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 و جامه  باریچراغ اول: جو

 گنج حضور  ۸۷۳برنامه  -  ۳۹شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 که به جوبار بُوَد، جامه بر او بار بُوَد  هر

 !است و گران خرقه و دستار، مرا انیز چند

ما را به حرکت و رقص و شنا    خواهدی است و م   یما جار  رونیدر درون و ب  یآب زندگ   .میهست  یزندگ  باریدر جو  ما

  ، یکننده زندگزنده  انیجر  نیهم خود با هماهنگ شدن با ا  م،یآب حرکت کن  نیکه ما نرم و روان در ا  خواهدی . م اوردیدرب

و طرب   یها ازطریقِ ما همراه با شادیی بایعشق و خلق ز  پراکندنکه   ی و هم به منظور زندگ  میرا تجربه کن ل یاص ی شاد

به سکون و ثبات    یاریبه هش  یاریبا سوار شدن هش  یعنی.  میقرار است ساکن روان بشو  ما  .میکن  دایاست، دست پ

  ما اصالتاً  پس   .شود  یو عشق ازطریقِ ما و با عمل ما در جهان جار  م،یشو  یجار  م،یحال روان باش  نیو اما در ع  م،یبرس

ما   یهای دگیما است. اما همان   یاریهش  ت یآزاد و روان که خاص  صورت کامالًآن هم به   م،یرا دار  باریجو  نیامکان شنا در ا

در آب راحت شنا کند. چون    تواندی که جامه بپوشد نم  ی. کسمیهستند که بر تن کرده باش  یادردها مانند جامه  مخصوصاً

شنا کردن آزادانه در    ی. براکندی م  دایپ   تیاهم  قدرنیا  های دگیاست که انداختن همان  لیدل  نی. به همشودی م  نیسنگ

 .میندازیخود را ب یهای دگیهمان د یبا ،ییکتای یفضا

 ی وحش  ی آهو ،یدوم: زندگ   چراغ

 گنج حضور  ۸۶5برنامه  -  4۰4شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 رها کن  دیآهنگ لِقا کن، خمش و ص همه

 وُحُوشت  دیشود آن ص سّر یم تیخموش  به
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  م،ی. اما اگر ما خاموش باشزدیگری از ما م  میدوی با ذهن دنبال او م   ی است. تا وقت   ی وحش   یبایز  ی آهو  ک یچون  هم   ی زندگ

  ی وقت خود زندگآن   م،یبا ذهن بردار  یزندگ  بیو دست از تعق  م،ینیجا بنش   کی آرام و ساکت در    م،یذهن خود را ساکت کن

 .ردیگی و ما را کامل دربرم  دیآیم

 اهلل وقت َ مَع  یل سوم:   چراغ

 گنج حضور  ۸۶۱برنامه   -  2۹5۹ تیدفتر چهارم از ب  ،یمثنو ،یمولو

 : بهرِ شاه، مبذول است جان گفت

 ان؟یاندر م عیشف  دیچرا آ  او

 اهلل وقت بود آن دَم مراَ مَع  یل

 ی مُجتَب ی ّ نَب هِ یف سَعْیَ ل 

 مییگوی م  م،ی کنی باز م   میتوانی فضا را تا م  م،یشوی کامل م  میکه تسل  یو سکوت مطلق ذهن، وقت  یلحظات خاموش   در

شدن ما با خداست. مولنا و حضرت    یکیدرست همان موقع وقت    م،یکنی دانستن نم   یبرا  یو تالش  «دانمی من نم»

  ن ی. تجربه امی شوی م  ی کیکه ما با خدا    یات ظلح   یعنی.  کنندی م  ادی«  اهلل وقتَ مَع   یل   »عنوان  لحظات به   نیرسول از ا

بهتر    م،یباش  میتسل  شتریما بهتر باشد و ب  ییما دارد. هرچقدر فضاگشا  ییو فضاگشا  میتسل  تیفیبه ک  یلحظات بستگ 

 .می شدن با خدا را تجربه کن ی ک یلحظات  نیا  میتوانیم

  ت یب  کینه    جان،یه  کیفکر، نه    کینه    م،یرا با خود ببر  یزیچ  دیلحظات ما نبا  ن یکه در ا  جاستن ینکته مهم در ا  اما

شدن    یکی  یدر فضا  ی و کس   رند،یواسطه قرار بگ  یکس  ای  یزیرا. اگر چ  یگریانسان د  چیو نه ه  ی شعر، نه استاد معنو

 .میاداده   سترا از د  « اهلل وقتَ مَع ی ل »لحظه   گرید د،یایما با خدا ب
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  یی اما انجام عمل فضاگشا  م،یکن  یی فضاگشا  د یبا  میریبگ  اد یکه ما    ندیایبا ما ب  توانند ی م   ییتنها تا جا  زین  ی معنو  د یاسات

  ی کسچیمورد نه تنها ه  نیتوسط خود ما انجام شود. در ا  ارانهیهش  دیبا  ،یشدن ما با زندگ   یک یخود و    یی در حد نها

خود ما و    نیآوردن فاصله و مانع ب   گر،یاز طرف انسان زنده به حضور د   یحت   ی به ما کمک کند، بلکه هر کمک   تواندی نم

 .شودی شدن ما با خدا م  ی کیاست و مانع  ی زندگ

 جرعه آخر با خود ما است   دن یچهارم: سر کش  چراغ

 گنج حضور  ۸۱4برنامه  -  ۱۷شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ما  هوشِینشسته گوشِ ما، مست و خوش و ب  یخَلق 

 « !گدا ی شاه آ، ا  یِزنان در گوشِ ما که: »سو نعره

به ب  دهی به حضور رس  یهاانسان  ا  ییهااند، چه آن خدا زنده شده   تینهای که  هستند و چه    ی فُرم خاک  ن یکه هنوز در 

ما را    ریمس  نیها در اما هستند. آن   دنیاند، مشتاق و منتظر به حضور رسرها شده   یکه گذر کرده و از فُرم خاک  ییهاآن

جرعه آخر،    دنیکه نوش  جاست ن ی. اما نکته ادیتوانی هم م   شما  ندیگوی و م  کنندی م  ق یها ما را تشو. آن دهندیم  یاری

قدم آخر    دی. هرکس باشودی مرحله ذهن، تنها توسط خود ما انجام م   نیو گذر کردن ما از ا  یاریکامل هش  لیتبد  یعنی

او    یجاکار را به   نیا  تواند ی نم   ی به آن طرف جو برود، کس   د یرا خودش بردارد، جرعه آخر را خودش بنوشد. خودش با

 .انجام دهد

 .پنجم: خدا هر لحظه در کار است که ما را زنده کند  چراغ

 گنج حضور  ۷۱۹برنامه   - ۱22۷شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 نو آرد   وهیش  ک یلحظه و هر ساعت  هر

 نش یشیپ وهیو نادرتر زان ش نتریریش
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او    ی است، و منظور اصل  ی دیآورد. خدا در هر لحظه در کار جدی م  د ینو و جد  وه یش  ک ینو است، هر لحظه  نوبه   ی زندگ

آورد  ی ما م   یرو  ش یزنده کردن ما. اتفاقات را در پ  ی است برا  اقیپر از شوق و اشت  یزنده کردن ما به خود است. زندگ 

 .میتا با گشودن فضا در اطراف آن، به او زنده شو

 ی است و ظاهر او باز ی ششم: باطن او جد  چراغ

 گنج حضور  ۸۷۱برنامه   - ۳۰۱۳شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یی در آخِر زمان، کرد طرب ساز اری

 ییاو جدّ جد، ظاهر او باز  باطن

  یاست، و آن را باز  ی ظاهر زندگ   یعنیاتفاق ظاهرِ او،    نیا  میبدان  دیما گذاشت، ما با  ی رو  شیرا در پ   ی اتفاق   یزندگ   ی وقت

است. باطن او   ی . اصل، خدا و زندگ میو منقبض بشو میریبگ  ی. نکند اتفاق را جدّمیو فضا را در اطراف آن باز کن میریبگ

باطنِ او که زنده شدن به خدا است    دی. پس بایعدم است و زنده شدنِ ما به زندگ   یاست، همان فضا  یجدّ  که کامالً

 .میریبگ یلحظه است را باز ن یو ظاهر او که اتفاق ا میریبگ ی را جدّ

 دیآی لحظه م نیازطریقِ اتفاق ا ی هفتم: زندگ چراغ

 گنج حضور  ۸۷۷برنامه  -  ۸۳۷شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 کرمند و نگران  رخواریش

 د یآ یکه مادر ز کجا م  تا

که منتظر است که مادرش از کجا   رخوارهیکودک ش کی به خدا زنده شوند. درست مثل  کهنیمنتظرند. منتظر ا هاانسان 

کرم خودش را    ریتا ش  دیآی از کجا م  یزندگ   بامعنا است. واقعاً  یل یخ  تیب  نیدر ا  «کجا»دهد. کلمه    ریتا به او ش  دیآیم

لحظه چه است،    ن یاتفاق ا  ند یبب  کندیخردمند هر لحظه نگاه م  انسان  «لحظه.  نیجواب: ازطریقِ اتفاق ا»به ما بدهد؟  
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اتفاق    پس.  لحظه به خدا زنده شود  کیبه    «ناگاهان»تا    کندی کار را تکرار م  نیا  قدرنی. اکندی فضا را در اطراف آن باز م

  ل ی دل  نیکند، بلکه مهم است به ای بدبخت م  ایاست و ما را خوشبخت    یخاطر که جد  نیلحظه مهم است، نه به ا  نیا

. پس خدا ازطریقِ اتفاق  میبه خدا زنده بشو  میتوانی لحظه م   نیدر اطراف اتفاق ا یی گرفتنِ آن و فضاگشا یکه ما با باز

و با گشودن فضا در اطراف    میاست را بشناس  دهیلحظه رس  ن یمبدّل اتفاق ا  اسکه در لب  ی شاه  دی. ما بادیآی لحظه م  نیا

 .مییلحظه به شاه خوش آمد بگو نیاتفاق ا

 گنج حضور  ۸۷۶برنامه   - منسوب به مولنا 

 خواهم که باشد شه شناس  یادهید

 شناسد شاه را در هر لباس  تا

 هشتم: دام و سبب  چراغ

 گنج حضور  ۸۷2برنامه  -  ۷۱شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را   یبُد ن،ینه عشق شمس الدّ اگر

 زِ دام و از سبب ما را  ،یها کجا بود فراغت 

است که    نیبرخورد اول ا   نوع  .میبا آن برخورد کن  میتوانی آورد، ما دو گونه می م  شی لحظه را پ  نیاتفاق ا  ی زندگ  یوقت

و اگر اتفاق به ظاهر بد است،   شود،یما م  ی بدبخت ای یاتفاق باعث خوشبخت نیکه ا میو تصور کن میریبگ یاتفاق را جدّ

  ن یدر ا  معموًل.  میافتی و به دام اتفاق م  م،یریگی م   یلحظه را سبب اتفاق بعد  ن یحالت اتفاق ا  ن ی. در امیمنقبض بشو

بلکه اتفاقات    م،یاده یساز را در پشت سر اتفاقات ندسبب   یافتند. چون ما خدای حالت اتفاقات بد و ناگوار پشت سر هم م 

 .میافرض کرده ی را سبب اتفاقات بعد
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که سبب    ستیاتفاق ن  نیکه ا  می. و بدانمیو در اطراف آن فضا را باز کن  میریبگ  یاست که اتفاق را باز  نیدوم ا برخورد

که ما در    ییلحظه از فضا  نیحالت اتفاق ا  نیساز در کار است. در اسبب   یبلکه خدا  شود، ی ما م   یبدبخت  ای  ی خوشبخت

ما    ی داریب  ینحو در راستا  نیو اتفاق را به بهتر  شود، ی م  ی جار  نفکاامر کن   رد،یگی برکت م  میکنی ها باز ماطراف آن 

 .دهدی م رییتغ

 رفتن با امر کن ش ینهم: پ  چراغ

 گنج حضور  ۸۷۶برنامه  -۳5۳۶و  ۳5۳5ابیات دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 ی را هَجْر چون بفراخت ی مصطف

 ی انداخت ی را از کوه م  ش یخو

 مکن نی: هلشیجبرئ  یبگفت  تا

 تو را بس دولت است از امرِ کُن  که

. در  میهرچه زودتر به خدا زنده بشو  میو بخواه  میعجله بکن  ییممکن است ما در جاها  ،یزنده شدن به زندگ  ریمس  در

م   نیا وارد ذهن  م  میشوی حالت  کوه همان   میخواهی و  از  با ذهن خود  را  زنده شو  میندازیب  های دگیخود  به خدا  .  میتا 

فکان خدا  به خدا، ازطریقِ هماهنگ شدن ما با قضا و کن  ن راه زنده شد  نیترعی. سرستین  یراه درست  نیا  کهی درحال

  ی بر رو  میکه اگر تنها تمرکز خود را بگذار  ی عنی  .«میرسی م  یادیما از امرِ کُن به دولت و بخت ز »است. به قول مولنا،  

وقت  آن   م،یکنآورده است، و در اطراف همان اتفاق فضا باز    ش یلحظه پ  ن یما در ا  ی را برا  ی قضا چه اتفاق   اآلن   کهنیا

وجه در    نیما را به بهتر  رون ینفع ما عمل کرده و درون و ب(، به شودی بشو و م  دیگوی خدا م   کهن یا  ی عنیفکان خدا )کن

 نیترعیفکان، سرشدن امر کن  یلحظه و جار  نیدر اطراف اتفاق ا  ییدهد. فضاگشا  رییزنده شدن به خدا تغ  یراستا

 .راه زنده شدن به خدا است
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 .است به الست ی پاسخ بل ل،یو طرب اص  یدهم: شاد  چراغ

 ۱۸25شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 من  یطربم طرب منم زهره زند نوا من

 من  یکند برا  وه یعاشقان ش انیم عشق 

تر معادل پاسخ مثبت ما به عهد الست  ما، و از آن مهم  یع یبخش است، بلکه حق طبنه تنها لذت   لیو طرب اص  یشاد

و انقباض   یبا فضابند اگر  .میدهی و ما دو جور پاسخ م   ، یتو از جنس من هست  ایکه آ پرسد ی است. خدا هر لحظه از ما م 

ب ذهن  شاد  میفتیبه  نکن  لیاص  یو  تجربه  نم   م،یرا  وفا  الست  عهد  باش  اما.  میکنی به  داشته  و شکر  با    میاگر صبر  و 

تو از جنس    ایآ »:  پرسدی گاه در جواب خدا که مآن  م،یخود را نگه دار  ل یو طرب اص  یو انبساط درون، شاد  یی فضاگشا

 .«بله، از جنس تو هستم»: میدهی ، پاسخ م«؟یمن هست

 میزیرا نر ی: شراب زندگ ازدهمی چراغ

بزمشان شراب    یمهمان داشت و از غالمش خواست برا  یریکه ام  میداشت  ۳4۳۹ت  یب  یاز دفتر پنجم مثنو  یداستان   در

شراب او را شکست و شراب    یغالم را گرفت و سبو  ی جلو  یکار را کرد، اما در راه بازگشت، زاهد  نیو غالم هم ا  رد،یبگ

  ی ذهن کند، اما ما با منِ  ی شراب خود را به ما بدهد و ما را مست زندگ  خواهدی خدا هر لحظه م   کهن یاز ا  یل ی. تمثختیر

 .  میو هدر نده میریرا بگ یشراب زندگ  دی. ما بامیدهی و هدر م میزیری خود شراب را م 

وجود خود تجربه    یهاسبب و طرب و عشق را در تمام سلول ی ب  یشاد   دی. بامیکن  یرا تمام و کمال زندگ   ی زندگ  دیبا

در    یگریاست. از کجا معلوم فرصت د  ی وقت زنده شدن ما به زندگ   اآلن   ن یکوتاه است. هم  ساندر فُرم ان  ی . زندگمیکن

 م؟ یکن دایپ  یگرید یجا
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 گنج حضور  ۷۳5برنامه   - ۱42۹شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 د یآ ش یدولت به پ نی که ا دیبا  یقرن م هزاران

 زمیبار بگر نی دگر بارش اگر ا ابمی کجا

 کار است ی کاره، بدوازدهم: همه   چراغ

 گنج حضور  ۸۷۶برنامه   - 2۳۷2شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یدیکه سبکسار چو ب ،یاز آن بار ندار  تو

 همه کاره ی که شدست ، یاز آن کار ندار  تو

  م، یگاه باشزنده شدن به خداست. اگر گه  یو اساس   یاه یکار زنده شدن به خدا، شرط پا  یتمام تمرکز بر رو   گذاشتن

ما را    های دگیاگر همان  م،یو ساعت بعد فضا را ببند  میکن  یی ساعت فضاگشا  ک یاگر    م،یکار نکن  ی و زمان  میکار کن  یزمان

معنا   نیبه ا نی کاره است. اچیکاره، ه. و همهمیشوی کاره مهمه م،یرخود بردا  یکار رو یبه خود بکشند و تمرکز را از رو

  یمعنا است که هر کار ن یبلکه به ا م،یانجام نده  رونیدر ب  یو کار  میشغل و حرفه نداشته باش  ا یدن ن یکه ما در ا ست ین

که در آن هر    میدار  یااگر من شغل و حرفه   . مثالً میانجام ده  یزنده شدن خود به زندگ  یدر راستا  میدهی که انجام م 

با همکاران   باارباب  ایروز  ارتباط هستم،  در  ا  دیرجوع  بر  را  اصل  نیاصل  اطراف    ییمن فضاگشا   ی بگذارم که کار  در 

با  دنیها است. کار من عشق ورزانسان  رو شدم،  ه روب  ی با چالش   ی شود. وقت  یاز من به کار من جار  د یاست. عشق 

  یاله ی و وس  ،ییفضاگشا  نیتمر  ی شود برا  یمن ابزار  ی رونینگه دارم. در کار غرق نشوم، بلکه کار ب  زیت  ز یرا ت  مایاریهش

  نییآن، نشانه رفتن به ذهن و پا  یها. غرق شدن در کار و استرس از من به آن کار   یزنده زندگ   ی رویشدن ن  یجار  یبرا

 .کاره شدن استهمه  ی ، که خودش به نوع است  یاریآمدن سطح هش
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 .میغم محدود کن ک ی: غم خود را به زدهمیس  چراغ

 گنج حضور  ۸۷۶برنامه   - ۱55۷شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 مَنْ جَعَلَ اَلْـهُمُومِ هَمّاً  خود 

 لفظِ رسول خوانده استم از

  یاگر کس برد. و  ی م  انیاو را از م یوی دن  یهارا به غم واحد، محدود کند، خداوند غم  شیهاهرکس غم»فرمودند:    رسول 

 .« هالک گردد نیسرزم  نیدارد که در کدامی نم  ییداشته باشد، خداوند به او اعتنا یمختلف  یهاغم

اگر    :دیگوی. مکندی . حجت را بر ما تمام مزیبرانگمّل أحال چقدر ت  نیبخش است، و در عدیچقدر نو   امبریپ  ثیحد  نیا

تمام    ی عبارتو به  م،یانکرده   ی کیاست که غم خود را    ن یخاطر ابه  رسد، ی به ما م  ییایدن  یزهایاز چ  ا یدن  نیدر ا  ی غم

  م، یاگونه شده نی. حال که ما امیاکاره شده . همه میانگذاشته   ی به زندگ  شدنزنده    یوغم و توجه و تمرکز خود را بر روهمّ

بخش  دیام  اریبس  ث یحد  ن یهم  ی طرف  از.  راندیو دردِ آن ما را در ذهن بم  ی دگیندارد که کدام همان  ییاعتنا  گر یخدا هم د

باشد که چه    نیو غم ما تنها ا  میبگذار  یزنده شدن به زندگ   یکه اگر ما تمرکز خود را تنها بر رو  دهدی است، نشان م

 .ردیگی را از ما م  گرید یهاوقت خدا تمام غم آن  م،یکه به خدا زنده شو میکار کن

 گنج حضور ۸۷۶برنامه  -  ۳۱۳۷ تیب ،دفتر چهارم  ،یمثنو ،یمولو

 دیبرگز نی: رَو، هر که غم دگفت

 د یبُر یغمها خدا از و یِ باق
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 .کاره شدن استخود همه   گران،ید یچهاردهم: تمرکز رو   چراغ

 گنج حضور  ۸۷۶برنامه  -  ۳۱۹۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکُن تا

 یکنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

حاضر، ناظر و قائم    تینهای لحظه ب   نیاست، در ا   یزمانی و ب   یمکانی خود که از جنس ب  یعیحضور در حالت طب  یاریهش

اما هم   گر یانسان د  کی   یها را دارد. هر وقت که تمرکز خود را بر روجذب شدن به فرم  ییتوانا  یاریهش  نیاست. 

  ی از ذات اصل  شود،یمتمرکز م  گر یانسان د  کی  ی و جسم   ی بر قالب فکر  اصوًل  یاریهش  نیکه ا   ییجااز آن   م،یگذاریم

خود که حاضر و ناظر و قائم بر ذات خود    یرا از حالت آزاد و رها یار یهش گرید یها. تمرکز بر انسان میشوی خود دور م

 .میبه حضور برس گذارد ی و نم کند،یکاره مما را همه  گران ید ی. تمرکز روکندی است، دور م

 که چشم ما باز شده است خاطر آنپانزدهم: شکر به   چراغ

که    میروی م  ش ی کار پ  ن یدر ا  قدرن یو ا  یذهنبه ساختن منِ   میکنی شروع م   م،ییآی جهان فُرم م  نیبه ا  کهنیبعداز ا  ما

  ش یطور پنیو هم   مینیبیم  های دگیهمان  نکیبا ع  رد،یگی ما را م  دی د  ی جلو  های دگ یاز همان  یم ی. پرده ضخمیشوی کور م

که چه شد، به    میبدان  کهن یجا بدون اک ی بار در  ک ی.  میاشده   رکو  یذهنکه در منِ   میستیهم متوجه ن  و اصالً  م،یرویم

 . لحظه شکر دارد نی. امینیبی ها درست مبار بعداز مدت  نیاول   یو برا  رودی پرده کنار م  ن یلحظه ا کی در  بارهکی

  ی زهایدر آن لحظه چ  اد ی. به احتمال زمینیبی درست م  میکه دار  می. فقط شکر کنمینیبی که چه م  مینداشته باش  یکار

. اشکال  میازده  بیآس  گران یبه خودمان و د  م،یخشم فراوان دار  م،یرنجش دار  م،یدرد دار  مین یبی م   مثالً  م،ینیبی نم   ی خوب 

شکر دارد.    نی. امینیبیم  م یدار  اآلن  ی. ول میدیدی نم   شی پ  قه یدق  تا  .مینیبی درست م   میچون دار  م،یندارد. باز شکر کن

تر شدن دو  کامل  ی سوکه به   کندی کمک م  .میبرو  لیو تبد  رییسمت تغکه به   کندی کمک م  ییو شناسا  دنیچون خود د

 .میاسبه بتاز
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 گنج حضور  ۸۶۹برنامه   - ۳2۱2 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شناخت  د یرا د ش یکه نقص خو هر

 اِستِکمال خود، دو اسبه تاخت   اندر

رنجش و درد نهفته   هوک یخود،  ی از چند سال کار روپس  ی . گاهشودی خود محدود نم ی کار رو لیحالت تنها به اوا  نیا

 مینیکه بب  دهیوقتش رس  اآلن  یول  م،ینیکه بب  م یآماده نبود  شی روز پ  ک یتا    دی. چون شامی. دوباره شکر کنمینیبی خود را م 

خود هستند. شکر    ی همه خوب و درست و سر جا  زهایچ  کهنیا  یبرا   مینکن  شکر  .می. پس شکر کنمیندازیو آن درد را ب

 .شکر دارد  نی. و امینیبی درست م  میچون دار میکن

 ؟یی ایشکوفه و شورَش شراب دن  ای ،یخوراک زندگ شانزدهم: شراب خوش   چراغ

 گنج حضور  ۸۸۰برنامه   - 2۸۳4شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 بَخورش، نه شکوفه و نه شورش شرابِ خوش  ز

 ی نه ز دشمن انتقام ،یازیبه دوستان ن  نه

به    کهنیا  یبرا  میدهی که انجام م   ییکارها  یحت  .میهست  گرانیخود و د  یبرا  یسازله ئدنبال مسمرتب به   ،یذهندر منِ  ما

  ی عن یبه قول مولنا شکوفه و شورش    ایاما پشت سر آن درد    دهد،ی موقت به ما م   یمست  یمقدار  م،یبرس  یو شاد  یزندگ

  ی باشد. ما اگر مست شراب زندگ   تواندیم  هم   یگریجور د  ی زندگ  اما  .دهدی به ما دست م  ی چگیپ-حالت تهوع و دل

ا  میشو از دوست و دشمن طلب نکن   نیو    ی از خود زندگ   میرا مستق  یخوراک زندگ و فقط شراب خوش   م،یشراب را 

عالقه   د ید  میخواه  م،یریبگ مس  یاکه  د  یبرا  یسازله ئ به  و  وقتمیندار   گرانیخود  نم   یزیچ  مینیبی م  ی .   کند،ی کار 

م   میریپذیم باز  فضا  بمیکنی و  هرچه  دنبال  طمع  و  حرص  با  نم   شتری.  دارمیروی بهتر  دوست  را  خود  به   می .  دنبال  و 

بلکه فقط خود را با خواست زندگ میستین  گرانیخود و د  یبرا  یدردسرساز ا  ی .  پ  میکنی م  یلحظه مواز  نیدر    ش یو 
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و    میکه مستق  میشوی م  یدردی و ب  لیمست شراب اص   هما دردآور نخواهد بود، بلک  ی زندگ  گریگونه دن ی. به امیرویم

 .میریگی م  یبدون واسطه از خود زندگ 

 به من شراب بده  نم،یترهفدهم: من تشنه  چراغ

 گنج حضور  ۸۸۱برنامه   - 2۰۰۱شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 جمع  یِ ساق ی ا یده  فانیاز آنکه به حر  شیپ

 همه تشنه تَرم من، بده آن ساغرِ من  از

  ی عن یمجلس    ی از ساق   شتریداشته باشد، ب  یشتری طلب ب  یعنیتر باشد،  و زنده شدن به خدا، هرکه تشنه   یراه معنو  در

 نه؟  ای میکه ما تشنه هست شود ی از کجا معلوم م  ی ول  .کندی م افت یرا در یکننده زندگخدا شرابِ مست 

ش  ا. تمام تمرکز و توجه خواهدی نم  یزی چ  ایدن  نیتر است، از اکه تشنه. آن کندی م  یی فضاگشا  شتریتر است، بکه تشنه هر

اندازد تا  ی خود را تندتند م  یهای دگیتر است، همانکه تشنه . آن ردیبگ  یشراب را از طرف زندگ   کهن یا  یرا گذاشته بر رو

  د،یآی که از آن طرف م  ی از شراب  شتریکه هرچقدر ب   داندی است م   تره نتشکه  به خدا زنده شود. و بالخره آن   ترعیسر

  رسد،ی م   ی . اگر از آن طرف شرابکندیو کوثر را درون خود تجربه م  ی . فراوان شودی م   بشینص  ی شتریببخشد، شراب ب

کائنات و    هتا شراب را ب   کندی از همان استفاده م   رسد،ی به او م   ی خرد زندگ   ای  کند،ی را تجربه م  یسببی ب   یشاد  مثالً 

دست گرفته و از دست    نیاز ا  رد،یگی م  یو با ارتعاش بال را که از طرف زندگ   یعشق  یهاامیبرساند. پ   گرید  یهاانسان 

برخورد    یزندگ  یبا فراوان  گران،یبه دبه خود و هم نسبت. خساست و بُخل ندارد. هم نسبت رساندی م   هیبه دست بق  گر،ید

شراب    ،یو زندگ  شود،ی باز م  شتری درونش ب  یببخشد، فضا  شتریکه هرچه ب  داندی م برده است.    ی راز پ  کی . او به  کندیم

بخشد. ی به او م یشتریب
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   ازطریقِتوانید پیغام خود را  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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