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477 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 گنج حضور  885شمس، موضوع برنامه  وان ید  2500خالصه شرح غزل 

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یگردی در آن گوشه؟ چرا تو هم نم  یافسرد  چه

 ؟ یگردی که جز بر غم نم  ی تو فکرِ مَنحوس مگر

  مَنحوس: شوم، بداختر

 ؟ یاشده   افسرده و  پژمرده  ذهن چرا در گوشه   لحظه نیا ییکتای یبودن در فضا  یجابه یاریعنوان هش انسان، تو به  یا

 ی های دگیهرچه همان  ؟یکنی و مرتب دردها را فعال م   یهست  های دگیو همان   ندهیچرا در فکر خاطرات گذشته و تصورات آ

 .یشوی و افسرده م  د یشده و تو ناام شتریها بآن  اوردنیندست  دست دادن و به رس از باشند، ت شتریمرکزت ب

چرا فضا را در    ؟یرا ندار   ی و چرخش زندگ  ییایو پو  یکنی ارتعاش نم   یزندگ   به   مخلوقات   و   باشندگان  تو هم مانند همه   چرا 

که منجمد و پُر درد بوده    ی هست  یذهنمن  دهیمگر تو از جنس فکرِ شوم و همان  ؟یی گشای نم  اتی زندگ  یهات یاطراف وضع

ساخته    یتوهم   ی ذهنمن  نیتو ا  ؟ یزنی ضرر م  گرانیو به خودت و د  یکنی جاد م یو درد ا  یگردی و دائماً حول محور درد م 

  یریبپذ  وشرط دیقی را ب  لحظه  نیاو فرم    یی . اگر فضا را بگشایو امتداد خدا هست  یاریبلکه تو هش  ؛ یستیشده از فکر ن

   .شودی و در جهان پخش م  جوشدی در تو م   یزندگ یچشمه جوشان شاد

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یعمران، چرا از آلِ فرعون   یِچو آمد موس 

 ؟یگردی دَم، چرا همدم نم  خوش   یِس یآمد ع چو 
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در اطراف اتفاقات وجود دارد تا    ییگشات با فضا درون و عدم کردن مرکز ی لحظه امکان باز شدن فضا هر  ی وقت  انسان، یا

چرا تابع فرعون،    ؛یخدا زنده شو  تینهای از خواب ذهن در تو طلوع کرده و تو به ب  شدهداریب  یاری بودن، هش  ی موس  تیخاص

 ؟ یهست های دگ یو همان  طانیبوده و از جنس ش یذهنمن

داشته    کنندهداریو کالم ب  یزدیکننده ازنده   ی رویو تو دَم خوش، ن  دیایباال ب   تواند ی م  رش یو پذ  می درونت با تسل  ح یمس  ی وقت

و    یزنی مرکزت حرف م  یهای دگیهمان  قیطرچرا هنوز از   ؟ی شوی درونت نم  حی و همدم مس  ییگشای چرا فضا را نم   ؛یباش 

   د؟ یتو سخن بگو قیطراز  ی زندگ یدهی اجازه نم 

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی عهد بشکست  ی ز سست ،یچو با حق عهدها بست 

 ؟ یگردی قولِ عهدِ جانبازان، چرا محکم نم چو 

  دن یو د  یذهنمن  لیجهان و تشک  نیاز آمدن به ا  اما پس   یکه از جنس او هست  یدر روز الست با خداوند عهد بست  یوقت

لحظه اِقرار    نیبا فرم ا  زهیلحظه با مقاومت و ست  و هر  یاعهد خود را شکسته   ی سست شده و از سست  های دگ یهمان  قیطراز

از  یکنیم ش  که  امتداد  جسم،  ا  چرا  ؛ یهست  طانیجنس  ن  حالت  نیدر  انسان   زیتو  جانبازان،  که  فضا  یهامانند  گشا 

و به مرکز عدم متعهد نشده و    یکنی فضا را باز نم  ند؛بازی را م  شانی ذهنو جان من   شناسندی خودشان را م  یهای دگیهمان

 ؟ یگردی نم  یاز جنس زندگ  ی عنیمحکم 

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ساز  یخاک چون موشان به هر مَطبخ رَه انِیم

 ؟یگردی طارَم نم   نیمانندِ سلطانان بر ا چرا

 طارم: تارم، آسمان، فلک 
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از م  یا تو  و زم  انیانسان،  به هر آشپزخانه مانند موش   های دگیهمان  نِیخاک  عنوان  به   یعنی  ؛ی کنی درست م  یراه  یاها 

چرا مانند   ؛یابیی ها مکردن آن   ادیدست آوردن و زبه  یبرا  ی و باالخره راه یگردیم  های دگیدنبال همانبه   در ذهن  یاریهش

 ؟ یشوی برخوردار نم  یو از برکات زندگ  یگرد ی نم  درونت شده در آسمان گشوده  و  ییگشای سلطانان، عارفان فضا را نم

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یبانگ و آواز یِچرا چون حلقه بر دَرها برا 

 ؟یگردی مَحرَم نم  یمَردان دَم  ۀدر حلق   چرا

دائماً    کوبد،ی را م   یدگ یهمان  کیلحظه دَرِ    دَر پُر از سروصدا بوده و هر  یرو   در ذهن مانند حلقه  اتیاریانسان، چرا هش  یا

اند  شده که به حضور زنده   ییهابه گروه مردان، انسان   زیتو ن  چرا رود؟ی م   گریبه فکر د  یو از فکر  زندی ها حرف مبراساس آن 

 ؟ یگردی رها نم  ی ذهن  یاهویها از فکرها و همانند آن   ی عنی  ی شوی ها نم و مَحرمِ آن   یی گشای لحظه فضا را نم   ک یو    یروی نم

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ ی دارِ مفتاحچو دشمن  د،یچگونه بسته بگشا

 ؟ یگردی خسته بِهْ گردد، چو بر مَرهم نم  چگونه

 دیمفتاح: کل

 مجروح  ، یخسته: زخم

را با    یذهنلحظه من   تو هر  یاز آن آزاد گردد؟ وقت   یاریباز شود تا هش  یذهنبسته من  یانسان، چگونه دَرِ ذهن، فضا  یا

  ن ی چگونه ا  ؛یشوی م  یدیو دشمن هر کل  ییگشاکار دشمن فضا   نیلحظه فعال کرده و با ا   نیمقاومت و قضاوت با فرم ا 

  ی عن ی ؛یگردی وحوشِ دوا و مرهم آن نمتو حول  کهی شود؟ درحال خوبو دردها حالش   های دگیدر همان شدهی زخم یاریهش

 ؟ یدهی را ازدست م  یزندگ  یشفا  بیترتنیو بد یکنی مرکزت را عدم نم  ییگشاچرا تو با فضا 
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 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جان، که خاکِ راهِ او باشد   یسَر آنگه سر بُوَد ا

 ؟ یگردی سَر، چرا پرچم نم  ی ا تشیعشقِ را ز

 .زندیگردن اسب آو ایمو که بر سر عَلم  یاپرچم: دسته 

  یی گشااثر فضا که عقلش در  شودی سر م   ی سر زمان   نیا  ست؛ یسَر ن  ندیبی م  های دگیهمان  دیکه با د  یذهنجان، سَر من   یا

شده و تو با مرکز    یو مقاومت ذهن قربان   زهیذهن عقلِ ست  یهابا وجود مخالفت  یعن یشده، خاک درگاه خدا گردد؛    لیزا

پرچم عشق خدا    یو فضا را باز کن  ی دست بدهرا از  تیهای دگیهمان  دیعقل و د  رسَر، اگ  ی. ایو عمل کن  ینیعدم، عقل کُل بب

  ی حالت خداوند مانند آفتاب  ن یدر ا  شود؛ یعَلَم خدا م  نتِیذهن ز  ایعقل سَر    جیتدرشده و به   یک یدر تو آشکار شده، تو با خدا  

 .کندی م انیتو ب قیطرو خودش را از  سد ینوی م  تو در تو طلوع کرده و در ذهن ساده شده

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یدیمَه تُرنج شِیپ به  بارانی چرا چون ابرِ ب 

 ؟یگردی عالم نم  نی همچون مَهِ تابان بر ا چرا

 .و شکن برداشتن  نی: سخت درهم و فشرده شدن، چدنیتُرنج

خود را که بارش خرد    ی اصل   ت یخاص  بارانی و مثل ابر ب   یکنی فکر و عمل م  های دگ یهمان  دیبا د  یذهنانسان، چرا در من  یا

  گر یدعبارت  به   ؟ی محروم هست   ی و از کمک زندگ  یاافسرده شده  ی مقابل ماه زندگاز دست داده و در  ست ی و برکات زندگ 

  ؟یندار گران یخود و د یبرا یاده یفا چ یکرده و ه جادیدرد ا  ائماًو د  یارا گرفته  یتابش نور زندگ  یچرا جلو

صورت ارتعاش  و نورت را به   یگردی عالم نم   نیو مثل ماه تابان در ا  یی گشای نم  اتی زندگ   یهاتی فضا را در اطراف وضع  چرا 

 ؟یکنی در جهان پخش نم  ی زندگ
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 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی دَرو حرف  ندیقلم آن جا نهَد دستش که کم ب

 ؟ یگردی کم نم  ی تو حرف حشیاز عشقِ تَصح  چرا

باشد. در    یخال  دهیهمان  یاز فکرها  یعنینباشد    یجا حرف که در آن  سدینویم  یمرکز  ایقلم خدا در ذهن    دستِ پاک  و 

و    یگذاری را کنار نم های دگیغلط همان دیانسان، چرا د یا  .سدینویدر آن م یزیچ  یوح   ایصورت الهام به  یزندگ  حالتنیا

خودش زنده  کند، مرکزت را عدم کرده و به   ت یکه تو را به راهِ راست هدا  ی خواهی خرد کل نم   ی عن یاو    حِ«ی از »عشقِ تصح

و به    یکنی نم   یچرا دلت را ساده و ذهنت را خال   ؟یاندازی نکرده و نم   ییمرکزت را شناسا  یهای دگ یتو چرا همان  د؟ینما

 ؟ی شوی کم نم  یذهنمن

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جز ز دستِ تو  دیَنرو   حانیگلستان و گُل و ر

 ؟ یگردی چهره، چرا پُرنَم نم یا  یچشمه دار  دو

  دا یسامان پ  اتی رشد کند و زندگ   در آن   کی ن  یو چهاربعدت گلستان شده و گل و سبزه، ساختارها  یقرار باشد که زندگ   اگر

کار در    نیا  یانسان، برا  ی . اردیخود صورت گ  ی و تمرکز رو  یی گشادستِ تو، با فضابه   د یفقط با  کارن یشود ا  بایکرده و ز

  رابیکه در تو وجود دارد س  یعشق و خردِ زندگ   یاز ارتعاش و گرما  ییگشافضا  اچرا ب  ؛یمرکزت دو چشمه خرد و عشق دار

عمل    یی. اگر براساسِ مرکزِ عدم و فضاگشاکنندی تو را گلستان م  یِدهنده بوده و زندگ پرورش   هانیا  یهر دو  ؟ یشوی نم

 .اهد شد گلستان خو  اتی زندگ جیتدربه  ،یکن

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر آدم   گردندی هم  یچو طَوّافانِ گردون 
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 ؟ یگردی که بر آدم نم  یملعون  سِ یابل مگر

 دیستارگان و ماه و خورش  ،ی: اجرام آسمانیطَوّافانِ گردون 

مرتعش   یکه از ارتعاش او به زندگ  گرددی دورِ او م  یمانند اجرام آسمان  یزیخدا زنده شود، هر چ تِینهای انسان به ب  ی وقت

  تیو بر آدم  یگردی که حول محور عدم نم  ی دار  یس یابل  تِیانسان، مگر خاص  ی خودش را بشناسد. تو ا  یشده و ذات اصل 

برابر  لحظه در  و هر  ؟یکنی مرکزت را طواف م   یهای دگ یو همان  یذهنبلکه من   ؟یکنی سجده نم   فرم ی ب  یاریذات خود، هش

ا ا  اتی زندگ  یموانع، مسائل و دشمنان ذهن  جاد یلحظه مقاومت و قضاوت کرده و با ا  نیاتفاق    جاد یرا تلف کرده و درد 

 .یکنیم

 ۳4 هی(، آ2سوره بقره) م،یقرآن کر

 «... سَ ی اِبْلِ اإلّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ   اسْجُدُوا  ائِکَهِ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَ وَ»

داشت و در    ی جسم  یاری]که هش  س ی. همه سجده کردند جز ابلدی: آدم را سجده کنمی]همه باشندگان[ گفت  فرشتگان   »به

 .[...«دیدی و گِل نم  آدم جز آب

 2500 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یباش ی چرا خامُش نم ،یریگی اگر خلوت نم

 ؟ یگردی چرا زمزم نم  یبار ،یاکعبه نه  اگر

درونت را کامالً باز    یو فضا  ی کامالً ساکت و ساکن شده و به خدا زنده شو  یتوان ی نم   یعنی  یریگی انسان، اگر خلوت نم   یا

حداقل زمزم    ی نشده که کعبه شو  تینهای درونت ب   ی اگر کامالً  فضا  ی عبارتبه   ؟ یکنی چرا حداقل ذهنت را خاموش نم  ،یکن

فضا را باز    ی توانی جا که م شو و تا آن   نیمثل موالنا قر  ی تو با بزرگان   ی عن ی.  تکرده اس   دا یخاطر کعبه ارزش پباش که به 
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 زد،یری هاربعدت م به چ  یباالخره آب زندگ   ی شود؛ اگر خاموش شو  شتریب  و   بجوشد   درونت  خرد  و  عشق   کرده تا چشمه 

 . یخودت را اداره کرده و شاد باش ی زندگ یتوان یم

 ۱۳2 هی(، آ۶سوره انعام ) م،یقرآن کر

 « .یَعْمَلُونَ  عَمَّا  بِغَافِل  رَبُّکَ  وَمَا  دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا  وَلِکُل ّ»

چه انسان  ]هر  کنند غافل نیست. اند درجاتى است، که پروردگار تو از آنچه مى یک برابر اعمالى که انجام داده هر  براى»

کند و خداوند به آن آگاه    یرا جار  ی آب زندگ   تواند ی م  شتریتر رفته و باش باال درجه   اندازد ی و م  شناسد ی را م  های دگیهمان

 « است.[

 :تشکر با

بهار
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 گنج حضور، بخش اول  885شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 84 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند بستان یکه س یسُبحان   پاک

 غَمامِ حرفشان پنهان کند در

  بیباغ س  زار،ب ی: سبستانیس

 حجاب و پوشش   یعنی جان یابر است، در ا ینمعغَمام: لفظاً به 

و سپس    آوردی م  د یپد  ستیی کتای  ینماد فضا  جا نیکه در ا  ب، یاز س  ی که باغستان  ی و منزّه است خداوندِ سبحان   پاک

 .کندی پنهان م ده،یهمان یفکرها  ریز یعنیها ها و شاخه از برگ  یو خرد را در پوشش  ییبایز ،یمعان یهاب یس

 85 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یگو و غَمامِ بانگ و حرف و گفت  نیز

 ی بو رِیغ  دینآ ب یکز س ،ییپرده 

و اصل ما    ییکتای  یبر باغِ فضا  میضخ  یاپرده   های دگ یحاصل از همان  یِ وگواز صوت و حرف و گفت   یبا پوشش   خداوند 

 .نرسد ی به مشامِ آدم فیظر  ی و آرامش  سببی ب  یاز شاد یی و بو  حهیجز را یز یکه از آن باغ چ کشدیم

 8۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بو را به هوش  نیافزون کَش تو ا ،یبار

 اصلت بَرَد بگرفته گوش   یِسو تا
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مک  فضا را باز کن، با ک  ی عنیاستشمام کن،    شتریبو را به کمکِ عقل و هوشت ب  ن یا  ی توان ی انسان، تا م   ی هر حال ا  به 

 .اصلت ببرد یِ سوو به  ردیحس کن. تا آن بو گوشِ تو را بگ شتریخدا را ب  یو عدم، بو  یهوش زندگ 

 87 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از زُکام زیدار و بپرهبو نگه 

 بپوش از باد و بُودِ سردِ عام  تن

بو  ی عنی:[ بو را حفظ کن.  دیگوی م  دهی]خطاب به عموم مردم همان بهتر و    ییِ گشافضا   ق یازطر  ی زندگ  یبر استشمام 

  ریکن و خودت را از تأث  زیپره  ،یدگیزُکام، مرض همان  یماریو استمرار داشته باش. و از ب  یداریداشتن مرکز عدم، پانگه 

 .بپوشان یذهن یهابد و سردِ من 

 88 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَشامت را ز اثر دیندایتا نَ

 ان سردتر هواشان از زمست یا

 .حجاب دل است  یمجازاً به معن جان ی. در اواری کاهگل گرفتن بام و د یمعنبه   دنیی: از مصدر اندادینداینَ

  ی تیو شخص  ی روح   ی . بدان که حال و هواندازدیتو، را از کار ن  یی گشابودن با آنان مشامِ دلت، قوه فضا   ن یو قر  ی نیهمنش  تا

از زمستان هم سردتر است؛    ی ندارد و حت  یابهره   یزندگ  یمسموم است و از گرما  کنندیکه ساطع م  یای آنان و انرژ

 .کندیم های دگیاز همان ی ش نا یو دردها هایماریسرما تو را دچار ب نیا

 8۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شِگَرف   چون جَمادند و فسرده تن 

 تَلِّ برف اَنفاسشان از  جهد یم
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بنابرا  ده،یهمان  یهاانسان  است؛  جامد  و  جسم  جنس  از  مرکزشان  منافسرده  ن یچون  و  و    ی بزرگ  ی ذهناند  دارند 

  ی از سرما و دردها  کنند،ی که از خود به جهان ساطع م  ی انرژ  ی عنی   دیآی م  رون یوجودشان ب  ی برف   ۀ از تود   شانیهانفس 

 .دیآی مرکزشان م

 ۹0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برف درپوشد کفن  نیز نیچون زم

 بزن نیالدّحُسام   دِیخورش غِیت

و انجمادِ    یروحت از سرد  نِیهمه پردرد شدند و زم  یذهن  یهامن   یوقت  ی عنی  دیرا پوشان  نیبرف مانند کفن زم  نیا  هرگاه

را بخوان و مانند    یمثنو  اتیاب  یعنیموالنا، را بر آن بزن    اری  ن،یالدحُسام  دِیخورش  ریشمش  رفت،یپذ  ریها تأثآن  یدردها

 .اوریاز آن باال ب یریپذو اثر یمثنو ات یاز اب فاده درونت را با است د یخورش ن،یالدحُسام 

 ۹۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  هاللّ فُ یبرآر از شرق، سَ نیه

 درگاه را  نیکن زآن شرق، ا گرم

ها جهان و همه انسان   نیاز درونت طلوع کن و ا یعنی  اوریباال ب  ،یصورت زندگ خدا را از شرقِ درونت به   رِیشمش  نک،یا

ها را به مرکز عدم  آن   یدگ یببخش و مرکز پر از درد و همان  یگرم  تابد،ی که از درونت م  یدی عشق خورش  یِرا با گرما

 .کن لیتبد

 ۹2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برف را خنجر زند آن آفتاب

 ها بر تُراب ز کُه  زدیها ر ل یس
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اثر گذاشته   ،یذهنمن یهامرکز پر از درد انسان  یروبه  کندی خدا، از درون طلوع م   ریشمش  دنیکه با کش ی دیخورش آن

 .بردی و با خود م   دیشُوی را م  ی دگیهمان یها و گِل   شودی م یجار یاریهش ل یها سو از مرکز آن

 ۹۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است او  ی است و ال غرب ی زآنکه ال شرق 

 است او  ی مُنَجِّم روز و شب حَرب با

 : در حال جنگ، جنگندهیحَرب

و    ردیمی و نه م  شود ی نه زاده م   ی عنینه به شرق تعلّق دارد و نه به غرب    کندی که از درون ما طلوع م   ی آن آفتاب  رایز

در جنگ    کند،ی م   ینیبش یرا پ  ی زندگ   ی رونیب  یهات یاتفاقات و وضع  ق یطرکه از  ی ذهنمن  ی عنیلحظه با »منجم«،  به لحظه 

 . است

 ۹4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یهُدی من نجومِ ب که چرا جز 

 ؟ی و عَم  یمیاز لئ ی کرد قبله

 عَمی: کوری، پست ه،ی: فرومامیلئ؛ تی: هدایهُد

ستارگان    ،یو کوردل  یسببِ پست : چرا به دیگوی ( میذهنبه منجّم )انسان منِ   کندی که از درون طلوع م  یی کتایآفتاب    آن

  ؟یاخود کرده و در مرکزت قرار داده   یشوایآفل را قبله و پ یهای دگ یو همان  یذهنمن  ی عنی ت،یفاقد هدا

 ۹5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیمَقالِ آن ام دیناخوشت آ
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 ن یکه ال اُحِبُّ اآلفِل ی نُب در

 می: قرآن کرینُب

و معبودان    ستمین  یذهنگفت: »من از جنس منِ   می( که در قرآن کرلیخل  م یدرستکار )ابراه  امبریجا که سخنِ آن پآن   تا

 . را دوست ندارم« در نظرت زشت و ناپسند آمده است یجهان نیآفل ا یزهایو چ های دگ یهمان ی عنیاُفول کننده، 

 7۶ هی، آ( ۶سوره انعام ) م،یکرقرآن

 «.الْآفِلِینَ أُحِبُّ  لَا  قَالَ  أَفَلَ فَلَمَّا رَبِّی  هَذَا قَالَ کَوْکَبًا یْلُ رَأَىجَنَّ عَلَیْهِ اللَّ  فَلَمَّا»

. گفت:  دیرا[ د  یذهن]من   یاشد[ ستاره  دهیپوش  دهیهمان  یمرکز عدم با فکرها  ی وقت  ی عنیچون شب او را فروگرفت، ]»

[ را دوست  دی آی و گذرا، که در دلم م   یرفتن  نیاز ب  یزهایاست پروردگار من، چون فرو شد، گفت: فروشوندگان ]چ  نیا

 «.ندارم

 77 هی، آ(۶سوره انعام ) م،یقرآن کر

 «ضَّالِّینَ؛رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِی رَبِّی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ال فَلَمَّا»

است پروردگار من،    نی. گفت: اکندی که طلوع م  دی[ را دشتری ب  یکنندگجذب  تیبا نور و خاص  ی ذهنمن   ینعیماه ]  گاهآن»

 «.از گمراهان خواهم بود د،یچون فرو شد، گفت: اگر پروردگار من مرا راه ننما

 78 هی، آ(۶سوره انعام ) م،یقرآن کر

 « ی هَذَا أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ؛رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَۀً قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا»

است پروردگار من،    نیگفت: ا  کند،ی که طلوع م  دی[ را دشتر یب  یکنندگجذب  تیبا نور و خاص  ی ذهن]من   دیچون خورش  و»

به    میتوانی .« ]ما نمزارمیب  د یدانی م   شیخدا  کیقوم من، من از آنچه که شر  یبزرگتر است. و چون فرو شد، گفت: ا  نیا

   .[میرا در مرکزمان قرار ده یزیخداوند، چ ی عنیاز عدم، ریغ
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 7۹ هی، آ(۶سوره انعام ) م،یقرآن کر

 « مِنَ الْمُشْرِکِینَ؛وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَ مَا أَنَا   إِنِّی»

]آسمانِ درون    نیها و زمآوردم که آسمان  ی کس  ی سوبه   یمرکزم را عدم کرده[ رو ، ییاخالص ]با فضاگشا ی از رو من»

  را در مرکزم قرار نخواهم داد.[ یزی.« ]من چستمیاست، و من از مشرکان ن دهی[ را آفررون یو انعکاسش در ب

 ۳5۹۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیپنهان، همچن  زِیبسا کار یا

 نیغافِل  ایبا جانتان،  مُتَّصل

 : قناتِ آبزیکار

که با جان شما  وجود دارد    ی رونیو ب  یدرون  یمنابعِ پنهانِ انرژ  یعنی  ،ییهاغافل، چه بسا قنات  یذهنمن  یهاانسان   یا

  له یوسو هم به   یی ایمیجسم ما، هم از مواد ش  یعن یکرده است. ]  ه یو تغذ  ده یکش  رهیها شتان از آنمتصل بوده و جان 

 است.[ شده   تهآمده، ساخ ییکتای  یکه از فضا یزندگ  یانرژ

 ۳5۹2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیز آسمان و از زم  دهیکش یا

 نیتا گشته جسمِ تو سَم ها،هیما

 .: چاق، فربهنیسَم

 . ارزش گرددتا جسمت فربه و پر  یادهیکش  ییهاهیجهان فرم، ما  ی عنی  نیو از زم  ییکتای  یانسان، که از آسمان فضا  یا

 ۳5۹۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 فشارد  دیبای کم هم  ن،یا ست هیعار

 گزارد دیبای هم  ،یبگرفت کآنچه 

و هر  یاجزا  همه به   یز یچبدن  م  لهی وسکه  و  هر  یعن یدارد    یو قرض   یتیجنبه عار  ینیب ی ذهنت  به جسم  مربوط  آنچه 

گرفته و به آن    ایکه از دن  یدگیهر همان  را یز  ،یپیدا کن  یآن دلبستگ   کمتر به   دیاصیل بوده، با  رِ یتماماً غ  هاستی دگیهمان

 .یو برو یبگذار  دیرا با یادهیچسب

 ۳5۹4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست  جز نَفَختُ، کآن ز وَهّاب آمده

 ست  هُدهیروح را باش، آن دگرها ب

   دمینَفَختُ: دم

 ی بخشنده، از اسما اله اریوَهّاب: بس

جز  هرا رها کن، ب یادهیها چسبدر مرکزت گذاشته و به آن  یطور ذهنکه به  هوده،یآفل و ب یهای دگ یو همان یامور ماد آن

به    ن یبنابرا  شود،ی م   دهیدر تو دم  یی لحظه با فضاگشا نیاست و ابخشنده« آمده   ار یکه از طرف خداوندِ »بس  ،یزدیدم ا

  ی ارزش   چ یاست و ه  هودهیب  دهد،ی که ذهنت نشان م  یزیچکه هر  بپردازو سکون درونت    ی اصل  من   ،یاریکار روح، هش

 . ندارد

 2۹ هی، آ(۱5سوره حِجْر ) م،یقرآن کر

 « .سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ  فَإِذَا»

و   تینهای انسان به ب   ی .« ]وقتدیفتیسجده ب  برابر او به در دم، یبردم و از روح خود در آن دم انیپا  را به  نشش یآفر چون »

 به او سجده کنند.[   دیهمه با شود،ی خدا زنده م  تیداب
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 72 هی، آ(۳8سوره ص ) م،یقرآن کر

 « .سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ  فَإِذَا»

 «.اش کنیدتمامش کردم و در آن از روح خود دمیدم، همه سجده   چون»

 ۳5۹5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مشیگوی نسبت به جان م  هُدهیب

 مُحکَمش  عِیبه نسبت با صَن ی ن

 مُحکَم: مصنوع استوار، ساختمان محکم  عِیصَن

خودش    یو امتداد خداست. وگرنه تن تو در جا  ی زندگ   ، یبه جان اصل نسبت   ، یو آفل بودنِ امور جسمان  هودهیاز ب  منظورم

  د یدرونش باز شود خواهد د  یاست. اگر مرکز انسان عدم بماند و فضا  یاریسازنده و در خدمت تکامل هش  د،یمف  اریبس

 .است آن را خراب کرده  یذهنکه البته با من  ستی عال  اریبس  شدهساخته   یعن ی ع،یصن کیکه بدنش، 

 ۳20۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  یمن رُوح  هِیتا نَفَختُ ف

 : برتر آ دیو گو  نیز وارهانَد

  یی : با فضاگشادیبرهاند و بگو  های دگیو همان  ایتو را از سحر دن  ده،یخود در تو دم  یاریکه خداوند از روح و هش  یانفخه   تا

آزاد    های دگیشده و ما را از همان یدر چهار بعُدِ ما جار  ی زدیدمِ ا  یی با فضاگشا  ی عنی.  و واالتر شو ایو مرکز عدم باالتر ب

 .کندی و رها م

 ال یل :تشکر 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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