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1017 پیغام عشق قسمت زیراخانم لیال از ش  

  حضور گنج با سالم و درود خدمت آقای شهبازی عزیز و عاشقان 

 ( یانکارافزا )یا آواز غوالن 

 ۲1۶دفتر سوم، بیت   ،مثنویولوی، م

 هر طرف غولی همی خواند تو را 

 کِای برادر راه خواهی؟ هین بیا

توان گفت: غیر  ه بدون راهنما، می ن راطی کردن راه معنویت و زنده شدن به زندگی، راه پُر فراز و نشیبی است و پیمودن ای

خواهی بیا و باعث کار افزایی و مانع  اند که راه می طرف ما را احاطه کرده زیرا در این راه آواز غوالن از هر    . ممکن هست

 . شوندمی  سازی

 ۴۸۸ غزل شمارۀ یات، غزلدیوان  ،  ظحاف

 همرهی خِضر مکن این مرحله بی   قطع

 ظُلمات است بترس از خطر گمراهی 

ای به  خداوند هم هدیه  شود،بر سرعت آواز غوالن افزوده می   ،از سر تا سر دنیا  ،حظه به لحظهای که لن دورهن در اییبرابنا

دهد. باشد که سپاسگزار  می   ، برای ما فرستاده که راه شناسایی آواز غوالن را به ما نشان حضورگنج نظیر  ی بی نام برنامه 

شهبازی عزیز با اجرای زیبایش و اشعار موالنا باشیم و با نهایت    خصوص آقایبه    خداوند و دست اندرکاران این برنامه 

 . دان زحمات این بزرگواران باشیمقدر ، خودمان کار کردن بر روی 
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معنوی، تعهد، مسئولیت و تکرار زیاد، الزم و ضروری است. زیرا از هر طرف    در این راه   آقای شهبازی عزیز بارها فرمودند:

کند. می   را متوقف و تالش در تکرار نداشته باشیم، حرکت ما    نهایت کوشش   ،اگر در این راه عظیم  ند وخواا می ا رآواز غولی م

 شود؟ در این راه، باید گوش کر شود، چشم کور شود، زبان الل شود، و در نهایت ذهن خاموش شود. آیا می 

رّه اَسبی  : هنگامی که کُد. داستان از این قرار است کنمی   نبیاموالنای جان در دفتر سوم مثنوی، داستان زیبایی از آواز غول  

رود، اَسبانی هم با نگهبانانشان برای آب خوردن به آنجا می آمدند. نگهبانان  برای آب خوردن می   سَرِ چشمه با مادر خود به  

، با صدای سوتِ  خوردی م  زدند تا آب بخورند. کُرّه اَسب که در حالت طبیعی بدون سوت آبدائم برای اَسبان سوت می 

پرسد:  ایستد. مادر می می   رسد و از آب خوردن بازتمی   ،کندطرف و آن طرف نگاه می   شود و به این نگهبانان پریشان می 

 :ترسم. و جواب مادرخوری و پریشانی؟ به مادر گفت که از صدای سوت نگهبانان می چرا آب نمی 

   ۴۲۹۸دفتر سوم، بیت ،  مثنوی، مولوی

 ست از این گفت مادر: تا جهان بوده 

 ند اندر زمینیان بُدزاکاراف

 ۴۲۹۹ دفتر سوم، بیت،  مثنوی، مولوی

 هین تو کار خویش کن ای ارجمند 

 ندنَکَمیبَر ایشان ریش خود ک ،زود

آوازها    این   خودت کن و توجهی به   پس تو کارِ  ، گوید: عزیزم همیشه آواز غوالن تا جهان بوده و هست، ادامه داردمادر می 

 . تو قطع نشود ت ازحیا نکن تا آبِ 
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 1۹۵7دفتر دوم، بیت   ،مثنویولوی، م

 ت دان آواز غول یترس و نومید

 کشد گوش تو تا قعر سُفول می

  قعر سُفول: تَهِ جهنّم یا پستی*

های فراوانی برای دور کردن ما از  سازیند و مانعکندر راه معنویت، غوالن در هر لباسی و هرجایی سر و صدا به پا می 

 .آورندی وجود مانی به آب زندگخوردن 

که هم با صدای سوت غوالن دنیا و هم با صدای سوت فکرهای   ،هست  خودمان   ذهنی من ر سَر و صداترین آوازِ غول،  پُ

 .ندککشد و راه کوتاه را بر خود دراز می ذهنش، دست از خوردن آب زندگانی می 

ی ذهنی، احساس حقارت،  ها، شرم، سبب بت، انتقاددت، غیی رنجش، خشم، ترس، ناامیدی، حساهاآواز غوالن در لباس 

 ... .  وحس نقص، پندار کمال 

یا    برگرد  ،گوید: در این راه معنوی سختی زیاد است، در توان تو نیستبه ما می   ترس و ناامیدی که   آواز غول در لباس 

چک  لیاقتی، کوقتی احساس بی ، و اس شرمآواز غول در لب .  مه روی خودت کار کردی، هنوز به حضور نرسیدگوید این همی

ی آن چنانی و غیره نداری. این بانگ و آواز، احساس  کنی که سواد آن چنانی، ماشین و خانه می   ی ذهنیهاشدن جلو من 

 . کنددر ما تقویت می   حقارت، احساس ناقص بودن برای رسیدن به مرادهای جهانی،

 .آواز غول در لباس حسادت و انتقاد که موفقیت دیگران را نتوانیم ببینیم و خشک کوثر باشیم

 . داردآواز غول در لباس خشم، که هر لحظه از بیرون و درون ما را به واکنش و ستیزه وا می 
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هایی که اهل  ند. قرینشو اعث ناراحتی و خشم شما  شوند و بها، کسانی که از کنار شما رد می آواز غوالن در لباس قرین

 .شوندغیبت، دروغ، حرف مفت زدن، چاپلوسی و انتقاد هستند و اگر ما باهاشون همراه نشویم از ما ناراحت می 

  ، هددهد ما با مسئولیت و تکرار و تعای اجازه نمی هر لحظه به یک بهانه  که  ذهنیمن ، کاهلی و جبر آواز غول در لباس تنبلی 

 .تونم آن را تغییر بدمجبری هست و نمی   گوید زندگی منمی  و  روی خودمان کار کنیم

 10۶۸دفتر اول، بیت   ،مثنوی ولوی،م

 هر که ماند از کاهلی بی شُکر و صبر

 او همین داند که گیرد پای جَبر

 ۳۲1۴دفتر اول، بیت   ،ویمثن ولوی،م

 ر ز پندار کمال تَّعلتّی ب

 نیست اندر جان تو ای ذودالل

، پندار کمال است. وقتی که خودت را با دیگران در زمینه دانش، زیبایی،  ذهنی من ی پُر طُمطُراق غول  هابانگ   زاو اما یکی  

شوی و از  وقتی در مجلسی حاضر می . کنیکنی و نسبت به دیگران احساس برتری می هر چیز دیگری مقایسه می  ثروت و

 . کنیدود و احساس غرور می ش زیبایی، سلیقه و هر حُسن دیگر شما تعریف می کماالت،

 .زنندی ذهنی آواز غوالنی هستند که راه آب حیات ما را می های منهاو چه چه و تعریف و تمجید به  به 
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 ۳۲۹ غزل شمارۀ یات، غزلدیوان  ،  ظحاف

 راهم مَزن به وصف زُالل خِضَر که من 

 از جام شاه جُرعه کِشِ حوض کوثرم 

کند، ب زُالل، زنده کننده و سبزتان که از جهان بیرون مرا ندا می از شرا  انل بزرگی چون حافظ، با توصیفات زیبایتبه قو 

 .ی ذهنی برای کسی که شراب حوض کوثر نوشیده، ارزشی نداردهای منها راهم را مَزن. این تعریف و تمجید

  ستی، مکان پر  ریمثل برت   دهد.ی متعدد سوق می هابت پرستی پرستی ما را به  مذهب، به جای یکتا  آواز غوالن در لباس 

شود و  می   که فقط مربوط به فضای جهان بیرون  ... .  پرستی، زمان پرستی، باور پرستی، فرقه پرستی، خرافه پرستی و

 . اصل ماست، فاصله دارد از فضای درون ما که هافرسنگ 

ت یک سری افراد  دمر خی موجودات باشد، درفاه، صلح و آرامش همه آواز غوالن در لباس علم، به جای اینکه در خدمت  

 .آمده استی موجودات در جویی در کشتار همه  سودجو برای برتری

کشاند و مانع خوردن آب  یی که ما را به واکنش و گمراهی می هاو کتاب  ها، موسیقی هاهای خبری،  فیلم آواز غوالن در کانال 

 . کندشک کوثر می شود و ما را خ می  زندگانی 

کاری باشیم و اختیارمان را به دست آواز غوالنی که در هر لحظه و در هر لباس و وضعیتی  پرهیز  ندربهتر است که مالک خود ا 

اگر هم قدرت پرهیز از    .خوانند که بیایید به سوی ما، ندهیماز سرتاسر دنیا، از دورترین و نزدیکترین نقاط ما را فرا می 

 .ست بزرگانی چون موالنا بدهیمه ددور کنیم و ب ذهنی منن نداریم، اختیار از آوازهای غوال 
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   ۶۴۹ بیتدفتر پنجم،   ،مثنویولوی، م

 اختیار آن را نکو باشد که او

 مالکِ خود باشد اندر اِتّقُوا 

 ۶۵0 بیتدفتر پنجم،   ،مثنویولوی، م

 چون نباشد حفظ و تقوا، زینهار 

 دور کن آلت، بینداز اختیار

  اِتّقوا: پرهیز کنید*

  ر: برحذر باشزینها*

کنم و از راه  دهم، کُلی انرژی تلف می می   دهم، چون هر بار که به شما گوششما گوش نمی   من به  ،ای غوالن مرا آواز ندهید

به  .  باید بدانید که راه ما از هم جداست  ،خندیدآنگه شما به من می   ،کنممانم و کار کوته را بر خود دراز می زندگی عقب می 

 .چون از حوض کوثرم  ،ارمند ی شما ون حافظ، من نیازی به توصیفات سبز و زیباقول بزرگانی چ

  ی دست اندرکارانبا درود فراوان به استاد گرامی آقای شهبازی عزیز و همه

 لیال از شیراز 
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 زی شهبازی و دوستان عزیسالم به آقا

      کنندها تولیدِ مثل می همانیدگی      

باید تا لکۀ آخر پاکشون  ،  عنوان نباید دستِ کم بگیریمشون  که ریشۀ ضعیفی دارند، اما اصالً و به هیچها در حالیهمانیدگی 

ای ههای جدید و حتی قبلی که مدت نیدگی ماه  ،شودای همانیدگی بماند، همان باعث تولیدِ مثل می حتی اگر ذره  .کنیم

دم. تاحاال انقدر  من در این چند روزی به وضوح این پدیده را تجربه کر  .آوردزیادی است در ما ناپدید بودند را باال می 

 .گویمجدی می ،  واقعاً که حیرت کردم .ها را ندیده بودم عملکرد زیادشدن همانیدگی   ، واضح

 مان بشیم؟ ه همچین مرضی در وجودحال باید از کجا متوج       

  .هایی دارماینه که ببینم در برابر رویداد این لحظه چه مقاومت  ،این مرض  ه، بهترین راه تشخیص خص بندبرای ش

  ، خوام بخوابمتا زمانی که آخر شب می   ،خب من از وقتی که صبح زود بیدار میشم  .ا مقاومت است، همانیدگی استهرج

افتد رویداد  اتفاقی که در درونم هم می   کوچکترینند.  رویدادها که حتماً بیرونی نیست  .واجه بشمشاید با صدها رویداد م

 .است

 .شود، رویداد استخرد نوشته می ➖

 .اال میاد، رویداد استذهنی بمن➖

 .حالت سنگینی بهم دست میده، رویداد است➖

 .شاد و سبک میشم، رویداد است ➖

 .و الی آخر
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و خدا داره چجوری ازم مراقبت   کنهداره با من چه می  ذهنی خیلی دقت کردم به اینکه این من  ، خیرمن در این چند روز ا

نزدیک به سه یا چهار ماه    .هامو انداخته بودمی از همانیدگی من خیل   .مانند یک مستند علمی بود  ،خیلی جالب بود  .کنهمی

بتونه دوباره ساختارش  ذهنی انقدر سریع  یشد که این من ورم نماما با  .هایم باال نمیومدی هم از همانیدگی یبود که حتی ندا

فقط یک سری  .  کردممیومد ال می   هامو انداخته بودم. هرچیدرصد همانیدگی   ۹0من به طور تقریبی باالی    .رو شکل بده

خبر  ن بی کردن و مهای ریز یواشکی داشتن دوباره منو بدبخت می دادم. همین مقاومتهای ریز رو انجام می مقاومت

 ؟ مثال چی .هایی که حتی گفتنش هم خیلی خنده دار استمقاومت  .دادممی بودم. مار در آستین پرورش 

گفتم  کردم و می من مقاومت می  .گفت تمیز کنخرد می   .دن یک لکۀ بسیار کوچک در اتاقمقاومت در برابر تمیز نکر  مثالً

مثال یک کتاب درسی داشتم    .یالعۀ صحیح و عمیق هر کتابدر برابرمطیا مقاومت    .که حاال بعدا، اینکه اصال به چشم نمیاد

گشتم کردم و برنمی مقاومت می من    .گفت برگرد عقب دوباره بخونشدم. خرد می ای رو متوجه نمی جمله   ،خوندممی

 .خدایا زیاد مهم نبود ولش کن :گفتممی  ،دوباره بخونم

های به ظاهر بزرگی که همۀ  قی با مقاومت چ فر ای دارند. اما هی افتاده  پا  پیش  دار و ساده و بینید؟ اینا ظاهر خیلی خندهمی

انگاری  ودم پاک نکردم. اینا از همانیدگی با تنبلی و سهل اینارو کامل در خما تجربه کردیم ندارند. مقاومت، مقاومته. من  

جور    اما در برابر این،  کنمکه من کامال این همانیدگی رو محو نکردم. در موارد خیلی بزرگ تنبلی نمی   ،نشأت میگیرن

 .کردمچیزا مقاومت می 

 نتیجه چی شد؟ 

اومدم  نتیجه این شد که لحظه      به خودم  تنها بودم و یهو  دیدم یک ربع است که در فکر و هپروت    و ای در خانه 

از تعجب مو به تنم    .خواممی   های زیادی رهایش کرده بودم، زندگی تصویری که مدت ذهنی هستم و دارم از یک  من

نیروی جاذبۀ قبلشون رو دوباره    .یهو محاصره شدم  .ام هم باال اومدهسیخ شد. فردایش دیدم یه همانیدگی قدیمی دیگه 
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تونم بنویسم. انگاری  یچی نمی دیدم ه،  میومدم به صفحۀ آقای شهبازی تا یک پیامی ارسال کنم  .نددست آورده بو ه ب

 .یهو سنگین شدم، رفتاصال دستم به نوشتن نمی  ،مثال فلج شده باشم

تر از قبل شدم. منم چیکار کردم؟ تا جای ممکن  من آدم چند ماه قبل نبودم و نیستم. آگاه   ،با این همه اوصاف  ، اما خب

و تا جای ممکن نظارت کردم و به وضوح دیدم که  بر کردم، تا جای ممکن ببخشید ببخشید گفتم و عذرخواهی کردم  ص

انگار خودِ خدا منو    .ها رو دیدممثل این همانیدگی   کنه. با شفافیت باال عملکردِ تولیدخدا هستش که داره روم کار می

ط  رد. هم ترسناک بود هم بامزه بود. حضورِ خدا رو در اون شرای وذهن و دوباره درآ  ای توی جهنمِانداخت برای لحظه 

دونستم تحت امتحان و آزمایش و یادگیری هستم و باید سراپا گوش  کردم. میحس می   ،هاوحشتناکِ سلطۀ همانیدگی 

 .خوبی یاد بگیرم و مانند یک شاگرد ممتاز باید عمل کنمباشم تا درسم رو به 

 :هامو باال آورده و بهم داره میگه کههمانیدگی دونستم خدا بوده که و می       

فقط من بشو. بذار مثل    .یک مقاومت هم زیاد است. نیم مقاومت هم زیاد است  .کن. همیشه با من موازی شوکالً دل بِ

 .اشهمیشه و همیشه با من ب .مت کنم و تیر عشق و خرد رو هرلحظه پرتاب کنمکمان خَ

نباید هیج مقاومتی رو    م.د روز. اینکه اصالً نباید هیچ مقاومتی رو دست کم بگیریدر این چن  ،این درسی بود که گرفتم

،  سازی کنیمباید تا لحظۀ آخرْ پاک  .کندیک قطره سیانور با دو قطره سیانور فرقی نمی   ، م استم، سَسَ  ،کوچک بشماریم

 :زیر مانند بیت، کارو بکنیم خیلی هم جدی این 

 ۶۶۸بیت  ، پنجم  دفتر  ،مثنویوی، ولم

 گریزم تا رَگم جُنبان بُوَدمی

 ی فرار از خویشتن آسان بُوَد؟ کِ
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بدون شک    ،هرجایی اگر شل و ول کار کردیم  ،روزدر طول شبانه   .در هیچ ابعادی از زندگیمون نباید شل و ول کار کنیم

 .مقاومت وجود دارد

ذهنی  بسیار بسیار خطرناک است. نگذاریم منکردیم، مقاومت وجود دارد. و اون مقاومت  مالی    هرجایی به اصطالح ماست 

آوردند.  شدۀ قبل را دوباره باال می شوند و مسائل حل اهمیت جلوه دهد. چون زیاد می ها را در نظرمان کماین مقاومت 

 .کنندها را زیاد میدوباره همانیدگی 

هم بود و هست که بتونم چیزی از  چون برای من خیلی م،  ز تجربیاتم بنویسمخوشحالم که تونستم دوباره چند خطی ا

 .خودم بنویسم

 . که مفید باشدشااهللان

 با تشکر 

 مازندران از  اشکان 
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 به نام خدا 

روندۀ دنیایی آزاد کنیم و در فضای ملکوتی عدم سِیر  با تکرار ابیات موالنا روحمان را از اسارت چیزهای آفل و از بین 

 م. کنی

 . گردد بهشتبا پذیرش، لحظه می 

و اگر ما با    د کندشدن با چیزهای دنیایی آزا   ما را از همانیده  ،هاطرح زندگی این است که با اتفاقات و تغییر وضعیت

شناسد  ذهنی این لحظه را نمی اما من   .مکنی ها تن دهیم، به بهشت عدم راه پیدا می رضایت و صبر به انداختن همانیدگی 

 .ستهمیشه ناراضی  ، ر گذشته و یا در آینده است، او در برزخ مقاومت با زندگییا د

 ۲۶7۵ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 همان لحظه در جنّت گشاید

 یچو تو راضی شوی در ابتالی

 بهشت   :تجنّ*

 امتحان  ،درد : ابتال*

د، بهتر است گوشمان را با پنبه سکوت  کُشنکنند و هوشیاری ما را می گاهی فکرها، دردها و باورها به ما وحشیانه حمله می 

ما آلوده نشود    عدم   ا مرکزت  های ذهنی اطرافیان در امان باشیمذهنی خود و من ها و سر و صدای من بپوشانیم تا از هذیان 

 .      آنجا خانۀ خداست  ،و پاک بماند
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 1۸۳۹ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 تا نکشند هوش را  ،دور کن این وحوش را

 ز هذیان آن و این، اپنبه نهیم گوش را

فضای انبساط  در    ،آید، حتی این کالبد جسم ماهای صبر و شکر و رضا، بهارش می مثال باغیست که با گل   ، مرکز عدم 

سبب را به  شکرهای خرد و قدرت و هدایت و شادی بی تا گل   ،گوارایی انجام دهد  تواند عمل هضم را به و آرامش می 

 .جهان هستی عرضه کند

 ۶۳۳ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 وان خمر و خمارش بین و بهارش بینآن باغ  

 چون گلشکرم آمد   وان هضم و گوارش بین

مانع عبور نور عدم از ما  ها  دن با عینک همانیدگی ، دیشود خواهد و سیر نمی می   میشهمتهم کن که هت را  نفس خود 

متهم    اصال  قانون الهی را  کند، پس مرکزمان را بازبینی کنیم،یگیرد و ما را غمگین و بیمار مشود و هوشیاری ما را می می

 .نکنیم

 ۴۳0 بیت ،دفتر ششم مولوی، مثنوی،  

 متهم کن نفس خود را ای فتی 

 ای عدل رامتهم کم کن جز
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آمدن از دیگران  که بر اساس بیشتر و بهتر در  گیرد، چون شرطی شده ها را می بیند و ایراد می من ذهنی همیشه عیب 

از خود بپرسیم چرا جانی که هر لحظه از غیب به ما داده    . هایش را بپوشانداختن یک حیثیت بدلی عیب عمل کند و با س

 ریزیم؟ی هایمان متچاه  منی  به  ،شود رامی

 1۳7 شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 او همه عیب تو گیرد تا بپوشد عیب خود 

 دانی چرا؟ تو بَرو از غیب جان ریزی و می 

چنین است که عمرِ    چه کسی کجا رفت؟ چه گفت و چه کرد؟  .های بیرونی استهنی با خواستن و وسوسه ذساختار من

عدم بشناسیم و از محدودیت ذهن آزاد شویم، بلکه بدانیم خود چه کردیم؟ و یا    خود را به عنوان ه  نکآبی   ،ردگذما می 

  خواهیم برویم؟خود به کجا می 

 ۹0۶ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ز بیرون سخن ندارم با نیک و بد من ا

 ؟ وسوسه چون شد  ز و این  که آن چه کرد و کجا رفت

ل آسمان  هاست، در این سفر دلت را مثا م حضور از کاه همانیدگی زندگی جدا کردن گند  مقصود   ایم که اده ما در سفری افت

روند، از این  آیند و می گذرند، می ها می مایی   ها و من و هایی از میان ابر همانیدگی اتفاقات مثل کالغ   .باز و گشاده کن

 .شود   رتشود و آسمان دلمان گشودهها هوشیاری ما زاده می غم
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 1۲۸ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 را سفری فتاد بی ما  ام

 دل ما گُشاد  بی ما  جا  آن

 چون در غم دوست جان بدادیم

 ما را غم او بزاد بی ما 

با صبر و فضاگشایی غورۀ ما    .زیرا آنها فرایند تکامل هوشیاری هستند  ،رار نکنیمها و دردهای زندگی فاز آتش امتحان

 . طور که آتش ابراهیم گلستان شدهمانروید، های خرد از ما می رسد و گُل می  از خامی به پختگی و شیرینی

 ۲۸۴0 شمارۀس، غزل  شم  وان ید  ،یمولو

 های آذرتو ز شعله ، مگریز ای برادر

 چه شود اگر درآیی؟ ، ز برای امتحان را

به مواد مخدر نیس تنها  یا خودم می اعتیاد  نگرانی، قضاوت، ترس و عجله و  به  به    .دانم هستیمت، ما معتاد  ما معتاد 

ایجاد درد هستیم و نمی   .مقایسه، حسادت و حس گناه هستیم این مِیلما معتاد به خشم و نفرت و  به  دانیم  ها ما را 

 گذارد؟ن می اداغی بر دلمبرد؟ و چگونه  کدامین سو می 

 1۶۳۹بیت   ، دفتر سوم  ،مثنویمولوی، 

 ی دهمهر زمان دل را دِگر میل 

 هر نفس بر دل دِگر داغی نَهَم
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رسیم که شادی و موفقیت دیگران ما را به شوق بیاورد و برای خدمت به یکدیگر کوتاهی نکنیم و  آیا ما به روزی می  

  م؟د اگر کاری برای کسی انجام دهنگذاراجی بر سرم می رسد؟ و یا چه تمی  به من چه  :نگوییم

اندیشی، حرص،   کمیابی  با  انسان  نوآیا  و  فراوانی  با  یا  و  نابود خواهد کرد؟  را  زمین  نیک  اَ خشم  ندیشی ساختارهای 

  فریند؟آمی

 1۴۶۹ شمارۀس، غزل  شم  وان ید  ،یمولو

 خواهممن تخت نمی ، خواهممن تاج نمی 

 بر روی زمین خواهم  در خدمتت افتاده 

اگر ما    .نظیر استراند و در بخشش بی مانِ شِکر فروشی که هرگز ما را از خود نمی جلس دنیا ما مهمان هستیم، مهدر م

 .شیرینی زندگی را برای همدیگر روا خواهیم داشت و این خدمتی اصیل و خدا پسندانه است  ،گزار واقعی باشیمسپاس 

 1۶۲0 شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ه به من شِکَر فروشد چه شِکَر فروش دارم ک

 که برو شِکَر ندارم ر روزی نگفت عذکه 

ها و مادیات دنیایی مثل  آیا ما هر لحظه نظرمان به سوی خداست و در فضاگشایی تنها او را می طلبیم؟ و یا به سنگ 

مان را  هاینیدگی کی برای خدا درست می کنیم و همادهیم و شریرنگ و بوی خاصی می   پول و مقام و تایید و توجه مردم

 پرستیم؟ می
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 ۴07۸ بیت ، مپنجدفتر    ،مثنویمولوی، 

 نگردانم نظرمن ز شَه بر می 

 من چو مُشرک روی نارَم با حَجر 

بهشتی    یه شویم و از این چشمعدم وصل می   یه وقتی تمرکز روی خودمان است، فضای درون ما باز شده و به چشم

های بیرونی از قبیل تایید  ه ما دیگر نیازی به جوی ک  ،دشو رد می از چهار بُعد ما    ،وی خرد، شادی، هدایت و قدرتچهار ج 

 .و توجه دیگران و یا ترس از کم و زیاد شدن پولمان نداریم

 ۵۹۴ بیت ، اولدفتر   ،مثنویمولوی، 

 من نخواهم شد از این خلوت برون 

 نکه مشغولم به احوال درونآ ز

ای کند، در جستجوی بهانه ی ارد و مالمت مشمار می و دیگران را خ  ، کارد در توهم داناییکه تخم خار در جهان می   کسی  

 . کاردکشد و خار می او به جای کندن خارهای باغِ جانش در زندگی دیگران سَرَک می   .برای رنجیدن و رنجاندن است

 .  خارهای کمیابی اندیشی و خشکی چشمۀ جانش استاو در محدودیتِ  ،این شخص در گلستان نیست  :گویدموالنا می 

 1۵۳ بیت  ،ومد دفتر   ،مثنویمولوی، 

 رد در جهانم خار کاخآنکه ت

 هان و هان او را مَجو در گلستان
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بخش کائنات همه در انتظار و غم زنده شدن انسان به ذات هوشیاری و شناخت روح  های و هوی زندگی و نیروی حیات 

 .شناسایی کنیم  عدم را  ،ری و صبدهد که یک لحظه با فضاگشایند و این اتفاق زمانی رخ می نهایت خویش هستبی 

 1۹۵۵ بیت  ،ومد دفتر   ،مثنویمولوی، 

 هوی هوی باد و شیرافشان ابر 

 ، یک ساعت تو صبر در غم مااَند

      حضور حضور و همیاران گنج گنج یبا سپاس از برنامه 

 دیبا از کرج 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


