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 ۲۳۹۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 دمیده دگر صبیح بنگر و خواب ز برجه

 رسیده آسمان از کوبان پای و جویان

 مست   و است یم وقت نشست   چرا جان ای

 پاکشیده نیست کس کشاکش این در آخر

 دست   بکوب برجه مست   رضای بهر

 گزیده پرراوق پرست   قدح دست  

 آن است یم خورم چه هر مستان چو مبی    را ما

 دیده دو مخموری نان مرا شود افیون

 ریاضت کنم من تا قیامت آن نگذاشت

 ناشنیده گوشیش ندیده اشدیده آن

 رایگان   دادیم زندگان   آب او

 بردمیده فردوس او قطره قطره از

ون گفتم چه هر دوست از  گفتم پوست بی 

 بریده دم گفتار جان آن دارد چه رس زان

 نبست   او رشک گر دهانم همه این با

 دریده دیدن   تو را آسمان جای صد

 را تابشش و خورشید جان ای داند چه یخدان
 آفریده جان این را آفرین داند یک

 ستاند ایجرعه چون نداندیم که این با

 وارهیده خویش از گردد خراب مست  

یز  را دین شمس ارسار دان   چه تو تیر
ون  خمیده چرخه زین تو اینجسته بی 

 

 ۱۰۸۴مولوی، مثنوی، دفی  پنجم، سطر 
 جهات بر کردی توزی    ع را هوش

زدیم ره نی 
َ
هات آن ایت رَّ

ُ
 ت

ش آب
ُ
 خار بیخ هر کشدیم را ه

 ِثمار؟ سوی رسد چون هوشت آب

 کنش خو را بد شاخ آن بزن هی   

 کنش نو را خوش شاخ این ده آب

ند دو هر  نگر آخر زمان این سیر 

 ثمر روید آن از باطل شود کی   

 حرام را آن حالل را این باغ آب

 والسالم ببیت   آخر را فرق

 را اشجار ده آب بود؟ چه عدل
 را خار دادن آب بود؟ چه ظلم
 موضعش در نعمت   وضع عدل

 آبکش باشد که بییح   بهر نه

 ناموضیع در وضع بود؟ چه ظلم

 منبیع را بال جز نباشد که

 ده عقل و جان به را حق نعمت

حی   پر طبع به نه
َ
 ِگره پر ز

 تنت بر را غم بیگار کن بار

 کندنت جان آن نه کم جان و دل بر

 بار تنگ نهاده عییس رس بر

ه خر  مرغزار در زندیم سکی  
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ط کردن گوش در را رسمه  نیست رسر

ط تن از جسی    را دل کار  نیست رسر

 مکش خواری کن ناز رو دیل گر

 چش زهر و منوش شکر تت   ور

 بد قند و نافعست را تن زهر

 مددنر  باشد که بهی   همان تن

م  کنش کم و تنست دوزخ هی  

یم بروید ور  کنش بر رو هی  

ب حمال ورنه
َ
ب باشر  َحط

َ
 َحط

َهب جفت چوهم عالم دو در
َ
 ُبول

ب از
َ
 را سدره شاخ بشناس َحط
 فت   ای باشند سیر   دو هر گرچه

 آسمان هفتم شاخست آن اصل

خان و نار از شاخست این اصل
ُ
 د

 حس پیش صورت به مانندا هست

 حس کیش و چشم بینستغلط که

 دل چشم پیش به پیدا آن هست

  آ دل سوی کن جهد
ُ
 المِقل ُجهد

 را خویش بجنبان پا نداری ور
 را بیش هر و کم هر ببیت   تا

 

 ۱۱۰۵مولوی، مثنوی، دفی  پنجم، سطر 
 طرف هر درها بست زلیخا گر

 منرصف جنبش ز هم یوسف یافت

 پدید ره شد و در و قفل شد باز

 برجهید یوسف کرد توکل چون

 

 ۸۳۶مولوی، دیوان شمس، ربایع شماره 
 بگشایند برت راه روی راه گر

 بگرایند هستیت به شوی نیست ور

 عالم در نگنیحر  شوی، پست ور

بنماین تو به تو ترانر  وانگاه  
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 بخش اول: 

ش برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع میکنم.  ۲۳۹۳با سالم و احوالیر از دیوان شمس موالنا رسر  

 برجه ز خواب و بنگر صبیح دگر دمیده *** جویان و پای کوبان از آسمان رسیده

 بجهه « ازخواب رسی    ع بیدار شو» گوید: تک ما انسانها یمپس موالنا خطاب به همه انسانها به تک
ً
مثل اینکه آدم متوجه بشود که دیرش شده و فورا

ون بجهد. ما هم االن متوجه یم  بلند یم شویم که از از رختخواب بی 
ی
 باید در ده سالگ

ً
شدیم ویل نشدیم االن پنجاه یا شصت یا خواب فکر و ذهن مثال

 هفتاد سالمان است. 

کنیم. ما دیگر از جنس فکر نیستیم. پس وقت  ما با فکر پس باید رسی    ع بیدار بشویم. بیدار شدن یعت  ما به عنوان هوشیاری خودمان را از فکر جدا یم

 یا هوشیاری زنده وارد ذهن یم هویتمدر ذهنمان هم
ی

شویم و از جنس یمشویم و آغشته هویت یمشویم و با فکرها همما به عنوان هوشیاری زندیک

خواهیم از آن بیدار بشویم ویل نه از آن بیداری که چندین سال طول بکشد. شویم و حاال یمیمفکر   

آمدنش یک ساعت طول بکشد! این که نمیشود. برخ  از ما )به اصطالح سالکان( که راه  انگار صبح آدم از خواب بیدار بشود و از رختخواب پایی   

، االن توی ذهن برخ  از ما مرده
ی

ویم و میخواهیم زنده بشویم به زندیک  را می 
ی

آید. ایم. در خواب ذهن بودن یعت  فکر حقیقت بنظر یمزندیک  

 است که ما  
ی

 بشویم از جنس حقیقت و خرد که در ذات ما یمدرحالیکه حقیقت اصل ما است حقیقت زندیک
ی

خواهیم بیدار بشویم و از جنس زندیک

«زود باش. خییل دیر شده. » گوید: . موالنا یمهست بشویم  

زند بیدارشدن از خواب را که ما از خواب صبح بیدار پس از خواب جهیدن منظور از خواب معمویل نیست. از خواب فکر است. موالنا تمثیل یم

آید. دمد در صبح به اصطالح آفتاب یمشویم و صبح که یمیم  

. در خواب فکر بودن زند که ما در خواب فکر و درد هستیمپس موالنا به موازات آن خوابیدن و بیدارشدن و صبح و آفتاب باال آمدن، تمثییل یم 

یم. خواب درد و فکرهای هم شود که ما درد ایجاد کنیم و با دردهایمان هم ییک بشویم. پس ما در سبب یم هویت شده هستیم که از آن باید بیر  

 نگاه کن و بگر. این نشان میدهد که توانان  نگریسی   و دیدن را داریم. در مثنوی خواهیم خواند امروز. بارها هم خواندیم  برجهگوید: موالنا یم
یعت 

 در دار ذهت  یممنن در ما هست. منتها االن این هوشیاری دار ذهت  هر دو با هم االمنکه این هوشیاری حضور و هوشیاری 
ی

چربد و هوشیاری زندیک

ها سیر  هستند. گوید که اینما ضعیف است. ویل هر دو را یم  

های خوب کند و از آن ییک میوهذهت  باطل است و آن ییک حقیقت و حقیق  است. این ییک درد ایجاد یممنگوید این امروز خواهیم خواند که یم 

ون بوجود آید. این ییک از جنس درد و خشم است و همیمبدست   است و انرژیش بد دارد که اگر بریزد به کار و فکر ما چی   بدی در بی 
ی

هویت شدیک
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ونآید. بال یمآورد که از آن درد یمیم  از طریق ما جریان پیدا کند به. این ییک اگر بریزد هوشیاری نر آید بی 
ی

ون  فرم زندیک اعمالمان به فکرهایمان، در بی 

. بنگرگوید که خود نیست. یمآوریم که میوه خوب دارند. زحمت نر ساختارهای بوجود یم  

کشدند. ویل باید کار زدند و زحمت نیمکنیم. اگر ما استعداد دیدن و بیدار شدن نداشتیم، عرفا این همه حرف نیمپس حاال ما هم خوب نگاه یم

ذهت  پر از شک هم هست. منکه این دادی از جمله این استعداد به عنوان پتانسیل، قوه  در ما هست منها ما شک داریم. برای اینکنید. هر استع

روند خودش هم بصورت قوه و استعداد هست. مرتب خودش را بیند که همه راه یمویل یک بچه یک ساله، دوساله در راه رفی   هیچ شیک ندارد. یم

طلبد. به چالش یم  

 یمیمبصورت چهار دست و پا راه 
ً
دهد. عضالت باید قوی بشوند. عضالت یک بچه یک ماهه که قوی نیست جنبد وعضالتش را ورزش یمرود. اوال

ییک. کند تا اینبینید که چقدر حرکت یماندازد. یمویل پتانسیل قوی شدن را دارد و بکار یم ها قوی بشوند. حرکت فی    

توانستیم ببینیم معنویمان االن ضعیف مانده و ما باید جنب و جوش معنوی بکنیم که این عضله معنوی ما قوی بشود. اگر نیم حاال ما هم عضله

. بنگر گفت به ما کهنیم  

اد در ذات خوب اگر این استعد« خدا با شماست. بلکه خدا شما است. »هفته قبل داشتیم و امروز هم بقیه آن را خواهیم خواند از مثنوی که گفت: 

« توانم! من نیم»شما هست پس این یک چی   تئوری نیست که بگویید که   

هان  که من این را خواندیم این است که اگر ما بدانیم ذان  که ما داریم ذات خدایت ما است، جدا از خدا نیست در ما نباید شک کنیم. ییک ازعلت

د و بلند یمداند که راه خواهد رفت. در اولی   فرصت می   را یمیمای که بچهکنیم به خودمان. مثل آن صورت ما اعتماد پیدا یماین شود و یا زبانش گی 

تواند حرف بزند. اندازد. زبانش هم خب ضعیف است پس زبانش را هم قوی میکند تا بتواند حرف بزند و شک ندارد که یمرا بکار یم  

مان باز بشود و ما هم حرف خرد بزیم؟ چرا ما به خودمان شک مان قوی بشود زبان معنویما چرا باید شک باید داشتیم در اینکه عضله معنوی

که جامعه و خانواده به ما گفته تو خدایت نداری... توهمی   جسم هست  و ما هم قبول کردیم. داریم؟ برای این  

نجا و مقایسه کردن خودمان با دیگران پرهی   کنیم و از آنجا بجهیم هویت شدن با ذهن و جسم شدن در آتوانیم از همیمپذیریم که ما حاال ما االن یم

ون. جهیدن حت  این معت  را یم دهد که شما االن بجهید و دیگر نخوابید. بی   

ون. یعت  بطورکیل یک دفعه خودمان را بعنوان هوشیاری خالص ا یم بی  ز فرمهای یعت  من و شما این استعداد را داریم که یک دفعه از خواب ذهن بیر

دهیم. ذهت  یعت  از فکرها جدا کنیم و دیگر با آنها آغشته نشویم. اگر آغشته نشویم واکنش نشان نیم  
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شناسید حاال اینجا یک صبیح میدمد که فرض . خب آن را شما یمشناسیمشیمگوید که نگاه کن ببی   یک صبح دیگر دمیده. نه آن صبیح که یم

یط شدید که یک واکنش نشان بدهید. االن چون کند و شما یاد گرفتهیمیک کیس یک کاری کنید که بی   تحریک و پاسخ،   رسر
ً
اید در ذهنتان مثال

ون، آن شخص همان کار را انجام میدهد ویل شما واکنش نشان نیم دهید برای اینکه از جنس هوشیاری حضورهستید. جهیدید از ذهن بی   

 باز شد بی   تحریک و  
 
یدم. االن این دو تا را من از هم جدا کردم و از  پس اینجا یک شکاف ی میگفتید من مییر  نبود و تا شما یک چی  

ً
پاسخ که  قبال

 
ی

یز است . شمس دین است. یعت  آفتاب معرفت است و آفتاب زندیک اینجا این صبح رو کرده که زیر این دو خورشید است. خورشید همی   شمس تیر

 است. اصل شما است. 
ی

کنید. تا شما این شکاف را باز یم است و خود زندیک  

 گفت  
ً
. همی   نگرننده که نگاه میکنید به ذهنتان. یعت  کمک کننده به خودتان نارصاگر بنگردید و این معادل این است که شما بعنوان ناظر و قبال

ی یمیمنگاه میکنید  کنید کنید به ذهنتان و چون نگاه یمیل شما نگاه یمخواهد واکنش نشان بدهد ویمگوید و ذهن شما بیند که که یک کیس یک چی  

آید و تا تمام نشده یک یم.  این شکاف باعث شد که سلسله فکر که این لحظه یک فکر در ذهنم فاصله افتاده بی   تحریک و پاسخ یا واکنش شما 

دمد. آید، این بریده بشود وصبح شما از انجا هست که یمیمفکر دیگر   

خواهید که صبحتان بدمد. اگر شما تصورتان بر این است که اگر بعد از این فکر یک فکر دیگری اگر شما فکر را به فکر دیگر وصل کردید شما نیم

و این  اید. پس شما در خواب هستید ها هم فکرهای دردناک هستند اگر اینها پشت رس هم نیایند شما مرده... که ایننیآید و بعد از آن فکر بعدی

 همان در خواب بودن است. 

پس « . خدا با شما ست یا خدا شما است»کنید. برای اینکه هفته قبل گفتیم: حاال اینها را میگوییم تا بیدار بشویم و اینکه شما به خودتان شک نیم

د و اراده آزاد خودتان کنید و شک ندارید که این استعداد بیدار شدن در شما هست. این باعث یمیمکنیدو اعتماد شک نیم شود که شما تصمیم بگی 

ید.   Independent willیا  Free willرا   یعت  خواست آزاد یا توانان  انتخابتان به عنوان انسان و مزیت شما به حیوانات و یا گیاهان است را بکار بیر

ون. بصورتبینید و انتخاب یمیعت  شما این لحظه یم  ما اینها  کنید که از ذهن بجهید بی 
ً
 نکنید و تقلید نکنید. چون قبال

ی
هوشیارانه و مثل قبل زندیک

 یمخواهیم صبح ما بدمد و به عنوان اینکه خدا یمرا با تقلید یاد گرفتیم. االن یم
ی

 کند و زندیک
ی

 کند خواهد در من زندیک
ی

خواهم یمخواهد در من زندیک

 کند یمببینم که خدا چطور در این فرم 
ی

 منحرص بفردی است و با دیگران ییک نیست. من خواهد زندیک
ی

 را طرح کنم. یمو این زندیک
ی

خواهم این زندیک

دمد شما ریزد همی   که صبح یمریزید. این من شما نیست که طرح یم. البته شما هم نیمکنید که طرخ بریزید این طرح را من باید بریزم. شما قبول یم

 چطور یم
ی

 کنید و شما او یمخواهد خودش را بیان کند و چطور یمخواهید ببیند که زندیک
ی

 کند و شما چطوری میخواهید زندیک
ی

خواهد شما را زندیک

آمد و یک خدای ذهت  ذهت  قبیل نیستید که از تسلسل فکرها و ایجاد دردها بعنوان یک تصویر ذهت  در ذهن ما بوجود یممن. شما دیگر آن هستید 

کنید که او ما هست و بنابراین یک تصویر ذهت  هم برای خدا در ذهن کریم که ما او هستیم برای اینکه او دارد وانمود یمکرد. فکر یمهم منعکس یم

 ساخته! 
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 کنیم و ببینم که ما به عنوان یک انسان که اراده آزاد داره و با خدا ییک استیم . خواهیم بگذاریم کنار حاال ما آن برنامه را یم
ی

االن  خواهیم زندیک

 
ی

کند. یمچطوری زندیک  

که این صورت خواهم. تا زمان  خواهیم ببینیم که من چطوری یمیم. خواهیم قبول کنیمخواهیم مقایسه کنیم و حرف دیگران را نیمبا دیگران نیم 

دید. و ییک از نشان د شما این خدایت خودتان را و اراده آزاد خودتان را اعمال نکردید و بکار نیر هایش به این که ما زنده شدیم و جهیدیم این است هنگی 

خواهیم دیگران را عوض کنیم. که ما دیگر نیم  

 ییک از مونیع که نیم
ً
توانیم به کنیم که باید دیگران را عوض کنیم وبه دیگران کمک کنیم! ما نیمیمگذارد ما از خواب بجهیم این است که ما فکر اتفاقا

ان را عوض کنیم یا دیگران را از درد آزاد کنیم. این آزاد کردن دیگران از این که درد نکشند با روشن کردن چراغ که دیگران دیگران کمک کنیم و یا دیگر 

 جلوی پای خودشان را ببینند خییل فرق دارد. 

. ویل یک چراغ روشن یمپرسد که من چکار کنم؟ من باید بگویم که من چه یمیماگر کیس  کنیم تا شما ببینید که شما چطوری راه دانم که تو چکار کت 

وید!   می 

مان آن است. ویل اگر بگوییم که چکار کن این کنید که آن شخص اراده آزاد و آن قوه راه رفتنش را بکار بیاندازد. ما وظیفهیعت  شما دارید تشویق یم

 نیسدانیم و تو نیمما یم»یعت  
ی

، تو از جنس زندیک ، تو نباید خالق باشر ، تو خالقیت و اراده آزاد نداری و من هر چه که بگویم آن را اجرا کن و دان  ت 

«فقط من بلد هستم!   

 این را کیس 
ً
کنیم که یاد گرفتیم! جهیم این است که ما فکر یمذهت  گرفتار است و ییک از موانع دیگری که از خواب نیممنگوید که در یماتفاقا  

 بخش دوم:  

فت نیم  هر موقع شما فکر کردید  کنید. استاد شدید! هر موقع ما فکر کردیم که استاد شدیم که خدان  نکرده شما یاد گرفتید کارتان تمام است و پیشر

هان  هست که ساده هستند و حس دانا بودن اگر به شما دست یم
فت ما متوقف شده. اینها چی   دهد باید بیندازید دور و برای آن جا هست که پیشر

 جلوی درد کشیدن بچهمناینکه این مال 
ً
م! ذهت  است. حس دانا بودن و همراه با عوض کردن دیگران و یا اینکه من قدرت دارم جلوی مثال ام را بگی 

 نه ما چنی   قدرن  نداریم. 

د، بلند بشود یواش پا اگر راه نرود که این  یواش راه نرود و چهاردست و چطور بچه ما عضالت پایش را باید قوی کند و اگر قوی نکند و می   را نگی 

شود اگر نجنبد! عضالت دست و پایش که قوی نیم  

 تو تکان نخور و من بجای تو تکان یم»تان بگویید: توانید به بچهیمشما 
ً
صورت توانید چون در ایننه نیم« خورم؟تو یک سال یا دو سال داری اصال

کند. بچه رشد نیم  
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، دیگر درد نیمفکر نکن. من یم»توانید به کیس بگویید شما نیم. طور استدر قسمت معنوی هم همی    کیسر و به حرف من دانم اگر این کار را بکت 

د و بلند شود و دوباره بیفتد و دوباره بلند شود و دوباره بیفتد. منتها ما چراغ را روشن یم« باید گوش بدیه.  گوییم: کنیم. یمنه ! او هم باید می   را بگی 

« دانیم ویل شما خودتان هم باید اینها را تجربه کنید. را یمما اینها »  

کنیم هر لحظه توی یم Incarnateحاال پس ما فهمیدیم که صبح انسان خر هست. صبح ما از فاصله دو تا فکر اینکه یک جور دیگر بگوییم که ما 

رویم توی یک فکر دیگر. فاصله این دو تا فکر ییم و یمآ آن فکر در یم شویم و از یمشویم توی یک فکر. به صورت فکر بلند یمیک فکر. یعت  زاییده 

 این کار را یم
 
توانیم آرام باشیم و آرام آرام.... یم. ما کنیم. الزم نیست که ما فکر را به فکر وصل کنیمصبح است.  این صبح ما دمیده و ما اضاف

کنیم یعت  شود  یعت  ما فکر را به فکر وقت  وصل یمذهت  نو به نو هر لحظه ساخته یممندانیم که یمذهنمان آرام بشود ساکت بشود و ما هم این را 

 « باف. جوالهه هست  »گوید: یمبافیم. بقول موالنا که یمذهت  را داریم من
ً
 بافد. یمیعت  این بافندۀ هست  در ذهن این من را  مرتبا

ی یمبعض  موقع کنیم آن قسمت را. کنید و با توجیه تعمی  یمیمکند، توجیه یمشود تعمی  گوید و یک قسمت ما کوچک یمها هم ییک یک چی  

یک . کند. از طریق بافی   مثل عنکبوتیمکند و خودش، خودش را تعمی  دوباره آن قسمت ما که کوچک شده بود حاال خودش را با توجیه بزرگ یم

 یمیمگوید و آن قسمت ما آسیب یمکیس یک چی   بدی به ما 
ً
، تو اله »گوییم: یمبافیم و به او یمرویم و آن قسمت را بیند و ما فورا تو کوچک هست 

، تو نر 
ذهت  ما بزرگ باشد منین شود تا اتا آن قسمت را تعمی  کنیم و این تعمی  کردن ما بوسیله فکر مرتب انجام یم«  سوادی و نفهیم. و بله هست 

 با قیاس با دیگران! 

ها بیدار یم . شویم که اینحاال داریم نسبت به این چی  
ی

 نکنیم.  زنده بشویم به زندیک
ی

طوری زندیک  

 که از این جهیدن از خواب ما تولید شد »گوید یم
ی

 است.()آسمان رمز زند  جویان و پای کوبان از آسمان رسیده است. این صبح و یا این زندیک
ی

یک  

 ما را جستجو یم 
ی

 از جنس یمگوید این زندیک
ی

 کند.  پایکوبان است یعت  از جنس شادی و آرامش است. پس زندیک
ی

کرده که خودش را در ما زندیک

شود. ما هیچ از جنس عزا و غم نیستیم. آرامش است. صبح ما خدایت ما از جنس آرامش است که اگر ارتعاش کند شادی یم  

یم و غصه ذهت  ما عزا یممنطور به ما وانمود کرده که غم و عزا یک ارزش هستند.  در این ذهت  مناین   مند هستم و . چون من غصهخوریمیمگی 

ام یم گذارم. چون از جنس درد هستم. دردمند هستم و درد را دوست دارم هرکیس و هر رویدادی را هم که دردناک باشد دوست دارم و به آن احی 

 این لحظه دارد ویل ز 
ی

 کند. پایکوبان است در حال رقص یمیمندیک
ی

. کند؟ شما را یمچه کیس را جستجو جویان آید. آید در شما خودش را زندیک  

 یم
ی

« من از جنس شادی هستم واگر شادیم را در تو خرج  نکنم پس در کجا خرج کنم؟! »گوید: خب زندیک  

ی نتواند بخرد برای خب یک جان  برود تا این فرض کن یک کیس صد میلیون دالر پول دارد.  ها را خرج کند اگر خرج نکند، یا نتواند خرج کند و چی  

 را پسراحتیش این بدرد نیم
ی

 زنده نشده است. تمام رنجشیمانداز خورد که. ما زندیک
ی

های ما، موقیع است کنیم بصورت درد. تمام دردهای ما زندیک

 خودش ر 
ی

 کند. مقاومت یمکه ما نگذاشتیم زندیک
ی

ه ا در ما زندیک  و این بصورت درد در ما ذخی 
ی

شود. یمکنیم در مقابل زندیک  
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خواهید. خواهید؟ البته که نیمآیا شما این را یم  

ی را فهمیدیم که ما باید رسی    ع از خواب ذهن بیدار بشویم. نگاه کنیم! چون  ین صبح و این توانیم ببینیم یک صبح دیگری دمیده و ایمپس ما یک چی  

 و هوشیاری است که جویان و پایکوبان آمده، تا من را پیدا کند که شادیش را در من خرج
ی

کند و   آفتاب )که در صبح آفتاب است.( آفتاب همان زندیک

 من شادی را از طریق او حس کنم و حس خرد بکنم. 

د که در طول تاری    خ هر کیس که عاشق بوده خردمند هم بوده. شادی و خرد دو روی یک سکه هستند. شادی و عشق ییک هستند. شما نگاه کنی  

 بوده نر منهر کیس که خشمگی   بوده و از جنس 
خرد هم بوده! ذهت   

گوید: یمحاال   

است و مستی *** آخر در این کشاکش کس نیست پاکشیدهیمی جان چرا نشستی وقت ا  

 کن. »گوید: به شما یم
ی

؟! زندیک « ای جان، ای جان من چرا نشست   

د حاال شما هم به جان خودتان بگویید. جان بجای این  رود، حاال زنده یمیمکه در ذهن برود و بمی 
ی

. شود به زندیک  

 نو به نو در اینجا انرژی است که از صبح یم دمد. هر لحظ یماست. ) یمشما منتظرخر هستید؟! االن وقت 
ی

رسد به ما( ما هم نو به نو یمه زندیک

 را یم
ی

یم. چون بلد نیستیم خرج کنیم، زندیک کنیم. بریم تو ذهن ودردها و فکرهای قبیل را تکرار یمیمگی   

یمیمذهت  من  یم که این کار را نکنیم.( یا وقتمان را یمکنیم )خب حاال یاد کاریم یا یک جایمان را تعمی  گذاریم تا با ییک حرف بزنیم ثابت کنیم که یمگی 

 به آن شکل نبوده. یا اینفالن»
ً
طوریکه او خواسته من را کوچک کند من که من بزرگ هستم وآنکس که به من فالن حرف را زده غلط گفته و واقعا

 تمام کوشش ما به این است که « کوچک نیستم و شما بفرمایید من را تایید کنید. 
ً
دنیا به ما بگوید که ما آدم حسانر هستیم و ما موفق یا نه اصال

 هستیم! 

پیشه گان و ثروتمندان و یا افرادی یمگوید.  تازه به آنهان  که خب دنیا هم به چند نفر بیشی  نیم  آنچه که مصطلح و معمول است به هی 
ً
گوید فعال

 یمهای بزرگ و پول زیاد دارند. که البته آنها هم در درد زنکه خانه
ی

شما موفق هستید و آنها هم »گوید: یمای کنند. گایه اوقات دنیا به یک عدهدیک

ی در ما خوشبخت است؟! ما پر از درد و غم و یمشنوند و یم گویند که نه این دروغ است. ما کجا موفق هستیم! کجا خوشبخت هستیم! چه چی  

« گوید! چقدر پول دارید هم امکانات دارید و هم مشهورهستید. یمبه خوشا بحال شما و به»گوید: گرفتاری و محدودیت هستیم. و حاال دنیا به ما یم

 ما هست که عوض شده»دانند که این یک دروغ است. یمآنها 
ی

پول و پله جمع . حاال شانیس که آوردیم این است که کیم این فقط وضعیت زندیک

پیشه شدیم و یا بازیک تا « دانیم که پر از درد و غم هستیم. یمن فوتبال شدیم یا سیاستمدار شدیم. ویل خودمان شده و مشهورهم شدیم یا هی 

که این صبح بدمد. وقت    
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 است که این لحظه یمیم شنوید که االن وقت نوشیدن آن آیا شما این را یم  است و مستی یمای جان چرا نشستی وقت 
ی

آید؟ زندیک  

  * بیخبر از نو شدن اندر بقا ** شود دنیا و ما یمهر زمان نو 

 نو 
ی

  نو به نو یمیمهر لحظه زندیک
ی

خواهد نو به نو به شما شادی بدهد. یمرسد. شود. هر لحظه زندیک  

سد *** مستمری  نماید در جسدیمعمر همچو جوی نو نو مبر  

 مثل جوی، نو نو یم
ی

 منگرفتیم که نو به نو این   آید. نو و نو! ما هم یاد یمرسد. ویل بنظر پیوسته عمر و زندیک
ی

ذهت  را تجدید نکنیم. نو به نو زندیک

 کنیم. 

. بینید که آن کار قبیل را دیگر نیمیمصبح ما هم بی   تحریک و پاسخ ما است. این لحظه را بپذیر فرم این لحظه را بپذیر  کت   

ون. گفتم بیدار شدن یعت   یم بی  یط شده باید بیر های فکری و تماشا کردن فرم از فرمجدا شدن بعنوان هوشیاری نر ما از این بافت فکری رسر

 ذهنمان. 

ون، قشنگ یم کند.  توانید ذهنتان را ببینید و ببینید که ذهنتان چکار یماگر شما بجهید بی   

کشیم، در این طرف را یمد و ما هم آنکشتوانیم اینطوری معت  کنیم که ( در اینکه خدا ما را یمیمای انسان در این کشاکش و) یا »گوید: حاال یم

«کشاکش هست  یک نفر نیست یک باشنده نیست که پایش را عقب کشیده باشد. یک نفر نیست که به غی  از انسان که قهر کرده باشد!   

اض    قهر کرده اید؟ اگر کردید. آشت  کنید. هر موقع که شما اعی 
ی

 یمآیا شما با زندیک
ی

ی یعت  با زندیک کنید. یم قهر کنید به چی    

 قهر یماگر با همشت قهر 
ی

. اگر با بچهیمکت  یعت  با زندیک  قهر یمایت قهر کت 
ی

 قهر یمکت  یعت  با زندیک
ی

اض داری با زندیک . اگر اعی  . یعت  یمکت  کت 

 نیمنیم»گون  یمکت  و یمقهر 
ی

 شادیش را نو بخب در این« خواهم! خواهم. من زندیک
ی

تواند برساند. یمه نو به شما صورت زندیک  

  
ی

 ییک هستید و خودتان را از زندیک
ی

 یمموقیع که شما در فضای یکتان  این لحظه با زندیک
ی

 کند. شما آن موقع هست یمشناسید زندیک
ی

تواند شما را زندیک

 هستم. ویل شما خودتان را در ذهن پنهان کردید و پر یمکه 
ی

ها را کشیدید. آفتاب طلوع کرده ویل شما در اتاق دهتوانید بگویید که من از جنس زندیک

ها را کشیدید و در تارییک نشستید. هستید و پرده  

ی یمدانید خر هست؟ ما اراده آزد داریم. شما نگویید که خدا ما را یمحاال اشکال کار  بیند بیآید ما را نجات بدهد و رحم کند کمک کند. نه چنی   چی  

 بشود و به ذهنتان نروید یمشنوید، یمها را اد دارید و االن ایننیست. شما اراده آز 
ی

ون و از جنس زندیک ید بی  . توانید با تشخیص خودتان از ذهن بیر

ید. اراده آزاد دارید یم توانید همیشه توی ذهن باشید و تا آخرعمرتان درد بکشید و بعد بمی   
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 پخش کردیم مال رودیک بود که 
ی

ُمست  یعت  ِگله.  یعت  « ُمستی نکن! که نشنود او ُمستی *** زاری مکن که نشود او زاری»گفت یمامروز یک آهنیک

شوند. ! خدا زاری نیم. زاری مکنشوندِگله نکن! خدا گله را نیم  

ی هر چقدر بیشی  زاری کت  بیشی  از جنس زاری یم بشنوید و بیاید به من رحم کنم تا خدا یممن زاری »روی. نگویید یمشوی و بسوی زاری بیشی 

(« کند!  ک است و این کافری است )به اصطالح دیت  این دون  است این رسر  

 زاری نکن! 

برو تا قیامت زاری بکن.   رو تا قیامت آید زاری کن *** یک رفته را به زاری بازآرای    

. این ذهن است. زاری ذهن استخب آنچه که گذشته و تو به زاری نیم . توان  برگردان   

 غی  از ما. ما قهر کردیم! پا عقب ای، درخت قهر نکرده، حیوانات قهر نکردند، سنگپس هیچ باشنده
ی

ها قهر نکردند، آب قهر نکرده از زندیک

خواهم. گوییم که نیمیمکشیدیم. االن تو ذهن هستیم و   

 کله به کله هستید و منذهت  را ایجاد کنیم برای اینکه منخواهیم یمگوییم که یمهمی   االن 
ی

ذهت  را ایجاد کردن معنیش این است که شما با زندیک

 آشت  
ی

 آشت  کنید. با پذیرش اتفاق این لحظه با زندیک
ی

وقت   داریمکنید. چون ما هوشیاری ذهت  و جسیم یمدعوا دارید. این کار را نکنید و با زندیک

نگاه کنید همیشه این لحظه را که از  گویم. نه اگر شما با ذهنتان با هوشیاری جسیمیملحظه را کنید که من فرم این یمگوییم این لحظه شما فکر یم

 هست در واقع بصورت فرم این لحظه خواهید دید و با فرم این لحظه هم ما دعوا داریم. 
ی

 جنس زندیک

گویید که این لحظه را یمام دعوا دارم پول ندارم. حاال شما بچهمن با همشم دعوا دارم با »طوری باشد! خواهیم که این لحظه ایندر حقیقت ما نیم

«خواهم. خواهم از این لحظه فرار کنم. یعت  چه که توی این لحظه باش؟! من این را نیمیمقبول کن با این لحظه باش!  ویل من   

 ایمطوری دانید چرا اینیم
ی

. یمفقط داری فرم این لحظه را ست چون هوشیاری جسیم بینید؟ این همان چشم بد است. این لحظه را که زندیک بیت 

! نه. یمطوری کت  که من این لحظه را که اینیمشما فکر  گویم قبول کن که همیشه اینطوری بمان   

وع  دهد. اینیم. پذیرش فرم این لحظه شما را با خدا آشت  برای یک لحظه با این لحظه آشت  کن و فرم این لحظه را بپذیر  نو به نو یمرسر
ی

کند زندیک

تکانید. در آخر مثنوی امروز اگر برسیم یم.  یعت  شما دارید خودتان را شوید به هوشیارییمشوید به خرد و زنده از شما عبور کردن و شما زنده یم

. بجنبان خودت راگوید یمخوانم که یمبرایتان   

ون این لحظه غی  قابل تحمل است. این لحظه را در آغوش بگی  و بپذیر و از آن فرارنکن. چون این پس بنابراین شما فرار نکنید از این لحظه چ 

، از جنس فضای زیر این لحظه   است. حاال کاله این وضعیت را پوشیده و اگر  با آن آشت  کت 
ی

شوی از یم یمفر شوی یعت  از جنس نر یملحظه زندیک

کردیم. آفتاب از یمکند همان آفتانر که صحبتش را یمتپد و آفتاب شما طلوع یملحظه را بپذیری صبح شما شوی. اگر شما فرم این یمجنس صبح 
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. فقط در یک نفر نیست همه آید باال و شما شک نکنید برای اینکه این استعداد طبییع شما است در همه هم هست و استثنا هم ندارد درون شما یم

و استعداد هستند. ها دارای این خاصیت انسان  

*** دستی قدح پرستی پرراوق گزیده  بهررضای مستی برجه بکوب دستی

 مست است. 
ی

 است. زندیک
ی

 مست  همان خداست همان زندیک

 شادی است و غی  از این نیست. عزا توهم است ولو اینکه باارزش بنظر بیاید. بهر رضای شادی بهررض 
ی

.  زندیک ای بخاطر خدا و بخاطر رضای مست 

 و خدا، تو بیر و یک دست  بکوب و برقص و شادی کن!  بکوب دست. زند 
ی

شناسد. یمدست  که قدح را دست قدح پرستی یک  

ییک را که نیمیمکدام دست را  گوید. گوید. دست معنوی را یمگوید؟ این دست فی    

 
ی

 را در تمام ذرات وجودت حس کن و خودت هم . این ارتعابگذارشادی در تو ارتعاش کند. یک دست معنوی بکوب و زنده بشو به زندیک
ی

ش زندیک

اب صاف( پر از هوشیاری خالص است که از فرم راوق. پر از پرتحرک بشو  ون است )راوق یعت  رسر ون کشیده شده. شما که پریدی بی  های ذهت  بی 

ون کشیده شده از فرم . شما هوشیاری خالص شدی. هوشیاری خالص یعت  هوشیاری بی  ون و این همان متولد یمداری خودت را  های ذهت  کیسر بی 

 است
ی

اب صاف کردن خود ازاین رحم ذهن است. منتها این راوق صاف است. این راوق گزیده است. راوق انتخاب شده راوق زندیک . این رسر

 که شما هوشیارانه است و با اراده آزاد شما هم ارتباط دارد. شما هوشیارانه انتخزندگیست
ی

ون و . زندیک ون و بیای بی  ید بی  اب کردید که از ذهن بیر

 را 
ی

اب زندیک ی که هم رسر انر را بگی 
. یماالن یک رسر خوری و هم از آن هوشیار هست   

 را. ویل یمخوب ما تا حدودی االن هم  
ی

اب زندیک ذهت  هم داریم. اگر ما در این بدنمان هوشیاری نداریم، پس این جریان گردش خون، منخوریم رسر

دهید؟ این بدن یمشود؟ مگر شما اینها را انجام یمین همه جریانات عصتر و این همه غدد ما و این همه هزاران اجزای دیگر چطوری کارشان انجام ا

کند؟ هوشیاری! یمپیچیده را االن چه کیس هست که اداره   

یک هوشیاری هست که این »ید به خودتان اعتماد کنید که خب تواند بیدار بشود؟ خرد ندارد؟ شما نباخب این هوشیاری که در شما هست نیم

 ر ا براساس آن هوشیاری که من را االن اداره یمکنم! من هوشیارانه کند من که نیمیمبدن من را اداره 
ی

اب زندیک توانم به او بیدار بشوم و هوشیارانه رسر

ست. این که )اظهر من الشمس است(  فهمیدنش آسان ا« کند بخورم. یم  

انر که شما با همان اراده آزادتان انتخاب 
شویم به خودمان هوشیاری یمشویم. هوشیار یمشویم و بیدار یمکنید. تکه تکه ما هوشیاری یمپر از رسر

ذهت  منای جهان که در ه. این همان قائم به ذات بودن هم هست. وقت  قائم به ذات خودمان بودیم به دیرکشویمیمشویم به هوشیاری و زنده یم

. احتیاج داشتیم و االن دیگر احتیاج نداریم  

ن چو مستان هر چه خوریم  است آن*** افیون شود مرا نان مخموری دو دیدهیمما را مبیر  
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 . . یا به چشم مستان به ما نگاه نکن. با چشم فرم به ما »مخموری یعت  همان مست  اب انگوری مبی   «نگاه نکن. تو ما را مثل مستان رسر  

اب انگوری که نیست!  ما االن در ذهن مست منیت خودمان هستیم. یک هوشیاری ذهت  داریم. هوشیاری من   مست رسر
ً
دار مستان در اینجا حقیتا

اب انگوری مست شده نگاه کند به کیس که دارد تلو  هم مثل من  کند که او یمخورد فکر یمتلو ذهت  مثل مستان است. چون اگر یک مست  که با رسر

اب خورده.   مست است دیگر! رسر

ریزد به آن. یمچرا؟ برای اینکه من هر کاری میکنم شادی درون من « است. یمخورم یممن هر چه که »گوید: یم  

، هر کاری که   
ی

ریزد به آن کاری یمشود و  یمکه شادی از وجود او خرج برد. چرا؟ برای اینیمکند لذت یمکیس که زنده شده به هوشیاری یا به زندیک

 لذت دارد! یمکه 
ً
کند. نه اینکه آن کار واقعا  

دهد و هیچ هم خسته یمکند. رسویس یمکند. شاد هم هست و شوخ  یمکند که کیف هم یمبینید که یک کاری یمشما برخ  از انسانها را نگاه کنید.  

«آید. آید از کارم.  خوشم نیمخوشم نیم»گوید: یم. کند یمکند مثل اینکه دارد کوه ت( کار یمگوید ریاضیمشود. یک کیس هم ) که در پایی   نیم  

 هر چند دقیقه لعل ونفرین یمیمکشد وقت  که کار انجام یمزجر  
ً
. که در پایی   فرستد به خودش و کارش و کارفرما و هر چه که کار هستدهد. مرتبا

«. این ریاضت است»گوید: یم  

 
ی

( گایه اوقات ما به یمشما اگر با درد و غم  زندیک دهیم این اسمش ریاضت ذهنیمان خوراک نیممنکنید این ریاضت است. )ریاضت به معنای منق 

 زنده بشوید آن 
ی

ی بخواهد به او مناست. شما وقت  به زندیک «برو بشی   رس جای خودت. »گویید: یمذهت  اگر یک چی    

 زنده بشوید او این هم اسمش ریا
ی

ی رود و یمیمضت است. ویل اگر شما به زندیک دار مندانید آن یمخواهد که یمنشیند رسجای خودش. او از شما چی  

 زنده بشوید نیاز 
ی

گوید که: . گایه اوقات اسمش ریاضت است ویل اینجا در پایی   یمگویید شناسید و به آن بله نیمدارتان را یممناست. اگر به زندیک  

نگذاشت آن قیامت تا من کنم ریاضت *** آن دیده اش ندیده گوشیش ناشنیده    

«خورم این افیون است. یماست. نان که  یمکنم یماست. هر کاری که  یمخورم یمهر چه که من »گوید: یمپس   

اب   ایش بیشی  بشود. یمقدیم تریاک را قایط رسر آید به رسم مثل افیون است. یا حت  غذای معمویل که یمخورم، هرفکری که غذا که یم»کردند تا گی 

«کند. یمخورم این من را مست یم  

 هم او را مست 
ً
شود. غذا، حرف زدن با مردم و کارمان و یمرای وجودمان آید و گوایمخورند. نه! خوشمان یمکند؟ چون آن غذا را که همه یمواقعا

... ارتباط با مردم و همه چی     
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 مست 
ً
ون این اصال ون جهان. بی   زنده شدهیعت  هر ارتبایط با بی 

ی
 است که  کننده است برای انسان  که به زندیک

ی
است. برای این که این شادی زندیک

ون. یمدارد  ریزد بی   

 شما فکر 
ً
ریزد. دهید آن کار خوب است و آن کار است و ذوق آن کار است! نه ذوق شما هست که به آن کار یمیمنکنید که من کاری که انجام  حقیتا

. ریزد. کار کار استیماز شما هست که به آنجا   

 است. ولو اینمست  دو دیده مخموری دو دیده
ی

 . منظور کدام دو دیده است؟ منظور دیده زندیک
ی

 یمکه چالشهای زندیک
ی

آید وقت  که شما به زندیک

 زنده هستید. شما شادیتان را دارید ولو اینکند. برای اینآید ویل شما را این چالش اذیت نیمیمشوید این چالش یمزنده 
ی

ن  کار که االکه شما به زندیک

... مشکل است  

 زنده هستید،  
ی

آید که باید ما را اذیت کند این دیگر به ما مربوط نیست. یمکند که بنظر دانید که اگر کیس یک کاری یمیمچون به زندیک  

« 
ی

 بشوم. یک کیس دیگر که با او زندیک
ی

فت کنم از جنس زندیک د. او دیگر به من ربیط خواهکنم اگر نیمیممن مسئول خودم هستم که خودم پیشر

 بیدار کنم. »گوید: یمذهت  من من« ندارد! 
ی

«من مسئول او هم هستم و من باید او را هم به زندیک  

 بشوم به کارهای آن شخص واکنش نشان نیمیمخودم هنوز زنده نشدم  
ی

دهم. واکنش خواهم یک کیس دیگر را زنده کنم. ویل اگر از جنس زندیک

. حواسم خواهم یک نفر دیگر را عوض کنمکند برای آن شخص. ویل من از طریق واکنشهای بد و انرژیهای منق  یمیمروشن  نشان ندادن من چراغ

ی نیست رفت به ییک دیگر که از ن !! این بدتر دیگر چبر  

کنم و هنوز نتوانستم یمگنج حضور گوش   من شش ماه است که به»گوید: یمزند و زنگ یم قدر تکرار میکنم؟ یک دفعه یک خانیمچرا من این را این

«شوهرم را عوض کنم.   

ی یمیمپس تو به گنج حضور گوش   ؟! مگر چنی   چی    عوض کردن دیگران چه کت  که شوهرت را عوض کت 
ً
شود؟ این چه انتظاری است! اصال

توانیم با نرمش یم. ما فقط توانیم چراغ روشن کنیمفقط یم که خودشان بخواهند. ما توانیم آدمها را عوض کنیم؟ مگر اینیمانتظاری است؟ مگر ما 

  پذیری چرایع  روشن کنیم که دیگران خودشان را با نور ما ببینند. فقط. و با انعطاف

 بخش سوم: 

  
 نگذاشت آن قیامت تا من کنم ریاضت *** آن دیده اش ندیده گوشیش ناشنیده

است. این محارصه  ذهت  من گفتیم که قیامت شما هستید. قیامت این است که شما، یک فرم دارید، اینهای قبل  گوید آن قیامت، در هفتهیم پس

خواهد یم در فنای حل و عقد هستند. فنان  که هادر شعری که برایتان خواندم گفت که انسان« فنای حل و عقد»شده است با یک، موالنا گفت: 
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داریم ویل حواسمان هست که این توی قیامت است. قیامت شما هستید.  ذهت  من عقد یعت  گره( ما یک گرهاینها را ذوب کند و اینها هم عقد. )

ند.  ت رسول را مثال می     حرص 

 گفت که: 

 چونکه حل شد در فنای حل و عقد      پس محمد صد قیامت بود نقد 

 یک قیامت، تا قیامت راه چند              اندپرسیدهیمزو قیامت را ه

حشر را پرسد کیس             گفتی بیس یم با زبان حال  که ز محشر

ید، شما قیامت هستید. حاال از شما من ، من هستم. خواهید ببیت  یم قیامت را»گویید: یم پرسم تا قیامت چقدر مانده؟ خب شمایم یعت  شما محشر

. برای  «من فنای حل و عقد هستم.  کهاین بیا مرا ببی  

ی من گوییم، فضای... ویل این فنای حل و عقل( عبارت از این است که این فضا که شما یا یم همه انسانها فنای، )بعض  اوقات
شما توش به  ذهت 

.   ! کشد. چاره نداریم دیگر یم کند یا شما رایم عنوان گره است یا شما را ذوب
ی

م و زنده نشویم به زندیک یم بمی  این  کهاین کماویل بیشی  ما حارص 

یم. این هم اراده آزاد ماست. یمکشیم تا آخررس یم دردم و شوینیم شود. آنقدر زندهیم طوری  می 

خدا این مزیت را به شما داده است که به شما اراده آزاد داده. در این لحظه  «خدا به ما رحم کند، بیاید ما را درست کند. » دوباره شما نگویید

 نگاه کنید.  ذهت  من توانید به خدا نگاه کنید یا بهیم شما

د. ن ییک بیاید دست م»خواهید انتخاب کنید؟ انتخاب با شماست. نگویید: یم کدام را  « را بگی 

د. هیچ ک« آید، بنده خدا بیایید. نیم اگر خدا»ییک بیایید... « ییک بیاید. »گوییم: یم ما همش س نیست بیاید. غی  از خود ییک بیاید دست ما را بگی 

  «نگذاشت من ریاضت بکشم. »گوید: یم شما قیامت هستید. پس آن قیامت،! شما 

 
ی

س. پر از درد غم. یم است که بعض  از ما ریاضت همی   زندیک   کنیم. پر از اسی 
ً
. ما هم کار توام با جکار توام با رناین ریاضت  در معت   اصال

 بعض  از یم رنج
ی

  خواهد شما این کار را بکنید. نیم ما همش درد، غم، خشم و ترس است. ویل آن قیامت کنیم. زندیک

ی را نشنیده است. »گوید: یم  هم چنی   پدیده ای ندیده است. ما به خدا گوش آن قیامت یک همچنی   چی  
ی

من اینقدر درد و »گوییم: یم چشم زندیک

 «غم دارم، عزا گرفته ام. 

من اگر خدا هستم. من چشمم این را ندیده. گوشم هم این را ! شناسمنیم ام؟ من کهام؟ یک غم را آفریدهمن یک عزا را آفریده آقا » گوید: یم خدا

س دارید بروید دنبال کارتان. شما یم نشنیده. شما هم تحملش کنید. به من چه خودتان اید، شما درست کردهخودتان فرمایید، غم و غصه و اسی 

س دارم؟ من زاری » گوییدیم حاال شما«رد. من به شما شعور و اراده آزاد دادم خداییت خودم را دادم که تشخیص بدهید. ربیط دا من اسی 

 «رنجم. آخر این درست است؟یم کنم. منیم گله

، گوش آن صبح،یم
ی

ده است. سخت  کشیدن را نشنیده است. آخر ما کنیم را نشنیده است. ریاضت را نشنییم این کارهان  را که ما گوید گوش زندیک

 . (سخت  با چالش فرق دارد  ) کشیمیم اینقدر سخت  
ً
رود. سخت  نیست که یم رود خوشحال هم هست که راهیم یک بچه چهاردست و پا که راه مثال



16 
 

د و بلندیم این برای بچه. تا می   را وعیم گی  کشف کند. حالت جدیدی  یم کند به خندیدن. برای این که دارد یک دنیای جدیدی کشفیم شود رسر

اینطور نیست  ! کند. شاد است. این سخت  نیست کهیم کند و کیفیم کند. فردا زبانیم کیف رساندیم علکند که این استعدادش را از قوه به فیم

رود جیم و دو سه ساعت یم آید. یک ورزشکار اگریم خوششکند از اینکاری که یمکشد. نیم رود. زحمتیم کشد راهیم که این بچه چقدر سخت  

  خب این همی   است.  آید. یم کشد؟ زحمت نیست خوششیم آید زحمتیم واقعا از ورزش خوشش کند و یم ورزش

ییم ما فکر یم خدا به ما یک چی   دهد. برای این که به ما بد یاد دادند که عذاب، سخت  و زحمت و ریاضت، حت  یم کنیم که سخت  بکشیم، عزا بگی 

. »بگوییم:  ذهت  من به دانید چرا سخت استیم محرومیت...   زنده نشده« تو برو رسجایت بشی  
ی

کنیم با یم . برای این ما فکرایمبرای این که به زندیک

یم و بگذاریم توی جیبمان، اگر با حرص و با دعوا من ثابت کنم که من درست ی را بگی  گویید، این زحمت یم گویم و شما غلطیم حرص اگر چی  

 وز شده ام. کشیده ام ویل پی  

 
ً
کند و آن موفقیت آخر را که جز غم و یم کارهای ریاضت و سخت  را تحمل  ذهت  من داند. یعت  یم ارزش ذهت  من را  هاآن ! این طوری نیست که اصال

وزی به ما نشان ی نیست به عنوان پی    دهد. یم درد چی  
ً
گوید این یم گویم او غلطیم من با کیس دوساعت بحث کنم و ثابت کنم که من درست مثال

وزی است ویل برای بدن ما ذهت  من برای   دانیم که این مرص  است. یم پی 

وز است و بدن شما خموده و هیچ رمق   ذهت  من کند. یم اید که او اشتباهشما به بدنتان نگاه کنید. دوساعت با ییک بحث و ثابت کرده هم  بعد  پی 

وز شده ام. من زحمت کشیده»گوید: یمذهت  من آید از این کار. اما نیم بییع است خوششطچون ندارد. بدنتان   «ام، سخت  کشیده ام ویل پی 

وزی وزی است این؟ اصال پی  وزی نیست که. پس ما االن یادمن چه پی  ، پی   چشم خدا عزا یم ذهت 
ی

 گوش خدا، چشم زندیک
ی

یم که گوش زندیک گی 

س را و ا را عز نشنیده است. ما    .  ایمساختهغم و غصه و اسی 

 »گوید: یم موالنا
ً
خدا مگر انسان است که هیجان داشته باشد. « شودیم خدا خشمگی   »گوییم: یم مادر حالیکه « شناسید. نیم خدا خشم رااصال

 
ً
تازه باید انسان باشد که بتواند هیجان داشته باشد. یعت  خدا از جنس انسان است که فکر کند و فکرش را  مگر فرم است که خشمگی   شود؟ اصال

شود. این خشم، یم چون هیجان از تاثی  فکرهای ما روی تنمان ایجاد ! آید... این طوری باید باشد دیگر؟یم به تنش اعمال کند که از تویش خشم در

س و نگران  هم از ج   هیجان است.  است. از جنس  Emotionنساسی 

 از جنس ماست؟ نه. 
ی

 زندیک

 از قطره قطره او فردوس بردمیده رایگانن ***  دادیم او آب زندگانن 

، آب حیات را واضع است.   مجان  یم هر لحظه آب زندگان 
ی

. زندیک  را دهد به ما. رایگان 
ی

شما  دهد به شما، شادی و آرامش است،یم همی   االن زندیک

، شادی و این عضله معنوی را در ما گذاشته  هاخواهد تن شما را سالم بکند. از اول این قوهیم دهد. یم سالمت  را خرج کنید.  و استعدادهای سالمت 

 ت، همه اش را... دهیم. بعض  اوقایم همه این برکات را از دست ذهت  من که ما تمرین کنیم. رایگان. که ما در اثر دچار شدن به حمالت
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 یا  Package قطره قطره هر لحظه این از قطره قطره... 
ی

ما. همراه با شادی، عشق، همراه با شتواند بشهت بدمد در یم آید، هر لحظهیم بسته زندیک

 ایس ذهت  من بینید یا نه؟ به عنوانیم شما فردوس بردمیده...  آرامش و انعطاف همراه با لطافت... 
ی

 در جلوی زندیک
ی

تاده اید، برای این که با فرم زندیک

  جنگید. یم این لحظه

بینیم و با آن هم باید بجنگیم که من بتوانیم ذهت  را زنده یم توانیم ببینیم، از این لحظه فقط فرمش رایم ، فقط فرم رامداریجسیمچون هوشیاری 

ه از یم از بی    ذهت  من نگه داریم. یادمان باشد، اگر نجنگیم ه کنیم. ستی   هان  بجنگیم... باید مخالفت کنیم، باید ستی  
رود. ما باید با یک چی  

  ذهت  من ابزارهای
ی

جنگد. با یک یم شود و با یک دین دیگریم هویتهم رود با دینیم جنگد. یم جنگد. با اشخاصیم است. با زندیک

ه...  ذهت  من صولاال عیل جنگد. یم یشود و با یک باور دیگر یم هویتهم باور من از جنس تو »گوید: یم بر اساس جدان  است. جدان  را با این ستی  

 هستیم. اگر زنده « خوایه بدان  من خر هستم؟ از جنس چه هستم؟یم نیستم. 
ی

ریشه که ندارد بتواند خودش را درست تعریف کند. ما از جنس زندیک

 چطور 
ی

ییم خودمان رانیستیم به زندیک ه با تو. با هر چی   ه کند. با هر یم توانیم تعریف کنیم؟ چطوری خودمان را بشناسیم. از طریق ستی   تواند ستی  

ی هم د، از جنس آن بشود و با جنس دیگری بجنگد. اینیم هر چی   را بشود.  هویتهم تواندیم چی     است.  ذهت  من تواند بگی 

ون پوست گفتم *** زان رس چه دارد آن جان گفتار دم بریده از دوست هرچه گفتم  ببر

ون پوست گفتم.  گوید من هرچه از دوست گفتم، هرچه از خدا گفتم، منیم ، )آن جان من است. این ذهت  من .. پوست همانببر ذهت 

 است خر من یعت  
ی

(، از آن رس، که زندیک  چه سه ذهت  من دارد؟ اینداند؟ خر دارد؟ چه سهیمیم ذهت 
ی

)دم   گفتار دم بریده...  دارد؟ فقطیماز زندیک

  باز، ناقص(بریده یعت  زرنگ، حقه

 
ی

ید، انرژی زنده زندیک  یم شود. دمش بریدهیم جا گفتارآندر آید به ذهن و یم این طوری هم در نظر بگی 
ی

شود. همی   که تبدیل شد به گفتار، از زندیک

 ای نیست. این طوری بگوییم. کامل به نظر بیاید. هیچ حقیقت  در هیچ گفته اینکه قص شد. ولو ش قطع شد. ناارابطه

 در مثنوی که رسیدیم خواهیم خواند: 

زد ترهیم*** هوش را توزی    ع کردی بر جهاد  ای آن ترهاتنبر

 را در این لحظه ما رسمایه
ی

ی در رس  یعت  هرلحظه یک در جهات مختلف.  ایمگذاری کردههوش زندیک پرد. یک فکر، جسم و هست  دارد، یم ما چی  

چون من تویش است، یک  شودیم شود یعت  یک جهت دیگر. لحظه بعد عوضیم یعت  وجودمان است پس یک جهت است. لحظه بعد عوض

 جهت دیگر... 

ها. این حرفهای نر 
 را در چی  

ی
ی نیم ایترهزنم، یم معت  کهیعت  من توزی    ع کرده ام خودم و زندیک ( تره همی   سیر   حرفهای نر معت 

ارزد. )ترهات یعت 

ییم خوردن است. ما فکر است. هرموقع ما دیدیم  ذهت  من کند. حقیقت توی جیبیم فکر ذهت  من گوییم خرد است. ما که نه،یم کنیم هرچی  

کند. هر موقع ما فکر کردیم که حقیقت توی یم دارد کار ذهت  من باید بدانیم کهایمدادهمان را از دست کنیم، انعطاف و پذیرشیم داریم پافشاری

  است.  ذهت  من دانیم صد در صد یم جیبمان است، فقط ما
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 زنده، این پوست، این جان ذهت  خر دارد؟ فقط گفتار حیله
ی

، از آن همه نامحدودی، عشق و زندیک
ی

گر است؟ چرا حیلهگرانه. گفتار پس از آن زندیک

های گویند، در گفتهیم دارند. از پس ذهت  من شویم. همه مردم در فکرهایشان گم شده اند. آنهان  کهیم زند. ما تویش گمیم ما را گول کهاین برای

 م شده اند. گخودشان  

ر از حقیقت باشد؟ حقیقت ذات ماست. حقیقت خداست. چطور ممکن شود ما، فکر ما پیم دهد دیگر. آخریم زرنگ، ما را فریب این دم بریده،

  شود. نیم گوییم باشد؟ این جسم است. یم است توی من ما باشد؟ توی جیب ما باشد؟ هرچه ما

تواند یم تابشش را چطور یخدان خورشید و »و « آفریده، آفریننده را چطور بشناسد؟»گوید که: یم رسیمیم پایی   االن گوید. همی   یم پایی   هم

 «بشناسد؟

 رشک او نبستی *** صد جای آسمان را تو دیدنی دریده با این همه دهانم گر

ون پوست گفتم...  گوید: یم یو این جان ذهت  غی  از گفتار دم از دوست هرچه گفتم ببر داند. یعت  ذهن ما از آن رس نیم بریده از آن رس هیچ چی  

یهیچ  د. داد. با این همه اگر رَ نیم چی   شک او، رشک معشوق، رشک خدا عبارت از این است که کیس که قابلیت اش را ندارد پیغام را نگی 

 «گذارد من کارم را انجام بدهم. نیم رشک او»گوید: یم موالنا

 ...«یا مسیح بیاید همه ما آید همه ما را زنده کند؟ نیم چرا کیس مثل موالنا»شما ممکن است بگویید 

 ویل به عنوان
ی

... جف القلم گوید: یم کنیم. یک اصطالخ است در عرنر یم های مختلف به ما فهمانده اند که ما به اندازه ای که الیق هستیم زندیک

. این لحظه فرم شما، حال شمیم قلم خشکیعت  مرکب ی که تو الیقش هست  شود که شما الیقش یم ا جوری نوشتهشود یا خشک شد، به آن چی  

 هستید. 

 وضعیت شما را
ی

؟ هرچه قدر آشت  هستید، به همان درجه زندیک
ی

شود؟ حال شما یم نویسد. تن شما به چه اندازه سالمیم چقدر آشت  هستید با زندیک

 ای که الیق هستید.  اندازه شود؟ بهیم به چه اندازه ای خوب

 موازیستید؟ به درجهای الیق هاندازه چه به
ی

ه شوید. یم ای که در این لحظه با زندیک  موازی هستید الیق الیق نیم اگر هیچ ستی  
ی

کنید، با زندیک

  هستید. 

ه هیم اگر ده درصد ستی   هنیم کنید، نود درصد ستی      الیق این نیستید  %99کنید، یم کنید، نود درصد الیق هستید. اگر نود و نه درصد ستی  
ی

که زندیک

 محروم کنید. 
ی

. یعت  شما کارییم خودت را از زندیک  به لیاقت شما یم گوید این مرکب قلم خدا که حال شما رایم توانید بکنید. نیم کت 
ی

نویسد بستیک

 باشید. یم کنید. چقدر انتخابیم است که شما خر را انتخابآزاد دارد و این همان اراده 
ی

 یم چقدر انتخاب کنید الیق زندیک
ی

کنید موازی با زندیک

کاله این لحظه  توانید بشناسیدش؟ با هر کالیه؟ وضعیت این لحظهیم شوید، شمایم ظاهر های مختلفگوید خدا در این لحظه با کالهیم باشید. 

 است. 
ی

  است، زیرش زندیک
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پذیرید و از جنس فضای زیر این لحظه بشوید. فضای زیر این فرم یا فرم این لحظه یم افتدیم حاال شما بهی  است تسلیم بشوید. این لحظه هر اتفاف

فرم این لحظه قیامت و اصل شماست.  فضای زیر شود.(یم بیند، اگر بپذیرد از جنس فضای زیرشیم بینیم، )من ذهت  فرم این لحظه رایم که ما

 م. گفتییم اصل شماست و همان قیامت که داشتیم

رساندم. با یم های زیادی را به گنج حضورگوید اگر رشک او، اگر این طوری نبود که بگوید هرکیس که الیق است به همان درجه بشنود، من آدمیم

 دیدی دریدهیم تو صد جای آسمان را این همه. 
ی

، آسمان پاره شده بارد. اگر شما به گنج حضور برسید یم ، یعت  آسمان دریده شود از تویش زندیک

ون. منظورش این است کهیم برکت آسمان از شما کهاین است. برای  توانسته. یم موالنا،  را  هاتوانستم آدمیم ریزد بی 

، این لحظه زنده است، هفته قبل هم گفت، که این با ارتعاش کار کیس که به انرژی زنده
ی

  کند. یم زندیک

 ورشید و تابشش را *** یک داند آفرین را این جان آفریدهیخدان چه داند ای جان خ

ی که فرم  به گفتار تبدیل شود از جنس رسمایم این را قبال گفتم. یخدان همی   ذهن است. هر چی  
ی

شود یم از جنس انرژن   شود. یم شود، وقت  زندیک

 یم متشود. شما این لحظه مقاو یم که فرکانسش پایی   است. از جنس غم و درد
ً
 یم کنید. مثال

ی
 را به طور کامل زندیک

ی
کنید. وارد نیم رنجید. زندیک

  ایم. شود. ما پر از یخیم کنید، درد ایجادیم یخدان

 نیم اگر یخ خورشید را بشناسد، دیگر یخ گوید. یم شناسد. راست همنیم گوید یخدان خورشید و تابشش رایم
ً
ذات یخ بودن، طبیعت  شود که. اصال

شود. خب این ما را نیم یخ بودن برای این است که خورشید را نشناسد. طبیعت درد و عزا این است که خدا را نشناسد. اگر بشناسد که دیگر درد

  کند؟نیم بیدار

کنید محفوظات و یم فکر ان گذاشته اید، یعت  اگر شما از جنس درد هستید به یک رسی محفوظان  که در جیبتان گذاشته اید، یعت  در همان یخد

ی ی  هان  که یاد گرفته ها)که در پایی   گفت: این هاآن یادگی 
به عنوان دانش  ایمحرفهای نر معت  است.( واقعا معنویت است؟ آن حفظیات ما آن چی  

و قضاوت است.  Judgement همه هارد. آن جا آن طوری است...( اینکنیم، )اینجا باید این کار را کرد. آنجا باید آن کار را کیم معنوی حمل

 دایره المعارف است. اینها که معنویت نیست.  قضاوتها و اطالعات ذهت  است. 

 هیچ مقاومت  نشان
ی

 است. در مقابل زندیک
ی

  دهد. در این لحظه بینهایت است. نیم معنویت یعت  انسان تسلیم شده. انسان  که از جنس زندیک

ن ب سید گریبان مدرانید  *** نجد گدر این بحر، در این بحر همه چبر  ترسید مبی

شما او، آفریند. که با یم است. آفرین این لحظه، ذات آفریدگاریست که ذهت  من تواند بشناسد؟ آفریده اینیم گوید: آفریننده را آفریده یکیم و االن

  و با هم ییک هستید. . آفرینید، هم خدا یم آفرینید. هم شمایم ییک هستید، با اراده آزادتان، با قدرت انتخابتان

 را آن آفریده که ده و خالق هستید. خب اینناالن آفرین
ی

آفریده یعت   شناسد، او رفته و جسم شده است دیگر. نیم استعداد آفرینش و آفرینندیک

 باید زنده بشوید به آفرین. باید زنده بشویم.  شود که این. نیم« خواهیم آن خدا را بشناسیم. یم ما»گوییم: یم گردیم ویمذهن. ما بر 

 نداند چون جرعه ای ستاند *** مستی خراب گردد از خویش وارهیدهیم کهاین با
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دانیم ویل این نیم توی ذهن کهاین که ما هوشیاری هستیم. منتها توی ذهن هستیم. با وجودگوید  یم داند، باز هم موالنانیم ذهت  من کهاین با

، بیدار شدن که همه به یک معت  هستند.  ون جسی    استعداد زاییده شدن، رها شدن، بی 

 اگر بخورد. یعت  یک گیالس  ستاند اگر جرعه ای جداشدن هوشیاری به عنوان ما از فرمهای فکری، این امکان دارد. 
ی

اب زندیک شما موالنا را  رسر

 کشید. یمشود. شما آن جرعه را رس یم بینید که این غزل بازیم را پنجاه بار بخوانید، هابخوانید. این غزل

 خورده
ی

اب زندیک  زنده بشوید، یک گیالس از این رسر
ی

 یم مستی خراب اید. یک دفعه به زندیک
ی

را  ذهت  من دیگر  رابخ شوید . یم شوید. مست زندیک

 خالص شده.  ذهت  من . از از خویش وارهید..  دهد. نیم تشخیص

ون نجسته ای تو زین چرخه خمیده  ارسار شمس دین را *** ببر
ن

یز تو چی دان  تبر

یز یزیم به تیر . در اینجا ایمیم ویل هنوز نجهیدهدانیم باید بجهیم صول فرم ماست. وقت  که، همی   حالت ما که،ال ا عیلهمی   جایست که  گوید. تیر

یز.  دین هم آن است.  شمس دین، کند. یم ... شمس دین همان آفتانر است، که اگر صبح شما بدمد از آنجا طلوعارسار شمس دین را منظور از تیر

 یم دمد. شمس دین که به شمایم دین خرد است. آن صبیح است که این لحظه در شما
ی

  کن. گوید چطوری زندیک

از این چرخه خمیده، )چرخه خمیده، چرخه یعت  چرخ کوچک  کهاین است، ارسار شمس دین را از کجا بداند؟ برای ذهت  من کیس که در 

ون نجسته .  و خمیده  گرد( هنوز بی 

 بشویم...  هویتهم ه بعدبشویم، لحظ هویتهم بشویم، لحظه بعد هویتهم آیدیم اگر ما این لحظه در ذهنمان با یک فکری که

ون بجهیم و کنار باستیم،یم چرخد که ما هم با آنیم هر لحظه این ذهن مثل چرخ کوچیک چرخد، یه یم بینیم که این ذهنیم چرخیم. اگر بی 

 کنیم. یم شویم. ما داریم نگاهشود ویل ما عوض نیمیم فکرهایش عوض

دهید دیگر. اگر زنده بشوید و بجهید. خب شما این چرخ فلک را دیده اید؟ سوارش که بشوید مجبورید با نیم ، اهمیتشما بازی  های ذهن را اگر ببینید 

. ویل کنار بایستید و اگر چرخ و فلک بچرخد، خب روید. نیم فهمید که این چرخ است ویل شما دیگر باال و پایی   یم آن بروید باال و بیایید پایی  

ون جست کهنای برای ون ذهنمان را تماشا کنیم. حاال ید از از این ذهن بی  ون و از بی  این ذهن، مثل همی   چرخ و فلک است. ما یاد گرفته بجهیم بی 

یم. وقت  توی چرخ و فلک بودیم، آن باالنیم آید ویل ما فکرهایمان را جدییم توی ذهنمان فکر  یم گی 
ً
رگ. پنجاه چرخ و فلک بز  ترسیدم. مخصوصا

 ترسیم. نیم رود باال ما اصالیم ویل پایی   باشیم، آن مترسییم می  آن باال. خب

ون برای یک مدن  به ذهنمان نگاه کنیم، هنوز فکرهای آنجا هستند ویل شما فکرهایتان را جدی ید. فکرهایتان را باورنیم اگر بی  کنید. االن نیم گی 

گذارد ما بخوابیم. نیم کنیم که این جدی است و باید به آن ترتیب اثر بدهیم و واکنش نشان بدهیم. شبیم آید فکریم رسما ریکنید. هر فکیم باور

  دهند. یم کنید، فکرها جدی بودنشان را از دستیم جدی هستند اینها. ویل وقت  به همی   چرخ و فلک نگاه

  

 : چهارم بخش

وع 1084خوانم و این مثنوی از سطر یم از مثنوی برایتاندر این قسمت، چند خط    شود. یم دفی  پنجم رسر
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  بارها خدمتتان عرض کرده ام که
ن

برای مطالعه مثنوی مفید است. اگر یک رسی هفت جلدی بخرید در  تفسبر مثنوی به قلم استاد کریم زمان

 تواند مفید واقع شود. یم مطالعه مثنوی

توانیم درعمل، در زندگیمان از این ابیات استفاده کنیم. در یم این خطویط که بسیار هم ساده است را برایتان بخوانم و ببینیم کهخب اجازه بدهید 

 با ماست و یا این که خدا ماست.  یمضمن این قسمت دنباله هفته قبل است که موضوعش همرایه یا معیت بود. به این معت  که خدا هرجا باش

 نیم کنیم یا توجهنیم به این موضوع گوش ویل وقت  ما 
ً
وی کنیم، فعال   کند. یم وضعیت فعیل ما از این ابیات پی 

 گوید: یم

زد تره ای آن ترهاتیم *** هوش را توزی    ع کردی بر جهاد   نبر

 زنده است در این لحظه. 
ی

هان  که من یم شود. توزی    عیم ماشود، وارد ذهن یم آید و وارد مایم همان طوری که گفتم، هوش زندیک
شود به تمام آن چی  

  تویشان است و ما سیع برآن داریم که آنها را زنده نگه داریم. 

  و  ند هست ن  که فرم هستند و از نظر ما مهمنامان و ترسمان. همه هیجابه آنها انرژی بدهیم. مثل رنجشهایمان، خشم
ی

آید یم دل ما هستند. پس زندیک

 ها. متوجه اش بشویم. اینجا اسمش را گذاشته جهات یا جهت بدون این که ما شود،یم توزی    ع

ین یم ، یک قسمت از انرژی رامدیش هویتهم هرباوری که ما د که بلکه آن، که من هم تویش هست، تغذیه کند آن من را. آن هست  هست. بهی  گی 

 
ً
ون. خودمان را بکشی چی   این که از این جا ما کال رهاتیم م بی 

ُ
 در جهات مختلف، سبب یک رسی ت

ی
شود. یم گوید این رسمایه گذاری انرژی زنده زندیک

 شود. یم معت  های نر حرف

شود و تکراری هست و براساس آفریده است. دیگر یک یم شود که این گفتارها چون از ذهن صادریم از نظر ما بامعت  است. سبب یک رسی گفتار

. فکری نیست که در این لحظه از ایمشده هویتهم و باهاش ایمو مال خودمان کرده یمری هست که درست شده است. فکر ییک دیگر را ما گرفتفک

یم حرفهاییم هستند. ما یاد هاها اینما بیان و صادرشده و از ما خلق شده باشد. فکر ما نیست. جهت ت. به اندازه تره هم ما نر معت  اس دارمن گی 

 ارزش ندارد. 

  گوید: یم

 آب هوشت چون رسد سوی ثمار  ***کشد هر بیخ خار یم آب هش را

تمام وجودتان را از آنجا  کهاین نیست. برای من شود. توی ذهنیم باشید، ذهن ساده ها( خب اگر شما از آن چرخیده خمیده پریده)ثمار یعت  میوه

ونکشیده اید   راوق گزیده شده یا راوق بود که گفت انرژی هم آزاد شده است. این همان انرژی آزادو  بی 

هان  که  ذهت  من گوید که این آب هوش را هر بیخ خار، )خار یم این همان نوربرگزیده است. هوشیاری برگزیده است. ویل
است.( شما همه آن چی  

  که در ذهن است فرض کنید که خار است.  مان راده نگه دارید، همه قسمتهای مختلفخواهید زنیم کشند، شمایم آب هوش را
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بکن. گفت:  کاشت. پادشاه به او گفتیم یک کیس رسراه مردم خار»ایم. یک داستان طوالن  بود. گفت: چرا خارند؟ اینها را در دفی  دوم خوانده

 کنیم دیگر. شما چه عجلهیم آقا
ً
ی« خییل جدی گفت که بکن.  ای دارید؟ بعدا وع کرد به قصه و نتیجه گی    هابعد موالنا رسر

ً
همه را  که قبال

  گوید خار. یم . دوبارهایمخوانده

م را رود و هم ما. هم لباس مردیمکند، هم دیگران. هم به پای مردم فرو یم این خار هم ما را اذیت» گفت:  کهاین است. برای ذهت  من خار همی   

 «کند و هم لباس ما را. یم پاره

 «طوری نیست. گون  تو. آنیم خودنر »حرفهای دیگران را پاره کنیم.  ! ما کارمان این است دیگر 

 را، هر بیخ این کاری که ما کاشته یا نه خودمان را تحقی  کنیم. 
ی

 ما، آب حیات ما که بایم ایمخالصه آب زندیک
ی

ید به کشد و آب هوش ما، آب زندیک

ی که االن خلق هاکجاست؟ میوه هابرسد. میوه هامیوه ی که شما االن درستیم هرچی   کنید، اگر حارص  و ناظر باشید و من یم کنید. هرچی  

 جریان نداشته
ی

 دهد. یم کند و آن میوهیم ربرکت خودش باردابا دهید و آن را یم کند توی کاری که االن دارید انجامیم پیدا باشید خرد و شادی زندیک

 کشید. یم فرض کنید شما االن روی بچه تان دارید زحمت
ً
ییم یا دارید،یم از مدرسه برش ،تکالیف مدرسهدر نوشی   مثال خرید. یم برید برایش چی  

کنید. یم تان را شکوفادهد. دارید بچهیم ید، دارد ثمرکنیم خب اینها توام با عشق است؟ اگر لطافت و عشق دارید، من ندارید و بدون من این کار

اض دارید، دعوا دارید همان طوری که بیشی  مردم دارند. دعوا توی خانه دارند. زن و شوهر با هم دعوا دارند و در آن مح اگر یط با ترس، خشم و اعی 

ما به بیگار )بیگار یعت  کار مفت. کار کنیم مزد نگرییم.( . اصال ً دهدنیم میوهو  رسدنیم نه آب هوشت به میوهکنند. نه! یم هم باالخره رس هابچه

 . ایمعادت کرده

 خواهید بکنید؟یم خواهید بکنید. به من بگویید چکاریم شما چکار رسد. نیم آب هوش ما به سوی میوه کهاین چرا؟ برای

؟ یم به خودت بگو چکار   خواهم این میوه بدهد یا نه؟یم من بگو خوایه بکت 

 رسد. یم دهید، آب هوشتان به میوهیم رسد. اگر با عشقتان انجامنیم دهید، آب هوشت به سوی میوهیم اگر شما با من تان انجام

؟ یعت  وقت  بچه« والسالم.  فهیم. یمآخر رس »گوید: یمپایی     ! فهیمنیمکه  فهیم. االنیم شانزده یا بیست ساله شدات پانزده ساله شد، یعت  خر

  درست بوده است.  اگر عشق در او به وجود آمد، و او هم آدم عاشق و لطیق  شد، زیبا، وسیع و فضادار شد، شما کارت

 گوید. یم کار شما میوه نداده است. پایی   خواهیم دید که همی   را! اگر مثل شما ترسو، پر از غصه و غم شد، نه 

 رسیم. یم گوید: فرق را آخر ببیت  والسالم. االنیم

 
ی

فهمیدیم پس. اگر این طوری هستید، توی همرایه خدا با ما هستید. این قسمت مربوط به آن موضوع است. شما اجازه بدهید خدا شما را زندیک

 دهید. یم کند، برکتش را بریزد به آن کارهای که انجام

 گویدیم حاال

ن   را نو کنش خوشآب ده این شاخ  *** بزن آن شاخ بد را خو کنش هیر
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. )خوکردن یعت  هرس کردن و بریدن شاخه.( شما بیا این شاخهاست.  ذهت  من گوید: شاخ بد یم حاال را بیر و  ذهت  من شما بیا یک قییحر بردار و بیر

 اوش، درخت خوشبده. شاخ خ وشآب را به شاخ و درخت خ
ی

ست. شما به عنوان حضور  شما بیا و حضور را تقویت کن. خودت را ، درخت زندیک

  دار گوش نده. توجه نکن. های منآزاد کن. به خواسته ذهت  من از 

ون ون در غزل داشتیم. آخر رس گفت: ببی ببر یز ساده خواهد شد. ». بیر بی  ون، در آن صورت تیر ی بی  این تن شما، جسم شما گایه « اگر از چرخ بیر

د. عبادت یعت  یم مسجد. مسجد به این معت  است که در اینجا عبادت صورت ، گذارند خانقاهیم اوقات در عرفان ما اسمش را شما کار تسلیم  گی 

و نیاز هم یعت  عمل دهید. راز یم شما در آنجا با خدا دارید راز و نیاز انجام کهاین جای مقدش است برای دراین تن. این تن دهیدیم شده انجام

 
ی

ون  کند و برکتش را به فرمیم آید از شما عبوریم تسلیم شده. هرلحظه زندیک  ریزد. یم های بی 

گذارد. نه به آن معنای مسجدی که یم کنید، این گایه اوقات موالنا اسمش را مسجدیم دهید. پس این تن شما، که شما آنجا کاریم شما اجازه

  شناسیم، یعت  جای عبادت. یم ما

ه هم ممکن است باشد. جای عمل تسلیم شده. تنها عمل معنوی که ارزش معنوی دارد عمل تسلیم شده است.  حاال مسجد گایه اوقات محل ستی  

 موازی بشوید، به طوری که انرژی خدان  از شما عبور کند و به فکرها و عملتان بریزد. اگر 
ی

د هیچ کار  یعت  این لحظه شما با زندیک این صورت نگی 

 دیگری فایده ندارد. 

 گوید: یم خب حاال به ما

ند این زمان آخر نگر  ن ن شود باطل از آن روید ثمر***هر دو سبر  کیر

، برای همی   من این  . ذهت   دارمن گفتم که هردو در ما زنده اند. در ما دو نوع هوشیاری وجود دارد. هم هوشیاری حضور هم هوشیارییم ذهت 

 کردید. نیم گردید. تحملنیم اگر بود که به این برنامه گوش «من اصال هوشیاری حضور ندارم. همش من هستم. » شود شما بگویید کهنیم

 هم ممکن است داشته باشید.  دارمن کنید، صد در صد به هوشیاری حضور زنده هستید، حاال هوشیارییم اگر شما به این برنامه گوش

ند، حاال نگاه کن. حاال باالخره تو نگاه کن. این موضوع را ببی   و بدان که این باطل»گوید: یم موالنا دارد حاال  اگر این را  « شودیم که این دوتا سیر 

ون دردرس و درد درست کنیم، از این درد درست   روید. یم شود. از این ثمر و میوهیم تقویت کنیم، در بی 

دار درست کنید. مثال شما بیا و به کیس کمک کن. کیس را بزرگ کن و بگذار دانشگاه. زحمت بکش. با من این چیست؟ شما هرچی   منگفتم میوه اش 

؟یم کار را  ات باشد یا غریبه. فایده ای ندارد. بچه کت 

 کند یک باشد. نیم چ فرف  دهد. هییم کنید، غریبه یا خودی باشد، هرکیس باشد، ثمریم اگر با هوشیاری حضور و عشق

 دهد. نیم دهد. اگر با من است ثمریم اگر با عشق است ثمر

 فرق را آخر ببیتن والسالم ***حالل آن را حرام این را آب باغ 

  گوید: یم پس
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 یم آب باغ، که از غیب
ی

آب باغ به این ییک  شود این حرام است.  دارمن ذهنآید این لحظه. این را شما اگر به من، این اگر وارد یم آید. آب از زندیک

 در تمام 
ی

 در این لحظه، به طوری که زندیک
ی

 بشوید. شما از جنس عشق بشوید و زنده بشوید به زندیک
ی

 بشود، شما از جنس زندیک
ی

ذرات شاخه که زندیک

. یا هرچ ه که اسمش را بگذارید. این درست است. اما تو وجودتان ارتعاش کند، حالتان خوب باشد و شاد باشید، این حالل است و قانون 

. فرق را آخر رسنیم االن . یم بیت    بیت 

دانید. اگر جوان هستید، ش سالتان، بیست یا چهل سالتان یم نگذارید آخر رس. اگر شما جوان هستید مخصوصا. اگر به سن و سال من هستید که

 مزد بماند. کشید، نباید زحمتتان نر یم دارید زحمت کهاین یهست، این کار را نکنید. بدانید این را برا

 گوید: یم حاال

 ظلم چه بود آب دادن خار را***  عدل چه بود آب ده اشجار را 

ی که با عشقیم هان  است که میوهها، همان درختآب بدیه. درخت هاتو به درختاین است که عدل و دادگری چیست؟  کاشته   دهند. هر چی  

ی که با عشق کاشته  برکتش دوبارهای. هر چی  
ی

های تو، کسان  که باهاشان رسکار دهند. فکر و عملیم میوه هاریزد و آنیم ای، عشق بدیه، زندیک

 توانیم. یم ، از حاال به بعدایمدارید. اگر ما تا حاال عشق نداده

 
ی

عدل چیست؟ این که تو به »گوید: یم ویل« تا حاال اشتباه کرده ای، از حاال به بعد درستش کن. » گوید: یم پذیر است کهآنقدر انعطاف زندیک

  «آب بدیه. ظلم چیست؟ آب را بدیه به خار.  هادرخت

 را وارد 
ی

، که این خار است. هم دیگران را اذیت  ذهت  من ظلم چیست؟ ظلم این است که شما انرژی زنده زندیک   کند و همیم کت 
ی

تو را. تو انرژی زندیک

 کنند، این ظلم است. منرا بدیه به ذهن 
ی

، نه بگذارد دیگران زندیک  کت 
ی

 «دار نه بگذار تو زندیک

 : بخش پنجم

 نه به هر بییحن که باشد آبکش*** عدل وضع نعمتی در موضعش 

 باید 
ی

. رصف عدل این است که تو نعمت را در جای خودش بگذاری. در جای خوب بگذاری. نعمت زندیک رصف عشق بشود و رصف ارتعاش عشق 

 کردن شما در این لحظه بشود. رصف شادی بشود. این عدل است. نه به هر ریشه
ی

 بشود. رصف زندیک
ی

تواند آب یم ای که فقطپخش ارتعاش زندیک

ست. خب هر ریشه ای که آب بکشد تواند آب بکشد. شما باید تشخیص بدهید که این ریشه خار ایم بکشد. )بیخ یعت  ریشه( خب هر ریشه ای

 
ی

 داریم؟ چندسال زندیک
ی

ی ترس ما. این روزها که ی خشم و کینه ما ریشهکنیم ما؟ هر ریشه، مثل ریشهیم باید آب بدهیم؟ مگر ما چقدر آب زندیک

سید. یم ترسانند. اله و بلهیم ترس ماشاهلل اینقدر زیاد است. مردم را  شود. شما نی 

همی   طور با رنجیسر که   بینیم. یم همه را عوض  با ترس توانیم ببینیم. نیمدرست  شود. ما دنیا را با ترسیم معوج دیدن ما ترس سبب کج و 

 یم آب هاکنیم. با خشم. اینیم حمل
ی

خواهید یم خواهند. چرایم کشد. شما برای این که خشم و رنجش را در خودتان زنده نگه دارید، اینها آب زندیک

 بدهید. 
ی

 به اینها آب زندیک

 که نباشد جز بال را منبیع***  چه بود وضع در ناموضیع  ظلم
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ی را که متعلق به ناموضیعدر جان  که نباید بگذارید.   ظلم چیست؟ ظلم این است که شما، همی   برکت را  . جای خودش نیست. شما یک چی  

 جایش نیست بگذاری آنجا. مناسب نیست برای آنجا. 

های یم خر برای کجا مناسب نیست؟ هزار جور موالنا   روی چی  
 زنده را گذاشی 

ی
، زندیک

ی
درست  دار من هت  ذگوید بلکه ما متوجه بشویم. برکت زندیک

  منبع بال باشد هیچ فایده دیگری ندارد.  کهاین نیست. این جز

 نه به طبع پر زحبر پر گره ***نعمت حق را به جان و عقل ده 

 بر دل و جان کم نه آن جان کندنت *** پیکار غم را بر تنت  بارکن

رسد.( تو بیا به جان عقلت بده. به طبعت )طبع یم همی   انرژی زنده ای که هر لحظه به ما ،پس نعمت حق، )نعمت حق یعت  نعمت خدا 

( که پر از درد است و پر از گره است نده. من یعت   .( شما نده این را به ذهنت ایمشده هویتهم های که ما با آنها)زحی  یعت  درد گره یعت  فکر  ذهت 

 شده ام و هم هم دردهایم را هویتهم هاکه هم فکرهایت را زنده نگه داری، که من با این

خشمگی   و انتقامجو بشوی، تو بیا این بارغم را بگذار به تن خودت، آن جان کندنت را روی دل و جانت نگذار. خب این چه موقیع است؟ شما اگر 

  کت  که اذیت بشوی. نیم گذارد روی دوش. این را دلتیم این بار را« برو بشی   رس جایت خودت. »اگر به ذهنت بگون  

س هست  و با این  اگر شما زیر خشم و اسی 
ی

، شما بارغم را گذاشتهیم ها زندیک ...اگر .. بکشد  شما محرومیت ذهت  من ای بر دل جانت. اگرکت 

. »گوید: یم شما ذهت  من  ما  ذهت  من شود.. ما کهمیبیچاره ذهت  من ، برود و غم بکشد  خب او« نه! »گویید: یم شما به «پاشو برو انتقام بگی 

 نیستیم. 

تره هم ارزش ندارد.  ذهت  من هایحرفدانم که یم زند و منیم روم بدم. یک مقدار حرفنیم من «برو جوابش را بده. »گوید یم ذهت  من 

دهم اون ناراحت است. من بار غم را نیم دهم. گوشنیم من که گوش« کوچک شدیاین کار را بکن. اون کار را بکن. آبرویت رفته. »گوید: یم یه

دهید دیگر. بگذارید او نیم ه حرف منتان گوشگذاشته ام روی دوش اون. بگذار برود و بکشد. این همان ریاضت است. ریاضت مثبت است. شما ب

  برود و غصه بخورد. شما چرا غصه بخورید. 

 دارست، بگو نه! بگذار برود و غصه بخورد. من گوید که نیازهاییم تان نیستید. هر چه به شما ذهت  من اید که شما دیگر شما فهمیده

ه***  بر رس عییس نهاده تنگ بار  ن  بر مرغزار زند یم خر سکبر

 زنده در ماست و خر ذهن ماست. حاال وقت  شما من دارید توی ذهنتان، ما آمده
ی

بار را گذاشته توی  ایمعییس روح ماست. جان ماست. زندیک

  است. در ادبیات.  سوار بر خر ذهنتان... همیشه هم عییس

 یعت  به جان دلمان. خر ما جفتک بیندازد توی مرغزار.  (بیچاره عییس)رس عییس.  ایمبار را گذاشتهتنگ ایمخب ما آمده

شویم. ما هم به صورت خشم و ترس یم ایم توی دلمان. ما هم خشمگی   شود، ما هم گذاشتهیم کنیم. خر ما خشمگی   یم ما هم عمل گوید،یم خر

س و بدحایل بلندیم بلند یشویم. ما نر حوصله هسیم شویم. ما به صورت اسی  دهیم. شده است دل یم خواهد، ما هم گوشیم تیم. من ما یک چی  

ار جفتک  ؟! چرا نیندازد  اندازد. یم اندازد.معلوم استیم ما. ما زیر فشار هستیم او هم رفته توی چمی  
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بشود، خر سوار عییس شده است. این عییس سوار خر  کهاین جان ما را اسی  کرده و سوار ما شده است. سوار عییس شده است. عوض ذهت  من 

 درست است؟

کند. شما از آن چرخ یم کند. به شما کمکیم کند. خرد شما را فرمولهیم کنید، ذهن شما به عنوان حل مشکالت به شما کمکیم وقت  شما تماشا

ون، حاال این تن و فکر ما آزاد شد.   (عبادت.  به قول اصطالعات عرفان  شد جای)پریده اید بی 

ار جفتک اندازد و یم ویل وقت  من ما شده دل ما، این بیچاره روح ما زیر بار فشار است. هر موقع شما دیدید که دلتان گرفت، بدانید که خره در چمی  

 ما را گرفتار کرده است. 

ط نیست  ط نیست  *** رسمه را در گوش کردن رسر ن از تن رسر  کار دل را جسیی

کند. حاال کیس بیاید و رسمه را بکند یم گفتند، چشم را پر نوریم کشند، چون در قدیمیم واضع است. رسمه را برای چشم درست کرده اند. به چشم

های منیم توی گوشش. این عقل است؟ شما  را بدیه به خر به ذهن و به من و چی  
ی

؟ شود نور زندیک که  آنست؟! آخر این درست ادار را بزرگ کت 

ون. یم . شما و جان شماهست فهمد نور خر نیم  فهمند. اصل شما هستید. مقدس شما هستید وقت  که از ذهن و این چرخه پریدید بی 

 است.  ذهت  من بخواهید. از تن بخواهید. در اینجا تن همی    ذهت  من کار دل را از  توانیدنیم شما برجه ز خواب و بنگر...  امروز داشتیم: 

 ورتتن شکر منوش و زهر چش ***گر دیل را ناز کن خواری مکش 

 تن همان بهبی که باشد نر مدد*** زهر تن را نافعست و قند بد 

ید. از شما از جنس رویداد نیست تفاخر کن. شما باید ناز کت  به رویدادها. رویدادها نباید شما را از جا بکند. و  برو ناز کن به دنیا  ،گوید اگر دیلیم

 جنس فضای زیر رویدادها هستید. شما به رویدادها ناز کن. 

 دنیان  به تو گفت: 
آیم. من مقامم بیشی  از آن است که بیایم و خودم را برای این رویدادها نیم کنم. منیم نه من ناز»بگو:  «بیا... » یعت  اگر یک چی  

ها خم  ، خواریم توخواری مکش « کنم. یم کنم. نازو کوچک  و چی     شوی؟یم دان  اگر بروی و خودت را خم کت 

باید زهر بدیه. زهرش هم این است  ذهت  من . یعت  تن را یه باد مده. زهر چش. به این تن به اینشکر منوشویل اگر دیدی که تت  در این صورت 

 که به حرفش گوش ندیه. 

نکن این کار »را بریزد به هم. شما بگویید ع ن کند همه چی   را. اوضا و خواهد عصبان  بشود و بزند داغیم ذهت  من شود. یم ناراحت ذهت  من دان  یم

این کار را نکن. بشی   رسجای »بهش بگویید: « حق با من است. »خواهد مودبانه بحث و جدل کند. بگوید: یم ذهت  من زهر است برایش. « را. 

 «خودت. بشی   نگو. 

یدر مجلس ی ذهت  من  . من بهبه! بهبه»خواهد بگوید و همه بگویند یم داندیم ک چی    «ذهت 

 اگر بگون  من ناراحت» اگر به او بگویید
شوم. یم شود و من خواریم اگر این کار را بکت  تو بزرگ کهاین شوم. براییم بشی   نگو. تو مت 

، به خودت زهر بده. اینها همه زهر یم زهر« نگو! »د کنم حالم بد شد.بهش بگویییم حس کهاین برای چشد. حاال اگر تو حس کردی اینطوری هست 

 «خورد. یم نه این خودش زهر»آید بهش بگو یم پیش دارمن است دیگر. هر نیاز 
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 گوید: یم حاال

 مددتن همان بهبی که باشد نر  ***زهر تن را نافعست و قند بد 

این تن را به  کهاین برای رساند. چرا؟یم به تن سود این برایش زهر است. برای او سودآور است.  «این کار نکن.  نه» بهش بگون  همی   که  زهر. زهر،

کشد دیگر. شما به حرفش یم درست است که این تن است ویل اگر یک جرعه بکشد... همی   جرعه را اینطوری»رساند. گفت: یم هوشیاری حضور

 گوید عکسش درست است. یم دارد، هرخر این ذهن منگوش ندهی

گوید یم آن قند است. « دون  بگو. یم بلند شو و بحث و جدل کن. »گوید یم بهش قند بدیه... قند خر است؟ به حرفهایش گوش بدیه. االن

 که نر من»
  «مدد باشد. ذهت  همان بهی 

م دوزخ تنست و کم کنش  ن ن ور بروید ***  هبر  رو بر کنشیمهبر

 در دو عالم همچو جفت بولهب***  ور نه حمال حطب باشر حطب 

 گوید: یم

م دوزخ است. یعت  تو هرخر به این تن خدمت ، هر چه به تنیم این تن هی   م شومینه است. یم دار، خدمتمن ذهت  من دار، بهمن کت  کت  این هی  

 تو را خراب خوا
ی

م جهنم است. زندیک م مثل درخت است، همان یم هد کرد. این باید بسوزد. درد خواهد شد. هی   گوید اگر روییدی، در این جا هی  

م( . )حطب یعت  هی   م هست   درخت دیده اید رویید برو برکنش. وگرنه تو حمال هی  

م را بکشیم که دردهایمان را زیاد کنیم کهاین آخر م. گوید تو حمال هی   یم هک) حمایل کنیم، هی   در هر دو عالم. هم توی ذهن و هم (م هست  ای هی  

دانید به کتاب استاد کریم نیم دانید. اگریم شناسد. مثل جفت بولهب. مثل زن بولهب. که داستانش رانیم در فضای حضور. فضای حضور را که

  زمان  مراجعه کنید. 

ن باشند ای فت***  از حطب بشناس شاخ سدره را   اگرچه دو سبر

 اصل این شاخست از نار و دخان ***اصل آن شاخست هفتم آسمان 

م را با شاخ درخت سدره، )سدره یک درخت بهشت  است. »گوید یم )دخان یعت  دود( پس شما به عنوان هوشیاری حضور همی   شاخ سدره ( تو هی  

م بفرقش را بتو است.  از نار و دود است. از آتش و دود  دارمن این هوشیاری را داری. . یعت  هردو هوشیاری هستند هردو سیر  که دان. گرچه  ا هی  

 است. آن ییک از آتش و دود است. 
ی

 است و این ییک از آسمان هفتم است. این ییک از زندیک

 که غلط بینیست چشم و کیش حس***  هست مانندا به صورت پیش حس 

 جهد کن سوی دل آ جهد المقل  ***هست آن پیدا به پیش چشم دل 

بیند و هم یم را جسم ذهت  من کیس که توی ذهن است هم کهاین گوید: هر دو به اصطالح مانند وجود هستند. هر دو به نظر زنده هستند. براییم

 را جسم
ی

م حس چشم حس ه شچشم و کیش حس غلطبی   است. کی کهاین گوید هر دو پیش حس، هست مانند هستند. براییم بیند. یم زندیک

 را هم خودش را جسم
ی

.  کهاین بیند. براییم زندیک  جسم بی   است و غلط بی  



28 
 

 شما، هم ذهن راگوید این حالتیم
ی

  ذهت  من بیند، همیم ها پیش چشم دل پیداست. چشم دل، چشم زندیک
ی

 را زندیک
ی

بیند و یم را هم خودش را. زندیک

 As much (هاآید. به قول انگلییسیمای که از دستت بر توان  . به اندازهیم ممکن. و به اندازه ای که بیند. و تو جهد کن به اندازهیم جسم را جسم

as possible ( . 

 تا ببیتن هر کم و هر بیش را ***ور نداری پا بجنبان خویش را 

. بجنبان تا هم کم و  اگر پا نداری، یعت  پای زندگیت هنوز درست نشده است، تو خودت را  هم بیش را ببیت 

 خوانیم: یم گوید: که خییل رسی    عیم برای این سطر موالنا قصه دیگری را

 ستیت بگراینده ور نیست شوی به*** گر راه رونی راه برت بگشایند 

 وانگاه تو را نر تو به تو بنمایند ***ور پست شوی نگنیحر در عالم 

. ما باید نیم در عالم،گوید: اگر کوچک شوی، به صفر بیان  یم توانید از کتاب استاد کریم زمان  بخوانید. یم این ربایع قسمت بعدش هست که گنیحر

عد نر نهایتمان را پیدا م، بُ توانینیم کوچک نشود و به صفر نرسد ما  ذهت  من شویم. تا اینیمو نر نهایت  یک بار صفر بشویم از آنجا یک دفعه بزرگ

  شناسانند. یم گوید ما را به مایم بکنیم. آن موقع

 گوید کهیم برای توضیح سطر آخر موالنا

 خوانمیم در دو سطر بعدی، فقط این را رسی    ع

 هم ز جنبش منرصف فیافت یوس *** گر زلیخا بست درها هر طرف 

 جهید توکل کرد یوسف بر  چون *** باز شد قفل و در و شد ره پدید 

دانید که یوسف را در یک اتاق گی  آورده بود یم خواهد... زلیخانیم است( اگر راه را بر شما بسته است و ذهت  من زلیخا، )زلیخا  کهاین یعت  

ون. نیم»گفت: یم و   ایش باز شد. گوید یوسف هم توکل کرد و راه بر یم درها را بسته بود. « گذارم بروی بی 

 . بلکه توان  بجنب، ولو کوچک، بجنبان خودت را. خودت را یعت  نه ذهنت را یم شما هم بجنبید، آن هرچه قدر
ی

و  خودت را بجنبان به عنوان زندیک

قفل و در باز شد اش گریزگایه یافت. )ُمنرَصف یعت  گریزگاه( آن گوید وقت  زلیخا درها را بست باز هم یوسف، از جنبشیم یک کاری بکن. 

 پدیدار شد برای یوسف.  راه و

 . چون توکل کرد، یوسف برجهیدشود. یم جنب، راه بازحاال ببینم. نیم جا رایعت  شما هم اگر بجنبید، نگو من االن هیچ

 متیک باشید، از جنس
ی

 باشید و بجنبید، راه خودش را به شما نشان  اگر شما توکل کنید، یعت  به زندیک
ی

  خواهد داد. زندیک

*** 
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