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           ها چه باشدگر ساعتی ببری ز اندیشه  

 غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد

           ها نخسپی ز اصحاب کهف باشیز اندیشه

 نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد

                       دولت آخر تو برگ کاهی ما کهربای

 زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد

             صد بار عهد کردی کاین بار خاک باشم

 یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد

                تو گوهری نهفته در کاه گل گرفته

 گر رخ ز گل بشویی ای خوش لقا چه باشد

                        از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی

 نوا چه باشدملک پدر بجویی ای بی

                     ای اولیای حق را از حق جدا شمرده

 گر ظن نیک داری بر اولیا چه باشد

                جزوی ز کل بمانده دستی ز تن بریده

 گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد

            بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی

 آنگه سری برآری از کبریا چه باشد

             از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت
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 در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد

           بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو

 دکه را اگر نیاری اندر صدا چه باش

از  ۱۱۶گنج حضور امروز را با غزل شماره  با سالم و احوالپرسی برنامه

 . شروع می کنمدیوان شمس موالنا 

همانطور که می دانید گنج حضور حس زنده بودن به این لحظه و آگاهی داشتن 

کیفیت تبدیل شدن از یک فرم، صورت رباره دامروز در غزل موالنا به آن است. 

یا نقش به عبارت دیگر کیفیت تبدیل شدن از یک واکنش و هیجان ذهنی به زنده 

یا تبدیل شدن به فضای اطراف این واکنش و هیجان ذهنی بودن زندگی این لحظه 

 صحبت می کنیم. 

 ها چه باشدگر ساعتی ببری ز اندیشه 

 غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد

ساعت در اینجا منظور ظرف زمان است. اگر لحظه ای از اندیشه ها ببری و 

ی مدت زمان کوتاهمی شود اگر برای در دریای ما غوطه خوری چه باشد؟!! چه 

اگر از اندیشه ای که مدام در این لحظه به آن مشغولی جام دهی؟!! ناین کار را ا

و این جریانی سیل آساست که دایم ترا با خودش می برد و هیجانی هم با آن 

همراه است ببری چه می شود؟!! براستی اگر ما لحظه ای از اندیشه ها که بسیار 

همانطور که در خودتان  چه صورتی در می آییم؟ برایمان مهم هستند ببریم به

مالحظه می کنید هر اندیشه ای که در سر ما بوجود می آید بصورت یک صدایی 

حس می شود که کسی در سر ما حرف می زند. همانطور که در بیت آخر می 

     .بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جوگوید: 
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اگر تو این کوه را زر را جستجو کن. معدن  ،تو مثل کوهی هستی و در آن کوه

ذهن ما همانند کوهی هست که صدا در آن می پیچد. به صدا در نیاوری چون 

غیر از این کوه و صدایی که در آن می پیچد  هکاصل این صدا ما هستیم و 

 پس ما صدا نیستیم و می توانیم ازهستیم. ما فضای پدید آورنده این صدا هستیم 

 این صدا ببریم. 

 در شما به فکرهای خود گوش کنید متوجه می شوید که ذهن شما حرف می زناگ

اندیشه ها بسیار بسیار مهم هستند و تمام  ینو ذهن می خواهد نشان دهد که ا

توجه ما را می خواهند به خود جذب کنند. وقتی اندیشه ای تمام توجه ما را به 

س آن موجودی بنام و بر اسا هم هویت می شویمبا آن خودش جذب می کند ما 

ای به فض می آید ببریم پدید من ذهنی می سازیم. اگر از اندیشه ای که این لحظه

 یعنی فضای خود زندگی، فضای فنا و تبدیل می شویم در بر گیرنده این اندیشه

 ال مکان که در این غزل راجع به آن صحبت خواهیم کرد. 

و مقداری از این توجه را که  میما همه توجه خود را به اندیشه ندهبنابراین اگر 

حس زندگی کنیم. وقتی تمام بصورت زندگی خام هست نگه داریم می توانیم 

د همانند فکری که االن در سر ما ندر فکرها سرمایه گذاری می شو ماتوجه 

هست دیگر چیزی برای حس زندگی باقی نمی ماند. ما باید فکرهایمان را معتبر 

یعنی تمام زندگی را در آن سرمایه گذاری د نباشولی برای ما مهم نبشماریم 

. در سطر بعدی توضیح خواهم داد که چه اتفاقی می افتد اگر ما به این کار نکنیم

 ادامه دهیم.

بصورت ماهی در دریای ما شناور خواهی  جدا شوی فکرهاپس می گوید اگر از 

ورت شد پس بصورت ماهی منظور آگاهیست. آگاهی در ما وجود دارد اما بص
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جسمی، حجمی، وزنی نیست و شما نمی توانید آنرا لمس کنید. منظور آگاه شدن 

از خودش بوسیله ماست. درست همانند اینکه زندگی از  در وجود ما زندگی

طریق چشمان ما نگاه می کند و اگر این اتفاق بیافتد تمام جهان زیبا بنظر می آید 

ذهنی به جهان  االن با چشم منما نخواهد شد که ما االن می بینیم. دیده و آنطور 

می اید اما اگر  ان جایی پر مخاطره و زشت بنظربرای همین جه یمنگاه می کن

از چشمان آن ماهی به جهان نگاه کنیم می بینیم که جهان زیباست و آن خطرات 

  و زشتیها بوسیله من های ذهنی بوجود می اید.

 ها نخسپی ز اصحاب کهف باشیز اندیشه

 جا چه باشد نوری شوی مقدس از جان و

اگر در خواب اندیشه فرو نروی از اصحاب کهف می شوی و نوری می شوی 

بر روایات مختلف حاب کهف همانطور که می دانید بنامقدس از جان و جا. اص

هفت نفر بودند و دیندار حقیقی بودند و در زمان دقیانوس زندگی می کردند و از 

م سگ تند بناشو در ضمن سگی دادست دقیانوس گریختند و به غاری پناه بردند 

طوالنی در آن غار ماندند. موالنا این  اصحاب کهف معروف است. آنها مدت

تمثیل را می اورد که اصحاب کهف از شر و شور دنیا خوابیده بودند به عبارتی 

دیگر هوشیار به زندگی و دیندار حقیقی بودند و آن کسانیکه دنبال آنها بودند در 

 و اندیشه بودند. خواب من ذهنی 

سگ تمثیل من ذهنی باشد. این سگ همانطور که قصه می  در اینجا ممکن است

گوید از حالت وحشیگری و سگ بودن به نیروی هوشیاری این لحظه تبدیل می 

شود. البته تمثیل این هست که اگر ما به هوشیاری زنده شویم، من ذهنی از من 

شود. پس ذهن در خدمت هوش این لحظه  بودن به ذهن ساده و هوشیار تبدیل می
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قرار می گیرد و دیگر من نخواهد داشت. بنابراین سگ اصحاب کهف تبدیل به 

نیکی و زندگی می شود. این تشبیه سگ به من ذهنی بسیار گویاست. همانطور 

ذهن هم بدنبال فکرهاست که بجود  برای جویدن،ل استخوان است که سگ بدنبا

 بدنبال فکر می گردد که بجود بلکه بدنبال . ذهن نه تنهاو دایما با این مشغول باشد

ه همین دلیل من ذهنی بوجود می آید. ب می گردد تا از آن هویت درست کندفکر 

ذهن بدنبال فکر نمی گشت که با آن اندیشه بسازد من ذهنی اصال وجود اگر 

 مرتب بدنبال فکر می گردیم تا با آن هم هویت شویم.نداشت. ما 

منظور هر چیزی که حجم دارد و فضا را شوی مقدس از جان و جا. جا نوری 

و فرم  کلما شاشغال می کند پس ما می توانیم آنرا لمس کنیم یا بشنویم. حسهای 

ما هم هیجانات  س کرد جا دارد.چیزی که بتوان ح. هر ندارندن جا دارند بنابرای

به این معنی ندانید که از نقطه آ به نقطه ب می را و مکان  ا و مکان هستندج

ت و چیزی چیزی که خلق شده و جا هسجا و مکان به معنی  ،فلسفهرویم. در 

ان بیجا یا المکصورت در نیامده شکل و ه هنوز ب یعنیکه خلق نشده و خام هست 

 یا فضای فنا و سکون است. 

      جا شو در وحدت در عین فنا جا کن بی 

  هر سر که دویی دارد در گردن ترسا کن

ویت شده ای همه را رها جا شو یعنی االن که با فرم خود و فکرهایت هم هبی 

 و می گوید: مهمی را بیان می کند لباینجا موالنا مطو بی جا شو. در کن 

ما در این لحظه به این هوشیاری اگر . جا چه باشد نوری شوی مقدس از جان و

م ه خود آگاه باشیم وهیجانات و فیزیک  ،فکرها ا یعنیجاز م هصورت باشد که 

پس ما نوری مقدس  آگاه باشیم ود آورنده این فکرها و هیجاناتاز فضای بوج
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تیم یعنی همه افراد کره زمین که با حالتیکه ما با ذهن هم هویت هسدر  شده ایم.

به  ما آگاهآگاه به جان نیستند. وقتی  لیوهستند آگاه به جا هستند  ذهن هم هویت

ین مطلب اون چی توانیم فیضی ببریم. آگاه به جان نیستیم از جا هم نم وجا هستیم 

تمام توجه شما را جذب  یفکربسیار مهم است توضیح بیشتری می دهم. وقتی 

که در سر شما همانند یک . فکری بلعیده می شویدبا این فکرها  و جلب می کند

گاهی از جان برای شما بوجود آکه  گذاردیچ توجهی باقی نمی هصدا پدید می آید 

ود و همه توجه زاد شکنید مقداری از توجه شما از فکرها آرض فحاال د. بیاور

مقداری اید نگذارید. بنابراین  ید میدکه در سر شما پ ریفک رویخود را 

 . یدبوجود می آ کر می کنیدفو آگاهی در اطراف موضوعی که شما هوشیاری 

که اسمش را هوشیاری و آگاهی این لحظه می نامیم ی آگاه واین هوشیاری حاال 

توجه خود را اگر  می شود. ه کردهاصرکه شما را مح یفکر مشاده گر و ناظر

ن یراناببجدا کنید این فضا وسیعتر می شود فکر این لحظه  یشتر ازبهر چه 

قویتر شدن با ادامه و می کند. این  به قویتر شدن فضای ناظر فکر شما شروع

ی می رسد که فضای محاصره کننده فکر شما یا واکنش و هیجان شما یتمرین بجا

 . که درون این فضاست از خودش آگاه می شود

اتفاق عجیبی رخ می دهد که دیگر شما تماما بوسیله فکر خود اینصورت ر د

فضای هوشیاری از خودش آگاه شده و شما مستقر و مقیم د. پس یبلعیده نمی شو

د و هویت خود را از آن فضای تید و خودتان را آن فضا می دانیدر آن هس

ی هوشیاری در مت فضاداینصورت فکر ما تماما به خر د هوشیاری می گیرید.

می شما فکر  وو آن فضا از طریق شما به جهان و فکرها نگاه می کند  می آید

کهف از سگی اینصورت سگ اصحاب یرد. در تواند از فضای حضور الهام بگ

تبدیل می شود و تمام منیت و حرص و کبر ما از بین  سدر می آید به نور مقد
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محل بیان این  ،هنآگاهی قرار می گیرد و ذ می رود و جان و جا در اختیار این

 هوش می شود.

 آخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت

 زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد

بختی نیکما کهربای دولت هستیم. ما  یک برگ کاه هستی وو تمی گوید: ندگی ز

از این . اگر جذب می کنیم ه کاهدان خودب ابصورت کهربا کاه تر هستیم که

که بپری چه می شود؟!! کسانی نمی توانی بپری بسوی ماکه به علت اینکه  کاهدان

از دنیا به نظر خودشان خبر دارند اما زنده بخدا نیستند فقط ذهن را می شناسند 

از جهان  فکر می کنند جهان را می شناسند م درست نمی شناسند وو جهان را ه

و با چیزها هم  محض اینکه به جهان مادی نگاه کنیملذت و فیض نمی برند. به 

هان مادی همیشه در حال جیرد. چون گترس تمام وجود ما را می  هویت شویم

ترس اجازه نمی دهد جهان را درست ببینیم  و پس ما را می ترساند تغییر است

 نور مقدس شویم.  مو جهان را کج و ماوج می بینیم و نمی توانی

 صد بار عهد کردی کاین بار خاک باشم

 یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد

با  این خاک می شوم، متواضع می شوم، دی که بعد ازه خودت قول داببار صد 

، کبر و حرص موضوعات کوچک و بزرگ خشمگین نمی شوم، کینه نمی ورزم

اینها خاکی بودن و قضاوت و غیبت نمی کنم. همه  ،حسادت م،ندارم، توقع ندار

یکبار این عهد را پاس بداری و به قولی که به خودت دادی هیچ بودن است. اگر 

 وفا کنی چه می شود؟!! 
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 تو گوهری نهفته در کاه گل گرفته

 گر رخ ز گل بشویی ای خوش لقا چه باشد

 از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی

 نوا چه باشدملک پدر بجویی ای بی

چون از فضای جان ناگاه هستیم  و چون از ملک پدر ناآگاه هستیم بینوا هستیمما 

ذهنی سیری ناپذیر من واقع هر چه که به ما می دهند کافی نیست. نوا نداریم. در 

هتر تر ببیشبیشتر داشتن است. هرچه یم شادی زندگی از فکر می کناست. ما 

خواهیم بود  ادشبیشتر بیشتر بدست بیاوریم هرچه می کنیم که فکر شعار ماست. 

از نسل پادشاه )خدا( هستی لک پدر را باید بجوییم. تو ماما حواسمان نیست که 

ویم وقتی تبدیل به جان می شو کسی هستی که جبرییل به تو سجده کرده است. ما 

و از هر فرمی باالتر  الق تمام عالم است که در ما کار می کندخدیگر آن فضای 

فتن چون گ کبر پیدا کنیمو  من خدا هستم در اینصورت  ما نباید بگوییماست. 

گاه می کند جهان او از چشمان ما نزمانیکه . خود این حرف هم من ذهنیست

کرد ی مذهبی می خوانیم که: خدا جهان را خلق کتابهانیک به نظر می آید. در 

 ازمانیکه م ولی این اتفاق می افتد جهان نگاه کرد و دید جهان نیک بود وو به 

رد تا گیب در اختیار آن فضای خالق قرار یا چشمان ما چشمان آن فضا ببینیم از

و  نگاه می کنیم می شویم و به جهانهم او ما اینصورت در به جهان نگاه کند. 

امرزو فرصت کنیم مطلب دیگری از مثنوی جهان نیک دیده می شود. اگر 

 خواهیم خواند. 

 ای اولیای حق را از حق جدا شمرده

 گر ظن نیک داری بر اولیا چه باشد
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نده ان آنقدر زعنی جانشیتماما به جان تبدیل شده اند. اشخاصی هستند که اولیا 

فضای هوشیاری از خودش آگاه هست و هر زمان که نیاز دارند از  هشده ک

 و هر زمان که می خواهند آنرا خاموش می کنند. کنندمی فکرهای خود استفاده 

تو در ذهن خود  چنین افرادی را از خدا جدا می دانید؟آیا  می گوید: موالنا

بینی و اگر کسی هم زنده ی فکرهایت چیز دیگری را نممحبوس هستی و غیر از 

نمی توانی چنین شخصی را درک کنی و  ببینی تو او را به حضور باشد و

اری چیزی ند نردجز ظن بکه می کنی اینها از خدا جدا هستند. تو فکر بشناسی. 

شما سود می رساند به  یکبار هم که شده ظن نیک ببری چه می شود؟!! برای

 چون بتدریج متمایل می شوید که همانند آنها شوید. 

 دومخش ب

 جزوی ز کل بمانده دستی ز تن بریده

 گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد

نشان دادن وضع فعلی ما که جزوی از کل وا که موالنا می زند برای تمثیلی 

و جزو می  ما به من ذهنی تبدیل می شویم از کل جدا می شویم. وقتی است مانده

اینکه به آن چشمه برای شویم و این جزو هستی ندارد و بی آب و خشک است. 

جلوی  شخصیچنین  .ت و آب زندگی از او جاری نمی شودحیات وصل نیس

جریان  اواز  آب زندگی دو اجازه نمی ده دو مقاومت می کن دزندگی را می گیر

. است ل واماندهکز تن بریده باشند این جزو هم از دستی که اپیدا کند. همانند 

 دستتن است که به  از بین می رود چون و است که این دست می میردواضح 

یده از تاک بر شبیه درخت تاک هستی کهمسیح که می گوید: مثال نیرو می دهد. 

این مثال منظور از درخت تاک منبع شراب هم هست بنابراین در شده است. 
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هنی می سازیم و در آن باقی می مانیم و آنرا ادامه می دهیم و وقتی ما من ذ

و جدا نمی شویم از چشمه  یمان را جدی می گیریم و از آنها نمی بریمفکرها

 زندگی جدا می شویم.

 حرص خالی بی سر شوی و سامان از کبر و

 آنگه سری برآری از کبریا چه باشد

و ذهن جهان را  سر و سامان ما چیزهایی هستند که از هویت فکری می گیریم

ولی این سر و سامانها دایما در طوری نشان می دهد که ما سر و سامان داریم 

، چیزی که ما آن را سر و سامان می نامیم همانند خانه، دوستانخطر هستند. هر 

اینها را داری و تو فرزندان، مقام دنیایی و باورهایمان همیشه در خطر هستند. 

 که بنام هوشیاری با اینها سر و سامان نداری ولی یک چیز دیگری وجود دارد

 سر و سامان زندگی می بخشد. در ما بیدار شود به ما  هوشیاری آن جاناگر 

 ر،و از کب مشویمی بی سر و سامان  مرا رها کنی چیزهای دنیایی اینما اگر 

ه کیعنی جایگزین کردن چیزی در آینده . حرص محرص و منیت خالی می شوی

ما االن اگر این لحظه.  بودن شاددگی در آن وجود دارد بجای فکر می کنیم زن

 یبا رسیدن و بدست اوردن آن زندگ کهع به چیزی در آینده فکر می کنیم راج

بب و جوشان سرص می زنیم بنابراین از شادی بی ما داریم حشروع خواهد شد 

 و مکبر و حرص را از دست بدهیدر این لحظه بی اطالع و نا آگاه هستیم. اگر 

ی مچه می گوید: موالنا سر و سامان زندگی بوجود می آید.  مبه آینده نگاه نکنی

یلی در تو بوجود بیاید و در اینحالت زندگی از شود اگر تو اجازه بدهی چنین تبد

 ؟!!تو بیان شود

 از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت
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 در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد

د و یی صدایی که در ذهنت بوجود می آذکر شربت بنوش یعنبرای اینکار از و ت

 یعنی تکرار چیزی. ذکر یدار کندجان را در تو ب ،آن صداکاری کن  می گذرد

که جان یا زندگی  به ورای خودشما را  ،در ذهنبه شرط آنکه آن چیز  در ذهن

ه ذکر است. بآن چیز جان را در ما زنده کند گفتن آن چیز . اگر هدایت کند است

ی آن ب زا در ذهن هستیمما چیزی در این جهان ذکر است اما چون هر لحاظی 

جان را در  کلمات د که ایناگر کلماتی در زندگی شما وجود داراطالع هستیم. 

 . پس آن کلمه را استفاده کنید زنده می کندشما 

 می آید. مثال عسل در وجود ما پدیدکلمه عسل که با گفتن آن شیرینی همانند 

جانی در ما پدید بیاید  ،زنده شود صرف نظر از کلمه جان در مابگوییم خدا و 

کنیم پس آن کلمه کار خودش  ز آن را در تمام وجودمان حسکه عشق حاصل ا

ه بودنی که از شربتش را بنوش و حس زند ،ن کلمهاز ذکر آتو . است را کرده

یم وجان ش . اگر ما زنده بهویفکر خالص شتا از  جود می آیدگفتن ان کلمه بو

فضای حضور از  و جان زنده می شود در اینصورتذهن ما خاموش می شود 

 یی کند چون حس وجودرا رها ممن ذهنی وجود خودش  و خودش اگاه می شود

 دیگر در آن سرمایه گذاری نمی کنیم. 

بودن و زنده بودن در مبنای جان است و ما زنده به او هستیم و زنده به حس 

یا  کمفکری در ما سلسل تفکر خود نیستیم در آنصورت ذهن خاموش می شود. 

ار آنرا به کخاموش می شود و اگر احتیاج به فکر داشته باشیم فورا می توانیم 

ننده کاز ستیزه دست برمی داریم. ستیزه ما  ذهن، شدنوش با خامبیندازیم. پس 

ن برای اینکه خودمارویدادی، شخصی، شرایطی ستیزه می کنیم با من ذهنیست. 
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من، من هستم و تو، تو هستی برای گوییم من جدا از تو هستم و ب را معین کنیم و

ی مو این پوسته بیرونی فاصله را بیشتر همین فاصله خود را زیادتر می کنیم 

طول تاریخ قبیله ها با هم جنگیده اند تا در  هستم.کنیم تا بگوییم من جدا از تو

در واقع من ذهنی یا مای ین ا .کنند از دیگران ارا ثابت کنند و خود را جد نهمی

ضای این ف به مرتضا یعنی خوشنود و راضیای ذهنی و منیت بوده است. 

فضای زنده این  تو کهضمن مرتضی لقب حضرت علی هم هست. در . شپذیر

 نی وذاری نکگحرص و منیت سرمایه  ،ظه هستی اگر خودت را در این کبرلح

 نی چه می شود؟!!ستیزه نک

 بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو

 که را اگر نیاری اندر صدا چه باشد

ین بودن در ا فضایو مثل کوه هستی و بس کن و معدن طال را پیدا کن. وقتی ت

 گیزند گنجحضور همان گنج قوت می گیرد آنرا گنج حضور می نامیم.  لحظه

پس اگر کوه را به صدا در نیاوری چه می شود؟!!  .زیر فکرها و هیجانات ماست

انگار وسط یک کوهستان ایستاده ایم و صدای ما منعکس می شود و این کار ما 

و تاگر  کاریست که ما در ذهن انجام می دهیم. حاالاین  را دایم تکرار می کنیم.

 این کار را ادامه ندهی چه خواهد شد؟!!

که همانطور دفتر چهارم بخوانیم.  ۹۵۲۳سطر  ،از مثنوی ید متنیبدهاجازه 

ه می بایستی کموالنا مطرح می کند ما برای دست یافتن به زنده بودن زندگی 

باتر خواهد شد زیر کنیم و اگر روی خودمان کار کنیم جهان بروی خودمان کا

این گفته ها به این تغییر اطراف ما دارد. البته اشتغال به  ولی من ذهنی دایما

و اطراف خودمان یا وضعیتهای معنی نیست که ما نباید حرکت و تالش کنیم 



 گنج حضور ۶۶ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 13 ۶۶# برنامۀ

 

می گوییم فقط این لحظه وجود هیچ کاری نکینم چون نیم و د را رها کزندگی خو

جان حضور هدایتگر این است که زنده به جان حضور شویم و آن   نظور. مدارد

 فکرها و اعمال ما برای تغییراتمان باشد. 

 کوست بابای هر آنک اهل قل است             کل عالم صورت عقل کلست

 صورت کل پیش او هم سگ نمود       چون کسی با عقل کل کفران فزود

 اید آب و گلتا که فرش زر نم            صلح کن با این پدر عاقی بهل

 پیش تو چرخ و زمین مبدل شود   د              پس قیامت نقد حال تو بو

بابا و پدر هر کسی عقل کل قش عقل کل است. صورت در آمده و ن هب عالمکل 

ل است کسی است که تسلیم به اوست کسی که اهل قاست.  )بگو( است که اهل قل

انسان به حضور رسیده و جان است. جان از طریق جا و ذهن و زنده به جا 

) زندگی( می گوید انسان به حضور که او هر چه صحبت می کند. بنابراین 

یروی ن پس د و از خودش چیزی ندارد که بگویدرسیده هم همان را می گوی

کتابهای و عمل می کند. در  زندگی خام هست که از طریق او حرف می زند

تم و ما تو نیس پروردگار می گوید: آیا من رکه پروردگامذهبی هم می خوانیم 

این بله را ادامه دهیم باید منیت کامال زایل شود و ذهن ما اگر بله.  جواب دادیم:

گوید ما بیان کنیم. عقل چه او می ندگی قرار بگیرد تا هر در اختیار نیروی ز

هرچه که او می گوید بگوییم و چیز پدر ماست در صورتیکه آگاه باشیم  ،کل

 دیگری نگوییم. 

 صورت کل پیش او هم سگ نمود       چون کسی با عقل کل کفران فزود

  خراب در اینجا ناآگاهی و وحشیگری من ذهنی است که می خواهد جهان راگ س



 گنج حضور ۶۶ برنامۀ شمارۀ

 

 Page 14 ۶۶# برنامۀ

 

در سگی می نامد. حالت را این والنا مکند و انسانها و خودش را عذاب دهد. 

یی نهاانسااصل سگ حیوان بسیار بی آزاریست در مقابل انسانهایی که من دارند. 

افراد که من بزرگ دارند دایما در شکنجه خود و محیط اطراف خود هستند. این 

 د. نکنترل نگه داشت در غیر اینصورت همه چیز را خراب می کن دررا باید 

انسان  چشمان اینعالم در  کنیمو کفران ستیزه  که بابای ماست با عقل کلوقتی 

در  است پس ید چون خودش بصورت سگ در آمدهمی آ بصورت سگ در

دفاع  شخوداز و باید  استخطرناکی زشت و جای دنیا این شخص چشمانمان 

اع باید از عقاید خود دفند باید حمله کنیم به ما حمله ک سگ قبل از اینکهو  دکن

باید  خالف خود ببینیمعقیده ای ، چیزی به ما بگویند به ما برمی خورد، اگر کنیم

 م. و از بین ببریم چون می ترسیدفاع کنیم 

 اید آب و گلتا که فرش زر نم        صلح کن با این پدر عاقی بهل

ه ین طور کسرکشی را رها کن و با این پدر صلح کن یعنی این لحظه را هماین 

غیر از این لحظه و این لحظه و فضای زنده این لحظه است هست بپذیر. پدر 

و پدر این لحظه و پذیرش بی قید و شرط  وجود نداردزندگی این لحظه هیچ چیز 

ه تو ه او بیعنی انرژی ک ایزدی فربا بنابراین باید تسلیم شویم تا این لحظه است. 

و در چشمان ما زندگی  شودتبدیل به زر زندگی  هد زندگی بی انرژی تود می

 سمبل زندگی است. . زر زیبا شود

 پیش تو چرخ و زمین مبدل شود د       پس قیامت نقد حال تو بو

زندگی  ذهنیر من کسی که د .ت از این منیت به زندگی نقدتغییر حال توسقیامت 

 پسهستیم  وهمما در  پر از حرص است. می کند دایم به آینده نگاه می کند و

یعنی در آینده زندگی می کنیم و این لحظه را تبدیل به  یماسفقط مژده می شن
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ه است. دگی در آیندچون فکر می کنیم زنوسیله ای برای رسیدن به اینده می کنیم 

 تعریف قیامت. این همان قیامت استاگر تو به نقد زندگی در این لحظه برسی 

ینه ک ،غصه ،ی است که در آن هیچ مسیلهقیامتیعنی حس فضای زنده این لحظه 

نیم ما باید تغییر کس پ. ده باقی بمانددر این فضای زنو خشمی در آن نمی تواند 

نها تکند زندگی من بهتر خواهد شد.  شخص دیگری تغییراگر  بگوییم نه اینکه

ه و با این تغییر است ک خود ما هستیم ،کسی که کنترل و تغییر او دست ماست

 جهان طور دیگری دیده خواهد شد.

 این جهان چون جنتستم در نظر       من که صلحم دایما با این پدر

خودش را مثال می زند که چون با این پدر دایم در آشتی و صلح هست موالنا 

 این جهان بصورت بهشت بنظر او میاید. 

 تا ز نو دیدن فرو میرد مالل         هر زمان نو صورتی و نو جمال

و جمالی نو می بینیم و نقشها در نظر من زیبا هر زمان صورتی و نقشی نو من 

حوصلگی و مالل زیبای نو مالل من فرو می ریزد. بی هستند و از دیدن نقش 

نها مانوس هستیم و ما برای این است که فکرهای کهنه را زنده می کنیم و با آ

بیایند و کهنه ها بروند چون چیزهای نو  یمچون من ساخته ایم و اجازه نمی ده

کهنه مانده ایم دایم ی در فکرهاچون را از دست می دهیم. فکر می کنیم زندگی 

و دلمردگی من این بی حوصلگی  ازبی حوصلگی می کنیم و برای نجات حس 

ماشا تلویزیون ت یا می خوانیمروزنامه مثال ذهنی به چیزهای کهنه دست می زند. 

د و چیزهای معمولی را به یاد ما باز هم چیزهای کهنه هستناینها م تما می کنیم.

من ذهنی هم هویت  یکات اساسن .چند ساعت ما را مشغول می کنند می آورند،

خشم، ترس و کینه هایمان  ،ت کهنهاهیجان ،بودن با چیزها و باورهای کهنه است
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 ،که دایم با آن حس هستیممظلومیت با آنها مانوس هستیم. حس  و را دوست داریم

ینم و در گوید من مرتب نویی می بمی موالنا دلمردگی برای ما می آورد. پس 

هویت  هم نوبا این چیزهای تا مالل از من برود. حتی این نویی زیبایی می بینیم 

لحظه صورت نو می اید و می رود. این هرلحظه نمی شوم و آنها رانمی پرستم. 

 چیزهای نو و جوشان است برای ما.محل 

 ها جوشان مقیمآبها از چشمه        بینم جهان را پر نعیممن همی

ی برخمی بینم برعکس  اطو انبساین جهان را پر از نعمت من می گوید: موالنا 

 ر از خساست، تنگو جهان را پ کنیمی جهان نگاه ماز ما که با دید ذهن به 

به ن ممی گوید: موالنا در اینجا آب زندگیست. آبها انقباض می بینیم. و  نظری

نباتات، حیوانات و انسانها در همه آنها آب جوشان هر چیزی که نگاه می کنم 

  می بینیم.را زندگی 

 گردد ضمیر و هوش منمست می       رسد در گوش منبانگ آبش می

و  داین آب جوشان به گوش من می رسد و هوش زنده مرا مست می کنبانگ 

 جان و جای من از گوش دادن به فوران آب زندگی در این جهان مست می شود.

 زن مثال مطربانبرگها کف      ماهیانها رقصان شده چون شاخه

های درختان را همانند ماهیان رقصان شاخه که من به جهان نگاه می کنم اینطور 

ما در ا کسانی که توبه کردند که به معنیبان هست ینسخه ها تابعضی )می بینیم. 

بینید که موالنا زنده به جان و جاست و با این پدر . می (اینجا زیبا بنظر نمی آید

که زنده بودن زندگی این لحظه است در صلح است برای همین جهان را اینطور 

  :ونبخش کوچکی از زندگیست. چمی بینم  )موالنا( اینها که مناما می بیند. 
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 گر نماید آینه تا چون بود        ست المع از نمدبرق آیینه

و به  یرون می ایدکه از میان روزنه های نمد می درخشد و ب ایست آیینهبرق 

نه به ما رو کند و آنرا ببینیم چه می شود؟؟ و چقدر خود آیی. اگر من می رسد

نمد همان پرده ذهن و پندار است. درست است که انسانها با  زیبا باید باشد؟؟

باید این لحظه را بپذیریم و اما  زندگی می ستیزند و جلوی زندگی را می گیرند

 اجازه دهیم این لحظه و فضای پذیرش و زنده آن الهام بخش حرکتحرکت کنیم و 

و فکری  ،ه این معنی نیست که حرکتی نکنیماین لحظه بو فکر ما باشد. پذیرش 

اعمال  الهام بخش فکر و خدابپذیریم تا ی باید این لحظه را به کاری نکینم ول اقدام

آن آیینه و حضور کامل در انسانها گر احرکت درستی انجام دهیم.  تاما باشد 

 بوجود بیاید ببینید که چه خواهد شد.

 ز آنک آکندست هر گوش از شکی      نگویم من یکیاز هزاران می

چرا  .می گویم از هزاران یکی هم نیسته شما ب )موالنا( یزهایی که منچاین 

ان توهمهای ماست. پر از شک است و شک همنمی گویم؟ چون هر گوشی بیشتر 

ولی اینکه دل  که هم هویت می شویم کهنگی آنرا حس نمی کنیمبا هر باوری ما 

ریم دا هستیم و میل به جنگیدن با نویی و بی آب بی انرژی ،بی حوصله ،مرده

خشم و ترس داریم اینها عالیم این دلمردگی  ،کینه ،و ستیزههستیم بی انعطاف  و

با باورهایمان است. هر گوشی پر از این توهمهاست و اگر ودن و هم هویت ب

و سیر تفو نمی شنوند و طور دیگر  ین هم بگویم هیچ فایده ای نداردبیشتر از ا

 د. می کنقضاوت 

 عقل گوید مژده چه نقد منست         پیش وهم این گفت مژده دادنست

 ژده چیزی در آینده استمی شنود آن را مژده می داند و ا موقتی چیزی روهم 
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 خواهم رسید در آینده به فالن چیز به به چه خوب :م می شنود می گویدوقتی وه

در این لحظه من می گوید مژده چی هست؟؟ عقل به زندگی خواهم رسید. پس 

 . تجربه کنمنقدا می توانم به زندگی زنده شوم و زندگی را 

 

 

 

 

 

 


