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  برنامه گنج حضور   زیهمراهان عز ی بزرگوار و تمام یشهباز  یبا سالم و درود خدمت جناب آقا

 گنج حضور ۹0۵از برنامة شمارة  برگرفته

 10۶8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 و صبر  شُکری ب  یکه مانْد از کاهل  هر

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 10۶۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جبر آورد، خود رنجور کرد هر

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

  ر ییطلوب بماند و تغنام  تیعالقه دارد در وضع  ی کند، من ذهن  رییتغ  خواهدی خودش بماند نم   تیدر وضع  خواهدی م   یذهن  من

 نیبنابرا  م،یو شکر و صبر کن  میکه مرکز مان را عدم کن  میکن  رییتغ  میتوانی ما م  ی . وقتدهدیحالت را کش م  نینکند و ا

 .است  ی شکری معادل ب  رییو عدم تغ  یو تنبل  ی همراه با شکر و صبر است و کاهل رییتغ

که،    ییتا جا  میا دچار شده   یماریو به ب  میاجبر را گرفته   یو پا  میاشده  ی که چطور در ذهن زندان  مینیدر خودمان بب  دیبا  ما

گور    نیماست، البته که ا  ی ما و فضا بند  یصبری و ب  یشکری هم از ب   ن یو ا  میبریبودن در ذهن را م  ی زندان  ن یتا دم گور ا

و در مرکز    میکار را نکرد  نیو ا  م یدادی م  رییخودمان را تغ دیما با  میوجود آورده تا بفهم  را خداوند به   یصبری و ب   ی شکری ب

که با عقل    میدانستی نم  م،یرا درست کن  مانیزندگ  میتوانیکه م  میکردی ذهن فکر م   یو با سبب ساز  میاگرفتار مانده   دهیهمان

و   شکری و ب  یاز تنبل  دی. هر چه زودتر بامیو رنجور کرد  ماریو خودمان را ب  م،یتوانی هرگز نم  هایدگیو با عقل همان  یمن ذهن

 .میو در گور ذهن مدفون شو  میباش ماریرنجور و ب میخواهی چون نم   میبودن خارج شو صبری ب
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 ۳۲0۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  یمِن رُوح  هِینَفَختُ ف تا

 : برتر آ دیو گو  نیز وارهانَد

 .برهاند و ما را در پناه خود بخواند  یدگ یهمان یگرفتار نیما را از ا یزدیو با شکر و صبر، دم ا میکنی فضا را باز م  ما

 :دیفرمای م ۲۹ یة ، آ(1۵) حجر ةسور م،یدر قرآن کر  خداوند

 ۲۹(، آیة 1۵قرآن کریم سورة حجر )

 «فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ»

 «آفرینشش را به پایان بردم و از روحِ خود در آن دمیدم، در برابرِ او به سجده بیفتید چون»

و از اول هم دم    کند ی و ما را زنده م   شود ی وارد وجود ما م   یزدیو عدم کردن مرکزمان نفس ا  ییبا فضاگشا  میدانی م  ما

ما را به   یکه خداوند هم مجبور است کارها میاراگرفته  یزدیدم ا  یشدن جلو ده یاما خودمان با همان شود، ی م دهیدمیزدیا

 .وجود دارد  اوندکه خد  میتا ما بفهم ندازد یدست انداز ب

 ۴۴۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 شد قالووز بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش  ی شنو ا  الجنهحفت 

  نیما را متوجه خارج شدن از ا خواهدی که خدا م میو بدان میشو داریب   دیاست که با ی خودمان عالمت یبه هدف ها  دنینرس

 .میو همچنان در رنج هست مینیبی را نم هان آ یباز خوش  میبرس کند. البته ما به هدفمان هم  مانیهای دگ یمرحله همان
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در مرکز ما باشد،  دیتنها عدم با یعنیخودش را به ما نشان دهد تا در مرکز ما باشد،  خواهدیم یکه زندگ میریگی م جهینت

هم به ما    هان حاصل از آ  ی و شاد  شود ی درست م  رون یهم در درون و هم در ب  مانیبا عدم بودن مرکزمان هست که کارها

 .رسد یم

ما را    ز یچ  چ یکه ه  مینیبی م   میرا انجام بده  مانیو مقاومت کارها  یاگر همچنان با فضا بند  رودی که سن ما باالتر م   یزمان

هست    دهیو همان  ی کیوجودمان پالست  یکند، چون وقت  داریما را ب  خواهدی هست که م   یمرادی همان ب  نیا  کند،ی خوشحال نم 

  م یتا دم او ما را برهاند و بدان  میمرکزمان عدم باشد و خدا را در مرکزمان قرار بده  حتماً  دیبا  م،یکنی را حس نم  زیچ  چیمزه ه

 .شده است  دهیچی ها پ ی که بهشت در سخت

 1۳۴۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ریاو جان دَهَدَت رو ز نَفَخْتُ بپذ دَمِ

 است، نه موقوفِ علل  کون یاو کُنْ فَ کارِ

و نه با    کندی ما، کار او با قضا و کن فکان عمل م  یی و با فضاگشا  رهاندی و ما را م  دهدی م   یلحظه دم او به ما زندگ  نیا

فضا را باز    دیفقط با  میناراحت نشو  ایخوشحال    یذهن  یهاکه با علت   میبدان  دیما با  نیبنابرا  ،یذهن  یهاها و علت موقوف 

 .شود ی بشو و م  دیگوی لحظه م  نیکه ارادة خداست که در ا نچرا که فقط با قضا و کُن فَکا میکن

 :دیفرمای م 11۷ یة(، آ۲) بقره ةسور  م،یخداوند در قرآن کر که

 11۷، آیة (۲قر )قرآن کریم، سورة ب

 «فَیَکُونُ کُنْ لَهُ  یَقُولُ فَإِنَّمَا  أَمْرًا  قَضَى  وَإِذَا  بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

 .« شودگوید: موجود شو. و آن چیز موجود مى چیزى کند، مى   ةو زمین است. چون اراد  هان آسما ةآفرینند»
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آفر  در با  یفضا   نندةیمورد ما  ا  میو درک کن  مییایباال ب  د یکه به صورت خورش  میما فضا را باز کن  دیدرون ماست.    ن یکه 

هم با قضا و  درون هست که خداوند    یما فقط باز نگه داشتن فضا  فةیما هست، وظ  یخواب ما به خاطر مرکز ماد  ی آشفتگ

 .کُن فَکانَش کار خود را انجام بدهد

 ۳۳۳ تیبدفتر ششم،    ،یمثنو ،یولوم

 که جنّت از اله  غمبریپ  گفت

 مخواه  یزی ز کس چ ،یخواه ی هم گر

            با سپاس فراوان 

فاطمه از مازندران 
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  با عرض سالم و ادب

که ما    شودی باعث م  یزیآمده است، پس چه چ  ایکردن به دن  یو شاد  دنیعشق ورز  یاست که انسان برا  نیمگر نه ا

  م؟یآمدن دچار مسائل و مشکالت شو ا یپس از به دن

 1۲۵۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 و زرش   میاندک راه زد س  اندک

 و جَسکِ نو فتاد اندر سرش  مرگ

سرگذشت بشر    دیالبته نبا  کند،ی م  فین توصانسان را از لحظة ورود بشر به جها  یهشیارغزل، سرگذشت    نیدر ا  موالنا

و سپس توسط    شود ی جهان متولد م   نی( در ا فرمی ب  یهشیار)  یهشیار  ی. انسان به عنوان فضامیکن  یو شخص   یرا فرد

  اینژاد خاص و    ایمملکت    ک ی  یاهال   ایشما    ایشخص من    به   نی. اابدیی آن گسترش م   قیو از طر  گردد ی ذهنش جذب م

  .شودی رد م ندیفرا نی از ا ی بلکه هر انسان  ست،ی مرد، زن و کودک مربوط ن

ها بروز  در تمام انسان  یشدگ   تیهم هو  نیا  یرون یو اثرات ب  کندی صدق م  ی سخنان موالنا در مورد هر انسان   نیبنابرا

ورت انسان ظاهر شده و  به ص  یهشیارخاطر است که    نیبد  د،یدار  یامسئله   ی اگر شخصاً در زندگ   جهیدر نت  ابد،ییم

  ایکه ممکن است با همسر، فرزند    دیستی است. فقط شما ن  شده  تی شما، هم هو یذهن  یوارد ذهنتان گشته و با فرم ها

و    ی مختلف از جمله امراض قلب  یهایماریکه در اثر استرس به ب  ستندین  انیرانیفقط ا  د،یهمکارتان مسئله داشته باش

 یهشیاردرباره    نیرا. بنابگردندی دچار م  زیو... ن  های ژاپن   ها،ی نیچ  ها، ییکایآمر  ها،یی قایبلکه آفر  شوند، ی سرطان دچار م 

خاطر    نیبماند مسائل و مشکالت بد  یباق   فرمی ب   دیهم با  شهیاست و هم  فرمی ب  یهشیارتان  و اصل   میکنی صحبت م

 .ردیگی فرم م فرم،ی ب یهشیار نیکه ا گردندی م  جادیا
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 1۲۵۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 و زرش   میاندک راه زد س  اندک

سپس    مینیبی خودمان را در شکم مادر م  دفعهک ی  ،یهشیارما به عنوان    شود؟ی جهان م  نیوارد ا   یهشیارچگونه    حال

 :ابدی ی در چهار بُعد گسترش م   یهشیار نیا ،م یشوی جهان متولد م نیا  ایدر ذهن 

 .کندی م دا یرشد و گسترش پ ،یهشیارم ما به عنوان : جسیکیزیبعد ف-1

و ما فکر    آورندی به وجود م  ریو تصو  شوندی م  بیترک  گری: همان فکر ماست. پنج حس در سرمان با همدیبعد ذهن-۲

صورت جسم  ه را ب  هان آ  م،یبچسب  مانیذهن به باورها  ق یاز طر  م،ییکه پس از فکر کردن قضاوت نما  میگرفت  ادی.  میکنیم

 .میده  وندیپ  هان و خود را به آ دهش  تی سپس با آنان هم هو میو به خودمان اضافه کن مینیبب

 .مثل خشم و ترس  شود ی م دیتول جانیتنمان ه  یرو مان،ی: در واقع بر اثر فکر هایجانیبعد ه -۳

ها فراموش شده  انسان   شتریبعد اکنون در ب نی. امیبه آن توجه کرده و آن را زنده کن  دی: اصل ماست و بایبُعد معنو-۴

به عنوان   ابد،یی آرامش ارتعاش م   یو آرامش است، وقت یذات ما از شاد ی عنی باشدی م لیاص  یشاد  ،یاست. بعد معنو

 یزی( تفاوت دارد. هر چجانات ی)هیرونیب   داریناپا  یو با خوش   دیآی م از ذات ما    یشاد  نیا  میکنی را تجربه م  ،خودیشاد

جهان    نیاندک اندک وارد ا  ی هشیار  دیگوی است. موالنا م  یذات ما از شاد  یول   باشد ی م  داریکه از جنسِ فکر است، ناپا 

 . شودیم

است. ذهن به    یمهم  اریابزار بس  مانیو برا  میکه جهان را بشناس  میذهنمان آموخت  قیما به عنوان انسان، از طر  اکنون

جهان متولد   نیدر ا نکهیهم  دیگوی . موالنا م میکنی از آن سوء استفاده م  یمثبت است ول   یو ابزار  ست ی ن  ی وجه منف  چیه

است که در ذهنمان    ییزهایاما آن همان چ  م،یریگی را به کار م  مانذهن  م،یجهان را آغاز نمود  نیا  ییو شناسا  میشد

از فکر    یلحظه صندوق   نیا  دیگوی و م  بردی آن به کار م  ی. موالنا اصطالح صندوق را برامیارفته  هان تجسم کرده و در آ
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  گریفکر به فکر د  نیااز    نیبنابرا  م،یگردی م   گریسپس از آن خارج شده و وارد صندوق د  م،یشو ی و وارد آن م  میسازیم

 :دیگوی و باز هم در آخر م  دهدی م ح یسرگذشت را توض  نیموالنا ا میرویم

 1۲۵۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 نیاز  دیندارد شرم و وانا گر

  م؟یانجام ده  دیبا یچه کار یهشیارچه ساخته شده است؟ ما به عنوان    یذهنمان برا مینی و بب مییایبه خودمان ب دیبا

)که اکنون در خواب فکر    م،یشو  داریحضور ب  یهشیارجهان به    نی که در ااست    نیمن و شما ا  فهیوظ  دیگوی م  موالنا

  دار یب  یعنی  میانجام ده   میتوانی است که م   یکار  نیترماست و مهم   تیمسئول  نیبزرگتر  نی ا  م،یبمان  داری( و بمیهست

 .کارمان باشد نیمهمتر دی کار با ماست و با نیا تی. مسئولمیبمان داریو ب  میشو

مهم است،    زی ماست و خودش ن  ی مهم برا  یزهایطال و نقره که سمبل چ  یعن یو زر    می، س«و زرش  میراه زد س»:  دیگویم

 چه؟   یعن یاندک اندک و آرام آرام راهمان را زدند،   یویپول و متعلقات دن

آن    میدهیلحظه اجازه م  نیاما آن را ربودند. من و شما در ا  میبمان  هشیارکه    میآماده بود  یهشیارما به عنوان    یعنی

است،    یزنده و زندگ  یتوجه زنده که انرژ  نیو توجه ما را بدزدد. ا  یهشیارتمام    د،یآی م  دیکه اکنون در سرمان پد  یفکر

و همه جذب    ماندی نم  مانیحضور و خالص برا  یهشیاربه عنوان    یز یکه االن در سرمان است و چ  شودی م  یجذب فکر

  :دیگوی ر موالنا مخاط نیبه هم  گرددی ذهن م

 1۲۵۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 و زرش   میاندک راه زد س  اندک

 اند؟ شما را ربوده  یهشیارراهتان را زده و  ییزهایچه چ دینیبب
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 1۲۵۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 و جَسکِ نو فتاد اندر سرش  مرگ

است. مرگ    یهشیارو مرگ در سرش افتاد که مقصود همان    ی ناخوش  دیگوی رنج و محنت، م  ،یناخوش   ی عنی  جسک

و    مینامی م  یکه من ذهن  یزیچ نیا  م،یشو لیتبد جانی به فرم ب یعن یاست. مرگ    ی عشق ی ها بمرگ   نیچه؟ بدتر  یعنی

ات  نبود. در ذ  نینو است و در ذاتش چن  نی ا  دیگوی مرده است و جان ندارد. م   دیآی م   د یدر ذهن پد  یاریدر اثر جذب هش

چون در    نیبود که در سرش افتاد، بنابرا  یدیجد  ز یوجود نداشت و چ  ی و مرگ  ی ناخوش  نیچن  یاریانسان به عنوان هش

  ی دهد و به صورت  رییخود را تغ  گرید  یاکار باعث شد عشق به گونه  ن یا  م،یار شرَّش خالص شو  میتوانی م   ست یذاتمان ن

 .دینظر آ به  گرید

 1۲۵۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 نی با او پوست  دیگردان عشق 

 خواجه از شور و شرش  زدیگریم

 احترام و عشق،   با

ساناز از اصفهان 
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 8۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 غلط کردند راه  نیجمله عالم ز

 عدم ترسند و آن آمد پناه کز

 ۲۴۳۶شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 از عدم زادم تو را بر تخت بنهادم تو را  من

 ی دادم تو را باشد که با ما خو کن یینهییآ

 ۴۳۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 ستیعدم خود چه مبارک جا نیا

 وجود از عدمست یِمددها که

 ۲۲۶۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ی آلوده را پنداشت  نیتو ا  دل

 یدل ز اهل دل برداشت الجرم

 888 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 آن دل پر نور و بر  ی برا از

 ها منتظرآن سلطان دل  هست
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  م؟یکُشی حضور خود را م  یهشیارو    میکنی استفاده م   یدر هر لحظه چرا ما از سالح انقباض من ذهن  ییسالح فضاگشا  با

 یاریهش  گران،ید  ایخودمان    یمن ذهن  م، یشوی ها سبب م   یدگیچرا به خاطر نگه داشتن همان  میما که باز خداوند هست

 .ما را تکه تکه کنند

و    میروی م   یجسم   یاریهش  د یباز به د  گران ید  ایخود    یاز من ذهن  د یچرا به خاطر تقل  م،یاافتهی  ن یعدم ب  دهید  گرید  ما

 م؟ یشوی الت زده مداشتن، خج  نیعدم ب  دیاز د

و بر گوهر حضور خود   میکنی چرا رها نم ست،ین دار یدر کائنات خر یموجود  چ یما را که ه یدگیپر از درد و همان یِذهنمن

 ؟ میدهی م اش ی شیب

که ما امتداد خدا و   یدر حال زد،یها و دردها در جان ما زهر بر یدگیو ننگ آور از همان  اهیتوهم س نیا میدهی اجازه م چرا

 م؟ یهست نیقیالست و 

 م؟ یشوی ها و دردها، لرزان م  یدگ یهمان یتوهم ة یسا ن یاز ا مییما که جان حضور و امتداد خدا چرا

 یاریآمدن هش  نییپا  یدرد به ما، برا  قیبه ما و کوچک کردن و تزر  بیحس نقص و ع  ن یتلق  ،یمن ذهن  یاز حربه ها  یکی

 م؟یی آی حربة او در م    نیا ریاوست. چرا ما به تسخ  ییشناسا  یو عدم تمرکز ما برا

که نه من،    مییگوی شرمنده شده و م  م،ی کنی م   انیو به صورت او خود را ب  مینیبی خود را م   یکه باال آمدن من ذهن  ی وقت

مالمت و حس    ایمثالً با حس گناه،    تحت سلطه او رفته،  گرید  یا بعد به گونه   یاچرا لحظه   ی ول   ستم،یخود ن  یمن ذهن

 م؟یکنی نم  یو او را نف  میریگی تحت سلطة او قرار م گرید  یساختار ذهن  اینقص 

  ی ایو هنوز بقا  میهنوز دار ییها ی دگیدردها و همان  کی هر  ی ول م،یاوسته یبه هم پ ی با جان عشق  ی همگ  یمعنو ارانیما  

 م؟یشوی خود غافل م یاریو هش  ییچرا باز از فضاگشا ند،یآی باال م هان آ ی و دردها در ما هست، وقت های دگیهمان
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هستند، پس چرا باز    رونیتنها شاه درون و ب  رون، یبه ذات در درون و عارف زنده به حضور در ب  یاریدرون ما و هش  عدم

 .م یکنی انکار م را  یو شاه اصل  م؟ییآی در م  یرون یب  ای یدرون   یتحت سلطة من ذهن

وصل    یمعنو  ارانیمتداوماً به برنامه گنج حضور و    دیمهم با  نیا  یشود، برا   لیتبد  قیبه تحق  دیتقل  دیبا  ر،یمس  نیا  در

 .میکن  یی ها را شناسا یدگیهمان  دیبا میکن دا یپ  نیعدم ب دی د میخواهی و اگر م میباش

حضور ما به گوش    یاریکه از جانب هش  ی و در سواالت   میگوش کن ق یو با تحق  یی برنامه گنج حضور را همراه با فضاگشا 

 .در خود دارند زیجواب را ن هان که همة آ م،یتامل کن شود،ی ما خوانده م

  د یبا  عتریدر راه است، پس سر  هان المنون و درد آ  ب یر  میبدان  میها خوش هست  ی دگ یهمان  ییاالن به خاطر شکوفا  اگر

 .میشو دهیتا واهمان میکن یی شناسا

که تنها پناه ما عدم است و ما از عدم زاده    م یبدان  د یبا  م،یشدی نم   ده یو واهمان  میدیترسی تاکنون به اشتباه از عدم م  اگر

شده، پس به عدم وفادار    انیبه ما ع  یروشنبه    یی در لحظات فضاگشا  قت یحق  نیا  م،یو پادشاه درون خود هست  میاشده 

و با    میماست،  پس دوباره مرتکب اشتباه نشو  یاریو کمک به جان هش  برکتعدم، مکان هزار    نیچرا که تنها ا  م،یبمان

و عارف زنده به حضور منتظر دل عدم    ی. چراکه زندگ میدور نشو  یمعنو   اران یحضور خود و    یاریها از هش  ی دگیهمان  دید

  ی دگ یهم از همان  قدر هر چ  ی زندگ  ی چرا که برا  ، یخرد و ارتعاش به زندگ  ان یب  ی شدة ما هستند برا  دهیشده و  واهمان

 .هاست ی دگ یمهم عدم کردن دل و واهمانش کامل از همان م،یخود خرج کن یها

م ،    نشیذهن. کل هدف آفر  ی ک یها و دردها در تار  ی دگ یهمانلحظه است، نه اصرار بر باورها و    ن یاتفاق ا  رش یپذ  مهم

  ی دگ یاست، پس همان یجان ما متعلق به زندگ   نیما به خدا بوده است ا  لیبودن و تبد یزندگ  اریکامل و در اخت  رشیپذ

ن   ییکتایدر لحظه    ی ما و زندگ  نیب او،  با  ا  ی فرصت زندگ  ن ی. و اگنجدی مو وحدت ما    ل یلحظه تنها فرصت تبد  نیو 

نداشته    یمعنو  یبه حضور زنده شدن کاذب در من ذهن  ایو پندار کمال    میخود کار کن  یرو  د یتر با  یماست. پس جد

 .کندی حاصل حضور ما را غارت م  ، یچون هنوز در وجود ما، موش من ذهن  م،یباش
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  لیتبد ن یا یما برا  اوریات . چرا که کل کائنمیادامه ده د یاستوار، با  ی تعهد و مداومت، با قدم  ، ییبا صبر و فضاگشا پس 

و سخنان عارف زنده به حضور،    ی بر عقل کل  هیبا تک  م،یدار  یبه خاطر عقل جزئ  ییهازان یاگر افتان و خ  یهستند و حت

.  کنندی م   رابی س  ی به طور مداوم مارا از شراب زنده کنندة زندگ   حضورو عارف زنده به    ی . چراکه زندگمیکن  ق یطر  ی ط

و    میو واهمانش باش  شتر،یب  ییو شناسا  ییفضاگشا  یِ و تنها پ  میها اضافه نکن   یدگ یهمان  یفانو    دهیپس بر کشتِ پوس

 .میکن شتری عدم درون را ب

  ی ازین گریپس د م،یااست واقف شده  لیکه تبد یما گسترده شده و به هدف خود از زندگ  نةیس  ییلحظه با فضاگشا هر

 .میخود باش  فةیهدف و وظ یبرا دییتأ یایجو رون یاز ب  ستین

را شاهد    دیجد  یاده یو دل کندن از آفر  نش ینو، همانش و واهمانش، آفر  ی هر لحظه قدم   ری مس  ن یکه در ا  م یباش  آگاه

شدن ما با خودش،    کتای  ی باالتر برا  یاعروج ما به پله  یما و اتفاقات، برا  قیاز طر  یبود، چرا که هر لحظه زندگ   میخواه

 .دارد یدر پ  یدیکار جد

درد ما نشانة    نیا  میو بدان  میفتیب  ییدرون و فضاگشا  شتریعدم کردن ب  ادیبه    م،یاگر باز دچار درد واهمانش شد  تنها

  نات یو تمر  یی از برنامه و فضاگشا  یو بهتر شدن حالمون شروع به دور  یی است و مبادا با شکوفا  یگرید  ی دگیوجود همان

و    یبه زندگ   یدائم   ازیصفر بودن و اظهار ن  ریمس  نیراه امن در ا  االمنون شده و تنه  بیکه دچار ر  م،یخود کن  یمعنو

 .است یی فضاگشا

  ز یپس پره  م،یذهن نرو  رونیو به ب  میبمان  ییکتای  یدر فضا  میتوانی شد با عارف زنده به حضور و عدم م   نیبا قر  تنها

قر  میکنیم ذهن  نیاز  من  با  ا  گرانید  ایخود    ی شدن  از  ب  ییکتایخانة    نیتا  را  تمر  رون یما  .به  با    ناتینکشند  خود 

  ن یو برکات آن در ا جینتا دنیکرده و با چش یرا عمل  هانآ نیعدم ب یاده ینه با ذهن، تا با د م،یدهی ادامه م  ییفضاگشا

به کائنات   یخرد زندگ   یو واسطه بودن برا  لیو تبد  ییاتنها هدف ما از آمدن به جهان فضاگش  میتر شده و بدان  یراه جد
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تا گوهر    میها کن  ی دگیخود از همان  یاریهش   ل یها بوده و شروع به غرب  ی آگاه  ن یو سپاسگزار ا  مینکن  ی است. پس ناسپاس

 .کند ان یخود را از ما ب  یشده و زندگ  ان یعدم و حضور ما ع

او    ریو واسطه خ  میشو  لیتا تبد  دهیگنج حضور و عارف زنده به حضور را در سر راه ما قرار داد و ما را برگز  ،یزندگ   اگر

و تنها از    میداشته است، پس شاکر باش  ی ما نهاده است و ما را گرام  یو بار عشق خود را بر شانه ها  میبه کائنات شو

  ، یدگ یهمان  شی افزا  ایو    یدگ یدرد و همان  زش یه او باشد، نه رشدن ب  لیبدو تنها درخواست ما ت  م،یخدا خودش را بخواه

شده و به    رونیو مستقل از جهان ب  ازینی ب  ی باش،. پس به صورت عمل  یشدن با زندگ   کتایبلکه تنها خواستة ما عشق و  

 .میخود قائم شو یکتایو  ازینی ذات ب 

       عشق و احترام فراوان   میبا تقد     

 از نروژ  نرگس 
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 با سالم، 

  !صبحِ شاد

 …گنج حضور ۹10شمس، برنامة شماره   وان یاز د ، ی، مولو۲۷۷۷از غزل شمارة  ی چراغ 

روش راه   یتمام و  آزموده ها  را  ولها  نرس  چیه  ی ام؛  ثمر  به  چن اندده یکدام  در  ه  یحال  نی!  مرا  دگر  و  چاره    چیهستم 

 !نده استرا عشق سوزا میهادانم ی م  یست! تمام نمانده 

ها را ام؛ و همة جوابام، هم آن در را کوبانده در را زده   نیام! هم اآورده   ی( رویداریب  ی)برا  یابا سَر، به هر خانه   من

 نیقطره هم نمانده! پس در چن  کی  یِبرا  یجا  دگر  که  …امام. آنقدر خوراکِ دانش را خورده جمع و خوراکِ خود کرده

 !تلخ کرده است میَام؛ عشق، طعم و مزة دانش را براافتاده  یویدُن یِهاانش هستم؛ و دگر از خوردنِ د  ی حال

(؛ اما عشق، هر بار  یداریب  ی برا  … یشیام )جمعِ دانش و چاره اندکرده  ن یچن  … عُمر، بلکه هزار عمر را   ک ی! من نه  یآر

! پس چاره  قتیاست؛ نه دانش از حق  نیریش قت«ی»آگاه« سازد: فقط »حق  یزیافعال من را به آتش کشانده تا مرا از چ

 چه باشد؟  چاره«من، »  یِ چارگی ! حال، مرا در ب ستیدر دستِ »من« ن

 !گرداند و خود گردد چاره »چاره«یباشد که »عشق« من را ب  نیهم چاره

را م  یِخاموش   عشق،  م  امی و چون خاموش   خواهد؛ی»من«  ا  تواند ی را فقط »نظارتِ عشق«  )نه  منِ    نیبه فعل درآورد 

 !را تلخ گرداند ن«ی(، عشق به آتش کشانَد و مزة افعالِ »منِ دُروغنیدُروغ

به    ن«یمنِ دُروغ»  ابِ یدر غ  «یدَم که »خَموش   نیکه بتواند خاموش بماند؟! پس اکنون در ا  یا دهیرا د  «یکدام »من  آخِر،

 .افتهی ییرها اش«ن یرا که از »منِ دُروغ ی کند آن جان یفعل درآمده، »عشق« چاره آموز

 :دیگوی م پس 
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 ۲۷۷۷شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 ی کن یآموزکه جان را چاره یآن صبح   شاد

 ی کن یروز یچارگیکه تُش ب ابدیاو  چاره

است! اما شاد اوست، که به    «یها در دسترس »خود تَوَهُم چاره  قت،یبه حق  یداریب  یِکه برا  کندی فکر م  ن«یدُروغ  منِ»

از    گردد ی (، جانْ رها میمنِ ذهن  ی عنی)  نیبُردن به عجزِ خودِ دُروغ  یبُرده باشد. در پِ   یپ   اش، ی منِ تَوَهُم  نیا  یِ چارگی ب

 .آن

 نیست و بَس؛ آنگاه عشق چنرا چاره   یست که فقط عشقْ وِ بُرده  ی که پ  یباشد: ذهن  ایرا جو  ی ذهن  نی! عشق، چِنیآر

 .را، به فعلِ عشق درآورد یذهن

 سپاس و احترام،  با

… کایاز آمر  آزاده
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق 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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