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1098 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 نام خدا به 

 « دیآی خدا م  یبو»

خدا   یرا از بو  قتیعاشقان حق  و مشام روح  شودی روشن کرد روز به روز شعله ورتر م  شیها پکه موالنا قرن  ی عشق آتش

 .کندی پر م

 ۳0۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ن یاز ی دیرسان یی به ما بو چون 

 ن یربِّ د یمَبَند آن مَشک را ا سر

  ی انسان  قیکه از طر  ستی ن  شتریدر جهان ب  یاریهوش  کی  نکهیا  یعنیدنبال خودش است    شهیعاشق خودش است و هم  خدا

  ست ی حضور است منتظر دل  یاریسلطان دلها که هوش  نیکند، ا  ی تجل   خواهدی م  کندی و مرکزش را عدم م   کندی که فضا باز م 

  ی زندگ   یمُشک خوش بو  یو جلو  میدرون را نبند  ی پس فضا  زد،یرعشق و خرد را به جهان ب  ۀ وی که از نور عدم پر شود و م

و فضا    میکن  ی خال  هایدگیکه منتظر است ما دلمان را از همان  ست یعشق خود زندگ  ی مرب   ای  ن یربّ د  م،یریرا نگ  ی زدیو دَم ا

 .میزیبگر  یو از نظم من ذهن میباز کن

 888 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 آن دل  پُر نور و ب ر  ی  برا از

 ها منتظرآن سلطان  دل  هست

 980 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ادبی شکل و ب و لوک و خَفته   لنگ

 طلب ی و، او را م ژیغی او م ی  سو
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 981 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 و گَه  ی به گفت و، گَه به خاموش گَه

 شه  ی هر سو بو  ر،یکردن گ یبو

 98۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 شیبا اوالد  خو  عقوبیآن  گفت

 شیاز حد ب  دیکن وسف ی جُستن 

آرامش و    ،یخوش زندگ  یو خودمان را از بو  میکرد  یادب   ی ب  یمن ذهن  یپندار کمال و سبب ساز  ۀ سلط  ریها زسال   اگر

و ترازو    نه یانعکاس درون ماست، مرکز ما آ  ی رونیب  یتهایکه وضع  میاموزیاکنون از موالنا ب  میسبب محروم کرد  ی ب   ی شاد

از    م،یو از دوزخ ذهن به بهشت عدم حرکت کن  میریخود را به کار گ  زییتم  ۀگشوده شده قوّ   یبا خرد فضا   میدارد تا بتوان

بد خشم و جنگ و    یاست و مشام روحمان از بو  دهیپوس  یدردها و باورها  ریذهن اس  ۀ ما در تل  یاریکه هوش  میموالنا آموخت

  م ی کنی حرکت م   خفتهاگر لنگ و لوک و    ی حت  میشو  داریاز خواب ذهن ب  میخواهی نجات خود م   یپر شده است، پس برا  نهیک

  ی و درون ما را درست کند، گاه  رون یب  یتهایوضع  ی زندگ  ۀ و جذب  تیتا عنا   میباش  نیو مواظب قر  میدست از طلب برندار

نگاه ما همواره    دیبا  میکه هست  یبه هر حال   م، یکنی و سکوت م   میکنیفضا باز م  یگاه  م،یزنی حرف م ادیو ز  میستیخاموش ن

:  دیگوی انسانها م  ۀ هم  ایبه فرزندانش و    عقوبیکه    میدیشن  ست یکه رمز پدر و زندگ  عقوبی  انخدا باشد، از داست یبه سو

خود را   تیوسفی یو بو  دیفضا باز کن  یدر پ  یپ   یعنی  دیاز حد جستجو کن  ش یدرون است ب  ییبای و ز  ی را که رمز پاک  وسفی

 .دییبجو
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 98۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 دیبو بر د، یخوش آ ی  کجا بو هر

 دیآن سَر یآن س ر، کآشنا ی  سو

 98۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ی از کس   ینیبب ی کجا لطف  هر

 ی عَس  یابیاصل  لطف، ره  ی  سو

 988 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ژرف   ستییایها ز درخوش  همه  نیا

 را بگذار و: بر کُل دار طَرْف جزو

ما   یآشنا  م،یریگی که از مرکز عدم م  ستی عقل و قدرت  ت،یهدا  ت،یما امن  اریآشنا و    میتا بفهم  میموالنا آشنا شو  اتیاب  با

وصل    یو خرد اله  یدرون به سر زندگ  یپس با گشودن فضا  هاست،یدگیهمان  یدر جستجو  یکه با من ذهن   ستین  یسَر

  م، یشوی خود م  یی و ما قائم به ذات خدا  سد ی نوی خوش م  میکنی که فضا باز م  یاما را به اندازه   ی و جف القلم، زندگ   میشویم

که اگر    میهست  ییکتای  یایدر در  یا. ما قطره میشوی م  ت یهدا  ی الطاف اله   یۀ و در سا  شود ی به نور اهلل م  نظر یآنگاه چشم ما  

 .شود ی م  ژرفو    قیعم  ی و ثبات ما در زندگ  شهیو ر  میشوی به عقل کل وصل م  شتریب  دانمی نم  مییبگو

 8۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بو را به هوش  نیافزون کَش تو ا ،یبار

 اصلت بَرَد بگرفته گوش   ی سو تا
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 8۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 از زُکام  زینگهدار و بپره  بو

 از باد و بُود  سرد  عام  تنبپوش

 88 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 مشامت را ز اَثَر دیَنداین تا

 هواشان از زمستان سردتر  یا

  یاگر زندگ   یحت  دی ایحضور تو باال ب  یاریبکش تا هوش  تیاریخدا را به جان هوش  یفضا را باز کن و بو  یکه هست   یهر حال   به

است و تو    مانیمثل درد زا   ارانهیهوش  یبدان که دردها ،یکشی که درد م  دیآی م  شی پ  تیبرا  یاتفاقات  ای  ردیگی گوشت را م

  زیپره  گرانید  یذهن  یبد قضاوت و مقاومت خودمان و من ها  یاز بو  دیبا  پس  رساند،ی درونت م   دیو خورش  حیرا به مس

  م یتوانی و نم  کندی زمستان هم سردتر است و مشام روحمان را به زکام آلوده م  یاز هوا  ینفسان   یباد و بود هوا  رای ز  میکن

 .میخدا را بفهم  یبو

 ۳19۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 چون شد دلت با آن عَدَن  متّصل

 شدن   یبگو، مَهراس از خال  نیه

 ۲۳8۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 دَم نکرد حق خوشْ  هوده یرا ب مُشک

 اَخْشَم نکرد  ی حس کرد او، پ  بهر 
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 یی ایبو یاَخشم: ناتوان *

  ۀ که قوّ نستیا ی حق است و برا تیاز جذبه و عنا  نوازدی مشام روحمان را م  ییکه در فضاگشا ی خوش زندگ   یو بو مُشک

 .شود یمحروم م یحس خوش زندگ   نیدارد و از ا  ییایبو  یناتوان  بنددی که فضا را م  یدر ما فعال شود، کس  زییتم

 ۳۴98 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ی سگ چون لقمۀ نان افکن  ش یپ

 ی مُعْتَن یکُند، آنگه خورد ا بو

 ۳۴99 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بو کُند، ما با خ رَد   ینیبه ب  او

 به عقل  مُنْتَقد   مشییببو هم

را    ییتا لقمه ها  کندی سگ هم اعتنا نم  ۀبه انداز  یمشام من ذهن  رایز  میکن  یرا متالش  یو من ذهن  میکن  ینیرا بازب  خودمان

خدا را    یخواستن، پر شده است و بو  شتری شهوت و حرص ب  ی از بو  ی من ذهن  ی نیاول بو کند و بعد بخورد، ب  خورد ی که م

ذهن بها    ی در گشودن فضا به جبر و کاهل  نیهم  ی خداست و برا  یبو  ۀ نکه ناظر ذهنش است تش  ی انسان  یول   فهمد،ی نم

  .کندی فکر و عمل م دیآی فضا م  نیکه از ا  ی و با خرد دهدی نم

 ۷۲1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 تو   ی از نف  شی اثبات پ رمدیم

 ز اثبات بُو  یکردم تا بَر ی نف
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  ن یا  م،یگشوده است ساکن شو  یکه فضا  یدر وطن اصل   میخواهیما با مرکز عدم است و ما م  یدار  شهیعمق و ر  اثبات

نف مستلزم  همان  ی کار  کردن  و ال  نف   هاست،یدگیکردن  همان  یبا  م   هایدگیکردن  به عدم  متصل  بو  می شوی ما  را    یو  خدا 

 .میفهمیم

 ۲۵19 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 خَمْر  ی بُوَد کز عکس  آن جُوها ای

 گردم، بو بَرَم از ذوق  امر  مست

که    م یشوی م  ی رساند و ما چنان مست زندگ   ی عقل، قدرت و عشق م  ت،یامن  ، یبرکت، شاد  یما را به جوها  یی فضاگشا  ذوق 

 .میکنی انبساط با جان و دل اطاعت م ق یانصتوا و گفتن از طر ی امر خدا را برا

 ۳08شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 رسدی آخر نم  م،یکه من نگو رمیگ

 دل  کباب؟ ی مشام  رحمت بو اندر

 دیآی م  تیهایدگی سوختن و کباب شدن دلت را که از همان  یانسان بو  ی : آخر ادیگوی به همه ما م   یاز زبان زندگ   موالنا

  ۀ و رحمت خندند   تیخالق  یهاشکوفه   یکند و بو  یگشوده شده باغ دلت را بهار  یبرکت فضا  ی خواهی نم   ا یآ  ؟ی فهمی نم

 ؟ ی خدا را بچش 

 1۵8۷شمارۀ   یرباع  ات،یشمس، رباع   وان ید  ،یولوم

 تو  ۀ تو بند ۀتو بند  ۀ بند من

 تو  ۀ آن رحمت خندند  ۀ بند من
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 ۳۳۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 گُل؟ دَم  عقل و خ رَد  ی بو ستیک

 قالوُوز  رَه  مُلک  ابد   خوش

  چ یو ه  کندی و مرکزش را عدم م  کندی بلند شده و فضا باز م  شیهای دگیهمان  یکه از رو  دیآی م  ی گل از مرکز انسان  یبو

  ی ذهن  یهاو به علت   ردیپذی را م   یکه دَم جان بخش اله   دیآی م  ی گل از مرکز انسان  ی بو  دهد،ی نم به مرکزش راه    یجسم 

است تا عشق را در آنها به ارتعاش درآورد و آنها را    گرید  یانسانها  یقالووز و راهنما برا  نیبهتر  یانسان   ن یهچ  رود،ی نم

 .کند  ت یعدم هدا ی به ملک ابد

      ی گرام اران یسپاس از برنامه انسان ساز گنج حضور و  با

از کرج  باید



 

 

 

1098قسمت پیغام عشق   خانم خورشید از مهاباد  

  یی راهنما  شتریگنج حضور که با به اشتراک گذاشتن مطالب خود ما را ب  یو اعضا  یشهباز  ینام خدا با سالم خدمت آقاه ب

گنج    ی. و از تمام اعضامیگرفت  ادیکردن را از آنها  ی جان که درست زندگ  ی و موالنا یشهباز  یبا تشکر از آقا و  کنندیم

خدا را شاکر   ن یتا برنامه تداوم داشته باشد کمال تشکر را دارم و همچن  دهندی را انجام م  یحضور، که قانون جبران ماد

 .انسان ساز را سر راه من قرار داد یبرنامه نیو سپاسگزارم که ا

 1۳0۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 زناناز دَم   یمَزَن تا بشنو دَم

 انینآمد در زبان و در ب آنچه 

 1۳0۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ز آن آفتاب یمَزَن تا بشنو دَم

 نآمد درکتاب و در خطاب آنچه 

 1۳0۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 مَزَن تا دَم زند بهر  تو روح  دَم

 نوح   یِّبگذار در کشت  *آشنا

  آشنا: شنا کردن *

در درون شما دارد صحبت    ی کس   ک یتو خاموش باش    د یگوی جان م  یجا موالنا  نیاست در ا  دیواقعاً کل  ت یسه ب  نیا

 .ریمگ ی ش یاالن، در گفتگو بر او پ زندی دم م  کنندیم
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.،در کتاب  امدهین  انیدر زبان و ب  نیکه ا  ، یدر درون، آن را بشنو  کندی که صحبت م  یمزن، خاموش باش تا آن کس   دم

در کتاب و خطاب به حرف گفته نشده،    نی ا  زند،ی آفتاب در درون تو دارد حرف م  ،یدم مزن، تا از آن آفتاب بشنو  ستین

 .به گوش تو گفته شود دیدر درون تو با

  یفضا  ک ی  ،ی که ممکن است غرق شو  ی هست  ایدر  ک یشنا کردن را بگذار، در    ی عنیزند بهر تو روح«،    مزن تا دم   دم»

اگر    اما،  نوح است بشو  ی گشوده شده که کشت  یفضا  ،یکتای  یاست با ذهنت شنا نکن، فضا را باز کن، وارد فضا  ییکتای

به ما    یغامیپ  ک ی  یکه هر لحظه زندگ   میکنیمدرک    قاًیما عم  میسرعتش را کم کن  م،یخاموش کن  میگوی ذهن را حاال نم 

 .میریگی را لحظه به لحظه م  غامیپ ن یا م،یو اگر ما ساکت باش افتدی که م  یاتفاق   قیاز طر فرستد یم

 ۳۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 جوان  یتن ا  نیمهمانخانه ا هست

 دوان  دی* نو آف  یضَ یصباح هر

 ۳۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 مانْد اندر گردنم  نیمگو ک نیه

 هم اکنون باز پَرّد در عدم که

 ۳۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 وَش بْ یاز جهان  غَ  دیآ هرچه

 او را دار خَوش  ست، ا  ف یدلت ضَ در

 : مهمان فیض*
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ماند در    تیوضع  نیبا ذهن مقاومت نکن، نگو ا  د،یآی م   دیمهمان جد  ک یتن ما مثل مهمانخانه است، هر لحظه    نیا  پس 

  گردد، ی برم  یمقاومت کن  ی اگر ردش کن  ر،یبه تو بدهد درسش را بگ  ی درس  ک یآمده    نیآمده؟ ا  ش یپ  ست یچ  نیگردنم ا

 .رودیم

  آورد ی م   شیلحظه پ   ن یما ا  ی هر چه قضا و کن فکان برا  د،یآی م  بش یکه هر چه از جهان غ  میدیما فهم  نجا یدر ا  پس 

  شرفت ی هر چه زودتر پ  میریرا بگ  غامیپ  ینطور یبگذار برود. اگر ما ا  میریرا بگ  غامشیمهمان است پ  نیا  م،یفضا را باز کن

 اهلل ء شا. انمیکنیم

 از مهاباد  د یشما خورش ارادتمند 



 

 

 

1098قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 باسالم 

 گنج حضور  9۳۶برداشت از دفتر دوم برنامه 

 .دارم  یسائل، که دو کور یینایداستان گفتن ناب

  ان یدر وصف حال من ب  قاًیدق  ات یاب  نیتکان خوردم ا   کبارهیبه    دمیرا شن  غام یپ  نیا  199۳  ت یکه از دفتر دوم ب  ی وقت

 .من بود یروز غامیپ  نیشده و خدا را شکر ا

و ساعت ها چه بسا    شدی حالم بد م   انمیو اطراف  کانیبعد از ارتباط با نزد  شهیبودم همکه مدت ها در رنج و عذاب  چرا

که    دانستمی خودم نم  دی.شا  دیایآنها به واکنش در ب  یمن ذهن  شومیمن باعث م  شدمی روزها در ذهن بودم متوجه م

 چرا؟ 

 .که حالشان عوض شود شد ی من باعث م یکه زشت آواز دمیاالن فهم اما

 1998 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 آوازم به هر جا که رودزشتْ 

 شود ی م  نیخشم و غم و ک یۀما

و    بندمی چشمام رو م  رمیگی اما همچنان در جمع که قرار م  کنمی خودم با گنج حضور کار م  یسال است که رو   ۷  مدت

  ی آواز زشته من است که با بستن چشمام دو تا کور  ن یکه ا  دمیفهمی اما نم   کنمی زشت و ناخوش خود را باز م   یصدا

م فکر  هم  بعد  و  مشکل   کردمی شده  که  من  ا  یخوب  با  م   ن یندارم،  اعتراف  کور  کنمی تصور  تا  سه  داشتم،    یکه 

  !!!دانستمینم

  ی به من دست داد و در همان لحظه از خدا  ی مرتبه احساس خوب  کی  ی دگیهمان  ن یا  یی با شناسا  کنمی را شکر م  خدا 

 .غم راحت شوم  نیتا از ا  ندازم،یرا ب  ی دگیهمان ن یخودم خواستم که کمکم کند تا بتوانم ا
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 ۲00۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 دهند  علّتی وَهّابان که ب کیل

 بَر سَر  زشتش نهند  یدست  بوک

و    یی بتوانم هر لحظه با مرکز عدم حرف بزنم و با فضاگشا  دوارمیکردم ام  یی را شناسا  دانم ی م  ی دگ یهمان  نیکه ا  حاال 

 .کنم فیرا همانند موم نرم و لط گرانی کنم که با آواز خوش و آرام بتوانم هم خود و هم د یسع   ی در برابر زندگ  میتسل

 ۲00۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 آوازش خوش و، مظلوم شد   چونکه

 چون مُوم شد   دالننْیدل  سنگ زو

  ی ز یکه اگر با نالۀ زشت و بد صدا، از خداوند هر چ  د یمراقب باش  دی: که باندیفرمای داستان م   نیموالنا در ادامه ا  حضرت

شنود و  ب خواهد ی خران که خداوند نم  یبه سرو صدا  کندی م  هیها را تشبآن  یو صدا دهدی خداوند جواب نم   دیرا طلب کن

 .دیدور شو  دیگویم

 ۲00۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 ق یکافر چو زشت است و شَه ۀ نال

 قیاجابت را رف   گرددی آن نم  ز

که    دهمی و اجازه نم  اندازم ی را تماماً م  امی من ذهن  کنمی و در لحظه نبودن خود شدم، توبه م   ی که متوجه فضابند  حاال 

را مداوا    امیبا هر لحظه عدم کردن مرکزم کور  ارانه، یدرد هوش  دن یزخم و جراحتم کهنه شود و با کش  نیاز ا  شتریب

 .زنده شوم یبه زندگ  خواهمی و م  کنمیم
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 ۲009 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 کُن، وز خورده استفراغ کُن توبه 

 جراحت کهنه شد، رَوْ داغ کن ور

 سپاس واحترام  با

        فاطمه 
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 خداوند بخشندۀ مهرباننام به 

 جان یهای و گنج حضور زیبا سالم خدمت استاد عز

 9۳1چهل و سوم از برنامه   عیشمس، ترج وان ید

 شمارۀ چهل و سوم   عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 ی ای گرفته عروس ال یخ ی کی بهر 

 ی جوشن  دهیبپوش ال یخ ی کی بهر 

  ی حت  الیتوهم و خ  نیو با ا  م،یریگی م  ی و در ذهن عروس   میکنی م   جادیا  ی ادیز  یسر و صدا  ی و توهم ذهن  ال یخ  یاز رو  ما

کارمان درست است،    نکهیا  الیتوهمات، به خ  نیو باز در ا  م،یپوشی و خشم و درد و غصه م   زهیجنگ لباس رزم  ست  یبرا

اما تمام جنگ ها و صلح ها    م،یکنی صلح م  ی الیجنگ و با خ  یال یبا خ  و  م،یکنی م  یسازو مانع   یسازو مسئله   یسازدشمن 

رسانَنْد ه    بیآس یل یخ زش یدارند، و در زمان ر زش ینداشته، و هر آن امکان ر  یاعتبار شوند ی انجام م  ی چون با مَن  ذهن

 .هستند

 شمارۀ چهل و سوم   عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 نَفَس  نیهمه بادست ا تیسور و تعز آن

 ی ون یش زین نیرقص ماند از آن و نه ز ی ن

  یلحظه مانند باد  نیذهن و توهماتش بوده که هر دو در ا  یهای دگیبه خاطر همان  میکه گرفت یی حال هر جشن و عزا  تا

  ده یکه ما تا حال در ذهن با اتفاقات همان  میدیفهم  رایز  ن،یو نه غمگ  میشدی ندارد، که ما نه خوشحال م  یتیهستند و اهم

اند، و فقط  نبوده  یگرید  یزیخداوند چ  ی آنها جز باز  میدانستی نم  صل خوشحال، در ا  ایو    می شدی م  نیغمگ  ایبوده که  

 زهایو با چ میبه ذهن برو  نکه ینه ا میداشتی به آن توجه م  د یبوده و هست، و ما با ی ما اصل و واقع تییحضور و جان خدا
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که    میو بدان  مینداشته باش  یگریشدن از ذهن استفادۀ د داریب  یاز اتفاقات جز برا  دیکه ما با م،یشو دهیو اتفاقات همان

  ی داریب  یو اتفاقات فقط برا  ماندی م   یماست که باق   یاست، تنها ذات اصل   یرفتن  ن یو همه از ب  ستین  داریپا  ی اتفاق  چیه

 .میتوهم ذهن رها شو نیاز ا   میتا ما بتوان وندند، یپی ما از خواب ذهن به وقوع م

 شمارۀ چهل و سوم   عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 درند یو، رخ خود هم زنندی هم  ناخن

 ی بر رُخشان زخم  ناخن  ست یخواب و ن  شد

  ی بوده که هم اکنون هم هست، که در زمان عزادار  رانیاز شهرها در ا  ی بعض  میمربوط به رسوم قد  زندی که موالنا م  ی مثال

  ی کس   ست، یهم ن  یاست و کار درست   ی البته صحنۀ دلخراش  کنند،ی م   یو صورت خود را زخم   زدند ی د ناخن مبه رخ خو

هم ما    یکنند، در مَن  ذهن  یی بایصبر و شک  زان یکه در غم عز  است آن    باتریبرساند، بلکه ز  بیاجازه ندارد به جسمش آس 

  م، یخراشی را م  مانت ییکه هر لحظه اصل و خدا  میاو لطمه زده و آزرده   میاده یحضورمان را خراش  یبایگونه صورت ز  نیهم

و تا چه اندازه به    میاده یرا چگونه خراش مانتییکه صورت خدا  می بهتر متوجه شو  میاست که بتوان  نیا  ی برا  ل یتمث  نیا

 .ترخواب تر،ده یهرچه خراش م،یاخواب ذهن رفته 

  بینبوده و اصل ما نه آس  یگرید  زیچ  الیکه تمام آنها جز خ م یشوی متوجه م  م، یشوی م  داریکه از خواب ذهن ب ی زمان  اما

 .میبمان  داریو ب میشو دار یب دیبلکه تنها با ست،ی و نه نابود شدن  ندیبیم

 شمارۀ چهل و سوم   عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 ن؟ یو انگب ر یآنکه بود با ما چون ش کو

 ؟ ی آنکه بود با ما چون آب و روغن کو



 

 

 

1098قسمت پیغام عشق  از کرج   حدّادخانم     

با ما مانند آب و    نطوریو عسل بود، کجاست؟ هم  ری:کجا رفت آنکه با ما بود، آنکه مانند شدیفرمای موالنا م   ت یب  نیا  در

  روغن بود کجاست؟ کجا رفت؟ 

  ی اوقات آب و روغن را قاط   یو گاه  میاست و ما آن را دوست دار  نیریو عسل ش  ریمانند ش  یذهناوقات مَن    یگاه

  ی آب و روغن را با هم قاط   گریدر ما صورت گرفته، د  یداریاما حال که ب  م،یکنی م  یو آشفته شده و خرابکار  میکنیم

در    ییداریب  شود،ی ما از ذهن جدا و خالص م  یاریو هوش  ی زندگ  بکه آ   یزمان  م،یکنی و هر کدام را از هم جدا م   میکنی نم

و    رشیبلکه بر آنها ناظر بوده و پذ  م،یندار  یازهیبه اتفاقات واکنش و ست  گرید  کند،ی و ما را خالص م  ردیگی ما صورت م

  یاریهوش  گریکار د  نیو با ا  شود،یما باز م  یاز عدم به رو  یو روزن  چهیآنگاه در  م،یصبر و سکوت، و ثبات و آرامش دار

کدام سود و  هر  شوند ی که از هم جدا م  ی مانند آب و روغن  شوند، ی نم  یقاط  گریحضور جدا شده و د یاریاز هوش یجسم 

 .آورندی به ارمغان م  مانیخودشان را برا  دۀیفا

 شمارۀ چهل و سوم   عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 رفت  الیآمد و خواب  خ قیحقا اکنون

 ی من یاست، نه ما مانَد و ن   یو مأمن آرام

و    م،یذهن رها و آزاد شد  ال یاز خواب و خ  قتیحق  نیبا ا  م،یهست  ی زنده به زندگ   نکهیفضا باز شده و ما به علت ا  اکنون

درمانده و خسته و    یزیکه نه از چ  م،یهست  نیبا خداوند قر  ییکتایو در خانۀ اَمن  دهیلحظۀ اکنون به آرامش رس  نیدر ا

آرامش و    یذهن  یهاو من   گران یاز د  گری و د  م،یاشده  ی ک یبلکه با خدا    م،یردا  یای ما و من  گریو نه د  م یشوی وامانده م

  ننده ینکرده، بلکه خود آفر  دیتقل  ی از کس  گر ید  م،یشوی نم   نیو با آنها قر  م،یخواهی اند را نم نداده   چگاهیکه ه  ی شیآسا

 .میهست
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 هل و سوم شمارۀ چ  عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 *عوان   ی و ن  رستیجوان، نه اس ی و ن   ریپ ی ن

 ی نرم و سخت ماند، نه موم و نه آهن ی ن

 ات یمأمور اخذ مال وان، یعوان: مأمور د*

پ  یذهنمَن   در از حالت  ا  میکنی م  یدور  یریما  از  دار  میشو  ریپ  نکهیو  و وحشت  جوان   م،ینگران  دورۀ  به    ی برعکس 

  توان ی ندارد، م  یبر حالت حضور اثر   یریترس از ما رفته و گذر زمان و پ  نیا  گر یو حضور، د  یداریاما در اثر ب  م،یعالقمند

  ر ینه پ  ،یاریدر حالت  حضور و هش  ی ول   شود،ی م  ر یجسم است که پ  نیا  هشاد و جوان داشت، ک  ی کامالً روح   ی ول  ، بود  ریپ

حاالت    چگونهینه نرم و نه سخت، و نه مو و نه آهن، که ه  ماند،ی و نه مأمور م  م،یهست  یزیچ  ای  ی کس  ریو نه اس  م،یشویم

  ی لی موانع خ  نیهمۀ ا  د با وجو  تواندی م  ده،یانسان به حضور رس  کی  ستند،ی حضور ن  یبرا  یمانع   ،ییایدن  نیو ا  یجسم 

 .باعث آزار او شود یزیچ نکه یکند، بدون ا یآسوده خاطر و شاد و راحت زندگ 

 شمارۀ چهل و سوم   عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 ی گانگ یو   یصفت  ک یو   ستیَ رنگ  کی

 ی و وارسته از تن دهیبرپر ست ی جان

آن    ،که یگانگی و    یی کتایصفت دارم، همان    ک یام، و  ام، چون از جنس خداوند شده رنگ شده   یزمان ب   نیو در ا  ن اآل

  ی شدگ   تیو هم هو  ی و هر مَن  ذهن ی مرتبه قرار دارد، و وارسته و جدا و رها از هر گونه آلودگ نیاست که در باالتر  ی جان

  ی همۀ ما رخ داده، که ما توسط موالنا و درسها  یو وحدت برا  یستگو همب  یگانگی  نیاست، که ا  یو باور و درد و رنج 

  ی شده باشد، فرق  داریب  یهر کس به اندازه ا  ممکن است   م،یاشده   لیو تبد  میاده یرس  یآگاه  نیبه ا  یشهباز  یجناب آقا
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  ک ی  یداریب  حظه راه وجود ندارد که ما با هر ل  نیدر ا  ی است که در ما صورت گرفته و مانع  ی داریچون مهم ب  کندی نم

 .شد میخواه کترینزد  ییکتایقدم به 

 شمارۀ چهل و سوم   عیترج عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 که هرکس بدانَدَش  ست،ی ک ینه آن   کی نیا

 کن که در دل و خاطر نشانَدَش  عیترج

آن   ی و هر مَن  ذهن  د،یکه با ذهن بشود آن را فهم ست ین  ییکتایآن   ییکتای ن ینه، و ا  میگویکه من م ی ک ی نی: ادیگویم

  ی ول  ،یکردی آهنگ را عوض کن، که تا حال به آهنگ ذهن عمل م  یعنیکن تا تکرار بشود،    عیرا بفهمد و بداند، بلکه ترج 

کار مستلزم آن است که هر لحظه    نیرا بشنو و بنواز، که ا   ی و آهنگ زندگ  ی زندگ  یبه بعد، برگرد به سو  ن ین از ااآل

و حالت حضور در جان تو رخنه کند    ی کرنگی  نیو ا  ، ینیبا چشم حضور بب  ی تا روزن  درونت باز شود و بتوان  ی فضاگشا شو

  ی زندگ  ی ول  یزدی را م  ذهن آن را بشنود، چون تا حال آهنگ     ی که زندگ  یرا بنواز  ی و آهنگ   ،یو تو کامالً به آن زنده شو 

و بلندتر و    شتری آهنگ دلنواز حضور را ب  ی و روزن  درونت باز و بازتر شود تا بتوان   چهیبگذار در  د،یشنی آن آهنگ را نم 

 .یشنوی و بهتر م یکنی م رومندتریآن را ن یدر پ  ی پ یهایی بدان که با فضاگشا ،یبشنو تریقو

 تشکر و احترام  با

       هستم از کرج   حدّاد 
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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  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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