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  2صفحه: 

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  عشق گشود  ۀواقفِ سرمد تا مدرس
  مشل چون عاشق و معشوق نبود یافرقه

  
  ستشده  یو دوران هست طُرق، ل   اسیجز ق

  و متَنَجِم مسدود  بی اُوُلوالْفْقه و طب بر 
  

  زیصورت و آن صورت بس فکرتِ ت نیاندر ا
  بنمود  ضایب دِیبحث و تفکر   یپ از

  
  شان راه ببست جامع  فَرق گفتند بس

  به جامع چو نهادند دو صد فرق فزود رو
  

  حد یفکر محدود بد و جامع و فارق ب
  محدود بد، آن محو شد از نامحدود  آنچه

  
 حود صور است، پسِ محو بن یق یمحو س  

  ممدودعاقب بود اَر چند بود ظلْ  شمس
  

  ح ی به زبان ال یطْوی است که  از آن نیا
  وجود نکته بود نف   نیاثباتِ چن کهزان

  
   سخن فرع وجود است و حجاب است ز نف نیا

  به حجابش نَبود جز مردود یزیچ کشفِ
  

  نه ز مقبول خالص   ،یز ینه ز مردود گر 
  را که نگنجد نه به بحث و نه سرود  نیا بِهِل
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  تو را آن نَهِلد  یل  ، را بِهِل نیتو پس ا

  و به قُعود امیقاعده نَجهد به ق  نیاز ا جان
  

  امیق  یِجان قُعود آرد، آنَش بشَد سو
  سجود  یِآرد، آنَش بشَد سو امیق  جان

  
   بِره  یست که از ونه دوگانه انهی نیا

  سالم و به تَشَهد نَرهد جان ز شهود  به
  

  رود  لهیه تَحلدرآمد، نه ب مهینه به تَحر 
  ببست و نه سالمش بشود رهیبه تَکب نه

  
  دوغ ابد  نیمسِ روح درافتاد در ا

  مسلمان و نه ترسا و نه گبر و نه جهود نه
  

  که سخن پر زدنِ آن مس است گوهله م
  نمانَد، چو رود دوغ فرود  ز یزدن ن پر 

  
  بود  ز یپر زدن نوع دگر باشد اگر ن

  بودت بر زبِر چرخ کبود نادر  رقصِ
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  4صفحه: 

  عشق گشود یسرمد تا مدرسه واقفِ
  مشل چون عاشق و معشوق نبود ییفرق

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  است: بیترت نیمشل به ا  یهااز واژه  بعض   معن

؛  گروه   عنی:  ییفرق؛  شیهم  د، یجاو  عن ی:  سرمد  آگاه است. منظور خداوند است.  شه یکه هم   : کسواقف

به شل     عنیاندازنده. کلمه «مشل»    غلط   عن یبه شل و صورت درآورنده که ذهن ماست،    عن ی:  مشل

از    عن یعشق گشود»    یکه دائماً آگاه است. «تا مدرسه  ییاری خداوند و آن هش  عنی «واقفِ سرمد»    و؛  درآورنده

اتحاد عاشق و     عنیعشق را    نیکه بتوانند ا  باشندگان  عنیمشل»    ییکه مدرسۀ عشق باز کرده، «فرق   موقع

سرمد است، تا حاال نبوده است.    اقفِاز جنِس خودِ و  ست،ی اریاز جنس هش  ست، فرمی معشوق را که از جنس ب

  .  میکه در ذهن هست م یها هست منظورش ما انسان 

  چ یه  کند، م   ییشناسا  جسم  یاریو با هش  کند م   انسان که فعال در ذهنش زندگ  یاست که برا  نیمنظورش ا

که    دیگو م ریدتا حاال نبوده است. و به عبارت    ‐که اتحاد ما با خداوند است‐اندازتر از عشق  غلط   موضوع 

  ن یو ا  میآور و به شل درم   میکن شدن مجدد با خداوند را به ذهن تجسم م   یو    ذهنشدن از من   داریما ب

  ا ی عشق    ای«خداوند    میبپرس  میتوان ما نم   عنیاندازنده هست،  اشتباه  و به    دهندهب یزننده و فراصطالح گولبه

  م ی آور به شل درم   میفکر کن   کهن ی. هممیفکر کن   میتوان نم  اشه است؟»، دربار  به چه صورت   ست؟یچ    زندگ

  م یکن م   فیتوص   یو خداوند را طور  میکن سؤال را دائماً م  نیما ا  که در حال   اندازد،شل ما را به اشتباه م   نیو ا

  .  میکن م  فیجسم را توص  ی کهن یمثل ا

  ی زیهر چ   ده،یکه خداوند همۀ مخلوق را آفر  کند باز هم مطرح م  تیب  نیحال موالنا مشل انسان را در ا  ن یع  در

ر ید  قتاًیمدرسۀ عشق است؛ باالخص انسان را که حق   نیو ا  د، یر یکه در نظر ب   میاش  از مدرسه   خواسته   

  ن یکنند که از جنس ا  ییکنند و شناسااعتراف   و  ندبه او زنده بشو  ارانهی هش  عن یبشوند،    ل یالتحصفارغ   یاعده

   بشود. ول   زندگ  عنیاز جنس او بشود    بشود و مرکزشان   خالمرکزشان    ری. به عبارت دستند یماده ن  ای  جهان 

حد کودکستان    و هنوز در  شود مدرسه، نم  نیبشود از ابشود و به عشق زنده    لیالتحصانسان که قرار است فارغ 

. کند م   یی بودن و شناسا  ار ی هش   کند، م  که صحبت واقف بودن   د ینیب «واقِف سرمد» م  است. پس   هماند  باق

است که به    ن یهم  یبرا  م،ی از جنس او هست  عنی  میهست  از جنس واقفِ سرمد  ما  است.   اری«واقفِ سرمد» هش

دارد که از جنس خودش هستند،     آموزانکه خدا باز کرده دانش    یا. مدرسه میرو که او باز کرده م  یامدرسه 
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  5صفحه: 

  دن یهمان   ست؟انداخته ا  ییو قدرت شناسا  واقف  نیما را از ا  یز ی. چه چمی واقف  م،یما از جنس خودش هست   پس

  کردن.  دایپ  جسم یار ی هش و  زهایبا چ

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
    ها)(دایره همانیدگ  ١ شل شماره 

  
  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

و    ت ی، مرکزمان عدم بوده و عقل و حس امن(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره  میپس ما از ابتدا از جنس او بود 

ما    ها، ولما انسان   یجهان مدرسه عشق بود برا  نیا  م،ی جهان شد  نیو وارد ا  میگرفت و قدرت را از او م  تیهدا

و    میریب  ادیرا    شقکه ما ع  است  نی. مدرسه عشق عبارت از امیکن عنوان مدرسه عشق استفاده نم از آن به

که از جنس او   میآور م ادمانیکه در کتاب نوشته باشد. ما در واقع به  ستین یطور نیعشق در واقع ا یر یگادی

استعداد فکر کردن    مییآ م  نی. پس بنابرازهایبا چ  کند م  دهیما را همان   کار ابتدا زندگ  نیا  یمنتها برا  م،یبود

ما مهم هستند و    یبقا  یکه برا  ییزهایو با چ  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره  میانداز کار مخودمان را به 

هر    د؛یاصطالح مهم بدانرا شما به  هان یارزش دارند، ا  ها ن یکه ا  دهند م   ادی البته پدر و مادرمان، جامعه به ما  

  ده یانها هم از جامعه، با آن   طور کلبه  ایاز پدر و مادرمان  ای جهان از کتاب  نیدر ا  میریگ م  ادی ما  را که  یز یچ

   حت   ای باورها را    بعض  ایصورتِ پدر و مادرمان را    ایمثال پول   زهایچ  نیا  یِشل فکر  نعی  دنی. همان میشو م

را    هان یجهان دارم، معلم هستم، مادر هستم، پدر هستم، ا  نیدر ا  ها را که من چه نقش نقش   ای بعداً دردها را  
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آن در ذهن   میکن ما تجسم م و به  تزر   عنی   م،یکن م   قیتزر  تیها حس هومان  آن   م یکن م  قیحس وجود  ها  و 

   ول  م،یده را فعال، موقتاً از دست م   مانی و آن جنس خداوند   میشو ها م مرکزمان و ما از جنس آن   شوند م

و    مصنوع  ز یچ   ی  نیا  د، یرا از دست بده  تان اصل  تی را و جنس  ت یآن خاص  دیتوان که شما نم  دیگو غزل م

  ی اریمرکزمان شدند و هش   ها نیچون ا  میفعال از جنس جسم شد  کهن یبا وجود ا  میتوان . ما دوباره م ست موقت 

   قیبه طر  کهن یا   عنی که    دیدان را شما م  یدار یو ب  میبشو  داریب  م،ین یبب  میتوان فقط اجسام را م  میکرد  دا یپ   جسم

را     همان عدم قبل  د یتوانم   م،یتسل  ا یلحظه    ن یدر اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  عن ی  دیاده یفهم  را هم   قشیکه طر

  .  (دایره عدم)] ٢[شل شماره   دیاوریبه مرکزتان ب

مدرسۀ عشق،    ن یکه در ا  می کن . توجه مردیگ لحظه صورت م  ن یدر اطراف اتفاق ا  ییبا فضاگشا  عدم قبل   آوردن

درست است    م،یهمه در مدرسۀ عشق هستاآلن    است. ما  زندگ   اینفر است آن هم خداوند است    ی استاد فقط  

  ن یا دیبا  عشق نۀ یزم   یکال با   ول م، یریگ م  ادی علم را هم  م،یریگ م  ادی را هم  جهان ن یا یزها ی چ  میرو که م

خداوند     در مدرسۀ عشق  م،یرو م  یماد   جهان   ن یا  باشد اگر به مدرسه معمول  ادمان ی   دیبا  شه ی. هم میکار را بن 

  د یشدن به او با  اریزنده شدن به او، هش  ایمرکز عدم    نۀ ی را با زم  یهرکار  عنیمدرسه آن است،    نی. اولمیهست

  هست.   جسم  یاری رفته، فقط هش  نیاز ب   ی ادی مقدار ز  ا یکم است    ای ها  در انسان   یار ی فعال آن هش  م، یبدهانجام  

که ما چهار    دهد نشان م  شود مشخص م  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره شل    نیکه از ا  جسم  یار یهش

و برحسب    م یریگ م  زها ی و قدرت باشد، از چ  ت یو هدا  ت یکه آن عقل و حس امن   مهم زندگ   اریبس  ت یتا خاص

 ٢[شل شماره عدم بشود    اگر مرکزمان  . ولدهدمان نشان مکه ذهن   میگردم  زها یحول چ   م،ینیب م  زهایچ

خداوند     عنیاستاد در مدرسۀ عشق،    م، یبرد   . اگر حول زندگمیگرد م  دوباره زندگ   ای   عدمحول    (دایره عدم)]

درون و بودن عدم در    یفضا   نیشدن ا  عی که به موازاِت وس  دهد و به ما نشان م   کند به ما کم م    زندگ  ای

معشوق که    م،یباش  اعاشق که م  عنیاست    یکه عاشق و معشوق    میشو متوجه م   واشی  واشیمرکز ما، ما  

(دایره    ١  [شل شماره   میاشده  ییدو  ی وارد فضا  جسم  ی اریاست منتها ما با هش    یدو تا    نیخداوند باشد ا

 عنی  ها)]همانیدگ   ما چون مرکزمان از جسم است م  جانیا یمن،    م ییگو    من   ذهندرست شده که اسمش من   

  ر یفکر د  یبه    ی فکر  ی گشتن و از    جهان  نیا  یزهایبرحسبِ فکرها و حول محور چ  دنیهست، براساسِ د

را   زیو همه چ  میکن م دایپ جسم  یاریو هش ، منتها جسم ذهن دارد که دائماً ما را از جنس جسم نگه م دنیپر

 ری خُوب، ما که غ  ل یکه خ می پرس م  جسم  ییشناسا نی علت است که ما با ا ن ی. به همم ینیب صورت جسم م به

است؟ مثال    است حاال خداوند از چه جنس  کار اساس   ار یفکر کردن ما بس  نیو ا  می نیب نم  یرید  زیاز جسم چ 

  ن ی از ا ی جور یاست که ما  نیا یبرا فقط هاتی البته تشب م،یاکرده   هاتیمثل آهن است و تشب  ایمثل پول است 
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   ی  میخدا چه هست که حق ندار  ای   زندگ  میکن سؤال را که م  نیما ا  کهن یا  عنی  میرها بشو  جسم  یار یهش

شروع اشال    ن یدرواقع هم ن یجواب بدهد و اگر جواب بدهد ا تواند ذهن نم  کهنی ا  یبرا  م یبن   سؤال  ن مچوه

خداوند از    میپرس مشل» که ما م  ییکه «فرق دیر    دی گو است که دارد م  نیمادرِ تمام اشتباهات ا  عنیاست  

شروع م و  چه هست؟  ا   میکن جنس  به  دادن  جواب  آن   نیبه  از  و  دسؤال  تمام    م یافت م  ریموقع  و  ذهن  به 

  ه یتشب  ای به در  د،یمثال خداوند را به خورش   وب موالناخُ  دییوبما غلط است. البته ممن است شما    یهاجواب 

خارج    تیو از محدود  میکن  ییرا شناسا  از زندگ  ییهاجنبه   یاست که    نیا  یبرا  هاتیتشب  نی. بله اکند م

  . میبشو

ما    از جنس چه هست ول   زندگ   ای که خداوند    میرا نکن  سؤالاست که ما آن    نیا  ی برا  هاه یتشب  نیهمه ا  عنی

خداوند،    ا ی   است که زندگ  نیهم ا  اشال .  میخور بر م  اشال دائماً به    جه یدر نت  م،یست ین  سؤال   ن یا کنندۀ اره

خُوب من اسمم    لیکه خ   مییگو خودمان م   فی توص  در. ما مثال  میآور شل درم  ایصورت    خودمان را هم به   عنی

است، شغلم    قدرنیا  التم یاست، پدرم فالن کس بوده، مادرم فالن کس بوده، تحص  نیا  ام است، سابقه زندگ  نیا

است. به    یماد  فاتیما است، همه توص  فاتیتوص  هانی است؛ ا  نیکه کردم ا  ییاست، کارها  نیاست، نقشم ا  نیا

  .  میکن م  فی خداوند را هم توص م،ی کن م  فیهم خودمان را توص  دمانصورت که خو نیهم

  ها ن یجبار است، کوبنده است، ا  م ییگو ها م موقع    خداوند مثال بعض  ست، یعادل است، خداوند ظالم ن   خداوند

ما    ده،یاست آفر  تینهایخودش که ب  ریخداوند ما را مطابق تصو  ر،یهمه تصورات خودمان است. به عبارت د

ت است،  اشاال مادرِ همۀ    نی است و ا  سمکه از جنس ج  م یدیآفر  ریخداوند د  ی  مان جسم   یاری با هش  میبرگشت

خودمان که قرار است از   نشیاز آفر  ما به منظور اصل دنِیرس  نیدر ا  دیگو . و موالنا م دیگو دارد ماآلن    موالنا

و به صورتِ جسم    دنیعدم د  یار ی هش  لهیوسو به  اوردنیبه شل درن  نیا  م،یبشو  لیالتحصمدرسه عشق فارغ 

همه کم کننده است.    هان یا  ند،یب ها را م که فقط جسم   ذهنمن   دیو آگاه بودن از د  خودمان و زندگ   دنیند

بشود، چون خداوند   تینهایدرون ب  ی مرکزمان عدم بشود و فضا  نیدوباره ا  دیکنندۀ ما که با  لیتبد  ا یو معلم  

   عن ی  تینهایو ب  یلحظۀ ابد  نیشدن به اآگاه    ،یلحظۀ ابد  ن یا  عنی  تیاست؛ ابد  تیو ابد  تینهای از جنس ب

 .  کنند م ن ییجنس ما را هم تع هان یبشود، ا تی نهایلحظه ب نیعمق ما در ا

از    نیا  کهن یا  یهم غلط است برا  ن یهستم من آن هستم، ا  ن یمن ا  میکن م   ف یما خودمان را دائمًا توص  کهنیا

را نه خودتان را بهشود م  ناش   اشالهمان     ف یجسم توص   ای  جسم   یار ی صورت هش. پس شما نه خداوند 

  زها یخودتان را برحسب چ   شود، ممرکزتان از عدم خارج    صورتنیا  در  دیکن  فیدرست است؟ اگر توص  د،یکن نم
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که من استاد هستم، من معلم هستم، من دکتر هستم، من مهندس هستم، من مثال    دیکن . شما اصرار م ندیب م

و ممن است با    دیده انجام م  رونیاست که در ب  ییو کارها  د یاست که شما دار  شغل  هان یمعمار هستم، ا

  که  قت. اصل شما در واقع عاشق و معشوق است. عاشق و معشوق وستین  ااصل شم  هانی. ادیباش  دهیها همان آن

  . شود م  دهید ییصورت دوبه مینیب م  جسم ی اریبا هش

برحسب جسم،   کنم م فیاست، و خودم را توص  نیاست، شغلم ا  مشخصات که اسمم فالن نیمن با ا  م ییگو م

: «خداوند، من عاشق او هستم،  امذهنمن   نیا  اسبر اس  کنم هستم که آن را منعکس م  یریجسم د  یعاشق  

   به شل درآوردن ناش   ای  یساز در واقع مشل  نیاز هم   نیغلط است، ا  ن یمعشوق است من عاشق هستم». ااو  

صورت  که زنده شدن به   مان ما به منظور اصل  نی. بنابرادیرس نم  جاچ یه   دیروش جلو برو  نیاگر با ا  .شود م

  ن یو ا میر یبم د یبا ذهننسبت به من  م یریما بم  کهن یقبل از ا عن یشد.  می است، نائل نخواه به خداوند  ارانه یهش

ما است و فضا باز    دگ یهمان   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره  نیا  دینگاه کن   دهند ها کامال نشان م شل

باز شده که مرکزتان عدم    ی فضا   نیکه در ا  دیکن م  ییشناسا  دیشما دار  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   شود م

که معلم    ستین   هام یاز آن تعل  مش ی. تعل دهد م  م یدارد به شما تعل  کند، است، استاد مدرسۀ عشق دارد کار م 

و    دی کار کنچه   جان یاز ا  دیرفت  رون یبه ما ب  ند یبو  ا یدرس بدهد    ات ی اضی که به ما ر  کند م  رستانیدب  ای دبستان  

  د یگو بله دارد م   دیگو ها را نمآن   ر،ید  یهاو روابط شما با انسان   هانیو ا  کنندم   زندگ   یجوردر جامعه چه 

و    م یآور درم   میدار  امادیت   ن یو از ا  میشو م  لیبه او تبد  واشیواشی   می و ما دار  د یکه شما از جنس من هست 

مدرسه    نیبه ا  میعنوان امتداد جنس او دارما درواقع به  دهد، خود خداوند درس م  دهد، خودش هم درس م

  . دهد دارد درس م  شانیو ا م یمدرسه هست نیلحظه در ا  نیو هر لحظه از جمله ا میآگاه هست  م،یرو م

واسمان  ح  م یکن باشد گوش نم  یجسم ماد    یبه درس، اگر مرکز    میکن گوش م   می اگر مرکز عدم باشد، ما دار

جا خودش  معلم ما دارد آن   رستان، یدبستان و دب  میرو که م  معمول  ی هاکالس   نیاست مثل هم   ر ید  یجا  ی

  که   یهم خداوند هر کار اآلن    است.  رید  یجا  ی بدهد، ما حواسمان    ادیبه ما    یزی چ  ی  خواهد م  کشد، را م

[شل  بشود    ادی ز  یجور است که پولمان چه   نیما حواسمان به ا  کند َفکان م با قضا و کن   د،یآ از دستش برم 

  ی ز یاصطالح چچرا به من به  رم،یبنشانم انتقام ب  شیسر جا   یجور را چه   ، فالنها)](دایره همانیدگ   ١  شماره 

که هر   د ینیب م  نیاش حواسمان پرت است و بنابراگفتند پشت سر من، به من برخورده مرا کوچ کردند، همه 

و عاشق و معشوق را جسم    میآور را و مسائل مربوط به زنده شدن را به شل و صورت درم  ظه ما زندگ لح 

 دفعه ی.  دیشو غلط بودن خارج م  نیشما از ا  حاال.  می افت به غلط م  می کن . چون جسم فرض ممیکن فرض م

 واشیواشی  شود فضا که باز م   کند، که استاد دارد کار م   (دایره عدم)]  ٢[شل شماره که با مرکز عدم    دینیب م
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صورت ناظر  به   دیشما، دار   یخدا     یکه    ستین  ی طورن یکه ا  دینیب م   شود،  دارد عوض م  تانی ار ی شما هش

ا   عنی  دینیب م به خود   یر ید  یار ی هش  ی  کهن یمثل  قائم  زنده هست،  استقالل دارد، خودش  آمد، خودش 

(دایره    ١  [شل شماره شل قبل که مرکزش جسم است    نیبشود، مثل ا   جهان متک  نیندارد به ا  اجی است، احت

 احت  یار ی هش  نی، حاال اها)]همانیدگ به جهان ندارد شما حس م   اجی اصال و متوجه مدیکن . که عاشق و    دیشو

به   (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   دیشد  یشما و خداوند     عنی معشوق   ذهن و شما  به  ناظر  تان نگاه  صورت 

  .  دینیب م  دیرا دار تانی ها دگ یهمان  حت   د،یکن م

با    د یکند و مرکز را خراب نکن  دایخداوند ادامه پ   عنیاستاد    سیتدر  نیمرکزتان عدم باشد و ا  د یاگر اجازه بده

همان اول که استاد   . حتدیشو م  لیالتحصشما از مدرسۀ عشق فارغ  یزود به رون،یبه جهان ب مربوط  یفکرها 

بر مرکز ما، «وانگه او ساکن شود    نهد خداوند از المان قدم م  عن ینهد از المان»،    ی«حق قدم بر و   د،یآ م

که در سر ما بلند است و من    ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره  ییو سروصدا  اهوی ه  نیا  عنیاز کن فکان»،  

م چه   خواهم  چار  و  مبنم  سروصداها  و چه   اورمی ب  دستب  خواهم  ها  آن  و  ناراحتم  و  دادم  از دست  را  ها 

  و او با   دینیب خداوند م  قیو از طر  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   شود که مرکز عدم م  وقت   خوابد م  دفعهی

م  دیگو م  عنیفَکان»  «کن  و  به   شود بشو  را عدم نگه مدارد    د ی گو طور که غزل مهمان   دارد  اصطالح مرکز 

ناظر    عن یحضور    ی اریهش  دی با مرکز عدم و با د   وقت  ؟ یجور چه   کند، آزاد م   ها دگی همان   نیشما را از ا  جیتدرهب

ها  از آن  کشیدم   خودتان را  واشیواش ی و  د یشد ی گذارهی سرما ی زیکه شما در چه چ   دیکن م  یی شناسا د، ینیب م

  تا یصورت  عاشق و معشوق را به   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره شل    نیکند، ا  دایادامه پ  نیو اگر ا  رونیب

در درون     دگیهمان   چیما از مدرسه عشق است که ه  لی التحصو فارغ   ییشل نها  نی. ادهد با مرکز عدم نشان م 

 م یکرد  ییما شناسا  کهن یا  یوارد مرکز ما بشود، برا   تواند نم  رونیدر ب  ی زیچ   چیه  عنی.  ستیمرکز ما ن   ای ما  

  .  دیرس  می و ما به آن خواه کند همان مطلب را، غزل هم به آن اشاره م

تا    . ولدیااز اول بوده   د،یابوده   ای  دیکه در مدرسه عشق هست   دیدیو شما فهم   میکرد  معن  باًیاول را تقر  تیب  اآلن

  ی ها به کالس   دیبا  واشیواشی و    د یحال نه در خانواده، نه در جامعه به ما نگفتند که شما در مدرسه عشق هستبه

  ها  دگ یهمان  نیا  دیو راند  دیدرست است که مرکز را عدم کرد  هاست ک   نیا  اش باال هم معن  هایکالس.  دیباال برو

  ا ی . آ(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شمارهباشند    دیهم نبا  ه یدر حاش  ، ول(دایره عدم)]  ٢[شل شماره   هیرا به حاش 

زندگ   کس در  شده،  زنده  عشق  به  م   که  پول  م  خواهد، نه  غذا  م  خواهد، نه  خانه    ز یچ   چیه   خواهد، نه 

ا  خواهد؟ نم احت   خواهد ها را مآن   ست،ی ن  یطور ن ینه،  را، از چه چ اجیبه اندازه  اوال که توازن  قدر  چه   یزی. 

ما   که در زندگ   موازنه برقرار کننده است، آن تعادل نی که بهتر کند م  نییخود خداوند تع  بخواهد، خود زندگ
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داشته    دیتوان م  اتفاقًا فراوان هم  د، یداشته باش   دیتوان شما م  اً یو ثان   م،یبرقرار کن  م یتوان نم   ذهنباشد با من 

  م یخواه   حیطور که بعداً هم توضهمان   شود فضا باز م  کهن یمحض ااست، به   از جنس فراوان  چرا؟ زندگ   د،یباش

  ی فضا   نیا  عنیدرونمان    شهیهم .  رونمانیهم در درونمان، هم در ب  م،یکن خداوند را حس م   داد، ما فراوان 

  ذهنمن  نیا  که است، در حالت   رونیاز درون به ب  زندگ  د،یدان را م   نیا  شود، منعکس م  رونیشده در بگشوده

ها  که من از آن   ییزهایچ  نیبه درون است، چراکه ا  رونیاز ب  که زندگ   دیگو م  ها دگیبرحسب همان   دنیو د

ا  رونیب همه در    هان یا  خواهم م    زندگ بتوانم از آن   دیبا   هان یهستند،  انباشته بشوند تا من  ها  فراهم بشوند، 

  .  مینیب و ما درست و خوب م شود مطلب عوض م نیا ، ییبا شناسا واشیواش یجذب کنم.   زندگ

  ن یبدهم. درست است که هر هفته من در مقدمه برنامه ا  ح یرا هم به شما توض  یبعد  ی هاشل   دیاجازه بده  و

  ها نیندارد، ا  دهیفا  هانیتکرار است، ا  هانیکه ا  دیشما به شما بو  ذهنمن   دیارنگذ  دهم، م   حیها را توضشل

د ادیدان م   ریرا  علت  ا  کهن ی.  از  فارغ   نیشما  ا  دیشو نم  لیالتحصمدرسه عشق  برا  نیو  شما حل   ی مسئله 

  ت ی ب  ن یکه در ا  د یبفهم. اگر صورت مسئله را خوب  دید یصورت مسئله را شما خوب نفهم  کهن یا  یبرا   شود، نم

  د، یبفهم  دیخودتان با  یخودتان. صورت مسئله را خودتان برا  ی برا  د یحل کن  دیتوان هم مطرح شده، مسئله را م

  . ستین درحوزۀ ذهن است در حوزۀ زندگ  هان یفکر و حرف زدن، ا دیدان . م دیبده وشفقط گ کهن ینه ا عنی

را بفهم  فکر کردن و حرف زدن به شما در  و     جسم  ی ار یکه هش  دیشو متوجه م  د یاگر شما صورت مسئله 

مرکز، عوض    رییکه فکرها در ابتدا از تغ  دیشو . متوجه مدیکن سؤال هم نم  جهیدر نت  کند کم نم   نهی زمنیا

 و پرند به فراخور مرکزمان، فکرها در سر ما م و   شودآن جسم م  شود جسم م نیمرتب مرکز ما ا  عنی شود م

مهم است، شما    اری. پس تکرار بسمیکه زنده شدن به اوست برس  مان که به مقصود اصل  کند به ما کم نم   نیا

  آورم؟  صورت شل درم را به  زندگ  ظهچرا هر لح   فهمم که اگر من صورت مسئله را م   دی دائماً از خودتان بپرس

خواندند    ات ی اضی که ر  ییها. آن شود نم  دهیتکرار مسئله فهم . صورت مسئله با حفظ کردن و  فهمم پس من نم

  رستان یمثال مسئلۀ هندسه را در دب  شود ها مسئله مطرح م حوزه   نیخواندند که در ا  هان یو ا  ی و مان  یزیو ف

 داند  هم محلش را  باشد راه   ده یواقعاً مسئله را فهم  . اگر کسدیمسئلۀ هندسه را حل کن  نیاخانم    ا یآقا    ند یگو م

  .  میکن نم  دایحلش را پراه  میفهم  مسئله را نم و وقت فهمد است که مسئله را درست نم  نیاشالَش ا ول

ا   ی ار ی که انسان در هش  ستصورت مسئله ه   حیتوض  یبرا  کنم قسمتِ برنامه که من هر هفته تکرار م  نیپس 

حفظ هستم صورت مسئله را. اگر صورت    م،یبهتر از شما بو  میبو  توانم من م  د یینگو  فهمد، نم  اش جسم

صورت فکر را به  جسم چیدر جانتان صورت مسئله زنده شده بود ه  د، یدرک کرده بود  د یبود  دهیمسئله را فهم 
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  ی ز یچ  یلحظه ذهن    نیدر ا  . وقت دیدیصورت مسئله را نفهم   عنی  دیده راه م  وقت   دیداد مرکزتان راه نمبه  

  دهد  که ذهن نشان م  یز یچآن   ی رو  دیکن را بنا م   تانو زندگ   دیکن شما در اطرافش فضا باز نم  دهد ن مرا نشا

  وجه شما پس صورت مسئله را مت   د، یکن مقاومت م  ا ی  دی ده واکنش نشان م  دهد که ذهن نشان م  ی زیچبه آن   ای

  ست؟ یکه خدا از جنس چ دیپرس موقع م همان  کهنیا ی برا دیستین

مدرسه   نیچون شما شاگرد ا  د؟ یکن لحظه چرا توجه م  نیدر ا  پس شما به جسم   ستیاگر خدا از جنس جسم ن 

  توان جنس من را در خودت م  ن یکه بب   دیگو خداوند م    عنی استاد    کهن یا  عن یشاگرد مدرسۀ عشق    د، یهست

خودم بلد    کنم نه مرکز را عدم نم  مییگو بدهم. ما م   ادیرا عدم کن من به تو    مرکزت  ؟ نی بب  توان نم  ؟ نیبب

  هستم چون حفظ هستم.  

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 

  
  (مثلث همانش) ۵شل شماره 
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  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

که    طورن یتکرار مسئله مهم است و هم   نیهم   یبرا  دیپس مسئله را متوجه نشد  دیکن اگر شما مرکز را عدم نم 

ا  دییفرما مالحظه م ما    نیدر  از جسم    مرتبمدرسۀ عشق،  را  با مرکز    ٣[شل شماره مرکزمان  تغییر  (مثلث 

معلم به ما درس بدهد    ایتا خداوند    (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل شماره به عدم    میکن م  لیتبد  همانیده)]

شما    ی رو عنی  دیریب  لیتحو  دیتوان تا مرکز شما عدم نشود درس استاد را نم  م،یری ب  لیو ما هم درس را تحو

و تعهد ما    میتعهد به مرکز عدم داشته باش  مامداومت داشته باشد،    دیبا  کارنیا  ما و  میشنو اثر ندارد، اصال نم

که مثل    دیمتوجه بشو  شمابشود    دهید  رونیکه انعکاس مرکز عدم در ب  شود ما ثابت م  یبرا  به مرکز عدم موقع 

مدرسه نشستم و خداوند دارد به من درس   نیدم که آگاهانه در امدرسه ش نیمن وارد ا که از وقت راً،یاخ کهنیا

   مانع زندگ  کنم، نم  جادیمسئله ا  رید  شود، دارد بهتر م  کنم، که من دارم خلق م  ام رونیب  یهافرم  دهد، م

  کنم،  نم  جادیبدهد، مسئله ا  ریبه من گ  تواند هم نم   کس  دهم نم   ریگ   شوم، به کس دارم روان م  کنم، نم  جادیا

  ن یا  شماست و تعهد شما به مرکز عدم است، بله.  رییتغ  رون یشواهد ب  هانی. اکشمم درد ن  کنم، نم  جادیدرد ا

  م ی در مدرسه عشق هست   میشو جهان م  نیوارد ا  وقت  می . گفت(مثلث همانش)]  ۵[شل شماره مثلث همانش است  



ۀ   برنامه       Program # 891                                             ۸۹۱  مشار

  13صفحه: 

  ن ی به ما در سن   کند حل که کم مراه   یو    میشو م  دهیهمان   کهنیا  یاست برا  رید  یجا   یحواسمان    ول

  ق یدادن عشق، از طر  قیکند از طر  یادآور ی  م،یاست که مادر ما به ما، بارها گفت  نیا  ،دو سه سال  ن،ییپا  لیخ

از جنس خداوند  است که تو    نیا  ، ما به زندگ   دنیما در درون ما و لرز  ت ییخدا  ییارتعاش به عشق و شناسا

   خواه    رونی به مدرسه ب  ی. درست است که من مادرت هستم و شما به زود و در مدرسه عشق هست  هست

ب  ،  دائماً در مدرسه عشق هست   رفت، ول ارتعاش م   هنگاه کن من دارم  ارتعاش    کنم، عشق  تو هم به عشق 

  .  کند در تمام ذرات وجودت ارتعاش م و زندگ  و زنده هست یخند  م  ،کن م

که در مدرسه عشق    فهمند ها م انسان   عنی  فهمند، مردم م  م،یرا در واقع عمال اگر به معرض اجرا بذار  نیا

  د یآ م  زها یچ  . به هر حال وقت میکه در مدرسه عشق هست  میکن ما حس نم   رد یگصورت نم   نیا   هستند. وقت

ما که با مقاومت و  آن   نکی از پشت ع  ای  زهایبرحسب چ  دنیکه د  مینیب باشد، م   موقت  دیبه مرکز  ها در ما 

گذشته و    ی به زمان مجاز  م یافت م  م،ی شناس لحظه را نم  نیکه ما ا  جسم   یار ی. در هشکند م   جادیقضاوت ا

 ی مجاز   یاریهش! در  د؟یهست  ندهیکه در گذشته و آ  دی نی بب  د،ییبفرما  ن یبازب  یاآلن    را  دتان. شما خوندهیآ

  د، ی خواه م  یز یاز آن چ  د،ی ده م  ریگ    عنی   دیلحظه کار دار  ن یشد که با اتفاق ا  دی! و متوجه خواهد؟یهست  ذهن

. خوب آن است که برحسب  دیکن لحظه را خوب و بد م  نیکه اتفاق ا  دید  د یمقاومت. و خواه  م ییگو هم م  نیا

و   تیو هدا ت یعقل و حس امن  دیسودمند است، بد آن است که ضرر دارد و شما دار  شود، م  دهیذهنتان بهتر د

باشد، شما    یطور نی. اگر اد ینیب ، م(مثلث همانش)]  ۵[شل شماره   ها دگیهمان  ها،ن یچنقطه  نیقدرت را از ا

و شما گوش    کند م   سیدارد تدراآلن    خداوند  د،یستیدر مدرسه عشق ن   د،یااز مدرسه عشق خارج شده  رید

  . دیده نم

 د یمرکز را عدم کن   دیاست که شما فضا را باز کن  نیاستاد، ا  سیراه برگشتن به کالس و تمرکز به تدر  ی  اما

که:    دیگو م   معلم اصل  ا یکه خداوند    د ید  دیخواه   ردیصورت ب  ن ی، بعد اگر ا(مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره

 د،یاشده   یگذار ه یسرما  هاشما در آن   ه، یبرود به حاش   د، یبران  د،یل هل بدهرا او  ها دگ یهمان   ها،ن ی چنقطه  نیا

که با آمدن عدم مرکز ما و باز شدن چشم عدم   میشومتوجه م  دفعه ی . دیاصلتان من هستم از جنس من هست

دوباره    ماست وقت  یها تیشر کردن. شر از خصوص    عنیو جنس خداوند شدن    می ما، ما از جنس خداوند شد

در    یر ید  تیخاص  یموقع  که آن  میشو است. و متوجه م   زندگ که    مان به مرکز عدم و جنس اصل  میگرد برم

  د ی کن و صبر م   دیآرامش دار  دیکه عجله ندار  دینیب م  د،یشناس ما زنده شد که اسمش صبر است شما صبر را م 

 وجه چیه  به  کننده همان استاد است و جذب   و   دیجذب بشو  اه دگ یکه مرکزتان مرتب عوض بشود شما از همان 

 نیبه ا دیاشد که آمده  دی. بعد متوجه خواه دیآور جسم را نم د،یکن خداوند را از مرکزتان دور نم عن یاستاد را 
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  نده ی گذشته و آ  شناخت روان  یِاز زمان مجاز   فعال ذهنتان خاموش است و  دیلحظه هست  نیدر ا  عنی  یلحظۀ ابد

ز  ی و آن پره  کند م   داریرا ب  یرید  تیخاص   یدر شما    تیخاص  نیاگر مرکزتان عدم است، و ا  دیاخارج شده 

  است. 

،  مرکزتان  دیاوری را ب  جسم   ی  د یندار  ل یاست شما م  استاد زندگاآلن    شد که در مدرسۀ عشق که  د یمتوجه خواه

م خجالت  استاد  از   اصال م   دیکش نگاه  در  کند دارد  شما  بنش   ی.  م   دین یکالس  نگاه  دارد  هم   کند  استاد 

حواستان پرت بشود استاد متوجه    کهن یحواستان پرت بشود، هم   ای  د یاوریشل درب   دیبن   طنتیش  دیتوان نم

[شل  به مرکزتان    دیاوریجسم را ب   ی  عنی  شما حواستان پرت بشود  کند دارد نگاه م اآلن    و خداوند هم  شود م

م   دیشوو شما شرمنده م   فهمد او م  (مثلث همانش)]  ۵شماره  ببخش  دییگو و  (مثلث   ۶[شل شماره   دیکه 

لحظه در مدرسۀ عشق    نیو برگشت به ا  واه عذرخ  عنیواهمانش    ، عذرخواه   م ییگو م  نیهم   ی و برا  واهمانش)]

ا  ی رید  ت یخاص   یو   ما    یبرا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره  شیمثلث ستا  نیکه از 

متوجه م  نیا  شود م  داریب ا  م ی را در مرکزمان گذاشت  زهای چ  وقت  میشو است که ما  ما    نیدر  مدرسۀ عشق، 

که مدرسۀ ذهن    میبود  یری د  مدرسۀ  یو در    میدیشن مان را اصال نممعلم   عنی«واقفِ سرمد» را    یها حرف 

  است. 

را    ها  دگیهمان  ا ی  ها ن یچنقطه  نیا  ی جور که چه   می گرفتم   ادی   می داشت  رون یب   ذهن  یها از من   م یاش داشتما همه 

ا  کنند م  ادیز درواقع  م  هانیو  به   میدیپرست را  هم   یجا و  ماآلن    نیاستاد که  ا  دهد درس  را   اجسام   نیما 

که    میشو متوجه م  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره  میمرکز را عدم که کن  الفاصله. بمیدیپرست م

از اول داشته ما را جذب    کند، در مدرسۀ عشق، خداوند، دارد ما را جذب م   دهد درس ماآلن    که   یاستاد   نیهم

متوجه    طورن یو هم   میکرد مجذب را دفع    ن یا  میبود  ی ماد   ز یچ  ی طرف خودش، ما چون به فکر  به  کرده م

ا  میشو م کم کند،    خواهد دارد، م   تیاست، هر لحظه توجه دارد عنا  معلم ما عجب معلم مهربان  نیکه 

پس    میاو هست   ییما از جنس فضاگشا  میشو . متوجه م کند  و فضا باز م  سازد ما م   زِیبا هر چ   عن یمهربان است  

نم  زهایچ  م، یدار است دائماً عدم نگه م  را که مرکزمان   یز یچآن او  م،یگذار را     عن ی  میکن م   شی را ستا  پس 

ا  میشو م   داریب  و   کند و جذبه کارِ خودش را م  تیبا مرکز عدم، و عنا  میکن م  شیخداوند را ستا تا    کهنیبه 

 ، یخداوند   تیجذبه و عنا  نیز اا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره حال که مرکز ما عدم نبود  به

  . میکرد استفاده نم  معلم ما بوده ول  عنی
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کنم و از شما خواهش کنم که حتماً    ی ادآوری دوباره    کنم چهارده سؤال را که من از شما م  نیا  دی بله اجازه بده

  د یمراجعه بن   هان یبار به ا  نیچند  ی روز  دیتوان و اگر م  د یتان داشته باشهمراه  و  د یکن  نتیسؤاالت را پر  نیا

در مدرسۀ عشق، از مدرسۀ عشق پرت    ستیبه استاد ن  ریحواستان د  دینکن   تیرا شما رعا  هان یاز ا  یچون  

است که    نیدادم ا  حیبدهم که بارها توض  حیخواهم توض  م   هان یهم که قبل از ا  رید   زیچ  ی و    رون،یب  دیشو م

   فرم یب  یرو   دیچه خبر نداشته باش  دیچهار بعد ما چه شما خبر داشته باش  نیا.  می ما چهار بعد دار  دیتوجه کن

  م ی دار  جانیه  م،یفکر دار  م،یتن داراآلن    درست است که ما   کهن یمثل ا  عنیعدم استوار شده    شۀیاصطالح ربه   ای

خاطر  به   م یهست  یانسان ماد    یهم که ما را درست کردند. ما  اند بهچهار بعد بافته شده   نیا  م، یدار   وانیجان ح   و

  د ی آ وجود مبه بدنمان به   شدهدهی همان  ی از اعمال فکرها  جاناتیو ه  میدار  جانیه  م،یفکر دار  م،یبدن دار  کهنیا

به تنمان دردمان    کنند  سوزن را فرو م  ی مثال    ر،ید  میما جان دار   د ینیب که م  طورنی مثل خشم، مثل ترس و هم

ادیآ م در  ب  نی.  ه چهار  دار  اشال  چیعد  ول  میندارد که  رو   نیا  ما  ما  بعد    ، شلی ب  ،فرمیب  ی  یچهار 

ن  یا  د یهست  و شما در هر سن  رد یب  یانرژ   د یو از آن با  ده ییهرچه، رو  ای که اسمش را بذار خداوند    صورتیب

بشود    یجار   دیای عدم ب   عنی   فرمیب  ن یا  یِکه انرژ   دیمخصوصًا اجازه بده  دیورزش بده  دیرا با  رون یچهار بعد ب

و در حالت   خشد چهار بعد شما م  ن یا د،یایبرکت ن  د،یای ن ارانه ی هش ی ور انرژچهار بعد، چون اگر از آن   نیدر ا

فرصت    اقعاًکه جسم است اگر و  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره  دهیاصطالح مرکز همان به

واقف   شما هم   عنیکار برده  امروز هم اصطالح «واقفِ سرمد» را به   د،یآگاه بشو  نباشد که شما آگاهانه از زندگ

به    یفکر ماد   ن یبه سرعت از ا  کهی طور فراموش بشود به  کلبه   تانی واقف سرمد   تی اگر آن خاص  دیسرمد هست 

  . دیشو مچاره  یب د،یشو خش م  یزودبه  د،یبپر یفکر ماد  ی

.  د یحرکت بده  دیرا با  تانمثال بعد جسم   د، یکن   ن یتمر  دی را اوال ورزش بده   رونیچهار بعد ب  شه یهم  نیپس بنابرا

که    ییزهایچ  نیشما اگر ا  م؟ یکار کن که ما چه   پرسندکه از من م   کنم عرض م   را من در جواب کسان   هانیا

   زندگ   یهات یوضع   یزود که به  د ید  دیخواه  د،ی را عوض کن  تان زندگ و سب    دیاجرا کن  میگو من ماآلن    ن یهم

حرکت داشته باشد   دیکارمان با  ا ی  میورزش کن   د یبا  ای  ، از نظر جسم  میحرکت کن  دی . مثال باشود شما عوض م 

  ن ی ا م،یاستراحت کن   اندازۀ کافبه م، یمضر نخور ی را غذاها  مانی ماد  جسم  م، ی ورزش کن م، یهرحال حرکت کن به

  ما است.   یورزشِ ماد 

و پنج سال    به شصت سال، شصت   م یرس هم که نه مثال م  ریحاال پ  میشو م   ری پ  که وقت  می کن از ما فکر م   بعض

  ، ییجا یغذا درست کنند، ببرند    اورند، ی ب  ییما چا  یمردم در خدمت ما باشند، برا   ا ی  مانی ها بچه  رید  دیبا

  ادتان ی  تان مثال رانندگ   دیانجام بدهد. با   کس  چیکارتان را ه   چیه  د یرود نگذار تان باالتر مشما هرچه سن   !نه
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بن را خودتان  حساب کتابتان  بر  ییچا  د،ینرود،  بپز  د،یزیخودتان  خودتان  را خودتان   تانی هالباس   د،ی غذا 

  زم یبر  یچا  تانیامن بر  دی شما نه هفتاد سالتان هست اجازه بده  ندیگو . م دیهم کار کن  رانید  یبرا  د،ییبشو

اوال دست    د یشما با  دیزیرم   یچا    چون شما وقت  میها را بشومن ظرف   زم، یبر  ی چا  تان ی نه بذار من برا  دییبو

حساب کتاب دارد، مغز حرکت   اشهمه   هانیا  دیاستکان بذار  یرو   دیرا بردار  یحرکت کند، مغز حرکت کند، قور

  . دیده م  نیتمر دیدار  کند، بدن حرکت م  کند، م

  ی برا   ستین  ها نیو ا  ال یو سر  ون یزیتلو  یحال خودش، ورزش ذهن هم تماشا به  د یاگر شما ذهنتان را تنبل ول کن 

   اض ی ائل رمس  ایاست    یکردن ورزش فکر  یمثال شطرنج باز  دیفکر خالق بن  د،ی ورزش ذهن باشد شما فکر کن

را انجام    کارن یدادن، ا  تیاصطالح اولوکردن، نوشتن، به   ستیرورا راست   تانی اصال در روز کارها   ای را حل کردن  

  است.  یهمه ورزش فکر  هانیتجسم انجام کارها ا دهم، م

  م یکه برو  ی روزتا    !ام، نهکارم را کرده  ر یخدمت کنند من د  ندیای که من سنم شده شصت که همه ب  دیی شما نگو

کردن    دایاشعار و پ  نیفکر تنبل نشود، حفظ کردن ا  !فکرمان را  م،یفکرمان را ورزش بده  د یخاک، ما با  ریز

را درست    زیچمن مربوط است و چه  زیچو به چه  دهد م  شعر موالنا چه معن   نیکار بردن آنها که اآنها و به   معان 

ورزش    عن یما    می کار را بن  نیا  دیو هر روز با  کندفکرتان ورزش م  د،بر م  فکر  ن؟یا  دیگو بنم؟ چه م   توانم م

  ی هاوب خودشان باالخره ورزش جوانان خُ   م، یرا انجام بده  کارن یا  دیباال با  رود مخصوصاً اگر سنمان م  ، جسم

،  دیر   ورو آن   ورنیا  دیببر  دیی ای من را ب  ریباشد که د  یطور ن یا  سب زندگ   نیا  دینبا   دارند ول  و جسم  یفکر

  م یآ من م  دیرو م   ییکنم، شما جا  رانندگ  دیکنم، نه من با  رانندگ  دینبا  ریآخر شده پنجاه سالم د  ریمن که د

  باال.  دیبرو ادهیها را پپله  میبرو ادهیببرم، اصال پ

زندگ   سب  حرکت  دیبا   کار   تانجانات یه   فی تلط  یجسم و هر روز شما رو  لحاظلحاظ فکر چه به باشد، چه به

  د ی متوجه بشو  د یبا  دیکن  لیتبد    به احساسات عشق  دیرا با  هان یا  د،یترس دار  د،یشما خشم دار  کهن ی. مثل ادی کن

  ن یباال و بله. ا  رود تان م هر چه سن  شود م   مترک   تانزُمخت   شود،  تان کمتر مرنجش  شود، تان کمتر مکه خشم 

نه   دیشو دارتر مجان   د،یشو زنده م  دیکه باالخره به حضور دار  د یحس کن  د یروز باتان روزبهجان   طور ن ی مهم، ه 

  زها، یچ  نیبه ا  می. اما برگردد یانجام بده  دیچهار بعدتان را در روز هرروز با  یها ورزش  نیتر. او پژمرده  ترحال یب

ا از  منف  نیعرض کردم هرکدام  پاسخ  را شما  شما    د،یاز مدرسۀ عشق خارج شد  صورتن یا  در  دیبده  اقالم 

    :که  دییگو م
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شخص    نیا  ران،ید  دییهستند؟ اگر بو  رانید  ایلحظه خودم هستم    نیمن در ا  ی ار ی هش  تیف یک   تیمسئول)١

و دردناک    کردم به جسم   لی ن لحظه از حضور تبدیرا از ا  امی اریهش   تیف یحرف را به من زده من ک   نیاصطالح ابه

  و    رون،یب دی شما از مدرسه عشق پرت شد ستم،یکردم، من مسئول ن 

  نباشد.  رانید ی خودم باشد رو یلحظه رو  نیتمرکز من در ا)٢

پس   دهد که ذهن نشان م  ی زیهست نه آن چ   فَکانکن  و  ییگشالحظه فضا   نیابزار مورد استفادۀ من در ا)  ٣

  لحظه.   نیابزار مورد استفاده من در ا ست،یمالمتِ ذهن ن  ست،ین  نمقاومِت ذه

قانون   ادمانی  کنم، م  تیرعا  یو معنو   یصورت مادقانون جبران را به )  ۴ بعدِ شما  باشد ورزش دادن چهار 

  طور ن یهم د،یاگر نکن دید دیفراموش نشود ضررش را خواه  !ورزش دادن چهار بعد شماجبران است.  

   از جنس زندگ   ؟لحظه مرکز من عدم است  نیکه ا  میکنسؤال را از خودمان م   نیمرکز عدم، ا  و  تعهد به الست)  ۵

  ی نه؟ اگر از جنس جسم هستم برا  ای در مدرسه عشق نشستم، در مدرسه خدا نشستم از جنس او هستم  ؟ هستم

  . ستمیپس در آن مدرسه ن ! مرکزم جسم است، نه کهنیا

شما در آن    صورتن یا  در  شوم  جسم م   عنی  ذهنلحظه از جنس من   نیلحظه با مقاومت به اتفاق ا  ن یدر ا  بله

  . دیدهگوش نم  دینشست هم  کالس د یاگر هست  ای د یستیمدرسه ن 

شده و خرد  گشوده   یدست خودتان باشد و منبع فضا  د یو قدرت انتخاب با  ار ی و قدرت انتخاب: اخت  اری ) اخت۶

  .رانیو واکنش از د دی هن، نه تقلباشد، نه مقاومت ذ زندگ

  هستم، دکترا دارم،    سانسیهستم، فوق ل  سانسی باسواد هستم، ل  دییگو ) دانش و سواد من: شما که م٧

  پس   کند اگر نم کند؟ نم ای کند کم م  تان و بهتر کردن زندگ رتانییو تغ لی دانش به شما در تبد نیا ایآ

  ممن است مانع باشد.  

  .  کنم خودم از آن استفاده م ر ییتغ یبرا

  : طورن ی. هم کنم خودم از آن استفاده نم  ر ییتغ یبرا

جهان    نیکه از جنس ا  ذهنمن   یبرا  ایکه از جنس خداست    من اصل  ی: براکنم؟ کدام «من» کار م   ی) برا٨

  ی برا   دهد لحظه نشان م  ن یرا که ذهن در ا  یز یچ  و آن  دیکن قضاوت م  دیکن . اگر مقاومت مدیبپرس  ؟است

  . دیکن کار م  ذهنمن   یبرا  دیشما مهم است، دار
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  د، یهست   یدر زمان مجاز  د،ی هست   ندهیدر گذشته و آ  دیدیاگر د  نده؟یدر گذشته و آ  ایلحظه هستم    نی) زمان: در ا٩

  . دیباش لحظه و عذرخواه نیبه ا دی. برگرددیکن اشتباه م دیحتماً دار

مدرسه را   نیو قدرِ ا  یینعمت فضاگشا  نیکه خداوند داده است مخصوصاً بزرگتر  ییهااز نعمت   ای) ُشر: آ١٠

اگر قدر    د؟یدان را قدر م  ن یخداوند خودش معلم ماست، شما ا  کهنیا  م؛یدر آن نشستاآلن    دانستن است که

باز شدن چشم    یمخصوصاً برا  دی کن  ستفادهاز آن ا  دیشر کردن با  ی. برادی شر کن  دیبا  صورتن یدر ا  د،یدان م

اآلن   د،یدید که مدرسه عشق وجود دارد و تا حاال عاشق و معشوق را اشتباه م   د یدیعدمتان. مخصوصًا فهم

  چشم عدمتان باز شده است.  کهن یا یبرا  د،یشر کن  دیبا  نیا ی. برادینیب درست م

است که با مرکز عدم خودش را به ما نشان    ییهاتیصبر از خاص  د،یدیامروز د  د؟ی شما صبر دار  ا ی) صبر: آ١١

  .کند ماست که در انسان بروز م  ییخدا تی جنس   یهات یو خاص دهد م

را    رانید  کنم کوشش م   ام  ذهنمن دائماً با من   ایهستند؟ آ  رانید  ای: خودم هستم  من در زندگ  اری) مع ١٢

 ران ید  دهم، م  رییرا تغ  ام زندگ   کنم نه، من فضا را باز م  ایبشوند؟    ناراض  رانی د  ترسم نگه دارم؟ م   راض

ها را  ندارم که آن   یالبته، کار   زنم هم لطمه نم   هابه آن   د، یای خوششان ن  خواهدم   دیای خوششان ب  خواهند  م

  بله.  کنم، خودم کار م یندارم، من رو  یکار   رانیکنم. من با د عصبان

مرکز من عدم است و من   ای که آ  دیاست؟ بپرس   و وصل شدن به زندگ ییخودم با فضاگشا انی : بمن  ان ی) ب١٣

  ران ید  یهانه، نقل نوشته   ایدر کالس خداوند؟    دهم مدرسه نشستم دارم گوش م   نیدر ا  عنیوصل هستم؟  

  نیدر ا  ر یپس من د  است  ی طورن یخودم؟ اگر ا  ذهنبزرگ کردن من   ی خودم برا  ذهنبه اسم خودم، با من 

  : طورن ی. هم ستم یکالس ن

و خودم    شوم گم م  ام ذهنو من   میو من در فکرها  دهد م  بیما را فر  رانید  نیتحس  ای : آرانید  نی) تحس١۴

  خودم کار کنم و خودم را بهتر کنم.  یرو  شتر یمن هست در ب زشیانگ  ای سببِ  ای برم؟ را باال م 

و در مدرسه    دیها بده به آن  ثبت . مهم است که شما جواب ممیبود که قرار بود به آن جواب بده  تسؤاال هانیا 

  . دیو در کالس درس عشق به خداوند گوش بده دیبمان باق

  *** بخش اول  انيپا ***
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 

  عشق گشود یسرمد تا مدرسه واقفِ
  مشل چون عاشق و معشوق نبود ییفرق

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  یی که اگر انسان شناسا  می و گفت  م یکن م  بررس   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنرا با افسانه من (بیت)  

را    رونیکه اجسام ب  ییفکرها  صورتنیلحظه در مدرسۀ عشق در خدمت استادِ خداوند نشسته در ا  نینکند که ا

مستقر    یدر زمان مجاز   جی تدر. به ردیگ م  شیرا در پ   سب زندگ   نیو ا  دهد به مرکزش راه م  دهند نشان م 

آ   شود م و    تیعقل و حس امن  و  کند م  با مقاومت و قضاوت زندگ  و   کند م  ندگ ز  ندهیدائمًا در گذشته و 

و از    را،نوعانش  جمله خودش و خداوند و هم  از  ندیب را جسم م  زیچهمه   برد، کار م را به   زهایو قدرت چ   تیهدا

و خواستن   کندکه خودش خلق کرده ارتباط برقرار م با آن من اش ذهنبا من  کند، من منعکس م ی هرکس

مدرسه غافل بشود    نیاز ا  که انسان در ذهنش بماند و   شود منجر م  کارن یبافت هست و ا  نیو ترس دائماً با ا

صورت موانع  لحظه اتفاقات را به بهکم کند و لحظه  و خداوند نتواند به ا  عن ی  استاد زندگ   مدرسۀ عشق، و 

ا  دیکه نبا  اوردیدرب   ذهن ا  طور کامل زندگ لحظه به  نیدر  به  ا  علتنیکند  به   کند رو م  نیبنابرا  علت،نیبه 

  ن مدرکم را نگرفتم، تا فال  ن ینقل مان نکردم، تا ا  جان یمن تا از ا  دیگو کند مثال م  زندگ   د یکه نبا  ییهاعلت

ها دار نشدم، بزرگ نشدم و انواع و اقسام بهانه بچه   دم،یمثال ازدواج نکردم خانه نخر  فتاده ین  ام اتفاق در زندگ

افسانه    نیا  یهات یخاص   نیاز مهمتر   ینکند و    اصال زندگ  اینکند    طور کامل زندگ را به  لحظه زندگ  نیکه در ا

دارد    لیاست. انسان م   یاست، مسئله ساز    رواقعیغ  واست    ی مجاز   ی فضا   یهپروت است     یکه    ذهنمن 
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هستند     رونیب  یزها یچ  هانی آن روان بشود رد بشود و ا  یبه کم استاد از پهلو   دی که با   از هراتفاق  باًیکه تقر 

  م یداد  حیکه هفته گذشته توض  ییو کارافزا  یساز اثر بذارد مسئله درست کند درواقع مسئله   اش در زندگ   دینبا

  .  کنند و کار را اضافه م سازند مسئله م  شان ذهنها با من شده، انسان  هاانسان  زندگ  داول سب مت

لحظه   ن یدر ا  شهیلحظه که هم   نیدر ا   هرکس  کنم م  شنهاد ی. من پبرد کار مرا موالنا به   »یی اصطالح «کارافزا

از  عبارت   ییافزاکار  ران؟ی د  یبرا  وخودم    زندگ  ینه؟ برا  ای  کنم م  ییاست از خودش بپرسد من دارم کارافزا

  ن یترو در زمان مقرر خودش که کوتاه   میحل کن  با خرد زندگ  را ساده و  یکار  ی  کهن یا  یجا است که ما به   نیا

و با هز  نیزمان است حل بشود به درازتر و اگر حت  رواقع یکه غ  ادیز  ی ها نه یزمان  هم    با عقل ذهن   است 

قدر  که چه   دین یبب  تان را در زندگ  ذهنمن   ییکارافزا  دی. شما بامیانجام بده  اصطالحبه  ستیخردمندانه ن  میبسنج 

  ۀ یخودتان را نشان دادن، و پاسخ دادن به بق ییخودنما ا یسخن گفتن،    رواقعیکردن، غ  بت یمثال با غ  دیتوان م

به کارافزا  ی. مسئله سازدیکن م   یمسئله ساز  ذهنمن   یازها ین مردم جهان دارند  . درواقشود م  ییمنجر  ع 

  م یریگ را م   مانذهنمن   یجلو   م ینشود. ما دار  دیشد  ل یمسائلشان خ نابجا و   ی که عواقب کارها  کنند کوشش م 

  ی ساز مسئله   ایرا    ذهنمن   یکار و خراب   ییکارافزا  ینشود. ما جلو  ادیز  رید  لیخ  ش یهای کارکه عواقب خراب 

به شل    د یعرض کنم که با  خواهم حل کردن م  ی. برامیکن حل نم  معج   و در زندگ  ی فرد  آن را در زندگ 

  د ییفزایکار را ب  کهنینه ا  دیمتوقف کن   ییطور کامل با فضاگشابه   تان را در زندگ  ییکارافزا  دی. شما بامیبرو  یبعد

  . دیکه آثار مخرب آن را کمتر بن د یبعد کوشش کن

به  جمعما  م   صورت  جنگ   مثال غ خراب   یکارها   م،یکن هم  و  جمع به   راخالق یکارانه  توطئه    م،یکن م  طور 

توطئه   ایرا    یکار خراب   ایکه آثار آن جنگ را    میکن کوشش م  میها داربعداً مدت  م؛یانداز جنگ راه م م،یکن م

و ما   میاحواسمان جمع است که در مدرسۀ عشق نشسته  پس . ستیکار درست ن نیو ا  میکم بن  م،یبن را خنث

و    دییفرما شما چه م اآلن   مییگو . ما به استاد م میبن  ییما کارافزا  کند، استاد دارد نگاه ماآلن  که می حق ندار

در    دیکن مرکز را عدم م  د،یکن  شما فضا را باز م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شل است    نیآن ا

  ، یساز مسئله   رود، م  نیازب  که به شما کم کند و آن حالت قبل  دیخواه  م  داونداز خ  ،لحظه از خرد زندگ  نیا

 است.  یساز دشمن  هان یا یبود، انتها  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   جان یکه در ا ی سازو دشمن  یساز مانع 

تا همسر از     قطب مخالف دارد، حت   ی  هن ذهر من   م،یدشمن دار  ما  ممن است که در خانواده باشد؛ دو 

  ن یا  یخودشان و برا  ذهنتر کردن منمحم   یاستفاده کنند برا  زهیصورت قطب ستممن است که به  ریهمد

 ن یاست که ا  نیشما صرف ا  ی انرژ  شتریکه ب   دیریتان را درنظر بشما خانواده   اصال  کنند.   ییازکاراف  د یکار با
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  د، یریدعواها را ب  یجلو   دیتوان نم   نکند، ول  دایپ  می وخ   ل یخ  ریعواقب د  شود که در خانواده م  ییدعواها

  . دیریب رساز است، درنظکارافزا و مسئله  ذهن! من ذهنبا من  م یریب میتوان نم  کهنیا یبرا

  د، یمرکز عدم کن   (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   دیشما مرتب فضا را باز کن   ای خانواده    یاما اگر اعضا  

  ن یاتفاق ا  رش ی. پذدیکن آغاز م  رشیلحظه را با پذ  نیکه ا  د ینیب خداوند آمده به مرکز شما، م  ای   دفعه زندگ   نیا

چ   نیا  اش لحظه معن  ذهنتان نشان م  ی زیاست که شما آن  را    دهد را که  قراآن    ی و فضا   دیده نم   رمالک 

  ی سازکه مانع   دینیب م   دیکن که شروع م   رشیو با پذ  دیده مالک قرار م   ست شده را که عقل و خرد زندگگشوده

به     و قدرت زندگ   زندگ  تی هدا  ،زندگ   تیحس امن  ،تنها خرد زندگ نه   واشیواشیرفت و    نیازب   یساز و مسئله 

 واش یواش یباال و    دیآ م  جوشد ندارد، از اعماق وجود شما م   ذهنهم که علت    سببی ب  یشاد   کند، شما کم م

  ی دیجد  یفکرها  عنی  شود م   که به مرکز شما که خود استاد نشسته «واقفِ سرمد» نشسته، الهامات  دینیب م

 د یارفته گ  اد یکه شما    تسین   می کهنۀ قد  یفعال کردن باورها   دیجد  یفکرها   نیکه تا به حال نبوده، ا  دیآ م  دیپد

  است. تی خالق  هانیبله ا دیاشده دهیهمان  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره و در شل باال 

م  ت یخالق  پس و    شود  شروع  شما  مرکز  شماره در  انسان)]  ١٠[شل  وجودی  زندگ  (حقیقت   بس و     تمام 

عموماً    ذهنمن   یرفتارها شماره که  من   ٩[شل  مانعبه   ذهن)](افسانه  ساز   یساز اصطالح  مسئله  و    یو 

[شل  بود،    ذهن  تیصورت وضعلحظه به  نیبود و مقاومت و قضاوت بود و کار داشتن با اتفاق ا  یسازدشمن 

ود،  باز بش  شتریفضا ب  نیاست که ا  نیا  واستانکه تمام ح  دیشو متوجه م اآلن    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

و بودن در    ز یشد که صبر و شر و پره  دیست واقعاً و متوجه خواها   زندگ  یتمرکزتان رو  عنیباز بشود؛    شتریب

 نیبا ا  دیرا انجام بده  نیتمر  نیحالتان خوب است و اگر شما ا  شهیشماست و هم  حالت دائم  یلحظه    نیا

  :دیاد بخوانیشعر را ز نیشل و ا

  
  عدم بلوغ معنوی) (مثلث  ١١شل شماره 
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  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 

  
  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شماره

  
  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)  ١۴شل شماره 

  عشق گشود یسرمد تا مدرسه واقفِ
  مشل چون عاشق و معشوق نبود ییفرق

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

صورت شل  اتحاد خودتان با خداوند را به   ای خداوند را    ریشده دگشوده   یکه شما با مرکز عدم و فضا   دینیب م

  . ستیکه خداوند از جنس چ دیپرس نم د،یآور صورت درنم د،یآور درنم

هست مخصوصاً ما    دهیمرکز ما همان  که وقت  (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شماره شل   نیا  طورن یهم   و

که از جنس   میدان و نم  رانی را به خودمان و د  زندگ   میدار روا نم   م، ینظر هستو تنگ   م یهست  شیاندی ابیکم 

 ی جورکه چه   میریگ م  ادی  میو دار  میانشسته   ذهن   یها. در مدرسۀ من میاو در مدرسۀ عشق نشسته  میخداوند هست 

   ذهنمن   دهد، خداوند درس نم  ایواقِف سرمد    جانیا  . ستیمدرسه خوب ن  نیا  م،ی کن   لیرا به مسئله تبد  زندگ

که در    طورنیو هم  داند که انسان ارزش خودش را نم  دی نیب م  جانی. در ادهد درس م  طانیو ش  دهد درس م
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صورت  خودش را به  تواندبه جسم، م   دهیانسان خودش را کاهش داده با مرکز همان  د،ید  می دوم هم خواه  تیب

  بند.  سهیهستند مقا ر ید یهاکه انسان  رید مجسم با اجسا

ل    نیما ا  نیا  درمقابلل شماره شکه انسان وقت   م یرا دار  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[ش  مرکزش عدم م  شود  

م  به  شود، م  شیاندفراوان  شود، فضا گشوده  را  خداوند    صورتخودش    کند،  م   ییشناسا  زندگ  ا یامتداد 

زند و به   قولش نم   ریو ز  دیگو دروغ نم   نیخداوند نشسته، بنابرا  ش یکه در مدرسۀ عشق در پ  شود متوجه م

چه کس  رود نم  ادشی   وجهچیه ها  از جنس  به  و  به   وجهچیست  خداوند  با  را  صورِت صورت  اتحاد خودش 

  ی جور با ذهنش که چه   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره   کند تجسم نم  زند، حدس نم   آورد، درنم

صورت تجسم  به   ارانه یخودمان را با خداوند هش  دیحالت ما عشق و اتحاد جد  نیدر واقع در ا  ؟ن یا  بشود  دیبا

  . میشو نم   حالت از زندان ذهن خارج   نیموقع با ا  چیکه ه  میکن آن حرکت م  یسوو در ذهن به  م یآور درم  ذهن

  ح یهم که بارها توض  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره  شل شش ضلع  ن یا  اما

ا  ایگو  لیدادم، خ   م، یدار  جسم  یار یاست و هش  دهیمرکز ما همان   که وقت  دهد شعر و نشان م  نی است با 

 ذهنمن  حس نم اآلن    ما  م،یهست   یو در زمان مجاز   م یدارزندگ  ای که از جنس خداوند    م یکن    و در مدرسۀ    میهست

(شش محور اساس زندگ با حقیقت   ١۴[شل شماره شل    نیا   . ولرونیب  میاپرت شده  ول  م،یاعشق نشسته 

انسان)] اََلست   میدان م  نی طور زنده و ع به اآلن    مرکز ما عدم است،  که وقت   دهد نشان م   وجودی    از جنس 

  .  می که از جنس او هست میشو ما متوجه م  شود فضا باز م شتری. هرچه بدیآ دارد م ادمانیاَلَست  م، یهست

ما هم    کند،  م  داری و خودش، خودش را دارد ب  دهد، مدرسه، خداوند دارد به خودش درس م   نیواقع در ا  در

صورت ناظر دارد  که در مدرسۀ عشق نشسته است، به    هر کس   عن ی.  میکن نگاه م  م یناظر دار  یِ اریعنوان هش به

   و وقت   دیزن شما که حرف نم  زند، م  فحر  استادِ مدرسۀ معمول  . شما وقتزند حرف هم نم  کند، نگاه م 

  دارتر یب  د،یشو م  دارتریب  . ه دیکن ناظر فقط نگاه م  یِ اریصورت هش شما به   زند، استادِ خداوند هم حرف م 

(شش محور اساس    ١٣[شل شماره  دیکن م  ها دگ یبرحسب همان    نه کار اضاف  ریو د  دیشو م  دارتر یب  د،یشو م

  .  رید دیبزن دیندار  حرف  د،یزن ، نه هم حرف مذهن)]زندگ با افسانه من 

  ن ی که ا  دیشو متوجه م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره حالت    نیدر ا  پس

ما کار    یاست، دارد رو   فَکانکن   او که   لیاو و تبد  ییشوفا  یرو یکه همان قضا است و ن   لحظه خواست زندگ

  ل یشما را تبد   و در مدت کوتاه  کند کارش را م  نیدتریشد  د،یفقط ناظر باش  د، ی. و اگر شما حرف نزن کند م

از جنس اجسام    م،ی هست  که از جنس زندگ   میشو متوجه م  شتریب  م،یرو هرچه ما جلوتر م  کهن یا  ی. براکند م
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 م ی کن عوض شد و مرکز را عدم م  مان تحول در ما صورت گرفت که ما سب زندگ  نیا  یا. و اگر در نقطه میستین

در    د ید  م یکه خواه  طور ن یکه هم   م، یآمد  رون یب  سه یاز مقا  کنند، نم  ای   کنند که م   می ندار  ران یبه د  یدائماً، کار 

(شش محور اساس زندگ با افسانه   ١٣[شل شمارهحالت   نیو دوران که در ا سهی از مقا ر یغ دیگو دوم م تیب

   ذهن  یهاخودمان با من    ذهنمرکز ما جسم است، خودمان را با من   ما وقت  عنی   رد،یگ صورت م   ذهن)]من 

  ن ی و حول و حوش ا  م یکنم   سهیمقا  م،یابخواه درست کرده طور دل و به   میاکه در ذهنمان درست کرده   رانید

  چ یه  ن،یاز ا  ریغ   ذهنکه من   دیگو م   . سهیو مقا  میدار  یماد   ی. پس دائماً دوران محورها میگرد م  هان یچنقطه

که   کس  که اسمش برندۀ ش است.  شود و منجر به اتفاقات بد م  رسد نم   ییکار به جا  نیو ا  ستیبلد ن  یکار

 ذهنمن   را ادامه م ،عنی  دهد  واقعاً به خدا اعتقاد ندارد، به زندگ  اعتقاد ندارد، نم از جنس او است.    داند

مرکز را عدم نگه    دیما هست و ما با  یلحظه رو  نیکننده و قضاوت کننده در ا  نیی تع  یرو ین  یکه    داند نم

  . میدار

(شش محور اساس زندگ با حقیقت    ١۴[شل شماره که مرکز ما عدم شده است    از وقت   د، ینیب که م   طورن یهم

  کند  دارد نگاه ماآلن  قلم همان استاد، که عنیمرتب،   و قلم زندگ رید افتد ، اتفاقات بد نموجودی انسان)] 

است و ما هم هر    اب یز  لیخ  رونیانعکاسش در ب  کند،م   ترع یما را وس  یدارد فضا   رید  م،یاو در کالسش نشسته 

در مرکز    دگ یهمان   چیکه ه  میرو م  میدار  واشیواشیو ذهن ما خاموش است و    میو فضاگشا هست   میلحظه تسل

  . میشو زنده م میاو دار  تینهایو به ب به فراوان عنی ما نماند و به کرمنا و کوثر خداوند، 

افسانه من   ١٣[شل شماره  ی  نیا زندگ با   شش محور اساس)[(از نقطه   ذهن پر  را    عن ی  ن یچکه مرکزش 

تر و خراب   ترض یو مر  ترحال یتر و بروز پژمرده بهروز   کند، م   زندگ  ذهنو در افسانۀ من   دارد نگه م   دگ یهمان 

اش فاسد و پر از درد همه   کند،  خلق م  رونیکه در ب  یز یآن چ  عن ی  رون،یخواهد شد و انعکاسات مرکزش در ب

. اگر کند هدفش را فاسد م دهد،لحظه انجام م  نیکه ا  هر عمل   مییگو که م   نیاست که هم  کس  نیا  عنی  ،و

به آن برسد فاسد شده است،    خواسته که م   یاله یاز قبل با وس  یماد   یهاهم برسد، هدف   یماد   یهابه هدف 

به ه ادی نخواهد رس  زیچ  چیو  ما  خا  نی.  و متوجه    میکن در جامعه م   نواده، اشتباه را در شخص خودمان، در 

  .  میستین

  بوده باشد.   دی مف  حاتیتوض نیا دوارمیام

  :دیگو م  یبعد تیب
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  شدست  یو دوران هست طُرق، ل   اسیق  جز 
  و متَنَجِم مسدود  بی اُوُلوالْفْقه و طب بر 

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دور    دن یگرد  ای  ر، ید  ز یچ  رامون یبه پ  یز یچ  دنیگرد  عن ی  دوران.  سهیمقا   عنی  اسیق   ها هستند:واژه   نیا  بله

  شناس، منَجِم.  ستاره  عنی : متَنَجِم. دانند که فقه م  ییهاصاحبان فقه، آن  هان،یفُقَها، فق  عنی اُولُولْفقْه . یز یچ

هم وجود دارد.    یر ید  یهاراه   گردد، م   ذهنگشتن که من   یماد  یو دور محورها   سهیاز مقا  ریکه غ   دیگو م  پس

ها در آسمان هست  ها در آسمان هست. راه که راه   دیگو قرآن م  ۀیها که بارها موالنا استفاده کرده از آراه  نیاما ا

  م، یشده هست، نه آسمان را ببندآسماِن گشوده عشق در    لممع  یهاو آموزش   زنده شدن به زندگ  یهاراه   عنی

تا فرقه درواقع  سه   نیانسان ا  خیو در طول تار  میبذار  ش یرا به معرض نما  ذهنو من  م،ی درون را ببند  یفضا 

فقه   که  . کسانانددانسته که فقه م   کسان  عنیصاحبان فقه    عنیاُولُوالْفقْه    دیگوم   اند. وقتاظهار نظر کرده 

و اگر شما   دیبشو تیهوهم یرفتار   یهاباورها و شل  ن یالوها و ا نیبا ا دییای که شما ب ندیگو م انددانسته م

    .دیرس به خدا م د یرا اجرا کن هان یهم  دیبشو تیهوهم  هانیبا ا

است، اگر    سمکه در ج  دیگو هم هست. من  اآل  نیبه جسم انسان، هم   پردازد م  بی غلط است. طب   نیا  دیگو م

امروزه مد شده   و حت  میرا بن  کارهان یا  دیجسم سالم با  ی که برا  بیطب   کند م  فی جسمت سالم باشد و توص

در جسم    ندیگو م   بانیاند. طب و مفصل نوشته   دیآن را نخور  دیرا بخور  نیا  د،یباش   خواراه ی گ  دیکه شما با  ندیگو م

واقعاً معتقد هستند که اگر آدم   ها سالم باشد. بعض  دیبا   سمتو ج  رس به خدا هم م  است، اگر به جسم برس

  ست یکه دست ما ن  ند یگوها م گفتند، منجم   ر ید  زیچ   یها  . اما منجم شود بشود آدم به خدا زنده م  خواراه یگ

  . گذارند ما اثر م  یرو  هان یا ست،یگردش افالک و ستارگان که در کنترل ما ن نی و دست ستارگان است و ا

  کنند  است، ساخته شده از فکر است، که آن «اُولُوالْفقْه» فکر م  یفکر   زِیکه در چ  کند فکر م  اگر کس  دیگو م 

کند به خدا    تیاگر رعا  کند و  تیرعا  دیکند، با  تیرعا  دیرا با  هانیکه در کتاب نوشته و انسان ا  ییزهایآن چ

ها،  شدن با آن   دهیها و همان آن   تیرعا  باشد ول  دیها مفآن   تیرعا  یعاد   . حاال ممن است در زندگ رسد م

از وجود خود دانستن، انسان را به    ها را قسمتبودن و آن   یها و جد به آن   دنیها فکر کردن، چسببرحسب آن 

  ن یجهان ا نیمنظور ما از آمدن به ا  م یکه گفت   به خداوند و زنده شدن  دنیاز رس   دارد بله باز م  رساند  خدا نم

  . میخداوند زنده بشو تیو ابد تینهایو به ب   میکن رونیرا از مرکزمان ب ها دگیهمان نیاست که ا
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  م، یکن   یدارنگه   م،یبه جسممان برس  دیما با  ا،یکه شما ب  دیبه ما بو  دینبا  بیطب  رود،  هم راه اشتباه م  بیطب 

شده حادثِ ساخته   زیچ   ی جسم    کهنیا  ی برا  ستیجسم ن  یداردر نگه    ما است، ول   یزیاز ما ف   بعد مهم

فقه و کتاب    نیهمۀ ا  رندۀیفقط خودِ خداوند که دربرگ   ریعبارت داند. بهشدههم ساخته   هایاست، اصال آن  

  ند یگو سه فرقه م  نیکه خلق شدند. درواقع ا  ییهانه آن   کند شده و جسم و ستارگان است به ما کم م و نوشته 

به شما   هانیهستند که اصل هستند، ا  هانیکه خلق شدند و حادث هستند و به وجود آمدند ا  ییزهایچ  نیکه ا

  م یدست بزن  ییجا  ی  میبرو  مییگو . ما م میپرست شدپرست و مان زمان است که ما    نیهم   یبرا  کنند کم م 

. ستین  یز یچون چ که، هم   می ندار  یامسئله   رید  کند زنده م  اوند ما را به خد  کندکار ما را درست م   ریآن د

  .  یار ی هش عن یو دوران هستند. دوران   اسیدر ق  هانیا

  که نیا  یجالحظه به  نیدر ا  می اشتباه کن  دینبا  ول  م،یهست   یار ی شه  م،یدرست است که امتداد خداوند هست  ما

 م یریاشتباه ب   م،یخداوند برد  عنیلحظه حولِ مرکز عدم    نیدر ا  د،یایب  ادمان ی«اَلَست»    میبدان   خودمان را زندگ

   یلحظه از    نیکه ا  ستین  کسچ یه   باًیکه تقر  د ینیب . شما ممیحول آن برد  دهدرا که ذهن نشان م   ی ز یچآن

  قه یدقپنج   ی  میمرکز را عدم کن  می سخت است که ما فضا را باز کن  لیخ   اینپرد.    دگ یبه فکر همان  دهیفکر همان 

صورت  به  دهد فکر نشان م  کهی ز یآن چ  کهنیا  ی. برابندد را م  جانیو ا  دیآ م  یفکر  یفوراً    م،یبمان   یطورن یهم

که ذهن نشان   یز یکه آن چ  م یعادت کرد   روشِ زندگ  نی ما. ما اصال به ا  یتر است برامهم لحظه،    نیا  تیوضع

در   م،ی ما در مدرسۀ عشق نشست ریعبارت دبه عنیکه ذهن در درون آن است.  یز یمهم است نه آن چ دهد م

ن   دیگو مدرسۀ عشق، معلم عشق است که خداوند است، م و چه    واریو د  و صندل  زیم   نیا  ستیمعلم مهم 

  ز یچ   نیتر. «معلم مهم است»، مهم ستیمعلم مهم ن  ر،ی مهم است د  هان یا  خودِ ما و فکر ما و بدن ما و   دانم، م

که ذهنت نشان    ی زیچ   به آن  توجه کن   کهنیا  ی جالحظه به  نیا  د؟یکن به معلم توجه م  یجور معلم است. چه 

  .  کن شده توجه مگشوده  یبه فضا  دهد م

معلم هم به شما توجه    د،یکن توجه م   علمبه م  دیشما ناظر ذهنتان هست   شده معلم است. وقتگشوده   یفضا 

  ها ن یچنقطه   نی، اذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره  زهایشده با چ   دهیانسان همان  کهن یا   عنی  اس»ی. «ق کند م

  ها ن یاز ا  رید  یبه فکر    هان یاز ا  یمجموعه در مرکزش هست و دائمًا از فکر    نی اصطالح اآمده مرکزش، به 

   جسم  یاریکاهش خود به جسم. هش  عن ی  ذهنمن  نیدارد و ا  نذهمن  یاست و    ادیسرعتش ز  نیو ا  پرد م

   زمانِ موقت  یکاهش دادن خود به جسم برا  .می خدا هست  تینهای ما ب  که کاهش دادن خود به جسم در حال  عنی

.  هتمام عمر ما ن  یبرا  ول  ، نه سال،  تا ده سال  میدار  ذهنما در من   مییکه بو  ، زندگ  یقابل قبول است برا

ا عشق    ۀ که ما در مدرس  دهد نشان م  نیغلط است. ا  ن یا  م یکن م  سهیمقا  رانیما خودمان را با د  کهنیپس 
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عدم، در کالس خداوند    مرکز  ، فرمیعنوان امتداد خداوند و بموضوع که ما به  نیاز ا   میست یآگاه ن  م،یاننشسته 

  ن ی در ا  می عمال. از جنس بودن بشو  میاز جنس او بشو  د یما با  عن یاو از آن جنس است،    کهنیا  یبرا  میانشسته

  . میلحظه که در مدرسه عشق او باش

مثال ما با همسرمان    دینیب. شما م نیچنقطه   یدور زدن حول    عنیو دوران، دوران    اسیبه ق  دینبا  نیبنابرا  پس

   ی   ای .  چرخد اش دور او م نکرده همه   است، تا آشت  ادشیازدواج کرده    که را هر کس  نیا  شود، دعوامان م

  نس یزیب  ای  میبده  میتوان نم  میاست مثال بدهار هست   ناشال عمده است، مم   نیآمده در ما که ا   شیپ  اشال

. شما  دهم نم  دیگو م  یبه    میمثال داد  اد،یز  میرا از دست داد  پول  ی  ایورشسته بشود    رود ما دارد م 

کار کنم؟!»؛  : «حاال چه دیزن چرخ م  دیدار  حول آن، ه  دیگرد بعد دوباره برم  دیکن م  رید  یفکرها   دیرو م

دوران    نیا  د،یچرخ  م  نیز دور اساعت چهار شده شما هنو  دیخواه شب است م  ول  دیاصال فکر نکن  دیخواه م

  است. 

کار برده.    است به   ذهنخودش که مربوط به من   یِ عاد  را در معان  هان یو دوران و ا  اسی ق  ن یضمن موالنا ا  در

 برد  هم که به کار م   اصطالحات  هیو دوران و بق  اسیهم دارند. ق  فقه  و حت  و منطق  فلسف  فیتعار  هانینه، ا

  ن ی هم یاست که موالناست، برا نیهم یدارد برا آسان  سب یمشل. موالنا  یجاها، جاها به آن  دیشما نرو

را در    کسچ ی. شما همیآن ما ندار  ریموالناست، نظ   نیوجود آمده هم جهان که به  مدرس عشق   نیاست که بهتر

  . میکن م  بررس  میگفته باشد که امروز ما دار غزل نی که همچن   دیکن نم دایپ ایدن

و امروز هم خواهد گفت که    دیگو ساده شعر م  کند، م   س یساده تدر  شد،یاند موالنا ساده م  کهن یاز ا  ریغ  پس

ها در  واژه  نیترساده   کنم م  هستم. من سع  طورن یهم  جان ی. من هم هم کند م  یدور   اریکردن بس  دهیچ یاز پ

  .  دیایوجود ب به  دگ یچ یآموزش پ نیابشود، مبادا در  لیجمالت گذاشته بشود به شما تحو نیترساده

  ستشد  یو دوران هست طُرق، ل   اسیق  جز 
  و متَنَجِم مسدود  بی اُوُلوالْفْقه و طب بر 

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هر فرقۀ    ا یسه فرقه    نیا  ی، برا (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره شده  آسمان باز   ی هاروش   نیا  عنی

به باشندگان   باورانند مردم را دارند م  ،یاعده یوجود آمده است. جامد به  یمعنو   یهاامروزه سب  ؛یرید

   ی  ، یپر  و ن حمله کنند، جِ  رون یکه ممن است حمله کنند و از درون حمله کنند، از ب ییخطرناک ماورا ار یبس

  هستند.   ذهنهمه من  هانیفرقه هستند، ا ی هم  هانی و ُخوب ا د، یبترس  دیو با می شناس که ما نم ییهاشل
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. ما فال  نم»یفالت را بب   ایهم: «آقا باآلن    . منجِم،دهیچ ی پ  ذهنمن   شود را از دست داد، م  سادگ  که کس  هر

  نم یکه بب   دیکن که جسم است باز م  یکتاب  یشما    ست؟یفال حافظ خرافات است؟ بله، پس چ  م،یریگ حافظ م

چه    نیآخر ا د؟ینی در مدرسه بنش دیبا خدا حرف بزن دیدرون را باز کن  ی فضا ا یبهتر است؟  ن یا د،یگو چه م نیا

دارند که    دهیگسترده است. مردم واقعاً عق  اری واقعًا بس   ذهن! خرافات من م؟یریگ است که ما هنوز فال م  حرکت 

 که در حال  شود، ها نمبقيۀ زمان   شود، مستجاب م   ،عبادت کن   ، مثال دعا کن  اگر  از سال  خاص  ی هادر زمان 

  ندارد.   است! اصال شب و روز معن نیشب و روز در اثر چرخش زم نیکه ا نیبم  ن،یجو زم یباال  یاگر برو

جا فضا، آن  دیبرو ضا،به ف روند که م ل یوسا  ایو  دیبشو قمر مصنوع ی مثال فرض کن سوار  ،ی اگر شما باال 

جهان    نیبشر در ا  زندگ  یهات یهمه از محدود  هانی! اشود؟  شما مستجاب نم  ینه شب است نه روز، پس دعا

کدام ستاره    یو تو  ستیو چکه طالع ت  نمیبب  ریفال ب  ایکه: «ب  دیگو است و فکر محدودش است که آمده است م

اثر دارد.» و حاال ه   به هم م نم  ،و: «نه   بافد ر،ی د  شوند  شما زندگ شما    کهن یا  یخراب شده است، برا  ات

  بودند.»   ی طورن یها استاره د،یآمد ای به دن وقت نیا دینگاه کن 

که در دسترستان  اآلن    نیو با استفاده از معلم عشق که خداوند است که هم  ییلحظه با فضاگشا  نیا  دیتوان م  شما

ممن است بدنتان    شماشده است!    یز ی! اصال گذشته هر چست؟یها چ حرف   نیا  د،ی را عوض کن   تان است، زندگ 

  ست، یاى نئله مس  د،یارا از دست داده  یز یچ    ی  دیمثال عمل کرد  ا ی  م، یگو مثل م  د،ی راه برو  د یناقص باشد، نتوان

م  «ادیگو م  دیآ طبيب  به خداوند نمریاست د  ی زیچچه   نی:   بدن خراب شده است، شما که اصال ! د یتوان  

تو به، اصال ما نگاه    رید  عن ی  دیکفر است.» اگر بو  نی : «ادیگو م   یر را کج بذا  تی.» نه! فقيه هم پادیبرس

  ها ن یو ا  تیهودیو    تیح یو مس  که مسلمان   دید   که شما به خداوند زنده بشو، خواه  دهد م  حیتوض  نییپا  دی کن

   زندگ   ی هابا سب   دیما نبا  نیبنابرا  پس  . مینبوده است، همه از جنس او شد  کهنیهمه از بين رفته است، مثل ا

. رسد اگر نکند نم   رسد،کند به خدا م   تیرا رعا  هانیا  اگر کس   مییبو  میبشو  تیهوبا باورها هم   ای با رفتارها    ای

جاها   یاعده   ی خُوب   مال   رید  ی اصال   آن و  تکلهستند  م  فشانیها  اآن   شود؟  چه   اصال را    زهایچ  نیها 

  . میشو ما نم  ول شوند، به خدا زنده م رسند،ها به حضور م طور آن . چه کنند نم تیارع شناسند، نم

سه    نیراه به ا  نیا  عن یو متََنِجم مسدود»    ب یشدست، بر اُولُوالْفقْه و طب   یهست طُرق، ل  قياس و دوران  «جز

اآلن    که   د ینی بب  دیبسته است. شما مواظب باش   کنند،دوران م   یماد  ی که حول محورها  رید  یهافرقه و فرقه 

پا گذاشته    ریباور من ز  کهنی ا  ن؟یتوه  یمن؟    ی   ؟درد  یرنجش؟    ی باور؟    ی   د؟یگرد م  یحول چه محور

است که   نیا  یبرا  دیکن دوران م  کهنیا  علت  .دیکن دوران م  دیدار  د،یگرد کوچ شدن؟ اگر م  یشده است؟  



ۀ   برنامه       Program # 891                                             ۸۹۱  مشار

  29صفحه: 

فضا   . ما وقت می . ما هم از جنس او هستکند . خداوند دوران نم کند . فقط جسم است که دوران مدی جسم هست

  . میکن دوران نم م، یکن مرکز را عدم م م،یکن را باز م

  : دیگو م بعد

  ز یصورت و آن صورت بس فکرتِ ت نیاندر
  بحث و تفکر يدِ بيضا بنمود  یپ از

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  .  دیدرخش م  آورد،و بيرون م  برد م  بانشیدستش را به گر است که وقت معجزۀ حضرت موس  ضایب دِی

ا  نظربه ا  دیگو دارد م  ت یب  ن یمن  . دهد است دارد درس م  ستاده یکه معلم عشق، خداوند، ُخوب سر کالس 

امتداد خودش هست  ندیب م که  ما  به همان   م،یآموزان عشق هستو دانش   م یکه  است، اصال    ها دگ یحواسمان 

برحسب    عن یفکر کردن  فکر کردن است.    زیت  میدانکه هنر م   یز ی. بعد آن موقع آن چستیحواسمان به او ن 

بس  ها دگ یهمان  که  باورها  کردن،  م  قیعم   اریبس  اریفکر  حول    میکن م  جامع  یفکرها  ی که    دینیب است. 

   ل یبه خ   میده و شمول م   میده گسترشش م  لیاست و خ    باور، باور اصل  نیکه ا  مییگو م   ،ی ماد  ی محورها

  م، یباورها خدا را بشناس  نی ا  لۀ یوسکه به  میگرد برم  وقت   وقع هستند و آن م  یها هم ماد که آن   رید  ی زهایچ

  . دهیچ یپ ل یو خ میسینو م یی زهایچ  ی دربارۀ خداوند 

  ز یت ار ی ها، بسآن  نیمختلف و انتخاب بهتر  یباورها  سۀی را، در مقا  شما هوشتان را، هوش زندگ کهن یا عن ی زیت

  د ی را بدان  ی ماد  ی ها. مثال قانون دیمختلف را بدان  ی ای قضا  د،یتا باور را در خاطر داشته باش  نیمثال چند  ای   دیباش

ها  مثال آن  ا ی . باشد  که قانون نبود که قانون اساس ی طورن یا ر،یبود د نیمثال فقط د م یکه باال صحبت کرد. قد

حم    نیدر دست هست به ااآلن    که  یکار   ن یُخوب ا  کهن یا  صی باشد در تشخ   ز یت  لی را آدم همه را حفظ باشد، خ

  .  خورند درد نمبه  هانیا دی گو م  خورد، قانون م نیا به خورد، باور م  نیبه ا خورد،  قضيه م نیبه ا خورد، م

   لیآن. خو    نیا  عن ینقش، و آن نقش،    نیباور، برحسب ا  نیبرحسب ا  فکر،  نیبرحسب ا  عن یصورت»    نی«اندر

شما    دیگو وجه نم   چیه  . مدرسه عشق بهمیدر مدرسه عشق بود  که در حال  م،یها کردتيز ما انسان   یهافکرت 

عدم خرد    مرکزبا  اآلن    .دیصورت ناظر معلم را نگاه کنبه  دیگو بله م   د،یباش  زیو ت  دیبرحسب باورها فکر کن 

چه    کنم، م   رییدارم تغ  یجور ندارم که چه   قضاوت  چیه  کنم،  و من فقط نگاه م   زدیر به فکر و عمل من م  زندگ

  .کنم فکر نم  دهیبا فکر همان کهنیا  یبرا کنم، م  انیب
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  کنند  بحث م  ریداش با هم و همه   ست یها حواسشان نانسان  دْ یهمان معلم عشق، «واقف سرمد»، د  دیگو اما م 

من درست هست، مال شما غلط هست،   یحرف من درست هست، موضع فکر   دی گو م  نیو ا  کنند و جدل م

  ن ی نشان داد، معجزه هم یا معجزه   یهست مذاهب مختلف هست؛ آمد  انیکه بين اد ییهابحث و جدل  نیهم

د بيضا در واقع مثال هر معجزه  ضایب دیآوردند.  غامیکه پ ییهاانسان  ایکردند،  غمبرانیاست که پ یابود. ي  

در واقع همه به ما    هان یا  م،یدان و م  م یخوان م   جا نیقرآن را ا  یهاه ی و آ  میدان از موالنا م   زیهمه چ   نیااآلن    ما  

  ق ی لحظه ببين خداوند از طر  نیفضا را باز کن ا  ، استفاده نکن  تیها دگی از هماناآلن    شکه مواظب با  ندیگو م

سرمد    نیواقف سرمد، ا  م،ی لحظه هست   نیدر ا  شهیلحظه، اوال که هم  نیا  دیگو . مندی ب چه م  کند م  یتو چه فکر

   عن ی  م،ی «واقفِ سرمد» هست  نسما از ج   عنیهم هست،    یلحظه ابد  نیهست در واقع نماد ا  دیجاو  یکه به معنا

ا   یکه در زمان مجاز   میدان اصال هم نم  ،ی زمان مجاز  می رفت   میلحظه را رها کرد  نی . ما امیلحظه هست  نیدر 

برحسب    کند،  م  ر ییجسم هست دائماً تغ   ذهنمن   کند، م   رییکه دائماً تغ  م یشد  جسم  یواقع ما    در  .میهست

ما هم که از جنس   ست،ین  یطور ن ی. خداوند اذهنمن   د،یرا کش  اش حالش را اندازه گرفت، منحن  شود زمان م

که جسم    میست ین  یطور آن  م ما ه  م،ی و معشوق را بشناس  عاشق  میخواه م   میدر مدرسه عشق هست  میاو هست

  کند.  ریی حال ما با زمان تغ  م،یباش

  ز یچ   میشو خوشحال م   افتد اتفاق م   یخوب  زیچ    ی  دفعه ی  عن یچه؟     عنی  کند؛ م  ر ییاگر حال شما با زمان تغ 

م   یبد م  افتد اتفاق  و    طورن یهم  م،یشو ناراحت  ناراحت.  خوشحال  ناراحت،  خوشحال  ناراحت،  خوشحال 

حق با من هست،    مییگو در افسانه، م  ذهنمخصوصاً من   ذهنعنوان من که ما به   دینیب م   شه یهم  طورن یهم

صورت و هم به   یصورت فردهم به   م،یمن درست هست و مال شما غلط هست و واقعاً معتقد هست   یفکر   اهیپا

زمان دارد جلو    رود دارد جلو م  خیتار  یطور ن یهم   دفعه یها.  و جنگ و بحث و اين   زهیکار به ست  نی. اجمع 

  عن ی  ضای ب  دیبشود».    یبه شدن جار  تواند بابا! دل شما، بودن شما، م  یآمده گفته: «ا   ی  دفعه ی  رود، م

  .  دین وارد فکر و عملتان ب  دیریمسموم ذهن را نگ ی . گفته شما انرژ رید نیهم

  د ی کن م   زهیاش ستبه فکر و عملتان، چرا همه   زدیبر  و خرد زندگ  به زندگ  دیوصل بشو  دیتوان لحظه شما م   نیا

چرا   ؟ ذهناز درد من  ذهنبد و سم من  یها ی از انرژ شود م راب یو فکر و عملتان س  دیکن درست م   ذهنو من 

   که نور زندگ  د ید دیعمل هست، خواه نده یدلتان، دست نما یرو دیرا بذار  دستتان  دییای ب د؟یکن م  یطورنیا

  درست هست؟   شود، وارد عملتان م 
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و هم    صورت جمعما مشغول بحث و جدل و حق با من هست، هم به   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   پس

فردبه معلم عشق    م،یبود  ی صورت  مبه   یامعجزه  ی باالخره آن  مثل موالنا     انسان   و حت وقت  آورد  وجود 

اشعار    نیا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شمارهشده  گشوده   یفضا   نیکه از ا  میشو متوجه م   دیآ وجود م به

   معن  نیبه ا ضای ب دی جانی. پس در ا دیگو را ديده و دارد به ما م  زهایچ نیبوده و ا  معناآتشفشان  ده،یبيرون پر

  شدند.   لینا بزرگ یهاتی ها در بحث و جدل به موفق انسان  که م ییکه بو ستین

  . دیگو را نم  نی. اریرا ممن کرد. نه خ  ممن  ری کار غ   عن ینمود    ضایب  ِ دی  فالن  مییگو  م  اوقات در فارس   گاه

العاده  خارق کارِ    یبند آمد    کم   یمعلم عشق خواست    نیباالخره ا  ،ذهنها افتادند به من انسان   دیگو م

 تواند  دروِن انسان م  شدۀوده گش  یکه بودن انسان، دِل انسان، فضا میاده یرا به انسان نشان داد. ما از کجا فهم 

  ی که انسان در زمان مجاز   میاده یاز کجا فهم  م،یاده یلحظه، از کجا فهم  ن یبشود به فکرش و عملش در ا  ی جار

 ها ن یکرده و ا  ییراهنما  کرده، خودِ زندگ  یی. خودش راهنمامیست یمن، ما ن  نی. اکند م   زندگ   یبا من مجاز 

فضا را   دیدان م اآلن  است که شما نیا اش معن هرحالبه  بوجود آمده است. نسانا  بوده که در زندگ ییهاپرش

 د ی  نی. ادیدان را م  نیا  وارد فکر و عملتان بشود.  تواند م  کند که تمام کائنات را اداره م  خردِ زندگ   د،ی باز کن

  .کند تان از آن خرد استفاده مشماست چون مرتب عمل  یضا یب

  . شوم هم دور نم لیخ  ول  خوانم م  اتیاب نیا ان یب یبرا  یاز مثنو  تیچند ب بله،

  د یاْلورست اَقْرب از حبلحق آنچه
  د یفکرت را بع  ِریفگنده ت تو

  ) ٢٣۵٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر ساخته  رهایکمان و ت یا
  و تو دور انداخته   ینزد دیص

  ) ٢٣۵۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دور اندازتر، او دورتر هرکه
  گنج است او مهجورتر  نیچن وز

  ) ٢٣۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حق،    ای خدا    میگوئ    و م  می دان که ما اسمش را خدا م  ی زیکه آن چ   دیگو م   جدامانده، دور افتاده.  عنی مهجور  

  ار یبس ی اما ما فکرها . طبق قانون الست؛میماست، ما از جنس او هست  عنیاز رگِ گردن به ماست.  تریاو نزد

   عن ی.  میشو که اصال در فکرمان گم م   میشو چنان مشغول فکر کردن م    عنی.  میکن را در دور دورها م   ی زیت
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را با    نیبرسد ا  تواند انسان به خدا م   یکه چه جور   میکن م   لیو تحل  میکن جستجو م  او را  میفکرمان دار  لۀیبوس

 قدرن یهستند، ا قیعم  قدرنی فکرها ا نیو ا  .میو حدس بزن میکن  و بررس  م یو برس می کن انی ب میخواه  فکرمان م

  . میفضا را باز کن  ای میبشو م یدهند که تسل جانبه هستند اصال به ما مجال نمهمه 

ذهنت    لۀیاست که بوس  ییهم فکرها  رهایذهنت کمان است و ت  ،یاو کمان ساخته   ریکه در ذهنت ت   کس  یا 

ص  ی نزد  دیص  ، کن م ت  دیاست.  تو  و  توست  م  رهای اصل  ص  یانداز را  به  بخورد  ن   د یکه    ست یخداوند، 

که    کسان   میدوراندازتر است او دورتر است. و اتفاقاً ما مالحظه کرد  کند فکر م  ترق یعم   هرکس  ؛یطور همان 

. من شوند تر به حضور زنده م دانشاه نرفتند راحت    اند، حت نشده  دهیشان همانندارند با دانش  یاد یسواد ز

بر حسب    ،یبشو   دهیآن همان  بااگر    خوب است ول   لیاست ها...، دانش داشتن خ   بیدانش داشتن ع  میگو نم

و به خدا   فکر کن  دیبا  اتیو بر حسب آن دانشِ کتاب   هست   ی. آدم روشنفکربابا.   ریکه تو د  ات فکر کن دانش

  کار را بند.  نیا خواه با ذهنت م یتو دار ،ی لحظه مستقر بشو نیدر ا ییایب ای  ،برس  و به زندگ برس

فهمنده    یتجسم کننده،    ی فکر کننده،    ی بشود. در ما    ذهنت متالش   دیکار با  نیا  یبرا  دید  میامروز خواه  

  م یفهم  . ممیکن با ذهنمان صحبت م  میما داراآلن    مثال  .فهمد است م  دیفهمنده وجود دارد که مف   ی  م،یبوئ

  دهد  به عسل آموزش مس، پنجاه نفر شاگرد نشستند دارد راجع هست در کالس در  معلم  یاست که    نیمثل ا

قاشق    یبشقاب و    یعسل را هم گذاشته،    شهیش  ی   . ولدیگو به عسل مها و اطالعات را راجع و تمام بحث

که موقع    شوند عسل گم م   ف ی. آن پنجاه تا دانشجو چنان در توص دیعسل بچش  نیاز ا  رونی رفتن ب  قعمو  دیگو م

 ف یکه توص   دیگو جا م آن   ستادهیاست. استاد ا  یجور چه   که عسل واقع   نندیبچشند ب  خواهند  رفتن نم   رونیب

 ی ر ید  زیچ  یعسل    نیا.. ا  ندیب م   چشد آن دانشجو از عسل م  وقت  ،عسل بچش  نیاز ا  دیحاال با  ؟ید یشن  را

  است. نیاست، اصل ا یجور مزه چه  نیا میکرد پنهان بود در آن فکرها، ما چه فکر م اشمزه  نیشد، ا

ما هم    خته،یهم ربه   فاتیشده، توص   فکرکننده متالش  چشد موقع که او عسل را م است، در آن  ن یهم هم  حضور 

   متالش   دیخدا بافهمنده موقع زنده شدن به    نیاست. اما ا  فهمنده وجود دارد آن من ذهن  ی   م،یفهم  اول م

. و میدارفهمنده را اگر ما نگه   نیا  نیبنابرا  پس.  د یشو. اگر هنوز بماند شما به او زنده نم زدیفرو بر  دیبشود. با

ه  ب فکرها   ترق یعم  یفکرها   ندازد،ی دور  ما  و  بخوان  م، یر یب  ادی   یبهتر   ی بند  بنو  میکتاب  که    م یسیمقاله 

و رابطۀ ما با    میهست   و ما از چه جنس  فیاست و توص  زنده شد و خدا از چه جنس  شود به خدا م   یجور چه 

به هدف   ای . آمیفکرها گم شد  نیدر ا  کهن یا  ی. برامیچش مزۀ عسل را نم   ول  میسینو را م  هاب کتا   نیخدا، همۀ ا

  : دیگو م ن یهم  ی. براما؟ نه  میرس م
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  دور اندازتر، او دورتر هرکه
  گنج است او مهجورتر  نیچن وز

  ) ٢٣۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که در    ییزهایو در چ   تانیدر فکرها  دییآ حضور، دورتر است. پس شما نم  نیعسل، از ا  نیگنج، از ا  نیچن   از

که در    دییگو لحظه، م  نیبه ا  دییآ . مدیکن فکر نم   یطور آن   د،یسینو اصال نم   .دی گم بشو  دیاها خواندهکتاب 

که من در اطرافش فضا باز کنم و    دهد آن را نشان م  ست، یآن مهم ن  دهد ذهن من نشان م  یزیلحظه چ  نیا

ها  . آن رونیب  دیبرو  د یتوانوگرنه نم   د یعسل بچش  نیاز ا  دیکه با  دیگو جا، م آن   ستادهیعمال مثل آن استاد که ا

عسل   د،یبچش  دیعسل با  نیاز ا  نه،  دیگو م  . عجله دارند.روند دارند م  اندده یعسل را فهم  کهن یا  الی هم به خ

که عسل را    دندیفهم ها را مکه آن   فهمند . مزدیر همه فرو م  هاف ی و آن توص  هادهی تمام آن فهم   چشند را که م

  .کردند م  تا آخر عمرشان زندگ  فاتیوگرنه با توص  دیبچشند. خوب شد استاد گفت بچش

  قرآن است: ۀی«حبل الْورِيدِ»، آ نیا دیدان طور که م ان . همبله

  خَلَقَْنا انسانَ ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَْفسه ونَحن اقْرب الَيه من حبل اْلورِيدِ.»  «ولَقَدْ
  .» میتریاز رگ گردنش به او نزد رایز م،ینفس او آگاه هست یهاو از وسوسه  میاده یرا آفر آدم  «ما

  ) ١۶ هی)، آ ۵٠سوره ق (  م،یکر قرآن(
  

هست؟     وسوسۀ نفس چ  دیشو متوجه م اآلن    م»، ینفس او آگاه هست  ی هاو از وسوسه   میاده یرا آفر   آدم  «ما

وسوسۀ    نی. اخواهم م   از آن زندگ  پرستم، من آن را م  دهد نشان ماآلن    که ذهن  یزیآن چ   دیگو م  ذهنمن 

  د یگو م  نه اطرافِ آن.  دهد، نشان م  ذهنمانکه    میهست  ی ز یچ  عالقمند به آن   یار یعنوان هشنفس است که ما به 

بپرد و فکر کند    یرید  دگی همان  یبه    دگ یهمان  یاز    ،ی فکر  ی از    خواهد نفسِ او که م  یهاما از وسوسه 

  م ی شو م  م،یشو ما هر موقع ناظرِ ذهنمان م  عنی  میخودِ او هست. چون  میآگاه هست  هاست دگ یدر همان   زندگ

  . میخودِ او هست  عن ی. میتریاو نزد  هاز رگ گردن ب رایز می نیب استاد م قیاستاد؛ از طر

  : دیگو م  یبعد تی. سه ببله

  بشت  شهیخود را از اند فلسف 
  گنج، پشت  یِسو: بِدَو، کوراست گو

  ) ٢٣۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دود : بِدَو، چندانکه افزون م گو
  شودمرادِ دل جداتر م  از
  ) ٢٣۵٧ تیششم، ب ،دفتری مثنو ،ی (مولو

  ار یبفت آن شهر  نایف جاهدُوا
  قرار یب یعنّا نگفت ا  جاهدوا

  ) ٢٣۵٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : طورن یو هم  

الَّذِيندُوا  «واهج «.يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهف  
  است.»  وکاران ی. و خدا با نمیکن م  تشانیهدا شی خو یهارا که در راه ما مجاهدت کنند. به راه  «کسان

  ) )۶٩(  هی )، آ٢٩سورۀ عنکبوت(  م،یکر قرآن(
  

چسب  کس  عنی  ،فلسف  نیبنابرا  پس ذهن  به  باورها   دهیکه  م  ذهن   یبر حسب  م   کند، عمل  در    کند، فکر 

   از خرد زندگ   کند لحظه فضا را باز نم  نیستهان است که در ام  منطق  همان فلسف  نیگم شده، ا  شیفکرها

اند در  را  بند. خودش  است. ک من   یهاشهیاستفاده  کرده  از بس فکر  از چه جنس  هدار کشته  و    خدا  است 

برسد. بو برو و بو بِدُو که پشتت به گنج است،    خواهد !؟ منتها با فکرش مدی به آن رس  شود م  یور جچه 

  ما   .شود از هدف دورتر م    عنی  دود، پشتش به گنج است، به هدف است، دارد به آن سو م  کس  ی مثل    عنی

را    کار ن یبعد ا  کنم را م کارن یکه، من ا  میکن م   نیبش یپ  م، یکن . دورتر فکر ممیروم   ترق یهرچه در ذهنمان عم

! بو بدو،  میده م  ادیهم    رانی. به درسم به خدا م  جا،ن یا  کنم را م  کارنیبعد ا  کنم، را م  کارنیبعد ا  کنم، م

حاال، خودت    ن یلحظه، هم  ن یگنج ا  کهن یا  یبرا  ، ی شواز گنج دورتر م   ، یپشتت به گنج است هرچقدر تندتر بدو 

فضا را باز کن اطرافش را    دهد که ذهنت نشان م  یزیچآن   کهن یا  یجا لحظه به  نیا چه؟   عن یلحظه    نیا  ، تهس

   و با آن ه  یآن را اسباب کرد  ،آن را گرفت  دهد را که ذهنت نشان م  یز یچآن  تو اطرافش گنج است.    ن،یبب

هر چه    . به او بو بدو!یشو دورتر م    کن کار م  ترقی عم  ، کن با آن کار م  عتریو هرچه سر  کن کار م   یدار

  .  یشو از مرادِ دل که زنده شدن به خداوند است دورتر م  یدو م شتریب

  د، یلحظه فضا را باز کن  نیا   عنی  نا»ی . «جاهدُوا فدیاست، خداوند گفته است: در من کار کن  فته  : او به مادیگو م

از    رونی. بدهد لحظه نشان م  نیرا که ذهن شما در ا  نه راه  دیریلحظه ب  نیراه من را در ا  د،یدر من کار کن

ا  از زندگ   رونیمن کار نکن، ب با    ، در ذهن کار کن  ، با ذهن کار کن  کهن یا  عن یلحظه. «جاهدوا عنّا»    ن یدر 
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   عنی.  خداوند کار کن  رونی ب  ول  ،ی ریمثل خودت هم کم ب   رانیاز د  ،خودت فکر کن   ،خودت کار کن

صورت حضور ناظر در من کار کن، نه از من جدا بشو و در ذهن  کار کنم، تو فضا را باز کن به   دیمن با  دیگو م

  : دیگو . بله! بعد مهست  قراریب نیهم   یکار کن. برا

  کنعان کو ز ننگِ نوح رفت   همچو
  آن کوه زفت   یفراِز قلّه بر 
  ) ٢٣۵٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او خالص  جستتر همافزون هرچه
  جداتر از مناص  شدکه م یسو 

  ) ٢٣۶٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  . میعظ  عنی:  زفتپناهاه.  عنی: مناص

که من به   دان م  ، کن م  حتیکه: «چقدر نص   گفت کنعان پسر نوح بود و به پدرش م  دیدان که م  طور همان 

  ا ی : «پسرم بگفت ممن فکر خودم را دارم».  ستم،یهم به تو قائل ن یاعتبار چیه کنم، تو گوش نم یهاحت ینص

  جا ن یپسر نوح که نوح در ا  م، یکنعان هست  می نیلحظه بب  ن یدرست مثل ما. ما در ا  عنیبشو»،    ییتای  سوار کشت

فضا را باز کن به    ایکه به حرف من گوش بده، ب  دیگو عشق، خداوند م  یمدرسه   در  همان معلم عشق است.

و در    میکن آن بنا م  یرا رو   مان  زندگ  م،یریگ م  دهد را که ذهن نشان م  ی زیوارد بشو. ما آن چ   ییتای   کشت

گفته، عجب    لسوفیفالن ف  را مثال  ن ی: «آقا امییگو م   م،یگرد فکر م  نیتر جا دنبال عالو در آن   م،یمان  ذهن م

  ها ن یما ا  نیا  یجا باور، بد بوده است حاال به   نیباور، ا  نیباور، ا  نی. امیشو م  دهیهمان  نیبا ا  ن»،یاست ا  یفکر

  هست، فالن عالم هست.   لسوفیمال فالن ف نیا نیباور است، بب  نیاصال بهتر  نیکه ا میرا گذاشت 

اآلن    من برتر از تو هستم. شما  گفت کوچ کند، م  خواست پسر کنعان از نوح ننگ داشت، خودش را نم  پس

  ن ینه، ا  دیگو م  کند، فضا را باز م   رید  یکه من از تو برترم، من فکر خودم را دارم.    دییگو به خداوند م

من   بافم که من م  ییزهایچ از  م  ارزشو    دیآ م  امذهناسمش فکر است،  برحسب    هانیا  دانم، ندارد، من 

 دیدان قلّه. م  نیرفت فراز باالتر  پس  ام.خسته شده   ریدرد به من داده است که من د   قدرن یا  هاست، دگ یهمان 

ها، در موج مسائل،  و در موج آن   ها دگیدر همان  دیواقعاً غرق بشو  دیخواه  که پسر کنعان غرق شد. حاال شما م
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  یی فضاگشا  قیاز طر  دیبشو  یی تای  یفضا  عن ینوح    سوار کشت  دیخواه م  ای  دیغرق بشو  دیخواه  موج دردها؟ م

  .د یریب میتصم  لحظه؟نیدر ا

   عن ی   کوه و از کشت  ی سوبه   رفت کند، رها بشود، م  دایپ   که خالص  جست تر مکنعان هرچه افزون   دیگو م

است، از آن    ییتای  ی شده است، فضا گشوده  ی فضا   عن ینوح است،     کشتاآلن    پناهاه، که تنها پناهاه ما 

به    دیدار  دیتاک  د؟یشو دورتر م  ، ییتای  ینوح، فضا   . حاال شما چه؟ شما واقعاً از پناهاه، کشت شد دورتر م 

 که    از معلّم  دیکش نه، شما خجالت نم   ای خودتان؟   ذهنمن  یهاخودتان، روش   دهی همان  ی من خودتان، فکرها

از    دینبا  ریکه بابا من اشتباه کردم؟ ما که د  دییاست، خداوند است، بو  در کالس است که خود زندگاآلن  

. من که  شوم اشتباه کردم کوچ م  م یبو  اگر من به فالن   م ییگو م مان ذهنبا من   ا . ممیخداوند خجالت بش

 توانم  هست، نم  ی هست و خوار  کوچ  کهنیاشتباه کردم، ا  میام بوساله است اگر به پسر پانزده    پنجاه سالم

  . بله! دییبو دیتوانبه خداوند که م  . ولمیبو

  جامعشان راه ببست   گفتند بس فرق
  به جامع چو نهادند دو صد فرق فزود رو

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ی لحظه    نی. ادیشناس راهش را شما م  ر، یکننده. جمع کننده خداست. مشخّص است د  جمع    عنی:  جامع

شما    میشده که در تسلگشوده  یاست. فضا  ذهنمن   ینده یذهن نما  نیا  دهد، ذهن شما نشان م  افتد، م  اتّفاق

   عن ی  دیحضور ناظر و شاهد شُد  وقعشاهد، هر م   ای حضور ناظر    دیشو و شما م  دهد خودش را به شما نشان م

نهد از المان» دائماً حاضر است    ی قدم بر و  «حق  خداوند آمده است به مرکزتان  ، فضا باز شده است و زندگ

شما را جمع کند.    دیایکه آن ب  ها،ه یبه حاش  دیبران  د،یشما اجسام را هل بده  کهنیشرط ابه مرکز شما به   دیای که ب

  ن یبه هر کدام از ا  مییآ م   ها. وقتدر آن   می شد  یگذاره یکه ما سرما  ها دگیاز چه جمع کند؟ از تمام آن همان

   حت   رود، م   میده خودمان را م  ای را    مان از زندگ   قسمت  ی   )]ذهن(افسانه من   ٩ل شماره[ش  هان یچقطهن

ا  بعض به تلهبه   زندگ  هان ی چنقطه   نیاز  رنجش افتاده  نشده است،     زندگ   ها زندگصورت رنجش هستند که 

  جا مانده است. افتاده آن 

را  نیا ان یاند. ما در مورد ادتفرقه را دامن زده نیاند، بنابراها توجه کرده ها فقط به تفاوت انسان  ن یکه ا  دیگو م

نگاه کنمینیب م شما  تار  دی.  بب  خیبه  ا  دین یکه  آن   انیاد  نیکه  همۀ  دکه  وقت   نیها  بودند،  ها انسان   خدا 

سبب جدل و جنگ    هاتفاوت   اند.کرده   د یتأک  هاتفاوت   یرو   رقدو باورپرست شدند، چه   دند یرا پرست  شانذهنمن 
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برا م  کهن یا  یشد،  به  گفتند هرکدام  من  اکه  است    میها دگ یهمان  کهنیخاطر    دانستند  نم‐متفاوت 

  ندارم یمن از تو متفاوتم و من د  نیپس بنابرا  ‐دهد آن هستند که ذهنشان نشان م  کردند فکر م  ست، دگ یهمان 

  م، یرا درست انجام نده  مانی ندار یکه ما د  دیشو کافر را بشد. شما سبب م  دیبا  نداریو د  دیشما کافر هست 

  هم زدند.   غمبران یحرف را مردم به پ  نی. هم کند شما ما را نگران م دنیاصال د

ها را ارائه کردند،  فرق   ارائه کردند و وقت   صورت ذهنرا به  ی ادی ز  ی هافرق   شدهدهیهمان   یها انسان   نیبنابرا  پس

، خداوند، راه را  انسان)]  یوجود   قتی(حق   ١٠[شل شماره  شود کننده که در درون ما باز م جمع   عن ی«جامع»  

  م، یکه به او مجدداً زنده بشو  م ینکرد  دای ما راه پ  هم را بست،    هم راه زندگ    عنیبست. «راه را بست»    شانیبر ا

فکرها   میما گم شد نفهم  مانی در  . پس  میهست   ذهنمن   نیهم  میما فکر کرد  م،یهست  اصال چه کس   میدیو 

  ها. تفاوت  یکردن رو  دیها شروع کردند به تأک انسان

بس  «فرق ببست» م   گفتند  راه  ببست» و «جامعشان  راه  برا  معن   نیا  تواند جامعشان  هر    یرا هم بدهد که 

  دهیرا زنده کند و بلند کند و د  اش ذهنکرد در تفاوت که من   دیکار را کرد و تأک   نی که ا  که، هر انسان  یافرقه

  ل یهم که تش   یا. شما در خانواده دیکرد  به را حتمًا تجر  نیتان اشخص   بشود، دچار درد شد و شما در زندگ 

درد منجر شد. درد منجر شد  به   نیکه ا  دیدیهمسرتان، د  نیها بتفاوت   یرو  دیکرد  دی تأک  دیآمد  وقت  د،یداد

  توانست  رابطه م  نیشد. حاال ا  جادیدرد ا  د،یکن بوده درست استفاده نم  که رابطۀ عشق  یارابطه   نیشما از ا  عنی

و به آن عنصر مشترک    دیکرد خودتان کار م  یرو   د،یکرد م   ییفضاگشا  تانیکند اگر هر دو  ینزد  اشما را به خد

  .دیکرد م  دیشما و او تأک نیبست ا  که خوِد زندگ

صورت رفتند به   نیکردند در ا  لیرا گذاشتند مرکزشان و به باور تبد  هان یساختند و د  ذهنکه من    مردم  پس

راه    نیا  ن یکردند و خداوند گفت بب  جادیکردند و درد ا  زهیها و جنگ راه انداختند، ستتفاوت   یرو   دکردنیراه تأک 

شد ما    یطورن یگفتند که حاال که ا  حاال  .ستین   راه درست  نینشان بدهم که ا  دیقدر من به شما باچه   ست،ین

تفاوت   تیدر آن وضع  خدا «رو به جامع چو نهادند»  یسوبه  میبرو با   گفتند م   کردند، م  دی ها تأککه به  حق 

آقا حق با ماست، د با هم  ن یماست، گفتند  با آن    نیخدا. با آن د  ی سوبه   م یرو م  نید  ن یما معتبر است ما 

از   ست،یراه ن  نینشان بدهد ا زندگ   خواسته رو نهادند باز هم فرق اضافه شد. م عجام  ی سوکه به  ها دگ یهمان 

  .نیا ریواضح است د د، یاستفاده کن دیمن با

گذاشتند و    زندگ  یسورو به  )]ذهن(افسانه من   ٩[شل شماره  ها و انباشتگ  هادگ یهمان  نیبا ا  نیپس بنابرا

باور است و    ن یمجموعۀ باورها بهتر نیا  کنند  که درست است که فکر م دندیها باز هم افزوده شد و فهم تفاوت 
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خودمان تفرقه راه    نی سبب شد که ما ب  نیهم ا  زبا   م،ی است، ما از همه باالتر هست   نیبهتر  نید  ا ی  مذهب  نیا

را     یمذهب هست، هرکدام مذاهب آن    تان یچند  نید   یکه در    د ینیب است که شما م  ن یهم  ی. برا میندازیب

  .کشند را م  ری همد کنند، جنگ م   کنند،م   زهیبا هم ست داند، کافر م

دور من را    د یندازی باورها را ب  نی! شما ادیکن که از من استفاده نم   د ینیب که مر نم  دهد دارد نشان م  خداوند

  ی رو   کهن یا  یجا ، من عنصر مشترک هستم. شما به انسان)]  یوجود   قتی(حق   ١٠[شل شمارهبه مرکزتان    دیاور یب

  ی که من هستم؛ برا  دیبه آن توجه کن  د،یکه مشترک هست  یزی چ  آندر    د،ی کن  یمن را شر  د،ی کن  دیها تأکفرق

و    ییحواسش به خودش باشد با فضاگشا  دیبا  رکس. پس هدیبه من زنده بشو  دیبه من، با   دیکن   دیتأک  کهنیا

را که من هستم،    ریمرکزِ د  ی  تواند مرکز م  نیبه مرکزش ا  اوردی به مرکزش، اگر من را ب  اوردیمن را ب  میتسل

ها به عشق انسان   واشیواشی  جه یو درنت  کند م  ییها شناساخدا خودش را در آدم  ای   کند. زندگ  ییآن را شناسا

  . شوند زنده م

  د ییگو اش مبود که شما همه   ذهنبا من   ذهنمن  ۀتان با همسرتان تا حاال رابطکه رابطه  دیشو شما متوجه م 

  ۀ است، خانواد  یطور نیما ا  ۀخانواد  ندیگو م  یطورنی که همسرها ا  دی نیب م  زندگ  مدت یاز  ها، پستفاوت 

اآن آ  یطورن یها  نم   سوادیشان بافتاده هستند، همه ها عقبن است.  پا  لیخ   یِکارها   دانم و   آقا    نییسطح و 

به   م یخور و اصال ما نم  کردهل یو تحص  تیما سطح باال هستند و همه باترب  ۀخانواد  هستند ول هان یو ا تیتربیب

حرف   نیحرف را زده، مادرش ا  نیحرف را زده، برادرش ا  نیحرف را زده، خواهرِ همسرِ من ا  نیآن، ا نی. ببهم

   آن حق است، زندگ  مییگو که ما م  اگر آن عنصرِ مشترک، آن  ولاست، تفاوت.    یطور پدرشان آن   ده،را ز

  م، یکه ما مثال مسلمان هست دیگفت . شما م شد م  با یها زتفاوت   دم،ید را م  است، در مرکزِ من بود و آن زندگ

ا  نیا  شانیا را دارد، ما  آن   ن یمذهب  ا  بای چقدر ز  خواند، نماز م  یطورمذهب را، آن  نماز    یطور نیاست، ما 

اصال چقدر   با،ی تفاوت را ما ز نی. اصال ااست، چه عال  بای تفاوت چقدر ز ن یا متفاوت است، ول  ن یا م،یخوان م

از    د،یستیاز جنسِ او ن  وقت.  دیاز جنِس او هست   دیدار  ن یقیاست، چون در درون شما    یطور ن یخوب است که ا

خودش را دارد به    یهاخداوند راه  ای  زندگ   عن یراه را بسته،    دهد، تفاوت به شما درد م  نیا  د،یاو دور افتاد

  .  دیرو با فکرتان م  دیما دار ش د،یرو شما نشان بدهد که شما راه را غلط م

است،    عال  ل یخ  شیا خانم کتاب خوانده، فکرهایآقا    نیا  مییگو گفت: «هر که دوراندازتر، او دورتر». ما م

زندگ  ایآ  داند، را م  زی چجامع است، همه   لیخ با    به  اتحاد مجدد  به  هم زنده است؟ به عشق، به وحدت، 
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  کند،  را آلوده م  نی هم زم  کند، هم خودش را آلوده م   کند،شده؟ نه، نشده، نشده دارد وقت تلف م  لیخداوند نا

  . دییگو . پس شما فرق نم کشد م  حرافهم شما را به ان

.  دیخودتان اعمال کن   به زندگ  دیهم سازگار است، با  ن ی د  یهابا کتاب   ناًی که ع  دیشما بخوان   دیرا با  هاتیب  نیا

  م، یگو من فرق نم  »،کنم. «فرق گفتند بس  اده یخودم پ  یِ رو  توانم م یجور را من چه   ن یکه ا  د یفکر کن  د ینیبنش

  ا ی است    یی روستا  ای است    شهرستان   دانم نم  نیاست، ا  د یاست سف  اهی س  نیکه ا  کنم نم  دیها تأک من به تفاوت 

  کند،  جمع نم   میها دگ یکننده من را از همان جمع   م، یتفاوت را بو  ن یگر اا  دانم است. من م  یی است، کجا  تهران

  یِ سو جامع، به   یِسوبه   ذهنمن   نیبا ا  ها، دگ یهمان   نیبست خواهم خورد. من با ا من به درد خواهم خورد، به بن

  خواهم کرد. شتر یروز حسِ تفاوتِ بو روزبه  د ینخواهم رس دانم  من م  روم، خداوند نم 

که عجب مردم،    دییکه بو  دیداشته باش   ذهنمن   ۀافسان  ی  د،یکن م   زندگ  جهان وقت  نیدر ا  دیخواه شما م 

  راز یاست و غ  فرهنگیاست و ب  دانشیاست و ب  عقلیب  یجور  ی  هستند، هرکس   کلمه را، عوض   نیا  دیببخش

.  نم یب من درست نم  نم،یبم   یطور ن یا  طهستم، من فق   فرهنگی که فقط من ب  میکن کر نمف  چیمن. ه   رازیمن، غ 

 اآلن .  کردم ها کم مبه آن  ،ی طورآن  دمید . تازه اگر مدمید مردم را از جنسِ خدا م   نیا  دمید اگر درست م

. شما چه میما هم متفاوت هست   د،یشما متفاوت هست   میگو دارم م   نمیب تفرقه م  قی و ازطر  نمیب که متفاوت م

  م، یاصال جدا از هم هست  م،یبا هم فرق دار   لی: آقا ما خ دییبو  د یبرس   اگر به کس  دیآور دست م به   محصول 

رفتارمان، از کجا    دانم که رنگمان، نم  حالن یدرع  ول  شود؟ شما م  سببِ دوست  نیکه ا  م،یندار  اشتراک  چیه

و    دی زنده باش به زندگ  تانی مرکز  ۀمتفاوت است، در درون، در آن هست  هان یا  م،یدار   التیچقدر تحص   م، یهست

تفاوت دارد در    ل یاست. خ  بایآدم چقدر ز  نیبابا ا  یکه ا  دید  دیخواه   دیکن  ییهمان را در آن شخص شناسا

  است.  یطور ن یخوب است ااست، چقدر   بای چقدر ز تفاوتِ سطح  نیا سطح، ول

 *** بخش دوم  انیپا ***
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  . میرا بهتر بفهم   قبل تیکه ما آن ب کند کم م یاز مثنو  تیسه ب نیا

  تو قسمت شده بر صد مهم  عقل
  هزاران آرزو و طم و رِم  بر 
  ) ٣٢٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کرد اَجزا را به عشق   دی با جمع
  خوش چون سمرقند و دمشق  یشو تو

  ) ٣٢٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اشتباهزِ  یچون جمع گرد ،یجوجو
  پادشاه  یتوان زد بر تو سه پس

  ) ٣٢٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کوچ و بزرگ    یآرزوها   عنیطم و رِم   جانیدر ا  و خاک ول  نیو آب فراوان است و رِم زم  ای در  طم به معن  و

  ادمان ی   داشت.  م یخواه   زندگ  م یکه اگر ما به آن برس   دهد که ذهن نشان م  ی زیآن چ   ،ی و یدن  ی آرزوها ،ی ویدن

  م یاور یرا بدست ب  زهایچ  نیکه اگر ا  مینیب م   یطور نیا  می فکر هست   نیدر ا  شهیما هم  زهایبا چ   دگ یباشد در همان

  است.   ده یهمان یزها یچ   نیدر ا زندگ  کهنیا ی برا  دیرس  میخواه  به زندگ

هم  عن یجوجو    عنی  جوجو ما،  عقل  پس  جو،  به  جو  ذره،  ا  زندگ  طورن یذره  درونِ  شده  قسمت    ن یما، 

  که  از عقل ما را دارد، در حال  قسمت   هانیهرکدام از ا،  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ده یهمان  ی هان یچنقطه

  د ی ، ما با (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره شده استگشوده   یفضا  ن یعقل ما اگر عقل خدا باشد در هم

ا  می نرا جمع ک   هانیا تا    پس  . ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره هان یچنقطه  نیاز  عقل تو قسمت شده بر صد 

  و   ادی ز  عن یهزار نماِد کثرت است    ،ها برسکه اگر به آن  یتُو مانده و هزاران تا آرزو دار   رفته آن و    دگ یهمان 

  شما.  کوچ و بزرگِ زندگ یزها یچ  عنیکوچ و بزرگ، طم و رِم  یآرزوها 

   عقل شما را و زندگ   نیآن معلم عشق، خداوند در مرکز شما ا  دیکن فضا را باز م  وقت  عنی: عشق،  دیگو م  حاال 

شما با    عنی  کند جمع م  کند م  ییشناسا  ی  ی،  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره هان یچنقطه   نیشما را از ا

آن    ییبا شناسا    .هاستدگ یمانه  ای  هان ی چنقطه  نیاز ا  یشما در کدام   که عقل شما و زندگ دیفهم او م  دِید

   عنیکرد اَجزا را به عشق»، «اَجزا را به عشق»،    د یاست. پس «جمع با  یبا آزاد  یمساو  ییشناسا  شود، آزاد م 

پخش و    ن یشما را جمع کند از ا  عنیها را جمع کند  آن    و خودِ زندگ   فَکان کن   قضا و   دی فضا را باز کن  د یشما با

(حقیقت    ١٠[شل شماره است با مرکزِ عدم  که خال  دی بشو  رونتاند  یتا شما فضا   ها، دگیدر همان   پال شدگ
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با مرکز عدم خوش است شاد است مثل سمرقند و دمشق که زمانِ موالنا از   خال یفضا  نی، و اوجودی انسان)] 

درونِ    یاگر فضا   میدان که ما م  ،یشاد بودند. تو مثل سمرقند و دمشق شاد بشو   ار ی آباد بودند و بس  یشهرها 

  دفعه  ی  نیا  ا یآ   . ولمیکنم   دا یپ  سببیب  یِ هم شاد  می کن م  دایباز بشود به موازات باز شدن ما هم عقل پ  ما

    شود؟ آزاد م 

،  به اندازۀ جو، ذره ذره  یجوجو   عنی  یو ذره ذره، جوجو   واشی  واش ی  نیکه نه ا  دیگو ها مآدم  شتریب  ی برا  موالنا

  مان، یاز بزرگترها میگرفت ادی میکرد دیتقل میاکوچ بوده  میابچه بوده موقع  یما  عنیاگر از اشتباه، اشتباه 

اشتباه بوده    ن ی، اذهن)](افسانه من   ٩[شل شمارههادگ یهمان   نیدر ا  م یکن   ی گذارهی مان را سرماخودمان و عقل

با    میاشده   دهیهمان  و در بچ  میا. حاال اشتباه کرده رندیب  توانستند را م  ش یاشتباه را جلو  دین یبب  پساست.  

مان را، جامعه را    پدر و مادرمان را، خانوادۀ   میی ایب  دیبا   ا ی؛ آذهن)](افسانه من   ٩[شل شمارههان ی چنقطه  نیا

  . میندار یاچاره   چی. همیذره ذره آزاد بشو دیبا فقط نه. م؟ی خودمان را مالمت کن ای

  اشتباهزِ  یچون جمع گرد ،یجوجو
  پادشاه  یتوان زد بر تو سه پس

  ) ٣٢٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن ی.  زنند خالص م  ی سه به طال  ر؛ید  ی که تو کامال از جنسِ خداوند شد   مییبو  میتوان پادشاه زدن، م   سۀ

   عن ی  ،یخداوند شد   جیباز بشود تو سۀ را  تینهای، ب(حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره فضا  نیاگر ا

که   وقتش است که تا زمان  ریو شما د یشد  لیالتحصکه طبق غزلِ امروز از مدرسۀ عشق فارغ  یشد یشاگرد

  ی ر یکارِ د ،یهم که فوت شد  به همه، وقت  عت،یها، به طب به انسان  مثل موالنا کم کن  جهان هست نیدر ا

  : رید تیخُب، ب  ،یدار  یر ید فی با شما هست. وظا

  حد یمحدود بد و جامع و فارق ب  فکر 
  محدود بد، آن محو شد از نامحدود  آنچه

  ) ٧٩٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

محدود هستند، از جنس جسم هستند، ما بر حسب    ها دگیهمان  کهن یا  یفکر انسان محدود است، برا  ب،و خُ

ها هم  . و از جسم میشناس ها را م جسم   نیا  ی . فقط تا حدودمیدار  جسم  یار یو هش  م یکن فکر م  ها دگ یهمان 

گذارنده که من کجا کننده و فرق جمع    . و فکر ما در ذهن محدود است ولمیکن بهتر استفاده م  شتر یهرچه ب  یبرا
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توجه    دیاصطالحات با  نیکننده. بازهم اجمع   عنیگذارنده؛ جامع  فرق    عنیفارق      دارم.  یشدم و چه درد   دهیهمان 

  اند. سادۀ خودشان بار برده شده  یِدر معنا  دی کن

  حد یمحدود بد و جامع و فارق ب  فکر 
  محدود بد، آن محو شد از نامحدود  آنچه

  ) ٧٩٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

را    قانون  ی  تیب  نی. اشود آمدن نامحدود محو م  لۀی که محدود است بوس   یز یچکه آن   دیگو م  نیبنابرا  پس

به    دگ یهمان   ی ، که از  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره حالت  نیکه انسان در ا  دیگو . مدهد به ما نشان م 

ا  پرد، م  رید   دگی همان  ی اما  (حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره شدهگشوده   ی فضا  نی فکرش محدود است 

  م یشناس م   شتریو اصل خودمان را ب  میشوتر مبه او زنده   م یکن ، و خداوند که هرچه ما فضا را بازتر مانسان)]

فرق   نیا و  است  جامع  اکه  است،  که  ذهنمن   پساست.    حدیب  نیگذارنده  ما   اصل است.  محدود  با    ما 

  ن یاست، ا  اصل ما که خوِد زندگ   نینامحدود است و ا  ن یا  م یهست  نیکه ا  م یکن م  ییشدن فضا ما شناساگشوده

  جمع کننده است. 

ا  ا  دیشو شما متوجه م اآلن    کهن یا  یبرا   کنم م  د یکه من دارم تأک  هانیمهم است    د ی ای ن  تیمحدود  نیکه با 

به  کند شروع م تیمحدود  شود، به مرکز شما و فضا باز م دیآ م  ینامحدود اما وقت د،یرا بشناس  ینامحدود 

 د یشو نم  دهیکه د  دیستین  نیو نگران ا  دیشوب  دهید  دیخواه  حالت شما نم  نیتر شدن، و در اکوچ   زش، یفرور

  ت یمحدود  دِیما از د جیتدربهاست.  تیمحدود  دیآن د د ییگو . م دهد نم تیو اهم کند  به شما توجه نم  و کس

  ت ی نهایفراوان است، ما از جنس ب  زیهمه چ  ینامحدود  دِی. با دمینیب م  ینامحدود  دِ یو با د  میشو خالص م

  م ی کن را روز به روز تجربه م   نی. عمال امیبشو  تینهایب  که   میشو آزاد م  واشی  واشی  می که ما دار  مینیب . ممیهست

که من تا حاال فکر    دیکنخوب درک م اآلن    شما  .دیکن  را عمل م  تیکار را. همان ب  نیا  دیکن م اآلن    و شما

جامع و فارق    نیا  دهم اجازه م  . منتوانم ام نمجمع کنم. با ذهنم، با من   توانستمکه خودم، خودم را م   کردم م

[شل  حالت    نیا  ،ذهنمن   عنیکه در شما محدود است    یز یچآن   نیبنابرا  است من را جمع کند.  حدی که ب

اذهن)] (افسانه من   ٩شماره    جاد یا  تیمحدود است و محدود  ها دگیبر حسب همان  دنیمحدود است. د  نی، 

  . کند  و ما را محدود م کند م

را   هان یتا ا  میخواه م   ساخته شده و دائماً  ها دگ یهمان   نیکه بر حسب ا  میهست  جسم   نیهم  میکن فکر م  ما

امیستین  نیا  .میکن   ادتریز آن   تیمحدود  دید  نی.  و  بود که  ی زیچاست  محدود  هشاآلن    که  ناظر    ی اریبا 
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  لۀ یس. منتها بوشود با گشودن فضا محو م  واشی واشی ن ی. ا(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره مینیب م

  .تیخودِ محدود  لۀیوسنامحدود نه به 

  :د یگو . مخوانم م  تانیرا برا  یاز مثنو  تیچند ب نیا بله،

  نفس مطمئنّه در جسد  یرو
  کشد فکرت م  یناخن ها  زخم

  ) ۵۵٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بد ناخن پر زهر دان  فکرتِ
  جان  یدر تَعمق رو خراشدم

  ) ۵۵٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اشال را  ۀعقد دیگشا تا
  را  لی ب نیحدَث کرده ست زر در

  ) ۵۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا ی  نی: سرگ حدَث؛  : گرهعقده  است.  ییاز عقل جز  یرودنباله   به معن   جان یدر ا  ،یو کنجاو   شی: دوراندتعمق

مطْمئنه هم   دیدان م   نفس مطمئنه  طورن یهم  و؛  مدفوع ا  نینفس  به  و مربوط  ماست. اصل ماست.    ن یحضور 

  سوره فجر است. ٢٨و   ٢٧ یها هیآ

»ای ا ا یتُه جِعئنَّةُ، ارطْمالم النَّفْس  َلا  اضر ِِبرةًی  ضرمم  »ةً ی به   دهیخشنود و پسند  افتهیروح آرامش    ی«ا  :دیگو

  پروردگارت باز گرد.»  یسو

گفت:    د، یاست که شما امروز در غزل داشت    و مرض  راض  نی. هم ستین  ی ترجمۀ جالب  دیشا  دهیخشنودِ پسند  البته

   و مرض   راض  ده،یخشنوِد پسند  عنی  .دیشو شما بالفاصله حضور ناظر م  شوند م   ی  «عاشق و معشوق» وقت 

  د یشو م  ی  و شما وقت  و زندگ  خدا  .دیو خدا هست  دیهست  صورت حضور ناظر، شما از جنس زندگ به   عنی

   و مرض   راض  نیحضور ناظر شما هم  نی. و اشوند م   یمشخص است که عاشق و معشوق و عشق همه    نیا

  زها یحسب چ بر    وقت  ذهنکه من   دیگو م  پس  چه.    عنی  دیدان ترجمه کردند، شما م   ی طور ن یا  ر یحاال داست.  

م ممن   یفکرها   عن ی  کند فکر  رو   میکن دار  ما  هش  یِ ما،  ناخن به   مانی ار ی روحمان،    ن یزَهرآگ  یهااصطالح 

مثل ناخن پر زَهر است    دهی فکر همان   عنی فکرت بد  که    دیگو م  نیهم   ی برا  را.  مان یرو   میخراش م   عن ی.  میکش م

  .خراشد م  روح ما را  یما را، رو   یاریهش  یجانِ ما را، رو  یکه رو
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  جاد یمانع ا  د،یدان م  ریرا د  نیا  کند، م  جادیگره ا  دیدان . شما م کند م  جادیدرواقع مسئله ا  ذهنمن   نیا  و

   و وقت  میکن م   جادیمسئله ا  عنوان عقل جزئما به  ایمسائلش را حل کند    دیآ . بعد ممی.، امروز گفت کند م

  ن یسرگ  ای مدفوع    دیببخش  یتو   میکن امتداد خدا را م  عنی  لیبن ی. زَرمیگره را حل کن  م،یرا حل کن   نیا  میخواه م

آن    یبو  .شود بلند م   ترشی آن ب  یو بو   میزن هم م . بهمی زیر هم مرا به   ها ندگ یهما  ن یمرتب ا   عنی.  ها دگ یهمان 

  .شود م  ادتریباز هم درد ز عن ی شود بلند م

  ی جالحظه شما به  نی: هرموقع در ادیگو م  دهد، م  حیموالنا توض  ندهیگره و مسئله را با فکر هما  جادیا  نیهم  پس

با    دگی. و هر هماندیخَراش صورت روحتان را م   دیدار  د، یریگم  را  دهد که ذهن نشان مشده آنگشوده   یفضا 

صورت فکر به مرکزمان  به  رون یرا از ب  یز یچ ی   عنیبا درد همراه است؟    دگ یدرد همراه است. چرا هر همان

   موقع  ی بِند، منتها    شی کار  ی روح ما    د یرا با  نی. و ادیگو را م   نی خواهد شد. دارد هم  جاد یدرد ا  میاور یب

  ،  و در حضور ناظر زندگ  کنم صورت حضور ناظر نگاه ممن به   دییگو که شما م   میهست  داریب  قدرن یما ااآلن    است

  ی برا  کنم؛ من خودم دارم کار م   دییگو است نه شما م    موقع  ی  .کند در مرکز من است، او دارد کار م   اوندخد

  است.من مهم شده آن مرکزم شده یبرا لحظه، آن نیدر ا دهد ذهن دارد نشان م  کهی زیآن چ  کهنیا

   حضور ناظر شماست و خرد زندگ  نیرا که هم   نیزر  لیتان بحل مسئله   یو برا  دیکن م  جادیشما مسئله ا  خوب،

مسئله و    جاد یا  یبرا  د یکنبله استفاده م   د،یکن و از آن استفاده نم  دیکن آلوده م   دیاست و معلم ماست، دار

اتفاق  دیشو متوجه م  که  حاال  درسته؟!  نیا  درد. ا  دییآ شما نم  افتد،م   چه  حل آن    یبرا  د،یکن  جادیمسئله 

فرو کن   لیبن یدوباره زر نم  دییگو عقب، م  دیکش م   شما   .ذهنمن   یهاکثافت   نیا  ی تو  د یرا    ر، ید  توانم من 

  کم کند.   زندگ نیا  کنم صورت حضور ناظر نگاه مبذار فضا را باز کنم به 

گره درست    ، یعقده درست کرد   ،ی مسئله درست کرد  ی ادی که تو مقدار ز  دیگو م  د،یگو را م   هان یهم اآلن    و

  خچۀ یشما اگر به تار  ریکه اول زدم د  حرف  نیهم   .یاستاد شد   ذهنمن   لۀیوسبه  هانیو در باز کردن ا  یکرد

ا  دید  دی خواه  د، یخودتان نگاه کن  زندگ    ی. و هر موقع  دیاو مسئله حل کرده  دیاکرده  جادیکه مرتب مسئله 

   زندگ   لیتبد  ایمسئله    جادی کار ا  شما در   کهنیا  یبرا  رونیب  دهیپر  شیتا از پهلودوتا سه   دیارا حل کرده   یامسئله 

تا    ذهنشما را اداره کند و من    حضورِ ناظر، زندگ  صورتبه   تان ذهنبه من   دیداد  اری . شما اختدیابه مسئله بوده 

ده سال  ریاز آن د  شتری مشروع است و ب  خداوند م مرکزت، من زندگ   اوری : من را بدیگو    ،تو را درست کنم

  :  دیگو م  نی هم ینداشت. برا اشالباشم. اولش حاال چند سال  دیمرکزت من با نیاز اپس
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   تهمن یا ریرا بشاده گ   عقده
   ته ی سهیست بر ک سخت ییهعقد

  ) ۵۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ریتو پ ها گشتگشادِ عقده در
  ریدگر بشاده گ  یچند  ی عقده
  ) ۵۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ماست سخت  یِکان بر گلو یاعقده
  بخت ین ای  که خَس بدان که

  ) ۵۶٢دفتر پنجم   ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی . اگر شما هممیدر انتها هست  می واقعًا ما در صبح هست  ، ید یبه انتها رس  کهکس  یکه ا   دیگو به شما م   اآلن

د  دیریب  میتصم اآلن   با  من  ا  یکار   رانیکه  از  بعد  من    کنم،  نم  یساز مسئله   کنم، نم  ییکارافزا  نیندارم، 

زندگ   کنم، نم  یساز مانع  ن   ی برا  کنم استفاده م  از  ا  دهم نم   تیو اهم   یی و فضاگشا  اظرحضور    ن یذهنم در 

واکنش نشان نخواهم داد، ناراحت نخواهم شد،    دهد ذهنم نشان م  کهی زیبه چ  من  .دهد لحظه چه نشان م

شده را گشوده   ینخواهم کرد، بله فضا   بِنا  دهد نشان ماآلن    ذهنم  کهی ز ی. کارم را براساس چدینخواهم رنج 

. اگر  دیساز مسئله نم  د،یساز عقده نم   ریکه د  دیشو. متوجه م شود شما درست م  زندگ   اصل خواهم گرفت.

معلم ما در کالِس درس  عنی  دهی. انتها رس دیهست دهیپس شما به انتها رس د،یبِن دیتوان انتخاب را م  نیشما ا

تو کالس    ی برا  خواهم م  تساع   یمن    ، آقا تو در صبح هست   دیگو ت معلم عشق است م که خودِ خداوند اس

ساعت درست گوش بده. به آن     یکالس بذارم،    خواهم م  تا هشتاد سال   از ده سال  بذارم. فکر نکن 

نگاه نکن، به من نگاه کن، فضا را باز کن به من نگاه کن، گوش بده به من، به او   دهد ذهنت نشان م  کهی ز یچ

  که ی زیچ   نیاست، ا  طانیش  ندۀی نما  نی. امیده به تو گوش نم  میکن گوش م  طانیبه ش  میی گو گوش نده. ما م

  .  می هست تیو ما با آن هم هو دهد ذهن ما نشان م 

مسئله را حل    نیا  ذهنمسئله حل شده چون تو با من   فرض کن  عنی  ر»یگ  قده را بشاده: «عدیگو م  نیهم  یبرا

. ما  میمسئله حل کن  میمرتب مسئله درست کن  میتوان نمما    عنی.  رونیب  دیآ م  شی ده تا مسئله از پهلو  کن

چرا    مینفهم   .میکن   آشت   م، ی. قهر کن میکن    دوباره آشت  م،ی دعوا کن  م، ی در خانواده با همسرمان قهر کن  میتوان نم

خودمان   شیبعد هم پ کند؟ م جادیا هست؟ چه کس جا نیا یاپس؟ چه مسئله  میکن م  چرا آشت م،یکن قهر م

نه. مسئله را   د،یرا بو  نیاو هم هم ر،ید کند م جادیمسئله ا ر،یاست د نیهم شانیا ریبابا حاال د مییگو م
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چه    کند،  م  جاد یاو ا  م،یاشده  ده یو همان  دهد ذهن ما نشان م  کهی ز یچبه آن   م یکنم   د یما که تأک  سب زندگ 

  . میمسائل حل شده و فضا را باز کن نیکه ا میفرض کن میتوان ما م  م،یهست گناه ی در من، چه در تو. ما ب

کر رفت  کننده، آن فهمنده، آن متف آخر مسئله حل   نیکه آقا ا  دییدر دو، سه روز اول بو  دیاگر فضا را باز کن  شما

کن خراب شود. فضا را باز کن، بذار خراب شود. اتفاقاً مسئله حل   دی. بذارشود کار کنم؟ کار دارد خراب مچه 

است، آن    ذهنکننده که اسمش من کننده، آن مسئله حل   . آن فهمنده، آن فکر کننده، آن اظهارنظر دیآ دارد م

  د یاست، باز کردنشِ سخت است. شما نگاه کن   ی کور  ار ی گره، گرۀ بس  ن یکه ا  دیگو م  ن یهم  یبرا   کار است.خراب 

اصال    میکن باز م  وقت  گرۀ کور است.  م، یکش قدر زحمت مشده چه   جادیدو نفر ا  نیمان که بکه ما در حل مسائل 

  ی ز یچه چ   م؟ یچرا جنگ راه انداخت  م؟ یچرا ما دعوا کرد م؟ یگره را درست کرده بود  ن یچه ما ا یبرا   میپرس ما م

را    ریدمان بود؟ جنگ چرا به نفع است؟ چرا ما هم را کرد؟ چرا به نفع   کارنیکدام عقل آمد ا  م؟یخواست  م

که در باز کردنِ    دیگو م  نی هم   یبرا   ها؟به تفاوت   میکن م  دیچرا ما تأک  م؟یکن نم  ییشناسا  صورت زندگ به

  ادتر یز  ایمسائلت حل شده    ای . آکن مسئله حل م  یاست دار. فتاد سال  یشد  ریکردن مسائل تو پها و حل گره

گره    نیترمهم   نیگره مانده، ا  یهم حل شده است. اما    ن یمانده ا  چندتا که باق  دیکن   فرضشده؟ نه نشده،  

در  اآلن    نی. هممیاز جنس خدا هست  ای  میهست  ذهنمن   عن ی  میکه ما خس هست   میکن   ییشناسااآلن    است که ما

   ذهن نه، من از جنس من   دیی گو خوب اگر م  د؟ی هست  ذهنگره را باز کن، که شما از جنس من   نیلحظه شما ا  نیا

 جادی. آن دارد ادهد که ذهنت نشان م  یز یچ  پس واکنش نشان نده به آن  ستم،یخس ن  ستم،یمن پست ن  ستمین

  .د یکه شما فضا را باز کن  فَکانکن   قضا و لۀیوسبه شود م

خرد کوچ تو. تو هم   نیاز ا ریدر کار است، غ یریخرد د  یدر کار است،  یریباشندۀ د یپس بدان که  

  زها یچ   نی. ایببر  یشتریسود ب  بفروش  کسبه چه   یرا از کجا بخر  یزی چمثال چه   دان م  ا،یدر کار دن  ول  عاقل

م نم  شتریب  ،دان را  را  آن  نمدان از   . دان  ا نمشوند م   جادیا  سائلتم  نیچرا   .دان    خراب روابطت  چرا 

چرا    دان به تو. نم  دهدسال درد م   ی بعد از سه ماه، چهار ماه،    یکار  را که م  نیچرا ا  دان . نمشوند م

است. که ما   جهینتی است. کار ب ق یتوفی. جهد بستیدر آن ن  تی بادام پوک است و موفق کش زحمت م   همهنیا

از حاال به    م یهست  . حاال که از جنس زندگمیستیاز جنس خس ن   می هست   ما از جنس زندگ  میداد  ص یاالن تشخ 

  است بله.  زندگ   یرو دمانیبعد تأک 

  : دیگو بعد م
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لن، گر آدم نیا حال کشا   
   دم کن دم، اگر آدم  نیا خرج
  ) ۵۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ریو عرض دانسته گ  انیاع حدَّ
  ریگز  نیخود را، دان، که نَبود ز حدَّ

  ) ۵۶۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زی حد گر  نیحدِّ خود، ز  بدان چون
  زیبخاک یا  در رس  حد یبه ب تا

  ) ۵۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یکن م  فیتعر  ذهنالبته جوهر را هم ما با من   که  مراد جوهر انسان است.  جانیهست، در ا  نیجمع ع   انیاع

نم خاک    که کس  لفظاً به معن   زیبخاک   .میبه جوهرمان زنده بشو  م یخواه . ما م میخور  مثل آن عسل است 

  است.   ییعقل جز  ورزانِشهیو قال و اند  لیمنظور اصحابِ ق  جانی. در اکند و غربال م  روبد ها و معابر را م کوچه 

  .شود م  دهیو با آن همان  دارد را برم  نشیبهتر  گذارد، مختلف را در غربال م یباورها  که کس  عنی زیبخاک 

است، از جنس اََلست است. اگر   از جنس زندگ   فیانسان بنابه تعر  ،که اگر انسان هست  دیگو م  نیبنابرا  پس

   ذهنرا که من  مشل را حل کن. مسائل  ن یکه ا  دیگو. م یخدا زنده بشو  تیو اَبد  تینهای به ب دیبا آدم هست

  ص ی تشخ   ایکن که من آ  نیرا، خردت را صرف ا  عقلترا،    ات لحظه زندگ  نیها توجه نکن. اوجود آورده به آن به

از جنس آن چ  ی هستم، دردها  ذهناز جنس خس هستم، من   دهم م   دهد  که ذهنم نشان م  یزی آن هستم، 

  شده؟ گشوده  یبه فضا  ایتوجه کنم  دیهستم؟ به آن با

   عن ی  دمآدم   » لحظه را «اگر آدم دم   نیا   و زندگ  دیآم   رود،  که فرو م  دم   کهنیا   عن یکن دم» دم    نیا  «خرج 

دار آدم  آدم دار  م،یدم  ا  م،یحضرت  را م  نیاو  با  عنی  کرد کار  بو  سن  یاز    دیانسان  ده،    دییبه بعد، که 

آدم  سالدوازده  را  دمش  بند  است  زندگ  دیبو  عنیدم  از جنس  زندگ  من  را در خودم گسترش    هستم، 

  .اندازم ها را مو آن  دهد م حیتوض ن ییپا طورن یو هم   شناسم را م ها دگیو همان دهم م

است؟ جوهر    نیبذار کنار. آقا جوهر ا  کن جوهر و عرض را که با ذهنت م  فیتعر  عنیحد    فِ،یتعر  دیگو م 

ب از  انسان  در  است که  به   رود نم  نی آن  عو  چ  َاصطالح  آن  ب   ی زیرض  از  است،  رودم   نیکه  عرض  بدنش   .

لحظه بو    ن یکن. شما ا  فی را تعر  خودت. تو حدِّ  رینکن د  فیرا رها کن، تعر  هانیجوهر است. ا  اشی ار یهش

دارد گشوده    شده که هگشوده  یفضا   نیا  ایهستم؟    بافت ذهن  نیهستم؟ ا  دهد که ذهنم نشان م  یز یچ  نیمن ا
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 . میحدَّ خودمان را بدان  دی. ما بامیبن  میتوان ما فرار نم   نیاز ا  دیگو خدا هستم؟ م   ایاز جنس اََلست    ای  شود؟ م

.«چون ییبده، با فضاگشا  شیحد را افزا  نیصورت مرتب ا  نیدر ا  ،تهس  حدی و ب  ستین  ذهنکه من   شناخت  اگر

   دگیهمان  هان یمحدود است، ا   ذهنمن   ن یکردم ا  ییمن شناسا  د، ییگو . شما م ز»ی حد گر  ن یحدِّ خود، ز  بدان

 د یرا با  تیمحدود  نیا  تینهای ب  نیهستم، ا  تینهایمن ب  ستم،ین  نیاست، من ا  تی محدود  دِ ید  دیاست، آن د

  .  زمیگر م ییبا فضاگشا نیمن از ا ‐ریغزل است د ت یمربوط به آن ب ‐بخورد

م  کهن یهم  دینیب م  شما باز  را  ا  کن فضا  زندگ  ،یزیگر م   ذهنمن   نیاز   سب د  ،ی زیگر م  شیاز   دش یاز 

دردها  ، یزیگر م منه   یزیگر م   ،ی زیگر م  شیاز  فرار  بن   یرو  م  کن که  م  ،پنهان  فضا   کن نگاه    ی با 

و    غزل مربوط به نف  نیاست. ا  واقع  نف  نی. واقعاً ا کن م   . نفکن ال م  ستم،یمن تو ن  ییگو شده مگشوده

تا حاال نف   اثبات واقع با من   میکرد م   است. که ما  ندارد. شما    دهیفا  ذهنبا من   ذهنمن   . نفذهنمنتها 

   قیحق ییزنده است. فضاگشا ذهن. خُب من ذهنمن  لۀ یبه وس   ذهنعنوان من خودتان را به دیکن    نف  شود نم

تر کوچ   ذهنمن   نیا  شود م   شتریوسعت ب  نیا  دیشو. هرچه نامحدودتر م دیشو نامحدود م  دیاست که شما دار

  .  شود صفر م ذهنمن  دیشو م  تینهای شما ب دفعه ی. شود کوچتر م شود م

   کس  یا   ،در رس   حدیتا به ب  »،در رس  حدی«تا به ب  ز»،یحد گر  نیحدِّ خود، ز  : «چون بداندیگو م   نیهم   یبرا

 دهد که ذهن نشان م   ییزهایچ   ن یا  یو از تو   نیب اش ذهنت را مهمه   عنی  زیبْ . خاک یبود  زیباش خاک که همه 

تو سودمند است    یبرا  نیا  دیگو م  دهد آن است که ذهنت نشان م  نشی. بهتر یدار را برم  نشیبهتر   کن ال م

هرچه که ذهنت     عنی.  رید  ن یا  عن ی  زیبْ خاک   .کند م   تی را تقو   ذهنخوب من   زیآن چ   است. ول   ی خوب  زیچ   نیا

م  چ   دهد؛ نشان  م   یزها یخُوب  نشان  م  دهد مختلف  ا  د ییگو شما  کدام  انیاد   همهن یخُب  بهتر    یهستند 

  د، یدار که به نفع شما است برم  ی زیچآن   تان ذهنبهتر است؟! شما با من  یباور است کدام  همهنیاست؟! ا

دور. فضا را باز    نداز یها را بنکن، آن   یزیب. خاک دیکن را م  کارن یا  دیدار  تان ذهنمن   لۀیکه به وس   دیبدان  دیبا

  : دیگو کن. بله. م 

  نی ق ی سرست، پسِ محو بود صحو  محو
  عاقب بود ار چند بود ظل ممدود شمس

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است؛ عاقب:    یِاریصحو: حالت هش   ؛مست  عنیسر:    پس،  عنیحضورِ سال  پ  ّ ِظل   ن؛یجانش  نده،یآ  یاز 

   کن شما فضا را باز م   وقت  عنیمحو    پس  دراز.  ۀیگسترده، سا  ۀیسا  عنینوشته ضل،    جان یممدود: که در ا
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 ذهنمن  م  کوچ همشود من   د؛یکن م  ییشناسا  کهن ی.  م   ذهناصال کل  شما  ببر  ریز  دیتوانرا  و    دیسؤال 

. ترسم نم نه من    دییگو م  ترساند، است، مثال شما را م  جاناتشیچه جنبۀ ه   ن، یاز ا  یاکه هر جنبه   د یکن  ییشناسا

م  نیشما را خشم ،پر از توقعات مختلف است، شما را م کند ش ی پ هان یاز مردم. هرموقع هرکدام از ا رنجاند  

همان موقع را    دینینش فرو م   د یبشو  عصبان   د یخواه آمده م   شیپ   موضوع  ی . شما  دیکن م  شما نف   دیآ م

  را بند.  تارآن رف نیا دینگذار  دیو ناظر ذهنتان باش  دیعقب بش دیکه با دیآ م  ادتانی

  ها ت یآن خاص  دیگذار دارد و نم  ذهنمن   ییهات یکه چه خاص  دیکرد  ییو شناسا  دیشو شما ناظر ذهنتان م   وقت

  یی . و شناساذهننسبت به من  دیریم م  دیدار  د،یکن محوش م دی. داردیکن کوچش م دیبدهد، دار  شیرا نما

 ده ید  دیخواه م   کند نم  به شما توجه  کس  دینیب م  س مجل  دیاست رفت   ییجا ی. شما  ستیمشل ن  هانیا

بلند؛ آقا من هم    یبا صدا  دییگو م  مهم   زیچ   ی  یافه یلط  ی...یز یچ یباالخره    یاسرفه  دفعه ی  د،یبشو

   یآن حرف را بزند.    دیگذار نشدم بهتر است، نم  دهید  دییگو م   دیرا بن  کارنیا  کهن ی! بعد قبل از اجانیهستم ا

 اشیی بای را، ز لشیپولش را، ه   کشد، مختلفش را به رخ شما م  یزها یرا، چ نشیرا، د  شی باورها  دیآ م کس

  ز ی چچ یکه ما ه  ستین  یطورنیکه: آقا ما هم ا  دییباال بو  دیاوریرا ب  تانیاجنبه   یشما هم    د،یخواه را. شما م 

موقع هست  . همان دیریگ را م  شی جلو  جان یهم  م،یدارما بهترش را    دیکه شما دار   یی زهای. آن چمینداشته باش

  . دیشو محو م دیاو خودش را نشان بدهد، شما دار دی . حاال بذاردییآ که نم

  د ی نشو  دهیکه د  دیرس م   یاچه؟ شما به درجه   عن یمحو    د،یمحو بشو  د یاست. اگر شما بتوان  : محو مست دیگو م

دنبال  به   اما  است.   مست   نی . ادیگو . محو «سر» است مستمیمردم من ن  ی من، آها  ستم ین  کهن یاصال. اصال مثل ا

که: شما دنبال    دیگو دارد به شما م    عنی را.    ن یمطمئن باش ا  د،یگو هم دارد م آن  ن،یقی  دیآ محو، «صحو» م

باش اما نگذاردیمحوشدن  آن دیگو . مکند هم م  ای ر   ذهنشما را محو کند. من    ذهنمن   دی .    خواستم  جا م: 

  ن یا  ذهنمن  دینگذار  زند، دارد حرف م  ذهنهنوز من اآلن   .مکرد  یخودم را نشان بدهم ندادم، عجب کار خوب

و    ذهنمن   نیه ادارم ک   نیقی : من  دییگو . شما م دیکنترکش م   طور کل به   ، ذهناطراف من  شما   کار را بند. 

. شود محو نم   نیا  شود بزرگ م  نیرا من برآورده کنم ا  نی. اگر توقع ادیآ توقعاتش از ذهن م  ش،یهات ی خاص

به خرد   دیشو شما مجهز م  جهینتشده. در  گشوده   یشده، با فضا گشوده   یبا فضا  کنم م   نف  کنم، من انکار م

  به پژمرده شدن.  کند شروع م ذهنو عقل من  ، زندگ

   عن ی  نده،یاز پس آ  عن ی. «شمس عاقب بود»، عاقب  دی مطمئن باش ن»،یق یسرست، پسِ محو بود صحو    «محو 

آفتاب درونتان م  تمث   دیآ دارد  مثال شما پشت به خورش   دیدانچه هست؟ م   لشیباال.    د، ی ستیبا  دیکه صبح 
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سا  دینیب م  مثال هم   صد  تان ٔه یکه  است.  من   وقت  طورن یمتر  همان  می دار  یقو   هنذما    م ی دار  ادی ز  دگ یو 

شما    ۀیسا  واشیواش یباال    دیآ که: شمس اگر صبح که آفتاب م   دیگو دارد م  ول  صد متر است.  مانذهنمن 

، هشتاد متر، اگر  صد متر بود، نود متر  دینیب به کوتاه شدن، م   کند به کوتاه شدن. مرتباً شروع م   کند شروع م

باالخره م   دیر یشما اندازه بم   دیآ وقت   دو متر، سه متر، صفر.   شود  شما م   ۀیسرتان است، سا  ی باال  شود 

دراز و گسترده    ار ی بس  عنی شما ممدود    ۀیسا  کهنیباال، ولو ا  دیآ : شمس مدیگواست. م   نیهم  همنیصفر. ا

شماست،  ۀ یسا ذهنمن   ست؟یچ  ذهنشماست، من  قتیحق   ۀیشما که سا ۀ ی. پس اگر ساهیسا  عنیباشد. ظل 

  بزرگ است.  لیولو خ 

دردها ترس است، خشم است،    نیکه ا  د،یدرد دار  یادی تعداد ز  دینیب م  تان ذهنبه مناآلن    دیکن شما نگاه م  

اظهار تاسف نسبت به گذشته    کل  د،یمالمت کرد  کل  د،یاشتباه کرد  است و کل  ییجو رنجش است، حس انتقام 

ها و  از اضطراب   لیو خ   شود؟ چه م  د،یهست  مضطرب  .دیدار  ندهیاز آ   نگران  کل  د،یدار  مان ی پش  کل  د،یدار

ها، اگر . از جمله آدم دیبهش، از دست بده  دیدیکه چسب  یزیچآن   دیترس م  ها منشاءاش مشخص است،ترس

نبود از من    شدم چه؟ کس  ضیشدم، مر  ریدفعه بذارد برود. اگر پ  یهمسر من است،    نیبرود چه؟ ا  نیا

   شماست. دراز است؟ بله. حت  ۀی سا  هانیچه هست؟ ا  هان یااست.    ذهنمن   مال  هان یکند؟ همۀ ا  ینگهدار

نباشد از من   بشوم، کس  ضی مانده، من مر تا لحظۀ مرگ هم هست. اگر مثال ده روز از عمر من باق  اشی دراز

  . دیرا دراز نکن  ه ی. شما حاال انقدر ساشوم بدبخت م شود؟ موقع چه م کند آن  ی گهدارن

را صفر    نیباال و ا  آورد را م  دتیخورش  ،قدر دراز بشود اگر خداوند را به مرکزت راه بدهتو هرچه   ۀی: سادیگو م

  کهن یشرط ا  . بهگوش بده زند هم، بعداً ماآلن    نیکه هم  ییهاتو به حرف   کهن یرا. به شرط ا  هی سا  نیا  کند، م

  د ین یبب  ذهنبه من   دینگاه کن   د،ی. گوش بده دیانجام بده  عمال  دیبا  ریشدن. محوشدن گفتم د  به محو   شروع کن 

را کوچ کند. شما    رانید   خواهد  م  رد،یگ م   رادیکه دارد ا  دید  دیخواه   د،یصورت ناظر نگاه کنبه  د؟ یگو چه م

  د ید دیخواه  د،ی. اگر درست گوش بدهدیکن   شما نف   دی گو م  نیکه ا. اصال هرچه دینکن   داینقص پ  د،یرینگ  ادریا

که    دیبدان  دیاعتراض کن   خواهد . نم دینی شما فروبنش  دیآ خوشش نم   ند،یب م  آدم  ی  قضاوت کند   خواهد م

در  اآلن    شخص آمده  نیکار قضاست که ا  نیکه ا  دیبدان  د،ی . فضا باز کندیآ شماست که خوشتان نم   بیع  نیا

  د ید  دیخواه  دیکن فضا که باز م  د،ی. فضا باز کندیببر  ی پ  بتانیع   یشما به    د،یایحضور شما، شما خوشتان ن

تنها دوست ندارد، ازش  دوست ندارد، نه  ذهنرا من   محوشدنشدن خوب است.  محو  د،یشو م   دیکه محو دار

  دم، یزحمت کش  همهنیمحو شو. محو بشوم؟ ا  ایلطف کن ب  ریکه: بابا د  دیینگو  تان ذهناست. شما به من   متنفر

  خواهم  بزرگتر بشوم، من م  خواهم بشوم، من م   دهید  خواهم  خودم گذاشتم، من م  یقانون و قاعده برا  همهنیا
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ا  دیبا   دم یزحمت کش  همهن یاز همه برتر بشوم، ا  سهیدر مقا بذارم،    ش یرا به معرض نما  ها دگیهمان   نیهمۀ 

ا بابهتک   هان یبرحسب همۀ  مردم نشان بدهم نگاه کن  د یتک  به  برترم،  دی بلند بشوم  از شما  من اآلن    من  به 

من    رم،یانتقام ب  دی.من بادی ده نمشما گوش    است؟ ول  یچه فکر   نیا  ؟یشد  وانهی: محو شو؟ مر دییگو م

  ا ی دست شماست. من    دیشو نم   ا ی  دیشو نه، محو شو. شما محو م  هستم.  کس  به مردم نشان بدهم چه  دیبا

نم اگر محو شد  تواند موالنا  کند.  را محو  مست  دیشما  اخت  د،یرس م   به  نه  داد  اری اگر  من   دیرا    تان  ذهنبه 

  م مه  دهد که ذهنم نشان م  یزیچکه آن   دیکن لحظه شما انتخاب م  نیا  تان؟ ذهنبه دست من  دیده م   یجور چه 

که    دی. اگر هنوز قانع نشدشده، خدا، زندگگشوده   یفضا   دیانتخاب کن   شهیهم  شده.گشوده   یفضا  ایاست؟  

  دانستم،  : اگر من مد ییگو. م تان زندگ   خچۀیبه تار  دیبرگرد  داند از شما م  شتریعقل کل، ب   ، خداوند، زندگ 

  .دمیکش نم  سخت همهنیا کردم، خودم درست نم  یمشل برا  همهنیا د، یرس نم جانیبه ا ام زندگ

. شما  ستین   یزیهمچون چ   یاصال    م،یبش  که خداوند ما را خلق نکرده که ما سخت  دیتوجه کن   دیبا  شما

زجر    د، یکن   جاد یمسأله ا  دی . شما باتانیخوب است برا  ن یا  د، یبش   که: شما اگر سخت دیگو موالنا نم   ی جاچیه

نوشته    رانیکدام عارف؟ از بزرگان ا  شمند؟شده. کجا نوشته؟ کدام دان  لیمسائل به شما تحم  کهن یا  یبرا  د،یشب

ا  دیدرد بش  د،یکه زجر بش  دیشما خلق شد درد    صحبت  است.  یخوب  زِ ی چ  دنیو زجرکش   دنیدردکش  نیو 

 ن یمحو بشود و شما هم ا  خواهد نم   ذهنمن   کهن یا  ی. برا میمحو بشو  کهن یا  ی: صبر، برامییگو م  ارانه،یهش

   ذهن است. من  یخوب  زیمحو چ دمی محو بشو؟ من فهم د یکن . ازش تقاضا مدیپرسم  ذهنلحظه اشتباهاً از من 

من جسم است،    اد یبن   .دگی براساس همان   خواستن، براساس    ،یی: من درست شدم براساس خودنمادیگو شما م

محو    یجور چه   دیگو . و به شما هم نم شوم من محو بشوم؟ من محو نم   ییگو ام، شما ممن به اجسام زنده 

  ،  آفتاب زندگ  کهن یا  ی. پس برادیمحو بشو  یجور که چه   دیفهم م   ات یاب  نیو شما هم از ا  دیگو بشو؟ موالنا م 

  .  دیمحو بشو دیبا ماباال، ش  دیایباآلن   نیخداوند در درون شما هم

است، به    ذهنانتظارات من   همن یمعموال نه. نه، ا  د؟یمحو بشو   دیتوانلحظه م  نیدر ا  نیالعشما به طرفة   ایآ

که   دینیب دوسال م  سال، ی . پس از  دیشو محو م  دیکن  م  ییفضاگشا  جیتدربه  . ول میشو ما محو م  جیتدر

اآلن    نیهم  .دی داشت  یاد یمقاومت ز  د،یداشت  بلند  ۀیسا  ی   ش،ی دوسال پ  از شما نمانده ول  یز یچ  د،یامحو شده 

.  ست یانقدر بلند ن  تانۀ یسا  د، یکرد  شرفتیپ   لیکه خ   دی د  دیخواه  د یکن م  یابی عدم ارز  دیکه شما خودتان را با د

خ  هستم  مطمئن  ا  لیمن  به  که  شما  م  نیاز  نم دیبشو  دهید  دی خواه نم اآلن    دیکن برنامه گوش   . د یخواه  

    ی  د یخواه نم   د،یبشو  روزی جدل پودر بحث  دیخواه  : حق با من است، نمدییبو  دی خواه نم   د، یجدل کن وبحث
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که   دیگرفت  ادی  کهن یا  یبرا  د،یکن پنهان م  دینیب را م  هاب یع  د،یکن نم  ییجوب یع  د،یکن نم   بتی . غدیرا خار کن

  از حد بذرد.  ریکه د ییجا  یتا  دیپوشان و شما هم م پوشاند خداوند م 

  ن»، یقیسرست، پسِ محو بود صحو    «محو:  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره را    هانیا  ریدادم د  حیتوض  بله

ا اولدینگاه کن   نیشما به  آثار «محو»، نبودن مقاومت و قضاوت است و مانع نساختن، مسأله نساختن،    نی . 

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره لحظه است.    ن یو آمدن به ا  جسم   یار یدشمن نساختن و خروج از هش

  «صحو»   هان یشدن، ناظرشدن، شاهدشدن ا  دگشده با مرکز عدم از جنس زنگشوده  ی«صحو» است. فضا   نیو ا

دراز است، از درون شما طلوع    تانه ی سا  کهن یآفتاب درون شما با وجود ا  ای هست که شمس    یطور ن یاست و ا

 ش یدر حال طلوع است اگر شما جلواآلن    به طلوع، از درون شما که  کند آفتاب شروع م   نیا  هرچه   خواهد کرد.

  ؟ ی جور را گرفته؟ شما. چه   شیجلو  کس  باال. چه   دیایب  خواهد م   زندگ  ای. از درون همۀ شما خداوند  دیریرا نگ

  دهد  را که ذهنتان نشان م  ی ز یچآن   ظهلح   نیدر ا  کهن یا  یها؟ برابه تفاوت   دیها. چرا تأک به تفاوت   د یبا تأک

  است.  ذهنو آن من  دیکن م  دیو تأک  دینیب م

و    کنم م  نف  : من تو را دییگو کن، م که به من توجه    کشد م   ذهناصطالح منکه به   د ینیب شما هرموقع م  پس

شروع کند    رهیدا  نیو کل ا  فتندیب  ی ی  هان یچنقطه  نی تا ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره.  یتا تو محو بشو 

  شود،  آفتاب م   رید  شود روشن م  به روشن شدن و وقت  کند شما شروع م  ۀیکه سا  طورن یرفتن. هم به آب 

  ش ی شما دردها  د،یکن نگاهش م  دیداخلش هست و شما دار  زها یچ   نیکه ا  شود روشن م  هم وقت  تانذهنمن 

  .  دینیب را م  شیهارنجش  د،ینیب را م

و   رنجد هم م  زها یآدم از چ  ، ییزهایچ  میگو م  ، ییزهایکه از چه چ   دیاده یمطمئن هستم همۀ شما تا حاال د  من 

و    دیانداز ها را م و آن  دیکن م   ییشناسا  واشیواش ی  دیهست   ن یخشم ای   دیرنجش دار  ییهامخصوصًا از چه آدم 

محو    وقت  .دیشو محو م  دی دار  عنی  شود، آب م   رددا  تان ذهنمن   ب یترت  نی. و به ادیدار نگه نم   دیکن حل م 

شما، فکر شما،   یرفتارها   ول   د ید  شود شما و جسم شما را م  لی. بله، ه دید  شود شما را نم   رید  دیشو م

(حقیقت   ١٠[شل شماره موقع هست که  و آن   دینشان بده  یخود   دیخواه شما که شما نم   دِید  شود م  یجور  ی

    شده طلوع کرده است.گشوده  یفضا  نیآفتاب درون شما از ا  وجودی انسان)]

آفتاب م   لیخ دارد  با  دیآ از شما من مطمئن هستم که  از طر   دیایب  دی اجازه بده  دیباال و شما    ن ی هم   قیباال 

  شدن. بله:محو 
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   ح یبه زبان ال یطْویاز آنست که  نیا
  وجود  نکته بود نف  نیاثباتِ چن زانکه

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

م  دهیچ ی: پ یطْوی ،دگیهمان  ی مسأله منظور    شود   مسأله با حرف زدن    نیآفل است. ا  ی زهایچ   ی انسان با فکرها

 . شود انسان است، که با گفتگو حل نم   یار یهش  لیتبد  یمنظور مسأله   د،یآ : به زبان در نمحیال  .شود حل نم

منظور    شود، م  دهی چ ی: پیطْو ی« .  ح یبه زبان ال  یطْویکه: «   دیگو المثل مضرب   مییبو  ای اصطالح    ن یا  عن ی  بله

: به زبان  حی. الشود مسأله با حرف زدن حل نم  نیآفل است. ا  ی زهایچ  یانسان با فکرها   دگ ی همانٔ مسأله 

انسان است که با    یار یهش  لینقل کرد منظور مسألۀ تبد  شود کرد. نم  تیاز آن حا  شود نم   عن ی.  دیآ درنم

  .شود گفتگو حل نم 

  لۀ یبه وس  شود را نم  نی. ار ید  زیچ   ی شده در جوف    دهیچ یپ  کهی ز یاست که چ  لیدل  نیبه ا  نی: ادیگو م  پس

با گفتگو به ثبوت رساند، تا مر    شود آشار کرد. درست مزۀ عسل، مزۀ عسل را نم  کردنت یزدن و حاحرف 

هم ما از عسل   امتیدر مثال عسل اگر تا ق  میو فقط گفتگو کن   میدار  را نگاه  ذهنمن  ما  کهنیا  نی. بنابرابچش

او و به    تینهایبه خداوند و به ب  شدنزنده   است.  یجور عسل چه   نیا  د یفهم  میباالخره نخواه  م یو نچش  مییبو

  ن ی شدن به خداوند اوجود دارد، شرط زنده   ذهنمن   میزن ما حرف م   . چون وقتستین  سر یاو با گفتگو م  تیابد

   یفهمنده وجود دارد    یباال. گفتم: در ما   دیآ نم   دیخورش  ریباشد د  ذهننباشد. اگر من    ذهناست که من 

به آن   راجع   میداراآلن    م،یآور  صورت فهم در مفکرکننده وجود دارد، ابتدا درست است که ما به   ی  زنندهحرف 

وگو را و گفت  مینگه دار  دنیرا در حّد فهم   هانیاست، اگر ا  دنیها در حدّ فهمصحبت  نیا  ول م،یکن مصحبت  

نخواهد کرد    یبرا  نیا  م،یادامه بده ب  عنیشما عمل  به  نخواه   زندگ  تینهایشما  برا  دیزنده    ن ی هم   ی شد. 

شده   یاست، منطَو   یزیچ ی در ته    عن ی  » ٰىطْو یشده،«  دهیچ یفرم پ  یالکه در البه   فرمی ب  زیچ    یکه    دیگو م

  »  حیبه زبان ال  ٰىطْو یاز آنست که    نیبه آن زنده شد. «ا  دیکرد، نقل کرد. با  تیاز آن حا  شود نم  ،یز یدر چ 

معادل   نیا  م، یبه خداوند زنده بشو  مییایب  م، ی مزۀ عسل را بفهم  کهنیا   عنی  یانکته   نیاثبات چن   کهنیل ایدلبه

  . ذهنوجود من  ، جسم  نیما است، نه وجود ا محو شدن وجود جسم   ای نف

اثباتِ چن   ثبوت برسان   مینکته» اگر بخواه  نی«زانکه  ب  میبه  زنده شدن به خداوند را، در    م،یاور ی به عمل در 

   طور کامل نفبه  ای صفر بشود  قتاًیحق  د یبا م یآن هست میکرد که تا حاال فکر م  ذهنمن   ای  وجود ذهن  صورت نیا

از آنست    ن ی«ا  . درست است؟ ُخوب، ستین   رفتنیپذ  ف،ی و به توص   ذهنمن   لۀ یوسبه  که نف  دینیب بشود. پس م 

شده،    دهیچ یپ  ها دگ یهمان  نیا  یالما در البه    زندگ  )]ذهن(افسانه من   ٩[شل شماره  » حیبه زبان ال    ٰىطْو یکه  
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مزه    نیاصطالح افهمنده، به   نیزننده احرف   نیا  ذهنمن   نیا  کهن یا  یشده است. برا  ده یچ یعسل در عسل پ  مزۀ

  . د یرس  د یجا نخواهبه آن  د،یرا نگه دار  ذهنمن   نیشما، ا  دیوگو بسنده کنرا پنهان کرده است. اگر فقط به گفت 

   عن یبه شدنش،    زدیبرکت بر  ن یداً از بودن او ااست که به خداوند زنده شود، بع  ن یمنظورِ انسان اول ا  میگفت

عمل   نیا دیبه نقل بپرداز د، یبپرداز تی. اگر فقط به حازدیجهان بر ن یا راتیی به تغ زد،یبودن به فکر و عمل بر

بشود و فضا باز بشود    تینهایشده، بگشوده   ین فضا یاگر قرار باشد ا  دهد، م  حیانجام نخواهد شد. خودش توض

  بشود، کوچ بشود، محو شود. متالش ذهنمن  نیا دیبا

 لحظه   نیدفعه که در ا  هر  انسان)]  یوجود  قتی(حق  ١٠[شل شماره   وجود»  نکته بود نف  نیاثباتِ چن  «زانکه

انکار    د،یکن م   نف  دیدار  ، و زندگ  دیباز شده که شما هست  یفضا   یرو   دیکن م   دیو تأک  دیکن شما فضا را باز م

و    فیو توص  دیدر عمل انجام بده  دیکار را با  نی. ادهد مکه ذهنتان نشان   دیکه شما از جنس آن هست  دیکن م

و    دیها را هم بخوان. همۀ آن میراجع به أنصتوا صحبت کرد  کاف  یاندازه   هما ب  د،ی را بس کن  ذهن   یوگوگفت

  د یتوان جا که م وگو زنده است. تا آن زنده است با گفت   ف یاست با توص   با حرف زدن زنده  ذهنمن   نیکه ا  دیبدان

  :د یگو م. کند هم کم م  تی ب نیا . دیوگو را کم کنگفت

  نشان را تو به گفت  نیا آوریم نیه
  سخن را دار اندر دل نهفت  نیو

  ) ١۶٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شناس را که در درون ما  شنو را و عدمسوت   نیسون را، ا  نیرا، ا  فرمیب  نینشان را، ا  نیا  نیبنابرا  پس

که    دید  میغزل خواه   نیدار. در او در دلت پنهان نگه   اوری وگو در نرا به گفت  نیهست و از جنس خداوند است، ا

 کسه. چه بل  م؟ییگو بله. شعر هم م  م؟یزن حرف هم م   میما به حضور برس  ایآ  کهنیحرف ا  میما به حضور برس  ایآ

باز    یفضا   نیاباز شده.    یفضا   خودِ زندگ  کند؟  م  ییشناسا  دهد، م  صیدارد تشخ   کسچه   زند؟ دارد حرف م 

شماره شده   انسان)]  ١٠[شل  وجودی  شناسا(حقیقت  ما  درون  در  آ  یی،  دارد.  ترازو  ا  نه یدارد.    که ن یاست. 

را    نیاست در دلِ ما. ا زندگ نیباز شده است. هم  یفضا نیهم دهندهص ینما و ترازو، تشخ جهان  نۀی آ مییگو م

است که    نیکه شرط مسلمان شدن ا  دیدان . شما مدی بن   واقع  نف   دیخواه . اگر مدیاوری شما به گفتگو درن

  .شود که اولش با ال شروع م دییرا بو یاکلمه  ی ،ی دیی شما اول بو

. اما شما  ستندیخدا ن  هانی چنقطه   ن یا  نی. پس بنابراستین  ییخدا  چیه   عن یاالاله»  الاله «  دییگو م   د یدرواقع دار 

.  د یکن نم  واقع  یال  د،یرا نگه دار  نیو هم  ستندیخدا ن  هان یچنقطه   دیی بو  ذهنو من  هان یچنقطه  نیاگر با ا
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.  ندیگو ال م  شان ذهن. با من ندیبو  یدرست حساب  توانندال نم  کهنیا  یبرا  شوند ها مسلمان نم انسان   عنی

که    یزیآن چ   عنیروز محو بشوند.  بهروز   دیصورت با  نی در ا  ندی. اگر درست ال بوماند م  ذهنمن   نیپس بنابرا

است    ییجا  ایشدن به خداوند است  که همزمان با زنده   رون د  یاست و به موازات آن فضا   ذهنآن من   شود ال م

 تر ع یفضا وس  نیکه ا  دیبفهم  دیروز بابهبشود. شما روز   ترع یآن وس  د،یآن هست   نیقط خدا هست و شما هم عکه ف

 حبا اصطال  بیترت  نی. به اد یکن ال نم  شود ال م   ذهنمن  لۀیوساست. وگرنه اگر به  واقع   یال  تانی و ال  شود م

  . دهد م  حیخودش دارد توض و. دیشو موالنا مسلمان هم نم 

   سخن فرع وجودست و حجابست ز نف نیا
  به حجابش نَبود جز مردود یزیچ کشفِ

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خودتان    و کاربردش را در زندگ   د یکن  مهم هستند و هر کدام را اگر شما درست بررس   اریبس  ار ی بس  اتیاب  نیا

  . کند به شما کم م دیکن دایپ

من  سخن  نیا  دیگو م با  م  ذهنکه  م  نیا  مییگو ما  شماره  رید  زند حرف  من ٩[شل  اذهن(افسانه   ن ی)] 

  ن ی است. ا   وجود فرع  نی. امیپر ما م  ریبه فکر د  یفکر  ی که از   دینیب . مزند. دائماً دارد حرف م ذهنمن 

زننده هست و فکرکننده  گفتم حرف   زند،  که حرف م  یزی چ  نیخدا است. ا  ۀ یاست. سا  قت یحق  ۀی ما است. سا  ۀیسا

با    یباز   دنیاست. فهم  دنیفهم   یذهن فضا   یفضا   ها،ن یهست و فهمنده هست و همۀ ا  کنندههست و بررس

گل    د،یگل دار  ی  کهنیاست. شما مثل ا جانی ب  یپالست ز یچ  ی مثل   نسبت به زندگ میاست. مفاه  میمفاه 

  .  دیربذا یاست گل پالست  واقع

  دن؛ یفرق دارد با چش  نیباشد. ا  دیبا  یطورن یا  میکن فکر م  میکن مزۀ عسل را تجسم م  کهنیدرست مثل ا  مفهوم

است. همان ال    حجابِ نف  زند حرف م   ذهنمن   که تازمان  عن ی  »،  سخن فرع وجودست و حجابست ز نف  نی«ا

   . ولستمین   ذهنمرکزم باشد و من، من   د ینبا  هان یچنقطه  نیا  فهمم  من م  دییگو ه مهست. شما درست است ک 

از     ذهنکه من   دیکن م  انیو ب  د یفهم م  نذهمن   لۀیوساست؟ اگر به  ذهناست؟ خود من   کسفهمنده چه   نیا

  ی که فکرها  گفت م   نیهم  ی . برادیرا بفهم  زهایچ لیخ  دیتوان م   شماندارد که.    دهی فهم فا  نیکه. ا  رود نم  نیب

  ی جور چه   ذهنمن  کند کار م  ذهنمن   یجور و چه   دیسی و کتاب بنو  دیو بدان  د یبفهم  زهای چ لی. فرض کن خ زیت

هم    نیاز ا  ر بهت  دیاوری صورت نوشته دربشما به   مییگو م  جان یا  م یرا هم که دار  هان یو؟ هم   شود به عدم م   لیتبد

   . تا زمان» سخن فرع وجودست و حجابست ز نف  نی«ا دیگو م  نی هم  ی. برادیرا نگه دار ذهنمن   . ولدییبو
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  نینباشد. اگر قرار باشد ا  ن یا   عنی  . نف میبن   مینتوانست   است که ما نف  نیخودش نشان ا  میدار  ذهنکه من 

  دهد…  را که ذهن نشان م   یز یباشد. و آن چ  شدهگشوده  ی فضاآن    دی شما فضا را باز کن  دیلحظه با  نینباشد در ا

   سخن فرع وجودست و حجابست ز نف نیا
  به حجابش نَبود جز مردود یزیچ کشفِ

  ) ٧٩٠شس، غزل  وانید ،ی (مولو

گشوده شده    یفضا   نیبله، من با ا  دییگو شما. م  یباشد برا  تیاهمیب  دهد را که ذهن نشان م  یز یآن چ  و

ا  یطور ن یا  تمی که وضع  دانم م  دگ یهمان   نیاست. مثال را دارم. هم م  ها حاال هم م   فهمم ا  نمیب   ی فضا   نیبا 

 دهم  گوش م  . به حرف زندگکنم کار م  فَکانکن  شده و قضا وگشوده   یفضا  نیبا ا  ریداآلن    شده ولگشوده

  .  ذهننه به حرف من اآلن 

اگر به حرف من   دید  د یخواه  شما  ا  ه حرف زندگ ب  د یتوجه نکن   ذهنکه  در   ه کن  نی عمالد،یلحظه توج    اصال

که آن به شما   شود ضد آن فکرها م  تان یاز رفتارها و فکرها  . بعض شوند عوض م   اعمالتان به کل  تان یفکرها

مثل    یآدم وارد  یاز    کهنیا  ی. برادیده نم  ششما گو  ها...ول   کن ها...ضرر م   کن اشتباه م   یدار  دیگو م

  . اندازد ما را به اشتباه م   ذهنتر است. منراه درست   نیکه ا دیاگرفته   ادیموالنا 

   سخن فرع وجودست و حجابست ز نف نیا
  به حجابش نَبود جز مردود یزیچ کشفِ

  ) ٧٩٠شس، غزل  وانید ،ی (مولو

را    یزیچ   ی   لۀیوسبه   دیکشف کن  دیخواه  را م  یز یچ   ی   لۀ،یوسرا با حجاب آن به   یزیچ   ی   دیتوان نم  شما

  دا یپ  دی است کشف کن  ن یزم  ریرا ز  ییطال  ی   دیخواه مثال م   شما.  دیکشف کن  کند، که مرتب آن را پنهان م

  دیخواه  م  د؟یکن چه کار م  د یشما آقا دار  دیگو آن. م   یرو   د یزیخاک بر  لیبا ب  د،ی . مرتب آن را بپوشاندی کن

خدا را،    را،  لحظه زندگبهلحظه با حرف زدنش، ذهنمن  نی. ادیپنهان کن دیخواه م  ای  دیاوریطال را در ب دیبِن

زندگ  یز یچ  دیخواه  . شما مپوشاند م را م   را که  را کشف کن  پوشاند را خدا  با آن خدا    ی برا   دیهر لحظه 

  !.شود خودتان. نم 

به    نیا  عنیخورده.  رفوزه، شست  قبول،رقابلیغ  عنیمردود    جز به حجابش نَبود جز مردود»،  یز یچ  «کشفِ

  قبول رقابل یغ   ستیمقبول ن   عن یعکس هم هستند.    هانی است. مردود و مقبول ا  قبول رقابلی غ  انجامد،  شست م

شما  اآلن    هست.   که مقبول چ   کند م   ن یذهن شما به شما تلق  که حت   دیگو دارد م   یبعد   تیاتفاقاً ب  حاال  است.
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توجه نکند.   قتاًیمقبول آن است که آدم فضا را باز کند حق دییگو راست م  دییگو شما م میزن حرف م  میکه دار

برود جلو شما را   ی طورن یهم تواند ذهن م نیا دیتوجه کن  د؟یبن دیخواه  کار را؟ واقعاً م نیا دیکن شما م  ول

  . دیو از جنس خداوند بشو دی شما فضا باز کن کهنیببرد جلو بدون ا ذهنعنوان من به

م   هست  دیدانست شما  درونتان  در  خداوند  طلوع  و  ظهور  مانع  شما  هست دیکه  شما  خود  مانع  تنها  شما  دی.   .

 واند ت م  ذهنمن .  فهمد م   عنی.  دیدان را هم م   ز ی. ممن است همه چذهنطلوع کند. با ادامۀ من   دیگذار نم

. بودن را دیکن که شما عمال بودن را تجربه م  ستین نیا اش به فهم درآوردن معن  . ول اوردیبفهمد، به فهم درب 

را که ذهن    ییزهایآن چ   عن ی .  دی. فضا را باز کندیمرکز را عدم کن  کهن یجز ا  ستین  ی ز یچ نیو ا  دیتجربه کن  دیبا

ا در  دار  نیشما  ما  م  نیا  هبراجع   می لحظه،  صحبت  م  م،یکن لحظه  شما  ن   نیا  دیگو ذهن    ن یا  ستیمقبول 

  د ی مقاومت را به صفر برسان  عن ی.  دیلحظه و فضا را باز کن   ن یبشود در ا  رفته یاست از نظر شما پذ  قبولرقابل یغ

  د ی خواه م  دیدر ذهن هست   عنی  ذهنمن   نیا  آورد فشار م  کهن یبا وجود ا  حتّ .  دی و قضاوت را به صفر برسان 

 ی . برادیتوان نم    . ولرونیب  دیدیپر م  د یرا صفر کن  اش یقضاوت و مقاومت    دی توانست . اگر م رونیب  دیبپر

.  دیلحظه کار دار  نیا  قبا اتفا  عن ی  دیکن . مقاومت مدیکن و مقاومت م  دیکن خوب و بد م  دیآ قضاوت م  کهنیا

  . د یبا آن کار دار دهد را که ذهن نشان م  یزیآن چ  عنی

 ***بخش سوم  انيپا ***
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   سخن فرع وجودست و حجابست ز نف نیا
  به حجابش نَبود جز مردود یزیچ کشفِ

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

است    ما که از جنس زندگ   یوجود  قت یاست نسبت به حق   وجود فرع   ذهنمن  نیکه گفت که ا   میرا از غزل خواند   تیب  نیا

  و اگر قرار باشد درست نف   ستم ین  ذهن من من  کهنیا   نف   عنیدر واقع     نف   کهنیا   یبرا  م،یکن   ما درست نف   گذاردو نم 

  ند یبم  ذهن هنوز من  وقت   م؛یکن   ییو شناسا  م ین یو بب   م یبدان  را از جنس زندگ   دمانو عمال خو  م یفضا را باز کن  د یبا  میکن 

  زِیآن چ   کند،مورد جستجو را دارد هر لحظه پنهان م  زیکه چ یابزار  ی   لۀیوسبه  د یخواهشما م  کهنیا   عن ی  کندو عمل م

  و   قبول است.قابل  ری کار مردود است و غ  نیا   د،یبن   دایهست، خدا هست پ   و زندگ  د یمورد جستجو را که خودتان هست

شماره من  ٩[شل  بق  ذهن)] (افسانه  شنصحبت  ۀ یشما  را  منبه  د ید یها  من  نی ا  ، ذهن عنوان  وقت   ست ذهنهمان    که 

به تصو  کندجستجو م  ریصورت تصواصل خود شما را جستجو کند، به  ایخدا    خواهدم درآوردن شما که اصلتان    ریو 

ا ب  ن یخداست،  در  است که  «مشل»  ق  تیهمان  انسانکرد   د یاول  و  ا ه  متوجه  تصو   ای«مشل»    نیها    ایدرآوردن    ر یبه 

م  افتندم   نیبنابرا   ستند،ین   یاندازغلط ذهن  نم  روندبه  متوجه  ا  شوندو  دارد  است که  ذهن  م  نیکه  را    کند، کارها 

  زِ یچ    ی  یِکننده به آشارپنهان   ی  لۀیوسبه  کهنیا  است.   دن یو وجودش مانع رس   رسد که دارد به خدا م   ست ذهن من

فضا را    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره دیکار با  نی ا  یقبول است. براقابل  ریغ   دیگوم   نیا   م،یموردِ جستجو برس 

  جنس خودش را جستجو خواهد کرد.  ن یا صورتنیبازشده جستجو کند، در ا یفضا ن یا د، یباز کن 

  بله کم کند:  خوانمم یرا از مثنو اتیاب  نیا  طورنیهم و

  زند وقتِ سماع   نیعشق ا مطربِ
  صداع  یبند و، خداوند بندگ 

  )۴٧٢٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  عدم  یِایچه باشد عشق؟ در پس
  شسته عقل را آنجا قدم  در

  )۴٧٢٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و سلطنت معلوم شد بندگ 
  متوم شد  دو پرده، عاشق نیز

  )۴٧٢۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و پنهان دهیپوش  عن ی متوم؛  دردِسر، سردرد عن یصداع   و
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عنوان خودمان  را به   ذهنلحظه من  ن یا   قتاًیکه ما حق  ستعشق» موقع  «مطربِ   . دیگوم   ر یصورت د    یمطلب را به    همان

را، اگر   ذهن زنده شده باشد و تماشا کند من دیدر ما با یریپس خود د  میرا خودمان ندان  ذهنمن کهنیا  یبرا  .میداننم

است که    ن ینرود، مهم ا   ا یبرود    ن یاز ب   ذهن نکه م  ست یمهم ن    عن ی. رودنم   ن یاز ب  یزود  نی که به ا  ست باق   ذهن هنوز من

  بودنتان را با زندگ    یشما    عن یآمده باشد،    د یحضور ناظر در شما پد   ی   د یکار با  ن یا  یبرا  د، یشما به حرفش گوش نده

.  ستذهن حداقل ناظر من  ،ذهن که جدا شده از من  تیی خدا  ایصورتِ عدم  رقص شما به  عنی «سماع»    پس   . دیعمال حس کن 

  ، به حرف زندگ   د یکنهم گوش م   د یرقصو هم م   دی بازشده که شما هست  یفضا  ن یا  ، دیکنشما فضا را باز م   پس وقت 

به    ذهنمن  لۀیوسجهان خودتان را به  نیشما در ا  عن یبند است و سرور بودن دردِسر،    که بندگ   دی گورا م   نیا  دی گوم

  سرور.  ایبنده است  ایصورت ذهن  که به دی چسباننم  نقش 

  داند بندۀ خدا م  ای  داند خود را بندۀ خدا م   نیکه ا   دیدرست کرده باش  ذهن عنوان منبه  نقش   ی جهان اگر    نیدر ا  شما

  ست نقش   ی در مرکزش آن است. مرکزش     عنی  داند، بندۀ پول م   ایجهان هست    نیکه در ا   داند م  یریکس د    یبندۀ    ای

  ر یبنده از نوع د   نیا  ناظر هم بنده است ول  حضوردارد، نقش است.    ذهنمن   من بنده هستم ول  دی گوکه بنده هست م

ا    زندگ   نیو ا   به زندگ   م یشوم   ل یما تبد  است. وقت  که    م یبه آن حالت برس  م یخواهحالت فرق دارد، م  نیبنده است 

شوند و فکر  گم م   شانذهنها در منانسان  کهنیا  یبرا  کند؟م  دیو موالنا هم تأک  زنممن حرف م  قدرنی. چرا ام یرسنم

همان    نیا  م، یدهعنوان بندۀ خدا انجام م که ما به  و تمام اعمال  بندگ   یها مثال ادعانقش  نیها، احالت  نیکه ا   کنندم

بند است   نیمن بنده هستم، ا دی گوو م   زندکه به ذهن حرف م دیدار  نقش   دیدار   شما من اگر  !ست یاست. ن  واقع  بندگ 

هردو    عنیدردِسر است.    نیا  م،یشما هست   رویما پ  ندیگو م  کنندم  میبه شما تعظ  یاعده  ی   د،ی و اگر شما سرور  دی گوم

  ر انداخته است. یاست که ما را گ  ذهنمن ایگرفتارند. پس اصلش همان نقش است  

در   ذهن من ایما   ییعدم که عقل جز یایدر دیگو م ست؟یشدن با خدا چ  ی ست؟یوحدت چ ست؟یعشق چ دیگوپس م 

. دیکن کاریب   دهدرا که ذهن نشان م  یزیو آن چ  دی لحظه فضا باز کن نیشما در ا می گوم نی هم  ی. براستین یاجا کارهآن

  . دیکن توجه نم  د،ی دهاصال گوش نم   دیکه قبال داشت    و عقل  تان ذهن منشما به حرف    عن یجا قدم»  «در شسته عقل را آن

نبا   دوباره باش  ذهن من   ی  دیشما  ست  دی داشته  من  زه یکه  با  م   د ییبو  تان، ذهنکند  دعوا  دارم  من  با   کنم نگاه کن 

سلطان    ی بندۀ   ایبندۀ خداست  ایکه بنده هست عاجز است  ییاو   » «بندگ   د یگو . مستذهن منتها او هم من ام،ذهن من

  . دهدذهن نشان م  هک  یزیچ  ی  ست،معلوم ز یچ  ی و «سلطنت» 

  تواندنم   ن یا  م ینی ب و م  میدهرا که ما با ذهن نشان م   یزی. هرچدی نی بب  د یتوانشد، شما با ذهن نم   نیمع   عن یشد»    «معلوم

 لۀ یوسهست، پس جسم است. به  ذهن   ز یچ   ی   ن یاصل شما باشد؛ ا  تواندنم   ن یباشد، ا    زندگ   تواندنم   ن یخدا باشد، ا

  دوارمیام  شده، درست است؟  دهی پوش  نیا   ست، یاصل شما که با خدا    عن ی  »است، «عاشق   نیکه مع   و سلطنت   بندگ   نیا

  قاً ی است که ما واقعاً عم  د یاز ما ناام   کمی جانیکه در ا  د ینی بموالنا، مهم هستند و موالنا م  یهاحرف  ن یکه درک بشود ا 

  :دیگوم  ن یهم  ی. برامیکن درک م
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 کاش هست   زبان داشت   
   ها برداشتز هستان پرده تا

  )۴٧٢۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از آن   دم هست یا ییگو هرچه
  بدان  ،بر او بست ر ید یپرده

  )۴٧٢۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ادراک آن، قال است و حال  آفتِ
  به خون شستن، محال است و محال  خون

  )۴٧٢٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به ما    نیزم   ی رو  آمدداشت و م  خدا زبان   کاش یخدا، ا  عن یمطلق است    هست   معن اول به  » «هست  کاش،یا  دی گوم

که دفتر   جانیا دی آنظر م ! و بهذهن  یوگوهاگفت نیپرده است، دست بردار از ا ذهن منانسان  یکه ا فهماندها مانسان

ما    د،یبندۀ خدا نشو  ذهن شما با من  د یگوم   که نیا   عن ی  م؛ یفهمموالنا را م  یهاکه ما حرف  ست ین   راض   لیسوم است خ

  . میپرداز و به حرف زدن م م یرودنبال ذهنمان م  به ذهنمان   میچسب لحظۀ بعد م  د،یگو چه م میفهمم

ا   » دم هست  ی که «ا  دیگوم اآلن    بعد   ذهن آمده من  یاریصورت هشکه به  . انسان ستذهن من  ن یهم  »«هست   جانیدر 

به    ری دپردۀ   یاز آن» بدان که    دم هست   یا  یی«هرچه گو   ییکه از خداوند هرچه بو  دیگو . م زنددرست کرده و دم م

  میزن حرف م   . وقتکن  دایپ    توان را نم   زی آن چ  ،یزی چ  یکه شما با پوشانندۀ   گفتدر غزل م   نیهم  یبرا  پس. آن بست 

  د،یدهلحظه خودتان را نم   نی و در ا   دی کنفضا را باز م   کهنی . فرق دارد با ا میپوشان م   میما دار  م،یشوم   ده یو با آن همان

  . دیو معتبر بدان  دیر یکار ب آن را به نشِیجلو، ب   دی با آن برو د یکننم  الذهن را فع بلعد،را ذهن نم توجهتان

در اصطالح    دی آنظر م . «درک کردن» بهبردکار مدرک کردن را به  ایدرک را و  اآلن    د ینی که «آفتِ ادراک آن» بب  دی گوم

  ن ی: آفتِ درک خداوند همدیگوشدن است. م   ل یاو تبد   ن یکردن و به ع  ن یق یارتعاش کردن و    صورت زندگ به  قتاًیموالنا حق 

و حرف   میکن که ما مرتب فکر م   دی نی ب م  . کندم  جادیکه در ذهن آن گفتار ا  حالحرف زدن ذهن است و  ست، قالِ ذهن 

  نی. اگر ما اافتدم   تابع زمان است که چه اتفاقات  ‐باشد  ذهن که حال من‐ حال ما    ن ی. اکندم   ر یی و حالمان نغ  م یزنم

با    عن یکه خون را به خون شستن محال است،    د یگوم   نیهم   ی . برامیرسنم   کجاچیبه ه   م یبده  حال را ادامه  نیقال را، ا

رها شدن    یبرا  نهارایصورت هشمر به  ،دردها را کم کن   دنی شما با درد کش  ،را پاک کن   حسم  یاریهش   ،جسم  یاریهش

را    کش که م   یکن، سهم آن مواد  شتر یرا هر روز ب   ادیکه شما اعت  مییمعتاد بو   یبه   کهنی مثل ا درست.  دی کار را بن  نیا

.  دیرا کنار بذار   دنیمواد کش  دیتواننم   دنی! شما با مواد کشکندنگران نباش. نم   ،کن هر روز اضافه کن، باالخره ترک م

از شما   من.  میکن به خودش نگاه کند و ما به خودمان نگاه نم د یبا  والا  هرکس یی جا ی گو است، وبه گفت  ادیهم اعت نیا

  خواهم؟من چه م   خواهم؟که «من چه م   دی دیو از خودتان پرس   د یانورافکن قرار داده  ر یتا حاال خودتان را ز  کنم سؤال م
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به همان با چه همان  یجورچه  هادگ یمن احوالم، اوضاعم نسبت  هستم،    ده یهستم؟ اصال قبول دارم من همان  دهی است؟ 

من  ذهن من اگر  دردها  یجورچه   ذهنمن  ن یا  ،دارم   ذهندارم؟  چه  همان  ییاست؟  چه  چه    یی هادگ یدارم؟  دارم؟ 

  از خودتان.  دی سؤال کن نم؟» یبرا م هانیا  کند؟که حال من را خوب و بد م  گذرددر سر من م یی هاصحبت

ذهنو آن است، آن من  نیما حواسمان به ا   معموال   ی  نی دارد، ا    ی  ن یدرد دارد، ا    درد پخش م،ذهنمردم من  کند   

  ی رو  مینداز یو مثل نورافکن ب  میقطع کن   رونی از ب   د ی. توجه را باستیو حواسمان به خودمان ن   م یزنها محرف  ن یدارند. از ا 

هستم     ام؟ چه کسکار کردهتا حاال چه  م؟یچه آمد  یبرا  م؟ یکنکار مچه  میهست   جانیا   که «ما که چند سال  م ینی خودمان و بب

در    زها یچ   ریی با تغ کند؟م   ر ییدارم؟ اصال احوال من با زمان تغ    ذهنمن  ا ی  دهم من؟ اگر از جنس خدا هستم، آن را بروز م 

  :دیگو غزل همه مهم هستند. م اتیهم مهم است، اصال اب   تی ب  نیا  بله، کند؟»م   رییمن هستند تغ  یهادگی که همان  رونی ب 

  نه ز مقبول خالص   ،یز یز مردود گر  نه
  را که نگنجد نه به بحث و نه سرود  نیا بِهِل

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  

مقبول    ن یمردود است، ا  نیا  میی گو م  رید   میکن فکر م  م، یکن  نییتع    ذهندر من  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شمارهاگر    ما

  حضور.  عن یآن،    دنیدر مردود و مقبول است و د  ذهن من  که نیمقبول و مردود. ا  دی گوم  ذهنمن  صورتدر ایناست؛  

ها  قطب  نیاز ا   صورتدر اینکند؛    ن ییکند، مردود را تع  نییمقبول را تع   تان ذهن من  دیکه اگر شما اجازه بده   دیگو م  پس

 هم هستند. وقت  قطب  قطب هم هستند. مقبول و مردود در ذهن  هانیا   کهنیا   یبرا ،فرار کن   توان نم  افت،ی خواه ن  زی گر

. اگر شما در ذهنتان  شناسدنم   ذهنشده را منگشوده   یِفضا  ن یا   شده است ولگشوده   یِفضا  نیا   ،مقبولِ واقع  م ییگوما م 

   مردودِ ذهن   : مقبول قطبِ ذهن دیگو. م دی شناسحتماً مقبول را هم م   د، یشناسبا ذهن مردود م   ا ی  د یشناسمردود م

تو   کدام چیه  هانیا   مقبول، ول  یِسوبه ی زیگر که دائماً از مردود م  یدار  نش یب  ی   ، هست  یی جا یتو در    نیاست؛ بنابرا 

درست     لیخ   هانیباور، ا  نیباور، ا  نیباور، ا   نی: ا مییگوما م  د؟یکن . توجه مدهیمقبولِ تو هم به تو چسب   کنند، را رها نم 

ا   هانیشدم، ا  ت یهوهم  هانیهستند، من با ا باورها  د،ی آکه من خوشم نم   هانی مقبول هستند،    ها نیمن هستند ا  یِضدِ 

  رفتارها مقبول است، مردود است. نیها، احالت نیا  ایمردود هستند، 

که چه   م ینی بب م یکن نییما تع دی: اجازه بده مییگودر خانواده ما م د یبا هم هستند؛ مثال شما نگاه کن  ییدوتا هانیا :دی گوم

را که خوشمان    یی زهای چ  و آن  م یزی گرما از آن مسائل م  کند،اوقات ما را تلخ کند، تلخ م   یی زهایچو چه  م یدار   سائلم

که    ی زیچآن  کهنیا   ی برا  ست؛ی صحبت درست ن  ن یصحبت درست است. ا  ن یا   دی آنظر م وسط، به  میآور ها را مآن  د یآ م

  نشیب  ستمیس  نی: ا دیگوو م  د؟ی کن دوتا با هم هستند، توجه م   نی. اکندقطبش شما را ناراحت م  کند،شما را خوشحال م

از   . بعض گنجدآهنگ، آواز، نم  عن یخداوند در بحث و سرود،   کهنیا یرا که نگنجد»؛ برا  نی«ِبهِل ا  ، یندازیب  دیرا کال با 
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گوش    ذهن من  ۀلیوسآن هم اگر به  کهدرحال  هد؛ ما را نجات بد  نیکه بله ا  میآورروم   ق یما به سرود و به شعر و به موس

دلِ ما را بلرزاند    تواند ماال م وجود دارد که آن احت  ی رید   قی بند. موس  تواند به ما نم  کم  چ یه   شودخلق م   ای دهد م

  نیما سرِ ا   حبتِکنار. ص  میانساِن با حضور خلق شده، حاال ما آن بحث را بذار  ۀلیوساست که به  ق یموس  ،ق یو آن موس

  ماند، نم   رود، هم م   یبرود آن    اش  ی  دارند، را نگه م   ر یدوتا قطب هستند که همد   ذهن است که مردود و مقبول من

  م،ینگه دار   دهد خوب را که ذهن نشان م   یِزهایچ   یمشترک     که ما در زندگ  ستین  یطورنیاست. پس ا   یی دو  ی   نیا

پره   یِزهایچ را  چ  مبادا  میکن   زیبد  پ   یِزهایآن  را  بو  یِزهایچ   نیهم   دیبا  م،یدعوا کن   م،یاوریب  شی بد  را     ول  م؛ییخوب 

  زِ یچ   نیخوب باشد، ا   یِزهایفقط چ  خواستمشد؟ من م   آقا چ  بد شد.  زِ یبه چ  لیخوب تبد   زِیچ   نیکه ا   دی نی ب م  دفعهی

  ، یشده را نگه دارگشوده   یِبرود و فضا یرا بذار   هنذمن  نی کال ا  د یبا ،یزی چ  نیهمچ    ی شودبد هم که دوباره آمد، نم

  . دیگورا دارد م  نیهم

  تو را آن نَهِلد  یل  ، را بِهِل نیپس ا تو
  و به قُعود امیقاعده نَجهد به ق  نیاز ا جان

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دیی. چه بو» را ِبهِل  نی«تو پس ا  کند،او تو را رها نم   نیبنابرا  ، کنرا رها م   ذهن من  ،ذهن من  ۀلیوسکه: تو به  دی گوم

  ن یهستم حاال ا  ندارید   ذهن: من آن قسمِت خوبش هستم، من مندییگوشما م   د،ی کنرا رها م  ییدو  یِهااز قطب  یشما  

  یِنداری د  ییگوتو که م   تو و موضع ذهن  تِیموقع  نیا  ول  کنم؛نم  زهیندارم و ست  یهمار  فرانآن، با کا  دارم،را نگه م

  ، یخوب را نگه دار  زِ یکه چ   ستین  یطورنی. اینگه دار  تواننم  رد،ی گم   ی با کفر دارد انرژ  زه یست   ۀلیوسمن است، آن به

  یندازی ب   خواه: تو م دی گوم  یندازی را ب   ذهنمن  ،ذهن من  ۀلیوساگر به  حت  »،را ِبهِل  نی . «تو پس ایندازی بد را ب   زِیچ

جنسِ    قتاًی حق  و  خودت تمرکز کن   یِاوال رو  با عقل خداداد، شعورِ زندگ  دیتو با   عنیبه تو؛    دهیآن چسب   افتد،آن نم  ول

به    اتاصل به  ات جنسِ اصل  کهنیا   یبرا  ؛یاوریب  ادی  بهرا  باز کن   د یبا  یاوریب   ادی  را     یبازشده    یِفضا  نیا   ،فضا را 

نشان  اآلن    را که ذهنمان  یزی چ آن  م، یکن که ما انکار م  دهدم   ی دید    ی  دهد،م  یوجود   ی و    دهد به ما م   یشعور

  ۀلیوسبه  م،یرها کن   عن ی  م،یِبهِل  میتوانموقع ما م. آنیطورنیشده و زنده شدن به خدا، ا گشوده   یِبراساسِ فضا  دهد،م

  را رها کرد.   ذهن من شودنم  ذهن من

  طورِ کلبه  ا یخوب را نگه دارد    یِزهای بد رها بشود، چ  یِزهای و آن بخواهد از چ  د یرا فعال کن   ذهن : اگر شما مندیگوو م 

موقع عمل     ول  م یفهمرا م  نی . ما ارا از خودت دور کن  ن یا  د یبد است با    ذهن من نیکه ا  بفهم  ، کن  ف یتوص   ، کن  فی تعر

را    یزیچ محو بشود، کلش اصال، آن  ن یا  د یکار با  ن یا   یبرا  رون،ی : آن فهمنده را که به من عقل داده بذارم ب دییگوشما م

: د یگو م  نیهم   یبرا  د؛ یایشدن به خدا ب  هشده، زندگشوده  یِفضا  ن یآن، ا  یِاجآن را به ما، نباشد تا به  دهدکه نشان م 

درواقع برخاستن و قائم شدن به ذات و نشستن    معنو قعود که به امی. قرسو قعود نم امیتو به ق  یقاعده را برو نیاگر ا 

  میاب ین   نبه خودما  ت ییخدا  ،ی اریعنوانِ هشکه تا ما به  لیدل  ن یو قعود مهم است به ا   امیشده. ق  ف یتعر   ی بعد  تِ یاست، در ب 
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  یی شناسا نیو ا  صی تشخ  نیا م،یخودمان دست برندار ۀخداگون صِ یگردوخاکِ فکرها با تشخ  ایو   ذهن و از بلند کردنِ من

ا و  رو  ن یرا  را شخصًا  به  یِشعور  نبر خودمان  ا  م، یکار  نم  صورتنیدر  قعود  ردیگ قعود صورت    ص ی تشخ  یاریهش  عنی. 

  بلند کند.    ذهنمن کهنیا ز ا ند؟ینش. از چه م ندی نشو م  دهد م

با  دیکن م  ییشما شناسا  قتاًیحق را  فکر  ا   دیبنشان  دی که گردوخاک  در  من  نیو  به  ذهن لحظه  نکنرا  فعال    ای  دیاصطالح 

. شودم   امیبه ق   ل یتبد  د یگوم   یبعد  تِ یب   نیا   د،یگوم  جانی والنا است که در اقعودِ م  نیا  د،یبلند نشو   ذهن عنوانِ منبه

نماز هستند، وقت  نیا   ند،ی نشآدم م  وقت  ام،یق که    شودم  دیو ناام  یاریعنوانِ هشبه  ندینش آدم م   البته هر دو حاالتِ 

  د یگو را م  نیا  ، براساسِ خدا و زندگ  شودبلند م   دفعهی   رود،اصال راه آن را نم   ریو د  کندبه او کم م  ذهن من

هستم، من    ت ییهستم، من خدا    که من زندگ   دهینرس   صی تشخ  ن یهنوز به ا  کند،را بلند م  ذهن . پس جاِن شما اگر منامیق

مقاومتِ صفر و قضاوتِ     عن یقعود،    عن ی. نشستن  نمی بنش  دی بلند شوم، با   ذهنصورتِ منبه  د یدارم نبا  یی خدا  یِاریهش

ها را استفاده  آن  آورد،م  شی خودم، هرچه که ذهنم پ   یِهاشدگخودم، شرط  یِهادانسته  ای   ذهنصفر، پس من براساسِ من

بند. من با   تواند را به ذهن ندهم مقاومت نم  رو ین   ن یشعور را، ا   ن یمقاومت کنم؛ چون من اگر ا  ایقضاوت کنم    کنم نم

 شوم، جسم م   ی   ذهنمن  رومم   وقت   دانماو بروم. م   یِسو به  خواهمبه خدا زنده بشوم، نم   خواهمنم  رید  ذهن من

  .  نمیبنش  خواهممن م  کند، در ذهن حرکت م   جسم  ی یِسوجسم به نیا

  ن ی: «جان از ا د یگوم   نیهم  ی به او زنده بشوم برا  ایبه خدا برسم    توانماست نم   ذهن خودم با خودم که من  دمیمن فهم

ما است،    سِ یئ ر  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره  ن یا  د، ی ها نگاه کنشل  نیو به قُعود»، که اگر با ا   امیقاعده نَجهد به ق

را انجام  اساس یِآن کارها ذهن من  نیا ۀلیوسکه به میدان به خدا برسد و ما نم   خواهدو م ذهن من عن یاست،  ماسرورِ 

 کنمکه شما خواهش م   میخواهاز او م اآلن    است و  نیا  ۀلیوسبه دنمانیاست، به خدا رس  نی ا   ۀلیوسعبادتمان به م،یده م

   ذهن من  ۀلیوسرفته به  ییشعورِ خدا  د، ینداز ی ب   دی خواهشما م   عن ی  اندازد، م  وقت   و: چشم  دی گوم   د، یندازیرا ب  ذهن من

اآلن    ،(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره  ندی نشم  نی . پس بنابرا شوداز خودش دور کند، نم   را  ذهن من  خواهدم

  :دیگومهم است. م  ل یقسمت خ ن یو ا دیآ م  شی پ   یرید  ۀدیپد  ی  ندی نشم   وقت د یگوم  ی بعد تِ یدر ب 

  امیق  یِقُعود آرد، آنَش بشَد سو  جان
  سجود  یِآرد، آنَش بشَد سو امیق  جان

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

تشخ   یاریاگر جان شما، هش  پس خدا که  امتداد  عنوان  به  را    ذهن من  لۀیوسبه  صی تشخ  د،یهست  دهندهصیشما، شما 

بنش  د یبذار و  نشستن  دینی کنار  منبه  ر ید   کهنیا   عن ی.  نم   ذهنصورت  همدی شوبلند  قضاوت  نی .  و  نکردن،  نشستن 

ناظر و اتحاد شما    یاریعنوان هشبه  د یشوشما بلند م    عن ی.  امیبه ق  کشد نکردن شما را م کردن و مقاومتصفررا    ذهن من

  نیدرواقع زندۀ قائم به خودش است، ا  ن یا   عن یذات شماست.    یشدن روشدن، بلندبلند  ن یا .  دیشوبا خداوند، بلند م 

بلندشدن    زندگ  ینشستن همان و به پا  ارانهی: هش دیگو. م دینشست   رانه ایشدن است. چون شما هشزنده  ن یاست، ا  ومیقح
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لحظه ما در    ن ی. درواقع اکندم   دان ی ن لحظه وارد میذهن ا  ن یا اآلن    که  ییا یدن  ن یا   یزهایچ   عنیذهن    یبه پا  ریهمان، د

  .  میهست روی معرض دوتا ن

م   هانیااآلن    شما خ  د ییگو م  د، یشنو را  آن  خُوب،ل یکه:  م   یزیچبه  نشان  ذهنم  فضاگشا  دهد،که  .  کنمم  ییمن 

   ذهنمن  عن ی  ند،ینش صورت شما مشده بهگشوده   یفضا  نی و ا  دی کنتوجه به خودتان که فضا را باز م  عنی  ییفضاگشا

.  دیا نشسته  قتاًیشما حق  صورتنیدر ا   زند،نم   حرف   چیه  شود،ساکن م   شود،واقعاً ساکت م  ذهن اگر من    .شودساکت م

. امیق یبه سو کشد آن م  ند،ی نشآن عملش، جان قعود آرد، م   عن ی. آنَش دیکه شما بلند شو  شودهمان نشستن سبب م

   ذات خودمان.  یرو  م یشوبلند م  تییعنوان خداما به  ،یاریهش  وانعنما، ما به  یاریهش   عنیذاتش    یآرد، جان رو  امیجان ق

  د ینبا   دهدکه ذهنمان نشان م   یزیچبه جهان و به آن  دیکه ما با  میشوذات خودمان، متوجه م  یرو  مید که بلند ش  نیهم

  . م یکنسجده م  م،یکن م   میخدا تعظ  یبه سو م،ی از جنس خدا شد م،یکن می تعظ 

  دهد م   زندگ هرلحظه، هرچه که    عنیاست و سجود    واقع  م یبه سجود، سجود تسل  کشدما را م   امیق  عن یآن عمل    پس

.  دهدفرمول را به دست شما م   کهنیا  ی مهم است برا  لیخ  تی ب   نی. ا دیکن و گوش م  د یکنعمل م  د،یگو و مرکز عدم م

ا   عن یچه هست و سجود چه هست. سجود    امیقعود چه هست و ق  دیدان م   رید  شما   ن یا  ز یچ چیلحظه شما به ه  نی در 

.  دیشوخدا خم م   ی. فقط جلودیشوبه مرکزتان، خم نم   دیآور نم    عنی.  دیکن سجده نم   دهدکه ذهنتان نشان م   یی ایدن

  ینشد، هرکار  م، ینشد، سجده هم کرد  مینداز یرا ب  ذهن من  م یخواست  ذهن با من  میکار نکرد، ما آمد    یآن    ن یبنابرا  پس

کار ما   نیهم . میرا بلند نکن ذهن و من مینی و بنش  میمرکز را عدم کن   م،یکن ییفضاگشا مییایکه ب می دینشد. حاال فهم م،یکرد

سجود. حاال    یسوبه  کشد آن عمل ما را م    عن یآنَش ِبشد،    ، زندگ   ی پا  یرو  م یکرد   امیق   کهنیو هم   امیبه ق  کشد را م 

به او زنده    م، یشوعشق زنده م به    م یدر واقع دار  م، یو از جنس او شد   ذات زندگ  یرو  می کرد  امیما ق    که: وقت   دی گوم

  ست ین    خارج  زیچ   ی   ن ی. استین  ذهن من  ن یدوب  ایمثل دوگانه    ن یا  د یگوم وحدت است.    س است، ح  انه ی  ن یا  م، یشوم

مقدار    یخدا و از جهان جدا بشود و با   ی پا  ی رو  ، زندگ   یپا   ی کند رو امیق  قتاً ی حق  اگر کس    عن ی. می بره  م یاز آن ما بتوان 

.  دیگورا م   ییزهای چ   یفهمد که ذهن  به ذهن. چون م  گرددزدن ذهن دوباره برنمبا حرف  ند،ی ذهنش را بب  یدارشهیر

بود،    رون ی ب   زیچ  ی حادث بود،    یکه شما آن    ستیذهن ن  تیثنو   ،ییمثل آن دوتا  ییتای حسِ    نی: ا دیگوم   نیهم   یبرا

  جدا بشود.   تواند و اصلت است، آدم از اصلش که نم  خودت ن ی. ادیشما از آن رها بشو

   بره  یست که از ونه دوگانه انهی نیا
  سالم و به تشهد نرهد جان ز شُهود  به

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

به    دی گو. پس میقائم شد  زندگ  یرو  کهدر حال  ، شاهد و ناظر ذهنت هست   عنی  شُهود البته  تو، حاال  نباش،  نگران 

  یاصطالح نماز مسلمانان، که  نماز واقعاً به  ن یداده که ا  حی هم توض   یدر مثنو   عنی  زند،نماز را دارد مثال م   ن یموازات ا

ما را دوباره بشد    تواندحرف نم  ن یاگر ذهنش حرف بزند ا  کند،نگاه م  ذهنشناظر به     شدگنماد زنده  یاست    مدل
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بنابرا  ذهن،  ا   ن یبه  م انسان  که نیعلت  ادامه  ذهن  در  حت   دهندها  به  باری  به کار  روهم  ذاتشان،  ذاتشان    یصورت 

  یها آخرهاحرف  نیاسالم و تشهد و    مثالاآلن    که کنم. عرض م گشتندذهن به ذهن برنم  یوگو وگرنه با گفت  اند،ستادهینا

که     انگ ی  ن یدوباره ذهنت حرف زد، شما از ا   ، یو سجود کرد  ی کرد  امیو ق   شما اگر خالصه نشست   د یگونماز است. م 

موقع خودم نبودم.  خودم هستم، آناآلن    هستم! من   ن یمن هستم، من ا  نیا   دییگوهمراه با شناخت اصلت است، شما م

خود   دی ستادیا   زندگ  یپا  یرواآلن   کهنیخود تو نبود، ا  ،ذهنشد که آن من  ن یع  ،ییشناسا نیا  دی کرد  ییشما شناسا  وقت

  باری که ما اگر    دهد نشان م   ن ی. و ادیرا زنده کن    ذهنمن  د یگرد توست با حرف زدن ذهن و وسوسۀ ذهن دوباره برنم 

بوده   ذهن من لۀیوسو قعودمان به  امی. پس ما ق میگرد برنم    ذهن به من  ر یبا حضور، د   م، یفقط نماز را درست خوانده باش

  است.

به شما مربوط   د یندار  دیحضور دار  د، یکن که عبادت م  دییشما ریمهم موالنا را و د   ات یاب   نی ا   کنمم   فی من فقط توص  حاال

  دوزد، م   برد خودش م  یبرا  دهد را نشان م    ذهنکه من  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شمارهشل    ن یهرصورت ا. بهشودم

ن  نیا   ول  کندو شهود هم درست م   کنددرست م   ز یجدوگانه همه  انهی (حقیقت    ١٠[شل شماره. اگر شما  ستیقبول 

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شمارهمقاومت     عنی  د ین یبنش   د،ی نی قبل، درست بنش  ت یدر ب   دین ی گفت که بنش  وجودی انسان)] 

شما    ،ذهن من  نیکه ا  دی کن  ییشناسا  دیبده   صی تشخ    عقل زندگ  ، عنوان شعور زندگ صفر بشود، قضاوت صفر بشود به

  ن یا  صورت نیدر ا   (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شمارهحضور ناظر و شهود در شما زنده باشد    حال نیدرع   د،یستین

  ن ی«به سالم و به تشهد» ا  دیگوم   جانیکه ا  ذهنحرف زدن من  . بادیدار  فضا باز شده، مرکزتان عدم شده، شما هم عمق 

  . دیداردست برنم  تیی . شما از خدا ندی نش شاهد ناظر فرونم  ایشهود 

  :دیگوم دهد م  حی خودش توضاآلن  بله

  رود  لهیدرآمد، نه به تحل مهیبه تحر  نه
  ببست و نه سالمش بشود رهیبه تکب نه

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

نماز،    ان یپا یهاقسمت  عنیهم سالم آخر نماز،   لهی. تحلشودکه پس از آن نماز شروع م  ر یهمان چهار تکب   عنی مه،یتحر 

شده،  گشوده  یفضا  ،شهود، زنده شدن به زندگ   ن یکه ا دیگوم است.  مهیتحر   ن یهم  شوداست، اولش که شروع م   لهیتحل

آدم حضور ناظر داشته باشد،    کهیطورمحو شدن حداقل، به  مقدار یشاهد و ناظر ذهن بودن، محو شدن،    م،ییچه بو

و بعدش هم    د،یایب   ن یا  د یبو  یی زهای چ   ی  د یایب   ذهن نبوده که من  ی طورنیا   عن ی  امده ین    ذهن من  مۀ یبه تحر  د یگو م  نیا

ذاتتان، و سجدۀ شما که    یبا حضور رو  قتاًیشما، حق   امیو ق  ذهن با نشستن شما نسبت به من  نیبرود. ا   ن یحرف بزند ا

  ی زی به چ دی کنو چون سجده نم کنمبه او زنده هستم سجود م اآلن   فقط به خداوند که نیکه من پس از ا  کندم ییشناسا

که در    یزی. آن چ رودنم   نیاز ب  نین درست است، ا دارد، شما کارتا  بشود و صورت ذهن   دهیان آدم با آن هم  تواندکه م 
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. گفت شما  میپوشان جا هست. ما م جا. آنبوده است آن  امده،یوجود نواقع خودش را به شما نشان داده درضمن به  در  شما

  کار مردود است. بله.   نیا  دی کنوجو م اش جستپوشاننده لۀیوسشده به دهیرا که پوش یزیچ

  ر یشما د  د یگورا در قالب نماز، موالنا نمادِ نماز م  هانیکه ا   میگوحاال م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   ذهنبا من  ما

و پس    رود آن هم نم  و  امده ین    ذهنبا حرکات و عبادات من  نی ا   د یگوبه شما دارد. م   هرجور که بستگ  د یکنم    هر عبادت 

که، پس حرف بزنم که    زنمکه من که حضور داشته باشم، باز هم حرف م  بدیگو م.  دینگران حرف زدنتان نباش  نیبنابرا

  د یباز هم حرف خواه  د یزنده بشو    شما به زندگ   زند؟. مر موالنا حرف نمست ین  ذهنمن   است. هر حرف    ذهن دوباره من

با مرکز عدم   خود زندگ لۀیوسبه  ههستند ک یی. فکرهاستندی ن   ذهنمن یآن فکرها فکرها  کرد ول   دیزد باز هم فکر خواه

اآلن    است و  ریآن صورت د   ،یبعد  یهاتیدر باآلن    دی گوم  ردیخالق هستند. فکر اگر صورت ب   ی. فکرهاردیگ صورت م

  که: د یگو. م دی گورا م ن یآخر هم تی ب   دیآ م

  دوغ ابد  نیروح درافتاد در  مسِ
  نه ترسا و نه گبر و نه جهود مسلمان و نه

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

به    دینشد. باالخره آمد  دیرا انداخت  ذهن من  ،ذهن با من  دی. شما آمد میبو  رید  باری  د؟یکار کرد شما چه  نیبنابرا  پس

  نیا  اش که معن   دی کرد  یی. شما شناساندی شما بنش   ت ییشما، خدا  یاری. جان شما، هش دین یگفت که بنش   دیموالنا گوش کرد 

من است، آن را     ذهنو من  دهدکه ذهنم نشان م  یزی آن چ  را بذارم کنار و  تو مقاومت و قضاو  نمی بنشاآلن   است که من 

بنشبلند نکنم و به بلند نشوم. پس  قدی. نشست نمی صورت آن  را کشاند به  قامی. نشستن شما    ی پا  به  ستادنیا   عن ی  امی. 

به پا شما را به شهود   ستادنیا  نیاجهان.    نیاز ا  ست یدر مرکزتان ن  یزی. چ ستیبه جهان ن  اصلتان که متک  یخداوند، 

م   عن ی. شهود  بردم ذهنتان  ناظر  و  آن  دیشوشما شاهد  م و  را  ذهنتان  نکن  دینی ب موقع  اصرار  اگر شما    لۀیوسبه  دی و 

.  دهیهمان  یهابا نقش  م؟ یکنم   ف یتوص  یجوررا و خودتان را، چه  زندگ   د ینکن  فی مرتب توص   عن ی  د یخدا را بشناس  ذهن من

ها را اگر  ذهن است. آن  فاتیتوص   ها نی. اچیدارم، ه   الت یتحص  قدرنیطور هستم اسمم فالن است، ا هستم، آن  طورنیمن ا

  .  د یشوبلند م صورتنیکنار در ا  د یشما گذاشت

سجود، قعود،   یطورنی. همامیدوباره به قعود، به ق   کشاند به سجود، سجود م   کشاند شما را م    بلند شدن براساس زندگ

   ه   ذهنمنخودش را دارد.    لیس   نی. ادی کنسجده م   زندگ  یپابه  دیشوبلند م   د،ین ینش. مدین ینش م  رید  شما.  امیق

.  دیکن به ذهنتان نگاه م   دیمرکز عدم، دار  یاریعنوان هش لحظه شما به  نیا  شود؟انکار م   یجورچه  ذهن . منشودانکار م 

به من  اآلن    چه که  عن ی!  یآمدم  میقد   ؟ییآ طور نمکه خوب پس من چه شدم؟ چه  د یگو. م کندوسوسه م  تان ذهن من

است اآلن، و شما تا حاال    نگاه زندگ. نگاه شما  دی کننگاه م  طورنیهم   د،ی زننه حرف هم نم  دیی گوشما م   د؟یکنتوجه نم

  یزی . و هرچدیکن به او سجده نماآلن   و د یدانستو او را مهم م  دادکه ذهن نشان م یزیچ ن یبه هم  د، یکردبه او سجده م 

و   د یکنسجده م    شده به خودش، به زندگ قائم  یاریصورت ذات هش هرکس است. به  کهنی که ذهنتان نشان بدهد، ولو ا 
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مس روح شما، حاال    نیکه ا   د یشو متوجه م  دی گوفضا باز بشود م   بی ترت  نیشما به ا   اگر   . شودمزاحم شما نم  ن ذهمن

  شده و حگشوده   یعنوان فضاحضور افتاده است و از نگاه شما به  یاریمثبت دارد، در دوغ هش  معن  ول  دیگومس م 

وجود دارد، نه    وجود دارد، نه زرتشت    ح یکه نه مسلمان وجود دارد، نه مس   د ی نی ب قائم به ذات خود م   زندگ   عن ی  ومیق

شل عوض    هانیوجود دارد. همه خودش هستند، منتها در سطح ا   ها نید    یوجود دارد، نه آن  یهودیکافر وجود دارد، نه  

  جهود.  شودم   یگبر،   شودم   یترسا،   شودم   یمسلمان،   شودم   ی.  کنندم

بوده که رفته   یاریاشتباه روح بوده، اشتباه هش  ن یکه ا  دیشوهستند و متوجه م    ها و اقالم ذهن لفظ  هانیا   نیبنابرا   پس

ا به  موضع ذهن   ی   ایکه اسمش ترسا هست    یری کرده با کس د   زهیدر ذهن بوده و ست  نینام مسلمان درست کرده و 

زنده     ما به ذات زندگ   وقت  ؟. چه زمان میما به اصل زنده شد   و  م یهست   یلط است. در اصل ما  غ  ن یاست و ا   ح یمس

.  کنمال م  کنم، م    نف   کنم،را انکار م   که من تو  م ییگو م  ول   میکن را نگاه م  مان یهادگ یصورت شاهد همانو به  م یشوم

به     عنیبدهد   رویبه تو ن  دیا یمن ب   وجوداز    یاذره  گذارمام. من نماست که نشسته  نیا   اشمعن   ستمی. من تو نستمیمن تو ن

  .  میاو سرور ما بود. ناظرش نبود می. قبال ما نوکرش بودمیاش بودبدهد. قبال ما بنده روی ن  ذهن من

  تر عیفضا وس  ن یو ا  فتد اکه اتفاق م  لیس   نیهم   می. ناظرش هست میما ناظرش هست اآلن    ذهن بدون ناظر است.  ذهن من

  یدیجد   ز یچ    یحادث است.    است و   وجود خارج   ی   ذهنمن  ن یکه ا   دی شومتوجه م  شما.  نیشود ا دارد محو م  شود، م

اوقات درست شدنش را در     را من درست کردم و گاه   نیا   ییگو . شما مدیا. تازه درست شدهدیهست   میاست. شما قد

جا به تله  درد آن  ی  دیرنج م   تجا. مثال وقآن  شودمن درست م  ی  دیشوم   دهیهمان  که شما وقت  دینی ب ذهنتان م 

 دفعه ی اآلن    د، ید یدور. رنج  د یانداز م   دیکن ماآلن    ی. شما زودشودو در حافظۀ شما ثبت م   افتد به تله م   و زندگ   افتد م

آزاد    رون ی را بشم ب   ن یکرد. من اجازه بده ا  ر یجا گجا اآلن، ماند آنمن است که افتاد آن  زندگ   ن یکه ا   د یکنم   ییشناسا

بابا ا  د یگوم   ذهن . مندیرنج نم  ری. د دیرنج بماند، نم   دیگذار نم   د،یکشکنم. م است تو را    اشفهی شخص وظ  نیکه 

  به او.  د یکننم  م یتعظ  د یده گوش نمها را داده است. به حرفش قول نینگه دارد تو را خوشبخت کند، ا 

  دوغ ابد  نیروح درافتاد در  مسِ
  نه ترسا و نه گبر و نه جهود مسلمان و نه

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

حضور    یاریهش    عنیابد    یاری ابد، هش  یاریکه مس روح هنوز در دوغ هش   ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره  جا نیدر ا  ول

است.    دیکه انسان مثل خداوند، جاو  شودمتوجه م  ،یلحظۀ ابد  نیاز ا  شودو آگاه م  شودلحظه انسان ساکن م   نیکه در ا

ما را که ما هم واقف سرمد    دی جاو  یاریهش   د،یاست که گفت واقف سرمد. واقف سرمد، واقف جاو  د یهمان واقف جاو  نیا

به خودش زنده کرد  میبود ا   و .  در مدرسۀ عشق  بهکه مدت  د یگرفت  ادیغزل    نیشما در    میتسل   ذهنمن  لۀیوسهاست که 

  د ی که نشست  یاریصورت هشبه  بوده ول  ذهن من  لۀیوسو قعودتان واقعاً به  امیکه ق  دی کنو قعود م  امیو ظاهراً ق  د یشوم

 دیلحظه، شما دار  نیدر اطراف اتفاق ا   میکنم  ییهردفعه که فضاگشا  م،یکنفضا باز م   وقت  دفعهیواقف سرمد،    نیهم
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  ت یشده اهمگشوده  یفضا  نی . من به ادهمنم   ت یمن به تو اهم   دهد، لحظه که ذهنم نشان م   ن یاتفاق ا  یکه ا  د ییگوم

را.    ییآتش شناسا  عن ی  دیور کن آتش عشق را در درونتان شعله  نیا   دی کشم   تیهر لحظه کبر   کهنی. درست مثل ادهمم

که آگاه است. ما هم واقف    عشق سرمد گفته: واقف. واقف کس   ایعاشق سرمد    ای  سرمدموالنا نگفته عارف    دیکن توجه م

درآورد به او به اندازۀ     ذهناز من  عن یما را از جنس او کرد.    دفعهی   هاییفضاگشا  ن یاز ا    ی  ن ی. منتها امیسرمد هست 

  شد.     عوض  دمیهستم و در همان لحظه د   جنس زندگ   ز من ا  ستم، ین    ذهن من من  م یهمان اندازه زنده کرد که ما بفهم  ، کاف

جا  . آنخودت نباش  ریخودت د  توان نم  ،یخودت شد  کردم و خودم شدم و موالنا امروز گفت: وقت   امیلحظه ق  همان

  ، هست  ی لحظۀ ابد  نیو ا   »یو «واقف سرمد  که خودت خودت هست اآلن    .یجدا بشو   آن خود، خودِ تو نبود که از آن توانست

ها با  کردنها و سالمدادنشهادت  نگراننگران نباش. گفت: نگران حرف زدنت نباش.    ،یجدا بشو   نیاز ا   رید  توان نم

 ١٠[شل شمارهناظر است    یار یهش  نیکنترل ا  ریدر زاآلن    زدن ذهنحرف  نیا  کهنیا   یزدن ذهنت نباش. براذهنت و حرف

  . (حقیقت وجودی انسان)]

  دوغ ابد  نیروح درافتاد در  مسِ
  مسلمان و نه ترسا و نه گبر و نه جهود نه

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  . بله:  دی همه توهم است، تعجب نکن باورمندان  یهازهیست ن یکه ا دی دیو د  د یفضا را انقدر باز کرد موقع  یشما   اگر

  هفتاد و دو ملت همه را عذر بِنه  جنگ
  ره افسانه زدند  قتی حق  دندی چون ند 

  ) ١٨۴غزل  حافظ،(

وحدت   یاند به پانکرده  امیاند. هنوز قعلت هست که به خدا زنده نشده ن یجنگ مذاهب به ا  ان، ی: جنگ ادد یگوم حافظ

  . رساندنم  یی. ما را به جادیدی امروز د  ست،ین   که کاف  دیداندرک شما م  نیو ا   کننددارند خداوند را درک م  ذهن و با من

  شان،ها هستند که به شعور اصلانسان  نیکه مقصر است، ا  ستین انیاد  رون یصورت ب  نیکه: ا   دیگودرواقع موالنا م  پس

که: انسان قادر است    دیگو . مدیگو م همچون غزل یموالنا    خودشان توجه ندارند و وقت  یباطنشان، به آن هستۀ مرکز

وجدل  سبب بحث  د یتوهم است، نبا   سطح   یهاتفاوت  ن یبفهمد که ا ستد یذات خودش با   یبشود، رو  م یقا   زندگ  یپا  یرو

  هانی. چرا؟ در پشت ا کنندنم  زهی ست  ریم، د با ه  یهودیو   مسلمان با ترسا و زرتشت   موقعنیدر ا   و  بشود.  ز یجنگ و ست   ای

زندگ شده   به  شدهزنده  زنده  خداوند  به  تاراند،  انسان  درون  است.  نور  از  پر  درونشان  و    نیا   کهنیا   عن یباشد    یاند 

  ا ی  کنند م  زهی که با هم ست   انیاد  ی برا  هانیچنقطه  ن یا   حاال  مرکزش هست.   ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره  هانیچنقطه

:  ندیگو. م کننددرواقع دارند دعوا م  هانیچسر نقطه  هانیهستند. ا  متفاوت  کنند م   زهیبا هم ست  ن ید  ی که در    ی مذاهب

  شرف  نیهم   من.  ینددارد، که جسم است نه شرف خداو  من به آن بستگ   من، بزرگ   یمن که شرف من، آبرو  نیچنقطه

درست هستند و    هانی: ا دییبو  دیی ایدارد، شما ب  بستگ   هانیمن که به ا   بدل   ت یثیدرست کردم و ح  هانیکه براساس ا
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مال ما درست است،    م،یهست  دهی همان  هانی: نه، ما که با اند ی گوها هم م دور. آن  دینداز یها را بو آن  دی را قبول کن  هانیا

  عقل موقع  ن ی. چون امیبا هم ندار   یکه ما اصال کار  رسد و عقلمان هم نم  م یجز جنگ و دعوا ندار  ما  مال شما غلط است. 

زندگ  کندبروز م به ذات  باش  یخداوند  ص ی و تشخ  میبشو  میقا   که، ما  داشته    زندگ    یبراساس    صی . تشخمیداشته 

  . گفت:  میباش

  اَنْصتوا دیشما خاموش باش پس
  تا زبانْتان من شَوم در گفت و گو  

  )٣٧٠۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  میفهم. ما م م یکنما صحبت کند، ما درست صحبت م   ق یناظر، ذهن ما ساکت بشود و خداوند از طر  یاریصورت هش به  اگر

همه ولمی هست  زندگ   ی مان   ٔکه   .   وقت  م قطع  را  م  ذهن من  م،یکناتصال  صحبت  براساس    ذهنمن  کند، ما  ما 

  :دی گوم  رد،یب جهی نت خواهدم  اآلن  است. هانی چطهنق   یهم، آبرو شی و آبرو کندما صحبت م  یهانیچنقطه

  که سخن پر زدنِ آن مس است گوم هله
  نمانَد، چو رود دوغ فرود  ز یزدن ن پر 

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

زدن مس روح است و اگر    آگاه باش! بو! که سخن گفتن پر  ایکن! هله!    یکه: شاد  دیگوهمه گفتگو دارد م  نیاز ا   پس

اندازۀ    درون به   یفضا  نیو ا  می از جنس خداوند بشو   اندازۀ کاف  ما به  عنیمس در دوغ حضور فرو برود،    نیا  اندازۀ کافبه

  عن ینماند، چو رود دوغ فرود»    ز ی . «پر زدن نمیشو. ما ساکت م ماندزدن نم حرف  ماند، باز بشود، صحبت هم نم   کاف

  به دوغ فرو برود.  اندازۀ کافچو رود در دوغ فرود، به

  د یکه نبا  دهد م   ص یتشخ   یاریهش  ند،ینش م   یاریهش   م،یکنرا بلند نم  ذهن من   عنی  مین ینش م   م یدیما فهم  نیبنابرا   پس

که خداوند به ما داده،   میعدم دار  نکیع   ی هستند. ما    مصنوع  یهانکی ع  هانیبه جهان نگاه کند، ا   هادگ یاز پشت همان 

  ن ی. امیبا تسل  ای  دوشرط یلحظه بدون ق  ن یدر اطراف اتفاق ا   ییبا فضاگشا  م؟ یآورم دست  به  یجور. چهمین یبآن م   ق یاز طر 

  شود، فضا گشوده م  ن یو ا  می به تسل  شودمنجر م   امیق  .شودم  امیسبب ق  یاریعنوان هش ما به  ایسبب نشستن جان ما  

در    رودما کامال فرو م  یاریباالخره هش  د،ین یبکه م  طورنیهم   (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره  شودگشوده م

که   زندحرف نم  زند،حرف نم رید موقعنی. در اشودفضا باز م نیا  تینهای. ب شودم   یبا خداوند   عن ی یاریهش نیا

  . زندما حرف م   قیخداوند ازطر ، موقع زندگ آن زند،م   رید جوری : اگرهم حرف بزند دیگو م  یدبع ت یالبته ب

  ه یشب  ن یا  زندحرف م  ما وقت  یاریکن که مس روح ما، مس هش   ییبه ما گفت که: هله! شناسا  تیب   نیا   نیبنابرا  پس

بو! بفهم! درک کن! که   حاال  .یجورداد که چه ح یذاتمان و توض یرو م یاست که ما بلند شو ن یپرواز مس است. اصلش ا 

که    دی د  میصفحه هست، خواه  یرواآلن    که  شودفضا باز م  ن یکه ا  واشیواشیسخن گفتن در ذهن، پر زدن مس است و  
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  کهنیا  ی. برادی صحبت کن  دیندار  لیم  ادیو شما ز  شودکم م   شود،کم م   شود،کم م  شود،م   کم  لیسخن گفتن در ما خ

ور بشود، فرو برود در دوغ حضور، صحبت  بود و اگر کامال غوطه   ذهنصورت مناظهار خودمان به  ی ها براصحبت  شتریب 

    نماند». ز یزدن ن. «پر شودقطع م 

  :دیگوآخر م  تی ب  و

  بود  ز یزدن نوع دگر باشد اگر ن پر 
  نادر بودت بر زبِر چرخ کبود  رقصِ

  )٧٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

دفعه اگر حرف    نیا  عن یخواهد بود، اگر باشد!    ریحرف زدن از نوع د  یاریعنوان هشبه  ای دفعه حرف زدن    نی: ادی گوم

  مثل موالنا.  زندحرف م   زندگ د،یزنشما حرف نم رید  دیشما داشته باش

   دگیهمان   چی شد و ه  تینهایب   ریفضا انقدر باز شد که د  نیکه ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شمارهحالت    ن یدر ا  پس

 ٩[شل شماره  جانیکه در ا  دیکن . توجه مبود، اگر هنوز باشد  زی بود» اگر ن  زی «ن  دی که: اگر شما حرف بزن  دی گونماند، م

   حت  ر،یبپرد به فکر د  یفکر  ی زدن زنده بود، از  به حرف  ذهن من  م یداشت   ذهن من  بود. وقت  شهیهم   ذهن)](افسانه من

صورت فکر، حاال چه شما  هست به  رید  ز یبه چ  یزیچ   یاز    دنیزدن درواقع پرحرف  اصل  .د یا یآن به زبان ما ب   شوداگر م 

صفر شده و رفته،     ذهنآن رفت! حاال که من  کند، فکرکننده دائماً مثل موتور فکر م   نیا   ول   د،ییگو چه نم  دیی گوبلند م 

  اوقات سوت است، اگر باشد  شتر ی: بله! اگر باشد ب دیگوکه پر زدن روح ماست؟ م   م؟یزن محو شده باز هم ما حرف م 

که در     آسمان   عن ی. چرخ کبود،  کندم   ییتا ی  یشما در فضا  یاریاست که روح شما، هش   یزی انگرقص شفت   ی  نیا

شده و آن رقص در ذهن  درون آسمان گشوده   یاریصورت هشبه  دی کنم   یرقص نادر  ی . شما  تینهایدرون باز شده، ب 

عنوان  شما به  ای  زندم   است که خود زندگ  ییها حرف  کاسو آن انع  کند م  دا یپ   انعکاس   ی«من» ندارد،    چ یشما که ه 

  . کنددرست نم   ذهنمن ر ید ن یاست، ا  ی رینوع د ن یا د، یزن م   زندگ

در ذهن که «من» درست کند و اصال    ماندقدر نم آنجا.  آن  گردددوباره برم  د، یگوم  غزل    ی   د یآ که موالنا تا م د ینی ب م

کند.    تیرا اد  هانیرا گفته وقت نداشته که برگردد ا   اتیاب   نی موالنا ا  دین یبهم م   قتاًیحق  زندخودش حرف نم   کهنیمثل ا 

ذره دست به     یکنند، برگردند باالخره    تیوقت داشتند اد   د یغزلشان کم بوده شا  هانیو ا  ظما مثل حاف  یاز عرفا   بعض

  ورش بزنند. آن ور،نیا

ور  . هرچه که از آنریرا، با ذهنش، نه د  شیجارا درست کنم، آن  شیجانیا   دیغزل را گفته برنگشته بو  ن یموالنا ا  ول

  م یجا خواهخواهد بود. ما البته به آن  ر یجور د    ی ذهنم حرف بزند،    کهنیکه: گفتگو، پر زدن، ا  د یگوم   ن یهم   ی آمده. برا

کار است. چراکه مدرسۀ عشق باز    نیکه خود خداوند دنبال ا   مید یامروز فهم  مسلماًو    دیادهیهم شما رس   د یشا  ای  د،یرس

انسان  یهاکرده، همجنسان خودش را، بچه از جنس خودش هستند ما  را در آن مدرسه حاضر کرده.خودش را که    ها 
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  71صفحه: 

  ت یشا  ای  م، یاظهار نظر کن  مانذهن من  لۀیا ما به وس مباد  کند دارد، کم م  تیدارد، جذْبه دارد، حما  ت یعنا  هرلحظه

  رون یرا از ب  یزی چ  م، یحرص بورز  م،یبخواه  ذهن بخواهد، ما براساس من مانذهن. منمیتوقع داشته باش م،یگله کن   م،یکن 

البته    م، یده گوش نم  ریو د  رون یاز مدرسه ب  م یشوموقع پرت م در آن  میدان که ما م   م،ی در مرکزمان قرار بده   میاوریب 

کالس هم کالس    ن یباشد و ا   ر ید   یجا  یحواسش    ند، یآدم در کالس بنش  کهنیا   ول  ما.  میمدرسه هست   نیدر ا   شهیهم

 ی جورکه موالنا چه  دی نی ب نه انصاف هست نه درست هست و م  نیا   دهد،باشد دارد درس م  ستادهیجا اخداوند باشد و آن

  را.ما  ت یوضع ن یا کند تجسم م

  م یکرد   م یبن  یهرکار  نند،یو مردم نب   میکه: اگر از مردم پنهان بشو  مییگوم   م یدار  ذهن من   یکه ما    ستین  یزیچ  طورنیا

 میاوریجا برا به  مانیشاگرد  فی ذره وظا  ی و اگر    میشاگرد آن کالس هست   م،یخداوند نشست  دیگو. نه ما در مدرسۀ مرید

است، کم است، چراکه    تی است، حما  ت یخداوند سرتاسر لطف است، عنا  عن یآن استاد    م، یو تمرکز به استاد داشته باش

فارغ  خواهدم دانشاه  ،یری هردب   ، هرمعلم  .میبشو  لیالتحص ما  استاد    ش یشاگردها  ش، یهادانشجو  خواهدم    هر 

به معلم عشق    که نیا   یچرا؟ برا  م،یآورم   د یدائمًا تجد   میشودائماً رفوزه م   م، یشوبشوند بروند. ما رفوزه م لیالتحصفارغ

  . میدر کالس درس عشق هست م، یهست  که در کالس درس زندگ میدان هم نم  د یشا م،یده که خداوند است، گوش نم

نماند و مدرک    یادگی همان چی و در مرکزمان ه  میاو زنده بشو  تی و ابد تینهایبه ب   دیبا یزودکه به میهست   در کالس  عنی

 ری. حاال دم یبشو  لیالتحصو فارغ  می ر یعشق را از دست خداوند ب  تیجد  نیشده اگشوده   یخودتان با مرکز عدم و فضا  

  ل یالتحصفارغ  یزودعشق و به  مدرسۀ  ن یدر ا  دیباش  یخوب   یشاءاله دانشجوان  هک  دی بن  یابیارز  ی خودتان را، کارتان را  

  . دیبشو

  

  


