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512 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 ...کایبا سالم و عرض ادب، آزاده هستم از آمر

 عشق  امیپ

  ی غزل، زندگ   نی پا شُده. در اه بِ  «خاکی  دارِ»من  ذهنِ  در  که  …تَوَهُم  ک یهَم، فقط    ییاست. جُدا  گانه یحرکت    ک ی  یزندگ

 .گَردد ی تَوَهُم م نیآگاه از ا

 گنج حضور ۸۸۳ از برنامه شمارة  255۳ غزل

 255۳شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ؟ ییگوی نم  ،یکردیکه م ی مانیشُد عَهد و پ کجا

 ؟ یی جوی نم  د،یرا کو به جان و دل تو را جو یکس

 د یشوی م دهیخود به خونِ د  یِکه رو یارکاَفْ  دلْ

 ؟ ییشوی دو دستِ خود نم ،یداری نم  یْ از وِ  چرا

عَهد    ، یاز ورود به عالم هست: قبل خواندی به گوشِ خود م  کالمی پس ب   گردد؛ ی پا شُده آگاه مه که بِ   یدارد از تَوَهُم   «یزندگ»

ذهن    یِ کی! دل را در تارمییجوی تجربه نم   نای   در  را  عشقْ  …رون یکه فراموش شُده است؛ از ا  می بَر خود بَسته بود  یمان یو پ

 ؟ یی شونمی  خود  دستِ  دو …کار نی! چرا از اییشوی را با خونِ تَوَهم م قت« ی»حق یِرو و پُر از غَم کرده    ،یو ناآگاه 

 255۳شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 کسانَت یمُژگانَت شُدم من راستْ  رِیت مِثالِ

 ؟ یی چَشمِ بَختِ من، تو با من کَژْ چو ابرو  یا  چرا

 ؟ یزار ن یبد ی بُکْشی که م  ،یبا لَذََّت جَفاکار  چه
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 یی : چه خوش خودیآن گَهْ عاشقِ کُشته، تو را گو پس 

با من    قت یخالصِ من، حق  دةید  یچشم و ا  ای   چرا   پس !  امکرده   راست  ، …مُژگانَت، خود را در رفتار و کِردار و  رِیمن مانَندِ ت

! ابدیی نم  ییاگر آن دانش »راست« باشد(، رها ی چون ذات از گَرداندَنِ دانش )حت  نَدیشی ! نمنَد؟یشی در وَحدَت نم  کسان،ی

 .ابدیی م  ییو رها گرددی »باز« م قت یبه حق افته،یشُده راه  عَدَم  ی دل  که در درونِ یذات، فقط از نور

باالخره دست از حرکتِ خود در ذهنْ بَردارد.    ،یاریکه هش  یی جَفا کُند؛ تا جا  ی بَس   ، یدر ذهنِ خاک  ی اریبا حرکَتِ هش  قت،یحق

کُنَد؛ آنگاه    اننمای  « …خود را در دلِ عَدَم، همچو »نور  قت« یکه به گمان خود »راست« گشته بود، »حق  ی از ذهن   یی در رها

 !یی: چه خوش خودی(، عشقْ را گوافتهی یی رها نیاز نَفْسِ دُروغ  ،یکه در تجربة هست یاریعاشقِ کُشته )هش

 255۳شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ان یو پو  دمید زانی گُر ان،یجُمله آهو  رانْیزِش

 یی خدا داند چه آهو ،یریآن ش یِای! جودِال 

 تو  یاری یِکو  مِیتو، مُق  یزار! گرچه ندال 

 یی بَس شُد زِ جان و تَن، تو را مُژده کَزان کو مرا

  یِ ایدل، من جو ی! پس ا …قتیاست؛ لذا، محروم از حق زان یگُر قتیاست، از حق   زانیگُر ر یمانند آهو که از ش ،یخاک  ذهنِ

! کُدام آهو؟! فقط  ر؟یدر خودِ خودِ خود، نهفته است! حال به من بگو: کُدام ش  قتیحق  داندی هَستَم که در ذات، م  یریآن ش

 .ی ذهنَ خاک نیکلمات در ا نیرا و نه چرخاندَنِ ا نیکُشته شُده! فقط »عشقْ« دانَد ا گرهم، دِ ییعشقْ مانده؛ و تَوَهُمِ جُدا

تَوَهُمِ    ،ی. مَرا در تجربة هست یعشق   یِکو  مِیبِدان که تو خود، مُق  ی ! ولیارفته و در تَوَهُم فُرو  یرچه گرفتاردل، گ  ی ا  پس 

 ( …)از المکان و الزمانِ عشق  یی تَن و جان، دِگَر بَس شُد؛ پس تو را مُژده، که تو خود آزاد و مستقل، از آن کو  ن یدر ا  یی جُدا

 255۳شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو
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 باال و گَهْ در گَوْ  ی گَه دو، ی شاهْ خوش م شِ یپ  به

 یی ضَربَت زِ تو خِدمَت، که او چوگان و تو گو ازو

 در تو جُز دِلْبَر دمیندسَرتاسَر،   می! جُستدال 

 یی که: تو او میدلْ مرا کافَر، اگر گو  یا مَخوان 

 آنَم یخودی ب زانَم که اَنْدَر ی خودی ب  غُالمِ 

 یی تو آن سو  میَسو  نیخود، من ا  یِبه سو میبازآ چو 

به المکان و الزمان؛ گَهْ به مکان و زمان؛    ی شاه، خوش بِشِتاب! گَه   شِ ی را، غرق در ذات به فعل درآر؛ به پ  یهست   تجربة

عشقْ تو را به حرکت درآرد،    یعن یناظر و در خِدمَتِ »ضَربَت« او:    ییآنگاه تو  ،بِدانی  عشقْ   از   اگر   …حرکات را هم   نیا  یتمام

 ( .…به تجربه در مکان  زدی )که حرکت عشقْ از المکان، بر  یو زمانِ ذهنِ خاک نپا شُده در مکاه نه تَوَهُمِ بِ 

  م یدلْ مرا کافَر، اگر گو یمَخوان ا قت،یباشد حق نیپس حال که ا م؛ی دیو در درونَت، جُز دِلْبَر نَد می! سَرتاسَرِ تو را جُستدال 

 …عشق   ییتو ؛ ییتو را، او

من آنَم. تا    ن،یآن مَنِ دُروغ  انِیام: در پاگشته  خودی ام که از خود ب به حرکتِ عشق درآمده   یاز آن رو   ،یتجربة هست  در

ناآگاهانه   ن ینَفْسِ دُروغ  یِسوبه  از حرکتِ  را    قت یحق  یِرو  یی تَوَهُمِ جُدا  گردم،ی باز م  گردد ی پا مه ب  یام در ذهن خاک )که 

 ( .خود   از جُدا   را عشقْ   و  آرم حساب  به »خود« …را  نیخودِ دُروغ ،یمن در ذهنِ خاک پوشاند؛یم

 255۳شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 دیگوی کُن، کَزْ مَالمَتْ او بِدان مانَد که م  خَمُش 

 یی که من تُرکمْ تو هِنْدو دانم،ی تو نم  زبانِ
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! که من  دانمی : زبانِ تو نمدیمانَد که مرا گو  نیعشقْ به ا  ،یخاک  یِهاو دانش   یذهن   یِگوهاومقابلِ گفتکُن که در  خَمُش

 !در المکان و الزمان؛ و تو غرق در حرکتِ ذهن   …امگانه ی! که من آن ییهِنْدوتُرکم؛ تو 

 کایاحترام، آزاده از آمر با

…
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 با سالم 

 611بار از برنامة پر  194۸خالصة غزل شمارة 

 194۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 رواق آبگون  نیز ی هر زمان دیبانگ آ

 و اِنَّا مُوسِعُون هانایاِنَّا بَنَ تیآ

: ما قدرتمندانه  دیگوی م   ی خواهد شد. زندگ  جادیا  ا یشده    جاد یکه از درون ا  ی آسمان  د،یآی آسمان بانگ م   ن یلحظه از ا  هر

قدرتمندانه در   خواهد ی چه زودتر م. خدا هرمیادهندهو البته وسعت  م،یهست ندهیگسترنده و گشا. ما میآسمان را بنا نهاد

 .میقانون خدا مقاومت و قضاوت کن نیمقابل ادر دیکند. ما نبا یرا متالش  یذهندرون ما آسمان را باز کند، و من 

تر بشود. اگر آسمان در درون ما  که درون ما گسترده  شودی و صبر و شکر باعث م  میتسل  یعنی لحظه    نیاتفاق ا  رشیپذ

و مقاومت    میهست  سی نظر و دردمند، و خسو اگر باز نشده باشد هنوز تنگ   م،یشوی خدا زنده م  تینهای باز شود ما به ب

 .کندی که همه کائنات را اداره م یو برکت است. همان برکات مشسبب و آرا ی ب  ی . نشان آسمان باز شده، شادمیکنیم

 194۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ظاهر دم به دم   گوشی بانگ را ب  نیشْنَوَد ا کهْ

 حُون یِالعابِدُونَ الحامدوُنَ السَّا بُونَیِتا

کر شده، و    شان ی ذهنکه گوش من  شنوند،ی م  ییهالحظه آن به آرامش است، لحظه  ی فضا  ک یبانگ را که    ن یا  غامیپ

 .گران، سپاسگزاران و روزه داران  شیکنندگان، ستا توبه :شنو هستند. آنان سه گروه هستندو سکوت  نیبعدم 

 .او  یسوبه   میو برگرد م،یندازیو ب میکن ییرا آگاهانه شناسا های شدگ ت یهو: همیعنی توبه 

 :دو جور هستند شگران یستا  حال
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هستند که مرکزشان    ی شگرانی. اما عابدون ستاکنندی م  ش یدارند، و اجسام را ستا  ده یهستند که مرکز همان  ییهاانسان 

 پرست هستند، و خدا در مرکزشان قرار دارد.  خدا  قتاًیعدم شده و حق جیتدربه 

ها زنده شده است.  آن   رهستند که عقل کل د  نیو سپاسگزار ا  ،یاند به زندگ هستند که زنده شده   یسپاسگزاران کسان 

 .قانون جبران است یهااز جنبه  ی کی ی سپاسگزار

  ی اند. از کس برگشته   رونیاز جهان ب  ی طلب ی و زندگ   ی طلب ت یهستند: که از هو  ی کنندگان کسان   زیپره  ی عنیداران    روزه

 .شودیم  دهیکه نشان حضورشان است دهالل ماه  تیرو زیهمه پره نیاز اتوقع و انتظار و رنجش... ندارند، و بعد

 194۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 د یالمَعارِجْ بر رو یاز ذ دیحاصل کن  نردبان

 اَجمَعُون  ک یِوَ المَال هِیالرُّوحُ اِلْ  تَعرجُ

 .المَعارِجْ خداست  ینردبان ذ  صاحب

پله  و ما پله   شود،ی ما از جهان کنده م   تیو هو  کَند،ی ما را م   یهای تکه ناخالص اوست که تکه   م، یکنی م   یی فضاگشا  ی وقت

ا  م،یروی باال م .  میباال برو  می توانی نم  دهیپوس  یها و باورهای دگیتلخ است. ما با نگه داشتن همان  یذهنمن  یبرا  نیو 

که در کائنات است با هم در حال عروج    یاریو فرشتگان و هر جور هش  هاوح و ر  ی انسان   یها ی اریکه همة هشی حالدر

 .میاو برگرد  یسوو به  میشو میتسل یو صبر با خشنود  یو شکرگزار زیبا پره میبکوش دیخدا هستند. ما هم با  یسوبه 

 194۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ال یتراشد نردبان چرخ نجار خ یک

 راجِعُون  نَایْاِلَ  دِکُل َّیَمعراجش  ساخت 
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خدا عروج    یسو به   د یبا  ارانه یجهان هش  ن یها در اهمه انسان   نی. بنابرامیآسمان درون را باز کن  م یتوانی نم   ی ذهنبا من  ما

ها... را با  مانند دردها و رنجش   میارا که در دامشان افتاده  مانیهای شدگ تیهووجود ندارد. همة هم   ی گریکنند، و راه د

گاه . آنمیکنیم  کویو صبر ن م،یکشی م ارانهیو درد هش میروی پله باال مپله  ما .میرداو برگ  یسوو به میرها کن یی فضاگشا

 .است ی مقصود زندگ نیا شود، ی و آسمان درون باز م  شود ی منطبق م  یاریهش یرو یاریهش

 194۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 صبر و شکر  شهی تو به ت  ینگرد دهیتراش تا

 و اِال الصَّابِرُون   خوانی فرو م لَقَّاهایُ ال 

فکان  اتفاقات و با کن   لة ی وسلحظه به به. خدا لحظه میکنی ها فکر و عمل مآن   حسبِ و بر   م،یاشده دهیهمان  ی ذهندر من   ما

  د یو شکر با  یکند. ما با صبر توأم با خشنود   داریها بی دگ یخواب همان  نیتا ما را از ا  تراشد،ی و م  زندی م  شهیت  هان یبه ا

اتفاقات را که دست    نیما را جدا کند. گرچه ذهن صبر را دوست ندارد، و اگر ا  یهای دگیتا همان  م،یاجازه ده  یبه زندگ 

فهمند مگر صابران(  ی نم  ای  ابندیی نم دررا بخوان، )  ه یآ  نی: برو ادیگو ی . ممیپشتش هست، دوست نداشته باش  ی زندگ

 .میپله باال برو صفر پله  وتو مقاومت و قضا زیبا پره دیما هم با  دانند، ی و عروج را فقط صابران م ی مزه زندگ

 194۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شو   میخوش تسل  ستی به دست ک  شهی ت نیا بنگر

 که نَحنُ الغالبُون  شه یبا ت زیگِره مست چون 

از وقت  یا باورها  یانسان  با قضا و کن  یاشده   دهیهمان  یجهان   نیا  یکه با فکرها، دردها،  به    زندی م  شهی فکان تخدا 

را    تیهای دگی کدام از همانتا خدا هر یاجازه بده  ت یو با شکر و رضا ، یشو میخوش تسل  دیبا نیبنابرا  .تیهای دگیهمان

 .یشو  روز یپ  ی توانی و باورها نم   ی ذهن  ینکن. چون تو با الگوها   زهیکه صالح است، بکَند، و مانند گره چوب با تبر خدا ست



 

 

 

512قسمت پیغام عشق   خانم رقیه  

 194۸شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 نیمیَاَصْحابُ ال ی باش یی چند ار برآ  یاهیپا

 بر بام خود اَلسَّابِقُون اَلسَّابِقُون   یرس  ور

کن و به    ییشناسا  یکیی کیرا    تیهای دگی. همانستین  های شدگ تیهوو  توهم هم   یذهنانسان چاره تو ماندن در من  یا

 .نیمینتواند تو را بکشد، مانند اصحاب   ایو جاذبه دن ،یی ایاز چاه ذهن باالتر ب  یتا بتوان  ندازیب  یکمک زندگ 

به حضور    ی خود کار کرده و به درجات  یها رو. آن شودی دست راستشان داده م   هستند که نامة عملشان به   ی کسان   هاآن

ها آسمان را در درونشان  انسان   نیتعدادشان کم است. ا  هان یهستند که ا  رندگان یسبقت گ  گریاند. دسته دزنده شده 

خدا زنده    تیو ابد  تینهای فطرت منطبق شده و به ب   ی رو  رت هستند. فط  ه یهمان فطرت اول  هان یاند، و اوجود آورده به 

 .است  یمقصود زندگ ن یاند، و اشده 

هیرق
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 وار ی به د وارید هیهمسا

 گنج حضور  ۸۸6برنامه 

 25۰2شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی دار  یتو را: گر تو دل   دیگو  یدل هم رِیام

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

عاشق دستش را شل    ،یکه عاشق باش   دیبا  ،یکه دار  ،یدار  ی که اگه تو دل  زند،ی را امیر و صاحب دل م  ی اصل  حرف

پاک و زالل باشد.    دیدل، با  نیکه مرکز انسان خانة خداوند است، پس ا  ییجا. از آن کندیرا رها م  های دگیو همان  رد،یگیم

اش  الزمه  ،یات گوش بد خانه   واریدبهواری د  ةیخانه، که همسا  نیدل و امیر ا  نیبه حرف صاحب ا  یبتوان   کهن یا  یبرا

یعن  ک یداشتن   پاک هست.  فرم   ی دل  تمام  از  بودن  م   ، یتوهم  یهاآزاد  نشان  ذهن  با  دهدی که  زنده شدن  راه  در   .

جهان    نیدر ا  نان   یقحط   میکه فکر کن  م، یبشو  یاب یکم  دید  کیشد که ممکنه دچار    میرو خواهه روب  یادیز  یهاچالش 

که عشق وعده کرده، که   فت ین یذهن. نترس نگران نباش، به دام منمیبرو خواستن  شتریچه بدنبال هربه  د یو با ت،هس

 .کنه ییما نانوا ی خودش برا

از آن    یعنی  کنند،ی م   یزندگ   یها بدون محتاج بودن به جهان مادزنده شده، آن  یهاکن به حضرت موالنا و انسان   نگاه

پرواز    های دگیوزن از همان ی خاطر همچون پر سبک و ب  نی. به همکنندی م  افت یرا در  یاصل   یشان غذا خود   میمرکز تسل

را از    یماد  یرهایغل و زنج  ،یو روحت را سبک کرد  ی خودت را آزاد کرد  یایدن  یبه غذاها  ی از وابستگ  ی. وقت کنندیم

...نه تنها    رهینان، و پول، و خانه و غ   ی که قحط  ییای. دنیشوی م  یاگه ید  یایوارد دن  ،یآزاد کرد  تایاریشه  یدست و پا

  ی اگه ید  زیچ  اصالً   تیازهاین  ات،شه یکرد. اند  ی روحت را حس خواه  یکه آزاد  ،یکنی م  دا یپ  ی فراوان  دینخواهد بود، بلکه د

 .خواهد شد

 25۰2شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو
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 ی روحان ارِی  دیایب ، یدربندِ نان مان وگر

 یاریکردنش  یاریکن، ن یاریکه:  دیرا گو تو

به سراغت    یخره روز ال ا. امیر دل که وفادار به عهدش هست، بیبمان   ی جهان  ن یا  یهانان   ن یکه اگر دربند ا  ی وا  ی ول

اما ما ب  یاریخواهد آمد، از تو طلب   آ  میخواه  یبود و چه جواب   م یکجا خواه  یاریشعنوان ه ه خواهد کرد.  فقط    ایداد؟ 

که به عهدش وفا کنه، که با    د،آی زد؟ امیر دل م   میخواه  شق ع   نةیبود و دست رد به س  میخواه  ایاز دن  دنیمشغول چر

  ا یدن  نیاز ا  دنیو فقط به چر  میبه عهد کن  یکه ما هم وفا  یشرط کنه، به  یخودش چشمة درونمان را روان و جار  یعصا

 . آورده است ایدن نی به ا یخاطر کار. چراکه عشق ما را به میمشغول نباش

به    گهیاوست. د  کنندهت یهدا  ،یبگ   یکه چ  کندی م  نییاوست که تع  گذارد،ی اوست که سخن را بر دل م   گهیموقع دآن  در

مان غالم   واریدبه وارید  ةیهمسا  نیدلت شده، ا  واریدبه وار ید  ةیخداوند هست که همسا  گهید  ،یکنی فرمان آن گوش م

ها غالمان خدا هستند.  همة آن   ی . ولکهیو تار   یرواه یغم که س  مال. غ باستیو ز  ی رودیکه سف  ی دارد. غالم شاد  یادیز

سخت که ذهنت به غم و    یهاچالش   ی . گاه فرستدی را به سراغت م   ی بده غالم   ص یهر موقع که او تشخ  تتیهدا  یبرا

موفق    ی سالم، گاه  ی و گاه  ی بشو  ضیممکنه مر  ی . گاهیو خوشحال   ی از جنس شاد  یهاهم چالش   ی و گاه   فتد یغصه ب

که امیر دلت    ه یهمسا  نی. و خالصه به فرمان هماد یباال ب  اتی ذهنهم ناموفق و من   یو گاه   اد یو حضورت باال ب  ی شوب

که    ینکنه که فکر کن  ند،یچی هم اون گل را م  ی و گاه  کاردیم  بایز  ی در باغ دلت گل  یشد. گاه   یخواه   نییهست، باال و پا

 ...نه ،یکرد ی خدمتبد

  اد یحکم خداوند را.    برابرِدر  م یو تسل  ش یرینکردن را، پذ  زهیمقاومت و قضاوت نکردن را، ست  ،یریبگ  اد یکه    خواهد یم

و    داندی را م  ازتین  وارته، یدبه وارید  هی. امیر دل همسامیراهمان کن  شة یو پ  میریبگ  ادی  دیرا که با  ییزهایاون چ  میریبگ

نکنه    گه،ید  یجا   یرا ببر  ی نشد که بهت سر بزنه، نکند گندم زندگ  تبت. اگر امروز نودهدی م   صیصالحت را او تشخ

آسیبش   دیناام تنها  جو  یاب ی.  زندگ   یکه  آس  یآب  روان هست،  آن  آس  ن یا  ابیاز  تنها  است.  و    ی اب یلحظه  دردها  که 
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 ،یتمندیرضالحظه با    نیاست. ماندن در ا  ه یهمسا  نیهم  ابیآس  کند،ی م   ابیرا آس  های شدگ تیهوها و خالصه همرنجش 

 .سپردن ی زندگ  ابیو دل به آس ز،یشکر، صبر و پره

 25۰2شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 طاحون  نینوبت، مَبَر گندم از ی نَبْوَد شب گَرت

 ی او جار  یِکه نَبْوَد جو ینیب  ایآس اریبس که

 نَغز مَغزش را  یمن قشرِ سخن گفتم، بگو ا چو 

 یو دُربار  یدُرافشان   اموزدیب ایتا در که

تو هم   ای. خدادهدی م  اد یقدم  به ها را به ما قدم هم آن   یشهباز  یها را به ما گفته و آقاآموزش  نیموالنا پوستة ا  حضرت 

ها کن. چراکه همة انسان   مانیوصل شدن را عطا  اقتی. توان و لاموزیچه بهتر را به ما بهر  میو تسل  ییتوان فضاگشا

 .کن مانیخودت ماندن و زنده شدن را عطا  ابیتوان صبور بودن، در آس  ارارا دارند. پروردگ یو دُربار ی دُرافشان توان 

      از هلند    دهیاحترام فر با
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 به نام خدا 

 .میکن ییدر انسان را شناسا یاریشموالنا دَه آفت ه ات یاببا کمک 

 ی ذهنغلط من  د یاول: د  آفت

غلط   د ید ن یا دیاست، با مارگونه یپر از علت و ب شود، یها مباعث قضاوت کردن اتفاقات و آدم  ی دگ یهمان نکیبا ع دنید

 .مینینب  اهیرا کبود و س ا یکبود دن نک یما باز شود و با ع نیبتا چشم عدم  میو نابود کن  ییرا شناسا

 921 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَروست   علَّت  یما چون بس  دهید

 دوست   دِ یخود در د  دِیفنا کن د رو

 1۳29 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کبود  شهی ش ی چشمت داشت  شِیپ

 نمود ی سبب، عالم کبودت م آن   ز

 عدم  یدوم: عدم شناخت فضا  آفت

شود ما خوب حرف    ی خوب م  ی دگ یهمان  ک ی حال ما با    ا یو    میشویم  دهیخودمان همان  یهابا گفته  میزنی حرف م   اد یز  ی وقت

را    های دگیو نه همان  میشناسی نه عدم را م  ی دگ یهمان  نکیپس با ع  م،یزنی بد حرف م   شود ی حالمان بد م   ایو    میزنیم

 م یرا رنگ قرمز کن شهی اگر ش کند،ی رنگ، خالص عبور می ب  ةش یاز ش  نورمثال   یبرا م،یاندازی ها را مو نه آن   میشناسیم

تا نور عدم   میلحظه را باز کن ن یروزن ا ی رنگی ب  یشرط در فضاودیقی ب  میقرمز است، پس با تسل کندی که عبور م ینور

 .میرا درک کن

 4۷2۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 آفتِ ادراک آن، قال است و حال 

 خون به خون شستن، مُحال است و مُحال 

 142۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ینه عاشق بر مَن ، یعاشقِ حال

 ی تَنی حال بر من م   دِیام بر

 عشق  یجابه  های دگیهمان ی نیگزیسوم: جا  آفت

  م،یبده  گرانیبه د   میرا که ندار  یزیچ  می توانی پس چگونه م   م،یآن را باخت  لی دل  نیو به هم  می هرگز عشق را نشناخت  ما

 م یکن  ییهم عشق را در خودمان شناسا میتوانی م  گونهنیو ا  میتا از عدم پر کن  مییبشو  های دگ یمرکزمان را از همان  دیبا

 .مینیها را فقط جسم نبو انسان  گران یو هم در د

 ۳۷۸1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نبوَد بَتر از ناشناخت   یآفت

 عشق باخت  یو ندان  اریبَرِ   تو

 از خدا   یسازریچهارم: تصو  آفت

خدا را    میخواهی آن م  ةل یوسچه را که به هر م،یبه خدا برس م یخواهی م  ی زندگ یهات یها، وضعها، جسمصورت  ق یطراز ما

و   م یحضور را بچش  ةمز  یی با فضاگشا دیبا ذهن اندازه گرفت با شود ی حضور را نم  م،یشوی از خدا دور م شتر یب م یبشناس

 .شد  لیبه آن تبد دیبا  بلکه کرد  ف یتوص شودی خدا را نم م،یبه خدا زنده شو

 111۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 سازدش   لت یوس  یهر چه صورت م 

 بحر، دور اندازدش  لت یوس زان

 ۳44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون بدل ره م ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

و در    میبه خدا برس  میتوانی نم   میشویم  ده یو با آن همان  میدهی خدا در دلمان راه م  یجاکه به   یهر صورت و نقش   پس 

 .مییگوی و به خودمان خاک برسر م  میشوی م  مانیآخر پش

 یذهنمن یهاپنجم: ترس   آفت

  یول  ترساندی ما را م   یذهنو من  کندی م  ر ییروابط ما تغ  ی ما و حت  یزندگ   یهاتیوضع  میکنیخودمان کار م  ی ما رو  یوقت

 .میرا طمع نکن یزیاز خدا چریکه غ می و آگاه شو میفضا را باز کن مانیهاترس   ییبا شناسا

 41۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی در دلت خوف افکند از موضع

 ی آنَتْ مَطْمَع  رِینباشد غ تا

 ۷۷۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیاز خدا غ

 کاستن یست و کُلَّ  ی افزون  ظَنَِّ

 ششم: دور شدن از بزرگان و اهل دالن  آفت
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نبود؟ مگر    دهی همان  یزیبا چ  شودی : مگر مندیگوی را قبول ندارند و م  قتیاهل دل و عاشقان حق  یهاانسان   یذهن  یهامن

  ی ها  شودی واکنش بود؟ و مگر می ب   گرانیمقابل خشم و حرص ددر  شود ی مگر م   د؟ یداشتن نجنگ  شتریب  یبرا  شود یم

 .پنداردی م  شیکه با مرکز آلوده به دردها اریبس

 226۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی آلوده را پنداشت  نیدل، تو ا

 یدل ز اهلِ دل برداشت الجَرَم

 هادادن آن  رییو تغ گرانید یهفتم: تمرکز رو آفت

ما با    م،یدهی لحظه را از دست م   نیبودن ا  ت یفیو ک  میاندازی م  گرانید  یرا رو  نمانیخود، دورب  ی تمرکز رو  یجابه   ما

 .مینداشته باش یکار ی و به کس میلحظه را باز کن نی روزن ا دیحضور با  ةشیت

 24۰5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ایکم زَن، ب  ییشه یهر ب شهیت

 زَن در کندنِ روزن، هال شهیت

  شود ی م ی ما خال یاریشه میدانشمند و بزرگ کن ا ی م،یده رییها را تغآن  م یخواهی است و م  گرانید ی ما رو ن یدورب ی وقت

 .میشوی و ما بداخالق و بدخو م

 ۳196 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و سَن   را حَبْر ریمَر غ یتا کُن

 یکُنی م  یرا بَدخو و خال  ش یخو
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 هشتم: پندار کمال  آفت

  م یشوی و درمانده م  وس یو ما مأ  شود ی باشد، نم  بیعی کامل و ب  خواهدی م  یذهنطور که من همان  زیچهمه   میخواهی م  ی وقت

که ذهن   یطورآن زیچچیو ه کندیقانون جنگل کار م حسبِبر ایدن م،یروی مو در چاه ذهن فرو میکنی و خود را قضاوت م

  یی پر از عشوه شناسا  یِ ذهنپندار کمال را در من  یماریب  یی با فضاگشا  دیکه با  میما هست  نیا  شود ی دارد نم   ی پارک  دمانیچ

 .برود رونیاز ما ب یماریب ن یتا ا میخوری و خون دل م  میکشی قدر درد م وگرنه آن  میکن

 ۳215و  ۳214 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتَّر ز پندارِ کمال  ی علت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 بس خون رَوَد  اتده یاز دل و از د

 رود   رونیب یمُعحب  نیز تو ا تا

 دانم ی نهم: من م   آفت

  ی وقت  م،یکنی و اصالً گوش نم   میزنی حرف م  شتریب  م،یشوی وصل نم   ی زندگ   یی به دانا  میدانیم  میکنی ما ادعا م  کهی زمان  تا

 .میشوی قطع م  یو از زندگ   میمقاومت دار یعن ی د،یمن بزرگم، به من احترام بگذار سم،یمن رئ دانم،ی من م  م،ییگویم

 ۳52۸ تیدفتر پنجم ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست  دارِی زآن رَهَش دور است تا د

 آرزوست  ش یسیسَر، رئ  د،یَنجو کو

 .ردیتا خداوند دانا دستمان را بگ دانمی نم  چ یمن ه ایخدا مییو همچون مالئک بگو  میالزم است فضا را باز کن پس 

   11۳۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 : ال عِلْمَ لَنایگو ک، یچون مال

 دست تو عَلََّمْتَنا رد یبگ تا

 .پناه بردن به عدم یجابه  های دگی به همان ه یآفت دهم: تک و

  جمع معمواًل  م،یروی دنبال جمع م به  رایز  م،یبری و به عدم پناه نم  م یکنی نم  هیکند تک یکه کائنات را اداره م یی رویبه ن ما

 .ونددیپی م  روندی که راه را، غلط م  ییهاانسان ة مقلد و ترسو به جمل  یذهنو من  کنندی اشتباه م

 ۸22 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غلط کردند راه  نیجمله عالَم ز

 عَدَم ترسند و آن آمد پناه کَز

 .است ی ما کاف یخدا برا  مییکه اگر فضا را بگشا میدانش را ندار  نیا و

 499شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 بِالل  ی بنده را کَف  یبس بُد

 ست ین ت یَدانش و کِفا نیا  کَشیل

 یگرام ارانیسپاس و تشکر از برنامه گنج حضور و هم با

از کرج  باید
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در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را ازطریق 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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