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 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 

 هاجان سِرِّ به آید آْسمان، وَحیِ لحظه هر( ۱

 بَرآ باشی،می چند تا زمینْ  بر دُردی چو کاخِر   

 

 بُوَد پایان در دُرد چون بُوَد، جانان گِرانْ کَزْ هر( ۶

 صَفا یابَد او دُردِ کان خُم، باالیِ درَوَ گَهآن    

 

 شود صافی تو آبِ تا َدمی، هر َمجُنبان را گِل( ۳

 دَوا گردد تو دَرْدِ تا شود، روشن تو دُردِ تا    

 

 تَربیش نورش زِ دودَش ولی، شُعله چون ستجانی( ۴

 ضیا نَنْمایَد خانه در بُگْذرد، حَد از دود چون    

 

 بَرخوری شُعله نورِ از نی،کُ کمتر را دود گَر( ۵

 َسرا آن هم سَرا، این هم شود، روشن تو نورِ از    

 

 فَلَک نی بینی ماه نی بِنْگری، تیره آبِ در( ۲

 هوا گیرد تیرگی چون شود، پنهان مَهْ و خورشید   

 

 شود صافی هوا وِیْ  کَزْ  وَزَد،می شمالی بادِ( ۷

 صَبا بادِ دَمَدمی دَر سَحَر صَیقل، این بَهرِ  وَزْ    

 

 زَنَدمی صَیقل زَانْدوه را، سینه مَر نَفَس بادِ( ۸

 فَنا آید را َنفْس مَر نَفَس، گیرد َنفَس یک گَر    

 

 المَکان شهرِ مُشتاقِ جهان، اَنْدَر غریب جانِ( ۹

 چرا؟ باشد چَرا چندین چَرا، در بَهیمی نَفْسِ     

 

 سَفَر در باشی چند تا گُهَر،خوش پاکِ جانِ ای( ۱۱

 پادشا صَفیرِ سویِ  بازَپر شاهی، بازِ تو     
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 پرسی،احوال و سالم با

 . کنممی شروع موالنا شمسدیوان از ۶۲ شماره غزل با را امروز حضورگنج برنامه

 

 

 :اوّل بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  هاجان سِرِّ به آید آسمان، وحیِ لحظه هر

 بَرآ باشی،می چند تا زمین بر دُردی چو رکاخِ

 

 

 کندمی کار زمان با چون ذهن. است لحظه همین آن از منظور و است ذهن اصطالح لحظه هر دانیدمی که طورهمان لحظه هر پس

 ی،پیغام یک آسمان از لحظه این: گویدمی. است لحظهاین همیشه اصل در ولی. آینده لحظات گذشته، لحظات. دارد مختلف لحظات

 شنودمی را صدا آن ما جان. آیدمی رازگونه. آیدمی سِرّ به مُنتها. هاانسان همه جان به آید؟می کسی چه به. آیدمی ما به صدایی یک

 .شودمی نشینته خُم ته در که است شراب ته لِردِ یا غلیظی آن دُرد دُرد، مانند که است این پیغام آن و

 در ؟چیست دُرد و کجاست باال که آیدمی پیش الؤس این حاال. باال بیا یعنی برآ. برآ بمانی؟ زمین روی خواهیمی کی تا دُرد مانند

 کی ما ماست؟ از ایجنبه چه و چیست و کجاست خُم سَر صاف شراب آن زند،می تمثیل واقع در را شراب خُم موالنا که تمثیل این

  هستیم؟ خُم ته دُردِ کی و هستیم صاف

 بیان رمف با را خدایی حضور توانیمنمی ما که است این تمثیل با صحبت علّت و کندمی صحبت سمبلیک موالنا دیدید که طورهمان

 فرم بنابراین. دارند الگو دارند، نقش دارند، صورت ما فکرهای. است نقش یک و فرم یک کنیممی که فکری هر کهاین برای. کنیم

 بیان را فرمیبی آن وسیلهبه توانیمنمی کنیم، بیان را چیزی یک خواهیممی و چسبانیممی هم به را فکری هایفرم ما وقتی. هستند

 المکان. است چیزنه اصطالحبه و فرمیبی جنس از المکان؛ آمده غزل این در که طورهمان یا سکون یا خدایی حضور چون .کنیم

 چی به و ایمشده دور ماناصل از ما کهاین و ما اصل بیان برای بزرگان ابراینبن پس. فرم یا شی چیز، معنی به مکان. مکان نه یعنی

 . نیست این عین ولی است،این شبیه قدری کنیم، بیان ما خواهیممی که چهآن: گویندمی پس. زنندمی دست تمثیل به ایمشده تبدیل

 .هستیم هشبی ولی. نیستیم خُم ته دُردِ هم ما. نیست شراب خدایی حضور مثالً

 و رسیمب ماناصل به کهاین برای کنیم استفاده بزرگان حرف از که بخواهیم ما اگر. کنندمی عوض را هاتمثیل مرتب دلیل همین به

 روی ار هاتمثیل این باید داریم، غصّه و غم و زندگی فشار همه این که است علت این به و ایمشده دور ماناصل از جورچه که ببینیم

 شود؟می بیان طورچه ساده و امروزی زبان به ما روی در هااین معادل ببینیم باید. بکنیم منطبق نخودما

 این و هستید جانگران شما مثالً است؟ آدمی جورچه جانسنگین یا جانگران بود، جانانگران از که هر: گویدمی غزل این در مثالً

 مَجُنبان را گل یا چه؟ یعنی پایان در دُرد اصالً هستم؟ پایان در دُرد مثل هستم؟ نجاگران من آیا که بکنید خودتان از را االتسؤ

 لگِ ولی. نیستیم که گِل ما. است تمثیل جُنبانیم؟می را گِل طورچه ما. شود صافی تو آب تا دَمی هر مَجنبان را گِل چه؟ یعنی

  خودمان زندگی آب که کنیممی کارچه که ببینیم خواهیممی. است تمثیل کنیممی را کاراین لحظه هر که آب کردن تیره و جُنباندن
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 و ما؟ داریم دردی چه گوید؟می را درد کدام بشود دوا تو دَرد و شود روشن شود، صافی تو دُرد: گویدمی کهاین. کنیممی تیره را

 .است بیشتر نورش از دودش ولی. است شعله یک مثل شما جان: که گویدمی

 نور ید،کن کم را دود اگر گویدمی بینید؟نمی و شده دود از پر شما زندگی آیا چه؟ یعنی کردن دود که دانیدمی و بینیدیم شما آیا

 ودد طورچه ما و چیست دود اصالً . کنید کم را دود توانیدمی شما عالوه؛به و شماست در نور که شودمی معلوم پس. شودمی زیاد تو

 خانه؟ تادو کدام. شودمی سَرا آن هم سَرا، این هم روشن تو نور از: که گویدیم موقعآن بعد کنیم؟می

 رویمی و میریمی که گویدنمی ولی. دنیاست آن یعنی جهان آن خانه، آن و مادّی جهان همین یعنی است، جهان این خانه، این آیا

 در گویدمی ولی. سَرا آن هم و شودمی روشن تو برای سَرا این هم شود، زیاد تو نور اگر لحظه همین و جا همین: گویدمی. سرا آن به

  بینینمی گرفته، را تو خانه دود حاضر حال

 وزد؟می چرا. وزدمی لحظه هر شمالی باد: گویدمی

 استشم از حالتی چه هوا تیرگی و ما خورشید. ماه نه و شودمی دیده خورشید نه شود، تیره هوا اگر: گویدمی. زندمی دیگری تمثیل

 کند،می زندگی که ترتیباینبه شما جان که: گویدمی باالخره دارد؟ سَرا دو با ایرابطه چه این و ماه هم و شده پنهان خورشید هم که

 .است غریب جهان این در

  

 

 : نُهم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره شمس،غزلمولوی،دیوان

 انالمَک شهرِ مشتاقِ جهان، اَندَر غریب جان

 چرا؟ باشد چَرا چندین چَرا، در بَهیمی نَفْسِ

 

 

 . بردمی سربه غربت در جان کنیم،می زندگی ما که طوریاین

 اشم از. است چریدن حال در حیوانی یعنی بَهیمی حیوانی، نفس ولی. است المکان شهر مشتاق ولی. است اندوهگین همین برای

 بهراجع خواهیممی. ماند خواهد غربت در ما جان این چَرَد،می که زمانی تا و بِچَرد؟ هیمیبَ نَفْس باید قدراین چرا که کندمی الؤس

 .بکنیم صحبت موضوعات این

 .ندارد وجود ایشعله کرده، روشن را ما فکرهای و را ما بدن این و است شعله مثل که داریم جانی ما که شدیم متوجه جااین تا پس

 .دارد وجود ما در ما، اصل سکون، المکان، گوییممی و بریممیکاربه که اصطالحی این و. کندمی دود ولی است سمبلیک هم باز

 آن جهمتو فقط که است ممکن. بیاوریم وجودبه را این ما نیست الزم. دارد وجود ما در قبل از حضور روشنایی که بگوییم توانیممی

 از د،گذارنمی کنیممی که کاری همان که، است نشدن متوجه همین و بشویم؟ شعله این متوجه ما که گذاردنمی چیزی چه .نباشیم

. است ذهنی سروصدای یا ذهنی پارازیت ذهنی، هَمهَمه واقع در سرا، آن هم و شود روشن سَرا این هم که بربخوریم مانشعله نور

 :که گفتمی شدبا یادتان اگر که داشتیم قبل هفته که آیدمی جاآن از واقع در ذهنی پارازیت
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 :۶۲ بیت _برنامه جانبی غزل

 ۶۶۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   صدا ُافتد تَن کوهِ در بُوَد، دل از نِدا اصلِ

 آویخته صَدا در ای کُن، اصلِ در رُو خاموش

 

 

 . است انعکاس صَدا تر؛درست یا صِدا

. ماست اصل که سکون و المکان بگوییم یا دارد وجود حضور روشنایی یک دارد، وجود ما در ایشعله یک. دارد وجود ما در اصلی یک

 . ببینیم را ماناصل ما که گذاردنمی پارازیت این. است ذهنی پارازیت این که خیزدبرمی صدایی یک لحظه هر ما ذهن در ولی

 یک ،مجبورگونه اصطالحبه ونۀگمرض عادت یک علتبه سکون این ولی. هستیم یکی ما و سکون سکون، گوییممی که چیزی این

 و تجزیه خواهیممی فوراً ما آید،می ما شناسایی حوزه به که چیزی هر که است این بدهیم، انجام مرتب ایمگرفته یاد ما که رفتاری

 :که گویدمی هم غزل این در نه؟ یا هستید طوریاین ببینید شما. بگذاریم آن روی اسمی یک و کنیم تفسیر و تحلیل

 

 

 :سوّم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 شود صافی تو آب تا دَمی، هر مَجُنبان را گِل

 دَوا گردد تو دُرد تا شود، روشن تو دُرد تا

 

 

 فکر زاراب و اسباب اصطالحبه همان مانذهن. شودمی انجام مانذهن وسیلهبه هستیم دچار آن به که مرضی واقع در و عادت این و

 رکسیه کنیم،می برخورد که وضعیتی هر به هرلحظه. نشود صاف آب تا بجنبانیم را گِل لحظه هر که ایمکرده عادت ما. است ما کردن

 و کنیم رتفسی کنیم، تحلیل و تجزیه کنیم، نگاه که ایمکرده را عادت این رویم،می طبیعت به اگر حتی آید،می ما دید حوزه به که

 .نکنید کنید؛می را کاراین اگر کنید؟ می را کاراین ببینید شما. است گِل زدن همبه کاراین. بکنیم قضاوتی یک

 .نیست کاراین به لزومی

 

 « شود صافی تو آب تا دَمی هر مَجُنبان را گِل» 

 

 نآ از تانفکرهای حتی دهد،می چیز همه شما به که است زندگی کنندهزنده هوشیاری یا انرژی. است زندگی انرژی این واقع در آب

  ید،کنمی تفسیر کنید،می تحلیل و تجزیه بینید،می که را چیزی هر کهاین برای است؟ آلوده چرا. است آلوده اآلن خیزد،برمی
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 در. دکنمی درست گِل دوباره بودن جدی این. شما هستید ِجدی اسم این با و گذاریدمی رویش اسمی یک و کنیدمی قضاوتی یک

 . کنیدمی دود که هستید ایشعله شما: گفت. گفت قشنگی چیز پایین

 این اگر. ندکمی دود بکنید، نفت این قاطی ناخالصی یک اگر. بگیرید درنظر را قدیمی نفتی هایچراغ مثالً. بگذارید شمع یک جااین

 . شودمی گم دود این در شعله دیگر یرد،بگ دود را خانه و شود زیاد که دود. شودمی زیاد دود باشد، زیاد ناخالصی

 کنید؟می دود کی شما

 وجهمت. گیریدمی جدی را تانفکرهای و کنیدمی فکر شما یعنی. شودمی قاطی وجود حس فکر این با و کنیدمی فکر که موقعی

 ناخالصیِ  نیستیم، مانفکرهای ندهبین و هوشیار ولی کنیم،می کردن فکر به شروع ما هرموقع. است فکر زاینده ذهن این که نیستید

 .شودمی مانفکرهای قاطی وجود، حس و هویت

 .کنیدمی دود و کنیدمی فکر شما. است دود همان واقع در ناخالصی این

 شود،می زیاد دود شود،می زیاد دود چون یواشیواش

 من یعنی هویت هستم؟ کی من یعنی چی؟ یعنی هویت حسِ. شودمی زیاد فکر در هویت حس یعنی چی؟ یعنی شودمی زیاد دود

 هستم؟ کی

 در فهمیمیم کجا از فکری بافت این و فکری، بافت یک و ساختمان یک عنوانبه خیزیدبرمی فکر با شما در خیزدبرمی فکر دفعهیک

 دارد؟ وجود حس فکرها این

 ماش. شکنندمی دارند را شما کهاین مثل. شویدمی ناراحت شما کنندمی توجهیبی که دیگران و زنیدمی حرف شما کهاین برای

 . نکنید دود هیچ و بسوزید که باشید ایشعله توانستیدمی

 استفاده خالق ابزار یک عنوانبه هم تانذهن از و کنیدمی زندگی واقع در که هستید نیرویی هستید، ایشعله شما باشد، طوریاین اگر

 . بینیدمی را تانفکرهای دائماً ولی. کنیدمی

 .شودنمی تولید هم دود و شودنمی فکر وارد هویتی حس گونههیچ

 قانون طبق شما خیزید،برمی دارهویت فکر عنوانبه وقتی شما که است این فکر در هویت گذاشتن یعنی کردن تولید دود اشکال

 .کنید زیاد جهان در را دود خواهیدمی خودش، جنسهم به چیزی هر جاذبه

 .گیردمی را شما خانه همه دود زودیبه و کنید بیشتر را دود خواهیدمی نبنابرای

 . ندارد وجود شعور و( intelligence) آن در که است، دارهویت جسمی هوشیاری دود،

 آن در جدیدی معنای هیچ. کندمی را کاراین دارد ما ذهن این است، گذشته فکری الگوهای کردن فعال و تکرار جوریک واقع در

 .ندارد نور و است دود. نیست

 دود و دودها سویبه شویدمی جذب و هستید دود کنیدمی فکر بکنید، دود یعنی بگذارید هویت حس تانفکرهای در شما اگر پس

 .شودمی اصل شما برای

 . دارید جسمی هوشیاری که کنیدمی فکر بنابراین

 روشن هم سَرا این نشود، روشن سَرا آن اگر که: گویدمی شما به موالنا وزامر ولی. شناسیدمی را مادی جهان کنیدمی فکر یعنی

 .کُنی کم را دود اگر: گفت. نیست
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 :پنجم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 بَرخوری شعله نور از کُنی، کمتر را دود گر

 سَرا آن هم سَرا، این هم شود، روشن تو نورِ از

 

 

 .خوریبرمی خودت خِرَد و عقل از خودت، شعور از خودت، شعله نور از 

 

 « سرا آن هم سرا این هم شود روشن تو نور از» 

 

 .. کنیدمی روشن را المکان هم و کنیدمی روشن را مکان هم شما بنابراین. هستید شما هم سَرا این. هستید شما هم سَرا آن

 را جهان که کنیدمی فکر شما. ندارید هم جسمی هوشیاری نیست، روشن سرا آن و دارید جسمی دودی، هوشیاری فقط شما اگر

 . شناسیدنمی را جهان. شناسیدمی

 افص رویش و دارد پایه تا چهار میز این خوب. است میز این. گذاریممی چیزی روی که اسمی یک و فکر شده دانش اشتباهاً ما برای

 الگوهای سرییک ما کهاین. دانیممی ما که دهدمی دروغین حس یک ما به. نیست دانش این. ماست دانش این. است میز اسمش و

 . نیست دانش کهاین بلدیم را ساخته پیش از

 و فرم این در خواهیمی قدرچه که شما به آیدمی پیغامی یک زندگی از لحظه هر که گفت ما به موالنا امروز. نیست روشن سرا آن

 : شود روشن مطلب بخوانم مثنوی از کوچولو ایتکه. باال بیا. بمانی دودی هوشیاری این در

 

 ۱۲۸۱ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

                المکان بر جان، و خاک بر صورتش

 سالکان وَهْمِ فوق المکانی

 

 .ستا صورت دارد فرم که چیزی هر است، صورت من هیجان است، صورت من فکر  مثالً . فرمش و جسم یعنی صورت

. است فرمیبی در است، المکان در ما اصل ولی هستیم، جهان این در که است درست ما که برساند ما به را معنا این موالنا خواهدمی

 :گویدمی کجاست؟ المکان. المکان بر جان و است زمین روی بر صورتش یعنی خاک بر صورتش

 

 « سالکان وَهْمِ فوق المکانی» 

 

 مثل کنند؛می یط را عرفانی شناسایی راه تازه که کسانی یعنی سالکان. توانینمی بکنی تجسّم فکرت وسیلهبه را المکان بخواهی اگر

  ینا اهل ولی هستیم دنیا این در ما پس. است تبدیل است، حس یک المکان. بکنند تجسّم فکر به را المکان خواهندمی هااین. ما
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 و دیگر جای این. است دیگر جای یک  ما جان لحظه این. دنیا آن به برویم بمیریم باید که نه. لحظه همین اآلن، همین. نیستیم دنیا

 .دهدمی نشان ما به را خودش کنیم منفصل دارهویت فکرهای از را خودمان کهاین محضبه که ماست از بُعدی یک المکان

 انپای پایان؛ در دُرد.است پایان در دُرد مانند باشد جاننگرا کس هر: که گفت گفتیم، که هم خُم. است لحظه این فضاداری واقع در

 . مکان هم و است زمان هم

 در ما که هست ما حالت همین پایان در دُرد. فکر صورتبه آینده یعنی پایان در دُرد. مکان جنس از هم و است زمان جنس از هم

 من این ایم،ساخته من یک ایم،شده هویتهم آن با که قصّه یک اساسبر ما کهاین برای چرا؟. آینده در. بینیممی را خودمان جاآن

 .بیندمی را خودش جاآن. برسد ثمر به پایان در دُرد خواهدمی و نرسیده ثمر به

 ونچ. فکر تصوربه مگر ببینید، توانیدنمی موقع هیچ را آینده شما. باشد تواندنمی فکری بافت و فکری چیز از غیر آینده کهحالیدر

 .   بود پایان در دُرد

 . است صاف که دارد سَر یک خم پس

 تباف یک صورتبه درآمدن، فرم یک صورتبه. است خُم باالی لحظه؛ این فضاداری. لحظه این در کجاست؟ صاف شراب صاف، شراب

. شودمی روشن تو دُرد و شودمی صاف وت آب را، آب نکنی آلودگل اگر. برآ که: گویدمی موالنا. است خُم ته دُرد بودن، آینده در فکری

 .دارد وجود المکان لحظه این فضاداری در. برسیم لحظه این فضاداری به آینده فکری فرم از باید ما امروزی زبان به پس

 .است زمین روی مانفرم:گویدمی ما، پس. است المکان لحظه، این فضاداری

 هم غزل در. است المکان جایش همیشه جان کجاست؟ در جان و خاک بر رتشصو داریم، نقش ما داریم، فکر ما داریم، جسم ما

 . آیددرنمی فکر به که المکانی. است المکان شهر مشتاق جان که گفت

 

 ۱۲۸۶ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

                آیدت فهم در که نی المکانی

      زایدت خیالی وی، در دَمی هر

 

 .بیاید تو فهم در که نَه المکان آن

 در لیخیا یک دَم هر و.گویدنمی را المکانی این بیاوری، در ذهنی چیز یک صورتبه. دربیاوری مفهوم صورتبه و بفهمی بتوانی تو 

 .بشود زاده خیال یک ما در دَم هر که بینیدمی. بشود زاده آن

 و شودمی سفت لحظه این ما؛ ذهن این یعنی!!! چی عدب چی، بعد چی، بعد گوییممی که است این ما مرض. دیگر استاین ما مرض

 .کند اجرا را باش این تواندنمی دیگر، چیز هم بعد لحظه گوید،می چیزی و کندمی تحلیل و تجزیه نشیند،می چیزی روی

 بیعتط به شما. است طبیعت جا ترینراحت چیزها، با باشی باید شما. باش یعنی کَن. کُن اصلِ در رُو خاموش: گفت که هست یادتان

  شود؟می چه ببینید و باشید هاآن با توانیدمی رویدمی

 تانائلمس به دوباره بروید طبیعت در اصالً یا... است، فالن درخت این است،فالن گل آن است،فالن گل این بگویید که ندارد لزومی

 .نکند رها را شما تانمسائل و کنید فکر

 



۳۰۲متن برنامه شماره   

 گنج حضور 
 

ه | 9 ح ف ص  
 

 

 فرم ؛باشد ساکن المکان در تانجان باید روید،می طبیعت وقتی. شود زاده خیالی یک لحظه هر تانذهن در شما که نباشد طوریاین

 : گویدمی چه موالنا ببینید حاال. باشید داشته هم

 

 ۱۲۸۳ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

                او حُکم در المکان، و مکان بَل

      ُجو چار بهشتی، حُکمِ در چوهم

 

 رد جانش که است این تعریفش انسان. نیست جاآن در عادی انسان چون حاال. باشد طوراین باید عادی گوییممی ما انسان بلکه

 تواندمی دارد، خالقیت دارد، کار کند،می فکر خورد،می غذا کهاین برای باشد دنیا این در. باشد مکان در خودش امّا باشد المکان

 انسانی، چنین یک پس. اوست حکم در المکان و مکان گویدمی بلکه. باشد المکان در باید جانش ولی برسد افشاهد به و بگذارد هدف

 داریم، فیزیک داریم، جسم مکان، شودمی سرا این. است لحظه همین در سرا آن و سرا این. شد روشن سَرا آن و سَرا این معنی حاال

 تکان آن فضاداری و لحظه این از شما. لحظه این فضاداری کجاست؟ المکان. است انالمک سَرا آن. خوریممی غذا و کنیممی فکر

 مه مکان و هستید برخوردار تانزنده زندگی از. خوریدبرمی تانجان از. است روشن شما شعله. است زنده جااین تانجان. خوریدنمی

 .دارید هم جسم. دارید

  

 ۱۲۸۳ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

                اوست حُکم در المکان، و مکان بل

 ُجو چار بهشتی، حُکمِ در چوهم

 

 بهشت،. کجاست بهشت که شد معلوم پس. کندمی زندگی بهشت در که است کَسی حکم در بهشتی جُوی چهار که طورهمان

. یدبرخوردار نورش از و است روشن دودبی شما جان ۀشعل. است مخُ صاف قسمتِ همین. است لحظه این عمیق بسیار فرمبی فضاداری

 .هستید برخوردار هم مکان از

 داشته خوب خانه نباید نخوری، خوب غذای کنی، دوری چیز همه از باید کنی زندگی نباید یعنی حالت این که کنندمی فکر هاخیلی

 شعور این جان، این. باشد زنده المکان در تانجان باید فقط اشم دارد؟ موضوع به ربطی چه! شوی سوار خوب اتومبیل و باشی

(intelligence )بشود جاری تانفرم در . 

 اتیدرون بدن در که زندگی حسِّ آن و تانجسم یکی تان،هیجان یکی تان،فکرهای یکی گفتیم کردیم؛ صحبت بارها ما را جُو چهار

 .شماست ۀتجرب قابل زندگی بعد هم آن هست، زنده اتدرونی بدن که کنیمی

 نه و بینممی را ماه نه را، فلک نه بینممی را ماه نه گفت، خواهیم پایین نه، ما گرفته، دود وقتی. کنینمی اآلن. کنی حسش توانیمی

 . را خورشید
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 نه. است زندگی است،م زنده جان سَمبل خورشید. گیردمی خورشید از را نورش کهاین برای. ماست مکان و ماست ذهن سَمبل ماه

 فکر یمتوانمی خلّاق کنیم، فکر درست توانیممی برخورداریم، زندگی از اگر. کنیم فکر توانیممی درست نه و برخورداریم زندگی از

 :گویدمی. باشد ما اختیار در تواندمی هم مکان حتی. کنیم

 

 « او حُکمِ در المکان و مکان بل »

 

 است؟ حکمش در مکان چرا. است آدمی چنین حکم در المکان و مکان بلکه

 . است حکمش در المکان کهاین برای

 .نیست تئوریک چیز هااین. است المکان به زنده

. اشیمب طوریآن هم ما که گویدمی ما به دارد شده، زنده و رفته را راه این که کسی یک بگیریم، یاد که: گویدمی ما به موالنا را هااین

 .نیمکنمی توجّه ما ولی

 :که گویدمی هم باز موالنا ولی. ترسیممی اصالً شودمی که چیزها این و المکان صحبت اوقات گاهی و

 

 ۱۴۴۲ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

    ایوَی در کَاکنُون ترس وجودی از

      ایالشَی تو و الشَی خیالت آن

 

 .هستی آن در اآلن که بترس وجودی از ترس؛ وجودی از شما

  هستی؟ چی در آلنا

 .کنیمی زندگی ذهنیمن با ذهنت در اآلن

. گذاریم می هویّت حس مانفکرهای در نیستیم، مانفکرهای ناظر و بیننده و نیستیم، هوشیار نیستیم، آگاه مانفکرهای از گفتم وقتی

 که ذهنیمن نام به آوردمی وجودبه توهّمی جسم یک و چرخدمی زیاد سرعت با لحظهبهلحظه گذاشتن فکرها در هویّت حس این

 . نیستیم آن ما. ماست که کندمی وانمود

 . تنیس مهّمی چیز یعنی. چیزنه یعنی الشئ تلفظش. است الشَی خیالش این کنی،می که خیالی این: که گویدمی موالنا امروز

 . است ارزشیبی چیز

 :گویدمی

 

 

 

 

 



۳۰۲متن برنامه شماره   

 گنج حضور 
 

ه | 11 ح ف ص  
 

 

 ۱۴۴۲ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 ایوِی در کَاکْنُون ترس وجودی از

 ایالشَی تو و یییالشَ خیالت آن

 

 در را جسم و جسم، یک عنوان به شویمی بلند آن با و گیریمی جِدّی و گذاریمی آن در هویت حس و کنیمی اآلن که خیالی آن

 هم تو و است ارزشیبی چیز یک خیال آن: گویدمی است، مصنوعی چیز یک و کنی بزرگ خواهیمی را خودت و کنیمی زیاد جهان

 :گویدمی بعد. بدان ولی بشو بشوی، خواهیمی حاال .شویمی داری یارزشبی چیز

 

 « است شده عاشق ییالشی بر ییالشی» 

 

 ولّدمت چیزی یک و ذهنت به دهیمی ببینی را ذهنت کهاین بدون تو زنده توجه تمام کهاین برای اید،زاییده را موجود این که شما

 را آن اگر که کنیمی تجسّم را چیزی موقعآن بعد. است الشئ این که را، مصنوعی خود آوری،می وجودبه را خودت یعنی شوی،یم

 .شوممی خوبی چیز کنم، اضافه خودم به

 

 ۱۴۴۸ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 است شده عاشق ییالشی بر ییالشی

 است زده رَه را نی هیچ کرد نی هیچ

 

 .شده عاشق نیست هیچی که چیزی یک بر نیست هیچی که یچیز

 :گویدمی هم بعد

 

 « زَدَست ره را نی هیچ َمر نی هیچ» 

 

 . است زده را نیست هیچی راهِ نیست، هیچی نی، هیچ

 . است وپوچهیچ ذهنیمن

 .کرده دربه راه از. زده را این راه دیگر پوچوهیچ یک حاال
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 ۹۱۴۴ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

         میان از خیاالت این شد برون چون

          عِیان تو بر تو نامعقولِ گشت

 

 الخی دیدیم، را نامعقول خیاالت و آمد وجودبه ما در حضور هوشیاری مقداری یک دفعه یک یعنی شد، زنده ما در سکون بُعدِ این اگر

 چه؟ یعنی نامعقول

 این و شودنمی تولید شما زندگی بودن زنده براساس فکر اگر. است بد فکر این و ستا خوب فکر این که؛ نیست این نامعقول خیال

 زندگی هب زنده و کنیدنمی زندگی شما اگر شود،نمی بلند شما المکان از نیست، اصیل و شودنمی زاییده شما از اآلن نیست، بکر

 کار در خالقیّتی صورتدراین کنید،می تکرار طوریهمین دارید و ایدگرفته دیگر یکی از کنید،می مکرّرات و تکرار دارید نیستید،

 .واهی فکرهای شودمی هااین. کنیدنمی استفاده خودتان دارریشه اصیل زندگی نیروی از شما. نیست

 . دارد وجود من هستید، شانجذب چون فکرها این در

 

 ۱۴۴۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

         میان از خیاالت این شد بُرون چون

          عِیان تو بر تو نامعقولِ گشت

 

 .بشود زنده ما در سکون بُعدِ این وقتی شود؟می برداشته میان از کِی. شود برداشته میان از خیاالت این وقتی

 از ام و کرده بلند خاک و گرد و آیدمی خاکی راه در که است سواری شبیه ما حالت این: که گویدمی و زندمی دیگری تمثیل موالنا

 . ایمگرفته سوار جایبه را خاک و گرد. بینیمنمی را سوار ولی بینیم،می را خاک و گرد کنیممی نگاه که دور

   

 ۳۹۲۰ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

         اَفراشته سَر َگرد فارس، گِرد

          پنداشته حق مَردِ تو را گَرد

 

 که دور از و کردی جمع این دور خاک و گرد و پارازیت سِرییک حاال دارد، وجود خدایی ندای یک سکون، یک حضور، یک تو در

 . گرفتی اصلت جایبه را خاک و گرد کنی،می نگاه

 . است سوار دیدن مانع خاک و گرد این

 زا و هست؟ چی جریان که بشوید متوجه شما روزی یک که است این برای هاتمثیل این همه. شماست اصل سمبلیک طوربه سوار

 کهاین و خودم سکون به بشوم زنده لحظه این در من کهاین جایبه که است این نامعقول چیست؟ نامعقول. بکشید دست تاننامعقول

 کنممی ذهنی تفسیر آید،می جلویم که چه هر گونهمرض عادت طبق من بشود، بیان من از خدایی حضور که بدهم اجازه و باشم فقط

 .کنممی قضاوت و گذارممی آن روی اسمی یک و
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 . گیرممی جدی را قضاوت این و شوممی هویتهم این با من که هست حواسم شود،می سفت که قضاوت این

 هک دارید کارچه. کندمی آزاد شما در زندگی زنده انرژی کلی کار، یک همین که دید خواهید. نکنید را کاراین این، از بعد شما حاال

 این هانانسا با مخصوصاً. بگذارید رویش اسمی یک و کنید قضاوت سرش پشت و کنید تفسیر آیدمی شما هوشیاری به که چی هر

 .کُشیممی را هاانسان ما کار،این جریان در. نکنید را کار

 طاقچه روی ار شخص و گذاریدمی اسمی یک بالفاصله و کنیدمی تفسیر و تحلیل و تجزیه و کنیدمی نگاه انسانی یک به شما وقتی

 و برچسب یک توانستیدنمی وگرنه. دهیدمی کاهش جسم به را این به را این و کشیدمی را روحش دارید جریان این در گذارید،می

 .شودمی بهتر هاانسان با تانرابطه صورتایندر نکنید، را کاراین اگر. نکنید را کاراین. بگذارید آن روی اسمی

. شودمی ترزنده خودتان زندگی ببینید، زندگی صورت به را هاانسان اگر موقعآن و. بینیدمی زندگی صورت به را هاانسان کهاین برای

 خودتان اطراف در ید،کنمی زیاد خودتان در را زندگی آن و هستید زندگی آن که کنیدمی حس شود، ترزنده خودتان زندگی چههر

 .جذب قانون طبق کنید،می زیاد هم

 .خودش جنسهم به جنسی هر جذب

 دفعهیک و کنیدمی زیاد و کنیدمی زیاد مرتب. کنیدمی زیاد خودتان در را زندگی شدید، زندگی نوع از کردید حس که همین

 . ایدشده شعله آن جنس از که بینیدمی

 هم کند،می جاری فکرتان در هم کند،می جاری تانجسم در هم. کندمی بیان شما از را شعورش رددا که شدید خدایی نور جنس از

 شما در زندگی ارتعاش این و آورددرمی ارتعاش به دارد شما وجود ذرات تمام در را زنده زندگی هم کند،می جاری تاناحساسات در

 . بگیرید زندگی اتفاقات از خواهیدنمی شما و ندارد بیرونی اتفاقات به ربطی هیچ

 شما در هک است خدایی شعله و است مجّانی شعله این کهاین برای. نیستید شرایط و هاوضعیت و رویدادها و اتفاقات به وابسته دیگر

 :گویدمی موالنا که طورهمان. است مُفت و سوزدمی

 

 ۸۶۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

         دوزخی بر خوش، جَنّات نعمتِ

          سَخی آمد حق گرچه مُحَرّم، شد

 

  هست؟ کی دوزخی. دوزخی بر دارد چهارجو که لحظه این فضاداری بهشت این نعمت

 ار آن و کند تحلیل و تجزیه خواهدمی است هوشیاری حیطه آیدمی که وضعیتی هر و طبیعت و کسی هر که است انسانی دوزخی

 . دبگذار رویش فقط اسمی یک و بکُشد

 .است طوریآن آن، و طوریاین این

 . کندمی زندگی جهنم در کهاین برای دوزخی

 .کنیدمی زندگی دوزخ در که دانیدمی هستید طوریاین شما اگر
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 ۸۶۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 دوزخی بر خوش، جَنّات نعمتِ

 سَخی آمد حق چهگر مُحَرَّم، شد

 

 . آمد سخاوتمند آمد، سخی خدا چه گر شد حرام گوید؛می

 . شماست میل آن کنید، حرام را زندگی خودتان به خواهیدمی شما ولی داده خدا

 .بیا باال برآ، گفت ما به اول سطر در موالنا امروز و

 غم ینا مرتب نروید، باال و بشنود شما جان را هاپیغام این بشنوید، را هاحرف این طوریهمین باید کِی تا که بپرسید خودتان از شما

 . کنید ایجاد خودتان برای را غصّه و

 . بخرید باید جایییک

 خواهدمی فقط و نیست مشتری. بخرد خواهدنمی و رودمی بازار به که است کسی شبیه گویدمی. زندمی تمثیل یک دوباره موالنا

 . کند قیمت

 . مانغزل سر برویم بعداً  و بخوانم هم را این خواهممی

 خودتان از هم شما پرسدمی شما از موالنا که صورتی این به هستم؟ مشتری واقعاً من آیا که پرسیدمی خودتان از روزام شما پس

 .دالر ۳۰ گویدمی است؟ چند پیراهن این آقا گویممی روممی یا هستم مشتری من حقیقتاً که بپرسید

 قدراین خوب خیلی: گویدمی آخر. است زیاد نه گویممی. دالر ۲۰ گویدمی چند؟ پیراهن این گویممی و روممی بعدی مغازه به  دوباره

 این باید نخریم، اگر. بخریم ما باید جایییک. خانه آییممی خالی دست بعدی، مغازه و بعدی مغازه روممی و نه،: گویممی دوباره. بده

 .کند قیمت خواهدمی فقط ذهنیمن که بدانیم هم را

 :گویدمی موالنا. دیگر ندارد وجود ذهنیمن بخرد، اگر کهاینبرای. نیست خریدار ذهنیمن

 

 ۸۳۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

         بُوَد؟ بِخْریدن اهلِ نَظّاره کی

          بُوَد گردیدن گول ۀنَظّار آن

 

 همه ما. ندارد خرید میل مورد این در ندارد، خرید میل یا بخرد ندارد پول یا ازارب به رفته گردش برای که کسی آن و تماشاچی

 . بخریم داریم هم پولش و بخریم توانیممی

 خریدن اهل گرنَظاره تماشاچی،: گویدمی. بخریم نور آن جایبه و برود بدهیم باید را ماندودهای این داریم، ناخالصی قدراین ما

 .است گردیدن گول و محو نَظاره آن. نیست
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 ۸۳۴ و ۸۳۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

         چند؟ به آن و چندبه کین پُرسان، پُرس

          ریشخند و وقت تعبیرِ پِی از

 

                  تو ز خواهدمی کاله مَلولی از

          جوکاله و مشتری کَس آن نیست

 

 گیزند به خواهیمنمی چرا آییم؟نمی لحظهاین به چرا رویم؟نمی خَم سَرِ به چرا رویم؟نمی باال ما چرا که شده ناشی جاآن از الؤس این

 شویم؟ زنده

  زند؛می مثال یک موالنا

 ایبر د،ریشخن و وقت کردنتلف برای وقت تعبیر پیِ  از چند؟به آن و چندبه این که پرسدمی آن و این از مرتب پُرسانپُرس: گویدمی

 .کردن مسخره

 

 ۸۳۴ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 تو ز خواهدمی کاله ملولی از

 جُوکاله و مشتری کَس آن نیست

 

 خواهد،می کاله تو از است ملول چون

 ولی است؟ چند شلوار و کت این گویدمی و تو پیش آمده حاال. بپرد دیگر چیز به چیزی از دارد دوست ذهنش. نیست مشتری

 گویید؟می چه شما آقا مکتب، آن و مکتب این روندمی ایعدّه یک. بخرد را شلوار و کت دخواهنمی

 .شنیدیم خُب. گوییممی را این ما

 بخری؟ خواهیمی کِی....  گویدمی چه نیچه گوید،می چه فردوسی گوید،می چه حافظ گوید،می چه موالنا گویید؟می چه شما

 حظهل هر که کندمی وادارش ذهنش کهاین برای. کندمی تماشا قدیمی فیلم یک رودمی نباشد، هم این اگر حاال ملولی، از گویدمی

 .است تحریک یک دنبال

 . دارد را مرض این ما ذهن

 چی؟ بعد

 چی؟ بعد لحظه

  .حریکت پشت تحریک هی. نیست بلد را سکون و بودن و باشیدن ذهنیمن...  چی بعد و چی بعد چی، بعد. فهمیدم را این خُب

  چی؟ بعد بگو، دیگر سررفت، امحوصله چی، دیگر بگو، دیگر چی، دیگر

 .است طوریاین چی؟ بعد فهمیدم را این
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 ۸۳۲ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

                  داد باز و دید صدبار را کالَه

          باد پیمود او؟ پیمود کَی جامه

 

 یذهنمن این. ایدداده پس ولی ایددیده صدبار که نباشید هاآن از شما بخرید؟ شما خواهیدمی. وشدفرمی دارد موالنا را کاال را، کاله

 گفته داده، پس و دیده را جان نور دیده، را المکان نور دیده، را حضور نور دیده، را حضورگنج بار صد. داده پس ولی دیده بار صد

 .خواهمنمی

  

 ۲۸۳ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

                  داد باز و دید صدبار را کالَه

          باد پیمود او؟ پیمود کَی جامه

 

 . آمده خانه به خالی دست و نخرید لباسی بخرد، لباس بخرد، جامه بازار رفته که شخصی آن

 

 ۸۳۲ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

                  مشتری َفرِّ و کَرّ  و قُدوم کو

          سَرَسری گَنگَلیّ حِمِزا کو

 

 کجا؟ مشتری جالل و شکوه ُقدوم و کجا کاربی کارمسخره کنِشوخی شوخی یعنی سَرسَری گَنَگلی مزاحِ پس

 نآ جالل و شکوه بخرد، خواهدمی واقعاً  که کسی آن قدم بفروشد، شلواروکت و پیراهن خواهدمی و ایستاده مغازه در که کسی برای

 . بخرد اآلن بدهد پول خواهدمی او کجا،

 .بخری جان نورِ و بدهی را اتغصّه و غم و ناخالصی خواهیمی هم شما

 . کند صاف را شما هوای تا وزدمی شمالی باد: گفت موالنا امروز باد، که بدهی اجازه خواهیمی

  بخرید؟ جان نور و بدهید را ایدرفتهگ ناآل که چیزی این هستید حاضر شما آیا

 . کند شوخی و مزاح خواهدمی که مشتری آن قدم و کجا مشتری قدم: گویدمی موالنا

 . کجا کاربیهوده و شوخی یعنی گَنگَل
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 ۸۳۸ و ۸۳۲ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

        ییحَبّه نباشد مُلکش در چونکه

           یی؟جُبّه جُویَد چه گَنگَل پیِ جز

 

         ییسرمایه نیستش تجارت در

     ییسایه چه او، زشتِ شخصِ  چه پس

 

. ندارد سرمایه تجارت در کند؟می قیمت را لباس چه برای شوخی از غیر نیست، اختیارش در دالری هیچ دیناری، ای،حَبٌه چون

 . ندارد فرقی هیچ سایه با او زشتِ شخص بنابراین

 و یدبده را تانهایناخالصی خواهیدمی کار،این در هستید جِدی شما اگر باشید، داشته خرید به میل شما اگر که است این آن معنی

 . است میسّر اآلن همین زندگی بخرید، حضورگنجِ و بخرید شادی بخرید، خدایی نور امروز و بدهید را تاندردهای و هاغصّه و غم

  

   

 :سوّم یال اوّل بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   هاجان سِرِّ به آید آسمان، وَحیِ لحظه هر

 برآ؟ باشی،می چند تا زمین بر دُردی چو کاخِر

 

   بُوَد پایان در دُرد چون بُوَد، جانانگِران کَز هر

 َصفا یابَد او دُرد کان خُم، باالیِ رَوَد گَهآن

 

   شود صافی تو آبِ تا دَمی، هر مَجُنبان را گِل

 دَوا گردد تو دَردِ تا شود، روشن تو دُردِ تا

 

 

 .باال بیا که کندمی صدا را ما که صدایی یک آید،می ما به ایوحی یک زندگی سوی از لحظه این که باشد یادمان پس

 جِدّی را فکرهایت کنی، فکر خواهییم قدرچه بمانی؟ باقی زمین یا فرم روی در هیجانی و ذهنی هایفرم صورتبه خواهیمی قدرچه

 شود؟می جاک باال پس. باال بیا و شو جدا فرم از بمانی؟ باقی فرم صورتبه بمانی، باقی وضعیت آن در و بشوی هویتهم هاآن با بگیری،

 قتیو. هستید آزاد شما که لحظه این عمیق نهایتبی فضاداری یعنی خُم صافی قسمت خُم، باالی. لحظه این فضاداری شودمی باال

 را چیز همه و دارید جا چیز همه به هستید، فضاداری این که کنیدمی حس شما و گیردمی قرار شما فکرهای زیر فضاداری این

 .پذیریدمی
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 هر نهوگر. ایدشده آزاد بشوید، تانفکرهای زیر هوشیاری کههمین. شویدمی آزاد شما و رودمی بین از دارمن هایقضاوت بنابراین

 قضاوتی یک ید،کنمی تفسیری یک کنید،می تحلیلی و تجزیه یک کنید،می فکری یک شما گوید؛می پایین گفتم که طورهمان لحظه

 گیر لهتَ این در هاانسان ما از خیلی. مانیدمی باقی زندان این در شما و شما زندان میله شودمی و شودمی سِفت قضاوت این. کنیدمی

 . نیستیم متوجه و ایمافتاده

 .نشوی جانگران تا مَجُنبان را گِل. نکن را کاراین شما که: گفت ما به موالنا امروز

 جانش و است ذهنش جانش که کندمی فکر. شودمی سنگین و گیردمی جدی را فکرش کند،می فکر که است کسی جانگران

 و رودمی خم باالی موقعی. این یعنی پایان در دُرد چون. شودمی آینده در فکری بافت یک به تبدیل صورتایندر. است فکرهایش

 .بردارد دست کاراین از که شودمی صاف

 از الگوهای و باورها هاآن ترینمّهم که ایچسبیده که چیزهایی این به ایچسبیده که هنوز. خُم باالی بِرَوی توانیمی شوی صاف اگر

 .کنی رها باید را هااین هستند، ما ساخته پیش

 یاریهوش بکش بلکه. نگیر جدی را هاآن. نده جان هاآن به. نشو هویتهم هاآن با. دور بیندازی را باورهایت تو که نیست این آن معنی

 .آن نه و هستی این که کن حس. بشو فکرها این زیر

 و جزیهت بالفاصله شود،می شما هوشیاری حیطه وارد انسانی وضعیتی، اگر کنم، تکرار دوباره ی،نَجُنبان را گِل شما اگر: که گویدمی

 ردیگ هایانسان به موقعهیچ. کُشیمی را روحش. کُشیمی را انسان آن روح داری تو تحلیل و تجزیه این فرآیند در. نکن تحلیل

 . نکن نگاه اسم و برچسب یک صورتبه

 آن اب اگر. کن نگاه هاآن به دید همان با نگاه، همان به هستند، زنده زندگی هستند، زنده روح دیگر هاینسانا. است جان یک انسان

 :که گفت و کُشیمی داری هم را خودت کنی، نگاه برچسب و اسم یک با بخواهی اگر. شویمی زنده هم خودت کنی، نگاه دید

 

 

 :پنجم و چهارم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،یواند مولوی،

   تَربیش نورش زِ دودَش ولی، شُعله چون است جانی

 ضیا نَنْماید خانه در بُگْذَرد، حَد از دود چون

 

   بَرخوری شُعله نورِ از کُنی، کمتر را دود گَر

 سَرا آن هم سَرا این هم شود، روشن تو نورِ از

 

 

 را تو نهخا و بیندازد روشنایی فقط. بسوزد دود بدون که است این بر قرار. دسوزمی دارد که است شعله شبیه خدایی حضور ینا پس

. نددار وجود تو احساسات و هیجانات تو خانه در جسم، یعنی تو هست فیزیکت خانه هست، ذهنت خانه کجاست؟ تو خانه .کند روشن

 . بربخوری باید شعله آن از. دارد وجود آن است، مرتعش وجودت ذرات در که زندگی آن تو، زنده زندگی
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. ندارد وجود دیگر تو خانه در روشنایی و گیردمی را شعله دور همه دود و کنیمی دود بگذاری، فکرهایت در هویتحس اگر ولی

 .شودمی کور هم تو ذهن دیدِ  هم، تو دید بنابراین

 . بینیممی را دنیا فکرمان وسیلهبه هاانسان ما که بکنید توجه

 . بینیممی را مانذهن ما بیرون جهان از بیرون، جهان گوییممی وقتی

 گیریدب را جهان عینک آن با و شما عینک بشود آن و بگیرید جدّی خیلی را باوری شما است، کافی بگیرد، دود و شود کور ما ذهن اگر

 . دیگر گرفته را شما خانه تمام دود صورتدراین باشید، داشته خاص عینک تا چند طوریاین اگر. بشوید کور و

 ایدنب شما. دارد وجود ما در هم شعله این و داریم را دود کردن کمتر توانایی و اختیار این ما پس کنی کمتر را دود گر: گویدمی ولی

 . کنم درست طوریچه کنم؟ پیدا کجا از را حضور من حاال که باشید تانجان شعله نگران

 شما در استعداد این خدادادی و طبیعی طوربه. نه. توانمنمی که طوریاین بروم، مکتب آن و مکتب این بخوانم، کتاب باید آخه من

 دتانخو ذهن خانه و شوید برخوردار شعله نور از توانیدمی .شناسیدمی را شعله شما و کنید کم را دود توانیدمی شما پس .دارد وجود

 شما المکان بُعد آن هم شما، خود نور از موقعآن و. شعله این از ریدبربخو شوید، برخوردار و بکنید روشن را خودتان جسم درون و

 همه هااین دیگران، شما، بدن شرایط، ها،وضعیت است، جسمی چیزهای تمام شما مکان بُعد .شما مکان بُعد هم و شودمی روشن

 گرا. نکند دود شد قرار که شماست صاف دل شماست، دل. شماست خلوت المکان .هستند شما مکان جزء دیگران، فرم هستند؟ چی

 .ویدبش برخوردار توانیدمی دارید که چیزهایی از بنابراین .است روشن هم تانمکان پس است، روشن شما برای المکان در شعله این

. نیدبک ستتوان نخواهید استفاده هم تانمادی چیزهای از که باشید مطمئن اید،شده گم دود این در و نیست روشن المکان این اگر

 هامیلیون کهاین ولو. ببینید درست توانیدنمی را تانمکان آن نشود، روشن نور این تا شما. نکنید گم را خودتان. نزنید خودیبی حرص

 .زندمی دیگری تمثیل موالنا پس. رویدمی گذاریدمی و میریدمی. بکنید توانیدنمی استفاده آن از. باشید داشته پول دالر

 

 

 :هفتم و ششم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،یواند مولوی،

   فَلَک نی بینی ماه نی بِنگری، تیره آبِ در

 هوا گیرد تیرگی چون شود، پنهان مَهْ و خورشید

 

   شود صافی هوا وِیْ  کَز وَزَد،می شمالی بادِ

 صَبا بادِ دَمَدمی دَر سَحَر صَیقل، این بَهر وز

 

 

 جسم اهم و زندگی رمز آسمان. را ماه نه و بینیدمی آن در را آسمان نه کنید، نگاه آن به و بکنید آلودگِل را آب شما اگر: ویدگمی پس

 . شماست فکرهای و ذهن جمله از شماست،
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 ویر گذاشتن اسم و قضاوت و تفسیر به بکنی شروع لحظه هر یعنی بکنی، آلودگِل را آب اگر. را قبل سطر: دهدمی توضیح دارد

 .بینیمی را فکرهایت نه و بینیمی را زندگی نه بکنی، آلودگِل بکنی، را کارها این همسَر پشت و چیزها

 ماه و زندگی رمز خورشید. شوندمی پنهان هم با ماه و خورشید است، مِه و شودمی تیره گویدمی هوا وقتی. شویمی گم فکرهایت در

 .بیشتر شماست ذهن دوباره رمز

 که بکند صاف را هوا تا وزدمی دائماً دارد شمالی باد. دهدمی ایمژده یک دارد ولی. شویممی گیج ما یعنی. شوندمی پنهان دو هر

 . را ماه هم و ببینید را خورشید هم شما

 هم اب را تانماه هم و خورشیدتان بتوانید هم شما که صیقلی صیقل؟ کدام صبح،: گویدمی که است صیقل این خاطربه: گویدمی

 حرس لحظه، این که است این برای. شماست ذهن هم، شما ماه و شماست اصل که اندازدمی نور که ببینید را خورشید هم ببینید،

 .لحظه این است؟ کی

 یدرشخو صورتدراین برسیم، روشنایی به دفعهیک دود همین از. است تاریکی و روشنایی مرز رمز سحر است؟ لحظه این چرا سحر

 ظهلح هر آسمان وحی این: گویدمی که است همین برای خورشید، به شویم زنده هم و ببینیم را مانفکرهای هم ببینیم، را مانماه و

 .است صبح لحظه هر یعنی صبح هر دَمددرمی صبا باد. آیدمی

 . نیستیم آن متوجه ما مُنتها 

 .ببینیم درست را مانمکان و مانالمکان به بشویم زنده و برداریم ایمچسبیده که چیزهایی از دست داریم فرصت ما لحظهاین

 .است لحظه این همیشه و است فرصت هم بعد لحظه و است فرصت لحظه این

 :که گویدمی بعد.شماست فرصت هم لحظه این

 

 

 :هشتم بیت _برنامه اصلی غزل 

 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   زَنَدمی َصیقل انْدوه زَ را، سینه مَر نَفَس باد

 فَنا آید را نَْفس مَر نَفَس، گیرد َنفَس یک گر

 

 

 .دیگر میردمی ما جسم این بگیرد، لحظه یک بگیرد، نََفس یک اگر. دهدمی صیقل را ما سینه کشیممی که نفسی همین

 نید،ک فکر توانستیدمی نه نبود، شما جودو در جان، شعله آن و حضور هوشیاری شما اگر که بگوید خواهدمی  بگوید؟ چی خواهدمی

 . کردنمی کار شما حس پنج این بشنوید، توانستیدمی نه ببینید، توانستیدمی نه

 . خدایی حضور نور آن از. است نور آن از داریم که شعوری

 . یمندار شعوری ما ایم،مُرده ما نیاید، وحی این لحظه هر اگر که کندمی ثابت دارد. نباش آن نگران

 مکان در همیشه شما وجود حس این شما، هوشیاری این شما، جان این اگر. بشویم متوجه را چیزی یک است طوریاین که حاال

 .ندارد وجود آشنایی هیچ رودمی آدم که است جایی غربت. است غربت در شما جان جا؛این بماند،
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 رد را زنده زندگی ما کنیم؟می کارچه ما. بکند زندگی تواندنمی کنیممی زندگی ما که طوریاین ما، ۀزند گیزند ما، جان یعنی

 .خواستن زندگی هاآن از کنیممی شروع بعد. کنیممی تجسّم بیرون از را چیزهایی هم مانذهن در. کنیمی گذاریسرمایه مانذهن

 . هستیم ایانپ در دُرد صورتبه که است همین برای

 را ما. رساند خواهد نتیجه به را ما که دارد وجود آینده در چیزییک کنیممی فکر ما. آینده در ذهنی چیز یک یعنی پایان در دُرد

 و. است لحظه این در چیز همه. نیست طوریاین. شد خواهد شروع زندگی. رساند خواهد حتی خدا به را ما کرد، خواهد رستگار

 به جان این. کرد رها باید را کار این. شودنمی کشیده بکشید، بیرون زندگی سُرنگ مثل بخواهید مادی چیزهای از شما طوریاین

 .برگردد المکان به باید و است گِل کار هااین است، مشغول کارهااین

 یدکن حس مادی جهان در کهاین جایبه را تانثقل مرکز و را تانسنگینی باید شما. بدهد نظم مکان به المکان پایگاه از موقع آن

 . تیدبایس خودتان زندگی پای رو بایستید، خودتان روی و زندگی به شوید زنده و است قائم خودش روی که جایی به ببرید باید

 . خواندیم امروز را همه بدهد، نشان شما به شما ذهن که چیزی نه بیرون، در وضعیتی نه بیرون، در انسانی فرمی، چیزی، نه

 

 

 :نُهم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  شهر مشتاق جهان، اندر غریب جان

 چرا؟ باشد چَرا چندین چَرا، در بهیمی نَفْسِ

 

 

 بَهیمی، نَفْس اّما. المکان به بدهد مکان نقل و بدهد تغییرمکان که است این مشتاق هاانسان ۀهم جان

 

 « چرا؟ باشد چَرا چندین ،چَرا در بَهیمی نَفْس» 

 

 را ما و چردمی دارد بیرون جهان در. چَرَدمی دارد مادیّات از که است ذهنیمن است، توهّمی من همان نَْفس، همان بَهمیمی نَفْس

 دنچَری یک ،پایان در دُرد چون. است آینده به نگاه هم هاچریدن این از یکی مادی، چیزهای از ِبچَرد اگر که کندمی فکر کرده مشغول

 به را خودش جاآن که رودمی آینده به سرعت با دارد غمگین و نرسیده ثمربه موجود یک صورتبه ما نفس. جاستآن در مهّمش

 .کردیم صحبت قبالً را هااین که دارد چریدن اقسام و انواع. چَردمی دارد. برساند نتیجه

  بچرد؟ قدراین باید چرا که کندمی سوال شما از

 که بگذارید باید چرا. کندمی درست دردسر شما برای چَردمی که دفعه هر. هست آن در من همیشه نَفْس چریدن که دانیدمی اشم

 شود؟ طوریاین

 . بدهید جواب شما

 .دهدمی ندا یک دوباره اآلن جانی هر به
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 گُهرخوش پاک جان ای

 

 ههم. باشیم داشته برگزیده هایانسان سِرییک که نیست طوریاین. هاستانسان همه غزل این در موالنا مخاطب که کنیم توجه

 که شده زیاد دود دیگر قدراین ماده، در رفته قدرآن است ممکن .دارد گُهرخوش جان انسانی هر گهر خوش پاک جان ای. هاجان

 دیگر نور ندارد، خبری هیچ دیگر ورحض هوشیاری از دارد، مادی دارد، جسمی هوشیاری فقط و بیندمی را خودش چشم جلوی دیگر

 .شودمی طوریاین است، دود اشهمه نیست، آن در

 رد را زنده زندگی ما کنیم؟می کارچه ما. بکند زندگی تواندنمی کنیممی زندگی ما که طوریاین ما، زنده زندگی ما، جان یعنی

 .خواستن زندگی هاآن از کنیممی شروع بعد. کنیممی تجسّم بیرون از را چیزهایی هم مانذهن در. کنیمی یگذارسرمایه مانذهن

 . هستیم پایان در دُرد صورتبه که است همین برای

 را ما. اندرس خواهد نتیجه به را ما که دارد وجود آینده در چیزییک کنیممی فکر ما. آینده در ذهنی چیز یک یعنی پایان در دُرد

 و. است لحظه این در چیز همه. نیست طوریاین. شد خواهد شروع زندگی. رساند خواهد حتی خدا به را ما کرد، خواهد رستگار

 به جان این. کرد رها باید را کار این. شودنمی کشیده بکشید، بیرون زندگی سُرنگ مثل بخواهید مادی چیزهای از شما طوریاین

 تاننگینیس باید شما. بدهد نظم مکان به المکان پایگاه از موقعآن. برگردد المکان به باید و است ِگل کار هااین ت،اس مشغول کارهااین

 گیزند به شوید زنده و است قائم خودش روی که جایی به ببرید باید کنید حس مادی جهان در کهاین جایبه را تانثقل مرکز و را

 ذهن که زیچی نه بیرون، در وضعیتی نه بیرون، در انسانی فرمی، چیزی، نه. بایستید خودتان زندگی پای رو بایستید، خودتان روی و

 . خواندیم امروز را همه بدهد، نشان شما به شما

 

 

 :نُهم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 المکانی شهرِ مُشتاق جهان، اَنْدر غریب جانِ

 چرا؟ باشد چَرا چندین را،چَ در بهیمی نَفْسِ

 

 

 بَهیمی؛ نَفْس امّا. المکان به بدهد مکان نقل و بدهد مکان تغییر که است این مشتاق هاانسان ۀهم جان

 

 « چرا؟ باشد راچ چندین چَرا، در بَهیمی نَفْس» 

 

 را ما و چردمی دارد بیرون جهان در. چَرَدمی دارد مادیّات از که است ذهنیمن است، توهّمی من همان نَْفس، همان بَهمیمی نَفْس

  دنچَری یک پایان، در دُرد چون. است آینده به نگاه هم هاچریدن این از یکی مادی، چیزهای از ِبچَرد اگر که کندمی فکر کرده مشغول
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 به را خودش جانآ که رودمی آینده به سرعت با دارد غمگین و نرسیده ثمربه موجود یک صورتبه ما نفس. جاستآن در مهّمش

 قدراین باید چرا که کندمی سوال شما از .کردیم صحبت قبالً  را هااین که دارد چریدن اقسام و انواع. چَردمی دارد. برساند نتیجه

 دبگذاری باید چرا. کندمی درست دردسر شما برای چَردمی که دفعه هر. هست آن در من همیشه نَْفس چریدن که دانیدمی شما بچرد؟

 .دهدمی ندا یک دوباره اآلن جانی هر به. بدهید جواب شما شود؟ طوریاین که

 

 « گُهرخوش پاک جان ای» 

 

 ههم. باشیم داشته برگزیده هایانسان سِرییک که نیست طوریاین. هاستانسان همه غزل این در موالنا مخاطب که کنیم توجه

 که شده زیاد دود دیگر قدراین ماده، در رفته قدرآن است ممکن .دارد هرگُخوش جان انسانی هر گهر خوش پاک جان ای. هاجان

 دیگر نور ندارد، خبری هیچ دیگر حضور هوشیاری از دارد، مادی دارد، جسمی هوشیاری فقط و بیندمی را خودش چشم جلوی دیگر

 .پاکی تو که گویدمی جان همان به دارد ولی. شودمی طوریاین است، دود اشهمه نیست، آن در

 

 

 :دَُهم بیت _برنامه اصلی غزل

 ۶۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 سَفَر در باشی چند تا گُهر،خوش پاکِ  جانِ  ای

 پادشا صَفیرِ  سویِ  َپر باز شاهی، بازِ تو

 

 

 انشج که داده یاد او به هاتجربه این گذشته، او از سِنی که کسی مخصوصاً دیگر، کردی تجربه دیگر، دیدی بروی، خواهیمی چقدر

 شاه باز وت باشی؟ سفر در باید دیگر قدرچه. باشد شده آگاه و باشد فهمیده دیگر باید .بکشد را شادی این ماده فضای از نتوانسته

 شدست ویر بروی که کندمی صدا را تو دارد پادشاه. پادشاه صفیر سویبه برگرد .باشی خدا دست روی باید. هستی پادشاه باز. هستی

 دارد بعد. هستیم جنس آن از و هستیم خدایی حضور هم ما پس .است خدایی حضور درک که شودمی معلوم المکان پس. بشینی

 پادشاه: گویدمی دارد .کند جلب را جنسهم هایمرغ تا آورددرمی را هامرغ صدای که کسی مثالً . است هامرغ صدای صفیر: گویدمی

 دزدنمی طبل یک .داشتند شکاری باز پادشاهان قدیم دانیدمی که طورهمان. آورددرمی را تو جان صدای. کندمی صدا را تو جان دارد

 خواندمی دارد را شما جان باز. خواندمی پادشاه را باز دارد. خواندندمی را باز زدند،می دیگر یکی دیگری صدای با. رفتمی شکار به باز

 .پادشاه دست ویسبه برگردد شما جان شاءاهللان که

 

 

 

 .کنممی خداحافظی شما با بعد ۀهفت تا فرمان اتاق همکاران از تشکّر با و فرمودید توجّه برنامه این به که شما از تشکّر با

 دارنگه خدا


