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 گرچه ما بندگان پادشهیم                     پادشاهان ملک صبحگهیم

 گنج در آستین و کیسه تهی                  جام گیتی نما و خاک رهیم

 هوشیار حضور و مست غرور             بحر توحید و غرقه گنهیم

 شاهد بخت چون کرشمه کند                ماش آیینه رخ چو مهیم

. شروع می کنم غزلیات حافظدیوان چند بیت از گنج حضور امروز را با  برنامۀاحوالپرسی با سالم و 

زمان  جزو این برنامه به باریکه کوچکی از کل زندگی ما که این لحظه است مربوط است. این لحظه

ما یعنی ذهن حال برای زمان . نیست می شناسیمو حتی حال بصورتیکه ما  آینده نیست یعنی گذشته،

در واقع رویداد این لحظه را بوسیلۀ  ی اتفاق این لحظه تمرکز می کنیم که اگر این کار را انجام دهیمرو

را با  گنج حضور فرم ندارد. ما همه چیز باورها و اطالعاتی که از گذشته داریم تفسیر می کنیم.

خودمان را جدا  فرم ذهنی تا زمانیکه ما از بصورت فرم می بینیم. تصویری که از آن در ذهن داریم

و  همه چیز را بصورت فرمما نکنیم نمی توانیم به هوشیاری حضور برسیم. زمانیکه متوجه شویم که 

 می بینیم می توانیم بی زمانی را حس کنیم و در خودمان تغئیر بوجود بیاوریم.  تصویر

م این پوشش را پوشانده می شود. ما می خواهیهر لحظه زندگی در ما دمیده می شود که بوسیلۀ ذهن 

کنار بزنیم و زندگی زندۀ این لحظه را حس کنیم. با تمر کز روی خود می خواهیم تبدیل به بی فرمی 

بشویم یعنی المکان و الزمان بودن. این بی زمانی و بی مکانی یعنی از فرمها خالص شویم و از ذهن 

هست ببینیم نه آنطور که ذهن به  بیائیم و تبدیل به هوشیاری شویم تا جهان بیرون را آنطور که بیرون

 ما نشان می دهد.

 پادشاهان ملک صبحگهیمندگان پادشهیم             گرچه ما ب

و بندۀ ذهن شده ایم و فرم داریم بنابراین نیازهایی داریم و هیجانات در ما وجود  داریم ما من ذهنی

 م.یز جدا می دانیدو چرا و خدا  دارند. همین که ما می گوئیم من بندۀ خدا هستم یعنی دویی چون من

ذهن به ما نشان می دهد که ما بندۀ حقیر و عاجز خدا هستیم. خیلی از انسانها که اعتقاد زیادی دارند 

می گویند چرا من که بندۀ خدا هستم و او را بسیار می پرستم اما زندگیم سامانی که می خواهم ندارد. 

گویند یکی من هستم و یکی خدا و من در برابر خدا عاجز  را جدا از خدا می بینند و می نچون خودشا

بنابراین ما از خدا چیزی را می خواهیم و خدا به ما نمی دهد و فکر می کنیم با این حسن  و ناتوانم.

ما م. یشو دا نزدیکترخ یم به ما نمی دهد تا بهم چرا خدا باز هم چیزی را که می خواهینیتی که دار

 . که خود را از خدا جدا می دانیماصال" توجه نمی کنیم 
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ما اگر  ذهنی نباید از خدا که جدا از اوست چیزی بخواهد. من نمی گویم که ما نباید دعا کنیم بلکه من

فریبهای ذهن را بشناسم که چطور ما را فریب می دهد مثال" خود را با دیگری در دیندار بودن مقایسه 

ه خدا هستم. در از دیگری ب ارد که بگوئیم من نزدیکترمراتب ند ک شدن بخدا سلسلهیمی کنیم. نزد

 :موالنا در این باره می گوید دانیم و ذهن ما را فریب داده است خود را کوچک می ذهن ما

 ه همان ارزیمی دان ک    هر چه که میلرزی    بر 

آن چیزها شده ایم.  اگر به جاه و مقام دنیا می لرزیم و هر چیز دنیایی که برای آن می لرزیم پس ما بندۀ

هستیم. ما پادشاه ملک یی ما در ظاهر بندۀ خدا هستیم درصورتیکه در واقع بندۀ چیزهای دنیا

صبحگاه یعنی این این لحظه. صبح فاصلۀ بین روشنایی و تاریکیست. تاریکی شب یعنی  صبحگهیم.

ن لحظه را بپذیریم به محض اینکه رویداد ای تاریکی ذهن ما و روشنایی روز یعنی هوشیاری حضور.

تبدیل به حال  از گذشته بودن تبدیل به بی فرمی می شویم و بنابراین و تسلیم این لحظه شویم ما از فرم

. این تبدیل به این لحظه می شویم اینکه در زمان و گذشته و آینده باشیماین لحظه می شویم. از  یعنی

توان فهمید برای فهمیدن آن باید از فرم به بی این مسئله را با ذهن نمی  زمان نیست لحظه زنده است و

برای رسیدن به بی فرمی باید این لحظه را بدون قضاوت همانطور که  تبدیل شویم. و لطافت فرمی

بپذیریم از فرم بودن خالص می شویم و  همانطور که هست اگر رویداد این لحظه را هست بپذیریم.

درونی وصل می شویم و یکدفعه می بینیم که دنیا برای ما  تبدیل به بی فرمی می شویم بنابراین به خرد

 روشن تر شد و حس زندگی در ما بیدار شد. 

آن فضا گفتیم که انجام دهید. چشمان خود را ببندید دست چپ  کردن تمرینی را درجلسۀ قبل برای حس

نکنید بعد نگه دارید که سنگینی آن را زیاد حس آن را  طوریخود را طوری به سمت عقب بکشید و

بعد از انجام این تمرین متوجه ببنید که آیا می توانید بدون نگاه کردن انگشتان این دست را حس کنید. 

نفس عمیقی خواهید کشید و این نفس خودبخود می شوید که می توانید انگشتان خود را حس کنید و 

دیگر خود انجام دهید و  همین کار را با دست عمیق به این معناست که زندگی در شما جریان دارد.

متوجه می شوید که باز هم بعد از مدت کوتاهی نفس عمیق می کشید که این همان زندکیست. حاال حس 

 دست راست و چپ خود را در ذهن خود به هم مرتبط کنید. 

را با پای چپ خود انجام دهید و ببینید که می توانید در نوک انگشتان پای چپ خود زنده  تمرینهمین 

کار کلیدی در این  دن را با چشم بسته تشخیص دهید؟!! همین کار را با پای راست خود انجام دهید.بو

و حس زنده بودن در   با هم متحد کنید تمرین این است که حس زنده بودن را در دو نقطه از بدن خود

ری از آن حس در . زمانیکه چشمانتان را باز کنید متوجه می شوید که هنوز مقدابدنتان را تجربه کنید
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درون شما باقیمانده است و تمام توجه شما به چیزهای بیرونی نمی رود. همانطور که من این اطاق را 

در حال حاضر می بینیم اما هنوز آن توجه درون من باقیست. بنابراین همه توجه من بوسیلۀ آن اتفاق 

شما بوجود می آید و حس زندگی  قی دریاگر به این تمرین ادامه دهید یک شادی عم جذب نخواهد شد.

زندگی یک  در اطراف شما اتفاق می افتد وصرف نظر از اینکه چه چیزی  را در خود حس می کنید

برکتی را به ما ارائه می کند که هیچ ارتباطی به وضعیت زندگی ما و آنچه در آن اتفاق می افتد ندارد. 

از وجود می آید ربطی به وضعیتهای بیرونی این حس زنده بودن و برکت و شادی بی سبب که در ما ب

ده ایم یا نه، از لحاظ مالی سود یا ضرر کرده ایم، مدرک یخواهیم رسقبیل اینکه آیا به چیزی که می 

همۀ  چیزی جدا ازتحصیلی دلخواه را داریم یا نداریم، همسر دلخواه را داریم یا خیر، ندارد. این حس 

 س در زیر باورها و ذهن ماست و نامش گنج حضور است. این ح این خواسته های دنیایی است.

ما  نشیند و آرام می گیریم و در ما فرو میدن به آینده، تفسیر و قضاوت با این حس اصرار به دوی

پادشاه این لحظه هستیم. بنابراین این صبحگاه که حافظ از آن سخن گفته فاصلۀ بین تاریکی ذهن و 

دنیا همیشه شب است و صبح ندارند پس منظور از این بعضی جاهای  روشنایی حضور است.

 صبحگاه، رسیدن به روشنایی حضور و زنده شدن به گنج حضور است.

ین ان هم از سپیده دم صحبت شده است که به معنی او غزلیات بزرگ در بسیاری از کتابهای مذهبی

ه خداوند از طریق ما کار دهیم کاگر ما اجازه  به حضور می شویم. لحظه است همین لحظه که هوشیار

و خود خدا هستیم و این اتفاق با تسلیم و صبر به  کند سپیده دم را خواهیم دید که ما خود شادی، عشق

  انجام می رسد.

 جام گیتی نما و خاک رهیمین و کیسه تهی           گنج در آست

بی خبریم. گنج یعنی زندگی به ما بخشیده است اما ما از آن ر ابتدای آفرینش یعنی گنج را خداوند د

کیسۀ ما خالی است و خاک راه هستیم در صورتیکه ما خود عشق و در حال حاضر اصلی را داریم اما 

 شادی هستیم کافیست با ستیزه نکردن به آن زنده شویم.

 هوشیار حضور و مست غرور            بحر توحید و غرقه گنهیم

 ماش آیینه رخ چو مهیم شاهد بخت چون کرشمه کند               

همه  حضور، شاهد بخت، گنج در آستین، بحر توحید و صبحگاه صحبت می کند از هوشیارزمانیکه 

 یک معنی دارند و به معنای زنده شدن به زندگی دراین لحظه هستند.
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 بخش دوم

 قیست تا دیدار تو       چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمعاهمچو صبحم یک نفس ب

نزدیک صبح که نزدیک به دمیدن است پس ما هم تا طلوع معرفت  به دیدار تو خیلی نزدیکم مثل آفتاب  

 شبیه به شمع است در برابر خورشیدهوشیاری ذهنی فاصله ای نداریم. و آشنایی با هوشیاری حضور

یسه تهی . بنابراین زمانیکه می گوید گنج در آستین و کیا دیگر رمقی ندارد یا خاموش می شود که

می خواهد از ما  آرامش و عشق خدائیست. در واقع سرچسمۀ زندگی که دقیقا" حالت فعلی ماست

ست یعنی در ذهن زندانی هستیم. در زمان قدیم مردم پول را در  بجوشد و باال بیاید ولی کیسۀ ما تهی

در درون  آستین خود حمل می کردند. برای همین می گوید گنج در آستین داریم. سرچشمۀ زندگی

ماست اما ما نمی توانیم از آن خرج کنیم چون دائم در گذشته و آینده هستیم چون ما می خواهیم زمان 

را زنده نگهداریم. اما ما باید به گنج حضور خود زنده شویم. ما بوسیلۀ تاریکی ذهن و از پشت عینک 

به ما اشتباه نشان می دهد و علت اینکه زندگی ما به یک باورهایمان دنیا را می بینیم. ذهن دنیا را 

اجرا آنرا خودمان این نمایشنامه را نوشته ایم و  این است که ما نمایشنامۀ پر از درد و غصه تبدیل شده

 می کنیم. 

بنابراین می خواهیم از تاریکی ذهن به هوشیاری حضور و صبحدم برسیم. جام جهان نما جامیست که 

را با این جام می توانیم  پر از درد استشنامه ای که یور که هست به ما نشان می دهد. نماطآنجهان را 

همین لحظه امکان پذیر است اگر پذیرش بی  ،ببینیم و شناسایی کنیم و از ذهن بیرون بیائیم. این تبدیل

 سلیم است.ند و این معنای تو شرط این لحظه را داشته باشیم تا ما را به خرد درونمان وصل کقید 

با تسلیم و پذیرش بی قید و شرط این لحظه ما می توانیم همین لحظه به زندگی زنده شویم و از ذهن جدا 

پس جام جهان نما را که خداوند در ما به یادگار شویم تا خرد درون ما زندگی ما را سامان ببخشد. 

ین جام همان هوشیاری حضور و اصل گذاشته است می توانیم ببینیم و با این جام به دنیا نگاه کنیم و ا

کمک کننده باشد چون طبیعت ذهن ندارد و مزۀ زندگی را می تواند به  یار می تواندطبیعت بس ماست.

سببی بعد از مدتی آرامش و شادی بی  عت بنشینیم و فقط ناظر آن باشیمیما نشان دهد. اگر ساکت در طب

دارد برویم ذهن ما بیشتر غ که ذهن بسیار وجود وشلرا در خود حس می کنیم. اگر به شهر و یا جاهای 

م ذهن خود و دیگران را می بینیم  کار می کند البته اگر به حضور زنده شویم در محیط شلوغ ه

 می توانیم در همان حال اصیل خود و زنده به هوشیاری حضور باقی بمانیم. بنابراین

علتی ندارد فقط بخاطر اینکه ما یک موجود شادی که با رفتن به طبیعت در ما بوجود می آید هیچ 

 .را می پوشاند ذهن این زنده بودنیم این شادی را حس می کنیم که خدایی هست
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ذهن ما شروع به حرف  ولی ته به خانه می آئیم که استراحت کنیمروز طوالنی پر کار خس بعد از یک

و صدها فکر دیگر در  زد، فالن شخص فالن حرف را زدن می کند که فالن کار باقیمانده است

وئیم که آرام باشد می توانیم به ذهن بخندیم و بگ صورتیکه با خاموش کردن ذهن و هوشیاری حضور

بوجود می آید و ذهن  در هر لحظه در اثر تمرین  خاموشی ذهن تا بتوانیم استراحت حقیقی داشته باشیم.

 ود. ضعیف  می ش

یکی از حالتهایی که در ما بوجود  ما را اداره می کند می خواهیم ذهن خاموش شود و زندگیزمانیکه 

و ما  می کرد انه دیگران که ما را به خود جذبهای ناآگاهوآن الگ متوجه می شویم می آید این است که

 ما را به واکنش نمی کشاند.دیگر  واکنش نشان می دادیم

بوجود می آورند و به آنها انرژی  خیلی از همسران که سالها با هم زندگی کرده اند الگوهای ناآگاهانه

و یا  بعضی موضوعات را باز به محض اینکه همسرانا پایدار نگه می دارند. مثال" آنها ر می دهند و

 و ممکن است تعداد این ایجاد می شودرنجش  فین واکنش خشم یادر یکی از طر می کنند تکرار

هر یک  شودمی یده کش ایان قضباشد و هر وقت صحبت به آ هم تا 20 موضوعاتالگوهای رفتاری یا 

با تکرارا این این الگو می تواند رفتن به خانۀ شخص خاصی باشد و  .دنشومی عصبانی  از طرفین

همراه دارند د و همینطور ادامه دارد و این الگوها غصه، درد و رنجش به نعصبانی می شو آنهاضیه ق

اشید الگوها که اتفاق زمانیکه حضور ناظر داشته ب ولی ها محکمتر می شوندوو با این رنجش ها آن الگ

که این موضوعات قبال" مرا ناراحت  دتان تعجب می کنید و حتی خودشوی دیگر خشمگین نمیمی افتند 

ارد و عکس العملی می کرد و از این موضوعات می رنجیدم چطور شده که روی من تاثیری نمی گذ

متوجه می شوید  تفاق می افتد نه تنها خشمگین نمی شوید بلکه انشان نمی دهم. زمانیکه همان الگوها 

الگوهای ذهنی شما را از میان  یک نیروی عجیبی و یک روشنایی در دل شما بوجود آمده است که

همی بیش وبرداشته است. این روشنایی به شما نشان می دهد که این الگوها از من ذهنی می آید و ت

  اخته است.سنیستند که ذهن برای شما 

دهد چون به محض اینکه ی تواند کاری انجام ه حضور هستید ذهن من دار شما نمزمانیکه شما زنده ب

پس ذهن  بخواهد عصبانیت یا دردی در شما بوجود بیاورد شما آن را می بینید و بی واکنش می مانید

ذهن در شما ضعیف می شود چون شما آنرا  را آزار دهد.تواند شما ی خاموش می شود و دیگر نم

در اینجا غرور همان حیثیت و  هوشیار حضور و مست غرورمشاهده می کنید. زمانیکه می گوید 

ری می آید. پس در صورتیکه هویت اصلی ما از آن هوشیا آبروی بدلی و ساختگی در ذهن ماست.

گرفتن و خانه خریدن و امثال چیزهای دنیایی همه به آن حضور هستیم لیسانس  زمانیکه ما هوشیار

وضعیت بیرونی ما هستند پس به ما حیثیت و آبرو نمی دهد چون جام جهان نما شده ایم و این چیزها را 
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یم. چون ما بدون ست می بینیم و می دانیم این چیزها هویت ما نیستند و ما بدون آنها کامل هسترد

که ما شادی و پر بودن زندگی را از آن منبع اصلی دریافت می کنیم ی داریم. زمانیکاملرویدادها هویت 

ها  نگاه کردن به آینده نداریم که اگر فالن اتفاق بیفتد زندگی ما شروع می شود. بعضی به دیگر لزومی

می گویند اگر همسر خوبی پیدا کنم، فالن تحصیالت یا مقام، فالن مقدار پول یا خانه و ماشین را داشته 

خوشبختی به این چیزهای بیرونی وصل  دگی می رسم اما زندگی در هیچکدام اینها نیست.باشم به زن

زندگی با  ظه. شما در هر وضعیتی که باشیددان بودن زندگی این لحو خوشبختی یعنی قدر نیست

. تا زمانیکه شما هوشیار به حضور نباشید قدر آن چیزی را که دارید نمی دانید چون نمی توانید شماست

 که بدانید . 

در زمان جوانی و اشتباه کرده ایم. که چقدر غفلت  مویمتوجه می ش متر می رسیباال ینبه سن زمانیکه

به مسافرت می روم و  م و پول بیشتر داشتم، خانه خریدوقتی بچه ها بزرگ شدندکنیم  فکر می

ین لحظه و چیزی که در این انی زندگی اخوشبختی یعنی قدردخوشبختی در آن زمان آینده است. پس 

. بهترین کار این است زندگی ماست هنخواهد شد و این لحظه بهترین لحظهرگز تکرار  م کهداری لحظه 

 مم و همان چیزهایی که داریم که چه چیزهایی را داریو ببینی مکه هوشیار حضور این لحظه بشوی

واهید این را باور کنید یا نکنید. هیچ می خ ظه زندگی ماست.حبهترین است، این لحظه بهترین ل

 خوشبختی در آینده به ما رو نخواهد کرد. بنابراین اگر به این فکر می کنید که روزی خوشبخت خواهید

ظه به شما حخوشبختی همین لشد همچین چیزی وجود خارجی ندارد و چنین چیزی توهمی بیش نیست. 

چون کرشمه کند. شاهد بخت زندگی در این لحظه روی آورده است و حافظ هم می گوید که شاهد بخت 

و ما ما جدا باشد است. برکت زندگی این لحظه است که خدا در تمام وجود ما می دمد و نمی تواند از 

 خودمان جدا می کنیم.  ازبه زور آن را 

زندگی را  زیاد و مشقت تالش رانیم و با شاهد بخت می خواهد از ما بیان شود و ما آنرا از خودمان می

به ما رو کند ما مثل آئینه از او  اگر شاهد بختمی کنیم.  و جدل می کنیم و با آن ستیزه وراز خودمان د

که ما جلوی آن می ایستیم و آئینه  است پر می شویم. اگر زندگی خودش را به ما نشان دهد همانند آئینه

ه دهیم و ستیزه نکینم که از بنابراین اگر شاهد بخت به ما رو کند و ما به او اجاز .پر از ما می شود

طریق ما خود را بیان کند پس ما هم پر از زندگی می شویم و اجازه می دهیم زندگی از ما جاری شود 

اری می کنیم شادی زندگی از ما به هر چیزی می ریزد. با هر کسی مالقات کنیم شادی و کو هر 

گی می شود. شما با این حالت به هر ی از ما به او نفوذ خواهد کرد و این لحظه جشن زندیانرژی خدا

 نامهشمس تبریزی بر هی ازکوتا کاری که دست بزنید تمام برکات از شما جاری می شود. با شعر

 امروز را به پایان می برم.
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 نه اخالق سگان دارم نه بر مردار می گردم                 گردم   می  رگرد یاحاجیان دارم بطواف 

 برای خوشۀ خرما به گرد خار می گردم                             مثال باغبانانم نهاده بیل بر گردن

 پر برویاند که چون طیار می گردم نولیک       نه آن خرما که چون خوردی شود بلغم کند صفرا   

 سر گنجستم و بر وی چو دم مار می گردم پنهان     سست با جهان مار است و زیر او یکی گنجی

 فرو رفته به اندیشه چو بوتیمار می گردم    گرد این خانه                    چه دانه اگر هغص ندارم

 نه بر دینار می گردم که بر دیدار می گردم        بهانه کرده ام نان را و لیکن مست خبازم            

 ر می گردمواطان که بر انسل هروانمنم پ     وزم                 سبال خود آتش که پر و هرواننیم پ

 نه فعل و مکر توست این هم که بر گفتار      یچه لب می گزی پنهان که خاموش باش و کمتر گو

 می گردم

    طار می گردمقپی شمست در این  ازار وشفق           چه بگریزی ار شفق وار بیا ای شمس تبریزی

 

 

 

 

 


