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1154 پیغام عشق قسمت آباد اصفهاناکرم از نجف خانم    

 با سالم و عرض ادب خدمت جناب آقای شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور  

 «ندارم.»نورافکن را به هیچ عنوان از روی خودم بر 

کس  چیز و همه ست. با چشم ذهن به همها  هاذهنی داریم و مرکزمان انباشته از زنگار همانیدگی ما تا در ذهن هستیم من 

ای  بینیم دور از حقیقت و توهمی است. درواقع سایهچه را که با این چشم جسمی و ظاهری می ن آواقع  کنیم که درنگاه می 

 .بین و عدم ما کور استاز حقیقت است، چشم حقیقت

و فضاگشایی در    طور مداوم بخوانیم و متعهدانه برنامه گنج حضور را گوش دهیم، با تسلیم ه وقتی اشعار دیوسوز موالنا را ب

شود و نور عدم و حضور از مرکزمان  ها پاک می آرام از زنگار همانیدگی ،  شویم و مرکزمان آراماتفاقات لحظه ناظر ذهنمان می 

یتمان باید بسیار مراقب باشیم  یها و تبدیل شدن به اصل خداولی تا پاک شدن کامل مرکزمان از همانیدگی   ، شودنمایان می 

 .عمل کنیمو با حزم و پرهیز 

با لحظه ذهنیاین مرحله بسیار حساس است چون من  ای غفلت و  مان در حال کوچک شدن و به صفر رسیدن است و 

 .مان بزرگ شودذهنی انگاری ممکن است منسهل 

 ۲۸4۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

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

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

بینیم، اولین قدم را نیکو برنداریم و از روی غفلت  ذهنی را در دیگران می ایم ممکن است وقتی منچون ما ناظر ذهنمان شده 

م،  شویما باید یقیناً بدانیم که وقتی ناظر ذهن در دیگران می   .نورافکن را از روی خودمان برداشته و بر روی دیگران بیندازیم

شناساند تا با شناخت آن یک همانیدگی را از مرکزمان بیندازیم و یا  دهد و می ذهنی خودمان را به ما نشان می خداوند من 
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دهد که اگر  دهد و هشدار می ذهنی را توسط دیگران به ما نشان می ادبی من گری و خباثت و بی خوی دردزایی و وحشی 

 .واهی رسیدهشیارانه مراقب ذهنت نباشی به چه جایی خ 

در این مرحله نباید حتی با اشعار موالنا کسی را نصیحت و امر و نهی کنیم بلکه فقط و فقط نورافکن را روی خودمان نگه  

 :فرمایندداریم. جناب موالنا می 

 ۳45۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصِتُوا را گوش کن، خاموش باش 

 گوش باش   ،یچون زبانِ حق نگشت

چون فقط گرمایی از نور حضور را با اشعار    .فکر و زبانمان را ساکت کنیم و با پرهیز و حزم و مراقبه قدم برداریم  کامالًباید  

  . هاستایم و هنوز تا تبدیل و عدم شدن مرکزمان فاصلهموالنا دریافت کرده 

 4۹۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 یناظرِ نورش بُد  نا،یهرکه ب

 یهم گرم آمد دیز آن خورش کور

ایم و  از ذهن جدا نشده   ولی ما که هنوز کامالً  ،بیندنور حضور را می   مانند جناب موالنا  بینش باز شدههرکس که چشم عدم 

چشم    ای شود دربرابرِهحتی یک همانیدگی کافی است تا پرد  .بین و عدم ما کور استهنوز همانیدگی داریم، چشم حقیقت 

  .ایمما با خواندن اشعار عرفا و موالنا گرمایی از نور حضور و فضای یکتایی را دریافت کرده  .ما حضور 
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 500 بیت، مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 چشمِ کور   یفهم کرد ی پس ز گرم

 فُتوری ب  ی برآمد آفتاب که

 501 بیت، مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 را  دهید  دیگشا  یگرم  نیا کیل

 را  دهیهر بشْن نِ یع ندیبب تا

 50۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کور چون شد گرم از نورِ قِدَم

 شدم نایکه من ب د یاز فرح گو

باید تا عدم شدن مرکزمان و پاک شدن کامل    .بین ما باز شدهذهنی را نخوریم و فکر نکنیم که چشم عدم آری فریب من 

کنیم. ما ممکن است اشعار موالنا را خوب و زیبا معنی کنیم، سخنان معنوی زیبایی بر زبان  ها انصتوا را رعایت  از همانیدگی 

 .جاری کنیم، باید بدانیم این فقط گرمایی از نور حضور است

 505مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کور باشد ز آفتاب بِ ینص نیا

 واهللُ اَعْلَم بِالصَّواب  ن،یچن صد

 .این شخص که هنوز تبدیل نشده قادر به دیدن با چشم عدم نیست و نصیب او از نور حضور فقط مقداری گرمی است



   

  

 

1154 پیغام عشق قسمت آباد اصفهاناکرم از نجف خانم    

 50۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زبان؟  نی ور شود صَد تُو، که باشد ا

 ان؟یع ۀ بجنباند به کف، پَرد  که

تواند با سخنوری خود پردۀ ذهن را از برابر چشم دل آدمی  اش صد برابر هم بشود، نمی گویاییاگر انسان قدرت تکلم و  

فایده اگر در این مرحله مراقب نباشیم، هر تالش و زحمتی در این مسیر بی  .کنار بزند و او را به بینایی از طریق عدم برساند

 .خواهد بود

 50۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پرده را  دیگر بسا ی بر وَ  یوا

 کند دستش جدا  هی اَللّ  غِیت

مرحله سخن  این  در  که  بر حال کسی  نسبت سرایی می  وای  را  مردمان  بخواهد  و  که  به من کند  کند  بیدار  و  آگاه  ذهنی 

  . صورت تیغ اللهی دستش را قطع خواهد کرددراین

 50۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 برکَنَدبْوَد؟ خود سَرش را دست چه 

 کُنَد ی کز جهل، سَرها م ی آن سَر

دارد؟ قدرتی  چه  و  چیست  جهالت    دست  و  غفلت  روی  از  که  همان سری  کرد،  خواهد  قطع  را  خدا سرش  غیرت  تیغ 

 .کندفرازی می گردن
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 51۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 از زبان تا چشم، کو پاک از شَک است 

 اندک است  م،یصد هزاران ساله گو

آری میان زبان و چشمی که از شک پاک است و به یقین رسیده فاصله و فرق زیادی است. صدها هزار سال فاصله است  

بیند و به یقین رسیده. این شخص مرکزش کامالً از  زند و آن کسی که حقیقت را عیناً می بین کسی که از حقیقت حرف می 

نداردها پاک شده و حتی یک همانیدگی  همانیدگی  این مرحله  پس    .در مرکزش  این اشعار موالنا حساسیت  با خواندن 

شویم که در لحظه به هیچ عنوان نورافکن را از روی خودمان برنداریم و با دیگران  شود و مراقب می برایمان آشکار می 

 .کاری نداشته باشیم

 ۳1۹۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یتا کن

 یکنی م  یرا بدْخُو و خال  ش یخو

وسیلۀ اشعار موالنا و برنامه گنج حضور و دریافت گرمایی از نور حضور جناب  با تالش مداوم و ادامۀ کار روی خودمان به 

 شود.دم می درپی در اتفاقات لحظه و عنایت الهی مرکزمان کامالً عشویم و با تسلیم و فضاگشایی پی موالنا حاضر ناظر می 

 51۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نور از آسمان  د،یمشو نوم نیه

 زمان  کیدر   رسدی چو خواهد، م  حق



   

  

 

1154 پیغام عشق قسمت آباد اصفهاناکرم از نجف خانم    

ریزد از مرکز عدم بیان کنیم و ارتعاش نور حضور از  چه از خرد الهی به خردمان می توانیم آن در این مرحله است که ما می

 .تنها روی اطرافیانمان، بلکه روی کائنات و جهان و جهانیان مؤثر خواهد بوددرون به بیرون از ما خواهد رسید و نه 

 ۳1۹۷ بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 متّصل چون شد دلت با آن عَدَن 

 شدن   یبگو، مَهراس از خال  نیه

 ۳1۹۸ بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 نیراست یآمدش، کِا نیامرِ قُل ز

 ن یا استینخواهد شد، بگو در کم

 با سپاس و قدردانی از جناب آقای شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور 

 اکرم از نجف آباد اصفهان



 

 

 

1154قسمت پیغام عشق  ل یاردب ه یرقخانم    

 با سالم 

 ۹4۷ ، تفسیر شده در برنامه۲15۲خالصه غزل 

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 سخت خوش است چشمِ تو وآن رخِ گلفشانِ تو       

 دال؟ راست بگو به جانِ تو  یادوش چه خورده 

صورت عدم به مرکز من  ه شود و زندگی بروند، چشم من چشم معشوق می ها کنار می فضاگشایی همانیدگی  وقتی با

ست  ا   آور است، یعنی هم درونم زیباجور دیدن از درون و بیرون بسیار شادیبینم. ایناز طریق آن چشم می آید و من  می

کنم. ای دل اصلی من در روز الست  اش زیبایی خلق می افشانم، همه اش گل می ست. همه ا  کنم زیباو هم هرچه خلق می 

شود  را با همان جان بگو و فضا را نبند. پس معلوم می   ای؟ و در نهادت چه داری؟ قسم به جان تو، آن حقیقت چه خورده 

 .ذهنی، این دید درستی نیستصورت من بینیم با چشم حسّی و با ذهنمان به طوری که می که ما آن 

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گر است نامِ تو، پُرشِکَر است دامِ تو فتنه         

 با طرب است جامِ تو، با نمک است نانِ تو 

کنم. ذهنی درست می پرم و مندرپی از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگر می مرکز من پر از همانیدگی است و من پی 

ولی وقتی فضا را باز  ،  ... را دارم  ذهنی از جمله ترس، خشم، کینه و رنجش های من کنم و خاصیت چیز را کنترل می همه

افتم و این چقدر شیرین و پر از  افتد و من به دام تو می در مرکزم می شود، فتنه و آشوب تو  مرکزم عدم می  کنم،می

  . درد استبخش و بی کنم که خیلی لذت دهی و من چیزی خلق می شادی است. از این فضای گشوده تو به من مِی می 
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 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی فهم کند که سرخوش   ندتیمرده اگر بب       

 فاش کند نهانِ تو   یکه مِ  ؟ ینهان کن چند

خوشی از زندگی و  بیند که این سر ذهنی می اگر یک لحظه فضا را باز کنیم و آشوب به مرکز همانیده ما بیفتد، مرده من 

می  عدم  منمرکز  در  باید  چقدر  بی آید.  شادی  این  و  باشیم  باید  ذهنی  شود.  نهان  ماست  ذات  و  جنس  که  سبب 

بخشش ذات ما را فاش کند  فکان قرار دهیم تا نسیم جان دمان را در معرض قضا و کن شویم و خو لحظه تسلیمبه لحظه 

 .و این مرده ما زنده کند

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از دلِ پرفغانِ من  زندی کباب م یِ بو        

 از دم و از فغانِ تو   زندی شراب م  یِبو

کنم، درد هشیارانه  م باز می اهای زندگی پس فضا را در اطراف چالش ام که باید به تو زنده شوم،  خداوندا! من فهمیده 

صورت شادی احساس کنم و از دل پر  بدهی و در من بدَمی و من دم تو را به   کنم تا تو به من شرابکشم و صبر می می

  .ی فغانم، هر لحظه اقرار به الست کنم و التماس کنم که به مرکز من بیایی و در من به خودت زنده شو

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بگو، ور نه بِهِل مرا که تا  ایبهرِ خدا ب      

 بَردَهَم از زبانِ تو  ی بیدو سخن به نا کی
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انسان  از طریق تمام  بیا و  به بعضی از  ای زندگی به مرکز ما  اداره کن یا  ها در روی زمین صحبت کن، زندگی ما را 

گشایی کنیم، گوید. ما هم اگر مرتب فضا که زبان تو می نمایندگی از طرف تو حرف بزنند، درحالی اجازه بده به   هاانسان 

 .ذهنی را خاموش کنیم و اجازه بدهیم زندگی حرف بزندتوانیم از طرف زندگی حرف بزنیم به شرطی که منمی

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جمله شاهدان مات شد و کساد شد   یِخوب         

 تو  کرانِی ب  یِ خوب   یابنمود ذرّه چون 

ها را زیبا رویان بیرونی که ذهنم آنبا گشودن فضای درونم آرامش، عشق و شادی تو را دیدم. دیگر زیبایی همه زیبا

  .به خودشان جذب کنند  اتوانند من ر شدند و دیگر نمی  رونقداد، همه از چشم من افتادند و بی نشان می 

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چشمِ کس  دیچشمِ ما آنچه ند د یباز بد        

 و سرگرانِ تو  خود ی ما ب رِیپ  دیرس باز

چه را دید که هیچ  داد، کساد شدند، دوباره چشم من آن ها را زیبا نشان می های مرکزم که ذهن آن از وقتی که همانیدگی 

ندیده است. وقتی فضا را باز کردم، چشم من چشم عدم شد و زندگی در مرکز من ظاهر شد و روی  ذهنی آن را  من

توانستم روی معشوق را  وقت نمی ها هیچذهنی و دید همانیدگی خود شدم که با منزیبای معشوق را دیدم و مست و بی 

 .ببینم
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 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عقلِ تو کو؟ چه شد تو را؟ : مییَبگو ی هر نفس       

 نماند بنده را در غم و امتحانِ تو  عقل 

گویم: »برای کسی که این لحظه  ذهنی تو کو؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟«. می گوید: »عقل من هر لحظه زندگی به من می 

فضا باز کنیم،    ما بایدافتد  برای همین اتفاقی که می   «.ماندهایش نمی ذهنی و همانیدگی کند، عقل منگشایی می فضا 

نهایت  داند که به بی گشا مقصودش را می شویم که بنده فضا موقع متوجه می   ها را شناسایی کنیم و بینداریم. آنهمانیدگی 

  ماند.شود و دیگر در غم امتحان عقل نمی و ابدیت خدا زنده شود، هر لحظه امتحان می 

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بارم اشک بر درت   یچو ابرِ د یسَحَرهر        

 اشک ز آستانِ تو  نیکنم به آست پاک

دارم. از شوق فضای بازشده لطیف  جایی که مقدور است فضا را باز نگه می کنم و تا آن گشایی می هر لحظه مرتب فضا 

خواهم و هیچ انتظاری و هیچ دلجویی  نمی کنم. خدایا از تو چیزی  هایم را پاک می ریزم و خودم اشک شوم و اشک می می

به درد انداخته.    را   ذهنی رفتار و فکرهای من من کنم که در منخواهم به تو زنده شوم. اقرار میفقط می  از تو ندارم،

 .کشماش را می کنم و با مقاومت و قضاوت صفر درد هشیارانه اکنون فضا باز می 

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 آسمان شوم  یِ مشرق و مغرب ار رَوَم، ور سو       

 تا نرسد نشانِ تو  ینشانِ زندگ   ستین
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دانم  کنم که این فضای گشوده بندگی من است. می گشایی می دهم، فقط فضاپس من توقع ندارم، ذهنم را دخالت نمی 

توانم  هرکجا بروم نمی   ، زنده نشومنهایت و ابدیت تو  ها باشد و به بی اگر توی محدودیت ذهن بمانم و مرکزم همانیدگی 

  .توانم شادی، آرامش، سالمتی و عشق تو را داشته باشمزندگی کنم. نمی 

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بُدم  یبُدم، صاحبِ مِنبر یزاهدِ کشور       

 زنانِ تو قضا دلِ مرا عاشق و کف کرد

تواند تقدیر  اما قضا می ،  داران به او احترام بگذارندباشد و همه دین تواند در یک کشوری زاهد یا آدم مهمیانسان می 

های ظاهری و رفتارهای همانیده را از  دیگری برای انسان بیندیشد. او را عاشق و شیفته خودش بکند و همه چسبندگی 

ها عاشق او بشوند، به او  انسان مرکزش پاک کند و خودش را در دل و جانش قرار دهد. خواست خدا این است که همه 

سبب و هزاران ترجمان را هم در خودشان تجربه کنند و هم در جهان پخش کنند. بنابراین با  زنده شوند و شادی بی 

  .انداختن باورهای زاهدانه عاشق و در وحدت با او بمانیم

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 امحقِّ خدا نخورده   انیجهان  نیا یِ از م      

 از گمانِ تو  فمیخا  شوم،ی خراب م  سخت 

ام. هیچ همانیدگی  ام و حق خدا را با عدم کردن مرکزم رعایت کرده ید و توجه نگرفته أیتمن این لحظه از این جهان مِی  

لحظه  به و لحظه شوم  کنم و مست تو می ... برایم مهم نیست. من در این لحظه فضا را باز می   دانش   ،مثل فرزند، مقام

 .ترسم خیال تو از من جدا شود و این اتصال قطع شودکنم که اتصالم با تو قطع نشود. می مراقبم و احتیاط می 
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 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از سرم  ختیاز دلم، عقل گر  دیصبر پر       

 تو  امانی ب  یِ به کجا کَشَد مرا مست تا

دهد  ذهنی ما امان نمی امان زندگی به من کنیم، مستی بی باز کرده و مرکزمان را عدم می وقتی در این لحظه مرتب فضا را  

اندازیم  ذهنی به تأخیر نمی در من  این ما این کار راتا خودش را بیان کند چون فضای بازشده از جنس ذهن نیست. بنابر 

کنیم  ه اتفاق این لحظه مهم نیست و شروع می کنیم کبلکه هر لحظه به خودمان تلقین می   ،کنیمو از عقلش استفاده نمی 

 .بِکشد که انتها ندارد به فضاگشایی و وسیع شدن تا این مستی فضای بازشده، ما را به راهی

 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 استخوانِ من کَنَدی عشقِ تو م  اهِیس  رِیش       

 ضمانِ تو؟  نیپس چه شد ا  ،یتو ضمانِ من بُد ی ن

با   ها و پارک ذهنی که درست  اندازد به همانیدگی آید و آشوب می لحظه از مرکز ما باال می به گشایی لحظه فضا عشق 

ذهنی در کار زندگی اشکال ایجاد کنیم  های منخورد. بنابراین ما نباید با دخالت ها را می ایم و مانند شیر درنده آن کرده

کند. خداوند در عهد الست به  ش کرده و ما را راهنمایی و کمک نمی و بگوییم خداوند ضامن ما نیست و قولش را فرامو 

های سخت  ولی ما همه راه،  کنمبرم و تا آخر تو را راهنمایی می ما گفته که تو از جنس منی و من تو را به جهان وجود می

و ضمانت خدا   پا گذاشتیمرا آمدیم، در ذهن گیر افتادیم، خدای مصنوعی درست کردیم و به توهم افتادیم، الست را زیر  

  .را خراب کردیم
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 ۲15۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ن یبازگو بهرِ خدا به شمسِ د زیتبر یا        

 دو جهان حسد بَرَد بر شرفِ جهانِ تو  نیکا

زنم و جهان حضور  شده هر لحظه جهان ذهن را پس می عنوان فضای گشوده شده است. من به تبریز نماد فضای گشوده 

دانم شرف این جهان حضور قابل مقایسه با بزرگی جهان ذهن نیست و جهان ذهن حسود است و  کنم و می را باز می 

 .کنمگشایی طلوع این آفتاب را از مرکزم عملی می ولی من با فضا   ،خواهد این جهان حضور باز شودنمی 

 با سپاس فراوان از برنامه گنج حضور 

 رقیه اردبیل 
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  با سالم 

 :موالنا ۲۷۷۷، خالصه برداشت غزلِ ۹10برنامه شماره 

 موضوع: صبح شاد، با سرآغاز رهایی

 ۲۷۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی کن یآموزکه جان را چاره یشاد آن صبح 

 ی کن یروز یچارگیب که تُش  ابدیاو  چاره

هیچ اتفاقی نستیزیم، بلکه تسلیم محض بمانیم و    کند که دربرابرِآموزی )تربیت( می زندگی در صورتی جانِ ما را چاره 

 .هیچ از طریق بیچارگی ذهنی نبینیم

کدام  داند هیچ چون می ،  کندشن می کسی که صبح صادقش را در این دمِ زنده با مرکز عدم رو  پس خوشا به سعادت آن 

بلکه در این دم و    ،دهد، هیچ روزی خوبی در آن نیستاندیش نشان می دار توهم های بیرونی که ذهنِ مَناز وضعیت 

با زندگی یکی و هماهنگ شدن است که با شکر و صبر و پرهیز و با اقرار داشتن به عهد و پیمان روز الست و    هابازدم

را برخوردار می   ذهنیه من بمنکر شدن نسبت  و به فضای یکتایی می جذبه و عنایت و ستایش خداوندی  تا  شود  رود 

  .جا بگیرد ش را در آن اروزی

 ۲۷۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زندی م  هیعقل بخ  دراند، ی عشق جامه م

 ی کن یدوزدو را زَهره بدّرد چون تو دل  هر
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ها بخیه  کند تا از طریقِ دید همانیدگی ذهنی ما مرتباً دارد نابخردی می پس عشق اگر زمانی ببیند که عقلِ ناقصِ من 

کند، شدگی ما را پاره می هویتتا در این دم زنده ساکن نباشیم. خوب در این حالت عشق جامه هم  بِزند، ترمیمش سازد 

داری خود در  و با فضا  شویمنامِ حضور  ه شیاری دیگری بد، تا ما متوجه هدَّرفکانش می ذهنی را با توسط کنزَهره من

 .مرکز عدم متعهد باقی بمانیم، تا او برای ما دلدوزی کند

پس تو مرا خوش بسوزان   .شناختی جمع شوم و در این دم با تو یکیخواهم از گذشته و آینده روان پس خدایا من می 

  تر از این سوزش خوش   نیستم گَردان همچو دودی که نیست و ناپیداست. حقیقتاًدهد و  که بوی خوش می   همچو عودی

 .ها( بسوزد چه باشد؟ که تو دلسوزانه، بخواهی دلسوزی ما را کنی)همانیدگی 

 ۲۷۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گردم همچو دود  ست یخوش بسوزم همچو عود و ن

 ؟ ی کن یاز سوزش چه باشد، چون تو دلسوز خوشتر

 ی و راهِ دل زن  ی گه لباسِ قهر درپوش

 ی کن یقالووز یی لباس، آ ی بگردان گه

  زنی که با درکِ بینش جدید موالنایی بدانیم که زندگی پوشی و راه دلِ ما را می ذهنی را به تنم می و گاهی لباسِ قهر من 

بینیم، زودی می   شیاری نظرکه با دید هاما همین ،  دانیمنمی ذهنی کامالً نادرست است و ما با ذهن چیزی  در سبک من 

ها عاریتی و فانی همانیده شویم، بلکه با عقب کشیدن از خود، تنها لطف و رحمت ایزدی  کنی نباید با چیزیمان می متوجه

  کنی.   مانیراهنمای  گوی ذهنمان شویم تا با خرد و آگاهی تو وگفت بی   ر را به عینه در بودنِ این دم زنده تماشا کنیم. ناظ

 که بوالعجب عاشق این هر دو ضد است.             به جد باشیم  وهم قهر و لطف زندگی با هم    پس عاشق هر دویش شویم یعنی
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 15۷0 ل، بیتوّدفتر ا مولوی، مثنوی،  

 د عاشقم بر قهر و بر لطفش به جِ

 این هر دو ضد   ب من عاشقِجَعَالْ بو

 ۲۷۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نَفْسِ مطمئن   گاوِ عنبربخشِ یخوش بچر ا

 ی کن یساحل حالل است ار تو خوش پوز  نیچن در

افتد. از ساحل غیب  شیاری راضی و مرضی روی هم می ه  ،شودحال در مرکز عدم مستقر یافتی، درون و بیرونت زیبا می  

پس با نفس مطمئن خوب    .دهنی در فضای یکتایی بِچَریش خو   زیبایی بکاری و بابهدانی که باید با فکر و عمل نیک  می

ذهنی(  گاه )بدون دغدغه منپذیری به خرج دهی و آن به هرکس روا بِداری و انعطاف بچر تا نوآفرینی را بیافرینی، نسبت 

  ت خواهی بود.اهای مادی و معنوی در زندگی چه خوب شاهدِ پیشرفت 

 ۲۷۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی کن یکه طمعِ اسب و مرکبِ تاز ،یای طوط

 ی کن ی توز ۀشَعر و جام لِ یکه م ،یایماه

اما  ،  زنیمحرف نازیبا و نابخرد می   ،گوییمچیزی را می ناآگاهانه با ذهن هر  واریم یعنی یل کار ما با ذهن طوطی اپس در او 

آییم. پس ما  حرف می   به زیبایی  و در خاموشی او به   تدریج که بخواهیم با ذهن چیزی ندانیم، به زندگی آگاه و زنده ه ب

خواهیم  بلکه می   ، ای نباشیم که ناآگاهانه بخواهد فقط میل خواندن شعر موالنا را کند و هیچ عملی در کار نباشدماهی
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مندی به  ه باشد و از عالقست، در آب زندگانی شناور می ا   ست و حرف و عملش یکی ا   آگاه به زندگی   کهای باشیم  ماهی

     .کشدچیزهای بیرونی دست می 

 ۲۷۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 رمست یو شکارت آهوانِ ش ی مست رِیش

 ؟ یکن یوزی کجا  ی فان  ۀگند  رِیپن با

 است  یارا قبله  یکیقبله؟ کامشب هر  میچند گو

 ی کن  یافروزگر تو شب  ،یک یگردد  هاقبله 

می  چقدر  نسبت تا  ذهن  طریق  از  نقطه خواهیم  اینچینبه  و  شویم  سنجیده  هرها  که  بدانیم  خود  قبله  را  از  ها  کدام 

د.  شوای خوبی می کنیم( اگر این )همانیدگی( برایم قبله شود، قبله ها در تاریکی شب )ذهن هستند و ما فکر می همانیدگی 

ست و آن هم یک رنگی  ا  قبله ما تنها یک قبله ؟ ست وقتی که دویی ذهن وجود داردا  ها خوبچندین قبله؟ کجا این قبله 

 .و خدا را در دل نشاندن است

افروزی کنیم تا با این کار و عمل  شب   ،م سبقت بگیریمه  بلکه با فضاداری و نیکی کردن به  ، حال در سطح ذهن نمانیم

گونه  و هیچ با دید دویی ذهن نبینیم که این   و به همدیگر عشق و مهر بورزیم  نها یک قبله شود درست و مناسب قبله ما ت

تبریز لَعلِ شمس  از  را می ه   ۀمای   ما  پیروزی نصیبِ  گیریم، در فضای یکتایی ساکن می شیاری حضور  و کمترین  آییم 

 . بریمنمی کار ه ذهنی را ب ایم و هیچ زرنگی من چون راستین آمده  .شودذهنی ما می من
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 ۲۷۷۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 یاه یما یابی ب یزیگر ز لعلِ شمسِ تبر

 ی کن یروزیفرازِ چرخِ پ هیپا نیکمتر

   با احترام،

      زهره از آمل
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 سالم 

اصل توهم است عقل و شعور  شیاری جسمی که درولی ه  ،شیاری حضور شعور دارد، عقل دارد، تعادل و توازن دارده

  .بینمشعور است، دارم از پشت عینک رنگیِ دردهایم او را می گویم فالنی بی که می ندارد. پس این

ذهنی فوراً رفتار او را  کند. منذهنی من عمل نمی ن گذارد یا براساس پارک مکسی در مجلسی به من احترام نمی   مثالً

 فرمایند: پس وقتی جناب موالنا می  .زنداحترامی به آن می کند و برچسب بی قضاوت می 

 ۹۲1مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 ما چون بسی علّت دروست  ۀدید

 رَوْ فنا کُن دیدِ خود در دیدِ دوست 

های رنگی را برداشته  یکی عینک یکی   با تکرار ابیات  نکنم و به کمک بزرگان و همت خودم وقت را تلف    ،چه زودتریعنی هر

 . است معنی بیماریدر این بیت علت به   .رنگی را بزنمو عینک بی 

 با تشکر،  

 سیمین از تهران  
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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

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  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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