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1147 پیغام عشق قسمت خانم بتول از مشهد   

  ام.افتادگان و یتیمان و همه دوستان معنوی دست رحمت خداوند بر       سالم به آقای شهبازی عزیز

 دهم؟چرا چندین سال است با این برنامه آشنا هستم، ولی فقط دو سال و نیم است که متعهدانه گوش می 

 . مهمترین عوامل عدم پیشرفت و استفاده کامل از این برنامه که در خودم شناسایی کردم

گه و  ها را به من نمی کردم خیلی از این دادم فکر می شروع کردم و هرچه گوش می  ، دانمبرنامه گنج حضور را با می   -1 ��

  مربوط به دیگران است. 

 11۳۰ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 لَنا  عِلْمَ  : ل یگو ک، یچون مال

 دستِ تو عَلَّمْتَنا رد یبگ تا

گفتند مقایسه  زدند و از دردهاشون می در ابتدا هیچ دردی نداشتم و خودم را با افرادی که زنگ می   ،پندار کمال و تکبر  - ۲��

 .دیدمکردم و خودم را برتر می می

 ۳۲14ل، بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّم

 ز پندارِ کمال  بتّر ی عِلّت

 ذُودَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 ۳۲15ل، بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّم

 بس خون رود  اتده یو از داز دل 

 رود   رونیب یمُعْجِب  نیزِ تو ا تا



   

  

 

1147 پیغام عشق قسمت خانم بتول از مشهد   

 درد و طلب واقعی نداشتم.  - ۳��

 .هاجبران معنوی وکار روی خود و عدم تکرار ابیات و شناسایی همانیدگی  عدم  - 4��

  عدم تمرکز بر روی خود و ناظر بودن بر ذهن. - 5��

رفتم و فقط شنونده بودم و  برنامه گنج حضور بشه به کالس معنوی دیگر هم می که همه حواسم متمرکز  جای این به   -۶ ��

  عملی در کار نبود. 

  کردم.سوی من گشوده بود، ولی آن خنده شیر بود باید حذر میدنیا رویش را به  - 7  ��

انستم این از مرکز همانیده دها و چیزهای ناخوشایند که نمی مواظب همنشین و قرین نبودم و دور و برم پر شد از آدم   -۸ ��

  خودم است. 

 ها سد راهم بود. ها و تأیید و توجه آن همانیدگی با آدم  - ۹��

  . از موش درون خود غافل بودم که چگونه همه بنیة معنوی مرا خورده و خالی کرده بود - 1۰��

ذهنی را کامالً  خواستم بخرم و حرص مناش می میل به خواستن و انجام دادن که مرا به افراط کشانده بود و همه   - 11��

 .کردمدر خود مشاهده می 

آوردم روی برنامه متمرکز شوم و متوجه  اصطالح خیر کرده بودم که زمان کم می قدر خودم را درگیر کارهای بهآن  -1۲ ��

  شدم، همه کارافزایی بود. 
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 ۲۶۰۳ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 ف یکسبِ شر دت ینفسِ خَس گر جُو

 فی رَد آن را بُوَد   یو مَکْر له یح

شدة زیر اتفاقات جدی  که همه ظواهر بازی خداست و فضای گشوده گرفتم درصورتی ها و اتفاقات را جدی می حرف   - 1۳��

  است. 

  دیدم.ها را نمی مقایسه، تقلید، کنترل، قضاوت، ستیزه و حبر و سنی و رنجش کوبیده شده داشتم، ولی آن  - 14��

 م.از همه مهمتر این نعمت بزرگ برنامه گنج حضور در خانه من بود و ناسپاس بود  -15��

 ۳1۰ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 تو  یِّو، فراموش   یّناسپاس 

 تو   یِّنوش نآورد آن عسلْ  ادی

 ۳11ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 لجَرَم آن راه، بر تو بَسته شد 

 تو خَسته شد چون دلِ اهلِ دل، از 
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 ۳1۲ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 و استغفار کن  ابیزودشان در

 زار کن یِهاه یگر ،یابر  همچو

 . های معنوی همه رفته بود و درهای آسمان همه بستهبرکت

 ۲47۲ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 دیمُر یمُشک گردد ا  ی تا که پُشک 

 دیدر آن رَوْضه چر دیبا هاسال 

ها من را متعهدانه دوباره به این برنامه وصل کنه جبران مادی بود که در طی این  نست بعد از سال ا شاید تنها چیزی که تو

  افزودم. ها هرگز ماهیانه آن را قطع نکرده بودم و پیوسته بر مبلغ آن می سال 

             با سپاس

 بتول از مشهد 



 

 

 

1147قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

 با عرض سالم 

 «کشم.کِشم، حداقل بدانم از کجا می اگر درد می »

تواند مرا تحمل کند و به  شوم، نمی شوم. با هرکسی وارد رابطه میرو می ه زنم، با شکست روبدست به هر کاری می 

شود. اصالً اخالق و رفتار و  نیمه رها می شود و نصفه و  گیرم، عملی نمی شود. هر تصمیمی که می درد منجر می جدایی و  

 .شودسازی منجر می اش به درد و شکست و مسئله ام یک جوری است که همه زندگی 

که علتش چیست؟ یا    اماش کجاست؟ هیچ از خودم پرسیده آید و سرچشمه ها از کجا می دانم این مصیبتحال آیا می 

کنم که من یک  نه، مدام در حال ناشکری و ناسپاسی و ناسزا گفتن به همه هستم و خودم را مدام تحقیر و تخریب می 

کنم ام را سرزنش می های معمولی فرق دارم و مریض هستم و مدام خودم و خانواده انسان بدبخت هستم و با بقیة آدم 

 طوری باشم؟ که من چرا باید این 

کنم کنم پیشرفت نکردم و برای همین خودم را مالمت می خوانم، ولی احساس می های زیادی است مولنا می یا من سال آ

 کنم؟و احساس ناتوانی می 

کنم و به این نتیجه  گیری میاش اندازه درآوردیهای منکنم و با ذهنم طبق مالک آیا پیشرفت خودم را با بقیه مقایسه می 

 شوم؟ رفت نکردم و بنابراین ناامید می رسم که من پیشمی

ترین اشتباهی که  پرسم که چرا این احساس را دارم؟ آیا با کوچک کنم؟ هیچ از خودم می آیا احساس جبر و ناتوانی می

 کنم به سرزنش خودم که من چرا مثالً خشمگین شدم؟ کنم و شروع می کنم، احساس پشیمانیِ همراه با مالمت می می

آیا  ذهنی را شناخته خوانم؟ آیا منام که من چرا مولنا و گنج حضور می را برای خودم روشن کرده آیا این قضیه   ام؟ 

ها پرهیز ذهنی است و بنابراین از آن هایی و چه فکرهایی از منتوانم تشخیص بدهم که چه کارهایی و چه حرف می

 کنم؟می



 

 

 

1147قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

شوم و به درد و جدایی منجر  ر با هرکسی وارد رابطه می کشم. اگکشم، حداقل بدانم به چه علت درد می اگر درد می 

ای قدغن است و اگر هزاران  ها همانیده است و چنین رابطه شود، حداقل بدانم که به این علت است که این رابطه می

د جدید  رابطه برقرار کنم، باز هم همین است. بنابراین دیگر نیایم خودم و دیگران را سرزنش و تحقیر کنم و دوباره در

 .درست کنم

حداقل بدانم که این حرف از همان مریضیِ    کنم،کنم و احساس ناتوانی و ناامیدی می اگر پیشرفت خودم را مقایسه می 

 .یعنی بدانم قضیه چه هست، بدانم صورت مسئله چه هست  ، خواهم از دستش خالص بشومدرونم است که من اآلن می 

چه  ذهنی را شناسایی کنیم و آن که حرف من ذهنی. کار ما چیست؟ اینزند؟ من چه کسی حرف از ناامیدی و ناتوانی می 

دهد توجه نکنیم و جدی نگیریم. پس بنابراین احساس پشیمانیِ همراه با مالمت و سرزنش و احساس کوچکی  نشان می 

 .ذهنی است و کارافزایی استو ناتوانی، همه درواقع دوستی با من 

مشکلی ندارم و یک آدم کامالً سالم    هاست، وگرنه من هیچ خاطر همانیدگی های من بهی حداقل بدانم که تمام بدبخت

 .ها را به من تحمیل کرده، حداقل این را بدانمهاست که اینهستم، دید حاصل از داشتن همانیدگی 

د کار کردم، با ذهن  اگر صدبار تصمیم گرفتم که خودم را با مولنا درست کنم، ولی موفق نشدم، به این خاطر است که ب

طور نیست که من نتوانم. اگر موفق  کار کردم و تعهدم به این کار ذهنی بود، قانون جبران را رعایت نکردم، وگرنه این 

 .نشدم، قطعاً نخواستم، حداقل این را بدانم

 ۳۰۶7 شمارة  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 ؟یبندی که درد ندارد چراش م یسر

 ؟یماری را به ب رنجی تنِ ب  ی نه  چرا



 

 

 

1147قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

همه همه درد و مسئله برای خودمان درست کردیم؟ برای چه این ما دراصل هیچ بیماری و یا مشکلی نداریم، برای چه این

ذهنی این بالها را سر ما آورده است. آیا ما مجبوریم خودمان  دنبال همانیدگی هستیم؟ ما هیچ مشکلی نداریم، این دید من

 را بیمار کنیم؟

 1۰7۰ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 به لغ  یکه رنجور غمبریگفت پ

 چون چراغ رد یرنج آرد تا بم

 رنجوری به لغ یعنی خود را بیمار نشان دادن، تمارض*

کند دستمال بستن باعث  جهت مریض شدن، به سَری که درد نمی گوید پیغمبر فرمود که خود را به مریضی زدن، بی می

 .شود، تا انسان مثل چراغ خاموش شودمی رنج و درد 

 با تشکر و سپاس 

 فرشاد از خوزستان 

 

 



 

 

 

1147قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

 . و ابیات انتخابی  ۲15۲، غزل ۹47با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین برنامه 

 . موضوع: مشکل هر انسانی دید اوست و ایراد از خودم است  

       خداوند عشق   نامِبه       

 ۲15۲ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 رخِ گلفشانِ تو  وآنسخت خوش است چشمِ تو        

 دل؟ راست بگو به جانِ تو  یادوش چه خورده 

 گر است نامِ تو، پُرشِکَر است دامِ تو فتنه       

 با طرب است جامِ تو، با نمک است نانِ تو 

تکلیف را مشخص می کند که چه بسیار شادی  اول غزل مولنای جان  بیت  با چشم  بخش و شادی در  آور است که 

افشان سازم و در همگان عشق و زندگی و در همگان خداییت  درون و بیرونم را زیبا و گلگون و گلبین تو ببینم و  عدم 

نه دردافشان و درد پخش  ،  هاست و شادی پخش کنافشان باشم که خالق تمامی زیباییرا شناسایی کنم و همواره گل

ه من است و دید غلط دوبین و دویی  که اصلم از زمان الست از جنس شادی است و طربناکی و هرچه هست مربوط ب  کن

ولی وقتی با خلوص نیت و خضوع و اضطرار و فروتنی و عاجز    ،ست که یادم رفته استیام فضاگشایمن. جنس اولیه 

شود و فتنه و آشوبی در دل و درونم  بینم و مرکزم عدم می بودن با دل و جان از تو یاد کنم، جنس اولیه خودم را می 

ای و آمدنت بهر چه بود و به کجا خواهی رفت؟ و چقدر شیرین و دلنشین است  شود که از کجا آمده که فراموشت ن  ایجاد

پذیرد، که آرامش  شوم و در نان و محصول و برداشت و اعمال و رفتارم تأثیر می آور وقتی که در دام تو اسیر می شادی  و



 

 

 

1147قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

سازم. از جمله  مند می ثیرات آن دیگران را بهرهأت شوم و هم از  مند می بخش است که هم خودم از آن بهره دارد و لذت 

 . مورد است های آن بی ذهنی و دخالت کردن اعضای خانواده و اطرافیانم و در این کار من

 ۲۸4۰ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی؟       

 سحری چو آفتابی ز درون خود بر آیی 

توانم جمال پُر از نور تو را در درونم احساس  سراسر وجودم را تاریکی فراگرفته که هنوز نمی ولی مرا چه شده است که   

گذارد آفتاب و شمست در درونم طلوع  ذهنی چیست؟ و این دید دوبین و دویی چیست که هر لحظه نمی کنم؟ این من 

 سبب که اصل عهد الستم است، تابان گردد؟ صورت شادی بی کند و به 

 ۸1۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گوشت و پوست   ی است، باق  دید  یآدم       

 اوست   زیاست آن چ دهیچشمش د هرچه

دهد که مشکل هر انسانی دید اوست که ایراد از خودم است و از کیفیت هشیاری  جا مولنای جان جوابم را می در همین   

ها در همگان پوست و گوشت و ظواهر و  برحسب همانیدگی ذهنی و  حضورم که با دید غلط دوبین و دویی و با چشم من 

شود که مرا از جنس  بین است که باعث می نگرم و سطح هشیاری حضورم را که همان دید عدم چیزهای سطحی را می 

یعنی من با مرکز    ،نگر شوم. و دید آن است که دید دوست باشدهشیاری حضور خداگونه سازد پایین بیاورد و سطحی 

 . بین همگان را ببینمعدم و پرهیز از همانیده شدن دوست و خداوند را به مرکزم بیاورم و با چشم عدم

 



 

 

 

1147قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

 1۳۲۹ل، بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّم

 کبود  ة شیش  یچشمت داشت  شی پ      

 نمود ی ز آن سبب، عالَم کبودت م 

ها را بر روی چشمانم قرار داده و برحسب  شیشه کبود همانیدگی  مشکل هر انسانی دید اوست و ایراد از خودم است که 

بینم و  همگان را از جنس درد می   ،نگرم. اگر عینک درد بر روی چشمانم استها جهان پیرامون و اطرافیانم را می آن

 . سبب و خداگونه دیدن و طربناکی و بانمکی خبری نیست هایم را منتقل که از شادی بی دردها و رنجش 

 1557 شمارة  غزلشمس،   دیوان وی،  ولم

 خدا مَلولم یِ از بندگ      

 که به جان گلوپرستم  رایز

 مَنْ جَعَلَ اَلْـهُمُومِ هَمّاً خود       

 لفظِ رسول خوانده استم از

 ی بر دلِ من نشسته دود  چون      

 زود چو گَرد برنَجَستم؟ چون 

  توانم تسلیم شوم و بنده شایسته خداوند گردم نمی ام  ذهنیمشکل هر انسانی دید اوست و ایراد از خودم است که با من 

بین را جایگزین سازم و از طریق خرد  ذهنی خود را کنار بگذارم و دید عدمتوانم عقل من و ایراد از خودم است که نمی 

عکس  بینم و یک خدای ذهنی را منچیز را ذهنی می ذهنی همه الهی ببینم و عقل خرد کل را پیدا کنم. چراکه با دید من



 

 

 

1147قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

ها را در  شوم و آن پرست می پرست و باورپرست و همانیده پرست و مقام و شکم   کنم و یک خدای ذهنی را عبادت می

که اگر به گفته حضرت  درحالی   ،خورمها را می ها و غم از دست دادن آن دهم و غمِ کم و زیاد شدن آن مرکزم قرار می 

های دنیوی او را  خداوند غم   ،هایش را به غمی واحد محدود کندهرکس غماگر  »  اند که رسول گوش فرادهم که فرموده

هم زنده شدن به    آن   هایم را بدهم که برود و یک غم برایم باقی بماند و یک مقصود باید تمامی غم «،  برداز میان می 

پوش نموده است و  و سیاه   ها فراگرفته ها و درد حاصل از آنبسا که دل و درونم را همانیدگی ولی چه   ، زندگی و خداوند

 ها چون مرغ جذبه از آشیانه خود بپرم؟ توانم از روی همانیدگی که نمی  ام را چه شده است عقل و شعور و دانایی ایزدی

 ۳1۳7ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 دیبرگز نی گفت: رُوْ، هر که غم د      

 دیبُر  یها خدا از وغم  یِ باق

ایمان بیاورم و اعتماد کنم به گفته پیامبر اکرم که اگر یک غم    ایراد از خودم است که مشکل هر انسانی دید اوست و   

های دینی را خداوند مرا  نه غم و اندوه باورپرستی   ، زنده شدن به خداوند و یک غم زنده شدن به دین را داشته باشم

و مرا از غم    سازدو عملم جاری می م خردش را در فکر  او هر لحظه برای هر چالش و برای هر گرفتاری  دهدنجات می 

 . گرداندها آسوده و رها می آن

 4۰5۳ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 اند تن بوده   کیَهردو   طان، ینفس و ش      

 اند را بنموده  شی دو صورت خو در
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 4۰54ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 بُدند  کی  شانیاکه  فرشته و عقل،  چون        

 هاش دو صورت شدند حکمت  بهرِ

ذهنی من نماینده ابلیس بزرگ که همان نیروی  دانم که من مشکل هر انسانی دید اوست و ایراد از خودم است که نمی  

 . گذارد که فضاگشایی کنم و تسلیم شومهمانش در جهان و شیطان است جلوی مرا گرفته است و نمی 

شود و ما را از  ها زندگی می تک ما انسان در جهان است که در وجود تک ابلیس همان نیروی همانیدگی و تولید درد   

سوی زندگی و خداوند  شوم و به ولی اگر فضاگشایی کنم و تسلیم از جنس فرشته و خداگونه می ،  سازدجنس خودش می 

خداگونگی    باشد و قسمتی ازو این هشیاری حضور که خداوند در درونم نهادینه کرده است امتداد خودش می   کشیده

 . های خودش است که در دو صورت و در دو قالب قرار گرفته است خاطر حکمت خودش و به 

 14۸۹ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 نَفْسَنا  اگفت آدم که ظَلَمْن      

 او ز فعلِ حق نَبُد غافل چو ما

آیا می  بگویم که خداونداو حال  آدم  مانند حضرت  و  ،  توانم  به خودم ظلم  با عقل ناقص و جزوی  ستم کرده من  و  ام 

.  امهای دردزا این بالها را بر سرم درآورده ام و براساس انگیزه گیری نمودهام فکر و عمل و تصمیم ذهنی در زندگی من

 : سوره اعراف ۲۳اشاره دارد به آیه 
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 ( ۲۳ یة(، آ7اعراف )  ةسور  م،ی) قرآن کر

 .«أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا »

  انکاران یاز ز  نه یهر آ  ، یو رحمت روا مدار  ی اوری. و اگر بر ما آمرزش نمیآدم و حوّا گفتند: »پروردگارا به خود ستم کرد»

 .««بود  میخواه

کنم و با فضاگشایی و مرکز ذهنی را رها می ذهنی و نظم من بعد دیگر عمل من توانم به خودم بگویم که از این به  آیا می 

توانم به  سازم؟ و آیا می ام جاری می نظم عقل تو را در زندگی   ،عدم که نهایت رعایت کردن ادب در پیشگاه توست

خواهم به زندگی وصل  که من می درحالی   ،سازدذهنی مرا از زندگی محروم می خودم بگویم که شکایت و نالیدن با من 

 باشم و با فضاگشایی شراب نابت را در وجودم جاری سازم؟ 

 ۲۳11مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 از تو بس  میخواه  دهیما د نیبعد از ا      

 نپوشد بحر را خاشاک و خس  تا

ها و دردهای حاصل  همانیدگی خواهم که این خس و خاشاک  بین و دید نظر را می خداوندا بعد از این فقط از تو دید عدم 

 . بین مرا نپوشاند تا بتوانم روی دریای یکتایی تو شناور گردماز آن دید عدم 

 14۶۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جمله تن را در بَصَر   نیدر گداز ا      

 نظر رَوْ، در نظر رَوْ، در نظر در
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ها همانیده هستم با لطف و عنایت و مرغ جذبه  دهند که با آن می و خداوندا بعد از این تمام چیزهایی که ذهنم مهم جلوه 

دهم و فقط با  بین تو را قرار می گذارم و فقط دید عدم دهی، کنار می شده تو که در اختیارم قرار می تو و فضای گشوده 

 . بینمهشیاری حضور تو می 

 ۳۲۸ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 نِهْ   شی خوبارِ خود بر کَس مَنِه، بر       

 بِهْ   شی را کم طلب، درو یسَرور

روم که تمامی مسائل را خودم برای  پذیرم و زیر بار مسئولیت می پس بنابراین مسئولیت کیفیت هشیاری حضورم را می  

ام و خودم هم باید خودم را نجات دهم و به خودم کمک نمایم و این بار مسئولیت را بر روی دوش  وجود آورده خودم به 

دانم نباشم و درویشی و  چیز را می که رئیسم و یا من همهدنبال ایندیگران قرار ندهم و بر گردن دیگران نیندازم و به 

کمکم  ،  توانیدانی و فقط تو می فقط تو می   ،دانمتوانم و من نه می که من نه می  تواضع و فروتنی تو را در پیش بگیرم

تواند شادی و عشق  توانم گل تولید کنم و هم می هم گل هستم و هم می   عبارتی دیگر منپس به  م ساز.اکن و یاری

افتم و چه شرابی است  ام، با فضاگشایی در دام زندگی می ذهنی زندگی از من بیان شود. وقتی که فتنه افتد در پارک من

 . آفرینانگیز است و شادی که چقدر طرب

 . کندار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می منتهای کائنات سرگرم کو در پایان وقتی که خرد بی 

 ۳۰۸7مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه یا      

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 
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 . پر انرژی و سالم بمانید 

 . خیلی ممنون، خدا نگهدار شما

 . زهرا سالمتی، از زاهدان  
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 ۸۶7برنامه شمارة 

 ۲۰۲۸غزل شمارة     

 ۲۰۲۸ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 نشستم در نار تا به گردن   یگرچه بس 

 تا به گردن  اریدر آبِ وصلم با  اکنون

هایی که تو  ها و سختیبا زحمت   ،کردمذهنی نشستم و با ادعا و گمان خویش فکر می خداوندا تا به گردن در نارِ دردِ من 

از من ام. چه اکنون به اصل خویش زنده کشیدم هم  هااین مدت  پندار کمال شده و  ناآگاهی فراوان دچارِ  با  ذهنی  بسا 

 مزد گرفتم.نابِخردم با بیگاری کشیدن فقط کار بی 

ذهنی با عوامل بیرونی  نتیجه همه براساس من است و این کارهای بی   )نابارور(  اما با لطف زندگی آموختم فلکِ ذهنم عِنین

ناظر    طور کامل درحد توان بگشایم، تا با کمک حضوربه   اکنون هشیارانه فضای درونم راگیرد. پس باید همنشأت می 

تدریج از ذهن خارج شده و ترازویِ میزان هشیاری حضور در من بال رود. تا از طریق مرکز عدم کار ناتمام ذهن را  ه ب

 .که تا به گردن هنوز باقی مانده تمام کنم و بار دیگر به آب حیات وصل شوم

 ۲۰۲۸ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 گفتم که: تا به گردن در لطفهات غرقم

 قانع نگشت از من دلدار تا به گردن 

اما دلدار راضی نشد و گفت نه تو از طریق یک خدای  ،  های تو بسیار غرق گشتمبه معشوق گفتم من تا به گردن در لطف 

هاست  ذهنی و چسبیدن به همانیدگی زنی؛ چراکه این احوالت خوشی بیرونی تو از لطفِ منگونه حرف می بَدلی با من این
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اکنون به من زنده  کنی همها بلند شده و با کژبینی، هشیاری حضور را به تجسم درآوردی و فکر می از طریق آن که هر دم  

 شدی. 

وجوش ذهنِ تو دائماً در  که جنب جوشد، درصورتی سبب می لطفِ من با خاموشی ذهن از طریق مرکز عدم با شادی بی 

به هر عوامل بیرونی بی دخالت باش  ا فضاگشایی پیاپی نسبتچرخد. پس اینک بها میدنبال سبب هر وضعیت بیرونی به 

  ام غرق شوی.کران هستی و در مرکز عدم هیچ شریکی قرار نده تا در لطف بی 

 ۲۰۲۸ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 روی گفتا که: سر قدم کن، تا قعرِ عشق م

 کار تا به گردن  نیا دیَکه راست نا رایز

ت باش تا با فضاگشایی  اات را ببُر یعنی در این کار مراقب هشیاری ذهنی نادیده بگیر و سر منزندگی گفت فکرهایت را  

سمت جلو حرکت  یعنی در این کار بدون دخالت ذهن به   ، گاه در قعرِ عشقِ من بروهایت به صفر رسد. آن مداوم همانیدگی 

که با یک چیز  شود. ولو ایندرست نشان داده نمی   وقت نخواه راه روشن را با دیدِ ذهن ببینی زیرا راه روشنکن و هیچ

توانی به من زنده شوی. پس آگاه باش من خارج از ذهن بدون  نمی   هم همانیده شوی باز تا به گردن فرورفتی و کامالً

 .نشستم  هایی در مرکزت مدام در همین لحظه ابدیت مستقرچینهیچ نقطه 

 ۶5۲ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 نداند  ری کند بنده و تَقد ریتَدب          

 خداوند نماند  رِیبه تَقد ریتَدب
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 ۶5۲ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 ندیچه ب داست یپ  شد،یندیبنده چو ب          

 نتواند   ییخدا  کیبکند، ل لَت یح

 کاو راست نهادست  د یدو چنان آ  یگام          

 که داند که کجاهاش کشاند؟  وانگاه 

 مکن، مملکتِ عشق طلب کن زهیاِست          

 مملکتت از مَلِکُ الْموُت رهاند  نیکا

  خبرکه با تدبیر کردن از تقدیر خداوند بی کند تا صالح کار خود را بهتر بداند درصورتی ذهنی خود تدبیر میانسان با من  

ها به دام ذهن  اندیشه شود، زیرا فضای درونش بسته و با  ندیشد پیداست که کارش حل نمی ااست. وقتی با ذهن می 

ست که در فضای  ا  همتاکند همان داننده عالم خداوند بی ماند؛ پس تنها کسی که تدبیر می جا اسیر میآن   حیله کرده و در

چه بهتر که به عشق او اعتماد کنیم و در راستین بودن دو قدم    ،داندشده تقدیر هرکسی را بهتر از خودش می گشوده

کار فرم و با فضاگشایی با او هماهنگ شویم تا از طریق مرکز عدم با امتداد هشیاری به هرکجای  یعنی با ان  ؛گام نَهیم

 خوب جهان کشیده شویم.

 ۲۰۲۸ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 کن یتوست ل نِی جان نَعل  یگفتم: سرِ من ا

 بار تا به گردن  نیا  دهیدو د  یشو ا  قانع
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ام همانند کفشی در زیر پاهایت قرار دادم؛  ذهنی بینی سر من مگر نمی   ،خدا گفتمبار شتاب زده و با گستاخی زیاد به    این 

 .بار تا به گردن قانع شو دیگر   دست تو سپردم، پس اینیعنی اختیار را تماماً به 

 ۲۰۲۸ شمارة  غزلشمس،   دیوان ولوی،  م

 کز انتظارِ گلها یگفتا: تو کم ز خار

 خاک بود نُه مَه آن خار تا به گردن؟  در

مدتِ نه  این خارِ گیاه گل سرخ در خاک به   ، بار معشوق با مثالی ساده برایم گفت  قدر از مَنیَّت پُر شده بودم که اینآن

،  نیستیاما تو ای انسان کمتر از گل سرخ که  ،.کند تا به یک گل سرخ زیبا تبدیل شودنشیند و صبر میماه به انتظار می 

جا صبر داشته باشی تا به یک انسان کامل تبدیل  اندازه نه ماه خون بخوری و در آن چطور در شکمِ مادر توانستی به 

  .صبری شده و به من اعتماد نداریدانم چرا در تبدیل هشیاری جسمی به هشیاری حضور بی ولی اکنون نمی  ، شوی

 ۲۳5۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چونکه قَسّام اوست، کفر آمد گِله         

 صبر مِفتاحُ الصِّلَه د،یصبر با

 ۶۰۰ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 سَر کُلَه   ابد یب مانیصبر از ا        

 لَه  مانَای  فاَل صَبْرَل  ثَیْحَ
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ید.  آذهنی در این وسط کفر به حساب می عنوان من وقتی که قسام خداوند عادل است پس گله و شکایت کردن ما به 

گیرد و کسی که از استعداد فضاگشایی  پس صبر تاج را از ایمان می . کلید بخشایش و لطف ایزدی در صبر کردن است

 سرش بگذارد.   تواند تاجِ شاهی را بربرخوردار نشود، نمی 

 ث یحد

 .«مَن ل صَبْرَ لَهُ، ل ایمانَ لَهُ »

 نباشد.«  مان یرا ا یرا صبر نباشد، و  سهرک»

       زهره
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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  تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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