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598 پیغام عشق قسمت خانم نصرت از سنندج   

 .باسالم و عرض ادب

 ۶8۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دینعرضه کُ  یرطاووسان پَهمچون  

 د یجِب شومست و سرکش و مُعْ باز

 ۶8۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساز خود را زشتْ یِآن پا دیبنگر

 از یچارُق کو بُوَد شمعِ اَ   همچو

 ۶8۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صبح، بهرِ گوشمال میرُو نما

 ز اهلِ شِمال یاز من  د ینگرد تا

دروس گنج حضورم را    کهاین به    م مصمّخودم بودم و    ی شروع شد. سرگرم کار رو  زانم یاز عز  ی ک ی  ی از دادخواه  زیچهمه

حجاب بگذارم! اما کور   دیبا کردمی قدر ناگاهان که فکر نم ناگاهان کور سراغ من آمد! آن   یانجام بدهم، ول   یصورت عمل به 

 .ی صورت حس دلسوزبه چه صورت وارد شد؟! به 

  ام یذهنمن  یاز من کمک خواست و من نتوانستم بر احساس دلسوز  جانیاضطرار و ه  شد و با   یخانوادگ   یدچار چالش  او

ها ماه   ن یغمِ او را غم خود دانستم و ا  یعبارتدانستم؛ به   ک یشر  ز، یآن عز  جانات یکنم، و خود را با احساسات و ه  یی فضاگشا

حضور خود    یاریو مستأصل بودن او بکاهم، بلکه به هش   جانات یازشدت ه  و   بکنمبه او    یتنها نتوانستم کمکو نه   د یطول کش

 !رساندم ب یآس زین
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شده    ی هر جور  خواستمی م   و من مُعْجب شده بودم و   دانست، ی شجاع و مهربان م  د،ینامی خود م  ی منج  نیمن را بهتر  او 

و    حت ینص یشماتت، گاه ی او را گاه  شدم ی کمک به او مجبور م  یکردم، چون برا  ی خال   مشکلش حل شود؛ خود را بدخو و 

  رد؛یبگ  یم یتصم  ش ای زندگ   ی برا  خواست ی کنم و خودش نم   فیتکل  نیی تع  ش یبرا  خواست ی . از من مکردمی م  ت یهدا  یگاه

 !شدی نم   یراض  کردمی م یذهنبا من ف یتکل  نییهم تع ی وقت

پ  ی خانوادگ   یهاچالش  بدخو و خال  ش یمن  از مس  ی آمد، چون  ا  رم یشده و  و  بودم  را    ی زندگ   یطور نیمنحرف شده  من 

 .آورد  ادمیبا گنج حضور بود، به  ییاز آشناقبل   ،یخانوادگ  یهاآن، چالش  یاز نمودها ی کیکه   ازمیگوشمال داد و چارق ا

به    یذهنو بدون شرمِ من   تیبا قاطع  بارنیخود را که معروف به »دلسوز و مهربان بودن« بودم، کَندم و ا  یپر طاووس   پس 

مصادف    89۲  ۀچالش من با برنام  یظاهر  انیبه او بکنم! پا  توانمی نم  ی کمک   چ یو ه  دیآی از من برنم   یگفتم، کار  زیآن عز

 . دانمی خود« م  ی معنو یذهنمن ازیرا هم »چارق ا نیشد و ا

 ۶۷9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دی ال شو رمینظی در شُعاعِ ب 

 دینورِ من رسوا شو شِ یپ  ورنه

 ۶8۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شوم   ب یغا ی از کَرَم من هر شب

 که رَوَم  مینما اِلّارَوَم؟  یکَ

 ۶8۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وارْ خُفاش   یمن شب  یتا شما ب 

 مَطار ن یگِردِ ا دیپَرّزنان   پَر
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من را    ی زندگ   .شد  ی و خرد من، رسوا خواه   ی اریهش  شِ یپ  یو اگر ال نشو  د، ی»ال« شو  من   رینظی در شعاع ب   د، یگوی م  ی زندگ

پرواز کنم و    ی کی مانند خفاش در تار  ام،ی ذهن نگه داشته بود، تا با هوشِ ذهن  یک یمن را در تار  ی رها نکرده بود؛ بلکه مدت

کردم    ییخود را شناسا  یذهنمن  یهاتیاز خاص  ی کیکردم.    یعذرخواه   ی. از زندگزنمی خود، ضرر م  یاریچقدر به هش  نمیبب

 .حضورم را از دست بدهم  خواهدی دارد و نم  رتیهستم. او به حضور من غ ی و شکرگزار زندگ

  ی فضا کردم،یم  ییو فضاگشا شدمی بلند نم رخواهیمنِ دلسوز و خ کیصورت و به  کردمی چالش اگر من سکوت م نیا در

  ز یآن عز  یخود طلب مغفرت و برا  ی. براشد ی م  دار یو استاد درون او ب  شدی منتقل م   زیاطراف من به آن عز  ۀشد گشوده

 .را خواستار شدم یکمک زندگ 

 ۴55 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ستیاگر قلب ن  توبر نقدِ قلب زنْ 

 ست ی ن نکته گوش کُن، اَگَرَت گوشوار نیا

که    دهدی لحظه نشان م  ن یبودن تو در ا  نی مرتعش شود. هم  گرانیاز تو بگذرد و به د  ی لحظه مستقر باش تا زندگ   ن یا  در

لحظه« را فراموش نکن! وگرنه    نی»بودن در ا  یعنینکته    نیا  شهی. همیهست   ،یجسم   یاریو نه از جنس هش  یاز جنس زندگ

 .شود ی م  یشدن تو با زندگ  یک ی و حضور   یاریشدن هش  انیمانع از نما اتی جسم  یاریهش

 تشکر  با

نصرت از سنندج 
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 855 ۀگنج حضور. برگرفته از برنام   یاعضا ۀو هم  یشهباز  یبا سالم و درود خدمت استاد دلسوز و مهربان آقا

دهنده بود. بارها سؤاالت شمارا با خودم  من تکان   یبا لحن محکم و کوبنده شما، برا  855  ۀبرنام  ز،یعز  یشهباز  یآقا

 .کردم  یشما آشنا شدم، همه را از اول بررس  ۀ که با برنام  ی. حدود دو سال و انددمیمطرح کردم و خودم را به چالش کش

هنوز با ذهنم    یکردم. ول   شرفتی پ  یل یشما خ  یهابرنامه   دنیداشتم. با د  یایقو  یذهنشما، من  ۀ با برنام ییاز آشناقبل  

 .آن داشته باشم یرو ارانهیهش یبتوانم نظارت  اتیبا سکوت و خواندن اب کنمی م ی هستم. سع ریدرگ

 ۲5۰۰شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ؟ یگردی چرا تو هم نم ؟ در آن گوشه   یچه افسرد

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

 ۲5۰۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یعمران، چرا از آلِ فرعون   یِچو آمد موس 

 ؟یگردی خوش دَم، چرا همدم نم   یِس یآمد ع چو 

 ۲5۰۰ 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 

 گاه  ی چرا هنوز افسردگ  م؟ یمنجمد شد مانیچرا در فکرها م؟یکنی نم  رییپس چرا تغ م،یکنیخودمان کار م ی ظاهراً رو ما

و به آن آرامش    میارو تجربه نکرده   سببی ب   ی چرا هنوز شاد  م؟یغم در بغل گرفت  ی و زانو  دیآی به سراغ ما م   گاهیو ب

  زیعز  یشهباز  یبه قول شما، آقا  رایز  م؟یسروسامان نگرفته و مغشوش هست  مانی چرا هنوز زندگ   م؟یاده ینرس  یدرون 

 .میو گوهر درونمان را نشناخت  مینبرد ی . هنوز به عمق درونمان پمیهست یک می دانی و نم  میما ناآگاه، هست
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خود در    یاری خودمان مسئول هش  یو تمرکز رو  ی زندگ   یدادهایفکان دربرابر رو و کن   ییبا ابزار فضاگشا  میبتوان  اگر

و    افتدیما به کار م  حضور در  یاریهش  را یز  م؛یشوی و خالق م  ایدر درونمان، پو  یوقت با حضور زندگ آن  م،یلحظه باش

 .بازندی رنگ م  رحضو  یاریشوم، درمقابل آن هش  یو فکرها ی افسردگ

  ی ما را از فضا  ، یمذهب  یحت   ،یالحظه به هر بهانه   و هر   ندینشی نم  کاری ذهن ب   ، ییکه درمقابل فضاگشا  میدانی ما م   اما

 .باردی هست، بر سر ما م  هودهیاز آنان ب یاریو رگبار افکار شوم که بس  آوردی م رون یب ییگشافضا 

 ۲5۰۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ساز  یخاک چون موشان به هر مَطبخ رَه انِیم

 ؟یگردی نم  طارَم  نیمانندِ سلطانان بر ا چرا

 ۲5۰۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یبانگ و آواز یِچرا چون حلقه بر دَرها برا 

 ؟یگردی مَحرم نم  دَمی مَردان ۀدر حلق   چرا

 ۲5۰۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یچو دشمن دارِ مفتاح  د،یچگونه بسته بگشا

 ؟ یگردی چو بر مَرهم نم  ،بِهْ گردد خسته   چگونه

 کندی ما طلوع م  در   ی زندگ   دیخورش  ، یفکان، همانند موسو کن   یی. تنها با فضاگشامیندار  ییبه جز فضاگشا  یما ابزار  اما

جانان    قیصورت هست که ال ن یدرا  گردد؛ی پاک م  یفرعون   یهانفسمان از خصلت  رش،یو پذ  میبا تسل  حیو مانند مس

با آمدن    ی ول  م؛یمانی و عدم، به تو وفادار م  ییکه در فضاگشا  میبست  مانیالست، با خداوندگارمان پ. ما در روز  میشویم

ما   سازند،ی م ی راه یاها که به هر آشپزخانه و همانند موش  میعهد را شکست های دگیهمان دنی و با د یجهان ماد نیبه ا
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انسان،    یپس ا  .میکن  ادیها را زآن  میتا بتوان  میسازی م  یمتعدد  ی هادر ذهنمان راه  های دگی به همان  دنیرس  یهم برا

به حضور زنده شده    یهادنبال انسان همانند قول عهد جانبازان، محکم شو و مانند عارفان، آسمان درونت را بگشا و به 

 .شو نیها قربرو و با آن 

. پس  یشوی حضور م   یاریهش  دیو دشمن کل  یبندی درونت را م   ا یذهنت را    تیهاانسان چرا با مقاومت و قضاوت   یا 

پر از درد و    یتا جان جانان، زندگ   ریدرونت بگ  یباز کردن فضا  یبرا   ییها دارودنبال سلطانان و عارفان برو و از آن به 

 .رنجت را شفا دهد

راز یاز ش  الیسپاس، ل با
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 به نام خدا 

 .میشوی م  دهیکش   ییکتای  ی فضا  یسوبه   های دگیکه با کِشش عشق خدا ما از خاک همان  ست یا موالنا مراقبه   ات یتکرار اب

 8۷8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بوسه به او رَسَد که رُخَش همچو زَر بُوَد 

 که رَوَد مال و زَر دهد  رسدی او را نم 

  ی از عشق خدا در دلش نباشد و بوریکه غ  زندی بوسه م  یو به رُخ   کندی کار م  رتیبا قانون غ  ستی معشوق که زندگ  

  های دگیکه همان  ی معشوق به کس   ۀمرتعش شود، صاف و خالص چون طال باشد، بوس   ی از او به جهان هست  یخوش زندگ 

 .رسدی نم کند،یم یورزعشق   ایو زر دن می را مرکزش گذاشته و با س

 8۷8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یاهمّت بلند دار اگر شاه زاده 

 مَشو ز شاه که تاج و کَمر دهد قانع

از خواست  ری با همت باال ما به غ  کشاند،ی خدا م  ی سواز عدم، ما را به   یی روین  میکه اگر طلب کن  ست ی زدیخواست ا  همت،

که    یزودگذر  یهای همان خوش  ،ییایو با تاج و کمر دن  ندینشی نم  کاری ب  یذهناما من   م،یشوی قانع نم   یزیچچ یخدا به ه

 .را خم کند ماکمر همت  خواهدی م  میریگی م های دگیاز همان

 ۴8۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دل و جان   ینثارِ خاکِ تو خواهم به هر دَم

 ست ی تو ن یِکه خاکِ پا ،یخاک بر سَرِ جان  که
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را از هم بپاشم   های دگ ینثار عشق و وفا به عهد تو کنم، خاک همان  خواهمی م  ،یدهی که به من جان تازه م  ی هر دَم ایخدا

و خاک بر سرم    شومی م  های دگیبا همان  یسازبا قضاوت و مقاومت، مشغول مسئله   صورتنی ا  ریو به ذهن نبرم، در غ

 .شودیم

 ۲۴55 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نشود   نینَهِلَد، سوسن و نسر ی خاک که خاک

 یسُلطان نَبَر  کُهَن، خَلعَتِ دَلْقِ   ینَکَن  تا

  مان ی آراسته شود، ما هم اگر تن خاک ن،یسوسن و نسر یبایز یهابه گل  تواند ی خاک، خاک بودنش را رها نکند، نم  اگر

 .میشوی و حضور نم  ی خلعت سلطان  ۀستیشا میپاک نکن های دگ یو تاروپود همان یذهنمن  ۀرا از دَلق کهن

 ۳۱5۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن بود  ی جَفَّ الْقَلَم ک یمعن

 بود؟ کسان یجفاها با وفا  که

مقاومت و انقباض ما خشک    ۀانداز به   ایو    سد ینوی ما روان م   ییفضاگشا  ۀانداز که قلم خدا به   ست ن یالْقَلم اجَفّ   یمعن

  ی آزاد ما بستگ  ۀپاداش و جزا به انتخاب و اراد   ست،ین  کسانی  یبه زندگ  یبا پاداشِ وفا  یذهنمن  یجفا  یسِزا  شود،یم

 م؟یکنی و فضا باز م میهست م یدارد که چقدر تسل

 ۱۱9۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ثَبات ن یقوت و تَمْک یدهنده  یا

 دِه نجات یثباتی ب  نیرا ز خلق 
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 میلحظه بجنبان  هر   یی فضاگشا  ی و پر عشقمان را برا  میزیبپره  ایدن یزهایشدن با چ  دهیعطا کن که از همان ی قوّت  ا یخدا

 .میمتعهد و با ثبات باش ز،یمثل قانون جبران، قانون صبر، شکر، پره یزندگ  نیقوان یاجرا ی تا برا

 ۱8۶۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کشته دلِ زارم  نیو  مارمیتَنِ ب نیتا ا

 نیشد و چابک شد، برداشت سَر از بال زنده

  ی چابک  ی برا  شود، ی م  ماریب  ی ذهنو در توهمات من  رود ی ما به خواب م  یاریهش  ست،ی دگیبالش همان  یسَرِ ما رو  یوقت  تا

و    سببی ب   یتا به شاد   م یکرده است، بکُش  ماریکه دل ما را زار و ب  ییهای دگ یو همان  میکن  ییفضاگشا  د یبا  ی و ذوق زندگ

 .پشت ما باشد  یگ و قدرت زند میبرس دیآی که از عدم م  یتیهدا

 ۱8۶۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو  یح یکه مس  تو، مانا  یح یکه: مَل گفتش

 ن مِسکی هر ۀچار  ی سلطان، ا ی ا یآمد  شاد

سلطان    ی دل ما شود، ا  ی چارگ یب  ۀ چار  خواهد ی آمده و م  ح یمس  یی گو  میشوی م  ف یو لط  ح یمل  میکنی فضا را باز م  ی وقت

 .خدا را بر رُخ ما بزن  اتیعنا نیریش ۀ و قدم به مرکز ما بگذار و بوس   ایعدم ب بخش ی شاد

 ۱۴۰۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در نامه و مدح و ثَنا هاتیب

 هاو بس البه  ینیو مِسک یزار
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را    یزندگ  ۀنتوانستند نام  یدگیهمان  نکی افتادند و با ع  ی چارگیو ب  ی شدند و به زار  دهیهمان  زهایچ  یاریما با بس  یهادل 

  میو تنها او را بخوان میرا شرح ده نه یدرون س یی خدا بود تا ما با فضاگشا ۀ نام غامیپ  ی زندگ یهاتیوضع رییبخوانند، تغ

 .میکن شیو ستا

 ۲5۷۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خود نامه تو را خواند   ،یخوان ی گر نامه نم

 ی دان رَهْ یدر پنجه  ، یدانی راه نم ور

نامه و کتاب ما    ، یتا حوادث زندگ  میکشی قدر درد مو آن   م یخوانی آورد را نمی قدر م و  قضا   کی که پ  ییهانامه  یذهنمن  با

 مینیبی م  تیو درنها  میشوی گرفتار م  یخوار زندگخون   ریش  یهادر پنجه   م،یدانی به خدا را نم  دنیرا بخواند و چون راه رس

 .میندار میجز تسل یاچاره

 ۱۰۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ایض  شرحِ آن سازد تا دلش را  

 خدا دیاَلَمْ نَشْرَحْ بفرما پس 

 نور : ایض*

را    نه یس  گذارد ی کشاند و نم ی م  ی کیتو را به تار  یی زهایکن، چه چ  یی انسان با نور عدم شناسا  ی ا  د،یفرمای خدا م  پس 

  ی پِ   یتا به اسرار اله   دیکن  یی حق درون شماست؛ پس فضاگشا  اتیقرآن آمده است، آ  الذاریات  ۀدر سور   ،یشرح ده

 .دیببر
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 ۱۰۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میاشرحت داده نه یکه درونِ س

 میابِنهاده  اتنه یاَندر س  شرح

دربرابر    م یتوانی م  میکه دار  ی صیتشخ  ۀ آزاد و قو  ۀرا به انسان عطا کرده است؛ ما با اراد   ییاستعداد فضاگشا  خداوند 

  ی ذهنمن یو با عقل جزو میو فضا را ببند میمقاومت کن ایو  میرا بخوان قت یو اسرار حق میها و اتفاقات فضا باز کنانسان 

 .میذهن بمان کیو در اتاق تار میکن ل یو درد تبد  مالمتو   تیرا به بحث و شکا یزندگ  ۀ زند یانرژ

 ۱۰۷۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل در اندرون نگر در شرحِ  در

 ون التُبْصِرُ ۀطَعن دیاین تا

  گر یو د  شودی درونت پر از نور خدا م   ،یکنی و قضاوت و مقاومت ذهن را خاموش م  یکنیکه فضا باز م  یاکن لحظه   نگاه

  ۲۱ یۀآ الذاریات  ۀاشاره به سور د،ینیبی نم  ایحق درون شماست، آ  اتی: آدیکه بگو  یشنوی را نم  ی زندگ ۀطعن

 ۱۰۷۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریآبگ یبه بحر ا یدار یمنفذ

 ریدار از آب جستن از غد ننگ

 ۲۱، آیه (5۱) قرآن کریم، سوره الذاریات

 «تُبْصِرُونَ  أَفَلَاوَفِی أَنْفُسِکُمْ »

 د؟«ینیب ی نم  ایحق در درون شماست. آ اتی»آ
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 آب راکد  :ریغد*

  رندهیما آب گ  م،یکنی است انکار م  تیرا که راه نفوذ ابد  میو تسل  میبندی لحظه را م  نیروزن ا  زهیبا مقاومت و ست  ما

در    تینهای دنبال خدا و ب ها ننگ است اگر به ما انسان   یبرا  م،یراه دار  ییکتای  یایلحظه به در  نیو از روزن ا  میهست

 .میمرداب ذهن باش

 ۳۱۰۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 فناست  یرایپذ  ،یش یهرچه اند

 آن خداست  د، ینا شهیدر اند  آنکه

       یگرام  ارانیسپاس از برنامه گنج حضور و هم با

از کرج  باید



 

 

 

598قسمت پیغام عشق   خانم رها از مازندران  

 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کن ی را تو مراعات یخَس   یدر مست   گرچه

 ی کن ی محض باشد، گرچه اثبات یِ نف  وآنکه 

  م یدر مرکزمان نداشت  یزیو از جنسِ او. چ  میبود  یمستِ زندگ   م،یجهان شد  نیکه ما وارد ا  یوقت   م،یدانی که م  طورهمان

  اد یدادند که اجسام مهم هستند. ما    ادی جهان، پدر و مادر و جامعه به ما    ن یامّا با آمدن به ا  م؛یکردی و به اَلَست اقرار م 

 .ها شدو گشتن به دور آن  های دگ یکردن همان ادیما، ز یو الگو است باشد بهتر  شتریکه هرچه ب میگرفت

  ختن یو ر  میرا بر هم بفشار  لب   میخواهی و م   میاشده   ریس  ایکه آ  پرسد، ی م   یذهنمن   یِخداوند از ما در مست  کهچنان

 .میخواهی م شتریو ما همواره ب م؟یدر بطنمان، مرکز را تمام کن های دگ یمسموم همان یغذاها

 ۳۰ هی، آ(5۰سوره ق ) م،یقرآن کر

 «لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍیَوْمَ نَقُولُ »

 «گوید: »آیا باز هم هست؟گوییم: »آیا پر شدى؟« و مى روز که ]ما[ به دوزخ مى  آن

از    یروی. مدام در حال پمیکنی است، لطف م  ارزشی که مثل خار، پست و ب   یذهنمن   نیها، ما به اشدن   دهیهمان  نیا  با

شدن، مطلقاً خدا را انکار    دهیکه با هربار همان  میدانی نم  ایو آ  میکنی و آن را حفظ م   میاو هست  یهادستورات و خواسته 

 م؟یکنیم

 ادامه داد؟  دیبا  یتا ک  پس 

 یهادردها و تکلّف   د یبا  م؛یدرنگ کن  دیبا  م،ییمایپی را م  ی که راه اشتباه  میآگاه شد  نیبه ا  کهاین محض  به   ، یهر سن  در

  م یدل بِکَن  دی. با میمرکز عدم کار کن  تیخودمان و تقو   یو هر لحظه، رو  م یو از خداوند عذر بطلب  مینیبرآمده از ذهن را بب

 .می غافل نباش  ،یاظه بروند و لح  میرا بده های دگ یو همان
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 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ش ی خو یِهای از بد درون ست دل آنکه او ردِّ 

 ی کن یکه طامات  ای ، یآر ششیپ  ینفاق  گر

سخن    یزنده شدن به او، برا  ی برا  میبود  آمده   .ما، مرکز اشغال شده ما، ما را از درگاه خداوند مردود کرده  یهای درون   بد

مالمت    ی جا  .میو جمع شده در خود، و از جنس سنگ شد  میگشت کیاو، امّا تار  ی گفتن از زبان او و خامش بودن از برا

 .زدن هم نباشد رنگ یو ن له یح  یبرگشت امّا جا توان ی . م ستین

که در   ی وقت م،ی توانا هست اریبس ی که ازلحاظ معنو میکن ایو ر م یشو  ی مدع دینبا ی عنیچه؟  ی عن یکردن؛  دیهم نبا طامات

را   ییزهایها چو از آن   میبدان ی معنو ۀ العادخارق  یهاقدرت   یرا دارا  ی اشخاص  دینبا طورنیهم م؛یبری قعر ذهن به سر م

 .دیآی پس خداوند بر م ازکه برآورده کردنشان، تنها   میدرخواست کن

 .هاستدست  یهمه  یو دست خدا باال  ،ی قدرت   چیه ست؟ ی باالتر از قدرت زندگ یقدرت   چه

 ۱۰ هیاز آ ی، بخش (۴8سوره فتح ) م،یقرآن کر

 «...  یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ... »

 « ... دست آنان است یخدا باال   دست... »

 5۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و دستان  لهیرهزن مستان رها کن ح یا  برو

 را  ی بستان دغا و قلتبان ن یره نبود در ا که

 ۲8۰8غزل  ۀ ادام
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 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی دم  یبدِ او کور و کر سازور تو خود را از  

 ی کن یترکِ زَلّات  ایسرِّ زشتِ او،  مدحِ

اگر خودمان    م؛یکنی ها را انکار مو آن   میزنی م  یو کور  یخودمان را به کر  ،یذهنمن   اریاگر ما از دردها و اشکاالت بس  پس 

که هست، خوب    طور نیهم  زیچهمه   مییگوی م   ای  م یدانی م  را مقصر   گران یو فقط د  میدانیو درست و کامل م  ی را عاد

و منحرف شدن از راه خداوند    دنیکه لغز  ای  م،یادامه ده  ی ذهنزشت من  رّس  ش یبه ستا  ای  م؛یرو دار  ش یاست، دو راه پ

  د یدردزا و کارافزاست. با  خی مشکل دارد، از ب  خیاز ب  یذهنمن   نیا  مییبگو  م؛یو به اشتباهاتمان اعتراف کن  میرا متوقف کن

 .آن کرد نیگزی سرّ خداوند، سرّ خوش عدم را جا  دیکرد، با شیرها

 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او  یِّ چند باشد، آخر آن زشت آن تکلّف 

 ی کن یهاتیو ه یزیتا تو بگر دیسر آ بر

  دیاز سرّ زشتش، با  خت یگر  د یبرگرد. با  ش ی که به اصل خو  ندیگوی همه م  دهد،ی که به ما دست م  ی دردها و پوچ   نیا

 .میزنی که در انتظار ماست، و ما مدام او را پس م  یی شد به خدا  کیدور شد از مرکز پر از درد و نزد

 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 م یحک  ی، دور دارش ادیها نشااو به صحبت 

 ی کن ی که در رنجَش، قضا گو، دفعِ حاجات جز

 .میمراعاتش را بکن ایو   میکن ینینشکه با او هم  ستیآن ن ستهی شا یذهنمن
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ناظر   د یاز او دور شو و راهت را از راه او جدا کن، و با د ، ییگشایو فضا را م ی که آگاه هست یکس  یعارف، ا  یا  دیگویم

و قضا    یشوی م  ازینی او ب   یازهایگاه از نخَس نباش؛ آن   نیا  یازهاین  رو یدار و پنگه   ارانه یبنگر. فقط او را در درد هش

 .کندی شده برآورده مگشوده  یو عقل را از فضا  تیهدا ، قدرت ت،یحس امن  یعن ی ات،ی حاجات اصل

 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مر مناجاتِ تو را با او نباشد همدم او 

 ی کن ی حاجتش با حق مناجات ی جز برا

و    یذهن. امّا به عکس، اگر با منستین  انیدر م  یذهنمن  م،یکنیم  ازیشده، با خداوند رازونگشوده  یکه ما با فضا  یوقت

در ذهن    شه ی طور که هم. همان میباز هم در حال مراعاتِ خس هست  م،یکنی او با خداوند مناجات م  یازهایرفع ن  یبرا

من    ی را برا  زی کن، فالن چ  ادیمن را ز  زی که فالن چ  میخواهی م  یزی چ  ک یخدا    ز امّا درواقع فقط ا  م؛یکنی اصطالح دعا م به 

 .را به من بده زیدار، فالن چنگه 

 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ها افکنَد آن مراعاتِ تو، او را در غلط

 ی کن ی التی گردد او، وز غصّه و  پس مُالزِم

 .کنند ی م  ییو آثار بدش خودنما  مینیبینقشش را م  ی. در هر کارکندی را کردن، او را با ما همراه م   یذهنمراعات من   پس 

دوباره با   ی تولد یآرزو م،یکنی مرگ م  یآرزو  یذهنو ما با من  رد،یگی ما را فرام  یتمام زندگ  بتیکه درد و مص ییجاآن  تا

 .حضور
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 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ماند  چون قولَنج   شیآن طرب بگذشت، او در پ

 ی کن یالت یکه ح ایو   از وثاق یزیگر تا

و درد از    میمانی و ما م  روندیو م  کنندی ما را سرگرم م  ندیآیموقت هستند. م  م،یریگیم  های دگیکه ما از همان  ییهای شاد

 ها ی دگیکه اصالً آن همان  میتا بفهم  میدهی ما از دست م  ی ذهناست؛ در من  ن یکه اصلش هم  میدانی دست دادنشان؛ امّا نم

  له ی ح  میتوانی که م  ای  میاطاق ذهن و حَذَر کن  نیاز ا  میزیتا که بگر  میاز دست داد  که  میمتعلق به ما نبودند، فقط پنداشت

بتا دل   م،یکن  سبب ی ب  یشاد  نیگزی را جا  گرید  ی فان   ی شاد  ک یو    میکردن را ادامه ده و بزرگتر شود و    شتریدردمان 

 .تردرمانش سخت 

 ۲8۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی را باش، کاو در گاهِ رنج و خرّم یآن کس 

 ی کن ی هات حور کِش همچون جنّت و چون  هست

و   میکنی همواره فضا را باز م م، یباش ی در خوش   ایو  های ها و سخت در چالش  کندی نم  ی را نکردن، فرق یذهنمراعات من  با

 .میکنی و با خداوند تبادل عشق م میدر بهشت هست یی فضا، گو  نیدر ا

     ساله از مازندران.   ۱5 رها
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شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای  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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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