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 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست        ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست    

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  شب تار است و ره وادی ایمن در پیش    

 بگویید که هشیار کجاست در خرابات      هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد    

 بسی محرم اسرار کجاست هستنکته هااست اهل بشارت که اشارت داند     آن کس

 ما کجاییم و مالمت گر بی کار کجاست  هر سر موی مرا با تو هزاران کار است   

 تکاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاس    بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش    

 گرفت ابروی دلدار کجاست ما گوشهدل ز      ه مشکین کو   عقل دیوانه شد آن سلسل

 ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی    عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

 فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست      حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج   

ز دیوان ا ۱۱غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با 

 شروع می کنم. غزلیات حافظ 

ه یک حالت فکری نیست بلکمربوط به تمام بدن ما. حضور  حضور حالتیستگنج 

 ن می آییم. معموالحضور از ذهن بیروبا تمام وجود و جسممان باید با آن باشیم. با 

ما با موضوعاتی زندگی می کنیم که در بیرون از ما هستند و ما نمی توانیم برای 

و شاید هم نمی خواهیم برای آنها کاری کنیم اما ذهن حول  آنها کاری انجام دهیم

مثال اگر . برای و به زندگی برسد من بسازدبرای ما، تا از آنها آنها می چرخد 

سمش ا بر نمی آید اتفاق افتاده و ما کاری برای آن از دستمان موضوعی در گذشته

تاده افاگر چیزی اتفاق . حتی ر دوست داردامسأله هست و ذهن چنین چیزی را بسی

  امش مسأله هست.یم باز هم ناری انجام دهکو ما نمی خواهیم برای آن 



 گنج حضور۱۵برنامۀ شمارۀ 

 

 Page 2 ۱۵برنامۀ#

 

بسازد و در نتیجه درد ایجاد  دارد مسأله بسازد و از آن مسأله مندوست ذهن دایما 

جو در اتفاقات بدنبال زندگی می گردد ولی زندگی در این از این جست. ذهن کند

اگر این گذشته و آینده را از و است اصوال در گذشته و آینده ذهن  چیزها نیست.

 آن بگیرند دیگر نمی تواند زندگی کند پس ذهن با زمان زنده است.

ات ردر ذتماما در بدنمان زندگی کنیم و زندگی زنده را می توانیم زمانی ما 

فظ با غزل حادر بیرون داشته باشیم. امروز  تمرینهایی ن احساس کنیم کهوجودما

بگویم که وقتی ما روی سکوت  یدقبل از آن بااما  درباره آن صحبت می کنیم.

حاال  همین تمرکز می کنیم آن زندگی بی نام و نشان در ما پیدا می شود بنابراین

که به حرفهای من گوش می کنید فقط به حرفهای من بسنده نکنید بلکه به فضایی 

هستند و  و فضایی که بین جمالت و کلمات از آن بلند می شوندکه آن کلمات 

 خالی از فضایی صدای منبنابراین توجه کنید.  دصدای من از آن فضا می آی

ما به آن اگر  د.می گردبر ی خالیبه همان فضا بعد از چند ثانیه می خیزد وبر

تمرکز کنیم بالفاصله آن سکون و زندگی بی نام و نشان در درون ما فضای خالی 

که باعث پیدایش طبیعت است  به سکون و سکوت بیروناگر  ی شود.زنده م

ا این بپس  تمرکز کنید آن سکون و سکوت درون بالفاصله در شما باال می آید.

 دید به غزل می پردازیم.

درون هر اتفاقی یا هر چیزی  و سکون کرده ایم بجای اینکه به سکوت عادتما 

ذهن ما عادت کرده که به سر . اصوال توجه کنیم به سرو صدای آن توجه می کنیم

د و یبه سکوت بیرون گوش کنبخواهید است که و صدای بیرون گوش کند. ممکن 

ه تمرکز ب این کار نیاز منشد متوجهیقه بگویید گوش کردم و چیزی بعد از چند دق

 می فرماید:حافظ  و تمرین دارد تا بتوانیم آن سکوت و سکون را بشنویم.
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 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست    

بتواند حرف زند و لطیف ترین چیزیست که که  فرم ندارد یا باد صبا سحرنسیم 

 (منظور وزوز باد نیست)به نسیم سحر بتوانیم گوش دهیم ا م. اگر ما می شناسیم

ما ا ر و صدایی نداردسسحر هیچ نسیم  نیم زندگی را درونمان حس کنیم.امی تو

صدا برای . سرو این همه گل و گیاه را پرورش می دهد و طبیعت را زنده می کند

 و همهمه ما انسانهاست چون معتقد به همهمه و پارازیت ذهنی هستیم و سر و صدا

بگوید که از این همهمه و  می خواهدحافظ . و مذهب ماست را می پرستیم

 د:می گویعطار پارازیتهای ذهنی دست بردارید. 

 عاشق هوشیار باشلشگر غوغای نفس    ای دل اگر عاشقی  دل گرفتیت حنا

یتهای ذهنی مشغول کرده است اگر دل عاشق دارید زنها را پاراادل انسناحیت 

  نمی توانید خدا را حس کنید.هوشیار باشید که با این سرو صدای نفس 

ه یار از نسیم سحر می پرسد که آرامگ !!نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ی ا

 او بنابراین گه یار کجاستمهم گوش دهد که آرا کجاست پس باید به نسیم سحر

 .یمی خواهد روی سکوت بیرون تمرکز کنم

 عیار است، زندگی آن ماهی کهمحل  ؟!!منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

یار همین منزل د و فرار می کند کجاست؟!! و دیده نمی شوکشد  ا میراشق ع

ر و به نسیم سح و سکون تمرکز کنید لحظه است و به محض اینکه روی سکوت

آن یار پیدا می شود چون همین لحظه در تمام سلولهای ما مرتعش  دگوش بدهی

ی توانیم او را حس خودمان را کنار بکشیم و ذهن را خاموش کنیم ماست. اگر 

که عاشق کش است. کسی پیدا شود هد در این لحظه اماهی که می خوکنیم. این 

 امکان نداردد چون را از میان بردار پس باید منیت خود می گوید من عاشق هستم
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  :می گویدموالنا ور که و یکی معشوق همانط میکی من باش 

 زنده معشوق است و عاشق مرده ای     پرده ای جمله معشوق است و عاشق

تن من و گف کند ییک فرم ذهنی صحبت ماز می کند  کسی که ادعای عاشقییعنی 

است که اجازه نمی دهد که ما حس عاشقم خودش یک پرده است و همین پرده 

چون عاشق و معشوق از هم جدا نیستند  را در وجومان داشته باشیم. زنده زندگی

آنرا حس می کنیم و معادل عشق در ما حضور کند اگر  و یکی و واحد هستند.

 کشته شدن آن عاشق است چون آن عاشق خود پرده ای بر این عشق است.

، گریه و زاری  دردداستان دارد، گذشته دارد، غم و که می گوید من عاشقم کسی 

ک بین می رود و ی افتد تمام این حالتها ازده برما به محض اینکه بمیرد و پردارد ا

  شادی بی سبب که از یکی شدن عاشق و معشوق پیش می آید بوجود می آید.

 یهنذ عاشقما باال بیاید می تواند درون متوجه شدیم که اگر این ماه در بنابراین 

 عبارتبه  و عاشق و معشوق یکی شوند. پیدا شودحضور ا بکشد و آن حالت ر

خواهیم ذهن بحالتی نیست که ما بوسیله ر تمام بدن ما دیگر این زنده بودن زندگی د

اجازه بدهیم آن حالت در  هد فقط کافیستاخوی آنرا نگه داریم بلکه هیچ سعی نم

حض اینه بخواهیم تالش کنیم مخودش را نگه دارد. به  ،ما بوجود بیاید و خودش

ازه می دهید این لحظه همانطور که هست باشد یعنی روا اجناپدید می شود. شما 

می داریم این لحظه همانطور که هست باشد تا آن حالت پیدا شود و خودش را 

 ند.برقرار ک

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  شب تار است و ره وادی ایمن در پیش    

 ذهن تاریکی ضعیت ما را با موسی در آن شب تاریک مقایسه می کند.وحافظ 
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م یخالصه اگر بخواههمان شبی است که موسی در بیابان می رفت. بطور  شبیه

 موسی ده سال نزد شعیب قسمت مهم این داستان را بگوییم به این ترتیب بود که

 برای و تعدادی از اقوامش فرزند ،ا زنب بعد به چهل سالگی رسید تاکار کرد 

. یکدفعه دراه را گم کر تاریک شب   یک عازم مصر شد و در خود خویشاندیدن 

اورم آتش بی و سرددر این شب تاریک و گفت بروم و برای شما آتشی در کوه دید 

صدای خدا را شنید  زمانیکه به کوه رسیدو  که درد زایمان همسرش شروع شد.

شب  :مهم این داستانقسمتهای  من خدای عالمیان و خدای تو هستم.وید گکه می 

راستش  آتشی که از دست و ل سالگیهدرد زایمان همسرش، چ ،اریک و سردت

 می گوید:حافظ  .بیرون آمد

 ارنی گوی به میقات بریم همچو موسی  ایمن بستیم   که در وادیعهد تو آن با 

  محل دیدار =میقات

که مثل موسی می گوییم خودت را در حالی  بستیم آن دشت درعهدی که با تو آن 

زمانیکه حضور در ما پیدا شود  این عهد را به میقات خواهیم برد. به من نشان بده

بنابراین چه بگوییم مکان دیدار یا  محل  مکان و زمان دیدار هر دو یکی می شود

 دیدار فرقی ندارند.

د گوی خدایا خودت را به من نشان بده و خدا می به تقاضای قومش می گویدموسی 

تو مرا خواهی تو مرا نخواهی دید به کوه نگاه کن اگر کوه بر سر جای خود ماند 

اه می کند کوه متالشی می شود و زمانیکه به هوش موسی به کوه نگزمانیکه  دید.

ببینیم حاال  و خدا به او معجزه ای می دهد. توبه می کند و ایمان می آورد می اید

ذهن به ما می گوید  وقتی چه معنایی از آن می توانیم بگیریم.در زندگی خود ما 

 با ذهن ببینیم. نمی توانیم خدا را  ما حضور یا زندگی را به من نشان بده
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 ارنی گوی به میقات بریم همچو موسی  ایمن بستیم   که در وادیعهد تو آن با 

م به حضور یا محل مالقات همین لحظه است و در همین لحظه ما می توانیمیقات 

ما  اما و به تصویر بکشد ی را ببیندگشویم در حالیکه ذهن می خواهد زندزنده 

جدا شویم و اجازه دهیم که ذهن خاموش شود و ما در زندگی  ذهناز  می توانیم

می دهد که یعنی زنده شدن به زندگی در این معنی قیامت هم میقات  غرق شویم.

کنیم، تصویر ذهنی چیزی را که این لحظه محکم چسبیده ایم رها اگر  است. لحظه

از تصاویر ذهنی خالص در آن آرامش زندگی حل می شود و  ی دنیاییاز چیزها

فکر ما دیگر مسأله نمی سازد و بدنبال  می شویم و زنده به زندگی پسمی شویم 

ما  د ومسأله نمی گردد چون ذهن آزاد می شود و نمی تواند زندگی زنده را ببلع

و می توانیم برای زندگی  فکرها سازنده و خالق می شوند پس درا با خود ببر

یی نیاز هاچه چیز یجه شویم که از زندگی مادی بیرونومت هدف بگذاریم و خود

  می خواهیم. داریم و

ما  و درک ما در ذهن هستیم سنگین هستیم و فکر نمی تواند خالق باشدزمانیکه 

چه  انیمهم بداگر حتی ببینیم که چه می خواهیم. می کند و حتی نمی توانیم  وررا ک

در راه رسیدن به آن چیز آنقدر من ذهنی ما را به فرعیات می کشاند  ،می خواهیم

کل ذهن ما را در خود گم کرده و زندگی ما را فلج کرده فلج می کند. در  را که ما

فکر  زیچی اگر بهبنابراین  زنده می شویم فکر آزاد است به زندگیزمانیکه . است

می کنیم به آن چیز نمی چسبیم بنابراین احساس رهایی می کنیم و دیگر حس 

فی رحکسی اگر  دیگران را جدی نمی گیریم. وو فکرهای خودمان  ینی نداریمسنگ

می زند که به ما بربخورد آنرا هم جدی نمی گیریم بنابراین هیچ مانعی نمی بینیم 

 می گوید:س پچون مانع و دشمن را هم ذهن می سازد که همه توهمی بیش نیستند. 
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 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  شب تار است و ره وادی ایمن در پیش    

 می است وچهل سالگی که سن بسیار مهن سمخصوصا در  وضعیت ماستدقیقا 

ش از خود یانسانو هر این سن بحران میانسالی می آید در  روانشناسان می گویند

 و زن و همسر هم که داریم یا نداریمخانه  ؟!!می پرسد که زندگی برای چه بود

چون  ؟!!جا می روم، مرگ چیست، زندگی چیستاز کجا آمدم به ک!! بعد چه؟

 تاود غصه و غم فرو می راگر نشود به  انسان می خواهد از ذهن بیدار شود که

راه را  ذهند و تاریک ردر شب سچون  با غصه و درد از ذهن بیدار شود. شاید

 .گم کرده ایم

ذره اگر طور شاید همان اندکی هوشیاری هست که در شما بوجود آمده است. آتش 

و ربطی به جهان بیرون  ما بوجود آمده استشای شادی و حس زندگی حقیقی در 

از  موسی. ما نشان داده استشخودش را به کمی ندارد همان آتش طور است که 

همین لحظه زمان دیدار  موسی ما هستیم و کی است؟ ما ردیدازمان می پرسد  خدا

ره ای از آن آتش که ذاگر حتی  نکه در دردها و غصه ها غرق هستیمایاست ولو 

همان لحظه دیدار  که از جهان بیرون نمی آید می گیریم است یتیمنشادی و حس ا

 . است

الش تن کند و با فکر وشما را رشنور آن آتش را دیدید اجازه بدهید جهان زمانیکه 

ر دخود را نکنید و اجازه دهید زندگی در مقاومت  پس آن را حفظ کنید کهنکنید 

 وید:می گعطار  پیدا کند.شما 

 مرا افتاد با جانان مالقات       من فانی شدم از جان کهنه چو  

 چو موسی می شدم هر دم به میقات    باز رستم     فرعون هستی  زاچو 

 درون من برون شد از سماوات                  از وجودم آفتابی برآمد 
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م و دایم در گذشته و آینده بودآن جان کهنه که به آن مشغول  زمانیکه ازبنابراین 

 دم،بوا جان پنداشته و اینها ر بودممسأله یا باورهای ذهنی  و و بصورت فرم بودم

که همان ذهن  رعون درونی خودماز فزمانیکه  فارغ شدم با خدا مالقات کردم.

دقیقا اتفاقی که برای  شد شدم هر لحظه زندگی در من زنده رها استمن دار 

مد م آفتابی باال آوجوداز بنابراین افتاد و هر لحظه از زندگی بهره مند شد.  موسی

در از ذهن رها شویم آرامش خدایی که درون من از آسمانها بیرون آمد. وقتی 

 از سر خود رها شویم و به بدنمان بیاییم و وجودمان مستقر می شود و می توانیم

یا همان زندگی به هیچ در تمام جهان پخش شویم و از آسمان بیرون می آییم و 

جود له ای وأنویت است و متوجه می شویم هیچ مسکه اوج مع تبدیل می شویم

 ندارد.

له أهیچ مس بلکه شناسایی این موضوع هست کهنامه حل مسایل نیست راین بهدف 

بلکه وضعیت وجود دارد که ممکن است با چالش همراه باشد.  ای وجود ندارد

دارد توهمی بیش  اناسترس می دهد و فشار روحی برایم اکه به مموضوعی 

بلکه ذهن ما به آن چسبیده است تا زنده بماند و از ما تغذیه  ردنیست و واقعیت ندا

می کند و می خواهد از آن اتش طور ما را دور نگه دارد چون می داند آن آتش 

ذهنی ما می داند که اگر آن آتش طور بیاید او جایی طور دشمن ذهن است. من 

ذهنی فقط بدنبال این است که خودش را من  برای زندگی در ما نخواهد داشت.

  د.گی اصیل باقی نمانگیرد تا جایی برای زندرگ کند و آسمان درون ما را در بربز

ت یاز آسمانی صحبت می کنند که در درون ماست که همان زندگی یا خدایبزرگان 

سکون و سکوت بیرون  این غزل این است که ما بهپیغام ماست که اصل ماست. 

در ما  و ودبیدار ش ،خودش را به ما نشان دهد یون درونتمرکز کنیم که آن سک

  برقرار گردد.
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 بهپارازیت بیرون و درون با هم مرتبط هستند. هرچه  و بیرون و درون سکون

سرو صدای بیرون توجه کنیم و آن را اصل بدانیم در نتیجه سرو صدای درون 

نیمه شب اگر  را هم اصل می دانیم و آن سر و صدا زندگی ما را اداره می کند.

ی دهند که استراحت کنیم می دانیم که مم و ترس و دردها اجازه نبیدار می شوی

 ددر ذهن ما وجو و توهمی هستند که آنها را شناسایی کرده ایم و یک فرم هیجانی

ما ذهن زمانیکه . یمهده می کنان را مشمااصل ما نیست پس زندگی درون دارد و

ا می کنیم تا محو ما می دانیم که واقعیت ندارد و آن را تماش، آزار می دهد را

ه باید به من توجو له داری أتو مس های درون سر ما به ما گفتند کهفکرشود. اگر 

ت نگران و خشمگین باش ما آنها را بصورت پارازیپس کنی و من مهم هستم، 

هر رین تم ادامه با ود نبتدریج این پارازیتها کم می شوبا این کار  می بینم و یذهن

 ما به آرامش می رسیم.  می شود وتر روز ذهن ما خاموش

کوه بر جای ماند مرا خواهی اگر که خدا به موسی می گوید:  طور کوهاز ر منظو

ی و خدا را بصورت ذهن و دیگر الشی می شودتی متذهن ماست که وقدید. کوه 

یای و ما از دن دیل به خود آن نور خدایی می شویمو ما تب نمی بینیم تصویرسازی

موسی بیهوش می شود منظور این است که زمانیکه  فرم و مسایل رها می شویم.

موسی به هوش ذهنی بیهوش می شویم و به هوش حضور زنده می شویم. توبه 

که  یمن دار به نور خدایی تبدیل می شواز ذهن مهم می تواند به این معنا باشد که 

 است در عملین لحظه زنده شدن به زندگی ا مدی هفرایمان  همان ایمان فردیست.

 ایمان آورد یعنی هرلحظه به زندگی هوشیار شد.نه با حرف و تفسیر. موسی 

 بگویید که هشیار کجاست در خرابات   هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد    

 . خرابی ید باید خراب شودآهر چیزی که بدنیا می  ما یک نقش خرابی داریمهمه 
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زنده شدن و  ،ما استعداد مست شدنهمه  ما منظور همان به مستی رسیدن ماست.

 آمدن به این لحظه را داریم فقط کافیست اجازه دهیم این لحظه همانطور که هست

اگر  زنده می شویم. از مقاومت با این لحظه دست بردایم به حضورباشد. اگر 

می برد که با درد بسیار ما را به طرف نور  ورهستی به ز ستیزه و مقاومت کنیم

می کشیم برای این است که هستی می خواهد همه دردهایی که . اصال همراه است

ی راهوشیو به  ا متالشی کند تا از ذهن رها شویمما را به سمت کوه طور ببرد و آنر

 .حضور زنده شویم

 

 


