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889 پیغام عشق قسمت آباد از نجف   هیمرضخانم   

      سالم خدمت آقای شهبازی عزیز 

       و دوستان همراه گنج حضور

 ✨شکایت  و توبه نصوح از گله ✨

شد. شب قبل پسرم تب کرد و تا صبح  شد، آخرین امتحان پسرم هم برگزار می اجرا می  9۱8ای که برنامه  روز چهارشنبه

ولی چون دفتر مدیر شلوغ بود،    ،تنهایی به مدرسه رفتم، اول قصد داشتم به مدیر بگویم  هشتبیدار بود. صبح ساعت  

 .م درمیان بگذارم. از معلم خواهش کردم که فعالً از پسرم امتحان نگیردتصمیم گرفتم با خود معل

ها گفته بود که پسرم تب داشته و به مدرسه آمده بود و مطمئن شدم ویروس را از مدرسه گرفته.  درضمن مادر یکی از بچه 

آموز خوب بوده و مادرش اشتباه  به معلم که گفتم پسرم از دوستش بیماری را گرفته، قبول نکرد و گفت دیروز حال آن دانش 

 .پسرتان را بیاورید تا امتحانش را بدهد دهربع به  کند. ساعت یک می

دنبال پسرم رفتم، همه    ۱۱که حال مساعدی نداشت به مدرسه آوردم. وقتی ساعت من هم قبول کردم و پسرم را درحالی 

می بودند  آمده  که  بچه مادرهایی  حال  س گفتند  و  نیست  خوب  دل هایشان  و  گلو  لحظهوزش  دارند.  و  به درد  خشم  لحظه 

آموز کالس اول  گیری برای دانش همه سخت نارضایتی باال و باالتر آمد، با حالت عصبانیت وارد دفتر مدیر شدم و گفتم: این 

  الزم است؟

 .مدیر گفت: بله

 ها بیمار شوند؟ مه بچه دار باید بیاید مدرسه و امتحان بدهد که هها همه مریض هستند، بچه تب گفتم: بچه 

 .گفت: نه باید در جایی جداگانه امتحان بدهد
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کند، چرا معلم قبول نکرد  آموز بیمار که بیاید در محیط کوچک کالس همه را بیمار می گفتم که معلم قبول نکرده، یک دانش 

 گیرند؟ که پسرم نیاید، بقیه هم از او بیماری را می 

 .گوییدنیامدید صبح، اآلن آمدید می مدیر هم گفت: شما که پیش من  

 پرورش گزارش بدهم؟ که صدای من باالتر رفت و با فریاد گفتم: من باید بروم به چه کسی بگویم؟ به آموزش خالصه این 

کرد، گفت: بروید هرجایی به  داد و حتی نگاه هم نمی که هیچ اهمیتی به صحبتم نمی مدیر هم با کمال خونسردی درحالی 

 .واهید بگویید خهرکسی می 

تر از  تر از صبح شده بود، باز هم خشمگینامتحان پسرم تمام شد و از کالس آمد بیرون، دست که در دستش گذاشتم داغ

آموزان به پدر و مادرهایشان بود. با  قبل شدم و موقع بیرون رفتن از مدرسه، مدیر را دم در دیدم که در حال تحویل دانش 

 ها باشد؟ تر از سالمتی بچهبچه داغِ تب شده، چرا درس باید مهم داد و فریاد گفتم: ببینید 

 .گوییدآیید میتوجهی گفتند صبح پیش من که نیامدید، اآلن می ایشان هم باهمان حالت بی 

کسی دعوا نکرده    گاه جلوی جمع باکه هیچترس، خشم و رنجش زیادی باال آورده بودم و حالم بد بود، بدتر از همه این

کردیم و همه از مدرسه  سه روزی با این حال و هوا بودم، با مادران دیگر چت می ،  سرم شاهد این ماجرا بود. دوبودم و پ

 .ناراضی بودند و باعث شد نارضایتی و حال بدم، شدت پیدا کند

و موضوع    ت اُمنای مدرسه که قبالً استادم بود و اآلن هم مدیر یکی از مدارس پسرانه استئزنگ زدم به یکی از اعضای هی

دهد؟ باید  ها نمی شما رأی دادم، چرا مدیر هیچ اهمیتی به نظر خانواده   را مطرح کردم. از ایشان هم گله کردم که من به 

پرورش شکایت کردیم که مدیر باید عوض  اولیا هم مشارکت داشته باشند در امور و از ایشان خواستم اگر ما به آموزش و  

 .قبول کنید و مدیر این مدرسه شویدجایی شد،  شود و پیشنهاد جابه 
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حتی ایشان هم ناراضی بودند و گفتند ما هیچ نقشی نداشتیم و تمام جلسات نمادین بوده است، مدیر اهمیتی به نظر ما هم  

روز  که مدرسه و معلم نمونه بودند، پسرم هرقدر بگویم با این دهند. )داستان نارضایتی از رفتار معلم سرِ دراز دارد، همیننمی 

ها هم دیگر  هایش کالسش را عوض کرد، یکی از بچه کالسی رفت. یکی از هم روم و با گریه می گفت من به مدرسه نمی می

 به مدرسه نیامد.

 .هایش داشتذهنی فرعونی شده بود که قدرت و نفوذ کالم و دالیل موجه برای انجام نقشه من

گاه گیری، نظم شدید و تکالیف زیاد، هیچ همه سختبل توجه بود که با این دربین مادران تنها رفتار دوتا از مادرها برایم قا

دادند. صبح شنبه اول زنگ زدم به یکی از همین مادران. شان را انجام می کردند و همیشه بامتانت وظیفه گله و شکایتی نمی 

ید کرد و او هم مواردی از نارضایتی از  کم با شنیدن مواردی که عنوان کردم، تأیداد، کم او که اول اهمیتی به موضوع نمی 

 ( .ام را منتقل کردمرفتار نامؤدبانه و سختگیرانه معلم برای پسرشان را گفت. )نارضایتی

ولی   ،گیری داردو اما مادر دوم که زنگ زدم، در مجموع راضی بودند و گفتند که مدرسه خوبی هست، حاال کمی هم سخت 

گفت  ام که می ذهنیهای ایشان مرا آرام کرد و مثال نقضی شد برای نظریه من ت ها را عوض کرد. صحبنباید مدرسه بچه 

 .همه ناراضی هستند و مدیر باید عوض شود

اجرا شد، چون دختر و پسرم امتحان داشتند، موفق به دیدن تمام برنامه نشدم و همان    9۱8ای که برنامه  روز چهارشنبه 

مناسب بقیه برنامه را ببینم. عجیب بود که تا روز شنبه موفق به دیدن ادامه برنامه  روز ویدئوها را دانلود کردم تا در فرصتی  

 شد تا بعد بنشینم و برنامه را ببینم.(نشدم. )باید اول این اتفاقات و طراحی خدا می 

از زبان آقای  ها  بخش سوم را ببینم. »توبه نصوح« را بارها در طول سال  9۱8ها، نشستم تا ادامه برنامه  بعد از آن تماس 

چراغی که به  بار که آقای شهبازی گفتند، ناگهان مانند چهلولی این   ، شهبازی و حتی قبل از گنج حضور هم شنیده بودم
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ام  سالِ گذشته   چهلام به پریز برقِ این داستان زده شد و در یک لحظه کل وجودم و  کنند، دوشاخِ هشیاریبرق وصل می 

 .ها، روشن شدها و انسانت و اتفاقات و برخوردهایم با وضعی

 شناسایی شد: »نارضایتی« ، موش بزرگ

 :همان موقع که داستان تمام شد، پخش ویدئو را قطع کرده و شروع به نوشتن کردم

                                                 

ارضا می من و شکایت  گله  با  جنبه ذهنیِ من  در هر  از هر  شود.  لحظه،  این  از گذشته،  در  ای  مکانی، شخصی، وضعیتی، 

گردد عیبش را، قسمت پنهانش  جهانی است، می دهد و این شوم و ذهنم نشان می عنوان هشیاری واردِ آن می چه من به آنهر

 :دنبالِ آن گله و شکایتگوید و به بیند و می را پیدا کرده، می 

 به خودم در درون  -۱

 سرِ آن شخص به یک نفر پشتِ  -۲

 شخص در جمع پشتِ سرِ آن   -۳

 به خودِ آن شخص تنهایی -۴

 به خودِ آن شخص در جمع -۵

ی پیش آورده تا فضا را گشوده  امرادیشود، در حمام! در جایی که خدا بی ای ارضا می و در هر یک از این مراحل به اندازه

 .کنینیازهای او را ارضا می کنی و  رانی می ذهنی شهوت و آب رحمت جاری شود و خودت را بشویی، تو داری در من

چنین برای شخص یا اشخاصی که گله  حالِ بدی که برای خودت در تنهایی، یا برای آن شخصِ موردِ گله و شکایت و هم

اما چون این  ،  کندکنی، تو را پشیمان کرده و وادار به توبه می شنوند، ایجاد می های تو را خواسته یا ناخواسته می و شکایت 
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که خدا مرکزِ  محضِ اینرفتن و برگشت، در حالتِ درد و حالِ بد و انقباض صورت گرفته، موقتی است و به توبه و درس گ

مرادی دیگری پیش  شوید، بی کننده خودش، می آلوده به دردِ گله و شکایتِ خودت و بقیه را با دستانِ خودش و دمِ پاک 

»رُدّوامی باز  کند.  امتحان  را  تو  میثاقِ  و  توبه  تا  پیمان  آورد  و  میثاق  را می لَعادوا« کرده،  ثباتت  ها  این  بر  و عشق  شکنی 

 .خنددمی

دهد به تو ظلم کرده را بِبَری و در ذهنِ خودت و خودش و بقیه  ذهنی دارد نشان می قدر آبروی یک انسانی، که من آیا باید آن

 !مرادی شد قالووزِ بهشت« را بشنود؟»بی تحقیر و کوچکش کنی، تا سرت به دیوارِ بال بخورد و گوشِ کَرَت پندِ 

شنود و پُر است از عیب و ایراد و گله  آید را می ذهنی بیرون می گاهِ خرِ منکه گوشِ کَرَت فقط صدایی که از نشیمن تا وقتی 

 .تواند پندِ موالنا و آقای شهبازی و دوستانِ جان را بشنودهای نهفته در اتفاقات، نمی شکایت   و

ها را مطرح کرده و از  ات، عیب و ایرادها و گله و شکایت ذهنی صدا با منای که هم های دردمندی شده  انسان تو فعالً قرینِ

 .ذهنی، انتظارِ بویِ بهشت و رهایی و زندگی را دارندگاهِ بدبوی درد و بدصدایِ من نشیمن 

ه، راضی و شکرگزار هستند، تا آدرسِ  نظر از اتفاقِ لحظهایی که صرف زنی به انسان ای که زنگ می تو خودت غول شده 

 .ها را هم به بیابانِ گله و شکایت راهنمایی کنیها هم بدهی و آنهای ذهنِ خودت را به آن غلطِ قضاوت 

اند و داری با  لحظه ایجاد کردهذهنیِ خودت و دیگران در اتفاقِ این ای در کثافتِ دردهایی که منبیلِ حضور را کرده تو زرّین

بسا  چه   ،کنیاند، می ای که ذهنِ خودت و دیگران آن را ساخته ترِ بویِ بدِ آن، سعی در حل کردنِ مسئله توهمی بیش   پراکندنِ

 .مسائل جدیدی هم ایجاد کنی

ای که »بله! این شخص و این سیستم  اند را باور کردههای ذهنیِ قرین در گوشَت گفته تو این محالی را که ذهنِ خودت و من 

 .ایگوید.« را باور کرده چنین این محال که »بله! جمع درست می کند.« و همظلم می دارد به ما 
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های ذهنی که واردِ  تو »ویروسِ گله و شکایت« را با نزدنِ ماسکِ »انصتوا و اتقوا و مفتیّ ضرورت« و اجازه دادن به من 

دهنده آلوده به این ویروسِ کشنده جان و ادامه   ات« شوند و از تو نظر بخواهند، واردِ جانت کردی. تو خودت را»حریمِ درونی 

 .ذهنی در جانِ خداییت، کردیزندگیِ من

از طرفی با نزدنِ ماسکِ »حبر و سنی نکردن و مفتیّ ضرورت« با نزدیک شدن به حریمِ درونی دیگران و سؤال و نظرخواهی  

 .د و مدیر و زیردستانش« کردیها را هم آلوده به این ویروسِ »گله و شکایت از وضع موجو ها، آناز آن 

و توبه    9۱8تَنَد، برنامه  ات باز هم بر تو می ذهنی همه خرابکاریِ منو اما رحمتِ زندگی که همیشه پرَّست و حتی با این 

  های مختلف، با افرادِ مختلف کند، تا تو را آگاه کند که تو هم داری در وضعیت نصوح را از زبانِ آقای شهبازی برایت اجرا می 

گوش و  به کنی، با بیانِ گله و شکایت دهان به دهان و گوش ات را ارضا می ذهنی از راضی و ناراضی و مسئول و عادی، من 

 .بینت را کور کرده استرا کر و چشمِ عدم  شنودانم« گوشِ عدم ذهن. شهوتِ »من می به ذهن

 !ات بر مملکتِ وجودت گم شدهگوهرِ پادشاهی 

های پاک خودت و اطرافیانت  های ذهنیِ جمع همراه شوی و پیشه تو خستنِ جانذهنیِ خودت و منن تا کِی با خرابکاریِ م

 باشد؟ 

هایش، قوی و زیرک شده  ها برنامه گنج حضور و پیدا شدنِ عیب ذهنی من که با دیدن و شنیدنِ سال من  خدایا تا آبروی این 

قدر قوی شده  ترسند، آنقدر خطرناک شده که خودم و بقیه از آن می آید. آنو هربار که مراقب نباشم از راهی جدید باال می 

چیز اصالح و درست شود، تا این  جانب بقیه را متقاعد کند که باید مدیر عوض شده تا همه به های حقتواند با حرف که می 

ام، تا  معرفی کرده   کنم و به همه همکنم، من گنج حضور گوش می عیبِ من برمال نشده که من دارم روی خودم کار می 

تنها از این  دهم دیگر گله و شکایت، نه ام، خودت این قائله را تمام کن. قول میآبروی گنج حضور و بینندگانش را نبرده 

 .وضعیت که دختر پادشاه است، بلکه از هیچ وضعیت دیگر هم نارضایتی نکرده و ارضا نشوم
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چه  ام به ذهن و آن هوش شده کنم مرا نجات بده. حاال که بی ش می کس دیگری نیست، خواهخدایا من و تو تنهاییم، هیچ 

 .بار توبه نصوح باشدام این دهد، خدایا گوهر وجودم را پیدا کنم و ببینم و توبه گوید و نشان می می

                                           

د. دلبر بردبار من آمده بود و برده بود  ها، گویا یک ساختمان چندطبقه را از روی دوشم برداشته بودنپس از این شناسایی 

هایش.  ها گله و شکایت و نارضایتی مرا، آن هم درعرض »یک زمان کارِ« یک ساعته شنیدن داستان و نوشتن درس بارِ سال 

چیزی روحی داشتم که هیچ ذهنی به زندگی بخشیدم. چنان حالت سبک عنوان غنیمت از پیکار با من نارضایتی را گذاشتم و به 

 .کردرا ناراضی و اذیت نمی م

 ۵۶۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست نامِ او ای است، عشق شده کرانهلذّتِ بی       

 قاعده خود شکایت است، ور نه جفا چرا بُوَد؟       

مدیر و  ها از  ها و کینهها نشدم. همه رنجش موضوع مدرسه را کالً به زندگی سپردم و دیگر جایی نگفته و همراهِ نارضایتی

ذهنی را به من نشان دادند.  ها را در آغوش کشیده و قدردانشان شدم که این موش منمعلم پسرم افتاد، در درون آن 

 .امیدوارم شهامت پیدا کنم تا در بیرون هم جبران کنم 

ا پیدا کردم. ریشه  ها »نارضایتی از خود« رها که من کجاها نارضایتی دارم، در رأس همه آن چند روز بعد با ادامه شناسایی

هایم و در هرکارم هایم، پیام دادن هایم پیدا شد: نارضایتی از پیشرفت، عملکرد، کار کردن روی خود، حرف یأس و ناامیدی

ها و سر زدن به چارق ایاز، تبدیل به رضا  ها، تمرکز روی پیشرفتگرفت. »با ندیدن عیب و نقصذهنی ایراد می که من

 شدند«. 
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ثمر نشستنِ بسطی که آمده بود و دادن میوه برای بخشیدن به یارانِ معنوی، ادامه  ارانه کشیدن برای به و اما دردِ هشی

 :موریتم بودأم

 ۳۶۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بسط دیدی، بسطِ خود را آب دِه        

 چون برآید میوه، با اصحاب دِه         

ذهنی را ارضا کنم.  گفتم من نباید با این گله، من آمد، میی سراغم م ترین گله و شکایتی که از وضعیت یا شخصی بهکوچک 

دیدم که  دیدم، درطول روز صدها مورد نارضایتی و ناکامی را می لحظه خودم را زیر نورافکن می به وقتی دقیق و ریز، لحظه 

 .ها ارضا شومها توجه کرده و از طریق آن آمده بودند در حمامِ این لحظه تا من به آن 

فکان هم پس از این درس مهم، امتحانی برایم  ه دخترم امتحان داشت و درحال مرور کتاب بودیم، قضا و کن یک روز ک

 :درنظر گرفته بود

ماندگی  ساله و قدیمی از خدا باال آمد که چرا باید دختری که عقب ۱۷گرفت. گله و شکایتی  ای را یاد نمی دخترم مطلب ساده 

 !که صبر ندارم؟ ذهنی دارد به من بدهی؟! چرا به من 

ها درد و رنجی که برای خودم و بقیه و مخصوصاً دختر  یادِ سال موقع بغضم گرفت و اشک در چشمانم حلقه زد، به همان

 .معصومم سرِ این ماجرا ایجاد کرده بودم، افتادم

شدم، باید تمامِ  اش شوم. اگر رضایت داده و واردِ قصرش می کرد دالک اختصاصی دختر پادشاه آمده بود و درخواست می 

با    ،کردمام را ارضا می ذهنی ها منها و خدمتکارانش را هم دالکی کرده و با همه اینندیمه گله و شکایت از استادم که 

دنیا آورد و دکتری که موقع    آورد، از دکتری که دخترم را به اشکم را درمی   م بارها و بارهااهایش در بارداریگیریسخت 
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هایی که دخترم نظرها بارها مرا رنجاده و گریانده بودند، معلمشیردهی داروی اعصاب به من داد، اطرافیانی که با اختالف 

 .اندداشته است و باعث یاد نگرفتنِ او شده 

 .سازی و مقصریابیو خالصه سبب 

هشیار و بیدار شده و حاضرِ ناظر را دعوت کردم تا بیاید و به دادم برسد. درخواستِ دختر پادشاه را رد کردم و گفتم:  

 .شرمنده، ببخشید گله و شکایت و پیدا کردن مقصر، درمان این درد کهنه و قدیمی نیست

دیگری موکول کردم. در آن لحظه پرهیز    مفتیّ ضرورت بودم، پس از اتاق دخترم آمدم بیرون و ادامه درس را به فرصت 

دادند،  و شکایتی که جمع هم به من حق می ام که با دختر پادشاه و گله  ذهنیکردم چون قوّتی نداشتم، اما اجازه ندادم به من 

 .ارضا شود 

چیز بان = خودم = همه شاءاهلل راضی به »زندگیِ مهر کنم تا ان های بیدار و آگاه، تعهدم را محکم می اکنون در جمع هشیاری 

 .ها شومکس« شوم تا مرضیِ آن = همه 

    شاد و سالمت باشید 

 آباد مرضیه از نجف 
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 . آقای شهبازی نازنینبا درود و سپاس  بر تمامی کائنات عالم هستی و 

 ۲۳۲۵الی  ۲۳۰۱، ابیات، حکایت توبه نصوح از دفتر پنجم مثنوی 

 به نام خداوند عشق 

نشین است که  چنان شیرین و دل گنجد و آن ها نمی : توبه و برگشتی عاشقانه که لذت پذیرفتن آن در زبان توبه نصوح 

 : آید و توبه واقعی موقعی است کهدر هیچ فرآیندی نمی 

، دیدم  کردمکه توبه نصوح را دنبال می  ۷۴۶. در برنامه  مان را نگاه کنیمشیاری ناظر ذهنه  صورتِفضا را باز کرده و به 

بازبینی    ام موردِهای زیادی را از آن دریافت نمودم و در زندگی ها و درس که پیغام . چرادهنده بود که چقدر برایم تکان 

. داد ولی دوباره آن کار را انجام می   ،شدکرد و از کارهای زشت خود پشیمان می سف می أت  . نصوح همواره اظهارِقرار دادم 

توانست جلوی نفسش را بگیرد و من هم  ، نمی ها قدرت جاذبه فراوانی دارند ولی از آن جایی که همانیده بود و همانیدگی 

جهات  شد که مرا بی بر من بال وارد می  ها و سوهای مختلفها و مشکالت زندگی بر من قالب و از جهت وقتی که سختی 

شد و دوباره به ذهن  کرد و در توبه و میثاق سست می توانست بشنود و به دیوار بالها برخورد می گرداند گوش کَرّم نمی 

 .هایم خداوند را صدا و از او طلب مغفرت و آمرزشو در مناجات  کردمام رجوع و برگشت می گونه بیمار

دهی؟ ولی غافل از این بودم که بارها و بارها  شنوی که پاسخم را نمی : مگر صدایم را نمی خداوندا   و چه بسا شاکی که 

توانم در مرکزم  کردم. با گوش دادن به داستان توبه نصوح دانستم که نمی این شیوه را تکرار کرده و جوابی دریافت نمی 

ای برای خود بنویسم. دانستم که  هنامِتصمیم گرفتم که ترازانباشتگی داشته باشم و هم خداوند را مهمان خانه دلم کنم.  

ام صورت گرفته  ذهنی من  اساسِکه تمامی افکار و اعمالم برام. چرازده   مترین خسارت و آسیب را خودم به خودبیش 

 .دانستمدانستم و خدایم و چقدر او به من لطف داشته و من نمی بود و فقط خودم می 
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 ۲۳۰۴بیت جم،  مولوی، مثنوی، دفتر پن

 من دانم و آن سَتّارِ  یمن هم

 کردارِ من  یها و زشت  جرم

هایم بپردازم و چه بسا که حوادث و  شدگی هویت داد که به شناسایی همو پروردگار عزیز و مهربانم به من فرصت می 

ها و فکرهای  نباشتگی ولی من در این ا ،تر و بهتر صورت بگیردام راحت آورد که شناسایی وجود میقضا و قدرهایی را به 

 . دادمرفتم که ابلیس را هم درس می های خاص خود تا جایی پیش می حاصل از آن و زرنگی 

 ۲۳۰۵بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 مرا استاد بود  یس یاول، ابل

 باد بود  شمی پ س یاز آن، ابل  بعد

 .زده نشومشرمنده و خجالتکرد که من پوشی می دید و چشم ها را میولی خداوند همه این 

 ۲۳۰۶بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 کرد  دهی آن جمله را، ناد دیحق بد

 زردی رو حَتینگردم در فَض تا

توبه  از  از جنگیدن و شاکی بودن و  و مغفرتدیگر  توبه ها  و درمانده و  و عاجز  بودم  آبکی خودم خسته شده  ای  های 

خواستم که  محکم و استوار که مرا به خودم زنده کند و در حالت تضرع و زاری از او می خواستم از جنس توبه نصوح  می

 . این بار توبه مرا بپذیرد



 

 

 

889قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

 ۲۲۶۶، بیت  ، دفتر پنجم ، مثنوی مولوی 

 ام بپذیر این بار دگر توبه 

 تا ببندم بهر توبه صد کمر 

صوح بشوم بایستی تصمیم قطعی بگیرم و از ته دل  که از جنس توبه ن: برای این آموختم  درنتیجه از داستان توبه نصوح 

انجام بدهم و وقت بگذارم و صبر پیشه کنم او بخواهم که شناسایی عمیقی  از  با صداقت و صمیمانه  به    و  بتوانم  تا 

  عالوه انکار جسم.ه شناخت خودم بپردازم که من جسمم ب

دار در من  و این شناسایی عمیق و ریشه  باشد نیستم باورهای غلط می ها و ها که شامل دردها و رنج و من این انباشتگی 

ام را زیبا و زبان خردم را گشود و فضای درونم را گسترد و  صورت گرفت و مرا مانند سرو آزاد و سوسن عشق و زندگی 

 . اتفاقات خوبی برایم به ارمغان آورد 

 ۲۳۰9بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 همچو سرو و سوسنم آزاد کرد

 همچو بخت و دولتم دلشاد کرد

ام اگر فضاگشایی کنم و  : خداوند به سوابق من کاری ندارد که چه خطاها و لغزش هایی در گذشته انجام داده آموختم

برای خداوند فقط شناسایی و زندگی    .نویسدهای پاک می پذیرش اتفاق لحظه را داشته باشم نام مرا در لیست انسان 

 .باشد و ناظر بر ذهن خود بودنلحظه مهم می کردن در این 
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 ۲۳۱۰بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 نوشت پاکان  ۀمنامِ من در نا

 بهشت   دمیبودم ببخش  یدوزخ 

، رسن  که از چاه تاریک ذهن رهایی یابم بایستی آهی از ته دل با کمال صداقت انجام بدهم تا این آه: برای اینآموختم

 . ها گردد، و بیرون آمدن از چاه همانیدگی اتصال منحضور شود و باعث  

 ۲۳۱۱بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 شد آهِ من آه کردم، چون رَسَن 

 رَسَن در چاهِ من زانیگشت آو

 . سازدشود و مرا خالق و قدرتمند می سبب و آرامش و خرد در چهار بُعدم نمایان می : با این طناب حضور شادی بی آموختم

 ۲۳۱۲بیت ، دفتر پنجم،  مولوی، مثنوی

 شدم   رونیآن رَسَن بگرفتم و ب

 و فَربِه و گُلگُون شدم   و زَفْت  شاد

: در ته چاه ذهن حقیر و پست شده بودم و با کمک خداوند و خواندن غزلیات و اشعار موالنای جان و کشیدن  آموختم

 . گنجمشیارانه در همه عالم نمی درد ه
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 ۲۳۱۳بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 زَبون بودمی هم ی در بُنِ چاه

 کنون گنجمی همه عالَم نم در

چند که زبانم  هر  . شومخوشنودتر و بهتر از جنس زندگی می   ،تر سپاسگزار و شاکر خداوند باشم: هرچه بیش آموختم

 .جا بیاورمه توانم شکر واقعی و حقیقی او را که همان فضاگشایی فعاالنه و اصیل است را بقاصر است و نمی 

 ۲۳۱۵بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 زبان ابد یمن  یگر سَرِ هر مو

 ان یدر ب  دیایتو ن یشُکرها

کند و من در پیشگاه  ، با عوامل مختلف امتحان می لحظه مرا برای استحکام توبه و قبول شدن آن   : پروردگار هرآموختم

 . بکشد و جذب نماید، عوامل بیرونی مرا به طرف خود تواند خداوند توبه کرده و دیگر نمی 

 ۲۳۲۴بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 با خدا   قتیکردم حق یی  توبه 

 تا جان شدن از تن جدا  نشکنم

 .کندمنتهای کائنات سرگرم کار است زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می : وقتی که خرد بی و در پایان 
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 ۳۰8۷، بیت ، دفتر دوم مولوی، مثنوی 

 مُرده که دست از نان تهی است ای زغم 

 این ترس چیست؟   ،ست و رحیمچون غفور

 .پر انرژی و سالم بمانید

  ، خدا نگهدار شماخیلی ممنون 

  زهرا سالمتی، از زاهدان 
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 با سالم، 

 …گنج حضور 9۱۱مولوی، دیوان شمس، از برنامه شماره  ۲۵8۲چراغی از غزل شماره 

 ۲۵8۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی بگرفتَسْت  م یپا نجا،یخواهم که روم ز

 ی در دل بِنشَسْتَسْت ،یرا بربودَسْت  دل

از    .ام نه در سَر است، نه در زمانی که در سَر بپا شُدهریشه ولی    ،خواهم از مرکزِ دل، جذبِ ذهن گردم»ناآگاهانه« می 

 !«یدر دل بِنشَسْتَسْت»و دل را رُبوده،  «یبگرفتَسْت میپا» ،گویمرو می این

جا که ریشه هشیاری در »سَر«  ست؟! از آن ست و مرکزِ دل را رُبوده و در آن بِنِشَسته ست که پایم را گرفته حال، این کْی 

دارد  اید »او« باشد که از المکان و الزمان واردِ کارِ هستی شُده. »او« هشیاری را از »حرکت در سَر« بازمی بنیست، پس می 

 *…سویِ ذات به   ، سویِ اصلبه   ،سویِ المکان و الزمانبه  ،کَشاندسویی« می سویِ »بی و دل را به 

 :گویدرو می گردد. از همینپا می وسَربنابراین دل، بی گردد؛ اش، جَذبِ حرکتِ عشقْ می پس هشیاری در آزادگی  *

)مرکزِ دل در آزادگی از سَر،    «شد پای و ب   سری دل ب »ست در دستِ دل(؛  )در این دَم، سَر ابزاری  «سودا شد ۀ سر سُخر»

از نورِ حقیقت، مُنَوَر شُد و »راز« در  )در فضایِ عَدَم، دل    «یزان راز که گفتست»،  «یزآن مه که نمودست »به عَدَم درآمد(،  

 .(…آن روشنایی، آشکار

 :و »راز« را »در دل« به معرفت رَساند پا گشته را، نورِ معرفت آید! عشقْ نور را در دل تابان کَردسَر و بی پس دلی که بی 
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گاهی تو با حرکت در سَر، خود را  و گرچه در ناآ  ، گرچه تو گرفتارِ دیوارِ عظیمِ منِ تَوَهُمی شُدی «توام حاضر  شِ یمن پ»

جایِ »خود« گرفتی(! اما در این روشنایی، آشکار شُد که خویشِ تو »من« هستم، نه آن  ذهنی را به جُفت کَردی یعنی )مَنِ 

 .پا کردیه منِ تَوَهُمی که در ذهن ب 

نم جُمله هر خوابی  پس حال که از »دویی« رَستی و به »خویش« بازگشتی، با یک حمله »خوش« از »خویش«، راست کُ

و سامان    …آوَرَد به کارستی! زیرا فقط حَمله و حرکتِ »عشق« است که نَظمِ مُطلق می که دیده و هر دیگ که پُخته

 …چه در »کار« استبخشد هرآن می

 ۲۵8۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جُستن نیکه آن دلبر، با توست در ا طُرفه نیا

 ی ست او، هرجا که بگشتستتو گرفته دستِ 

و عُمری او را در بیرون از »خویش«    … ست از او جُدا گشتیای و عُمریآری! دِگَر آشکار شُد که آن یاری را که گُم کرده 

ها با توست  انگیز است که عشق، در هر »گام« برداشتنی، در جُستنست! چه شگفت جُستی، در همین خانه دل بِنْشَسته 

عنوانِ یک منِ  پا شُده بود، به ه که تو پیش از این، در مَکانِ سَر و در زمانی که در آن بست! با این  تو را گرفته و دستِ 

 !جویِ حقیقت بودیو تَوَهُمی در سَر، در جُست 

 …حال در غیاب تَوَهُمِ دویی، دلبرِ یکتا است »آشکار« در این جُستن

 ۲۵8۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

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

 ی که نهفتست یی گو ، ییدایدوست ز پ یا



 

 

 

889قسمت پیغام عشق   خانم آزاده از آمریکا 

 !ستپا / در یکتایی(، که گویی او از »پیدایی«، نهفتهسَر و بی جو )چُنان بی شو و می در جُستَنِ او، چُنان با او هَمرَه می 

 با احترام،  

 آزاده از آمریکا



 

 

 

889قسمت پیغام عشق   

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 ازطریقِندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود 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 


