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597 پیغام عشق قسمت آقا علی از تهران   

 همه دوستان با سالم خدمت 

 گنج حضور  ۸75غزل برنامه 

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شده   انیاز آسمان پو  چه بادِ صَرصَرست نیا

 مست و سرگردان شده  یاز و  یهزاران کَشت صد

  ییهای چون کشتتا ما را به خدا زنده کنند، و ما هم  ندیآی ما م  یبرا  یقضا، اتفاقات و حوادث و مسائل  لهیوسبه   یطرف زندگ   از

اق  میهست با ما است که صدا   ، یزندگ   تینهای ب  انوس یدر وسط  انتخاب  را بشنو  یحاال  و دور خود    میتا گم نشو  م یخدا 

و اتفاق کوچک و به ظاهر    تیبرابر هر وضعو در   میبسپار  ی را به خود زندگ   ن است تا سکا  میمستلزم تسل  نیو ا  م،ینچرخ

که    میاز خودمان بپرس پس  .تا بگذرد   میاعتماد کن فرستدی م   مانیچه او براو هر میباش  یزندگ   می تسل  دیکه با  میبدان یبزرگ

  شه ی و خدا به طرف ما آورده م  ی از طرف کل هست  ای  رهآی به وجود م   میکه در آن هست  یی ایدن  طیشرا حوادث را عوامل و    ایآ

که از طرف خدا به شکل اتفاقات    یکه اگر با باد  میداشته باش  ادینکته را به    نیا  م؟یشو  داریاست تا ما ب  یو طرح زندگ

 .میشوی ما بود گم م  یباد خدا که راهنما  ریو ما با فرار کردن از مس دآی م آن باد به شکل طوفان در میبجنگ دیآیم

  نک یچون عو هم  میها بخواهاز آن   یکه زندگ  میرا در ذهن مهم نکن  زهای و چ  مینکن  یذهن زندگ که در    نهیمستلزم ا  دنینجنگ

محدود    رایز  میدهی را از دست م  یزندگ  میکن  ریاز دست نرود. اگر در اتفاقات گ  گونه و عدم خدا  دیتا د  میها استفاده نکناز آن

و در   م یو بدون مقاومت و واکنش باش میریبگ  ی اما اگر خدا را جد م،یزنی و درجا م  م یشوی م ی جهان  نیا یزهایبه جسم و چ

است    یجد  یخدا و زندگ  ی. تنها باطن ما براکندی م   سببی ب  یباد خداوند ما را مست به شاد  میبه منفعل باش   کینزد  یحالت

  یو باز  میکن  یباز  م یشکل تسلبه  یزندگ   یدر باز   دیاو ب ، ییاست، چه روابط چه ظاهر چه دارا  ری و متغ  یو ظاهر ما فقط باز

  ی تیو خود کاذب و هو میکن ر ییتغ د یبا م یهمراه شو ی با باد زندگ  کهنیا  ی برا  م،یمقاومت و اعتراض نکن ی عنی م ینکن ی را جد

 . میرا رها کن میانباشته کرد  یخود اصل  ی رو رونیکه از جهان ب



   

  

 

597 پیغام عشق قسمت آقا علی از تهران   

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ز باد  ی کَشت ةز باد و غرق  یکَشت مَخلَصِ

 شده   جانی ست و هم بِدو ب بِدو زنده شُد  هم

دست    ی جسم  یا یو در دن  م یغرق شو  م یتوانی م   ایو    میشو  یک ی  ی زندگ  یایو با در  م یزنده شو  میتوان ی ما م   ی زندگ  یایدر  در

  زهیمخالفت و مقاومت و ست ایو   یبا باد و فرمان زندگ یی سوبه هم   یبه ما دارد، بستگ  یمقاومت بستگ  ای میتسل م،یو پا بزن

 .ی با باد زندگ 

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چون نَفَس در امرِ تو  زدان یاندر امرِ   باد

 امرِ تو دشنام گشته، وز تو مِدحَت خوان شده  ز

  ایو    میهست  میدارد ما تسل  ی دست خدا است و بستگ  یتنفس ما به کلمات، دست خودمان است و باد زندگ   ل یتبد  اریاخت

  ی عدم و اصل   دیرا کنار گذاشته و به د  ی توهم  د ید  د ی. ما بازندی با ما حرف م   میکدام که باشاساس هربر  ی مقاومت، و زندگ

 .دیایتا باد مساعد ب میشو لیتبد

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دان  ریتقدة را مختلف از مِروَحِ بادها

 شده  رانیعالَم، با وبا و  صبا مَعمور   از

  میشوی پرتاب م  ده یکه باز به مرکز همان  رای مثبت ز  ی به کار برد حت  دی نبا  ی فکر و دانش  چیه  ریبرابر بادها، اتفاقات و تقددر

راه را نشان دهد. حاال ما   یکه خود زندگ نیتا ا  ی ذهن  ریو عدم تدب میبلکه فقط تسل م،یدار ی و جسم ی ماد دید  که فعالً رایز
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و مقاومت    زهیبا دعوا و ست  ی ول   شود ی ما شروع به آباد شدن م  رونیها درون و ب ت یو وضع  تاتفاقا  دنید  یو باز  م یبا تسل

 .شود ی به درد م ل یتبد رون یدرون و ب

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مِروَحِه پنهان مدار  ،یرَب نمود ایرا  باد

 پاکان شده   نهیچراغِ س  دنید  مِروَحِه

شک،    د، یو با تقل  م یکنی را رها م  یذهنمن  یما الگوها  رایخودت را هم نشان بده ز  یکه باد را به ما نشان داد  یخداوند  یا

و    میهست  یدر انتظار زندگ  زیو با صبر و شکر و پره  میندار  یشدن کار  دهیو د  یی خرافات، قدرت، گدا  زه،یست  ،ییخودنما

  ی و ما را به فضا   یما باش   یو چراغ راهنما  یتا ما را اداره کن  میگردانیمخودت بر   بهخودت است را دوباره    ی را که برا  اریاخت

 .ی کن تی هدا تینهای و ب  یامن ابد

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رَست صورت پَ نیقیاو سبب، باشد   ندیکه ب هر

 دان شده  یاو مسبِّب نورِ معن  ندیب وآنکه 

  میکن  ییگشافضا   د یبا  م،یرینگ  یها را جدو اتفاق  میبه لحظه بعد ببر  زهی با ست  د یلحظه بود و نبا  نی ا  ی لحظه برا  نیا  اتفاقات 

  سد یبنو  گرید  یرا جور  ی القلم لحظه بعدتا جف  میدار تکون نخورشه یو ساکن و ر  میفکر بده  ایو اجازه عبور به اتفاق و  

شدن   یک یو    ییفضاگشا ایشدن به درد و اتفاق و   لی. حاال مقاومت و تبدمینیبب  ی زندگ  یو باز  می رینگ  ی اتفاق را جد  یعنی

  ؟ یذهنمن رهیبا خدا و خارج شدن از زنج 
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 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی شَبََّه  یِصورت جان دهند از آرزو اهلِ

 ارزان شده  دُرِّها ی اهلِ بَحرِ معن  شِیپ

و خودش را    گرانیو د  نهیبی افکار م  قیطراز  نهیبی و اتفاقات م  یدگیهمان  قیطرحضور ندارد از  یار یکه هش  یو کس   یذهنمن

که    یداشت و کس   شهی را نم   ی . اما زندگ شودی را دارا م   ی ها زندگ ها و حرص زدنبا داشتن   کنهی و فکر م  نهیبی نم   ی زندگ

  زند ی شدن را کنار م  ده یو همان  خواهدی نم  یزندگ   ی جهان   نیا  یزهایاز چ  دهیو زنده شدن به خدا را چش  سببی ب   ی طعم شاد

درسته که    ایکه آ  م ی. حاال از خودمان بپرسزهیو تلف کردن با حرص و ست  ره یو ذخ  ی داشتن زندگ  یجاه ب  کندی م   ی و زندگ

  م؟یزا هستند عوض کندردو   ریکه آفل و متغ یجهان  نیا یزهای و جان را با چ سبب ی ب یو شاد  یتینهای و ب  ی زندگ

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کُند شانیقلها زشد مُقَلِّد خاکِ مردان، نَ

 شده   شانیا ریز رِی دگر خاموش کرده، ز  وآن

 کنه ی ها را بدون عمل دوره م و فقط همان   زنهی حرف م   دهیکه شن  ییزهای کردن چ  نهیمقلد و حراف است و از وصله پ  یذهنمن

فضا    یکارها ووو، اما وقتخدا، از باورها از راه   . ازکنهی ها دفاع مو از آن   کنهی تر معمل بزرگ ی را با انباشت دانش ب   یذهنو من

خلق    یزندگ   میدانی که م  رایز  میچسبی نم  می کنی که خودمان م   یبه خلق   یحت  میچسبی نم  زیچچ یبه ه  میو عدم شو  میرا باز کن

دارد را خاموش کردند.    دانمی و م  فیدان را که فقط نقل و توصزیچهمه یذهنهستند که دانستن و من  یکسان هان یکرده و ا

  ست یفکر هم ن  ک ی  ی قرار نداره حت  یچین ما و خدا هیو ب  میشوی م   یبا باز کردن فضا و عدم شدن و ندانستن از جنس زندگ 

و ادعا و    که از جنس خدا و عدم شده حرف و الف   ی کس  م، یکرد  هیتک  ی و ما فقط به زندگ   ست ی هم ن  ی دگیهمان  ک ی  ی حت

 .خود ندارد  دنیو باال کش گران ید دنیکش نییپا
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 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیبچی قُراضه م   نده،یبر رَه داشت پو  چشم

 کنون در کان شده  نیرَه را ب نِیقُراضه چ آن

 م یهست  یاریها، اما ما هشاز آن   یی و گدا  ی جهان   نیآفل و ا  یزهایشدن است با چ  دهیدنبال هماندارد به   ی ذهنکه من  ی کس

  ی زندگ  تینهای و ب   ییکتای  یو وارد فضا  می برگرد  میذهن و جسم کرد  که به  ی سقوط  نیاز ا  دیکه از جنس خدا است و با 

به ما    ی که زندگ   میجهان التماس نکن  ن یا  یزهایو به چ میذهن بردار  شدهمنتاژ   یو دست از افکار و نظرات و محتوا میشو

و    یی حرص و طمع و خودنما  ی نه از رو  میجهان استفاده کن  نیا  یزهایتا با تعادل از چ  مینیدن فضا را بببدهند و باز ش

 .هاکاذب و آفل گرفتن از آن  تیو شخص تیو هو   سهیو مقا ی طلبقدرت 

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو 

 ش یخو مانِیبر ا میمادر بر بچه، لرز همچو

 شده؟   مانیسَر به سَر ا  فِیچه لرزد آن ظر از

نکنه و مقاومت    نیتوه  شهی ما حساب م   ییاز دارا   ی ما که جزو  مانیبه ا  ی که کس  میترس دار  می دار  یذهن  مانیکه ا  ی وقت

  را یندارد ز  ی ثابت کردن و دفاع و بحث کردن معن  ش یندارد، برا  ی شده ترس لیتبد یکه به عدم و زندگ   یاما کس   م،یکنیم

 .را داشته باشد مانیا کهنی انه  ده یاو کامل شده و به سکوت و توکل رس مانیا

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی در غمِ سَرلشکر یگُدازی م ی ماه همچو

 حَشَم سلطان شده   یب  ، یچون آفتاب نمتیب
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راه به درد و نفرت    نیا  رایز  مینیو خود را بزرگ بب  میبتاز  گرانیو بر د  میو بزرگ شدن داشته باش  یسیتوهم رئ  دینبا  ما

و دنبال احترام و کنترل و توقع    میشوی نم  دهیهمان ی و با کس میشویم  لیتبد  یکه ما به زندگ  نهیبب  ی زندگ  د یحاال با رود، یم

 .میهست ی خود کاف یبرا میاگر تنها باش  یو حت میست ین ی وابستگ  ایو   گرانید

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ش؟ خمش دود برهان است بر آت   ییگو چند

 آتش گشته و برهان شده   دودی ب  نمتیب

و کار الزمه نه حرف و    ل یفکر، تبد  یجاکننده است و به و گمراه   هودهیو خداوند عبث و ب  ی زندگ  یبرا   ی و افکار اضاف  صحبت

الزم    ل یاست تبد  ی است، استدالل کاف   ی بدون عمل کاف  دانستن  و   حمل دانش   د، یو تقل  ی باف و مالمت و فلسفه  حت ینص

 .است 

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگو   وان،یگشت و چند گردد بر سَرَت ک چند

 شده   وان یبر سرِ ک حا یهمچون مس نمتیب

تر  ی تر و قوسر است از ما بزرگ  یکه باال   یذهنمن  میکنی فکر م  یول   یزندگ   یرویاز جنس خداوند و ن  میهست  یاریهش  ما

مستلزم    ن یو ا  می شو  ل یتبد  ی و به زندگ   میبر   ی ذهنمن  ی به باال   د یاصل با. اما درمیاست و سرنوشت را به دستش سپرد

نقص است    کی  یدگیچون هر همان  کنهی نم  ی کنه و کوچک و بزرگ فرق ی است که توجه ما را جلب م  یدگیانداختن هر همان

 .های جهان و عادات و وابستگ   یگدا کهنینه ا  میهست ی. ما امتداد زندگ دنیو مانع به حضور رس
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 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اریو آن ب اریب نیز من که ا جو به ینَص یا

 و آن و آن و آن شده  نیرَسته از نمتیب

  خواهد ی م   ی و زندگ  م یشو  ی خود زندگ  کهنیندارد مگر ا  ی و توقع تمام   یی گدا  ن یو ا  م یخواهی م  ی کس و هر اتفاق زندگ هر  از

  گران یاز د  میفضا را باز کن  م یتوانی برعکس م   م،یو مقاومت کن  م یو درد بکش  م یجهان باش  نیا  یگدا  دیکه نبا  مینیرا بب  نیما ا

ن  میباش  یخود کاف   یو برا  مینخواه  یزیچ انسان  میباش  یاصل زندگ   یرویو در مرکز عدم و  اتفاقات و    ر ییها که تغو از 

  گران، یاز د  زهایچ   یل یو خ  ح، یتفر  ،یپول، آرامش، توجه، مهربان  ،یجو دنبال راحتبهیو نص  یذهنمن  مینخواه  یزیچ  کنندیم

 .ستی ممکن ن نی و اتفاقات است و ا زهایچ

 ۲۳7۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ارگو یناطقِ بس  مستِ مُعَربِد ی کن ا بس 

 شده  زان یم ةچون کف  انیخاموشِ گو نمتیب

را خاموش    شیهایبازها و فلسفه یگررا کنار گذاشته و ذهن و استدالل  دانمی و م   ی . اگر حراف میهست  نهیچون ترازو و آهم  ما

انسان  .  میباش  نهیاز جنس آ  یخوب   نیحرف، قر  یجابه   یعنی.  میشویم  نهیچون آهم  م،یشو  لیو به سکوت و سکون تبد  میکن

حرف زدن است، و سکوت کردن و    یروش در راه معنو  نیترنییو پا  دهد،ی م  ت یاجازه هدا  ی که به زندگ  ی ساکت و ساکن

 .ی قیتوکل و ارتعاش راه حق

 تشکر از همه  با

 از تهران   یعل 



 

 

 

597قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

  و دوستان گنج حضور یشهباز  یسالم و درود و سپاس خدمت آقا

 ۸9۲برنامه  ۲۸۰۸از غزل   برداشت

 ۲۸۰۸ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کن ی را تو مراعات یخَس   یگرچه در مست 

 ی کن ی محض باشد، گرچه اثبات یِ نف  وآنکه 

 ش ی خو یِهای از بد درون ست او ردَِّ دل   آنکه

 ی کن یکه طامات  ای ، یآر ششیپ  ینفاق  گر

 ی دم  یتو خود را از بدِ او کور و کر ساز ور

 ی کن یترکِ زَلَّات  ایسرَِّ زشتِ او،  مدحِ

 او  یَِّ چند باشد، آخر آن زشت تکلَّف  آن

 ی کن یهاتیو ه یزیتا تو بگر دیسر آ بر

مراعات    نیها درد هممگر تو سال   د یبه تو بگو  ست ین  ی ک ی! آخر  ؟یو خودت را کرد   گران ید  یذهنهم تو مراعات من   باز

واقع  است تو در  ه یظاهر قض  ن یا  ؟یکنی را م  گران ید  یذهنمراعات من   ی تو دار!  ؟یخسته نشد  ؟ی دیکردنت را نکش

تا نکنه پشت    پسندندی م   گران یکه د  یباش   یهمون   رند، ینگ  رادیوقت ازت اک ی که    یکنی خودت را م  یذهنمن   تیرعا

  ی به زندگ   کنه،ی را انکار م  یکه زندگ   گرانیخودت و د  یذهنمن   یخواهی بشه. تو م   کیتو کوچ  ی ذهنو من   ندیسرت بد بگو

.  یرا ثابت کن  تای ذهنهستم من   ی خاص  یهامن صاحب قدرت   ییبگو   کهن یا  ا ی  ییبا نفاق و دورو  ی خواهی م  ؟ یثابت کن 

  ؟ یبا آن، بودن خودت را ثابت کن  یخواه ی انکار اصل توست چطور م   یتوهم  یذهنمن ن یوجود ا الً اص
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قدر  نیا  گرانیخودت و د  یذهنکه تو به من ن یو برهان ندارد، ا  لیبه دل   ازیبه ثابت کردن ندارد، بودن که ن  ازیکه ن  یزندگ

و    یکنی م   ششیو ستا  یکنی و آن را حفظ م  یکنی م  یپوش چشم   گران یخودت و د  یذهنمن  یهای و از بد  یدهی بها م

و کار    هوده یرنج و تکلف ب  ، یدهی انجام م   ی و معنو  ر یبه ظاهر خ  یکارها  ی حت   یکنی م  ین دادنش هر کارخوب نشو  یبرا

و به تو    شهی و بر سرت خراب م   کنهی استفاده م  یدی که بهش م   ییهافرصت   نیاز ا  یذهن. منستین  ش یب  یییافزا

 .دهدی نم  یش یاندفرصت چاره

 ۲۸۰۸ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 م یحک  ی، دور دارش ادیها نشابه صحبت   او

 ی کن ی که در رنجَش، قضا گو، دفعِ حاجات جز

 مناجاتِ تو را با او نباشد همدم او  مر

 ی کن ی حاجتش با حق مناجات ی برا جز

 ها افکنَد مراعاتِ تو، او را در غلط آن

 ی کن ی التی گردد او، وز غصَّه و  مُالزِم پس 

و مرگ.    یستیجنس ن و او از    یهست   ی. تو از جنس زندگستین  یشدن با زندگ  نیو قر  ینینشهم  قیال   اصالً  یذهنمن  نیا

ت  ازین  ،ی هست  یاست. تو که زندگ   نیاو همه دروغ  یازهاین   و رنج و خشم و حسادت و خساست و   ش یو ستا  دییأبه 

ها ی خواه ادهیز   نی. استین ی لی تو خ  ییای جسم دن نیا  یازهاین  ز،یها را دور برن یا  ،ی ندار  یذهناقالم من   گر یو د یابیکم

  یزندگ   ی واقع   ازی. پس نستی تو ن  ازین  دن، یپر  گریبه فکر د  یو از فکر  ،یدرپ ی پ  یهاها، خواستن شدن   دهیبه د  ازیو ن

  ی و از زندگ  ی نیبی م   ی کیرا نکن وگرنه به اشتباه، خودت را با او    اتی ذهنکن و مراعات حرص من   یی ات را شناسایی ایدن
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 کند، ی نم   یتو را همراه  یذهنمن  ،یخواه ی م   تیو از او هدا  یکنی م  یگانگ یکه تو با اصلت احساس    ییجا. آنی افتی جدا م 

 .بهتر  شتر،یکه، شعارت خواستن باشد و بس، هرچه ب شودی صدا م ک یو با تو   شودی همدم تو م  ی فقط مواقع

تو بماند و درد به تو بدهد،    شیها پو مانند قولنج سال   یمرگ کن  یو از غصه آرزو   یریکه دوباره با او خو بگاز آن قبل   پس 

  ی در کنارت خواهد ماند، خودت را وابسته زندگ   شهیهم  ی خودت کن که در هنگام درد و خوش  تییخودت را همدم خدا

 .او دل ببندو به   ریبگ ی ، از او عشق و زندگکن

 ۲۸۰۸ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ماند  چون قولَنج   شیطرب بگذشت، او در پ آن

 ی کن یالت یکه ح ایو   از وثاق یزیگر تا

 ی را باش، کاو در گاهِ رنج و خرَّم یکس  آن

 ی کن ی همچون جنَّت و چون حور کِش هات هست

 بُوَد   نیالدَّشمس   هواخواهانِ آن مَخدوم  از

 ی کن یکه چون الت  ای یاو را گر پرست  دیشا

 صفا  زِیاز دگر کس تا به تبر زیبگر  ورنه

 ی کن ی مست از جمال و ذوق و حاالت یشو تا

نخواهد    ریو خ  ی کیبه تو جز ن  ، یرا، بپرست  ی پرستان واقع اگر مثل بت، آن خدا   یکن که حت   ینی نشبا هواخواهانش هم   ا ی  و

گشوده    یبه فضا  ،یها دور هست از آن   ایو    ی شناسی را نم   یکسان   نی، اگر چناند رسته   یی و دو  تیها از منآن   رایز  د،یرس

 .یفضا مست گرد  نیو از ا ی سبب را تجربه کنی ب  یپناه ببر، تا شاد  ات،یی درونت، به تنها

 سپاس و احترام فاطمه  با
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  با سالم 

 ۲۳57 خالصه غزل شماره  

 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 گشته دلت چو سنگِ خاره یا

 چاره؟  ستیخاره و سنگ چ با

با    یذهنمن  گری و د  م،ییگوی لحظه خودمان به گوش خودمان م ن یدر اطراف اتفاق ا یی گشاعنوان امتداد خدا با فضابه  ما

مان را  دل سنگ  نیتا ا  میکنی ناظر، بدون مقاومت و قضاوت نگاه م   یاریصورت هش. بلکه به کندی صحبت نم  یذهنمن

 .مینیبب

 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 را؟   هاشه یخاره چه چاره ش با

 آنکه شوند پاره پاره جز

 یهای دگیکه همان توقعات همان  هاشهیش   میخواهی ما م  ا یآ  شوند،ی پاره مبرخورد کند، پاره  ها شه ی سنگ خارا با ش  اگر

که   مانیاریو نگه داشتن آن در هش  یدگیهر همان  یی شناسا م؟یو آزاد شو  م،یندازیو ب  میکن  ییشناسا یکیی کیماست،  

 .فتندیب دیخواست فعال هستند، و با  کیکدام هر های دگیهمان  نیکه ان یبه ا میآگاه ی ول  م،یبکن یکار میتوانی ما نم

اگر دلمان را سنگ خارا    پس   .میزیستی لحظه با اتفاقات نم   نیو ما ا  ما کار کند   ی که رو  میدهی م  ی اجازه را به زندگ  نیا

تر  روز نرمبه و روز  میاست که فضا را باز کن  نی. راه ادید  میخواه  ب یخواهند شکست و ما آس  هاشه یش  نیا  م،ینگه دار

 .میشو
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 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 چو صبحِ صادق  یخندی م زان

 تو جان دهد سِتاره شی پ تا

 ، میخندی مثل صبح صادق م   م،یکنی دخالت نم   ی و با قضاوت و مقاومت در کار زندگ   میکنی فضا را باز م  یلحظه وقت   نیا  در

آفتآن مموقع  باال  به  دیآی اب حضور  ما  واقع   و  بنابرامیرسی م  یصبح  ستاره    نی.  عدم  مرکز  از  حضور  آفتاب  طلوع  با 

 .شوندی نم  دهیو د کنند،ی غروب م  ییبا شناسا های دگیهمان

 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 بگشاد  شی عشق کنارِ خو تا

 بر کناره خت یگر شه یاند

 مت یآن هَز  دیصبر بد چون 

 کسواره یبجست  زین  او

 صبر و خرد بماند سودا  شد

 حراره  کندی و م دیگریم

و ما از جنس    کشد،ی در آغوشش م   یاریصورت هش . خداوند ما را به شودی و مرکز ما عدم م   میکنی م  ییگشاکه فضا   نیهم

و   رودی م   هیا را در دست داشت، به حاشکنترل م  که قبالً   شهیو اند  شود ی خاموش م   یذهنمن  ن ی. بنابرامیشوی م  ی زندگ

و عشق    رود،ی و تنها م  که یماست،    ی زندگ  ریخأ صبر که ت  م،ینگه دار  از فضا را ب  میو اگر بتوان  ست، یدر مرکزمان ن  گرید

 .ما است یو راه آزاد ی وحدت ما با زندگ ن یو ا ماندیم
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 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 رت یعَص یی ز جدا یخلق 

 راه فتاده چون عُصاره بر

 یکُنداند، و به کننده تو جدا شده دارند، و از شراب مست   یجسم   یاریو هش  انددهیهم هستند که همان  ییهاانسان   اما

ن و مرکز  درو  یگشودن فضا   ی شراب زندگ   دن یرس  الزمه  .ستیشان نندارند، و روح تو در مرکز  ی. شادکنندی م  ی زندگ

 .به ما برسد م،یهاست منتظرش هستشراب که مدت   نیو ا د،یایعدم است. تا عشق به مرکز ما ب

 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 ست خون جگرشانچند شده  هر

 ره و چَکاره  نیدر ا چُستند

 کار ن یبهر ا  میشد  گانهیب

 عقل و دل هزارکاره با

مرکزشان جگرشان خون شده، و درونشان پر از درد است، اما    یها ی دگ یو همان  یذهنمن   لهی وسها به که انسان   درسته 

از جنس چُست  از جنس خدا  کنند،  باز  اتفاقات  اطراف  در  را  فضا  انسان شوندی م  یاگر  از .   های دگیهمان  قیطرها چون 

و    تیخاطر از راه معنو  نی. به همدهندی را بروز م  یذهنمن  یاهتیص و خا  کنند،ی کُند و دردمند هستند، ناله م  نند،یبیم

کارها را    هیبلد بودند، بق  ییگشافقط فضا   یذهنهزار کار در من   یجا اند. اما اگر به دور شده   اریبس  یی و فضاگشا  م یتسل

با انداختن    توانندی و م  شوندیم  شانیهای دگ یکنند، شناسنده همان  ییگشاکه فضا نیمحض ابه   یعنی  .دادی انجام م  یزندگ

 .است ل یراه دارد آن هم تبد کی ت یو به اصل خودشان برسند. معنو یها به زندگ آن
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 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 ال اِمارَه قةُ یحَق  اَل عِش قُ

 الشَِّعرُ طَبالَةُ االَماره وَ

شدن    لیعمالً تبد  ی عنیماست. عشق    یوجود   قت یحق  یدگ و وحدت ما با زن  ها فرمانروا عشق استما انسان   ی زندگ   یبرا

  ی ذهن من  انیاست. چه ب  ی بر وجود زندگ   ل یشعر دل  ای  ی زندگ  انیب  هر  .درون است  ی خودمان و باز شدن فضا  ت ییبه خدا

 .کنندی م  یاست که طبل فرمانروا را معرف  یی صداوهر دو سر یزندگ  انیو چه ب

 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 ر  یمُغ رُنایفَأَم  اِحذَر

 غارَه  هِ ی سَحَرٍ لَدَ کُلَُّ

و    که در مرکز ما باشد  یدگیلحظه هر همان  نی. اکندی را غارت م  زیچ، هر سحرگاه همه غارتگر است   ریکه ام  دیزیبپره

  ی که جلو  و حواسمان باشد  اهی دگیاز همان  میکن  زیپره  دیبا  نیعشق غارت خواهد کرد. بنابرا  ریام  میمقابل خدا قرار دهدر

 .میمان بگذارعدم را در مرکز  ییگشابا فضا  مییایبه خودمان ب  ییو شناسا  یهمکاربلکه با    م،ینکن  زهیو ست  میستینا  یزندگ

 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 هذا وَ صِف فِراقاً  اُت رُک 

 لِهَو لِهِ ال عِباره  تَن شَقَُّ

  یی و حضور ناظر فراق و جدا  یی گشا. ما با فضاترکدی فراق زهره سخن م  می، از بکن   فیگذار و هجران را توصرا فرو  نیا

حالت    نیتنها در ا  م،یکن  فینه ذهناً توص  می نیذهنمان را بب  دی. بامیجدا از ذهن هست  یعنوان زندگ به   ما  .میتجربه کن  دیرا با
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به مرکز ما    ی زندگ  چون   .ترکدی حرف بزند، زَهره سخن از ترس عشق او م  تواند ی نم   ی ذهنو من  زدیری عبارت به هم م 

 .یذهننه از من دیایب دی با ی که حرف و سخن از طرف زندگ میاده یو فهم م،یاآمده و ما به خدا زنده شده 

 ۲۳57 ةشمس، غزل شمار  وان یمولوی، د

 مؤذَِّن  یامام ا  ختیبگر

 فرورو از مَناره خاموش 

چون امام    ،ی فهم ی را نم   اش ی معن  ی ول  ، ییگویاکبر مو الل   ییگوی اذان م   یذهنبلند و با قد بلند من   یکه در جا  یانسان   یا

  ی ذهن بهتر است از من   ،ی دهی به امام درونت نم  یذهنت مجال  یصداو و با سر  ،یاپوشانده   های شدگ تیهودرونت را از هم

 .شده از درونت حرف بزندگشوده  یتا فضا  یفضا را باز کن  یکنو ذهنت را خاموش  ییایب نییپا

       تشکر و سپاس از برنامه گنج حضور  با

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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