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 گنج حضور ۵2۵از برنامه  یاده یو خانواده گنج حضور،برگز زیعز یبه نام خدا، با سالم خدمت استاد شهباز

 1۸02 شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 من  اریبگردم گرد دل کز گردش بس  چندان

 من  کاریجان کند پ ی تن کشاند بار من ن  ی ن

که آن فکر مربوط به    پردی م  یلحظه در ذهن من فکر  نیدر درون ما به صورت خالء خودش را نفوذ داده است. در ا  خدا

لحظه به    نیدر ا  توانیدارم پس چگونه م  یو جسم   یماد  یاریلحظه من هش  نیا  ن،یاست بنابرا  یو جهان   یماد  یزهایچ

 گردم؟ گشتن گِرد خدا ب زهایگِرد چ یجا

فضا اتفاق    ن یدر ا  جانیلحظه است، تمام چهار بعد ما جان، جسم، فکر و ه  ن یا  رنده یدربرگ  یفضا   ست؟ یمست چ  جان

 .فقط فکرها و اتفاقات مهم هستند میکنی گمان م  میدر ذهن باش ی . تا وقتافتدیم

از درخت    ده یرس  ی اوه یو مانند م  رسد ی م  یار یهش  م،یچسبی م  زهایبا ذهن به چ  یالزم است. وقت   یهر کس   یبرا  ی ذهن  من

 . میشوی و در آن زمان است که ما از ذهن متولد م افتدی و م   شودی جهان جدا م

  میکه دار  میکنی و حس م   میکنی در بدن بروز م جانیو به صورت ه  میشو یفکر بلند م  ک یهر لحظه با    یاریبه عنوان هش  ما

  رش یلحظه و پذ  نی با ا  یحال به خدا زنده شد؟ با آشت   نیبا ا  شود ی چگونه م   نیبنابرا  م،یشویو دچار ترس م  میافتی اتفاق م

 . لحظه نیاتفاق ا

هر لحظه    د یزنده شدن با  ی برا  م،یکنی م  زهیلحظه ست  نیبا ا  شهیدر ذهن ما هم  رون، یدر ب  ایدر ذهن من است    ای  اتفاق 

 .میگِرد دل بچرخ اریکه بس میکن ی و آنقدر آشت میکن ی آشت

در   یخوشبخت   ی. ذهن در جست و جو آوردی رنجش، احساس گناه و... را به وجود م  ، یدر ما احساس ترس، نگران  اومتمق

 .دارد: قضاوت و مقاومت  تی جهان است، ذهن دو خاص
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و از بدها فرار    چسبدی هستند، ذهن به خوبها م   یمعنی و بدها ب   یخوب و بد کردن است، خوب ها با معن  یقضاوت به معن  -1

جنگل    نیو فساد کنار هم هستند، در پشت ا  یجنگل زندگ   نیاست که دست نخورده باشد، در ا  یمانند جنگل   ی. زندگکندیم

 .ردیمی م  یدرخت طرفو از آن  دیروی م  یپنهان وجود دارد، گُل   ینظم 

نداشته باشد وگرنه    ی ضیو مر  ی احت نار  یخوب باشد در خانواده کس   زیهمه چ  د یگوی را دوست دارد م  ی پارک  ی زندگ   ذهن

  ی سالگ   ۳0با هم است، اگر در    زیهمه چ  می مقاومت کن  دینبا  ی . در برابر نظم جنگل کنندی بد هستند و مرا ناراحت م   نهایا

 .میریرا بپذ نهایتمام ا د یدر حال افول و ما با گرید  یو بعض  هستند  ییما در حال شکوفا یدر زندگ زهایچ  یبعض  میهست

پس نور از آنجا    میباش  ده یهم چ  یآجُر رو  ی ادیو ما مقدار ز  دیایاست که نور ب  ن یمانند ا  میمقاومت دار  ی مقاومت: وقت  -2

که از خودمان در ذهن    یریکه آن تصو  میکنی . ما فکر مشودی م  تیهم هو  میو با مفاه  ندیبی را م  میذهن مفاه  کند،ی عبور نم 

 .میخدا هست ت یو ابد یدار شهیر  تینهایم ما بیهست تییما خدا ی ول  م،یما هست میدار

مقاومت    ق یعا  رسد،ی از خدا به ما نم   یاند و انرژگذاشته   قیعا  میدو س  نیا  نیاست که ب  میما و خدا مانند دو تا س  نیب  ارتباط

 .لحظه است  نیما در ا رش یماست و عدمِ پذ

  خورد؟ یم  یلحظه به چه درد نیا یمحتوا  دیگویو محتوا: ذهن م میلحظه فضا دار نیا در

 .خورد ی نم ی درد چ یبه ه دیگویم -1

برسم    یکمک نکند که من به زندگ   لهی وس  نیاگر ا  ندیبی م  ندهیدر آ  یبه زندگ   دنیرس  ی برا  یاله یآن را به صورت وس  -2

 .رنجمیم

  ن یما، خوشبخت نکند بنابرا  یذهن  یارهایاست که ما را خوشبخت کند و اگر بر اساس مع  له یوس  ک یهمسر    یذهن  یزندگ   در

. ما محتوا را  میکن ی به مانع و مسئله م   لیو تبد  میریگی را م  ی ما زندگ  ن یبنابرا  ، یما به خوشبخت  دن یاو مانع است، مانع رس



   

  

 

1029 پیغام عشق قسمت خانم الهه   

داشت. اگر    میخواه  یادیدشمنان ز  میبه دشمن کن  لیلحظه را تبد  نیا  میعادت کن  راگ  م،یکنی به مسئله م  لیو تبد  میریگیم

 .چرا وضع ما در ذهن آشفته است  میفهمی االن م م،ینیبی دشمن م  رونیباشد انعکاس آن را در ب  یدرون ما دشمن 

  مینیبی محتوا را م   ییکتای  یفضا  یلحظه به جا  نیو در ا  مینیبا ذهن خدا را بب  میخواهی لحظه ما م   نیدر ا  ست؟ ی چ  مغلطه

 .مغلطه هستند نهایا

  رنده یدر برگ  یبلکه فضا  میستی. ما بدنمان و اتفاقات نمیستیبا  د یبا  ی ول   میهست  دن یجهان در حال دو  ی در رفتن به سو  ما

 .میآنها هست

  ن ی.در دمینخواه  ی و از آنها زندگ  میو به سمت آنها نرو  می)ال( کن  کشاند ی خود م  ی ما را به سو  یآنچه که از جهان ماد   دیبا

 .ی )ال( کن تا به )اال اهلل( برس  کشاندی خود م  ی لحظه هرچه از جهان که تو را به سو نیدر ا  ی عنی)ال(  ندیگوی اسالم م 

  خواهد، ی از جنس او شدن، گِرد خدا گشتن کار کردن م  ی عنیگِرد خدا گشتن    م،یگردیکه باشد گرد همان م  ی ما از هر جنس   دل

  ی . وقت میدار  رش ی و پذ  میتسل  ی عنی  میگردیبار دور خدا م  ۴0بار،  ۳0  قه یدق  ک یدر    ی عنی  میگِرد دل بگرد  د یحظه باهر ل

بار بکشد، بار    ستیتن الزم ن  نیکه ا  میشوی و متوجه م  شودی وارد م  داباشد خِرد خ  اریگردشمان در عمل حولِ دل بس

 نهایشدن و... ا  نیتوقع داشتن و برآورده نشدن توقعات، فکر کمبود، رنجش، خشمگ  ،ی: تن ما بار نگران یعنیتن    دنیکش

 . تن هستند دنیبار کش

  ی خِرد زندگ   میدهی اجازه م ی عنیکار توکل است    نیاسم ا میو نگران باش  م یبار بکش دیو خداست، نبا ی ما خرد زندگ  پشت 

به نفع    فتدیب  ی هر اتفاق  میدانی و م   میکنیو صبر م  میکنی م   ین آشت و با آ  میکنی قبول م   افتدی م  ی از ما عبور کند و هر اتفاق 

 .نه تن  کشدی که خدا بار مرا م رایمن است ز

  د یرا با  ی و زندگ  م یزنده شو  دیزنده با  یِبلکه به زندگ ستین لهیوس  ی. زندگ دیخوش آ دیآ  ش یخِرد خدا باشد هرچه پ  ی وقت

در   خورد، ی به درد نم  یشمع منِ ذهن  م؟یکنی و شمع روشن م  میکشی آفتاب هست ما باز هم پرده را م یوقت   ایکرد. آ ی زندگ

 .درد است   ازو پر  ست یبرکت در آن ن میکن یذهن هر کار
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 1۸۳۷شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ره درشت من بار گران ز پشت من رفته

 بردبار من آمده برده بار من دلبر

  میو بگذار  میلحظه حولِ دل بگرد  ن یآن ا  یبه جا   م، یو نگران فردا باش  م یشب نخواب  ست ین  ازین رفته، ما ناز پشت م  بارِگران

بارِ گران    د یراهِ درشت است و با  نهایا  میدار  گران یو د  ی انتظارات از زندگ  یشود، اگر ترس، نگران   ی از ما جار  یخِرد زندگ 

راه    مان یبرا  ی زندگ  م یاجازه ده  میکن  دا یبا زحمت راه حل پ  نکه یا  یبه جا  م،یبندی را م  ی ندگ ها راهِ ز  نیبا ا  رایز  م یرا بکش

 .دیبگشا

از تو   ی اجازه بده زندگ  ی کن  ی زندگ   د یتو فقط با  کند؟ی کائنات را اداره م   ن یکه کل ا  ی عقل کل ای  داندیما بهتر م  ی منِ ذهن  ایآ

 .نیکن هم ف یکن و ک یرا زندگ  ی عبور کند و زندگ

و    اوریآنقدر به خودت فشار ن  ،یکن  یکار  چیه  دیتو نبا  ؟یگذاری چرا خودت را راحت نم   ؟یداریدست از سر خودت برنم  چرا

 .ی ده انجامیکار دیفکر نکن که با

  ی که تو بخواه  یا کار را نکن مگر بدن تو را خودت درست کرده   ن یفالن قرص را بخورم تا سالم شوم، نه ا  دیبا  یی گویم

 ؟ یناو را اداره ک

  ی آب زندگ   یو اجازه ده  یریلحظه را بپذ  نیاتفاق ا  ستیتنها کاف  ،یتو آن را درست کن ستین  ی ازیتو درست است ن  بدن

. ساطع شدن  مییو آرامش است ما هم از جنس خدا  ی . خدا از جنس شادستیاز تو عبور کند. دل معدن آرامش، خِرد و شاد

  ،یمردم آزار دن،ی د دن،کوچک یبد د ی من ذهن یتهایاست. از خاص  یبرکت خدا از ما شفا دهنده است، خدا از جنس فراوان 

جهنم    یبه سو  می دار  مینیرا بب  گران ید  ی خوشحال  میتوانی نم  ی کنند. وقت  ی مردم زندگ   نکه ینکردن و اجازه ندادن ا  ی زندگ

 .چرخد ی و گرد دل نم   چرخدی م  نهاید او دلمان گِر میروی ماده و حسادت م 
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 .میکه حولِ کان بگرد میکن یلحظه آشت  ن یآنقدر در ا ست؟ ی کار چ دیکل حال

 ز یعز یتشکر از برنامه گنج حضور و استاد شهباز با

 الهه 
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       به نام خدا

  ی از دفتر دوم مثنو ی اتیاب

 .کاردی مرتب خار م  اش ی که با من ذهن یخاربُن، انسان   ۀقص

 122۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 سخن آن شخص درشت خوش  همچو

 ره نشاند او خاربن  انیم در

 122۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 گر شدندمالمت  انشیگذر ره

 را نکند  نیبگفتندش بِکَن ا پس 

راه مردم خار م  یشخص  اندام سر  و درشت  م   شدندی م  یزخم   کهی و مردم   کاشتی خوش سخن  و    کردندی مالمتش 

خود را    نیمرکز زهر آگ  اشیی گو  اوهیاست که با    ی و قال من ذهن  ل ینماد ق  یخارها را برکن. خوش سخن   نی: اگفتندیم

 . دیآی بزرگ و درشت اندام م  ی لی به نظر ما خ  یمن ذهن میپوشانده است و چون ما ساِلح حضور ندار

 1229 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 ی آن خاربن افزون شد  یدم هر

 ی خلق از زخم آن پر خون شد یپا
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 12۳0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 ز خار یدیخلق بدر یهاجامه

 زار زار ی بخست شانی درو یپا

شده   نیبا ما قر  ی را که بر اثر عدم آگاه  یمن ذهن  ت یو هزاران خصوص  میکنی را انکار م  یمن ذهن  ت یما واقع  کهیزمان  تا

و دعوا    میشوی م   نیخشمگ  م،یکاری خار م  م، یشوی م  حوصله ی و ب   دیناام  م،یکاری خار م  میهر لحظه دار  م، یاست را نشناس

با هر حرف و    م،یکاری خار م  میو توقع دار  میرنجیم  م،یکاری خار م  میکنی م   دیو تقل  میشک دار  م،یکاریخار م  م،یکنیم

 .میرکای خار م م،ی دهی واکنش نشان م   یعمل 

 کنند،ی را خون م   یادیز  یو دل ها  روندی فرو م  انمان یخودمان و اطراف  یو به پا  شوندیم  شتریخارها روز به روز ب  پس 

 .کنندی حضور انسان را پاره پاره م ۀدرد و باور جام  یخارها نیا

 12۳1تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 بکن  نیبجد حاکم بدو گفت ا  چون 

 من ش یبر کنم روز  یآر گفت

 12۳2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 فردا و فردا وعده داد   یمدت

 درخت خار او محکم نهاد  شد

  ی رویوگرنه بر اثر ن  دیخارها را بر کن  نی: ا دیگویم  کارند،ی که خار درد و مقاومت م  ییبه انسانها  ستیکه زندگ  حاکم

خارها درون    ن یا  میشوی غلط است. ما که متوجه م  دنیکه درد کش  دیتا بفهم  دیکنی را جذب م   یشتریب  یجاذبه دردها

و    رنجمی نم گرید کنم،ی دخالت نم ی در کار کس گر ید شوم،ی نم نیخشمگ گرید کنم،ی خارها را م  نی: امییگوی ماست، م
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ما که ابتدا    یو خار دردها   ردگذی و فرداها و پس فرداها م  میکنی کارها را م   نیبارها و بارها ا  یتوقع ندارم ول   یاز کس 

 .شودی م  لیتبد  میعظ  ینبود به درخت  ش یب  یابوته 

 12۳۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 وعده کژ  یحاکمش ا  یروز گفت

 آ در کار ما واپس مغژ  شیپ

گشوده    یفضا  ن یبار فضا را باز کن و در ا  کی وعده کژ؟    یا  یستی : چرا صادق ندیگوی به خاربُن م  ست یکه زندگ  حاکم

 دهینگذار و با مرکز همان  رون یرا از مرکز عدم ب  ت یپا  ی )واپس مغژ( به معن  ی مقاومت و قضاوت  چ یبدون ه  یول   ا،یشده ب

 . عمل نکن 

 12۳۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 بدان  نی که فردا ا یی گوی که م تو

 زمان دیآی که م  ی بهر روز که

  ی که تو سپر  یی بدان روز و شب ها  کنم،ی کار را م  نیا  ندهی: در آییگو ی و م  یروی و به زمان م  ی پوشان ی حظه را مل  نیا  تو

 .شوندی م تری قو تیخارها  یکنیم

 12۳6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شود ی تر مدرخت بد جوان  آن

 شود ی و مضطر م ریکَننده پ نیو

حسادت و بُخل    ،یرا به درد، خشم، ترس، نگران   ی زندگ  ۀ زند  یروین   رایز  شود ی هر روز جوانتر م  یکاری که م  ی خار  درخت 

 .یشو ی و خودت روز به روز فرسوده و ناتوانتر م یکنی م ل یتبد یش یاند ی ابیو کم
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 12۳۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 در قوت و برخاستن خاربن

 و در کاستن یریدر پ خارکن

و    ی شوی م  ریو پ  یآوری در برابر آن طاقت نم گرید  یاتر شده و تو که فرسوده  شودیو بزرگتر م  شود ی م  تریخار قو ۀ بوت

 .یکنی خودت را نابود م

 12۳۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 هر روز و هر دم سبز و تر خاربن

 هر روز زار و خشک تر  خارکن

 12۳9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 رتریتو پ شودی تر مجوان   او

 زگار خود مبرباش و رو زود

باطراوت ندارد، پر    ی باغ جانت گُل گرید  ،یشوی و خشک تر م  فتریو خودت ضع  شوندی تر مروز به روز سبز و تازه  خارها

 .کرد یروزگار خودت را تباه نخواه  ،یندازیو آنها را ب ی کن ییلحظه که خارها را شناسا نیاز خار است، ا

 12۴1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 ی خود خسته شد  یاز خو بارها

 ی آمد حسی سخت ب  یندار حس 



 

 

 

1029قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

و از من    یاشدن مرکزت گذاشته  دهیرا با همان  ییچه خارها  یآورد که متوجه شو  شیرا پ  یاتفاقات   تیبرا  یزندگ  بارها

 .یرا ندار یتو را آلوده کرده است و ذوق و حرکت زندگ یهاچون حس  یاخسته شده  اتی ذهن

 12۴2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 کسان گر یز خسته گشتن د گر

 ز خُلق زشت تو هست آن رسان  که

خارها   نیاند و اتو هم از دست تو خسته شده  انیاطراف ،یرسانی نم بیتنها به خودت آس یصفات زشت من ذهن نیا با

 .یرسان ی زشت را به آنها هم م یو خُلق و خو

 12۴۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 یاز زخم خود نه  یبار ی غافل 

 یاگانه یو هر ب  شی عذاب خو  تو

که هم    یدان ی و م   ینیبی م   دلت فرو رفته را  ی به پا  هایدگیکه از خار همان  یی دردها  یول   یاغافل شده  اتی به من ذهن  تو

 .یدهی را عذاب م گرانیو هم د  یعذاب خودت هست 

 12۴۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 و مردانه بزن   ریتبر بر گ ای

 بکن بریدر خ نیا  واری عل   تو

است و هفت در محکم    یی کتای  یجان و فضا  نهیبود، مد نهیمد  یکی بود که هفت دژ محکم داشت و در نزد  یاقلعه   بریخ

شدن ما هفتاد    ده یغلط و همان  یبلکه در ذهن بر اساس باورها  ست،ی دل ما ن  ی عنی  نهیاست که در مد  یناپسند  یهاصفت

 .میاساخته  مانی در محکم با من ذهن
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  یی با تبر حضور و شناسا  ایخارها را بکن،    یها  شهیو ر  بریدر خ  نی همت کن و ا  یمثل حضرت عل   ای:  دیگوی م  موالنا

 .کن ی انسان وار بدون آزار و خار کاشتن زندگ

 12۴۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 خار را  نیبه گلبن وصل کن ا ای

 را  اریکن با نار، نورِ  وصل

ت را  چون موالنا بشو که نور بزرگان آتش وجود  یبزرگان  نیهمنش  ی عنیبزن    وند یگُل پ  ۀخارها را با بوت  نیا  نکهیا  ای

کار   ن یتا نارِ تو نور شود، ا  ی زنی م  تیرا بر آتش دردها  ی آب زندگ  ، ییو کم کم با صبر و شکر و فضاگشا  کندی خاموش م 

 .ردیگی کم کم و با قانون مزرعه صورت م 

 1۳۳۳ تی دفتر اول ب  ،یمثنو ،یولوم

 اندک آب بر آتش بزن  اندک

 بوالحزن ی شود نار تو نور ا تا

  و افسرده ن یبوالحزن: غمگ*

 12۴6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 که نور او کُشد نار ترا  تا

 او گلشن کند خار ترا   وصل

موالنا چراغ حضور را    کند،ی نور خرد بزرگان آتش نفس ما را خاموش م  م، یشوی م  نیچون موالنا قر ی ما با بزرگان  ی وقت

خودت را    یعنیدامنت حفظ کن    ریچراغ را ابتدا به ز  نیا  :دیگویو م  میشو  داریب  نیتا ما از خواب سنگ  دهدی به ما م

 .کارمی خار نم  گریام و درا شناخته امی حضور دارم و من ذهن   گریمطرح نکن، من د
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 ۵6۳شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 داری دامنش م  ریبه ز  داریدل ب  نیا چراغست 

             گنج حضور ارانیسپاس از برنامه گنج حضور و هم  با

از کرج  باید
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 ی انتخاب ات یو اب 21۳۳غزل  9۳0برنامه  ن، ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 نام خداوند عشق   به

 21۳۳شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 شو  دار یرفت شب، ب نیشو، ه دار یشو، ب  داریب

 شو   زاریهم ب شی شو وز خو  زاریشو، ب زاریب

شو و    دار یب  " کردن عبارات    دیها را با سه بار تاک  ی دگ یشدن از خواب همان  دار یب  ت یاهم  زیعز  یاول غزل موالنا  ت یب  در

ها    یدگیاز خواب همان  ییرها  ی معنا، که برا  ی جهان ماد  نیو هدف و مقصود آمدن ما را به ا  کندی عنوان م  " شو  زاریب

از    ی ستیبلکه با  م،یبطلب  یزاریها ب  یدگیخودمان از همان   دیالزم است و نه تنها با  مانی جستن از خود و من ذهن  یزاریب

و هم آنها   مییبجو یزاریهم ب یگذارهیرا در آنها سرما ی و خرد زندگ یاریکرده و هوش نهیکه در مرکزمان نهاد ییزهایچ

 .میرا ال کن

 21۳۳شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 ی وسف ی  فروشدینک م  یاحمق  ک ی ما مصرِ در

 بازار شو  یِسو  نکیمرا، ا یداری نم  باور

انتخاب خود را از    یی که حق توانا  م،یشوی م  خود یآنها آنقدر مست و از خود ب  تیها و جذاب  ی دگیما در همان  نیهمچن  و

  ی ابیدست  یدرونمان را برا  تییو خدا  تی وسفیرفته و گوهر و جوهر    شی خود پ  ی و نادان  تییاحمق  یدست داده و به سو

. و خود را در آنها  میفروشی جمله پول و مِلک و مقام و مدرک م   از   یجهان ماد   نیا  ی و آفل و گذرا  ارزش ی ب  یهابه ثروت 

  .به آن را فراموش  ی الست و وفادار  مانیپ  قدم و  نیو اول  ریو اس  یزندان 
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 2۸۴2شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 قِدَم را؟  ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

و    میو تسل رش یبرداشتن و مرکز عدم و پذ کو یکه با ن ست ییقدم ما فضاگشا ن یو آخر نیتریی و نها نیو مهمتر  ن یاول  و

 .گرداندی نظر را به ما القا م دیو د  نیعدم ب یاریکه هوش رد،یگی سکوت صورت م 

 2021شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 جوان  یا  ز،یشد، زود برخ صبحدم

 بَربند و برس در کاروان رَخت

 2021شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 ی ارفت و تو غافل خُفته کاروان

 انیدر ز  ،یان یدر ز ، یانیز در

شد و به کاروان عشق و    داریها ب  یدگیاز خواب همان  یستیاست، با  دهیصبح عاشقان و زنده شدن به او فرا رس  نکیا

و غافل    ستیکاف  گریها د  یدگ یدر خواب همان  دنیخفتن و خواب  وست،یهستند پ  یو در لحظه جار  ریکه در مس  یزندگ

 .ستی کاف  گر یهم د است  انیزنده در آن در جر ی لحظۀ زنده حال که زندگ نیبودن از ا

 2909 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاشه ی کُن اِحْتِما ز اند اِحْتِما

 هاشهیو گور و دلها ب ریش  فکر
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 2910 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بر دواها سرور است اِحْتِماها

 گَر است  یِفزون   دنیخار زانکه 

 2911 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 نیقیاصلِ دوا آمد  اِحْتِما

 نیکن قوّتِ جان را بب اِحْتِما

  د یبا  سازدی و ما را با خود غرق م  بنددی در ذهنمان نقش م   یدر پ   یکه مسلسل وار و پ   دهیهمان   یهمچنان از فکرها  و

  ن یقیرا از ما دور و به ما    د یو احتما کردن شک و ترد  زیکردن سرور و ساالر همه دواهاست و پره  زینمود، پره  زیپره

 .دینمای م حضور را در ما دو چندان   یاریو هوش دهدی کامل م

 21۳۳شمارۀ   شمس، غزل  وان ید  ،یولوم

 تو را گلگون کند یِکند، رو چونی تو را ب  چون ی ب

 گلزار شو  یِ کند وآنگه سو رون یاز کَفَت ب خار

  ی و همواره به دنبال چون و چراها  شناسد ی را نم   ی چونی است که: ب  نیا  ی ما در من ذهن  ی احمق  یهااز نشانه   گر ید  ی ک ی  و

  ارزش ی ب  یزیدرونمان را به پش تیوسفیآنها    لهیکه به وس  ،یو سواالت ذهن یذهن  یو به دنبال سبب ها گرددی م  یذهن

ا   است  چون ی ب  یکه خداوند و زندگ   ی در حال  م،یفروشیم او و  امتداد  او گُل حضور ما را    یو چرا  چونی ب  نیو ما هم 

و    آوردی م   رونیب  اشیزدیما را از درون با دم ا  دۀیهمان  یاو خارها  ی و چرا  چونی ب   ن یو ا  گرداندی و باز م  شکوفاندیم

 .گرداندیم  لیدتب تش یوسفیو گل و گلزار حضور  نیما را به بهشت بر ی و اجتماع   یشخص   ی و زندگ  دینمای م یاریآب
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 6۳۸شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 د یایگشت، چنان راست ن نیچنان گشت و چن

 د یکه چند دیمدان د،یکه چون دیمدان

 : یستیبا  گرید ی به عبارت ای و

کار را انجام بدهم زودتر به او    نیکه، اگر ا  میین نگوو همواره با ذهنما  م یشدن و حضور نباش  ل یذهنمان به دنبال تبد  با

 ی ریگحضور خود را اندازه   زانیم ی با خط کش ذهن ایو  کنم،ی م رییقدم بردارم تغ ر یمس نیاگر در ا ا یو   شومی م  کینزد

 .ردیگی که همراه با مرکز عدم صورت م ستیی قدم من فضاگشا نیتری و اساس  ن ینکنم چرا که اول

 21۳۳شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 به خون؟ یی تو هر مکر و فسون، خون را چرا شو مشنو

 شو   خواریقدح شو سرنگون، وآنگاه دُرد  همچون

  ی ن ها همه مکر و افسو  نهایاست گوش فرا ندهم چرا که ا  یی درون ذهنم که به دنبال چون و چرا  یهمواره به صداها  و

را با ذهن    آوردی بوجود م  مان یکه ذهن برا  ییهایگرفتار  نیا  م یتوانی و ما هرگز نم   دارد، ی و مرا در ذهن نگه م  ستیذهن

  ستیو خرد زندگ  یرویاتفاق لحظه شدن و با کمک ن  میو تسل رشیو پذ ییبلکه با فضاگشا  م،ییساز مان حل نمامسئله 

 .میکن  ییرمزگشا میتوانی که م

ساخت و واژگون و    ی ها خال  ی دگیاز همان د یشست و پاک نمود، ذهن را با  توانی خون را با خون نم  میدانی که م  ی حال  در

او   ی عشق اله   یو آن موقع با مرکز عدم است که شرابها  ی را خال  میاکرده نه یمان نهادرا که در درون  یزیهر چ ی ستیبا

 .سازد   یم  رابیرا س نمانینازن ود و وج   شودی م ریدر چهار بُعدمان سراز  یدرپ ی پ
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 ۳222 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 را  شیدستۀ خو غ،یتراشد ت یک

 را  شی ر نیسپار ا  یبه جرّاح  رو،

  باشد ی م  ی به جراح ماهر و زبردست زندگ  ازمندیچرا که ن  د، یخودش را درمان نما  تواند ی هرگز نم   ده یهمان  ماریذهن ب  نیا  و

 .رها سازد های دگ یکه بتواند آن را بهبود بخشد و از همان

 21۳۳شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 عاشقان  بِیآسمان، آمد طب یِ ندا آمد

 شو   ماریشو، ب ماریتو، ب شِ یپ  دیکه آ یخواه 

که درونت را    میبه گوش، که ما منتظر یخوش زندگ   ی است و ندا  دهیها فرا رس  ی دگیاز خواب همان  یداریزمان ب  اکنون

خود، و دست کمک   یو اقرار به عجز و ناتوان  ،یادچارش شده  یکه در من ذهن  ییهایماریو اقرار به ب  ، یینما  یپاکساز

 .در لحظه حال مستقر ساز ندهیگذشته و آ یمجاز زمان دراز که مرا درمان کن، و از دو  مانیبه سو  ازیو ن

 1۷شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 را که بازآ الصال  ندا از آسمان جان  آمد

 خوش اهال و سهال  مرحبا ی ناد ی گفت ا جان

را که مرا به    ی زندگ   ی برانم، تا ندا  هیرا به حاش  میهای دگ یدرونم را باز کنم و همان  یکه  فضا  رمیگی م   جهیپس حال نت

که من حاضرم و ناظر که به تو زنده    میآمد بگو  بشنوم، و با گوش و دل و جانم به او خوش   کندی خود دعوت م  ی سو

 .گردم

 .کند یکوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتها یکه خرد ب  ی : وقتانیدر پا و



 

 

 

1029قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

 ۳0۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یز غم مُرده که دست از نان ته  یا

 ست؟ ی ترس چ نیا  م،یست و رحغفور چون 

 د یو سالم بمان  یانرژ پر

 ، خدانگهدار شما ممنون ی لیخ

از زاهدان   ،یزهرا سالمت
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  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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