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 نام خدا به 

 :قصۀ غالمی که برای شاه نامه می نویسد

 15۷۷_15۶۲از دفتر چهارم مثنوی بیت  

ای برای خدا می نویسیم؟ عبادت های ما برای نیاز و زنده شدن به خداست  هاست که چه نامهاین قصه تمثیلی از ما انسان

 ها؟و یا برای نیازمندی به دنیا و بیشتر کردن همانیدگی 

 15۶۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آن غالم ن برایکوته کقصه 

 که سوی شَه بر نوشت است او پیام

ای غالم، ای بندۀ خدا اگر می خواهی نامه برای خدا بنویسی و راز و نیاز کنی، کوتاه بنویس یعنی به ذهن نرو، فضا را باز  

 .کن که بهترین دعا و نامه نوشتن در فضاگشایی با مرکز عدم است

 15۶۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 ینپر جنگ و پر هستی و کۀ  صق

 تد پیش شاه نازنینفرسمی 

ای پر از  ما انسانها با ناسپاسی که در ذات من ذهنی است، نعمتهای فراوان خدای رحمان را نمی بینیم و طلبکارانه، نامه 

 .خشم و تکبر و کینه برای خدا می نویسیم
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 15۶۴ ، بیتمولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 گرن  کالبد، نامه است اندر وِی 

 بَرهست الیق شاه را، آنگه ب

اب و یا نامه ایست که می خواهیم به پیش خدا ببریم، به بدن خود نگاه کنیم و ببینیم چقدر برای  مثل کتسم ما  کالبد ج

سیگار، الکل، هیجانات    از   سالمتی خود تالش کردیم؟ آیا ورزش می کنیم؟ غذای سالم به اندازۀ ضرورت می خوریم؟ آیا 

نامۀ تن را به پیش خدا    ، ؟ اگر جواب ما بلی استهستیم  نت خدا مخرب مثل خشم و دعوا پرهیز می کنیم؟ آیا ما الیق اما

 .ببریم، زیرا ما از طریق این تن می خواهیم به یزدان برسیم

 ۳۳۴0بیت  ، دفتر پنجم  ،ویمثنمولوی، 

 ما بدانستیم ما این تن نِه ایم

 رای تن به یزدان می زییم واز 

 15۶5، بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 گوشه ای رو نامه را بگشا، بخوان 

 شَهان بین که حرفش هست درخورد  

بدون وسوسه های ذهنی و نامۀ تنمان را بخوانیم و نیازهای اصلی اش   ؛یعنی یک لحظه فضاگشایی کنیم ،به خلوتی برویم

ینی و یا  بهر گونه استرس، حرف های بدن ماست که ما خشمگینیم، حسودیم، خود کم درد و  سر درد و معده   .را بشناسیم

 ست؟ یستۀ خدا و زندگی ۀ سیاه ما شاآیا این نام خودبزرگ بینی و توقع و کینه داریم،
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 15۶۶ بیت ،مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 گر نباشد دَرخور، آن را پاره کن

 نامۀ دیگر نویس و چاره کن

من    ما را هدایت می کند، ما باید به قدرت و عقل و هدایت عدم تکیه کنیم و نامۀ سیاه گشایی، عقل کل  ضایم و فدر تسل

 .دیشیمنذهنی را پاره کنیم و چاره ای برای خود بی

 15۶۷ت بی ،مچهار  مولوی، مثنوی، دفتر

 نامۀ تن زَپ مدانفتح لیک 

 وَر نه هر کس سِرّ دل دیدی عیان 

 آسان نیست  : زَپ مدان*

باید ذهن را خاموش کنیم و از جنس فضای اطراف اتفاقات شویم، تا    ، بدانیم فضاگشایی با ذهن کار آسانی نیستکن  ولی

 .یقت عدم را بخوانداند اسرار نامه و حقنمی تو   ، دشمن عدم استنامۀ تنمان را بتوانیم با چشم عدم بخوانیم، من ذهنی که  

 15۶۸ تبی ،چهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 صَعب نامه بگشادن چه دشوار است و 

 کَعب ت، نه طفالن کار مردان اس
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ذهنی است علتهای  موقوف  و  نمی شود  که تسلیم  ذهنی  با من  است،  کار سختی  درون  اسرار  و خواندن  نامه    ، گشودن 

نی  ثل کودکاخواهد نمی شود مکار پهلوانی می  ن را پاک کنیم، این  های مرکزماهی و غلط شود متن نامه را بخوانیم و سیانمی 

 .نها بازی کنیمآرا نگه داریم و با  که استخوان بازی می کنند، همانیدگیها

 15۶9بیت  ،چهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 ایمجمله بر فهرست قانع گشته

 ایمزانکه در حرص و هوا آغشته

انند، با  نند تا متن کتاب را بخو قط فهرست کتاب را می خوانند و همت نمی کخواهند کتاب بخوانند فجمله انسانها وقتی می 

 .من ذهنی فقط جسم را می بینیم و چون از جسم ها و شهوتها زندگی می خواهیم در کاهلی و ملولی می مانیم

 15۷0 بیت ،چهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 باشد آن فهرست، دامی عامه را 

 تا چُنان دانند، متن نامه را 

قانعیم ولی این دامی خطرناک است، موالنا چراغی روشن    ،ذهن نشان می دهد  دگیمان که ما انسانها به فهرست کتاب زن

ایم و این دامی است که ما را اسیر می  ها، عادت کردهکرده است تا ما را از این دام نجات دهد، ما به دردهای همانیدگی 

 .م کنیممان را عدای عادت را پاره کنیم و مرکزجیرهکند، ما با آگاهی از دانش موالنا باید زن
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 15۷1، بیت چهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 ، گردن متابراباز کن سر نامه 

 ز این سخن واللّهُ اَعلَم بالصَّواب

را  گوییم: من خودم  و قضاوت می  مقاومت  با  بخوانیم،  را  نامۀ تن  و  باز شود  تا فضا  کنیم  نمی  را خم  ذهنی    ما سر من 

  سخن زندگی و خرد بزرگانی چون موالنا گردن   انم داریم و در مقابلما می دشناسم و همۀ این چیزها را می دانم،  می

 .تابیممی

 15۷۲، بیت چهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 هست آن عنوان چو اقرار زبان

 متن نامۀ سینه را کن امتحان

وسوسه       و مرا به  و به زبان می گوییم: خدایا شکرت، خدایا به من صبر بده  عنوان کتاب ما شُکر یا صبر یا پرهیز است  الٌ  مث

تسلیم شد و نامه تن را خواند باید طلب ما واقعی باشد تا بیشتر و بیشتر    ،ی شودفسم نسپار ولی با شمع ذهن نمهای ن

 .فضا باز شود و از چراغ حضور کمک بگیریم

 15۷۳ ، بیتچهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 که موافق هست با اقرار تو 

 نبوَد کار تو تا منافق وار  
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ا از مرکز عدم و فضای گشوده  ن شکر می کنیم بهتر است با حضور ناظر و تمرکز روی خود، نگاه کنیم و ببینیم موقتی به زبا

 فکر و عمل می کنیم و یا با من ذهنی منافق به خیال خود زرنگی می کنیم؟ 

 15۷۴ ، بیتچهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 چون جوالی بس گرانی می بری 

 نباید کم که در وی بنگری؟زان 

 15۷5 ، بیتچهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 در جوال از تلخ و خوش؟  که چه داری

 گر همی ارزد کشیدن را بکش 

از  و کیسه های فکر و عملمان را به دوش می کشیم، آیا بهتر نیست سر کیسه را بما در طول سفر زندگی یک عمر، جوال  

کنیم و یا کیسۀ ما  های پر از درد را حمل می  همانیدگی   کنیم و داخل آن را ببینیم؟ که آیا در کیسۀ عمرمان سنگ و شیشۀ 

 .پر از عشق و دوستی است و ارزش کشیدن را دارد

 15۷۶ ، بیتچهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 وَرنه خالی کن جوالت را زِ سنگ 

 بازخَر خود را از این بیگار و ننگ 
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اشته ایم، بهتر است کیسه را خالی کنیم و هر چه  ر در کیسۀ عمرمان سنگ و درد همانیدگی با پول و سواد و مقام را گذاگ

اتمان  تا ما را از نیازمندی به جهان بازخرید کند و از بیگاری و ننگ نج  ،راهنمایی مثل موالنا کمک بگیریم  زودتر از پیر و

 .دهد

 15۷۷ ، بیتچهارم  مولوی، مثنوی، دفتر

 در جوال آن کن که می باید کشید 

 سوی سلطانان و شاهان رشید 

دهد که در کیسۀ  ما هم یاد می آورد و به  می ی قالووز و پیر ما از جنس حضور و زندگی باشد، زندگی را در ما به ارتعاش دروقت

 .ها را حمل نکنیمدگی ای سنگین همانیعمرمان به غیر از عشق خدا هیچی نگذاریم و کورکورانه با من ذهنی سنگه

       و همیاران گرامی  ساز گنج حضور با سپاس فراوان از برنامه انسان 

 دیبا از کرج 
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 نام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقای شهبازی و همه دوستان ه ب

 گنج حضور  ۸۷5ابیاتی بیدار کننده از برنامه 

 ۲55 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 آدمی چون کِشتی است و بادبان 

 تا کی آرد باد را آن بادران؟ 

ی و بادبان به دست زندگی دهیم تا ما را با خود  تشواهیم به اصل اول و الهی زنده شویم باید خود را همچون ک خاگر می 

به مرکز عدم زنده کند، و این مستلزم تسلیم و فضاگشایی، صبر و کشیدن درد هشیارانه همراه با شکر و رضایت    ببرد و 

 .اتفاقات و بازی دیدن اتفاقات و افکار است  و پذیرشِ

 1۲۷۲، بیت سوممولوی، مثنوی، دفتر  

 زنیم ها به هم بر می ما چو کشتی 

 نیم ش و رچشمیم و در آبِ  تیره

 1۲۷۳، بیت سوممولوی، مثنوی، دفتر  

 ای تو در کشتیِّ تن، رفته به خواب

 آب را دیدی، نگر در آبِ آب
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 1۲۷۴، بیت سوممولوی، مثنوی، دفتر  

 رانَدَش ست کو می آب را آبی 

 خوانَدَش ست کو می روح را روحی 

کنیم و دچار مقاومت  برخورد می یره و آلوده با باورها و همانیدگی ها و دردها با دیگران  ما وقتی من ذهنی داریم  با دیدی ت

شود و به سکوت و  صورتی که از موضوع هشیار شویم دیدی خداگونه در ما زنده می   و ستیزه و خشم می شویم، در

شود و این  سم پدیدار می شود و نیروی پشت جتوهم جسم بودن ما آشکار می   ن صورتشویم و در ایسکون زنده می 

از هشی تغییر  به  تعهد  این لحظه است امر مستلزم  و  به هشیاری حضور  آینده  این تسلیم    اری جسمی و گذشته و  و 

 .شودهشیارانه باعث بیداری می 

 1۳00بیت   دوم،دفتر   مثنوی، مولوی،

 این جهان چون خَس به دستِ بادِ غیب 

 ادِ غیب عاجزی پیشه گرفت و د 

 1۳01، بیت دوم دفتر  مثنوی، مولوی،

 کند، گاهیش پَست گه بلندش می 

 د، گاهی شِکست کنگه درستش می 
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 1۳0۲، بیت دومدفتر   مثنوی، مولوی،

 برد، گاهی یَسارگه یَمینش می 

 ش خار کند، گاهی  گه گلستانش

جهان همچون برگ کاهی تسلیم شده در دست زندگی است و فقط انسان همانیده شده است که ساز مخالف میزنه  ه  هم

ردن اتفاق  الفت میکنه که همین کار باعث درد شده و البته تقصیر را گو ادعای میدانم دارد و با هدایت و خرد زندگی مخ

ی به سمت درد ها گاهی زندگی راحت میشه و گاهی  برد گاهودش می خ سمت    را به  و دیگران می اندازد، زندگی گاهی ما

به بهشت  گاهی سالمتی و گاهی بیماری تا شاید ما حقیقت وجودی و زنده شدن را متوجه شویم که با تسلیم    ، سخت

  .لحظه حال و شادی بی سبب وارد شویم

 1۳0۳، بیت دومدفتر   ی،نومث مولوی،

 گُزارخطْ    و، قلم بیندست پنهان 

 سوار اسب در جَوْالن و، ناپیدا  

 1۳0۴، بیت دومدفتر   مثنوی، مولوی،

 تیر، پَرّان بین و ناپیدا کمان

 جان ها پیدا و پنهان، جانِ جان

تان  ت و دسم و اتفاق و وضعی بینیا با من ذهنی فقط نوشته را می زندگی در هر لحظه توسط خود زندگی نوشته میشه و م

کنه دارد، زندگی پیوسته با اتفاقاتی که طرح می ن و مقاومت نگه می بینیم و این امر پیوسته ما را در حال دویدخدا را نمی 
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ما که    خود  ت و حتی بدنفرمان تسلیم شو و نچسبید را به ما می دهد و نشانه آن تغییر و آفل بودن اجسام و افکار اس 

 .ستکشف دوباره باطن و زندگی اصیل و شعبه خداوند ا  ،و جدی بودنی است ازشدن و همه این ها بدر حال پیر 

 1۲5م، بیت دفتر چهار  مثنوی، مولوی،

 جُنبد، بِدان باد را دیدی که می 

 ست اینجا بادْرانبادجُنبانی 

 1۲۶م، بیت چهار  دفتر  مثنوی، مولوی،

 تصریفِ صُنعِ ایزدش   مرْوَحَه

 زد بَرین باد و همی جُنباندش 

همکاری    ،و اگر ما متوجه شویم  خواهد ما را پاک و ساکن کندکه می   ،است  اتفاقات و تغییرات نشانه قضا و کن فکان

د و اتفاق و  کنکشد و پرهیز می کنیم با صبر و کشیدن درد هشیارانه همچون معتادی که با اشتیاق خود درد خماری را می 

گذاریم از ما کنده  را می   ه شود ما هم هر چیزی که به آن اعتیاد داریم حتی نظم پارکی تا زند  ،بیندی می وضعیت را باز

رد و یا حسادت و تنفر را در ما باال آورد شکر میکنیم و به جای واکنش صبر میکنیم  شود. یا اگر کسی ما را خشمگین ک

ستی تسلیم پی ببریم و بعد از آن راه  تا خشم و نفرت و حسادت شسته شود و فقط کافیه این را امتحان کنیم و به در

ه دیگران و نصیحت دیگران نداشته  شود و البته فقط دوربین روی خود و کاری بحل و هدایت خرد زندگی بر ما ریخته می 

 .شود و دخالت ما درست نیستزیرا قضا برای هر کدام جداگانه طرح می 
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 1۳۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کندباد را حق، گَه بهاری می 

 کند می در دَیَش زین لطف عاری 

 1۳۳ی، دفتر چهارم، بیت ومولوی، مثن

 کند بر گروهِ عاد صَرْصَرْ می 

 کند باز بر هودَش مُعَطَّر می 

 1۳۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کُند یک باد را زهرِ سَموممی

 قُدومکند خُرَّم  مر صبا را می 

قاومت و  ی ماین یعن رخواهد ما را شکوفا کند و زنده به زندگی که مستلزم فضاگشایی و تسلیم است و در غیزندگی می 

ها رقابت  وابستگی، مخدرها، شود یعنی اگر در حرص، طمع، ولع، حسادت، حسرت، ستیزه ما منجر به خشکی و درد می 

همچون قوم عود که تلف شدند   ؛شویمبه دردهایی مثل خَشم و دیوانگی تبدیل می  ،ها دنبال زندگی باشیمو حس نقص 

زمین    .ش و شکر همانیدگی ها را شناسایی و از خود دور کردندو پذیر صبر  وپرهیز    و برعکس قوم هود که با تسلیم و 

دهد که ستیزه و جنگ راهکار نیست و توکل صد در صد را باید جایگزین کرد تا بجای باد خشک و  خوردن به ما یاد می 

دانم و  ا نمی انم را یی دمباد صبا و شکوفا کننده بر ما وزیده شود و تصمیم با ماست که کدام را انتخاب کنیم،    ،گزنده

 .تسلیم را
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 15۳ مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 پس یقین در عقل هر داننده هست 

 اینکه با جُنبنده جُنباننده هست 

 15۴ مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 نبینی در نظرگر تو او را می 

 فهم کن آن را به اظهارِ اثر 

شویم و در آن وقت  می   ،کندکه ما را اداره می وی الهی و هشیاری حضوری  می به حضور زنده شدیم متوجه نیرحتی اگر ک

 .ذهنیکه ما هشیاری هستیم و نه جسم و من ،شویمبا شناسایی چیزهای آفل و تغییرات متوجه این می 

 ۶۸۲ ، دفتر دوم، بیتمولوی، مثنوی

 ست و هیچت چاره نی کَوْن پُر چاره 

 تا که نگشاید خدایت روزنی 

 ۶۸۳ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 گرچه تو هستی کنون غافل از آن 

 ق کُند آنرا عیانوقتِ حاجت ح
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 ۶۸۴ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 پیغمبر که یزدانِ مجیدگفت  

 از پیِ هر درد درمان آفرید

کنیم و اگر متوجه شویم و خاموش شویم و بگوییم نمیدانم  حلی پیدا نمی م هایش هیچ دوا و راه ی و ادعا و میدانبا من ذهن

 .میشویمبا دید عدم متوجه هدایت خرد زندگی 

 1۶۶5 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ن و خاموش باش هین قرائت کم ک

 تا بخوانم عین قرآنت کنم 

دهد تا ما افکار و فلسفه بافی و زرنگی و سخنرانی را کنار  تسلیم باش می   قضا پیغام خاموش و زندگی با طرح اتفاقات و  

 .بدیل شویمصد در صد و راحتی و عشق تگذاشته و به خود زندگی و سکون و شادی بی سبب و توکل 

 1۲۴۷ۀ غزل شماردیوان شمس،   لوی،مو

 ساعتی میزانِ آنی، ساعتی موزونِ این 

 بعد از این میزانِ خود شو، تا شوی موزونِ خویش 

ی  من ذهنی مشغول تقلید و میزان کردن خود با دیگران، باورها، خواسته ها و چیزها است و اگر تسلیم شویم و فضاگشای 

شویم و دیو من ذهنی را در شیشه میکنیم و از مقایسه و ستیزه  ده و با هشیاری خود میزان میکنیم هشیاری ما بیدار ش

 .خود چه با بزرگان چه من های ذهنی یعنی هشیاری جسمی ۀ باشد مقایس شویم و یادمانی و قضاوت باز م 
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 ۲۸۶۲ۀ ن شمس، غزل شماردیوا  مولوی،

 همچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر 

 زبان نستیزی همه دل گردی و بر گفت

و چسبیدن    انم و بدون گداییشویم، بدون فلسفه بافی و مرض میدخاموش و بی ذهن می   ،ما اگر به اصل اول برگردیم

شویم که با هیچ شادی آفلی قابل مقایسه  سبب می   ینهایت زندگی و شادی ب به بیرون و در این صورت تبدیل به بی 

 .نیست

  با سپاس از همه 

 .تهرانعلی از 
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 « هو الشّافی»

 م نیشابوریرباعی خیا

 «او داند و او داند و او داند و او»

شود. آبرویی تصنعی به یکباره پدیدار  آورد و باز ناپدید می رود. گاهی غمی سر از سوراخی بیرون می آید و می شادی می 

متالطم  شود و ناآرام، نی می افراموش. زندگیم مثل جویی آرام در حرکت است، ناگهان طوف و  شود گردد، متالشی می می

همچنان جاری ست. آلودگی را در آب جاری    جو نمایان است، اما آب  نده شده و در ظاهرِهای کف جو  کَو پر از کف. لجن

 : بنددشوم، در ذهنم نقش می بینم. بیخیال و آسوده با آب همراه می شده می 

 1۷1۳ ارۀشم  ، دیوان شمس، غزلمولوی

 راهی پر از بالست ولی عشق پیشواست 

 ویماو بر چه سان رَ   مان دهد که درتعلیم

شود،  ای. گاهی کسی وارد زندگیم میریزه و گاهی نرم و ماسهشود و گاهی فراخ. گاهی پر از سنگگاهی جو باریک می 

  زندگیم حضور دارد، دوست دارم دیگر نباشد اما او همچناناست کسی در  هرود. گاهی سال ولی می   ، دوست دارم بماند

دارم آگاه    د! برون  ، خواهداند یا اصالً دلشان نمی کنم و خوشحالم که هستند یا رفته ان نگاه می ست! با آگاهی به حضورشه

ها و  وشی خ  ۀای همشوم هیچ چیز در حیطه اختیار و کنترل من نیست، دست دیگری در کار است، همان که به لحظه می

 سازد، هر روز و هر لحظه. ن را دوباره از نو می و مکوبد ریزد، فرو می آرامش ظاهری را به هم می 

داند. علم او باالی علم و تدبیر و فرضیات ریز و درشتی ست که به  دانم، فقط خودش می کند؟ نمی چرا اینگونه عمل می 

 کنم: رسد. با خودم تکرار می ذهنم می 
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 م نیشابوریرباعی خیا

 ند و او داند و او او داند و او دا 

دهم و مقاومت کنم؟ اصال چرا باید مقاومت کنم؟ مگر آب جو  فتاده عکس العمل نشان  نی  چرا باید در برابر اتفاق افتاده یا

 چون:   ت نیست؟! من هم باید همینطور باشمکند که مثال چرا مسیرش صاف و هموار یا یکدسومت می مقا

 م نیشابوریرباعی خیا

 او داند و او داند و او داند و او 

  چون همه   ، کند که جنسش متفاوت است. خیالم راحت استآرامشی عجیب در بند بند تنم نفوذ می   . شودخیالم راحت می 

و هر مهره در هر زمان بهترین بازی را    اند قرار گرفته ای خودشان  های بازی درست سر ج چیز درست است، همه مهره

 کند. ا هدایت می ها را چیده، بازی ررساند چون دستی که مهره به انجام می 

گوید، آیا باید  گردان می دهند که بازیها در جای درست و مناسب خود هستند و دقیقاً کاری را انجام می مهره   ۀتی هم قو

یا حتی آنهایی که همین االن در حال رخ دادن هستند؟ نه،    خورم؟ دلواپس اتفاقات آینده باشمنگران باشم؟ غصه ب 

 چون: 

 م نیشابوریرباعی خیا

 داند و او او داند و او داند و او 

برمی   دلم قرصِ با آسودگی قدم  باشم بی   ،کنمدارم. تمرین می قرص است.  هیچ شکلی و حتی  مثل جوی آب جاری 

ها تغییر کند، حوادث فقط  دلم میخواهد اتفاقات جورِ دیگری بیفتند، رفتار آدم   بینم که مثالً هایم را می قضاوتی. مقاومت 

 از نوع خوب و دوست داشتنی رخ دهد و ..... 
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توانم در مقابلش قد  . مگر من می ا مقاومت در مقابل بازی گردان است و او مسلط به تمام این بازینهبینم همه ایمی

 کان پذیر نیست چون: علم کنم و به تصمیمش نه بگویم؟ نه، ام

 م نیشابوریرباعی خیا

 او داند و او داند و او داند و او 

دانم  مه چیز در دست من است، من می ه  توانست به ما بفهماند که بنده خدا، تر از این نمی شود. راحت تر از این نمی ساده 

دانم والغیر.  ها را حرکت دهم. فقط من می نه تو. اینقدر خودت را قاطی این بازی نکن. بگذار تاس را من بریزم و مهره 

، خودم به تو یادآوری خواهم کرد. یاد بگیر مثل آب جاری باشی تا جاری بودن را  به دانستنَش داشته باشی  هرآنچه نیاز

 دانم. که می   ،ها آزاد کن چون فقط من هستمو مقاومت  یاوری. خودت را از بند فشارهاب بیاد

 کنم: آیم و زمزمه می و من در حالت مستی به رقص در می 

 م نیشابوریرباعی خیا

 او داند و او داند و او داند و او 
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 نام خدا به 

عشق    غامیمحترم گنج حضور، پ  نندگانیبزرگوار و دست اندرکاران برنامه و ب   یشهباز  یبا عرض سالم خدمت جناب آقا

 .کنمیشمس موالنا شروع م  وانیاز د  ۳۶5را با غزل شماره 

 ۲۷۸9 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی شکر  ،ییتلخ رو ، یصلح جان ،یخشم شکل          

 ی ا گانه یدر جهان ب دمیند  یش یخو نیمن بد

اگر حسد دارم،    گم،یهستم، اگر دروغ م  ندهیلحظه در گذشته و آ  نی. اگر من در اییتلخ رو  ی : خشم شکلندیفرمایم  موالنا

کنم، پس خشم    یفضا را در اطراف اتفاق باز نم  گم،یلحظه بله نم  نیبه اتفاق ا  اگر  .پس تلخ رو هستم  خورمیاگر غم م

و ذهن را    گمیلحظه م  ن یبه اتفاق ا  یله محکم و ب  شمیم   م یلحظه  تسل  نیا  یوقت   ی . ول نمی و خشمگ  میشکلم، عصبان

ثبات حال ندارم،    اگر  .ابمی  یو آرامش را از درون م  چشمیسبب رو م  یب  یپس صلح جانم و شِکرم. شاد  کنمیخاموش م

 .بدم، پس در ذهن هستم کروز یخوبم  کروزی

 ۲۸۷۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یزیکز کف من بگر یهله تا ظن ببر         

 یزیکم کن، نگذارم که به فن بگر له یح

و    لهیتو با مکر و ح  دمیمن اجازه نم  ،یاز کف من فرار بکن  یتونی: آگاه باش فکر نکن مندیفرمایاز زبان خداوند م  موالنا

 .یشیدچار درد م ی. تو اگر به ذهن بریترفند از من فرار کن
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 ۲۸۷۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تو در قبضه و در دست من است  نیریجان ش         

 ؟یزیجان چه کند،گر تو ز تن بگر  یتن پ 

لحظه    نیبا ا  ،یبر   ندهیتو در دست منه، هر چه تو به گذشته و آ  نیر یانسان جان ش  ی: اندیفرمایاز زبان خداوند م  موالنا

بخوا  ، یبجنگ کمک  فکرهات  از  ش   یریبگ  یو  م  نتیریجان  کمتر  و  در  شهیکم  هر  بزن   یو  خداوند    یرا  است.  بسته 

به    ،ینش میتسل  ،ی!!! هر چه تو به ذهن بر؟یچکار کن  یخوایم نتجا  یتو با تن ب  رمی: اگر من جان را از تو بگندی فرمایم

 .یریراه را اشتباه م ی تا متوجه بش  کنمیقبض م شتریمن جان و روح تو را ب ،ینگ  "بله  "لحظه  نیاتفاق ا

 1۸۶۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 قصه   نیحَصه در ا نیگنجد ا ی خامش که نم         

 ن یب ی چو مّهش م  یرو چشم به باال کن، رو

: برو  ندیفرما  یگنجه. موالنا م   ی و در ذهن نم   تهینها  ی: خاموش باش، ذهنت را خاموش کن، خداوند ب ندیفرمایم  موالنا

 .ینیرا بب یواقع  ی ماه خدا یخدا نباش. باال را نگاه کن تا رو  یرو باز کن و با ذهنت در جست و جو زنده شو، فضا

 .دیتشکر از شما استاد بزرگوار که به من وقت داد با

افسانه هستم از لرستان  
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً 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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