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      و بزرگوار   زیو بزرگوار و دوستان عز زیعز  یشهباز یبا عرض درود و سالم فراوان و خدا قوت خدمت آقا     

 ۸۸۰از برنامه  ی اتیاب

 ۱۰۸5شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

       که بباخت آنچه بودش  یخُنُک آن قمارباز

     گر یالّا هوس قمار د چشیه بِنمانْد

زنده    ی عنیبکند،    یگریقمار د  کهاین ندارد، جز    یگریهوس د  چ یکه هرچه بود باخت و ه  یباز: خوشا به حال قماردیگویم

و عدم کردن مرکز و عدم نگه داشتن آن هست. مانند موالنا، حافظ اشعار    یی گشاکار هم مستلزم فضا  نیشدن به خداوند. ا

  لشان یو م  شوند ی نم   دهیهمان  کنندی که خلق م  یزیقبیل بزرگان با چ  نی و ا  ستندین  دهیهمان  کدامچ یگفتند، و با ه  ییبایز  اریبس

دست  ه تر از ب مهم  ار یدادن بسکم کردن و از دست    دانند ی لحظه بدهم برود، و م  ن یا  کهاین دادن و رها کردن خود، باختن،  به  

را ببازم؟    های دگی همان  یکییکی  کنمی من هم هوس م   ایآ  حاال   .کنندی آلوده نم   یدگ یهمان  کیآوردن است و مرکزشان را با  

  گر هستم؟نه! صرفه  ای

 ۱5۰4و  ۱5۰3مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، ابیات 

 با تو ضد شوند  ارانْت یدَم اَر   نیا    

     روند  ی تو برگردند و در خصم  وز

 شد  روزیبگو: نَکْ روز من پ ن یه      

     فردا خواست شد، امروز شد  آنچه 
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 ۱5۰5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سَرا  نی ضدِّ من گشتند اهلِ ا       

       مرا   نیشیپ  شد  نیْعَ  امتیتا ق

و از تو    یشویاز جنس خدا م ،یکنی م  ییگشاو فضا  یکنی خودت کار م   ی : اگر دوستانت ضد تو بشوند، چون تو رودیگویم

  ی دوست  اقتی: تو لندیست و اگر هم بگوا من یروزیامروز روز پ  ،ییبه خودت بگو دیموقع بابرگردند و دشمن تو شوند. آن 

بشود، فردا روز    خواستی م  یروز  کی که    یزیچکه آن   ی دان ی . و تو م یشو ی م  روز یپ  ی . پس داریبترس   دیتو نبا  ، یما را ندار

از دور و برت   یذهن یهامن   نیو ا یشویبه خدا زنده م  یو دار  افتدی تو اتفاق م   یبرا  اآلن   نیبشود، هم خواستی م  امتیق

 .چون تحمل حضور را ندارند   شوند،ی پراکنده م

 ۲۸34شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

       که مالَد کَفِ شاه پَرّ و بالَش  یخُنُک آن دَم       

       ی دامدهیگُز  نیچنبه  ، ییما دبازِیکه سپ

  ن یبه دام من. ا ای : که بدینوازش بدهد و بگو دیعنوان باز سپکه دست خداوند پر و بال ما را به  یحال دم ه : خوشا بدیگویم

 .های دگ یمحل پرواز تو، نه جهان ذهن و همان جاست،ن یشده اگشوده  یفضا

 5۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل، پُشتم شکست  یِ کز تناقضها    

     دست  مالی م  ایبر سرم جانا ب

 .شکندی پشت آدم م  می دار ی ذهندل که در من یها: از تناقض دیگوی م موالنا



   

  

 

543 پیغام عشق قسمت خانم شهین از کرمان  

و    کندی م   دا یخودش را پ  ی جا  زیچهمه  دیایتو ب   یاریاگر هش  کهاین   یمن را نوازش بده، برا   ایجانا ب  ی : خداوندا، ادیگویم

ما را سامان    ی به زندگ  تواند ی حضور است که با خرد کل، با نظم جنگل م  یاریتناقض ندارم. فقط هش  قدرن یا  گریمن د

  یتضادها  نیخاطر همه . ب میشوی م   جیگ  میهست  ده یهمان  ی گرنه وقتو   م،ی چقدر بخواه  ز،یاز چه چ  میدان ی بدهد، توازن بدهد، و م

 .میشوی م ضیهست که ما مر یدرون 

 5۶۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی دستِ تو سرم را راحت رِیز    

     ست یتی آ یبخش تو در شُکر دستِ 

 ، یکنی تو من را نوازش م   ی دست تو سرم راحت هست. اغتشاش ندارد. دلم راحت است و خداوندا وقت  ریدر ز  خداوندا 

. خداوندا  فهممیقدر چشم بازم را م  ی عنی  شوم،ی باره م و شکر  شود یچشمم باز م  شوم،ی متوجه شکر م   شوم، ی واقعاً شاکر م

موضوع هستم و    نیو قدردان ا  شومی را متوجه م   نی. من اشودیم  بازدلم    یهاو من چشم   یکنی تو من را نوازش م   یوقت

 .کنمی نم تیو قانون جبران را رعا  شناسم ی ها شکر را نمو در آن تناقض ی ذهندر من

 5۶۲مثنوى، دفتر ششم، بیت  ،یمولو

 خود از سر من بر مَدار ه یسا    

     قرار ی ب  قرارم،ی قرارم، ب ی ب

که    کنمی م   یشده هم متعهدم و سع . به مرکز گشوده کنمی م  یی گشافضا   ی درپی را از سر من برندار، و پ   اته یسا  خداوندا 

 .منبسط باشم شهیهم
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 ۲۷4۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یدل، چو به دام او فتاد  یا    

     ی بَندِ هزار دام رَست  از

 .امرسته  ی دگیام و از بند هزار دام هماناگر مرکزم را عدم کنم و عدم نگه دارم و به دام خداوند افتاده  پس 

 ۲۷4۱شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ز خُمارِ هر دو عالَم یرَست     

     ی تا حَشْر ز دامِ دوست مَست 

در دام دوست    م، یلحظه بشو  نیساکن ا  االبدی ال لحظه و    نیبه ا  مییایو اگر ب  میدر ذهن در خمار هر دو عالم هست  پس 

 .بود  میخواه

 ۲۷4۱شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 پَری بلند م  یبا پَرِّ بَل     

     ی چون مَحرَمِ گلشنِ اَلست

  ینه گفتن و کار  ی عنیلحظه،    ن ی. بله گفتن به اتفاق امیلحظه بله بگو  نیباز کنم و به اتفاق ا  دی لحظه فضا را با  ن یا  یعنی

اتفاق    یقربان   گری د  رمینگ  یلحظه را جد  نی . اگر اتفاق ارمینگ  یلحظه را جد  نیاتفاق ا  یعنیلحظه،    نینداشتن با اتفاق ا

باز    ی عنوان خداوند با مرکز عدم و فضاخودم به   ییشناسا  نی. همکنمی م  یی شناسا  ی عنوان زندگ و خودم را به   شوم ی نم

 .است، من محرم گُلشَن اَلَست هستم هی لحظه اقرار اَلَست هست، آن کِشت اول ن یشده در ا

 

 



   

  

 

543 پیغام عشق قسمت خانم شهین از کرمان  

 3۱۶غزل شماره  ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 ی حافظ از جورِ تو حاشا که بگرداند رو    

     من از آن روز که در بند توام آزادم 

لحظه    نیو بله به اتفاق ا  کنمی . فضا را باز م کشمی م  ارانه ی. من درد هشگردانمی نم   ی : که من از جور تو رودیگوی هم م   حافظ 

به بند و    که ی. از آن روزافتمی و به بند تو م  شوم ی وارد دام تو م  ارانهیو درد هش  یی تا به تو زنده شوم. با فضاگشا  میگویم

 .بودم آزاد نبودم ی ذهنکه در دام من یموقع   ودام تو افتادم آزاد شدم،  

 ۲۸34شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 همه خَلق در کَشاکَش، تو خراب و مست و دلخوش     

     ی هله، از کنارِ بام کن،ی همه را نظاره م 

. پس  یذهنیهامن  یعنی  گران،یمردم در مرکزشان تناقض دارند. در کشاکش هستند هم با خودشان هم با د  :دیگوی م   پس

سبب و آرامش  بی   ی. شادستی و دلخوش  ی که اصل من مست  دمینکنم. من فهم  دیها تقلها از آن در برخورد با آن   دیمن با

کار هستم.    یکجا  دانمی نم   ی ول  کنم،ی م  ییرا شناسا   های دگ یانهم  نیا  ارم د  دارکنندهیکننده و ببرنامه زنده  نیا  یاریاست. با  

  یاریها را نظاره کنم با  هستند آن   نییمردم در پا  کهی حال بلند و از کنار بام در  ی تا برسم به آن جا  کنمی دارم حرکت م

 .خداوند 

 ۲3۷۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 یپاک و نماز یاشده   ،ینوازچو بدان بنده      

     همگان را تو صال گو چو مؤذّن ز مناره 
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خدا   تینهای به ب  ای ، یبه حضور زنده شد  یعن ی ،یشد  یو پاک و نماز  یدیخداوند عشق را د ینواز : اگر شما بنده دیگوی م 

  ات ده یعق  ی ول  اوریب  به عمل  ی تو هم دعوت عموم  آورد،ی به عمل م  یذن از باال دعوت عمومؤمانند م  صورتنیادر   ،یزنده شد

  نیبه ا  وان ی انسان از ا  کهاین .  ستی واقع با مرتعش شدن به زندگدعوت کردن، در  ا نکن. از باال مردم را به خد  ل یرا تحم

م  نگاه  زندگ  کند،ی جهان  آن   یبه  و  است  ازمرتعش  را  م زنده   ق یطرها  دعوت  به خدا  به عشق،  اکندی کردن  دعوت    نی. 

 .میکمک کن میبتوان  را گرانیکه د میرها بشو های دگی از همان  یعن یباال،  میبرو میبتوان  دی. ما باستی درست

 ۲۲۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 من و تو  وان ی در ا مینیآن دَم که نش خُنُک    

     جان من و تو  ی کیبه دو نقش و به دو صورت، به 

 .کننده را سر راه من قرار داد برنامه زنده  نیدانست و ا قیممنون سپاسگزار خداوند هستم. من را ال  تینهای ب  و

 .و بزرگوار هستم  زیو بزرگوار و همه دوستان عز زیعز  یشهباز  یممنون و سپاسگزار آقا تینهای ب  و

      از کرمان  نیبا احترام، شاگردتان شه     
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 و همراهان وصل و لقا   زیعز یشهباز یبا سالم و درود خدمت آقا 

 گنج حضور  ۷۶4گرفته از برنامه بر

 34شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 عاشقان، آمد گهِ وصل و لقا   یعاشقان، ا یا

 الصاّل  انیماه رو یآسمان آمد ندا، کا از

  .میگرفته باش  ینمره قابل قبول   ، یدر امتحانات اله  ی عنی.  میوصل، آماده شده باش  یکه برا  دیآی ما م   یسوندا به   نیا  یزمان

مقابل  در  یی زحمت، زحمت فضاگشا  نیترو مشکل   نیشتریراه ب  نیو در ا   د یزحمت کش  د یطبق معمول با  ،ینمره قبول   یبرا

که    ی. به قول بابا طاهر کسانمیباش  میو تسل  یی گشادر حال فضا  دیبا  مئهم نباشد دا  یلحظه است و اگر اتفاق   نیاتفاق ا

 .ستندیغافل ن ظاتهستند و از لح ییگشاو فضا   میدائم در حال تسل

 3۱3 یتیبابا طاهر، دوب

 ی ب   ارشانیآنانکه اهلل  خوشا

 ی و قل هو اهلل کارشان ب   بحمد

 آنانکه دائم در نمازند خوشا

 ی جاودان بازارشان ب  بهشت 

از روز اول عاشق بوده    انسان  .هستند، دائم در حال رکوع و سجودند  میو تسل  ی یدر حال فضاگشا  شهیکه هم  یکسان   پس 

 ها ی دگ یذره با همانذره  کهاینتا   شود، ی و دچار من م  شود ی کم وارد ذهن مکم  گذارد،ی قدم م  ی ماد ات یبه ح  ی است. وقت

به    ، یکه عاشق   شودی باعث م   نیو هم  کندی م  ره یفرزندم و غ  نم،یام، ماشو شروع به گفتن: مال من، خونه   شود ی آشنا م 

 .سخت ی ل یو خ میرا بکش های شدگت یهوزحمت انداختن هم دیدوباره با  نیبراند. بنابرا  هیاشجز در لفظ به ح
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شدگان به  زند  یعنی  ان،یبه ماه رو  ییگوآمدسالم و خوش   یاز من شد، از آسمان ندا  یکه همه وجودمان خال  وقتآن

  امبر یبه پ یاز سالم و رحمت و برکات اله. بعدکندی سالم م  انیرونماز به ماه انی. در نماز هم خداوند در پادیآی حضور م 

  ی در تمام لحظات، بندگان   ن یبنابرا  .شدگان به حضور استزند   یعنی  الح،به بندگان ص  ی )ص(؛ سالم و رحمت و برکات اله 

 . باردیبر آنان م یهستند، سالم و درود و رحمت و برکات اله  م یو تسل  ییگشاکه در فضا

  یآقا  تیریکرد و از برنامه گنج حضور به مد  تیمن از پروردگارم سپاسگزارم که من را به گنج حضور هدا  انیدر پا  و

 .شدن را به من آموختند  میتسل یگنج حضور سپاسگزارم که الفبا ی شگیو موالنا و همه همراهان هم یشهباز

فضاگشا  یاریبه    دوارمیام با  بتوانم  رو  ییخداوند  بر  مداوم  کردن  کار  اندک  ی و  و    یخودم،  خداوند  زحمات  از 

   را جبران کنم. زیعز  یشهباز ی خصوص آقااندرکاران گنج حضور به دست 

                                                       

 راز یاز ش الیل
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 عجله ذهن

  میدر خانه و سرکار برا  یادیکه عجول بودن است و مشکالت ز  امی ذهناز صفات من   یکیدر خصوص   خواهمی امروز م

که    نمیبی ا مذهنم ر  کنم،ی صفت ذهنم را با حضور ناظر مشاهده م  ن یاست که من ا یصحبت کنم. مدت   آورد،ی وجود م ه ب

بالفاصله ابزار مالمت و    کنمی م  یخرابکار  ی و وقت  کندی که زود باش، عجله کن، غرغر م   دهدی اش به من دستور مهمه

ب  را  ابزار ترس  مه سپس  مثل    بردیکار  بد  کیو  مناظم  مواخذه  و  گرفته  که چوب دستش  به    کند؛ی اخالق  مرا  ذهنم 

  اآلن و   کنمیکار م  تمیوضع  ن یا  ی رو  ادیز ار یمن را ببلعد. من بس  یاریشکه ه   کندی م   ی سع  ی ل ی و خ کشاندی بازخواست م 

خوب   میگوی بهش م  اندازدی من را به عجله م یل یکه خ یکنترل کنم. مواقع  توانمی خصوص م   نیذهن را در ا یتا حدود

  ی دهی قدر بهم دستور مقرار نداشته باشم و آن   یاکه لحظه   یکنی م  فیرد  میرا برا  گرید  یکار  کار  نیکه چه بشود، بعد ا

  شتر یب قهیروشن بماند. امروز چند دقموتور خواستن تو  تا    دیایب  نییاپ  اریبس  مایاریشه  ،یدنبال خستگبه   یکه بعد مدت 

  ن یکار شد و به من گفت: خوب اه دست ب طانی من مانند ش یمعنو  یذهنتمام شود که من  مایکار فتینمانده بود که ش

کردم به گرفتن    روعسالم کردم و ش  ماریبه ب   یات ندزد. وقتمانده   یو از وقت باق   ریرا هم قبول کن و ازش خون بگ  ماریب

داد. من دو دستش    ح یتوض  میدردناک بود و علتش را برا  اریمن بس  یریگخون   شی به من گفت: که دفعه پ  مار یاطالعات ب

 . افتاده بود  شی افتاد که دفعه پ  شیبرا یهمان اتفاق  یریگموقع خون  قاً ینداشت و دق  یخوب  یهارگ  را چک کردم 

انجامش دهد و تمامش کند. بالفاصله ابزار    خواستی عجول من فقط م  یذهناز زبان  خود فرد به من گفت اما من   یزندگ

افتادم   یشهباز  یصحبت آقا ادیفضا را ببندد.  خواست ی شدند و ذهنم م  یمالمت و قضاوت و مقاومت در ذهن من جار

 :دیکه گفته بودند: که شما هر لحظه دو ابزار دار

 ابزار مالمت  -۱

 فکان ابزار کن -۲
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صبر و   ی را انتخاب کن ی و اگر دوم  ی جسم  یاریشمقاومت و قضاوت دنبالش ه یریرا بپذ ی و بعدش فرمودند که اگر اول 

او   یرفتن به ذهن به تماشا یجاکه فضا را ببندد اما من به  کردیم  ی داشت. ذهن سع   یشکر و حفظ مرکز عدم را خواه 

 :ال کردم کهؤپرداختم. از خود س 

 .مرکز عدم؟ جواب مرکز عدم بود یبرا ای کنمی ذهنم کار م  ی دارم برا ایآ 

. من بودم  دادی خودش ادامه م   یاهویجواب بله بود چون ذهن خاموش نشده بود او به ه  کشم؟ی م  ارانه یشدارم درد ه   ایآ

  یکامل نبودم و در فضا  میمن تسل  یعنی که چون ذهنم خاموش نشده بود    دانمی که خودم را از او جدا کرده بودم. م 

 . کنمی دارم و شکر م  تیکامل قرار نگرفته بودم؛ اما رضا ،ییکتای

 :خدمتتان ارائه دهم خواهمی آمدند را م  ادم یها به کشمکش  ن یکه در ا ی اتیاب

 ۲۰شمس، غزل شماره   وانیموالنا، د

 !بر خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال

 ان: جاءَ الْقَضا ضاقَ الْفَضا ورد خو  نیو ن،یساکن نش

 ۱۷۲3شمس، غزل شماره   وانیموالنا، د

 بر آسمانِ رضاست  تیهزار ابرِ عنا

 بِبارَم از آن ابر بر سَرَت بارَم  اگر

 ۲35۷ شمس، غزل شماره  وان ید  ،یمولو

 گشته دلت چو سنگِ خاره یا

 چاره؟  ستیخاره و سنگ چ با
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 ۲35۷ شمس، غزل شماره  وان ید  ،یمولو

 را؟   هاشه یخاره چه چاره ش با

 آنکه شوند پاره پاره جز

 چو صبحِ صادق  یخندی م زان

 تو جان دهد سِتاره شی پ تا

تا از طرف من به    کندی کارها م  عیمن عجول است و من را وادار به انجام سر  ی ذهننگاه داشتم که من  م ایاریشدر ه  من

 مایاریشکردم و در ه  یی من شناسا  یزندگ  ی. اکندی بزند و سپس شروع به مالمت من م   ب یآس  گرانید  یهاشه یش

 .ستمیقادر به انداختنش ن  دمچون من خو خواهم،ی و از تو کمک م فتد یدارم تا بی نگاه م

لحظه فضا را با    ن یگرفتم در ا  م یترس نپوشانم. تصم  یدگ یگرفتم دخالت نکنم و عدم را در مرکزم با همان  م یتصم  من

 .من غروب کند ی دگیو ستاره همان میهر دو بخند یباز کنم تا من و زندگ   یکمک زندگ 

 عشق و احترام،   با

  از کانادا  میمر
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                         نام خداوند بخشنده مهربان ه ب                         

      های جان با سالم خدمت استاد عزیز و گنج حضوری     

     ۸3۲از برنامه  ۲و  ۱ابیات  4۸۱غزل  ، دیوان شمسمولوی،      

 ست یتو ن  یِتو؟ که کَس را به کَف بَها یچه گوهر

 ست؟ یتو ن یِچه دارد در کَف که آن عَطا  جهان

کس ارزش و بهای  ای، که هیچ ای و به من زندگی داده خدایا تو از جنس کدام گوهر هستی؟ که مرا به خودت زنده کرده 

توان ارزشِ تو را  نمی تواند قیمت یا ارزشی برای تو مشخص کند. چون با ذهن  تو را در کفِ دستش ندارد و نه می 

نهایت است و این ارزش و بخشش و عطای تو به ماست که  شناخت یا مشخص کرد و اندازه گرفت. چون ارزش تو بی 

 توانستیم به تو برسیم. توانیم به تو زنده شویم واال ما در ذهن چگونه می می

شده آلوده و گرفتار شده را نجات  سترهای همانیدهاین تو هستی که ما را از ذهن رهایی دادی. این مَنی را که در زیر خاک 

مان را پیدا نکرده و نشناخته بودیم. و این تو هستی که به طُرق  دادی. چون ارزش و قیمت خودمان را، آن گوهر وجودی

ستیم، که  ای. به ما شناساندی که امتداد تو همختلف، یا حتی مثالً با برنامه گنج حضور و اشعار موالنا ما را بیدار کرده 

ها جدا شویم،  فرمی بودیم، باید برای رسیدن به تو از همانیدگی شیاری حضور در ما وجود داشته و ما که از جنس بی ه

 ها دل ما را سیاه کرده بودند.  که تا حال آن 

جنس  که از جنس فرم و از جنس فکر و ذهن، از  زمانی ها را سیاه کرده از دلمان جدا کنیم، تاحال نوبت ماست که آن 

 دَردها و مقاومت و ستیزه و قضاوت هستیم، نخواهیم توانست که گوهر حضورمان را شناسایی کنیم.
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تنها رازش تسلیم بدون قید و شرط به اتفاقات این لحظه است. تنها راه، تشخیص درست است. پذیرش و سکوت و   

درست آن است که هر قفلی را باز خواهد  صبر و رضا داشتن به امر خداوند است که چاشنی باز شدن این راه و تشخیص  

  کرد.

اندازه بخشش و لطف و عطای تو به من بخشش کند و مرا شاداب کند و مرا به مرتبه کمال و  تواند به آیا جهان می 

  رستگاری برساند؟

ه تو  وجود آمده است. آنان هم به دست و قدرت تو ب هگونه نیست، چون او هم آفل است، چون کُلِ کائنات بقطعاً این

چیزی نیازی ندارد و کامل و بگزیده است و جهان با این بزرگی و برکاتش  نیازمند هستند و این ذاتِ توست که به هیچ 

       چیز تو هستی. مقابل بخشش و عطای تو که نیاز همهست درایباز هم ذَرّه 

         

 4۸۱دیوان شمس، غزل شماره  مولوی،

 بَتَرست؟  نیرُخِ تو ز  یب  د یَآن که زِ یِسزا

 ست یتو ن  یِبنده مَدِه، گر چه او سزا  یِسزا

  آیا سِزا و کیفری از این بدتر هست که انسان نتواند تو را ببیند و از دیدن رخ زیبای تو محروم باشد؟

که ما در ذهن هستیم از نعمت بسیار ارزنده دیدن تو محروم خواهیم ماند، حتی اگر تمام عمر در این حالت  زمانی تا

باز هم اگر تغییری نکنیم نخواهیم توانست تو را ببینیم و قرینت شویم. و این وضعیت خیلی بدی است که تا حال  باشیم  

ای، باز هم  ایم، خدایا سِزا و کیفر ما بَدترین کیفر است ولی تو سزای ما را نده، تا حال به ما لطف کردهاش کرده تجربه 

  لطفت را از ما دریغ مدار.
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ایم و عبادت  دنبال خدایان ذهنی راه را گم کردهکنند ولی ما در ذهن به زبان خودشان ستایش تو را می تمام مخلوقین با  

  کنیم.ها را می آن

ست که جز تخریب چیز دیگری برای ما این ذهن مریض روح و جسم ما را مریض کرده و آثارش هم در بیرون هویدا 

و شایسته دیدار تو شویم که مرکز را عدم کرده باشیم و در این لحظه  توانیم قرین  که میبرجای نگذارده است. اما زمانی 

 های ذهنی نبینیم. که در گذشته و آینده نباشیم و دیدمان را دید حضور کنیم و با عینک اَبَدی مُستقر باشیم. زمانی 

شود تو را دید و قرینت  موقع می که به اتفاق این لحظه بلی بگوییم و تسلیم باشیم و مقاومت نداشته باشیم، آن زمانی  

وسیله  ه توان پرده پُر از نقش و نگار ذهنی را پاره کرد و نور خداییتت را دید و بگشایی و صبر و آرامش می شد. با فضا 

       اَلْلّهْ. ر کنیم و عدم را یعنی تو را به مرکزمان بیآوریم. اِنْشا فَکانت فضای درونمان را باز و بازتکُنْ

     حداّد هستم از کرج     
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 . دلگشایِ گنج حضور با سالم و عشق فراوان خدمت آقای شهبازی بزرگوار و عزیزان  

 3۷5۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت شماره 

 باغ غم است وه یم یقندِ شاد

 زخم ست وآن غم مرهم ست  ح فَرَ نیا

  فرَح: شادمانی، سرور *

زند و  دهد، عاقبت به ما زخم می آن شادی که از پُز دادن و خودنمایی کردن و خود برتر دیدن از دیگران به ما دست می 

می غمگین دادن  مان  نشان  از  پرهیز  با  ما  که  نداره  رو  اصیل  شادی  آن  قدرت  هست،  مصنوعی  و  گذرا  چون  کند. 

های کنیم و با این اون قسمت شیارانه غمش رو تحمل می کنیم. چون با درد ه های بیمارگونه خود دوری می گریجلوه 

و  شویم.  نیاز می شویم و بی دست خداوند آزاد می ذهنی گیر افتاده به های توهمی من وجودی خود را که در زندان شادی 

دهد. و  ی یید و پز و خودنمایی یا هر چیزی به ما دست م أزایی که از تهایِ اعتیادشویم از چرخۀ خوشی دور و دورتر می 

آزار خدایی که در  طور هم راستا با زندگی و خدا هستیم و آماده خواهیم شد، برای آن شادی اصیل و ماندگار و بی این

 . شود وجودمان به ما هدیه داده می 

 ۸۶۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آتش زنند زود  ی شهوت یهادر دانه 

 کنند عَبَر  تَک ک یبه  دامگاهِ صَعب  وز

  ن: عبور کردنعبر کرد*

  صَعب: سخت و دشوار*
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 تک: دویدن، حمله *

طور واقعی بتوانیم از اراده و قدرت و آگاهی خود در جایی درست استفاده کنیم، باید بتوانیم با قدرت شناسایی  ما اگر به 

به همانیدگی  بزنیم  رنج آتش  عیناًهای  یعنی  بیدار شویم.  و  درونمون  که    آور  و  همانیدگی بدانیم  ها چقدر مضر هستند 

های ذهنی در جانمان ریخته با تیرشیار باشیم و از این دامگاه درد و رنجی که من به آسیبی که به زندگی ما زدن هنسبت 

ایمانی و  قدر پایبند به فضاگشایی درونمان باشیم، که آن ناممکنی که از بی شناسایی و سپر حضور ناظر عبور کنیم. و آن 

 . ذهنی نیستیم، ممکن شود و رها شویم که ما آن درد و رنج منبه قبول آن ودمان نسبت متعهد نب

 : و این را بگویم

و عالج این مصیبت درونی را پناه    .کندترین کارها را می انسان با مرکز بیمار و همانیده خواسته و ناخواسته خطرناک 

خواهد مرکزش را عالج کند و  ند. چون انسان صادقانه نمی تواند مداوا کآوردن به هیچ کتاب و علم و استاد ذهنی نمی 

های دور  ها را از او نگیرد. پس بهترین دارو، انداختن شهوات و خواسته دنبال راهی موقتی و ذهنی هست که همانیدگی 

اختۀ راه  ذهنی نیستند، بلکه دلبگیرند که عاشق راه من از خدای درونمان هست. که تنها کسانی از زحماتشان نتیجه می 

 جای خدا گذاشتی بیندازی و قربانی کنی.  ه خواهد آنچه در دلت ب حقیقت راستین کالم خدا هستند، که حقیقت می 

شود، قدرت مرکزتان کند هر چی باشد، پول، مقام، قدرت، شهرت، همسر، بچه، والدین، هر چیزی که باعث می فرقی نمی 

درست زندگی کردن و انسانیت دور کند و شما رو به غمی توهمی و کارهایی  را در دست بگیرد و شما را از سبک سالم و  

ها قربانی شود و تنها  تان نامناسب و زجرآور هست. پس باید همه این ببرد، که هم برای خودتان هم خانواده و جامعه 

 . خداوند ساکن مرکز شما شود
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 44۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 امانی ز آتش ب  دیسوز ی تا هم

 چشم و دلِ نامَحرَمان یِکور

                   با تشکر هومن قادری
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زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را ازطریق 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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