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نام خدا به   

 .ی سالم دوستان گنج حضور  ،یشهباز ی سالم آقا

 9۱۱از برنامه   ۲۵۸۲از غزل  یاخالصه 

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ت بگرفتَسْ م یپا نجا،یکه روم ز خواهم 

 ی تتَسْدر دل بنشَسْ ،یت را بربودَسْ دل

  یِاریبه هش  یکم  یوقت  ی عنیبروم؛    یگذاری و نم   یاخدا، مرکزِ من را تصرف کرده   یکه از مرکزِ عدم بروم، اما تو ا  خواهمیم

مرکزِ من را    رایبرگردم؛ ز  یجسم   یِاریبه هش  من  یگذاری نم   گریام که تو دموضوع آگاه شده   نی ام، به اشده  لیحضور تبد

 .یاجا نشسته و در آن  یاربوده 

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پا شد ی سَر و ب ی سودا شد، دل ب   ۀ سُخر  سَر

 ی زآن راز که گفتَست  ،یمه که نمودَست زآن

آفل    زِیاز هر چی خال  یعنی  ،پای و ب   سری و مرکزِ ما ب  دیآی م عقلِ ما در تصرف عشق در  م،یباز کن  یق یطورِ حقفضا را، به   یوقت

 .شود ی بر ما آشکار م ی نهان یِهاحل و راز و راهِ   دهدی صورت است که خداوند خودش را به ما نشان من یاو در شود یم

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگُنبدِ پ  نیبه پَرِ روزه، ز برپر

 ی سودا، بس شب که نخُفتَست  ن یآنکه در ا یا
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 .اِتَّقُوا   یعنی ز،یپره  یعنی روزه

بهتر است.    ترش یچه بو فقط در فکرِ هر  شناسد ی را نم   زیوجه، پرهچیبه ه  یذهنمنِ   رایز  ،میریکار بگرا به   زیپَرِ پره  دیبا  ما

با  نیبنابرا از منِ  میو تسل  ییبا فضاگشا  دیما  از خود صادقانه  م یکن  زیپره  گرانیخود و د  یِذهنو عدم کردنِ مرکزمان،   .

 :میبپرس

 گران؟ یاز قضاوت کردنِ خود و د میکن زیپره  میتوانی ما م ایآ

 م؟ ینکن بتیو غ  مییمردم را نگو بِیو ع مینیمردم را نب بِیکه ع میکن زیپره  میتوانی ما م ایآ

 و نفرت؟  نهیاز خشم، ک میکن زیپره  میتوانی ما م ایآ

 گران؟ یکردنِ د  یی و راهنما  یاز حبر و سن  میکن زیپره  میتوانی ما م ایآ

در شبِ ذهن،    لیدل   ن یبه ا  میبدان  دیلحظه و با  ن یبرابرِ اتفاقاتِ ادر  میکن  یی که فقط فضاگشا  میریبگ  یقطع   مِیتصم  دیبا  ما

 .میندار زیاست و پره  یذهنچون مرکزمان از جنسِ منِ  م،یاخوابمان آشفته شده است و به درد افتاده 

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گفتا که قالووزم  سوزم، ی که م دید چون 

 ی تتَسْکان راه نَرَفْ اموزم،یب تیراه

بود که    جانیا  سوزم،ی شدن با او، دارم م   ی ک یکه طلبِ زنده شدن به او را دارم و در طلبِ عشقش و    دیخداوند د  یوقت

که    دهمی به تو نشان م   ی ن من راهاآل  ،یکه به من زنده شو   ی چون تو طلبِ صادقانه دار  ،من شد و گفت  یِخداوند راهنما

و    گران یاز د  دیبا تقل  را یز  دهم؛ی راه را به تو نشان م   ن یاست که من ا  ی یگشاو فقط با فضا  یاتو تا حاال، آن راه را نرفته 

 .راه را به تو نشان دهم نیا توانم ی من نم  دن، یکهنه را پرست یِباورها
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 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یواریتواَم حاضر، گرچه پسِ د شِ یپ من

 ی تواَم، گرچه با جور تو جُفتَست  شِی خو من

  یارفته   یذهنمنِ  وارِی تو پشتِ د  یاز تو جدا باشم، ول   موقع نبوده که من  چیتو هستم و ه  شِی پ  شهیمن هم  ،دیگوی م   خداوند

چرا با    تو  .یاو من را فراموش کرده  یادهی... چسب  پول و   ن، یخانه، ماش  ل،یمثلِ فرزند، همسر، فام  ایدن  نیآفلِ ا  یِهاز یو به چ

 .تو من هستم  یِاصل   لِیکه فامی صورت در ؟ ی شد ق یرف یذهن یِهامن

 ۳0۴9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست صلِ من عشقپدرم، اصل و فَ  برادرم،

 ی نَسَب   یِش ینه خو ، دعشق بمانَ  شِیخو که

  نِ ی و به فاصله ب  میذهن را خاموش کن  ،ییو آن هم عشق است. هر موقع با فضاگشا   میدار  لیو فام  شاوندیخو  ک یفقط    ما

اما    م،یاست که پدر و مادر دار  درست  .میکنی ماست را تجربه م  یِصورت، عشق که جنسِ اصلن یادر  م،یدو فکر آگاه شو

 .ما خداوند است یِ پدر اصل رای است، ز  یرابطه نَسَب  نیا

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طالبِ خوش حمله، من راست کنم جمله  یا

 ی تکه پُختَسْ گیهر د ، یدَستیخواب که د هر

رو  ی عاشق   یا دار  یِ که  م  یخودت  خوش   ی دانستی م   ،یکنی کار  طالبِ  تو  هست که  م  را یز  ؛یحمله    قِ یطراز  ی توان یتو 

  ی آفل  یِزهایتکِ چبه تک   ی توانی م  ی تو با خِرَدِ زندگ  رایز  ،باستیعلت حمله تو ز  نی. به ایزنده شو  یبه زندگ   یی فضاگشا

صورت، خداوند  نی ا. دریحمله کن   یی ... با فضاگشا  و   نهیخشم، حسادت، ک  گران، یکه در مرکزت است، مثلِ: حملِ رنجش از د
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و    ی باش  یذهناگر در خوابِ منِ  اما،  کندیآزاد مها  ی شدگ تیهوهم  نی و تو را از همه ا  فرستدی کنندهِ خودش را م دَمِ زنده 

  کردن، در جمع سکوت نکردن و   ییو توجهِ مردم، خودنما  دییأت  : مثلِ  ،یذهن منِ  یِهاجهان، غذا   نی ا  گِیلحظه به لحظه در د

 .به تو بکند تواند ی نم  یکمک  چیخداوند ه ،یو بخور ی... را بپز

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ست کزو فردیعمر  ،یکه گم کرد اری آن

 ی در خانه نجُستَست  ،یبجُستَست  ش رونْیب

عمر    ک یو    یاشده  تیهوهم   یجهان نیا  یِزهایبا چ  رایز  ،یاکرده  خودت را گم  قتیحقدر   ،یارا گم کرده  یزندگ   کی آن    تو

  ی خواهیم  تیو از پولت حسِ امن  یآوریدست مبه   یادیپولِ ز  رونی. مثالً در بیکنی جو مورا جست   یزندگ   کیآن    رون،یدر ب

آن عشقِ    یرونیب  یِزهایدر چ  یعنیتو را خوشبخت کند؛    تواندی او م   یکنی و فکر م   یشوی جنسِ مخالف م  ک یعاشقِ    ای

همان   ماند،ی که با تو م  یزیو تنها چ روندی م  نیباز  ی رونیب یِزهایچ نیا  رایمحال است، ز ن یو ا یکنی جو مورا جست  لیاص

برابرِ هر  در  ییبا فضاگشاتنها    ،یدرون   یِجووجست   نیجو کن و اوخداوند را در درون جست   نیبنابرا  .حضور است   یِاریهش

  قِ یطراز  ،یزندگ   کی. پس اتفاق را قضاوت نکن. ذهنت را خاموش کن. با ذهنت حرف نزن. بگذار آن  شودی م  سر یاتفاق م

 :را یز ،تو حرف بزند

 ۱7۵9 شمارۀ   یرباع  ، شمس  وان ید  ،یمولو

 چه در عالم هست هر ست یز تو ن رونیب

 یی که تو یخود بطلب هر آنچه خواه در
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 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جُستن نیطُرفه که آن دلبر، با توست در ا نیا

 ی جا که بگَشتَستست او، هر تو گرفته دستِ 

دائماً و لحظه به لحظه دستِ ما را    اما خداوند   م،یکنی جو موخداوند را جست   ی ذهنبا منِ  که مانیکه، با ا  بهیعج  ی ل یخ  نیا

که دستِ خداوند از دستِ    میشوی هم، باعث مسَرِپشتِ   یِسفانه، با فکرهاأگرفته است، تا ما را به خودش زنده کند، اما ما مت

 .شود ی ماست که مرکزمان عدم نم  رِیکه تقص میریرا بپذ تیمسئول  دیما قطع شود. ما با

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جو ی جُستنِ او با او، همره شده و م  در

 ی که نهُفتَست یی گو ، ییدایدوست ز پ یا

  ارانه یکه ما هش  شودی لحظه به لحظه باعث م  ییِفضاگشا  نیو ا  میکن  ییلحظه فضاگشا  نیفقط در ا  ،یدر طلبِ زندگ  دیبا  ما

 .پنهان شده است   میکنی و ما فکر م   شودی نم   دهیاست د  کی از بس که خداوند، به ما نزد  میبدان  دی و با  م یبه خداوند زنده شو

 شما،   ارادتمند 

 مهر  ی اله بایفر
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       حضورگنج  همراه دوستان  و      ز یعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

 ۲777و غزل   9۱0 برنامه

 ✨ی چارگ یچاره ب✨ 

  ی را تمام و کمال و تا تهش زندگ   یتا جاوادنه شوم، من حق دارم زندگ  خواهمی نو منوبه   یِام و هرلحظه زندگزنده  من

به    دن یمنظور رس  نیا یبرا. چاره من کندی م  دا یخدا تحقق پ  تِیو ابد  تینهای شدن من به ب  لیخواسته با تبد  نیکنم. ا

 :برسم که جهینت  نیو به ا کنمدرک   قتاًیکه حق ستیار یو هش  یداریاز ب ی سطح

 .رونیاز ذهن بپرم ب د یپس با  ست،یزنده هستم ن یاریمن که توجه و هش ی برا  یزندگ  یذهن جا -۱

ندارند که به من    ی و بودن   ی زندگ   چ یه  افتد ی آن م  یو توجهم رو  یاریهش  ی عنی  دهد ی چه ذهن به من نشان مآن   -۲

 .بدهند

 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کن یآموزکه جان را چاره ی شاد آن صبح   

 ی کن یروز یچارگی که تُش ب ابد یچاره او    

 .شده ی و آگاه یاریسطح از هش ن یبه ا ک ینزد ی ل یرا داده، که انسان خ کیصبحِ نزد نیا  دینو زیعز یموالنا

 .کنم  یکه چطور پُر و تمام، زندگ  شودی به جانم آموخته م لحظه  نیهم لحظه نیا   یِ= زندگ  لحظه  نیا چاره

 :که از خدا فقط خودش را بخواهد شود ی م  یکس  ب ینص ی قیحق  یِزندگ  نیا

 شده گشوده  ی= فضا خدا 
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  ن یشوم که ا  اریقدر هشآن   خواهمی فقط م  کنم،ی م  افتیدر  یو سهم و مستمر  یعنوان روزرا به   ی چارگیخدا فقط ب  از

 :سه مطلب در درونم زنده و فعال شود

 .ستین  یزندگ  یذهن جا -۱

 .ندارد ی زندگ دهدی چه ذهن نشان مآن  -۲

 .ندارد قت یحق دهدی چه ذهن نشان مآن  -۳

 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زندی م  هیعقل بخ  دراند،ی عشق جامه م    

 ی کن یدوزدل هر دو را زَهره بدرّد چون تو    

و    اتیچاره ح  افتنِی  د یبه ام  شود، ی بلند م   یسطح، مرتب واردِ ذهن شده و همراه با فکر  نیبه ا  دن یاز رسقبل   یاریهش

را از    یاریلباس فکر را پاره کرده و هش  داند، ی قبول نمقابل   یاریهش  یو ذلّت را برا  یخار  نی. اما عشق که ایجاودانگ 

م  نجات  ذهن  دوراند  ی ازطرف   .دهدی چنگال  فضا  ش، ی عقلِ  در  به من  یبودن  کوچک شدن  و  قابل   یذهنعدم  قبول  را 

 !در کاهش رود  یذهنتا مبادا جانِ من  دوزدی م  دیفکر را با فکر جد  یپارگ  نیندانسته و ا

 قهر و لطف، قهر و لطف، ...؟؟؟  ی کِ تا

از حضورِ تو    پارچه ک یمرکزم    یوقت  رد،یگی م   دستعشق و عقل گذاشته و مرکز را به   نیب  زهیست نیا  دانِ یقدم بر م حق

ا  رینظی ب  یخدا  یا آمده و تو دلِ    شیپ  «اهلل وقتَ مَع  یل»  روند،ی م  هیحضور، به حاش  ن یشد، عشق و عقل از عظمت 

 .ینوازی و م  یدوز ی را م  زهیپاره از ستپاره
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 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گردم همچو دود  ست یخوش بسوزم همچو عود و ن   

 ؟ یکن یخوشتر از سوزش چه باشد، چون تو دلسوز   

با    مانمیمنظور، م  و ناظرِ  یمهتد  یِهاد  ،ی مرض  یِ و حالتِ راض  یاریبر هش  یاریوقت مبارکِ انطباق هش  نیدر ا  هرچه

عشق    آتش   .شودی عشق در چهار بعدم پراکنده م  ی بو  شوم،ی م  ست« ی »ن  یذهنمن   ی وجود توهّم  و به   سوزم ی م  ی شاد

 .ها هستمدار شدن ها و جان سوختن   نی. من مشتاق اسوزاندی همه را م دیرس امی دگیکه به دل و مرکز پر از همان 

 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و راهِ دل زن   یگه لباسِ قهر درپوش    

 ی کن ی قالووز یی لباس، آ ی گه بگردان   

 ی هاکه جان   یراه  ایو    ردیگی م  شی را در پ  یو خرابکار  یذهنراه من  ایدر مواجهه با اتفاقِ لحظه دو انتخاب دارد:    یاریهش

 :در هر دو انتخاب همراهم است خدا   .اندپاک آدرس داده 

  ی وارد شده که دار مای اریو ...( بر هش  أسیدرد، خشم، رنجش،  ،یبا چهره قهرآلود مثل )قبض، گرفتگ  یذهنراه من  در

و تو    زندی راهِ انتخابِ نادرستِ دل را م  پس  !های شوی دور م   ییکتای و بهشت    لحظه  نیاز ا  ی! دار هایروی م   راههی به ب

توبه کرده    ت،یناله و شکا   یجاپس به   ،یرو ی م  راههی به ب   یدار  ست،ی که اوضاعِ حال و احوالت خوب ن  یشوی متوجه م 

 .میو برگرد بر صراط مستق

و هزاران برکت    سببی ب   ی صورت لطف و مهر و شادخدا به   بارنیا   دم،یو نور و اصولِ روح را برگز  ی اما اگر راه روشن  و

در درون،    فیو نور لط   ف یظر  ی بو  ن یا  ،یی آی درست م  ی است و تو دار  نیکه: بله! راه هم  شودی وارد م  مای اریبر هش

 .ایو ب ریتوست، دنبالش را بگ یراهنما
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 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گاوِ عنبربخشِ نَفْسِ مطمئن   یخوش بچر ا   

 ی کن یساحل حالل است ار تو خوش پوز نیدر چن   

  ده یپسند  ی عنی:  ی و »مرض  ز«،یچکس و همه خشنود از همه   ی عن ی:  ی! اکنون که »راض افتهینانی گرفته و اطمنفس آرام   یا

برگرد!    ست،یاریکه خانه امن هش  ییکتای  یپروردگارت، به فضا  یسواز خانه ناامن ذهن به   ،یهست  ز«یچکس و همه همه

ا  حالل است، چون تو از جنس خد  فتدیآن ب   یتوجهت رو  یعنی  یخور شده، هرچه که ببا مرکزِ عدم   یکه باش   جانیدر ا

و ارتعاشت    یپراکنی عشق م  ی بو  ،یکنی به نور و برکت م   لیاز همان جنس است، همه را تبد  زی و هر کار و فکرت ن  یاشده 

بود که در خانه ناامن    ی زمان ی برا  زیمعنا ندارد، پره جانیدر ا یزیپره چ یه گر ید .کندی م یرا هم قالووز هایاریهش هیبق

 !انتیوجودِ خودت و اطراف   یو برکت گوارا  یشاد نیپس خوش باش و ا  ،یذهن بود

 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کن یکه طمعِ اسب و مرکبِ تاز ،یای طوط    

 ی کن یتوز ۀ شَعر و جام  لِیکه م ،یای ماه   

در    واری آموخته و طوط  گران یهمه را از د  فهمد،ی را هم نم   کدامچ یکه ه  زند،ی همه حرف که در ذهنت م نیبا ا  یذهنمن

  ده، یرس  انیبه پا   یاریخدمت به هش  یدورانش برا  گریکه د  دیبگو  ی زبانی به زبانِ ب  خواهد ی م  کند،ی سَرت دارد تکرار م

  ی ذهنکند، تا تو از خر من  شیهایاز خرابکار  دیتو را خسته و ناام  خواهدیم  کند،ی او کار م   یخداست و برا  ندهیاو هم نما

ها فرسنگ   ی دگ یهمان  کی شده که به طمع خوردنِ    اریبس  است و چه   ریاطراف مس  اهانِیکه فقط حواسش به خوردنِ گ

  کی است و به    تَککه خوش   ی شده و سوار اسب حضور شو  ادهیپ   یذهنخرِ من  نیدور کرده، از ا  یاصل   ریتو را از مس

 .رساندی م یی کتایحمله تو را به منزلِ 
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 ۶۶۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شیندیسوار عشق شو وز ره م      

 که اسبِ عشق بس رهوار باشد       

 ۶۶۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حمله تو را منزل رساند  ک یبه       

 چه راه ناهموار باشداگر       

عشق و   انیب  ی برا ی شوی زبان خدا م ،ی زبان زندگ خوش   یِطوط  بارن یا یول   یهست  یباز هم طوط  یدیکه رس ییکتای به

  ن یا  .یغلتیم  ینیریشِکر و ش نیو در ا  ی شوی م   یزندگ  آورغام یرا در قالب کلمات آورده و پ  دی این  انیچه به بوحدت، آن 

  فت، یو نقش و وظا ی انسان  یِ زندگ  دانیدر جسم است و اما در م تییخدا نده یعنوان نماتو به  فه یاز وظ ی بخش  یی نورافزا

ها، نخ   نیبرگرفته و با استفاده از ا  ایرا از آن در  هات یفکرها و خالق  ،یشوی کارگشا م  ،یهست  ییکتای  یایدر  یِ چون ماه

چه با  هرآن  یکه در اطرافت هستند، و برا   ییهاانسان   یاطرافت، برا  ست یز  طیمح  یبرا  ت،ای زندگ  یهات یوضع  یبرا

و کوثر و بهبود و سامان    ی فراوان  هیهد  ، یدوزی م  ی کیو ن  ریبرکت و خ  یبایو ز  ف یلباس ظر  ،یشوی فرمت بر آن وارد م

 .یآوری به ارمغان م  طرفن یا  یطرف برارا از آن 

 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مست ریو شکارت آهوانِ ش  یمست  رِیش   

 ؟ یکن یوزیکجا  یفان   ۀگند رِیبا پن   

اَسفل   تایاریهش از  ذهن نجات داد  نِیالسافلُ را که    ی مست زندگ   رِ یش  زد،یری م  تیهاها و شک تمام ترس   ، یزندانِ 

 :شدن است  و مشتاقِ شکار ازمندیکه کارش تنها شکار آهوانِ ن یشویم
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از اصلِ خود، منتظر شکار شدن هستند و    ییها جداآوارِ سال  رینشده و در ز یاز درونت که هنوز شکارِ زندگ  ییهابخش 

 .دارتر کنندجان  زیو تو را ن  وندندیبپ ی آزاد شده و به جان اصل دیکه با  یاافتاده به تله  یهای زندگ

مستِ زنده به حضور بودند، از جمله    رِیش  کیدرونشان توسطِ    یِ زندگ  یی منتظرِ شناسا  ی که از کودک  ییهاانسان   نیچنهم

 . فرزندانت

و    دند ی)مادرشان( ناخواسته رنج  یعنی  ا یآغوشِ دن  نیترو امن   نیل نشدنِ اصلشان توسط اوّ  یی شناسا  نیاز ا  فرزندانت

 .در مرکزشان شد یذهنمن  یرنجش سرآغاز بافتن دردها نیهم

 :کالم کیخالصه در  و

 ۱9۳۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رْمردی شد شکارِ ش  یمهربان         

 هان یآفل« وجود ندارد، ا  انِیوفای و ب   ندهیآ  یهای گذشته، نگران   ی: »دردهادهیگند  رِیخوردن پن  یبرا  یی جا  چ یه  گر ید  پس 

 !یزندگ  رِ یو ترسوست، نه ش  وزی یذهنخوراکِ من 

 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 است  یارا قبله  ی کیقبله؟ کامشب هر  میچند گو   

 ی کن یافروزگر تو شب  ، یکیها گردد قبله    

 دهدی را نشان م  زهایو چ  زندی . ذهن مدام حرف ممیطرف نماز بخوانبه آن  د یکه با دهدی جهتِ خانه خدا را نشان م قبله 

تحرّ جست   یو  م وو  برا  کندی جو  پ  یاریهش  یتا  اصل ی درصورت   .کند  دایقبله  قبله  نشان    نیهم  رِیز  یکه  و  فکرها 

 .هاستدادن 
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و    یاریو هش  میاستاده یشان او به سمت  دهدی که ذهن نشان م  ییها خواسته به ما بفهماند که قبله   تیبا هزاران ب  موالنا

 :سمت است  ک یذهن قبله فقط به   کیدر شب تار ستند،ین  یقبله اصل  م،یاقرار داده   شانیمان را روتوجه

 = جهتِ خانه خدا، خدا که المکان است، پس: قبله = خودِ خدا  قبله

     شدهگشوده  ی: قبله = فضاجهیشده درنتگشوده  ی : خدا = فضایطرف  از

 سمت قبله = باز کردن فضا نماز خواندن به  و

بدان که رو    ،یبر ی کارها را جلو م  ییو با فضاگشا  یکنی فضا را باز م   یموقع دار  هر  ،یو هم ماد  یدر هر کار معنو  پس 

 .خواهد شد رفتهیو تمام اعمالت پذ یاستادهیا  یق یقبله حق  یسوبه 

 : خانه خدا = مرکز عدم شده یازطرف 

  ی طرف که نماز بخوان  در خانه خدا و به هر  یاآمده  یهست  یاریتو که هش  ی عنیهرگاه مرکزِ توجهت عدم باشد،    پس 

 .خواهد شد رفته یشده، تمام اعمالت پذبا مرکز عدم   یعن ینمازت درست است، 

 ۲777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی اهیما ی ابیب یزیگر ز لعلِ شمسِ تبر   

 ی کن یروزیفرازِ چرخِ پ ه یپا نیکمتر   

و ارزش بر باد    یاز حضور او را حس کن  ی اهیلبت را لمس کند و ما  یابوسه   ی برا  ،یو ابد  یلب معشوقِ ازل   ستی کاف

  ی اهی. سرماشودی م   اتی داریحضور و ب  هیشدن، سرما  رفتهیو پذ  یحس ارزشمند   نیهم  ،یکن  دا یرا پ  یذهنات در من رفته

و    ترق ینگه داشتن چراغ دلت، عم  داریحضور و ب  هیو با جمع کردن سرما  ،یبرو  اتیجهان ماد  یبا آن وَرا  یتوان ی که م

  یی کتایرها شده و جانت در آسمان    یذهنحضورت از جاذبه ذهن و من  ی که پا  ی برو  ش ی پ  ییجاتا آن   ،یشو  ترق یعم

 .دیآزاد و رها به پرواز درآ
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    د یو سالمت باش  شاد

 آباد از نجف  هیمرض
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 با سالم و تبریک سال نو به پدر معنوی استاد شهبازی و همراهان گنج حضور

  909گرفته از برنامه بر           

 ۱۳0۵بیت  ،دفتر دوم ،ثنویولوی، مم        

 هی است شَ  ن که آن تیرِ کَشْ تیر را مَ

 تِ آگهی است صْز شَ ، رتاوینیست پَ

 ۱۳0۶بیت  ،دفتر دوم ،ثنویولوی، مم        

 فت حق یْتَ گُمَرَ یْتَ اِذْ مَما رَ

 ق حق بر کارها دارد سَبَ کارِ

 ۱۳07بیت  ،دفتر دوم ،ثنویولوی، مم        

 تو مشکن تیر را  ، خود بشکن  خشمِ

 خشمت خون شمارد شیر را   چشمِ

عصبانی نشو، تیر را مشکن که این تیر را خداوند  خورد به همانیدگی ما  فرماید وقتی تیری می حضرت موالنا می          

این از   ،دشمن پرت نکرده ،همسایه پرت نکرده          تاویپرت کرده، تیر شاهی است. این و آن پرت نکرده، نیست پر 

اندازم  اندازی من تیر می . خداوند گفت که تو تیر نمی «ما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ گُفت حق»گوید که  شصت آگهی خداوند آمده. می

 کنم. کنی من فکر می که هیچ موقع تو فکر نمی یعنی این  و
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که فضا را باز کنیم مرکز را عدم کنیم این کار پس همیشه باید فضا را باز کنیم از مرکز عدم او فکرها را بکند و این         

ت که مرکزمان را  ساله این اس دوازده  ،سالهکنیم در زندگی ده اوّلین کاری که می           گیردبه تمام کارهای ما پیشی می 

کند ولی ما  کنیم او میحتی ما فکر می   ،که ما فکر کنیموسیله او انجام بشود هشیارانه نه اینهایمان بهعدم کنیم که فکر 

ها چین این نقطه  ،دهدها گوش نمی گوید خشم خودت را بشکن اگر کسی به این حرفبعد می  .کنیم در فکرهااخالل می 

که قدغن است گذاشتن  زند برای این ها را خداوند با تیرش می یکی آن یکی   ، ها را زیاد کردهرا زیاد کرده یعنی همانیدگی 

 گی در مرکز.همانید

ست که  ترس هیجانی   .ترسیدشما می ،  کنندها تغییر میهی این   ،جا باشدها آنکه آن شکایت قدغن است برای این         

مرادی یک  بی           مرادی شد قالووز بهشتگوید بی می   خواهدمی          خواهد زندگی.دارد نمی شما را در ذهن نگه می 

رسد  هیچ به فکرمان نمی   ،کنیمشکایت می   ،کنیمگیرد ما ناله می ولی وقتی می  ،گیردها را از شما می موقعی این همانیدگی 

  ، ته باشمرضا داش  ،بگذار فضا را باز کنم  ،اش این است که همانیده نباید بشویاین پدیده معنی   ، که همانیده نباید بشویم

گوید راضی باش و فضا را باز کنی مرکز را عدم کنی این به همه کارها پیشی  که می ولی این.  شود ناله نکنم ببینم چه می 

           گیرد سبق دارد. می

  ، شیر باش  ،گوید تو خودت را بشکن و خشمت را بشکنهایمان مورد اصابت تیر خداوند قرار گرفت می و وقتی همانیدگی 

کننده است  بینی این یک شیر خوشمزه و تقویتکه وقتی با چشم خشم می ی اعتراض مکن برای این تیر را مشکن یعن

چه چیزی جلوی    ،ای داریچه گرفتاری  ،فهمی که با چه همانیده هستی گی ما زده شده فضا را باز کنی می همین همانید

          بینی.نی یعنی یک چیز خوب را بد می بیمی  این با چشم خشم نگاه کنی شیر را خونبربنا ،گیردپیشرفتت را می 

          با تشکر پروین از مهاباد 
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شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای  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 
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