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 .شود ی شروع م  ۱8۹ ت یدفتر سوم که از ب  یاز مثنو ی داستان

 .«حق است «گفتن کیبّلَ» نیع ازمند،ین «گفتن کیلب» انِیعنوان: »ب با

توجه زنده ما، تماماً جذب    ، یعبارتبه   ا یوارد ذهن ما شود،    یزنده زندگ   ی انرژ  میدهی لحظه اجازه م   ن یا  ،یذهنعنوان من به   ما

 .میآن هست میکنی که فکر م یذهننام من به میآوری وجود مه ب ی باشنده توهم ک یذهن شده و در ذهن 

چه که  . گرمیهم درد بده  گرانیبه د  یذهنکه ما با من   شودی و سبب م  دهدی پر از درد است و مرتب به ما درد م  یذهنمن

درد    نیپر از درد است، بنابرا  یذهندرد بکشد، اما چون من   خواهدی با ذهنش هست، نم  تیهوکه هم  یانسان   ای  ،یذهنمن

و به خودش    کندی فقط به منافع خودش فکر م   یذهن. من دهدی درد م   گرانیهم به د  کشد،ی هم خودش درد م   کند،ی م  جاد یا

 .»خود خدمت« و »خود محور« است  را«،ی»خود پذ یذهنمن کهنیا  یبرا  ،ینه به زندگ  کند،ی خدمت م 

و    کندی م   جاد یما درد و غم ا  ی زاست، برادار است، دردمند و دردمن  یِ ذهن  یِاریهش  ش یربنایکه ز  ست یاباشنده   یذهنمن

که   مانتیو مسئول ت یمورأو به م میری. ممکن است بممیندار یادیجهان فرصت ز نی. ما در امیکن ی درست زندگ گذاردی نم

نشده خودمان را از    ر یتا د  ،مییایزودتر به خودمان ب  دی. بامیعمل کن  میخداوند است، نتوان  تیو ابد  تینهای زنده شدن به ب

  م، یرها نکن  یذهنرها شود، تا خودمان را از من   یذهناز من  دیو اصل ما با  یاری. جان ما، هشمینجات ده   یذهناسارت من

 .د ید میرا نخواه ی رنگ آرامش و شاد

فکر    یذهنمن  م،یدار   یذهناگر هنوز من  م،یکنی خودمان کار م  یرو  یعن ی  م،یدهی که انجام م   یهر کار معنو  ایعبادت    هر

  رد یحضور ما را اندازه بگ خواهد ی دارد و م  یکش ماد بدهد، چون خط  ی ماد صورتِاعمال ما را به   جه ینت دیخداوند با کند،یم

 . کار امکان ندارد نیکه ا

 میبا ما باشد و فکر کن  ی هنذمن  تواند ی . نم میکنار بگذار  یی با شناسا  دیرا با  ی ذهنکه من  د یبه ما بگو خواهد ی موالنا م  جناب

  د یناام  ای  مانیو ما را پش  کندی در کار ما مداخله م   گر،له ی ح  یِذهنممکن است، چون من رِیغ نیشد. ا میکه به خدا زنده خواه

 .خواهد کرد
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  زیصبر، شکر و پره  م،یتسل  ،ییگشافضا را بگشا. فقط با فضا   لحظه   ن یدر ا  ، دیگوی و م  دهد یم  دیجناب موالنا به ما ام  اما

 نیبه ا  م،یفضا را در اطراف اتفاقات باز کن  دیپس مدام با  ،یشو  یک یلحظه با خدا    نیو ا  یادامه ده  یتوانی است که م

 .میکنی خدا را عبادت م میدار بیترت

 .لحظه است   نیهمان بله گفتن به اتفاق ا یی گشاعبادت است. فضا   نیبهتر ییگشافضا 

 ۱8۹ بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 ی شب  یگفتی اهلل م ی کی آن

 ی از ذکرش لب   شدی م نیریکه ش تا

 ۱۹0 بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 گواریبس  ی: آخر اطانیش  گفت

 کو  ک یهمه اهلل را لبّ نیا

 ۱۹۱ بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 تخت   شِی جواب از پ  کی دیاینیم

 سخت؟   یِبا رو ی زنی اهلل م چند

شده بود،    ی را که در ذهن زندان  یاریکند و هش  ییرا شناسا  یذهنمن   خواستی و م  کردی در شب ذهن، خدا را صدا م  ی انسان 

  یذهنداشت. چون اصل ما در من   سببی ب  یشاد بود و شاد   دروناً ی عنی  شد ی م نیریاهلل گفتن، کامش ش نیو با ا د یآزاد نما

  ی در زندگ   سببی ب   یو آرامش و شاد  ینیریو ش  شودی آزاد م  یاریاز هش  یسمت ق  ،یدگیهر همان  یی افتاده که با شناسا  ریگ

 .دیآی وجود م ه ما ب
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  ، یاز بارگاه اله   ییگوی اهلل اهلل م   قدرنیا  کهن یا  ؟ یزنی به او گفت: چقدر حرف م  کندی کار م  اسی که با ق  ،یذهنمن   طان،یش

 ؟یشنو ی م  یاز خداوند، جواب 

 هایدگیهمان  م،یشو یناظر ذهن م  م،یکنی ما فضا را باز م  یوقت  یعنیاست،    یکیبا اهلل گفتن ما    جواب خداوند   ،دیفرمای م  موالنا

  یی ما از ذهن و شناسا  یی در ما، جدا  یاریهش  زشیجواب خداوند به ماست. خ  نیهم  م،یاندازی و م  میکنی م  ییرا شناسا

 .کندی م  یک یلحظه با خدا   نیما را در ا ه عمل است ک  کیدر اصل  ها،ی دگیهمان

  اد یو سماجت خدا را    ییبا پررو  قدرن یچرا ا  رسد،ی به تو نم   ی جواب از بارگاه اله   ک ی  ی حت  :دیگوی م  ی ذهنمن  طان، یش  باز

 ؟ یکنیم

درد    ی و انرژ یشدگت یهوهم  ی رویکه ن  طان،ی ممکن است ش  م،یکنی خودمان کار م  یرو  ،یمعنو نیکه با تمر  یهم، زمان  ما

همان   م،یکنی و آرامش م  ی لحظه احساس سبک  ک یکند. اگر ما    مانیماست، ما را پش  یذهنمن   اش ندهیدر جهان است و نما

 .ماست  ه زنده شدن به حضور است. همان جواب گفتن خداوند ب

 ۱۹2 بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 ر بنهاد سَ ، شکسته دل شد و  او

 ر ضَخَضِر را در خُ  در خواب او  دید

 ۱۹3 بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 ؟ ییماندهاز ذکر چون وا نی: هگفت

 ؟ یااز آن کِش خوانده  ی مانیپش چون 
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 ۱۹4 بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 جواب دیآی نم  کمیبَّ: لَگفت

 باب دِّترسم که باشم رَ ی هم آن ز

نهاد و خوابش برد و    نیو ناراحت سر بر زم  دلش شکست   ،یذهنمن  طان،ی حرف ش  نیبود، از ا  ش یایکه در حال ن  یکس

  ی برا  یاز زنده شدن ما حت  یغام یبه ما برسد و پ  ی الهام  کهنی. مثل ادیدر خواب د  ،جاودانه است یکه سمبل زندگخِضر را  

 .همان پاداش خداوند به ماست ،یالحظه 

  ؟ یاشده  مانیچرا پش ؟یکنی نم  ازیاصلت راز و ن ایبا خدا   گریچرا د  ؟یامانده چرا از ذکر گفتن فرو  ،دیگوی به او م خِضر

به حرفش    دیما نبا  یندارد، ول   دهیفا  گرید  :دیگوی خواهد کرد و م  مانیما را پش   یذهنمن  ییجاک ی  م،یهست  گونهن یهمه ما ا 

به برنامه گنج حضور    میتوانستی نشده بود، ما نم  داریکند. اگر جنس حضور در ما ب  دیما را ناام  دادهایرو  دینبا  م،یگوش بده

 .میگوش بده

ردِ درگاه خداوند باشم،    ترسم ی من باشد. م  ازیکه نشانِ قبول شدنِ راز و ن  دهدی نم  ی خدا به من جواب  : شخص گفت  آن

از درگاه    یعن ی،  ممکن است، ردِ باب  ،یریگی نم   ی و جواب   یکنی خدا را صدا م  ی که وقت  به من گفت   ،یذهنمن   طان، یچون ش

 .شدم دیم. من هم باور کردم و ناایرانده شده باش  ی اله

ما از ذهن    یسالگ   ۱0  -   ۱2پس از    خواهد ی است که م  یزندگ   ی روند تکامل  ن یو ا  کندی کار را م   نیدارد ا  ی خود زندگ   اما

ن میزاده شو به جهان  ما  کن  میامدی.  و قضاوت  مقاومت  ک   م،یکه  دردها  نه،یخشم، ترس،  و  رنجش  توقع،    گر ید  یحسد، 

 .میدوشمان بردار یبار گران را از رو ن یو ا م،یزیرا بر یذهنمن ی تمام دردها دی. بامیرا با خودمان حمل کن یذهنمن
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 ۱۹5 بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 ماست کِ یتو لبّ : آن اهللِ گفت

 ماست  کِی و درد و سوزت پ ازیآن ن و

 ۱۹6 بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 تو یِهایی جوو چاره هاله یح

 تو  یِپا  نیما بود و، گشاد ا جذبِ

  ی قبول ماست. وقت  ایتو، همان اجابت کردن   شیای: آن اهلل گفتن و ند یگوی خداوند است م  ایجاودانه    ی که نماد زندگ  خضر

عنوان  ه ما ب  ایاست،    ییلحظه در حال شناسا  نیدر ا  یزندگ  ای  م،یهست  ییما در حال شناسا  ،یکنی م   ییرا شناسا  یذهنمن

.  کشاندی راه م   نیاز جانب ماست که تو را به ا  ی کیآن درد و سوز تو، پ  از،ین. آن کوشش، آن  میکنی م   ییشناسا  میدار  ی زندگ

 .کردم جاد یرا من ا ازیآن راز و ن

لحظه    نیهمان لطف خداوند است چون خداوند به ما اراده آزاد و حق انتخاب داده است. در ا  م،یکنی م  ازیما احساس ن  ی وقت

در ما وجود دارد که    یزیچ  میشوی متوجه م  ی اما وقت  م، یبه حضور زنده باش  ای  م یباش  یذهنکه من   میانتخاب کن  م یتوانیم

  ،یی. چون شناسامیاندازی و م  میکنی م   ییپس شناسا   م،یخواهی آن را نم   گر یزند، دی و به ما ضرر م   دهدی مرتب به ما درد م 

 . است یآزاد یمساو

و کشش   تیاز جذبه، عنا  ی جملگ   ، یکه در راه زنده شدن به ما انجام داد  ی و تالش  ر یتدب  ها،یی جوهمه چاره نیانسان، ا یا

من دارم    یکنی م   اتیذهنمن   ییکه در راه شناسا  یباز کرد. هر کار  ها ی دگ یرا از بند و دام همان  اتی اریهش  یما بود که پا

 .نکن، تا من بتوانم کارم را انجام دهم زهیآگاه باش، ناظر ذهنت شو، ست یاریهشعنوان . پس تو فقط به دهمی انجام م 
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  دهد ی لحظه به ما جواب م هر  ی و لطف خداوند است. زندگ  تیعنا  م،یدهی انجام م   های شناخت هماهنگ  یبرا  یهر کار  پس 

 .کندی لحظه ما را صدا مبلکه هر دهدی تنها خدا به ما جواب م ما را از دام و زندان ذهن نجات دهد، نه  خواهدی چون م

 ۱۹7 بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 ماست  لطفِ کمندِ ، تو  و عشقِ  ترس

 هاستک یتو لبّ ربِّ ایهر  رِیز

کمند لطف و توجه ماست که تو را    نیا  د،یآی م  دیو عشق، در تو پد  یاریهش  ،یکنی م  زیپره  ی عنی  ،یترس ی م  یی جا  اگر

  ی کیبا جواب من    نیا  ،یدهی گوش نم   یذهنبه حرف من  گرید  ،یکنی م   ییرا شناسا  اتیذهنمن  ی . وقت کشدی من م  یِسوبه 

لحظه مستقر    نیاگر ما در ا  دهد،ی حتماً به ما جواب م   ی . زندگستمن نهفته ا  کیتو، صدها لب  اربِیهر    ریز  یعن یاست،  

همان جواب    نیا   م، یصبر و شکر داشته باش  م،یکن  یی در اطراف اتفاقات فضاگشا  م،ینرو  ندهیبه زمان گذشته و آ  گرید  م،یشو

 .خداوند به ماست  کیلب ایگفتن، 

 ۱۹8 بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 ست یور نز دُدعا جُ نیجاهل ز جانِ

 ست یگفتنش دستور ن اربّی نکهآز

 ۱۹۹ بیتدفتر سوم،  ، یمثنو ،یمولو 

 فل است و بند دهان و بر دلش قُ بر

 ند زَ گَ ننالد با خدا وقتِ تا

  ش یلحظه به ستا  ن یدر ا  تواندی نم   یعن ی  باشد،ی به دور م   شیاین  نیا  قتیچون جاهل است از حق  ،یذهنما، من  ی وان ی ح  جان

  ش یایبه ن  توان ی لحظه م  نیلحظه باشد، فقط در ا  ن یدر ا  تواند ی در زمان است، نم   ی ذهنمن  رایخداوند بپردازد، ز  ش یایو ن
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و   یذهنخدا را عبادت کند. در دلِ من تواندی نم  یعنی  ست یمجاز به ذکر حق ن  یذهنمن  نیهم  یخداوند پرداخت. برا   ی واقع

و درد نتواند به درگاه    یاز هوا و هوس و حماقت نهاده شده است، تا به هنگام گرفتار  یریبر زبانش، قفل و زنج  نیچنهم

 .رانده شده است  ی از درد است و از درگاه اله   ر دارد، پُ  ی ذهنکه من  ی شود، کس   میتسل  تواند ی نم   ی ذهنمن   ی عنیخدا ناله کند  

 200 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر فرعون را صد مُلک و مال م داد 

 و جالل  عِزّ  یِعوبکرد او د تا

شکر و سپاس    یِجابه او داد، اما فرعون به   یفراوان  یهانعمت  ی عنی دیصدها مُلک و مال بخش  ،یذهنبه فرعون، من  خداوند 

 .کرد و گفت من خدا هستم یی خدا یاز خداوند، ادعا

  ی ذهنمن کهنی. با امیستیای قانون قضا م یبا مقاومت و قضاوت، جلو  دانم، یبا م م،یکنی م یی خدا یادعا یذهنهم، با من ما

ما هم،    یذهن. من میدانی خودمان م  اقت یرا هم ل  مان شرفتیپ ی ول  م،یکن شرفت یتا پ  کندی باز هم خداوند به ما کمک م   م،یدار

 .کندی م ی ناسپاس  یشکر و سپاسگزار یجاو به  ردیگی ده میفراوان خداوند را ناد یهانعمت 

 ۹۱4 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ما بسته است روزن دل  ی ز ناسپاس 

 گفت که انسان لِربِّه لَکَنود   یخدا

روزن دل ما،    ،یخرد زندگ  یجابه   یجسم   یار یاستفاده از هش  ،یذهنمن  یما، مقاومت، قضاوت و فضابند  یخاطر ناسپاسبه 

 .ناسپاس است   اریبه پروردگارش بسکه انسان نسبت درون ما بسته است. خدا گفت یفضا

 6 ۀیآ ،(۱00)  ات یعاد ۀ سور م،یکر قرآن

 .« الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ إِنَّ»
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 .«به پروردگارش ناسپاس است( نسبت ییگشاو عدم فضا   یعلت عدمِ استفاده از خرد زندگ )به  ، یآدم همانا»

  دیبا  یاریعنوان هشبه   ما  .میناسپاس باش  ز یچو همه   گرید  یهابه انسان نسبت  شودی به خداوند سبب مما نسبت   یناسپاس 

  ارانه یو درد هش  میکن  نیرا تمر  می. لحظه به لحظه تسلدانمی نم   مییو بگو  میخداوند متواضع باش  مقابلِ در  م،یرا باز کن  فضا 

 م یبکش

 203 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهان   آمد بهتر از مُلکِ درد

 ر خدا را در نهانم ی بخوان تا

  ی ول   م،یافتی . ما به درد مدهدی و ما را مورد امتحان قرار م   دهدی م  غامیبه ما پ  یآوردن اتفاق   شی لحظه با پ  نیقضا ا  قانون 

  ارانه، یدرد هش  دنیبهتر است. با کش  یجهان ن یا  ه یاز هر سرما  ارانه یچون درد هش  م،یکنی م   ل یتبد  ارانه یبه درد هش  درد را   نیا

پس    م،یدانی نهفته است که ما آن را نم   یاسرار  یچون در هر اتفاق   م،یسپاری . خودمان را به او ممیشوی خداوند م   میما تسل

 .کرده، رها کند لیبه ما تحم یذهنکه من  یتا ما را از درد و رنج  میخواهی و از او کمک م میکنی به او توکل م

به   میباش  مانیهای دگ یهمان  یی لحظه در حال شناساتا هر  میکنی از خداوند طلب کمک م  عنوان  و کمکمان کند که مرتب 

 .میرها شو ی ذهنتا از بند و دام من  میمان نظارت داشته باششاهد و ناظر بر ذهن

 حضور  گنج  یهابرگرفته از برنامه 

سرور از گلستان 
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  و همراهان محترم گنج حضور نینازن یشهباز  ی عرض سالم خدمت آقا

گنج    ۹۱۱در برنامه شماره    یشهباز  یشده توسط آقا  ریشمس، تفس  وان ید  2582مختصر، از غزل شماره    ی برداشت

  حضور 

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی بگرفتَسْت  م یپا نجا،یخواهم که روم ز

 ی در دل بِنشَسْتَسْت ،یرا بربودَسْت  دل

  تیهوهم  یزیچاز تو دور نشوم. با هر  ادیکه تا ز  ی درد داد  ، یمانع شد  ، ینگذاشت  یتو بروم ول   شی خدا، از پ  یا  خواستم

به  به   دیشا  کهنیتا ا  یدستم را سوزاند  ،آن رفتم و دست زدم  یِسوشدم و  با ادر   .تو  یِسوبرگردم    نیواقع من هم 

  شه یتو هم  کهنیغافل از ا  ،گشتمی دنبال تو م  ،یبه خشک   یخشک   ا،یبه در  ایتو بودم. کوچه به کوچه، در  دنبالِبه  میهارفتن

 .یاز رگ گردنم بود ترک یدر کنار من و نزد

 2346 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خدا با توست حاضر، نَحْنُ اَقْرَبْ 

 چو شانه  آگهی و ب  ی در آن زُلف 

که    یزیکشف گنج درونم بوده تا مرا به آن نه چ  یبرا  یدیکل  کیو    یرمز  کی  ،یحال به من داده را که تاب  ییآن دردها  و

 .یآگاه ساز هستم

 203 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آمد بهتر از مُلکِ جهان  درد

 مر خدا را در نهان ی بخوان تا
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 .هستم ی و راض کنمی با تمام وجودم شکر م  ،یکه به من داد یی خاطر تمام دردهاخدا، به  ی ا پس 

 ۱723 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر آسمان رضاست  تیهزار ابر عنا

 ببارم، از آن ابر بر سَرَت بارم  اگر

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شد  پای و ب  سری سودا شد، دل ب   ۀ سُخر  سر

 ی زان راز که گفتست  ،یمه که نمودست زآن

باشد که ما متوجه    نیآن راز هم ا  دیسلطه عشق تو درآمد. شا  ری ز  یذهنسر من   ، یکه در گوش ما خواند  یآن راز  از

  ی رادیو ا  بیع  یعنوان مثال، اگر در کس . بهمیجو کنودر درون خود جست   یستیهمه اشکاالت در خود ما است و با  ،میشد

  ی راحت زندگ   یبرا  م،یهست  های شدگ تیهودنبال همه اگر ب  ایو    میجو کنورا در خودمان جست   راد یآن ا  دیبا  ،مینیبی را م

جوگر  ودر درونِ خودمان جست   ترش ی ب  د یدر درون خودِ ماست. پس ما با  ی قیواقع آرامش حقکردن و آرامش داشتن، در

 .رونیتا ب میباش

 ۱75۹ رۀ شما  یشمس، رباع   وان ید  ،یمولو

هرچه در عالم هست  ست یز تو ن رونیب  

 یی که تو یخود بطلب هر آنچه خواه در
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 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگنبدِ پ  نیبه پَرِ روزه، ز برپر

 ی سودا بس شب که نخفتست ن یآنکه در ا یا

  دهدی را م  میاکرده   یی را که در خودمان شناسا  ی و اشکاالت  ب یو ع  های دگ یاز همان  یی حلِّ جداراه  ت، یب  نیموالنا در ا  حاال،

نگه دار و از رفتن    ت ایاریها را در هُشآن  ایب  ، یکرد  یی را شناسا  تی های دگ یحاال که شما اشکاالت و همان  ،دیفرمای و م 

خودت را    یبه معشوق، عمر  دن یرس  یکه در سودا آن   ی . اریرا با جان و دل بپذ  ارانه یکن و درد هش  زیها پرهآن  یِسوه ب

و    ی ابیرا ب  یق یشما روشن سازد و راه طلب حق  ی پا  ی را جلو  ینور  ارانه یتا آن درد هش  یزد  ییایدن  نیبه آب و آتشِ ا

 .یبرو

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گفتا که قالووزم  سوزم، ی که م دید چون 

 ی کان راه نَرَفْتَسْت اموزم،یب تیراه

  ن یو در ا  میما طلب دار  قدرن یکه ا  ندیبی و م   ندیبی ما را م  ارانهیدرد هش  دنِ یما و عاشقانه کش  اقِیکه خداوند اشت  یزمان

را به تو    ی. راهشومی م  تیتو اصالً نگران نباش، من خودم راهنما  ،دیگوی و م   ردیگی دستِ ما را م  ،میراه صادق هست

  نیو به هم  یصبر کن  ست ی فقط کاف  رسانم،ی چه زودتر تو را به مُرادت م. هریاته حال آن راه را نرفه بکه تا  دهمی نشان م 

با    ،به بعد با کمک من  نیحاال از ا  ،ینَبُرد  ییو راه به جا  یکار کرد  تای ذهنحال با منِ ه ب. تایخودت کار کن  یروال رو

 .حضور به راهت ادامه بده یاریهش
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 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یواریتوام حاضر، گرچه پسِ د شِ یپ من

 ی توام، گرچه با جور تو جفتست  شِی خو من

  ، یدیسن که رس  ن یو تا به ا  یکه از مادر زاده شد  ی مدت  ن یدر طول ا  ،دیفرمای به ما م  ی از زبان زندگ  ت یب  نیدر ا  موالنا،

  شدم، ی اگر از تو جدا م  یالحظه  رایهم از تو جدا نبودم، ز یالحظه  یتو بودم. حت شِیمن پ ،ی که دار یحاال هر چند سِنّ

. تنها کس و کار تو  یکردی جو موجست   رونیو مرا در ب  یفقط تو متوجه نبود  .یکردی را ترک م  تایَ فُرم خاک  نیتو هم ا

  ی دید  اتی جسم  دِیبا د  ، یمرا گذاشت  دِیو د   یهمراه شد  اتی ذهنو با منِ  یموضوع هست   نیچه تو غافل از امن هستم. گر

 .یکرد ی و زندگ 

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طالبِ خوش حمله، من راست کنم جمله  یا

 ی که پُختَسْت گیهر د ، یدستیخواب که د هر

  ؛ یحضور زنده شو  یاریبه هُش  یتوان ی م   قیعم  ییِشناسا  کیو با    یحمله هستانسان که خوش   یا  ،دیفرمای م  خداوند

نگران نباش.    چ یها را بَرآورده خواهم کرد. همن همه آن   ،یچه معنو  ، یچه ماد  ،یدار  ی آگاه باش که هر منظور و هدف

را به    اتی جسم  یاریفضا را باز کن و نترس. بگذار من هش یاق هر اتّف  مقابلِبسپار، در یدست زندگفقط تو خودت را به 

 .کنم لیحضور تبد یاریهش

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کزو فرد ستیعمر  ،یکه گم کرد اری آن

 ی در خانه نجُستست  ،یبجُستست  رونْش یب
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 که ی حال در  ی،رفت  یی ایدن ن یا یزهایو چ ترش یب یهای دگ یدنبال همانه و آرامش، ب ی دست آوردن راحته ب ی ، براانسان  یا

  که ی تا زمان ،دیفرمای م  خداوند .که در درون خودِ تو هست ی خداوند  ، خداوند است  ی از خوش  ی ها هم انعکاس آن  ی خوش

آخر    یدیها دودنبال آن ه ب  ی عمر  ن، یو تو غافل از ا  ی مند شوبهره  یی ایدن  نیا  یزهایاز چ  ی توانی نم   ، یبه من زنده نشد

 .اصالً من خودِ تو بودم ایبودم  ک یاز رگ گردنت به تو نزد کهی حال در ،ینبُرد  ییسَر هم راه به جا

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جُستن نیکه آن دلبر، با توست در ا طُرفه نیا

 ی ست او، هرجا که بگشتستتو گرفته دستِ 

 میادنبال او گشته جا به همه   ن،یو ما غافل از ا  لحظه در وجود ما حاضر است دارد که خداوند هر  ی ادیز  یمل و شگفتأت  یجا

از    ما  یجوودر تمام مدّت جست  که،نیتر ا هاست. و جالب او که خودِ دلِ ما انسان   یاصل   گاهیاز جا  ریبه غ  م،یگردی و م

هم که اشتباهات ما تا به    ییوند همراه ما بوده و آن جاهاخدا  ،میساله که هست  چندهر  ،نتا اآل  ایدن  نیاوّل ورودمان به ا

 .میبرو نی بوده که خطر تلف شدنِ ما را داشته، دست ما را گرفته و نگذاشته ما از ب یحدّ

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جو ی جستنِ او با او، همره شده و م  در

 ی که نهفتست یی گو ، ییدایدوست ز پ یا

حضرت موالنا از ما انتظار دارد که کار کردنِ    ، میدست آوردباال به   اتیکه از اب  یای و آگاه   نشیهمه ب  نیبعد از ا  حاال 

  یدیو د  ی فضا را باز کرده با خودِ زندگ  ،یزندگ   یجوو. و در جست میخودمان را متوجه شده باش  ی بر رو  ی قیدُرُست و حق

 .و پنهانِ آشکارَست داست یناپ  یِدایکه پ میبگرد ییدنبال او به  دهدی که به ما م

 شهر   نیاز مشگ  یمهد عشق و احترام، با
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 روزمره سلوک  یهاچالش 

  م، یآن را بدان  ل یکه دلبدون آن   ی . گاهمی آگاه و مراقب باش  دار،یو بدون رفتن به خواب ذهن، ب  وسته ی پ  م یتوانی نم   چرا 

  ی ار یشه  تیفیک  ط، یشرا  ن یدر ا  عتاًی. طبدیآی م  نییروز پااز ساعات شبانه   ی و در بعض  کندیما نوسان م  یاریشه  زانیم

  ک یهر    میدار دهیهنوز مرکز همان  کهییجا. و از آن میناظر بر ذهنمان باش وو مراقب   داریچنان بکه هم  ستین  یحدما به 

 .چرخانندی و ما را در ذهن م  دهیو توجه زنده ما را بلع کنندی دار م من یفکرها  د یتول های دگیاز همان

دار،  فکر من   ک یابتدا با    یذهنمنِ   م؟یشویها مبه عدم قضاوت و مقاومت، باز مرتکب آن   میعزم و تصم  رغمی عل   چرا

.  افتدی مقاومت اتفاق م   ایقضاوت    ،یدرون   ای  ی رونیاتفاق ب  نیلاز آن با اوّ  پس   برد،ی طور ناخودآگاه، ما را به خواب ذهن مه ب

  م، یشوی م مانیاریشو متوجه به خواب رفتن ه  افتدی اتفاق م مانی برا سرعت ه ب ندیآو فر بیفر  نیاز ا ی چند که آگاههر

 .ادامه دارد  شی و ب روند کم ن یاست ا  یمان باق در مرکز یشدگ تیهو تا هم رسدی نظر مه اما ب

اضطراب، ترس، رنجش، مالمت و   ل یاز قب یی نمودها  توانندی باال آمدن دردها هستند که م ریمس نیا یهاچالش  گر ید از

شده و به   ریگی گرفته و جااست که در ما شکل  ی طوالن   ی دردها مدت   نیا  ند؟یآی دردها در ما باال م چرا   .باشند  داشته رهیغ

ن   ات یتداوم ح  یو برا  دهندی خود ادامه م  اتیح   ی افکار و ارتعاشات منف  د یغذا را با تول  نیدارند و ا  هیبه تغذ  ازیخود 

 .آورندی دست مبه 

ب  در دردها  آمدن  باال  ه  اریاختی زمان  نم  جهینتدر  د،یآیم  نییپا  یاریشسطح  را خوب    اتیمحتو  میتوانی ما  ذهن خود 

 .مسکن دارد  یک یاست که در تار  یذهنمن  یفرصت برا  نیبهتر  نیو ا   گذردی جا چه مآن  مینیبب  یروشن و به   میمشاهده کن

 ۱558 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م است و ظن هْآفتش وَ ، یزوجُ عقلِ 

 در ظلمات شد او را وطن زانکه 
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در    تیبا صبر و حضور آگاهانه همراه با وضع  میتوانی م  م،یطور کامل ساکت کنه ذهنمان را ب  میتوان ی نم   طیشرا  نیدر ا  اگر

 .میحضور باش یاریخود به هش  یدردها اگریمیک  قیطر  نیو از ا میو از آن فرار نکن  میگذار، باش حال 

 2265 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 با وحشت بساز ، غم باش همرهِ

 دراز  مرِخود عُ در مرگِ   طلبیم

 2264 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَرست اندر خزان بهاران مُضْ آن

 از آن  زیر ست آن خزان، مگْبهار  در

 احترام،   با

 فرهنگ از رشت 
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 همراهان همه یهابا سالم و سپاس، بابت تالش 

 2582 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کزو فرد ستیعمر  ،یکه گم کرد اریآن 

 ی در خانه نجُستست  ،یبجُستست  رونْش یب

 جُستن نیکه آن دلبر، با توست در ا طُرفه نیا

 ی ست او، هرجا که بگشتستتو گرفته دستِ 

 .تکرار کرد میکلمه برا کیرا در  تیدو ب نیا  نیاو ع ، ام به منزلم آمده بودساله نُه  زادهبرادر  امروز

 « ه؟یآرزوت چ نیتر»عمو بزرگ : دیپرس ازم

 .ن شاد باشماآل نیهم کهنی: اگفتم

 «!!ب باشو: »خُ گفت

 .تمام وجودمو گرفت سکوت

 .نداشت ازین یانهیزمش یپ  چیشاد بودن، ه  یبرا  او

 .یهست یتو وصل به منبع شاد  ،یتو از جنس خدا هست ،ایبه خودت ب  ،گهی م ح یصر یل یجناب موالنا هم خ ت یدو ب نیا

از بندرعباس   یعل 
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مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

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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