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964 پیغام عشق قسمت از آمل  خانم زهره  

 با سالم 

   9۲6برنامه 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اسیرِ شیشه کن آن جنّیانِ دانا را 

 بریز خونِ دل آن خونیانِ صَهبا را

ز و از  یعنی برای مدتی روی خود متمرک  ؛ذهنی را اسیرِ شیشه کنی تو اگر من  گوید:دهد و می ف می یموالنا بهم قول شر

را یکی یکی  ها  ، همانیدگی و در مرکز عدم فعاالنه به کار روی خود مشغول بمانی  ذهنی لیستی تهیه کنی، های بد من عادت 

.  باشدمی   او   برابر با مردن  زیرا فاصله گرفتن ما از دیو  .مانددیو در شیشه حجت گرفتار می  شناسایی و بعد به حاشیه برانی،

می   ما همانمتوجه  که  ندارندیدگی شویم  زندگی  هیچ  چیزها  ،ها  دادن  غذا  از  می   یبنابراین  منعش  پرهیز سازیمبیرونی   ،

)عارفان حقیقی( که خروار    اآن جنیان دانبا  آید.شده می فضای گشوده که کمک ما از  . دهیمبرخالفش را انجام می کنیم، می

از آن ما  آن طرفی را نوشیدند و آوردند؛    خروار شرابِ به فضای عدم  و    د نرا بریزما  خون دل  ، که  میبگیر  ها شرابباید 

 .دنکن ترنزیک

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار 

 اند کالهِ هزار خسرو راربوده 

 ما را  ۀقبایِ لعل ببخشیده چهر 
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 این   عا  که واق،ش را بدزدد  یهاهمانیدگی   ،موالنا با ارتعاش عشق توانسته است مقام و شاهی کیخسرو را زیر سوال ببرد 

را کنار بگذارد    اشهمه قدرت و مقام شاهی   پس او توانسته این   چی؟  که آخر  ارزش دارد؟    چه   همه بزرگی مقاومِ دنیوی این

زیاد با    معمولی هستیم،  یهاحال ما که انسان   .رَوی کند و برودپری یا پنهان و از همه چیز دل بکند و به طور مخفیانه، پنهان 

ها باید در  سال   ،اما تا این پُشکِ به مشک تبدیل شود   .توانیممی ما    !چرا نتوانیم؟.  انیده نیستیمچیزها همچون شاهان هم

در    فزای جانتمرکز داشتن روی خود با کمک ابیات موالنا  تعهد و  تنها راه حلِ کار ما همان تکرار و  .عدم بچریم  این حوضه

مل  ٔ  مراقبه و تا روی خود متمرکز بمانیم،  ای شهبازی از ما خواستند  های اخیر آق بارها در برنامه و  که بارها    ، طول روز است

 : کنیم

 ۳۱96مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا کُنی مَر غیر را حَبْر و سَنی 

 کُنیخویش را بَدخو و خالی می 

 ۱۵۱بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 خود را رها کرده ست او   ۀمرد

 فو بیگانه را جویَد رَ  ۀمرد

 4۷9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نوحه گری ،دیده آ، بر دیگران

 ریبر خود می گِو، تی بنشین  مدّ
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 به گاهِ جلوه چو طاووس عقلها برده 

 گشاده چون دلِ عشّاق پرِّ رعنا را 

  .استدلشان گشاده شده   نهایتکه بی   باشد،او می ای همچو  های به حضور زنده ان و انس  موالنا  پرِّ رعنا همین   ،دلِ عشّاق

قدر روی خود متمرکز و با استفاده  ما باید آن   .ستا  نهایت گشاده ولیکن دلِ هر یک از ما بی   ،ذهنی داریمحال که ما ابتدا من 

یواش یواش  قرار دهیم تا  با شکر و صبر و پرهیز ، دگیزیرِ تشعشات نور و خرد زن از ابیات زیبا و بیدار کننده موالنا خود را

او    .بردعقل از سر ما می   شدهاین فضای گشوده   ، موقع پرهایش را باز کندبه   همچو طاووسی که . باز شودما )عدم(  فضای  

 . کنیمبه زیبایی پخش می   ،ریم و عشق و مَوِدَّت را در این جهانیگبینیم و می ش را می ایما زیبای  ،وردآما را به اداره خود درمی 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ز عکسشان فلکِ سبز رنگ لعل شود 

 قیاس کن که چگونه کنند دلها را؟ 

نورِ موالنا به ذات خدا  .  شودمی   ش آنی متوجه گرمای حضور   ، شودنزدیک می یت درون خود  یانسانی که با کمک ارتعاشِ 

  آید، و بهو ارتعاشی که از درونشان می با استفاده از همین ابیات و انعکاسِ زیبای بزرگان    البته .  شودفلکِ سبز رنگ لعل می 

که  سرمایه هوشیاری حضور باال برود،    ،قدر در درون افزایش یابدآن  ،حال قیاس کنید این نور و خرد   .دنکنجهان ساطع می 

   کند؟چگونه می وقت  آن  ها رادل 
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ک جرعه درآورند به رقص و طرب به ی

 هزار پیرِ ضعیفِ بمانده برجا را 

به   اشتههیچ تحرکی ند ،ستا   ضعیف و افسرده دل را که به جای مانده  ذهنیِمن  هزار پیرِ ، چگونه کند، به یک جرعه شراب

 .کند، زنده می آوردرقص و طرب در می 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اند چه جایِ پیر که آبِ حیاتِ خلّاق 

 جان دهند به یک غمزه جمله اشیا را که 

و    که با یک ذره فضاگشایی، که همگی شما آب حیات و بس نوآفرین و خالقید ؟ چه جای پیر است !نه گوید:حال موالنا می 

همه اشیاء در  دهد و ش را می عنایت کشد،شما را به سمت خودش می )جذبه حق(    آن غمزه زیبارومرکز عدم،  نگاه کردن به 

 .دهندقبالش جان می 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست؟ شکرفروشِ چنین چُست هیچ کس دیده 

 شناس کند طوطیِ شِکَرخا را سخن 

  کسی   که تاکنون هیچ  ،العمل استاز شکر فروشِ همچون موالنای عزیزم، که زیرک و سریع  !در شگفت و حیرانم  و واقعا 

  ی هر سخن . آری،  شناس کندکه طوطی شکرخا همچون مرا سخن .  دیده استنرا    یی او  نچوهماست،  شده ن پیدا    ر اونظی
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دارد مکانی  نکته  و هر  تا .  جایی  و  تفکر  بدون  را  نی  مل ٔ  هر سخنی  زبان  به  در هر جایی  او(  باید    ،ورما)بدون حضور  که 

 .م و بعد فکر و عمل کنمسنجبرا   ششرایط 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار 

 و زهی کریم و شریف زهی لطیف و ظریف 

 چنین رفیق بباید طریقِ باال را

 صال زدند همه عاشقانِ طالب را 

 روان شوید به میدان پیِ تماشا را 

متعهد  با او قرین و   است برگزینم،  زهی لطیف و ظریف و زهی کریم و شریف ()چنین رفیقی را که    حال  باشدشایسته می 

هنماییم ارا ر   که )طریقِ باال(  ست و خاضع و فروتن،ا  که بس بزرگوارصبر و شکر و پرهیز را از او یاد بگیرم،    ،بمانمباقی  

  ،بیندمی   خوبی  هایم را به نقطه ضعف لغزش دارم،  شناسد که در کجاها  می   .شناسدذهنی رامی که من  باشدمی   و تنها او  کندمی

که هر  تا در این لحظه ساکن بمانم.  کمکم بیاید و بیشتر از این حواسم را جمع کنم    با کدام بیت به دهد که  بهم نشان می 

 :  ذهنی( خود باشد او پنج نشان بَد دارد که عاشق )من 

 .کندخدا موالنا دارد بسیار کمکم می   کرِشُ . شتُرُ  (۵کار و )بی  ( 4) کاهل و  ( ۳) قدم و سست   (۲)است،  دل سخت (  ۱)

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 قارون به ما فرو ریزند  ۀاگر خزین

 ز مغزِ ما نتوانند بُرد سودا را



   

  

 

964 پیغام عشق قسمت از آمل  خانم زهره  

  دلش   . شودنمی   چیزهاخوش به این  او دل   ،به او ببخشند  ، ستهرا به کسی که طالب حقیقی    ها()همانیدگی   خزینه قارون   اگر

هرگز از این  که در درون خودش است و  یک زندگی زنده  آن  به    کند،به خودش نگاه می   بلکه مرتبا   .بازدنمی   با این جهانرا  

برنمی  دست  عشق  عدممی  چون  .داردکار  مرکز  در  ماندن  متعهد  اصل   ،داند  نشان  خود  زندگیست  شاین  این    ،با  نه 

 : پس.  بیرونی متقلبِ یِهاهمانیدگی 

 ۳9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دانش و اندیشه تو را   دستگه و پیشه تو را،

 ویِ تاتار مرا شیر، تو را، بیشه، تو را، آه 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بیار ساقیِ باقی که جانِ جانهایی 

 بریز بر سرِ سودا شرابِ حَمرا را 

  ی حال سزاوار نیست در مقابل هر سویِ فکری . دنکنعدم می   شده راکه مرکز گشوده   ی جهانهاجانِ تمام جان  ،باقی  ساقیِ 

)قرمز( را   بایستی شراب حمرا، . بروم  ی او به سو من کند، ذهنم جلب می به  ذهنی است و اتفاقی را که نشانِ همانیدن با من 

 یعنی با صبر و شکر و پرهیز عمل کنم. .و مرکز عدم بماند  ،خاموش  تا ،بریزم  خود ذهنیبردارم و بر سر من 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دلی که پند نگیرد ز هیچ دلداری

 شرابِ گیرا را بَرو گمار دمی آن  
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  تواند از هیچ دلدارِدل نمی   گوید:می   .دهدمی  ام را نشانبهترین انتخاب همیشه فضاگشا بودن است؛ که جنس اولیه   واقعا 

یکی    ست ا   همراه  رهیز()صبر و شکر و پ  که از آن شراب گیرا که با جز این،  واقعی را بگیرد  ها زندگیِ همانیدگی بیرونی، یعنی  

 .زندگی نگیریم خواهند بیایند،که در مرکز ما می یم تا از هیچ دلدار بیرونی مانپس مراقب ب .شوید

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست زهی شراب که عشقش به دستِ خود پخته 

 ست هیچ دریا را زهی گهر که نبوده 

یعنی ما به عنوان هوشیاری    .است   که هیچ دریا را، خیالِ گهر نبوده،  خته استزندگی با دستان خودش شراب ما را با عشق پ

بسیار در چیزها  چون    ؟ چرا عشق نداریم  ،حال  . ما جاریست  رگ در  و    ما   عشق در خون   .یماه یکی بود  همراه و   از اول با او 

 نیستیم. ما خود عشق هستیم.ذهنی  ذهنی هستیم. اما بدانیم که ما منکنیم ما منایم. چون فکر می همانیده شده 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ز دستِ زُهره به مرّیخ اگر رسد جامش 

 رها کند به یکی جرعه خشم و صفرا را 

 ای و شراب و همه فنا گشتیمتو مانده 

 کنی تو سیما را؟ ز خویشتن چه نهان می 

چرا  ( را  ات)رخ واقعی   سیما  حال تو. ای و این فضاگشایی تومانده   تنها تو  ،یماه همه ما در مقابل عظمت تو فنا گشت  !ای خدا

م همه  یدانکه می درصورتی   ؟توجه و اظهار شکوفایی کنیم  ،چرا ما نخواهیم به خدائیت درون خود  کنی؟از خویشتن نهان می 

 ، و اوست فضاگشا.یماه ما در او فنا گشت
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار 

 ولیک غیرتِ الالست حاضر و ناظر 

 برایِ الال را  هزار عاشق کُشتی

کند ها را در مرکز شناسایی می دگی یکه هزار همان  ،ولیکن همین حاضر و ناظر بودن ما، همان غیرت الالست )زندگی( است

 .سازدما را به اصل خود نزدیک می  ، سازدو انکارش می 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 به نفی ال ال گوید به هر دمی الال 

 ال را، بیار الّا رابزن تو گردنِ 

 من باید ال و انکارش کنم  راه یابندکه آن چیزها به مرکزم  قبل از این   . خواهد در مرکزم همانیدگی نفوذ کندهر لحظه می  

یعنی خدا را در مرکزم،  ! بیارم اال را، تو نیستم ، ، که منباشم دهد در اطرافش فضاگشا هر چیزی که ذهنم به من نشان می .

 تا گردن ال را بزند.   

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دانی بده به الال جامی، از آنکه می 

 که علم و عقل رباید هزار دانا را 

شراب  کمک کن،  ت  ابا استفاده از خرد و عشق موالنایی به هوشیاری جسمی   ،دانی به الال جامی بدهاز آن چیزی که می 

 .دهدرا به ما  (  شدهفضای گشوده )  عقل خرد کل  یِبرد و هزار داناب   ماذهنیِمن  ِ دانم که علم و عقل را از هزار دانای می بنوش  
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 شوخت به سویِ او بنگر ۀ و یا به غمز

 ست ثانی اَحیا را تو حیاتی  ۀکه غمز 

متعهد    با صبر و شکر و پرهیز  ، فضاگشا و در مرکز عدم  .به سوی خداوند بنگر  ، تدلیل شاد اسشوخت که بی   ۀ و یا به غمز

 . بخشدتو حیاتیست دوباره که تولدی از نو می   ۀ باقی بمان که همین غمز

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 به آب ده تو غبارِ غم و کدورت را 

 به خواب درکن آن جنگ را و غوغا را 

  . ذهنی رامن  ییعنی غیرفعال ساز آن جنگ و غوغا  و در خواب کن،، را  هاذهنی هر غبارِ غم و کدورت من آب بده از داشتن  

 ساکن بنشین.  

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خدای عشق فرستاد تا دَرو پیچیم 

 که نیست الیقِ پیچش مَلَک تعالی را 

  ، است  وجود آوردهه تعالی ب  که ملک   و هر چیزی   هاکدورت   غمِ   در غبارِنه  ،  که خداوند عشق را فرستاد تا تنها در او بپیچیم

 کند که عشق او هستیم می گاه  آمطلع و    او نزدیکیم. ما را  این الیق پیچش نیست مگر خودِ ما انسان، که به ذات خداگونگی 

 از جنس او.  و
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 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بماند نیم غزل در دهان و ناگفته

 ام سر و پا را ولی دریغ که گم کرده 

دیگر به نیم غزل رسیدیم. کلمات با قدرت عشق به زیبایی بیان شدند و در دهان موالنا ناگفته بماند. ولی افسوس که سر  

ام. یعنی تا به حال بایستی کسی با شنیدن این غزل که معنای زندگیست، به اصل درون خودش نزدیک  و پا را گم کرده

ذهنی بیرون بیاید و  ، فضاگشا باشد و به خدا زنده شود. و بر افالک شمس تبریز به زیبایی بتابد که از پوست منشده باشد

 به مغز نغز مستان رسیده باشد. 

 ۲۱۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 برآ، بتاب بر افالک شمسِ تبریزی 

 را  به مغزِ نغز بیارای برجِ جوزا

 و عشق فراوان  با احترام

        از آمل رهزه
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 نام خدا به 

 سالم خدمتِ آقای شهبازی و دوستان گنج حضور 

 9۲۸از برنامه   ،حضرتِ موالنا  ۲4۵۸خالصه غزلِ 

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 یگرشه یسنگ مزن بر طرفِ کارگهِ ش

 ی جگرخسته  ۀمزن بر جگرِ خست زخم

ای است که بسیار مرا  ها مثلِ شیشه شدگی هویتاین هم هایِ زیادی در مرکزم قرار دادم و همه  شدگی هویتهم   ،خدایا

  .شکننده کرده است. از زمانی که با برنامه گنج حضور آشنا شدم، متوجه شدم که نباید این چیزهایِ آفل در مرکزم باشد

به    هایت راخدایا شکرت که سنگ.  خدایا شکرت که قدرتِ شناسایی به من دادی که دردهایم را ببینم و شکایت نکنم

 .مراد کردی تا با فضاگشایی به تو وصل شومدلِ همانیدهِ من زدی و مرا بی 

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بر دلِ من زن همه را، زانکه دریغ است و غَبین 

 زخمِ تو و سنگِ تو بر سینه و جانِ دگری 

 تو و زخمِ تو، وقتی به مرکزِ کسی که در خوابِ  من بزن، زیرا این سنگِ  یهاشدگی هویتهماین سنگ را به همه    ،خدایا

دانم که اگر مرکزم من این لحظه می   ،خدایا  .خواهد از این خواب بیدار شودکند و نمی خورد، او شکایت می ذهن است می 

ظه،  خدایا این لح  .توانم به تو زنده شومگری باشد و مرتب درد و رنج و کینه و توقع را حمل کنم، نمی کارگهِ شیشه 
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مانم تا  منتظر می   ،را شناسایی و ال کنم. خدایا  یمهاشدگی هویتهمخواهم همه  کنم که میآگاهانه و داوطلبانه اعالم می 

 .یم را آزاد کنیهاشدگی هویتهمتو سنگت را بیندازی و با دَمِ زنده کننده خودت همه 

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 باز رهان جمله اسیرانِ جفا را جُزِ من 

 زِ  بنده نظریتا به جفا هم نکنی در جُ

 .رنجندهایشان بخورد می و اگر تیری به همانیدگی   گویند: ما از جنسِ زندگی نیستیماسیرانِ جفا کسانی هستند که می 

ها تیر بزن و آن هایِ من  ذهنی رها شوند، تیر نزن، بلکه به همانیدگی خواهند از منِ هایی که نمی خدایا تو به این انسان 

توانی مرا از همه چیزهایِ آفلی که در مرکزم ای که اگر تسلیم باشم، می را از مرکزم به حاشیه بران، زیرا تو مرا آگاه کرده 

 .خواهم به تو زنده شومزیرا می  بنابراین خدایا من هشیارانه به دنبالِ تیرِ جفایِ تو هستم، .دارم آزاد کنی

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 هم به جفا با تو خوشم  هم به وفا با تو خوشم، 

 یمبادم سفر توی به جفا، ب   یبه وفا، ن  ی ن

زنی و به من  ام می وفا، یعنی فضاگشایی کردن و وصل شدن به تو، با تو خوشم و وقتی تیر به مرکزِ همانیده  خدایا هم با

خدایا، تو چه به من وفا کنی،    .کشم، باز هم با تو خوشمریاضت می   کنم و دردِ هشیارانه وکنی و من شناسایی می جفا می 

خواهم  چه به من جفا کنی و به من درد بدهی تا به تو زنده شوم، این سفر و این راه بدونِ تو برایم امکان ندارد و من نمی 

 .چون با منِ ذهنی در این راه، به خودم ضرر می زنم  .بدونِ تو این مسیر را ادامه بدهم
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 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ی نَبُوَد آمده در چشمِ کس   التیخ  چونکه

 ینگررهیو خ رهیبُوَد ت بزِ کُشته   چشمِ

 شود که بیهوده به جهان م ای می شدهِ تو نیاید، چشمِ تو مثلِ بزِ کُشته شده  اگر خیالِ خداوند در چشمِ عدم و گشوده 

 .فهمدنگرد و هیچ چیزی نمی 

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ی جهان با تو بُدم من همگز زندانِ   شیپ

 یگذر ینبود چیدامگهم ه  نیبر کاش

  .هویت شدیم، در این دامگاهِ جهان افتادیمقبل از زندانِ دنیا و همانیده شدن، ما با خدا بودیم و وقتی با چیزهایِ آفل هم

 .ذهنی مرتب اشتباه نکنیم کردیم تا با من ی خدایا، ای کاش در این دامگاهِ جهان گذر نم

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 نرومی سفر م   چی بگفتم که: خوشم، ه چند

 یتا به ثَر ی سفرِ صعب نگر ره ز عُل نیا

خواهم از تو جدا شوم و در  چقدر وقتی من پیشِ خداوند بودم و هنوز از او جدا نشده بودم، به او گفتم: خدایا، من نمی 

به   خدایا من نم.  ذهن سفر کنم خواهم به سفرِ مشکل و سختی بروم که مرا از باالترین مرتبه که در نزد تو هستم 

 .ترین مرتبه یعنی اقامت در ذهن بکشاندپایین
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 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 مَرَم  چیمرا، گفت: برو ه فت یتو بفْر لطفِ 

 ی باشد کرمم، بر تو نباشد خطر  بدرقه

ا فریب داد و تو به من گفتی: برو و به عقب برنگرد، زیرا بخشش و کَرَم و حمایتِ من همراهِ تو خواهد  خدایا، لطفِ تو مر

سازیِ  کنم و برایِ تو خطری وجود ندارد، زیرا تو امتدادِ منی. تو فقط فضاگشایی کن و از سبب بود و من از تو محافظت می 

 .درپِی، به من تبدیل خواهی شدپی ون در اثرِ فضاگشاییِ  ذهن بیرون بیا و هیچ ترس و بیمی به خودت راه نده، چ 

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ی ، پخته شویفُرجه کن ، یبرو ی بیبه غر چون 

 ی پرهنر  ،یبه وطن باخبر  ییایب باز

ی کنی  خداوند به ما گفته: وقتی به سرایِ غریبِ ذهن بروی و در فکرهایِ پشتِ سرِ هم گُم شوی، اگر آگاهانه فضاگشای

از منِ  و  باشی  و رضا داشته  تسلیم  تو می و  باعثِ پخته شدنِ  این  به سویِ وطنِ    . شودذهنی خارج شوی،  نتیجه  در 

 .کنینو خلق می شوی و نوبه روی و اینجاست که از اسرارِ زندگی باخبر می ات، یعنی خداوند می اصلی 

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خبر را چه کنم؟  توی جانِ خبر، ب   ی: اگفتم

 یخبری رود از تو؟ مگر ب  خبر خود که  بهرِ
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بنابراین بدونِ تو، من خبر و دانشِ    .خدایا، تو جانِ خبری و من باید با فضاگشایی، از تو دانش و خبرِ الهی را بگیرم

دانشِ ذهنی را    چه کسی است که خبر و   ذهنی، از تو جدا شوم؟ چرا باید برایِ خبرهایِ منِ  ؟خواهم چه کنمذهنی را می 

 .خبر استبندد و از دانش و خبرِ الهی بی کند؟ کسی که فضا را می گیرد و به خبر و دانشِ الهی توجهی نمی می

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 و مست و خوشم  خبری ز کفت باده کشم، ب چون 

 ی و شورِ بشر شری ب   ،یو خوفِ کس   خطری ب

 شوم خبر از احواالتِ دنیا می دستِ تو، باده هشیاریِ حضور را بگیرم، مستِ تو و بی   کنم و از  خدایا، اگر من فضاگشایی 

ذهنی دارند،  هایی که منِکند و از شر و شورِ انسان کنم، هیچ خطری مرا تهدید نمی لحظه، فضا را باز می به و چون لحظه 

 .مانمدر امان می 

 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 زنانبه گوشم سخنان، چون سخنِ راه  گفت

 ی سررهیه ز سر، کرد مرا خمرا شا بُرد

زنان، سخنانی فریبنده به گوشِ من گفت که اگر بروم به دنیا، به اسرارِ ازلی پی خواهم بُرد و  خداوند و زندگی مانند راه 

شدم، اما وقتی    هوش گشت و من هم با این سخنان بی   پخته خواهم شد و دوباره به اصلم یعنی فضایِ عدم باز خواهم

 .ها همانیده شدماز نزدِ خداوند آمدم، همه چیز را فراموش کردم و رو به دنیایِ آفل نهادم و در نتیجه بیهوده با چیز 
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 ۲4۵۸ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ی آه ز مکر و دغل  ،یدراز است بل   قصّه

 ی شبِ ما را سحر  نیکرمش ا دیننما گر

. آه  ، خیلی دراز شده است. ما قرار بود پس از مدتی بسیار کوتاه به خداوند زنده شویم ذهنیها با داشتنِ منِقصه انسان 

ما باید فقط فضاگشایی کنیم تا کَرَم و لطفِ خداوند    .ایمها در آن گرفتار شده ذهنی که ما انسان هایِ مناز این مکر و حیله 

 .سحر، یعنی هشیاریِ حضور کند ذهنیِ ما را تبدیل به شاملِ حالِ ما شود و این شبِ درازِ منِ 

 ارادتمندِ شما،  

 فریبا الهی مهر 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  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 
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