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522 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 گنج حضور  890شمس، موضوع برنامه   وانی د 538خالصه شرح غزل 

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 آتشِ دل برزند، بر مؤمن و کافر زند  گر

 پَر زند  ی همه پرّان شود، گر مرغِ معن صورتْ

 ،یفکر  یهامن و کافر، بر نقش ؤلحظه آتش دل روشن شود، بر م   نی اتفاق ا  شرطدو یقی ب   رشیو پذ ییگشادراثر فضا   اگر

درون گشوده    یها و فکرها آزاد شده، فضااز نقش   یاریحالت هش  نی. در ا زندی آتش م  ی ذهن  یهاباورها، دردها و قضاوت 

واسطه  از درونْ خودش را نشان داده، به   یفرمی ب   ، یو زندگ  کندی م  دنیانسان شروع به پر  یاری. مرغ معنا، ذات، هششودیم

آمده و ما  ها به رقص در نقش   . سپس زندیریفروم یذهن  ریها و تصاونقش   ،یفکر  هایصورت   شده همهگشوده   یفضا  نای

جهان به خوب    میکه تقس  میشوی و متوجه م  مینیبی اتفاقات را م  ریو با حضور ناظر، ذهن و تصو  میچسبی ها نمبه آن   گرید

 .ستین  ش یب ی ها به مؤمن و کافر توهمانسان  میو بد و تقس

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 طوفان شود  یشود، جان غرقه   رانیهمه و عالم

 کاو آب شد، آن آب بر گوهر زند  یگوهر آن

فضا را در اطراف اتفاقات   ی وقت یعبارتبه   شود،ی دچار طوفان م  یذهنو من زدیری هم مما به یهاارزش  ذهن، الگوها و  عالَم

و ما متوجه    رودی م  نیبشده از گشوده   یو خرد فضا  ییاثر طوفانِ شناسادر  های دگ یغلط همان  دیو د  یآن پارک ذهن  مییگشایم

ادامه نم  یذهنمن  یهاروش   گریو د  میشوی م  خود ها و توقعات  اشتباهات، رنجش  دها  و در  های دگی. گوهر همان میدهی را 

گاه و هر  کندیم  دن یافتاده آزاد شده، شروع به درخشتله به  یاریما، هش  یآب، گوهر اصل   نیآب شده و از ا  ییدراثر شناسا

 .میکنی کمک م  ندگانباشنور خدا را در جهان پخش کرده، به خود و همه   شود، ی مرکز ما عدم م
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 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 شود نقشِ جهان   رانیشود سرِّ نهان، و  دایپ

 ناگهان بر گنبدِ اخضر زند  د یبرآ ی موج

و فضا را در اطراف اتفاقات    میاشده   دهیجهان همان  نیاز آمدنِ به او پس   می هست  یاریکه هش  میکنی م  ییشناسا  قاًیعم  یوقت

است آشکار شده و ما عمالً به    ترک یکه در درون ماست و از رگ گردن به ما نزد  ییآن سِرّ نهان، عدم، خدا  م؛ییگشایم

از    یو ناگهان موج  گرددی م   یوجود آمده، متالشبه   دنیکه دراثر همان  یذهنمن   ان،و نقش جه  میشوی خود زنده م  یذات اصل 

به   ییکتای  یایدر در  ی زندگ   ی ذهن  یهاباز شده و صورت   تینهای ب درونمان    یعن ی  شودمی   بلند   کبود  آسمان اندازه  درون 

 .دهندی دست م را از  شانتیاهم

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 شود   خود ی ب  ی قلم کاغذ شود، کاغذ گه یگاه

 خنجر زند  یاو بد شود، هر لحظه   کی خصمِ ن جان

به مرکز    یزیچ  سد،ینوی قلم خداوند بر مرکز عدم م   شود، ی مدرون انسان گشوده    ی فضا  ی وقت   ی عن ی  شود ی قلم کاغذ م   یگاه

را    تشیّخود شده، انسان مَنی حالت کاغذ ب  نیشود؛ در ا  تیهوبا آن هم  تواندی و ذهن نم   گرددمی   الهام  انسانشده  عدم 

و هر    شود ی گر مو ذهن قضاوت   نیشده دشمنِ بافتِ دوبگشوده   یزنده و فضا  جان  نیو ا  شود ی دست داده، به خدا زنده م از

 .شود دهیهمان کندی که خلق م یزیبا چ دهدی و اجازه نم   کُشدی را م  یذهنلحظه من 

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 شود   ی شود، در خلوتِ شاه  ی جان که اللّه هر

 شود، از خاک بر کوثر زند   یبُوَد، ماه یمار
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 در بهشت  ی: نهرکوثر*

آزاد شده، خداگونه و از جنس خدا شود، در خلوت خدا رفته، با خدا    یذهندر اطراف اتفاقات از من  یی گشاکه با فضا  ی جان   هر

به   لیتبد  ییو شناسا  ییگشاضرر بزند، با فضا   زیچباشد و به همه   زنندهب یمثل مار آس  یذهندر من یجان   اگر. شودی م  یکی

  یابیخِساست، کم   ، ینظرآن مثل تنگ   یهااز خاک، از ذهن و غصّه   ی جان   نی. چنکندی شنا م   ییکتا ی  یایشده، در در  یماه

 .است شده  ل یتبد دیو مف ش یاندانسان فراوان  ک یاو به  حالت نیدر ا زند؛ی خدا م  تِینهای و ب  یبر کوثر، فراوان 

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 شود   دایشود، در المکان پ  جای ب  یِجا سو از

 بر مشک و بر عنبر زند   ن،یسو که افتد بعد از ا هر

 خوشبو  یا: ماده عنبر*

  ی ار یهش  گری. درودیکنار م  ی جسم  یاریو هش  های دگ یغلط همان  دیشده، د  شود، مرکز انسان عدم   درون گشوده   یفضا  یوقت

عنوان  ذات، اصل خود به   یدر المکان رو  یار یحالت  هش  نیدر ا  ند؛یبی از جنس جا، جسم و ذهن نبوده برحسب عدم م 

پُر   اشجه یانجام دهد کار و نت یرود و هر عمل   یی هر سو  اگر فکرش به   م با مرکز عد نیاز ا. بعد شود ی بلند م   فرمی انسان ب 

عشق، برکت و    یِشده، بو  بایبو و زو فکر و عملش خوش   دهدی انجام م  کین  یساختارها  شود،ی از عطرِ مُشک و عَنبر م

 .دهدی م یدردی ب

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 کند  یش یکند، بر اختران پ ی ش یفقر درو در

 درش سنجر زند  یدرش خاقان بُوَد، حلقه خاک

 .و سنجر: منظور پادشاهان است خاقان *
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و به   جوشدی در او م  سببی ب   ی شاد  د،یگشای فضا را در اطراف اتفاقات م   داند، ی لحظه را مهم نم   نیا  تِیانسان وضع یوقت

  نیدر ا  رد؛یگی م  ش ی و قناعت را در پ  یستیزساده   ،یشی بلکه درو  کند،ی توجه نم  اشیذهنمن  ی های فقر، کمبودها و ندار

که    ییهاو خاقان و سنجر، پادشاهان، انسان   ردیگی م   ی شیپ  ی ذهن  یهامن   ن،خردمند بوده و خردش بر اخترا  اریحالت بس

تا بتوانند از    زنندمی   را   او   درِ  حلقه   شوند، یشان خاک درگاهش مدارند با تمام شکوه و جالل   یجهان   ن یقدرتِ ا  ،یذهنمن

  گنج  که خرد موالنا و برنامه طورن زنده شوند. ]هما یو به زندگ ندیدرونشان را بگشا  یخرد و عشقش برخوردار شده، فضا

 .[ میوصل شو  یتا از درون به خرد زندگ  کندمی  کمک  ما به  حضور 

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 به دل  دیآفتابِ مشتعل هر دم ندا آ از

 سر را بِهِل، تا باز شمعت سرزند  نیشمعِ ا  تو

 : گذاشتن، اجازه دادندنیهِل*

ور شده، به دلش ندا  صورت آفتاب در درونش شعله به   ی هر لحظه زندگ  شود،ی به خدا زنده م  ییگشاانسان دراثر فضا   ی وقت

ات روشن  نشو تا دوباره شمع دهیسَر و خرد را رها کن، با آن همان نیشمعِ ا  ،ی و خرد را  گرفت غامیپ نی: »حال که ادهدیم

  د یاجازه نده  د،یآی شما م   یبرا  غامیو پ  دیکن ی بوده، فضا را باز م   شرفتیل پاگر شما درحا[«  .نو خلق شود  ی شده و فکر

  یی گشانو با فضا به نو   د یبا  ی سَر درست کند و آن را عقل خودش بداند و به مردم بفروشد. هرکس  یزندگ   یهاغام یاز پ  یذهنمن

 ].نشود  دهیهمان هان کند و با آ افتیرا در ی زندگ یهاغامیوصل شده، پ ی به خرد زندگ

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ؟ یسر را چرا پنهان کن  ،یخدمتِ جانان کن  تو

 خوشتر شود، از زخم کان زرگر زند  ی هر دم زر
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 ریو آن را ز  یکنی بلند نم   ی عنوان زندگچرا سَرت را به   ،یکنی به جانان، به خداوند خدمت م  ییانسان، تو با فضاگشا  یا

ب  قیطرخودش را از   خواهدی لحظه م   هر   یزندگ   ؟یکنی پنهان م  تیهای دگیهمان به تو زَر، برکات زندگ   انیتو  را    یکند و 

و    بایو آن را ز  اندازدی نقش و نگار م   زند،ی به آن چکش م   ی چراکه زرگر زندگ  شود؛یم  باتریلحظه ز  زر هر  نیببخشد و ا

 میکشی م   ارانهیما درد هش   زند،ی مرکزمان چکش م  یهای دگ یخداوند هر لحظه به همان  گر ی. به عبارت دگرداندی ارزش مبا

دست  را از  ی ها سَر و عقل زندگشدن با آن  دهیبا همان دیما نبا اما  .میشوی خالص در ما آزاد شده و ارزشمند م  یاریو زرِ هش

 .میبدان گران یو خود را برتر از د مینیبب های دگیغلط همان د یو با د میبده

 538شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 غزل   نیخوش ا خوش  گفتی ازل، م  یاز باده   خودی ب  دل

 خوشتر زند   نیدَم از ا  نیدَمَش، ا  ردیفروگی م گر

 ی ازل: عشق، شراب اله  یباده *

لحظه من ساکت شده و با    نیو اگر در ا  گفتی م  ییبایآرام و به زغزل را آرام نیو ا خورْدی م   یبغی دل من از باده  خداوندا، 

از زبانم    نیاز ا  تربایز  ی تو باشم؛ غزل  ارینشوم و در اخت  دهیهمان  میگوی دخالت و قضاوت نکنم و با آنچه که م   امیذهنمن

 .ی نیآفری م کی و ن بایز یمن ساختارها قی و تو ازطر  شودی م یجار

 :تشکر با

 بهار
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 گنج حضور، بخش اول  890شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 588 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست کو چون برفروخت آن شعله ا  عشق 

 جمله سوخت   ،یجز معشوقِ باق  چههر

  یی گشاو فضا   میکه اگر در مرکز ما با تسل ستیااو، شعله  تینهای عنوان خدا و زنده شدن به ب خود به   ییشناسا عشق، 

 . سوزاندی را م  های دگیتمام همان د،یخداوندِ زنده و جاو ی عنی ی از معشوقِ باقریغروشن شود، به 

 30١3شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یی ساز در آخر زمان کرد طَرَب اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

  ، یافتادن در زمان روانشناخت   انیشدن در جسم و پا  ی زندان  انیدر انسان پا  یاریصورت هشبه   ابدی لحظه    نیدر ا  خداوند 

 نمود.   انیخود را ب  سببی ب  یجوشش شاد ،یسازرا تجربه کرد و با طرب نده،یزمان گذشته و آ

به    یاریزنده شدن هش  ،ییگشافضا   یعنیخدا    باطنرا تجربه کرد.    یزمانی و ب   یفرمی خداوند در انسان، ب   گریعبارت دبه 

جسم، فکر،    ی عن یکه ظاهر انسان است،    اریاست؛ اما ظاهرِ    یجد  اریشدن در انسان بس  زمانی و ب   ت یابد  و   تینهای ب

جسم   جان،یه وضع  ، یجان  همان  ادی ز  و   کم  ها،ت یاتفاقات،  هرچ  های دگ یشدن  م   یزیو  نشان  ذهن   ی باز  دهد،ی که 

 خداوندست.  

ها کامالً غلط است، تنها مهم  گرفتن فکر آن   ی و جد  های دگ یهمان  ق یازطر  دن یو د  ی جسم  یاریدرکِ هش  نیا  یعبارتبه 

 .است سببی ب  یو زنده شدن انسان به ذات شاد ییگشافضا 
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 30١3شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 عِلم کُشت   نیبد اریعشّاق را  یجمله 

 یینکُند هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا

به  ها، نسبت نخواستن از آن  یکردن اتفاقات و زندگ   اثری و ب  تیاهمی ب   ، طَرَبناکی  علم  با  را  عاشقان خداوند، همه    ار،ی

نا کشته   یذهنمن تو    ی ل یروش خواهد کشت. خ  نیبا هم  ز یست و تو را  که    یذهنعقل من   ی عن یمواظب باش که جهلِ 

  شود ی که نم ندهد؛ چرا  ب ینکند و تو را فر یو دلبر  ییدلربا های دگی مانه قیازطر  دنیو د دانم ی را م زیچمن همه  دیگویم

زندگ   یذهنبا دانش من  از وضع  ی و  درون   ها،ت یخواستن  و سکون  به   ی ک ی  با خدا  ازطر  گر، یعبارت دشد.    ق ی خداوند 

  چونهم  را   درونششده  گشوده   یو فضا  دیو برکاتش را در جهان پخش نما  یکند، شاد  جادی طَرَب ا  خواهدی ها مانسان 

 .را به ارتعاش درآورد یو برکات زندگ  ی و شاد  دیبنوازد، در انسان به رقص درآ سازی

 ٧١شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را،   یبُد نیالد نه عشقِ شمس  اگر

 !ز دام و از سبب ما را؟ ی کجا بود هافراغت 

بودن با تو و استفاده از    ی کیبه عشق و    ی عدم کردن مرکز، دسترس   ،ییما امکان فضاگشا  یاگر هر لحظه برا   خداوندا، 

  ، سبب رفتن به ذهن و ماندن در آن   ،یذهنکه با وجود دام من چرا   م؛یشدی م  چاره یوجود نداشت ما ب  ی خرد و برکات زندگ

در    یسایش و راحت آ   چیه  میتوانستی خواستن از اتفاقات، نم  یذهن و زندگ  یهای شدگی لحظه و شرط   نیدانستن اتفاق ا

 .میکن دا یجهان پ نیا
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 ٧١شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 دَمار از ما ز تابِ خود،   ،یشهوت برآورد  بُتِ

 تاب و تب، ما را  یاز تابشِ عشقش، نبود  اگر

و    یی شدن با خدا نبود و ما از روشنا  یکیفکان و  شده، کنگشوده  یفضا  ی تابش و گرم  ن،یالد تابش عشق شمس   اگر

نم  یگرما برخوردار  او  من   صورتن یدرا  م؛یشدی عشق  شهوتِ  عشق   ،یذهنبُت  چ  یبازبُتِ  در    یرونیب  ی زهایبا  که 

 .آوردی و دمار از روزگار ما درم  کردی بُعد ما را خراب م  هارمسموم و مخرّبش ما را نابود و چ  یمرکزمان است با تابش انرژ

 ١53٧ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی مُبْدِل  یآن دل عطا یچاره

 ستیشرط ن ت یّاو را قابل دادِ 

 دهنده  ریی: بَدَل کننده، تغمُبْدِل*

 : عطا، بخشش داد*

  یفضا  نیاست. بخشش او در ا  زیچهمه  ۀکننداست که تبدیل   یو درد، بخشش خداوند  ی دگیآن دلِ پرُ از همان   ۀچار  تنها

  دیستی ن  یشما انسان قابل   :دیگوی م  یذهن. ]اگر منستین  یذهنمن  ت یّشده است و منوط به داشتن استعداد و قابلگشوده

  .[دیش گوش ندهیهابه حرف  دیشدن به خدا را ندارزنده  اقت یو ل

 ١538 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دادِ اوست ت یّشرطِ قابل  بلکه 

 هست پوست  تیّلُبّ و قابل داد، 
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 یزیاز هر چ دهیخالص و برگز  ،یزی: مغز چلُبّ*

به ما    یی و فضاگشا  م یتسل  ق یخداوند از طر  زیو استعداد را ن  ت یّقابل  ی عن یاز عطا و بخشش اوست.    ز ین  ت یّشرطِ قابل  بلکه 

  یذهنکه من   یزیاستعداد، و هر چ  ت،یّو قابل  است  مانند مغز  دیآی شده م گشوده   یاز فضا. بخشش خداوند که  دهدیم

 .مانندِ پوست است  دیگویم

 ١52حافظ، غزل  وان ید

 دم زد   یازل پرتوِ حُسنت ز تجّل  در

 شد و آتش به همه عالم زد   دایپ عشق 

انسان فضا را در اطراف اتفاق    .کرد و آشکار شد  یتجل   یی گشاخداوند در انسان با فضا  ییبایلحظه پرتو حسن و ز  نیا

به عشق به خداوند زنده    نیدانست؛ بنابرا  تیاهمی ب   دهدی را که ذهن نشان م  ییهات یلحظه گشود و صورت و وضع  نیا

خوش عشق، مشک و    یو سوزاند و بعداز آن هر فکر و عملش بو دیرا به آتش کش  های دگیها و همانشد و عالمِ صورت 

 .عنبر گرفت

 ١۴9حافظ، غزل  وان ید

 به دست آرَم سکندروار  یرا روز نهییآن آ من

 ردیگی ور نم   یآتش زمان   نیا ردیگی م اگر

  تینهای صورت آسمانِ بو به   آورمی دست ممرکزم را به   یِدگیصاف و بدون زنگِ همان  نهیمن همچون اسکندر آن آ  یروز

ها ارتباط برقرار کرده  با مرکز انسان   توانم ی وقت مدارد؛ آن   زییو تم  ص یکه قدرت تشخ  شوم ی م  یی و ترازو  نه یبه آ  لیتبد

 . ها اثر کند و چه اثر نکندآتش عشق در آن  نی. چه ادرآورمو به ارتعاش  ییها شناسا را در آن  ی و زندگ 
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 3١39 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است اللّهی   را، ه اللّ دید کههر

 است  یآن بحر را، آن ماه دیکه د هر

  ند، یباز شود و خدا را بب  تینهای درونش ب   یآتش عشق در درونش روشن شده، فضا  ییو فضاگشا  میکه با تسل  یهرکس

 . است ی او ماه ند،یرا بب ایرفته و در ییکتای یِایذهن به در  یِکه از خشک  یو خداگونه است و هرکس   یاله   یاو فرد

 3١۴0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و روح  یّو تن، ماه است یجهان در نیا

 محجوب از نورِ صَبوح ونسِ ی

  د یگوی و م  بردیکار ماز روح به   یل یرا تمث  ونسیاز جسم و    یل یرا تمث  «یو »ماه  ایاز دن  یل یرا تمث  ا«یموالنا »در  جانیا  در

  ،یعلت بودن در شکمِ ماه است که به   ونسیو روح مانند    یمانند ماه  ،یذهنمن  ی عنیو تن،    ایجهان در مَثَل مانند در   نیا

 . محروم است ح نور صب دنیاز د ده، یدر ذهنِ همان

 ١5٧2شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 میگمشدگانِ روزگار گر

 میاری یکو افتگانِی ره

  م، یاشده گم  دهدی نشان م  یرون یب یهات یصورت روزگار و وضعبه  ذهن  کهیزیچلحظه در ذهن بوده و در آن  ن یا اگرچه 

  افت یو  کمکش را در افته یخدا راه   یبه کو میبوده، رها شو  ی شدن در ذهن که موقتو صبر از گم  یی گشااگر با فضا ی ول

 .میکنیم
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 ١5٧2شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گردد روزگار چون ما گم

 میآتشِ دل بر او گمار گر

براثر روشن شدن    یذهنمن  نی. اما امیگم شو  یذهن  یو الگوها  یجهان نیا  یزهایسبب شده ما در روزگار، چ  یذهنمن

  یو الگوها  های دگ یکه همان  میشوی . متوجه م رودی م  ن یو از ب  شودی م  شدن با خدا گم   ی کیآتش دل ما، آتش عشق و  

 .کنند ت یما را کنترل و هدا ی زندگ دیهستند و نبا یتوهم  ند،ما را هدایت کن توانندی م میکردی که ما فکر م ،ی ذهن

 ١5٧2شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 سر ماند، نه عقل او را  ی ن

 میما سر فتنه را بخار گر

ناظر به جهان نگاه   یاریصورت هششده، به  ی کی  ی دائماً فضا را باز کرده با زندگ  یعنی  م،بخاری  را   عشق ما سَرِ فتنه   اگر

برحسب    دنیو د  یذهنسر و عقل من   گرید  م،یعدم را در خود زنده کن  دیعشق و د  یگرما  ص، یو قدرت تشخ  میکن

 .میخواهی نم  تیداو ه ی ها زندگو از آن  میدان ی را عقل نم  های دگیهمان

 ١5٧2شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 اوست  یمرگ که خلق لقمه  نیا

 می و غم ندار میلقمه کن کی

در    میو به خدا زنده شو  میاگر فضا را باز کن  خورد،یها را ماو هستند و آن   ۀلقم  یذهنمن  یها مرگ که همه انسان   نیا

  ی و ترس  میو از آن ب  میکنی لقمه م  کیکه مرگ را    میما هست  نیا  ست،یدر کار ن  یکه هرگز مرگ  دید  میخواه  صورتنیا

  د یامر با  نیا  شتری درک ب  ی. برامیریمی در اصل نم   ی ول  شود ی م   یو جسم ما متالش   یذهن. درست است که منمیندار
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 م ینامی که ما آن را مرگ م  یزیچ  نیا  میاز آن آگاه شده و متوجه شو  یاندازه کاف تا به   ستدیخودش با  یپا  یما رو  یاریهش

 .توهم است

 ١5٧2شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یقمار ن یوامِ ا یغرقه   تو

 میقمار  نیگزارِ اوام  ما

 ی گزاردن: پرداختن وام و بده وام *

  نیاما ا  ی کشی و درد م   ی هست  ی به زندگ   های دگ یهمان  یعن یدادن وام،  مقابل پس تو در کشمکش و مقاومت در  انسان   یا

 میاما که مرکزمان را عدم کرده و به خدا زنده شده   ی ول   ی دهی را داوطلبانه انجام نم   های دگیو انداختن همان  یی کار شناسا

فضاگشا و  صبر  با  من   مال  ها،ی دگ یهمان  ییهرلحظه  جان  فضا  یذهنو  بهشت  درمقابل  خداوند  گشوده   یرا  به  شده 

 .میافروخته 

 ١٧95شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 ؟ یادر صرفه چون افتاده ،یاتو مُقامرزاده  گر

 رسوا بُوَد، خاصه که با خوبِ خُتن  یگرصرفه 

 : فرزند قمارباز مُقامرزاده*

 .آن معروف بودند انِیبارویکه ز نیدر ترکستانِ چ ی: شهرخُتن*

  شود، ی نم   دهیجهان همان  نیدر ا  زیچچیکه با ه  یهست  یافرزند و از جنس خداوند بخشنده   یعنی   ،یزاده هست تو قمارباز   اگر

در صرفه  افتاده   یی جوچگونه  بخش  یاو خساست  در  به    یکنیم  یگرصرفه   یدگ یهمان  کی   دنیو  و  داوطلبانه  را  آن  و 
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 یگرصرفه   نی در راه زنده شدن به خدا و قائم به ذات شدن، ا  است؟ مخصوصاً  فیح  یی گویو م  ی دهی انتخاب خودت نم 

 .زشت است اریو بس یی تو رسوا

 ١5٧2شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 وام   نیست رهنِ امانده  ی جان

 م یو برگزار میرا بده جان

وام را پرداخت کرده و به خداوند زنده    م،یرا بده  یجان ذهن نیاست. اگر ا یدگ یوام همان  نیما در رهن ا  یذهنمنِ   جان

  ی )مثل مالمت، خشم، الگو  یذهن  یدردها و ابزارها  ها،ی دگیهمان  ییبا شناسا   میتوانی هر لحظه م   گریعبارت دبه   م؛یشویم

 .میخدا زنده شو  تیو ابد تینهای و به ب میریبم  یذهنبه منِ نسبت هاآن ( و انداختن گرانی د ی شدن، تمرکز رو دهید

 :تشکر با

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

را ازطریق ایمیل به  توانید پیغام خود 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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