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484 پیغام عشق قسمت از شیراز  خانم سرور  

 ۱۷۰۲، غزل 884. برنامة داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 ۱۷۰۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 م یتا جمله جمع باش کسان یشراب   دَردِه

 میفروتراش کی ک یخود را  یهانقش  تا

از مرکز    ها،نیچاز نقطه   ی از مرکز خال  بخش ی صاف و مست   ی جذب آن شده، با شراب   یاریها که هشها و فرم نقش   ی تمام

 ها ی دگ یاز جمعِ مُتفرقِ همان  جهت ک یو    سو ک ی دل    ج، یتدرآرام و به شراب است که آرام  نیا  دنیو با نوش  شود ی م  ران یعدم، و

 .رسدی م  ییکتایو به وحدت و  ابدیی نجات م 

 ۱۳۹8شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 نشوم  شانیپر  چیه نیپس از دمیتو د جمع

 نشوم   شانیهمره ا نیپس از دم یتو د راه

 ی صد چو من رکُنیس  ، یکه تو شاه چمن یا

 خوان نشوم   نیسُخرة ا ، یکن ریو دلم س  چشم

 ۱۷۰۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 م یهمرنگ آب گرد م،یخواب گرد ش یخو از

 میتاشما جمله خواجه  م،یدرخت  کیشاخ  ما

  ی زندگ   کی وحدت و    ک یکه عالم را بر    رسد ی شده و عُشر و زکات م   ر یاز خودِ خود فق  بخش، ی شراب مست  ن یوجود ا  با

 .گوهرِ وجود کیاصل و   کیکه همه امتداد خداوند و همه از  ند،یبیم



   

  

 

484 پیغام عشق قسمت از شیراز  خانم سرور  

 ۱۷۰۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 میپنهانِ آشکار  م،یطبع عشق دار ما

 میعشق فاش یشهر عشق پنهان، در کو در

جان    قیطرعشق، خداوند از  یدر کو  م؛یجز پخش عشق ندار  ینییو آ  شیمذهب، که کفرزند عشق و عاشق خوش   همه

 .شود ی م  یو عشق پنهان در چهار بعد وجود انسان، متجل  گستردی و عطر م  رودی زنده به او، راه م

 ۱۷۰۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 مینیبر گور خود نش م،ینیمُرده ب را چو  خود 

 خراشیم در نوحه رو  م،ینیرا چو زنده ب خود 

 ۳8۳8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی مرگ من در زندگ آزمودم

 ست یندگیپا  یزندگ  نیرهم ز ن چو

 ۳8۳۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ثِقات  ای یاُقْتُلون   یاُقتُلُون 

 اتیح ی ف  اتاًیح  یقتل  ی ف  اِنَّ

  ی امرده   قت یحق  آشکارِ ذهن نمُرده، به  شِیذهن، واکنش نشان داده و از خو   دانمی برابر هر اتفاق، با مهنگام که در  آن   تا

دست  به   ی در مرگ  ی ابد  اتیاما ح  ن؛یدر غم آفل  ر، یو حق  شانیفکان آشفته و پرکه هردم با هر باد قضا و کن   ستم،ین  ش یب

 .بر گورشان خواندن است  یاحه را تکاندن و فات  های دگ یهمان برگ ار،یبه اخت و دست خود آگاهانه و خود به  شتن،یخو



   

  

 

484 پیغام عشق قسمت از شیراز  خانم سرور  

 ۱۷۰۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 دل ما نةیبر آ دیکه رو ی صورت هر

 م یکه ما قالش رایقالش دارد، ز رنگ

و    ست یاز هر نقش و نگار  یصاف و خال   نهیخداوند متصل گردد، چون آ  ت یو ابد  تینهای گاه که به آسمان بانسان آن   دل

  نش یآفر  یی نها  ت یعشق که غا  ی وآمد در کوزنده شدن و رفت   یجابه   ا،یدن  نیاز سفر کوتاه خود به ااگر به اشتباه پس 

 :کهاز جنس جسم، حال آن و است  رنگ ین م،یرا در دل بگذار ی و صورت یاست، نقش 

 8۰4 تیر چهارم، بدفت  ،یمثنو ،یمولو

 ی ستی با ییبه هر صورت که آ  تو

 ی ستیواللّه آن تو ن ن،یمنم ا که

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون به دل ره م  ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

 ۱۷۰۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 م یآب ران ی بر رو م،یانیجمع ماه ما

 میخاک پاش یخاک بوالْهَوَس را بر رو نیا

ها و تمام صورت  نیبر تمام آفل  دیکه در خشک افتاده؛ پس با ی چون ماه آنی و ب  یزندگ  ات یآب ح ازمندیها نما انسان  همة

 .عشق   یو ساکن کو میباش ایدر نیتا شناگر ا م،یوقت، دَه دهبه   هات یو وضع



   

  

 

484 پیغام عشق قسمت از شیراز  خانم سرور  

 ۱۷۰۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 میمُفلسان لیسرخ   م،یدیمُلک عشق د تا

 م یقُماش  یتُجار ب  م،یدید  شی نقد ع تا

بود و عشق از ما   م یگشته، و سرحلقة عاشقان جهان خواه ازینی کس ب و همه  زیچاز همه  ها،ی دگی بودن مرکز از همان  ی خال  با

 .. ان شاءالل یو سار یبه جهان جار

 والسالم 

رازیبا احترام، سرور از ش



 

 

 

484پیغام عشق قسمت   خانم نصرت از سنندج  

 با سالم و عرض ادب؛ 

 تقاصِ آرزو )برگرفته از داستان غالم هندو( 

 کردم؛   نیگزیجا نیچننی داستان را ا یهات یشخصدر خودم،   یبا تمرکز درون 

  مانیاالسباب، جنسِ اصلمسببُ  ،یخواجه: زندگ 

 حضور  ی ع و به ذهن سپردة آن و مدّ یاصول معنو دهیدنما، آموزش یمعنو  یذهنمن  :هندو غالم 

 مانی و معنو  یاصل  ةیدا  ،یبا زندگ  دهیحضور ناظرمان، به وحدت رس : خاتون

 .خالص که به حضور ناظر ما حافظ او هست یاریهش ،های دگ یشده از دردها و همان آزاد  یاریهش : خواجه دختر

به   میهستم که دردها  یمعنو  یشاگرد با عنا  میمعنو  امی پارک ذهن  ختنیم رهو  ا   یزندگ  تیمن را  راه کرده   نیوارد 

تصاحب    یدارم به حضور برسم و برا  دوارم یام  آموزم،ی را م   یو دروس معنو  کنمی خود کار م   یهاست روسال   است... 

 !آن در زمان هستم

 « !و اوضاع بر وفق مراد است افتهیبهبود ییهات یسبب دارم، وضعی ب  ی: »شادکنمی م محضور را در ذهن تجسّ...

قانون   زیپره و»من   یمعنو  یهاکردم،  کردم  اجرا  ساخته ی معنو  یذهنرا  منما«  خود  حق  حضور    دانم ی ام...حال  به  که 

  ..!شومی م دیامنا  کنمی م ی چه تالش ذهنو هر  ست ین  یخبر ی ول  برسم!...

سکون و سکوت داشته باشم، و صبر    دیمن آزاد شده است، با  یهای دگ یمن آماده است و از دردها و همان  یبرا  حضور

و خاص    ییبه حضور را دارم و احساس خودنما  دن یعجله دارم، حرص رس  ی امتداد خودش را آزاد کند، ول  ی کنم، تا زندگ

 .برسم میبه آرزوها خواهم ی و م دهدی م  آرامشبه من   یذهندر کنار من  یحال زندگ   نیبودن را دارم، در ع



 

 

 

484پیغام عشق قسمت   خانم نصرت از سنندج  

ها شده و من  شامل آن   کهنیحضور مشترک هستند، و از ا  ن یکه آمادة وصلت با ا  نمیبی را م  ی از دوستان معنو  یتعداد

و قبض    داندی حضور نم   قیچون خود را ال   شود، ی الغر م   مینمایمعنو  یذهنمن  !!...کنمی ساس خبط مام، احمحروم مانده 

  ....!دارد

  ی خواست من را متالش  ی من شده است. از شرمندگ  یماریکه با من داشت متوجه علت ب  یحضورم در خلوت   یاریهش

فکان و  جهان آورده است، او را به صبر و کن   ن یمن را به ا  ل،یکه به منظور تبد  ی زندگ   ی ول   کند و از شَرَّم راحت شود...

 .کندی القلم دعوت مجف 

صدمه را به جسم و    نیکه بدتر  دهدیم  ش ینما  یانما به حضور برسم را موالنا با صحنه یمعنو  یذهنبا من   کهنیا  یآرزو

  ی عقوبت   نیچن  یمعنو  یذهنحضور با من  ت بقبوالند که طلببا اتمام حجّ   خواهد ی صحنه م  نیو به ما با ا  زندی روح ما م 

نشان    یمعنو  ی وصلت با آن را، در درون ذهن  ی کند. او تجسم حضور و آرزوی ما را از آن منصرف م  ی کلخواهد داشت، و به 

 .ستی ن شی ب ی بیو فر  یق یحق ریغ  یوصلت   طورنی ا یجشن و سرور و شاد  :دیگوی و به ما م  ...دهدیم

نما که پندار کمال دارد امکان  یمعنو  یذهنبا من   لیامکان تبد  گاهچ ی که ه  زدیری دست ما م  یرا رو  ی جان آب پاک  یموالنا

 . ما خواهد داشت یبرا  یادیز یآرزو و فکر به آن دردها ی ندارد و حت

 ۳۲۱تا  ۳۱۷ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 در نظر از دور آب دینمایم

 باشد آن سراب  کینزد یرو چون 

 او و از بس چاپلوس  رست یپ گَنده

 ن نو عروس را جلوه کند چو ش یخو

 اش مشو مغرورِ آن گلگونه نیه



 

 

 

484پیغام عشق قسمت   خانم نصرت از سنندج  

 آلوده او را مَچش  ش ین  نوشِ

 کن، کاالصبرُ مفتاحُ الفرج صبر

 چون فرج در صد حَرَج  ی فتیتا ن

 دانه، پنهان دامِ او   آشکار

 لت اِنعامِ اوزاوّ دینما  خوش

 : تشکر با

نصرت.سنندج 



 

 

 

484قسمت پیغام عشق   خانم سمیرا از تایباد  

  زان یشما عز  اریبرنامة گنج حضور را در اخت  یدیکل  اتیاز اب  تیموالنا، چند ب  یمعنو  ارانیدا قوت به  با عرض سالم و خ

 .میخدا از درون برخوردار شو ت یو هدا یاز کمک روشنگر ات یاب  نیتا با تکرار مداوم ا دهمی قرار م

 ۵۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خوش  ارانیاز  دیچندان با  عکس

 عکس، آب کش   یاز بحر ب  یشو که

و بدون    یبرس  یازینی که به مرحلة ب   یری بگ  دیبه حضور زنده شده آنقدر با  ارانیاز    یانسان انعکاس و ارتعاش انرژ  یا

 .یبکش   سببی ب  یبرکت و شاد  یواسطه از خداوند آب معان 

 ۵۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دان  دیکاول زد تو آن تقل عکس،

 آن  قیشد، شود تحق  یاپ یپ چون 

و    ییبدان اما اگر آن حال خوب با فضاگشا  دیدر تو منعکس شد آن را تقل  ی خود اگر حال خوب و ذوق  یکار رو  یابتدا  در

 .یاو زنده شده   دهیدوان  شهیمرکز عدم ر  ییکتایاست و تو در بحر    ق یمرتبة تحق  گریآن د  دیبه تو رس  یپ دری مرکز عدم پ

 ۵۶8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مبر  ارانیاز   قینشد تحق تا

 صدف مگسل نگشت آن قطره در  از

که قطرة    ی تا وقت  را یمثل موالنا جدا نشو ز ی و عارف  اران یاز    ی ادهیبه بحر بدون انعکاس خدا نرس  واسطه ی که ب  ی وقت تا

خداوند کشت اول را که    میصدف را ترک کند اگر سکوت کرده و فضا را باز کن  دینشده نبا  لیحضور تبد  د یباران به مروار

 .کندی م ل یحضور تبد دیدر ما کاشته است به مروار 



 

 

 

484قسمت پیغام عشق   خانم سمیرا از تایباد  

 ۳۶۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یاز و هرچه

 آن زمان  شیندیفراق او ب از

  اور،یب  ادتیهمان لحظه    یشوی و برحسب آن ها شاد م   یرآوی دست مجهان به   نیرا که در ا  های دگیاز همان  یزیچ  هر

 .از تو جدا خواهد شد  یروز یدگ یکه آن همان

 ۳۶۹8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاد، بس کس شاد شد   یآنچه گشت ز

 جست و هم چون باد شد   یاز و آخر

دست  ها را به ی دگ یبودند که همان  یادیز   یهاانسان   ی و برحسب آن ها شاد شد  یآوری دست مکه به   ییهای دگیهمان  از

 .ها جدا شدند ها از آن ی دگ یآوردند و شاد شدند اما سرانجام همان

 ۳۶۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 منه یتو هم بجهد، تو دل بر و  از

 تو بجه  ی از آن کو بجهد از و  شیپ

  ا یکه به اجبار  نیاز ادر مرکزت قرار نده و قبل   یعن یها نبند  خواهند شد پس تو دل به آن ها از تو هم جدا  ی دگ یهمان  نیا

ها را  ی دگیهمان  ی عنیها جدا شو  شو و از آن   م یتسل  ی که دار  یاریآفل بودن از تو جدا شوند، تو با ارادة آزاد و اخت  لیدلبه 

 .بده رارکن و عدم را ق رونیاز مرکزت ب

 8۲۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو



 

 

 

484قسمت پیغام عشق   خانم سمیرا از تایباد  

 غلط کردند راه  نیعالم ز جمله 

 عدم ترسند و آن آمد پناه کز

ها مرکز عدم  که پناه آن ی حال در  ترسندی اند که از عدم کردن مرکزشان م راه را گم کرده   لیدل  نیمخلوقات عالم به ا  همة

 .ها کمک کند به آن  تواند ی م  یصورت زندگ نیتنها در ا رایاست ز

 ۲4۳۶شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 دم تو را بر تخت بنهادم تو را از عدم زا  من

 ی دادم تو را، باشد که با ما خو کن یانهییآ

تو قرار داده و تو را بر تخت سلطنت    اری تو همان عدم را در اخت  تی خالق  یوجود آوردم و براانسان من تو را از عدم به   یا

شده به تو دادم که مرکز عدم توست و هم خدا  گشوده  یاز فضا یانهییآ  ،یشپادشاه خودت با  یتوان ی ام، و تو منشانده 

مرا   ت یو ابد تینهای ب  یشده و خو  لیچگونه به من تبد ی را، تا متوجه شو تو   رونیو هم ب دهدی را به تو درست نشان م 

 .در مرکزت نباشد  یدگیهمان چ یباز شود و ه تینهای فضا تا ب  نیا  یعنی ،یریبگ

 4۳۵شمس غزل شمارة   وان ید  یمولو

 ستیعدم خود چه مبارک جا نیا

 وجود از عدمست یمددها که

است،    ی شگونمبارک و خوش   یو قدرت است چه جا  تیخرد، حس امن  یشده که داراگشوده   یمرکز عدم و فضا  نیا

از مرکز عدم، خدا کمک گرفته    میبا تسل  رانهایاست هش  یوان ی و جان ح  جانیکه از جنس جسم فکر و ه  یذهنکه وجود من

 .ندیآفری م کین یشده و ساختارها بایز رون یدرونش شاد و انعکاسش در ب

بادیساله از تا۳۲ رایسم     



 

 

 

484قسمت پیغام عشق   آقا نیما از گلپایگان 

 ی ق یحق  خود انیب

 هایگنج حضور ی و تمام زیعز یخدمت استاد شهباز  دیسالم و عرض خسته نباش با

 :گنج حضور 84۳از برنامه شماره   ییهاامیپ

 :آمده، گفته شده میسوره مر ۲۶تا  ۲۳ ة یکه از آ ح یبه مس میمر یداستان حاملگ  در

فراموش شده    ادها یمرده بودم و از    نیاز ا   ش یکاش پ  ی . گفت: اد یکشان  یی تنه درخت خرما  ی سواو را به   دن ییدرد زا»

 .« بودم

  ی روان ساخت«. » نخل را بجنبان تا خرما  ی آب   ی تو جو  ی پا  ریاو ندا داد: محزون مباش، پروردگارت از ز  ریاز ز کودک»

 «.زدیرفرو  تیبرا  دهیتازه چ

ام  رحمان روزه نذر کرده  یخدا  ی: برایبگو   یدیرا د  یکس  انیو شادمان باش و اگر از آدم  اشامیزن، بخور و ب  یپس ا»

 « .میگوی سخن نم   یبشر چ یو امروز با ه

باشد    دن ییدرد زا  یبه سخت   ی وقت   ی حت   ارانه یدرد هش  نیو همچن  ی که به هنگام درد و سخت  دیفهم  توانی داستان م  ن یا  از

پ  ا یو   د   شی اتفاق  از  بس  ی ذهنمن  دیآمده  با  اریما  باشد،  د   یی فضاگشا  دیظالمانه  مطابق  و  و  استان پس کرد،  از صبر 

 :کندی م ییو ما را راهنما شود ی م  دهییاز ذهن زا ت حضور اس یاریما که همان هش حیاست که مس یی فضاگشا

 «.زدیرفرو  تیبرا  دهیتازه چ  یرا بجنبان تا خرما نخل»

و    شودی )خرما( م  سببی ب   ی شاد  دنیهمراه باشد، باالخره نوبت به چش  یی که با فضاگشا  ی از هر سختپس   نیهمچن

 .مینیبی شده را مگشوده  یفضا  نیا یجهینت

از حدود  ذکر کردند که من پس   یشهباز  زیجناب پرو  یا(، نکته ۱۶۵۵  غزل شماره  ،یبرنامه )مولو  نیاز غزل ا  یتیب  در

 :سه چهار ماه خواندن متن برنامه متوجه آن شدم



 

 

 

484قسمت پیغام عشق   آقا نیما از گلپایگان 

 ۱۶۵۵شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی شموس   ییتندخو ،ینوعروس  تتق  در

 عالم  ک یبر بد و ن ، یخوش فسوس کندیم

هاست.  ی دگیخاطر همان پندار ما است که همان خوش و ناخوش شدن ما به   یواقع پرده و در  باشد ی پرده م  یمعنابه   تتق

. میکشی پرده م  کی   یخودمون و زندگ  نی ب  م،یشوی ناراحت م  ایها خوشحال و  ی دگیخاطر همانما به   یمنظور که وقت   نیبد

 ی هامقابل خواستهخداست که در ای یو سرکش هست که آن زندگ  خوعروس تند نو  کیپرده،  نیا ریدر ز دیگوی حاال م

انتظارات با قضا    نیدارد. ا  ی و مرکز عدم از ما انتظارات   ی زندگ  یعنیتندخو هست که    نیسرکش هست. و همچن  یذهنمن

پرده، خودش    نیاز پس ا  ی تا زندگ  رفتی لحظه را پذ  نیاتفاق ا  دیپس با  شود، ی م   ل یلحظه به ما تحم  ن یصورت اتفاق ابه 

 .را به ما نشان دهد

 ۱44۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش  هم

 تراش   نیبا چند  میهمه الش ما

به انسان    رونیب  یایدن  ریثأاز ت  ی را نماد  دنیو شن  رون یب  یایانسان بر دن  ریثأاز ت   یکه گفتن را نماد  شودی م  جان یا  در

کار را   نیما ا  قیطرباشد او از  یانجام عمل   ای  یزیبه گفتن چ  ازیکه اگر ن   میطلب کن  یاز زندگ  دیدانست. ما همواره با

  ی زیالهامات بشنود و ما چ  افتیعنوان منبع درخدا به   طورنیباشد. هم  داشتنانجام دهد، و تنها کار ما سکوت و سکون  

 .مینشنو  یجز حرف زندگ 

است که خدا و مرکز عدم وجود داشته باشد تا    نیبه ا ازیپس ن  ،یذهنعنوان من . به میهست زیچچ یو ه زیچاز جنس نه  ما

 .میشو  یگانگ یبرود و از جنس  نیاز ب   یذهنتراش من  نیچند
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 کنم ی م  یسع   تیب  نیبرود، با گفتن ا  ندهیکه به آ  کندی م   یو سع  کندی ع به قضاوت و مقاومت م که ذهن من شرو  هربار

 .و عمل کند و او بشنود د ینداشته باشم تا او بگو  یذهنمن یاز رو  یو فکر و عمل  نمیلحظه بب نیکه خدا را حاضر در ا

  ی در من وجود دارد. از سمت   یذهنمن  ییبفهمم دورو   کهن یبود که بدون ا  نیبرنامه گرفتم ا  نیکه از ا  ییهاام یپ  گرید  از

  ،یموقع رخ دادن اتفاق   گریاز سمت د  اموزد، یرا ب  ات یاب  نیها اکند و به آن  یرا حبر و سن  هیاست که بق نیدر تالش بر ا

سبب  به   طورنی کند. هم  گفته است، خودش عمل  ه یعمل به آنچه که به بق  در  تواندی دارد و نم  یکم   ییفضاگشا  ییتوانا

شادتر،    اریبس  مای خود واقع   کهنیااز من ساخته است، کما  گرید  تی شخص  ک یآزاد خود،    انیو عدم ب  یخودسانسور

 .باشدی تر و آزادتر م خالق 

  م،یخود را دنبال کن  ی ذات  یهات یشود و خالق  انیما ب  قیطرو خدا از  میاز خدا باش  یانیب  کهنی عنوان هدف خلقت، از ابه 

محتاطانه    شهیام و همنبوده   امی قیخود حق  ستیبای طور که مآن   وقتچ یه  ان،یسبب ترس از قضاوت جامعه و آشنابه 

از طرف کس   کردمی عمل م بد  ی که مبادا  در   یمعن   نیقضاوت شوم.  به   یاصل   یبرابر خواسته که  بخدا  خود    انیعنوان 

 .امرا دنبال کرده  یخودسانسور  ایخجالت   ایمانند ترس  یذهننم یام و رفتارهاغافل مانده ،ی واقع

که فقط در ما منحصراً وجود دارد و    ییهات یو ذوق و خالق  باشدی فردش م به خود منحصر  انیاز خلقت هر انسان ب  هدف

به  که ما نسبت   ستی افه یوظ  نیو ا  باشدی م   یهر انسان   ی قیخود حق  انیدنبال ببه   ی نباشد. پس زندگ   گریدر کس د  دیشا

 .م یارذوق و هنرمند درونمان دآن خودِ با استعداد و پر 

برنامة    به ب  84۳کمک  از قضاوت من  یناظر فکرها  شتر یحاال  ابراز و ب  ی سع   شتریام و بشده  ی ذهنترس  خودِ    انیدر 

 .رومی دارد م یهمخوان  یکه با زندگ امی قلب یدنبال آرزوهاو به  کنم،ی م امی قیحق

       توجه شما  سپاس از با

گان یاز گلپا ماین 
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 88۳برنامه شماره 

 ۲۵۵۳شمارة   غزلمولوی، دیوان شمس، 

 ؟ ییگوی نم  یکردیکه م ی مانیکجا شد عهد و پ

 ؟ یی جوی نم  دیرا کاو به جان و دل تو را جو یکس

 :شمس موالنا وانیاز د ۲۵۵۳شمارة   غزل

بلکه با وحدت کامل و مقاومت    ،یو خواستة ذهن  یدگ یگونه هماناز هر  ی خال  یکه با دل و جان و مرکز  ی انسان  مانیو پ  عهد

  ی عن یانسان    ی اصل  ت یهمراه است و خاص  د ید  رییکه با تغ  ی مانیو پ  عهد   .دیجوی را م   ی و قضاوت صفر، خواست زندگ

بدون مقاومت و    یبرابر چوگان زندگدر  یی که انسان را مانند گو  یمان یو پ  عهد  .آور است  ادیرا    یو جاودانگ   ییفضاگشا

 .کندی خود سعادتمند م  یروان و در کوقضاوت 

 ۲۱۳۰شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 سعادت او برد   یچوگان خورد گو  نیکه ا آنکس 

 او   یچون دل به گرد کو  دودی سر م  ی پا و ب ی ب

 .ستین فیو توص  انیقضاوت و خوب و بد کردن قابل ب یعنیکه با زبان ذهن  ی مانیو پ  عهد

 .ییو فضاگشا میاز جنس تسل ی مانیو پ  عهد

 .کندی م نای ب ی لحظه مستقر، و به چشم زندگ   نیو در ا  داردی باز م ندهیدر آ ی جووکه انسان را از جست  ی مانیو پ  عهد

 .کندی م زیداده و پره ص یآن را تشخ یهاها و قضاوت اشتباه ذهن، مقاومت دیکه د یاریاز جنس هش  ی مانیو پ  عهد

 ۱4۶۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 شمار  ی ب  یدو فرق   نیا انیم در

 جو والل اعلم بالسرار  سرمه

 .دهنده استاست که سازنده و ثمر  یدرخت شة یدارد و مانند ر میو تسل  ییاستوار در فضاگشا  شهیکه ر ی مانیو پ  عهد

که با وجود شاخ و  است    یادهیپوس  شةیدر مقاومت و قضاوت دارد، سست و مانند ر  شهیکه ر  یمان یعهد و پ  کهی حالدر

 .به بار نخواهد داشت یابرگ ظاهراً سبز، ثمره 

 ۱۱۶8 یال   ۱۱۶۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خردی م  یاست واف  ی چون واف عشق 

 ننگردی وفا م  یب  ف یحر در

 عهد  خیو ب   یدرخت است آدم چون 

 به جهد دیبای م ماریرا ت خیب

 بود  دهیپوس  خی فاسد ب  عهد

 بود  دهیثمار و لطف ببر وز

 و برگ نخل گر چه سبز بود   شاخ

 سود  ست ین  یسبز خ، یفساد ب با

خود جهد    یجنس اصل   ییاست که در شناسا  ی رو طالب انساناست از آن  یوفادار  یزندگ   یاصل   تیکه خاص  ییجاآن   از

 .کندی عهد خود وفا مها به  از آن  زیها و پرهی دگیهمان یی شناسا  ق یطرو از کندی و تالش م 
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انسان  ی زندگ د  ی طالب  با  که  با    یدید  یعنینظر،    دیاست  قضاوت،  و  مقاومت  شناسا  نیقیبدون  راه  و    ییدر  ذهن 

 .کندی اقدام م  شتریچه بهر  ییو فضاگشا میتسل قیطراز  دید  نیا رییآن و در راه تغ یهات یمحدود

  دارد ی م   یو گرام  ی لحظه را جد  ن یگفتن به اتفاق ا  ی و بل   ی به زندگ   مانیعهد و پ  ز،یکه با صبر و شکر و پره  یانسان   طالب

ها به دل راه  و از دست دادن   هااوردن یدست نه از ب  ی ترس  نیاست. بنابرا  نیناتریو ب  نیبهتر  ی زندگ   دیدارد که د  نیقیو  

 .دهدی نم

 8۹8 ی ال 8۹۵ ابیاتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 نیقی که هر که از  غمبریپ  گفت

 نید  ومی او پاداش خود در  داند 

 دش یآ ی را ده عوض م ی کی که

 دش یدگرگون زا  یزمان جود هر

 است  دنیجمله از عوضها د جود، 

 است   دنیضد ترس دن،یعوض د پس 

 سخا از چشم آمد نه ز دست  پس 

 نرست  نایدارد کار، جز ب دید

ی تاز اورنج کان میبا احترام، مر
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 گر یاز نوع د ی لیتبد

 گنج حضور  8۷۶از برنامة   یبخش 

  کی   لیاست؛ از جنس تبد  یخاص   ل یحضور، تبد  یاریبه هش  یذهناز منِ  ل یتبد  نیکه ا  دهد،ی م   ح یموالنا توض  جان یا  در

از منِ  یذهن. در منِ ستی ن  گریجسم به جسم د و    شهی م  لیتبد  گه یحالت د  ک ی  یِذهنبه منِ  ی حالت  کی  یِذهنانسان 

 !کنند. نه لیتبد یبهتر یِذهنمنِ  ک یرا به  یذهنمنِ  خواهندی که م نه یاز مردم ا یارینگرفتن بس  جهیاالصول علت نتی عل 

 ۳۵4۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شروق  ای یاندر غروب  یکشتن

 ماند آنگه نه مَشوق  ق ینه شا که

 لیاست، معشوق، منظور از کشتن همان تبد  اقیمنظور عاشق است، مشوق: آنچه مورد اشت  جان ی: مشتاق در اقیشا

سخت غروب  از  منظور  فضا  ،یذهنمنِ  یهای است،  شروق  از  منظور  بباز  یو  منظور  و  است  با    ا یاست:    نیا  تیشده 

و عشق    یکنی فضا را باز م  ایو    ، یستین  یذهنکه از جنس منِ   یشوی متوجه م  تاًینها  یکشی م   یذهنکه در منِ   ییهای سخت

 . کندی شده به ما کمک م باز  یو خرد فضا

و نه معشوق؛    ماندی است که نه عاشق م   یجور مُردن، مردن ن یو ا  شودی م  یذهنبه مُردن منِ منجر  تاًیها نهاحالت   نیهر دو ا

شده را درک کند؛ اگر با ذهن حاصل    لیتبد   زیچ  تواندی نم   گریذهن د  میشد  لیتبد  ی . ما وقتشودی م   کتایپس انسان  

  ماندی نه عاشق م  میشوی م  ل یبه او تبد  ی ! وقتمیدار  ی ذهن. هنوز منِمیانشده   لیپس تبد  م،یتجسم کن  میتوانی را م   لیتبد

 .ستین یی و دو نیّو نه معشوق، چون او از جنس تع

 :دیفرمای م زی عز ی موالنا گرید  یجا در

 ۳۲۰۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 ی ست یچه باشد؟ ن  یهست نهیآ

 ی ستی بَر، گر تو ابله ن  یستین

حاصل صفر شدن مقاومت و قضاوت در هر لحظه    نیو ا  ، یکن  فی خودت را تعر  ی نتوان  یعنیصفر؛    نِ یّتع  ی عنی  ی ستین

 .است

ما یسپاس فراوان، ش 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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