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1023 پیغام عشق قسمت پروين از مهاباد خانم    

 گنج حضور همراهان با سالم بر پدر معنوى استاد شهبازى و 

  ٩2٤گرفته از برنامه بر           

   ٤0۵3بیت   ، دفتر سوم  ،مثنویمولوی، 

  اند هر دو يک تن بوده  ،نفس و شیطان

 اند در دو صورت خويش را بنموده 

 ٤0۵٤ بیت  ، دفتر سوم  ،مثنویمولوی، 

 ، كه ايشان يک بدند چون فرشته و عقل 

 هاش دو صورت شدند بهر حكمت 

ذهنى را درست كنیم كه نفس  ، من داريم برويم ذهن   شويم يعنى در اين لحظه گفتیم قدرت انتخابمنقبض مى ما    ى وقت         

   .، از جنس شیطان است، اين با شیطان يكى است است 

د  ، نماينده شیطان است و شیطان هم در واقع نماذهنى ما، من، پس اين نفس ما اند نفس و شیطان هر دو يک تن بوده          

 .بیندى صورت م ،تِصوراين جهانى است كه چیزها را ب ایهش كش تمام 

 ای است به نام شیطانيک موجود زنده   كنیدهای اين جهان را با هم جمع  ها و درد شدگی هويتشما بگويید مجموعه هم  

ى شیطان درست  ر يک اب  .، هفت خوان رستمپهلوانهای شاهنامه  ی است مثلييک فضا  .يک فضاست  ،ولی نه مثل انسان

ايران هم يعنی كل در واقع    . شما هست  يعنی،  ابر روی سر پهلوانهای ايران هست اين    سفید،ديو    .، ديو درست كردكرد

  . ىي، نه جغرافیا، در آن معنا، زندگى ئناتكا



   

  

 

1023 پیغام عشق قسمت پروين از مهاباد خانم    

و درد را روى انها    ى انسانها پهلوانان خدا هستند و شیطان يا ديو اين ابر همانیدگ   .پس در روى زمین انسانها هستند         

به وسیله آن    خواهدمی  كند برود به ذهندر اين لحظه انتخاب مى كسی  هر  .شويممى كشیده و ما داريم به وسیله آن جذب 

 .ابر درد استآن  . ابر كشیده بشود

در دو صورت  اند  بوده نفس و شیطان هر دو يک تن    :گويد، براى همین مىبراى اينكه كشیده نشويد بايد فضا را باز كنید 

 .آن

، وقتی فضا را باز  ، فرشته يعنى فضاى گشوده شده امّا فرشته و عقل   ماست درونى هم نفس    ،طورى است بیرونى   آن           

وقتی شما انتخاب    .اين هم يكی است،  ، يعنی خداوند س زندگی است و عقل كل گشوده شده كه از جنكنید اين فضای  می

  .كندما فكر می او از طريق ش .شويد ، از جنس خداوند می شويداز جنس فرشته می  ،د كنیفضا را باز می  ،كنیدمی

فقط صورت   ،هستند نفس و شیطان هر دو يكىپس بنابراين    ،شويداز جنس نفس مى  ،رويد بال می كنید وقتی مقاومت می 

هاى خداوند دو صورت  حكمت بخاطر    هستند،، فضاى گشوده ما و عقل كل هم يكى  و حضور ما شان متفاوت استيظاهر

؟ يا از  يا از جنس فرشته و عقل كل ؟  جنس شیطان هستیدحال در اين لحظه ببینید كه از  .  انددو نمود پیدا كرده  اند،شده 

 .  ن تشخیص بدهیدخودتا  ؟داوند جنس خ

لزومی به دعا    .كندمی   از جنس فرشته هستید خدا شما را حفظ   .گیردبدان كه خداوند تو را می   ،خب از جنس نفس هستید 

ت را  نه ديگران ؟ شخص شما كندجنس را چه كسی تعیین می  .عیین كنیمنیست ولی لزم است كه ما جنسمان  شما    .، 

گشايی  پس قدرت فضا  .شوممن عصبانی می   ،زنندی می ي، حرفهاكنند من راريک می دارند تح  خبريد  توانید بهانه بگینمی 

 .شويد، از جنس خداوند مى داريد مىتان را با فضاگشايی بر یل زندگّ ؟  شما در اين لحظه قدم اواند و صبر را برای چه گفته 

                 

                          پروين از مهاباد ، با تشكر 



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   خانم خورشید از مهاباد  

 به نام خدا 

  محترم یها ی و گنج حضور یشهباز ی با سالم خدمت جناب آقا

 2 ۀيآ ،(٩٤)  انشراح  ۀ سورقرآن كريم، 

 «عَنْکَ وِزْرَكَ  وَوَضَعْنَا»

 «م؟يارا از تو فرو ننهاده نیبار سنگ و»

  شه یهم  ؟مياز تو فرو ننهاد  نیو بار سنگ  2  هيآ  خواندم، ی و سوره انشراح را م  كردمی كتاب مقدس قرآن را باز م  ی وقت

  دا یوقت جواب سوال را پ  چیو ه  زند؟ی با انسان حرف م  یزیاست و خداوند در مورد چه چ  یچه بار  نيسوال بود. ا  ميبرا

دادند و من به جواب    حی جان توض  یوره انشراح را از زبان مولناس   ،یشهباز  یآقا  ۶30در برنامه    نكهيتا ا  كردم،ی نم

 . دمیام رسسوال چند ساله 

 هایو تمام گنج حضور  یجان و آقا شهباز  ی از مولنا  نیراه قرار داده و همچن  نيخدا را شاكر و سپاسگزارم كه مرا در ا  و

 .كمال تشكر را دارم

است    يی مخربش و با فضاگشا  یهابا فكر  كند،ی م   ت يما را اذ  شهیاست كه هم یذهنمن   نیبار سنگ  ن يكه ا  دم یفهم  من

 .كندی م  دایپ  یو نور خدا در آن تجل  شود ی ما باز م  نهیكه س

 1آيۀ ، (٩٤سوره انشراح ) م،يكر قرآن

 « نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَكَ أَلَمْ»

 «م؟يخود( نگشاد  یاز سو ی را )به نور اتنهیس ايآ»

 



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   خانم خورشید از مهاباد  

خودمان،    یاز سو  یانسان را به نور  نهی: سديگوی . خداوند خطاب به انسان مگريامالً قابل فهم است الن دمن ك  یبرا

 .چرا م؟ياخودمان، به خودمان نگشاده   یاریبه هش

 2آيۀ ، (٩٤سوره انشراح ) م،يكر قرآن

 «عَنْکَ وِزْرَكَ  وَوَضَعْنَا»

 «م؟يارا از تو فرو ننهاده نیبار سنگ و»

  ی اریدر پشت انسان بصورت هش  ستيو آثار آن است كه بار   یذهنمن  ن ی. بار سنگشناسمی من م  گريرا د  ن یسنگ  بار

  .یجسم 

قرار بوده پنج تا شش    نیبار سنگ  نيكه ا  میدانی . و همه ما ممياو برداشته  میبار را از پشت شما برداشت  نيا  ديگویم

  م ی و تسل  ميكردی در اطرافش فضا را باز م   كه اگر ما  یپشت ما باشد و خداوند هر لحظه با به وجود آوردن اتفاق   ی سال رو

  .شدی برداشته م  نیو بار سنگ ميشدی م ی ذهنو فارغ از من ميشدی م ه و ما به او زند زدی در ما حرف م   ميشدیم

 3آيۀ ، (٩٤سوره انشراح ) م،يكر قرآن

 « أَنْقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِی»

 .«كه پشتت را شكسته بود یبار گران  همان»

 ٤آيۀ ، (٩٤سوره انشراح ) م،يكر قرآن

 « لَکَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا»

 «.میات را بلند داشتآوازه و»

خودش را در مركز ما قرار داد، همه    تينهایو خدا ب  ميما به خدا زنده بشو  یهمان شناخته شدن ما است. وقت  آوازه

 .ميشوی پس ما شناخته شده م رند،یگی خدا را م   یو از ما انرژ كنندی مخلوقات عالم رو به ما م 



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   خانم خورشید از مهاباد  

 ۵ آيۀ، (٩٤سوره انشراح ) م،يكر قرآن

 «مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ»

 «.است  یآسان  یبا هر دشوار  ديتردی ب  پس»

و به كمک    می كنی و صبر م  میكنی تحمل م  ارانه یما درد هش  ی بود كه وقت  یذهنكندن خود از من  نیهم  های دشوار  نيا

 .میرسی م  یبه آسان  ديآی كه از آن ور م  ی مینس

 7آيۀ ، (٩٤سوره انشراح ) م،يكر قرآن

 « فَرَغْتَ فَانْصَبْ  فَإِذَا»

 « .بكوش یاسودیچون ب  پس»

 .مياز پشت ما برداشته شده، آسوده شد  یذهنما، چون من  مياسودیب

، فكر شما و عمل  شما   قيشما حرف بزند و از طر  قياز طر  خواهدی م   یخودتان كه زندگ   یرو  دیپس كار كن  یعن ي:  بكوش

 .كند. بكوش ت یشما، در جهان خالق

 8آيۀ ، (٩٤سوره انشراح ) م،يكر قرآن

 «کَ فَارْغَبْرَبِّ وَإِلَى »

 « .پروردگارت رو آور ی مشتاقانه به سو و»

 از مهاباد  د یشما، خورش ارادتمند 

 



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 نام خدا و با سالم خدمت جناب مولنا، آقای شهبازی و همه دوستان ه  ب

 .به ما نشان دادند  ٩2٩بررسی مختصر يكی از محورهای شر كه آقای شهبازی در برنامه 

 :قرين

 1٤21 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 هاها در سینه رود از سینه می

 ها از ره پنهان صالح و كینه 

شود  با تعهد محكم و پرهیز و درد هشیارانه و مداومت بیندازيم، به ما كمک زيادی می   های شر را ن محوراز اي  ما اگر يكی 

 .شودو كار ما خیلی راحت می 

های ديگه هم ريخته میشه،  ورهای شر ديگه و همانیدگی مح  ،يک كه )قرين( است اگر انداخته شود  شمارۀهمین محور  

   .شودمثل زنجیری كه قطع می 

و بحث، مقايسه،    های ذهنی انواع تقلید را ياد گرفتیم، ما غیبت، قضاوت، ناشكری، مقاومت، جر ين شدن با منما از قر

خت است و من مقامی ندارم  حسادت، حس نقص، خود كم بینی، حسرت، توهم اينكه ديگری مقام باليی دارد و خوشب

  .و مشهور نیستم و كوچک هستم

تر جذاب  تر،تر، بلد تر، دانشمند دلیل كنیم، رقابت اينكه كی پولدارتر، زيباتر، معنوی ی ادن رقابت بد ما ياد گرفتیم سر پز  

خود را    .شان دهیمخود را باهوش ن ، در جمع بظاهر باهوش .و يا حتی برای پذيرفته شدن به ما ياد دادند كه نقاب بزنیم

شجاع و زرنگ نشان دهیم و يا حتی خود    خود را   .دهیم  ن خود را با كالس و اشرافی نشا  .متواضع و خاكی نشان دهیم

  .را خالف و منحرف نشان دهیم



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

نیازی به اين همه كارافزايی و اتالف انرژی    ،د و پاك از هر نوع تقلید كه باشیم يعنی مركزی عدمكه بدون تقلیدر صورتی

به    . نداهفات و دانش غلط دادخرا،  رافما انحه  ها بها و كتابها چه جمع، چه تلويزيون و چه برنامهبرخی قرين .  داريمن

اريكی بود، جوری كه بايد كسی با من در تاريكی باشد  ها ياد گرفتم ترس از تكمترين چیزی كه من از قرين  :عنوان مثال 

م تنها در تاريكی باشم، چون تاريكی و شب و سكوت آن را دوست  توانو سی و پنج سال حسرت داشتم كه چرا نمی 

 . بودمآن را از دست داده و  داشتم 

بله روز و  .  ت دادن روز استشايد برای همه مهم نباشه ولی برای من مهم بود، زيرا كه از دست دادن شب مثل از دس 

   .شب هر دو زيباست

پس از اينكه دست زندگی، جناب مولنا، آقای شهبازی و دوستان  های ذهنی  اما با قطع كردن فیلم و قرين نشدن با من

يعنی    ها و تصويراتی كه در ذهن من جا خوش كرده بودند با آنها همراه شدم، همین ترس به تغییر را گرفتم و    عهدمت

جه شدم  متو،  از ذهنم پاك شدند و خودم را كه محک زدم و رفتم كوه خیالی و موجودات كامپیوتری و ساختگی  اشباح

ه كاذب بودنش بودم و اين مثال  ترسی كه متوج  ، ارانههشیاما ترس    البته ترس هنوز بود  .پنجاه درصد اين ترس ريخته

 . شايد كوچكترين چیزی بوده كه ياد گرفتم

جای عشق حقیقی، تعدد  ب  .شد ديگران را هم بسوزانمو باعث می   سوزاندم كه شبانه روز من را می چیزهايی ياد گرفت

جنگیدن و گردن كلفتی   .دبینی را ياد گرفتمو ب  بطه و يا كنترل و چسبیدن و چنگ زدن و ترس از دست دادن و انتقامرا

توان داشت  خدا می   ا تسلیم و فضاگشايی و با تدبیربه من گفتند حق گرفتنی است، اما نگفتند كه حق را ب  .را ياد گرفتم

 .نه با زور و ستیزه

البته اينها برای گذشته بود    .های تخدير و اعتیاد را ياد گرفتیم و توهم در توهم ايجاد كرديماهر  ،های اشتباهما از قرين

به سمت گنج    .جا جاری است رفتیماما با تسلیم شدن ما و هدايت ما توسط زندگی، به سمتی ديگر كه زبان زندگی در آن 

شود دوباره به درد و فالكت و  نش باعث می كرد  و آموختن عشق حقیقی، اما اينجا مسیری است كه رها حضور و آرامش 



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

با او قرين شده    ،مثال بخاطر اينكه بخواهیم كسی را نجات دهیم و او را تغییر دهیم  .شیده شويمسردرگمی و انحرافات ك

  خو و خالی شده و رشته كار از دست برود و ديو اين جهانی در ما جا خوش كند و دوباره ما را شود بد و همین باعث می 

 . نه و پوچی بكشاندسمت شهوات خشک كننده، حرص و طمع، كم بینی و نگرانی، خشم و كی  به

 ٤7٩ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 گریبر ديگران نوحه   ،ديده آ

 گریمدتی بنشین و بر خود می 

های اينترنت و  مه برناهای ذهنی به هر شكل كه هست، چه جمع، چه فرد، چه تلويزيون و اخبار و چه قرين نشدن با من 

 . حقیقی است، يعنی بیرون زدن از قانون خدا و حقیقتمنحرف شدن از مسیر  های غیر حقیقی، كتاب

پس به    . كشاندهای ترك شده و يا جديد می رعايت نكردن و پرهیز نكردن از هر كدام عواقب دارد و ما را به همانیدگی 

 خودمان كمک كنیم و  

البته  .  ی ذهنی نداشته باشیمهام و راضی و شاكر از تغییر خودمان باشیم و كاری با من انه بكشیپرهیز كنیم و درد هشیار

ها و ارتعاشات  نه اينكه در غار مخفی شويم، نه اينكه منزل را رها كنیم، بلكه فاصله درونی خود را حفظ كنیم و قرين حرف

ذهنی  ترين قرين را فراموش نكنیم و آن منته نزديک و الب  دآنها نباشیم و قرين بزرگان باشیم تا نتوانند ما را جذب كنن

است كه هنوز با كلی همانیدگی و باور غلط و كلی تعصب و مالمت در هر لحظه در كمین است تا هشیاری را   خودمان

 .بدزدد

 

 



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 ٩۶ مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 ند ادر حقیقت دوستانت دشمن

 كه ز حضرت دور و مشغولت كنند

بريم تا از  اه می ديگر چیزها به جمع و هر چیزی پن  و احساس تنهايی  : لی اين است كه ما بخاطر دليلی مثلكمینكته ت

های ذهنی به ما دادند، وگرنه روزی كه اين حس پاك  در صورتی كه اين احساس را هم من   .اين احساس فرار كنیم

شدن و يا پذيرفته شدن نداريم و از آن نقطه ديگر    يدهیازی به دبینیم كه ما چقدر برای خود كافی هستیم و نشود می 

تا زندگی فضای ما را    ،ها را بیندازيمكنیم تا همانیدگی روی خود خرج می   ، كنیم و تمام انرژی روژی خود را تلف نمی انر

 .نهايت و عمیق را بچشیمسبب و عشق بی تا شادی بی  ،باز كند

 12٤٤ شمارۀ، غزل  مولوی، ديوان شمس

 تا نیستی كشندت دست دست اين دوستان می

 از دستشان و دستیار خويش باش  دزد دست 

 با سپاس از همه 

 علی از تهران 
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 به نام خدا 

 !چیستسؤال نكنیم خدا 

 .بردما را از ذهن به فضای يكتايی می  ، تكرار ابیات مولنا

 ۶٤ ۀشمار  مولوی، ديوان شمس، غزل

 خواهی چنان دارم كه می ،  تويی دريا، منم ماهی

 ام تنهاكه از تو مانده  شاهی   بكن رحمت بكن

  . چگونه است؟ زبان زندگی سكوت استپرسد آب چیست و ی م نماهی  . انسان مثل ماهی در دريای يكتايی شناور است

قطره    .كنیمشود و با مركز عدم در آغوشِ رحمت خدا پادشاهی می باز می   وقتی ذهن را خاموش كنیم، فضای درون ما 

ما هم با سؤالهای ذهنی، عقل جزوی خود را    شود، ه بودنش را حفظ كند خشک می قطر  ، )جدا شود(  اگر بخواهد در دريا

  .میريمكنیم و در خشكی ذهن می ست جدا می دريای عقل كل كه خدا ز  ا  ،ثل قطرهم

 ۶٤ شمارۀ  ديوان شمس، غزل  ،ولویم

 تو ديدی هیچ عاشق را كه سیری بوَد ازين سودا؟ 

 تو ديدی هیچ ماهی را كه او شد سیر ازين دريا؟

مثل عاشقی كه سودای    ،ت كل دانستهر كسی كه خود را به عنوان جزوی از قدر  ،شودانطور كه ماهی از دريا سیر نمی مه

 .رودكند و جلو می شود و مدام فضا باز می يار در سر دارد از رسیدن به معشوق يا زندگی سیر نمی 
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 182٩ شمارۀ  ولوی، ديوان شمس، غزلم

 ای تو قرين و يار من   ،گفتم دوش عشق را

 اين كنار مناز  هیچ مباش يک نَفَس غايب 

ای قرين و    :به تلۀ ذهن نیافتادم و گفتمبا سؤال كردن    ،دمرا برای آمدن معشوق گشو   دوش زمانی كه فضای درونم

 .حتی يک لحظه هم مرا به حال خودم رها مكن . خواهم از تو دور شومهم نمی همنشینم به اندازۀ يک نفس 

 182٩ شمارۀ  س، غزلولوی، ديوان شمم

 ز چشم من شو منی، دور م نور دو ديدۀ 

 شعلۀ سینۀ منی، كم مكن از شَرارِ من

خدايا    .كندفرّ ايزدی از مشرق عدم تو طلوع می تابش نوريست كه با    ،تابدما می   دريغ از چشماننوری كه بی   !خدايا

 .متت را با چشم عدم ببینیمسؤال نكنیم و اسرار و حك  چشم ما را از شک و مقايسه و ديدن بر حسب همانیدگیها بشور تا

 .كشد كم نكنزنده شدن به تو شعله می  كه به شوقهای عشقی خدايا از شراره

 18٤7 بیت  ، دفتر سوم  ،مثنوی ولوی،م

 زودتر كشفت شود  پرسی،چون ن

 بود تر مرغ صبر از جمله پران 

كنیم، اگر صبر  چیز« توصیف می ورت » « را به ص »ناچیزرويم و يک  ن میاگر  سوال كنیم خدا چیست و چگونه است به ذه

 .دهدپرد و زندگی پاسخ می می  شیاری ما از قفس ذهن بیرون كنیم مرغ هو



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   خانم ديبا از كرج  

 .رساندرود و طالب حقیقت را به مقصد می ه صبر از پرندگان ديگر تیزتر می ندپر

 ٤80 شمارۀ  ن شمس، غزلولوی، ديوام

 قضا نتانم كردن دَمی كه بی تو گذشت 

 ر جز قضای تو نیست ولی چه چاره كه مقدو

توانیم  آيا می   .دهد باشیمدَمی كه به ما جان می توانیم ناظر بر دَم و باز ضاگشايی داريم و می شكر كنیم كه توانايی ف 

  .ای داريم؟ خیردا چارهآيا جز تسلیم به تقدير خ  خیر ... مثل نماز، قضای آن را بجا آوريم؟    لحظات عمر را برگردانیم و

 .كندارك می را مب ن لحظه آنچه كه برای ما مقدور استپس آشتی با اي

 ۶۵2 شمارۀ  ولوی، ديوان شمس، غزلم

 تدبیر كند بنده و تقدير نداند

 نماندتدبیر به تقدير خداوند 

 مصرع اول  ،ت چهارمیب ، ٤80 شمارۀ  ولوی، ديوان شمس، غزلم

 كدام حُسن و جمالی كه آن نه عكس تو اَست؟ 

 ، بیت سوم، مصرع دوم ٤80 شمارۀ  ولوی، ديوان شمس، غزلم

 خراب باد وجودم اگر برای تو نیست 
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ی كه در طلب زنده  بايی در دنیاست كه نشانی از عظمت و فرٌ ايزدی تو ندارد؟ خراب شود وجودكدام شكوه و زي !خدايا

بزرگی و جمال تو را در وجود  و  كندذهنیِ طلبكار و شكاك و ناراضی مرتب سؤال می كند و با منمی شدن به تو فضا باز ن

 .بیندخود نمی 

 322 شمارۀ  ولوی، ديوان شمس، غزلم

 از حد خاك تا بشر، چند هزار منزلست 

 مت، بر سر راه نمانمت شهر به شهر بُرد

و را  م تنسان به ذهن، مرحله به مرحله تو را آوردم و در اينجا هو در ا  ... نبات و حیوان و انسان  ك و جماد و  از مرحلۀ خا

و به روح  در شهر ذهن به تو قوّۀ تشخیص دادم تا با فضاگشايی، جنس خدا را در خودت شناسايی كنی    .كنمرها نمی 

 .نهايت و ابديت زنده شویبی 

 2۵82 شمارۀ  ولوی، ديوان شمس، غزلم

 جو ه شو و می در جُستن او با او همرَ

 ستی ای دوست زِ پیدايی گويی كه نهُفتَ

نهايت آشكاری ديده  ما در محاصرۀ عدم هستیم و عدم تنها پناه ماست كه از بی   .انیم خدا را جستجو كنیمتوبا ذهن نمی 

   .بدن ما خالء است و روح خدا به صورت عدم در جسم ما نهفته شده است ( درصد)  ٩٩.٩٩ .شودنمی 
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 ٤117 بیت ، دفتر پنجمولوی، مثنوی،  م

 د وصل تو مُردن خوش است بر امی

 آتش است تلخی هجر تو فوق 

اين آتش دوری    .تواند خودش را از طريق ما بیان كندزندگی نمی   وقتی ذهن ما خاموش نیست سؤال و جواب می كنیم و 

ت  ه همانیدگیهايی كه مثل بكند تا فضا باز كنیم و بی بسیار تلخ است ولی رحمت خدا با كن فكانش ياری می از زندگ 

 .ويمپرستیم، بمیريم و به خودش زنده شمی

 ٤028 بیت ، دفتر پنجم، مثنوی،  ولویم

 ی باشم به من حق بنگرديمُرده

 ور و رَد بِه از آن زنده كه باشد د

از همانیده    با دردهايی كه  با آدمها،  اگر  هیم خواذهنی می بهترِ من   شهرت، شهوت، مقام، و هر چه بیشتر  پول، شدن 

و شادی    گريزيم و با پاكی و فراوانیزيرا در پناه لطف حق می  (،هایدگی )نسبت به همان  بهتر استزندگی كنیم، بمیريم  

 .كنیمسبب، در آرامش زندگی می بی 

 183٩ بیت ، ولدفتر ا ولوی، مثنوی،  م

 در پناه لطف حق بايد گريخت 

 بر ارواح ريخت ،هزاران لطف كو
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 مردم  نش يگفتار اندر آفره، نامهاشفردوسی،  

 نخستین فطرت پَسین شُمار

 تويی خويشتن را به بازی مَدار

ما امتداد خدا هستیم كه از روز اَلست به زندگی بلی گفتیم و تا آخرين لحظۀ    . ستا   رت ما با نظم زندگی يكی ذات و فط

های ذهنی مشغول بازی با همانیدگیها  شماريم و خود را با سؤال ذهنی را هیچ ب زندگی، بايد به عهد اَلست وفا كنیم و من

 .نكنیم

 2777 شمارۀ  ولوی، ديوان شمس، غزلم

 آموزی كنی ان را چارهج  ه شاد آن صبحی ك

 ره او يابد كه تُش بیچارگی روزی كنی چا

و بادام پوك    ذهنی كارافزايی هر كوشش منكوشد پس ما با ذهن نكوشیم چون  صبح نزديک است و خدا در پی ما می 

به بیچارگی در من  .كاشتن است بتوانیم با خصوع و بندگی  توانم،  و نمی   دانم م و بگويیم: من نمی قرار كنیاذهنی  اگر 

 .كندزندگی چاره آموزی می 

 ٤13 شمارۀديوان شمس، غزل  ولوی،  م

 هر كه در خواب خیالِ لبِ خندانِ تو ديد 

 و رفت و خیالِ لبِ خندان ننشست ا  خواب از
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های خنده   .اردسبب د و او شادی بی   خندیرود، تو از طريق او می كند به خواب عشق می هركسی كه فضا باز می   !خدايا

ای كه در ذات  و ناپايدار است، تنها شادی و خنده  شدگی ذهن است پوچ سازی و شرطی براساس سبب ظاهری كه  

 .شده است پايدار استفضای گشوده 

 ٤033 بیت ، دفتر پنجمولوی، مثنوی،  م

 ای بديده لذت امر مرا 

 ه بهر امرَم در وفاجان سپرد

از لذت حقیقی و    ،كندساط مركزش را عدم می ه با حكم حق در فضای انبكسی ك  .دا انصتوا و خاموش باشید استخامر  

 .نهايت استشود و اين لذتیست كه با وفا به عهد الست پايانی ندارد و بی سبب برخوردار می شادی بی 

 1٩۶1 بیت  ، دفتر سوموی،  نولوی، مثم

 اين بارگاه نهايت حضرت است بی 

 صدر را بگذار صدر توست راه

كنیم و همیشه با اين لحظه آشتی باشیم، بدون اينكه به ذهن برويم    ن است كه روی خودمان كارراه يكی شدن با خدا اي

از مسیر است و  خواهیم برويم؟ صدر و منزلت زندگی لذت بردن  و سؤال كنیم خدا چیست يا ما در نهايت به كجا می 

كنیم تا ی می نهايت ما فضاگشايراه بی در اين   .خدا زنده شدم يا به  و   ه بگويیم من ديگر فهمیدم كرسیدنی وجود ندارد  

شود كه اين  كم كم آسمانی درون ما باز می  .ذهنی به همانیدگیها بمیريمآفتاب عدم از مركز ما طلوع كند و با غروب من 

 .آسمان در مقابل آن هیچ است
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 771 شمارۀ  مس، غزلولوی، ديوان شم

 مغرب عدم تو همچو مشرق اَجل تو همچو 

 سوی آسمان ديگر كه به آسمان نماند 

ام و يا  نقدر با ذهن نپرسیم كه من چگونه آند مولنا را به جان و دل گوش كنیم و خودمان را قضاوت نكنیم و  و در آخر پ

 ام؟چقدر پیشرفت كرده 

 ۶38 شمارۀ  مس، غزلولوی، ديوان شم

 راست نیايد چنان گشت و چنین گشت، چنان 

 د، مدانید كه چنديد یمدانید كه چون

       رامیبا سپاس فراوان از جناب شهبازی و ياران گ

 ديبا از كرج 

 

 

 

 

 



 

 

 

1023قسمت پیغام عشق   خانم سحر از انديشه  

        به همراهان گنج حضور سالم و درود با

  .نام )من( كه بسیار به وجود و حقیقی بودن آن باور دارنده اند ب آدمها يک تصوير جسمی در ذهن از خود ساخته 

 !اين من چه بسیار ابعاد از خود ساخته؟

  ...ابعاد ويرانگر

 .استو هم خود بسیار آسیب پذير   ندن دارداين تصوير هم قابلیت ضرر رسا

در ذهن است تا مورد لطمه قرار نگیرد و باورهای او زير سوال    ،و آدمی به جد مراقب اين تصوير ساخته شده از خود

صدد اثبات درستی و حقیقی بودن نقش  چون اگر اين نكته واقع شود، او ثبات خود را به راحتی از دست داده و در   .نرود

  !!!رانی است.... ويرانی دامنگیرثباتی شروع يک ويشود و اين بی اخته خويش می خودس

جای كمتری برای درك درست   تر باشد، شخص به همان نسبتبزرگتر و سخت  منهر اندازه كه اين تصوير ذهنی از  

 پس  . از واقعیت وجودی آدمهای ديگر در اطراف خود دارد

 11٩7 بیت ، دفتر پنجم  ،مثنوی وی،ولم

 ثبات  تمكین و ای دهنده قوت و       

 نجات ثباتی ده خلق را زين بی       

خرد فكر و عمل خود را در اين كالبد وجودی    .ذهنی كه دامنگیر زندگیمان شده بگیردستمان را از اين من!  پروردگارا

      .جاری ساز

 سحر از انديشه 
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های عشق خود، از كانال تلگرام آقای شهبازی كه در زير مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزيز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طريق ايمیل به  شود استفاده نمايید. در موارد استثنايی كه دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ايمیل آقای شهبازی ارسال فرمايید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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