده شده اينکار آفري ای، ما برا!مياما از چه بترس

  .است

  اتين حيم جمله زيزاريگفت ب
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  وات با حْق مَ یّ کو ُبود با خلق حَ 

  .ميزاري و پژمرده، بم و با حق مردهيات که با خلق زنده باشين حي ما از ا: جمادات و عناصر گفتندۀھم

  .دي مطالعه کنی، با تأنیم زمانيات را از کتاب استاد کرين ابي کنم شما ایخواھش م

   :ن چھار عنصر، آب و خاک و باد و آتش، گفته انديا

  . ،،!. زنده ست و با َحق، ُمرده) یحَ (نکه با َخلق ي ایم، برايزاري انسان بیِ اِت دروغي،، ما از ح

 یم، با آدم ھا زنده ولي دھیم، در رابطه با آدم ھا واکنش نشان مي مختلف زنده ھستی با آدم ھای ذھنما انسان ھا در منِ 

  .ميزاريب. مين کاِر انسان، متنفريآن ذرات گفته اند که ما از ا. ميبا خدا مرده ھست

  ند؟ي گویل داده اند چه به ما مي که وجود ما را تشکین عناصرين ذرات، ايپس ا

   :دي گوی وجود ما م ازیھر ذره ا

  ". ن جھان آمدم ين به اي ھمی مرتعش شوم، من برایي خدایانسان، اجازه بده که من به شاد ی آ"

مت خانه ام با@ نرفته، فIن ي شود، قیاد نمي کنم، پولم زیمن به تو فشار و اضطراب وارد م .,, نه ,, :ميي گویما م

 یاورده ام چه مينھا را که بدست نيز را به من نداد، اي فIن چینبت کرده، بچه ام زنگ نزده، فIيکس پشت سرم غ

   ...شود، 

  ".ارند ين ذرات ھشيا " :مو@نا گفت

   :ندي گوین ذرات ميو ا

  .! "ی دھی و به مردم فقط واکنش نشان مینکه تو با خدا ُمرده اي ایم، برايزاري بین زندگيما از ا "

  ميتيچون بماند از خلق گردد او 

  ميلد سَ يبایق را قلب منس حاُ 

ازمند ي نیده از آفات درونيم و رھي سلیز به قلبي اُنس گرفتن با حق نی ماند ولی ُبرد، تنھا می که از خلق می وقتیآدم

 یرد، او را به اُنس با خدا نميند و کنج خلوت گي ُگزیق دورينکه انسان از خIيگر به ِصرِف ايبه عبارت د. است

       ٨٨٨٨٩٩٩٩     ـ٨٨٨٨٨٨٨٨  ۀيدر آ. ن و آز و شھوات استي پاک و زدوده از غبار کیازمند به قلبي نیبا حق تعالرساند بلکه مونس شدن 

 پاک و زدوده از غبار، کفر و نفاق ی را سود ندھد مگر آنکه با دلی که مال و فرزندان، کسی روز: ُشعراء آمدهۀسور

   .    ديان به درگاه خدا آيو عص

".  شناسد ینکه خدا را که نمي ای شود برایم ميتي.  شودیچاره ميسان تنھا بماند، باگر ان ": ندي گویھمان ذرات م

 از توقع، که ی و عاریت شدگي از درد و ھم ھویت، عاريّ  از منی عاری خواھد، قلبیم مي ساده و سلی خدا، قلبیدوست

  ). ميري گیاد ميز ين مطالب ما چياز ا(. ميما ندار

  یا دزد دزدد کالهیچون ز کور

  یاا نالهيکند آن کور َعمْ یم

   چه؟یعني.  دھدی سر می را بدزدد، آن کور، ناله ایي، کا@ی از کوریاگر دزد

  .ميد ناله سر کني ما ھم بایعني
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  ده اند؟ياز ما چه دزد

  . ده انديرِت مان را دزدي و بصیيناياز ما ب

  د دزد او را کان منميتا نگو

  دم که دزد پر فنميکز تو دزد

  ش را؟ي کور دزد خو شناسدیک

  ايچون ندارد نور چشم و آن ض

 تواند دزد را ینا، چگونه ميدم و من دزد ُپر َفَنم، نابيد که دزِد تو منم، آن کا@ را من از تو دزدياگر دزد به کور نگو

  بشناسد؟

  .  دزددی ست که از ما مین دزد، مِن ذھنيست؟ اين دزد کيپس ا

  م؟يم، دزد خودمان را چطور بشناسي ات شدهي که با ذھن ھم ھویاريما، ھش

   ). زندیل ميتمث(!. ميکيبا دزد شر" اء را ندارد، اصIي چشم ما آن نور و ضیوقت

دن و خود را بعنوان ين مطالب و عقب کشيبا خواندن ھم. مين دزد را بشناسيم اي توانیما فقط به کمک عارفان م

  . ميم، بشناسيني ست ببیزد را که مِن ذھنم دي توانیر نورافکن قرار دادن، مي ناظر، زیاريھش

   کند چه بدزدد؟ی میاو ھر لحظه سع

  ر او را تو سختيد ھم بگيچون بگو

   َرْختید او عIمتھايتا بگو

  پس جھاد اکبر آمد عصر دزد

  ردد و چه بُ يد او چه دزديتا بگو

ده  ي را که دزدیيھا کا@ ھا و عIئمِ ه تا نشانیريد او را سفت و سخت بگي خود اعتراف کند، تو بایاگر سارق به دزد

  .ديبگو

 یزي تا اقرار کند که چه چ،یطان را تحت فشار قرار دھيا شينفس اماره و  یعنين است که دزد، ي جھاد اکبر ا،نيبنابرا

  .اره ستمّ جھاد اکبر مبارزه با نفس اَ . ده و ُبردهيدزد

 :دي گوید، ذھن تان به شما ميد و به ذھن تان نگاه کنيار دھر نورافکن قريد و خودتان را زياگر شما ناظر ذھن تان باش

  . دزدم ،،ی دزدم و چه می ھستم که از تو ممنن ي،، ا

دم، کور چه ي تو را دزدید من پول ھاي گوی که به کور می مثل آن دزد ،، دزدمیمن م ،، :اگر اعتراف کرد و گفت

  د بکند؟يبا

  .رد تا دزد فرار نکنديد دزد را بگيمحکم با

  گر چهيد که دييشتر ندزدد و به آن بگويد که بيد، نگاھش کنيندازي آن بی تان را رویِ د چشم ھايشما ھم بعنوان ناظر با

  .ديده، بگوي را که دزدیلي؟ تا او عIمت ھا و نشاِن رخت و پخت و وسایدي دزد
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جھاد .  ذھن، جھاد اکبر استیرھا کایيار بودن و شناساي نگاه کردن به ذھن و ھشیعنين فشار آوردن به دزد، يپس ا

  .ديد نفس خودتان را نگاه کنيشما با. بزرگ است

  . ,,؟ یدينم چه دزدي ،، بگو بب:دي گوی دھد و میرد و فشارش مي گیمثل ھمان کور که دزد را م

  . ردد و چه بُ يد او چه دزديتا بگو

  اتدهيد ُکحِل دياو@ دزد

   َتْبِصَرتیابي باز یچون ستان

 و یيناي دوباره بیريطان پس بگيا شيد، حال اگر نور چشم دلت را از نفس اماره و ي دلت را دزدنور چشمِ آن سارق، 

  .) ستیدن از امثال ترکيسرمه از چشم دزد( .افتي ی ات را باز خواھیرت باطنيبص

 ی  زندگۀنِش زنديوِر ما، ب حضیِ ينايو ب، )نشيب(ن دزد، َتبِصَرت يا. دهي چشم ات را دزدیينايب ،)سرمه(که او ُکحل " او@

 ی آگاه شده، و آن را محکم گرفته و میحا@ که کم. ميده و ما ھم کور بوده و متوجه نشده ايت ما را دزديينش خدايما، ب

    . دمي شما را دزدیيناي، خود دزد، اعتراف کرده که بیديم چه دزديپرس

   دلست حکمت که گم کردهٔ کالهٔ 

  ن آن حاصلستيقيش اھل دل يپ

ش يپ"  شده، گم کرده حتمای که دِل ما، چون از جنس مِن ذھنی حکمتیِ نش، کا@يم، که عقل و چشم و بي دانیحال ما م

  .  ش آدم خردمند به حضور زنده شده ستي کامل، پیِش انسان ھاين، پيقياھل 

  . کندیبه ما کمک م.  آن حاصلستنِ يقي ،ش اھل دليپم، ياگر ما متواضع شو

  با سمع و بصرکوردل با جان و 

  طان را ز اثرينداند دزد شیم

طان را از ي تواند دزِد شی اش نمیِد حسي، با گوش و دی ست، با آن جاِن ذھنی که کور دل است، دلش مِن ذھنیاما کس

  . اثرات آن بشناسد

  ". د ي گویدرست م" 

Iرا خراب یک رابطه دوستيد ي کنیبت ميد، غي شویک رابطه ميد و موجب خراب شدن ي شوین ميشما خشمگ" مث 

  . ,,!چه شد؟,,  :دي پرسید و بعد مي کنیم

م به يک آدم حکياما . ديد دزد را بشناسي توانی گذارد، نمی رابطه تان می گذارد، روی جسم تان می که رویاز اثر

  . دزدین دزد چگونه ميست و ايان چيد جري گویشما م

  .  دزددی چگونه میھنن من ذيد که ايني بید ميخودتان ھم اگر ناظر باش

  جوز اھل دل جو از جماد آن را مَ 

Iش اويق پيکه جماد آمد خ  

از دزد . گري دی ذھنیِ ا از من ھاي خودت و ی بجو، از اھل دل بپرس و نه از من ذھن اھل دلن سوال ھا را ازيتو ا

  ست؟ ينپرس دزد ک
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اِت ي جامد و فاقِد حی زنده به حضور، مِن ذھنیده، انسان ھاي به تکامل رسینکه از نظر عارفان، انسان ھاي ایبرا

  .  شناسدی ھا را نمیستين چي ست، ایمعنو

*  

  

  نده آمد نزد اويمشورت جو

   بگوی اَِب کودک شده رازیکا

  

  .دهي آغاز گرد٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٨٨٨٨ت ي پردازد که از بی میتي نقل حکاۀنجا مو@نا به اداميدر ا

  : گفتو  عارف آمد ن يانزد  خواست سوال کند، ی اش طالِب مشورت بود و می که با مِن ذھنیآن آدم

  .ان کنيم بي را برایراز،  بگوی راز،کودک شده پدِر ی اَب، ایا

  

  ستين در باز نين حلقه کي رو ز:گفت

  ستيباز گرد امروز روز راز ن

   :عارف پاسخ داد

اِن اَسرار يروز راز، روِز ببرگرد، دنبال کار خودت برو که امروز  ست،ين خانه گشوده نيدِر ا. ن حلقه بروياز ا

 و ی خواھد خود را راضی میست فقط با سوا@ت ذھني نین شخص، دنبال راز زندگي داند که ای مچرا؟، چون. ستين

  .!خشنود کندو سردماغ و 

  .ی ات آمده ایبا مِن ذھن. ی اش را نداریآمادگ" ست، چون تو فعIياِن اسرار نيپس امروز، روز ب

  در @مکان یگر مکان را ره بد

   من بر ُدکانیخان بودميھمچو ش

   :دي گویآن عارف خردمند م

.  داشتمیخ، دکانيبرو، مکان در @مکان نفوذ ندارد اگر قرار بود که مکان بتواند وارد @مکان شود، من ھم مانند مشا

  .ی ست، شوی فرمی که از جنس بیيکتاي ی وارد فضای توانی و نمیتو از جنس فُرم و جسم ھست

Jستی من ذھنمکان و یيکتاي ی فضامکان  .  

ندارد وجود ن امکان يد که اي دانیشما م( شود یيکتاي یت و با دردش بتواند وارد فضايّ ن منيکل و با اين ھي با ایاگر من ذھن

که از جنس @مکان من ھم ، )ميندازي مان را بی ھایت شدگيد دردھا و ھم ھويم، باي شویيکتاي یم وارد فضاينکه ما بتواني ایرا برايز

 یيکتاي ی بده و به فضایر و پولين نسخه را بگيم اي دھم و بگوی توانستم به تو نسخه ای کردم و می باز میھستم، دکان

  . امکان نداردیزين چيبرو، چن

  

  ".نده ادامه خواھم داد ي آۀ دارد، ھفتیگريتر دي قصه را که تۀيبق" 
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