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805 پیغام عشق قسمت خانم نگار  

جناب شهباز متن  یبا سالم خدمت  دوستان جان.  و  اين   ی عزيز  در خصوص  كردم  برنامه گوش  آماده  به  مداوم  چرا  كه 

 دادم؟ ی نم

اسم    ی كه حت  كردی تمام تالشش را م   امی ذهنل من اوّ  یهاسالی هست كه با گنج حضور آشنا هستم، بماند كه سال   چند

و شروع به گوش دادن  كه ابیات موالنا و برنامه داشت دلم رام شد    ی خاطر بركت و لطافتتدريج به شبكه را نبیند! اما به 

زرنگم سريع به پندار كمال    یذهنبنويسم، اما من  نم،یبرنامه را بب  زيادبا ذهنم متعهد باشم،    كردمی م   یكردم. گاهی سع

اصالً فايده ندارد،   ی تر از ديروز برنامه را ديد! تو اگر ده دقیقه كمیبینی اندازه برنامه را نم اصالً به  گفت ی و م شد ی متوصل م 

و هربار با همین روش و مالمت كردن   یرا بفهم هها برناممثل آن  یتوانی كه متعهد هستند و نم  یدوستان نیست   ۀتو مثل بقی

 !كم از برنامه دور بشومكه من كم  شدی موفق م

 ٣٢١٤ل، بیت دفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 كمال  بتّر ز پندارِ  تی لّعِ

 وداَللذُ ی تو ا  اندر جانِ  نیست

هست كه عجیب به جان    یجناب شهباز  یهاموالنا و صحبت   یدر شعرها  ی عجیب  یجان من متوجه شده بود كه دوا  البته

  یبه برنامه و مقدار  چسبیدم ی م  ی مدت   یبرا  شد، ی و اين شده بود كه هروقت حال من بد م  كندیو من را آرام م  نشیندی من م

 ديد ی نم   امی ذهنمن  !ست ديگر كافی   ی! و يادگیری! استاد شدیكه تو كامل شد  آمدی باال م  مایذهنمن   شد،ی كه حالم بهتر م 

 .ن نقص دارم و كامل ياد نگرفتمكه من اآل

 ١٤٢١ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در عشقِ خر  ی چو مُستغْرَق شد يا

 كدو پنهان بمانْدَت از نظر؟  آن
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 ١٤٢٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز اوستاد یصنعت بديد ظاهرِ

 شادِ شاد؟  ی گرفت  بر یاوستاد

 ١٤٢٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وقوف بسا زرّاقِ گولِ بی  ای

 مردان نديده غیرِ صُوف رَهِ از

خودم و ديگران را عوض كنم.    ی زندگ   خواستمی و با همان قسمت اندک، م   گذاشتم ی اندكم را ناقص م   اریبس  یيادگیر  من

اگر بقیه ببینند اين برنامه    گفتمی م   یذهنخودم نبود. با خودِ من  یچون تمركزم رو  كردم؛ی كه اصالً من تغییر نم  شدی همین م

كه قبل از زنده شدن خودم، با بقیه صحبت كنم و    كردمی تغییر كنم! و سعی م  ی را و آرام شوند، الزم نیست كه من خیل 

 .خودم نتوانم ادامه بدهم شدی را هم ذهناً آگاه كنم و باعث م ها آن

 ٣٤5٦دفتر دوم، بیت   ،یمثنو ،یمولو

 را گوش كن، خاموش باش  وااَنْصِتُ

 گوش باش   ،یزبانِ حق نگشت چون 

بقیه و اجازه    یبرا  كردمی م  یهمین بود كه بسیار دلسوز  شد،یمن م  یشدن انبار هشیار  یكه باعث خال   يیهااز موش   يكی

رو  ی زندگ   دادم ی نم نمآن  ی بر  و  كند  كار  و هرچیزآن   خواستمی ها  بكشند  درد  م  یها  م  گرفتمی ياد  فوراً  به    خواستمی را 

 .كردمی را خالی م  ودمكه خ شدی م یطوراطرافیانم بفهمانم و اين 
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 ٣١۹٦ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مر غیر را حَبْر و سَن  یكن تا

 یكنی و و خالی م خُرا بدْ  خويش 

آورده را از دست  و گندم جمع   شدمی م   یو واقعاً خال  دزديدمی اندكم به ديگران، گندم از انبار خودم م   ی با دادن آگاه  من

شديدتر به سراغ    يیفزااجان، من با كار  یهم كه فاصله افتاد بین من و موالنا  باراين  .كردمی ل شروع مو بايد از اوّ  دادمیم

. و من هم  یاين راه را و تو درست بشو نیست یكنی كه تو دوباره رها م  ترساندی مدام من را م امی ذهنگنج حضور آمدم. من

جان اين بیت را آورد سر راهم كه    یموالناكه   ادارم ت  فقط نگاه كنم و همراه فكرها نشوم و فضا را باز نگه   كردمی م  یسع 

كه اشتباه   ی زندگ  یكه من افتادم به دست و پا  ديآی يادم م   خوانم ی ن هروقت اين سه بیت را مبه جان من نشست. اآل  ی خیل

كامل    نكه فهمیدم م  ديآی و موالنا دستم را گرفت! يادم م  ميمعجزه كرد برا  ی كه زندگ  ديآی كردم، دستم را بگیر! يادم م

و   ام شدكه از بركت ابیات موالنا بود كه بركت و عشق وارد زندگی   ديآی دارم. يادم م يینیستم و هرلحظه نیاز به فضاگشا

 !نگذارم  امی ذهنحساب منها را به آرام شده آن  مين دردهاكه اگر اآل ديآی يادم م

 ٣٢٢5 تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 پیر  ،تو بر آن ريشِ  مهَرْنهد مَ ور

 فیر زمان ساكن شود درد و نَ آن

 ٣٢٢٦ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 ست ت يافتهكه صحّ یكه پندار تا

 ستم بر آنجا تافته هَرْمَ پرتوِ 
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 ٣٢٢٧ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 ريشپشتْ  یش اكَ م سر مَهَرْز مَ هین

 خويش  دان از اصلِمَ ،ز پرتو دان آنو

و اين    ی اين است كه از موالنا كمک خواست یبرا  ،ینويس ی م  ،یدهی ن به گنج حضور گوش م شدم كه، نگار! اگر اآل متوجه

ات نبین و فكر  يافتهن دردت كم شده، اين حال خوبت را، از پندار كمال درد تو، كه اآل  یاست كه مرهم گذاشته رو  ی زندگ

جان، دستت را رها    ی طور موالناو همین  ی را رها كن  یاگر تو دست زندگ   و   ی دار  ی ن حال خوبخودت هست كه اآل  ی نكن برا

نیاز به زنده شدن داریكه بود  یجايهمان  یگردی و دوباره برم   كندیم دست  به   ی كه حال خوب   یكه مقداراين  نه   ،ی! تو 

 .ی را رها كن ی زندگ یمنظور اصل  یآورد

 ١۹00دفتر چهارم، بیت   ،یمثنو ،یمولو

 من كم كنم ، یترازو كم كُن از

 من روشنم ، یتو با من روشن تا

 یهاراه   من  .هم به همان اندازه با تو روشن است   ی زندگ  ،یاگر متعهد نباش   یباشد كه اگر به پرهیزت ادامه نده  حواست 

نبود كه بتواند من را به خداوند زنده كند. من صد را    یراه،  ها راه من نبودنداما آن   ،رفتم  یلیل   یبو  یجوورا در جست   یزياد

  ی ن متوجه شدم زندگ وجودم گذاشته اآل  یكه خودش تو   ی اما به لطف خدا و  بوشناس،  بودم  ستیب  ۀ داشتم اما دنبال نمر 

 .و مركز عدم هست  يی در فضاگشا

 ٣١٢0 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 صد گور بو كرد مجنون و بگذشت  ز

 يی ش اوستابُدَ  ی در بو شناس كه
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نگار ا، تشكر از شم با



 

 

 

805قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 » نام خدا به«

 .داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زيبا سالم خدمت پدر عز

 8٣8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشم را؟  ديكه گشا تيعنا جز

 ت كه نشاند خشم را؟ محبّ جز

  ۀمین  رفتنيو حال جز محبت، جز عشق، جز پذ  نداحال ی دردناک، رنجور، افسرده و ب   ن،یها در ذهن، خشمگانسان   تمام

  ی و پند سود  حت ی. انتقاد، مالمت، نصدهدی جواب نم   يی دارو  ست،یدر كار ن  یاوجودشان با عشق و مِهر چاره   کيتار

 .دارند را  یاریهش کي ناو را، آ  ی ها در دل سر سوداندارد؛ چراكه تمام انسان 

 ٧5۹شمس، غزل شمارۀ   وان يد  ،یمولو

 تو دارد  ی سودا  تو دارد، سرِ یمن را دلِ

 تو دارد  یصفرا زردم غمِ ۀ فرسود  رُخِ

در جست   پس  ا  ی عشق  ی جووهمه  عشق   دستنياز  مالك  یعشق   دوشرط،یقی ب  یهستند،  برا  یعشق  ت،یبدون    ی كه 

را در رخ زرد فرسوده از هجر    یزندگ   کيباشد تا آن    یاله   ی شعور و آگاه  ديفقط با  .باشد  دينبا  زیچچ یبه ه  ازین  افتشيدر

 .كند يی شناسا

 8٣8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشم را؟  ديكه گشا تيعنا جز

 ت كه نشاند خشم را؟ محبّ جز
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. هم چشم ناظر و هم چشم منظور باز  شودی باز م  دوشرط،یقی ب  میتسل  نیبا هم  ت،يبسته، با عنا  یهاگاه تمام چشم آن   و

  ۀ چراكه رخ فرسود   زند؛ی نم  اديفر  گريد  رد،یگی بهانه نم  گريد  كند،ی مقاومت نم   ،یذهنمن  نیانسان خشمگ  گريد  شود،یم

 .و مالمت  حتی نه با نص  گذارد،ی ها اثر مارتعاش عشق در جهان بر انسان  نیچننيو ا  دهینوش  ی از مِهر اله   یزردش شربت

 8٣8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشم را؟  ديكه گشا تيعنا جز

 ت كه نشاند خشم را؟ محبّ جز

عشق و    یرویمقاوم است كه با ن  یهابسته همان ذهن  یها. درهابسته، فاتح آسمان دل   یتمام درها  ۀاوست بازكنند  و

خدا، حازم    اديآرام كه با    ی از درون  زد،یخی كه از مركز مملو از سكوت و نور برم  یشفابخش   یرویبا ن  شود،ی مِهر باز م

 ده یذهن كش  یمنف  جانیبه ه  ،یو با هر اتفاق   رندیگی م   یدر او جا  اقاتو اتف  ديآی شده و حزم دارد و به واكنش درنم 

 .دهدی ذهن رخ م  ی عملی در ب  ،یتالش ذهن چیهی ب  ش يگشا ن يو ا زدیخی برم  شود،ی نم

 ٦٣٧شمس، غزل شمارۀ   وان يد  ،یمولو

 بگنجد   زیهمه چ ، حربَ نيحر، دربَ نيدر

 د یمدارن بانيگر ،دیمترس ،دیمترس

گرفته، سُكّان    یجا  تينهای ب   یايكه در اعماق جانِ در  ترسدی نم  تیوضع  چیو ه  زیچچیاو، از ه  اديآرام گرفته با    قلب 

 .كندی دست خداوند سپرده و آرام نظاره مرا به  ی زندگ

 ٢١08شمس، غزل شمارۀ   وان يد  ،یمولو

 خانه من  نياز چی ه نرومیم

 خانه گرفتم وطن ن يا تکِ در
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 ٢١08شمس، غزل شمارۀ   وان يد  ،یمولو

 من و دارُالقَرار  ارِي ۀ خان

 شدن  رون یب تِ یّد نوَبُ كُفر

  ، ی ابد ۀ آرامش، خان  ۀامن، خان   ۀ قرار، خان ۀ خان ،در دارُالقَرار است يیو فضاگشا  میجان آرام گرفته همواره با تسل نيو ا 

  ی دست توانگر زندگ   لحظه به   نيكه در ا  یاثبات و قرار، خانه   ۀذهن، خان  ۀدیتن  یاز تارها  يیرها  ۀخان ،یواكنش ی ب ۀخان

 .شاءاهللاند ان گم شده  تينهای آسمان ب   نيو در عمق ا  ستادهيبرقرار شده و كالغ فكرها از حركت بازا

 والسالم 

رازیبا احترام، سرور از ش
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 .با سالم

درموردِ همان هلند،  از  فريده  و  كانادا  از  پريسا  خانم  دوستان عزيز،  كه  اشتراک    طور  به  كانال  تو  كمال  پندار  موضوع 

رو شده بودم اين پیغام را ديدم و خواندم. و چه جالب! من هم به گذاشتند، دقیقاً بنده هم بعد از اتفاقی كه با عزيزی رو

 :ای كه داشتم اين بودام را ديدم. تجربه يافته دردهای پنهان شده ذهنی كمال روز با من  در فردای آن 

كند ذهنی دارد مدام از زندگی گله و شكايت می كند، كسی با ناآگاهی خويش با من ست، فرقی نمی ی سكه زندگی دو رو

كسی حقی ندارد،    شده پیش خود فكر كند، هیچ ذهنی تربیت و يا كسی هم مثل من تا حدودی به زندگی آگاه شده و با من 

خوبی و مهربانی و نصحیت به ديگران را داشته كه چرا    اين لحظه را با مقاومت و قضاوت سپری كند و بِخواهد با ادعای

 .نه! اين عمل اصالً درست نیست .كند و درنتیجه او را اصالحبیند و بد می طور بد می طرف دارد اين 

 ١580مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 نشويم از نصیحت   هْما بِ

 آن بهینیم عشقِ   چون گمرهِ

طور كه بود او  پذيرفتم. همانها و مقاومتی كه داشت، هیچ نمی را در آن دم با قضاوت دانم چه شد كه من آن عزيز  نمی  

كس گله و شكايت  چیز و همه خودم حضور داشت، هرچند مدام داشت از همه   ۀرا نخواستم، جمع خانوادگی ما در خان 

ذهنی  ها. و مندر نشنیدن آن حرف گفت و من شنونده از اين بیاناتش داشتم عصبانی و ناراحت و سعی  كرد و ناسزا می می

 ! خواهد پیش برودزند! و ديگر بس است تا كجا می است! چقدر حرف می  قدر بدبین گفت: چرا آن به من می 

دارم.    توانستم باز باز نگهگذاشت و طاقتم به صبر آمد، فضا را نمی هايش روی من تأثیرش را می كم داشت حرف كم

 .شدمخودم پنهان شده هست وگرنه به سمتش جذب نمی ديدم كه از آن جنس، چیزها در 
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گفتم:  طرف از ته دلم می ام آمده بود پايین، از آن ، سطح هشیاری كردماز درون حس منقبض و سنگین شدن احساس نمی 

شوم. فقط با يک جمله كه  حضورم خارج می   ۀلغزد، دارم از رَد ام دارد می ست، پای هشیاریدانم كارم اشتباهخدايا می 

ها تنها به خدا توكل كن، آن شخص به طرفم جبهه گرفت و زندگی به گوشم گفت: هیس! خاموش! آخر چرا داری اين 

 ؟! ذهنی باشدكه گمراه آن منتواند نصحیت بشود، درصورتی ها می گويی! بگو ببینم آيا كسی با حرف را بهش می 

نمی  اما بالفاصله ديدم كه با نصحیت، فقط آتش درد را بیش شود.  نه واقعاً  تر و  هرچند اندكی خودم را دخالت دادم 

 .تصمیم گرفتم سبب را ننگرم .شويمدرنتیجه هر دو خالی و بدخو می 

 ٢٦٤0مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ن حادث است آك ،من سبب را ننگرم

 حادثی را باعث است  ، نكه حادثآز

 .شودبعدی می   ۀنگريستن به سبب، حادث است و آن حادث باعثِ حادث

تر از اين به دام  گزينه يعنی خاموشی را برگزيده تا بیش   صالح دانستم بهترين.  شكر خدا زودی متوجه ايرادِ كارم شدم

و من من نشستم  دم  اين  تسلیم  بنابراين  نشوم؛  دردمند كشیده  خودذهنی  می ذهنی  را  آن عزيز  و  ذهنی  ديدم. منم 

 .قول آقای شهبازی آهسته از كنارشان رد بشويمچیزدان را رهايش كردم تا به همه

اتفاق آمده تا بیش همین اين  اين دم بازگشتم و خودم را به عقب كشیدم، ديدم  به  تر فضاگشايی را ياد بگیرم.  كه 

ذهنی شدم اما شكر خدا زود اصلم را از فرعم  من   ۀچند وارد مداخل بنابراين زير لب لبخند زدم، از ته دلم خنديدم، هر

 .گیرد اگر آگاهانه ببینیمپس هر اتفاقی فقط برای بیداری ما صورت می   .تشخیص دادم
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ذهنی در تو هم پنهان شده باقی مانده  تر متمركز بمان! اين درد منروی خودت بیش ،  جورايی گفت  اين اتفاق به من يک 

 !كسی كار نداشته باش! درد آگاهانه را به جان بكشهست. به 

های پدر نازنینم آموختم اگر عیبی در ديگران ديديم، فوراً بدانیم آن  های موالنای جان و حرف عدم و آموزش   ۀبه شكران 

 .عیب در خودمان نیز هست 

 ١٣١۹ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 سانلمی كه بینی در كَای بسی ظُ 

 باشد در ايشان، ای فالن خویِ تو 

 ١٣٢0ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 تو   اندر ايشان تافته هستیِّ

 تو   مستیِّ از نفاق و ظلم و بدْ

ذهنی نیست؟! بله كه هست! چقدر هم پرادعا بود! شكر خدا باال  دم به خودم نهیب زدم عجب! اين پندار كمال منهمان

مان بالفاصله از ته دلم از آن عزيز قبل از رفتن از خانه   .دست كارساز بسپارمر را به چه را هستم را بپذيرم و كاآمد تا هرآن

 نه بابا! اين چه حرفیه مگه چكار كردی؟   ،. آن شخص به من گفتدوبار عذرخواهی و بغلش كردم تا از من دلخور نباشد 

ديدم    !نظرش كاری نكرده باشی پس چرا تو رنجیدی؟به بعد از رفتنشان دوباره خودم را را بازبینی كردم كه زهره، شايد  

كس را ناراحت نكنم و يا كسی حق ندارد گله و  يافته با حسِ حقارتش انتظار زيادی از من دارد تا هیچ ذهنی كمال كه من

 .دانیدانم، تو نمی شكايتی بكند؛ يعنی من می 
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های پیاپی  شاءاهلل با كمک زندگی و فضاگشايی تم تا ان ام نگه داشها شناسايی بود كه در من شده بود در هشیاریاين

 .تدريج بیفتندبه 

 ٢٦٢١مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 از هر چه ترنجیدی، با دل تو بگو حالی 

 گفتی كز خويش شدم خالی؟ كای دل تو نمی 

 ٢٦٢١مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 دعوی تو رسوا شد  ، اين رنج چو در وا شد

 پیدا شد، بگذار تو نكّالی زشتی تو 

 نكّالی: سختی، عذاب*

 ٢٦٢١مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 نظاره بكن ای بَد  ،در صورت رنج خود

 ؟ كی باشد با اين خود آن مرتبۀ عالی 

 

 ٢٦٢١مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 بنگر كه چه زشتی تو، بس ديوسرشتی تو 

 نالی؟ اين است كه كِشتی تو، پس از كه همی 
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 ٢٦٢١مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 نومید مشو ای دل  ، گر رنج بشد مشكل

 كز غیب شود حاصل اندر عوض اَبدالی 

 با احترام 

      زهره از آمل
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 .دوستان ۀ و هم یشهباز  یسالم خدمت جناب موالنا، آقانام خدا و با به 

 .گنج حضور ٧۹٤ ۀبرنام  غزل

 ١۹٤5 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 من ارِيبُوَد از   يیهر چه آن سرخوش كُند، بو

 كُند، آن پرتوِ دلدارِ من  چه دل واله هر

  ی باشد، عشق  یكمبود ی از رو ايباشد و   يی و گدا  ازین ی و از رو اجیو احت ی رون یب یزهایو چ  یذهنمن  كه براساسِ  ی عشق 

  ی مركز   كه براساسِ  یو نوش و هوس و طمع و حرص و حسادت است، و عشق   شیع  ترش یو ب  شودیم  اديزو است كه كم

 .سببی ب  ی عشق است و شاد  لیدلی خدا وصل شده و ب  تينهای است كه به ب  ی پاک و عدم باشد، عشق

  گريد  یزهایمثل پول، همسر و چ  یجهان نيا  یزهایتر به چكه راحت   میدهی ما به گنج حضور گوش م  میاز خودمان بپرس 

 شدن؟  یك يشدن و با خدا  م یو تسل های دگ یهمان ۀانداختن هم ی برا یریمس ايدانشگاه و  كهن يا ايو  میبرس

  ی ول   م،يشوی را بعد از چند وقت متحمل م   ترش ی ب  یدرد  میو سوءاستفاده از دانش به برنامه گوش ده  یذهناگر با من 

و مثل كوه در اكنون    میبه راه ادامه ده  میكه از جنس خدا است و با سكوت، سكون و تسل  یاگر با تعهد و با اراده آزاد 

از دست نده  میبمان با شكر و سرخوش  میكنی م  يی شناسا  ديایب  ه ك  یدگیهر همان  م،یو لحظه را  را    ارانهیدرد هش  ، یو 

ها، باور، پول،  كه ما را خوش و ناخوش از جنس آفل كنند. مثل آدم  میدهی نم   یكس   اي  یزیدست چو افسار را به   میكشیم

خالصه    ی لیخ  لكهب  گر؛يد  یزهایرا خوردن، حرفه، هنر، كار و چ  گرانيو پز و سر د  يیانواع خودنما  ،یمخدرها، پرخور

  ن يتا ما را در ا  ميسازی پاک م  ی كه ذهن  میباش  نياز جنس خدا هستم و متوجه ا  رايهستم ز  سببی من شاد ب   ميیگویم

  ا ياز سوسک    دي با  سبب،ی ب   ی شدن و وصل شدن و حفظ حضور و شاد  ی ك ي  یراه كمک كند و ما هم ناظر آن و البته برا

گنج حضور    ۀچون موالنا و برنام   یكه شامل كمک از بزرگان  ریمس  ن يمداومت به ا  وكه با تعهد، تكرار    ميیایب  رونیب  لهیپ

و ادامه   میاتفاقات، عدم قضاوت و مقاومت داشته باش یچراو چون ی ب  رش يپذ م،یشكر، تسل ز، یصبر، پره م؛يآموزی كه م
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دلمان از   م،ینیبی م ی را از جنس زندگ گرانيد م،یفضاگشا هست م،یهست یپس اگر در آرامش و شاد .میو ادامه ده میده

از جنس درد    یمركز   میهست  رون یب  ۀ وابست  ا يو    م،يو بحث دار  زیمقاومت و ست  م،یو اگر منقبض هست  ست ی جنس زندگ 

 .ميدار یذهنو من 

 ١۹٤5 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 ست؟ یهمه جوشش ز چ نيرا ا انیرا و خاك خاک

 من جُرعه از خَمّارِ   کي نیزم یِ بر رو ختير

. كندیجوشش كار م  نيدر آن جوشش كرده و در جسم و ذهن و دل ما ا  یآمده، عشق زندگ  رون یب  نیكه از زم  یزیچهر

و درد است    ترش ی و ب  ترش یخود را كه باعث خواستن ب  زیو عقل ناچ  ميرا به خرد كُل بسپار  یو زندگ   میباش  میاگر ما تسل

 . ميداده زنده شو ی به ما و به كل هست  یكه خرد زندگ  ی شقو به ع  میكن دا ینجات پ  یتا از پژمردگ  ميكنار بگذار

 ١۹٤5 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 عاشقِ كارِ خودست  ،یديكه را افسرده د هر

 و بنگر اندر كارِ من  شي اندر كارِ خو منگر

  سه، يها، مقام، شهرت، مقاها، حسرت ظاهر، آدم  ، يیجهان شده و با باور، دانش، دارا  یزهایچ  ۀ كه عاشق و وابست  ی انسان 

توقع  و  و محدود  دهیها همانطمع  در درد  برا  ریگ  تيشده  ما  و  افسردگ   يی رها  یافتاده  انداختن من  یاز    د يبا  یذهنو 

و چه به ظاهر بزرگ مثل از دست    ،یاله ی كوچک مثل از دست دادن وس  هرهر اتفاق، چه به ظا  دربرابرِ   میكن  يی فضاگشا

و افكار    گذارد ی وقت خداوند قدم به مركز م  نيو صبر و شكر است و در ا  ارانه یدرد هش  دنی كه با كش  ، یدادن شخص

عدم و    ادناز دست د  ی تنها ضرر و از دست دادن واقع  میو متوجه باش  م،يشویها موار كم شده و ما ناظر آن مسلسل 
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بال با خدا  و سبک   ميیایب رونیافسرده و دردمند ب  ی ذهنمن  ن يآزاد، از درون ا  ۀ است؛ پس با تعهد و اراد  سبب ی ب یشاد

 .ميهمراه شو

 ١۹٤5 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 ن یبهاران گشت ظاهر جمله اسرارِ زم در

 بَردَمد اسرارِ من د،يایبهارِ من ب چون 

تا    میبرقرار كن  ی با زندگ   ی و تعهد و هماهنگ  م يشو  میاگر تسل  دهد،ی را به ما نشان م  نیكه بهار، زنده شدن زم  طورهمان

به بهار    ی و از زمستان درد و خشك  كندی ما را به خدا زنده م  ، یپاک شود، بهار زندگ  های دگیو همان  های مركز ما از وابستگ 

مثل مخدرها، تعدد رابطه،   يیزهایچ م،یكن يیكه ما را خشک كرده شناسا يیهایدگی. اگر ما همانبردی سبز و خوش بو م 

حس نقص و    سه، يو بلدم، حسادت و مقا دانم ی خود، م  ف یو توص يیها، خودنماجمع كردن دانش و باور و پز دادن با آن 

به خدا و    م،يرا برندار  هان و مداومت داشته و دوباره آ  ميندازیرا ب  هانيو ا  رون،یخواستن از ب  ی حسرت و خالصه زندگ 

از دانش و    ی بدون الف   مینیبی را واقعاً م   ی و اَسرار زندگ   ل یو آن وقت است كه خود اص  م، يشوی زنده م   تينهای ب   ی زندگ

 . دانمیم

 ١۹٤5 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 شد   دهیپوش نیخارِ زم  نیبه گلزارِ زم چون 

 من نماند چون دَمَد گلزارِ من خارخارِ

كرده   ليكه ما را به خارستان تبد يیزهایاز چ  ديبا م،يبسپار  یو خارها را به فراموش  مياز جنس گلزار شو میخواهی م اگر

مثل حسادت،    يیزهایچ  .ميها خالص شواز آن   تيبا رضا  ،ارانهیدرد هش  دنیو كش  زیآگاه شده و با صبر و شكر و پره

و تعدد رابطه و وقت    گاریبه مخدر و س  ادیو نوش و اعت  شی ع  مع،و ط  ترش ی جمع كردن ب  رون،یمحبت و توجه از ب  يیِگدا
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مانع    زیآمآوردن و افكار وسوسه   ل یبا دل  ی ذهنخار است و من   هاني ا  ۀ كه هم  ،يیو ترس تنها  هان يتلف كردن بر سر ا

محكم از جنس كوه داشته و با تكرار و    ی و تعهد  میو نترس  میرحم نكن  ی دگ یهمان  چیبه ه  ستی و كاف   شود، ی انداختن م 

 .میكن سببی ب  یزنده به خدا و شاد یعنيگلزار  یرا آماده برا  نیموالنا و گنج حضور، زم نيمداومت و قر

 ١۹٤5 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 خورد از بهار   یخزان شد، شربت مارِیكه ب هر

 من  مارِیبهارِ من بخندد بَرجَهد ب چون 

ها را از آن   ی و زندگ  میكنی م   ی رونیب  یزهای شدن و در مركز گذاشتن چ  ده یكم شروع به همانجهان كم  نيبا ورود به ا  ما

باعث خشک    هان يا  ۀو بهتر درآمدن كه هم  يیو خودنما  سهياز كار و پول و مقا  ا،یاز خانواده، از مقام، از اش  ،میخواهیم

ها و كنترل و از آدم  مینیبی م  ی و عدم و جسم را زندگ  ی انكار زندگ   ی عني  شود؛ ی در درون ما م  یو زندگ   یاریشدن هش

كننده است، و اما اگر  خشک   يی گدا  نيو ا   م یخواهی م   یو نوش، جلب توجه، مخدرها و پول و اتفاقات، زندگ   ش ی ها، عآن

 دهم،» ی در مركز گذاشتم را م  هو هرچ  خواهمی و فقط خدا را م   خواهمی و عذر م   دانمی : «نمميیو از ته دل بگو  ميشو  میتسل

 دهدی م  ی از جنس زندگ يیهاو به ما بال   كشد ی م رون یو سوسک ب  یذهنو ما را از من  كندی شروع به كار كردن م  ی زندگ

سمت ما آورد تا  را به   گرانيد  ايما را وسوسه كرد و    یذهنو هروقت من   میباش  میپس تسل  م؛ي رو  رونیب  تيتا از محدود

 ».خواهمی : «فقط خدا را م ميیو با تعهد محكم بگو میكن يیما فضاگشا ،یزیهرچ ايو  دما را وسوسه كنن

 ١۹٤5 ۀشمس، غزل شمار  وان يد  ،یمولو

 تو  آن دَمِ انكارِ  ؟ یبادِ خزان  نيا  ستیچ

 من  آن دَمِ اقرارِ ؟یآن بادِ بهار  ستیچ
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خوب ما    م؟یتر باشتر و شادتر و شاكر روشن   كهن يا  یجابه   ميشوی تر مدردمندتر و خشک   رود،ی هرچه سن ما باال م  چرا

كه    رايبال را سر ما آورده ز  نيخواستن، ا  یزندگ   زهایكه جمع كردن و در مركز گذاشتن و به اشتباه از چ  ميمتوجه شد

.  شدن و نابود شدن هستند  اديزو در حال كم  شهیبدهند و هم  یزندگ  توانند ی هستند و نم   یرفتنن یخود آفل و از ب  زهایچ

  .دست  نياز ا  يیزهایو چ  رندیمیها مانسان  شود،ی م  ریپ  یجوان   شود،ی پول نابود م  كند،ی روز سقوط م  کي پادشاه در    یحت

  م ينشو  یكيها و با افكار و وسوسه  ميزيبر رون یرا ب های دگیو اگر همان میاز خدا هست یاما شعبه  میمتوجه باش ديبا  حال

  ت ينهای و به ب   میكنی شعبه را روشن م  م،ینكن  قيها تزررا به آن   یاریو هش  میها را رد كنآن   ی و فقط با مشاهده و آگاه

 . ميشوی زنده م سببی ب  ی و شاد ی زندگ

  سپاس از همه  با

از تهران   یعل 
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های عشق خود، از كانال تلگرام آقای شهبازی كه در زير مشاهده  همراهان عزيز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طريق ايمیل به  نمايید. در موارد استثنايی كه دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده  می

 .آدرس ايمیل آقای شهبازی ارسال فرمايید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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