
 

 

 

480پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 چهارصد و هشتادم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

480 پیغام عشق قسمت آقا علی از تهران   

 و همه دوستان یشهباز  یبا سالم خدمت جناب موالنا، آقا

 گنج حضور  8۷۷برنامه   غزل

 8۳۷ شمس، غزل شماره  وان ید  ،یمولو

 دیآی خدا م  ی کجا بو هر

 دیآی و پا م  سری ب  ن یب خلق 

بو  یزیچهر م  یکه  را  همان  یخال  دهدیخدا  پا  های دگ یاز  و  سر  م  یاست.  کار  او  در  من  یعنی  کند،ی خدا  خود،    یذهنبا 

و    یتکرار  یرا از اجسام و فکرها  تیهو  مینیبب  دی. ما باردیگی ندارد و فکر و عمل را از خدا م   یو دردها کار  شیهادانم یم

  دانم ی . با گفتن نممیادر آن قرار گرفته   میتسل  له ی وسکه به   یاگشوده شده   ی از فضا  ای  میریگیم  هادانم ی کهنه و م   یباورها

که    یذهنو من   دانمی م   یکه سر و پا  میمراقب باش  دیو البته با  میریگی را م   ی زندگ  یو بو  میشوی م   یاز جنس زندگ   میو تسل

 رایز  میرینگ  ی. اتفاقات و افکار را جدمینده  اهشده رگشوده  یشامل مقاومت دربرابر اتفاقات و افکار است را به آن فضا

م   یذهنمن   یبو باشمی ریگی را  مراقب  ادعا   می.  باش  یکه  نداشته  شدن  عدم  و  برامیکمال  پا  ی .  و  سر  خدا،    یداشتن 

  م یطور مستقلحظه، شکر و صبر به  نیوشرط ادیقی ب  رشیپذ م، یتسل لهیوس. زنده شدن را به میصفر شو دیلحظه بابه لحظه 

و   میخودمان بجو میو بزرگان گرفت یلقمه را از زندگ   ی. وقت میخدا را نخواه یها سر و پامکان  ایها و . از آدم میریاز خدا بگ

 تیفیروزه کک ی  ،یی به فضاگشا  میکه از روز اول که شروع کرد  می. توقع نداشته باشمیکن  یبه انرژ  لیو تبد  میجذب کن

.  میرا باال ببر  ییفضاگشا  تیفیروز کاتفاقات روزبه   رش یو پذ  م یو تسل  زیما مثل بزرگان باشد، بلکه با صبر، شکر، پره  م یتسل

باشد. سخنران   یتوجه رو برا  ، ییکه منجربه خودنما  گرانید   یبرا  غ یو تبل  ی خودمان  دادن    رییتغ  یپندار کمال و دخالت 

و بلد    دانمی م  دی بگو  گرانیدهد و به د  رییرا تغ   گران ید  خواهد ی است که م  یذهنکار من   نیا  رایز  م،ینکن  شودی م  گرانید

سر خود    دیخودشان با  گرانی. دمیخودمان بخواه  نک یرا با ع  هاآن   ریو خ  مینیخودمان بب  نک یها را با عانسان   دیهستم. نبا

 . رندیسر و پا بگ  یو از زندگ  ندازند یرا ب
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 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی ست به وها همه تشنه جان  زانکه 

 دیآی را بانگ سقا م تشنه

ها، جمع کردن پول، آدم   ی. ما تشنه حرص زدن برامیستی . ما تشنه قدرت و شهرت نمیستین  ی دگیتشنه هماناصل ما  در

 تر د یو دنبال جد م یپری م  گرید یدگیبه همان یدگیاز هر همان نیهم ی. برا میستیدوست و طرفدار ن  اء،یدانش، اطالعات، اش

سمت خود  ما را به   وسته یپ یو زندگ   میستیما ن  هانی. نه، امیپری م  دتری جد  ی به درد یاز درد  یحت  م،یگردی بهتر و بزرگتر م 

. دراصل  میشوی م  دهیکش  نیزم  یو انگار رو  میکرد  جاد یخود ا  یفشار و درد برا  میها زدو چون ما چنگ به خواسته   کشدیم

  ی . شادمیباش  یو زندگ   خداوندتا با    میشده هستگشوده   ی و فضا  ییکتای  یما تشنه عدم کردن مرکز و رفتن به آغوش فضا

استفاده    یو در هر لحظه از هر فرصت  وستهیو عاشقان پ  می. کشت نخست و سکون باشمیباش  نش یو ذوق آفر  سببی ب

نسازند، تا در آغوش خداوند    د یجد  ی دگیو همان   نندیبب  یتا دربرابر اتفاقات و افکار فضا باز کنند و اتفاقات را باز  کنندیم

  ، یطلبو جلب توجه، شهرت   یی مثل خودنما  ی جهان   ن یا  یهای که خوش  میبفهم  د یتشنه خداوند هستند. ما با  هاآن   رایباشند. ز

زنده شدن به خدا    ی گرفتن همه گذرا هستند و برا  ایها گرفتن، از اشلذات از آدم  ایو    یی نمایمعنو  ،یطلب دییأت   ، یطلبقدرت 

 .به مرکز ما بچسبد مینگذار یای دگ یهمان چیرا انداخت. ه هان یهمه ا دیبا

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خوار کرمند و نگران  ریش

 دیآی که مادر ز کجا م  تا

 ی اریهر لحظه با سکوت و هش  ی عنی  دهد،ی به ما م   یریمراقب هستیم که خدا چه ش  میکنی با مرکز عدم شده نگاه م  ی وقت

را باال برده    یاری هش  تیفیتا ک  میکنی و فضا را باز م  میدار  رش یو دربرابر هرکدام پذ  مینیبی و ناظر بودن اتفاقات و افکار را م 
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خدا را    یعنی  میرا بخور  ریتا ش  میهست  اریخواره هر لحظه هشر یمثل بچه ش  ایکند، حاال آ  رابیخدا و کرم خدا ما را س  ریو ش

 .یاتفاقات، آر  رشیو شکر و پذ زیبا واهمانش و پره م،یو به او زنده شو مینیو بب  میبشنو

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 فراقند و همه منتظرند  در

 دیآی کجا وصل و لقا م  کز

  دانمی فضا را باز کرد و در سکوت و سکون و نم   دیاست پس با  یجهان وصل شدن به خدا و زندگ  نیاز آمدن ما به ا  منظور

  ی زندگ   م یو تسل  میبا درد منتظر خدا بودن را کنار بگذار  م،ینیخدا بب  یو اتفاقات را باز  م یباش  اریلحظه ناظر و هشبه لحظه 

 .دعا کند مانیبرا  یتا خود زندگ  میباش

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 مسلمان و جهود و ترسا  از

 دیآی سحر بانگ دعا م  هر

. خوب و بد کردن را رها  میرا رها کن  گرانید  یدر باورها و رفتارها  ی. سرکشمیرا رها کن  سهیمختلف، قضاوت و مقا  یباورها

و    میباش  میمرکز ما عدم شده و تسل  دیو با  میروی خدا م  یسو. ما با هر زبان، مذهب، باور، شکل و سواد و شغل به میکن

و دربرابر هر    میدار  یذهنصورت ما من نیا  ر ی. در غکندی ما دعا م  یبرا یزندگ   خود  یعنی  کند،یگونه است که دعا کار منیا

 .میبندی خود م  ی را برو یزندگ  ی. پس دعامیدار یریرادگیو جنگ و ا دانم ی ادعا و م  یباور

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 آن هوش که در گوش دلش     خنک

 دیآی آسمان بانگ صال م  ز
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سمت  : به دیگوی که م   ی آسمان  ی عدم، صدا  ی شده و با گوش   یاریکه مرکز را عدم کرده، از جنس هش  ی حال کسه ب  خوشا

را از    غامیپ  کندی درون را باز م   ی که فضا  ی را نخور، انسان  ی دگیهمان  یو غذاها ندازیرا ب  نیمن بخور و آفل  ی و از غذا ایمن ب

مثل قدرت، شهرت    ی جهان نیا یهای دگیرا در همان سبب ی ب  یو شاد  یزندگ  خدا،  .دهدی م  صیو تشخ شنود ی آسمان دل م 

 .کرد دا یپ  شودی نم هانیو بهتر نیشتریجمع کردن ب ایو 

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 د یخود ز جفا پاک کن گوش 

 دیآی ز سما م ی بانگ  زانکه 

که ما    ی به زندگ  میدهی م  غام ی. اگر با مقاومت پمیها دست بردارها و داشتهاز مقاومت دربرابر اتفاقات، افکار، نداشته   دیبا  ما

  نیلحظه مرکز را از ا  نیوشرط ادیقی ب   رشی و پذ  می. با تسلمیاجفا کرده  میهست  یذهنو از جنس من   میستیاز جنس خدا ن

 . میباش  یخدا و زندگ   اتا در رقص ب میغبارها پاک کن

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 آلوده ننوشد آن بانگ گوش 

 دیآی به سزا م  یی سزا هر

  ی چشم و گوش  میهست  های دگیجمع کردن همان  یو در پ   میشنویم  های دگیهمان  لتری و با ف  مینیبیها می دگ یهمان  نکیبا ع  ی وقت

صبر و    ز،ی. شکر، پرهمیو واهمانش داشته باش  ی دگ یهمان  یی شناسا لهی وسه خدا را ب  ی صدا  دنیشن ت یقابل  د یبا  .میآلوده دار

و    میوصل با خدا داشته باش  یپاک، برا  یپاک، گوش و چشم و دل  یتا مرکز   میکن  نیاتفاقات را در هر لحظه تمر  رشیپذ

 .میشوی وگرنه سزاوار درد م  می شو  یسزاوار خدا و زندگ 

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو
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 آلوده مکن از خد و خال چشم

 دیآی شهنشاه بقا م  کان

بهتر و    شتر،یجمع کردن ب  یآفل و گذرا نشو. چشم دل را آلوده نکن به حرص و طمع برا  یهای و خوش   های دگ یهمان  جذب

  گران، یدادن د  رییتوقع، تغ   ، یطلبدییأت  ، یطلبرقابت، توجه   سه، یمقا  نه،یداشتن. دل را آلوده به خشم، نفرت، انتقام، ک  دتریجد

د  بت،یغ و  همانرایز  ،نکن  های دگیهمان  گریمخدرها،  اگر  ب  های دگیکه  م   ینداز یرا  به  دیآی خدا  جذب شدن  با  نده  اجازه   .

پس با سکون و عدم نگه    ستند،ین  یدر باطن جد  یول  بایدر ظاهر ز  های دگ ی. همانیاز زنده شدن به خدا جا بمان  های دگیهمان

 . میریگی را جشن م ی داشتن مرکز، آمدن زندگ 

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی شوی شد آلوده به اشکش م  ور

 دیآی از آن اشک دوا م زانک 

با    میدیفهم  کهنی محض ابه   یول  میکنی و مرکز را آلوده م  میکنی شدن را شروع م  دهیجهان همان  نیمحض ورود به ابه   ما

  را از ما شسته و پاک کند. مثالا  هاآن  یتا زندگ میکنی را شروع م های دگی همان ییو شناسا میشوی م میتسل میاخود چه کرده 

شکر و    ز،یصبر، پره  قیازطر  یی شروع به فضا گشا  م،یکشی و درد م   میهست  دهیانسان همان  کیکه با    میکن  ییاگر شناسا

 .می تا خداوند درد ما را شسته و ما فقط ناظر اتفاقات باش میلحظه که همراه رضا باشد کن ن یاتفاق ا  رشیپذ

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دیشکر از مصر رس کاروان

 دیآی گام و درآ م شرفه 
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  ی صدا  دنیشن  م،یباز کن  هاآن   یفضا را برا دیاست و ما با دنیاز طرف خداوند در حال رس  سببی ب   یآرامش و شاد  عشق، 

 . و مقاومت است زهیمستلزم سکوت و سکون و عدم ست یکاروان زندگ  یپا

 8۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 غزل ی باق یخموش کز پ  نیه

 دیآی ما م ندهیگو شاه

تا از    میذهنمان را خاموش کن م،یندازیرا ب  های دگ یهمان  خواهدی شدن و وصل است و از ما م  یهر لحظه در حال جار  ی زندگ

 . میزنده شو ی و به زندگ  میرا بشنو یزندگ  یغزل و صدا  یپاک و عدم باق  یدرون و مرکز

  و همه دوستان  یشهباز  یاز آقا ممنون

 از تهران   یعل 
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 2814شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

      یخنک آن دَم که به رحمت سر عشّآق بخار

 یز خزان باد بهار دیآآن دم که بر  خُنک

. خوشا به آن  ی و سر مرا نوازش کن  یمرا مورد لطف و رحمت خودت قرار ده  ی زندگ   ی که تو ا  یابه آن لحظه   خوشا

 .کندی موالنا صحبت از خزان و بهار م  .دیایب رون یب یخزان من، باد بهار  نیکه از ا یالحظه 

که ساخته    یذهنمن   ک یو    شود ی م   تیهوهم  ی جهان   نیا  یزهایو با چ  دیآی جهان م  نیبه ا  یاریصورت هوشانسان به  

  ل ی و عدم بود، به جسم تبد  یفرمی مرکز انسان را که از جنس ب   زها،یشدن با چ  دهیهمان  .کندی شده از فکر است درست م 

 .کندیم

سفانه، همه  أاما مت  رسد،ی خود م  ییشکوفا  تیبه نها  یو در سن جوان   کندی در چهار بعد خود شروع به رشد م   انسان

 . شودی غصب م یذهنباشد توسط من   یانسان که قرار بود در خدمت زندگ  یی رشد و شکوفا

چه را که ما  آن یعنی. دیآی بهار به حساب م ،یذهنمن  دیکه از د ستیانسان در ابعاد ماد ییو خزان حالت شکوفا  زییپا

  ی زندگ   د یاز د  م،یروی م   تیو موفق  یسمت خوشبختبه   میکه دار  میکن ی و فکر م   میدانی م  یی و شکوفا  شرفت یپ  یذهندر من 

 .میروی قهقرا م  یسوبه  میخزان است و ما دار

 ۳45۷شماره   تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خوری که تو نان م یتو پندار ای

 ی خوری مار و کاهش جان م  زهر
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بنا    یی و خودنما  سه یرا برحسب مقا  ش ا ی زندگ  یهاه یو پا  کندی مرکزش اضافه م  یهای دگیبه همان  شتر یهرچه ب  انسان 

و    شودی خشک م  یزندگ   شهیبه کشت اول و رنسبت .  دوشدیم  ریو توجه مردم ش   دییأو ت  های دگیهمان  نیو از ا  نهدیم

 .بردی زمستان م ی سواو را به   خزان  نیتر، و ادامه اتازه  یذهنمن  یبه کشت فاسد و ثان نسبت 

قطع شده و در فکرها و دردها گم شده    یاز زندگ   که انسان کامالا  هاست ی دگ یدر دردها و همان  یحالت فشردگ   زمستان

 .است نییپا اریدر او بس ی و ارتعاش زندگ ندیبی صورت مانع و مسئله و دشمن مرا به  یاست و زندگ 

 145و 144 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست روز و شب از آن چو با برگ  تن

 و خزان  زستیرجان در برگ   شاخ

 جان است زود   یبرگی تن ب  برگ

 کاستن، آن را فزود  دیببا نیا

از برگ    شود،ی م   تیتقو  یذهنبه من و انسان نسبت  شود ی اضافه م   های دگیبه همان  یعنی  یذهنمن  ی چه به برگ و نواهر

  شودی درونش بسته م  یفضا  یعنیاست،    ی و پژمردگ   ختنیو شاخ جانش در حال برگ ر  شودی جان او کاسته م  یو نوا

کم  های دگیهمان یاز برگ و نوا  دیجانت، با  تیتقو ی . پس براشودی در او کم م ی برکات زندگ ریو آرامش و سا  یو شاد

  ن یاز ا  ،یذهنبه زمستان، و خشک شدن در افسانه من  دنیاز رسقبل   میتوانی اما چگونه م  .ابد ی  ش یتا جانت افزا  یکن

 .میو به بهار زنده شو میخزان عبور کن

  رش یبا اقرار، و پذ  تواند ی شده است و انسان م  ده یپوش  یزیانگبهار شگفت  ،یذهنخزان من   نیدر ا  :دیگوی موالنا م  

و عدم  لحظه    نیاتفاق ا  رشیدر اطراف آن، بهار خود را از دل خزان متولد کند. با پذ  ییخزان خود، و فضاگشا  تیوضع

 . کندی و ما را زنده م  وزدی فضا به چهار بعد ما م نیاز ا یشدن مرکز، باد بهار
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 2264شماره  تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بهاران مُضمرست اندر خزان  آن

 از آن  زی بهارست آن خزان مگر در

 1945شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خورد از بهار   یخزان شد، شربت ماریکه ب هر

 من  ماریبهار من بخندد، برجهد ب چون 

شده    دهیهمان  یاریهش  یعنیخزان،    ماری ب  شود،ی شده وارد چهار بعد انسان مگشوده   یکه از فضا  یخوردن شربت بهار  با

 . شود ی زنده م  ی و به زندگ جهدی و از جا برم ابدیی را باز م ش ای سالمت ها،ی دگ یبا دردها و همان

  ی از سرما  دی زیشما آن کند که با درختان شما، و بپره  یرا که با کالبدها  ی باد بهار  دیشمر  متی: غندیفرمای م  امبریپ 

 . اندیروی م  یو باد بهار  سوزاندی م یزییشما آن کند که با درختان شما. باد پا یکه با کالبدها یخزان 

 2048تا   2046  تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهار  یز سرما غمبریپ  گفت

 نهاریز ارانی دیمپوشان تن

 کندی با جان شما آن م زانکه 

 کندی بهاران با درختان م کان

 از سرد خزان دیزیبگر کیل

 کند کو کرد با باغ و رَزان کان
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سوزاننده است و انسان را خشک و    زد،یخی مو از مقاومت و قضاوت و واکنش بر   وزدی م  یذهنکه از خزان من  یسرد  باد

زنده کننده است و انسان را سبز و   زد،یخی مشده برگشوده   یکه از مرکز عدم و فضا یاما باد سرد بهار کند،ی م جانی ب

چون   ی العقل انسان کامل  ک یبا  د یو تولد بهار، با ذهنیمن و خزان  ی عقل جزئ  ن یاز ا  ییرها یبرا   نیبنابرا .کندی آبادان م 

کند و چهار بعد ما را زنده کند، تنها نفس پاک بزرگان است    لیما را به بهار تبد  زییشد، تا نَفَس پاک او پا  نیموالنا قر

 . بزند  ریما را به خرد کل وصل کند و بر نفس ما غل و زنج ی عقل جزئ  تواندی که م

 2054تا  2052 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی است جزو ی تو را عقل  مر

 بجو اندر جهان ی العقل کامل

 شود  ی تو از کل او کلّ  جزو

 شود   یکل بر نفس چون غلّ  عقل 

 بود کانفاس پاک  نیا  لیوأبه ت  پس 

 برگ و تاک  اتیبهارست و ح چون 

بزرگان    م،ینگردانبر  یرو  هاآن و از    میبزرگان بسپار  یهادل به گفته   دیبه بهار، با  دنیپشت سر گذاشتن خزان و رس  یبرا

ما از    ییماست و سبب رها  نید  بانیپشت  هاآن سخنان    ،یچه با نرمش و گرم  ند،یبا ما سخن بگو  یو سرد  یچه با درشت 

  د، یگوی با ما سخن م   یو سرد  ی . چنانچه خداوند هم با گرمستیزندگ  هار به نو ب  دن یو رس  ی دگی آتش درد و همان  یهازبانه 

 . المنون بیقهر و با اتفاقات ر یگاه از رو  ،یدگ یقات خوب، و در صورت افراط ما در همانلطف و با اتفا ی گاه از رو

 2056 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریخوش بگ د، یسرد گو  د،یگرم گو
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 ریوز سَع  ،یز گرم و سرد بجْه  زآن

 آتش  یها: شعله ریسَع

 295۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 چون شکر  دیگاهش لطف گو شِحنه، 

 کند هر چه بَتر  زد یبر آو گَه

  ری شِحنه: منظور داروغه تقد

 2959 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 استیبهاران لطف شِحنه کِبر آن

 خداست  د یو تهد فیخزان تخو  آنو

  تشکر با

                             یاز مرکز نیپرو
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 با سالم و درود به آقای شهبازی عزیز و همراهان گنج حضور 

 812پندار کمال برگرفته از برنامه 

 2۳29تا  2۳2۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات 

 ست تهی چون کفم زین، حل و عقد او  

 ای عجب این معجبی من ز کیست؟ 

 دیده را نادیده خود انگاشتم

 باز زنبیل دعا برداشتم 

 چون الف چیزی ندارم ای کریم 

 جز دلی دلتنگتر از چشم میم

ها درست شده نیستم، پس این همه خودخواهی و خودبینی برای  گی همانید  اثرِ فصل مسائلم که درواگر من قادر به حل 

هایی که ما جمع کردیم و موجب مشکالت و درد فراوان در زندگی ما شده، چه افتخاری برای ما دارد  ی چیست؟ همانیدگ 

 موجب آن دچار عجب و غرور کاذب شویم؟ که به 

من تو نیستم. من از جنس تو نیستم.    :گویمگوید که تو از منی! اما من به او می دهد و می ذهنی دائم ما را فریب میمن

خواهم که  دارم و از او یاری می میسوی خدا بر شیاری حضور هستم و دست دعا به م. من از جنس همن از جنس الست

 .گشایی و تسلیم یاری کندمرا در فضا 



 

 

 

480قسمت پیغام عشق   خانم لیال از شیراز 

فصل کنم،  ورا حل  هاآن خواستم با ذهنم  ذهنی ایجاد کردم و می از دردهای فراوان که با منای خدای مهربان، من بعد 

 .دانستم که باید از خرد زندگی که تو هستی استفاده کنمکنم که اشتباه کردم، چون نادان بودم و نمی اقرار می 

چیز نیستم. چیزی ندارم. نادان و ناتوان هستم اصالا  میدم که هیچاز آشنایی با گنج حضور معنی خرد زندگی را فهبعد

خاطر دوری از  منی وجود ندارد، مثل الف چیزی ندارم. فقط همانند چشم میم؛ دلی بسیار دلتنگ دارم و این دلتنگی به 

 .کنماصالت وجودم بوده است. بسیار احساس غریبی می 

 ۳212مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ص خویش را دید و شناخت هر که نق

 اندر استکمال خود دو اسبه تاخت 

 ۳214مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 علتی بتر ز پندار کمال 

 نیست اندر جان تو ای ذو دالل

حاال که با راهنمایی خدای بخشنده و مهربان که مرا به گنج حضور هدایت کرد و با زحمات آقای شهبازی و اشعار موالنا  

همانیدگی  زیر  توانستم  زیرا  نیست.  کمال  پندار  از  باالتر  همانیدگی  هیچ  که  فهمیدم  و  بشناسم  را  همه  هایم  بنای 

 .ها پندار کمال استهمانیدگی 

پندار کمال است یعنی من برترم و  اگر بگویم تحصیالتم، فرزندانم، ماشینم، خونه  ام، مقامم، و همه و همه جزئی از 

چیز کامل و بدون نقص انجام دهی و این فقط یک  توانی همه تر از این نیست که فکر کنی می نده مرضی بدتر و گمراه کن

 .خیال باطل است
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ثیر  أکردم همه کارهایم با نهایت دقت و بدون نقص انجام دهم البته تربیت خانوادگی هم تمن خودم همیشه سعی می  

دانستم که این پندار کمال است. فکر  کردم. البته نمی ت می داشت. ولی فهمیدم با این کار فقط خودم و دیگران را اذی

وقت من کامل نیستم  پذیری است که هر کاری درست انجام شود. غافل بودم که هیچ کردم؛ نوعی نظم و مسئولیت می

کردم که همین  خدایا من همیشه فکر می   .بلکه کامل فقط خداست. پس اگر کارم نقص و عیب داشت این طبیعی بود

   .ستز و روزه برای زنده شدن به تو کافی نما

 .خدایا مرا ببخش که به حضور گسترده تو در وجودم نادان بودم

 .مانع وسعت دید تو، روشنایی نورت و نداهایت در خودم شدم ذهنیمنخدایا مرا ببخش که با 

 خدایا مرا ببخش. 

 با سپاس آقای شهبازی عزیز و همراهان گنج حضور 

                                         

  از شیراز لیال
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       سالم خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان همراه گنج حضور 

 خواندن خدا و خواندن خدا 

 88۳برنامه 

 .خواندمان( را می )مرکزِ توجه لحظه خدا دارد دلمان  خواندن خدا: یعنی هر

 .زنیمخوانیم و با او حرف می لحظه با زبانِ توجه خدا را می  خواندن خدا: یعنی ما هم هر

فهمیم و او  مان باشد، پس زبان خدا را بلدیم. ما سخنان او را میاگر فضا را باز کنیم تا سکوت و سکون در مرکز توجه

مان باشد یعنی برایمان  ولی اگر چیزی در مرکز توجه   .کندازطریق ما بیان میدهد، یعنی خودش را  هم به ما پاسخ می 

صورت،  جدی باشد، )مثالا فکری در ذهن و ایجاد هیجانی یا کنترل کردن روندِ اتفاقِ لحظه در بیرون( در این  مهم و

بلند می ه ب زبان آن چیز داریم حرف می صورتِ آن  به  و  را یادشویم  زبان خدا  باید مدتی  نگرفته   زنیم، پس هنوز  ایم؛ 

  ها، تا زبان باز کنیم به زبان خدا و به زبان زندگی. سکوت کنیم و با انصتوا فقط گوش کنیم، مانند بچه 

 زبان خدا: یعنی عدم، سکوت و سکون 

 ذهنی.               ذهنی( و بلند کردن صدای من زبان ذهن: یعنی سرکشی )بلند شدن با من

 .فضا باز کنیدبخوانید مرا: یعنی 

  شرایطِ خواندن خدا:

 بدون بلند کردن صدای خود.  -در نهان - با ترس - با تضرع

 ذهنیِ صفر، نگوییم: »من هستم«، مقاومت و قضاوت=صفر. با تضرع: یعنی با من 
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در خواندن  چیز حرف بزنیم و پارازیت  با ترس: یعنی احتیاط و تأمل تا چیزی را در مرکز توجه قرار ندهیم که با زبانِ آن

 .و خوانده شدن، ایجاد شود 

 شده، کار نداشتن با اتفاق لحظه، فارغ از اتفاق باید عمالا بگوییم: »من نیستم«.در نهان: یعنی در فضای گشوده 

 .بدون بلند کردن صدای خود: یعنی در سکوت و خلوت از هیاهوی درونی و بیرونی او را بخوانیم

 .ذهنیِ خودمان و دیگران آشکار نشودشود که برای من)خواندن ما( تا حدی بلند می با فضاگشایی سخن ما  

 :هر صبح و شام باید خدا را یاد کنیم

ذهنی نباشیم؛ و هم وقتی گرما و نورِ  هم وقتی در تاریکی ذهن هستیم خدا را بخوانیم تا از غافالنِ گمشده در افسانه من

 .تا از این یکتاییِ شیرین به فضای ذهن و جهنم دردها پرتاب نشویم کنیم خدا را بخوانیمحضور را حس می 

 [ 60، و سوره غافر آیه205و  55گرفته از سوره اعراف آیات ]بر 

ترِ وجودمان  های عمیق لحظه در حال خواندن قرآن درونمان هستیم، تا بفهمیم ما چه نیستیم و الیه   خدا و خودمان هر 

 .آشکار شود

 .م شود و خودمان را بیابیم و به اصلمان زنده شویمتا زمانی که قرآن خت

 255۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 دال جستیم سرتاسر، ندیدم در تو جز دلبر       

 مخوان ای دل مرا کافر، اگر گویم که تو اویی        

 خدا = دل = مرکز توجه 
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 .رویمسمتش می پَرستیمَش، به می است، همان خدای ماست و  مان هست، برایمان مهم و جدی هرچه در مرکز توجه 

نباشد، هرچه آمد با جاروی »ال« به بیرون برانیم، تا جایی که فقط    مان هیچ حال اگر این لحظه و هر لحظه در مرکز توجه 

باشد و سکوت و سکون، پس دلبر همین نهان استجاست، خدایی که می عدم  اگر فقط عدم و    .جوییم، گنجی که 

اصلی شده است، دلی که همان  ه فضاگشایی در مرکز توج دلمان تبدیل به دلِ  برایمان مهم باشد، پس  باشد و  مان 

 .خداست

    شاد و سالمت باشید. 

 آباد مرضیه از نجف 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  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

 .فرماییدآدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال 

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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