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859 پیغام عشق قسمت علی  یآقا  

 و همه دوستان  یشهباز  ینام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقاه ب

  گنج حضور  9١۶از برنامه  ی اتیاب

 ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَالووز بهشت یمرادی ب

 سرشت خوشْ  ی شنو ا  الْجَنََّةحُفََّت  

 لشکر  شرو یپ آهنگ،ش ی قَالووز: پ*

و عدم شده، اما    ی خال  یل یکه مرکز خ  کنمی و اوضاع آرام است فکر م   ست ین  ی اتفاق   یمتوجه شدم وقت   ،یربه شخص تج  از

پشت سرم    ی کس  ی که نه هنوز مرکزم پر است، وگرنه وقت  نمیبی م  شود، ی به ظاهر بزرگ سبز م   ای اتفاق کوچک و    ک ی  ی وقت

 .آمدی حس تکبر و توقع و تنفر در من باال نم زد،ی بوق م

شوم،    یموضوع خال   کی  نیاما اگر از هم  کشمی م  ارانهیو درد هش  دهمی نم  نشانمرحله رشد کردم و واکنش    کی درسته که  

ن  ی بعد از حل شدن ا  دیکشم، پس اگر صادق باشم نباب   ارانهیکه من بخواهم درد هش  دیآی همان حس باال هم نم  ی حت  گرید

  شه یبا من م  کانیکه از طرف نزد  ییهایچه برسه به تند  گریاست د  زیبوق ناچ  ک ی  نیبوق فکر کنم تمام شد و رفت. حال ا

  گر یها و دو از دست دادن   ینامراد  ایکه از من دارند و    ییهاتوقع   ایو    شنومی که م   ییو مخالفتها  نیو نقد و توه  رادیا  ایو  

 .که هنوز سبز نشده ییزهایچ

  گر ید ی خودش و صالح خودش، من را با نامراد ی عال  ی از راهها ی پس خدا کند من توهم عدم بودن نداشته باشم و زندگ 

بحال    شوم. و خوش   ی خال  ییو دورو  ییو تنفر و قهر و خشم و تکبر و طمع و حرص و خودنما  جانیروبرو کند تا من از هر ه

حاضر و گوش به    ،یمراداز صبر کردن و پشت سر گذاشتن آن نا  پسکند و    ییرا شناسا  یکه نامراد شود و نامراد  یکس

 هان یزنده شدن آست  یبرا  دیپس با خسته نشود و با خدا ارتباط داشته باشد،  یباز  نیباشد و از ا  یبعد  ی نامراد  یزنگ برا
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بکشاند،    یذهنما را به من  تواندی م  یسرماخوردگ   ک ی  یبود. حت   یمرادی ب   کیبه    شدن  میرا باال زد و هر لحظه آماده تسل

  ه ها، پول و خانه و شغل و خانوادانسان   ، یجسم  الیها، امو ادعا   هادانم ی مثل باورها و م   یزیچ  چیرا متوجه شدم اگر به ه  نیا

ما با خدا همسو و هماهنگ شده و   رون یو درون و ب ست یو درد ن  یمرادی به ب یازین گر یباشم، د دهینچسب گر ید یزیو هر چ

. و اگر  میرا تلف کرده باش  گرانیو با حرص، خود و د  میادهیکه به آنها چسب  ییهایی نه دارا  شوند،ی ما برکت م  یهاداشته

  ی ها ورزش معنوو انبساط با آن   یی که آنقدر با فضاگشا  را یز  د،یآیبرکت و عشق به حساب م  گر یباشد، د  یی مرادی هم ب

 .اندنعمت شده   مانیکه برا میکرد

  ارانه یدرد هش  دنی و کش  زیو شکر و صبر و پره  یی آن قضا و اتفاق را با شناسا  ی و بجا  میشدن نداشته باش  مرادی پس توقع ب 

 . مینیبه سمت خدا رفتن بب  یبرا  ییای و همه را باز میریبپذ

  ث یحد

 « النََّارُ ب الشََّهَوَات ب الْمَکَار ه  وَحُفََّت الْجَنََّةُ حُفََّت  »

 .«شده و دوزخ در شهوات ده یپوش ندیناخوشا یزهایدر چ  بهشت»

 ۳۶8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بَال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازک شد به ب  تا

 ی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی : موجودجَهاتی ب*

و اصل خود را در چه    ی ما را متوجه کند، خداگونگ   خواهد ی م   یکه زندگ   کندی م   اریباال ما را هش  تیمثل ب  یدیکل  ت یب  نیا

  یاو به آن ضربه   ردیگی را هدف م  ی جهت  نیا. بنابر میمحدود کرد  یزی خود را در چه چ  یتینهای و ب   میخرج کرد  ییزهایچ

پس درسته   م،یآزاد کن تیبا رضا ارانه یدرد هش  دنیو صبر و کش یی و با شناسا  ارانهیتا خود را از آن زندان، البته هش  زندیم
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و روا نداشتن    ی شی اندو تلف شدن در حرص و طمع و حسادت و کم  تیما از محدود   ی آزاد  یاست برا  ی که درد دارد اما نعمت 

 .یدیو کاذب و تقل  یقلب من ت یدردها گر یو د

   ١۳۲9 بیتدفتر اوَّل،   ،یمثنو ،یمولو

 کبود  شهی ش ی چشمت داشت  ش یپ

 نمود ی آن سبب، عالَم کبودت م  ز

 ١۳۳٠ بیتدفتر اوَّل،   ،یمثنو ،یمولو

 ش یدان ز  خو  یکبود ن یا ،ینه کور گر

 ش یرا بد گو، مگو کس را تو ب ش یخو

هر    دیبا  کندیاست که فکر م  ییهانک یدر ما شکل گرفته که پر از ع  گرید  ی که من  میشی متوجه م  میو تسل  ییفضاگشا  با

و خود    میکه از او کمک بخواه  میکند و ما هم عادت کرد  ت یما بگذارد و ما را هدا  ل یجنس اص  یرو  داندی کدام را که صالح م

 .میهست یتقلب  نآن م میکنی و فکر م میبرد اد یرا از  لیاص

و اطالعات    ریو تدب  دانمی را با دانش و م   یزی و هر چ  میکور شد  بایرا گذاشته که ما تقر  هایدگیو همان  نکیما ع  یاو آنقدر رو  

و حسادت    سهیآن را به چشم ما بزنه تا ما با رقابت و مقا   دیدارد که با  ی نکی. مثال عمینیبب  دیاو با  دهیپوس  یهانک یو خالصه ع

را    گرانیو پز دادن و آدم حساب شدن د  یی که با خودنما  میبزن  گرید   ی نکیبدست آوردن آن، ع  او ب  میبه دنبال پول باش

ها خواسته   ن یبه ا  میکه اگر نرس  ترساندیکه ما را م  گر ید  ی نکیو خالصه، ع  میریو توجه بگ  میشو  قیو تشو  میاریبدست ب

 .میرا تلف کن گران یو خود و د میو مسئله و مانع درست کن مینیرا بد و دشمن بب گرانید
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 ۳٠۳8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  من ینبود، ا  بتیهمان ع گر

 فاش  زی از تو گردد ن  بیآن ع  بوک

 بسا، باشد که  ی بوک: ا*

 م، ینیبی م   یزیو هر چ  یولع، قهر، مردم آزار  اد، یاعت  ، یخساست، شهوت ران   ، یش یاندتنفر، حرص، طمع، کم  گران، یدر د  اگر

ما    ی با اتفاق   یکه زندگ  رایز  م،یبه زبان آنها را مالمت کن  ایو در ذهن و    میو از آنها برتر هست  میما آنها را ندار  میفکر کن  دینبا

خودمان    ارانهیاگر هش  ی. ول آوردی در م  یکه پندار کمال ما را از پا  رایز  م،یشوی م   ریالبته ما غافلگ  و  کندی را با آنها روبرو م 

که به صالح ما است، ما را روبرو    یپس با قضا و کن فکان   میرا داشته باش  نهایممکنه ما ا  :مییبگو  ی به زندگ  میشو  میتسل

  م ی به درون خود بزن  رجه یفورا ش  م،یدید  ی در کس   ی رادیهر ا  حظه ل  نیآنها باز شوند. پس از هم  ی کن تا با کمک خود زندگ 

 .میالمنون برداشته باشب یانداختن آن بدون ر ی و قدم اول را برا می و صادقانه با آن روبرو شو میکن دایتا آن را در خود پ

 ۴۶٧8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 من باشد که رُو آرَد به من جان 

  ی و تمام  یو عشق را با کل هست  سببی ب  یشده و شاد  ی کیبا خدا    یذهناز من   ییتا بعد از رها  میجهان آمد  نیبه ا  ما

  م یشوی است، بعد از آن متوجه م  های دگیو انداختن تمام همان  ی کار ما زنده شدن به زندگ  ن یپس اول  م،یشو  کیموجودات شر

 .دارد ی چه طعم و حس  لیاص  یکه زندگ 
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   ١8١ بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کار 

 ١8۲ بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 زمان کی  یر صد سال، خواه د خواه 

 امانت واگُزار و وارهان نیا

 گزاردن: انجام دادن، ادا کردن*

با سبز شدن    یعنیلحظه انداخت و به آن رحم نکرد،    کی محکم در    یو با تعهد   ق یعم  ی با شناخت   شودی را م   ی دگیهمان  هر

آن را    ی زندگ  زیو پس از آن با صبر و پره  ی دگیهمان  ن یا  دن یکه شکر، بابت د  م ییآن به خدا بگو  یی و شناسا  ی دگیهر همان

توجه    گریمنظور در ذهن است و پس از آن د  ز،ی. البته باز کردن هر چمیادهیببه آن نچس  گریکه ما د  رایز  کند،ی از ما باز م

را    ی قیحق  ی و زندگ میبکشاند. حال انتخاب با ما است که زود به اصل خود برگرد  یی د و ما را به گداجلب کن تواندی ما را نم 

 .میندازیکار را پشت گوش ب نیهمترم  نیکه وقت هست و ا میتوهم داشته باش ،یجهان  نیتا آخر عمر ا   ایو  میآغاز کن

 ی با سپاس از همه، عل
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        با سالم و عرض ادب

 ۲5۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خنده را  نیا یچند نهان دار

 مه تابنده فرخنده را  آن

جلوه نکردن    لی مشاهده تمام دال   یاز درون انسان برا  یو اسکن   یار یبا هش  یاریصحبت هش  9۲٠و برنامه    ۲5۳  غزل

 . در انسان است سبب ی ب  یشاد

پندار  ینگاه به  پ  دیذهن، صد من حد  یسازکمال، سبب   موشکافانه  در  زندگ   وستنیو شرم ذهن  از    ی طلبمراد  ،ی به 

پندار کمال،    نی به ا  دنیرس  یبرا  یذهنمن  یمختلف در وجود ما و مرادطلب   یهاکمال از جنبه   پندار   یبررس  ها،ی دگیهمان

به    دنیرس  یحت   یعلت و معلول برا  نشیو پندار کمال و چ  دیصد من حد  اثر در  یذهنمن  ی. آبرو یمعنو  نهیدر زم  یحت

 . حضور

از    یمرادی ب  کهن یا  افتن یو در  هایمرادی ب   اثر  فکان درقانون کن   ریمختلف پندار کمال ز  یهاقسمت  یی و شناسا  ی جراح 

 .در خود است ی خنده زندگ افتنیو باز کردن فضا و  ی از زندگ افتنیمراد  نیجهان، ع

 ۲۶۶۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی حاضر است، آنجا که هست فتیحر

 یشرم دار  دیگر بگو کنیول

داشتن پندار کمال    کهی صورت . درردیگی خنده ما را م   یجلو  تیوضع  اینقص ما    ش یو شرم ذهن و نما  یسازبا سبب   ذهن

و قانون   یاز جهان، خارج شدن از کارگاه زندگ یمرادنا  اثر در   ،یمنف  جاناتیه  صورت ه و بلند شدن ما ب دیو صد من حد
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را به کائنات   یزندگ   یکه با تشعشع خود، شاد  میما هست  نیم ایزنده شو  یاگر ما به زندگ   کهی صورت فکان است. درکن

 .میدهی ارائه م

 ۲5۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بدان است در آسمان  بسته

 را  ندهیبکشد چون تو گشا تا

ما را    ندهیگشا  عنوان  به   ی زندگ   جه ینتاز جهان است، در   دن یآسمان درون بسته است، چون حواسمان به کام رس  اگر

. و تمام  میندازی و ب  یی کمال خود را شناسا  از پندار   ی قسمت  ،یاریهش  له یوسه ب   تیو رضا  ییتا با فضاگشا  کندی م   مرادی ب

ما به ما    ییبا فضاگشا یاند و زندگ اجسام انداخته   یرو  شتباهاًعشق را ا  نیا  ی هستند ول   یاصل عاشق زندگها درانسان 

نور درونمان را    ی لحظه غذا  ن یا  د یجهان و ما با  نیشده است، نه در اگشوده   ی در فضا  ی که کام واقع   دهدی نشان م

 .را یجهان ن یا ی نه غذا م،یبخور

 ۲5۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 لست و صنم حاضرست وصا روز 

 را  ندهیمپا مدَّت  آ چیه

  ، ی هم به خود و هم زندگ   ،یذهنفقط با صفر کردن من  م،یچراکه ما خود او هست  ست،ی لحظه، لحظه وصال ما با زندگ   نیا

در اطراف    ارانهیصفر شدن مستلزم صبر، درد هش  نیمرتعش شود. ا  رونیدرون از درون ما به ب  یشاد  نیتا ا  میلطف کن

لحظه و    نیشدن ما در ا  تیو ابد  تینهای آن ب   جه یاست و نت  ارانهیش و ه  تیبا رضا  یدگیاز جهان و کندن از همان  یناکام

 .رونیاز ماست به ب ی زندگ یگشوده شدن کف سخا
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و علت و معلول ساخته، فضا باز    یسازن با سببکه ذه  ییاطراف ماجرا  میریگی م  ی از زندگ ییکه با فضاگشا  ی آرامش   با

  ی ساز  یلحظه با نف  نیو در ا  میکن  افتیاز درون در  یغام یپ  میتوانی م  دن،یجه  نی. با امیجهی ماجرا م  نیو از ا  میکنیم

و حس عدم    ریکه ذهن با کشاندن ما به ماجرا ما را تحقچرا  م،یشوی متحد م   یو با زندگ   میشوی نم  یذهن دچار شرم ذهن

  دهیهمان  یفکر  یهاجهت   یی با شناسا  میتوان ی و م  میهست  ی لحظه از جنس زندگ  ن یا  کهی حال. درکندی م  نیبه ما تلق  تیکفا

 .میقائم شو ی زندگ یشدن و باز کردن فضا رو جهت ی و درد دهنده، با ب

 ۳۲١۴ بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 کمال  پندار   بتَّر ز  ی تلَّع 

 داَللو ذُ ی تو ا  اندر جان   ستین

 ۳۲١5 بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعج ب  نیتو ا ز  تا

 ۳۲١۶ بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ستبده   یریخانَاَ  سی ابل ت علَّ

 هر مخلوق هست  در نفس  ،مرض نیو

به پندار    دنیرس  ی برا  ها، یدگیاز همان  ی و مراد طلب  یدر درون ما، قرار طلب   ی قیحق  یعدم جلوه شاد  ی ذهن برا  یهاله ی ح  از

  م یشوی به صورت من بلند م  ی گشوده شده است اما وقت  ی مراد و طلب در فضا  میشوی متوجه م   یمرادی کمال است که با ب 

در    شود، ی بشو و م  د یبگو  خواهد ی م   یذهنچراکه من   ست؛ یزندگ  کارگاهشدن از    رون یخود ب  ن یا  م،یکه خود را کامل کن

 .شودی بشو و م  دیبگو ی تا زندگ میشو قضاوت ی و ب   مقاومتی ب م،یصفر شو دیما با کهیصورت
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و باال آمدن به    یخواه و خود   ینیبخود   نیتا ا  میفضا باز کن  م،یصفر شو  م،یبکش ارانهیو درد هش  میزحمت بکش  دیبا پس

من کاملم و عقلم    نکه یهست و ا  دانمیمن م  ،یذهنمن   یماریب.  رود  رون یاز ما ب  ، ین از جهان مادو کام گرفت  ی صورت ماد

 .می برود تا به خدا زنده شو دی کل پندار کمال و عقل آن با کهیکامل است، در صورت

 ۲9۳5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مطلق  یِّستی تو هست ما را، بر ن ی بست

 یمرادی مراد  ما را بر شرط  ب  ی بست

  ی مرادی که در برابر ب   میاست، پس ناظر باش  یمرادی است در ب   یو مراد ما که زندگ  میهست دار  میشوی م  ستی ن  یوقت  ما

 .می برو ی زندگ یبه سو  یصورت زندگه و ب میباش ی که از جنس زندگ میفضا باز کن

  میکنی م   ییرا شناسا  رییو عدم تغ  یآگاه  ش یردن، افزادر درک، عمل کردن، صبر ک  یذهنعدم کردن مرکز، مقاومت من  با 

خود    اریو اخت  کندی موالنا چگونه در ما صدق م اتیکه اب مینیبی و م  میکشی و عقب م  میدهی نور افکن قرار م ریو خود را ز

 .میکنی خود م   ریمس لوحه و صبر را سر  میدهی موالنا م اتیرا به اب

است    زیچ  نیمهمتر  نیو ا  م یرا ببخش  گرانیخود و د  کندی م  جابیطلب در ما ا   نیو ا  شودی م  ترق یصبر، طلب در ما عم  با

  ل یکه دارد به ما تحم  ی . چرا که پندار کمال با ناموس بزرگ میو فراموش کن میریبگ  اد ی  م،یدر گذشته کرد  ی و اگر اشتباه

  ن یدر ا  میستی ما مجبور ن  ی حال ما خراب شود ول  خواهد ی و م   مینبخش  و   میعمل نکن  دیصد من حد  یاقتضا  ریغ  کند،یم

  یی ، شناساما آورده  یبرا  تیکرده و محدود  لیاش را به ما تحمسلطه   یدگیهمان  کی  مینیبیو اگر م  میجبر پندارکمال بمان

 .میشوی م  یک ی ی و با زندگ میکنی و فضا باز م میاندازیم م،یکنیم

 .از پندار کمال ناز کردن آن است  یگرید جنبه
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 5۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شکر  دیکردن خوشتر آ ناز

 که دارد صد خطر  شیکم خا ک،یل

 5۴5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از یآبادست آن راه ن منیا

 و با آن ره بساز  رینازش گ ترک 

  یی که فضاگشا  ازیدارد، هر طور شده با راه ن  یادیناز کردن است و خطر ز  یمرادی در مقابل ب   یبندباشد که فضا   حواسمان 

 .دارم ازین ی دارم، به رحمت زندگ   اجیاحت  میکه من االن به دخالت قضا و کن فکان در زندگ میاست بساز

 ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قالووز   بهشت  یمراد ی ب

 سرشت خوشْ  ی شنو ا  الْجَنَّةحُفَّت  

  کنمی لعادو نم وا و رد   شوم ی م   داریپس ب  روم،ی ذهن بروم به هپروت م   یاگر به سبب ساز   هایمرادی که در ب   میباش  ناظر

تلخ   یمرادی و در ب   میپری م رون یب هاست ی دگ یو کم شدن همان  ادیبر اساس ز ی و ناراحت ی و از ماجرا که شامل خوشحال

  .میشوی گشوده م  یو وارد بهشت فضا ده از خدا آگاه ش ییگشا بلکه با فضا  م،یشوی نم

  یذهنمن   دیعکس د  دیبه درک، باور و عمل دارد و با  ازیسخت است، چون ن  یذهنمن   دید  یها و عادتها از خو   دنیجه

 ها ی دگیهمان  د یبا د  دنیبه مراد رس  نصورتیا  ری. در غمیصبر کن  ترساند،ی و م  دهدی به ما درد م   یذهنمن   یو وقت   میعمل کن

 . اندازدی و به جهنم ذهن م  کندی و به سمت پندار کمال رفتن ما را بدبخت م 
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و نظارت    میفضا باز کن یدر زندگ   دفعه ک ی  ی درمان کند و اگر حت   تواندی زنده به حضور م  ریو پ یپندار کمال را زندگ   نیا

از پندار کمال، در نظر گرفتن    یگرید  جنبه  .ردیگی آن را در نظر م   یزندگ   میو با حزم و صبر عمل کن  میکن  یذهنبه کار من 

 .است  یصدر، در راه معنو

 ١9۶١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگذار، صدر توست راه  صدر

زنده شدن اصال   ن یا م،یروی ما فقط راه م میرسی ما به حضور نم کهیبه حضور برسد، در صورت د یبا کندی فکر م  یذهنمن

دور    د یبه عنوان صدر را با  دهدی که ذهن نشان م   ی زیاز پندار کمال است و آن چ  ی قسمت  یندارد. صدر معنو  تینها

 م یکنی م ییرا شناسا یدگیهمان م،یکنیاست. ما مرتب فضا باز م یعال   میبرس جانیکه ا میو گول ذهن را نخور میندازیب

 .میکنی در ذهن را درست م یهماهنگو نا  میاندازی و م

 ۶۶۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و درد  ی شاد  یکردند آشت  چونکه

 کرد داریمطربان را ترک ما ب

در ما    ی و مطرب زندگ  کندی م  ی و درد در ما آشت   ی و شاد  برد ی م  ی فضا ما را به سمت زندگ   ن یا  ها،یی فضاگشا  نیا  با

است و   یذهنمال من ،ی ابیهر حس کم ،می نکن قهیو مضا میپخش کن دیرا با سببی ب  یشاد نیو ا کندی شروع به زدن م

 .شود  ادتریتا ز  دخردش را پخش کن دیخردمند است با  یضرر دارد و هر کس 

 .میگوش ده  یفقط به آواز مطرب زندگ   دی ما با  گرید  کند،ی و مطرب شروع م شده    یک یو با خدا    میکنی فضا را باز م   ی وقت
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  یذهن  یهاما به صورت نگران شدن و هم من  یذهندر ما، هم من   سببی ب   یکه با زدن مطرب و شاد  میتوجه کن  دیبا

خود را پنهان و بانگ و فغان    ی در مقابل آنها شاد  ن یبنابرا  ،یکنی توجه نم  ل یکه چرا به دردها و مسا  د،یآی بدشان م   گرید

در درون    ی ول میشوی رو تلخ م  ای  میکنی م   یو دور  زیاز آنها پره  میتوان ی م  ه و تا آنجا ک  میکنی و توجه به آنها نم   میآوریم

 .چشم عدم ما را ببندند   توانندی که م  میباش هان یمواظب قر ی ماست ول یچرا که صنع خدا با شاد م،یبخند

 9۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی زیکه ز معده و لب هر خام گر یخواه 

 ا یباش چو در ی گوهر  و رو تلخ هم پر

 .است یدیامپندار کمال نا   گرید جنبه

 ١95٧بیت   ،دفتر دوم  ،یمثنوی، مولو

 دان آواز  غول  تیدیمو نو   ترس

 کشد گوش  تو تا قعر  سُفول  یم

 ١958بیت   ،دفتر دوم  ،یمثنوی، مولو

 دی که تو را باال کش یی ندا هر

 د یکه از باال رس دانی ندا م  آن

 ١959 بیت  ،دفتر دوم  ،یمثنوی، مولو

 که تو را حرص آوَرَد  یی ندا هر

 دان که او مردُم دَرَد  ی گرگ  بانگ
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بانگ    رون یاز ب  ینیقر  ایاز درون    ییاز ما سرزد و صدا  ی امروز باال آمد و واکنش  ی اگر درد  میکه ما همه در راه هست  م یبدان

  ی صدا  نیا  میبدان  ،یاده ینرس  یی جا   چیواکنش به ه   نیپس با ا یکن ی خود کار م  یسر داد که تو سالهاست رو  یدیناام

 یهاراه باز درد   نیدر ا  میو انتظار داشته باش  میکن  ییدرد را شناسا  نیو هم  میفضا را باز کن  د یفقط ما با  ،ستیذهنمن

دست    یذهنمن یبا پندار کمال، با چالشها  دیو نبا میناراحت شو دی . فقط نبامیستیظاهر خواهند شد و ما کامل ن یگرید

تا به    میخود کن  یرا مقتدا  ور گشوده شده و انسان زنده به حض  یخود، فضا  یبلکه فقط با تمرکز رو  م،یو پنجه نرم کن

 .م یبرس ی امن و آزاد یفضا

 ۲8۶٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که او را مقتدا سازد برست  هر

 نشست ی مقام امن و آزاد در

     عشق و احترام  با

     از نروژ  نرگس 
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      استاد و  دوستان باسالم خدمت       

  .موقع کار با برنامه در آرامشی که جانم را گرفته بود این پیام را به خودم نوشتم       

چیزی که ذهن  ها و آرزوهایت و هرتمام خواسته   ها،گیری آن شناختی و چگونگی شکل آگاه باش به نیازهای روان      

تو را    اند، را در سراب نگه داشته  اند و توتو را از اصل دور کرده  اهینباشد و همشناختی می یک نیاز روان  ،دهنشون می 

   .خانواده است خصوص تماماً عکس و القا دیگران به  ،اندگیج و لنگ کرده 

)هر القا که سبب تشکیل یک نیاز کاذب    ه حنیاز به توضی  .است   هدگیر کر  ذهن شنیده و باور کرده و در این اتاق تاریک 

ولی تو باید آگاه شوی    درک نیست  ش سخت است و با ذهن قابل پذیرش (  . گرفته مانند اتاق تاریکی استکه عنوان آرزو  

 .  و مدام اصلت را یادآوری کنی

با    ،دارای یک مقصود اصلی  از جنس زندگی و شعور هستی،  اشرف مخلوقات،  آری تو موجود جدید و عجیبی هستی،

  . چه که ذهن تصور کندفراتر از آن   باشی، ی تو در ارتباط با جهان  هستی م   . قرار است کاری انجام دهی  ،ای هدفی آمده

   نظیر و یکتایی. بی  ، خاص لحظه، تو نهایت این از جنس ابدیت و بی  ،از جنس موالنا محمد 

گوید مگر راهی  ذهن می   ،پذیرشش سخت است   ...  های تاریک وجودت به اتاق   ،آگاه باش به نیازهای کاذب و پوچ ذهن

  ای نیستی، آگاه باش تو کاره  اصالً   ...  ندیشیچه که تو بیآنواالتر از هری  هدف و راه   ری هست.آ  و هدفی غیر این است؟

 ،کندال نمی ؤ مهمان هرگز از نوع پذیرایی س  ،تو مسافری   ، تو مهمانی، تو رونده نیستی   کننده نیستی، گیرنده و عمل تصمیم

 ... شیندمسافر هرگز پشت فرمان نمی  بیند،کات را نمی خودش تدارمهمان هرگز 

ات برتو برمال  شناختی پوچ بودن تمام نیازهای روان به وقتش    ، خودت را نگه دار  باش در سکوت و آرامش بنشین، آگاه  

روی خودت    نورافکن را  کار کن روی خودت، تمرکز کن روی خودت،   ،فقط کار کن  و. ت..شود  راه بر تو نمایان می   ،شودمی

 ...  عقل و خرد  ،قدرت عمل  ،مملو از حس امنیت از جنس فراوانی است، ، آگاه باش ذات جهان نیک است ... بتابان
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 ز استاد عزیز و شما دوستان اس اپس

 یزد  -  سید علی



 

 

 

859قسمت پیغام عشق   

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 ازطریق 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 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


