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 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی   

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

 اخراالمر گل کوزه گران خواهی شد

 حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

 گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است

 ای چند پری زاده کنی عیش با آدمی

 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف 

 مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

 اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان

 گرنگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی

 خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

 ورق ساده کنی  از نقش پراکندهمگر 

 کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ

 که با بخت خداداده کنی شیای بسا ع

 صبا بندگی خواجه جالل الدین کن     ای 

 که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی

دیوان  از ۱۸۹غزل شماره گنج حضور امروز را با  برنامۀبا سالم و احوالپرسی 

 . شروع می کنم غزلیات حافظ
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ارهای بیرونی ما نیست بلکه گنج حضور یک جلسه معنوی است و عقاید و رفت

و رفتارهای بیرونی ماست. در این جلسات ما بسیار عمیق تر از فکر  چیزی

که در عین حال بی نهایت  بیدار کردن لطافت خداگونه در وجودمان هستیمبدنبال 

ما بدنبال بیدار کردن  لطیف و بی فرم است. شق،اع عمیق، زنده، آرام، قدرتمند،

ین غقاید و باورهای ما از آن لطافت و زندگی مرتعش در خودمان هستیم بنابرا

د برای ما فرقی نمی کند و بدنبال بحث، جدل یا سؤال و جواب نهر نوعی باش

درست است که هر چیزی که می گوئیم بصورت کلمه  کردن درباره عقاید نیستیم.

 تمرکز روی منند یک فکر می که اینجا خوانده می شویو جمله است اما غزلها

یا  ذهنی یا زخمی کردن و بنابراین بدنبال تأئید من دذهنی نیست و از منیت نمی آی

 وبه نحوی به ماورای خود  و غزلیات بلکه همه این افکار یمنیست مجاب کردن آن

 ه فکر را مشغول کندمی خواهد بدون آنک این زندگی دنیایی اشاره می کنند چون

 ما را به ورای جسمها ببرد.

 فکرهای ما پر از رنجش، درد، مسئله، غرور، غیبت، قضاوت، حسادت، توقع 

است. این غزلیات یا داستانها مثنوی می خواهد ما را از فکر جدا کند و به  و ...

سرچشمه آمدن ما برگرداند. زمانیکه به سرچشمه وصل شدیم آن زمان هر کسی 

باشد. عرفان همه رفتارها خودش می داند که چه باور، رفتار و نوع سخنی داشته 

مه باورها و رفتارها را باورها را می پذیرد و موالنا هم در این غزلیات ه و

پذیراست پس بی نهایت فضاداری از خصوصیات این غزلیات است. ما هم بدنبال 

 هستیم. فضاداری بی نهایت آن 

مثال د. ه در این غزل وجود دارحافظ خواندم که شاید چندین اشار ی ازامروز غزل

حافظ به این نکته اشاره دارد که اگر بدنبال روزی ننهاده باشی خون خواهی خورد 

 ـیا اگر بدنبال بهشت هستی چند وقتی با پری  یعنی همیشه غصه دار خواهی بود
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از پری زاده چیست؟!! یا اگر این  به راستی منظور حافظ زاده ها زندگی کن.

ورق زندگی خود را  باید نقش پراکنده   فیض الهی و لطافت هستی  را می خواهی

صاف و ساده کنی. ما چطور می توانیم ورق زندگی خود را صاف و ساده کنیم؟!! 

یا به کرم هستی اشاره دارد و اگر ما کار خود را به آن کرم هستی بسپاریم و 

پذیرش برکت این لحظه را داشته باشیم چطور می شود؟!! بخت خداده چگونه 

او را به  خود یا ما بخت خداداه را می شناسیم؟!! آیا ما زندگیبختی است؟!! آ

و جهان را پر از سوسن های  سپرده ایم؟!! چطور ما می توانیم باد صبا شویم

 به این اشارات حافظ توجه کنید. بنابراین ؟!!  کنیم هآزاد

 با عیسی مراه شدن یک ابلهبرایتان می خوانم که راجع به ه همامروز داستانی 

ابتدا با  .و چه اتفاقی می افتد . ببینیم که رفاقت ابله با عیسی چطور بوده استتاس

 داستان شروع می کنیم.

 استخوانها دید در حفره عمیق گشت با عیسی یکی ابله رفیق       

 که بدان مرده تو زنده می کنی      گفت ای همراه آن نام سنی      

 استخوانها را بدان با جان کنم      مر مرا آموز تا احسان کنم      

 میق استخوانهای پوسیده ای را دید ودر یک حفره ع و ابلهی با عیسی رفیق شد

من آن وردی را که می خوانی و مرده با آن زنده می شود را به  های همرا :گفت

 من بیاموز تا من هم مردگان را زنده کنم تا با این کار خوبی و احسان کنم. 

یسی سمبل لطافت و رمز زندگی در درون ماست و منظور دین در این داستان ع

بنابراین عیسی خداییت  ابله هم منیت و یا ذهن من دار ماست.  و مذهب نیست.

. مسیح درون ما همیشه معموال کلمه عیسی مسیح بکار برده می شوددرون ماست. 

درون ما از  با ما هست حال چه از آن آگاه باشیم و چه آگاه نباشیم. زمانیکه مسیح
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خداییت درون  ما از مسیح درون یا همان خودش آگاه می شود به این معناست که

خود آگاه می شویم و به این حالت حضور می گویند. بنابراین گنج حضور یعنی 

 بیدار شده است. درون ما که  آرام و مرتعش و زنده   مسیح

 و گفتار تو نیستالیق انفاس             گفت خامش کن آن کار تو نیست   

 وز فرشته در روش دراک تر           کان نفس خواهد ز باران پاک تر    

 تا امین مخزن افالک شد               عمرها بایست تا دم پاک شد      

 دست را دستان موسی از کجاست   خود گرفتی این عصا در دست راست     

ت. این قصه زندگی ماساقت ماست. در این داستان رفاقت این ابله بسیار شبیه رف

 ء تفاهم هایی که راجع به مسیح هست را برای شما روشن اجازه بدهید در اینجا سو

 . کنم. مسیح که به معنی نور و روشنایی هست همیشه در ما وجود دارد

عیسی دوهزار سال پیش زندگی می کرد و وسیله ای برای نور خدایی حضرت 

ست از خداییت درون خود آگاه شود و به حضوری شد. و این نور خدایی توان

ین ا .قبل از اینکه ابراهیم باشد من هستم :مسیح گفتکامل و عمیق زنده شود. 

جمله به این معناست که گذشته در مسیح وجود ندارد یا به عبارت دیگر زمان 

بل از بودن قوجود ندارد. اینکه بگوییم مسیح بود یا خواهد بود تناقض است. چون 

بودن علت نمی خواهد و بودن مربوط به ذات  علت و رفتاری وجود دارد.هر

در تعریف خودش در انجیل  وندخداخدایی و هستی است و کاری با زمان ندارد. 

این جمله از نظر ذهن هیچ معنایی ندارد اما از نظر  من هستم که هستم. :می گوید

این جمله پی ببریم  ی واقعی  آن لطافت و ذات هستی در ما وجود دارد. اگر به معنا

به او زنده می شویم چون متوجه می شویم ما چه کسی هستیم و خودشناسی را 

 . یعنی خود واقعی مان را می شناسیم متوجه می شویم
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من هستم که هستم به این معنا نیست که من بوده ام و در آینده هم خواهم بود اگر 

ما در این جلسات می خواهیم از زمان . ی افتادخدا به زمان م پس اینطور می گفت

بنابراین من هستم که هستم همین لحظه است و در گذشته و آینده بیرون بیاییم. 

این ذهن ماست که زندگی را در گذشته و آینده می بیند هر چیزی که در نیست. 

تا  زمان است انعکاس ذهن ماست. آن خداییت و لطافتی که در ما وجود دارد

بی نهایت فضادار و گسترده است و می تواند همه چیز را در خودش  ابدیت و

بنابراین معنای مسیح را متوجه شدیم و ابله هم همان ذهن ماست. اگر جای دهد. 

 این آگاهی را پیدا کنیم که همیشه این لحظه است دیگر زمان از بین می رود. 

 عمیق گشت با عیسی یکی ابله رفیق       استخوانها دید در حفره

بنابراین عیسی که آگاهی این لحظه است با ابله که من ذهنی ماست رفیق شد. آن 

بی نهایت زنده کننده است و اگر ما به این آگاهی می رسیدیم که  ،لطافت زندگی

ما تصویر ذهنی نیستیم بلکه آن لطافت هستی هستیم به زندگی زنده می شدیم و از 

 زمان جدا می شدیم. 

اینجا می تواند سمبل زندگی گذشته ما باشد. حفره عمیق هم این استخوانها در 

من هستم که هستم را تجربه  بتوانیم لحظه است که بی نهایت عمیق است. اگر ما

حس خداییت ما  ای بی نهایت عمیق در هستی داریم پس کنیم می بینیم که ما ریشه

ش را به ما خود حسی بسیار عمیق استو که یک حس آگاهی و ناظر بودن است 

. زمانیکه ما خودمان را به تصویر ذهنی یا من ذهنی کاهش می دهیم نشان می داد

ل به قضاوت کردن و تبدی و فوراً شروع دیگران را هم یک تصویر ذهنی می بینیم

این آقا یا خانم این مشخصات را  ،مثال می گوییم می کنیم یک شخص به تصویر

 شخص هم عیسی است.است ولی آن دارد. اینها توصیف راجع به آن شخص 
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چون خود ما در من ذهنی هستیم من ذهنی انسانها را می بینیم و عیسی  بنابذاین

استخوانها دید در حفره  درون آنها را نمی بینیم و آنها را به جسم کاهش می دهیم.

گذشته خودش و یا مرده دیگران را به جای عیسی درون خودش و  ، یعنیعمیق

 دیگران دید. 

 گفت ای همراه آن نام سنی            که بدان مرده تو زنده می کنی

 مر مرا آموز تا احسان کنم            استخوانها را بدان با جان کنم

آن کاری که انجام میدهی و مردگان را زنده می کنی به من نیز بیاموز ابله گفت: 

ن ذهنی داشت من تصویر ذهنی و متا من هم مرده ها را زنده کنم در اصل چون 

 .ذهنی دیگران را باال می آورد

 الیق انفاس و گفتار تو نیست            گفت خامش کن آن کار تو نیست   

 وز فرشته در روش دراک تر           کان نفس خواهد ز باران پاک تر    

عیسی جواب می دهد خامش باش که با این انرژی که در تو هست و گفتاری که 

تو داری نمی توانی و الیق این کار نیستی. نفسهای تو پاک نیست و این کار نفسی 

می خواهد که از باران پاک تر باشد و تو آن نفس را نداری برای اینکه دم تو به 

درک هم ی خواهد که از فرشته حرص و ذهن آلوده است. این کار نفس کسی را م

هوش درک کننده است و کسی  ،خدایی باالتری داشته باشد. آن هوشیاری هستی

که به آن زنده است می تواند این کار را انجام دهد. هوش هستی که در ما هست 

اگر به آن زنده شده باشیم و  تر است البتهت ماست از هر نفسی باالو همان الوهی

 و به رفتار نیست ما به یک مذهب خاص یا ده باشیم. نیازیبه آن دست پیدا کر

کلمات خاصی بچسبیم بلکه آن هوش هستی که در ما باال بیاید خودش همه چیز 

 را به ما نشان می دهد.  
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 تا امین مخزن افالک شد   عمرها بایست تا دم پاک شد      

 نسان اعتماد کند.مدتها طول می کشد که دم انسان پاک شود تا هستی بتواند به ا

عجله نکن چون عجله کردن هم از من ذهنی  برای رسیدن به آن دم پاک بنابراین

 م.بتدریج به او زنده شویبتوانیم می آید. این راه نیاز به صبوری بسیار دارد تا 

 

 بخش دوم

 دست را دستان موسی از کجاست  خود گرفتی این عصا در دست راست    

محکم و راست در دست خود گرفتی اما این راز و فرض کنیم که تو عصا را 

ری که به دستان موسی این قدرت را می دهد از کجا می  آوری؟!! این موضوع س  

 راجع به موسی و عصایش است که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

 گفت اگر من نیستم اسرار خوان           هم تو بر خوان نام را بر استخوان

ر من نمی توانم اسرار را بخوانم پس تو سری که داری بر ابله جواب داد که اگ

 مرده ها بخوان و آنها را زنده کن.

 گفت عیسی یارب این اسرار چیست       میل این ابله درین بیگار چیست

 چون غم خود نیست این بیمار را           چون غم جان نیست این مردار را

 مرده بیگانه را جوید رفومرده خود را رها کردست او               

 بیگار= کار بی مزد

باشد و روی  به مرده خود گفت خدایا چرا این ابله بجای آنکه حواسشعیسی 

هد مرده خودش کار کند می خواهد مرده دیگران را زنده کند؟!! چرا نمی خوا
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و راز این  خودش را زنده کنم. چرا این ابله کار بی مزد می کند؟ راستی سر

می خواهیم دیگران را  بجای اینکه روی خودمان کار کنیم که ما موضوع چیست

 داریم دیگران را ما عالقه اگر توجه کنید می بینید که ؟!!عوض و اصالح کنیم

. می بینید که در این داستان هم ابله را بیمار و آنها را اصالح کنیم نصیحت کنیم

می گوید که بیمار هستیم  می نامد که در واقع موالنا شرایط زندگی ما انسانها را

 هوشیاری و در ذهن زندگی می کنیم. ما در اصل زندگی زنده این لحظه و لطافت و

زندانی شده ایم و با تصویرهای  خود بیدار شده مسیح هستیم اما بجای آن در ذهن

ست که به ما تحمیل زندگی می کنیم. این تصویرها و من ذهنی چیزی ذهنی خود

این ابله بودن اصل ما نیست و چیزی تحمیلی و خارجیست و اصل ما نیست.  شده

 و توهمی بیش نیست.

 چون غم جان نیست این مردار را  چون غم خود نیست این بیمار را     

دیگران را هم  درد زنده شدن خود را ندارد و این شخصی که خودش بیمار است

این ابله خود مرده است و در ذهن گرفتار است و به آن  به همین درد می اندازد.

  توجهی ندارد.

 مرده بیگانه را جوید رفو    مرده خود را رها کردست او   

چرا این ابله مرده خودش را رها کرده و به مرده دیگران می پردازد و می خواهد 

 سر این رفتار در چیست؟!!خدایا اصالح کند؟!! زنده ومرده دیگران را 

 گفت حق ادبار اگر ادبار جوست    خار روییده جزای کشت اوست

زندگی و حضور زنده خود کرده ادبارگر= انسانی که بدبخت است و پشت به 

د. برای مثال ما می گوییم آرامش ندارم. دربدنبال بدبختی می گبنابراین است 

م این دارآرامش نداشتن بدلیل نپذیرفتن این لحظه است و می گوییم چون آرامش ن
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لحظه را هم نمی پذیرم. بنابراین کسی که ادبارگر است رو به نپذیرفتن و میل به 

ستیزه و رفتن به زمان گذشته و آینده دارد پس به اصل خود بر نمی گردد. منظور 

اینکه با ستیزه نمی توان به زندگی و آرامش رسید. در هر حالتی هستید اگر آن 

باز می شود. خاری که در او روییده از رفتارهای حالت را بپذیرید در بروی شما 

بنابراین خودش بوجود آمده است. ستیزه با این لحظه معادل کاشتن خار است. 

 کسی که خار می کارد خار هم برداشت می کند.

 آنکه تخم خار کارد در جهان     هان و هان او را مجو در گلستان

تجو نکن چون هرچه خار بکاریم کسی که تخم خار می کارد او را در گلستان جس

خار بیشتر می آورد. ما با کاشتن خار در زندگی دیگران هم خار می ریزیم و 

نتیجه آنرا می بینیم. اگر می خواهیم خار نکاریم باید اجازه بدهیم که مسیح درون 

ما کار کند و تسلیم و پذیرش داشته باشیم. ما باید خالص شویم و با صبر و پذیرش 

یم مسیح درون ما باال بیاید تا بتدریج خارها کم شوند. ما می خواهیم از اجازه ده

 ذهن آزاد شویم پس باید تسلیم زندگی شویم. 

ال برای مث یایی برای رهایی از ذهن پیدا کنیمما نباید علت و سبب دندر ضمن 

بلکه  مبرای اینکه غمهایمان از بین برود یا پول ما زیاد شود بدنبال حضور بروی

شدن مسیح درونمان باید تسلیم زندگی شویم و بقیه  خلوص نیت و برای زنده با

تنها دلیل باید این باشد که بخواهیم آن لطافت چیزها خودبخود بدنبال آن می آیند. 

 هستی در ما زنده شود. در اصل هدف ما زنده شدن به حضور است.

 گر گلی گیرد به کف خاری شود    ور سوی یاری رود ماری شود

 بر خالف کیمیای متقی  کیمیای زهر و مارست آن شقی    
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لی بدست بگیرد هم تبدیل به خار می شود و اگر بسوی یاری این آدم ابله اگر گ  

برود آن یار برایش به مار تبدیل می شود چون با ذهن زندگی می کند. این ابله 

چیز خوبی انرژی منفی صادر می کند بنابراین هر  ،من ذهنی او راهنمای اوست

 را به مردگی تبدیل می کند و این کیمیایی است که برعکس عمل می کند. 

می گویند در قدیم با علم کیمیاگری می توانستند مس را به طال تبدیل کنند. اما 

زندگی می کند آن لطافت خدایی و آن عشق بی نهایت را به  ینکسی که در من ذه

تله افتاده نرژی خود را که در ذهن در درد و رنج تبدیل می کند. ما می خواهیم ا

وصل شدن به زندگی و پذیرفتن این لحظه است. انسان  آزاد کنیم و کیمیای آن،

زدی و شادی می شود اما می کند و هر کاری انجام دهد سبب آمتقی اینطور عمل 

ناآرامی ایجاد می کند. اگر ما به  ،غم و از آرامش ،کیمیای انسان بدبخت از شادی

 رژی زنده زندگی را به درد و رنج تبدیلاندرون خود زنده نشویم همه مسیح 

  خواهیم کرد.

 مه را به پایان ببریم.دهید با غزلی از موالنا این برنااجازه ب

 چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 دلم را دروزخی سازد دو چشمم را کند جیحون 

 چه دانستم که سیالبی مرا ناگاه برباید   

 چوکشتی ام دراندازد میان قلزم پر خون

 زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد     

 که هر تخته فروریزد ز گردشهای گوناگون

 نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را    
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 چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون

 شکافد نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را   

 کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون       

 چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا

 چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چون

  مچه دانم های بسیار است لیکن من نمی دان

 یونکه خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی اف

 

 

 


