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518 پیغام عشق قسمت ادا خانم الدن از کان  

 ب یس  یبو

 گنج حضور 885مربوط به برنامه  ، یدفتر ششم مثنو ۹5تا  8۴ اتیاز اب ی برداشت

 85و  8۴ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنولوی، مو

 کند بستان یکه س یپاک سُبحان 

 حرفشان پنهان کنند در غَمام  

 یغَمام  بانگ و حرف و گفت و گو نیز

 ی بو ر یغ  دینآ ب یکز س ،ییپرده 

  ب یس  یاز بوریشده و غ  دهیپوش  دهیابر افکار همان  ریدر وجود انسان در ذهن در ز  ییکتای  یبایعالم ز  یعن یخداوند    بستانیس

 .نمانده یخدا باق  بستانیبا س یگریاتصال د رسد، یکننده که به مشام جان مو زنده  فیظر  یارتعاش  یعنی

غافل مشو.    ی زندگ  ی عشق، بو  ی بو  ب، یس  ی از بو  ،یذهن   یگوهاوها و گفت همه حرف   انیکه در م  دهدی توجه را م  نیا  موالنا

  « بودن»و تنها    شودی قطع م  ینممتد ذه  یگو وکه گفت   ی موالناست. همان لحظات   اتیاب  ۀکنندهمان ارتعاش زنده  بیس  یبو

 .ی اتصال انسان با زندگ  ۀ. همان رشتماندیم

 8۶ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 بو را به هوش  نیافزون کَش تو ا ،یبار

 اصلت بَرَد بگرفته گوش   ی تا سو

.  یاست و نه افکار پشت سر هم ذهن  فیارتعاش ظر  ن یهم  بردی م  ی زندگ  یسوکه تو را به   یزیکه آن چ  کندی م  ه یتوص  موالنا

  ات یو باز نگه داشتن فضا، با انسان است. اب  ی متصل ماندن به زندگ تی که مسئول دهندی را م  یآگاه ن یا ی نحوبه   اتیاب نیا

مشام انسان را دچار زکام   تواند ی که م  دهندی هشدار م گران یخودمان و د  یذهنشدن با من  نیاثر مخرب قر مورد  در  یبعد
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  ی انسان جز ذهن راه  نی. اشودی را متوجه نم  ی زندگ  ب یس  ی شده دارد، دچار زکام است، بوتیهوکه مرکز هم ی سان ان . کند

سردتر    زیدرونش از زمستان ن  ی انسان هوا  نیموالنا ا  انی. به بردیگی و در معرض عوارض  ماندن در ذهن قرار م   ندیبی نم

 .یها خودت را حفظ کنآن یزایماریاز ارتعاش ب ی عنی یها بپوشان انسان   نیخودت را از ا دیتو با :دیگوی م .است 

 8۹تا  8۷ ابیات دفتر ششم،   ،مولوی، مثنوی

 از زُکام زیدار و بپرهبو نگه 

 تن بپوش از باد و بُود  سرد  عام 

 مَشامت را ز اثر دیندایتا نَ

 هواشان از زمستان سردتر  یا

 ش گَرف چون جَمادند و فسرده و تن

 اَنفاسشان از تَل ِّ برف جهد یم

  ی که فضا را باز نگه داشتن و نگه داشتن سر رشته اتصال با زندگ   دهدی باد سرد زمستان نشان م   مقابل در  ب یس  یبو  ل یتمث

  گر ید  یخداوند در انتظار بازگشت انسان است و از سو  بستانیسو سک یانسان دارد. از    ۀ لحظبه به مراقبت لحظه   ازیچقدر ن

 .است   رانگریمخرب و و زد،یخی ها برمدر مرکز انسان  ی دگیدرد و همان یرویکه از ن ی باد سرد زمستان

وجودمان از    نیاگر سرزم  میکه چه کن  دیآی م  ش یال پؤس   نیا  جان یدر مرکزشان دارند. در ا  ی دگی درد و همان  عموماً  هاانسان 

 ها دچار انجماد شد؟ ی دگ یدردها و همان نیبرف سنگ ریدر ز گران،یخودمان و د  یذهنسرد منباد  

م   دیخورش   ،یمثنو  اتیاب  نیآتش  ریشمش  :دیگوی م  موالنا دوباره گرم و سوزان  را  ناش  کندی وجودت  انجماد  و  برف  از  ی و 

بُرِّنده و    ی ریثأمانند هستند، تی و ب   زیانگموالنا بر وجود انسان دارند شگفت  ات یکه اب  یریثأ . تکندی ارتعاش درد را ذوب م 

  ۀ دهندبخش و شفاام یاست که الت  یپنهان  یجراح  غیموالنا همان ت اتی اب قتاًیحقهاست.  ی دردها و ناآگاه  ۀکه سوزانند قیعم

 .کندی م ادی «نیالدِّحُسام د یخورش غیت»نام هاست که موالنا از آن به انسان ی درون یها و دردهازخم
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   ۹2 تا  ۹۰ ابیات دفتر ششم،   ،مولوی، مثنوی

 برف درپوشد کفن  نیز نیچون زم

 بزن نیالدِّحُسام   د یخورش غ یت

 را  اهللفُ یبرآر از شرق، سَ نیه

 درگاه را  نیگرم کن زآن شرق، ا

 برف را خنجر زند آن آفتاب

 ز کُه ها بر تُراب زد یها ر لیس

وجود انسان را مست    ییخوش عطر، که از سو  بستانیحضور درون انسان است، همان س  یهمان فضا  «اهللف یسَ  ریشمش»

بر آر  »، و  «بزن  نیالدِّحُسام  دیخورش غیت»ها قدرتمند و خردمند است.  ی دگ یهمان  یرویدر جدال با ن  گر ید  ی و از سو  کندیم

به کمک    یکه در راه خودشناس  یهر انسان  دهدی که نشان م   هاستنسان موالنا به ا   میمستق  هی توص  «را  اهللف یاز شرق سَ

 .را دارد  ییاز راه فضاگشا یرگذاریثأت نیا  ییآموزش موالناست توانا

شد؛    ل یموالنا، به آب  روان خرد و عشق تبد  اتیبرخاسته از اب یحرارت آفتاب زندگ اثر انسان در  یکه انجماد درون   یهنگام

 .کنندی م رابیرا س ی وجود آدم  نیو خاک سرزم جوشند ی در وجود انسان م   تیو خالق ات یح یروین یهاچشمه 

است که    نیا  دیگوی طلوعش به انسان م   ۀ چه که در لحظو آن   شناسد،ی را م   یذهنآفتاب خود راه مقابله با انجماد من   نیا

 . یزنده نشد «نیال احبُّ اآلفل»به  لیو همانند خل  ؟ی آفل را در مرکزت گذاشت یاستاره ، یندگ ز قت یحق یجاچرا به 

را به منجِّم.    ی ذهنکرده است و من   ه یتشب  ست،ین  تگر یکه هدا  یاستاره  ای  یهدی را به نجم  ب   های دگیهمان  ات یاب  نیدر ا  موالنا

اش باشند. سرنوشت و بخت خود را  قبله  توانند ی است که نم  ییهای دگ یکردن همان دایپ دنبال به  ماًیانسان  در ذهن دا یعنی

  .رسانند ی او را به درد م   تیکه در نها  ستی آفل   ریدر تصاو  یو زندگ  یبه خوشبخت  دنیرس  دنبال . به کندی جو م وها جست در آن 
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  یی کتایمحو در    تیِّمن  یاز رو  رایپست است ز  یذهن. من داندی در انسان م  دن یرا عامل همان  یذهنمن   یو کور  ی پست  موالنا

 .و جاودان است  شود ی که زاده نم  یقت ی. حقندیبی را نم  قتیحق  رایو کور است ز  شودی نم

 ۹۳ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 او   ستا  یو ال غرب ست ا  ی ال شرق زانک 

 او   ستا  ی منجِّم روز و شب حَرب با

 :دیگوی از زبان موالنا به انسان  در ذهن م  ی زندگ

 ۹5و  ۹۴ ابیات دفتر ششم،   ،مولوی، مثنوی

 یهُدی که چرا جز من نجوم  ب 

 ی و عَم  یمیاز لئ ی قبله کرد

 نیمَقال آن اَم دینا ناخوشت 

 ن یف لاآلکه ال اُح بُّ  ی نُب در

 سپاس و احترام  با

الدن از کانادا 
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 گنج حضور  ی و دوستان گرام یبا سالم خدمت جناب شهباز

  ن یاول  نیا  ادی به احتمال ز  ریپذاست و توبه   وبیجاکه خداوند ستارالععرض کنم از آن   دیرابطه با داستان غالم هندو، با  در

 . سخت گرفتار شده ی مجازات نیغالم هندو نبوده که به چن  یخطا

 ۴55۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 رانم شما را همچو مست  یهم من

 تادن در آتش با دو دست در اف از

 ۴۰۹۷تا  ۴۰۹5 ابیات دفتر پنجم،   ،یمثنومولوی، 

 مُجر مان نیا ی غَفلت و گُستاخ

 عَفواْلن  یوُفور  عفو  توست ا از

 دَمَد  یغفلت ز گستاخ  ماًیدا

 رَمَد  دهیاز د میبَرَد تعظ که

 بَد آموخته  ان یغفلت و ن س

 گردد سوخته میآتش  تعظ ز

 . است که سر منشأ گذشت و عفو است  یاست و از بخشش و عفو خداوند  یمثل غالم هندو از فراموش   یکسان   ی گستاخ

کند ی درد چشم را از ما دور م  رشیو پذ  میوگرنه تسل  م،یشویاست که دچار آن م  یخاطر فراموش هها بما انسان   یگستاخ

 . شود ی سوخته م  ی غفلت و فراموش  ارانهیو درد هش  رشیآتش پذ اثر و در 
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 21۹۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 در خطر یکه روز دینا ادتانی

 از قَدَر  زدانیبگرفت  دستتان

  ی موالنا بر فراموش   د یتأک  ؟ و خداوند دست شما را گرفت و از تنگنا نجات داد  د یگرفتار خطر بود  یکه روز  دیآی نم   ادتانی

  ی در تمام دفاتر مثنو  باًیتقر  موالنا. میشوی ار م دچ  یو فراموش   انیاز نجات از گرداب بال به نسهاست که چرا بعد ما انسان 

از غالم هندو    ب یعج  ییوینبوده در دفتر ششم سنار یی چون گوش شنوا ظاهراً .  دارند  ی اتیدر رابطه با توبه و بازگشت اب

و به خود    مینیرا بب  یذهناز من   یرویعواقب پ  د یکنه، که تا شای آن وحشت م  دنیاز شن  ییکنه که هر باشندهی مطرح م 

 : دارند  251 تیب  یعنیسوم داستان   تیب در. مییآ

 251 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

  به ناز  تیِّاز طفول دش یپرور

 سازکنار  لطف آن ا کرام  در

  28۷۰  ت یدر دفتر سوم ب. د یخواجه د یپوش در خطا   شه ی لطف را م  ن یا  . یپرورش داد با لطف و بخشندگ  ی را از بچگ  او 

 : دارند 

 28۷1و   28۷۰ ابیاتدفتر سوم،    ،مولوی، مثنوی

 ی ی حرص افتاده   در دام  بارها

 ییداده  دنیرخود را در بُ حلق  

 آزاد کرد ، لطف  اب آن توِّ  بازت

 شما را شاد کرد  ،پذرفت و توبه 
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 28۷۶ تیدفتر سوم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دیدام آمد  نیا ی  سو  گرید بار 

 دیتوبه زد  دۀیاندر د خاک

  ر یپذلطف خداوند توبه   یول   ،یرفت   شیپ یو تا مرز نابود  یدر دام حرص و طمع افتاد  یشیاندسبب عدم عاقبت به  بارها

 : داستان غالم هندو دارند  ۳۴5 تیب  در. شامل حال شما شد و شما را رها کرد 

 ۳۴5 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 وار هم پروانه  آرندی توبه م

 کار ی سو  کَشَدشانی م ان ین س باز

دوباره فراموش    یشه ول او از شمع می   یشعله باعث دور  یو گرما  شهی م   کینور به شمع نزد  ال یپروانه که به خ  مثل

 : دفتر سوم دارند  1۶۴۹ تیب در . شه ی و باعث سوختن خودش م  شهی م ک یکنه و دوباره به شعلۀ شمع نزدیم

 1۶۴۹ تیدفتر سوم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ش یباز و گوش باز و دام پ  چشم

 ش یخو ر ِّ د، با پَرَپَی م  یدام  ی  سو

 . میگذاری را نم ی و رحمت یارینوع  چیه ی خود جا ی که برا میدهی ادامه م یذهناز من  یرو یقدر به پها آن انسان  ما

 2825 تیبدفتر سوم،    ،یمثنومولوی، 

 ی در ظلمت ی ابد از ظلمت تا

 ی رحمت ، یوثغَ   ستی ن ،روند و یم
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 ۹1۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنولوی، مو

 بال  ی  از بال سو زندیرگُ بس 

 اژدها ی  سو  ،جهند از مار بس 

 : دارند   1۷۳ تیدفتر چهارم ب در

 1۷۳ تیدفتر چهارم، ب  ،مولوی، مثنوی

 سست ی دانست عقل  پای نم  آن

 ست رُ دُ دیآو ن ز جُ میسبو دا که

طور که غالم هندو  کنه، همانی امر ما را گستاخ م   نیو هم  شه ی و راز ما فاش نم  شه ی لطف خدا شامل حال ما م   بارها

 . سخت گرفتار شد  یرا از حد گذراند و به عقوبت  ی گستاخ

 2۰۹8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو، مولوی

 کس  را غافل مدان از کار  شاه

 آن حلم است و بس   ظهارا  مانع

 815 تی دفتر اول، ب  ،یمثنومولوی، 

 د رَس دَرده کَخدا خواهد که پَ چون 

 د رَاندر طعنۀ پاکان بَ  لشیم

را عدم صداقت و    م،یکنی آن را فراموش م   و اصواًل  مینیبی عاقبت کار را نم  کهن یدفتر ششم علت ا  ۳55  ت یدر ب  موالنا

 . داندی صادق نبودن ما م
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 ۳55 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 کاشته  ی چون نبودش تخم  صدق

 آن بگماشته  ان یبرو نس  حق

  یریمثل ت  یاهیس  ن یا  کهنیاز اغافل   م،یشوی ستاخ م و مثل غالم هندو گ   شه ی دل م  ی رگیو ت  یاهیفراموشى باعث س  نیا

 . مینیبی عمل خود را م  یکنه و جزا ی به ما برخورد م 

 2۴۶۶تا  2۴۶۴ ابیات دفتر چهارم،   ،یمثنومولوی، 

 شد  رهی و ت  اهیچون دل س ی دبَ از

 شد  رهیخ د ینشا نجا یکن، ا فهم

 ی رگیشود آن ت یریخود ت  ورنه

 ی رگ یخ ی رسد در تو جزا در

 است  ش یاز بخشا ،ریت د یآین ور

 است  ش یآال  دن یدنا  ی  پ  نه

 در پناه حق   

شاپور      
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 . ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 2۶۷ یال  2۴۹ تیاز دفتر ششم، از ب ی انتخاب ات یغالم هندو، و اب  تی، حکا88۳ برنامه

 . کندی م  انیتمام ب  ییبایا شکال و مسئله انسان را به ز زیعز  یآموزنده موالنا اریبس  تیحکا  نیدر ا

هر  نیا  و داستان  انسان   کیداستان،  ما  .از  ا«  خواجه»هاست  خدا  نیدر  نماد  و    تییداستان  هندو»ماست،    «غالم 

  د  یبا د  یول   .ستی ندگاصل و خود ز  «دختر خواجه»و    .شده است  اهیفراوان س  یهای دگیهمان  اثر که در  ستیذهنمن

او    یجنس  شی و گرا  لیو م  .سازدی که غالم را عاشق خود م  ستیجهان ماد  نیا  یهاغالم، دختر خواجه جاذبه   ی ذهنمن

 . باشد ی خود عشق ممنوع و نامشروع م  نیکه ا دهدی م ش یرا افزا

       نام خداوند عشقه ب     

 251تا  2۴۹ ابیات دفتر ششم،   ،مولوی، مثنوی

 ییرا بود هندو بنده ییخواجه        

 یی کرده او را زنده  ده،یپرور

 علم و آدابش تمام آموخته        

 در دلش شمع  هنر افروخته 

 به ناز  ت یِّاز طفول  دشیپرور       

 سازکنار  لطف آن ا کرام  در

 اکرام ساز: بخشنده ، سخاوتمند     
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م   تییکه خدا  خواجه  را  ا  ندیآفری درون است ما  به  ابتدا  .کندی وارد م  ی جهان ماد  نیو  از همان  در شکم    ینیجن   ی و 

  تیشمع هدا  م یتوانی م   که . سازد ی خود م  یعلوم و دانش و خرد معنو  ی و ما را مجهز به تمام  دهد ی مادرمان پرورش م

 .میدرون خود را با مرکز عدم روشن کن

 252 تی، بدفتر ششم   ،مولوی، مثنوی

 ی خواجه را خوش دختر  نیبود هم ا       

 یگوهر، خوش یگَش  ، یانداممْیس

 بای ، ز، خوشگش: خوب     

 25۴و  25۳ ابیات دفتر ششم،   ،مولوی، مثنوی

 گشت دختر، طالبان   چون مُراه ق       

 گ ران  ن یکاب کردندی بذل م 

 ی هر مهتر  ی از سو دش یرسی م       

 یگرختر دَم به دَم خوازه د  بهر 

  مراه ق: بالغ     

 خواستگارگر: خوازه      

مان که همان غالم هندوست وجود دارد که  ی ماست که در کالبد خاک  ت یدختر خواجه گوهر و جوهر درون و بُعد روحان 

بذل و بخشش و    لهی وسه آن هم ب.  میرا پرداخت کن  ی نیگران و سنگ  یبها  یست یدست آوردن آن باو به   یداریخر  یبرا
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و   میداشته باش یخواجه است دسترس   یبایکه همان دختر ز  درونمان  تییبه خدا میها که تا بتوانی دگ یهمان  یدادن تمام 

 . خود منطبق گردد یاریشه یرو هیحضور اول یاریشبه او زنده، تا ه

 25۷تا  255 ابیات دفتر ششم،   ،مولوی، مثنوی

 گفت خواجه: مال را نَبْوَد ثبات       

 شب رَوَد اندر ج هات  دیروز آ

 حُسن  صورت هم ندارد اعتبار       

 زخم  خار  کیکه شود رخ زرد از 

 ی مهترزادگ زیسهل باشد ن       

 ی بُوَد غ رِّه به مال و بارگ  که

روز همواره  که ما در شبانه  دیفرمای م  انیب  ییبایبه دختر خواجه را به ز افتنیقسمت موانع دست ن  نیدر ا  زیعز  یموالنا

ما را    یجهان ماد  نیا  یظاهر  یهاو جاذبه   هاییبایز  و   .میهست  یذهنها در من ی دگیبه فکر جمع کردن و افزودن همان

کند و  ی بودن ما را دور م یحضور و در لحظه جار یاریشو از بُعد هسازد  ی روز ما را در خود غرق م به دهد و روزی م بیفر

 .شودی ما م دنیگرداند و مانع رسی جاه و جالل و شکوه آن ما را مغرور م 

 258 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 بسا مهتربچه کز شور و شر   یا       

 ز فعل  زشت  خود ننگ  پدر شد
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 2۶۰و  25۹ ابیات دفتر ششم،   ،یومولوی، مثن

 س یاگر باشد نف زیپُرهنر را ن       

 س یاز ب ل ریگ  یپَرَست و عبرت  کم

 نیچون نبودش عشق  د ، علم بودَش       

 نی از آدم ا لِّا نقش  ط  دیند  او

اعمال    اثر زادگان که دراز فرزندان بزرگان و اشراف   یاریچه بسا بس  که  کندی م  انیب  نهیزم  نی در ا  ییهامثال   نیو همچن

و آشوب    یگراز فتنه ریباشند و غی پدران و آبا و اجداد خود م  یننگ و خوار  هیو رفتار و کردار زشت خود در جامعه ما

 .شدن ماست دهیگذارند که منظور همان همانی جا نم از خود به  یزیچ

دردها و    نیو هم در جامعه و اجتماع ا  میکنی خود را نابود م  ی و خانوادگ  یشخص   ی فراوان هم زندگ  یدردها  جادیکه با ا

زنده شدن    یبرا   یاز خرد زندگ  کهنیا  یجاو به   شده   یننگ خداوند و زندگ   هیو ما  میسازیمخرب آن را پراکنده م  یانرژ

کرده و مانند    تیهوخود را هم   ی جهان ماد  نیا  یظاهرو    ی سطح  علوم با    م،یدست آوردن دختر خواجه تالش کنو به 

در همگان که در هر سطح و مقام و    میتوان ی ما در راه زنده شدن به حضور م   ایآ  .میدانی م  گرانیخود را برتر از د  سی ابل

خود را مشغول   ده یپوس  ی و باورها  یو ظاهر  ی سطح   یهابا قضاوت کردن  و ؟  مینیدرونشان را بب تییهستند خدا  یمنزلت

 ؟مینساز

 باشد؟ یم یهای ژگ یچه و ی که داماد خداوند دارا میبدان د یحال با     

 2۶۴ تی، بدفتر ششم   ،مولوی، مثنوی

 و صالح  نیدارد و د یکار، تقو       

 از او باشد به دو عالَم فالح  که
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   2۶5 بیت، دفتر ششم   ،مولوی، مثنوی

 اریداماد  صالح اخت  کیکرد        

 و تَبار ل یبُد او فخر  همه خَ که

 2۶۷ بیت، دفتر ششم   ،مولوی، مثنوی

 نیگفت: آنها تابع  زُهدند و د       

 نیزم ی ست بر رو   ی او گنج زر،ی ب

  ی و فضا  یها خالی دگیکه با تقوا باشد و مرکزش از همان  کندیخود انتخاب م  ی داماد  یرا برا  یکس   ی خداوند و زندگ 

جهان و هم در   نیکه زبانزد همگان و هم در ا ی و اخالق ی معنو تی صالح ی و دارا  یق یحق نداری درونش باز شده باشد و د

  ی و گنج واقع   دیجد  یهای دگ یدر مرکزش قرار و نه همان  یجهان   نیا  یزهایو نه چ. زیم معنا رستگار باشد و اهل پرهعال

 .درون تییاو زنده شدن به خدا

      با یداستان ز نی از ا یهااکنون آموزه      

 :آموختم که       

اش  چسبنده   یهادر جاذبه   کهن یاز اپس قبل   دهد،ی م  ب یکه همواره مرا فر  ستیگر مکارعجوزه و عشوه   رزنیپ  ایدن  نیا

 .ها را در مرکز قرار ندهمکرده و آن  ییخود را غرق سازم شناسا

 :آموختم که       

کنم خود    ی مدت زندگ  ی اگر در آن طوالن  و   .سازد  یمرا قو  صیو قوه تشخ  د یکه د  ستی کوتاه مدت کاف  یبرا  یذهنمن

 . دهمی اش را از دست معلوم و فنون خداوند و برکات چهارگانه   ی را ناسپاس کرده و تمام
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 :آموختم که       

به نعمت   با آن   یویدن  یهاکه  و  انشوم، چرا  تی هوها همنچسبندم  در  نم ن یکه  از آن ی صورت  به توانم    ح ی طور صحها 

 . مند شوم و استفاده درست را داشته باشمبهره

 :آموختم که       

ب   یتا من فرصت  کندی من صبر م  یهای دگیها و همانی ها و سرکشی نافرمان  برابر و خداوند همواره در  ی زندگ دست  ه را 

 . کرده و از مرکزم دور سازم ییها را شناساکه بتوانم آن  اورمیب

 :آموختم که       

با مکر و ح  دار یها بی شدگ تیهوواب هم موقع از خ به   اگر دهد تا بهتر  ی م   بیخاص خود مرا فر  یهاله ینشوم، خداوند 

 . میبجو یزاریها بها سرد تا از آن ی دگیو دلم را از همان اموزمیس عبرت را از او برد

 :آموختم که        

و ادامه    یکه هست  رسانند،ی م  بیمن آسشدت به  شوند و به یجانم م  یها بالها ادامه بدهم آن ی دگ یبه افزودن همان  اگر

 . سازد یساز ممشکل  میرا برا ی زندگ

 :آموختم که       

 یگذارهیها سرمارا در آن   یکننده زندگزنده  ی، که انرژشوم  دیشد  ی دق و افسردگ   یماریدچار ب  یذهنکه در من نیاز اقبل  

 . گذاردی در آن اثر نم   یجهان   نیا  یدرمان ندارد و داروها  یذهنمن  نیکه ا چرا. خود زنده گردم   تییشوم و به خدا  داریکنم ب

 :آموختم که       

، و مرا در  ردیگی نظر را از من م  یاریشو ه  نیبعدم   دیگرداند و دی ها شمع حضورم را خاموش م ی شدگ تیهوهم   نیا 

 . دینمای و منگ م   جی گ شیدردها
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 :آموختم که       

 . شنود ی نم  یرا کس  میهاآه و ناله و فغان و درد یصدا گریکه د بردی م ش یمرا پ یا جاها تی دگ یادامه دادن به همان 

 :آموختم که       

دانند  ی که خودشان هم می حالکنند دری خود برپا م  یهای دگیهمان  را برحسب   یتقلب   یجشن و سرورها  ایدن  نیمردم در ا 

 . دهندی م بیکه خود را فر

 :آموختم که       

خود    د یو به من خاک برسر بگو  دیبجو  یزاریسقوط کنم که خداوند از من ب  تیدرجه انسان  نیترنییکه به پان یاز اقبل   تا

 . رها سازم میهارا از دردها و رنجش 

 :و آموختم که       

به  فکر و خردش در من شروع    ق یطراز  یخالق زندگ   یرویدرونم زنده شوم و مرکزم را عدم سازم ن  تییبه خدا  یوقت

 . یرسان به من خدمت یی گشافضا لهیوس، و به کندی فعال م  میبرآورده شدن آرزوها یکار کرده و اهدافم را در راستا

 :آموزم کهی م جه ینتو در     

 ۳۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جنِّت از اله  غمبریگفت پ       

 مخواه  یزی ز کَس چ ،یخواه ی هم گر

 : که ندیفرمای اکرم از زبان خداوند م امبریپ
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عنوان    چ یکس به ه  چ یاز ه  ، یاست برس  رون یمن که همان آرامش درون و ب  یکتای  ی به بهشت و فضا  یخواه ی م   اگر

 . مساز دهیها همانرا طلب نکن، و در مرکزت خود را با آن   یزیچ ی کس چ ینداشته باش و از ه  یتوقع و انتظار

 :آموزم کهی و م     

 ۳8۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی شوی دَم به دَم چون تو مراقب م        

 یغَو  یو داور ا  ینیبی م داد 

و ذهنم را تماشا کنم خواهم    م،یایب  رونیب  یذهنصورت حضور ناظر از من شده به گشوده   یتوانم با فضای و هر لحظه که م 

و کوشش    یسع   نهیزم  نیو به هر اندازه که در ا. سازدی م  یجار  م یلحظه برا  نیکه خداوند داد و عدل خود را در ا  دید

 . رساند یم  یاریدرونم را باز نگه دارم به همان نسبت خداوند به من کمک و  ی کنم و فضا

 :آموزم که ی و م     

 ۹21 تی ، دفتر اول، بی، مثنویمولو

 او نعم العوض  دیما را د دید      

 او کل غرض دیاندر د یابی

 : خداوندا  نیبنابرا پس 

مرکز عدم    لهیوسهرا ب  میهای شدگ تیهوهم  دید  نیدارد. ا  یادیاشکاالت ز  یدگیهمان  اساس و نگرشم بر  دیدانم که دیم

از تو داشته    یاصورت است که هر آرزو و خواسته ن یدر ا. نمیتو بب  ق  یطرکه تا بتوانم از  ریاز من بگ  ی عال   ییو فضاگشا

 .  یاز درونم با خبر و آگاه  ی کسکه تو بهتر از هرچرا ،یسازی برآورده م  میباشم برا

 . کندی کوچک من از زهرا را هم اداره م   ی شخص  یکائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتهای که خرد ب  ی : وقتانیو در پا
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 ۳۰8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ی از نان ته ز غم مُرده که دست یا      

 ؟ ستی ترس چ نیا  میغفور است و رح چون 

 . دیو سالم بمان  یانرژ پر

 . ممنون، خدانگهدار شما ی لیخ

 . از زاهدان   ،یزهرا سالمت
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                  8۷۴باسالم بر پدر معنوی استاد شهبازی و همراهان گنج حضور برگرفته از برنامه 

 جای منظور اصلی ه های مادی ذهنی بداشتن منظور : حیله

کند. کند و برای ایجاد اتفاقات خوب حیله می خوب می   بد و  ردیبگ  یخواهد از اتفاقات زندگ های خود میذهنی با حیله من 

زنیم. هر فکر و بینش ما  کار شده و به خود ضرر می اصل ذهنی حیله است در این حالت ما ناهای ما در منتمام خواستن

شده  وده دهد، منقبض شده و فضای گشدست آوردن چیزی ذهن نشان می به   یها حیله است. وقتی براهویتهم   اساس بر

جای کند، ما به شدگی در لحظه ما را تسخیر می هویت ایم. فکر یک همذهنی شده دهیم، دچار حیله منرا از دست می 

بینید که  . می استذهنی  ن در آینده هستیم، این حیله من آ شدگی و یا حفظ  هویتآن هم   دنبال زندگی در این لحظه به 

تی در آینده یا یک چیزی در آینده، یک خواستی در آینده است که به زندگی  ذهنی همیشه با این حیله دنبال یک وضعیمن

طور توهمی با حیله زندگی  نتیجه ما به ذهنی زندگی نیست، درن این لحظه که جای زندگی است، برای منبرسد، یعنی اآل

دزد و  می   ی این لحظه را از ماذهنی حیله است، با مکر و فریب زندگ کنیم. حیله، تمام کارهای منرا به آینده موکول می 

که با فالن    دی گوی به ظاهر به ما م  یذهنمن   له،یح  .اندازد. پریدن از فکری به فکری دیگر حیله استما را به زمان می 

لحظه    نیدر ا  ی ما را از زندگ   شیهاها و وسواس وهمکند با آن فکر ت ی م   له ی. حیرسی م  ی خوشبخت  و   ی اتفاق تو به زندگ

کند که به  ی دهد و ما را متقاعد می به ما نشان م  ندهیرا در آ  یتیوضع  ک یرا    یخواست   کی  یذهن. پس من ندکی محروم م

لحظه به    نیدهد که در ا ی به ما امان نم  ی پدری پ   یهافکر  ی عنیها وسواس  داشت؛ و توهم   یخواه   ی زندگ   ی برس  نیا

 .میافتی هم مو به تو میکنی فرار م بیتتر  نیلحظه به ا ن یلحظه است ما از ا نیا  شهیهم ی . زندگ میزنده شو ی ندگز

                از مهاباد   نیتشکر پرو با
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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