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  2صفحه: 

ماره  عات،  س،  وان  وی، د  ۱۸و

  
 نامه رسيد زان جهان بهرِ مراجعت برم

  برمكنم، رخت به چرخ ميعزمِ رجوع مي
 

 گفت كه: ِاْرجَعي شنو، باز به شهرِ خويش رو

  گفتم: تا بيامدم، دلشده و مسافرم

 

 آن چمن و شِكرِستان، هيچ نرفت از دلم

  رممن به درونه واصلم، من به حَظيره حاض

 

 چون به سَباعِ طيرِ تو اوجِ هوا مخوف شد

  بسته شدست راهِ من، زانكه به تن كبوترم
 

 گفت: ازين تو غم مخور، ايمن و شادمان ِبپَر

  زآنكه رفيقِ امن شد جانِ كبوترِ َحرَم
 

 هركه براتِ حفِظ ما دارد در زِه قبا

  در بَر و بحر اگر رود، باشد راد و محترم

 

 ود هزار سال خوشنوح مياِن دشمنان، ب

  عصمتِ ماش بُد به كف، غالب بود الجرم
 

 خو پاك خاصِ ٔ◌ چند هزار همچو او بنده

    رسيدشان بار و َخفير از درمهر َدم مي

 

 گفت كليم: زآب من غم نخورم كه من ُدرم

    گفت خليل: ز آتشش غم نخورم كه من َزرم
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 گفت مسيح: مرده را زنده كنم به نامِ او

  م، جانِب طبّ به ننگرمَاكمه را بصر ده

 

 گفت محمِّد مِهين: من به اشارِت مُعين

    بر قمرِ فلك زنَم كز قمران من اقمرم
 

 صورت را برون كنم، پيشِ شهنشهي َرَوم

  كز تفِ او منوّرم، وز كفِ او مصّورم

 

 چون بروم برادرا، هيچ مگو كه نيست شد

  در صِف روح حاضرم، گر بر تو ُمسََتّرم
 

 جهان، باشد چون صبا وزان نام خوشم درين

  بويِ خوشش عََبرفشان، زانكه به جان ُمعنبرم

 

 ساكنِ گلشن و چمن پيش خوشانِ همچو من

  وارهم از چَه و َرَسن زانكه برون َچنبرم
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١٨شماره  عيبرنامه گنج حضور امروز را با ترج يسالم و احوالپرس با

 ١٨س، ترجيعات، شماره مولوي، ديوان شم

 نامه رسيد زان جهان بهرِ مراجعت برم

  برمكنم، رخت به چرخ ميعزمِ رجوع مي

 ياز طرف زندگ بياز جهان غ يعنياز آن جهان  :كه ديگويدارد م ،آگاه شده به حضور يكه به اندازه كاف يانسان كي پس

رجوع  عزمِ، زان جهان بهرِ مراجعت بَِرم ديرس نامهدهم، برگشتن به آن جهان را انجام ب ديكه من با دهيرس غاميبه من پ

خودم كه از  ييخودم و شناسا صيبراساس تشخ رميگيم ميدارم تصم نيقيو بطور قطع و  ارانهيبطور هوش يعني كنم،يم

  .كنميعزم مراجعت م يعني ،جهان ذهن نقل مكان كنم

 ،لباس يعنيامروزه رخت  ،گفتنديخانه رخت م زيبه هر چ ميقد در ،رخت كنم،ينقل مكان م يعني بََرميو َرخت به چرخ م

 ،ييكتاي يبه فضا كنميخانه كه ذهن است نقل مكان م كياز  دارميام را برم هياسباب و اثاث يعنيبردن  ييپس رخت به جا

  :دهميم حيانسان كه باز هم من مختصراً توض يعموم مسئلهبه  كنديبله، و موالنا دارد اشاره م

جهان آمده در شكم مادرش بدنش را ساخته بعد  نيفرم است آمده به ا يكه ب ياريهوش ايه انسان بصورت امتداد خدا ك

است و ساخته  يدرست كرده كه مصنوع يمن دوم كي رديبگ اديرا  ييجدا نكهيا يوارد ذهن شده و برا رونيآمده به ب

بعد با كلمه من آشنا شده بصورت  ،اسم خودش فكر بوده ،شده كه اول با اسم خودش آشنا بيترت نيشده از فكر است به ا

گرفته و متوجه شده كه جسم دارد  اديبعد فكر مال من را  .هستند يكيدو تا  نيكه ا دهيآن هم فكر بوده و فهم ،ياريهوش

  .و جسمش مال خودش است

 نيبه ا جيهم مال او هستند و به تدر نهايازنده ماندنش مؤثر هستند مثل غذا و پدر و مادر و  يكه برا ييزهايچ ايمثالً 

 تيهم هو اي ،شده دهيهمان زهايچ نيبا ا مييگوياصطالحاً م ،كرده قيتزر تيشده هو ائهكه بصورت فكر به او ار زهايچ

 يفكر يها نكيرا تند تند با گذاشتن ع دشيد ياريپس هوش ،دشيد نكيشده آن شده ع دهيكه همان يزيشده و با هر چ

است كه  يسر هم شتپ يفكرها نياش هم جهينت .به چشمش زده يجسم اديز يها نكيع نيكرده و بنابرا عوض ديجد

و  يارياند كه ما بصورت هوش يجسم يفكر يدهايهمه د نهايبه آن فكر، ا ميرويفكر م نيو ما از ا پرديدر ذهن ما م

  .ميزنيامتداد خدا به چشم مان م

و  نجايبال سر ما آمده ا نيآمده به ما گفته كه ا هزنده بود يبوده به زندگ ايو اولكه جز يآمده و هر كس يغمبريو هر پ

كه ساخته شده از فكر است اسمش  ميدرست كرد يذهن ريتصو كي گريبه فكر د يفكر كياز  دنيباالخره ما در اثر پر
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  5صفحه: 

كه  يكس ايكه  يزيما هر چ يها ليفام ايها مثل پول مثل دوستان ما  يدگيهمان نيو ا .است يمن فكر اياست  يمن ذهن

ما بر حسب  ،در مركز ما هستند نهايا يكيزيف يزهايپول ما چ ايهمسر ما بچه ما و  :ما مهم هستند يبرا ايبه ما كمك كرده 

  كار غلط است و نياشخاص آگاه به ما گفته اند ا نيو ا مينيبيجهان را م نهايا

  ٢٦٧٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ست يآفت يشناساز آن در حق كه                ست يد در دل علتگفتن ايانب
است، و  زهايبر حسب چ ياريهوش دنيمرض وجود دارد و آن هم مرض د كيآمده گفته كه در مركز انسان  يغمبريپ هر 

اش  يسودمند اش را يديمف گريبعداً د يبوده ول ديمف يزندگ يدر ابتدا .بقا است ديد ،انسان يبرا ستين يكاف ديد نيا

   .بله مييبزدا ديمركزمان با ازمرض را  نيعلت را ا نيگفتند كه ما ا .دهديرا از دست م

 شوديچون قطع م يمثل مثالً من ذهن ،شوديم جاديا ياديز يدردها يكه توهم است و ادامه من ذهن ديجور د نيدر اثر ا و

فكرها كه با  نيو تمام ا .كنديم سهيخودش را مقا ،ست نداردخدا ا ديد ،است ياريهوش ديرا كه د يقبل ديآن د ياز زندگ

به  ديآيبوجود م يديجد دهيپد يكي شوديبدن ما اعمال م يعنيما  كيزيف يعنيبه جسم ما  يوقت ميهست تيهو آنها هم

و ما با  .ستا ديجور د نيا جهيكه نت د،يآيمثل رنجش بوجود م ،مثل حسادت ،مثل خشم يجاناتيه نيبنابرا .جانينام ه

  .ميشد دهياسمش درد است با آنها هم همان گريكه د جاناتيه نيا

 يسر كيو  ،كنديدرد با خودش حمل م يفضا كي يعنيكرده  دايپ يدرد اي يجانيه يحافظه كي يبشر بطور كل نيبنابرا

قصه يك دوباره  نهايكرده و مجموع ا جاديبا درد ا يجسم ياريهوش نهايهستند و مجموع ا دشيكه د يشدگ تيهم هو

 يدنبال زندگ نو چو ،كنديم يزندگ ندهيداستان در گذشته و آ نيخودش دارد ا يداستان برا كيهر كس  ،كرده جاديا

  .ميدينرس يبه زندگ ميديما به ثمر نرس ميگشتيم زهايدر چ

 نيو بنابرا .ند و ناشكر هستندهست يها را هم دارند باز هم ناراض يشدگ تيهم هو نكهيولو ا يذهن يتمام من ها نيبنابرا

 كي نيبنابرا ،برسد ثمربه  ندهيدر آ خواهديداستان است كه تمام نشده است و م كي يهر من ذهن .دنديبه ثمر نرس

  .و ساخته شده از فكر است ندهيآ يبسو كندياست كه حركت م ياگذشته

پس از  يكيها را برداشتند  نكيع نيا يعنيدند ش داريخواب ب نيزنده شدند و از ا يكه به زندگ يو گفتم تمام كسان

خطرناك است  ديد نيا ،دينينب ينطوريا كهمردم هستند به آنها گفته اند  تيزده اند كه اكثر نكيكه ع يبه كسان يگريد

 ردگذايو درد نم شوديم جاديا و درد ميبريم نياز ب ميزنيرا م گريما هم د ،شود يجنگ م نديبيم ينطوريجمع ا يوقت

 كيگوش كردند  يتعداد كيمردم  .روابط ما خراب خواهد شد .نخواهد بود تيفيمان با ك يزندگ .ميكن يما شخصاً زندگ
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 !ها را برداشتند نكيع نيعمًال ا يول ،دنديموضوع را بله فهم نيذهناً ا ،كردند هيباز هم به اصطالح با ذهن توج يتعداد

  .داشتند هرا نگ يآره من ذهن

 يكه در هر سن دهيرس غاميپ دهينامه رس يبياز جهان غ يعنيزان جهان  ديكه: نامه رس ديگويم تيب نيدر ا االن موالنا

هم  يها نكيع نياست كه من هم نيمراجعت هم عبارت از ا .االن شروع كنم به مراجعت ،هستم يتيهستم در هر وضع

 بيجهان غ يعنين ذهن در درون آن جهان است، جها نيا نكهيا يبرا .بردارم ،كنم ييشناسا يكي يكيرا  يشدگ تيهو

 تيهم هو نكيو با ع ميكنيم يبه نام ذهن زندگ يجهان مصنوع كيجهان وجود دارد منتها ما فعًال در  كيفقط  .است

  .مينيبيها م يشدگ

ه بزرگان به ما است ك نينوعش ا كي دهيكه از آن جهان رس يغاميپ نيا نيبنابرا .كنديم جاديدرد ا ديد نجوريا ميو گفت

است  نياش هم ا يكي .ديبردار ديبا ديدار يشدگ تيهم هو ،ديمعالجه كن ديرا با نيا .ديگفته اند كه در دلتان مرض دار

 غاميپ ياز زبان قرآن گفته اِرجع ديگويمكه،  از ديگويم د،يگويدوم م تيدادند كه ب غاميبطور مثبت به ما پ حاً يكه صر

 يجهان بسو نياز ذهن و از ا يعنيمن  يبه ما كه برگرد بسو ديآيهر لحظه از طرف خدا ندا م يعني يِارجع. را بشنو ياِرجع

  .ديگويدوم م تيدر ب نيبب ياريهوش قيمن و دوباره از جنس من بشو و از طر

 مينيبين را مها جها نكيع نياز پشت ا ياالن وقت ديدانيم گريهستند شما د هادرد  نيهم غاميپ نيا گريد ياما صورت ها

 افتديدر روابط مان با مردم م مياهمه ما تجربه كرده باً ياتفاقات بد كه تقر افتد،ياتفاقات بد اتفاق م يعنيالمَنون  بُ يرَ

 يجسم يها يضيمر شتريب نيا م،يشويم ضيمر خورد،يبدن ما صدمه م كنديتصادف م يموقع كي ،افتدياطراف مان م

سخت است،  اريبس نهايو حمل ا نهايكه تحمل ا ميكنيدرد انباشته م ياديمقدار ز ايو  د،يآيم يذهن يدهايد نياز هم

مثل احساس گناه و احساس خبط  نده،يو اضطراب از آ يمثل، حس نقص، مثل نگران يمثل تنگ نظر ،گفتم مثل حسادت

است كه تو  يزندگ يها غاميهمه پ انهيا گريد ياز دردها يليو خ .ميو حرص دار ميستيبشو ن ريس ما نكهياز گذشته و ا

كار مهم تر از همه است  نيكنار و ا يرا بگذار تيتمام كارها دياالن بله با نيبلكه هم ،يكن يذهن زندگ يتو يتوانينم

  :گفت

  ١٣٠٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  دارد سَبَق حق بر كارها كارِ                             ُگفت حق تَيْ اِْذ َرمَ  تَ يْ َرمَ  ما
شما فكر خواهم  قيگفته خدا گفته كه من از طر م،يسيصفحه بنو يرو ستيالزم ن گريكه د ميقدر خواند نيرا ا اتياب نيا

شما درست فكر  قيتا من از طر ديها را برداشته باش نكيع نيا ،ديناظر ذهن تان باش ديحاضر باش ديشما با نيبنابرا ،كرد
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من با  ،آن من هست يتو ،ديصاف نكرد ذهن را نيشما ا يول ،كنميفكر م اشم قيهم از طر كنم، االن كه من باز هم االن

 يشما ك ديكه به شما بگو دياز ذهن تان بخواه ديشما نبا .ستيذهن من دار خالق ن .فكر كنم توانميذهن من دار نم

  .ديما از جنس من هستش تواند،يذهن نم اورديدر ب ييشما را از تنها ،شما را خوشبخت كند اي ؟ديهست

 ديها را بردار نكيچون ع دينيمن بب قيو از طر ديها را بردار نكيع نيبه من و ا ديكه زنده بشو يكار نيا نينابراب

و من  ،شوديروزن بسته شده باز م نيا ،است يستون نور كي نيپس ا .ميشويم يكيو من و تو  روديم يجسم ياريهوش

از  ،كنميكار م كونيو كُن ف ،كنميقضا كار م قيمن كه از طر ردر كا ديذهن را دخالت بده نيشما ا نكهيآن موقع بدون ا

  : ديگويقرآن هم كه م هيفكر كنم و آن آ توانميشما م قيطر

١٧ هي)، آ٨سوره انفال( م،كري قرآن   

   »انداخت انداختى، خدا بود كه تير مىداختى، تو تير نمىانو آنگاه كه تير مى «

خداست، بله ما  راندازشيما كمان و ت :ديگويكه م اي ،است ينطوريا شهيهم كنميمن فكر م يكنيتو فكر نم نكهيا يعني

را از  شيرهاكمان در دست خدا باشد و او فك ميتكان نده يكمان را با دخالت من مان ه نيكه ا ميباش يكمان كي ديبا

بر همه  مينداشته باش يذهن يها نكيع ،ميو من در ذهن نداشته باش ميباش يكار كه ما كمان درست نيا ندازديما ب قيطر

لحظه به  نيها را بردارد در ا نكيع نياست كه ا نيكارش ا نيتر ممه يهر كس يعني .دارد تياولو يعني ،سَبَق دارد زيچ

  .خدا زنده بشود تيو ابد تينهايب

كه چرا  ديشما شخصاً از خودتان سؤال كن يول .ميديرا فهم نهايهمه ا ديگويم كنديرا مطرح م يمسأله ا كيمنتها موالنا 

كه  ديريگينم ميتصم نيقيو بطور قطع و  ييو با شناسا ارانهيلحظه بطور هوش نيچرا شما در ا د؟يكنيشما عزم رجوع نم

كه من عزم رجوع  ديبگو ،نديبنش ديبا يكه هر شخص ديگويم نيهم يبرا .ديبرو ذهن نيو از ا ديها را بردار نكيع نيا

 يرو ديو تقل يو نفوذ مردم و جمع و شك من ذهن .او برگردم يكه بسو رميگيم ميتصم ارانهيمن االن هوش يعني ،كنميم

  .من اثر نخواهد كرد

كه درست است كه من  دهديم حيله، پس خودش توضب ترسم،يكه من مثل كبوتر هستم م ديگويم يبعد اتيالبته در اب

 يشدگ تيحال من هم هو نيدر ع يول ،ام دهيبا ذهنم فهم يرا هم خوانده ام ول ياِرجع ،تو برگردم يبسو ديبا دانميذهناً م

  .من را بخورد رديبگ يعقاب كي ترسميم رميخواهم اوج بگيكه م نيهم .دارم ياديز

ما هنوز  شتريب اياز ما  يبرخ يول ،ميدانيرا ذهناً م نهايا يعني ميريگيم ميالً ذهنًا تصماو ميهست نطوريبله ما هم هم

االن  يول ،را دارم ينذه يها نكيع نيا نكهيكه من با وجود ا مييايبا خودمان كنار ب يو بطور قطع نانهيروشن ب مينتوانست
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 مينكنم، بگذارم با تسل يام زندگ يمن ذهن اب ،ذهن نمانم يگرفته ام تو ميتصم گريهستم د اريكه فضا را باز كردم و هوش

و خدا با  ،فضا را باز كنم نيآره ا ،آورديلحظه كه آن را قضا بوجود م نيالخصوص اتفاق ا ياطراف اتفاقات عل ييو فضاگشا

  .رها كند يمن ذهن نيمن را از دست ا ،شوديبشو م ديگويماو  يعنيكُن فكان 

 ياريهوش نيهستم كه از اول بودم و ا ياريمن از جنس همان هوش شوميم ميتسل كنميا باز مكه من فضا ر يآن موقع

آگاه است و چون ذهن خاموش  يارياز هوش ياريهوش يعني .است يو مرض ياست كه به اصطالح راض ياريجور هوش كي

چون ذهن  .است ياريهوشفقط  ،منطبق است ياريهوش يرو ياريجور من هست كه هوش كي .ستين ايبه دن يمتكاست 

و  مينيبيها ما م نكيع نيهست كه از پشت ا يجور كي ،ستيها ن نكيع نياز پشت ا ،ستين يمتك ايساكت است به دن

  .ميدانيرا خودمان م يمن ذهن نيا

ست در ميتوانيو ما م شوديلحظه برداشته م كي يها برا نكيع نيا شوديم ليتعط يمن ذهن ميكنيم فضا را باز يوقت

و از من  ،ميخدا برو يبسو ميخواهيكه ما م ميريبگ ميتصم ،ميفضا را باز كن نيبنابرا ،جلو ميبرو ديبا يطور نيهم .مينيبب

  .كنميم وععزم رج ديگويم نيهم يبرا .ميها را بردار نكيع نيا ميبرو يذهن

كه رخت به چرخ  ديريبگ ميتصم گرانيشخصاً بدون دخالت د ديخواهيشما م ايآ ،شما هست االن يسوال برا نيحاال ا

چند جلسه  ،شوديم يچ مينيكه حاال بب دييبگو ديتوانينه؟ نم اي ييكتاي ياز ذهن به فضا دينقل مكان كن يعني ،ديببر

كه قبًال  ييها نكيهمان ع ،زنديم نكيع كيبالفاصله آن موقع ذهن  نكهيا يبرا .ميكنياشتباه م ديشا ميهم گوش بده

  .ديكنيشما شك م كدفعهيبه چشم تان  شما ديداشت

 نديگويرا م نهايدرست است كه ا ؟دارند من چرا بروم يهمه آدم من ذهن نيا دييگويم .ديكنيم دياز جمع تقل كدفعهي

. ميآنها بروند من هم بروم، همه با هم برو روند؟يهمه مردم چرا نم نيبعد ا ،نهايا من از كجا بفهمم درست است ،خوب يول

 يزيچ كيآن هم باالخره  .مزخرفات است نهايا ستيچ نهايكارها و رجوع و ا نيا ديگويهمسرم م رود؟يسرم چرا نمهم

 يتو جهيدر نت ،كنمينم جوععزم ر يول كنميرا گوش م نهايحاال ا ،دانميكتاب خوانده، من نم ،است يآدم موفق ،دانديم

  .مانديم يذهن زندان

 ايآ ؟هستم يمن ك دييبگو دينيبنش ديشخص شما با ،است يفرد ،است يكار شخص كي نيا ديگو يموالنا م ديتوجه كن

باشد  يعرفان ،باشد ينيد خواهديكه خواندم حاال م ييكتاب ها نيام امتداد خدا هستم؟ ا ياريقبول دارم امتداد هوش

 جادي؟ من قبول دارم كه دردها را من اكردم جاديهمه درد ا نيمن قبول دارم كه ا ؟ها را زدم نكيع نيكه ا ارممن قبول د

 نكهينخواهد شد؟ ولو ا يام زندگ يكنم زندگ يدردها اگر زندگ نيمن قبول دارم كه با ا ؟دارد يغاميپ يكدردها  نيكردم؟ ا
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 يزندگ نيهم ميكنيم يو آشت ميكنيدو بار دعوا م يما هفته ا هك يا يزندگ نيهم نديگويده نفر اطراف من هستند م

 رديهم ندارد سرطان هم بگ ياشكال، بشود نيندارد آدم خشمگ يكه اشكال نديگويخوب است! م يلياست خ يلمعمو

 ياوقات قهر باشد تو شتريخواهر و برادرش هم قهر باشد، با همسرش هم ب با، هم دعوا كند شيسكته هم بكند با بچه ها

  .ينطوريا ستين ،نه .گرياست د نيهمه هم يزندگ

 نيپس ا .گفته يتيهمچون ب كيموالنا  نيبخاطر هم د،يكنينم ياست كه شما درست زندگ يزندگ يها غاميهمان پ نهايا

كه  دييبگو ديتوانيشما نم يشخص يزندگ يشما، شخص شما برا ردنگ گذارديرا م تيمسئول نكهيمهم است بلحاظ ا تيب

 نيا د،يآيمثل من درم يخوب آدم ينيچن نينواده اپدر و مادرم بد بودند، از خا گذارد،يبچه ام نم گذارد،يهمسرم نم

بعهده  حظهل نيتان در ا ياريهوش تيفيك تيمسئول .ديشما مسئول خودتان هست .ستين يزندگ يقصه ها قابل قبول برا

   .تان با شماست يقطع يريگ ميتصم .تان با شماست دنيفهم يحت ،برگشت تان تيمسئول .شماست

 نديبزنند بگو اديبزنند فر يبينه كي ،بكنند يقيتشو كيهر روز به من باالخره  نديايد نفر بچن نكهيا دييبگو ميتوانينم

تا من  نديبگو نديايب نهايا ،است ديچه طرز د نيا د؟يشويمچرا به خدا زنده ن ؟ديشويزنده نم ياريآقا و خانم چرا به هوش

  .ديكنيتوجه م د،يخودتان هست فقط ،كنديبه شما كمك نم چكسيه ديآينم يزيهمچون چ .عوض بشوم

سالتان  يس ديدار يزندگ كيباالخره شما  دهيرس اديو نامه همه ز برم،يرَخت به چرخ م كنم،يعزم رجوع م دييبگو ديبا

اگر  ينطوريخوب هم ؟ديكرد جاديدرد ا يشدگ تيهم هو يها نكيع نيو ا دنيچقدر در اثر بد د دينيبب ديداست، برگر

همه  نيبا ا ميخواهيبعد آن موقع م .جهنم است يزندگ نيهم .ديرويبه جهنم م ديشما دار ديكندردها را انباشته 

جهنم كوچك  كيبا درد  يآنجا دو تا من ذهن .ديباش ديخواهيم ياز هر جنس ديازدواج كن گريد يكيدرد با  يانباشتگ

  .كنميعزم رجوع م دييبگو ديبا ،كار را نكن نيا درست كنندُ

در  حيگفت مس ميهم خواند راً ياخ .ميخوانيم ينيد يعزم رجوع كرد، ما از قصه ها شوديم يدر هر سن ديدانيشما م

 نكيع نيا ديبرگرد يحاال شما در هر سن ،يو حضرت رسول در چهل سالگ يدر هر سن يعني غمبرم،يگهواره گفت من پ

  هر چه زودتر بهتر. شوديم ديها را بردار

 ١٨ات، شماره مولوي، ديوان شمس، ترجيع

 گفت كه: ِاْرجَعي شنو، باز به شهرِ خويش رو

  گفتم: تا بيامدم، دلشده و مسافرم

   ،با خودش ميما كه امتدادش هست .بزرگ ياريبا هوش يانسان ياريهوش نياست ب يمكالمه ا كي يزندگ ،گفت؟ خدا يك
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 يبسو دييايكه ب د،يآياز آنور م ييندا كي يغاميپ كيهر لحظه  يعني .است يفرستادم به شما و آن اِرجع غاميمن پ هگفت

  :ديگويكه م ميكه بارها خواند دهميمقرآن، كه به شما نشان  هياشاره است به دو تا آ ومن 

 ٢٧)، آيه ٨٩قرآن كريم، سوره فجر(

)(

  اى روح آرامش يافته،

 يراض كهيو تو درحال دهد،يخودش را به شما نشان م ديكنيفضا را باز م يكه وقت يرايكه پاك است هوش ياريهوش يعني 

كه  ديآيبوجود م يموقع ياريهوش نيكه خودش براساس خودش زنده است و ا يهست ياريهوش يعني يهست يو مرض

   .بله ديكنيم بازفضا را  ديشويم ميشما تسل

  ٢٨)، آيه ٨٩قرآن كريم، سوره فجر(

)( 

  و او هم از تو خشنود است، باز گرد. به سوي پروردگارت در حالي كه از او خشنودي

و  يراض نيو او هم از تو خوشنود است بازگرد ا ياز او خوشنود كهيپروردگارت درحال يبسو افتهيآرامش  ياريهوش يا

 نجايو او هم از تو خوشنود است ا ياز او خوشنود كهيترجمه كرده اند، درحال يورط نيا نيحاال مترجم ديگويكه م يمرض

 يذاتاً زنده هست و لزوم .كه قائم به ذات است ديآيم ياريهوش كي و م،يكنيما فضا را باز م يوقت .وجود ندارد ييدو

بلكه در آن  .من هستم ديبگو يذهن و به من ،درست كند يمن ذهن كيو  ،نديرا بب ايها دن نكيع نيا قيندارد كه از طر

 ياريوشه كي شوديم ليذهن تعط شوديم لياصًال فكر تعط ،شوديم ليتعط يمن ذهن ييكه در اثر فضاگشا يموقع

  زنده هستم؟  يخوب چجور .زنده هستم يول كنمياِ من فكر نم مييگويكه م ،دهديخودش را به ما نشان م

تا حاال  .شوديمنطبق م ياريهوش يرو ياريهوش شود،يآگاه م يارياز هوش يارياست، هوش يو مرض يراض نيهم نيا

آنها را رها كرد و از خودش آگاه  يارياالن هوش ،بود هآگا يرونيب يزهايها از چ نكيع نيبرحسب ا دنيدر اثر د ياريهوش

  .فرستادم غاميمن پ ديگويو حاال م د؟يكنيتوجه م .است

كه خودش از  شوديم يارياز جنس هوش يكنيفضا را باز م كهيبرگرد درحالكه هت نگفتم شنو، مگر ب يكه: ِاْرجِع گفت

 نيپس ا .شاد است ،واقعاً خشنود است شوديفضا باز م يحضور وقت ياريكه هوش دهدينشان م نيا .خودش خشنود است

 يها غاميپ .ميشادمانه برگرد ديبا ميبرگرد ميما بخواه گرو ا شود،يما و م يحاصل شده برا يمن ذهن ديغم ها در اثر د

 يدارد، با من ذهن يكه غم دارد من ذهن يهر كس ،خدا برگردد يبسو توانديشاد نباشد نم يهست كه هر كس ياديز

   :خالصه شود،ينم
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 ها نكيع نيكه ا يشهر ما وقت ست،يذهن ن نيشهر ما ا شوديمعلوم م پس؛ رو شيشنو، باز به شهِر خو يكه: ِارِْجع گفت

ها را  نكيع نياست ا يفقط كاف ،ميجا نشست نيهم ميبرو ديهم نبا ييجا م،يشهرمان هست ياِ تو مينيبيم ،ميرا برداشت

لحظه است،  نيجا در ا نيدرست است؟ شهر ما هم .ميندازيب ميكن ييو دردها را شناسا .ميبردار م،يكن ييشناسا يكي يكي

  ؟ درست است .ميها را بردار نكيع نكهيبه شرط ا

فضا  يتو را بردارد نهايا يكي .ذهن شوديم نديبب يذهن يها نكيع قياز طر ياريهوش يكي ميپس دو جور شهر دار

كه آمدم  يگفتم از وقت .بشود تينهايعشق است، و فضا باز بشود ب نيو ا ،بشود يكيدر آغوش خدا باشد با خدا  ييكتاي

 نيا نيبنابرا .نمانم اديذهن ز يكه من تو كردهيم جابيتو ا يون تكاملقان دانميم من .من دلشده و مسافر بودم امدميتا ب

 ريرا ز ياريهوش يقانون تكامل تواندينم يكس چيه يعنيتو،  يبسو آوردهيرا م نبه زور م يجور كيغم ها و دردها هم 

  زور؟  هب اي دييآيگفته با زبان خوش م يگريد يجا كيحاال در  ميروياو م يبسو ميهمه ما دار .پا بگذارد

 دميكه رس يگفتم از آن زمان .امدميتا ب گفتم درست است؟ م،يبارخواند نيقرآن است كه چند هيبا زبان خوش، آ ميما گفت

ها را كه  نكيع نيشد ا يچ دانمينم ،من اصًال عاشق تو هستم ،است يكيكه ذاتم با ذات تو  دانستميجهان من م نيبه ا

هستم عاشق خانه ام هستم،  لميمن فكر كردم عاشق پولم هستم، عاشق اتومب دميها د نكيع نيبرحسب ا ،زدم به چشمم

به خدا بوده به خودم بوده،  يعنيام به تو بوده،  يها باعث شده، من از آن موقع عشق اصل نكيع نيهستم، ا معاشق جسم

  .ها يگشد تياز هم هو دم،يديها م نكيع نيچون بر حسب ا شناختم،يمن ذات خودم را نم

من فكر كردم از جنس  اه نكيع نيدر اثر گذاشتن ا .خواهد شد شتريام ب يبكنم زندگ شتريهر چه ب كردميو فكر م

است، من االن  زهايچ نيكردن ا اديمن هم در ز يهستم و زندگ زهايچ نيو از جنس ا ،ستمياز جنس تو ن ستمين يزندگ

تو  يكه بسو توانستميمسافر بودم نم ،دلشده بودم ،من عاشق تو بودم كه آمدم اصالً  يبابا من متوجه شدم كه از وقت يا

خودم  ييو با شناسا امدميچون به زبان خوش ن .ميايتو ب يبسو ،بشوم داريبوده كه من ب نيا يدردها هم برا نيخود ا .مياين

  .يدهيوگرنه كه تو درد به من نم ،دردها بوجود آمد نيعزم رجوع نكردم ا

به درد  ،است يكيپالست يعشق مصنوع كي ميشد تيكه با آنها هم هو ييزهايعشق ما به چ نيا ميديآره پس ما فهم

است كه ما  نيعبارات از ا تيمالك .است نيا تيمالك فياست، اصالً تعر يذهن زيچ كيبه  يمن ذهن كي عشق .خوردينم

از  كه يكه بافت يزيچ كيبه  ميكنيم مرا با ذهن مان تجس زيآن چ هستُ رونيهم در ب يزيچ كي ميدار يمن ذهن كي

 ياريما، بعنوان هوش شود؟يخوشحال م يك. ميشويمال من شد، خوشحال م نيا يميگويم كنديفكر ساخته شده وصل م
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اش  يپس زندگ شود،يناراحت م كننديم يچيق كنندشيهم كه م يموقع شوديخوشحال م يمن ذهن نينه ا ت؟ييخدا اي

   .ودشيو كم م اديز يه

آنها  نكيتو از پشت ع ،ستنديگذرا و آفل از جنس تو ن يزهايبه ما بفهماند كه چ يندگتا ز رديگيها صورت م دهيپد نيا

 نكيع نيمشغول برداشتن ا ديكه آمدم من با ياز وقت يعني .اوريدرب يكي يكيكن و از مركزت  ييرا شناسا نهايو ا نينب

نه  ،شده يكيگرفته رفته با خدا  جكه او يآن كس .ميروينم ييها جا نكيتن عدر واقع برداش يعنيمسافرم  شدم،يها م

 يارياش هوشها چون همه نكيع نياتفاقاً گذاشتن ا ،رفته رفته تا به خدا برسد نيجو زم يرفته باال نجايپاشده از ا نكهيا

 ييخدا كي يبسو رودياست م زيكه از جنس چ يمن ذهن كي .كنديم جاديهم ا يجسم يخدا كي كننديم جاديا يجسم

  .همه غلط است و توهم است نهايا .ماست يمن ذهن نيانعكاس ا ،از فكر است دهكه آن هم ساخته ش

به زبان خوش به ما گفته  يعنيآمده  يكه درست و حساب ييها غامياز پ يكيپس  م،يها را بردار نكيع نيا ارانهيهوش ديبا

 ،ينطوريبه زبان قرآن نگفتند ا گرو تمام بزرگان حاال ا غمبرانيپ غاميتمام پ .است يِارجع غاميپ نيهم .ميشنويشده ما نم

  ست،ين يزندگ يذهن جا ديخارج بشو دياز ذهن با د،يبرگرد ديگفتند با يول

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 آن چمن و شِكرِستان، هيچ نرفت از دلم

  من به درونه واصلم، من به َحظيره حاضرم

از جنس  يچون زندگ ،است نيريهم آرامش دارد هم ش يزندگ نهيزم نيچمن و شكرستان كه ا ،يزندگ نهيآن زم ينعي

 نهيزم نيا شوديها برداشته م نكيع نيا يوقت يعني .شكرستان ،كنديم جاديكه ا ياست آرامش است، و چهار بعد يشاد

خودش شكرستان است و هر  نيو ا دهديما نشان م هبخودش را  هشد دهيماست پوش يفكرها ريكه ز يخود زندگ يزندگ

از دل من  نيا ديگويم .زديريبه فكر و عمل مان م يو شاد ينيريآنجا خرد و ش ازاست،  نيريش كنديم جاديچه كه ا

  چرا؟  .ديايب تواندياالن هم م ،دميتو د شيرا پ نينرفته، من ا

من كه امكان وجود دارد  نيپس ا شوم،يدر درون در مركزم به تو وصل م كنميفضا را باز م يوقت نميبيمن م نكهيا يبرا

پس در مركزم در ذاتم من به تو وصل  .فكرها مدفون است ريز ،آنجاست اورم،يب را به دست رستاندوباره آن چمن و شك

گشوده شده  يضاف نينماد هم رهيحظ نجايدر ا ،يواريچهار د ،مقدس يهر جا يعني رهيحظ ره،يبعد آن موقع حظ .هستم

من حاضرم به تو زنده ام، ناظرم،  يعنيمن آنجا حاضرم  نميبيم ،شوميو ناظر فكرم م ،كنميمن فضا را باز م ياست وقت

 ستين يتيحس هو چيو در ذهنم ه ،كنميبه ذهنم نگاه م تينهايآگاه شده از خودش به عمق ب ياريبصورت هوش يوقت
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 يعنيمن به تو حاضرم، حاضرم  نميبيم كنميلحظه من فضا را باز م كيولو . اشته امها را همه برد نكيع نيا نكهيا يبرا

  .زنده به تو هستم

كه اوضاع عوض  مينيبيم شوديذهن خاموش م يكه وقت مينيبيم ميكنيفضا را باز م يكه وقت ميتجربه را دار نيهمه ما ا 

 ؟كننديچرا مردم عزم رجوع نم .و شك داشت كرديم ديقلشد من شاد شدم آرام شدم، مستقل از ذهن شدم كه همه اش ت

 ميترسيمما كه  نكهيا يما مهم است، چرا؟ برا يبرا كنديم جاديگونه كه دائماً درد ا ضيشك دارند، روابط مر نكهيا يبرا

درد  هير بقمگ كند،يكار را م نيجمع هم هم مييگويم م،يكنيبه جمع نگاه م م،يكنيو به همه نگاه م ميو شك دار

  ندارند؟ ضيروابط مر هيمگر بق كشند؟ينم

و آن موقع  .ميشويحاضر م رهيبه حظ ميكنيفضا را باز م يوقت ،روديم نينفوذ جمع، از ب د،يشك، تقل ،يكيخوب من هم 

كه  يذهن نيبا ا دييگويشما م يوا يوا يمن دارم، وا ييدارد، چه دردها ييها يكه ذهن خودمان چه باز ميشويمتوجه م

 يمن رو ،نميبيكه من م ينطوريكه من به چشمم دارم ا ييها نكيع نيكه درست كردم با ا يمن ذهن نيمن دارم با ا

  .خودم كار كنم يرو ديمن با ديدديد.  را نخواهم يو شاد يزندگ

ون شما فضا را باز چ كند،يهمسرتان مسخره م نكهيولو ا كند،يهمسرتان كار نم نكهيولو ا ديكنيآن موقع شما كار م

بعد  نكيع كيگفته االن  يبود تا بحال من ذهن يتا حاال من ذهن .با آن ديتماس گرفت .ديذات خودتان را لمس كرد ديكرد

كه ما فكر  رديگيصورت م عيكار سر نيقدر ا نياست فكر بعد از فكر بعد از فكر ا نيهم يبرا نكيع كيبعد  نكيع كي

اصًال به ما  .يمن ذهن نيدارد ا ياتونوم نيبلكه ا كنديكه فكر م ستين ياريهوش .ميكنيكه فكر م ميما هست ميكنيم

  .كنديها را عوض م نكيع يه م،يكه فكر كن دهديفرصت نم

 جانيو ه گذارديبدن ما اثر م يرو يجور كيها  نكيع نيهمه ا نكهيا يبرا م،يهست تيها ما هم هو نكيع نيو با تمام ا

خوشم  نيمن از ا دييگويم يعني شود؟يم جاديا جانيكه در شما ه ديكنيچقدر شما فكر م ديا نگاه كنشم .كنديم جاديا

شما  يوقت. نهايا ستنديفكرها بار دارد، ساده ن نيهمه ا د،يآيبدم م نياز ا ديآيخوشم م نياز ا .ديآيم بدم نياز ا ديآيم

ذهن  يكه فكر ها ديشويحضور ثابت متوجه م يعني ،ديرقرار هستمقدار ب كيبعنوان حضور،  ديكنيذهن تان را تماشا م

 تيهم هو ديشويجذب ذهن م يوقت .شما اثر ندارد يو رو روديو م ديآيم ينطوريهمشما اثر ندارد، فكر  يتان رو

ر من بوده و از اول د تيخاص نيا ديگويم .گذارنديشما اثر م يدفعه رو نيا شونديفكرها كه بلند م دينيبيم ديشويم

  :را دارد تيخاص نيا ينرفته است، هر انسان ادمياصًال 

  است، انچمن و شكرست شيفكرها ريز 
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 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 چون به سَباعِ طيرِ تو اوجِ هوا مخوف شد

  بسته شدست راهِ من، زانكه به تن كبوترم

 يها نكيع نيكه من چون آمدم ا ديگويپرنده، م يعنيهم  ريدرندگان است، ط يكه سباع جمع سبوع به معن ديگويم

را كه  نيا فهمميگرچه كه ذهنًا م ،پرميم گريد نكيبه ع نكيع كيو از  ،چشمم گذاشتم يرا جلو يشدگ تيهم هو

من  ديايب يباز يزيچ يعقاب كيبعد  ،رميكبوترها اوج بگ ثلم ترسميمن م يول .نهايو ا ميايتو ب يبسو ديبله من با ،ياِرجع

 يشكار يبازها لهيبوس ،آن باال باالها ترسناك شده يعنياوج هوا  ترسم،يها م يشدگ تياز برداشتن هم هو يعني .رديرا بگ

را از  مانيها يشدگ تيهم هو ميدار مينيبيم ميخوانيخورده موالنا م كي دينيبيما م .مثل موالنا است يباز شكار .تو

   .ميكنيفرار م ميدهيدست م

 نيبنابرا ترسد،يم رود،ينم يليبه هوا هم خ ،ندينشيم ييجا كيو  پرديم ييجا كياز  مي پرد؟ يكه چجور ديديكبوتر د

با خدا  ييكتاي يكه آدم برود آنجا به چقدر خوب است كه به فضا مييگو يآره م ميپر يفكرا م ،ميما هم مثل كبوتر شد

 رد،يگيترس م ميندازيرا ب يدرد كي ميندازيبا پول را ب يشدگ تيهو كه مثالً هم ديآيجاش م يوقت يبشود ول يكي

  .ترسميم دارميها را برم نكياز ع يكيكه  نيتو بسته شده هم راهبعنوان انسان  ديگويم

به اندازه  ايدن نيدر ا ،و حرص نزنند ممكن است كم بهشان برسند زهاينشوند با چ تيهم هو يموقع كي ترسنديانسانها م

بخورند  اديز گرانيد ،سرشان كاله برود يك موقعي، كه كم بخورند نيمثل ا ،برخودار نشوند زهاينكنند، از چ يزندگ يكاف

  .ندازنديرا ب يشدگ تيهم هو ترسنديم نيبنابرا ،او كم بخورد

ما اگر  كنند،يمما را شكار  يها يشدگ تيشاه فقط هم هو يشكار يبازها نيا دينترس د،يكه نترس ديبگو خواهديموالنا م

بر و موقع انداختن ممكن است ترس برمان  .مياندازيو م ميشناسيها را م يشدگ تيهم هو واشي واشيو  ميموالنا بخوان

 نكهيا يدست را باز كردن سخت است برا يول .خداحافظ ديكنيدستتان را باز م ،ديهست تيهم هو يزيچ كيشما با  .دارد

  .دينترس ،دياوريب ديبه دست نتوان ، دوبارهديباشد از دست بده يخوب زيچ نيا ديترسيم د،يترسيم

به شما بشناساند و  خواهديم يبسته خواهد شد، اگر زندگ ميكنبه اوج پرواز  ميترسيمثل كبوتر م كهيپس راه ما تا زمان

 يشدگ تيكه هم هو دينيبيهست االن شما م يتيوضع كي ،ديبنديتان را م يگوش ها ،ديكنيم يتان را آنور يشما رو

 د،يترسيم ،يندازيب ديرا با نيكه ا ديگويم يزندگ حياست و صر يشدگ تيهم هو نيدرد شما هم از ا ،وجود دارد نجايدر ا

 دانمينم ،خودتان باشد ييبايخانه باشد، با ز خواهديپول باشد م خواهديانسان باشد م كيبا  يشدگ تيهم هو خواهديم
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من  ندازميرا ب نيا ديباشد، با يزيچيك عالقه به  ،عادت باشد، عالقه به غذا باشد كيرفتار باشد  كيو باور باشد،  كيبا 

  : به جادوگران گفته اند ترسم،يمن م يول فرستديم غاميهم مرتب پ يو زندگ دهد،يبه من درد م نيا

فرعون  يعني ،كرديم ديده بودند هم تهدش يموس رويفرعون جادوگرانش را كه پ .ببر يعني؛ ديبر گردون رس ريالض نعره

موقع ها  يبعض ،يشويبدبخت م يها را از دست بده يشدگ تيهم هو نياگر ا كنديم ديبزرگ ما را تهد يبزرگ من ذهن

 يول .يزيهر چ اي م،يدار يستيرودربا .ميترسيم ستندين گرياز جنس ما د نكهيا يبرا م،يدوستان مان ترك كن ديما با

ما  يدست و پا هيها شب يشدگ تيهم هو نيا م،يكنيجادوگران گفته اند كه ما ضرر نم نيضرر است، بنابراترس  شتريب

  را ببر درست است؟ نهايهستند ا

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 گفت: ازين تو غم مخور، ايمن و شادمان ِبپَر

  زآنكه رفيقِ امن شد جانِ كبوترِ َحرَم

اماكن مقدسه را مردم شكار  يكه كبوترها زنديدارد مثال م .يتو كبوتر حرم هست يول ،يهست درست است كه كبوتر 

 كننديرا كه شكار م يزيحق ندارد تو را شكار كند، پس چ يكس ؛يپريكه اطراف حرم من م يهست يتو كبوتر .كنندينم

شكار  تواندينم ،يون تو كبوتر حرم من هستچ يباشنده ا چيه ايانسان  چيه .رسدينم يبيآن اضافات تو است، به تو آس

  :كه ميكند، و ما هم بارها خوانده ا

پس  .ميو گوهر ميستيچون ما صدف ن ميكنيها ضرر نم يشدگ تيبا انداختن هم هو ما؛ بر گهر يضرر ن ديصدف آ بر

 يندازيرا ب يشدگ تيم هوه يعني ؛يرياوج بگ يپريم يموضوع غم نخور، و وقت نيتو از ا :خدا به من گفت كه ديگويم

 تيها يشدگ تياند، و هم هو رفتهچون آنها اوج گ ؛كننديمثل موالنا هم به تو كمك م ييو بازها ر،يو اوج بگ ندازيب .نترس

  .ديگويچه دارد م ديكنيو شادمانه توجه م تيخاطر جمع با حس امن شهيهم تو. يكن ييرا شناسا

و ذاتاً هم كه آن فضا شادمان است،  د،يآيم يزندگ تيلحظه حس امن نيدر اطراف ا ميكنيما فضا را باز م نكهيبه محض ا

برود با غصه و  توانديبا عزا نم .بكند و شادمانه برود تيحس امن ديبا ،روديخدا م يبسو يكه هر كس دهدينشان م نيو ا

   رود،يم يمن ذهن يسوب روديخدا نم يغصه و درد دارد و عزا دارد بسو يهر كس .برود توانديدرد نم

 يچرا؟ درست است كه كبوتر هست ،يقيرف ،ينيعج تيتو اصالً با امن نكهيبخاطر ا .امن شد قيرف زانكه، و شادمان بَِپر منيا

 تيهم هو نيبگذار ا ،يكبوتر من هست يكبوتر هم كه هست .تو را شكار كند تواندينم يكس ،يكبوتر حرم هست يول ،االن
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 ميندازيها را ب يشدگ تيهم هو نيو ا مينترس رما اگ يعني .يتو باز هست يستيتو كبوتر ن ديد ياهخو ؛زديها بر يشدگ

  .يمنيشادمانه، و با حس ا م،يبپر ميتوانياو م يبسو

االن شما  نكهيولو ا .ها توهم است نيها در ما بوجود آمده ا نكيع نيبرحسب ا دنيكه در اثر د ييترس ها نيا نيبنابرا

را  نكيع نيا ،را نيا خواهديم يزندگ نكهيا يبرا ترسم،ينم گرينه د دييبگو ديخوانمي  شعرها را نيا دياب ديترسيم

از  دم،يپولم د قياز طر دم،يبچه ام د قياز طر دم،يهمسرم د قياز طر .دميجهان را د نكيع نيا قيبردارد و من از طر

 ،است كه هست نيغصه بخورم؟ هم نميبنش ديبا شوم،يم ريپ دارم روديام دارد م ياالن خوشگل دم،يام د يخوشگل قيطر

  .ما آفل است يما آفل است، فكرها كيزيف نيا يعني .آفل بودند، تمام چهار بعد ما آفل هستند نهايا

 كنند،يآفل ما را از جا م يفكرها نيبعد آن موقع ا رود،يم ديآيم يگريپس از د يكي د؟يديد يزياز فكر آفل تر شما چ

 يكي ميدو جور جان دار .هم آفل است نيا كنديم يندگچهار بعد ز نيا يما كه تو يوانيروح ح ،ما يوانيح يزندگ نيا

آن زنده است،  ؛ميهم جان دار تييما بعنوان خدا .ماست ياريهم جان هوش يكي .آفل است نيماست ا يجسم نيجان هم

كه  يدرست است؟ هر ترس .همه آفل هستند نهايما ا يوانيحما، و روح  جانيپس جسم ما، فكر ما، ه .نديبينم بيآن آس

من كه  يبه جان اصل دييبگو .ديبترس ديو شما نبا .آفل است يزهايبخاطر چ يشدگ تيبخاطر هم هو شوديم جاديدر ما ا

 نكهيا يچرا؟ برا ،يچيه شوم،ينه غرق م شوم،يم سيسوزاند، نه خ شودينه م ؛كشت شودينه من را م خورد،ينم لطمه

  :كنديكبوتر حرم هستم، بله دوباره اضافه م

  

ت اول *** یان   ***  
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 هركه براتِ حفِظ ما دارد در زِه قبا

  در بَر و بحر اگر رود، باشد راد و محترم

  .برات ؛نجايهست در ا يآزاد سند و فرمان يبرات به معن يهر كس د،يگويزبان خدا م از

  ١٨٣حافظ، غزليات، غزل شماره 

  يو چه فرخنده شب يمبارك سحر چه

  تازه براتم دادند نيشب قدر كه ا آن
 يبه من ذهن گريلحظه و د نياو و آمدن به ا تياز ابد يخدا و آگاه تينهايحضور، زنده شدن به ب يعنيتازه برات  نيا حافظ

   نيا نوشتيم يزيچ كيو شاه  دادند،يشاه ها م ميرا قد يسند آزاد ،دانديم يسند آزاد دانديم ينرفتن را فرمان آزاد

برات حفظ ما  .نداشت يبا او كار يكس گريدر شهر د ؛از دروازه بگذرد توانستيو او م زديآزاد است مهرش را م شخص

 نيهمراه ا يعني ؛دوزدرا در به اصطالح كنار جامه اش ب نيفضا را باز كند و ا نيا يگشوده شده، هر كس يفضا نيا يعني

بَر  ا،يبحر در گر،يد يخشك يعنيباشد، در بَر  ييكتاي يايدر واردذهن بگذرد  ياز خشك توانديآدم م نيا ،جسمش باشد

  .بگذرد يسند آزاد نيبا ا توانديم .ييكتاي يفضا ا،يذهن است بحر در يخشك ،يخشك

 د،يشويبرات م يشما دارا ؛ديكنيرا صفر م يت من ذهنقضاو ديكنيلحظه به لحظه مقاومت را صفر م يشما وقت يعني

هر  ؛تان بيج يتو ديكنار جامه تان بگذاراست؛ حفظ كنيد بدوزيد شما  يگشوده شده سند آزاد يفضا نيا يفرمان آزاد

 ليتان تعطذهن  ديفضا را باز كن د،يفضا را باز كن د،يبه آن مراجعه كن يعني د،يبه او نشان بده دياوريگفت درب يزيچ يكس

مقابل  در ديهر موقع شما مقاومت تان را بسنج .شوديمقاومت تان هم صفر م شوديقضاوت تان صفر م يعني ؛شوديم

. درست دياست و شما به او زنده هست ليذهن تعط يعنيتان هم صفر است  يلحظه صفر است و قضاوت ذهن نياتفاق ا

   است؟

ها  نكيع نياز ا يكي ديبرو يچون من ذهن ،يمن ذهن ديياين د،ياشته باشبا خودتان د شهيبرات حفظ شماست، هم نيو ا

 رونيب يذهن يمن ها دياگر فضا را باز كن گريد .روديم نيبرات از ب ؛زنديرا پشت سر هم به چشم تان م نكيچند تا ع اي

 يهمان قانون ؛شوديبشو و م ديگويخدا م يعني كونيچون در دست اول كُن ف ؛منحرف كنند ؛لطمه بزنند تواننديبه شما نم

   .دهديشما را هم دارد پرورش م كنديگل ها را باز م رونيكه در ب
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 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 هركه براتِ حفِظ ما دارد در زِه قبا

  در بَر و بحر اگر رود، باشد راد و محترم

هر جا برود آزاد و  .آزاده و دانا ديبگذار نجايه، آزاده، جوانمرد، ادارد دانا و خردمند، بخشند يچند تا معن .آزاده يعني راد

به شما احترام  ، مردميها را جمع نكن يشدگ تيهم هو نيكه اگر ا ديگويبه ما م يداناست و قابل احترام است، من ذهن

به  نكيهزار تا ع نكهينه ا ؛يقابل احترام هست ،يمورد احترام هست يفضا را باز كن نيا ديگوياز نظر خدا م گذارند،ينم

 نيا :تو فكر كنم قيمن از طر يمنت فكر كند، نگذار ،يقضاوت بكن كيهر لحظه  ،ياصًال به من توجه نكن ؛يچشمت بزن

   .يستيآخر و عاقبت ندارد، و محترم هم ن يرسم زندگ

 يمن را داشته باش تيبرات حس امن نياگر ا يول .نه قابل احترام يدانا هست هن ينه آزاده هست .نه محترم ينه راد هست

بعالوه  ميما، جسم هست ميبارها گفت .نيا بيج يآن هم بدوز بگذار تو ،چهار بعد را داشته باش نيتن را داشته باش ا نيا

پس انكار فرم زنده شدن به  .ستآن ا يبعالوه انكار فرم، انكار فرم حضور ماست، اصل كار ميانكار جسم، ما فرم هست

  :زنديمثال م اندازد،يفرم خودش خودش را به خطر م نيرفت ا نيآن از ب كند،يفرم را حفظ م نيا يزندگ

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 نوح مياِن دشمنان، بود هزار سال خوش

  عصمتِ ماش بُد به كف، غالب بود الجرم

 .كردنديم يدشمن چونبا دشمنان،  يذهن ين هاكرده و محاصره شده بوده با م يغمبرينوح نهصد و پنجاه سال پ ديگويم

 ننديبيم ينطوريهمه ا كهيدر حال دينيشده نب تيهم هو يها نكيع نيا قيكه شما از طر ديبه مردم بگو ديايب يهر كس

 ديگويم .آن موقع نبوده كه يول .بزنند بكشند تواننديجاها هم م يبعض ،بزنند بكشندش تواننديخوب االن قانون هست نم

فضا را باز  يعنيما،  يناب يعني يش بود، پاكاما در كف يپاك نيدشمنان ا نيكرده ب يغمبريكه نهصد و پنجاه سال اگر پ

  .كامًال از جنس ما بود ،كرده بود ناب شده بود

اشد كرده ب ييكه فضاگشا يكس يعني ؛غالب بود، الجرم به ناچار چارچون از جنس ما بود لحظه به لحظه به نا نيبنابرا

كه همه  دينيبيكامًال م ،ديزنده شده باش يو به زندگ ديفضا را باز كرده باش يشما اگر به اندازه كاف .غالب است شهيهم

مردم  شتريب ،ترسنديهمه م دينيبيشما م .ننديبيم شانيها يشدگ تيچون همه برحسب هم هو ؛كننديدارند اشتباه م

 نهيك ديشما هم با اينوح هم  ايدارند، آ نهيمردم ك شتريردم رنجش دارند، بم شترياند ب نيمردم خشمگ شتريب ،حسودند

 ديشما هم با زندياست داد م نيخشمگ يكس كي .اشتباه است دينيبيشما كه م ،خانم دارد؟ نه ايكه آن آقا  ديداشته باش
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ذهن  .تا بترسد ،زنميمن دو برابر داد م ،زنديكه او داد م ديداشته باش ديتقل يذهن نكيع له،ب ديكن دياگر تقل د؟يداد بزن

اش به خطر افتاده  يشدگ تيدارد هم هو يشدگ تيهم هو نكيع كيآدم االن  نيا ديكن ييفضاگشا يول د،يگويرا م نيا

هر  .ديغالب هست د،يگذارياو اثر م يشما رو گذارديشما اثر نم يپس او رو .بگذار من فضا باز كنم كند،يم داديداد و ب

  .ديهست يقربان ديكنيشما مقاومت م موقع

 يدر مقابل هر اتفاق .كرديمقاومت نم نكهيا يبرا شد،ينم يپس نوح قربان د،يشوياتفاق نم يقربان ديكنيفضا باز م يوقت

از  دياتفاقات بشو ياگر قربان .دينيبيرا هم نم تفاقا غاميو پ .اتفاق يقربان ديشويو شما م شوديم رهياو چ ديمقاومت كن

كردن،  تيبودن، شكا يقربان نكيع زند،يرا به چشم تان م يبعد يها نكيبه ع ديكنيشروع م ديشويجنس اتفاقات م

 خواهديم .به من ندارد ياست كه توجه يتوهم يخدا كي نكهيكردن، و گفتن ا سهيبه من ظلم شده، مظلوم شدم، مقا

مقاومت شما است  نيا اندازد،يروز م نيها است كه شما را به ا نكيع نيا قياز طر دنيكه د دينيبينم گريمن را بكوبد، د

  .اندازديروز م نيكه شما را به ا

 يآن هم خدا ديخدا را مسئول بدان ديخواهيو م ديهر اتفاق بشو يو قربان ديكن زهيو ست ديمقاومت كن ديشما اگر بخواه

باز شده به اتفاق نگاه  يآن فضا ديفضا را باز كرد يوقت است، غلط است كه، يچه طرز زندگ نيرا، آخر ا نخودتا يتوهم

بوجود آورده  ينجورياتفاق را ا نيغلط من بوده كه ا ديد نيا ديگويم د،يريگيم ادياز اتفاق  ست،ين يچون قربان ،كنديم

  .كنميرا درست م ديد نيپس من ا

 رم،يگيم اديپس من  كنم؟يم جاديدرد ا ي، چجورهستم تيهم هو يبوجود آورده كه من بفهمم با چ ياتفاق را زندگ نيا

 ،يمظلوم، مظلوم ذهن ديشويشما هم م رود،يم شوديتمام م ديكنيرا مالمت م گريد يكي ديقضاوت كن ديمقاومت كن

 نيخدا را، كه او است كه دارد ا يكنياز خودت و مالمت م ريغ ديدانيبعد هم همه را مسئول م ،يبه بدبخت ديكنيعادت م

 نيخدا را كه ا يخدا را، ناب يچون عصمت خدا را پاك .يكنيكارها را م نيا يكه دار يخودت هست كهيدرحال ،كنديكار م

 يذهن يمن ها جرمالجرم اتفاقات غالب هستند، ال ،ديستيغالب ن نياالن، پس بنابرا ديگشوده شده دارد شما ندار يفضا

  :ديگوياست م هيهم آ نيغالب هستند، بله ا رونيب

 ١٤)، آيه ٢٩قرآن كريم، سوره عنكبوت(

… 

  »…او هزار سال و پنجاه سال كم در ميان آنان بزيست ما نوح را بر مردمش به پيامبرى فرستاديم.« 

  ستند بكشند،نكشتنش، نتوان يعني آره
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 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 خو پاك خاصِچند هزار همچو او بندة 

    رسيدشان بار و َخفير از درمهر َدم مي

به من زنده شده بودند  ،مثل او كه به حضور زنده شده بودند اديز يليتعداد خ يعنيفقط نوح نبوده، چند هزار  ديگويم

هر  .شوديها را بردارد به او زنده بشود بنده خاص م نكيع نيا يهر كس .بنده خاص بودند ،نبودند گريكبوتر د نيبنابرا

، ندرا داشت ييفضاگشا ي، خوندحضور را داشت يخو يعنيپاك خو  شود،يرا ادامه بدهد بنده خاص نم يمن ذهن يكس

 يمن ذهن ياست كه از دردها ييخو كيرا داشته  يدرد يب ي، خوند، عدم قضاوت را داشتندعدم مقاومت را داشت يخو

است شما هر جا  يفراوان يخو يكي ند،يرا بب گرانيد يشاد تواندياست نم سيخس ،آدم تنگ نظر رديگيسرچشمه م

  . دييگويخوش آمد م دينيبيرا م يختخوشب

شاد  ديكنيبغل م ،دييگويم كيتبر شوديموفق م دينيبيبه هر كه م ،دييگويخوش آمد م دينيبيرا م تيهر جا موفق به

 نديبيرا م يهم هر كس يخدا است، من ذهن يخو نيگشوده شده است ا يفضا يخو نياست ا يزندگ يخو نيا د،يشويم

او را  ييناپاك خو نيا .ستيآدم پاك خو ن نيگرفتار است، ا كند،ياو را خورده، حسادت م مال كنديموفق است فكر م

است،  يكوثر ندارد، خدا از جنس كوثر است فراوان يندارد خو يفراوان يخو، ردندا يفراوان تيبدبخت خواهد كرد، ذهن

  .است تينهايب يفراوان

هر لحظه اجازه داشتند وارد بشوند به  يعني دشانيرسيهر دم م يعنياند  بوده، خوپاك خاص ةچو او بندهزار هم چند

از در من به آنها هم اجازه ورود  ،ديرسين به آنها محفاظت كننده م يرويو ن دادم،يمن بار به آنها م ،ييكتاي يفضا

خالق من كه فكرها  يرويهر لحظه ن ،ديكن يهم معن وهيم ديتوانيبار را م گشتند،يدوباره برم رونيب رفتندياگر م ديرسيم

  .پس فقط نوح نبوده د،يرسيمن، به آنها م تيحس امن نطوريو هم ،ديرسيبه آنها م كنديرا خالق م

اگر بنده خاص  يول ،ديبنده خاص بشو ديها را بردار نكيع نيشما ا گر،يد ميخوانيم نيهم يبله برا رسد؟يبه ما هم م ايآ

 يزندگ ديينگو د،يخدا را مالمت نكن ،ديكنيخودتان را خودتان خراب م يو زندگ ديها را دار نكيع نيو ا ديستيپاك خو ن

   .كنديم

 ٣١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  اين ُبَود معني قَدْ َجفَّ الَْقَلم                     هاي َدم به َدمفعلِ توست اين ُغصه

 نكيلحظه، شما مرتب پشت سر ع نيدر ا سدينويشما را م يزندگ تيفيلحظه ك نيدر ا شوديخشك م يقلم زندگ يعني

بعد هم  د،يخساست دار د،يدار يتنگ نظر ،ديدار ينعدم فراوا د،يكنيم جاديدرد ا دينيبيدرد م ،ديكنيدرد نگاه م يها
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 جاديدرد ا د،ينيبينه، شما درد م دياگر درد خو باش سد،ينويَجَف الَقلم خوب م دياگر پاك خو باش كند،يخدا م دييگويم

مسأله  م،خواهيمن مسأله م دييگويم يشما به زندگ .سدينويآن هم درد م گران،يد يخودتان هم برا يهم برا ديكنيم

  .نديآفريم يشاد خواهميم يمن شاد دييگويم .نديآفريدرد م خواهميمن درد م دييگويم. نديآفريم تانيبرا

 دينينشيو دوستان پدر و مادر، همسر، م كانيشما شخصاً فرداً بدون دخالت جمع و نزد ايآ مياول گفت تيدر ب نيهم يبرا

 نيا ديگرفت ميتصم يوقت .رميگيم مينه؟ تصم ايمراجعت كنم  خواهميم من خواهم؟يم يهستم، من چ يمن ك دييبگو

 ديسيكاغذ بنو يممكن است تو .دارد يعالئم نيباشد ا يتان قطع ميو تصم ديگرفته باش ميو اگر تصم .باشد يقطع ميتصم

  .خواهم كرد زيكارها پره نياز ا نيمن پس از ا

 د؟ييبفرما شوديم رون،يب دياز ذهن برو ديگرفت ميتصم نيقير قطع و هست كه شما بطو ييهست چه نشانه ها يچه عالئم

 د،يگذاريراه م نيا يمثًال شما وقت تان را تو .ذهن است يد شما؟ نكند فقط بازيدار يليچه دل .خودتان يمن نه برا يبرا

خوب كدام ها را  ديكنيم اگر د،يكنيم ييرا شناسا تانيها يشدگ تيهم هو د،يكنيعمل م ديفهميم ديخوانيموالنا م

كه  ديسيبنو ديتوانيكدام دردها را به نام م د؟يكدام ها را انداخت ديانداخته ا ،ديكرده ا يياگر شناسا د؟يكرده ا ييشناسا

   د؟يكنينم دايپ يزيچ بفرماييد، د؟يادهيرا بخش يرنجشتان را از پدرتان، مادرتان، خواهرتان، بردارتان، ك د،يشما انداخت

 يزيچ كي هيريراه خ كيشما تا حاال پول تان را در  ايآ د؟يكنيخرج م يوقت تان را و پول تان را چجور ،بله :دييگويم اگر

نفهمد فقط  يكه كس ديخرج كرد ييجا ،ديبده ديخواستيپز نم اي كردهينام شما را بلند نم اي ،شما نفع نداشته يكه برا

 يذهن تان باز دينگذار د،يكن دايپ ليدل ديبا د؟يكنيكه شما عزم رجوع م ديدار يلينه؟ پس چه دل د؟يديخود شما فهم

  .بدهد

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 گفت كليم: زآب من غم نخورم كه من ُدرم

    گفت خليل: ز آتشش غم نخورم كه من َزرم

 كند،يدر واقع راه برگشت را باز م ليرود ن انجيدر ا شكافم،يرا م ليمن رود ن :گفت كه يرا، موس يموس زنديمثال م دارد

اوالً كه  .خدا بروم يبسو خواهميم گريدرست است؟ من د كنم،يبله من عزم رجوع م دييگويم ديكنيشما االن شروع م

 يها را جلو نكيهستند و ذهن ع يكه عوض دهايد نياز ا ديخوب شما با م،يروينم يذهن يخدا يبسو ميمطمئن بشو ديبا

   د؟يشويرد م يچجور خوب د،يرد بشو ديبا ،گذارديتان م چشم
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و  ديآيذهن تان م ديقدم بردار ديخواهيم نكهيبه محض ا كرده بوديد،و فضا را باز  دييايب ديگرفت مياالن تصم نيهم

به  ميبرگشتدوباره  د،ينيبيشما برحسب او م ،چشم تان يجلو گذارديم نكيع كي برم،يمن م ،ديبا من فكر كن ديگويم

راه، راه كُن فكان و قضا  نيكه ا مييگويم نيهم يراه درست است با ذهن تان؟ برا نياصًال ا ديكنيقضاوت م كي .ذهن

 ميو تسل شوميم ميتسلگفته من  يموس ؟ديكنيتوجه م ،.ديمقاومت نكن د،يقضاوت نكن د،يكن ييفضاگشا ديفقط با .است

و ُكن فكان راه من  ياريهوش هياول ديآن د .كنميم دايرا كه داشتم دوباره پ هياول ديمن همان د دهد،يم يزندگ ديبه من د

شما  .بزند تواندينم يوقت ؟يچجور .شوميبه چشمم بزند رد م خواهديكه ذهن م يعوض يدهايد نيو ا لترهايف نيرا از ا

  .ديجلو برو ديتوانيبزند، پس شما م نكيع توانديذهن نم ديفضا را باز كن

كه اگر شما  ديكنيتوجه م رد،يگيرنجش بزند شما خنده تان م نكيذهن بخواهد مثًال ع ،تان باال برود ياريذره هوش كي

را و كهنه را ذهن كه  يميقد يليخ يها نكيجلو فضا گشوده بشود، و ع ديجلو برو ديبرو ديكن ييخورده فضاگشا كي

 دينيبيشما چون م .كه شما را ناراحت كند كنديم يفكر كيذهن  .ديخندياالن بزند شما م ،زديبه ذهن شما م ميقد

به  قهيبعد از پنج دق شوديم يجا عصبان كي آدم؟ ديديشما تا حاال به خودتان خند .به خودتان رديگيشما خنده تان م

 خندند،يكه آدم به ذهن خودش م دهديخوب است، نشان م يليخ نيا .دنيبه خودش خند كنديشروع م ديآيخودش م

  .شوديذهن عاجز م ند،يبيذهن پس ذهنش را م يبه كارها

من  يول ،ها را به چشم من بزند نكين عيا خواهديم يمن ذهن نياست و ا اديز نكيگفته درست است كه ع ميپس كل

، .هستم ياريمن همان هوش ،پس من دُر هستم كندياو باز م ،چون هر لحظه او با من است كنميراه را به نام خدا باز م

شما  ديگويم زنديدارد مثال م .شوميذوب نم ،و چون طال هستم كشميم ارانهيگفته من درد هوش ليگفته؟ خل يچ ليخل

  .مكمل هم هستند نهايا ،زنديمثال ها را نم نيبه اصطالح فكر نكرده موالنا ا ينطوريهم

جلو، اگر از آن  ديرويقدم م كي ديداريرا برم نكيع د،يردايرا برم نكيع نكهيا يبرا ديكنيكه راه را باز م نيشما هم

مرتب  يعني .ديبشو يباناست شما عص نييسطح پا يليكه خ يزيچ يبرا گريد شوديخنده دار م گريد ديگذاشت نكيع

ان به چشم ت گريد توانديآن را نم يمن ذهن ديندازيرا كه ب يشدگ تيهر هم هو ،ديداريها را شما برم يشدگ تيهم هو

  .ديكنيبزند، توجه م

 ديگويم ديآيم يمن ذهن د،يشوينم يعصبان گريپول د يبرا ديبا پول را از دست بده يشدگ تيشما هم هو ديفرض كن

  رد،يگياالن خنده تان م ،هوا ديديپريم ديشديقبالً بود بلند م رد،يگيشما خنده تان م ،ينجا هزار دالر ضرر كرديا نيبب
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 نيا گريد ديگويم ،ديآزاد شد يبلحاظ زندگ ،ديشد رتيغ يبه قول آن ب گريكه شما د نديبيهم م يهنمن ذ نيو ا ،دباش

  .خورديبدرد نم نكيع

شما  ،يشويبدبخت م يشخص را از دست بده نيا ،يشويكه بدبخت م ديگويم نكيموقع برداشتن ع يبله، من ذهن

 يزندگ توانميشخص هم م نيمن بدون ا ،من زر هستم ييگويم كهنيا يبرا يترسينم ،يكنيبه چشمش نگاه م ارانهيهوش

 .كنم يزندگ توانميبشود من باز هم م عيام ضا يذره خوشگل كيكنم، من  يزندگ توانميهم م زيچ نيكنم، من بدون ا

واج هم كردم ازد ست،ين يبشود، مسأله ا ديسف توانديهم م ميموها ،ندارد يمن بستگ يظاهر ييبايمن به ز ياصًال زندگ

  هويت است. زن هم شوهر دانميزن چه م ايكردم، نكردم نكردم، حاال من با مرد 

بينم نه، نباشد هم شوم، زندگيم به اين بستگي دارد، ميكردم اگر به عنوان زن ازدواج نكنم بدبخت ميتا حاال فكر مي

ايد از جنس زندگي هستيد. زر و دُر هر دو خودش يدهسوزاندُ درد هشيارانه. براي اينكه فهمشود. پس آتش شما را نميمي

توانيم مثل كليم راه را پيدا كنيم. موقع پيدا كردن راه درد هشيارانه را است. يعني از جنس خدا هستيد. پس ما مي

  توانيم تحمل كنيم، چرا كه ما ُدر و زر هستيم. مي

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 زنده كنم به نامِ اوگفت مسيح: مرده را 

  اَكمه را بصر دهم، جانِب طبّ به ننگرم

زند. اش حول و حوش زنده كردن من ذهني يا مردن من ذهني، زنده شدن به او دارد حرف ميبينيد كه موالنا همهمي

كه به كنم به نام خدا. مرده كه هست؟ مرده من ذهني. پس هر كسي مسيح چه گفته؟ مسيح گفته مرده را من زنده مي

كند، به عشق زنده هاي ذهني را زنده كند. چون او به ارتعاش زندگي ارتعاش ميتواند منبينهايت خدا زنده باشد، مي

  هاي ذهني به وجود بياورد. تواند در مركز مناست، همان ارتعاش را مي

اصلم. ما جنس او هستيم و جنس هاي ذهني كه امروز موالنا گفت من به حظيره حاضرم، من به درونه ووقتي در مركز من

فهمند كي هستند، هاي ذهني به ارتعاش دربياوريم آنها مياو از بين نرفته. وقتي جنس او را در مركز ديگران يعني من

فهمند غير از اين من ذهني و مردگي بينند. ميهايشان را ميهويت شدگيشود، همشوند، ذهن در آنها تعطيل ميزنده مي

  ديگر هم وجود دارد.  آن يك زندگي

شويم. اين هم يك جور مسيح است. اين هم از آن جنس خوانيم داريم زنده ميبينيد كه ما همين ابيات موالنا را ميمي

كنيم. شما االن بينيم، درست ميبينيم. وقتي اشتباهاتمان را به عنوان هشياري مياست. ما داريم اشتباهاتمان را مي
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خواهيد برنجيد تواند فريب دهد ديگر. من مطمئن هستم وقتي يكي از شما ميمن ذهني شما را نميدانيد چكار كنيد؟ مي

خواهم، انتظار دارم، توقع دارم، هويت شدگي را ميهويت شدم، از يكي اين همافتد كه من با يك چيزي همفوراً يادتان مي

داشته باشم. اين توقع مال من ذهني است. بنابراين رنجم اين غلط است. من نبايد توقع دهد، براي همين مياو نمي

  شد.رنجيديد. اين رنجش هم، درد جديد هم به دردهاي قبلي اضافه ميدانستيد ميرنجيد. اگر نمينمي

كنيد ديگر. دنبال شناسايي دردهاي قديمي هستيد. اين خيلي خوب خيلي از شما بينندگان االن درد جديد ايجاد نمي

شويم خواهد بگويد كه ما از مادرمان كه زاده ميكنيد. موالنا ميكنيد؟ داريد كور مادرزاد را بينا مير مياست. داريد چكا

كنيم به يك دنياي ديگري به نام شود، چشم باز ميشود، نابينا ميو پس از دو سه سال چشم بيناي هشياري ما كور مي

  بينيم و اين نابينا است. اين اكمه است. ها ميگيهويت شدبيند، يعني از پشت هممان ميذهن و چشم ذهن

تواند بكند. يعني شود و اين كار را طب نميها، از طريق من بينا ميهويت شدگييعني كسي كه نابينا شده از طريق هم

معالجه  هويت شدگي استتواند كور مادرزاد را كه در اينجا نابينايي بر حسب همتواند بكند. علم و كتاب نميعلم نمي

گويد. مردگي به جسم ، چشم دلمان را ميكه گويدكند. چشم كه مريض نيست كه قطره بريزي توش. اين چشم را كه نمي

  زند بگويد كه اينها امكان دارد. گويد. اينها را مثال ميهويت شدگي را ميگويد، مردگي به همرا كه نمي

تواند زنده شود نه به من ذهني، ما از بينايي پيدا كنيم، من ذهني ما ميتوانيم توانيم زنده شويم، ما هم ميپس ما هم مي

  .كنددانيد اينها را، بله. اين هم آيه اش هست كه اشاره ميشويم، ديگر ميبمن ذهني از خواب ذهن بيدار 

 ٤٩)، آيه ٣قرآن كريم، سوره آل عمران( 

…… 

  »…شفا دهم، و مردگان را به امر خدا زنده كنم  خدا امر به را پيسي به مبتالي و زاد مادر كور و …«

به امر خدا يعني در حالي كه خودم هيچ مقاومت و هيچ ستيزه و هيچ قضاوتي ندارم و ذهن من خالي شده. اوست كه از 

اش صفر شده و كند و من ذهني من صفر شده. اگر كسي من ذهنيخودش را بيان مياندازد، اوست كه طريق من تير مي

  شود مسيح. مسيح دوم، مسيح سوم. همه ما بالقوه مسيح هستيم. بله صفر بماند، مي

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 گفت محمِّد مِهين: من به اشارِت مُعين

    بر قمرِ فلك زنَم كز قمران من اقمرم

گويد حضرت رسول بزرگ گفته اين را بايد ِمهين بخوانيم، ِمهين يعني بزرگ و بزرگترين. من به اشارت خدا معين از يم

زنم. منظور از قمر اش. و بر قمر آسمان مينامهاي خداست، در ضمن به معني كمك كننده است، روي صفحه هست معني
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در درون ما يك فضاي بينهايت است. در اين فضاي، در واقع اين آسمان اين ماه آسمان نيست و اين آسمان نيست. بلكه 

طوري هست كه در درون ما فضاي بينهايت هست، يك ماه هم هست، اين ماه همين من ذهني ما است كه باال گفتيم كه 

   خليل گفته كه اين شناسايي كرده كه اين ماه آفل است. پايين هم خواهيم خواند كه من آفلين را دوست ندارم.

توانم گويد حضرت رسول گفته كه من ماهتر از هر ماهي هستم. من به عنوان هشياري و زندگي كه به او ميپس گفته، مي

شوم، بنابراين به او زنده شوم، بتوانم زنده شوم، بيايم به اين لحظه و آگاه از اين لحظه ابدي زنده شوم، به بينهايت خدا مي

درخشد و زيباست، چون هويت شدگي به وجود آمده و االن مير ماهي كه در اثر همبه دنيا متكي نشوم. اين ماه از ه

گويد يكي بوده به نام حضرت رسول اين شناسايي را مي .پرستيمهاي ما بسيار زيباست، ما آنها را ميهويت شدگيهم

ني را دو تا كرده. به عبارت ديگر كرده كه خودش ماهتر از اين ماه است. بنابراين با شمشير زده اين ماه را، ماه من ذه

فاصله بين دو تا فكر را باز كرده. گذشته را از آينده جدا كرده و گذشته رفته دنبال كار خودش، آينده هم رفته دنبال كار 

  خودش. به اين لحظه زنده شده. منتها به اشارت معين. يعني با نور كن فكان و قضا. 

شوم براي همين اسالم را آورده. اسالم يعني من تسليم مي گفته نه،و بلد هستم  دانم گويد او نيامده بگويد من ميمي

تسليم. تسليم يعني پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت و بدون قيد و شرط. پس يك كسي بايد اين قدر تسليم شده 

ببيند كه به عنوان حضور ناظر  كه اشدباشد، فضا را باز كرده باشد، باز كرده باشد، باز كرده باشد، به اين فضا زنده شده ب

  پرستند و روشن است، در واقع نور اين لحظه است كه گذشته و آينده را روشن كرده. ماه ذهن كه همه مي

كند. انساني كه به بينهايت او زنده شده در اين گذشته و آينده زمان من ذهني است. من ذهني با گذشته و آينده كار مي

خودش ماهتر از آن  كرده، ديده اِوقتي به صورت زنده به اين لحظه و حضور ناظر به ذهنش نگاه لحظه زنده است. پس 

 ،كنمو يك طرفش آينده است، اين دو تا را من از هم جدا مي ،است، زيباتر از آن است. گفته من يك طرفش گذشته است

كه برود به آينده در آينده به ثمر  ،صه بكندخواهد ببندد، شما را به صورت يك قگذارم بسته شود. چون ذهن ميو نمي

  ها همه مادي است. همه اين عينكها هستند. برسد. و اين به ثمر رسيدگي

آقا من پولم كم است، بايد اين قدر بشود من از لحاظ پولي ارضا بشوم، من به اندازه كافي غذا نخوردم، بايد بروم غذاهاي 

دانم دوست سافرت نرفتم، من به اندازه كافي سكس نداشتم، من به اندازه كافي نميتر بخورم. من به اندازه كافي مخوشمزه

گويد كه شود؟ آينده. ذهن، آينده و آينده و آينده. مينداشتم، من اصالً زندگي نكردم، ناراضي هستم. پس اين چه مي

  م توهم است. گذشته توهم است و آينده هگفته: محمد مهين آمده اين دو تا را از هم جدا كرده. 
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كرده، مثل اينكه خورشيد و بنابراين زده اين ماه را پاره كرده. بعد متوجه شده كه نور اين لحظه بوده كه ماه را روشن مي

من ذهني درست كنم. من االن  ،دارم. چرا اين ذهن را روشن كنمكند. گفت آن نور را براي خودم نگه ميماه را روشن مي

دارم و همه را با كمك خدا كرده. كن فكان شوم، توجه زنده خودم را خودم روي خودم نگه ميده ميبا اين نور اين لحظه زن

كرده و قانون قضا. يعني هر اتفاقي افتاده اطرافش فضا باز كرده. و از تجسم اين است كه انسان بينهايت فضاگشايي است، 

رود در اين ماه. بعد از  شود و ميهني، اين فضا جمع ميد به عنوان من ذتفضا است، يك ماهي است، اگر اين ماه را بپرس

زند اين  فهمد اين ماه نيست، خودش ماهتر از آن است. مياين ماه بيايد بيرون و اين ماه را تماشاگر باشد، ناظر باشد، مي

  كند. برد دو نيم ميماه را از بين مي

يم از اين بيت كه از تمام ماههاي شب چهارده كه ذهن ما دهاقمر يعني قمرتر، ماهتر، بهتر. يعني ما االن تشخيص مي

به اين ماه است، اين مقام چقدر خوب است، اين قدر پول چقدر خوب است، اين نميدانم خانه چقدر كند، بهتجسم مي

بچه  بزرگ است، اين طرز زندگي آدم اينها را داشته باشد ماه است ديگر. آدم سي سالش باشد همسر داشته باشد، دو تا

  .داشته باشد، هيچ اشكالي ندارد اينها را داشته باشد، از اينها ماه درست نكند

يعني دو جور باشندگي است. شما به بينهايت خدا زنده شويد، بيايي به اين لحظه ماه بودن خودت را، زيبا بودن خودت را 

ر زيبا، دو تا بچه خوب، همه اينها را داشته تجربه كني، تمام اين چيزها را هم داشته باشي. پول زياد، خانه بزرگ، همس

اينها زنده تواني آن ماهيت خودت را، قمر بودن خودت را از دست بدهي، زنده نشوي به زندگي، فقط به باشي، ولي نمي

ه گويد و نتو شوند. اين دو جور زندگي است كه بايد شما تشخيص داده باشيد. اينجا نه موالنا مي شوي و اينها عينك ديد

  گويم كه شما نبايد هيچي داشته باشيد. من مي

پس آدم بايد مفلس باشد، برود در خيابان بخوابد، خانه هم نبايد داشته  :گويد كهبيند ميمن ذهني كه با اين عينكها مي

خردمند  شويد، به بينهايت او زنده شويد،بباشد، چقدر بهتر است اين. نه اين اصال خوب نيست. شما اگر به زندگي زنده 

شويد، خردتان بايد ريخته شود به يك فكري، به يك كاري در بيرون. شما بايد كار انجام دهيد. تمام كساني كه به زندگي 

  كردند، بيكار نبودند. يعني تا توانستند كار كردند. اند اينها كار ميزنده شده

و كاري را يك نفر انجام بدهد. پس مشغول بوده اين شود همچموالنا را شما نگاه كنيد، مثنوي را، ديوان شمس را، آخر مي

اين خيلي خوب است. براي اينكه ديگر هيچي  ،گويد آدم هيچي نداشته باشد برود كنار ديوار بخوابدآدم. من ذهني مي

ندارد  خوابد و هيچيخانمان است و گوشه خيابان ميهويت بشود. اتفاقاً او من ذهني دارد. كسي كه بيندارد كه باهاش هم
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به خدا زنده باشد. بنابراين شما بين داشتن و نداشتن كه  آن بخورد، يك من ذهني بزرگ دارد. اين اينطوري نيست كه

  است فرق بگذاريد.  حضورش نداشتن حضور است، داشتن بيايكي

كند كه كامل هشياري ايجاب ميخرد ما بايد به عمل بريزد، به فكر بريزد، ما بايد كار كنيم. اتفاقًا اولين منظور انسان كه ت

ش ريختن زندگي اكنيم. دوميهر كسي بايد به آن برسد، زنده شدن به زندگي است. همين كاري كه االن داريم صحبت مي

آن احتماًال به حضور زنده  ،كندبه فكر و عمل يعني در بيرون چيزي را ايجاد كردن، هر كسي در بيرون چيزي ايجاد نمي

گويم كه بايد يك چيزي بريزد، براي همين ميبه ده نيست، وگرنه اين جويبار بايد به به يك جايي بريزد، نيست، به خدا زن

اي از ذهن به يك ناحيه ديگر است. واقعًا حركت از ذهن به سوي يكتايي است يا حركت از ناحيه ،ببينيم اين عزم رجوع

  :تشخيص بايد بدهيم. بله ايشان فرمودند

 ١٨، ترجيعات، شماره مولوي، ديوان شمس

 صورت را برون كنم، پيشِ شهنشهي َرَوم

  كز تفِ او منوّرم، وز كفِ او مصّورم

ام به اين ماه بوده و من ذهني كنم يعني تا به حال تمام توجهگويد من صورت را رو ميدنباله كار حضرت رسول است. مي

خواهم بپرستم. تا حاال من فضاي بينهايت ماه را نمياين گر كنم. ديام. االن از اين آسمان اين صورت را بيرون ميداشته

پرستيدم. االن فهميدم اين فضاي گشوده شده خودش ماه است و از آن ماهتر است. پس زدم بودم يك ماه ذهني را مي

ن است. رون كردن آمدن از صورت بيرويرون كردم، در واقع صورت را بيكردم و يك دفعه آن صورت را كه ب برونصورت را 

آمدن از ذهن بيرون است و پيش شاه رفتن است. شاهنشاه در اينجا خدا است. پيش شاهنشهي روم. يعني اين صورت 

  من ذهني را بيرون كني با او يكي هستي. چرا؟ براي اينكه از نور اوست كه منورم.

گذاري كردم در  روشنايي را سرمايهتف هم به معني گرما است و هم به معني نور است. االن اگر روشنم، تا حاال ،كز تفِ

كردم و حافظه درد و حافظه ذهني داشتم، داستان درست كرده بودم براي خودم، آن ذهن و گذشته و آينده درست مي

شوم كه از نور او روشن است و اگر تصوير دارم، حتي اين بدن داستان رفت ديگر. فهميدم اين توهم است. االن متوجه مي

خواهد بگويد كه گرچه كه اين كف، حاال ما الزم داريم كف را، كف مثل كف صابون، من كف آن دريا است. ميما، چهار بعد 

رود. گويد كف؟ براي اينكه آن از بين ميكند. چرا ميكف روي دريا، يعني اوست كه صورتمان را به صورت كف درست مي

  تركد. پس از يك مدتي مي
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ام كه او كفها را او درست كند. قبًال روشن كند، اين چهار بعدم را هم در اختيار او گذاشتهام نور او مرا ولي االن گذاشته

كردم. االن ديگر ماه من ماِه كنم. قبالً ماه من ذهني بود و اين ماه در معرض خطر بود، من از او دفاع مي خودم درست مي

  خوبي شد. فناناپذير شد. 

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 چون بروم برادرا، هيچ مگو كه نيست شد

  در صِف روح حاضرم، گر بر تو ُمسََتّرم

به فضاي  مگويد كه اي برادر من كه من ذهني داري، يعني هر كسي، اگر از ذهن برومُستّر يعني پنهان، مخفي، پوشيده. مي

د نگيرم، اگر قضاوت نكنم، اگر مقاومت نكنم، ديگر با روشهاي تو، خوي تو زندگي نكنم، اگر انتقاد نكنم، اگر ايرا ،يكتايي

اگر درد ايجاد نكنم، اگر در جريان ايجاد درد تو شركت نكنم، در غيبتهاي تو شركت نكنم، تو نگو كه تو نابود شدي، ديگر 

  آدميتت را از دست دادي. 

دهد كه هر كسي كه از ذهن برود، مي . اين نشانمچون بروم برادرا، اي برادر من اگر من بروم از اين ذهن، نگو كه نابود شد

هاي ذهني ديگر اين آدم يك آدم به درد بخوري نيست، واقعاً هم نيست. چون آدمهاي من ذهني دائماً يك كار به نظر من

كنند كه گويند، اين كارها را ميبينند، ايراد يكي را ميگويند، بد ميكنند، يا بد ميدهند. يا غيبت ميمضري انجام مي

شان، هاي فكريدهند. انگيزهكشند و پز ميودشان را بزرگ كنند. دائمًا يك چيزي از خودشان را به رخ مردم ميخ

  شان دنبال بزرگ كردن و بزرگ جلوه دادن خودشان است. عملي

نده شده اند كه بيشتر اين گلها دروغين است. انساني كه به زندگي زاند در آنجا گلهايي گذاشتهيك گليمي درست كرده

كنند براي ايجاد درد. اي از ما استفاده ميكند. يك عدهكند و مخصوصًا ستيزه نميگويد، خودش را بزرگ نميدروغ نمي

تا فضاي دردش تغذيه درد  ،گردد كه اوقات تلخي كندهمسر ماست. همسر ما اگر درد داشته باشد دنبال يكي مي اشيكي

چيزي بگويد ما خشمگين بشويم. واكنش بد نشان دهيم، اوقات تلخي بشود كه كند كه يك بكند. خوب قصد اين را مي

ردي مگر، من دارم تحريك دهيم. بابا م مُدهيم. جاخالي ميفضاي درون او درد بخورد، گرسنه شده. خوب ما دم به تله نمي

در صف روحهايي كه به بينهايت  كنم كه خشمگين شوي. گفت اگر اين كارها را نكردم، نگو نيست و نابود شدم. من االنمي

تواني ببيني، پس خدا زنده هستند حاضر هستم. در آنجا حاضر هستم. چون تو من ذهني داري و روح زنده به خدا را نمي

كنيد، آن آدمهايي كه از شما به عنوان قطب دهد كه شما به تدريج كه حركت مياند. پس اين نشان ميپوشيده پيش تو

  و آنها مرتب ايراد خواهند گرفت. مرتب ايراد خواهند گرفت.  ،، مورد استفاده آنها نخواهيد شدكردنداستفاده مي
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كنند براي ايجاد درد. شما يك تامل خاصي بكنيد. بگوييد كه گفتم يكي همسر ما، دوست ما، فاميل ما، از ما استفاده مي

من دعوا كنند براي اينكه احتياج به درد دارند. و  چه كساني اطراف من هستند كه دوست دارند من اوقات تلخي كنم. با

بيايند بخواهند از شما استفاده كنند و شما ديگر آن  ،كنم. خوب اگر جاخالي بدهيدمن به عنوان قطب انجام وظيفه مي

صالً من آوري؟ پس دوست نداري مرا. اگويند چرا وظيفه دوستي را، همسري را به جا نميوظيفه قبلي را انجام ندهيد، مي

  ما زنده شديم.فكر مي كنند ما مرديم، شوي. چرا اينطوري شده تو؟ گويم عصباني نمي. هر چه ميمبراي تو مهم نيست

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 نام خوشم درين جهان، باشد چون صبا وزان

  بويِ خوشش عََبرفشان، زانكه به جان ُمعنبرم

دهم، آن هم جاودانه دم. خودم كه جاودانه شدم و هر كاري هم كه در اين جهان انجام ميميرم؟ نه من جاودانه شمن مي

وزد. همين االن است. مثل موالنا نام خوشش در اين جهان مانده يا نمانده؟ و نام خوشش و كار خودش مثل باد صبا مي

بينيد آيد و ميهاي شما ميوزد و خانههان ميخوانيم از طريق ماهواره و اينترنت در جوزد. همين االن كه اينها را ميمي

  كند. كه بوي خوشش را پراكنده مي

دانيد كه از بر يعني همين عبير و نوعي ماده خوشبو، عبرفشان يعني معطر. مُعنبّر يعني آغشته به عنبر. عنبر هم ميعَ

ت كه خوشبو است، معطر است، بوي اي است خوشبو. منظورش اين اسآورند و معطر است، مادهشكم يك ماهي بيرون مي

كند، شما بوي خوانيد جان شما را زنده ميرسد، براي اينكه وقتي شما ميخوش نام موالنا و كارش به همه جا دارد مي

كنيد. براي اينكه او به جان معطر بوده. يعني به زندگي زنده شده بوده خوش عشق و زندگي را به وسيله جانتان حس مي

نه در جاوداگويد كه فقط سخن عشق است كه به عنوان يادگار ه بوي خوش عشق دارد. بله، حافظ هم ميو زندگي هميش

ماند، نام عشق، نام حافظ، ماند. همه چيز در حال از بين رفتن است ولي سخن عشق ميشود و مياين جهان منعكس مي

  نام موالنا خواهد ماند. 

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 كنِ گلشن و چمن پيش خوشانِ همچو منسا

  وارهم از چَه و َرَسن زانكه برون َچنبرم

راهنمايي موالنا اين من ذهني وقتي متالشي  ها و ديدن اين مثالهاي موالنا وپس ما پس از برداشتن اين عينكها و نترسيدن

پريدند به عنوان پرده پندار روي مي شود. يعني اين فكرهايي كه لحظه به لحظه از ذهن ماساكن زمينه زندگي مي ،شد
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شويم كه اين زمينه هشياري شويم، بهشتي ميرود كنار و ما ساكن چمن و گلشني ميپوشاندند، اين پرده ميزندگي را مي

  شويم.ما ساكن اين بهشت مي ،جهان در اينكند در چهار بعد ما و بيداري و خدا ايجاد مي

شود، و ديگر آن ماه را آيد به اين لحظه ابدي، از گذشته و آينده جمع ميود و ميشكسي كه به بينهايت خدا زنده مي

شود و چهار بعدش هم و هر چه كه موالنا در اين غزل گفته، ساكن خود زندگي مي ،شودكند، خودش ماه ميمينروشن 

شود، يعني در يك يرون شكوفا مياش، با مردم، كارش در بهم در اين جهان به وجود بياورد مثل روابطش با همسرش، بچه

  كند. كند، هم در درون و هم در بيرون. و اين آدم پيش خوشان مثل خودش زندگي ميبهشت زندگي مي

هاي ذهني از شما فرار شويد. يا به عبارت ديگر منيواش يواش شما خواهيد ديد كه به سوي همجنسان خودتان جذب مي

كنند خوشا به حالتان. نگوييد كه درد دارند، از شما كه به زندگي زنده شديد فرار ميهاي ذهني آنهايي كنند. وقتي منمي

  تنها ماندم. امروز در اين مورد هم مطلب خواهيم خواند.

گويد. يك اشكالي كه شوم. توجه كنيد كه اين طناب، طناب ذهني را ميوارهم از چه و رسن. يعني از چاه و طناب رها مي

 ،ها كه عينك روي چشمهاي ما هستندهويت شدگيدانيم در چاه هستيم. يعني همه اين همما مي ما داريم اينست كه

اندازد توي چاه. براي اينكه براي بيرون آمدن از چاه يك نيرويي الزم است. يك طنابي هست ما بايد بگيريم، اينها ما را مي

ولي طناب طاليي حضور را  ،دانند در چاه هستند . مييك نيرويي ما را بكشد باال، ولي بيشتر مردم طناب ذهني دارند

ندارند و طناب طاليي حضور همين فضاگشايي و فضاگشايي و فضاگشايي است كه يوسف از چاه بيايد باال. ولي مردم 

كه هيچ موقع طناب فكري ما را از چاه  ،كنندشناسند. در نتيجه طناب فكري را استفاده ميفضاگشايي و تسليم را نمي

  آورد. يرون نميب

شوم از چاه و رسن براي اينكه بيرون اتاق هستم، چنبر در اينجا به شوم و خالص ميگويد كه من آزاد ميبراي همين مي

معني اتاق است، يعني بيرون ذهن هستم. پس از اينكه ما از ذهن آمديم بيرون، احتياجي به طناب ذهني و چاه ديگر 

  نداريم. آره. 

خواهم بخوانم مربوط به قسمتي از مثنوي است، دفتر ششم كه داستان عالقه موش به عدي كه ميخيلي خوب مطلب ب

آيد و نشان حضور ماست و هشياري كند، بعضي مواقع هم به خشكي ميدوستي با قورباغه است. قورباغه در آب زندگي مي

شود، تدا كه گفتيم من ذهني تشكيل ميو اب .نماد من ذهني ماست ،تواند برودماست. موش كه خاكزي است و آب نمي

شود، ما يك و با مال من هي تنيده مي ،شودبارها صحبت كرديم كه هسته مركزيش با فكر نام خودمان و كلمه من آغاز مي

بافيم و بافيم و ميكنيم، هي ميكنيم، عجين ميگيريم، باهاش عجين ميگيريم، يك چيز ذهني هم ميتصوير ذهني مي
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كند، در فضاي يكتايي كه براي اينكه جنسش از جنس خشكي است و در ذهن كه خشكي است زندگي مياين موش 

  كند. حضور ما آنجا است زندگي نميو درياست، 

گويد من واقعاً عاشق تو هستم، كند. ميه ميقآيد كنار آب و به چغز اظهار عالاي درست كرده كه يك موشي ميموالنا قصه

كنم، تو صداي مرا كنم، ترا صدا ميكنم، گريه ميآيم كنار آب، هي ناله ميخواهم ترا ببينم، و ميميميرم، براي تو مي

خواهد از ما شنوي، يعني چي اينها؟ يعني اين چيزي كه ما درست كرديم به عنوان من ذهني بافتيم، اين مرتب مينمي

انديشد كه اين موش گنديده با اين كارهايي كه اغه ميهويت كند با خودش، و اين چغز يا قورببكشد، بيشتر ما را هم

شود به دوستي با كند كه باالخره قورباغه راضي ميكند مرا به خطر خواهد انداخت. ولي اين موش اين قدر التماس ميمي

  چيزي كه همجنس خودش نيست. 

البته بنا  ،شود كهشود، قرار بر اين مييكند و چغز هم تسليم مو داستان به اين ترتيب است كه موش كه ناله و زاري مي

به پاي  اشيكيرا ببندند به پاي موش،  اشيكياي، يك نخي را پيدا كنند و كه يك رشته ،به تقاضا يا البه و التماس موش

همديگر  بيايد اين نخ را تكان بدهد و بكشد و قورباغه بيايد اينها با ،قورباغه، هر موقع كه موش خواست ببيند قورباغه را

  شان را به جاي آورند. بله. دوستي

شود. كنم. ولي باالخره تسليم ميآيد كه اين كار درستي نيست من دارم ميپسندد، به دلش مياين كار را ابتدا قورباغه نمي

ها ت شدگيهويكنيم در همگذاري ميآيد كه اين كاري كه ما اين همه زندگي را سرمايههمين طور كه ما االن به دلمان مي

يكي مثالً فرض  گذاريم.گيرد فوراً يكي ديگر ميرا كه قضا از ما مي اشيكيو ،كنيمهويت شدگي جديد پيدا ميو مرتب هم

كند و با آن دهد، دو سه روز نگذشته يكي ديگر پيدا ميهويت است، طالق ميكن با يك مردي را بگيريد كه با خانمش هم

 ،شودهويت ميكند و با آن هماندازد، آن را نينداخته با يك باور ديگر عوض ميي را ميشود. يكي يك باورهويت ميهم

  گردد. هاي جديد ميهويت شدگيو دوباره دنبال هم

هويت شدگي شود كه اين كار درستي نيست. االن هم ما اگر همابتدا اگر دلش واقعاً هنوز هشيار باشد، به دلش الهام مي

كه اين كار درستي شود بينيم يك چيزي توجه ما را كامًال بلعيد در بيرون، يك الهامي به ما ميو مي ،كنيمجديد پيدا مي

خواهد باشد. مقام خواهي بدهي به اين شخص يا به اين چيز. حاال هر چيزي ميكني. تو تمام اختيارت را مينيست تو مي

زند، همين طور كه زند و ما را گول ميلوي چشم ما ميدنيا، اين كار درستي نيست، ولي فوراً ذهن يك عينك ديگر ج

  نديم. ببكند كه اين دوستي خوب است و بايد اين رشته را ما موش باالخره قورباغه را متقاعد مي
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شوم، ولي كند و من هم خبردار نميكند، زاري ميآيد آنجا ناله ميسوزد كه اين موش بيچاره ميو قورباغه دلش مي

چون تو از جنس من نيستي. من  ،توانم با تو رفاقت كنمصميم بگيرد بگويد كه ببخشيد جناب موش من نميتوانست تمي

هويت شدگي هستي، من در فضاي كنم و تو در خشكي. آخر اين چه مناسبتي دارد؟ تو در جهان همدر آب زندگي مي

  گيرد. ميتوانم بيايم آنجا. خالصه اين كار صورت يكتايي هستم، من كامالً نمي

و قورباغه هم از آب  ،رودپرد ميو مي ،كندآيد موش را شكار ميباالخره حاال نهايت قضيه اين است كه يك كالغي مي

هاي ما باشد، يعني از تواند شيطان باشد، گرفتاريبرده، اين كالغ ميو قورباغه را در هوا كالغ مي ،شود بيرونكشيده مي

ماند، كالغ به او دسترسي شود به وسيله كالغ در حالتي كه اگر در آب ميو خورده مي ،شود ديگر كامالً آب كنده مي

خورند. ما اگر در آب بوديم موش و به دنبالش ها و دردها ما را ميهويت شدگيايد كه همنداشت. و عيناً همين بال سر ما مي

  كالغ دسترسي به ما نداشتند.

بسيار مهمي دارد كه براي توضيحش  ياين داستان است، وسطهايش است، يك تيتراما اين قسمت از مثنوي كه قسمتي از 

رويم به خوانم و توضيحاتش را نوشتم. ميو تيتر را تا يكجايي مي .من خواهم پرداخت. خود اين تيتر بسيار آموزنده است

بسيار آموزنده هستند. به اين ن ابيات آتوضيحات. براي توضيحات اين تيتر ابيات ديگري هم از مثنوي آوردم كه خود 

   :شودترتيب شروع مي

 ٢٧١٤مثنوي، مولوي، دفتر ششم، بيت 

این حاجت مرا که فی الَتّاخیرِ آفات و الصّوفیُّ   البِه کردنِ موش، مر چغْز را که بهانه مَیندیش و در نَسیه میَنداز انْجاح

قْتالْو نبِن پدر باز  اقت است، و ابن دست از دامق صوفی که وفشحتاج نگرداند،   ندارد، و اَِب مرش به فردا مگاو را به ن

َنهری باشد نه دهری،   سریع الْحسابِی خویش نه چون عوام، منتَظِر مسَتقْبل نباشد،  چنداَنش مستَغِْرق دارد در گْلزارِ

نباشد که این رسوم   سَتقِْبل و اََزل و اَبد آجنا نباشد. آدم ساِبق و دجال مسبوقو م  که ال صباح عند اِ و ال مساء ماضی

که ال ُیفْهم   ستو روحِ حیوانی.در عالَم ال مکان و ال زمان این رسوم نباشد. پس او ابِن وقتی ا است جزوی عقلِ ةدر خطّ 

چ ةنالَْا زْم لّا نَْفُی َتْفِرَقةا هنم شودمفَه دواح َُواحدی.  نانکه از ا َنفِی دویی، نی حقیقت    

  

بينيد كه التماس پس مي؛»این حاجت مرا   البِه کردِن موش، مر چْغز را که بهانه میَندیش و در نَسیه میَنداز اْنجاح«

چغز يعني قورباغه كه دنبال بهانه نگرد. كند موش، يعني من ذهني ما به قسمت هشياري ما، كند، زاري ميكند، البه ميمي

زند. گاهي بينيد كه حرف حساب را از زبان همه كس ميولي موالنا مي ،شودالبته گرچه كه اينها از زبان جناب موش ادا مي

بسيار  در نتيجه داستانهاو زند. زند. در اينجا حرفهاي حساب را از زبان موش ميبينيد از زبان شيطان مياوقات مثالً مي

و حواس خواننده جمع است كه االن يك كسي كه در داستان نقش بد را دارد، ممكن است حرفهاي حسابي  ،شودزيبا مي
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زند. يعني اين چيزهايي كه پايين خواهيم خواند، چيزهايي هستند كه بزند. االن موش است كه دارد حرفهاي حسابي مي

  ما بايد رعايت كنيم. 

يعني نقد را بگير، اين لحظه را بگير، امروزه نداز. نسيه كه حالت ادبي است يا نسيه ان و به فردا ميگويد بهانه درست نكمي

ديگر كلماتش كامالً معنيش  »که فی الَتّاخیرِ آفات و الصّوفیُّ ابن الْوقْت «حاجت مرا  ،به فردا نينداز برآوردن اين حاجت را

ات است و صوفي بايد فرزند اين لحظه باشد، يعني با اين لحظه يكي باشد. ابن الوقت دانيد. يعني در تاخير آفبه فارسي مي

و اين لحظه هم در تقريباً همه جاي مثنوي مثبت است و فرزند اين لحظه است، يعني انساني است كه بايد از بينهايت خدا 

  شود، بنابراين هيچ مقاومتي و هيچ قضاوتي ندارد. ابدي كه خداست متولد مي 

يعني ما كه فرزند اين لحظه هستيم دستمان را از اين لحظه نبايد برداريم، هميشه » و ابن دست از دامنِ پدر باز ندارد،«

يعني پدر مهربان صوفي در اينجا مثبت است كه زمان  »   و َابِ مشفق صوفی که وقت است، «بايد در اين لحظه باشيم.

لحظه است. باز هم عرض كنم كه بعضي جاها وقت را و زمان را موالنا زمان است، اين لحظه است، در اينجا وقت اين 

گيرد، يعني زمان من ذهني. اين جاها را بايد تشخيص بدهيم كه كجا وقت و زمان را و حال را من ذهني روانشناختي مي

  گيرد. گيرد. اين جا مثًال اين لحظه ميو كجا اين لحظه مي ،گيردمي

  

ت دوم یان   *** ***  
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پس صوفي كه اين لحظه است فرزند اين لحظه ابدي است، محتاج زمان  »او را به نگرش به فردا محتاج نگرداند،  «

يعني او را غرق شونده »  سریع الْحسابِی خویش   چنداَنش مستَغْرِق دارد در گْلزارِ «روانشناختي اين لحظه نيست. 

گلستان سريع الحسابي خودش. سريع الحسابي را پايين خواهيم خواند كه هشت كند در گلشن يا كند، يعني غرق ميمي

  كند. سريع الحساب است. در پايين خواهم خواند.فوراً رسيدگي مي حساببار در قرآن آمده. يعني خدا به 

اب است. شود. پس خدا سريع الحسشود. به محض اينكه ببندي خراب ميبه محض اينكه فضا را باز كني حالت خوب مي

  »  منتَظِر مسَتقْبل نباشد، «هاي ذهني است. عوام در اينجا همين من» نه چون عوام،  «كند. فوراً به كار ما رسيدگي مي

نهري در اينجا يعني   »َنهری باشد نه دهری،  «منتظر آينده نباشد.. منتظر مستقبل كه قديمي است و يا مستقبل نباشد

   تايي و اين لحظه است. دهري يعني زمان روانشناختي و ذهن. بله.آبي كه منظور فضاي يك

»  ساءال م و ِا دنع باحتابد. براي و پيش خدا صبح و شام وجود ندارد. بارها هم گفتيم كه نور خدا هميشه مي» که ال ص

تابد. در واقع ما يك روزني ميهمين تشبيه كرديم به تابش خورشيد در باالي جو زمين و گفتيم آنجا خورشيد هميشه 

داريم كه خورشيد هميشه بايد بتابد. و چون ما من ذهني داريم مثل كسي كه از باالي جو زمين بيايد زمين، چون زمين 

شود، بعضي جاها روز بيشتر است، شب كمتر است و يا شود و روز ميكند، بسته به اينكه كجا برسد شب ميحركت مي

هويت شدگي با باورها هويت شده، چقدر درد دارد، چقدر همن دارد كه انسان با چه چيزهايي همبالعكس. بستگي به اي

  تابد. روزن باز است و نور خدا ميهميشه دارد، يعني شبش بستگي به اين باورها دارد. آره پس پيش خدا 

آدم ساِبق و دجال  « بل و ازل و ابد نيست.يعني پيش خدا ماضي و مستق» و مسَتقِْبل و اََزل و اَبد آجنا نباشد.   ماضی «

و  .يعني انسان من ذهني نداشته باشد كه يك قصه بسازد و اين قصه بخواهد برود به آينده به ثمر برسد »نباشد   مسبوق

 عقلِ  ةکه این رسوم در خطّ  « .اين قصه باشد كه قصه داشتن و در زمان روانشناختي بودن از رسوم من ذهني است

هر كسي كه عقل من ذهني و جزوي داشته باشد، در آينده و گذشته است. هر كسي كه نهري است و در  » است زویج

  كند اين رسوم را ندارد. اين لحظه زندگي مي

در عاَلم ال  « دهد كه ما يك روح حيواني داريم و يك جان حيواني و يك جان اصلي.پس نشان مي» و روِح حیوانی. «

پس در عالم المكان، المكان يعني فضا باز شده. در غزل داشتيم گفت كه اين صورت  »ان این رسوم نباشد. مکان و ال زم

را حضرت رسول برون كرد. بنابراين تمامًا يك فضاي خالي شد كه مركزش باز شد، بينهايت شد، شما هم مركزتان باز 

مان يعني گذشته و آينده كه ذهن يعني من ذهني با گذشته شود و اين المكان است، و الزمان يعني اين لحظه ابدي. و زمي

  كند. و آينده كار مي
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رويم، كنيم. يعني گذشته و آينده مياگر من ذهني متالشي شود گذشته و آينده از بين ميرود و ما حافظه حقيقي پيدا مي

فقط براي يادگيري، براي يادآوردن چيزي يا براي پيش بيني يك چيزي در آينده، اين زمان روانشناختي نيست، زمان 

هايش من وجود ندارد، حس هاي قبليش، در حافظهبرود به حافظهتواند حقيقي است. كسي كه در اين لحظه است، مي

رويد به هايش حس وجود وجود ندارد، حس زندگي وجود ندارد. شما نميبينيوجود وجود ندارد. در آينده هم در پيش

وع شده. تان شرآينده به يك چيزي برسيد كه آنجا زندگيتان شروع بشود. شما در اين لحظه ابدي زنده هستيد، زندگي

  كنيد. زندگي مي

تان چطوري است؟ جسمتان چطوري است؟ چون به اين لحظه ابدي زنده هستيد، گذرد؟ وضع ماليتان چه ميحاال در ذهن

آنها هم بهترين حالت خودشان را خواهند داشت. بله، اجازه بدهيد از اينجا به بعد ما برويم به همين معني اينها. يكي يكي 

شايد به فهم موضوع و من ذهني و حضور كمك كند. در تيتر داشتيم انجاح  ،مقدار توضيح بدهيمنوشتيم و بعد يك 

ولي ما يك حاجتي داريم، يك  ،شودحاجت يعني برآوردن حاجت، برآوردن حاجت گرچه از زبان موش دارد مطرح مي

ند و ما به اين برآوردن حاحت واقعاً كگيري به اينكه از فضاي ذهن برويم. عزم رجوع مياحتياجي داريم و آن هم تصميم

  نيازمنديم. 

و معني اين في التاخير آفات، تاخير و كندي و واپس انداختن كارها آفت خيز است. شما بايد ياد بگيريد كه اين تصميم 

ه حاال ببينيم بشود، كار اين لحظه است و اگر به آينده بيندازيم، بگوييم ك وكولتواند به آينده مگيري به رفتن از ذهن نمي

ي بيشتر تجربه كنيم، چهار تا كتاب بيشتر بخوانيم، اين آفت خيز است. كم مي بيشتر روشن شويم، يكك شود، يكچه مي

  آفت خيز يعني من ذهني كار خودش را ادامه خواهد داد و روز به روز مشكلتر خواهد شد. 

رويش و يا انسان زنده به حضور، در اينجا صوفي مثبت ابن الوقت يعني صوفي يا د گويد كه صوفيبله، اينجا هم كه مي

كند كه  است، از لحاظ فضاي درون و صورت بيروني فرزند اين لحظه است، اين لحظه ابدي. در واقع كه خداست تعيين مي

  ندارد.و مقاومتي در مقابل اتفاق اين لحظه  ،او چطوري باشد. او فضاگشاست، بنابراين فرزند اين لحظه هميشه فضاگشاست

و كن فكان دارد  ،كندتان صفر شد، بدانيد كه خدا دارد قضاوت ميتان صفر شد و قضاوتهر موقع شما ديديد كه مقاومت

و بهترين  .و شما فرزند اين لحظه هستيد. فضاي درونتان و بيرونتان در دست آن است .كند و كار شما درست استكار مي

خواهد اين نتيجه را بگيرد، امروزه ابن الوقت معنيش عوض شده. در فارسي ميپس موالنا از اين اصطالح حالت است. 

االن ن نيست، بلكه بعضي جاهاي مثنوي مثبت نيست معناي صوفي. آنه اينجا معنيش  ،گويند به اصطالح فرصت طلبمي

  گذارد.ها فرق ميبين صوفي و صافي بعضي موقعخواهيم خواند، 



                                                           Program # 785  ۷۸۵برنامه مشاره 

  36صفحه: 

كند اين لحظه االن نيست، شما در و فكر مي ،كند و به جستجو مشغول استستجو ميصوفي كه هنوز در ذهن است و ج

شوم، حاال من بگوييد اين لحظه نيست االن. اين لحظه زير فكرهاي ما است. اين لحظه خدا نيست من به او زنده واقع مي

شويد. بايد صبر كنيد. نكند شما در بايد صبر شوم در آينده به او زنده شوم. پس اين لحظه خدا نيست شما به او زنده 

كنيد، نكنيد شما داريد عينك آينده را به چشمتان داريد؟ همان عينك اين توهم هستيد، نكند شما داريد مقاومت مي

  پوشاند. آن يك فكري است كه اين لحظه را مي ،گوييد در آينده استپوشاند. همين كه ميلحظه را مي

ب مشفق يعني پدر مشفق. درست است؟ لحظه ابدي و بينهايت خداست. در تيتر داشتيم اَ  اَب مشفق تعبير ديگري از اين

كند. از نامهاي خداست كه هشت بار در آيات سريع الحساب، سريع الحساب يعني آنكه سريعًا به حسابها رسيدگي مي

  مختلف قرآن ذكر شده است. اينها را من جدا نوشتم كه شما بدانيد. 

ع الحسابي ابيات ديگري هم خواهيم خواند كه شما بگوييد، بفهميد كه خدا فورًا به حساب ما رسيدگي در مورد اين سري

بنديم ستيزه آورد، ميكنيم خدا به حساب ميگذارد به آينده و يك ذره ما فضا را باز ميكند، يعني در همين لحظه، نميمي

  كند.آورد. سريع هم حساب ميكنيم آن هم به حساب ميمي

دهد. پس خدا سريع الحساب گلزار سريع الحسابي يعني شادي و آرامشي كه به محض تسليم و فضاگشايي به ما دست مي

كنيد در اطراف اتفاق اين لحظه، فورًا آرامش و شادي آن فضاي گشوده شده شويد، فضا را باز مياست. شما كه تسليم مي

  :گويدع الحسابي است كه ميرا شما حس خواهيد كرد. اما اينها هم جزو اين سري

 ٣١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  اين بَُود معني قَدْ َجفَّ اْلَقَلم                    هاي َدم به َدمفعلِ توست اين ُغصه

شود خدا سريع الحساب است كه ما يك قَد جَفَّ الَقلم يعني خشك شد قلم به آنچه سزاوار بودي. خوب پس معلوم مي 

كنيم كنيم، ستيزه ميكنيم كه فضا را باز ميگيرد، يك كار ديگري ميآيد، دلمان ميد ميكنيم غصه به وجوكاري مي

آيد، َدم به دَم. َدم به َدم يعني اين زنيم، غصه ميميهم شويم، عينكهاي ذهن را پشت سر كنيم، منقبض ميمقاومت مي

خواهيد. گويد شما غصه ميمي ،كندگي ميلحظه، لحظه بعد، لحظه بعد. يعني همان دم خدا سريع الحساب است، رسيد

دهد. با قَد جَفَّ الَقلم يعني اين لحظه قلم خدا خشك به شما غصه مي ،زنيدهويت شدگي اين دم را ميشما عينك هم

  خواستيد. و اين هم غصه شد براي اينكه شما غصه مي ،شود در نوشتن كيفيت زندگي شمامي

و نگذاشتيد او تير بيندازد. فكر كرديد  ،هويت شدگي ديديداز پشت عينك يك همخواستيد؟ براي اينكه چرا غصه مي

چيزي نيست. همين لحظه سريع الحساب است  نشود. همچوماند. حاال بعدها روز قيامت ببينيم چه مياين براي بعد مي



                                                           Program # 785  ۷۸۵برنامه مشاره 

  37صفحه: 

ورد سريع الحسابي يك بيت كند. درست است؟ پس قَد جَفَّ الَقلم جزو سريع الحسابي خداست. دوباره در مرسيدگي مي

  خوانيم. ديگر مي

 ٣١٤٥مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  در ترازوي خدا موزون بود                              يي گر جهد تو افزون بودذره

شويد، اين روي زندگي باين بيت را قبالً خوانديم. بيت مهمي است. يعني يك لحظه اگر شما اين عينك را برداريد و تسليم 

رش ممكن است زياد نباشد. درست مثل يك ورزش جسمي است. شما حتي اگر يك دمبل برداريد، گذارد، اثشما اثر مي

گذارد. منتها اثرش قابل اندازه گيري نيست. بيست بار بكني اثر يكبار شما اين عضله را به كار بيندازيد، حتماً اثر مي

  شود. اين هم همين است. بكني اثرش مشخص ميگذارد، پنج هزار بار گذارد، هزار بار بكني اثر بيشتري ميبيشتري مي

آيد. د يعني به حساب ميشوي. موزون بوَ كني، هر لحظه در ترازوي خدا وزن ميشوي، جهد ميدم به دم شما تسليم مي

كند. سريع الحساب هم هست. حسابش هم درست است. حساب من ذهني ما درست نيست. آورد، كمك ميبه حساب مي

ت است. از روي عقل كل و دانايي كل و عدل خداست. بله، مشخص است. اين بيت هم قبًال خوانديم از ولي حساب او درس

  دفتر چهارم، دوباره مربوط به همين سريع الحساب بودن خداست.

 ٣٢٩١مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  از تو ساَزد شَه يكي َزّرينه جام                ور ز ِمثقالي شوي افزون تو خام

كني كه تو اين شوي و شناسايي ميك ذره اين فضا را باز كني، چند تا از اين عينكها را برداري، متوجه ميگويد اگر يمي

دهي فضاي بازشده هستي، تو از جنس عدم هستي، از جنس خدا هستي، از جنس من ذهني نيستي. بنابراين فوراً اجازه مي

ريزيد و رويد از آنور شراب خدا را مي كه مي ،م طالييشوي يك جاكه اين كن فكان و قانون قضا كار كند و شما مي

  . ديگر آوريد به اين جهان. چون ما در واقع جام زرين شراب هستيممي

ما براي چه ساخته شديم؟ براي اينكه پس از مدتي اقامت در اين جهان، حاال بگوييم پنج شش سال ده سال، ما به بينهايت 

شويم؟ مثل موالنا. او بركت خودش را از طريق ن هيچگونه من نباشد. پس از آن چه مييعني در ذه و ابديت او زنده شويم.

  شويم. كند. عشق خودش را. ما به زندگي زنده ميما به كائنات پخش مي

توانيم زندگي را در مركز آدمها به ارتعاش درآوريم. براي اينكه هميشه به يكي از كارهاي ما اينست كه هر جا برويم، مي

خورد؟ نه كند كه شراب خودش را بريزد. خودش ميكنيم. پس خدا از ما يك جام زرين درست ميگي ارتعاش ميزند

؟ براي اينكه آنها هم خودشان را به عنوان زندگي يخوراند به همين انسانها و به هر چه كه در اين جهان هست. براي چمي

  گويد:ه چند بيت هم از دفتر ششم بخوانيم. ميبل بشناسند. اين چيزي است كه اسمش تكامل هشياري است.
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 ٤٢٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  قرض تو كردي، ز كه خواهي گرو؟              چون بكاري جو، نرويد غيرِ جو

كنم كه شما نباييد بگوييد من هي كار مي ،كنيمداريم راجع به سريع الحساب و درست حساب كردن زندگي صحبت مي

. نكند يك عينكي كنم. نكند با عينكهاي ذهن كار ميمكندرست كار نمينتيجه نمي گيرم نكند دانم چطوري است ولي نمي

كني، ولي هميشه از پشت عينك تر ميزنيد، نكند فقط باورهايت را معنويداريد و عينك ديگري به چشمت ميرا برمي

   اپرستي؟ اين دو تا را بايد از هم تشخيص بدهيد.بيني. شما باورپرستي، دردپرستي يا خدبيني و خدا را ميباور جهان را مي

مهم نيست كه شما مقدار زيادي دانش انباشته كرديد در ذهنتان. خوب دايرة المعارف هم داريم ما، اين كامپيوتر هم خيلي 

  خورد كه حمل كني فقط. گيرد. چهارپايي بر او كتابي چند. دانش كه به درد نميدانش مي

هويت شدگي به جهان نگاه كني، يك جوري آيد. اگر شما بر اساس يك همي فقط جو به دست ميگويد اگر جو بكارمي

اش درد است. اگر اين عينك را برداري تسليم بشوي، از طريق هشياري به جهان نگاه بيني و يك نتيجه دارد و نتيجهمي

ها، بعد آن موقع طلبكار هويت شدگيين همگذاري كردي زندگي را در اآيد. و تو سرمايهكني يك چيز ديگر به دست مي

  خدا هستي. 

خواهي بيايد قرض ترا بدهد. نه شما بايد قرضت را بدهي. قرضت را دادن هم گويد تو قرض كردي و يكي ديگر را ميمي

سبب اين  تواني اينها را نگه داري و بگويي كهها را برداري. عينكها را بايد برداري. نميهويت شدگياينست كه اين هم

كنم. يعني شما عزم رجوع مي :تو بايد برداري. براي همين در غزل هم گفت كه ،دردهاي من يا مردم هستند يا خداست

آيد قرض ترا شخصاً بايد اين تصميم را بگيريد. نه فقط تصميم را بگيريد، بايد اجرا كنيد. قرض كردي كه يكي ديگر نمي

   بدهد.

 ٤٢٦ مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت

  هوش و گوش خود بدين پاداش ده         جرمِ خود را بر كسي ديگر منه

خواهيد از پشت عينك درد جهان را ببيني و درد ايجاد هويت شدگي و ديدن از پشت اوست. خوب شما ميجرم ما هم

هم در آنها گويد هر چه بيشتر بهتر و زندگي را هويت شدي و آن دارد ميهويت شدگي ببيني، با هر چه كه همكني، هم

گويد خواهي بگويي تقصير يكي ديگر است. ميدهي و مياين جرم توست. خوب اين جرم را هنوز داري ادامه مي ،داني مي

تواني ديگران را مالمت كني. هوش و گوش ترا به جزاي اين كار بده. اين كار يك عواقبي دارد. حواست را جمع كن. تو نمي

  كند.مسائل را ايجاد مياين طرز ديد بد تو است كه اين 
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كنيم. صحبت سريع الحسابي بود. من دوست داشتم اين تيتر را به شما توضيح توجه كنيد داريم راجع به چي صحبت مي

  خوانيم. بدهم.تيتر خيلي مهم است. براي همين اين ابيات را در تبيين اين تيتر داريم مي

 ٤٢٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  با جزا و عدلِ حق كن آشتي            كه تو خود كاشتيجرم بر خود نه، 

 ،ها را دارم و از اول بد ديدمهويت شدگيتو بيا بشين بگو تقصير من است، گناه من است، براي اينكه حقيقتاً من اين هم 

تا من كه من خودم اينها را درست كردم، من خودم اوقات تلخي را كاشتم. من خودم در اين رابطه اين درد را گذاشتم. دو 

كارد؟ خدا؟ نه. او شود رنجش و كينه در اينجا. كي ميكنند، بعد ذخيره ميكنند، مرتب دعوا ميازدواج مي همذهني با

گذاري من تير بيندازم. خوب بيني، نميگويد تو از پشت عينك ميسريع الحساب است. سريع الحسابيش اين است كه مي

  اندازم. ن تير را درست ميجزايش را هم ببين. نه عينك را برداشتي م

  ٦٢٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  خداست راندازشيكمان و ت ما                    ز ماست يآن ن ر،يت ميبپّران گر
  ٣١٠٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن خداست د،ينا شهيدر اند آنكه          فناست يرايپذ ،يشياند هرچه
آمد  يمان م شهيرا كه به اند يزيما هرچ ميديرا نفهم نيما ا ،آن خداست دينآ شهيآنچه در اند ،ميگفت يم ديرا هم با نيا

 تيدر چند ب ميخوان يافول كرد كه اآلن هم م نيا ديد ليخل ،نيكه ا ديد ميابراه .خداست ميفكر كرد ميما دوست داشت

هم  هنوز هم .ميهنوز هم دوست دار ميما دوست داشت يول .دوست ندارم من ستيخدا ن نيكند ا يافول م نيا :بعد گفت

 يم تيشكا ميهست ياست و ما ناراض يعدل اله نيع نيو ا مينيب يعواقبش را هم م و ميپرست يرا م مانيهايشدگ تيهو

  .كند يكه خدا دارد ظلم م ميكن

 ٤٢٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  با جزا و عدلِ حق كن آشتي               جرم بر خود نه، كه تو خود كاشتي

 زشيدهد و همه چ يرا سازمان م شايزندگ ،نديب يم يشدگ تيهم هو نكيع قيكه از طر يسك نيگذارد ب ياو فرق م كه

 و ،كند ياو فكر م قياز طر يزندگ و نديب يم يو زندگ ياريهش قيرا برداشته از طر نكيع ايگردد  يحوش آن محول و

 نيبنابرا ،الحساب است عيسر كند و ير مبا خرد كل كا ،شود يمبشو  ديگو ياو م ،دهد يفكرها هم كن فكان انجام م نيا

نه؟  اي ديكن يشما آشت ديخواه يحاال م .كن يكار آشت نيتو با ا ،لحظه نيدهد در ا يم فريك ايدهد  يپاداش م عيسر
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 ريدم به دم تقص يغصه ها و .سدينو يما را م يزندگ تيفيو ك .رسد يلحظه به حساب ما م نيالحساب است در ا عيسر

  .ديكن يپس آشت ؟ديقبول دار ،با حالمان مينيب يلحظه م نيرا ا شيجزا ميكن يم يهر كار .ماست ديد

 ٤٢٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  بد ز فعلِ خود شناس از بخت ني                     رنج را باشد سبب بد كردني

با درد  ،تشدن اس تيهم هو ،داشتن است نكيع ،است دنيبد كردن هم بد د .بد كردن است كيسبب رنجِ ما  ديگو يم

انجام شده  يمن ذهن لهيعمل ما بد بود چون بوس مييبگو .ميبد را از عمل خودمان بشناس مييايب ديما با ،كاشتن است

 يرا برم نكهايع نياگر ا ايآ ،لحظه نيحضور ماست در ا قتاًيبخت حق .ستياز بخت ن نيدرد ما انجام شده و ا لهيبوس

دم به دم بود؟ باز  يباز هم رنج بود؟ باز هم غصه ها ،كرد يكرد عمل م يما فكر م قياو از طر ،ميبه او زنده بود و ميداشت

پس از بخت  .نه ؟رابطه مان يتو ميكرد يهمه درد انباشته م نيا ميداشت نهيهمه ك نيلحظه خراب بود؟ ا نيهم حال ما ا

ما اصًال به بخت  ،كنند يخراب مبخت را  يچرا؟ همه از جنس خدا هستند ول .در واقع همه بختشان خوب است ،ستين

  .لطافتِ عشق است ،عشق است ييراهنما ،يخرد زندگ ييدرواقع راهنما نجايبخت در ا .كار كند ميده ياجازه نم

 ٤٢٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  كَلب را َكهداني و كاِهل كند            آن نظر در بخت، چشم َاحَول كند

 يم يآنموقع سگ .ينيب يذهن م ديحتمًا با د ،يشو يم نيحتمًا دوب ،داستخ ريتقص ييبگو ياگر بخت را مالمت كن شما

 نقدريا ،يخور يشكست م نقدريا ،يبه عمل ندار ليم نكهيا يبرا .يشو يكند و تنبل م يدر كاهدان زندگ ديكه با يشو

 نيدر ا يشما وقت .يشو يتنبل م يشو يكاهل م نينابراب ،يشو يم ديناام نقدريا ،يشو يم يانرژ يب يشو يرمق م يب

كارتان به  ،ديرس جهيبه نت دينيب يكند م يعمل م ،كند يشما فكر م قياست كه از طر يزندگ ديكن يلحظه فضا را باز م

همه  ،دخواهد رابطه باخودتان باش يم ،باشد يكيخواهد رابطه تان با  يم ،باشد تان زنسيخواهد كار ب يم ،ديرس جهينت

 كي ينيب يم يكن يم يهر كار كدفعهي يول .ديكن يم دايپ يانرژ ديشو يم قيتشو ،ديشو يم دواريشود ام يدارد بهتر م

  .شود يكاهل م خوب آدم ،رسد ينم جهيخورد به نت يشكست م يجور

رود  يخودش م يارود با فكره يآدم با ذهن م يوقت ،خدا ياز ذهن رفتن به سو را جزم كردن و مخصوصاً در مورد عزم

 يبخاطر شكستها ميخدا را مالمت كنخرد كل و يلحظه خردِ زندگ نياگر ما در ا يعني .شود يم ديناام يمدت كيپس از 

 يبود كه كاه م ييكاهدان هم جا .كند يكاهدان زندگ يبگذار ديكند كه واقعاً با يم يسگبه  ليكار ما را تبد نيا ،خودمان

 ينيبش ديشما با .است هم تنبل است هم ترسو ،شود يم يرفمص يموجود ب كي گريد نيا و اهاروست يتو ميقد ختندير
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طرز و طرز فكرها و هايشگ تيهوهم اي ؟ديكن يرا مالمت م يخرد زندگ ،خدا را ،كه شما واقعاً بخت را يريبگ ميتصم

  .ديخودتان كار كن يرو ديپس با ؟خودتان را يدهايد

 ٤٣٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  متهم كم كن جزاي عدل را                       اي فتيمتهم كن نفس خود را 

 يجزا نيبنابرا .جوان ياست ا دميد رياست تقص ميمن ذهن ريتقص ،خودم است ريتقص خودت را مالمت كن بگو ديگو يم

 يعني .كنكم ،سدينو يما را م يزندگ سدينو يحالِ ما را م ،لحظه با قلم خودش نيو ا ،الحساب است عيعدل خدا را كه سر

  .خودمان است ريتقص مييبگو ديما با .ستاو ريتقص كمتر بگو ،كمتر مالمت كن ،كمتر متهم كن

 يتوجه تان را تمركزتان را رو ديلحظه شما با نيكه در ا ميريبگ يا جهينت كيدهد تا ما  يمطلب را موالنا ادامه م نيا

بخِت ما بد  ،به ما ندارد يجهكه خدا تو دييبگو ينطوريهم اي ،ديبگذار هايشدگ تيخودتان بگذاربد در شناخت هم هو

 ديبه خرافات متوسل بشو ايو  ،ديپرده سرا شده نگهدار نيرا كه سبب ا ييزهايآن چ يعنيرا  هايشدگ تيهوو هم  ،است

  . كند يموالنا او خودش درست م ارتيموالنا ز شيمثالً به پبگوييم  ميدر ذهنمان برو

و دردها  ديرا نگه دار هايشدگ تيشود شما هم هو يم ،ه دعا كند مثالً ك يكيبه  مييبگو اي ميدست بزن يسنگ كيبه  ميبرو

هم  نكيع كيلحظه از پشت  نيكند كه شما ا يو خدا هر لحظه نگاه م ،آورد يمسائل را بوجود م نيكه ا ،ديرا نگه دار

 عيسر نيشما ا .الحساب است عيلحظه و سر نيا ؟ديكن يتوجه م ؟سدياو حال شما را بنو اي ،دينيب يم يشدگ تيهو

 يم ديرو يبعد م ،كنار ديگذار يم ،ديكن يخودتان و بوجود آوردن مسائل را كه خودتان م ديجف القلم و د ،يالحساب

نجات  ابلكه او شما ر ديكه به آنجا دست بزن ييجا كي ارتيز ديرو يم ايدرست است؟  نيا .به شما دعا كند يكي دييگو

  .يرونيجسم ب كيبه  يمتوسل بشو يبعد برو يا نگه داردل سنگ ر ؟يزيشود همچون چ يم .بدهد

كه از فكر است  يزيچ كيبه  ميكن يكه از فكر ساخته شده را وادار م يمن ذهن كي م؟يكن يم ميدرواقع ما چكار دار

 ديرآو يپناه م يبه عنوان من ذهن ديريگ يرا م يشما من ذهن .آن هم از فكر است متَوسِل بشود ،دعا ،قبر ،دوباره سنگ

خدا از جنس  .ستيدرست ن نهاياز ا چكداميه ،دهد يم يبه شما زندگ نيا ،ديكن يكه در ذهنتان تجسم م يزيچ كيبه 

 ديكن يكه فكر م يآن زندگ .دهد يم يبه شما زندگ ديكه شما تجسم كرد ستين زياز جنس آن چ .ستين يمن ذهن نيا

 ،ستيحضور است آن ن ميكن يما با ذهنمان اآلن تجسم م كه يآن حضور .ستين يكند آن هم خالص يدهد و خالص م يم

 ميو آن فضا بشو ميو فضا را باز كن ميبشو مياست كه ما تسل نيدرستش ا .ستيدرست ن يتجسمات ذهن نياز ا چكداميه

  .. بلهديبكن ياريهش ليتبد يعنيي دارد، حالتچه  كه آن مينيو بب
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 ٤٣١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  كه َفمَنْ يَْعمَل ِبمِثقاٍل يَرَه                      دانه سر آور به رهتوبه كن، مر

  .بیند می را آن جزای دهد اجنام ای ذره اندازه به را   مردانه توبه كن و به هدايت در آی، زیرا هر کس عملی

توبه لحظه  نيا يعني .ديندازين ريبه تاخ مياست كه گفت يهمان مطلب نيا .عزم رجوع است نيهم نيمردانه توبه كن ا يعني

از خدا عذر  دياالن با نيهم يعني يو شكر و عذر خواه است مثلث؟ مثلث صبر ادتانيتوبه كن  ،عذر بخواه يعنيكن 

كردم  يتجسم م ،دميد يم يذهن يزهايداشتم نجات را در چ يهنذ من نكهيا يبرا ،كه واقعاً من اشتباه كردم ميبخواه

عذر  ،من بوده ريواقعاً تقص ،يمن را بد نوشت يو زندگ يتو جزا داد و اگر ،ذهن بودم يتو شهيكردم هم يم يذهن يكارها

 يم هدوباره توب ،خواهم يعذر م نميب يم يشدگ تيبا هم هو دميهر موقع د .كنم يصبر و شكر م نيخواهم بعد از ا يم

  .ميبزن ديحرف ها را با نيا .شوم يم ميدارم دوباره تسل يرا بر م يشدگ تيو آن هم هو ميآ يم ،كنم

 .كند تيتو را هدا كانيشو و بگذار كن ف ميتسل يعني يدر آ تيمردانه توبه كن و به هدا پس؛ كن مردانه سر آور به ره توبه

 ميكار بر حسب كن فكان بكن يذره ا ،مينيما درست بب ياگر ذره ا يعنيانجام دهد  يرا به اندازه ذره ا يهر كس عمل رايز

انجام دهد  يرا به اندازه ذره ا يعمل .ديآ يبه حساب م نيا يو خرد زندگ يزندگبه دست  ميخودمان را بسپار يذره ا

  .نديب يآن را م يجزا

تنها كار موثر  .ميموثر است آن كار را انجام ده ،مثبت است يچه كار مينيبب ديبا ميبرگرد ميخواه يكه م يياز جا يعني

شما و از  قيطر زا يزندگ ديو بگذار ،ديكن ييو شناسا ،ديها را بردار نكيع نياست كه شما ا نيا يعباد يو حت يمعنو

  :ديگو يقرآن است م هيها آ نيكه ا ديدان يم ،. بلهديمركز شما فكر كند و شما مقاومت نكن قيطر

 ٧)، آيه ٩٩قرآن كريم، سوره زلزال(

)۷(   

  »يكي كند پاداش آن بيند.پس هر كس به اندازه ذره اي ن« 

  دانند  يها را همه م هيآ نيا رگيد

 ٨)، آيه ٩٩قرآن كريم، سوره زلزال(

)۸( 

 ».بيند آن جزاي كند بدي اي ذره اندازه به كس هر «

 ينم ندهيبه آ ش،يافتد جزا يحظه اتفاق مل نيالحساب است و درست حساب است و ا عيهم خدا سر هيدوتا آ نيپس در ا 

 يطور نيوشما ا .ميندازيب دينبا ريبه تاخ ،ميبكن ديلحظه با نيدر ا ميبگذار ندهيرا به آ يعذر خواه ديپس ما هم نبا .ماند
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 م،يتسل قياز طر ديدار يبر م را يشدگ تيهم هو .ديآ يبه حساب م ،دينيب يم يشدگ تيكه از پشت هم هو ديتصور كن

  ذره اش  كي يحت .ديآ يبه حساب م نديب يم او

 ٤٣٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  ايكه آفتاِب حق نپوشد ذّره                ايدر ُفسونِ نفس كم شو غِرّه

نشو  يمن ذهن يعنينفس  بيدر فر .نشو يعنيكم شو  .بدهد بيها را بگذارد و تو را فر نكيع نيا ينگذار من ذهن يعني

ندارد مردم  ياشكال ديبگو تينگذار من ذهن .دارد ينگه نم دهيرا پوش يذره ا چيآفتاب خدا ه كهنيا يبرا ؛مغرور ؛فتهيفر

هم جالب است كه شما در  هيآ نيآره ا .نديب يرا م زياو همه چ كنن ديتو تقل ،شايكيكنند تو هم  يكار را م نيدارند ا

  :ديگو يم دينيخدا بب يالحساب عيسر

 ٤٩ه )، آي١٨قرآن كريم، سوره كهف(

    

.

دفترى   گويند: واى بر ما، اين چهدر آن آمده است بيمناكند و مى دفتر اعمال گشوده شود. مجرمان را بينى كه از آنچه «

و پروردگار  رها نكرده است. آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بيابند است كه هيچ گناه كوچك و بزرگى را حساب ناشده

  »كند.تو، به كسى ستم نمى

كه از آنچه در آن  ينيمجرمان را ب« .لحظه گشوده است نيهم يعنيدفتر اعمال، »گشوده شود مجرمان را دفتر اعمال « 

كه ما درست  ستييها يشدگ تيهم هو نيهم ردفت نيا »،است يچه دفتر نيا ،بر ما يوا :دنيگو يو م مناكنديآمده است ب

هرچه  يعني ،خدا همه را به حساب آورده يعني »استرا حساب ناشده رها نكرده  يگناه كوچك و بزرگ چيكه ه« ميكرده ا

 يزندگ يها رو نيا همه را به حساب آورده و ،ديديخدا د ديو هر چه را كه از د ديديد يشدگ تيدرد و هم هو ديكه از د

كه  ستيخدا ن نيپس ا »كند يستم نم يپروردگار تو به كس و ابنديل خود را در مقابل خود باعماآنگاه «. ذاشتهشما اثر گ

 يبرا يزيچ چيه .ديفهم يرا م زيهمه چديگر. االن شما با موالنا ميدانست ينم مييبگو ميتوان يما نم يكند ول يبه ما ستم م

  ستيشما مبهم و ناگشوده ن

 ٤٣٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  پيشِ اين خورشيدِ جسماني پديد           هست اين ذّراتِ جسمي اي مفيد

آشكار است  ،است ديجهان پد نيا يذرات جسم نيا يافتد از روزن و در ستون نور يم ديهمان طور كه خورش ديگو يم

جذب ذهن  نكهيا يبرا ،مينيب يرا نم دمانيعواقب د تيوضع نيما ا نكهيكه علت ا ديخواهد بگو يم .شود يم دهيد يعني

و از  دنيد يزندگ قياز طر دنيد آثار و عواقب خوب ما ،ميكرد ياگر به صورت حضور ناظر به ذهن مان نگاه م .ميهست
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ذرات  نيا ،افتد يكه از روزن م يكه در ستون نور يهمان طور ديگو يم .ميديد يرا فوراً م دنيد يشدگ تيهم هو قيطر

   .شوند يم دهيها د يشدگ تيو عواقب هم هو يحضور هم ذرات ذهن يدر ستون نور ،شوند يم دهيآشكارند و د يجسم

 ٤٣٤، بيت مولوي، مثنوي، دفتر ششم

  پيشِ خورشيد حقايق آشكار                    هست ذرّاِت خَواِطر و افِتكار

به  ،ميكن يفضا را باز م نيعقب و ا ميكش يم يبا فكرها و دردها وقت يشدگ تيهم هو يذرات و گره ها نيا ديگو يم

جو  ميجو بكار ميشو يممتوجه  مينيبا نور ببخوب  .مينيها را بب نيا ميتوان يبا آن نور م ميكن يصورت حضور ناظر نگاه م

 يرا حل م ليمسا ميكن يم جاديمساله ا مينيب يما م ،ميكن يم جاديامساله  مينيبب يشدگ تيهم هو ديبا د ،ميكن يدرو م

   .غلط است دمانيد ميكن يم جاديها را خودمان ا نيو ا ميكن يرا حل م ليمسا ميكن يم جاديمساله ا ،ميكن

كه  مينيب يم .مينيب يرا م يو نگاه كردن به ذهن ذرات ذهن ييلحظه در اثر فضا گشا نيبا ناظر بودن و حاضر بودن در ا

فكر  نيو ا ؟ديآ ياز كجا م ،زند يبه ما م ييفكر چه ضررها نيكند و ا يفكر ها را م نيكند و چرا ا يم ييذهن ما چه فكرا

 تيهم هو يزيچ كيبا  يوقت ؟ديآ يبوجود م يجاناتيچه ه ميكن يفكرها را م نيا يوقت ؟گذارد يجسم ما م يرو يچه اثر

 .گذارد ياثر نم ميستين تيهم هو يوقت ،گذارد يما اثر م يزند رو يآن حرف م ميشد تيهم هو يكس كيبا  اي ميشد

 جاديرا ذهن ا يخوشحال نيا يول .ميشو يخوشحال م ،ديآ يشود ما خوشمان م يم اديز ميتيهم هو يزيچ كيبا  يوقت

 ضورحال ما به صورت ح نيو ا. كند يم جاديرا ذهن ا يبدحال ،ميشو يشود بد حال م يكم م يوقت ميفهم يم ،كند يم

با آنها  مينيب يم مياگر جذبش شو .ميبمان يطور نياگر ا .ندارد يبه آنها بستگ مينيها را در ذهن بب دهيناظر كه آن پد

  . ميندار يداريحال پا يول ،شود يشود بد م يحالمان خوش م .ميكن يم رييتغ

گفت  .است ممكن است به درازا بكشد يجالب تريت .ميكن يصحبت م تريراجع به ت ميبود هنوز دار ترياصطالح در ت نيبله ا

 ستين ندهياست كه در زمان گذشته و آ يكس ينهر .ستين ندهيكه در زمان گذشته و آ يپس كس ؛يباشد نه دهر ينهر

 نيا ،ستين ندهيدر گذشته و آ ستيدر ذهن ن يوقت يعني .نديب يم ياله اي يزندگ ادي يبركت و تجل باريو خود را در جو

  .بركت هست ،نور عشق است ياست تو يكيبا نور  ،تابد يم يروزن باز شده ستون نور

 يتمام فضاها است بركت است ياريآب هش نيكه ا ديآ ياز آن ور م يآب كيكه  ديآ ياز آن ور م ييجو كياگر به  اي

 يندگز ادي يبركت و تجل باريخود را در جو .كند يم رابيشود ما را س يرا دارد وارد چهار بعد ما م يرد معنورا دا يروحان

در  در زمان و ذهن يو دهر .كند يم يلحظه زندگ نياست كه در ا يكس يپس نهر .رگيد نيهم يعني .نديب يم ياله اي

صبح  يعني »ال صباح عند اِ و ال مساء  «اصالح هم نيبله ا .است يذهن ريتصو كيزمان گذشته و در ذهن و از جنس 
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شب و  شيخدا شيخود، پ ست،يحق ن شگاهيپ زمان يتحدودصبح و شام م .ستيخدا ن شگاهيآن در پ تيشام و محدود

 ستين يطورنيو ا تابدينور او م شهيو هم ميساكن باش ميتوانيم يلحظه ابد نيدر ا يپس ما به عنوان زندگ شود،يروز نم

  كه:  مياهم خوانده نيها روشن باشد. اموقع يباشد، بعض كيها تارموقع يبعض م،يذهن باش يكه تو

  ١١٤٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  المَنون بُ ياز رَ  منيا يُكلّ  ِ عقل                   گه نگون رهيگاه چ يجزو عقلِ
 فيتوص كيوصف خدا به ازل و ابد،  يو حت ستين ير زمانرا راهمرتبه حضو در» و مسَتقِْبل و اََزل و َابد آجنا نباشد.   ماضی «

 نيا دي. توجه كنستيو اَزل و ابد ن ندهيگذشته و آ گريآنجا د ميبشو يكياگر ما با خدا  يعنياست.  هيقاف يو از تنگ يذهن

لحظه به  نيا يتو مييايكه ما ب شوديم ينيع يموقع تيو ابد تيو اصطالحات ذهن است. ازل يذهن فاتياَزل و ابد هم توص

تماشاگر و  شهيكه ذهن است. هم ،يروانشناس ندهيبه گذشته و آ ميو نرو ميو ساكن بشو ميزنده بشو يلحظه ابد نيا

در آنجا  زيچ چيو با ه .است و در آن من وجود ندارد يلحظه ابد نيا اريكه ذهن ما در اخت مينيو بب ميگر ذهن باشنظاره

 دردر زمان است.  يذهن نكي. هر عميندار گريد يذهن نكيع چيما عوض شده است، ه نكي. پس عميستين تيهم هو

  .ستين يرا راه ندهيگذشته و آ يعني ،ستين يمرتبه حضور زمان را راه

ها ما موقع يدرست است كه بعض د،يكن توجهاست.  هيقاف يو از تنگ يذهن فيتوص كيوصف خدا به ازل و ابد  يحت و

خدا  تينهايفرق دارد كه انسان به ب نيباز هم فكر هستند، ا نهايخدا از جنس ازل است، و ابد است، اازل و ابد،  مييگويم

 نهايآدم هنوز در ذهن است. ا نيا ،هست ندهيگذشته و آ يكه هنوز تو ياست. هر كس تينهايخدا ب ديبگو ايزنده بشود 

و از شر گذشته و  ،ديرا برداشت هانكيع ياديمقدار ز كي اي د؟يذهن هست يكه شما هنوز تو دينيشما بب ميخوانيرا م

كه  يلحظه ابد نيا د؟يهست يلحظه ابد نيو فرزند ا ،ديدار شد شهيو ر ،ديلحظه ساكن شد نيو در ا ،ديرها شد ندهيآ

 شينرويب يها. نشانهد؟يندار يقضاوت د؟يندار يمقاومت چيه ،ديلحظه هست نيفرزند ا كند؟يخدا هست در شما كار م نيع

  صفر بودن مقاومت و قضاوت است. 

داستان نباشد.  كي يعنينباشد،  يمِن ذهن ياش ادامه زندگلحظه نيا يزندگ يعني» نباشد   آدم ساِبق و دجال مسبوق. «

دارد،  يزندگ ن،ياست، ع ينياو زنده شدن، به خدا زنده شدن ع تينهايلحظه و به ب نياست، ا يذهن زيچ كيداستان 

ما از جنس فكر است  تاناز جنس داستان بودن است، از جنس فكر بودن است. داس ني. اشناسديست، مردن نما يزندگ

مسبوق،  د،يگويرا م نيا نده،يبه آ رونديهستند كه دارند م يامردم گذشته شتريكه ب دينيبيو فكر در زمان است. م

  .ستين يزنده هست، گذشته زنده زندگبه سابقه زنده است، به گذشته زنده است؛ گذشته  يعنيمسبوق 
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  . ميهم خواند نيا بلهزنده باشد.  ريناپذلحظه وصف نيخود كه ساخته شده از فكر است به ا يادامه داستان زندگ يجا به 

داشتن،  ندهيرسوم گذشته و آ يعني »  است جزوی عقلِ  ةکه این رسوم در خطّ  « بود: تريدر ت م،يرسوم؛ كه خواند نيهم

 يدر محدوده ساخت و درك عقل جزو ميمفاه نيا :داشتن، بله يذهن نكيو ع نها،يان بودن، در زمان بودن و همه اداست

عزم واقعا  ايكه آ دينيبب دينيگفتگوها بنش نياست، پس از ا يچ تانيرسوم زندگ دينيبب ديبا شمااست.  يعقل مِن ذهن اي

 د؟يدهيرا ادامه م يقبل يزندگ نيباز هم هم ايهست در شما؟ آ يچاست،  يعزم كه قطع نيا يهاو نشانه .ديكنيرجوع م

 ديجد يشدگ تيهنوز دنبال هم هو د؟يكنيم جاديدرد ا د؟يكنيمردم را مالمت م د؟يكنيم تيشكا د؟يكنيباز هم ناله م

دنبال  د؟يگرديا مآنه ييبلكه دنبال شناسا ديگردينم يشدگ تينه، دنبال هم هو .ديكرد ريينه، شما تغ اي د؟يگرديم

  . د؟يگرديم دتانيد حيتصح

را كه  زهايچ نيتواند همه ايم يراحت منِ ذهن يليخ يعني. گريد يچيپس ه د،يدهيرا انجام م يقبل ياگر دوباره كارها

موش  نيبود كه ا ني. صحبت سر اديكنيو شما آن موقع دانش را فقط حمل م .نكند يكار اساس يحفظ كند ول ميخوانيم

هم  ديجد زيبا چ كنديم بيموش دائما ما را ترغ يعنيعالقه درست است؟  نيا ايبا قورباغه است، آ يه عالقمند به دوستك

خودمان من هر موقع دلم  يبه پا ميرشته ببند كي ايتو ب :ديگويم م،يرا مستحكم كن مانيشدگ تيهم هو م،يبشو تيهو

  .يبا من صحبت كن ييايب ديا باو شم كشميطناب را م نيا د،يگويخواست؛ موش م

رشته را  خواهديم شرشته بسته است، رشته، رشته فكر است، هر موقع دل كياالن هم  گر،ياست د نياالن هم هم

كنم، بابا االن  جاديدرد ا خواهمياالن م :ديگويم د؟يدار يشيبله جناب موش چه فرما مييگويم مييآيو ما م ،كشديم

 كردميرشته هم دست من است. آن موقع من ناله م ،يبد بكن يتو فكرها ديبخوابم، نه االن با واهمخيساعت دوازده است م

  دست من است؛  ارتياالن تمام اخت ،بودم كوچلو بودم، من رونيمن ب ي،ا بوديدر يبودم، تو تو فيضع

ارم هر لحظه بكشم، تو چه حاال من دوست د ،ييآيم دميطناب هم دست من است، هر موقع طناب را كش د،يگويموش م

 دارميبر م يچيق كيطناب را پاره كنم،  توانميمن م ديگويهست قورباغه م يموقع كي يچشم. ول ييگويتو م ؟ييگويم

 يما، ول يدرست است كه موش طناب را بسته به پا ايبا؛ آ كنميمن درك م نكهيا يبرا كنم،يبند ناف جهان را پاره م نيا

 يبرا ترسد،يكار م ني. موش از اييبا فضا گشا ،بله م؟يبودنمان را تجربه كن يكه قورباغه بودنمان را، آب ميدار اريما اخت

  . ميبكن يفكر عال كيطناب را مبادا ما  نيا كشديتندتند م نيهم

 عالم :و الزمانالمكان  عالم ،يعني گر،يعالم المكان و ال زمان مشخص است د تر،يبود در ت »عالَم ال مکان و ال زمان  «

عالم  پس. اوست تياز ابد يميدا يو آگاه تينهايزنده شدن انسان به ب گريد يريبه تعب ايپروردگار است  شگاهيو پ بيغ
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بلي اين اصطالح انسان.  آگاهانه يجاودانگ يعني ،يلحظه ابد نيا يعنيو الزمان  تينهايگشوده شده ب يفضا يعنيالمكان 

  مي خوانم.  اش راهم بود كه من ترجمه

نَفِی دویی، نی حقیقت   که ال یُفْهم منه اّلا َنْفُی َتْفرِقَة اْلَا ْزمنة چنانکه از اَُ واحد َفهم شود  ستپس او ابِن وقتی ا. «

  »  واحدی.

 كند،يم يزندگ خدا زنده شده است در عالم المكان و الزمان تينهايكه به ب يكس يعنيلحظه است.  نياو فرزند ا پس

فقط  مياز او داشته باش يبا ذهن درك مياست. اگر ما بخواه يلحظه ابد نيلحظه ساكن شده است، فرزند ا نيآمده در ا

را از او با  ندهيگذشته و آ يعنيزمان،  ينف تيخاص نيما فقط ا كه. ستين ندهيكه او مثل ما در گذشته و آ ميفهميم

  . ستين افتيفكرها قابل در لهياو با ذهن به وس يمكانيو ب يزمانيب تيفيوگرنه ك ميفهميمان مذهن

 نيدر ا ست،ين ندهيمثل ما در گذشته و آ شانيكه ا ميفهميم ،ميبا فكرمان، اگر به موالنا نگاه كن ،يما با مِن ذهن يعني

او با ما  ميفهمي. فقط مميتوانينم م،يرا درك كن تيفيو مثل او آن ك ؟هست يلحظه چ نيا نكهيا يلحظه زنده است ول

. كنديها نمصحبت نياو اصال از ا مينيبيم ،ندهيشد، در آ ينطوريدر گذشته ا مييگوياش مما همه نكهيا يتفاوت دارد برا

  . كنديم نييتع يگريد تيفيك كيو حال او را  آورديلحظه از آن وَر م نيا يزيچ كيلحظه است و  نياش در اهمه

 ميخواهي. بعد آن موقع با ذهنمان مكندياصال حال او را خراب نم كند،يخراب م كه حال ما را ييزهايال چمث مينييبيما م

كه به  يموالنا را، هر كس زنمي. من مثال مميبفهم ميتوانياست، خ نم يكه مثال موالنا در چه اوضاع ميبفهم م،يقضاوت كن

  او زنده است.  يمكانيو ب يزمانيب

زنده شده است  يكه به زندگ يكس يزمانيو ب يمكانيب نيبنابرااست.  ريامكان پذ ياريهوش ليپس از تبددرك آن  بلكه

و امكان  افتيحضور، قابل در ياريما به هوش يجسم ياريهوش ليپس از تبد . بلكه درك آنستين افتيبا ذهن ما قابل در

  است.  ريپذ

 يعنيواحد  قتياست. حق فيتوص نيبا ذهن ما است كه ا يكي، واحد دو جور است قتيحق واحد: قتيحق بود: تريت در

خدا  نياست، ع يخود زندگ ناً يع ليفكر، و پس از تبد كي يعنيمفهوم،  كي ياريهوش ليزنده شدن به خدا، قبل از تبد

شما  شدن به خدا است. ندهز نايبلكه ع .ستين يذهن فيتوص كي ،ميگرديكه االن ما دنبالش م يواحد قتياست. پس حق

و  ديذهن بمان يتو دينبا .ديريخدا، بگ يعنيواحد،  قتيشدن به حق ليمثل تبد ديواحد را نبا قتيحق يذهن فيتوص

  . ديرا بگو نيا خواهديم د،يكن انيرا ب فاتيتوص

وم *** انی***    ت 
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شده باشد و  تيهم هو ياديز يزهايداشته باشد و با چ يمنِ ذهن نكهيا يكيانسان را در دو حالت:  ميكنيم يبرس ميدار

را ال كرده  هانكيع نياست كه همه ا نيحالت هم ا كيحالت است،  كي نيباشند و ا شانكيع هايشدگ تيهم هو نيا

 يلحظه به كارها نيلحظه و ناظر بودن در ا نيبودن در ا اريمستلزم هوش هانكيدرآوردن ع نيادرآورده باشد.  يعنيباشد، 

 اديكه حال ما ز شوديسبب م ار،يبس يهانكيو ع ميداشته باش يكه منِ ذهن يآن حالت زندگ نكهياو مالحظه  .ذهن است

  نشده بوده است.  ينيب شيانسان پ يحالت برا نيو كم بشود، بد و خوب بشود. و ا

 يما، وقت يهنمِن ذ يعنيكه موش،  ميشويمتوجه م م،يخوانيقورباغه را كه م يعنيداستان موش و َچغْز  انيم نيدر ا و

به حضور ما و  كندينشده است، دارد التماس م كيخارج از كنترل ما و به طور اتومات يگريپس از د يكيفكرها  نيهنوز ا

تو  كنم،يكنار آب و آنجا التماس م ميآيو م ،رميميتو م يهستم و برا توما كه من تو را دوست دارم و عاشق  ياريهوش

  . يشنويمن را نم يهاناله

قورباغه، و هر موقع دلش  يخودش ببندد و پا يبه پا يموش قورباغه را متقاعد كند كه رشته نخ شوديباالخره موفق م

قورباغه به موش،  نيا يانرژ يو وقت رد،يرا بگ رباغهقو يخواست نخ را بكشد و قورباغه را هم صحبت خودش بكند و انرژ

ذهن را ذهن توانسته به چشم ما بزند، كه  يهانكياز ع يكي يعني م،يذهن هست يواضح است كه ما تو شود،يمتوجه م

موش  نكهيا يقصه موش گذاشته شده است برا نيدر ا يمنِ ذهن نياسم ا نكهيا يولي. به موش منِ ذهن ميكنيما توجه م

  را دارد.  هاتيبه هر حال آن خاص زند،يضرر م ماياست و دا يزرنگ است، موذ

 نياست. و ا يچه جور مياست، حاضر باش يچه جور ميكه در ذهن باش دهديدوباره نشان م م،ينخوايرا م ياتياالن اب

و ناله  كردهياول التماس م هاالن درست است ك ميكه؛ گفت يقورباغه ببندد به طور ينخ را به پا نيتوانسته ا يموش موذ

فكر است از ذهن  كيرا، كه  يشدگ تيهم هو كنيع كيبكشد و  تواندياالن كه نخ را بسته است و هر لحظه م كرده،يم

قورباغه در اثر كشش  چارهيب نيا .ميما نفس بكش دهديو اجازه نم .پر رو شده است اريبه چشم ما بزند، بس گذرد،يما م

رفته است  ادشي گرياست، مجبور است به موش توجه كند، از موش مواظبت كند، خودش د داريموقع ب رنخ، شبانه روز، ه

  است، بله.  ياز چه جنسكه 

 ييرا شناسا هانكياز ع يكيو اگر ما  ،الحساب است عيبود كه خدا سر يالحساب عيقصه اصطالح سر نيا تريامروز در ت و

را  نيالحساب، ا عيسر نيا م،يلحظه در اطراف اتفاق، بردار نيا يبا باز كردن فضا كونيو به كمك قانون قضا و ُكن فَ ميكن

باز هم از  ميبزن ديجد نكيع كي. و اگر كنديحال ما را خوب م جهيدر نت هم،آن عيسر آورد،يه حساب مب كند،يموزون م

  . روديكه كارتان هدر نم دهديم ديبه شما ام يالحساب عيسر نيو ا شوديالحساب حال ما بد م عيآن وَر سر
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 ١٤٢٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 آنكه او موقوفِ حال است، آدمي ست

  گه به حال افزون و، گاهي در كمي ست

 تيو هم هو كنديم يذهن زندگ يكه تو يكس نيبنابرا آورد،يكه ذهن به وجود م يكه، احوال يحال نجا،يدر ا ،يعني حال

 شود،يبد م شود،يخوب م شود،يبد م شود،يحالش خوب م شود،يم اديحالش مرتب كم و ز ،دارد ياديز يهايشدگ

و به  را كنار گذاشته يكه منِ ذهن ستين يحالت ياست ول يشردارد حالت ب يالت انسان كه منِ ذهنح نيكه ا ديگويم

ما  نجاياز ا شود،يو كم نم اديرا بردارد به خدا زنده بشود حالش ز هانكيع نيا يخدا زنده شده است. پس اگر كس

حالتان خوب  دينيبيدفعه م كي د،يآيدرد م ود،شيحالتان گرفته م شود،يم ادياگر شما مرتب حالتان كم و ز ميفهميم

  . ديو به خدا زنده نشد ديدار يكه شما مِن ذهن دهدينشان م شود،يم

 ١٤٢٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  ليك صافي، فارغ است از وقت و حال         صوفي، ابُن الوقت باشد در مثال

نه آن لحظه.  ،يفرزند زمان روانشناخت يعنياِبن الوقت  نيو ااست كه در ذهن است.  يدر مصرع اول، انسان يصوف نجايا در

ذهن است فرزند  يكه هنوز به خدا زنده نشده است و تو يمثال صوف ديگوياست. م يمربوط به صاف نجايلحظه در ا نيا

اگر اتفاْق  شود،يكم م شيو زندگ شوديناراحت م فتدياگر اتفاقْ بد ب ست،ا ياست، فرزند زمان روانشناخت ندهيگذشته و آ

 ديدارد و د يشدگ تيكم شدن هم هو ايشدن  اديبه ز يشدن وجودش بستگ ادي. و كم و زشوديخوشحال م فتديخوب ب

لحظه به خدا زنده  نيلحظه، در ا نيرا بر داشته است آمده به ا هانكيكه خالص شده است، تمام ع يكس ،يدارد، اما صاف

خودتان  يابيارز كي دي. پس شما باد؟يكنيآزاد است، توجه م يو حال ذهن ينشناختزمان روا يعنيآدم از وقت  نياست، ا

زمان  اي ندهيبه زمان گذشته و آ يحال شما بستگ يعني د؟،يهست يكه موقوف حال و زمان روانشناخت دينيبب ديرا بكن

  . د؟يزنده هست هلحظ نيواقعا در ا ايدارد؟ 

 ١٤٢٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  آسايِ او ْ زنده از نَْفخِ مسيح                        ها موقوِف عزم و راِي اوحال 

دارد، اگر بخواهد محزون  او به عزم و اراده يبستگ شيخدا زنده هست، حال ذهن تينهايلحظه به ب نيكه در ا يصاف نيا

 كينده هست خدا ز تينهايلحظه به ب نيكه در ا يكس اي يصاف نيا ميدانيما م يول شود،ياگر بخواهد شاد م شود،يم

 تيهم هو يمنِ ذهن نيكه ا ستين يدر ذهنش منِ ذهن نيباال، بنابرا ديآيم جوشديو آرامش از درون او م يچشمه شاد

  خوب است.  شهيحالش هم نيحالش را خوب كند، بنابرا اي رديكند و حالش را بگ مو ك اديرا ز هايشدگ
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مادرزاد را زنده  انينايبه نام خدا ناب حيگفت مس م،يديرا در غزل د ييحاياو؛ امروز دم مس ييحايدَم مس يعنيزنده از نفخِ، 

 يصاف شود،يو خالص م كنديلحظه فضا را باز م نيكه در ا ي. پس هر كسكرديرا هم زنده م يو مرده مِن ذهن كرديم

الحساب است، به حساب  عيهم كه خدا سر ميدانيرا زنده كند و م گرانيهم خودش را زنده كند و هم د توانديم شود،يم

مردم  شتري. بيخدا هست عاشق يهست يحال ذهن يعني ،يكه شما عاشق حال هست نيبب ديگوي. حاال موالنا مآورديم

 جهي. در نتميبه خدا زنده بشو ميندار يحالمان خوب بشود. ما كار ميخواه يآقا ما م نديگويمخواهند.  يرا م يحال ذهن

  :ديگو يمبخوانم.  ديرا با تيب نيا

 ١٤٢٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  تَنيبر اميدِ حال بر من مي                         عاشقِ حالي، نه عاشق بر مَني

 نيا لهيبه وس ينيمن بب لهيبه وس نكهيا يو به جا يكن يم يكه در ذهن زندگ يكس يا :ديگو ياز زبان خداست. م نيا

 نيعاشق ا ،ي. عاشق حال هستيه من زنده بشوب يخواه ينم ،يستي. عاشق من نينيب يشده م تيهم هو ينكهايع

دست  تيها يشدگ تيهواست. اما هم تيها يشدگ تيهوهم در دست هم نيحالت خوب بشود. ا ،يكه خوش باش يهست

 نيا يتوان ي. تو نمستيسرنوشتت چ يدان يآورم. تو نم يهستم كه به عنوان قضا اتفاقات بد را بوجود ممن است. من 

  .رميگ يرا نشانه م نهاي. من ايباش نهايشدن ا اديخوب از ز يو دنبال حال ها ينگه دار را يذهن يدهايد

 ،ينيمركزت و با من نب يرا بگذار نهايو چندتا كس، ا يكن دايدر جهان پ زيچندتا چ ييايكه ب فرستادمتو را ن نكهيا يبرا

را  هايشدگ تيهم هو نيدهم. من ا يرا اجازه نمكار  ني. من ايانها حال خوب بخواه ادشدنيو از ز ،ينيآنها بب لهيبوس

توانند  ينم نهايتو از جنس گذرا و آفل هستند. ا يها يشدگ تيهم هو نيا يفهم ينشانه گرفته ام. به عالوه تو چرا نم

  روند.  يم نيدارند از ب نهايحال ثابت به تو بدهند چون ا

 ي. تو باورپرستيبه من زنده بشو يخواه ينم ،يستيعاشق به من خدا ن ،يخوب توجه كن، تو عاشق حال هست يول

 يو به فضا يرا ال نكرد نهاياز ا چكدامي. هيارد يشدگ تيهوهم يها نكيتو ع ،يپرست يشدگ تيهم هو ،يدردپرست

 يم ي. مسلمان موقعيشو يكه مسلمان نم يرا برندار نكهايع نيكه ا ي. تا زمانياصال تو مسلمان نشد ،ياالاهللا هم نرفت

 ،يباش دي. پس عاشق حال نبايتو از جنس من هست .دارم ديهستم، من خودم د تينهاي. من بيزنده بشوكه به من  يشو

 يكردن حال خوب ه دايپ ديبه ام ديگو ي. حاال ميرا از مركزت بردار زهايآن چ ديبا كارنيا ي. برايباش ديبه من با شقعا

و  يبر يمرا مبه زبان كه نام  يعني، يتن يم حال بر من ديام بر .ينك يم يكار معنو يكن يخدا خدا و عبادت م ييگو يم

حال بد  يرود هوا. ول يم غتيج يكن يم داي. حال بد هم كه پيكن دايحال خوب پ يخواه يفقط م ،يكن يم ييكارها كي
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  51صفحه: 

 ،يعاشق حال باش ديتو نبا .يباش نطوريا ديكنم كه نبا يتو به وجود خواهم آورد كه به تو حال يرا و اتفاقات بد را من برا

  :دهديم حي. درست است؟ حاال خودش توضيتو از جنس من هست نكهيا يبرا ،يمن باش اشقع ديبا

 ١٤٢٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  نيست معبود خليل، آِفل بود                    آنكه يك دَم كم، دمي كامل بود

و  يپرست يرا م نياست. تو ا يمن ذهن نيست، اشما كامل ا ديلحظه از د كيلحظه كم است،  كيكه  يآن كس نيبنابرا

 ياسمش من ذهن نيآفل به وجود آمده، ا يزهايبا چ يشدگ تيهوبراساس هم يذهن ريتصو ني. استين ليخل يخدا نيا

را كه به صورت  زهايچ يجهان، تو گرفت نيبه ا يرفت نكهيا زرا پس ا نهاياست. من ساخته شده از فكر است و توهم است. ا

خواستم  ي. موقت بود. نميريبگ اديرا  ييجدا نكهيا يبه اسم من، آن را هم من كردم. برا يكرد قيتزر تيود به آن هوفكر ب

  . يها را داشته باش يشدك تيهم هو نيا شهيهم

 رييتغ يوقت نهايا نيآفل است. بنابرا نهايا يرسد كه بفهم يماز جنس آفل است و تو شعورت  نهاياست كه ا نيهم يبرا

 ي. تو خداستندين ليخل يخدا نهاي. و ايرها كن ديرا با نهايمن است كه ا غاميترس، پ نيهم د،يترس يكنند تو خواه يم

 ينه خدا ودب يواقع يدنبال خدابود او به خدا زنده شده بود. درضمن  يواقع يخدا ليخل ي. خدايخواه يرا م ليخل

به  ،يهم در ذهن ساخته ا نيدروغ يخدا كيها  يشدگ تيهوهم ديد نيمنعكس كند. تو براساس ا يكه من ذهن يتوهم

  . يديد يمن م ديبا د ديبا يعبادت كن به من يخواست ينه به من. اگر م يكن يعبادت م ياو دار

تو. تو دنبال  يكن يرا كه نم نهاياز ا چكدامي. هيشد يمقضا  ميتسل ديبا ،تو كار كنم يمن با كن فكان رو يگذاشت يم ديبا

 كي نكهيپس از ا ،كنند يبرنامه گوش م نيبه ا يمدت كيها  يهم هست كه بعض نيهم ي. برايهست يحالِ من ذهن .يحال

 ييانه جهيدنبال حالند. دنبال آن نت . چونگريحالمان خوب شد د نديگو يروند. م يگذارند م يخرده حالشان خوب شد م

گردد و حال بدشان دوباره شروع خواهد  يتند و برم يم يذهن كار موقت است، دوباره من نيدانند كه ا ينم ي. ولستندين

  است. اتياب نيكه مربوط به ا ديها را بخوان هيآ نيشد. بله. ا

 ٧٥)، آيه ٦قرآن كريم، سوره انعام(

 )۷۵(

  »را نشان داديم تا از اهل يقين گردد.  سان به ابراهيم ملكوت آسمانها و زمينبدين « 

 تشينها يو ب ميبازكرد ميباز كرد م،يدرونش را باز كرد يكه در باال گفت، فضا ليخل نيهم يعني ميما به ابراه نكهيا يعني

شده،  ليها تشك يشدگ تيهم هواست و از  يكوچك زيچ يليذهنش خ نيزم نيكه ا ديشد د تينهايب يبعد وقت م،يكرد

 ميرا به او نشان داد مانتينها يهم ب يعنيشد.  نيقياهل  ،جنس من است زكه واقعا ا ديو د ،فضا باز شد نيا يوقت نيبنابرا
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هم  هيآ ني. درست است؟ بله. اديگويم دي. و شما هم بفهمستيدوتا چ نيكه فرق ا ديمحدودش را. فهم يمن ذهن نيهم ا

  است: نيدنباله هم

 ٧٦)، آيه ٦قرآن كريم، سوره انعام(

  )۷۶(

را دوست  گاناين است پروردگار من. چون فروشد، گفت: فرو شوند  چون شب او را فرو گرفت، ستاره اي ديد. گفت:« 

  »ندارم.

 يتو نيرفت ا يعنيشد، بله،  يو موش قو ديچغز را بلع يانرژ ياديچغز را دعوت كرد مقدار ز يموش ه نيا يوقت يعني

به خواب ذهن، شب شد. آن روز حضور و روز  نيرفت ا ،يچشم او گذاشت من ذهن يها را جلو نكيع نيشب، مرتب كه ا

 يمن ذهن نيستاره هم. ديد يگرفت ستاره اوشب او را فر چون رفت. نيخدا، از ب ديد ،يخود زندگ قياز طر ديخدا و د

چون فرو واقعا پروردگار ماست.  يذهن مننيا ميهمه ما اول فكر كرد پس است پروردگار من. نيامثل ما،  گفت اش بود.

را ما  نيرفت. و ا نيآفل بود. از بشده بود ازجنس  تيكه با آن هم هو يزيچ يعنيستاره افول كرد.  نيمتوجه شد كه اشد 

 نيازب ايگم شد و  سكعروديد  د،يپرستيخانم عروسكش را م ،ميديپرست يم ميداشت يتوپ كي ميمثال ما بچه بود م،يديد

  از دست داد، فرو شد، افول كرد. گريعالقه اش را به آن د ايرفت و 

گفت پرستم.  يساخته شده از فكر را نم زيمن چ نيپس بنابرا. ستيخدا ن نيبرود ا نيكه بتواند ازب يزي: چگفت

شده، من آن را  ليگذرا تشك يزهايچ يعنيكه براساس فروشوندگان  هم يآن من ذهن پس فروشوندگان را دوست ندارم.

 يآورد. م يكه موالنا م نيهست ال احب االفل هيكه آخر آ ل،يگفته؟ بله خل ي. كستيمن ن يدوست ندارم، پس آن خدا

  :ديگو

 ١٤٣٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  نيست دلبر، ال ُاِحُبّ الْآِفلين                    وآنكه آِفل باشد و، گه آن و اين

گذرا باشد، من گذرا داشته باشد و نفهمد و دائماً دنبال  نيكند، بنابرا ياش زندگ يكه براساس من ذهن ي: هركسديگو يم

 يگاه نيببرد و دوباره دنبال حال خوب بگردد، بنابرا نياز ب گذرا بودن و ترس او حال خوبش هم نيحال خوب بگردد و ا

حال  نيثابت خدا كه او دائمًا ثابت است و حال خوب است، نه ا تينها يب بهشود كه  يمپس معلوم  .آن يبشود گاه نيا

و  ست،يخدا ن يعني ست،يآفل دلبر ن زياست. درست است؟ آن چ يكه براساس زندگ ميهم دار يگريحال د كي ،يذهن

. مين را دوست داشته باشيآفل ديرا دوست دارد، نه ما به عنوان امتداد خدا با ني. پس نه خدا آفلرا دوست ندارم نيمن آفل
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 يآورد و االن اشعار يدرد به وجود م د،يد نيا ميدان يو ما م كندياو ما را از جنس آفل م ديو د يشدگ تيهر هم هو يول

  كند. بله. يم جاديترس ا ،يشدگ تيبراساس هم هو دني. اصال دخواند ميمورد خواه نيرا در ا

 ١٤٣٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  وقت را همچون پدر بگرفته سخت           هست صوفِيّ صفاجو ابِن وقت

دارد و من  يكه من ذهن يكس يعنيصفاجو،  ديگو يم نيهم يبرا ست،ين ياست به اصطالح، صاف يمنف يصوف ،يصوف نيا

گردد،  يخودش كرده و دنبال صفا در ذهنش م يبرا فيساخته شده از فكر است، و صفا را بصورت توص زيچ كي يذهن

است،  ياست، زمان روانشناخت ياِبن وقِت روانشاس خصش نيا ن،يجنس خدا بودن، بنابر ا يعني ،يخلوص، ناب يعنيصفا 

 نيدارد، و ا ينده صفا، حالش به آن بستگجستجو كن يعنيصفا جو،  يصوف نيكند ا يم كتهيهر چه د يزمان روانشناخت

زاده زمان  ايپسر  يعنياست مثل پدر بگرفته است،  يرا، كه زمان من ذهن يزمان روانشناخت يعني ،وقت را ،شخص

  .لحظه است نيا يزاده  ،يصاف يكي آن است. ينشناختروا

 تريلحظه كه االن در ت نيا يعني يوقت ديگو يموالنا م ييجا كي ست،يمنظور از وقت چ ميبدان ديبا د؟يكن يتوجه م

 يفرزند زمان روانشناخت يكي م،يدو جور آدم دار ديفهم يپس شما م ،يوقت زمان روانشناخت ديگو يهم م نجايا م،يداشت

 يم نجايمثال به ا ندهيافتد در آ يم ادشيدفعه  كياست،  ندهياست، فرزند گذشته و آ يمن ذهن يعني ت،كه مال ذهن اس

 نيشود، ا يصدمه به او بخورد، حالش بد م كيافتد كه ممكن است فردا  يم ادشيدفعه  كيشود،  يخوب مرسد حالش 

افتد، حالش  يم زيچ نيا ادياست، به  ينشناختفرزند زمان روا نيشود، ا يآدم در ذهنش است، و چون حالش خوب و بد م

 نكهيا ياست برا يزمان روانشناخت نيها زمان، همكند تن يفكر م يشود، ول يافتد حالش بد م يم زيشود، آن چ يخوب م

  داند. ياست، و خودش را از جنس خدا نم يجنسش از جنس من ذهن

 ١٤٣٤مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  ابِن َكس ني، فارغ از اوقات و حال             هست صافي، غرِق نوِر ذوالجالل

 يندارد، در حال يشدگ تيهم هو نكيع چيده، و هها را برداشته، و فضا را باز كر نكيكه ناب شده، ع يكس ،يصاف پس

من حاال تا فردا  دييبگو ديتوان يشما م ست،ياالن ن يعنيكند  يكه جستجو م يكرد، كس يداشت جستجو م يكه صوف

شود و آن  يآن موقع خدا زنده م د؟يست كه به او زنده بشويظهر صبر كنم، آن موقع به خدا زنده بشوم، پس االن خدا ن

   .ديبكن ديجستجو با ست،ياالن ن ايو  د،يصبر بكن ديشما با ست،يا خواهد بود، االن نموقع خد

زنده هست، او  يلحظه به زندگ نيجستجو را تمام كرده و در ا يكند حتما در ذهن است، هر كس يجستجو م يكس هر

سوال كردن  د،ينسوال نك مييگو يم .ستيهمانطور كه سوال خوب ن ست،يپس جستجو خوب ن ست،يدر ذهن ن گريد
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 يليكه خ دييگو يم ،ديكن يسوال م نم،يب يم ينطوريدارم ا يشدگ تيهم هو نكيع كيمن  مييگو يم يعنيچه؟  يعني

 يكه آن فكر شما غلط بوده، آن فكر را م دينيب يدهد شما م يبه شما جواب م ياستاد كيشود؟  يخوب، جوابش چه م

است،  يماد نكيع گر،ياست د نكيكند؟ هر دو ع يآنجا، خوب چه فرق م ديرگذا يفكر را م نيا نكيدور، حاال ع ديانداز

  .يبه ذوالجالل، به خدا زنده بشو يخواه ينم ،ينك ات را عوض كنيع يخواه يتو م

 نيو ا م،يو غرق نور خدا بشو ميبه خدا زنده بشو م،يبشو تينها يو ب ميها را بردار نكيع نيكند كه ما همه ا يم فرق

 يعني ست،يفرزند ذهن ن ست،ين يفرزند زمان روانشناخت ست،ين يزيفرزند چ ست،ين يفرزند كس يعنيت شخص اِبن اس

  ؟يبست يشود كه به قورباغه آن نخ را نم يم خركند، آ يم نييكه حالش را تع ست،ياو موش ن ست،يذهن ن

كشد، و تو را به  يم به دم نخ را ماز تو، و د رديبگ يخواهد مرتب انرژ ياست، و م يموش اهل خشك نيكن، ا يچينخ را ق 

به  يكشد، حال تو بستگ يرا م يموش االن چه نخ نكهيا بستگي دارد به ،يكند، و تو اِبن موش هست يخودش مشغول م

شده، اصال به حرف تو گوش  يكرد، االن كه قو يبه تو ندارد، اولش التماس م ياست، رحم يذموش هم مو ارد،حال موش د

 دهد. ينم

 د،يآ يها بدست م يشدگ تيو كم شدن هم هو ادياست كه دنبال حال است، حال هم از ز يآدم يكي م،يالت داردو ح پس

 يخواهد بعض يخواهد بردارد، فقط م يخواهد بردارد، دردها را نم يها را نم نكيكند، ع يم يآدم در ذهن زندگ نيو ا

 صيتشخ ليخل نكهيا يبرا ست،ين نياز جنس ا ليلجستجوگر است، خ يصوف نيها را عوض بكند، اما ا نكيموقع ها ع

حالت هست،  كي يول .تواند بپرستد يآفل را نم زيتواند در مركزش باشد، و چ يآفل نم زيچه، و چ يعنيآفل  زيداده كه چ

لحظه  نيشخص فرزند ا نيشده، و ا تينها يها را برداشته، مركزش ب نكيهست كه غرق نور خداست، پس ع يشخص كي

  .ستين يزند زمان روانشناختفر است،

ابن  ديگو يم نيهم ياو اثر ندارد، برا يرو يجهان نيا يزهايچ رييكند، تغ ينم نييتع رونياو را در ب يزيچ چيه نيا پس

زنده  يآدم كه به زندگ نيبه ا دييگو يمختلف، شما م يزمانها يعنيفارغ از اوقات حال، و آزاد است از اوقات،  ،يكس ن

رنجشش  كي يعنيشود،  ياست مثال ده سال قبل پدرت شما را كتك زده؟ حالش خراب نم ادتانيكه  دييگو يشده، م

چه كار كرد؟ پول شما را خورد، حالش  يفالن شيهست ده سال پ ادتيناراحت بشود،  ندياز پشت آن بب د،يآ يباال نم

 اديز نيا ديندارد كه، بگو گريد يشدگ تيمختلف و حال خوب و بد است، چون هم هو يشود، فارغ از زمانها يخراب نم

  كم شد حالم بد بشود. نيشد، حالم خوب بشود، ا
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 ١٤٣٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  َلمْ َيِلد لَمْ ُيولَد آنِ ايزدست                    ُيولَدست َلمْ او كه نوريغرقة 

  ر حق تعالی است.زاده نشده است. نزادن و زاده نشدن، سزاوا  ، غرق نوری است که آن نور از کسی»صافی« آن 

نور، نور  نياست كه او از جنس خداست، ا يغرق نور اياست،  ينور يغرقه  نيكه غرق نور خداست، ا يصاف نيا پس

مال كجاست،  لديو لم  ولديدو تا را، لم  نيا ديدان يواضح است كه شما م د،يزا يشود و نه م ياست كه نه زاده م ييخدا

  شود. ينه زاده م ديزا يخداست، خدا نه م مال خداست، جنس ولديو لم  لديلم 

 ن،يامتداد اوست، پس بنابر ا نكهيا يشود، برا يو نه زاده م ديزا يكه انسان هم نه م رديبگ جهيخواهد موالنا نت يم حاال

 يكي م،يريم يو م ميشو يكه ما زاده م نديگو يها به ما م نكيع نيكرده اند غلط است، ا جاديها ا نكيع نيتوهم كه ا نيا

 يدر واقع جسم ما هست كه متولد م م،يشو ياست، اگر اصال ما زاده نم يجسممرگ است، مرگِ  نيتوهم ها هم نياز ا

 م،يشو يجهان هست، نه زاده م نيما در ا رينه نظ م،يخودمان كه از جنس خدا هست رد،يم يشود و جسم ما هست كه م

 نيما هم در ا ريكه نظ همدخواهد بف يرا م نيا گر،يد ميرا ما بفهم نيخواهد ا يدرست است؟ م م،يريم ينه م م،ييزا ينه م

  جهان از جنس توهم و ذهن وجود ندارد.  نيخدا در ا رينظ ست،يجهان ن

ما خودمان  م،ينيبا آن بب ديكه ما با ستين نكيها هم ع نكيع نيو ا م،يستيما ن يمن ذهن نيا ست،يما ن رياگر نظ پس

زاده نشده  ياست كه آن نور از كس يغرق نور يآن صاف د،يگو يم يعني ن،يا گريخوب د ؟ديكن يتوجه م م،يدار ديد

است و سزاوار اصل ما هم هست، چون ما امتداد او  يحق تعال اراست، سزاو ياست، نزادن و زاده نشدن، سزاوار حق تعال

  درست است؟ م،يهست

 گريهمتا و همانند اوست، د زيچ چيكس و ه چيزاده شده، و نه هنه زاده است و نه  ولد،يو لم  لديلم  گريد ديدان يبله، م 

 ديدان يو گرنه شما م نجايا ميگو يمن هم م ديگو يفقط موالنا چون م د،يدان ياست كه همه شما م ديمال سوره توح نهايا

 نيپس ا ست،يما هم ن هيجهان، پس شب نيدر ا ستيخدا ن هيشب زيچ چيو ه كس چيدهد كه اگر ه ينشان م نيو ا گر،يد

است كه امروز مَثل  نيزود برداشته شود، همه صحبت موالنا هم ديبا ست؟يها چ نكيع نيا م،يستيما ن ست؟يچ يمن ذهن

 ليو خل ديآ يدرد م ميردا يرا برم نكيع نيا يبردارد، و وقت يكي يكيها را  نكيع نيتوانست ا يدانم، موس يچه م زده،

گفت من  .كرد ميرا دو ن يمن ذهن ماه آمد نيام اي نين زر هستم، و گفت محمد ِمهگفت م د،يرا كش ارانهيدرد هوش نيا

  . گريرا گفته است د نهايا روم،يشاهنشاه م شيپ كنم،يصورت را برون م

ذهن،  نياز ا يكه نقل مكان كن ياگرفته يقطع ميتو واقعاً تصم ايآ ر،يبگ ميتصم كيحاال بعدش هم اولش گفته بود تو 

خدا و جنس خدا  ريو نظ يكه: تو از جنس خدا هست ديگويكند ميحاال هم كه دارد ثابت م ؟يرا بردار نكهايع نيا يعني
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كه قورباغه با ناهمجنس خودش  گرياست د ني. و داستان هم همستيجهان ن نيجنس تو در ا يعني ست،يجهان ن نيدر ا

و اصل ما هم،  كنديم يدر آب زندگ نيا كند،يم يزندگ يموش در خشك ست،ي. قورباغه كه از جنس موش نشوديم قيرف

با فكرش سر و كار  كند،يم يذهن زندگ يتو يعني يخشك يتو يمن ذهن يول كند،يم يزندگ ييكتاي يما در فضا يزندگ

  .ستيدارد، با درد سر و كار دارد، از جنس ما ن

خوب  زيهمه چ مييگويحالمان خوب شد، م م؟يستچرا دنبال حال ه م؟يبرو نجاياز ا ميريگينم يقطع ميپس ما چرا تصم 

 ديخواهيحالتان خوب بشود؟ م بيترت نيكه تا به ا ديهست هايشدگ تيكردن هم هو اديشما دنبال ز اي. آگريد شد

چه  م،يما چقدر موقوف خبر هست ديني. ببديموقوف خبر هست يعنيخوب به شما برسد؟  يخبرها د؟يكن اديدوستانتان را ز

موش هر لحظه نخ را  م،يهست قيبا موش رف م،يدرد دار تاهزار م،يدار يشدگ تيده است؟ هزارتا تا هم هوش يخبر؟ چ

رفته است، فكر  ادماني يگما اصًال قورباغه ،يكن يمن زندگ ليمطابق م ديبا ديگويم كند،يحال ما را خراب م كشد،يم

بر اساس  ميوانكند، اصال ما نت ريما، ما را اس يخ ببندد پان خواهديموش م نيا ميدي. بعد فهمديگويموش راست م ميكرد

  دست موش، بله. مياانتخابمان را داده مان،صيمان و تشختمام اراده م،ياراده خودمان فكر كن

 ١٤٣٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  ييورنه وقِت مختلف را بنده                ييَروْ چنين عشقي بجو، گر زنده

به خدا زنده بشو. رفاقت با ناهمجنس را بِبُر. نترس،  يعني. آبيجستجو كن و ب يعشق نيچن كيو حاال، بر ديگويما م به

 رد،يميآن تن تو بوده است، آن م رون،يكه زاده شده است از شكم مادر آمده است ب يآن ،يشوينه زاده م ،يريميتو نه م

 نيدر ا رشينه نظ د،يزاينه م رد،يمينه م شود،ي. آن جنس نه زاده ميهستكه، تو از جنس خدا  رديمياصل تو كه نم

   ؟ياشده قيچرا رف ،يموش، من ذهن نيبا ا ست،يجهان ن نيدر ا رتيجهان هست. اگر نظ

 يو بنده زمانها يوگرنه مرده هست يبجو، اگر زنده هست يعشق نيچن كيپس برو  ؟ينيبيم هايشدگ تيهم هو ديچرا از د

تو را به وجود  يجانيو ه يتو كه در واقع حافظه ذهن يهايشدگ تيهم هو نيباش كه ا . مطمئنيمختلف هست ياختروانشن

آنجا بله  ديآيم ادميبود. ها  يموقوف او خواه فتد،يشما ب اديموش به  ليها، هر كدام را مطابق محافظه نيآورده است، ا

بابا من آنقدر هم ضرر كردم، حالم گرفته  ديآيم ادميدفعه  كيبود.  بهزار دالر سود بردم، چقدر خومن ده م،ينشسته بود

   م؟يباش ميخواهيم يطور نيا شود،يم

  .ميبخوان ياِبْنُ اْلَوقْت نيراجع به هم ديدوباره اجازه بده بله،
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 ١٣٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  نيست فردا گفتن از شرط طريق                 صوفي اِبُْن اْلوَْقت باشد اي رفيق

لحظه است، اگر مخرب و ناسازنده  نيفرزند ا د،يريشما اگر مثبت و سازنده بگ يت، گفتم اِْبُن اْلَوْقت، وقتاِبْنُ اْلَوقْ  نجايا در

اگر  ديگويلحظه است. م نيفرزند ا يآن اول كند،يم يدر ذهن زندگ يدوم .يفرزند زمان روانشناخت مييبگو ديبا م،يريبگ

. ستيدوست من، فردا گفتن شرِط سلوك ن يمن، ا قيرف يت. الحظه اس نيفرزند ا يصوف ،يبشو يبخواه يواقع يصوف

 كياز  نكهيا يبرا كند،يم جاديذهن است. ذهن مرتب زمان ا يآدم تو نيفردا، فردا، فردا، لحظه بعد، ا ديگويم يهر كس

هم  به يشدگ تيهم هو كياز  ،يبرو يخواهيم گريد نكيبه ع نكيع كياز  ،يبرو يخواهيم گريحال د كيحال به 

  . رونيب ييآيموقع نم چيو شما از ذهن ه گريد يذهن تيموقع كيبه  يذهن تيموقع كياز  گر،يد يشدگ تيهو

 ١٣٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  هست را از َنسيه خيزد نيستي                 تو مگر خود، مرِد صوفي نيستي

 نيفرزند ا ديكه با يستين ينسان صوفمگر تو ا ؟يستين يدرست است. مگر تو مرد صوف ديدانيهر دو م هيو نِس هينَس

 يدنبالش است. هر كس يذهن فيصفاجو، صفا را به صورت توص يِ مثبت است. آنجا صوف يصوف نجايلحظه باشد؟ گفتم ا

االن با شما  يمگر زندگ د؟يستيمگر االن شما زنده ن ست،. االن هستياالن ن يعني ديگويم كند،يدر ذهنش جستجو م

ما به  نكهيا يچرا هست، پس چرا فردا؟ برا د؟يكه بهش زنده بشو ستيمگر االن خدا ن ست؟يما نمگر خدا با ش ست؟ين

 يگاز حالت قورباغه ،يزنده شدن به زندگ يعنيهست  شود،يم ستين هي. پس هست از نسمياخو گرفته يزمان روانشناخت

  زنده شدن به خدا. يعنيهست  شود،يم ستين يبه زندگ روديم يعني. ديآيدر م يآدم به موش

  :ديگوي. مديببخش شود،يتمام م يزود ميما فكر كرد د،يطول كش يليخ تريت ني. اميرا هم بخوان نيا دياجازه بده بله

 ١٥٥٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  زانكه در ظلمات شد او را وطن            عقلِ جُزوي، آفتش َوهْم است و ظن

دو جور فكر  يعنياست، آفتش هم فكر است، هم وهم است.  يذهن ينكهايع نيا قياز طر ديكه در واقع د يمن ذهن عقل

از پشت  ديآيم يارياست، هوش يديد كياست،  يفكر كي ،يكيوهم هستند.  نهايا كند،يم ديتول يمن ذهن يكي م،يدار

 تيهم هو چيكه ه يذهن قيخودش از طر يزندگ م،يندار نكيهم ع يكي شود،يو فكر م نديبيم يشدگ تيهم هو نكيع

  .كنديندارد، حس وجود ندارد م يشدگ

 كي نكهيا شود،يكار سبب م نياست و ا يآفت است، آفتِ من ذهن كند،يم جاديا يكه من ذهن ييفكرها يعنيوهم 

 شهيهم يصاحب عقل جزو اي يآدم در شب باشد، در خواب فكر باشد، پس از عقل جزو نك،يع كي نك،يع كي نك،يع
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به ضررمان  يزيبه سودمان است، چه چ يزيچه چ ميدانينم ي. ما در من ذهنكنديفهمد چه كار م ياست، نم يكيدر تار

چقدر به ضرر ما  نيكه ا مينيبيپس از مدتها م م،ينيبيموقعها دردها م يبعض يو حت هايشدگ تيهم هو دياست، فقط از د

به ضررتان تمام شده  يليخ نيكه ا ديفهميماه م كيبعد از  د،ييگويم يزيچ كي ديشويم نيبوده است. شما خشمگ

  :ديگويچه م مينيندارد و حاال بب دهيفا د،يشويم مانياست، پش

 ١٥٥٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  رودآدمي بي وهم ايمن مي                      بر زمين گر نيم گز راهي بُوَد

 يرو نديبكشند بگو يخط كياگر  نيزم يوجب، به اندازه از آرنج تا مچ دست رو كيمتر،  مياگر ن نيزم يرو ديگويم

 تيفكرها نياگر ا يعنياست، سفت است.  يزندگ نهيزم ن،ي. منظورش از زمروديآدم راحت م نيزم يخط راه برو، رو نيا

كار  ميتوانستيراحت م كرد،يم تيما را هدا يآن، چون زندگ يرا بپوشاند، ما در رو يزندگ يرا، رو يزندگ نهينبود كه زم

  . افتدينم رود،يراه م يمنيبدون وهم و با حس ا يآدم .ميتباه نكنو اش ميكن

به اندازه دو متر  يعرض كي دييايصد متر ارتفاع دارد، شما ب ،يصد متر واري: اگر شما دديگويم زنديم ليتمث كيحاال 

فكر ترس از ارتفاع جزو  نكهيا ياچرا؟ بر ترسد،يم ،راه برود توانديراه برو؛ نم نيا يرو اي: بدييبگو يكي هب د،يكن جاديا

 نِ يزم يآدم رو شوديو سبب م ،كنديم جاديترس ا يشدگ تيهم هو يوهم و فكرها :كه ديبگو خواهدياست. م دشيد

او  ديو آدم از د ياريپا، هوش نيآدم است، نه ا ير پايموقع هست خدا ز كيخدا راه نرود.  يرو يعنيسفت حضور نباشد، 

  :ديگوي. منديبيها متوهم نكيهست نه، از پشت ع يموقع كي ند،يبيم

 ١٥٦٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  شويگر دو گز عرضش ُبَود، كژ مي                 بر َسرِ ديوارِ عالي گر روي

و آنور از ترس  نوريكه ا ينيبيدفعه م كيباشد  يمثًال، حت يدو متر ،يعرض دو گز كيو آنجا  يباش يبلند واريد كي اگر

  .يشويكج م ،يشويم ليمتما

 ١٥٦١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  ترسِ وهمي را نكو بنگر، بفهم                  وهم به دلافتي ز لرزة بلكه مي

بله، يك، تجسم كنيد كه يك ديوار خيلي بلند باشد، عرض اش هم به اندازه كافي باشد به شما بگويند روي آن راه برويد 

در فاصله است فورا مي نشينيد ديگر اصالً نمي توانيد راه برويد دلت مي يك دفعه كه آنجا مي ايستيد، مي بينيد كه چق

لرزد مي خواهد بگويد كه ديدن از طريق هم هويت شدگي ها اين حالت را به وجود مي آورد. ما دائما مي ترسيم. براي اين 

و ترس وهمي را خوب نگاه كه در ذات هم هويت شدگي ترس از بين رفتن وجود دارد. آفلي وجود دارد، حاال مي گويد ت
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كن بفهم، يعني ما تا حاال نفهميديم كه واقعا اين وهم هاي ما است كه ترس را به وجود مي آورد. و ترس ما را گيج مي كند، 

خواهيد ديد كه همان موقع كه مي ترسيد يك هم هويت شدگي عينك  ؟همه مي ترسند، شما ببينيد كه چرا مي ترسيد

  س وهمي است، مي گويد اين را خوب نگاه بكن، بفهم.ديد شما است، و اين تر

 ٢١١١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  وين يكي در كاهدان، همچون سگان             آن يكي پَرّان شده در المكان

يكي فضا را باز كرده است دراين لحظه به بي نهايت خدا زنده شده است، مركزش بي نهايت شده است، فضا باز شده است 

زندگي مي كند. كسي كه در المكان زندگي مي كند در اين لحظه ابدي هم هست، يكي ديگر رفته است پس در المكان 

پس بنابراين مثل  .تعدادي از اين هم هويت شدگي ها هم عينك درد است ،توي ذهنش، هزار تا هم هويت شدگي دارد

اش با چيزهاي بي است، يعني همه سگ رفته است توي كاهدان زندگي مي كند. كاهدان يعني جايي كه كاه است، خَس

  ارزش سر و كار دارد. يكي هم در المكان با خِرد زندگي سَر و كار دارد. با خدا َسر و كار دارد. 

 ٢١١٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  بََغلگويد كه اي َگنده اين همي                   با زبانِ معنوي، ُگل با جَُعل

ُگل حضورش شكفته است، معنوي شده است امروز هم در غزل بود، گفت: گُل يعني كسي كه در المكان زندگي مي كند 

من اگر بروم پيش خدا، تو فكر نكن من نيست شدم، من در صف روح حاضرم، گرچه براي تو مُسَتتَرم، يعني پوشيده ام. 

كه به اصطالح  مي گويد با زبان معنوي انسان به حضور زنده با ُجعَل، جَُعل يعني سرگين گردانك، آن حشرات سياهي

مدفوع حيوانات را گلوله مي كنند، و ُهل مي دهند و مي برند، و نشان من ذهني است كه ما َحدَث را فضوالت گذشته 

  .خودمان را گِرد كرديم و هل مي دهيم به النه مان، با اين ها زندگي مي كنيم

مي بيند ولي بوي بد از آنجا مي آيد. هيچ كس و اين جايي هم كه پوشيده است را به زير بغل تعبيه مي كند كه هيچ كس ن

درد هاي ما را نمي بيند ولي بوي بد مي دهد. بنابراين يك انساني كه به بي نهايت خدا زنده شده است با آن كسي كه با 

   .دردهايش زندگي مي كند مي گويد اي گَند بغل، اي كسي كه بو مي دهي

 ٢١١٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  هست آن نفرت كمالِ گُلِْستان                ني ز گُلْشن بي گُمانگر گريزا

يعني اگر تو از من، كه شكوفا شده ام به زندگي، و به حضور و با خِرد زندگي سر و كار دارم، تو هم كه همه اش با محدوديت 

گريزان باشي  سر و كار داري، از پشت عينك هم هويت شدگي ها مي بيني، از پشت دردها مي بيني، بي گمان اگر تو از من
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اين نشان كمال من است، دارد مي گويد كه اگر شما به حضور زنده مي شويد، و يك عده اي از شما متنفر مي شوند اين 

  نشان پيشرفت شما است، شما نبايد بترسيد.

 ٢١١٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  زند كاي َخس، از اينجا ُدور باشمي                    غيرتِ من بر َسرِ تو ُدوْرباش

ت من، يعني من به خدا زنده شده ام، من غيرت دارم، غيرت چه هست؟ يعني تو تا از ته دلت و با طلب كامل نيايي، غير

من چيزي به تو نمي دهم، خدا هم نمي دهد. ديديد كه ما چه جوري طلب مي كنيم؟ ما مثال به موالنا مي گوييم كه، يا به 

شما هم اگر چيزي داري به ما بگو، االن ولي  ،لبته ما اين ها را مي دانيميك انساني كه واقعا در سطح باالست، مي گوييم ا

ب، آن شخص غيرت دارد، خدا هم غيرت دارد، مي گويد غيرت من شبيه اين نيزه است چوِب بر سر تو، و بر ومي گويد خُ 

  سر تو مي زند كه اي بي مايه، كم مايه، اي خَس، از من دور شو. 

 ٢١١٥بيت  مولوي، مثنوي، دفتر دوم،

  اين گمان آيد كه از كانِ مني                     ور بيآميزي تو با من اي دَني

همين طور كه موش با قورباغه دوست شد، در اين صورت مردم  ،مي گويد من از كان خدا هستم تو اگر با من دوست بشوي

هويت شدگي ها  تصور مي كنند كه تو از جنس آن معدني هستي كه من هستم. من از معدن خدا هستم، تو از معدن هم

  و درد اين جهان هستي. پس غيرت ايجاب نمي كند كه من با تو دوست بشوم.

اين ها همه نصيحت هايي است كه موالنا به ما مي كند كه شما هم جنس خودتان را پيدا كنيد. اين موضوع نشان نمي دهد 

ولي امروز شما ديديد كه هر كسي با جنس  .هستكه ما بايد از مردم بدمان بيايد، ايراد بگيريم، نه! حواس مان به خودمان 

ما بايد با كساني دوست بشويم كه به خدا زنده هستند يا  .اوالً كه جنس ما از جنس خدا است .خودش بايد دوست بشود

با خود خدا دوست بشويم. ما جنس ديگري نداريم. هر كسي كه به خدا زنده شده باشد نمي تواند دوست كسي باشد كه 

از پشت هم هويت شدگي ها جهان و خدا را مي بيند و به آن هم افتخار مي كند. تازه مي خواهد او نفوذ كند روي همه اش 

  شما و با اين ابيات شما راه خودتان را پيدا مي كنيد.

 ٢١١٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  َمر جُعَل را در َچمين خوشتر وطن                         زيبد چَمَنبلبالن را جاي مي

اند، بلبل خدا هستند. بايد در چمن خدا زندگي كنند. چمن هم يعني زمينه آنهايي كه به زندگي زنده شده بلبالن يعني

ي كه به اصطالح گلوله هاي هم هويت شدگي و دردها را دارند نزندگي، زير فكرها. اما جُعَل همين سرگين گردانك، كسا
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ند. در گنداب اين جهان زندگي كنند براي آنها آنجا زيبنده اين ها بايد در گنداب زندگي بكن ،حمل مي كنند و مي كِشند

  است. 

 ٢١١٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  چون سزد بر من پليدي را گماشت؟      حق مرا چون از پليدي پاك داشت

ار مي گويد حاال كه خدا من را از پليدي ها و زشتي ها و هم هويت شدگي ها آزاد ساخته است، پاك كرده است آيا سزاو

است كه من خودم قصدا با انتخاب خودم، خودم را پليد كنم؟ نه، من نمي توانم دوست تو بشوم. تو، من بايد، در غزل هم 

  :داشتيم گفت كه ما با هم جنسان خودمان، اين بيت را داشت، آره مي گفت كه

 ١٨مولوي، ديوان شمس، ترجيعات، شماره 

 ساكنِ گلشن و چمن پيش خوشانِ همچو من

  م از چَه و َرَسن زانكه برون َچنبرمواره

  هنوز راجع به تيتر صحبت مي كنيم. بله، مي گويد.

 ٢٢٠١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  خداماضي و مستقبلت، پردة                        هست ُهشياري، ِز يادِ ما مَضي

فظه ذهني و مي گويد كه هر كسي كه هشيار است يعني هشيار به ذهن است، اين شخص هشيار به گذشته است. اين حا

هيجاني ما است كه اين داستان ما را به عنوان من ذهني به وجود مي آورد و از ياد نگاه داشتن گذشته است كه كسي 

هشياري ذهني من دار. ولي اين مي گويد كه اين زمان روان شناختي يعني گذشته، ماضي و مستقبل،  ؛هشياري ذهني دارد

  مي گذارد شما خدا را ببينيد. تا زماني كه زمان روان شناختيِ گذشته و آينده است. اين پرده بين شما و خدا است. ن ،آينده

 ٢٢٠٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ُپر ِگرِه باشي ازين هر دو چو نَي؟              آتش اندر زن به هر دو، تا به َكي

م هويت شدگي باشي چون هر گره مي گويد به اين گذشته و آينده، به هر دو آتش بزن، تا كي بايد پُر از اين گره هاي ه

بردن  نياز ب يبرا هم هويت شدگي زمان ماضي و مستقبل است، هر هم هويت شدگي يك من است، كه در زمان است.

 نيهست ا گره با تو نيكه ا يتا زمان يول ،ديباز كن ديها را با يشدگ تيگره هم هو نيا، باشد ندهيزمان كه گذشته و آ

  .يتواند شما را بزند به عنوان ن ينمخدا  ،ها با تو هست نكيع
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 ٢٢٠٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  همنشينِ آن لب و آواز نيست                    تا ِگرِه با َنيْ بَود، همراز نيست

 يخال ديمركز ما با م،يستيصورت ما همراز خدا ن نيدر ا نرفته، نيها از ب نيو ا ميدار يشدگ تيكه ما گره هم هو يزمان تا

تواند ما را  ياو نم امكان ندارد، ما فكر كند، قياو از طر نكهيا خرد خدا، و انيب ،عشق خدا انيب آواز خدا، نيو بنابرا بشود،

  .و با درد هاست زهايبا چ يشدگ تيهم هو يپر از گره ها يچون ن ند،بز ين كيبه صورت 

همه  نيا ديحاال اجازه بده تمام شده،ب وقت وخ يول ميقصه را بخوان نكهيا يبرا ،ميهم داد حيو توض ميرا خواند تريت بله

 مينخوان تيچند ب ميديهمه زحمت كش نياست كه ا فيموش و چلغز بخوانم كه ح يقصه  نياز ا تيچند ب ميديزحمت كش

  .خوانم يم گريد ياش را هفته  هيبق

 ٢٧١٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  شاي قدم هاِي تو را جانم فِرا             پاشسيمصوفيي را گفت خواجة 

فراش ،تو يقدم ها يجانم فدا ايجانم به قربانت  يگفت: ا يصوف كيثروتمند به  يعني ،پاشندهميس يخواجه  كي يعني

  :فرش بله يعني

 ٢٧١٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  يا كه فردا چاشتگاهي سه ِدَرم؟               يك دَِرم خواهي تو امروز، اي شََهم

گفته بود كه شما كار امروز را به  ؟چه گفته بود ؟فردا صبح سه درهم اي ،من شاه يدرهم به تو بدهم ا كياالن  يخواه يم

 شود به فردا بماند، ينم ،بروم ييكتاي يخواهم از ذهن حركت كنم و به فضا يمن م عزم جزم را كه نيا د،يفردا نگذار

 ايدرهم بدهم  كياالن  ديگو يم يشخص دارا به صوف نيا نيبنابرا ،كار ما است نيرمهم ت نيو ا .ديريبگ ديلحظه با نيهم

   ؟درهم فردا صبح سه

 ٢٧١٦مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  زانكه امروز اين و فردا صد ِدرَم                   ترمگفت: دي نيمِ ِدرَم، راضي

 يليكار ها خ نيمن از ا، وقت تلف كردم يليكه من خ ديخواهد بگو يم تر بودم، يدرهم راض ميبه ن روزيد من ديگو يم

 يعني ،ستاگرفتم بهتر از صد درهم امروز و فردا  يدرم م مين روزياگر د نيبنابرا لحظه را به فردا گذاشتم، نيكار او  ،كردم

صحبت ها درست است كه از زبان  نيا رم،يبگ ميلحظه تصم نيخواهم هم يم من ،نمامروز و فردا بك گريخواهم د يمن نم

   .رديگ يم جهينت نكهيكند به ا يشروع محاال موالنا ، است يحرف حساب گفتم يول ،موش است

  



                                                           Program # 785  ۷۸۵برنامه مشاره 
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 ٢٧١٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  َنك قَفا پيشت كشيدم، نقد دِه                       سيلِي نقد از عطاِء نسيه ِبهْ 

را بخورم و  يزندگ يليس ل،يمثل خل رميگيم مياالن تصم نيهم يعني ،بهتر است هينقد از بخشش نس يليكه س ديگو يم

 پشت سرم تو آالن نيحاال ا م،يندازيرا ب ميها يشدگ تيخواهم هم هو يلحظه م نياز هم يعني بكشم، ارانهيدرد هوش

چون دستش مست  ،اندازد يرا م يشدگ تيهم هو نيزند و ا يم يليس يزندگ يكه وقت ديبگو خواهد يمبزن.  را يليس

 يشدگ تياختن هم هواند نيپس بنابرا شوم، يمنم مست م، خورد به پشت سر من يدستش م ،خودش مست است، است

  .آور باشد يتواند شاد يم اريبس ،يزندگ يليبا س

 ٢٧١٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 خاصه آن سيلي كه از دست تو است

  كه قَفا و سيلي اش مست تو است

 يعني، هيصحبت نقد و نس نيلحظه ا نياتفاق ا قانون قضا بخورد، مخصوصا اياز خدا  ارانهيكه آدم هش يليآن س مخصوصا

 ،ندازميخواهم ب يرا م يزيچ كياالن  نيهم من كنم، يلحظه باز م نيلحظه فضا را اطراف اتفاق ا نياالن در ا نيمن هم

   .شوم يم مست من هم ،و اگر بخورد به من ،آن دست مست است نكهيا يبرا ،خدا بخورد به پشت گردن من يليبگذار س

لحظه،  نيدر اطراف اتفاق ا ييبا فضا گشا .ميشو يمست م ميهم ما دار ،هم دست او مست است ،مست است يليهم س بله

   ؟امروز كه تمام شد حاال دييبگو ديشما نبا

 يم نيهم يبرا، از فردا ارانه،يدرد هوش ،ميامروز درد بكش ميحوصله ندار ،ميكن ييگشا فضا ميخواه ياز فردا صبح م

شروع  ديمن با شيوقت پ يليرا خ يليس نيا ديگو يم ناشيو ا ؟مدره كياالن  ايفردا صبح سه درهم به تو بدهم  مييگو

   .ندازميتوانم به عقب ب ينم گريمن د ،كردم يكم كم شروع م ديمن با ،كردم يم

 ٢٧١٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  خوش غنيمت دار نقدِ اين زمان                  هين بيآ اي جانِ جان و صد جهان

خدا به ما گفته  م،يفرست يرا م غاميپ نيبه خدا هم هم ميما دار يعني مييگو يان مما به خودم يوقت ديگو يهم به ما م نيا

 ،يخدا كه جان و جان صد جهان هست يا ،بله كه مييگو يم ميما هم دار ،را بشنو يارجع ،ريبگ يقطع ميگفته تصم ؟يچ

   ؟درست است ،كنشدم، تو هم كمك  داريلحظه من ب نيهم
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 ٢٧٢٠ مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت

  سر مََكش زين ُجوي، اي آبِ روان                  در مَدُزد آن روِي َمه از شبروان

 يكنم به من نشان م يم ييفضا گشا يماهت را كه وقت يكه آن رو مييگو يم م،يكن يبا خدا صحبت م گريد ميدارهم  ما

 كيو منم هستي  و تو آب روان ،بله ،تو را نميب ينم در مدزد، من اصال تو ذهن هستم، ،روم ياز من كه در شب راه م، يده

درد هوشيارانه مي كشم فضا را باز مي كنم، اين آب تو از جوي چهار بعد من و فضاي لحظه  نيا دميمن االن فهم ،يجو

  گشوده شده من روان كن، دمت را بفرست. 

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  رياو جان دهدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ

  ست، نه موقوفِ علل  ونكُ يَاو ُكْن فَ  كارِ 
يعني االن ما داريم به زندگي مي گوييم كه من آماده فضاگشايي در اطراف اين اتفاق اين لحظه هستم، اتفاق اين لحظه را 

قضاي تو، خرد تو، عقل تو درست كرده، من تسليم هستم و هر چه بيشتر اين آب را روان كن، و من مي دانم كه در شب 

ه قضاوت كنم اين آب قطع مي شود، من فقط جويي هستم كه هيچ نظري ندارم، هيچ قضاوتي ندارم، راه مي روم، همين ك

قضاوت پس ببينيد دارد مي گويد كه ما من به جوي بودنم ادامه خواهم داد. تا چي بشود؟ تا كنار اين جوي گلها بشكفد. 

  را صفر كنيم، مقاومت را صفر كنيم، جوي نمي تواند مقاومت كند تا

 ٢٧٢١لوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت مو

  لب لِب جُو سر برآرد ياسمين                                   تا لبِ ُجو خندد از آبِ مَعين

كنم، نه مقاومت  يشود، نه قضاوت م يو از من رد م ديآ يكه از آن ور م يآب زالل نياز اتا لب جو گل در بياورد، از كي؟ 

  شكوفا بشود. من يزندگ يعنيبشود،  نياسميسرتاسر جو پر از گل  يعنيكنم،  يم

   ٢٤٦٦يت دفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  اندر مكان و المكان ميدو يم                  ُكن فَكانحكمِ  يچوگانها شيپ
شدم، خوب توجه  ميتو، تسل اريگذاشتم در اخت ييال مكانم را با فضا گشا مكانم را، چهار بعدم را، آن نيا گريمن د يعني

االن فضا باز  نيو من هم .ستمين يهستم، دهر ياندازم، من بحر يعقب نممن كار را  ؟يچ ميخواند تريكه در ت ديكن يم

همه  نيكه ا ميالحساب را داشت عين سرايالحساب است، بله  عيكه او سر ديگو ياالن به ما م خواهد، بله، يكردم و االن م

 يتوان ينم ،يذهن دار يارهايمعو  ،يتو چون در شب هست يگذارد، ول ياثرش را م نيكه ا ديگو يم م،يرا خواند تيب

   .ينيبب
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  65صفحه: 

 ٢٧٢٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  پس بدان از دور كآنجا آب هست          چون ببيني بر لب جو سبزه مست

 يم درون باز يشود، فضا يم شود، چهار بعد ما شكوفا يما شكوفا دارد م يكه زندگ مينيب يما م هر كدام از ما، كه پس

 ديفهم يكه گل هست و سبزه هست، م ،دينيب يشما سبزه م ييجا كيكه اگر، كنار  نطوريكه، هم ميفهم يشود، بله، م

سالم تر است، حالتان بهتر  و بدنتان .شود يكه كارها درست م دينيب يشود و شما خودتان هم م يكه از آنجا آب رد م

 ياز شما رد م يآب زندگكه  ديفهم يخرد مندانه تر است، پس م تانيكند، فكرها يشما فكر م قياز طر ياست، زندگ

 ست،ين يحالش حال ذهن نيكه حالش خوبه و ا ديديرا د گريد يو اگر كس ديچه كه هنوز در خواب ذهن هست گر شود،

  بله،  .شود يم دهياو د يزندگ رونيو آثارش در ب .كند ياز او عبور م ،ياست، پس آب زندگ ميدائما شاد است، پس او تسل

 ٢٧٢٣يت مولوي، مثنوي، دفتر ششم، ب

  زاركه بُوَد غَمّازِ باران، سبزه                         گفت: سيماُهم َوُجوٌه كردگار

 يشما م يشود و وقت يدر صورتشان ظاهر م رونشان،يكه، مركز انسانها در ب قرآن گفته، خدا گفته يعنيكه،  ديگو يم

سالم  ياتنش سالم است  يكس كيكه  ديديو اگر د .شود يرد م كه از آن جا آب ديسبزه زار و گل هست، بدان ييجا دينيب

 يتر م فياست و روز به روز لط فياست، لط ياحساساتش عشق واند و خالق است  يعال شيشود و فكر ها يتر دارد م

 يشدگ تيهم هو يكي يكيشخص دارد  نيشود، ا يشخص پس مركزش دارد عوض م نيو ا ،شود يشود و جاندار تر دارد م

اش منعكس  رونيشود، مركزش در ب ياش منعكس م رونيشود، در ب يز جنس خدا ممركزش ا نيبنابرا .دارد يها را بر م

  .شود يم

ما خراب است،  رونيب نكهيا يكيدرست است،  د،يگو يكه م يمطلب نيقرآن است، در دو حالت ا هيهم مربوط به آ نيو ا

  :ديگو يم انجيپس مركز ما زنده است، در ا باست،يما ز رونيب نكهيا يكيپس مركز ما خراب است، 

 )٤١)، آيه (٥٥قرآن كريم، سوره الرحمن(

… 

 »…شناسندكافران را به نشان صورتشان مى« 

است، صورتش گرفته  ياش چطور رونيآدم معلوم است ب نيو درد دارد، ا يذهن اديز يشدگ تيكه هم هو يكس يعني

است،  ضيخراب است، انواع و اقسام دردها را دارد، چهار بعدش خراب است و مر شياست، فكر ها ضياست و بدن اش مر

مركزش خراب است، اشاره  نيش هم خراب بود، ااش هم خراب بود، روابط يخراب بود و وضع مال شچهار بعد ياگر كس

  قرآن، آره، هيكند به آ يم
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 )٢٩)، آيه (٤٨قرآن كريم، سوره فتح(

…… 

 »…نشانه آنان در چهره شان از اثر سجود پيداست«...

آورند،  يم شتريكنند، باز هم در مركزشان خدا را ب يشوند و فضا را باز م يم ميكنند و تسل يهم كه مرتب سجده م يكسان

هنوز  م،يگرچه كه ما در شب هست داست،يآثار سازنده اش در صورتشان و ظاهر شان و در چهار بعد شان پ آن هم دوباره

  بله،  م،ينيب ينم

 ٢٧٢٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  كه بود در خواب هر نَْفس و َنفَس            گر ببارد شب، نبيند هيچ كس

سبزه ها  يول ،ستيهم ن يآفتاب است و ابر ننديكه اگر شب باران ببارد و همه خواب باشند، صبح پا شوند بب ديگو يم

 م،يكن يو فضا را باز م ميدر خواب ذهن هست يما هم وقت ده،يفهمند كه باران بار يو باز شدند، م دندييو گلها رو دندييرو

گر چه كه  م،يانداز يها را م يشدگ تيهم هو نيو ا ،اش مست است يليس ،زند يم يليو او س م،يكش يم ارانهيدرد هش

شود، به  يكه، مركزمان دارد درست م ميفهم يم رونمانياوضاع ب رييباالخره از تغ ،يول م،ينبي يو نم ميهنوز در شب هست

  .دشو يم دهيما د رونيالحساب است، انعكاسش در ب عيكند، چون او سر رييمركزمان تغ نكهيمحض ا

 ٢٧٢٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  هست بر بارانِ پنهاني، دليل                               تازگِيّ هر گلستانِ جميل

 كيكه بصورت  يپس هر انسان ده،يآنجا بار يدهد كه كه باران پنهان ينشان م با،يلستان زتازه شدن هر گ نيبنابرا پس

به مركز او بركات  بياز غ يپنهان دهد كه بطور يشود، نشان م يم باتريشود، ز يشود، زنده م يتازه م يگلستان است، وقت

 گريقصه را ان شاءاهللا قسمت بشود، هفته د هيبقو  ميجا بسنده كن نيد به هميآره، اجازه بده زد،ير يبارد و م يم يزديا

به حال من  يلطف كي ديو با يهست يهستم و تو آب يبرادر من خاك يخواهد صحبت كند كه ا يموش م نجاياز ا م،يبخوان

  خواهم خواند. تانيبرا گرياش را ان شاء اهللا هفته د هيكه بق ،يبكن
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