
 

 

 

552پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 پانصد و پنجاه و دوم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

552 پیغام عشق قسمت خانم مریم از کانادا   

 دل 

 2502شمس، غزل شماره   وان یدمولوی،  

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

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

 گنج حضور  نیو همراهان نازن  زیعز یشهباز یعرض سالم خدمت آقا  با

  ی خواهی : اگر مدیگوی خطاب به من م  ی دل خداوند و زندگ  ریباز شده است. ام  میدل برا  ی واقع   یکه معنا  ست ین  یادیز  مدت

واقع باش  ی دل  باش   دیبا   ی داشته  به   یعاشق  بودن  عاشق  جامه   یمعنو  تمام  انداختن    تیمن  یهاکندن  و  شدن  جدا  و 

 .است  نیدل دروغ یهاخواسته 

 گفتندی مظلومانه م  دند،یرسی را داشتند که اگر به آن نم   ییزهایداشتن چ  یکه بزرگترها آرزو  دمیشنی که بچه بودم م یزمان

خودمان    م،یرتبه و پولدار داشته باشی همسر عال   م، یخانه خوب داشته باش  م،یمسافرت برو  میخواهی . م میکه ما هم دل دار

که دو نفر تالش    شودی هستند. چطور م  داریکه ناپا  هان یهمان نور دل بودند. ا  هان یا  ای. اما آمیداشته باش   ی شغل پردرآمد

حاضر نباشند    یو بعداز گذشت کمتر از شش ماه حت  نشانیرغم مخالفت والدی به هم داشته باشند، عل  دنیرس  یفراوان برا

دل دنبال    ریام  ایکند؟ آی را م  دیجد  یزیهر روز هوس چ  ی که دل  شود ی م   چطور  . حل مشکالتشان سخنان هم را بشنوند  یبرا

 م؟ یدل را داشته باش نیکه ا خواهدی از ما م  ایدل آلوده هست؟ آ نیا

 2263 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو، یمولو

 ی آلوده را پنداشت  نیدل، تو ا

 یدل ز اهلِ دل برداشت الجَرَم



   

  

 

552 پیغام عشق قسمت خانم مریم از کانادا   

دل آلوده پر    ن ی. امیجدا شو  ی همان دل آلوده است که باعث شده ما از اهل دل واقع  میااش کرده که ما همه تجربه   ی دل  نیا

مثلث همانش که همانش با    ات ی. ما همه بارها تجربشودی خاموش نم   گاهچ یدل ه  ن یاز خواستن است. موتور خواستن ا

ما را وادار به    های دگ یدل آلوده به همان  نیکه چطور ا  میدانی. ممیاآفل و سپس قضاوت و مقاومت است را داشته   یزهایچ

  ی چرا برا  یکه چرا فالن کار را انجام داد  کندی و شروع به مالمت م  شودی سرد م   یو بعد مدت   کندی قضاوت و مقاومت م

  شه یمالمت دل آلوده  هم  وت، ارزش داشت؟ موتور توقع، قضا   ایآ  ؟ یداشت  همه اصرار   نیات امورد عالقه   زیبه فالن  چ  دنیرس

 .خواهد ی از خواستن م یخال   یدل، دل   ریروشن است. پس ام

 ۷۷5تا  ۷۷3 ابیات  دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیاز خدا غ

 کاستن یست و کُلَّ  ی افزون  ظََّنِ

 ی گانگیغرق در ب  یعمر  خاصه

 ی شانگ روبَه  ر،یحضورِ ش در

 تر رومده که تا پس  شم یب عمر

 افزون کن که تا کمتر شوم  مَهْلَم

و ناله و نذر    هیو با گر  کندی م   یدگیهمان  کی  یتقاضا  سازد،ی دل آلوده ما را م   شیهاکه با خواستن   یذهنهر لحظه موتور من 

و ناله و    میکنیم  یینمابرآورده نشد، مظلوم   مانیکه خواسته ما را برآورده کند و اگر خواسته  می خواهی دل م   ریاز ام  ازیو ن

 .میکنی م ی شانگو روبه  میدهی فغان سر م 



   

  

 

552 پیغام عشق قسمت خانم مریم از کانادا   

را که به    ی . او دلخواهدی است را نم  یذهنرا که مرکز حکومت من  یاو دل آلوده دهیو عدم آفر  یخود ی دل ما را از ب  ریام  اما

و   یی است که در ما تعهد به فضاگشا  یزمان نیو ا  خواهدی را م ییسوی دل، دل ب  ری. امخواهدی نم شود ی م دهیکش ییهر سو

 .کندی مختلف مقاومت نم  یمقابل باورهادر. و ذهن ما  دیآی وجود مه عدم مقاومت ب 

 1688 شماره  غزل ، مولوی، دیوان شمس

 فتادم   یخودیرفتم ز دستِ خود من، در ب 

 شادم   کیمطلق با خود چه ن یَِّخود  یب  در

 نمیاو نب رِ یبدوخت دلبر تا غ  چشمم

 او گُشادم   یِ چشمها به ناگه در رو تا

متوجه او شدم    دفعهک یقدر مرکز را عدم نگه داشتم که  فضا را باز کردم و باز نگه داشتم آن   یعنیچشم دلم را دوخت    دلبر

 .نشود  دهیدزد های دگیتا دوباره توسط همان  میمراقب آن باش دیکه با یشدم. دل   یمتوجه دل واقع  یعنی

 563غزل شماره  ، مولوی، دیوان شمس

 دار ی دامنش م رِیبه ز  دار،یدلِ ب  نیچراغست ا

 شور و شر دارد   شی باد و هوا بگذر، هوا  نیا از

 ی چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مان 

 درون دل سفر دارد  مینو دهد دا وهیم که

 از کانادا  میمر ممنون،

 



 

 

 

552قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

 ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 ی انتخاب ات یو اب 235۷، غزل 88۷برنامه 

      بنام خداوند عشق      

 235۷ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 گشته دلت چو سنگِ خاره یا

 چاره؟  ستیخاره و سنگ چ با

  انگر یکه نما  رد،یگی انسان با خداوند شکل م  ن یدو طرفه ب  ی گووگفت  ک ی  ایآن، گو  ه یاول  اتیمخصوصاً اب  با،یغزل ز  ن یا  در

 . آوردی وجود مرا به  ییبایز یگو وهم خدا باشد و هم انسان که گفت  تواند ی هاست و مخاطب م آن  نیوحدت ب

 : خداوندا که

ساخته بودم    دهیآگاهانه خود را هماننا  یقرار داده بود   ارمیتولد در اخت  یکه تو از ابتدا  ه یاول  یار یمن با مرکز عدم و هش

 .و دل و مرکز و درونم را مانند سنگ خارا سفت و سخت و محکم کرده دمیکشی را به دل م  ارانه یناهش یو دردها

من    تیبدانم رسالت و مسئول  کهن یبدون ا  آورد،ی وجود مبه   ی توقع و تقاضا از جهان هست  کی  میبرا  ی دگ یکه هر همانچرا

و    ایب  .که عاجزم و ناتوان و درمانده و چاره کارم در دستان توست  دانمی و من م  باشد ی چه م  ی کائنات عالم هست   دربرابرِ

 . سازم باشچاره

 226۹ شماره  تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور  یِایآن در ریدل نباشد غ      

 نظرگاهِ خدا، وانگاه کور؟  دل
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خود    نیبعدم  یاریقرار داده و هشالبقر را  جوع   موردی ب  یهاو حرص و خواستن   های تو انباشتگ  ع یو وس  یی ایو در دل در

و نظر تو را    دید  توانستمی ، که نم خود را کور ساخته بودم   های شدگ تیهومبدل کرده و در غم هم   ی جسم  یاریرا به هش

و در    . ستین  یی که شکست دل خدا  ی و دل  شکندی نم   یی توست و دل خدا  گاهیبودم که دل جا  ن یداشته باشم و غافل از ا

 . داشتم ی به تو گام و قدم برم دن یرس الیپندار و خ

  ارانه یهش  یهمراه با شالق دردها  ها،ی شدگتیهوهم   ییخود اول با شناسا  یو کار کردن رو  یکه کار معنو   دانستمی نم   و

 . آوردی به ارمغان م میها را براکه رها شدن از آن  ردیگی صورت م 

  کردمی ها رجوع مها را داشتم چراکه هر موقع به آن و ترس از دست دادن آن   بردم ی سر مغم و اندوه به  ن یمن در ع  و

 . شدندی محسوب م  میهااندازو ثروت و حساب پس  هیسرما

 220۷ شماره  تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غم   نِیشان از خوفِ غم در عجمله       

 فتاده در عدم  یهست یِپَ  در

که هرچه    گشتمی دنبال عدم و خداوند مکرده بودم که به  میترس  می را برا  یآلدهیا  ،یو عدم مجاز  ی هست  نیمن در ا  و

 . حق ندارد که برنجد  یکس  چیکه هی درحال  .گردمی م  کیبه او نزد شتریدرد و رنج بکشم ب شتریب

 235۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 را؟  هاشهیبا خاره چه چاره ش      

 آنکه شوند پاره پاره جز

 یهاوجود آورده که با هر برخورد و ضربه هرا ب   های دگیهمان  یهاشه یزا شو توهم  هودهیب  یهادل پر از درد و رنج   نیمن با ا  و

بودم که معاشرت و    نیو من غافل از ا  .ختندیری و فروم  دند یپاشی و از هم م   شکستندی کوچک و بزرگ اتفاقات فوراً م
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سفت و محکم    ها راو آن   شوندی پاره مو پاره  شکنندی سفت و محکم خارا م  یهادربرابر سنگ   هاشه یش  نیرو شدن اه روب

 . در آغوش گرفته بودم 

 235۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 بگشاد  ش یتا عشق کنارِ خو      

 بر کناره خت یگر شه یاند

به    ی ها را کنار بگذارم و اجازه دهم که زندگ دردها و رنجش   نیا  ی م یکهنه و قد  یهاشه یاندو من غافل و ناآگاه که اگر  

برا  ی من کمک کند خداوند آغوش عشق را  ن  .دیگشای م   میخود  با  م   رو یو  را    سازدی و خردش مرکزم را عدم  و ذهنم 

 . شوندی م دهران ه یو به حاش زندیگریها مو آن   گرداندی خاموش م

 25۹2 شماره  تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قهرِ خداست   یگفت: رنجِ احمق       

 قهر، آن ابتالست  ست ین ی و کور  رنج

ها  که آگاهم سازد که با آن   آوردی وجود مبه  میدردها را برا  نیهمه قهر خداوند است که ا  هانیو من غافل و ناآگاه که ا 

ا  ام. شده   دهیهمان اله   ن یتفاوت است ب  یایاست و دن  یذهناحمقانه من   یدردها  ن یو  مبتال و    ی من که خود را در قهر 

ناخواسته کور شده  شودی که کور مادرزاد متولد م  ی با آن کس  .شته نگه دا   شیهایسازگرفتار ساخته و در افسانه  او   .

 . خود را کور کرده بودم   میو من با اراده و انتخاب دردها است. 

 235۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 متیآن هَز دیچون صبر بد      

 کسواره یبجست  زین  او
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پوچ و هرزه    یها شه یدر ساختن اند  گریفکر به فکر د   کی در ذهن مشغول و از    موردی ب   یهاو من همچنان به صبر و تعلل

حضور خود    یار یصبر هم استفاده کرده و تنها سوار اسب هش  رمیخ أاقامت در ذهن و ت   نیو از ا  بردم؛ی سر مبه   یذهنمن

 . آن تنها رها کرد و رفت گرنگارن یهانک یو ع  یجسم  یاریشد و مرا با هش

 235۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 شد صبر و خرد بماند سودا       

 حراره  کندی و م دیگریم

و من    درد بکشم.  خواهمی که چقدر م   می که به خود آ  ارانهیفراوان هش  یهادنیمن ماندم و برنامه گنج حضور و درد کش  و

 یاریور کرد و هشمرا شعله   یی وجودش آتش شناسا  یو با حرارت و گرما  د یرس  ادم یکه به فر  ی ماندم و آن عشق درون 

خاص  یام گرمازده  خی ی را با مرکز عدم در وجودم تاباند و به زندگ شآهسته، برکاتمرا به من بازگرداند و آهسته  هیاول

 . و منور ساخت ی مرا نوران نیبو چشم و گوش و دل عدم   دیخود را بخش

 1308شماره   تیششم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 بر زند از جانِ کامل معجزات      

 اتیجانِ طالب چون ح رِیبر ضم

درونم را باز کنم و درد طلب داشته باشم و طالب زنده شدن به    یو من آهسته و آهسته دانا و آگاه شدم که اگر فضا  

اله   رییرا تغ  امی خداوند که زندگ  به    یهاانسان   ا ی  ی خود زندگ  او، ازطرفِ   ی دهد؛ در درونم معجزات عشق  زنده شده 

لحظه به  به لحظه  ی و زندگ  اتیگونه که حکمک خواهد کرد همان  منو به    رخ خواهد داد.   زیعز   ی خداوند ازجمله موالنا

 . میکنی و معجزاتش را در درونمان مشاهده م رسدی درونمان م 
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 235۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 مؤذَِّن یامام ا خت یبگر      

 فرورو از مَناره خاموش 

 که ن یمناره مسجد رفته بودم و به اذان گفتن مشغول. بدون ا  یبود که بر باال   یذن ؤمانند همان م  امی داستان زندگ  و

را در دردها و در    تمییو خدا  ستی بدانم که امام جماعت در مسجد درونم ن  کهن یو بدون ا  ست؟ یاذان چ  یبدانم معنا

 . ه بودمرا راه انداخت ینذهمن یو سروصدا اهویهمه ه  نیو ا ده یها پوشانرنجش 

 1113 شماره  تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش   لتی وس  یهر چه صورت م       

 بحر، دور اندازدش  لت یوس زان

  رون یدرد مرا ب  لهی همان وس  قیخداوند بروم ازطر  یسوه را که انتخاب کنم که با آن ب  یذهنمن  لهیدانستم که، هر وس  حال

چ یشده بدون هگشوده   ی : که فقط تو با فضادیگوی م   رتشیدارد و قانون غ  رتیخداوند غ  ییکتای  یی ایو در  . اندازدیم

 . ی برسان   یعشق و زندگ  ییکتای یایخود را به در  یتوان ی م ی دگیهمان گونه 

 12۹6 شماره  تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد دهان  نیریچون از آن اقبال، ش      

 مُلکِ جهان ی شد بر آدم  سرد

و عدم سازم و    ی خال  های دگ یدرونم را باز و گشوده نگه دارم و مرکزم را از همان  یی که فضا  ی دانستم: وقت  جه یدرنت  پس 

اقبال و خوشبخت   زیشکر و صبر و پره ب  یداشته باشم،  و عشق و    سببی ب  یبرکاتش که همان شاد  لهی وسه خداوند، 
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ام  و از عالقه   کند ی جهان سرد م   نیا  یها ی دگ یبه همانت و دلم را نسب  گرداند،ی م  نیریآرامش درون است کامم را ش

 . شودی آفل و گذار کاسته م یایدن نی ا ی به مُلک پادشاهنسبت 

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م یشخص   ی کائنات سرگرم کاراست زندگ یمنتهای که خرد ب  ی : وقتان یو در پا

 308۷شماره  تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست یز غم مُرده که دست از نان ته ی ا      

 ست؟ ی ترس چ نیا  میچون غفور است و رح

 . دیو سالم بمان  یانرژ پر

 ممنون، خدا نگهدار شما  ی لیخ

  از زاهدان   ،یزهرا سالمت

                



 

 

 

552قسمت پیغام عشق   خانم نرگس از نروژ  

          با سالم و عرض ادب

              : حضور با مطلعگنج   ۷88چراغ و نکاتی از برنامه 

 ۷28مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کُشدی آنکه ما را م  ارِیو  میشیدشمنِ خو

 کُشد یم ایو ما را موجِ در مییایدر  غرقِ

 :خواستم با یاران معنوی خودم به اشتراک بگذارمکننده بود و می دیوان شمس، برایم کمک  ۷28از غزل  

 :این چراغ و نکات، برداشتی است از توضیحات آقای شهبازی از بیت

 ۷28مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 علَمُونْ یَ ی قَوْم  تَ یْلَ ایکُشتگان نعره زنان 

 کُشدی م دا یدلدار و پ دهدی صد جان م هیخُف

 :فرمایدسوره یس است که می  2۷و  26که برگرفته است از آیات  

          2۷و  26، آیات (36)  قرآن، سوره یس

     «(2۷) الْمُکْرَمِینَبِمَا غَفَرَ لِی رَبَِّی وَجَعَلَنِی مِنَ  (. 26)  یَعْلَمُونَ قَوْمِی  لَیْتَ یَا قَالَ قِیلَ ادْخُلِ الْجَنََّةَ  »

شد» درآی  :گفته  بهشت  می  :گفت  .به  من  قوم  کاش  زمره    (.26)  دانستندای  در  و  بیامرزید  مرا  من  پروردگار  که 

 «.( 2۷) آورد شدگان درگرامی 
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شویم، با فرستادن هشیاری و برکت به جهان، نعره عشق  صورت هشیاری ناهمانیده می فکان وقتی به در این لحظه با کن 

یا لَیتَ  »چراغ    .کندشویم و زندگی در نهان ما را به خود زنده می هشیارانه واهمانیده می   دهیم و با شناسایی و دردسر می 

ذهنی خودمان  های منهای ذهنی دیگر و هم پارازیت های بیرونی یعنی من توان دربرابر هم پارازیت را می   « قومی یَعلَمون

 .به کار ببریم

خواهد ما را به قضاوت، مقاومت، مالمت، حس گناه، نگرانی، اضطراب یا هر  وضعیت بدی ذهن ما می   در زمانی که براثر

دانست،  خواهد فضا را ببندد، می ذهنی من که می که ای کاش من عنوان هشیاری با گفتن این درد دیگری بیندازد ما به 

 .داریمفضا را گشوده نگه می 

فهمد،  دانست، نه به این معنی که او نمی کاش می که ای را تحریک کند با گفتن این خواهد ما  که فردی در بیرون می زمانی

واکنش بودن و گشودن فضا و فرستادن موج آرامش و برکت؛ یعنی فضا را گشوده نگه دار و بگو من  معنی بی بلکه به 

شود تا  خشمگین می   گذارد مثالً ذهنی خود را به نمایش می که کسی من زمانی   .دانستندبرکتم را فرستادم، ای کاش می 

دانست که  کاش می که ای دهد که ما واکنش نشان دهیم باز ما با گفتن این ما را نیز خشمگین کند و یا واکنش نشان می 

کردند ولی درواقع  دانستند چه بسا ما را یاری می دهیم. چراکه اگر می من باید فضا را گشوده نگه دارم، واکنش نشان نمی 

  ذهنی خودمان عامل شیطان هستند و نی ازجمله من های ذهمن

 1222و  1221مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، ابیات 

 چون عاجز شود در اِفتِتان  وید

 انیاِنس  نیاو ز  دیجو  اِستِعانَت

 یی اریبا ما،  دیاریشما  که

 یی جانب دار دییما جانبِ 



 

 

 

552قسمت پیغام عشق   خانم نرگس از نروژ  

که نگران  زمانی   واکنش وادارید تا از نوکری من خارج نشود. شود پس او را به  که این انسان دارد از بندگی من خارج می 

از لحظه خارج می می ببرد و تمرکزمان را روی کس  ذهنی می که منشویم، یا زمانی شویم یا  خواهد ما را به مقایسه 

می  بگذارد،  من دیگری  کاش  می گوییم  من  می ذهنی  حفظ  لحظه  این  و  خود  روی  را  تمرکز  و  که  زمانی   .کنیمدانست 

گوییم کاش  آورد، می مان هزار دلیل برای عدم اجرای تعهدمان می ذهنیخواهیم قانون جبران را رعایت کنیم و من می

دانست، یعنی او  ذهنی می کاش من  .کنیمدانست و فضا را گشوده نگه داشته و به تعهد خود عمل می ذهنی من می من

در این لحظه دو    .یید و یا تعریفی از خود بگیریمألید کنیم و نه از آن تداند تقذهنی که نمی داند پس ما نباید از مننمی 

ذهنی و دیگری در آبِ همانیدگی و  درب وجود دارد، دربِ آتشِ شناسایی، ناهمانش، درد هشیارانه و کوچک کردن من 

کنیم نه دربِ ش را انتخاب می ذهنی دربِ آتداند، برخالف نظر منذهنی نمی ها؛ با گفتن منیید و پُز گرفتن از همانیدگی أت

 .آب را

شویم، وقتی  شود ما از جنس خدا می که عینک همانیدگی برداشته میشده این لحظه بهشت است، زمانی فضای گشوده 

دانست،  کاش می خورد هستیم، نباید واکنش نشان بدهیم و با گفتن ای ایم یا می در وضعیتی که از نظر ذهن صدمه خورده 

گوید:  ذهنی به ما می ذهنی عینک مالمت یا واکنش یا خشم را به چشم ما بزند چون من گذاریم منبندیم و نمی نمی فضا را  

دانست که من نباید فضا را ببندم، پس  کند ولی با گفتن کاش می داند و ما را به فضابندی و واکنش تحریک می او می 

کنیم، چراکه با نفرین یا فضابندی  کردند، ما هم نمی ح نفرین نمی طور که حضرت مسیداریم و همان فضا را گشوده نگه می 

 .شویمما خود از جنس وضعیت، اتفاق یا نفرین می 

گوییم ای کاش  داریم، معادل آمرزیده شدنِ ماست چون گناه، یعنی همانیدگی. پس می ذهنی را برمیوقتی عینک من 

ها را خدا برداشت و آمرزیده شدیم و با خدا در این کار ام و عینکدانستند که فضا را بازکردهذهنی من یا دیگران می من

می  فضاگشایی همکاری  یکی با  زندگی  تا  عینک کنیم  عینک  یکی  برداشتن  موقع  همانیدگی  با شناسایی  بردارد.  را  ها 
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د و نعره عشق  دانستن گوییم ای کاش قوم من می موقع می اطرافیان خواهند گفت که نه این کار برخالف باور ماست، آن 

 .شومطور پنهانی به زندگی زنده می میرم و به ذهنی می دانستند که من دارم به منکاش می   گوییم ایزنیم و می و خرد می 

 گنج حضور  ۷88برگرفته از برنامه 

     با عشق و احترام 

      نرگس از نروژ 



 

 

 

552قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 به نام خدا 

های خانة دلمان را با صبر و شکر و پرهیز محکم بنا  آموزد اگر با زندگی همکاری کنیم و ستون درود بر موالنا که به ما می 

 .شویمالمَنون روزگار می  کنیم، کمتر دچار حوادث رَیب

 1635دوم، بیت شماره مولوی، مثنوی، دفتر 

 آرد دگر ی آب را در چشمه ک

 مثلِ با فضل و خطر؟  ی من ب  جز

 معنی بزرگجا به در این  :خطر

تواند به ما کمک کند؟ ما امتداد هشیاری هستیم و نظیر ما در این جهان نیست.  چه کسی به غیراز خود ما، با تسلیم می 

 .انبساط فضا باز کنیم تا نیروی زندگی آب را از چشمة ما بیرون بیاوردما بزرگی و دانایی خدا را داریم. باید به حکم 

 30۹5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره 

 باز کن  وسفی ی سو  چهیدر نیه

 آغاز کن یاشکافش فُرجه  وز

  تماشا: فُرجه*

چیز سکوت را تماشا کنیم، هیچهرچه زودتر ذهن را خاموش کنیم و دریچة این لحظه را باز کنیم، از شکاف بین فکرها  

 .رساندیت و زیبایی و اصل ماست نمی یاندازۀ سکوت ما را به یوسف که نماد خدابه 
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 1651مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 هر دلی را سجده هم دستور نیست 

 هر مُزدور نیست  قِسمِ  ، رحمت زدِمُ

که با طلب و همکاری ما و تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه  ذهنی و ستایش زندگی سجدۀ خدا است  خَم کردن سرِ من

های ذهنی مزدور  ها قسمت من دهد، این عنایتگیرد و خدا با آرامش و شادی و خِرد و قدرتش مزد ما را می صورت می 

 .کنند نیستها سجده می که با نیَّت زیاد کردن همانیدگی 

 16۴3مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره 

 فار هم در دست نیست لیک استغ

 رمست نیست هر سَ قلِ توبه نُ ذوقِ 

اعتبار و سست است، توبة واقعی مثل نقل شیرین است و ذوق رهایی از همانیدگی  ذهنی بی توبه و تقاضای بخشش من

 .پذیر نیستراحتی و بدون درد هشیارانه امکان و رسیدن به خدا را دارد، اما به 

 16۷۹ره مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شما

 ر این نشانها گویدش همچون شِکَ

 دگر  صد نشانیَِّ  ؟ این چه باشد



 

 

 

552قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

شود و زندگی طعم شکرینش را به ما نشان  افتد، انرژی هشیاری آزاد می همانیدگی می   با پرهیز و درد هشیارانه وقتی یک 

کند و هزاران نشانی و چراغ  می لحظه فضا باز  به ست که لحظه های شیرین و گویا مقدمة راه انسانی دهد، این نشانه می

 .شوددیگر برایش روشن می 

 3603، بیت شماره ششم مولوی، مثنوی، دفتر  

 شوری از درون   آن زمان یک چاهِ

 شیرین از برون  بِه زِ صد جیحونِ 

شکر و  رسیم و با صبر و  کنیم به آب شوری که نماد درد هشیارانه است می وقتی با فضاگشایی چاه درون خود را باز می 

یید  أها، مثل نیاز به ت رضا آن را می نوشیم تا به دام مزد خدا بیافتیم. این آب شور صد برابر بهتر از آب شیرین همانیدگی 

 .آید استو توجه و یا هویت گرفتن از پول و مقام و مشروبات الکلی و یا همسر و فرزند که از بیرون می 

 1502 شماره بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 زدمُ یش را تسلیم کن بر دامِخو

 د زخود چیزی بدزُوانگه از خود بی 

 1626 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت شماره

 ستقیم ت است و مُعلَّ من بی  کارِ

 ای سَقیم  ، تهست تقدیرم نه علَّ
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کند و یا  می پول است و گریه های ذهنی ما کار ندارد که بگوید این شخص بی سَقیم یعنی بدبخت، خدا و زندگی با علت 

آید، زندگی مستقیم با دل ما کار دارد که آیا مرکز ما عدم است؟ و یا  آن شخص باسواد است و سوادش به کار من می 

 .ذهنی کار نداردهای منها هستیم؟ تقدیر خدا به تدبیر و حیله بیچاره و درماندۀ همانیدگی 

 652مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 نداند ریکند بنده و تَقد ریتَدب

 خداوند نماند  رِیبه تَقد ریتَدب

 363مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره 

 کُشی اندر دلش این چنین آتش 

 دیدۀ کافر نبیند از عَمَش 

 کوری :عَم*

های ما را خاموش  همانیدگی ذهنی را جدی نگیریم و فضا را باز کنیم زندگی آتش  خدا مستقیم با دل ما کار دارد و اگر من 

 .بیند و کور استها نمی ذهنی با دید همانیدگی کند، هرچند که من می

 36۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره 

 ایداننده  داند دلِ چون نمی 

 ؟ایهست با گردنده، گرداننده 
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گردد چون  ها می حوش همانیدگی وحول خواهی، باید فضا را باز کنی و چون و چرا نکنی، انسانی که  اگر دل داننده می 

گرداند و  ای وجود دارد و کائنات را می داند پشت هر باشنده و جسمی که در گردش و حرکت است خرد و گردانندهنمی 

 .ذهنی ما هم نمایندۀ شیطان استای که مقاومت کرد و روح را ندید، شیطان است و من تنها باشنده 

 1۴35ماره مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ش

 ولَدستیُکه او لَمْ  نوری غرقة 

 زدست یآنِ ا ولَد یُلَمْ   لِدیَ لَمْ

زاد و نه  هشیاری گنج مخفی بود که از پُرَّی چاک کرد و خاک جسم ما را غرقة نور الهی و عدم کرد، این هشیاری نه می 

 .اشاره به سورۀ توحید دارد «ولَدیُ لَمْ   لِدیَ لَمْ »شود و نظیرش در جهان نیست. زاده می 

 1۴36، بیت شماره سوممولوی، مثنوی، دفتر  

 ییبجو، گر زنده ی عشق   نیرَوْ چن

 یی وقتِ مختلف را بنده   ورنه

پس ما که امتداد هشیاری هستیم باید هشیاری حضور را بجوییم و در زمان و مکان توقف نکنیم و با توجیهات ذهنی  

های مختلف نشویم. تنها مشتری ما خداست که دنبال دل خالی شدۀ ماست و ما باید تنها به او پناه ببریم  بندۀ همانیدگی 

 .بیندازیمو هر همانیدگی را که مثل آهن داغی در دست ماست زودتر  
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 1۴6۴و  1۴63شماره ابیات مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 ی ماست اهللُ اشْتَر یَِّمشتر

 برتر آ نیه یغمِ هر مُشتر از

 است   تو ویانِو که جُ جُ  یمشتری

 تو است   آغاز و پایانِ مِعالِ

 دنبال خدای ذهنی نرویم، مشتری واقعی ما خداست. با عینک همانیدگی به 

     

عشق و پناه  چیز خود را بند دنیای آفل نکنیم، جز  و ما باید عالم آغاز الَست را که به زندگی بلی گفتیم، بجوییم و با هیچ 

 .بردن به عدم که پایان ماست

 2۴36مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را 

 ی دادم تو را، باشد که با ما خو کن یینهییآ

نشاند، من که از  می کشد و بر تخت سلطانی  ها بیرون می این بیت موالنای بزرگ قدرتی دارد که مرا از چاه همانیدگی 

کنم،  ها سیاهش می ای در مرکزم دارم چرا با غبار همانیدگی ینه یروم؟ من که آها می سوی جسم ام چرا به عدم زاده شده 

  ایم، قاضی هستیم یا چراغ؟از خودمان بپرسیم آیا ما خوی خدا را داریم؟ ستَّاریم، بخشنده

 :فرمایدو حافظ می 
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 122اره ، غزل شمغزلیاتدیوان  حافظ،  

 گرت هواست که معشوق نگُسلَد پیمان 

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد 

خواهی این رشتة وصل قطع شود، سر رشته را که تسلیم دربرابر اتفاق این  اگر هوای معشوق که خداست را داری و نمی 

 .لحظه است نگهدار تا خداوند هم تو را در دام مزدش ببیند و مورد عنایتش قرار دهد

 : فرمایددر آخر موالنا می و 

 16۴0مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 تعلَُّق به تو دارد سرِ رشته مگذار نیا

 کژِ کژ باز، مکن تا نکنم یمباز، ا کژ

بیرونی ما بستگی به خالی کردن مرکزمان دارد، منهمة وضعیت  بیند و غلط فکر  رَونده است، غلط می ذهنی کج های 

شده عمل کنیم تا خداوند دانا دستمان را  ذهنی فکر و عمل نکنیم و از فضای گشودهرود، پس با من می کند و غلط  می

 .بگیرد

       با سپاس از برنامة گنج حضور و همیاران گرامی

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

ازطریق ایمیل به  توانید پیغام خود را  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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


