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847 پیغام عشق قسمت ی از اورنج کانت میمرخانم   

 ۹۱۵برنامه شماره 

 ۳۰74 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یافروز مرا دل  اریمسلم آمد 

 ی روز یعشق داد مرا فضل حق، زه  چه

 :شمس موالنا وانی از د  ۳۰74شماره   غزل

 .ی صادق و مسلم از بخشش و خرد زندگ   یانیب

 .امر مسلم حضور، از امر محال ذهن  صیو تشخ یی شناسا

 ۱87۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در غار سعادت رو  ی قیصادق صد گر

 بر ملک مسلم زن   ،یمسلمان مرد  چون 

مرکز عدم و ارتعاش آن بصورت    تیخود و حفظ آن است. امر مسلم، صداقت و قاطع  ی مسلم، سعادت تمرکز داشتن رو  امر

 .و شکر است زیصبر و پره

 .استرس استچون غم و   یی دردها ی از آلودگ یاز مقاومت و قضاوت و خال  ی خال یمسلم مرکز امر

 .از مرکز عدم است یدگاریو آفر  تیاز آسمان درون و خالق ی مسلم وعده روز امر

 .هاستیدگیاز همان ی و خوشبخت  ی و شاد  یزندگ یامر محال، جستجو اما

 

 



   

  

 

847 پیغام عشق قسمت ی از اورنج کانت میمرخانم   

 ۱۹۵ ۀ شمار  تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تندی حق، با آنکه او  کژ م  فضل 

 کند ی جمله پاکش م  نیز عاقبت

و حفاظت از    ی دگیهمان  ی مرکز عدم از هر گونه آلودگ  یزگیپاک  یدر حفظ و نگه دار  ی زندگ   تینهای حق، بخشش ب   فضل 

 .ذهن است یهاانیضرر و ز

 .حق، طلب حفظ مرکز عدم است  فضل 

 ۱87۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در غار سعادت رو  ی قیصادق صد گر

 بر ملک مسلم زن   یمرد مسلمان  چون 

 . نگرفتن آن است  یخود و جذب نشدن به اتفاقات و جد یسبب تمرکز رو ، یقیحق طلب 

 .کندی و انسان را حول محور مرکز عدم حفظ م  تیرا تقو زیصبر و شکر و پره ، یقیحق طلب 

 .و اظهار وجود ندارد  ل یبه استدالل و دل  ازیمرکز عدم چون روز روشن و ن تیو قاطع صداقت 

از امر    زیفرهنگ مخرب ذهن و پره  شتریهر چه ب  ییبزرگان، در شناسا  یمسلم است داشتن تعهد و تکرار آموزشها  آنچه 

  ی مسلم و قطع  یو امر  ی که وعده زندگ  ی شود. فضل و بخشش  یموثر و از فضل و دانش حق محسوب م  اریمحال ذهن، بس

 .است 

 

 



   

  

 

847 پیغام عشق قسمت ی از اورنج کانت میمرخانم   

 ۱۱۹۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را شد مسلم شب نشستن تا به روز  عاشقان 

 دلفروز   یاندر هوا  یو خواب ن  ی خوردن

 ی از اورنج کانت  میمر



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  از کرج   حداّدخانم     

 مهربان به نام خداوند بخشنده 

 های جانبا سالم خدمت استاد عزیز و گنج حضوری 

 8۳7 از برنامه  ۳ و  ۲و  ۱ابیات  ۹47غزل  ، دیوان شمس

 ۹47 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جان اَرزَد  هزارمَخُسب شب که شبی صد  

 حَد بی  رهبَدْ  ،آن بَدرْ د بِبَخشکه شب 

 زر بَدره: کیسه *

بخواب    ،اما ما تا حال در شب ذهن صدها هزاران جان ارزش دارد هز امخواب در شبی که به اند بیدار بمان و  ،فرمایدمی

  تا به وسیله ایم در ما زیبایی بیآفریند  و نگذاشته  ها رفته و جلوی به ظهور رسیدنِ حضورِ خداییتمان را گرفتههمانیدگی 

به صدها هزار جان جسمی    ا و جانِ خداییتی که ارزش آنهزیبایی . ر بیرون به ارتعاش در آورده شوندد  هاباییما آن زی

به خواب فکرها رفته   . اَرزَدمی این شب که هوشیاری  اینکه در  بی   به ما کیسه   ، ماه  ، آن بَدرآن    ،برای  حد  زَر و عطای 

 . بخشدمی

شایی را شناسایی  زمانی که پذیرش و فضاگ   ، اری مُنطَبَق گرددهوشی  ری برزمانی که از خواب ذهن بیرون آییم و هوشیا 

نِشاند  آنقدر قدرتمند و پیروزمند است که ما را به سَرِ بَدر می  .شود ای می در بسته ایی تبدیل به کلید هر  شناساین   ،کنیم

اما تا زمانی  .  ا خواهد بخشیده ما بزندگیِ تَر و تازه و دست اول ر   ، عشق ،حضور  ، معرفتِ  ،مقام  ،زر یعنی بزرگی  و کیسه 

 . واهد دادتفاق میمون برای ما رخ نخا و همانیدگیها هستیم این ا که در خوابِ فکره



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  از کرج   حداّدخانم     

توانیم پاسخگوی  حال است که می   با نرفتن به زمانِ روانشناختی و نرفتن به گذشته و آینده و مُستقر شدن در لحظه  

سف غلبه کنیم و شادی زندگی را  ب و احساس خبط و تا ضطرا ا  و   نگرانی ،  رس، تگرانین  ، و بر هیجانات  عدم شویم

  .اندازه بگیریم تا سیراب شویم حد و نورِ حضورِ بی  ،زر کیسهاز  یگزین آنها کنیم و مانند ماهجا

 ۹47 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هر شبی فرود آید جهان،به آسمانِ  

 سپاهِ فَضلِ اَحَد   ،برایِ هر مُتِظَلِم

  ، تواند باشدی ور بر این شبِ ذهن ما هم م هر شب که منظ   ، آسمان جهان که منظور آسمانِ درون ماستمیگه: بر این  

آن موقع عطا و بخشش خداوند    ،و وقتی که آسمان درونمان را باز کنیم  ریزدشش و عطای خداوندی فرو می سپاهی از بخ 

به ما بسیج خواهند شد و به بهترین حالت    غیبی و سپاهیان عالم حضور برای کمکرا کسب خواهیم کرد و اِمدادهای  

هیچ نیرویی به کمک ما نخواهد آمد و ما مشمول    ، شدمُنقَبض بااما اگر آسمانِ درونمان بسته و    .درساننممکن یاری می

 .  هیچ رحمتی نخواهیم شد

خدا بخواهیم که    توانیم ازمی   امید و بخشش شنیده خواهد شد و ما هر لحظه   ولی هر لحظه بر آسمان وجود ما نغمه 

تا موردِ فضل و بخشش قرار    ، ی ذهنی به ما رسیده شده را مَرهم شودو این ظلمی که از طرف هوشیار  دادخواهِ ما باشد 

 . گیریم

ا برای یاری رساندن به ما را بسیج کند  تواند به امداد و کمک ما آید و سپاهیانش ر ست که خداوند می تنها با فضاگشایی 

و این بیداری در هر لحظه    ،ر بمانیمتوانیم بیدار و هوشیاتر است و می برای ما از هزاران شب با ارزش که مانند شب قدر  

 .بخشدما را از شبِ ذهن رهایی می 

 



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  از کرج   حداّدخانم     

 ۹47 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خدای گفت قُمْ اَلْلَّیْلَ و از گزاف نگفت 

 فَرقَد زُهره و   ، فَر و قَدِّشب رُویست  ز

ما باید هرچه زودتر و با باالترین    .و هوشیار باش  یعنی بیدار بمان  ،اَلْلَّیْل یعنی شب را زنده بدار   قُمْ  ،میگه خداوند گفت که

ینِ خداوند  توانیم قرنها با فضاگشایی و پذیرش است که می ت .تالش بر این شب ذهن پیروز شویم و از آن بیرون آییم

در هر    چون ما را   ، به گزاف و بیهوده نگفته  ، ته بیدار بمان راو خداوند اینکه گف  .گردیم و از رفتن به ذهن جلوگیری کنیم

.  که ذهن ما را ویران کندینقبل از آ،  بلکه خانه ذهن را ویران کنیم  ،خواهد بیدار کند که در خواب ذهن نمانیمحالتی می 

آییم خواب ذهن بیرون می   مانیم بستگی به کار و عمل ما دارد و یا چقدر از شویم و بیدار می نده میینکه ما چقدر به خدا زا

   .د م همگی به عملکرد ما بستگی دارشویو از این شب ذهن رها می 

قطبِ    که به نام   آن دو ستاره قطبی  ،برای پیدا کردنِ مسیرِ درست از ستاره زهره و فَرقَد  راه،روی در  در قدیم برای شب

ست و فَرقَد  یزهره که نمادِ خدای شاد  از ستاره حال ما در شب ذهن  . کردنداکبر و اصغر بودند استفاده و طی طریق می 

انرژی شادیش و هدایتش را و قدرت و امنیت و عقل را کسب    ، توانیم از خدابا فضاگشایی می   ، نمادِ هدایتِ ماستکه  

 .ش یاد گرفته تا هدایت شویمو راهِ رسیدن و قرین شدن را از خود  کنیم

       حداّد هستم از کرج ،  با تشکر و احترام



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  یه از اردبیل خانم رق   

  با سالم 

 ۹۱4برنامه  ،یشمس مولو وانیاز د  ۱۳۱۳خالصه غزل 

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نفاقی و سَر تو که بگو ب جان

 تو طاق  یی کرم و حُسن چرا در

  خواهم ی کن. م  انیمن ب  قیخودت را از طر  : تو را به جان و سَرت قسم، که جان و سَر من هم، جان و سَر تو است. خداوندا

 .نه جسم و نفاق داشته باشم ، یمرکزم تو باش

است،    امی ذهندارم، که همان جان من   یگر یام، عقل و جان دندارم و متوجه شده   ی ذهناساس من  بر   یجان و سر  من

   .کنمی نفاق م نیبنابرا

  ن یبا ا کنم،ی را درک م  نیو من ا زنمیدر زبان حرف خدا گونه م  یاست، ول  ی جسم یاریعدم، مرکزم هش یبه جا یعنی

 .که وحدت مجدد با توست برسم امی جهان به منظور اصل ن یمن نخواهم توانست در ا یاریهش

بگذار و   امدهی. تو قدم به مرکز همانکنمی لحظه باز کرده، ذهنم را خاموش م نیمن فضا را در اطراف اتفاق ا ،یزندگ  یا

 .عامل نفاق را از مرکزم بردار نیا

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو بخشش کند  دیچو خورش یرو

 که ندارد فراق  یوصال  روز

از مرکز عدم طلوع کنم و    دیبه صورت خورش  دیاست و من هم به عنوان امتداد تو، با  دیتو مانند خورش  ی: روخداوندا

هر لحظه در اطراف    نینداشته باشم. بنابرا یمقاومت و قضاوت   چیمن صحبت کند، و ه   قیاز طر  نفاقی ب   ، یبگذارم زندگ



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  یه از اردبیل خانم رق   

ندارد    ییجدا  گریوصال د  نیبه من بدهد، که ا  یصال و  کیتو    دیرشمانند خو   یتا رو  کنم،ی م  ییگشالحظه فضا   نیاتفاق ا

 .توست تیو ابد  تینهای همان ب  نیو ا

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وانید ،یمولو 

 کنم از بهر تو زهمه بر  دل

 تو ببندم نِطاق  یوفا بهر

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رو صبر کن ، ییتو مرا گو گر

 طاقیُبما ال  فیتکل باشد 

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ب یحب یبُود هَجر و فراق، ا  سخت 

 اِعتناق   یز پ  یفراق   خاصه

وفا کردن به تو کمر    یام و برادست شسته  میهای دگیاز همه همان گرید ام،ده یوصال تو را چش نیریکه طعم ش یوقت  از

 .امهمت بسته 

: برو  ییکار متعهد هستم و اگر تو به من بگو  نیو مراقبم تا مرکزم را عدم نگه دارم و در ا  کنمی م  ییگشالحظه فضا هر

شروع    ییبا فضاگشا  نیبنابرا  آن را تحمل کنم.   توانمی است که من نم   یافه یوظ  نیرا ادامه بده، ا  ات یذهنکن و من صبر  

 .کنمی به عمل م

در روز الست که خودت    نیام و همچنبه تو زنده شده  ی و تا حدود  کنمی م  یی گشاکه فضا   ی خدا، از وقت  ی دوست من ا  یا

 .سخت است  ی لی تو خ یی هجر و جدا گرید ،یرا به من نشان داد



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  یه از اردبیل خانم رق   

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پدر و مادر عقل است و روح  چون 

 دوست عاق؟  ی چون شوم ا  ،ییدو تو هر

. عقل  افتدیه اتفاق مکه در اطراف ما چ  ز یت  یآگاه  یعنی  یاریدارد و هم عقل. هش  یاریجهان هم هش  نیدر ا  یزیچ  هر

 .عقل دارد ی کننده است و هر موجود ییراهنما

و مقاومت و قضاوت کنم، و در   نم،یبب می های دگ ی. اگر من بر اساس همانیتو هست نهایدوست هر دو ا ی : ادیگوی م موالنا

به ما خرد و قدرت    یی گشابا فضا   ی زندگ  که یباشد در حال  د یبا  نطوریو ا   دانم،ی من م  ی عنیاست،    ینافرمان   نیذهنم باشم، ا

 .شودی باعث فراق من م  که ندارم   یپس من حق نافرمان  .دهدی عمل م 

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنند یچو در مهر تو آه روم

 رسد جانب شام و عراق دود 

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عشاق تو   نهیتُتُق س در

 ساق   میرُخان، قند لبان، س ماه

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنان در خُضَر لطف تو  رقص

 کنان ساغر صدق و وفاق  نوش



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  یه از اردبیل خانم رق   

و    ییبایز  جادیبکند، آثارش که ا ییدعا ایکند،    ییگشافضا   یعنیبکشد،    یدر مهر تو، در عشق تو آه   ی : اگر عاشقایخدا

و سخن و عمل    ی و شکر لب  ییبایو در آدمها ز  رسد،ی بلکه به دور دستها م  رسد،ی عشق و خرد است، نه تنها به اطراف م 

 .کندی م جادیخوب ا

و با تو و تمام انسانها به    کنندی و رقص م   خورند ی و صدق م   ی تو و لطف تو، شراب راست  یعاشقان در چمنزار رو   نیا

 .کندی م رییتغ گونه نی و جهان ا رسندی وحدت م

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به الغ انیزنان جمله و گو دست 

 و طاق   نیو طُرنب نیو طُرنب  طاق

شدن را    کتایو تنها    رندیگی م   ی شوخ  دهد،ی را که ذهن نشان م  ی جهان   ن یا  رات ییکنان، دست زنان، تغ  ی همه شاد  و

 . رندیگی م یجد

 .گردندیمتمام نشده دوباره به آن فضا بر  یو شاد  آورند،ی را به جهان م  یشاد  ییکتای ی فضا از

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را که زرش دزد برد  ی کس مژده

 را که دهد زن طالق  ی کس مژده

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را که جهان را همه  ی کس  خاصه

 شِقاقی کند، فرد شود ب  ترک



 

 

 

847قسمت پیغام عشق  یه از اردبیل خانم رق   

که از من    یرا ببرد، و خوشا بحال کس  شی های دگ یهمه همان  ی و زندگ  د،یدرونش را بگشا  یکه فضا  یحال کس ه ب   خوشا

ترک کرده    زهی که همه تعلقات جهان را بدون چون و چرا و ست  یجدا شود و به وصال او برسد. مخصوصاً کس اشی ذهن

 .استشده  کتایو  ست یدر مرکزش ن ی دگ یهمان چیو ه

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کِشش ی عشق کشد پ  جَرمشال 

 گه بُراق محمد به سحر  همچو

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زود براق دلش  بردشبر

 سماوات رِفاع طِباق  فوق 

و عشق    شودیآگاه م  یاریاز هش  یاریهش  اورد،یبه عمل در ب  ییغزل را بخواند و با فضاگشا  نی ا  ی: اگر کس دیگوی م  موالنا

براق به معراج    لهی . مانند حضرت رسول که به وسکشدی م  شی گاه است، پکه سحر  ی لحظه ابد  نیبه ناچار، براق را در ا

 .دیرس یزندگ  ت ینهای رفت و به عمق و ب

طبقه آسمان درونش برود و    نیسوار مرکب دل بشود و به باالتر  ، یلحظه ابد  نیاز ا  یبا آگاه  تواند ی انسان م   نیبنابرا

 .ابدیدست   تینهای ب  شهیبه عمق و ر

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ش ی و سر تو که بگو باق جان

 اقیدهنم بسته شد از اشت که
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 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگفتم کژ و مژ، راست کن هرچه

 و من مشاق  ییمهندس تو چونکه

  ریغزل در او زنده شده بگو. براق را ز  نیکه ا  یغزل را از درون هر کس   هی: به جان و سَر تو قسم، بقدیگوی م  موالنا

و مشتاقم برگردم و اگر نتوانستم به طور خالص سخن    شوم ی را عوض کن. من خاموش م  شانیاریکش و هشب  شانیپا

 .است بگو قی که ال  یزیسخنان را در درون مردم راست کن، و هر آن چ  نیکنم، ا ان یتو را ب

 سپاس فراوان از برنامه گنج حضور  با

 ل یاز اردب هیرق
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 با سالم 

 44۶ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره، ۹۱۶برنامه شماره 

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست گر چپّ و راست طعنه و تشنیعِ بیهده ( ۱

 ست که دلشده   کس از عشق برنگردد آن 

بنابراین من   ذهنی خود بهم زده شود؛من ذهنی بیهوده را بِشنوم و یا از طریقهای منطعنه و بدگویی  ،رفاگر از همه ط

)مادر همه کائنات، خدا( چسبانده و حاضر و    عین طفل معصوم خود را به دامانِ دلدار   .گردمی م هیچ برناز عشق ایزدی  

و تنها از آن دل    است   را به تصرف خودش درآورده   ام او دلم چون دانسته   .هبرای کشیدن درد آگاهان  ، خود  ناظر به ذهن 

 .امشده 

راهنمایِ همه  و اوست    خرد کل   ، عقلِ امهم داننده حقیقی    ن آ  فقط یک عقل وجود دارد و   ،پس پشتِ تمامِ این کارها

 .کائنات

 تجربه شخصی؛ 

از طرف زندگی بهم طعنه  وارد شدم و ناگهان با خشمی  ، از طریق همسر ،ذهنی خودجای من اتفاق بر قضا با دخالت بی  

   . نفس خود ام عیوبات عینا در همان صحنه به نمایش گذاشت که ببین این تویی و تمو تشیع بیهوده زده شد و  

 ۱۳۲۰، بیت اول دفتر،  مولوی، مثنوی

 اندر ایشان تافته هستی تو 

 از نفاق و ظلم و بد مستی تو 
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 ۳۰۳8 بیت  دوم،دفتر ،  مولوی، مثنوی

 ایمن مباش ، گر همان عیبت نبود

 آن عیب از تو گردد نیز فاش  کبو 

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کندبانگ می  فشاند و سگ مه نور می  (۲

 ست خاصیتِ سگ چنین بده  مه را چه جرم؟ 

 ؟ست ماه را چه گناهی  ،کندی اگر مه نور می فشاند و سگ بانگ م 

 .ذهنی در اقتضایِ طبیعت با فضابندی اینگونه است که واکنش نشان دهدخاصیتِ سگِ من 

زیم و خردمند شویم و در  کنیم تا با صداقت فضاگشایی را بیاموروی خود کار می   ات موالنااگر ما پیوسته داریم با ابی

خردِ ما یا از  ذهنی بی اگر زمانی این من   .خود به زیبایی ادامه دهیمبه حضور زنده و به نور پراکنی    ماه،  نهایت همچون 

حال ما به عنوان    آتش درد درست کند،کاریش  ، تا با خرابوسطبه ناگه بپرد    ،و چه اطرافیان  دار خودطریق ذهن من 

با این    ؛ ولیکناست   اینگونه  ،خردبی   ذهنیدعملی از خاصیت من این ب  .جنسِ خودِ ماه گناهی نداریماز    ،هوشیاری حضور

 .آگاهی ما باید راحت از کنارش بگذریم

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کوه است، نیست کَه، که به بادی ز جا رود  (۳

 ست ده ست که بادیش ره ز پشه   آن گلّه
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هوشیاری ما محکم و استوار و به این لحظه ابدی قائم به ذات ایستاده و آنوقت مثل کاهی    شه، ریشویمما مثل کوه    اگر 

ی  دهنده هر چیز بیرونی باشد که با علت و معلول ذهنتواند نشان باد می  .اهیم به بادی از جای کنده شویمنیستیم که بخو

به بادی از جای کنده    ،ه با نادیده گرفتن از خرد کلتند کها هساز پشه فقط آن دسته    :گویدو در مصرع بعد میکند  کار می

ذهنی بلند و با گم شدن در فکرها از  و حرص و انتقاد من  از جمع جلو رفته و در آخر با خشم  یبا تقلید  :مثال  ، شوندمی

 .شوندخارج می  ،یردّه حضور این لحظه گشوده شده ایزد

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ق ست این که مالمت بُوَد ز عش گر قاعده ( 4

 ست عشق از آن، نیز قاعده گوشِ کریِ 

دارد اگر  می ه عشق قدم برکسی که در را  .مالمت را بِشنود  از عشق این قانون زندگیه که  پس اگر شکایتست در میان،  

گوشِ    :گویدگیرد؛ می ندگی آگاه شود و بعد با حزم و دور اندیشی عمل کند و موردِ مالمت دیگران هم قرار  ه قوانین زب

خواهد  زیرا تمرکز تنها روی خودش است و با زنده شدن به عشق الهی هیچ نمی ،  ر شده از این شکایتهااین عاشق کَ

 .ت دهدبه سر و صدای بیرونی اهمی

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 درین ره عمارت است   دو کون ویرانیِ  ( ۵

 ست عشق فایده ترکِ همه فواید در 

  ؛ خواهد چیزی را خوب و بد کندنمی   .است  من و ساده شده خوشبخت ذهن بی   . آبادانی است  جهان،ویران کردن دو   

 .در این بحر یکتاییمقاومت و قضاوت  ون بد  ،از رفتن به ذهن قبل  ، پذیردبلکه اتقاق این دم هر جور که هست می 
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و در نتیجه به خوبی کارِ    کار زشت را جدا   ،با بد عملی کارو    کندهر چیز را خوب و بد می   ،دار و پیچیدهولیکن ذهن مَن 

می  تاخیر  شود  بلکه  چسبد  ذخیره  اُخرویش  ثواب  و  ساختنِ    .پاداش  مسجنظیرِ  غیره    ومذهبی    اتامکان  ،دمدرسه، 

        .دهدحال ما نیست و نتیجه خوبی نمی   اما این کار اصال شایسته  پردازدمی

به ذهنت بگو که    ، یعنیبکنها  بلکه ترک همه فایده   و بد نکن؛   با ذهن هیچ چیز را خوب  :گویدموالنا در مصرع بعد می 

. گیرماین دم کمک می   از فضای گشوده شده   ،در عشقفقط    ،خواهمز چیزهای بیرونی هیچ زندگی و خوشبختی نمی من ا

 .ها خواهد رساند، ما را فوراً به همه فایده ما این عمل پسندیده

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گوید: الصّال خِ چارم می عیسی ز چر ( ۶

 ست دست و دهان بشوی که هنگامِ مایده

 . یکند به فضای یکتایی این لحظه ابددعوت می   ،گویدها را می کدام انسان از هر،  امو عیسی نماد هوشیاری حضور 

با    ،هادگیها صفر شو تا در این دم و بازدم یبه همان  نسبت   ، ذهنی خود را هوشیارانه بشناسکه تو بیا این من  گویدو می 

غذا گرفتن( آن  )   گامِ مایدهانیم هندهمه ما می   .زمان و مکان این لحظه یکی و هوشیاری روی هوشیاری منطبق شود

از    ،حال چه بهتر که با میل و اطاعت خودمان بخواهیم دست و دهان را بشوییم  .طرفی و نور و خرد ایزدی رسیده است

 .زبان ذهن را خاموش و ساکت کند ، کر هر همانیدگیها بیرون آییم تا فکر و عمل پاکف

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رو محوِ یار شو، به خراباتِ نیستی ( 7

 ست ست باشد، ناچارعربده و م هر جا د 
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محو یار    ذهنی،رون آمدن از من ساکن و روان و آسوده خاطر که با بی  ، مقدسفضای این لحظه    ،برو به فضای یکتایی  

 .شویمی

شود  بخود عدم می   مرکز خود   ،ذهنیآنگاه با کوچک شدن نسبت به من  ،اندگیها را به صفر برسیهمان  ،عبارتی دیگر ه ب 

و آثارِ    خالق   ،با کمک عشق   . ستو یکی خداوند باشد به ناچار عربده  ما   )حضور(  یعنی یکی   ،ر باشدکه هر جا دو مست یا

 .رسدها می ی به دور دست خرد و زیبای

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در بارگاهِ دیو درآیی که داد، داد  (8

 ست ه اینجا همه دده داد از خدای خواه ک

با یکسری الگو عملهای شرطی    ،با مقاومت و قضاوت  ،هوشیار نباشی در بارگاهِ دیو  تیز و  ،هابازدم   و اگر در این دم و 

بخواهی    غیره  و   مقام، شهرت قدرت،  دگیها مثل  یرا از دیدِ همان  عدل و انصاف  ، داد، دادگویی که  شده ذهن درآیی و ب

  هیچ سود و منفعتی در آن پیدا نیست، زیرا که اینجا همه دده )حیوانات وحشی درنده(   اشتباهی وبدان که در    ،بگیری

چرا    .با فضاگشایی بخواه و بگیر  خدای دروناما عدل و داد را تنها از  .  را پخش کنند  اندردشخواهند  ت که تنها می اس

        :که

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که ز زن مشورت مگیرگفتست مصطفی ( ۹

 ست زاهدهچه که  است، اگر این نَفْسِ ما زن 

 .استچون فضا در آنجا بسته    ورت نگیر مش   ( هیچ ذهنیمنست که گفته از زن )مصطفی نورِ حضور ما، هوشیاری برگزیده
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نما استفاده و به  طور معنوی صول دینی و کاربردی باست اگر چه زاهده است، با یکسری قوانین ا  نمادِ زن  ،نفساین  

 .کندمی ظاهر رعایت 

گشوده  اصلی ما تنها از فضای    یراهنما  .باشدراهنمای خوبی نمی   چیزی را بلد نیست و  ،خردن عقل بی اما بدان که ای

 .خیزدشده این لحظه برمی 

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چندان بنوش می که بمانی ز گفت و گو ( ۱۰

 ست؟ عشق میکده   آخر نه عاشقی و نه این

روی خود    دی را خوش گوارانه بنوش، وانی از این فضای نامحدود میِ ایزتحال هر چه می   ،ایاگر فضاگشایی را آموخته 

قی و این  تو آخر عاش  ،مگر نه اینطورست.  باز بِماند  ذهن از گفتگوکن تا    دام بسیار کار کن و با صبر و شکر و پرهیز اق

 !!!!عشق میکده ماست؟

 44۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گر نظم و نثر گویی چون زرِّ جعفری ( ۱۱

 ست آن سو که جعفرست خرافاتِ فاسده 

چون در این  ولیکن   ،امسرایده   یآییم که عجب شعربه وجد ، وییمنثر زیبا و سلیس و روان با ذهن بگ  نظم و  ، هر چه ما 

ید و با این بینش جدید یقین بدانیم جعفرِ  آباز خرافات فاسده به شمار می   ، ستظر زرّ خالص آمده نجهان همه چیز ب

 .شودی پیدا م  دم و ع حضور فضای   سوییتنها در آن سوی بی  ، زر ناب و خالص ،طیّار

        زهره از آمل،  اناحترام فراوو  با عشق 
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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 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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