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849 پیغام عشق قسمت خانم رقیه از اردبیل   

 با سالم 

 ۲666، غزل 9۱۷برنامه 

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یبه باطن در چه کار  نجا،یبه تن ا

 ی تو شکار ا ی ،یکن ی م یشکار

 .میکن یدهد، و ما آن را حس م  ی جهان نشان م نیهست که ذهن به صورت فکر در ا ییزهایهمه چ تن

 .ستی ن رایگشوده شدۀ درون است، از جنس خداوند است و م یمرکز ما، اصل ما که همان فضا یعن ی باطن

 ؟ یشو  یشکار م ای ؟یکنی در مرکزت تو شکار م   ایپرسد، که آ یرا از ما م قت یحق  نیا موالنا

 .شود  ی است، هر لحظه شکار م  یجسم  یاریشده و مرکزش هش دهیجهان همان  نیکه آمده به ا ی انسان 

  ن یو ا  م،یشو  ی آنها شکار م   لهیبه وس  م،یرا دار  زهایو حرص به دست آوردن چ  م، یرنج  ی م  م،یشو   ی م  ن یخشمگ  ی وقت   ما

 .ستی مقام انسان ن ستهیشا

تا    م،یمرکز مان را عدم کن  ،ییلحظه با فضا گشا  نیمرتب در اطراف اتفاق ا  دیبا  م،یباش  یشکارچ  میکه بتوان  نیا  یبرا

 .میلحظه ساکن شو  نیا  ییکتای  ی شکار کرده، و در فضا  ی را از طرف زندگ   تیقدرت، و هدا  ت،یخرد، عشق، حس امن  میبتوان

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ساعت به ساعت   نهیاو در آ کز

 ی تابد عجب نقش و نگار یهم

 .است  زیّکننده و مم یی و ترازو است، خردمند است.شناسا نهیشده مرکز ما آگشوده  یفضا
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شود، حس    ی ظاهر م  یزیشود، و لحظه به لحظه در آن نقش و نگار شگفت انگ  یم   نهیما آ  نةیس  م،یاگر فضا را باز کن  پس 

شناسد،    ی آن را نم   یماست، که من ذهن  نةیس   نهیآ  یتهایخاص  نهایا  د؛ی آ  ی که از خرد کل م  ی سبب و عقل   ی ب  یشاد  ت،یامن

دل ما    نةیو دردها هستند، آ  دهیهمان  یدر مرکز ما باورها  م،یاگر مقاومت و قضاوت دار  اما،  میاز آن آگاه نباش  میتوان  یو ما نم 

 .درون ما بسته شده است  یرا زنگار گرفته، و فضا

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 باز سلطان است هر نقش  مثال

 یشکار  د یجو  یاست او و م  شکار

  ی شود، که اصل ما تجل  یظاهر م  یزینقش شگفت انگ  نهیاز آن س  م،یبکن   یدرست   یخداوند است. اگر فضاگشا  نهیما آ  نةیس

 .میبه آن توجه کن  دیخداوند است، که با

و      م،یبا تسل  دیبا  م،یاو برگرد  یو به سو  میزیهر لحظه از او برخ  دیو با  م،ی:که ما باز خداوند هستدیگو  یموالنا م  نیهمچن

ما    یما را شکار کند، و دردها  ی من ذهن  د،یآ   ی که از مرکز ما باال م  یبیعج   ی نقشها  نیتا ا  م،یشکار خداوند شو  ییفضا گشا

 .میبکش  رونیها ب یدگ یهمان نیکن فکان خودمان را از ا ی روین له یسبه و  میرا شفا دهد، تا ما بتوان

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 صورت تو  د ینما یساکن م   چه

 یقرار  ی پرده تو بس ب  درون

 م،ی.  ما هم اگر درست فضا را باز کنندیب یها را ساکن م زنده شده است، انسان   ی که به زندگ  یما ساکن است. انسان   اصل

 .م یشو  یم یابد   یلحظه  نیساکن در ا
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کنند، از    یم  رییتغ   ماًیکه دا  ، یجهان  نیا  یزهایشود، به چ  یمان مربوط م   یو زندگ   میرو  یبه درون پردۀ ذهن م  یوقت   ی ول

که هر چه قدر    م،یرا در خودمان بکن  ییشناسا  نیا  د یبا  نیبنابرا  .ستی ن  یخوب   ی زندگ   نیو ا  م،یشو   ی م  قرار یآنها ما ب  رییتغ

سبب، و چهار    یب   ی آرامش و شادشود، ما    ی م  عیدرون ما وس  یشود، فضا  یذهن ما خاموش م   م،یلحظه باش  نیساکن در ا

 .میکن ی حس م  شتریبرکت مرکز عدم را ب

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و تو غرقه  یبر لب جو  لباست

 ؟ یغرقه ، عجب سر چون بر آر نیاز

  ق،یو عم  ی واقع   م یبا تسل  میتوان  ی م  ی ول ،  شد  ی جسم  یاریو مرکز ما هش  م، یشد  ده یجهان همان  ن یبه ا  میکه ما آمد  درسته 

لباس چسبنده هم هو آور  یشدگ  تیبه صورت حضور ناظر  را    ی و مزۀ زندگ  م،یشو  ی زندگ  یو غرق در جو  م،یها را در 

 .میبچش

از    دیکه بتوان دیاست، و شما فکر نکن زیشگفت انگ  یغرق شدگ  نیا د،یگوی دهد، و م  ی ما را نشان م یاصل   تیموالنا وضع و

ندارند، و    ی جهان زندگ  ن یمربوط به ا  یزهایکه چ  م یبفهم  د یبا  نیبنابرا  .دیاوریب  رون یحضور سَر ب  ی غرق شدن در جو  نیا

 .میا  دهیرا پوش نیما ا نندیایاگر آنها به مرکز ما ب

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی حاظر است آنجا که هست فتیحر

 یشرم دار   د،یگر بگو کن یل و
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و خودت    ، ینیب  یچون با ذهن م   ی با تو است، ول   ی تیجنس تو که خداوند است، همه جا در هر وضع  یعن ی  فتیحر  دیگو  یم

: حجاب را بردار، با  دیاگر عاشق تو بگو  حال  .به جسم   یکاهش داده ا  تینها  یو از ب   یکوچک کرده ا  ،یکرده ا  ریرا تحق

 .ی بند یندارم، من کوچکم فضا را م   اقتیمن ل  یی گو یشو، تو م   یکیمن 

زنده شدن    اقتی. ما به عنوان امتداد خدا لمینیبب  ی زندگ   د یو با د  م،یفضا را باز کن  م،یغلبه کن  یشرم من ذهن  نیبه ا  دیبا  ما

 .فقط اوست م،یستیدر واقع ما ن م،یبه خدا را دار

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 که گردد شاخ رقصان وه یهر ش به

 ی از باد بهار  بیغا  نباشد

. ما هم به عنوان امتداد خدا شاخ  ستیناآگاه ن  یرقصد از باد بهار  یکند و م  یکه حرکت م   وه یکه درخت به هر ش  همانطور 

 .میهست ی سبز درخت زندگ

  ی روین  لهیبه وس  یمهم آن است، از باد زنده کننده زندگ   ست،یسالم مهم ن  ای  ض،یگرفتار، مر  م،یکه باش   یتیدر هر وضع  دیبا

را    یزدیدم ا  یدر مرکزمان، و با مقاومت و قضاوت کردن جلو   یزیچ   ک یو با آوردن    م،یکن فکان غافل نباش  ییشکوفا

 .میرینگ

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 باد   نیشاخ، از ی تو سو به سو ا مَجه

 ؟یاریباد است  نیکز یدان ی نم

  ی و فکرها  ،یماد  یرا در جهت ها  یآب، و خرد زندگ   ،یباد زندگ   گرید  ،یهست   یشاخ سبز زندگ   یدیانسان حاال که فهم  یا

 .نکن یگذار هیسرما دهیهمان
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و    د، یآ  ی ها م  ی دگیباز شده درونت است. نه باد مسموم دردها که از همان  ی فضا  ن یباد، از ا  نیتو از ا   یاری  ی دان  ینم   مگر

 .کند  یچهار بُعد تو را خشک م 

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 باد   نیصد دستان به کار توست ا به

 یحق گزار ی خو  ستی را خود ن تو

  پس   .تو را حل کند  یخواهد مشکالت زندگ   یباز شده، به صد روش م   یفضا  نیهم  ،یدم زنده کنندۀ زندگ   نیباد، ا  نیا

استفاده    یو خرد زندگ  یو از شاد  نداز،یآنها را ب  ینترس، و به کمک زندگ   ارانه یکن، از درد هش  ییرا شناسا  تیها  یدگیهمان

عقل و خرد کل را کنار   ،یده   ی. قانون جبران را انجام نم ستین  یو قدرشناس  یسپاسگزار  یافسوس که در تو خو  یول،  کن

 .ینک ی ات را خراب م  یلحظه به لحظه زندگ  یو با عقل من ذهن ،یاگذاشته 

 .ست یاز خداوند ن  یسپاسگزار نیا

 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی به آخر هر مراد  یاب ی ازو

 ی اریدهد، هم هوش ی مست همو

گرفت. چه    میندارند، و ما از آنها مراد نخواه  یما زندگ   ی مرکز جسم  یها   یدگ یکه همان  م،یبرس  یآگاه  نیبه ا  دیبا  سرانجام

اگر هش  م،یباش  یسپاسگزار زندگ  دیبا  اما،  یجهان چه مراد آن  ،یجهان   نیمراد ا ا  اریکه  ابد   نیبه  مست    م،یباش  یلحظة 

  یو عشق و آرامش زندگ  یشود، و از شاد یم   یشود، عقل ما عقل زندگ  یحضور م   یاریما هش  یار یهش  م،یشو یم   یزندگ

 .میشو  یبرخوردار م 
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 ۲666 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 زیتبر نیشمس الد ست؟ یاو ک  بپرس

 یجز در عشق او تا سَر نخار  به

 ست؟یک یزیپرسد، شمس تبر ی م موالنا

 .کند ی که از باطن انسان طلوع م یدیخلقت، طلوع خداوند در مرکز ما، خورش  نیتمام ا  یعنی ،یزیتبر شمس 

 . ی عشق، و وحدت مجدد انسان با زندگ  دیخورش

وقت ات را    دنیلحظه به اندازۀ سَر خار  کی   یات را صرف آن بکن. حت   یوقت و انرژ  : مواظب باش، همةدیگو  ی موالنا م 

تواند از تو استفاده کند. در    یدر درون تو طلوع کند. آن موقع است که  خداوند م   د یخورش  ن یها تلف نکن، تا ا  یدگ یدر همان

 .یمانی مصرف در جهان م  ی صورت ب نیا ریغ

 حضور سپاس فراوان از برنامه گنج  با

 ل یاردب هیرق
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       حضور  گنج  همراه دوستان  و      ز یعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

 ✨ن یرا بب ازتیچارق اَ✨

  ب ی گذاشتن، ع  یدوستان و قانون اساس  امیو پ  یشهباز  یآقا  یهاو صحبت   تیب  همهنیا  رغمی عل   توانمی من نم   چرا

 ؟ نکنم  یو انتقاد و حبر و سن  میو نگو نمیرا نب گرانید

را برطرف کند، چاقو    میهاب یع  خواهد ی م   یذهن. مننمیبی ها و اشکاالتم را م ضعف که من در اتفاقات فقط نقطه   دمید

مرا با   کند،ی م  میهاب یاز ع  تیدرونم مرتب شکا  یرادهایو ا  بیع   دنیبا د  یذهندستة خودش را ببرد. من   خواهدیم

 .کندی کرده و مالمت م  سهیمقا دهند،ی از خود بروز م یتررفتار پخته  تیکه در همان موقع یگران ید

 ی = آزادییشناسا ✅ 

  ه ی با عمل به توص نیو همچن دم،یدی را م هاب یفقط ع هات یاز تهران که گفتند: در تمام وضع یتلفن خانم پور  دنیشن با

کار من    یهابی شوهرم گفت: تو که فقط ع  کباری  د،یگفت، قبول کن  از شما را   ی بیصادقانه ع  یکه اگر کس   یشهباز یآقا

 منزل؟ یدر کارها میکه کمک کن دهیچه فا  ،ینیبی ها را مو بچه 

  سه یرا باز کرده و خودم را با خودم مقا  ازیچارق ا  ی قرار گذاشتم در هر اتفاق  نم،یرا بب  یذهنموش من  ن یتوانستم ا  ناگهان

 .نمیرا بب  شرفتمیکنم تا بتوانم پ

و رد و بدل    هایانجام سفارشات مشتر   یساپ با شماره شوهرم هست، برا و وات   میهوشمند دار  یگوش   ک یما در منزل   

 .ریکردن تصاو

 کردم: سالم  افتیناشناس در یااز شماره  ی امیساپ پدر وات  ش یروز پ چند

را باز کرده و    امیپ  امد،ین  یگرید  یکار  امِیپ  چیچند ساعت گذشت و ه  ی شوهرم هست، ول  یهایزدم از مشتر  س حد

 کردم: سالم، شما؟  پیتا
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  فرستم،ی تشکر و گل م  کریاست  ی ام یهر پ  انیشماره را اشتباه گرفتم و من هم طبق معمول که در پا  د یآمد: ببخش  امیپ

             هم فرستادم شان یا یبرا

داشت که در قسمت    ییبایز  غامیپ  میجمله برا  نیخوب شود. ا  یهاپر از آدم   ایکه دن  یروز  دیامآمد: به   امیدوباره پ  و

 .ها گلستان شود که درون همه آدم  یروز د یدرون اوست، به ام ی هرکس یایکردم: دن ادداشت ی ی گوش ادداشتی

 یروز  نیچن دیدادم: به ام  امیپ و

 آقا؟ ا ی دیبپرسم شما خانم هست  توانمی گفت: م  انشیا

 : خانم گفتم

 بدهم به شما؟  امیپ  توانمی : م گفت

 دیی: بفرماگفتم

  ی نظم ی از ب  یاد یساپ تمام شد. )قسمت ز، چک کردن وات   8تا    می ون۷صبح    ساعتمیکه با خودم داشتم، ن  یقرار  طبق

صبح و ظهر و شب،    یدهنظم   نیساپ بود و شکر خدا با اتبه وا   گاهی وبگاه  یهاو سرزدن   ینظم ی از ب  میدرون  یو آشفتگ

 .از کمبود وقت خودش برطرف شد( یتینارضا  وبرقرار شد   رونمیدر درون و ب یادینظم و آرامش ز

  اند و منتظر که چرا شما جوابداده   امیچند پ  دمیکه شد، د  ۱تا    می ون۱۲ساعت ظهر    م یساپ نچک کردن وات   زمان

 .جواب بدهم توانستمی کردم که نم  یو من عذرخواه  دیدهی را نم  اممیپ

 .ستی که عال قیو تشکر و تشو  دمی. دشانیفرستاده بودند از تار نواز یاقه یدقک ی  یدئویو کی

درهرصورت   نیبفرستم و من هم گفتم ا امیپ یگاهمرد هستند و از من درخواست داشتندکه گاه شانیشدم که ا  متوجه

 . ستیو من که شوهر دارم درستش ن شودی رابطه حساب م  ی نوع 
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قصد    چیام و هتا اآلن پاک مانده   یمجرد هستم ول  کهنی: من با اگفتندی م  شانیو ا  شدی رد و بدل م  هاامیپ  ساعتمین

 .کردم، تنها هستم اد یپ ی کردم احساس خوب افت یشما را که در ام یندارم، فقط صبح پ یبد

قدر  آن   شانیاگرچه ا   د،یایب  ش یپ  یساپ با شوهرم مشترک هست و ممکن است سوءتفاهم: واتدادمی من هم پاسخ م   و

نکنند، ول  یاگر متوجه شوند، ممکن است مخالفت  یفضاگشا هستند که حت  از من   ی هم  که    ترسمی خودم م  یذهنمن 

 .است  نیدر کم شهیهم

. من  دیریبگ یانرژ   ی دادن با شخص ام یکه از پ د یندار  یازین چ یه گری و د دیکن دا یبه گنج درون خودتان دست پ  دیبا  شما

  شانی ام و برامند شده بهره   اریکنم که از آن بس  یشبکه گنج حضور را به شما معرف   توانم ی خواهر م   کی عنوان  تنها به 

 .شوندخارج    ییکردم که از تنها ی زندگ  ک یشر ک یداشتنِ  یآروز

 .فرستادند از نواختن تار  دئویچند و باز

برا  ت یسا  آدرس  را  حضور  به  شانی گنج  وفرستادم،  فر  ی دئویهمراه  عز  ماه،ی خانم  عشق  همه   زمیکودک  گفتم:   و 

بزن  یشهباز  یآقا  یجمعه برا  یدر تماس روزها  دیتوانی هست و شما م  تیدر سا  حات یتوض تنها    نی. و ادی ساز هم 

 .دیآی که از دستم برم ستی کمک

 ندهم؟  امیبه شما پ  گرید پس 

          روز خوش و خدانگهدار  شرمنده،

نداشت، جوابش   ی : حاال اشکالکردی مدام در گوشم وسوسه م یذهنشد و کل آن مکالمات را حذف کردم. من   ۱ ساعت 

و    ی هست   ی قیهم که عاشق موس  است پاک و تو   ی پسر خوب   د،یگوی دوباره چه م   نیرا بده و هربار حذف کن، حاال برو بب

 .کردی را م  شیهاتالش  نینداشت، فقط داشت آخر  یقدرت چ یه یذهنمن یهاحرف  اما، یندار ی قصد بد چیه
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 د یایبخواهد ب  یذهنمن  کهن یآمده. قبل از ا  امیپ  ۵  دم یساپ که شد دچک کردن وات   ساعت م یشب، زمان ن  8  ساعت 

  ی امیپ  چیهم ه  گریو د  را باز کنم، همه را حذف کردم   شانیصفحه ا  کهن یآفات« بدون ا  ریالتأخی که »ف   ریوسط، بدون تأخ

 .نکردم افت یدر شان یاز ا

 .دادی شده را مگشوده  یوطُرُنبِ فضاطاق   یدر خود احساس کردم که ندا  یقدرت  چنان

  ش یکه حدود دوازده سال پ  دمیآوردم و د  رون یرا ب  ازیام را باز کردم، چارق ادر »اتاقِ ذهنم« و درِ صندوقچة گذشته   رفتم

  ی نفر اصطالحاً مزاحم تلفن   ک یآمد و    شی پ  میبرا  یحضور، مورد مشابه با برنامة گنج   یی که متأهل هم بودم، قبل از آشنا

از ترس آبرو کنار   تاًیتا نها  کردمی نداشتم و چند روز مکالمه م  یو حزم  زیرهپ  چیموقع هبه منزل ما زنگ زد و من آن

 .گذاشتم

رد و بدل    امیداد، پ   امیپ  امی گوش   یرو  ی که اتفاق   یی حضور، با آقابا گنج   یی بعد از آشنا  یحت  ش، یسال پ  4باز حدود    و

قائل    امی ذهنمن   یهم بودم، ول   یبودم و اهل مسجد و دعا و نماز و چادر  یمذهب  یانواده از خا  کهن یا  رغمی و عل   کردمیم

  رون ی. و البته بعد از بدانستی خودش حالل م  ینامحرم را برا  امیگرفتن از صدا و پ  ینبود و انرژ  ییایحجب و ح  چیبه ه

 .یو مالمت و حس گناه شدم و توبة ذهن  یمان یکه داشت، دچار پش یلذت زودگذر ختنِیآمدن از دام و فرور

در دام    بارنیام و ا کرده  ر ییآمدم. خدا را شکر کردم که من چقدر تغ  رون یرا در صندوق گذاشتم و از اتاقِ ذهن ب  چارق

  ی ول  ،یکنیسال است گنج حضور گوش م  ازدهیبه    ک یتو نزد  گفتی رفتم که م  امی ذهنبه من  ی ازَهره. و باز چشم فتادمین

 .یانکرده  ی شرفتیپ

و    رییکه من چقدر تغ  نمیسر بزنم و در موارد مشابه با گذشته، بب  ازم یدارم که هرروز به چارق ا  ازین  شرفتیپ  یبرا  من

 !امکرده  شرفت یپ

مکوچک   یهاشرفت یپ را  روز  طول  در  خودم  ند  نمیبیکوچک  اگر  ا  دم یو  چارق  بب  رومی م   ازیسراغ  هم  نمی تا  با    ن ی و 

 :»او« نهادم و گفتم شی را پ میها ی دیو ناام یتیهرلحظه و هرلحظه، نارضا یهادنید
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تو پاک کردن و شستنِ   فةیو وظ هاستشرفتی پ دنِیمن د فة یوظ ست،یها نو شستنِ آن  هابی ع دنِیمن د فةیوظ ایخدا

 .یمن است، تو بارانِ چمنِ وجود من یهاب یع

خواب  و به   رمیگی و او را در آغوش م  رومی مهربان م  یصدقة زندگقربان  یها کلام که شب عاشقِ خودم و خدا شده   قدرآن

 .رومیم

  گران یکنم که در برخورد با د  دا یپ  یو عقل   ت یعملکرد در برخورد با خودم، باعث شد قدرت و هدا  رییو تغ  دید  رییتغ  نیهم

 .کار ببرمروش را به  نیهم هم

محکم    یهاگفتن  ن یو آفر  ق ی. تشونمیرا بب  شیهاشرفت یو درعوض پ  نمیام را نبساله   ۱۷دختر    یرادهایو ا  ب یع  گرید

موقع و  را به   تی هاجوراب کال،یخوبه بار  یل ی خ  ،یگرفت   ادیبهتر درس   ،یبهتر ظرف شست  بارنی که تو ا  دمیکه »بله من د

ابه   ، یتوانی بله تو م  ، یشست  زیتم   ی را در جاکفش  تیهاکه کفش   نیآفر  ،یاکرده   زیتم  را از قبل بهتر   تاقت ا  بارن یبه! 

.  یقرار ده  شانیبهتر است هرکدام را سرجا  ، یکنی را جمع م  لش یوسا  یکه بعد از تمام شدن هرکار  ن یآفر  ، یگذاشت 

شود و بعد    تهمرغ کامالً سفت شده تا پختا تخم   یبهتر است صبر کن  ،یپزی و غذا م  یزنی م   تیکبر  یی که تنها  نیآفر

 .یگاز را خاموش کن ریز

  ی تیو غُر زدن« به لحنِ »حما  یتیدر گذشته را بکنم. لحنم کالً از »انتقاد و نارضا امی ذهنمن یها ی جبرانِ بددهن دیبا من

  کند ی اشتباهاتم را اصالح م  ، ییاگشامهربان که با فض  یِ کرد، درست مانندِ زندگ   رییدخترم تغ  یوپناه بودن« براو پشت 

 .جا با من است، در رشد کردن و پخته شدنمو همه  ه وپناهم است، مرا در آغوش گرفتو پشت 

  ی برا یشنهادی کوتاه و با لحن آرام، پ اریبس  مت، یو درکنارش با مال نمیرا بب هاشرفت یو پ های برخورد که اول خوب  نیا و

 .آموزش دادند یسادگ به  ریاخ یهاآموختم که در برنامه  یشهباز  یبهتر شدن ارائه بدهم را از آقا

تغ  هاشرفت یپ  دنِید  نیهم و  اتفاق  به لحن، سکوت   رِییدر  و  ن  یروها  دخالت نکردن  ِ اوردنیخود  باعث  اشتباهات،  ها، 

 .نفس در دخترم شده استعزت نفس و اعتمادبه   تیتقو
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  گر یو د د یرا حل کن د یاکرده جاد یکه در گذشته ا ی مسائل  د یکه »شما اول با یشهباز  ی از آقا یگر ید یی  طالصحبتِ  بنابر

که    یو مسائل   هایخرابکار  ی تمام  تِیگرفتم مسئول  میدرست شود.« من هم تصم  تانی تا زندگ  دینکن  جادیا  دیمسئله جد

پ  یدر رابطه با اعضا با در  رمیآمده را برعهده بگ   ش ی خانواده  از طُرق مختلف،    ی زندگ   یهاامیلحظة پبهلحظه   افت یو 

 .جبران کنم

  ی اجمله   ،ییصحبت با آشنا  ،یدرحال عبور از کنار فرد  یاها، از جمله بر بمبارانِ گنج حضور، از خود بچه عالوه    هاامیپ

و    میباز کن  وسفی  یرورا که به   چهیدر  ماین  یقول آقا. به رسدی م  میاریبه هش  ، یرفتار غلط کس  دنِید  ی و حت  وار ید  یرو

 .دیآی هم م  یزندگ  یهاو نور و کمک  هاغام یپ م،یباز نگه دار

به   گرید  را  دخترم  نم اشتباهات  مسئله  ه  نمیبی عنوان  دچار  ذهن شده،  واردِ  و    جانیکه  اسباب شده  و  و علت  خشم 

حل خودش را نشان  و راه   دیایب  شیخودش پ  تا راه   رمیپذی و م  نمیبی م  لحظه ن یا  قتِیعنوان حقکنم، بلکه به   یخرابکار

 .دهد

که با چراغِ   نمیبی ذهن م ابان یرا در ب تانیاریو دوستان گلم، چقدر هش زمیعز  یشهباز  یمهربانم و آقا یموالنا ممنونم

آدرس غلط نگرفته و به    ی ذهن یهامن گریخودم و د  ی ذهنتا توسط غول من ،دیرسی م میاریدادِ  هشبه    ات،یجمالت و اب

 .نروم راههیب

 ️❣.دیو سالمت باش  شاد

 آباد از نجف  هیمرض
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 با عرض سالم خدمت شما دوستان گنج حضور 

 (های دگینه عاشق مصنوع )همان میاو هست یدگاریما عاشق آفر

 ؟؟ میسوال را از خودمان بپرس  نیا دیبا

  یخداوند هستم؟  در حال شکر و صبر هستم؟  شکر برا  یدگاریکنم و عاشق آفر   ی لحظه من فضا را باز م  ن یدر ا  ایآ

  ی رویباز شدن مرکزش ندارم! اعتقاد به ن  یرویکن فکان و ن  یعجله برا  نکه یا  ی و صبر برا  شهیچشم عدمم باز م  نکهیا

 . کن فکان و دَم او دارم

شما فضا    دیده  ی اگر دخالت نم  د؟یکن  ینم   ای  ندیفرآ  نیدر ا  دیکنیرو دخالت م  تونیشما من ذهن  ایآ  یعنیو صبر    شکر

 . شود  یما م  یهمون فضل حق هست که وارد زندگ  نیخداوند، ا یدگاریو عشق به آفر  ییگشا

 ۱۳6۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صنع توام در شکر و صبر  عاشق 

 باشم چو گبر  ی مصنوع ک عاشق 

 ۱۳6۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صنع خدا با فَر بود  عاشق 

 مصنوع او کافر بود  عاشق 

  کنه؟یم  یخودتون رو !!ک  دیکن  یشود محروم م  یبشو و م  گهیاز صنع و کن فکان که او م  یعنی  دیو نگذار  دیمقاومت کن  اگر

  خودتون 

  د ینگ  یمن ذهن  لهی و بوس  یخوام خودم رو درست کنم. بصورت من ذهن  یبگه من م  ینکه من ذه  یبه من ذهن  دینزار  شما

 ! ستی رفتن من ذهن ن یاصالح ما کوچک شدن و از ب  نکهیا  یخوام خودم رو اصالح کنم. برا  یمن م
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  ن یبدست آورده، ا   ها یدگیکه با همان  یی ارهایعجله داره و با مع  ی تونه شکر و صبر رو بشناسه ! من ذهن   ی نم  یذهنمن

 . و با صنع فرق دارند نیماد ارهایمع

مرکز مون عدم بشه، اگر نشه    دیبا  افتهی بکار ب  نکهیا  یافته، برا  یلحظه بکار م  نیشما در ا  یدگار یآفر  ی روین  یعنی  صنع

 . میکن یکار م م،یدار خودیب  یعن یدرست نخواهد شد،   مونیزندگ

 . بره نیاز ب   یمن ذهن  نیا  دیعوض شدن با  یخودم رو عوض کنم، برا  خوام  یکه م میعزممون رو جذب کن دیبا ما

رفت    گه یشد و رفت، د  دهییکه زا  یفکر  ه یشده،    دهییکه زا  ییفکرها  ایو    هایدگینه عاشق همان  م،یعاشق صنع او هست  ما

  م یدار  م،یرو بکار ببر  ی می. اگر فکر قدمیکن  یما خلق م   ی عنیدر ما،    شه یخداوند خلق م  لهیبوس  گهیفکر د  کی لحظه بعد  

 . میکن ی خودمون رو از فضل حق محروم م

 . ادی ی نم  رمونیگ یزیچ میمقاومت کن شه،یمقاومت حساب م یدگ یبر اساس همان  یم یبردن فکر قد بکار

  و درست کردن چهار بُعد ما ی آبادان جهیبه حرف ما و فکر ما ندارد، در ذاتش هست؛ در نت یازین یسر سبز  یبرا باران

از    کنه یو چمن رو سبز م ادیما و سالم کردن بدن ما در ذات فضل حق و صنع اونه( باران م  ی ما، بدن ما، زندگ   ی)فکر ها

 !!کنه ینم  ،یکن! مقاومت  کنهیما رو درست م یآد زندگ  ی م ات یگشوده شده آب ح یفضا قیطر

  گران ید  ی. تمرکز رودیکنی فضل حق رو قطع م  دیاگر نکن  د،یبعنوان حضور ناظر مقاومت را در درونتان تماشا کن  دیبا  شما

  ی رو فعال م  میرم من ذهن  ی من م  یعنی  گران، ید  ی رفتن رو  ی عنیتمرکز    شه،یعوض کردن آنها مقاومت حساب م  یبرا

 .باال   آمیم یکنم بعنوان من ذهن 

 . میکن یخودمان کار م  یرو م،یندار یکار چیه گران ید یرو میاز صنع خداوند استفاده کن اگر

  ان یخودمون و ب  یکار رو  قیگذارد، ما از طر  یهم اثر م   گرانید  یصنع خداوند رو  میکن  یخودمان کار م  یرو  یوقت  اتفاقا

. میگذار  یهم اثر م  گرانید  یرو  میبر  یخودمون م  ضیف  نیاول  کهی دمان در حالاز درون خو   یو برکت زندگ   یزندگ  یشاد
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  م،یباال تمرکز کن  آدیم  شانیکه من ذهن  گران ید  یرو  میبلند شو  یذهن بصورت من ذهن  میبر  میرو قطع کن  نیا نکهینه ا

  م یشی!عاق مشه یمقاومت حساب م  ی. بلند شدن بصورت من ذهنمیخودمان عوض کن  ی اونها را با من ذهن  یکه من ذهن

 !! ما

 ۱۳۱۳ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پدر و مادر عقل است و روح  چون 

 دوست عاق؟  ی چون شَوَم ا  ،ییدو تو هر

چون    م،شینباشم عاق م  یک یکه با تو    نینباشم، هم  ی کیتو نباشم و با تو    شی تو رو رها کنم، پ  یخداوند من چه جور  یا

 !!ییهر دو تو

 . شدم، عاق شدم   یبرم ذهن، عاق بشم، به ذهن برم. من ذهن تونم ی نم من

شده، ما هم عاق    نیگن عاق والد یکنه م یچ یظلم کنه، از حرف اونها سر پ  نشیبشه، به والد  نیکه عاق والد یکس هر

 !! شه یکارمون درست نم میشیخدا م

از شهر بابک   یباتشکر کاف  
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 سالم 

  یدوستان و به من م   ش یکرد که بروم پ  ی م  ب یمن را ترغ  ی داشتم. من ذهن  امی در زندگ  یاد یبود آرامش ز  ی من مدت

. من هم هر دفعه، با ناظر بودن  یدیها را ندوقته که آن   یل یدوستان وقت بگذار. خ  شی برو پ  ی کمینکن.    یگفت: نامرد

را به من داد. من آن نظارت را    شنهادیپ  نیا  یمن ذهن  وبارهبار که د  نیآخر  ی. ولشدمیموضوع را متوجه م  نین ابه ذه

 .دوستان رفتم  شی را قبول کردم. و پ یمن ذهن شنهادی بر ذهن نداشتم. و پ

کردن    بتیبه غ  میآنجا رفتم. با دوستان شروع کرد  ی وقت  لیدل  نیسخت است به هم  میبرا  ی لی خ  یی در جمع فضاگشا  من

کرده بود و آن    رییام تغ  ی آمدم خانه، انرژ  ی خود، کال نظارت بر ذهن را از دست داده بودم. وقت   ی ب  یو حرف زدن ها

 .حس خوب قبل را نداشتم

 ۱86۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفته است  ییبداند که خطا پس 

 سمن زار رضا آشفته است  که

چند ساعت ناظر ذهنم   یبود که برا نیاز من دور شده بود. و آن خطا هم ا تیکرده بودم که آن حس رضا ییخطا واقعا

  ن یمربوط به ا  دیام که شاکرده   یگردآور  نجایاز موالنا را در ا  تی چند ب  من  .نبود و ذهنم را به حال خودش رها کردم

 .موضوع باشد

 :که به آن عمل نکردم یتیب  نیاول

 68۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دینبا یلحظه از او دور کی

 دیها فزا ی خراب یکز آن دور



 

 

 

849قسمت پیغام عشق   آقا ضیا از پیرانشهر  

  ش یرا قبول کنم و پ  ی من ذهن  شنهادیبود که پ  یکاف  نیناظر ذهنم نبودم و ذهنم را خاموش نکردم. هم  یمدت  یبرا  من

 . و به خودم ضرر بزنمدوستان بروم. 

 :که به آن عمل نکردم ی تیب نیدوم

 ۵۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی ضرورت هم تو ی مفت گفت

 یمجرم شو یضروت گر خور ی ب

 .با آن ها نداشتم ی با من نداشتند. و من هم کار مهم ی دوستان بروم. چون واقعا کار مهم  شی الزم نبود من به پ واقعاً

 : که به آن عمل نکردم یتیب  نیسوم

 ۲6۳6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یقول و گفت گو  ی ب  نیقر از

 او  ی خو بدزدد دل نهان از خو

 .دمیاش راهم د  جهینکردم و نت زیبد پره یها  نیو قر ی افراد من ذهن از

 : که به آن عمل نکردم یتیب نیچهارم

 ۳۲۱4 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پندار کمال بدتر ز   ی علت

 ذو دالل ی اندر جان تو، ا  ستین

 . بگذارند ریمن تاث یرو توانند ی کردم دوستانم نم  یکمال داشتم و احساس م  پندار
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 والسالم 

رانشهر یساله از پ ۲6هستم  ایض
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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   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


