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 دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم    

 و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

 از دل تنگ گنهکار برآرم آهی                

 کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

 مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست     

 می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم

 بگشا بند قبا ای مه خورشید کاله

 تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم

 خورده ام تیر فلک باده بده تا سر مست

 عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم

 جرعه جام بر این تخت روان افشانم

 غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم

 و خطاحافظا تکیه بر ایام چو سهوست 

 من چرا عشرت امروز به فردا فکنم

از دیوان  ۸۴۱غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با  

 شروع می کنم.  غزلیات حافظ

ر د شودحبت می کنیم. گفته می امروز درمورد معنای گناه از نظر فلسفی ص

نها را شکار کنند می خواهند میمو وقتی و آمریکای جنوبی کشورهای آفریقایی
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ی درون آن می گذارند، اندازه گردوی سوراخی بر روی تنه درخت ایجاد می کنند و

میمون می تواند دستش را برای برداشتن گردو به داخل  سوراخ طوریست که

راخ بیرون وست خود را از سد درخت ببرد اما وقتی میمون می خواهد با مشت پر

 به باال و پایین پریدن و زخمی کردن خودش شروع میمون بیاورد نمی تواند و

ا ر شکار می شود چون گردو ، میمونبدون هزینه برای تله به این وسیله .می کند

میمون هوشیاری ندارد که اگر دست خود را باز کند و گردو را رها  رها نمی کند.

یان مطمین هستند که کند می تواند دست خود را از درخت بیرون بکشد. شکارچ

میمون گردو را رها نمی کند برای همین برای شکار میمون و گرفتن آن به سمت 

درخت عجله نمی کنند و در آرامش به سمت میمون می آیند و میمون را شکار 

  می کنند.

چطور میمون به این هوشیاری نمی رسد که دستش را باز کند تا رها شود؟!! این 

آیا ما هم دست خود را در سوراخ درخت  .شبیه ما انسانهاسترفتار میمون چقدر 

ما نمی رسد که  عقل وکنیم  الش هستیم دستمان را آزادزندگی کرده ایم و در ت

بنابراین هر دردی که داریم برای این دستمان را باز کنیم و گردو را رها کنیم؟!! 

 است که ما محکم چیزی را گرفته ایم و رها نمی کنیم

میمون که خودش را زخمی می کند ممکن است برای آزادی خود آنقدر خودش 

. میمون خودش را با گردو ف بزند تا دستش قطع شود.طر و آ ن طرف  را به این

یکی می داند که آنرا رها نمی کند. اگر میمون آگاهی داشته باشد که می تواند از 

. می تواند رهایی یابد خدا کمک بگیرد و بگوید خدایا به من کمک کن که رها شوم

جزیی از ماست و  چیزهای دنیایی هستندمنظور که  ما هم فکر می کنیم که گردو

ما با آن یکی شده ایم و بدنبال راهی می گردیم که گردو را نگه دایم و درد هم 

 یچ راهی جز رهایی گردو نیست. نکشیم و رها شویم و این امکان پذیر نیست و ه
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هزاران سوراخ درخت زندگی گیر افتاده ایم و درد و عذاب می کشیم و ما هم در 

گیر افتادنهای ماست.  ،مشکالت روحی و جسمی پیدا کرده ایم. دردهای ما نشانه

 ،ینماش ،ویم. منظور این نیست که ما خانهتا رها نکنیم درد می کشیم و آزاد نمی ش

ها هم و با آن مها نچسبیآنه و فرزند نداشته باشیم بلکه منظور این است که ب زن

   با شادی و بدون درد زندگی کنیم. متا بتوانی مهویت نشوی

امروز می خواهیم ببینیم ما به چه چیزهایی چسبیده ایم که از آنها درد می کشیم؟!! 

چه گردوهایی در زندگی داریم که مشت خود را باز نمی کنیم و خود را به غصه 

حض اینکه هر کدام از این هم هویت شدگیها را بیاندازیم و درد اندا خته ایم؟!! به م

کمی آزاد می شویم و بتدریج شادی به زندگی ما باز می گردد و یکدفعه متوجه 

گیر افتاده  ،می شویم غصه های ما تبدیل به شادی و انرژی شده اند چون انرژی

ما بروی دست  یک آهن گداخته را اگر همانطور کهدر مشت ما آزاد می شود. 

که هم هویت  هاییبه محض حس سوختگی آنرا می اندازیم باید گردو بگذارند

سنگینی از آهن روی دوش ا هستند را هم همینطور بیاندازیم. اگر بار شدگیهای م

با زمین گذاشتن آن شما احساس راحتی و سبکی می کنید بنابراین نگاه  شما باشد

محکم به آنها چسبیده اید بعد کنید گردوهای زندگی شما چه چیزهایی هستند که 

باز هم تکرار می کنم این  مشت خود را باز کنید و خود را رها کنید تا آزاد شوید.

صحبت به این معنا نیست که شما چیزهای دنیایی را نداشته باشید بلکه نباید با آنها 

 هم هویت شوید و به آنها بچسبید. نباید آنها را جزوی از خود بدانید. 

حسادت، باورها و  د درد، غصه، رنجش، کینه،نندگی ما می توانگردوهای ز

هم هویت شدن با این گردوها گناه محسوب می شود. گناه یعنی توقعات ما باشند. 

ذات خدایی خود را که همه شادی و زندگی پر از انرژی است را رها کنیم و یک 

هنی ذمن  بپرستیم.من ساختگی بر اساس گردوها درست کنیم و این من ذهنی را 



 گنج حضور ۱۸برنامۀ شمارۀ 

 

 Page 4  ۸۱برنامۀ#

 

ساختگی از نظر زندگی گناه محسوب می شود و گناه آدم و حوا هم همین بوده 

  است. 

 از دل تنگ گنهکار برآرم آهی       کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

 که ها گفتنروع به فکر کردن کردند. خدا به آآدم و حوا اولین انسانها بودند که ش

 اگر این میوه را بخورید شروع به قضاوت واز میوه درخت دانش نخورید چون 

خورید چون غذای سالمی این قضاوتها را ن .خوب و بد کردن می کنید در نتیجه

ها این میوه را خوردند. زمانیکه خدا از آنها پرسید چرا از آن میوه ننیست اما آ

بنابراین انسان مالمت  .بخور حضرت آدم جواب داد که حوا گفت ؟!!خوردید

آدم و حوا در  آنتا قبل از بر گردن دیگری انداختن را آموخت.  کردن و تقصیر

 یگردخود را یکی می دانستند و از هم و کردند نیای عشق و وحدت زندگی مید

نمی شناختند. این قصه برای فهم بیشتر  ذهنی را جدا نمی دانستند بنابراین من

 اموزیم که نباید با فکرها هم هویت شویم. ماست و قصه ای بیش نیست تا ما بی

بنابراین دیو مالمت یا همان من ذهنی شروع . بخدا روز قیامت برهد دیو مالمت

بکار کردن در انسان کرد. حضرت آدم به فرم ذهنی رفت و تبدیل به جسم شد 

ندگی ز یبنابراین در فرم به درد و مالمت افتاد. بنابراین هم هویت شدن با گردوها

زندگی می رسیم که درد و عذاب زندگی دیگر بس  ازمرحله ای  بهما ه است. گنا

دل تنگ رسیده اید.  هنامه را گوش می دهید به این مرحلاست و شما که این بر

گنهکار یعنی دلی که از اقیانوس زندگی جدا شده و بسیار کوچک شده است پس 

ی از ذهن گرفتار منقبض و فشرده است. اگر ما درد و عذاب روحی داریم در جای

  شده ایم و نیاز داریم که مشت خود را باز کنیم و آن گردوهایی که سفت چسبیده

 بیم. و عذاب رهایی یا ایم و بابت آنها عذاب می کشیم را رها کنیم تا از درد
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ریا دیده دمی گوید دیگر بس است. ناست که به این مع آه می کشد انسان کهزمانی

. دیدگانم را از اشک شوق و اظهار عشق به زندگی پر کنم و صبر به صحرا فکنم

واندرین کار دل خویش صبر ندارم. می کنم و دیگر برای این اشک شوق و عشق 

رون بیو فشردگی انقباض  ،خشم ،ترس ،زمانیکه دل از کوچکیبه دریا فکنم. 

چک موجهای کوما دریاست و اصل بیاید به دریایی که از قبل بود تبدیل می شود. 

 ،زمانیکه ما به حضور زنده می شویم گردوهای زندگی ما هستند  روی دریا همان

و رنج  به درد یادریا هستیم بترسانند و ا که آن موجها دیگر نمی توانند ما ر

بیاندازند چون ما وسعت پیدا کرده ایم و آن دردها در این دریا غرق می شوند. 

اما دریا می داند که آن موجها کوچک  ستآن یکی روی دریا با موجهای کوچک

قایع و رخدادهای زندگی همان و،موجهای کوچک د.د و می روندایم بوجود می آین

بنابراین اگر ما دریا شویم متوجه می شویم که ما رویدادهای زندگی  ما هستند.

 نیستیم و تبدیل شدن به رویدادهای زندگی یعنی گناه. 

 

 بخش دوم

همان  الگوها. این بنابراین ما الگوهای ناآگاه ذهنی داریم که از آنها خبر نداریم

رها نمی کنیم. اصوال محکم چسبیده ایم و آنها را  گردوهای زندگی ما هستند که

از زندانی شدن در ذهنمان  ما ترسهای ذهنی، خشم، درد، توقع و بطور کلی حال بد

د . امیاست آینده همان زندگی درمید زندگی می کند که بیم و ا می آید. انسان با

به چیزی برسم که در آن  اهم بدست بیاورم تمی خوا آینده دریعنی چیزی که 

پر و کامل است و در حال ظهور  ،زندگی هست در صورتیکه زندگی همین لحظه

م یاین زندگی پر و کامل را در درون خود دار ،ما از زمان بدنیا آمدندر ماست. 
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چون چیزهای دنیایی به ما زندگی نمی دهند  یمو نیازی به چسبیدن به چیزها ندار

 ه در حال تغییر هستند و با تغییر آن وضعیتها و رویدادها ما می ترسیم. و هر لحظ

. اما این و در نتیجه افتادن به درد و رنج است رمهاگناه همان هم هویت شدن با ف

 مکه شما واکنش نشان می دهیزمانی صورت می گیرد؟!! گونههم هویت شدن چ

با فرمها هم هویت شده ایم و برای خالص شدن باید و  مجایی گیر کرده ای یعنی

 هیچ تمرین معنوی یا چیزهایی را که محکم چسبیده ایم رها کنیم و آزاد بگذاریم.

مدیتیشنی نمی تواند ما را آزاد کند مگر تسلیم شدن در برابر زندگی. تسلیم یعنی 

ند ی همانشن چیزی که محکم به آن چسبیده ایم. اگر شما واکنبخشیدن و رها کرد

عقب بکشید و ذهن خود را تماشا کنید و ببینید که دست شما  می دهید خشم نشان

ل هیجاناتی از قبی و باعثآنرا محکم چسبیده اید  کهچیزی گیر کرده است چه به 

را رها کنید  آن چیز .است شدهما و قضاوت در ش حسادت، توقع، رنجش، غیبت

کنید تا حس زندگی در شما باال بیاید و خودش را به شما نشان  و دست خود را باز

 میم رها شویکافیست و می خواهبرای ما آه کشیدن زمانی است که دیگر درد دهد. 

ه و ب مهم هویت شدگیهای خود را بیاندازیو  مرا بکشی این دردپس باید آگاهانه 

 .مگذشته بمیری

 عشق که مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید    در این

ما از روح  کنیممی رها  ،محکم چسبیده ایمکه  های زندگی خود راگردو زمانیکه

 یعنی همین.بمیرید قبل از آنکه بمیرید درد کشیدن رها می شود. این جمله که 

انسان قبل از آنکه به جسم بمیرد باید به ذهن بمیرد تا زندگی پر از عشق را تجربه 

مشت حک مم چیزهایی را که کند و شادی بی سبب پیدا کند. گذشته را ببخشید، تما

تمام  و ید و به زندگی اصیل خدایی برسیدرها کنید تا به حضور زنده شوکرده اید 
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درهای شما شفا یابند. زمانیکه ما درد یا غصه داریم به این معناست که آن چیز 

 مشتمحک می دهد که جایی دستمان را  را باید رها کنیم پس این درد به ما نشان

 . باز کردن مشتمان است یکرده ایم و گردویی را سفت چسبیده ایم و تنها راه رهای

گاهی بعالوه درد و غصه خودمان غصه دیگران را هم می خوریم البته نه از 

بیشتر دردها می خواهد که درد و غصه را دوست دارد و  ما روی عشق بلکه ذهن

گران عشق اینکه به دی دست بگیرد. هرل زندکی ما را بکند تا بتواند کنتانباشته  را

رد درد دا شزیباست اما کسی که که خود نیمدهیم و به درد دیگران رسیدگی کب

 ناز غصه و دردهای خود برای دیگرا نمی تواند به دیگران کمک کند. بعضی ها

 این عشق نیست بلکه تلف کردن و سوزاندن زندگی است.  ،تعریف می کنند

گه که کند حق ترا طاعت مطلق    خنک آن دم که جنایات عنایات خدا شد خنک آن

یعنی زندگی این لحظه از طریق شما در حال بیان است. جنایات هم یعنی زندگی 

در گردویی سرمایه گذاری  اما من آن را بجوشد از من می تواند هظکه این لح

ای ما هستند با زنده شدن . بنابراین این جنایات که دردهسوزانممی و آنرا  رده امک

است  اینچ  ۴لوله  یک همانند حضورد. نبه حضور به عنایات خدا تبدیل می شو

کسی داخل این لوله را پر از  اگر که آب زندگی به همان قطر از آن می گذرد اما

ی حت بطوریکهن آب با آن قدرت و شدت را بگیرد گره کند و جلوی سرازیر شد

کم ما  وجود حضور به همان اندازه به عبور نکندنشتی از آن آب هم از این لوله 

زمان آینده و گذشته کار . این گره ها همان گردوها هستند که در می رسدو کمتر 

زیاد را گرفته اند بنابراین ما به درد افتاده دت با شزندگی  و جلوی جریان می کنند

زندگی  آبا را باز کنیم تا فض بپذیریم و رویدادهای آنراجهان بیرون و  باید ماایم. 

تیم و اتفاقات نیس کهبدانیم  بایدما  سرازیر شود. و جان مابا شدت باال به زندگی 

 رویدادها دایم در حال تغییر هستند. 
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 نمکخورده ام تیر فلک باده بده تا سر مست      عقده دربند کمر ترکش جوزا ف

هوشیاری بده تا سرمست  ،ه ام به من باده ای از زندگی بدهآسمان تیر فلک خورداز 

همه تیر ما  ده بودن به این لحظه است.و زنشدن ما اوج هوشیاری سرمست شوم. 

یل حما که دو برادر دوقلو هستند ،جوزا در اشکال فلکی. صورت فلک خورده ایم

می خواهند به اهل زمین تیر بیاندازند و شاعر این تشبیه زیبا  و و تیردانی دارند

د و ما غصه دار صور فلکی به ما تیر می انداز یقز طرآسمان ارا کرده است که 

 توانیمب و ما نیاز به باده ای از شراب زندگی داریم تا سرمست شویم پسمی شویم 

را ا م تیربیاندازند و ابه م نتواننددیگر برادران دوقلو را گره بزنم تا  تیردان این

 کنند. دردمند و غصه دار 

از ذهن  که باید هستیمندگی در حال عبور از مرحله ای در جریان زما امروزه 

غی تخم مرشویم. همانند  زنده به زندگی رهایی یابیم وم تا از دردها بیرون بیایی

یاید آن پوسته بیرون بجوجه دیر از  گرید از آن پوسته بیرون بیاید و اجوجه با که

هوشیاری حضور در حال باال آوردن  ،این عصردر خفه می شود و می میرد. 

رنج، به قول حافظ  شاید .خودش در انسانها و نشان دادن خودش به انسانهاست

ایی به ج و همه کائنات سیاره زمینشاید درد و غصه در روی این سیاره کافیست. 

 م. یارنیاز به انرژی مثبت د ، ماانرژی منفی دیگر کافیستد نگویکه می  اند رسیده

که نفس را منتشر می کند و من ذهنی را بزرگتر می کند انرژی منفی انرژی 

طمع  ،حرصکه سیاره ماست دیگر نمی تواند این همه انرژی پر از . زمین تاس

انرژی بر . این کندتحمل  را ش آن هستندکه انسانها در حال پخ را و خشونت

انرژی منفی باعث این داشتن و جمع آوری گردوهای بیشتر است. حرص اساس 

ده شود و شاید این انرژی الهی اسلحه های مخوف و کشنده در زمین پراکن شده که
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باقی  بر روی کره زمین یمی داند که با این وضعیت و ادامه آن اصال انسان

 این عصردر اهیم رفت برای همین هوشیاری درو همه ما از بین خو نخواهد ماند

  .حال نشان دادن خودش به بشریت است

به خطر می افتید چه اتفاقی می افتد؟!! مثال شما تجربه داشته باشید زمانیکه اگر 

ثانیه باقی مانده است که شما تصادف کنید و در آن ده  ۸۱رانندگی می کنید و فقط 

کسی  رانگاشما گرفته می شود و فعه متوجه می شوید که اختیار از یکدثانیه آخر 

جدی  خطراحساس بنابراین آن لحظه که  ت.کنترل را بدست گرفته اسدیگر تمام 

ما هم که بطور حضور باال می آید و کنترل را بدست می گیرد. شاید  می کنیم

جمعی در خطر از بین رفتن هستیم هوشیاری کنترل را بدست گرفته و خودش را 

برای آهی دسته  باال آمده در این قرن که هر حال این حضوربه نمایان کرده است. 

قسمتی از این پوسته تخم مرغ شکافته تا  می کشیم برای رهاییست که همه جمعی ا

 شود و هوشیاری از آن بیرون بیاید و زنده بماند. 

 نمکخورده ام تیر فلک باده بده تا سر مست      عقده دربند کمر ترکش جوزا ف

تا سرمست شوم و این درد و  تیر فلک را خورده ام بشر در طول تکاملبنابراین 

برای همه تمام کنم نه فقط برای خودم؟ چون . چرا تمام کنمدنیا  مهه ایبررنج را 

 گوید: در ادامه حافظ می

ین ا غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم         جرعه جام بر این تخت روان افشانم

این شادی و  کهزم جرعه شرابی که از آن مست می شوم بروی زمین هم بریتا 

این جرعه را که از این جام می گیرم بنابراین جهان پخش کنم.  معشق را در تما

  نده کنم.به تمام مردم دنیا پراک
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این است که شادی اصیل و عشق حقیقی بیشتری به زندگی ما از این برنامه هدف 

 شما با صحبتهای بزرگان بیاوریم.

 

 

 

 

 

 


