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795 پیغام عشق قسمت آقا عباس از شیراز   

 ی گرام  یو تمام دوستان گنج حضور زیعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

 .روزمره برام کارساز بوده رو، با شما دوستان به اشتراک بزارم یکه تو زندگ   ی اتیاز اب  یتعداد  خوامیم

  ی زیمن به چ  شه ی باعث م  فته یب  یی که اگه چه اتفاقا  نه یمربوط به ا  کنم،ی که من م  یی از فکرا  ی لیآگاه شدم که خ   داًیجد    

  ت ینهاو در  شهی م  یاگه یاتفاق باعث اتفاق د نیش در حال علت و معلول ساختنه که ااهذهنم هم ی عنیبرسم.   خوامی که م

 .ام برسم من به خواسته شه ی باعث م

ما رو به خودش    خوادی ها، خدا هست و خدا م همه اون اتفاق   ل یندارن و دل  ی سبب  چ یه  فتن ایکه م  یی اتفاقا  قت یحقدر   اما

ب ذهن   خواب  از  و  کنه  کن   دار یزنده  با  و  اسازهی م  مونو ی زندگ  یهااتفاق   کونش یفبکنه  با  من  ذهنم    اتیاب  ن ی. پس  به 

  یذهن  یهاسبب   رون یاتفاقات ب  ل یچون دل  ست یدرست ن  تو، اصالً  یها ی سازتو و سبب  یهافکر کردن  نیکه ا  فهمونمیم

فکر کردنا رو    نیا  دینداره و با  یاده یفا  چیتو ه  یفکرا  خداوند هست. پس اصالً  نکویفها کناتفاق  ل یبلکه دل  ستند،یتو ن

حرفا    نیبه ا  کامالً  ذهنم نفع تو عمل کنه. البته من آگاهم که  خداوند به   کونیفتا کن   ،یایلحظه ب  نیا  یو به فضا  ی متوقف کن

همه اتفاق  ن یا  شهی : مگه م گهی ش داره به من م اه پشتشه و هم یل یدل ه ی  فته،ای که م   ی هر اتفاق   کنهی مقاومت داره و فکر م

 نداشته باشه؟  ی سبب چیه

 1344 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ریبپذ  تُخ  فَت رو ز نَدَهَاو جان دَ دم      

 علل   نه موقوف  ، ستون کُیَفَ  ن او کُ کار 

 3153 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی یدهیها دچون سبب  ی تو ز طفل    

 ییدهی از جهل برچفس ، سبب در
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 3154 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ب غافل سبِّها از مُ سبب  با

 ی لین ماآ ها زروپوش  نیا ی  سو

انجام بدم تا    ور  ی کار  هیکه من    طلبهی م  اون لحظه واقعاً  طیانجام بدم، شرا  ور  یکار  کیکه    ازهین  نمیبی وقتا م  یلی خ    

حسادت و    ،مثل: ترس، خشم، اضطراب یبد جانیه چیکه ه شمی آگاه م عیبتونم اتفاق اون لحظه رو عوض کنم. پس سر

بد آگاه بشم و بدون    جاناتین لحظه باشه و بتونم به اون هیا  یفضا  یپشت اون عمل من نباشه و عمل من از رو   ی ناراحت

 .عملم رو انجام بدم   جاناتیاون ه

  ی جیکه نتا دمید  لحظه عمل بکنم، واقعاً نی ا ی ند بار هم که تونستم خشم و ترس رو از خودم دور کنم و از فضاب، چوخُ  و

راحت درست    ی ل یخ  زیچو همه   خواستمی شده که من م  ی جوربهتر شده و اون   ط یشرا  که از کارم گرفتم خوب بوده و واقعاً 

بلکه    چ، یه  شدی و مشکل هم درست که نم   دمیکشی زجر م  تمیعصبان  ا ب  ی و کل   شدمی م   ی عصبان  ی کل   که قبالً ی حال شده، در

 .شدی بدتر هم م 

 2670 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساط ما ب  حق گسترد بهر  حکم      

 انبساط  ق یاز طر دییبگو :که

  ی. من از دخترخوامی م   یازشون چاره و آرامش و حس شاد  ده، یکه ذهنم نشون م  ییزایاز چ  ی لی ام که خمن متوجه     

  ی زایچ  ا یداشته باشم    خوام ی که م   ینیمنو بهتر کنه. من از ماش  ی که اون زندگ  خوام ی و م  خوام ی که دوستش دارم چاره م

  ه، یجورن یا  ی ب وقتوو آرامش بدن. خُ   یمنو بهتر کنن و به من شاد  ی دگ داشته باشم، انتظار دارم که زن  خوامی که م  یاگه ید
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تا من متوجه بشم که اونا    رهیرو از من بگ  های دگ یاون همان  کنه،ی م  یو سع   کنهی من حمله م   یهای دگیبه همان  یاله   یقضا

 .چاره رو بخوام   یو از خود زندگ   امیلحظه ب نیا یبه فضا دیبه من چاره بدن و من با تونن ی نم

نخوره؟    یاتا به اونا صدمه  رونیب  زارمی رو از مرکزم نم  های دگیهمان  ن ین ااآل  نیچرا هم  شم؟ی ن متوجه نم چرا من اآل  پس

تو    شمی و باعث م  دمی ادامه م  هامی دگیهمان  نیبه ا  یذهنمن  ینرسین که من از قانون خدا آگاه شدم، بازم دارم با ا چرا اآل

چ یآگاه بشم و بدونم ه  د ین بااآل  نی. من همکنمی خراب م  و ر  مای دارم زندگ  مودخ  یخودم با دستا  نم؟یضرر بب  مای زندگ

حالم خوب    خوام ی حال منو خوب بکنند. من اگه م   تونن ی هم نم  یابدن و ذره  یابه من چاره  توننی نم   زایاز اون چ  کدوم

 .بخوام   یلحظه و از خدا زندگ  نی ا یتو فضا امیب  دیبشه با

 2777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کن یآموزکه جان را چاره یشاد آن صبح     

 ی کن یروز یچارگیش بکه تُ  ابدیاو  چاره

 3056 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 انداخت ی حوادث به تو هم ریقضا که ت     

 ی رپَاز آن سپس س  تیند به عنارا کُ تو

 4694 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو  حال  یوار بودمان  یگر سل    

 تو  ال حمّ  یگشتم مان،یسل چون 

  شهیو هم  گردهی برم   هامی مغرور بودن من، به کودک  ن یا  شهیر  هستم که احتمااًل  یمغرور  ی لیمتوجه شدم که آدم خ     

 .بهتر باشم هیاز بق زیچتو همه  خواستمیم
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آدم    هیکه    نمیبی دارم. هر وقت م  هیبه بقنسبت   ینیببرتر حس خود  هی  شهی. هم کنمی با خودم حمل م   یغرور  هی  شهیهم 

خودم    یبه رو  و اصالً   رم یبگ  ده یرو ناد  زیاون چ  کنمی م  ی و سع   د آی به من فشار م  ی لی از من بهتره، خ  یزیچ  ه یتو    یاگه ید

 .که اون از من بهتره ارمین

  ن یمن ا  گمی و م شمی با غرور بلند م   کنه،ی خورده وضع منو بهتر م   هی یو بعد که زندگ   نالمی م  مای همش از وضع بد زندگ  

  مای مغرور بشم و هر وقت زندگ   دی. متوجه شدم که نبارهیاون لطفو دوباره از من بگ  یزندگ   شهی کارو کردم که باعث م

 .درست کرده بودم   موین زندگبلد بودم، خودم تا اآل یزیاگه چ نداشت بدونم که لطف خدا بوده. م  یشرفت یپ نیترکوچک 

 4باب چهارم، بخش  ،یبوستان سعد

 تواضع سر رفعت افرازدت     

 به خاک اندر اندازدت  تکبر

 ی گرام  یشهباز  یو آقا زیتشکر از همه دوستان عز با

     راز یاز ش  عباس
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 با عرض سالم 

ها دارند، آن   ی ذهنهستند که من   گران ید  شود، ی ما م  شرفت یو مانع پ  کندی م  اثر ی ما را ب  یهاکه زحمات   ی از عوامل  ی کی

 .می بخواه یزیها چاز آن  میاطرف هم خودمان عادت کرده  کی. از کنندی ما را ول نم

نم   م یشک دار  ما باز کن  می توانی و  مراقب خودمان    میخواهی چه م . اگرمینخواه  یزیچ  گران یاز د  میتوانی نم   م،یفضا را 

در ما هست که    ییهاعادت   کی .  میتوانی نم   ی ول  م،یدور نگه دار  یذهن  یهاخودمان را از من  میخواهی چه ماگر  م،یباش

 .ما دخالت کنند یکه در زندگ  دهدی ت را مأاجازه و جر  ن یا گران یها به دعادت  نیو هم میکنی ها را رها نم آن

 :دیگوی شمس دارد، م  وانید 96در غزل   تیب  کی موالنا

 96 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی زیکه ز معده و لب هر خام گر یخواه 

 ایباش چو دری تلخ هم و رو  پرگوهر

  ی عنیگوهر  رتلخ باش. پُگوهر و رو رپُ  صورتن یادر  ، یدر امان باش  یذهن  یهامن   یعنیخامان    از معده  یخواه ی اگر م   یعنی

موالنا    کهن یجالب است. ا  ی ل یتلخ« خ. اما عبارت »رویکن تا پر از گوهر حضور بشو  ییرا شناسا  های دگ یمدام همان  کهنیا

 ؟ چه  یعنی ایتلخ باش چو دررو  ،دیگویم

  ن یت نکند چنأجر  یحت   ی که کس   یطوره من را بدزدد، ب  یگوهرها  ی کس  دهمی باشد که من اجازه نم   یمعن   نیبه ا  دیشا

 .را بکند یکار

به    ما  شوند ی و باعث م   کنندی ما دخالت م  ی در زندگ  ک،ینزد  شاوندانیجمله خانواده و خواز  گران یمواقع اگر د  ترش یب

 .هااز آن  میخواهی م یزیخودمان است، چرا؟ چون چ یخاطر کارهاه ب  م،یذهن برو
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  :مثالً

  م یخواهی م  م،ینینشی و هرجا م  میباره خودمان با مردم صحبت کناش درهمه   میدوست دار  م، یکنی حضور گوش م  گنج

دام هستند    هانی. خُوب اخوانمی که من مثالً موالنا م  میگذاری م  ییهاعکس   یمجاز  ی مثالً در فضا  ای.  میرا بکن  نیبحث ا

 .تا من کمکتان کنم  دییایب  د،یمن دخالت کن  ی در زندگ  دییایکه ب  می کنی را دعوت م   هیبق  میخودمان، چرا؟ چون دار  یبرا

 .من را باال ببرد ی کس دهمی من تمرکز کند، اجازه نم  یرو ی کس دهمی اجازه نم  کهن یا ی عنیتلخ بودن رو

 :گرید  مثال

م  میرسی م  یتیموفق  کیبه    یوقت جزئ  میروی و  م  اتیتمام  اقوام  و  خانواده  به  همه   مییگویرا  مو  پخش  و    شودی جا 

ها ما را به  و دخالت آن   دیمن دخالت کن  ی در زندگ   دییایکه ب  میکنی را دعوت م  گران ید  صورتنیادر   م،یشوی نما مانگشت 

 .بردی م یذهنمن

ما دخالت    یکه در زندگ  میکنی دعوت م  میدار  م،ییگویم  مینینشی م   یهرکس  شیرا پ  مانیهایمشکالت و گرفتار  یوقت

 .دیکن

 :گرید ی مثال

مدام در    یوقت  م،یهست  یپرس مدام در فکر سالم و احوال   یتوقع است. وقت  همه براساس    ک،ی نزد  شاوندان یرابطه با خو 

که   میکنی دعوت م  گرانیاز د  میدار  صورتن یابه من زنگ نزد، در  یچرا فالن   ایزنگ بزنم و    یکه به فالن   میهست  نیحال ا

 .دیمن دخالت کن ی و در زندگ مینبراساس توقع درست ک یارابطه  ک یبا هم  دییایب

فالن کار را بکن، فالن کار را نکن،    مییو به او بگو  میرا بکن  شیکارها  میو مدام بخواه  میباش  دهینفر همان  کیبا    یوقت

 .ما دخالت کند ی آن شخص هم در زندگ شود یتوقع است و باعث م رابطه براساس   نیا  صورتنیادر
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را مفت و    یزی چ  ک ینون جبران است.  قا  ت یعدم رعا  کنند،ی ما دخالت م   ی در زندگ  گرانید  کهن یعامل ا  نیترمهم   دیشا

مواقع    یبعض   م،یهست  ونیدارند توقع دارند و چون ما مد  یذهنها هم اگر منخُوب معلوم است که آن   م،یخواهی م   یمجان

 .میشوی گرفتار م

انجام بده.    میبرا  میگوی اصالً ضرورت ندارد را، به دوستم م   ا یانجام بدهم و    توانم ی را که من خودم م  یکار  ک ی  مثالً 

 دهمی به ناچار انجام م   نیبنابرا  شود، ی دارد و اگر انجام ندهم ناراحت م   ی رمنطقیغ  یتقاضا  کی آن روز، او از من    ی فردا

 .استتوقع   به بعد روابط ما براساس   نیو از ا

  ی دارد، فالن   یپارت   ی فالن  ،یمعمول   یخاص است و فالن   ی فالن  مییگویم  م،یکنی ها را کوچک و بزرگ م آدم   ،یذهنما در من  

به هم از    ن یندارد.  دار  یاعده   کی خاطر  زندگ   یاعده   کیو    میتوقع  در  دارند،  توقع  ما  از  م   ی هم  و    کنندی ما دخالت 

 .کشندی م  یذهنبه منن مدام ما را یو بنابرا  یفالن کار را بکن  دینبا ندیگویم

از ما انتظار و    جهینتشود، و در  دهیبا ما همان  ی کس   میدهی است که ما اجازه نم   ی معن   نیخالصه، روتلخ بودن به ا  طوربه 

 .میکن یما زندگ گذارد ی نم  صورتنیاتوقع داشته باشد. چون در 

  تشکر و احترام با

 فرشاد از خوزستان 
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 گنج حضور  یشگ یو همراهان هم زیعز یبا سالم و عرض ادب، محضر استاد شهباز

مند بوده  بهره  یاستاد شهباز  رینظی ب  یرهایمهربان را هزاران بار شاکرم که همواره از اشعار حضرت موالنا و تفس  یخدا

 .گردمی م ضیمستف زیدوستان  ارجمند ن یمعنو یهاام یاز پ نیچنو هم 

       یی فضاگشا

              : ندیفرمای دارند و م  ییفضاگشا  مورد در ییبایز ریتعب  یبسطام دیزیبا جنابیعال

( تا ملکوت )آسمان و عرش اعال( و از ازل تا ابد، جمع کنند و در گوشه دل من بگذارند،  نی کائنات را از مُلک )زم  اگر

 .کنمی که آن را احساس نم  ست ین ترش ی دانه ارزن ب  کیاندازه 

معروف   ی تیجان در ب ی موالنا نیچنهم  و  .مشخص کرده است یمرکز انسان را بخوب  تینهای عارف واصل، گستره ب  نیا

             :  دیفرمای درون انسان اشاره کرده و م تینهای ب  ی فضا نیبه ا  یو کاربرد

 637 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگنجد   زیحر، همه چبَ نیحر، دربَ نیدر

 د یمدران بانیگر د،یمترس د،یمترس

              :دیفرمای م یی فضاگشا مورد  باز در و

 2670 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساطحق گسترد بهر  ما ب    حکم 

 انبساط  ق یاز طر دییبگو :که
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با آن مورد خطاب قرار    گریدو معروف بوده که هم  ج یرا  یاصطالح   کیهمواره    قتیعرفا و سالکان راه حق  نیب  در را 

 .دل( است ایآن کلمه )در دادند، یم

  رش یبا خروج از ذهن و پذ  میتوانی اشاره دارد و لذا ما م  تینهای درونش تا ب  یانسان در گشودن فضا  ییدل، به توانا  ایدر

 .میینما یریو با عدم واکنش، از منجمد شدن و انقباض درونمان جلوگ م،یدرونمان را باز کن ی، فضالحظه  نیاتفاق ا

  . شودی در مرکز انسان جا م  یعن یدر درون انسان    ی برده بودند که جهان هست  ی مهم پ  ن یباز به اریاز د  ی معنو  بزرگان

 .است که انسان امتداد خداست  نیاز ا ریمگر غ

 : دیفرمای ، در قرآن م72 هیمتعال، در سوره ص، آ خداوند

 72(، آیۀ 38قرآن کریم، سورۀ ص )

 ...« نَفَخ تُ ف یه  م ن  رُوح ی »... 

 .« .. دمیاز روح خودم در انسان دم... »

 :قران حیلذا برابر نص صر و

و    ندهیوجود ندارد. پس ما نما  ی در جهان  هست  یاریهش  ک یروح و    کی از    ترش ی است و ب  یک یما با حضرت حق    اصل  

 .می)خدا( هست ی امتداد زندگ

را دارا    تیدو خصوص  ن یو ما هم بالقوه ا  باشد ی م  شان یبودن ا  تیو ابد   تینهای بارز حضرت حق، ب  اتیتا از خصوصدو

بالقوه را در خود    ت یدو خاص  ن یحضور، ا  یاریبه هش  ی جسم  یاریهش  ل یخود و تبد  ی با کار کردن رو  دیفقط با  . میباشیم

 .میاوریبه فعل درب

 :دیفرمای خداوند م ز ین یقدس  ی ثی حد در

 « .شومی ( جا مدهی من )به حضور رسؤدر دل انسان م  یول  شوم، ی ها جا نم و آسمان  نیدر زم من»
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را که    های دگیهمان   نیبار سنگ  نیچنو هم   میتکانی را از مرکزمان م  های دگ یگرد و غبار همان  قتی در حق  یی با هر فضاگشا  ما

ما    البته  .میشوی ها راحت مکرده و از شر  آن   یخال   بارهک یبه    میدیکشی به دوش م  هودهیدور در کوله خود ب  انیاز سال

. ردیگی را از دوش  ما م   ده یهمان  یبارها و دردها  نیا  ی ما، زندگ  یکار هم   جه ینتو در  میکنیم  یی و فضاگشا  میفقط تسل

             

 1837 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ره  درشت  من، بار  گران ز پشت  من رفته

 بردبار  من، آمده برده بار  من دلبر 

دارد، ما    تیو آپد  ی رسانبه روز   ازین  یگاه  ازکه هر    لیموبا  کیمثل     م، یبگو  ییفضاگشا  مورد در  ی امروز  یبخواهم مثال   اگر

پراکنده    یاریما هش  یی فضاگشا  با   .میشوی راحت م   دهیهمان  یهای و از شر آلودگ  میابیی تازه م  یتولد   ییهم با هر فضاگشا

             .  میشوی لحظه مستقر م  نیو کامل در ا کدست یجمع کرده و   ندهیخود را، از گذشته و آ

             . میکنی م زیپره دیکرده و از تقل  دیکامل است که ما فکر خودمان را خالقانه تول ییدر فضاگشا تنها

که در آن وجودمان از    یتاالر  م، یشوی م  یی کتای  یاست که با کمک آن وارد تاالر  فضا  یدیشاه کل قت یحقدر یی فضاگشا

             .  شودیمند مبهره سببی ب  ی آرامش و شاد

             .  رها کرد شهیهم  ی ها را براآن  دینبوده و با ی جز توهم  ندهیگذشته و آ کهن یا ی عنی یی فضاگشا

  ز یچ  باشد، یمن م  یوجود  قت یلحظه که حق  ن یاز ا  ریلحظه هستم و غ  نیمهم که من فرزند ا  نیدرک ا  ی عنی  یی فضاگشا

               .ستین  شی ب یاچه یو باز ی چه هست فرعهر ی وجود ندارد، مابق یگرید  یمهم و جد
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 3013 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی ب سازرَدر آخر زمان کرد طَ اری

              ییاو باز  د، ظاهر جّ دِّ او ج   باطن 

               .مینگه دار  نییپا شه یکرکره دکان  ذهنمان را هم میکن یسع کهن یا ی عنی یی فضاگشا

             .  همراه خود هزاران نعمت و برکت دارد یی فصاگشا

  ی . برادران مینیبی برادران  او را م   میکنی م  یی که ما فضاگشا  یزمان  هر  .هم همراه خود دارد   یهمراهان و  برادران   یی فضاگشا

هستند، مانند     گریدالزم و ملزوم و مکمل  هم  قت یحقبرادران در  نیا  ز،ی.. شکر.... صبر... پرهمی، تسلاوتُ ص اَن   ،یهابه نام

               .از هم جدا شوند  توانندی در کنار  هم بوده و نم  شهیدست هم  کیانگشتان  

ها نابود کردن و به صفر  آن   ی که کار اصل   دهندی م   لیرا تشک  ی دست، مشت  واحد  ک یبرادران مانند انگشتان     نیا  مجموع

             .  است  یذهنرساندن من 

 .باشدی دروازه ورود به بهشت  گنج حضور م یی فضاگشا

               از کرج  یاحترام، نظام غالم  میتقد با

 ی نظام غالم

 هستم دشیغالم  زر خر  همواره

 هستم دَشیاشعار  سع ی  از م مست
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 ی نظام غالم

 است  یاسرار  خدا مولو نهیآئ

 هستم دَشیجان به تنم هست مر تا

   ر،یاز حق ی رباع

 تشکر فراوان،   با

خدا نگهدار 
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 گنج حضور  912دیوان شمس از برنامۀ  2108شرح غزل 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نروم هیچ ازین خانه منمی

 در تک  این خانه گرفتم وطن

فضاگشایی چشیده و مرکزش را عدم کرده است، با خدا، یعنی با خودش  در این غزل انسانی که مزۀ مجلس خدا را با 

ذهنی جذب دنیا  روم و با حیله و تدبیر من هاست بیرون نمی من از خانۀ خدا که فضای خالی از همانیدگی   ، گویدسخن می 

 .کنش نکندذهنی مرا دچار واکنم تا هیجانات مخرب منشوم، اگر دردی در من باال آمد، حضورم را تیز می نمی 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 رار القَخانۀ یار  من و دارُ 

 بیرون شدن  وَد نیّت  کُفر بُ

ها از  دهد، این کفر است که من به نیّت همانیدگی خانۀ یارم و خلوتگاه حق وطن من است و به من قرار و آرامش می 

 .خانۀ خدا بیرون بیایم

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نَهم آنجا که سَرم مست شد  سَر

 تَنَنتَنَن تَن   گوش نَهم سوی 
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گیرم و مست بخشایش  لحظه شراب زندگی را می ست و هروقتی با این لحظه آشتی هستم، سَر  من با سَر  زندگی یکی 

 .بخشدسبب می شوم و آهنگ زیبای زندگی به جانم شادی بی او می 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هیچ به راهم مکن ،مگونکته 

 تو راهم مَزَن  ،من این است راه 

نمک نگو و از راه درست منحرفم نکن، من در خانۀ خدا وطن گرفتم و راه  های بی شیاری جسمی سخن ذهنی با های من 

 .گردمنمی ست و از این راه بر من تسلیم و فضاگشایی 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نمست و مجنون مخانۀ لیلی 

 جان من اینجاست، برو جان مکن 

هایش را با صبر و شکر و پرهیز درست کردم، خانه لیلی و خداست. لیلی منتظر مجنون است و من  ای که ستون خانه 

 .ذهنی برو و تالش بیهوده نکن و جان نکنکنم، ای من مجنونی هستم که به ذوق خانه لیلی فضاگشایی می 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 را هر که درین خانه درآید و

 د دهن همچو مَنَش باز بمانَ
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ماند که عشق عجب قدرتی  کسی که مرکزش را عدم کند و در خانۀ خدا ساکن شود، مثل من از حیرانی دهانش باز می هر

 .کنددارد و نیروی زندگی چگونه انسان تسلیم را تبدیل می 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ا چه سودآن در، امّخیز ببند 

 ش کنع  دَر گشت دو صد دَر قار 

 قارع : کوبنده *

شوند تا تو را از  های ذهنی از صدها در وارد می به خواب ذهن نرو که هیچ سودی ندارد، زیرا من   لحظه برخیز و اصالًهر

بر این درها را به روی  خانه خدا و حضور بیرون بکشند ولی تو حاضر باش و درگاه خدا را بکوب، و بدان که خدا صد برا

 .شکندهای ذهنی می من

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ای خُنُک آن را که سَرش گرم شد 

 چو تو شیرین ذَقَن   روی  ز  آتش  

 ذَقَن: چانه *

شود و مثل پروانه به گ رد آتش او  های شیرین زندگی مست می گیرد و با سخنخوشا به حال کسی که شراب خدا را می 

 .ترسدشیارانه نمی گردد و از درد همی
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 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون ماه به بُرقَع مَپوش   آن رُخ 

 ای رُخ  تو حسرت هر مَرد و زن 

 بُرقَع: نقاب*

زنم و زنده شدن به تو  ها را کنار می کنی، با فضاگشایی نقاب همانیدگی هایم را روشن می چون ماه تاریکی خدایا تو هم 

 .چشمکه حسرت هر مرد و زن است، می را 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ر  رحمت که گشادی، مَبنداین دَ

 ای دَر  تو قبلۀ هر مُم تَحَن 

 مُمتَحن: امتحان شونده *

کنم،  می ام نگاه نکرد و دَر  رحمتش را به رویم گشود، حاال این منم که مرکز عدم را قبلۀ خود  ذهنی خدا به خطاهای من 

 .گیرملحظه مورد امتحان زندگی قرار می چند که هرهر

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 شمع تویی، شاهد تو، باده تو 

 یَمَن  هم تو سُهیلی و عقیق  
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افکار و اعمالم هستی، ساقی تو هستی که در تسلیم به من شراب  خدایا شمع وجودم را تو روشن می  کنی و شاهد 

های زمین را به جواهر تبدیل  کند و قدرت تو سنگ های آسمان را درخشان می ل شوم، نور تو ستارهدهی تا تبدیمی

 .کندمی

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عمر از تو نخواهم برید باقی  

 توَام و مُرتَهَن حلقه به گوش 

 مُرتَهن: گروگان *

ذهنی  های منشوم و گوش به حرف از حلقۀ عدم جدا نمی باقی عمرم غالم حلقه به گوش توَام، من گروگان تو هستم و  

 .دهمنمی 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 د شیر  من از آتشت نَرَمَمی

 د پیل  من از کرگدن نَرَمَمی

م.  گرداننمی ها و دردها اسیر کرده بود، شناختم و دیگر از قبلۀ فضاگشایی رو برام را در ترس شیاریذهنی که هروباه  من 

ها با فضاگشایی عبور  ست از حوادث و تلخی ترسم و پیل  من که شادی زندگی های زندگی نمی من شیر  توَام و از طوفان 

 .شودکند و اسیر کرگدن ذهن نمی می
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 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ایمتو گُل و من خار که پیوسته

 خار نباشد چمن گُل و بی بی 

ذهنی دارم، تا در  چیزی که در ذات من است از توست، تو گُل هستی و من خارم چون من ندارد، هر خار وجود  گُل بی 

ذهنی را بکنم تا گُل حضورم  ناظر باید خار من   صورت  رویند. این منم که به چمن خاکی جسم هستم گُل و خار با هم می 

 .را نثارت کنم

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ماه، به تو روشنممن شب و تو 

 مَکنشبی، دل ز  شبم بر   جان 

کنم تا نور تو از روزن  لحظه فضا باز می شوم، دل  من خانۀ توست و هرمن در شب تاریک ذهن بدون نور ماه تو گُم می 

 .این لحظه به مرکزم بتابد و جانم را تازه کند

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بسوختشمع تو پروانۀ جانم 

 سَر پ ی شکرانه نَهم بر لگن

کنم که کنم و هزار بار شکر می سوزم و صبر میشیارانه می گردم و با درد همن مثل پروانه به دور شمع حضورت می 

 .شومتابد و سبز می آفتاب خرد موالنا به زمین وجودم می 
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 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست تو هر دو یکی  من و جان  جان 

 یکی جان پنهان در دو تن  گَشته

ذهنی یک خدای ذهنی داشتم و جانم را از خدا و  با مرکز عدم در خانۀ خدا وطن دارم و جان من و او یکی است، با من 

 .دیدماز همه جدا می 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جان من و تو چو یکی آفتاب

 روشن ازو گشته هزار انجمن

به من تو زنده می می ذهنی  وقتی  به  از جانم طلوع می میرم،  آفتابی  و  نورش ازشوم  به هزاران    طریق  کند که  ارتعاش 

 .کندرسد و لطف و بخشایش توست که فکر و عملم را روشن می باشنده می 

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تا گشت جانتو دو  حضور  وقت  

 رَسته شد از تفرقۀ خویشتن

اندیشی  بینم و از جدایی صورت حضور ناظر با تو یکی می بخشی، خودم را به لحظه به جانم نور می وقتی از روزن این  

 .شومدید، رها می ذهنی که یکی من و یکی خدا می من
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 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تن زدم از غیرت و خامُش شدم 

 ب عُشّاق، بگو تن مزنطر مُ

شوم و فضا باز  ذهنی حرف بزنم و درد ایجاد کنم وقتی خاموش می ن با منتر از ایغیرت زندگی نگذاشت که من بیش 

 .زندمن حرف می  طریق  کنم، شادی زندگی با خرد و عشق ازمی

 2108 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 شمس  دین  خ طّۀ تبریز و رُخ 

 جان راست چو بحر  عَدَن  ماهی 

نماد   که  تبریز  خ طّۀ  به  را  ما  موالنا  آخر  بیت  یکتایی  در  می فضای  در همه ست  خرد  و  فضا عشق  این  در  چیز  خواند، 

 .کندست و جان ما مثل ماهی در بحر یکتایی شنا می جاری

      ساز گنج حضور و یاران گرامی با سپاس از برنامه انسان 

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

ایمیل به   ازطریق توانید پیغام خود را  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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