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 فزا آمیزیآن شد که بدان روح وقت 

 مرغ زیرک شوی و خوش به دو پا آویزی 

 سینه بگشا چو درختان به سوی باد بهار

 زآنک زهر است تو را باد روی پاییزی

 به شکر خنده معنی تو شکر شو همگی

 در صفات ترشی خواجه چرا بستیزی

 زیر دیوار وجود تو تویی گنج گهر

 برخیزیگنج ظاهر شود ار تو ز میان 

 آن قراضه ازلی ریخته در خاک تن است

 کو قراضه تک غلبیر تو گر می بیزی

 تیغ جانی تو برآور ز نیام بدنت

 که دو نیمه کند او قرص قمر از تیزی

 تیغ در دست درآ در سر میدان ابد

 از شب و روز برون تاز چو بر شبدیزی

 آب حیوان بکش از چشمه به سوی دل خود

 ر مثل کاریزیز آنک در خلقت جان ب

 ور نتانی بگریز آ بر شه شمس الدین

 کو به جان هست ز عرش و به بدن تبریزی
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 از ۰۶۸۲غزل شماره گنج حضور امروز را با  برنامۀبا سالم و احوالپرسی 

از بزرگان  را  در هر جلسه غزلی یا داستانی. شروع می کنمدیوان شمس موالنا 

ما با این . روح به حضور زنده شویم ذهن را بشناسیم و بتوانیممی خوانیم تا 

سازگار است و ما گنجینه مهمی در فرهنگمان داریم و باید به آنها توجه  غزلیات

موالنا و حضرت تای آنها را من انتخاب کردم، واز این گنجینه بزرگ د .کنیم

منظور از خواندن این غزلیات زنده حافظ و از غزلیات این دو بزرگ می خوانم. 

در اصل حقیقت و عشق حقیقی نمی تواند در  .و حضور در شماستکردن عشق 

کتاب گنجانده شود بلکه چیزیست در درون هر انسانی که فقط باید بجوشد و باال 

 دیا صحبتهایی که می کنیم اصل حقیقت باشن نیست که این غزلیاتاینطور بیاید. 

. همان حضورفقط برای زنده شدن به عشق حقیقی یا  چراغی هستند اینها بلکه

نیست و در کلمات و جمالت گنجانده نمی شود بلکه چیزی  توصیف قابل حضور

بنابراین ما عشق حقیقی و خرد الهی را در جمالت بسیار باالتر از اینهاست. 

 جستجو نمی کنیم. 

اینکه حقیقت را در فکر می توان گنجاند سبب داگما شده است. داگما  فرض غلط  

که تعداد زیادی از انسانها آن باور را حقیقت می پندارند یعنی باوری دسته جمعی 

ه زنده شدن به زندگیست ک ،اما حقیقت در فکر و کلمات گنجانده نمی شود. حقیقت

 د. غزلیاتخیزحقیقی خرد برمی  باید در ما انسانها بیدار شود و از این زندگی

ه به این معنا کت برای بیدار شدن حقیقت در وجود ما انسانها بزرگان راهنماییس

می آموزیم باید به عمل یزی که از این بزرگان به ورای این حرفها بروید. هر چ

نده به حضور ز در غیر اینصورت شوددر بیاید نه اینکه بصورت دانش انباشته 

هم  عمل کردن. و به هدف نهایی خداوند از آفرینش انسان نمی رسیم شویمنمی 

 ا زندگی زمانیکه در جامعه زندگی می کنیم.بودن و ستیزه نکردن ب تسلیم یعنی
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در گوشه ای تنها زندگی کردن و در اجتماع نبودن که دیگر نیازی به تسلیم شدن 

عفا داده ایم. ما باید در حالیکه کامال تندارد چون در این حالت ما از زندگی اس

با چالشهای زندگی دست و پنجه نرم می کنیم تسلیم و  غول زندگی هستیم ومش

ذیرش داشته باشیم. این تمرین صحیح است. برای مثال پاسخ شما زمانیکه در پ

پاسخ شما به بچه ای که در حال جیغ کشیدن است  !!ترافیک گیر کرده اید چیست؟

پاسخ شما در برابر کارمندی که بیشتر از کاری که انجام می دهد توقع  !!چیست؟

 !!جهی به شما ندارد چیست؟پاسخ شما به مدیری که تو !!و انتظار دارد چیست؟

نها بنابراین همه ای !!پاسخ شما به قاضی که به متهم بی احترامی می کند چیست؟

و ما باید در این شرایط تسلیم و پذیرش را تمرین کنیم.  تمرین زندگی هستند

 تنهایی و بیکاری به حضور زنده نمی شود. هیچکس در 

 .را ادامه می دهیم ل برمی گردم و در غالب آن صحبتهایمانبه غز

 مرغ زیرک شوی و خوش به دو پا آویزیفزا آمیزی     وقت آن شد که بدان روح 

 زایندهبه آن روح ف م وبیدار شویاز خواب جسم و ماده زمان آن فرارسیده که 

که اوج بگیریم. زمانی و مرغ زیرکی شویم تا بتوانیم پرواز کنیم و وصل شویم

ان پاهایش آویزان می شود. منظور از این پرواز مرغ اوج می گیرد در فراز آسم

ما وقتی  است که از بندها رها می شود.جسم ما نیست بلکه روح م پرواز کردن

له، أپرواز می کنیم که از این فرمی که برای خودمان ساخته ایم که پر از مس

 یک آگاهی، لطافت، رها شویم و تبدیل بهمشکالت، خشم، کینه و رنجش هست 

آن آگاهی یک پرواز است و دیگر در این حالت،  شویم یو بی فرم یفضادار

  ندارد. و حجم وزن ،جسم

 زآنک زهر است تو را باد روی پاییزیسوی باد بهار     سینه بگشا چو درختان به
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 را بروی باد بهاری باز می کنند سینه خودزمانیکه  درختان که جامد هستند

ند پس ما هم همانند درختان باید همین برگهایشان سبز می شود و جوانه می زن

و انعطاف پذیر باشیم و کار را کنیم و این لحظه را همانطور که هست بپذیریم 

شکوفا  نیز ما راهم کار کند و  مااجازه بدهیم آن لطافت و برکت زندگی روی 

 کند. 

 از یی، قسمتهادر جایی می خواندم که زمین قبل از اینکه به شکل کنونی در بیاید

با علف هرز پوشانده  فقط آب بیرون آمده بودند و بصورت خشکی بودند آن از

شده بودند و در تمام آن علفهای هرز حتی یک گل هم وجود نداشت باالخره روزی 

ای هرز یک گل پیدا می شود که اولین گل روی کره زمین هاز میان تمام آن علف

دا شود چقدر زیباست چون پیزمانیکه اولین گل پیدا می تصور کنید بوده است و 

ه گل شاید دو تا سبعد از پیدایش اولین  .شدن گل تکامل سبزه و علف هرز است

تا دومین گل پیدا شود و به همین ترتیب با گذر زمان گلهای  هزار سال گذشت

رت کره زمین صوکه انفجار گل روی  خره زمانی رسیدو باال پیدا شدندبیشتری 

گل روی زمین بوده است و بعد از  ۰۲۲یا  ۰۲فقط  یعنی زمانی بوده که گرفت

در یک محیط بسیار حاال و  لها تبدیل به میلیونها گل شدندهزاران سال این گ

 کوچک می توانید صدها گل را یکجا ببینید. 

گل روی زمین وجود نداشته باشد. دیگر ما نگران این نیستم که شاید امروزه 

 ما به زنده شدن ن گل است تکامل هستی هم، بوجود آمدزهبل سکه تکامهمانطور 

زنده شده است حتما بعضی ها به حضور  انسانی هماولین زمانیکه . حضور است

حسادت کردند باالخره باز هزاران سال و بعضی دیگر بسیار خوشحال شدند 

گذشته تا انسانی دیگر به حضور رسیده است و همین طور به مرور زمان 

مسیح، موسی، محمد،  ،ر زنده شده اند تا پیغمبرانانسانهای بیشتری به حضو
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حافظ، موالنا، سقراط و غیره آمده اند و در این میان بعضی از این گلها بسیار 

درشت تر بوده اند. امروزه تکامل هوش هستی می خواهد روی کره زمین 

انفجاری از حضور در انسانها صورت بگیرد بنابراین شما که به این برنامه گوش 

ار ک چطور در من بیدار می شود. چهکنید نگران این نباشید که این حضور می 

 کشم،زحمت ب چقدر باید عبادت کنم یاکنم؟ چه تمرینی کنم؟ چه مدیتیشنی کنم؟ 

به خودم سختی بدهم که به حضور زنده شوم؟!! نگران نباشید و این باید  چقدر

است  ا انتخاب کردهسؤاالت را در ذهن خود نیاورید. هوش هستی خودش شما ر

 در این زمان در مقیاس وسیع می خواهد در ما بیدار شود.   و 

 زآنک زهر است تو را باد روی پاییزیسوی باد بهار     سینه بگشا چو درختان به

زمان آن رسیده که آن شادی، عشق و لطافت در تعداد زیادی از ما انسانها 

که بجای  نیکه هوشیاری خواستهمانند آن زما بصورت انفجار آمیز بیدار شود

ها یک زمانی خواهد رسید که انسانبوجود بیاید.  پنج میلیون گل پنجاه میلیون گل

به حضور رسیده را نخواهند شمرد، االن تعداد این انسانها بسیار بسیار کم است 

 اما این هوش هستی می خواهد که انسانهای زیادی از بردگی من ذهنی بیدار شوند

 . خودش را بیان کند ه زمیندر روی سیار از طریق آنها تا هوشیاری

همانطور که باد پاییزی به درخت برسد . زآنک زهر است تو را باد روی پاییزی

ما انسانها هم اگر رنجش، خشم، درد،  برگهای درخت را زرد و خشک می کند

 عی از این ماده بودن ساطیان حمل کنیم انرژبا خودم را کینه، حسادت و قضاوت

مسموم می کند. حال شما از خودتان سؤال  ، جسم ما رامی شود که همانند زهر

ر اگ کنید که آیا رنجشی از همسر یا اطرافیان خود با خودتان حمل می کنید؟!!

کنید آگاه باشید که انرژی مسمومی را را با خودتان حمل می  رنجشی یا کینه ای
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بعد اطرافیانی که با شما  وشما  خودبا خودتان حمل می کنید که اول جسم و فکر 

را مسموم می کند و در ضمن هر کاری کنید این انرژی منفی  در ارتباط هستند

و در اصل کل روح بشری را  زمین زیبااین  به آن کار و عمل می ریزد بنابراین

آلوده می کنید. شما حساب کنید که میلیونها انسان پر از خشم و رنجش روی زمین 

و همه و این انرژی مسموم را به کل هستی و بشر پخش می کنند راه می روند 

هن که اگر یک تکه آرا آلوده می کنند چون این انرژی زهر است. همانطور چیز 

گداخته را در دست شما بگذارند شما آنرا رها می کنید می توانید رنجش خود را 

پخش این انرژی بیاندازید و  ید وهم که باعث درد شما و دیگران است را رها کن

 منفی را همین لحظه تمام کنید. 

چون داشته باشید در این فضا گنجانده می شود  هر مذهب و هر مسلکی کهشما 

و فضا بی نهایت است بنابراین همه چیز را می تواند در بر بگیرد. ما  این انرژی

 و لزومی ندارد چیز را با این انرژی خدایی بسنجیمصحت و سقم همه  می توانیم

و هر چیزیست  انرژی ورای هر باورکه ما به یک باور خاصی پناه ببریم. این 

فردی  بنابراین هر کسی بصورت چون خود این انرژی خالق همه چیز است.

اکیزه ولیت پو شما هستید که باید مسئول پاکیزه نگه داشتن درون خود است مسئ

 فردیست بنابراین مسئولیتنگه داشتن درون خودتان را به عهده بگیرید. این 

ل وخود شما مسئفقط  مسئول این پاکی نیستند. خانواده، همسر یا دولت و جامعه

و انرژی منفی ساطع نکنید. هر انسانی  هستید که درون خود را پاک نگه دارید

خشم،  ،این آنتنها انرژی منفی آنتنی است که از خود امواج تشعشع می کند. همانند

اگر درون  بنابراین. بصورت امواج رادیویی ساطع می کنندترس و رنجش را 

زمین، بچه ها و دیگران را با این انرژی کره جسم خود،  خود را پاک نگاه داریم

 آلوده نمی کنیم. 
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 در صفات ترشی خواجه چرا بستیزینی تو شکر شو همگی   به شکر خنده مع

ن بنوازد. بنابرایمثل ساز هستی هر لحظه شما را  برکت بدهید تا این هوش واجازه 

. شادی واقعی زیر فکرها و من و عشق است همه شادی ید چون درون شمابخند

ید انرژی زنده کننده زندگی وضعیتها و جسم شما را سامان ذهنی است. اجازه بده

ات صف. در صفات ترشی خواجه چرا بستیزیبخنداند.  دهد و مثل ساز بنوازد و

 صفاتی که ستیزه می کند تاذهنی بوجود می آید  ترشی هر صفتی است که از من

را ثتبیت کند. من ذهنی عشق وشادی را نمی شناسد فقط  خود و جداییمرزهای 

و عشق را  ، آرامشدایم از شادی و عشق صحبت می کند و مدت زیادی شادی

 . را معتاد به غم و غصه کرده است ما و تحمل کند نمی تواند

 بط بزنم         تننن تن تننن تن تننن تن تننن گفت نیز تو را بر دف و بر

 .هنگ هستی نواخته شودبا آبگذار هستی ترا همانند ساز بنوازد و وجودت 

 

  بخش دوم

 گنج ظاهر شود ار تو ز میان برخیزیدیوار وجود تو تویی گنج گهر     زیر 

 گنجی که زیر افکار و ذهن توست خود را به توذهن خود را خاموش کنی اگر 

 ویو تسلیم زندگی ش نشان خواهد داد. اگر سکوت کنی و با زندگی ستیزه نکنی

در زیر تمام باورها و افکار توست خواهی رسید و آن گنج خود را به آن گنج که 

 به تو نشان خواهد داد.

 کو قراضه تک غلبیر تو گر می بیزیقراضه ازلی ریخته در خاک تن است     آن 

 ربال می کنی.می بیزی= الک می کنی، غ
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 ری این لحظه است.اطال که سمبل هوش هستی و هوشی آهن یا قراضه= ریزه های

در حال غربال کردن  تو ریخته شده است اگر آن ریزه های طال در خاک تن

؟!! موالنا به ما می گوید که ل تو کجا هستندپس ریزه های طال در غربا هستی

 خود را از بی خردی جدا کنیم یعنی جان و یشه باید در حال غربال کردن باشیمهم

. مردگی و بی جانی من ذهنی جدا کنیمهوشیاری و زندگی زنده این لحظه را از 

ناخالصی ها را همانطور که کشاورزان گندم و جو ناخالص را غربیل می کنند و 

وانیم من ذهنی مان تا بت غربال کردن باشیممدام در حال باید ما هم جدا می کنند 

 ل خود که هوشیاری خداییست جدا کنیم. را از اص

بسیار مهم است که بدانیم این جان ازلی چطور در خاک تن ما ریخته  لهئمس این

شده است و چه کسی این کار را می کند؟!! ما هوشیاری این لحظه را در من 

چطور این کار را می کنیم؟ شما همیشه  حاالذهنی خود سرمایه گذاری می کنیم. 

حرف می زند و این در اختیار شما  تاندر سر هستید کهدر حال شنیدن صدایی 

اهی گو  ین صدا را می شنوید. گاهی یک نفرنیست حتی زمانیکه غذا می خورید ا

ا هم ب د یادر سر شما حرف می زنن که مشغول بکاری هستیدزمانیحتی  هم دو نفر

در حالیکه شما مشغول بکاری  حتی ی کنند و جواب یکدیگر را می دهنددعوا م

ها کار می کند. این صدا یزیاد سرعت اب ذهن شما متوجه می شوید که هستید

هر شما هستید و شما به حرف آن گوش می دهید،  انمود می کندذهن شماست که و

ذهن بکار خود همینطور فکری که در ذهن شما می آید آن را بلند می گویید و 

لحظه را در این بنابراین هوش این  این حرفها حرفهای نفس ماست می دهدادامه 

فکر این لحظه تمام توجه شما را همین که . بگو و مگوها سرمایه گذاری می کنید

ین اا همان ریزه های جان خود را به شما آن ریزه های طال ییعنی جذب می کند 

 به فکر خود می ریزید.  در اصل صداها یا
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مثالی دیگر زمانی که نماز می خوانید آن صدا می آید و شروع به حرف زدن 

 ،و ذهن دیحضور ندارشما این نماز  ، دربه موضوعات متفاوت می کندراجع 

 عده ای هم مدیتیشن می کنند در حالیکه تمام توجه شما را به خود جذب کرده است.

تا زمانیکه آن صدا که ذهن ماست خاموش می کند. هم برای خودش کار آن صدا 

داها در واقع صدای گذشته هستند. این . این صنشود ما به حضور زنده نمی شویم

بارت ساده اگر وش شود. به عصدا باید در کنترل خداییت ما قرار بگیرد و خام

ان جدل غربیل کردن افرمهای فکری هوشیاری خدایی را بیرون بکشید مع ازشما 

  . اصلی خود از من ذهنی هستید

نا این قراضه در خاک تن منظور موال. قراضه ازلی ریخته در خاک تن استآن 

اگر ریز را از درشت جدا . کو قراضه تک غلبیر تو گر می بیزی. ذهنی ماست

 اگر ما ده درصد ازبنابراین من ذهنی باید تبدیل به حضور شده باشد. می کنی 

خواب ذهن بیدار شویم بالفاصله من ذهنی را یک همهمه در سرمان می بینیم و 

ن جه می شویم ما ایبنابراین متو مو جدی نمی گیری نمی دانیمفکرهایمان را اصل 

 از پشت این فکرها می بیند و هوشی هستیم کهآگاهی هستیم   بلکه فکرها نیستیم

که از از این فرم هیجانی جدا شده و فکرهایش را مشاهده گر است. اگر حتی ده 

درصد هوشیار شویم و همین مقدار هم در فکرهایمان سرمایه گذاری نکنیم این 

درت را پیدا می کنیم که بیشتر ذهن را ببنیم و بتدریج این درصد بیشتر می شود ق

ن می توانیم ببیینم که ذه در نتیجه مذهن را بیشتر مشاهده گر می شوی و بازیهای

رد و حال ما را خراب می کند. ال می آواه را بتچطور و با چه ترفندهایی گذش

 چطور ما را دل مرده و کم حوصله می کند. 

حرفهایش همه تکراری است و  را تماشا کنید می بینید که خود ذهنی اگر شما من

رنجشها ودردهای داستان ذشته را بیاد شما می آورد و بی اساس است. دایم گ
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 و موالنا در بیت بعدی اشاره بزرگرا می گوید که تمام شده است.  ای گذشته

   می کند و می گوید: زیبایی

 ند او قرص قمر از تیزیکه دو نیمه کجانی تو برآور ز نیام بدنت     تیغ 

آن تیغ را بیرون بکش که تیغ همان از غالف بدن خود یعنی از فرم ذهنی خود 

ما باال بیاید تا ماه شب هوشیاری خدایی ماست و بگذار این هوشیاری از درون ش

 من ذهنی ما را دو نیمهدو نیمه کند. یعنی به را  من ذهنی ماستسمبل که چهارده 

. من ذهنی نور خود را از اصل ما می گیرد همانطور کند تا ذهن ما خاموش شود

اگر از خورشید نور نگیرد ماه . دآسمان نورش را از خورشید می گیرکه ماه در 

 من ذهنی هم روشنایی و زیبایی ظاهری خود را از هوش هستیقابل دیدن نیست. 

 و نیستی نباشد من ذهنی هم ستمی گیرد اگر این هوش ه این لحظه ییو روشنا

هند دبه حضرت رسول نسبت می  کههم  شق القمر وجود نداشتیم. انسانهااصال ما 

ماه درون آسمان را نصف کرده  ایشان ست کهنیمنظور همین است منظور این 

 برای همین موالنا در جایی می گوید: است

 ای منجم اگرت شق قمر باور شد    بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن

شمشیر می توان ماه را به منجم منظور ما هستیم بنابراین هر کسی باور کند با 

 دونیم کرد باید به خود آن شخص و شمس و قمری که او می شناسد خندید. 

 از شب و روز برون تاز چو بر شبدیزیدر دست درآ در سر میدان ابد     تیغ 

ر ضن یعنی همیشه حارا رها نک نآو در دست داشته باش  تیغ راهمیشه بنابراین 

گر ا باش و حواس خود را بروی من ذهنی خود بگذار تا نتواند باال بیاید. میدان ابد

یم یابراین وقتی می گودقت کنید میدان از جنس مکان است و ابد از جنس زمان بن

موالنا زمان و مکان را با هم ترکیب می کند. میدان ابد یعنی فضای یعنی  میدان ابد
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و این نفس را دونیمه  ه ایمبه این لحظه زنده شد ماعنی زمانیکه خالی این لحظه. ی

اهی و هوشیاری حضور که آگ وخاموش می شود  ماصدای ذهن در  پس ه ایمکرد

که در سر ما  هاییصدا عبارت دیگره زنده می شود. ب ی ماستفکرها در پشت

 خاموش می شود و از کار می افتد وو ذهن د نمی شومتوقف د ندایم حرف می زن

 م. یاهی د رمیدان ابد ایستاده اگن آبا آ ما

این بنابرمیدان ابد فضاداری این لحظه تا ابد است یعنی حال یا این لحظه ابدی. 

موالنا می گوید همیشه این تیغ را در دستت نگه دار تا از میدان ابد بیرون نروی 

و تا ابد آنجا یعنی در حضور بمانی. از شب و روز برون تاز یعنی از گذشته و 

فکر به زمان رفتن بیرون بیا. شبدیز یعنی اسب تندرو و نام اسب  آینده و درون

ن بنابرای است. خسرو پرویز یکی از پادشاهان بوده که بسیار پرسرعت بوده

همیشه با آن تیغ که در دست داری همانند اسبی تندرو از ذهن بیرون بیا و همانجا 

هن ی بشوید از ذاگر شما فضای خالتا ابد بمان یعنی تا ابد به حضور زنده بمان. 

 می شوید.  زنده ضوربه حرها می شوید و 

  در جایی موالنا می گوید: فضای خالی در این لحظه روان است

 این چنین روان ساکن که منم    شود روان من ساکن    کی 

فضای خالی که بی نهایت است و در این لحظه روان است در ما ایجاد می شود 

من  اتتمام صف حسادت یعنی بنابراین تمام درد، خشم، قضاوت، توقع، غیبت و

نده می شویم بنابراین د و ذهن ساده می شود و ما به حضور زنذهنی از ما می افت

پر از عشق، آرامش و شادی بی سبب می شویم و ساکن روان می شویم و از 

ما این لحظه خاطره ای را از گذشته به  اگرزمان گذشته و آینده رها می شویم. 

ر اگی در این لحظه در ما کار می کند یاد می آوریم به این دلیل است که هوشیار
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اگر به آینده می رویم و  گذشته و آینده هم معنایی نداشت. این لحظه وجود نداشت

چیزی را پیش بینی می کنیم باز هم به این دلیل است که این لحظه وجود دارد. 

بنابراین بدون این لحظه و چراغ آن گذشته و آینده ای هم وجود ندارد. چراغ این 

و گذشته را روشن می کند مثل خورشید که دلیل روشنایی ماه لحظه است که آینده 

  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


