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1092 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سالمتی از زاهدان  

   نازنین با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی 

 1۵۵۳ و غزل ۸۵۳ابیاتی از برنامه 

 خداوند عشق  نامِبه 

 1۵۵۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 م ینیما صحبتِ همدگر گُز

 مینیدامنِ همدگر نِش بر

و   دیگر باشیمنشین و دوست همها باید قرین و هم که ما انسان  دهدموالنای عزیز در این برنامه به تفصیل توضیح می 

همگان و    شود، دربرابرِ مان می های ظاهری و باورهای گوناگون که این خود باعث زیبایی و جذابیت زندگی خالف تفاوت بر

 بنشینیم و به وحدت برسیم. شده خدایتمانهر وضعیتی فضای درونمان را باز کنیم تا بتوانیم بر روی دامن فضای گشوده 

ی جسمی را  هشیارچرا ما مسیر تبدیل شدن  ابتدا باید از خودمان بپرسیم این است که ترین سؤالی که در همین حال مهم 

 موانع تبدیل شدنِ این راه چیست؟  تواند صورت بگیرد؟و این تبدیل نمی  ایمی حضور به تأخیر انداخته هشیاربه 

 ۸۸۸ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 آن دلِ پُر نور و بِر  یِ از برا

 آن سلطانِ دل ها منتظر هست

تا از طریق ما بتواند برکات   های ماست،های پاک و خالی از همانیدگی هاست که منتظر دل که خداوند عزیز سالدرحالی 

 هاست.یکی از این موانع داشتن دیدِ غلط همانیدگی  عشقش را به تمامی کائنات عالم هستی سرازیر کند.
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 921ل، بیت ثنوی، دفتر اوّولوی، م م

 علّت دروست   یما چون بس  دهید

 دوست   د یخود در د  دیفنا کن د رو

 922ل، بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّم

 او نِعْمَ الْعِوَض  دیما را د دید

 او کل غَرَض دیاندر د یابی

مدت، بایستی با  شدنمان کوتاه دار ها برای عمیق و ریشه ی بر این اساس بنا شده است که ما انسان هشیارضربان تکاملی 

ها چیزها عینک همانیدگی   ولی مسیر را اشتباه انتخاب کرده و خود را منحرف ساختیم و برحسبِ  ،شدیمهویت می چیزها هم

ها شدگی هویتآهسته از طریق همو آهسته  بین و خداگونه خود را از دست دادیمو دید عدم   را بر چشمانمان قرار دادیم

ها را فنا کنیم. تا از منظور و غرض آمدن خود به  همانیدگی   گشایی دیدن برحسبِ فضاگشایی کردیم و دریافتیم که با فضا 

  تری را ارائه بدهیم.این جهان آگاه شویم که تا بتوانیم زندگی با کیفیت 

 ۳۳۴2مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تو، به چشمِ خود نِگر   یدارچشم  

 خبری ب  ی هیاز چشمِ سف مَنگر
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 ۳۳۴۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تو، به گوشِ خود شنو  یگوش دار

 گرو؟   ی گوالن را چرا باش گوشِ 

ذهنی  تا دیدت درست گردد و در افسانه من  گوید که ای انسان مرکزت را عدم ساز و چشم دلت را باز کن خداوند به ما می 

و با چشم خدایی و عقل کل   ست که تو را گمراه ساخته است خبریذهنی سفیهی و نادانِ بی منچراکه افسانه    باقی نمان، 

 ها عمل کنی. ببین تا به هدایت و قدرت و حس امنیت من وصل باشی و به آن 

  و صدا و نداهای آسمانِی  ؟ایشنو داری، حال چرا گوش شنوای خود را با این چیزها همانیده کردهتو خودت گوش سکوت 

نمی  را  به حرف   شنوی؟درونت  پنبهبا فضا  دهی؟ات گوش می ذهنی های مخرب منو چرا  این  و مرکز عدم  های گشایی 

 هایت بیرون بیاور. ها را از درون گوش همانیدگی 

 19۵۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دان آواز غول   تیدیترس و نوم

 گوش تو تا قَعرِ سُفول  کشدیم

 19۵۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دی که تو را باال کش یی هر ندا

 د یکه از باال رس دانی ندا م  آن

 



   

  

 

1092 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سالمتی از زاهدان  

 19۵9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که تو را حرص آورد  یی هر ندا

 دان که او مردم دَرَد  ی گرگ  بانگ

و به   ی حضور ترس و ناامیدی را از خودمان دور سازیمهشیاری جسمی به  هشیارپس باید در راه و مسیر تبدیل شدن   

ها ما را از هدفمان  ذهنی اطرافیانمان و حتی به ندا و صدای درونی خودمان گوش فرا ندهیم. چراکه آن آوازها و صداهای من 

 رسانند.   ترین نقطه سقوط می و ما را به پایین ازندسترسانند و ناامیدمان می کنند و می منحرف می 

بدان که از طرف خداوند و از طرف زندگی رسیده   گردد، سبب تو می پس هر ندای درونی که باعث شور و شعف و شادی بی 

اختیار  را بی و تو   کندشود و حرص را در تو  تشویق می کند و باعث آزار و اذیت تو می و هر ندایی که تو را ناامید می  است 

آگاه    شود، و مانع زندگی کردن در لحظه می  آورد وجود می کشاند و یک وضعیت خاصی را در تو به ها می همانیدگی   سویِبه 

ی هشیارکند و گذاری می و توجه زنده تو را در چیزها سرمایه  دَرَدست که زندگی لحظهِ تو را می ذهنیباش که آن گرگ من 

 دهد.تو را کاهش می 

 ۳1۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هست  یروآدم  سِ یابل ی چون بس 

 داد دست  دینشا ی به هر دست پس 

  باشد مسئولیتشان نمی عهده و    کنند که اختیارشان بر های زیادی در روی کره زمین زندگی می انسان  گیریم کهپس نتیجه می 

ها انسان  هرچند که چهره و صورت ظاهری آن   اند،ست داده ذهنی ها اختیار خود را به ابلیس درونشان که همان منو آن 
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نشین  توان قرین و دوست و همپس با هرکسی نمی  ذهنی وجود دارد.های ابلیسی من ولی در مرکزشان انباشتگی ،  است

 .گردید

  کند.، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می منتهای کائنات سرگرم کار است که خرد بی و در پایان: وقتی 

 ۳0۸۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست ای ز غم مُرده که دست از نان تهی 

 این ترس چیست؟   ،چون غفورست و رحیم

 .پر انرژی و سالم بمانید

 . خیلی ممنون، خدا نگهدار شما

 سالمتی، از زاهدان زهرا 
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     با سالم و عرض ادب

 تسبیح جماد       

 ۴1۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 د یجماد تو شن حِ تسبی  ۀهر که او نعر

 ت ننشس سبحان  ۀنبردش به سراپرد  تا

زند و من را به مثلث  ذهنی من، چطور به من ضرر می که من های گذشته شاهد تسبیح جماد در خود بودم. ایندر هفته

با پول، ماشین، همسر، فرزند و مادیات قابل مشاهده است و حداقل خوشی  برمودای درد و غم می  کشد. همانیدگی 

 .تر از همه همانیدگی با غم استهرناکهرچند ظاهری دارد، ولی ز 

   1۳۶۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 و جُْ نار و نار   مستِای بسا سر

 مطلق داند او  خویشتن را نورِ

 1۳۶۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حق   یا جذبِ ،خدا  ۀجز مگر بند

 د ورق بگردانَ  ،درهش آرَ با
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 1۳۶۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ناریه  ن خیالِآتا بداند ک

 ا عاریهلّدر طریقت نیست اِ 

خوانی  سرای قهاری بودند. ایشان طبق مراسم مذهبی، بسیار عالقه به نوحه خوان و نوحه بزرگ من خدا بیامرز قرآنمادر

حتی مادر من نیز    .سخنان سوزناک ایشان بنشینمهای کودکی من این بود که پای  و گریه کردن داشتند و از سرگرمی 

کرد و من هم که  سرایی می رفت و شروع به گریه و نوحه به اتاقی می   ، کردندوقتی خواهر و برادرانم در خانه دعوا می 

کردم. حال بعد سی سال پیشرفت علم  زدم و همراه گریه ایشان گریه می کودک کوچک خانه بودم، کنار مادرم زانو می 

 .کنمتر در خود تماشا می ذهنی را بیش سرایی من های موالنا و گنج حضور این الگوی غم و نوحه تکنولوژی و آموزش و 

 ۳۵۵9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اند اندیشه  ۀخرسُ  ، لقانجمله خَ 

 اند پیشه غمْ ، ن سبب خسته دل وآ ز

در    ماًئسازی در من روشن شده بود و داام افتاده بود، این موتور غم خانواده های گذشته بنابه اتفاقاتی که در  در هفته 

قهاری دارم که با باال آمدن دردها شروع به گذشته    ۀپیشذهنی غم سرایی بود. در خودم دیدم من سرم در حال نوحه 

ودم به پندار کمال نروم که به من  گیرم با باال آمدن دردهای نهفته در خ کند. دارم یاد می سرایی می کند و نوحه رفتن می 

که به شکر وجود جناب آقای  حس حقارت بدهد که تو لیاقت زنده شدن به زندگی را نداری، بلکه شکرگزار هستم از این 

 .توانم به شناسایی دردهای ذخیره شده در درونم بپردازمشهبازی و گنج حضور و یاران معنوی می 
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کند و مثل خوره  ساز در وجودت کار می که ببینی یه موتور غم امیدی است، این ث نا ذهنی کار معنوی کردن باعخود با من 

درد و مسئله و غصه هست که مثل یک مثلث برمودا، اگر شروع به کار کند تو را به    دنبالِم به ئخورد و داوجودت را می 

ان معنوی که وقتی این موتور شروع  های گنج حضور و ابیات موالنا و یارکشد. خدا رو شکر برای حضور آموزش خود می 

توانیم دست به برنامه گنج حضور و یاران معنوی بزنیم و مانند گذشته خود را در این دردها غرق نکنیم کند، میبه کار می 

کنم و خدا را هزار مرتبه شکر  ذهنی غم پیشه باشیم. من اعتراف به ناتوانی خود می گر این منو بیرون بیاییم و نظاره 

 .کنم که در این مسیر هستممی

 21۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 رفتن یک زمان  ت از جمعْسْدَ یک بَ

 این نیکو بدان   ،شیطان باشد مکرِ

توانیم با شناسایی، انرژی حضور خود را پس بگیریم های موالنا و گنج حضور می های معنوی و آموزهبا نور حضور قرین

 .برسیمو به سالمت روح و جسم  

   1۷2ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 شاد باش و فارغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران با چمن

 1۷۳ل، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّ

 ور خَتو غم مَ ،خورمتو می  من غمِ

 ترم از صد پدر شفقْ بر تو من مُ
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ذهنی خودم نگاه کنم، نه با  های مختلف من شناسایی دیگری که در خود کردم این است که با فضاگشایی به قسمت 

کم توانایی فضاگشایی پیدا کنیم. دارم یاد  که کمکنیم تا اینکه با ذهن شروع به کار معنوی می مالمت. شناسایی این 

ها سبب جدایی نشود،  خود این آموزش   و اواًل   .های موالنا را تابلوی راهنما در این مسیر در نظر بگیرمگیرم که آموزش می

وقت فرق من با یک فرد    کنند، پس این دید باعث جدایی در من بشود. پس آنکه دیگران گنج حضور نگاه نمی مثل این 

 پرست هست، چیست؟ که باور پرست یا مذهب 

کردم و  تر گریه و نوحه می آورد که با الگوهای مذهبی، هرچقدر بیش از قسمت تسبیح جماد در من، زمانی را به یاد می 

چنین ای با پشیمانی و مالمت و آن روی همای همراه با تنبیه خود داشتم، توبه کردم. توبه خود را برای گناهان مالمت می 

ذهنی  گیریم با فضاگشایی نقص را در منولی در این راه معنوی یاد می ،  ای، طغیان بود یعنی باز به گناه کشیده شدنتوبه 

 یم و خود ببین

 ۳۳۸۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 او نهید ها به پیشِ امیدینا

 وا بیرون جهید دَبی  تا ز دردِ

جنسیت درد صحبت شد. این را بارها در خود احساس    علتِهای گنج حضور در مورد از طلب نشستن به در یکی از  برنامه 

برد. اگر  زند و من را با خود می شوم که گویی موجی می آیند، طوری کور و کر می دیدم وقتی دردها باال می کرده بودم. می 

                              .دست استاد نازنین نبود و یاران معنوی، معلوم نبود در کدام بیابان همانیدگی جان سپرده بودم

 

 



 

 

 

1092قسمت پیغام عشق   خانم نرگس از نروژ  

 2۳1۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 ها بر تو بادا ای خدا آفرین

 ناگهان کردی مرا از غم جدا 

 2۳1۵ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 من یابد زبان هر مویِ گر سرِ

 ید در بیان آتو نی  هایِکر شُ

  طور و همین

 19۶1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست این بارگاها نهایت حضرت بی 

 توست راه  صدرِ ، صدر را بگذار

     با عشق و احترام 

      نرگس از نروژ 
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 نام خداوند بخشنده مهربانبه 

 های جانگنج حضوری با سالم خدمت استاد عزیز و 

 929از برنامه  ،1۸29دیوان شمس، غزل 

 1۸29مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من  ارِیو   نیتو قر یگفتم دوش عشق را: ا

 کنارِ من نیاز ا بی نَفَس غا ک یمباش  چیه

  گوید که سخن می در این بیت موالنا از زبان انسانی که از ذهن بیرون آمده و تا حدودی به حضور و اصلش زنده شده، 

ام و متوجه آرامش و سکون، عشق و شادی و متوجه طراوت و تازگی و  به اصلم شده  هشیارمن در این لحظه اکنون که 

گونه سخن بگویم که ای زندگی، ای کسی که  نُویی و حضور خداوند در خودم شدم، به خود اجازه دادم که با زندگی این 

هایت  ای کسی که توانستم از طریق زیبایی،  ده و یاری تو را حس و متوجه شومطراوت و تازگی تو قرین ش توانستم با 

که خدایا! اصالً   ت دهم و بگویم،أکلمات را با عشق بر روی کاغذ آورده و از تو بسُرایم و سخن بگویم و به خود جر

ام، مگذار این نوزاد نُوپا  خته اندازه یک نفس هم از من غایب و دور مباش و یک لحظه مرا رها مکن. حال که تو را شنابه 

 .دیگر زمین خورد و از تو دور شود، دستش را بگیر تا راه رفتن را بیآموزد. آمین

 1۸29مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دور مشو ز چشمِ من  ، یمن ۀ دینورِ دو د

 کم مکن از شرارِ من ،یمن  ۀنیس  ۀشعل
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توانم  تو نورِ دو دیده منی، روشنایی و نقطه بیداری و تشخیص صحیح من هستی. من از طریق توست که می   !خداوندا

، بِبُویم و آرامش بگیرم. پس از من برای یک لحظه هم دور مشو و بگذار این  ها را ببینم، لمس کنم، حس کنمزیبایی

ای که  ، تو هستی، شعله زیرا آتش و شرارِ سینه من  .ودتواناییِ بینش در من، هر لحظه از لحظه قبل بیشتر و بیشتر ش

تواند هر کوه یخی را آب کند که یک عمر  حرارت و گرمایی که می  .توانم زندگی بگیرم و درست عمل کنمتنها با آن می 

  .ها را ببینم و لَمس کنمتوانستم زیباییجلوی دیدِ حضورم را سَد کرده بود و من نمی 

، آنقدر به اوج خود برسان تا من خالص شده و نیست  ، این عاشقی را در من کم مَکنبارالهی، این شرار، این شوق پس  

 .و تماماً به تو تبدیل شوم. آمین

 1۸29مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من  فِیمن، خوبِ من و لط فِیمن و حر ارِی

 من، باغِ من و بهارِ من  فِ یمن و ظر چستِ 

. تنها همدم و محبوب من تویی. ای خوب من، ای بهترین، ای  معبودا! تنها یار و حریف و دوست و قرینِ من تو هستی 

آمده لطیف  وجود  به  اتفاق  زیباترین  ای  ممکن،  حالتِ  چاالکترین  ای  عمل .  در  و  پاسخ  در  سریعترین  ای  و ،  ترین 

برازنده هر چیز تو هستی. و این تو هستی    وکنی  در هر چیز محکم و موزون عمل می   هک  ادان، ای اُستاد اُستماهرترین

توانی انتقال دهی و زیبایی بیآفرینی، به  ترین حس آرامش را می دهی و در اوج چاالکی، ظریفکه به هر چیز ارزش می 

به تک تکِ    هک   ،من، تویی گلستانِ وجود منتویی باغ و بهار  .  دهیهمان گونه که به کلمات بویِ عشق و زندگی می 

 .ام فضاگشایی کنم و به تو تبدیل شومای، تا توانسته روح و عشق و امید داده، ایام جان داده لحظاتِ زندگی 
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 1۸29مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من سحابِ تو   ۀ دیتنِ من خرابِ تو، د یا

 من قرارِی دلِ ب نیآفتابِ تو، ا ۀذرّ

خواهد هر چه  ام خراب و عاشق و دیوانه توست و می ذهنی کسی که این تنِ خرابِ من خرابِ توست، حتی این مَنِای  

گرید و تو را  دوری تو به تنگ آمده و می   ز ، ازازودتر به تو تبدیل شود. ای کسی که دو دیده من، مانند اَبر پر بار باران 

از این تبدیل و تجلّی بتواند به بیرون ارتعاشِ زیبا داشته باشد. و این ذرّه    جوید تا تو را یابد و به تو تبدیل شود ومی

ای از آفتاب وجود توست، مرا به تو زنده کند که این دل من هر  ای که در وجود من تجلّی کرده و ذرّهزیبا و بیدار کننده

 .شکوه صورت گیردقرار توست، تا این اتفاق میمون و این تبدیلِ با لحظه بی 

 1۸29مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 لب بگشا و مشکلم حل کن و شاد کن دلم 

 کآخر تا کجا رسد پنج و ششِ قمارِ من 

برای اینکه تو از طریق من حرف زده و به جهان ارتعاش کنی، باید ذهنم را خاموش کرده و لبم را بدوزم، تا تو حرف  

توانیم از درون  شوند و می ذهنی است که مشکالت حل می ه مَنِبزنی و لب بگشایی. با کنار گذاردن و اهمیت ندادن ب

شود با این پنج حس و شش جهتِ ذهنی و  نغمه شادی سرداده و دلمان گشاده و مرکزمان پاک گردد. آخر مگر می 

  ی جسمی، به دنبال شادی و حلِ مشکل گشت و پیروز میدان بود؟ هشیار

 .ها به زندگی زنده و تبدیل شویمدر این قمار، یعنی انداختن همانیدگی   توانیمتنها با توکل و فضاگشایی است که می 
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 1۸29مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من  یِ شبِ حامله از برا ن یا دیتا که چه زا

 من؟  خمارِی ب  یِ به کجا کشد بگو مست تا

کنم، پس  غصه و غیره را حمل می   تا ببینم از این شبِ ذهن که من به آن حامله هستم و چیزهایی همانند: دَرد و خشم و 

چه مَستی و خماریی برای من به ارمغان   کند؟در پی، چه چیزی و چه زایشی در من ایجاد می   های پی از فضاگشایی 

 ذهنی و خمار به عشقِ خدایی خواهد کرد؟ خمار از مَنِ مرا چگونه و از چه طریقی بی  کشاند؟مرا به کجا می  خواهد آورد؟

خماری ام. ولی حال با بی ام و دَرد کشیده ها بوده ی دائماً خمارِ ذهن، دَرد، خشم، ناامیدی و باورها و همانیدگی ذهنکه در مَن 

، آرامش و سکون  ، پایداری و زنده و ناظر شدن، نُو بودن به ذهن و خمار به عشق، که در این خماری شادی، عشق، امید

 .، هدایت و عقل و حضور را لمس کرده و یکتا شوماَمنیت، قدرت توانم حسِ دهد، می و ثبات را به من هدیه می 

 1۸29مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 تا چه عمل کند عجب شُکرِ من و سپاس من 

 من  نهارِیتا چه اثر کند عجب ناله و ز

تو زنده و حیرانت گردم.  توانم تماماً به ، می ها و نگرشش را کنار بگذارمذهنی و تدابیرش و سبب زمانی که من عقل مَنِ 

  .در اثر این فضاگشایی شگفت زده شده و از این زنده شدن به تو ارتعاش زیبا بیآفرینم

ها، آثاری نیک بر جای گذارده خواهد شد که  تواند مرا به تو تبدیل کند که از تبدیل این شگفتی تنها شکر و سپاس می 

توان به  ام را متوجه شوم که این همه عجز و ناله را نمی ذهنی توانم عجز و ناله منمی حالِ مرا به حیرانی در آورده و من  

 .تصویر کشید. و من از این همه شگفتی و تبدیل هر لحظه، در شُکر و سپاس خواهم بود
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 با تشکر و احترام 

   حدّاد هستم از کرج  
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 نام خدا به 

 .شودذوق دعا و نیایش، نشانه کشش و جذب حق می      

 ۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شوی شوی، اهلل گویان می از بد پشیمان می 

 کَشد، تا وارهاند مَر تو را آن دَم تو را او می 

 شوی شوی، وز چاره پُرسان می می از جُرم ترسان 

 !؟بینی چرا ، با خود نمی آن لحظه ترساننده را 

ذهنی ترسان و چاره پرسان که ای خدایا!  شود و از جُرم من ذهنی است که از عمل کار بد پشیمان می ذهن بدون ناظر من 

و    ذهنی بد خود برهمد تا از دست من کشانمی ؟  کشاندام برس. چرا او ما را آن دم به طرف خود می به فریاد دل بیچاره

یعنی کمک گرفتن از فضاگشایی پیاپی  ،  موالنا دستورش همیشه خاموشی ذهن است و نیاز و کمک گرفتن از اهلل گویمان

 .در مرکز عدم شده

سم  زند و موجب تراگر در آن لحظه ترساننده را که با وضعیتهای فعلی این لحظه برایم رقم می   ،پرسمحال از خود می 

ام و عالئم آن خشم و  های بیجا با قرین بد کرده دانم که مقاومت و قضاوت ذهنی خود می شود، اینکار را از نیشِ منمی

 کشم؟ را دارم آگاهانه می  شوند، آیا این واکنش و ترس و نگرانی و دلشوره بر من چیره می 

های موالنا و پدر بزرگوارم شهبازی ات آموزش ی و عشق روی خود باشم و زحمهشیارتمام سعیم بر این است، مسئولیت  

بدانم هر نیاز و درد و سوزم همه پیغام زندگیست که باید در    .جان را به هدر ندهم. وقت را غنیمت دانسته و تلف نکنم

 .دل اتفاق با گشودن فضای درون، آن یک زندگی را مشاهده و چیزی بیاموزم
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   19۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت: آن اهللِ تو لبّیکِ ماست

 ماست نیاز و درد و سوزت پیکِ   وآن 

 19۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایِ توجویی ها و چارهحیله 

 جذبِ ما بود و گشاد این پایِ تو 

برای جذب شدن و عنایات حق است تا مرکز را  جویی   ها و چاره حیله  بینهایت بزرگی خودش  هایم  اندازه  عدم و به 

ذهنی را بکنم؛ اینطوری  توانم بگویم: »خدایا! بیا کمکم کن« و در دل حیله من پس با زبان ظاهری من نمی   .وسعت دهد

بلکه با پذیرفتن به نقص و معایب خویش در رفع اصالح آن کوشیدن است. قانون جبران را در هر جنبه از  ،  شودنمی 

ذهنی برحذر ماندن و به خود ظن بد بردن، این ممکن  گی رعایت کردن و با فریفته شدن کارهای منهای زندزمینه

 .شودمی

توانم )جویم را پاک  ذهنی سر سختی دارم. اعتراف به اینکه خودم بتنهایی نمی کنم که منخدایا! هم اکنون اعتراف می 

ت و من پندار کمال دارم. گاهی وقتا فریبش را خورده اما  کنم(. عجز و ناتوانایی من در برابر بزرگی تو خیلی ناچیزس

 .کنمحاضرم برای کشیدن درد آگاهانه و صبر الزم می  .ازش فراری نیستم

خواند و از سرِ لطف و  اش به سوی خود می ، مرا با نیروی جذب کنندهشود. آن کِشندهگونه نور رفته از کرم ظاهر میاین

 .کند و از تقصیراتم عفو م می اراهنمایی ش اخیرخواهی 
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   1۶۴2مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گر بنالیدی و مُسْتَغْفِر شدی

 نورِ رفته از کَرَم، ظاهر شدی

 1۶۴۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لیک استغفار هم در دست نیست 

 ذوقِ توبه نُقلِ هر سَرْمست نیست 

ذهنی خود توجهی کنم و با صبر و شکر و پرهیز عمل نکنم، عجله در کار داشته باشم  من پس به این ناله و سر و صدای 

فضاگشایی  و مقاومت و قضاوت کنم و سر  این میان ذوق عملِ  در  باشم، خوب  مست همین همانیدگیهای خود غرق 

 ؟ تواند بخشش و کرمش را بهم ببخشد خدا از کجا می   .نیست

  بینی چرا؟«.»آن لحظه ترساننده را، تو خود نمی  :موالنا چه زیبا و خوب گفته است 

؟ موالنا دارد  بینیذهنی با سبب سازیها، را بطور عینی نمی چرا چاره و خالص شدن از بند افتادن گناه خود در این من

 گوید:  کند و می میبهم کمک  

ترسانده، این خود زندگیست که تو در این لحظه چیزی  ی، همان چیزی را که تو را هم اکنون از آن چیز  هشیار»ای جانِ  

او نشانده  از وجود    .ایرا به جای  چرا هیچ متوجه نیستی این لحظه حاضر و ناظر بمانی و در بازی خداوند شرکت و 

ی  هشیاربینی، تو این پوست  دانی که تو آن چیزی که با چشم حسیت داری می ؟ مگر نمی خبر و نترسی ذهنی خود با من

ی هشیارآیی دست به عمل واهمانش بزنی و زیر بارِ مسئولیت  چرا نمی  .ظاهر قضیه نبوده، بلکه مغز مستان و جد جدی  و
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هات هست  ذهنی خودت با چسبیدن به همانیدگی کنی و بفهمی، این همه گرفتاری تو از شر من خود بروی تا درست درک 

 که راهت زده شد و باید زودی از آن خالص شوی؟« 

م اکنون تو بیا فضا را باز و مرکز عدم کن و به گناه خویش صادقانه اعتراف تا از دست نازِش او زودی خالص  حال ه

ذهنی،  های بیجای من مطمئن باش اگر مدام مرکز عدم نگهداری، در این لحظه مستقر یافته و با وجود مزاحمت  .بشوی

خندی که برو تو عاریتی و توهمی  زنی و بهش می می   شناسی و به چشمان ترس زلدیگر خیالت نیست. او را بهتر می

 .دانیباشد که تو در مقابلش چیزی را نمی بیش نیستی و تنها قرینت خود زندگی و اصلت می 

آید، او را بپذیر که پشیمانی از ارتکاب گناه اشاراتی است از طرف  حال زمانی آن ترساننده را که بخشی از زندگیست می 

دل پدید آورد تا ما را از گناه کردن باز بدارد و توجه ما فقط به خودش باشد و الیق هدیه گرفتن  حضرت معشوق که در  

 .ذهنیاز او باشیم، نه از نازی من 

 ، پس مبادا

 ۵۴۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ای بسا نازا که گردد آن گناه

 افگنَد مر بنده را از چشمِ شاه

 با احترام، عشق 

      زهره از آمل
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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  استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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