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 آنکس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد   خنک  

 هر بحر صفا شدگ عشق و جنون شدگرو 

 که از او خاک چو زر شدو خورشید نظر شد مه 

 کرم بحر گهر شد به روش باد صبا شدبه 

 شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدشچو 

 عشق گزیدش همه حاجات روا شدنظر 

 سفر چون مه گردون به شب چارده پر شدبه 

 نظرهای الهی به یکی لحظه کجا شدبه 

 تو کرد چرایی به برون ز آخر قالبدل 

 آن نیست به هر شب به چراگاه چرا شدوگر 

 هت طاعت مطلقآنگه که کند حق گنخنک 

 آن دم که جنایات عنایات خدا شدخنک 

 مشکل و دورش بشد و ماند حضورش سفر 

 سما شد ز درون قوت نورش مدد نور

دیوان از  ۱۶۷غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با 

را موالنا در این غزل از ما می پرسد که سؤاالتی شروع می کنم.  شمس موالنا

ؤاالت این است که اگر دایم از این سی یک طلب می کند.در ما تغییرات عمقی را 

ا ی عشق و جنوناگر  در حال تسلیم و رضا باشیم چه تغییراتی را خواهیم دید؟!!

 صفا شویم یعنی چه و چه تغییراتی خواهیم داشت؟!! گوهر بحر



 گنج حضور ۱۷برنامۀ شمارۀ 

 

 Page 2 ۷۱برنامۀ#

 

با باد ص روش کار کردن ما همانند یا زر کنیمخاک را نیم بتوا مثل خورشیداگر 

یا  ،شویمب تولید می کند گوهر یی کهخشش و کرم همانند دریادر ب یا ودش

 به چه صورت در خواهیم آمد؟!!شود  خالص طاعتگناهان ما تبدیل به زمانیکه 

 گناه و طاعت مطلق یعنی چه؟!!تغییر و تبدیلی در ما بوجود می آید؟!! اصال چه 

آن لحظه ای که جنایتهای ما عنایتهای خدایی  حاله خوشا ب موالنا می گویدچرا 

جنایت را می کنیم که موالنا چگونه لحظه ای است؟!! کدام لحظه آن  می شود.

 توجهات خدایی می شود. آن جنایات تبدیل به  می گوید

یدا پ در ما شود حضورکه باید تمام شود و اگر تمام  ستیچ سفر مشکل و دورن ای

سفر مشکل و دور تمام زمانیکه  !؟!!این سفر مشکل و دور استمی شود. چرا 

ما به چه صورت در خواهیم  ما باقی می ماند در آن حالت در می شود و حضور

نور درون ما کمک نور زمانیکه آمد و چه تغییراتی در ما ایجاد می شود؟!! 

خواهیم آمد و چه ارتباطی با جهان بیرون ما به چه صورت در  خورشید می شود

ر دنیا بیرون از آخ   درجهان می گوید شماموالنا که این جملهخواهیم داشت؟!! از 

  بکار می برد؟!!ه این لطیفی در غزل بچرا لفظ به این خشنی را  ،چریده ای

و اگر ما پر  شود سفر ما به ماه آسمان شود که در شب چهارده پر از نور میاگر 

شود و نور ما تمام عالم را  بوسیله آن نور و نظرهاسفرمان  از نور الهی شویم و

 ؟!!وداد می شدر ما ایج چه تغییراتی و می شویمصورتی تبدیل بگیرد به چه  فرا

موالنا پیشنهاد  نتیجهدر  ببینیم این تغیییرات و تبدیل به چه صورتی است.بنابراین 

آنکس که چو ما شد همه تسلیم خنک  می کند همه تسلیم و رضا شویم که می گوید

بحال کسی که مثل موالنا شد و به حضور زنده شد و از حضور خوشا . و رضا شد

 بدون اینکه ذره ای تسلیم و رضا شد یعنی بطور کاملهمه  .شد الهی  برخوردار

  او باقی مانده باشد صد در صد تسلیم و رضا دارد. در مقاومت
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بدون اینکه جلوی زندگی بایستیم هر چه هست ما باید ست و خرد بنیادی ماتسلیم 

ی ر این لحظه جلوی زندگاگر دبنابراین  بپذیریم و راه را برای زندگی باز کنیم.

سلیم ت و اجازه دهیم از ما جریان پیدا کند این معنای تسلیم است.را باز کنیم راه 

که راه را برای جریان خرد زندگی  و شرط یعنی پذیرش کامل این لحظه بدون قید

برای ذهن یک ضعف به حساب می آید تسلیم  و بیان آن از طریق ما باز می کند.

م و روبر شو اید با چالش هامن نب تسلیم برای ذهن به این معناست کهبراین بنا

ق خود دفاع کنم. یا من نباید از ح ا تغییر دهمر دوضعتهای بیرونی خو

 تسلیم ضعف نیست بلکه قدرت است. .تسلیم به این معناها نیستدرصورتیکه 

 شما در درون خودیعنی  و عمل درونیست یک حالت بودن و یک کارتسلیم 

ما می رای برا که این لحظه  یو هر رویداد می پذیرید این لحظه راچگونگی 

 .می پذیریمبدون قید و شرط آورد و ما را در آن وضعیت قرار می دهد 

 این است که نباید استدالل کنیممراعات کنیم یکی از اصولی که در این راه باید  

تا نور  تسلیم یعنی خارج شدن از ذهنتمام ذهن است.  استدالل کردن کارچون 

ما را توجه و فکرها   روشنتر فکر کنیم خرد الهی در ما روشن شود و ما بتوانیم

خرد ما روشن برای اینکه چراغ  و فکر ما آزاد است کنندذب نمل جبطور کا

این لحظه را برای ما  چراغ خردخرد در درون ماست و از درون ما است. منبع 

 . یممی بین روشن و درست این لحظه را و رویداد روشن می کند بنابراین وضعیت

امل بطور کین لحظه را ض اینکه وضعیت ایک پدیده درونی است و به محیم لتس

ه از ک یمی توانیم در بیرون عمل و به آن خرد دسترسی پیدا می کنیم می پذیریم

حتی  حرفی که که از آن خرد می آید بزنیم. خرد باال می آید را انجام دهیم یا آن

یتها از وضعخیلی در  .و سکوت اختیار می کنیم گاهی نیاز نیست حرفی بزنیم

 یم. کافیست سکوت کن
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 .می توانیم وضعیت بیرون را تغییر دهیماز درن یک پیغامی می آید زمانیکه 

 ده پذیرش این لحظه بکنکس نمی تواند ما را مجبور ب هیچ که توجه داشته باشید

چیزی به نام اراده آزاد داریم و هیچکس به این اراده  سانهاان ما مگر خودمان چون

ند واود شخص می تبنابراین تغییر فقط بوسیله خ ماجز خود  آزاد دسترسی ندارد

شما را مجبور به کاری کنند اما به  بطور فیزیکی تواننددیگران می  انجام شود.

ی تواند پس هیچکس شما را نم ا هیچکس جز شما دسترسی نداردن شمگوهر درو

 تغییر دهد جز خود شما.

 


