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520 پیغام عشق قسمت از بندرعباس خانم طاهره   

 ✨به نام عشق ✨

ب ذهن  در  فرم   ی جسم   یاریشه   لهی وسه انسان  انسان با  دردها،  باورها،  و...ها،    ده یهمان  ی عبارتبه   ای  شود ی م   تیهوهم  ها 

به آن   دهدی را در مرکز خود قرار م  زهایچ  ی . و فرم ذهنشودیم از  کندی و مال خود م   کندی م  قیتزر  تیها حس هو و  . و 

شده مدام در حال تجربه    دهیشدن هستند، انسان همان  اد یو مدام در حال کم و ز  رند یها آفل و متغکه تمام فرم   ییجاآن

  ی از جهان ماد  ی . اگر منفعتشودی به او برسد شاد و سرمست م   یاز جهان ماد  ی خود است. اگر منفعت  ی احواالت درون   رییتغ

 . است شرح حال انسان دردمند و رنجور  نی. و اشودی و ملول و افسرده م نیبه او نرسد غمگ

که انسان طالب قرار و ثبات است با   یی جاکرده که ثبات و قرار نداشته باشد. و از آن  یطراح  یرا طور  ی جهان ماد خداوند 

شدن   ده یو با چنگ انداختن و اضافه کردن و همان کندی متالطم حس م ی انوسیمدام خود را در اق  یزندگ  ریاشتباه رفتن مس

 .طوفان هولناک است  نیاز ا جات دنبال راه نبه شتریب  ریپذفنا یزهایبا چ

 ! باطل  ال یخ یزه

 :دیگوی م موالنا

 ۳2۳شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 از طلب قرار توست  تیقراری جمله ب  ✨

 ✨  دتیقرار شو تا که قرار آ ی ب  طالبِ

در جسم   ی. تا درداند شده  یما طراح   یداریب  ی . دردها برادهندی به ما آدرس خانه دوست را م   ی زبان ی زبان ب  دردها با  تمام

پر    ییزهایکه تو مرکزت را از چ  دهندی ما به ما عالمت م  یروح   یدردها  .میکنی به پزشک مراجعه نم   میخود احساس نکن

انرژ  ی . ایاشده   تیهوها همو با آن   یاکرده عشق،    ،سببی ب   ی. تو کانال عبور شاد ی هست  ی اله   ی انسان تو معبر عبور 

 ؟ یا. چرا کانال وجود خود را بسته یهست ی اله  تیقدرت و حس امن ت،یهدا
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از عدم و    یانرژ چیکه ه  میکنی را تجربه م  ی افسردگ  ی. ما زمانستیهمان بسته شدن معبر عبور انرژ   یافسردگ  قتیحقدر

کمر همت را بست    دی. با. موالنا راه نجات را به انسان نشان داده میاو ما خشک و منجمد شده  کندی ما عبور نم از    بیعالم غ

 .شد   دانیو وارد م

پول، جسم خود، خانه،    ، یخانوادگ  ، یاجتماع  ،ی اسیس  ی، باورهاآهسته با دردهانرم و آهسته نرم  یمتماد  یهاسال   یط  ما

و آگاه نبودند و ما را به   یکه خانواده و جامعه عشق  ییجاو از آن  میشد  دهیهمان پدر و مادر، فرزند، دوستان و ... الت،یتحص

و مسابقه    زهاستیکردن چ  شتریو ب  شتریانسان ب  یروزیو پ  ت یراز موفق  کردندی م   کردند و تصور  ق یتشو  سه یرقابت و مقا

ها خود را به آب و آتش  آن   دییأو ت  ق یخانواده و اجتماع و کسب تشو  ی هااز آموزه  تیبه تبع  زیتر شدن است ما ندادن و بر

 .میحس نقص کرد شتری ب میاضافه کرد مانیهای چه به انباشتگ. و هر میتا عقب نمان میزد

  ه ی. تنها راه نجات به توصشودی درمان نم   یانباشتگ   چ یبا ه  ردیگی ساز انسان سرچشمه مو درد   یکه از مرکز ماد   ی نقص  حس 

  د یشده با دردها در جهان فرم متفرق و پراکنده شده و با  دهی؟ انسان همانچگونه  اما  .است  دهیموالنا عدم کردن مرکز همان

لحظه    نیاق اشرط اتفودیقی ب   رشیقدم پذ  نی. پس اولردیپس بگ  یذهن  یهااش را از فرم به تله افتاده  یاریشکم هکم

 .است بدون قضاوت و مقاومت

خود را    یفکرها  م یتوانی و ما م   دیآی م  نییآرام سرعت ذهن پا لحظه است که آرام  نیا  و مستقر شدن در  م یبا تسل  فقط 

افکارمان شد  ی. وقتمینیبب ن  یعنی  میتماشاگر  ا  رییکه فکرها مدام در حال تغ   مینیبی . ممیستیاز جنس فکر  ن یهستند و 

 .ردیگی ت م أ ما از کجا نش ی علت نوسانات احواالت درون م یشوی که متوجه م جاست 

 ۳۴۶0 تی ب ، دفتر اول  ،یمثنو ،یمولو

 کن از اوصافِ خود  یرا صاف  ش یخو ✨

 ✨  ذاتِ پاک صافِ خود  ینیبب تا
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  ره یها شو از آن  یاخودت ساخته  ی که برا  ی نیو از اوصاف و عناو  ی و صاف نکن ی قلیخود را ص  ی : تا من توهمدیگوی م   موالنا

 یهای شدگ تیهوآوار هم   ری. ذات پاک انسان در زدید  یجوهر و ذات خود را نخواه   ی و رها نکن  ییرا شناسا  ی کشی م  ی زندگ

موالنا باز به مرکز   ؟میکن ی قلیرا صاف و ص ش ی چگونه خو  حال   .و القاب پنهان شده ف ، اوصا، دردهاهااز جمله نقش   ی پوشال

 .شده از تمام اوصاف  ی مرکز خال یعنی. مرکز عدم کندی عدم اشاره م 

  ر یمس  ن یچموش آرام و قرار ندارد قدم اول ا  ی و ناظر بودن به ذهن خود که چون اسب  یلحظه ابد  ن یمستقر شدن در ا  با

آرام  که آرام   ی زمان. شود ی باشد سرعت ذهن کمتر م  شتریب  ی لحظه ابد  ن یرمان در احضو  رهیچه ذخاست. هر  ب یپر فراز و نش

تمام    کهی زمان  .میذهن خود را رصد کن  یهای باز  میتوانی . با چشم ناظر مسرعت ذهن کم شد، چشم ناظر ما باز خواهد شد 

  ست ی و به قول موالنا درون تو شهر  اهویه  پر   ست ی که درون ما شهر  میشوی تازه متوجه م   میخود انداخت  یافکن را بر رونور

 .و بد  ک یپر ن

  چ یه  ی . ب یبا آزاد  ست ی مساو  یی الزم است. شناسا  یی فقط تماشا و شناسا  های دگ یصاف کردن خود از دردها و همان  یبرا

  ن یا  هی. در مراحل اولمیگر دردبلکه نظاره   میست یما از جنس درد ن  میشوی و متوجه م  میکنی دردها را نظاره م  یو مقاومت  زهیست

و از    شودیفکرها بازتر م  نیب  یو مداومت و تکرار، فضا  نیتمر  اثرِمرور و بره ب   یست. ول فرساسخت و طاقت   اریکار بس

  ن یکه ا  میشویبار متوجه م  ن یاول  ی . برامیکنی را تجربه م  ی بیو آرامش عج  ی شاد  ست ی خال   یفکرها که فضا   ن یفاصله ب

تر شدن منزلمان، موفق  شدن پولمان، بزرگ   ادیز  خاطر ه ب  .سبب استی ب   ی شاد  ،یشاد  ن یندارد. ا  ی رون یسبب ب  چ یه  ی شاد

ن ا  جوشدی از اعماق وجودمان م   یشاد  نیبلکه ا  میستیشدن فززندمان، شاد  که موالنا فاش    ست ی همان راز بزرگ  نیو 

 .کندیم

 ۱۸25شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 من  یمن طربم طرب منم زهره زند نوا ✨

 ✨  من یکند برا  وه یعاشقان ش انیم عشق 
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 ۱۸25شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 امام من ز وجود رفته من سر خود گرفته ✨

 ✨  من یزند دبدبه فنا یذره به ذره م 

سپاس فراوان طاهره از بندر عباس  با
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      گنج حضور  ی دلگشا  زانیبزرگوار و عز یشهباز  یبا سالم و عشق فراوان خدمت آقا

               

 ۱۷۸، غزل شمس   وان ید ،ی مولو

 ؟که خندد در جهان  یدیگل د چیه

 ؟از خار قضا   ندهینشد گِر کو

جهان، مسلط بر اعمال و    ی که نام جهان، زور جهان، خوش  یاده یرا د  یذهنهر انسان من   ی عدم آموخته باش  د یاز د  اگر

وابسته به جهان    ۀ افتیرشد    یبرابر خارهانگذاشته باشد و ناتوان در  ش یجهان تنها نیافکارش بوده باشد و عاقبت هم

  ی و بدون پناه، بدون آن آگاهنکرده باشد.   رانیو ح انیگر یو دل ناآرام یشان یپر  الیاو را با خ  شیاندوه فکرها و باورها

  ش ای زندگ   یها جنبه   گریکرده هم روابط او و هم د  ماریکه هم جسم او را ب  ییبرابر خارهاکند در  که کمکش  ی بخشوحدت 

 . کرده است ی اند، زندگ کرده  لیتبد  ی رانگهیخارها به و  نیرا ا

 20۴۳، غزل شماره شمس   وان ید ،ی مولو

 جانت فَسُرده باشد  ، ینقش را نسوز تا

 بت پرستان دور از بهار و مَأمن  مانند

  نیفسُرده: افسرده، منجمد، غمگ

 امن، پناهگاه   یمأمن: جا

  گر ید  یعن ی  یهستند، را نسوزان   یذهنمن  ۀ زیخودت که با انگ  ۀدیهمان  یهابخش از نقش ییآگاهانه و رها  یبا قبول درد  تا

ون من مهندسم، من دکترم، من مادرم، خودم که چ   یذهن  یهااساس ساختارها و چارچوببر  دیکه من با  یینگو  طورنیا
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دارد و دور از خدمت    میبرا  یماد  یو فقط منفعت  خواهندیها می دگیرفتار کنم که همان   گونهنیا  د یمن پدرم، من باسوادم با

 هست.   نیو عشق و محبت راست

  ی توهم  یهانقش   ن یدر دست ا  یریمانند اس  ی و ترک نکن  ی نا زها را نسوها با نقش ی شدگ تیهوهم   نیپس تا تمام ا

 . دیآی سمتت نم  ، یزندگ ی آشت ،یزندگ  ی بخش یشاد ، یو بهار زندگ ی مانیم

ها و از دست دادنشان تو را دور  نقش   نیبودن ا   یکه هر لحظه ترس فان   یکنی م   یزندگ  یپرستاندر درون تنها مثل بت   و

ناه ب نسبت   اریشو  آن  فراوان   تینهای به  م   یو  همکندی خدا  و  بت   هش ی.  شاد  یهااز  زندگ   یدرونت  م  ی و    یکنی طلب 

  شود ی کمرنگ م  یهر نقش   ای  یو مهندس   ینقش دکتر  ،یمادر  شنق  ،یمرور نقش پدرچون به   دهند،ی که بهت نمی حالدر

و در خدمت حضور    ه یها در حاشو آن   یکردی ها استفاده م حضور، از آن نقش   ی بخش ی حضور، آگاه  ۀ نیبا زم  ستیبای و تو م 

تو آن    لهیوسه و ب   دیآیباال م  تیهای شدگتیهوهم  ریکه از ز  ییخدا  نیتا فطرت پاک عشق و خدمت راست  بودند،ی تو م

 . کردی ها را اداره منقش 

همه درد    نیا  ی شدی نه منفعت، تا مجبور نم  یکردی خدمت کار م  زهیو با انگ  یکردی که با عشق فرزندت را بزرگ م

 . ی گرفتار بار رو دوش انبار دردها بشوو   یدرست کن

 ۱۳۹۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که را هست از هوس ها جان پاک  هر

 پاک  وانیحضرت و ا ند یزود ب

  دانم ی و رنجش و تکبر م  نهی. ککندی بهت نم  یکمک  چیهستند که ه  یضرورریو غ  یروانشناخت   یهاها همون خواسته هوس 

پاک    هان یتا از ا  گران، ید  ی خواستن برا  ی بدبخت  ، یذهنمن  ی عقل ی ب   ی و پول، مقاومت و قضاوت از رو  ایذهن، حرص به دن

  ی خواهی با فرزندت که م  ده یتا از مراد دل همان  ،ینیبی نم   تای و آرامش خدا رو در وجودت و زندگ   ی و سالمت  ش یگشا  ینش 

 . اش ولت نخواهد کرد عذاب و غصه   یند، دست برندارتو را سربلند ک یذهنبشه و آن بشه تا من  نیا
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  د یوقت با دکه آن  یها جان پاک بش تا از هوس   ی قدر با مزد و حساب شده کار کنکه آن   یطورخود به   ی و تنها با کار رو

  رونت یب  یدرون دلت به زندگ  ۀخان  شیهمان گشا  یعنی  د،یپاک است آشنا شو  وانیکه همان حضرت و ا  یخدا و زندگ 

 . کرد  میتجربه خواه ناًیآن را ع مینیبب میریبگ ادیو اگر ما با چشم دل خدا  زهیبر

  تشکر هومن  با

 یقادر
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 نام عشق و سالم بر همه بزرگواران به 

                 پدر بزرگوار  اناتیاز ب ۸۸۴از برنامه   ۱۷02از غزل   یشرح 

 ۱۷02شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 م یتا جمله جمع باش کسان، یدَردِه شرابِ 

 م یفروتَراش ک ی کیخود را  یِنقشها تا

به او بدهد که او هم همان شراب را به    یخداوند شراب   یعنی  کند؛ی م  کسانیانسان از خداوند طلب شراب    تیب  نیا  در

  ق ی طرخود که از  یذهن. با کوچک کردن من یی بودن کند نه حس جدا  ی کیهمه موجودات برساند تا با همه موجودات حس  

با همه جمع    تواند ی و م   دهدی به او دست نم   سهیو مقا  یحس برتر  گر ید  رد،یگی صورت م  یذهنمن  یهانقش   دن یتراش

 . شود

بودن    ی ک یها حس عشق و  و با آن   م؟یدهی ها شراب مبه آن   میکنی برخورد م   گرید  یهابا انسان  ی ما هم وقت  ایآ  حال 

برتر دانسته و در جنگ    ی سطح  یهاتفاوت   ری، نژاد، رنگ و ساو باورها  دیخاطر عقاخود را به   ای آ  ؟ ییحس جدا  ای  میکنیم

  م؟یو جدل هست

به ما دست    ین یو خود برترب  یی حس جدا  ست، ین  کسانیشراب    نیمسلّماً چون ا   میریبگ  های دگیشراب را از همان  نیا  اگر

 . شودی ما از خداوند هم م ییسبب جدا  ییحس جدا  نیخواهد داد. ا

 ۱۷02شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 م یهمرنگِ آب گرد میخواب گرد ش یاز خو

 م یما جمله خواجه تاش م،یدرخت  کیشاخِ  ما
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  م یرویم  یاریو به خواب هش  می ریمی خود م   یذهنمن  ای  شی به خونسبت  میکن  افت یرا از خدا در  کسانیشراب    نیاگر ما ا 

 .میگردی م یو مثل آب جار  میشوی و همرنگ آب م میکه از اول به آن تعلق داشت 

موانع سر راهش ست  آب م  یازهیبا  رد  کنارشان  از  و  ما هم که دشودی ندارد  لحظه    میستین  ش یدر خو  گری.  اتفاق  با 

 یهامن   نیو فقط ا  مییاو بنده خد   میدرخت هست  کی  یهاچون شاخه   یظاهر  یهاتفاوت   رغمی . بلکه عل میندار  یازهیست

دارند و خود را    یجسم   دیو در جنگ و جدالند چون د  کنندی م  ییجداها حس  ها و سگ هستند که همچون گرگ  یذهن

  یی هم متحد هستند و حس جدااند با  که به خدا زنده شده  ی خدا، کسان   ران ی. اما تمام شسنجندی م  های دگ یحسب همانبر

 .گنجدی در آن م  زیچباز شده و همه   تینهای . چون درونشان بکنندی کس نم چ یبا ه

 ۴۱۴ تیچهارم، ب  دفتر،  ولوی، مثنویم

 جداست   کیجانِ گُرگان و سگان هر 

 خداست  رانِ یش  یِجان ها مُتّحد

 ۶۳۷ شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بگنجد  زیبَحر، همه چ نیبَحر در نیدر

 د یمدران بانیگر د،یمترس د،یمترس

 ۱۷02شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 میپنهانِ آشکار  م،یما طَبعِ عشق دار

 میعشق فاش یِشهرِ عشق پنهان، در کو در

  م یو بنداز  میکن  ییخود را شناسا یدگیو همان  میدر اطراف اتفاق لحظه فضا را باز کن اآلنو اگر   میطبعاً از جنس عشق  ما

جسم و چهار    رون یچه در ب. اگرمیشویو دوباره از جنس عشق م  شودیباز هم مرکز ما عدم م  میکار ادامه ده  نیو به ا
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درون ما که از    ی ول  مینیبی را در خود م  جاناتیکرها و هبدن و ف  نیا  یعنی  م،ینیبی ها را مبعد ما کامالً معلوم است و آن 

ما    قیطرو خدا از  میشوی م   یکیکه با خدا    ییجنس عشق هست پنهان است. اما درون ما شهر عشق هست، همان جا

.  ستین یزیظلم و ستم و جنگ و خونر یپس جهان هم کوچه عشق است و جا  کند،ی عشق را به جهان مرتعش م  نیا

ا  دهیهمان  یزیچکاره شدن و به فکر هرو با همه   میروی چرا به خواب ذهن م  نیبنابرا خود و    ی جهان را برا  نیشدن 

 .میکنی جهنم م  گرانید

به    ما هم عشق دادن  فه یو وظ  میو از جنس عشق  میهست  یاریکه ما فرزند آن هش  میخاطر بسپاربه   دینکته را با  نیا

و    میها را در مرکز خود قرار دهکرده و آن   های دگیو خود را مشغول همان  میکن  یی حس جدا  که نیاهست. نه    انیعالم

 .میها را فکر کنو فکر آن  میمختلف برو یهاسو   نیبه ا دینبا گری. دمیها فکر و عمل کنحسب آن بر

 2۶۶0 شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 فرزندِ جان، کارِ تو عشق است  یی تو

 ؟ یگشت تو و هر کاره  یرفت  چرا

 ۱۷02شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 مینیبر گورِ خود نِش م،ینیخود را چو مُرده ب

 م یدر نوحه رو خراش م،ینیرا چو زنده ب خود 

 م؛ینیشی خود م   یذهنبر قبر من   م،یرا کنار بگذار  های دگیو همان  میریبم   یذهننسبت به من  اگر  ندیگوی به ما م  زیعز  یموالنا

ما    ی و من ذهن  میکامل باش  م یکه ما تسل  ردیگی صورت م  ی زمان  نی. و امیگردی و آزاد م   میشوی کامال از او جدا م  یعنی

وقت  و آن    میرا زنده نگه داشت  آن   ی عنیکند    جادیکند و درد ا  یی خودنما  ی ذهنن منیلحظه اکوچک شده باشد. اما اگر هر  

ناله و    یبه عبارت  ای  میمرتب صورت خود را بخراش  دیبا  کند،ی م  جادیما ا  یبرا  اشیکه با عقل جزو  ییدردها  لیبه دل
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مرده به    ا ی  یذهنزنده به من  م،یباش  تیدر کدام وضع   میخواهی که م   میریبگ  میتصم  حال .  میو درد بکش   میفغان سر ده

                                                        ؟یذهنمن

ندارند، ناله و فغان    ییادعا چیها هچون مرده م،یکامل هست که ما مثل مردگان میفقط در حال تسل ت یب  نیطبق ا مطمئناً

  کند ی م  ی گشوده شده هست که خدا هم با ما آشت  یو فضا  م یتسل نی. پس فقط در اکنندی نم  جاد یهم ا  ی درد  کنند،ی نم

 .ردیپذی و ما را به درگاهش م 

 ۱5۳5 شمس، غزل  ان ویدمولوی،  

 کن ی کنون پندار مُردَم آشت

 میما چون مردگان میدر تسل که

 ۱۷02شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 دلِ ما نهیبر آ دیَکه رو ی هر صورت

 م یکه ما قَالش رایدارد، ز  قاَلش رنگِ

                                                     قالش: دغل

 ۱۷02شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 م یآب ران یِ بر رو م،یانیما جمعِ ماه

 میخاک پاش یِخاکِ بوالهَوَس را بر رو نیا

 میمُفلِسان لِیسَرخ   م،یدیتا مُلکِ عشق د

 میقُماشی تُجّارِ ب  م،یدینقدِ عشق د تا
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به    م،یجهان قدم گذاشت  نیبه ا  کهنیمحض اما به غش، اوغل ی ، صاف و ب بود   نهیآ  میجهان آمد  ن یما از اول که به ا  دل 

  نه یدل ما آ گریپس د م،یها را در مرکز خود قرار دادو آن  میها شدکرده و وابسته جسم دایپ شیمختلف گرا یهاصورت 

 م؟یکار برده ب  بکارانه یفر  یچقدر ما فکرها  ایدن  نیمکر و دغل شد. در ا  ازبه خودش گرفت. پر    بانهیدلفر  یها. رنگ ستین

  ی ذهنمن  نی. امیدر آن فضا باش  دیو ما هم با  کنندی شنا م  ییکتای  یکه در فضا   میهست  ییهای اما در اصل ما از جنس ماه

 .ستین   ییکتای یضاتعلق دارد و از جنس ف  ایدن ن یچون او به ا م،یبه جهان پس ده دیپر از حرص و هوس را با

باز    شه ی. اگر فضا را در اطراف اتفاق لحظه هممیما به آن جهان معنا تعلق دار  یجهان است ول   نیچه جسم ما در ااگر

به دن  گری. دمیگردی م   یک ی  ی و با زندگ  میشوی در ملک عشق مستقر م  میکن از همان  میستی ن  ایوابسته  طلب    های دگی و 

عشق را    نیو نقداً ا  مینکی شدن با خدا را حس م   ی ک ی  کهنیمحض ا. به میشوی تر م و از همه مفلس   میکنی نم   ی زندگ

  ن ی به چن  از ی. پس همه جهان نمیو آن را به همه بده  م یعشق باش  نیتاجر ا  میکه ما قادر  میشوی بعد متوجه م  م،یدید

 .ایآفل دن یزهایدارند نه عشق به چ   یعشق 

 سپاس فراوان، مهردخت هستم از چالوس  با
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  با سالم 

 2۳۷2خالصه غزل شماره       

 ۸۷۶از برنامه 

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 شو و در رو، مکن از دور نظاره  یهله بَحر       

 به کناره ایکفِ در ا،یبُوَد دُر تَکِ در که

 .ذهنی نیستیای انسان آگاه باش که تو از جنس زندگی و امتداد خدا هستی. از جنس خشکی من 

گشایی مرکزت را عدم کن، و وارد دریای یکتایی این لحظه  فضا ن. با  شا نکها تمانک همانیدگی زندگی را از پشت عی

ت به  وسیله فضای باز شده درونهای همانیده را به مروراید حضور در اعماق دریا زیر فکرهای همانیده تو است. کف   .بشو

دی خود تبدیل  قت وجو سبب این لحظه یعنی حقیحاشیه بران و در دریای عشق و آگاهی به آرامش و امنیت و شادی بی 

 .شو

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ذَق یبرو از خانه چو ب ،یدیچو رُخِ شاه بد        

 هله گم شو چو ستاره ، یدیچو د د یخورش رُخِ

ابت  فکان مورد اصهایت را با قضا و کن وقتی که ضربه شاه را دیدی باید خانه ذهن را ترک کنی. یعنی خدا همانیدگی 

 . جز او اجسام را در مرکزت قرار دهیتوانی بهتو نمی  .دهدنشان بخواهد خودش را به تو  دهد، و می هایش قرار می تیر
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با پذیرش اتفاق این لحظه و مقاومت صفر و    .تا به او زنده شوی  تدریج از خانه ذهن بیرون بیایی و تغییر کنیباید به 

 .ندشومی  هایت ناپدیدکند، و همانیدگی ضور در درون تو طلوع می استفاده از عقل و خرد، خورشید حبا

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ی پاک و نماز یاشده  ،یچو بدان بنده نواز        

 را تو صال گو چو مؤذّن ز مناره همگان

  .حضور بشوی  اک و اهل زند تا پیکی می ی هایت را یککنی، خدا همانیدگی وقتی فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز می 

ده، و ذهنش خاموش است، همه را از  روتن شگشایی و مقاومت و قضاوت صفر، بسیار فنمازی کسی است که با فضا

رود، و صدای  شود، مرتبه ما باالتر می تر می فضای درونمان بازشویم  تر می چقدر به صفر نزدیک ما هر  .بیندجنس خدا می 

 .شویمگر ذهنمان می اظر در این لحظه تماشاعنوان نبه شود، و ما ما بهتر شنیده می 

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 روشن ازو شد ه دلت تو در این ماه نظر کن، ک      

 تو در این شاه نگه کن، که رسیده است سواره

وسیله  ه به ذهنی کن به ماه م  .گشایی، و مقاوت صفر، دلت را روشن کرده استفضا   اثرِتو به ماه زندگی نظر کن که در

آفل روشن می  و چیزهای  ازهمانیدگی  و زود  نمی   رود بین می شود،  با آن روشن  تی ماه  ح  ود. شتوجه نکن، چون دلت 

 .گیردذهنی روشنایی خودش را از ماه زندگی می من
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هشیاری  صورت  به کند، ما  رویم و خورشید زندگی از درون ما طلوع می پس وقتی که متواضعانه از خانه ذهن بیرون می 

به همانیدگی   شویم، و حقیقتاًناظر شناسنده می  احتیاجی  با ما هشیاری هستیم که  نداریم. هرچه فضا  شود،  می تر  زها 

 .شودتر می هشیاری از هشیاری آگاه 

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 نه بترسم، نه بلرزم، چو کَشَد خنجرِ عزّت         

 به خدا خنجرِ او را بدهم رِشوت و پاره 

ها را به ما خواهد داد.  یعنی بزرگی، و شناسایی انداختن همانیدگی ذهنی خنجر خواهد کشید.  زندگی برای کشتن من 

ذهنی سعی در پر رنگ کردن  هرچند من  .ها نیستیمدهد که ما این همانیدگی نشان می ه ما  ها بزندگی با زدن همانیدگی 

تا    .ها بزرگی نیستکه بزرگی دنیا و همانیدگی نیم به این مل کأیم، و تما باید بدان  .هاستخوشبختی خواستن از نقش  و

قانه و با  ابلکه مشت ،شان بلرزیمانداختنرنه د  ترسیم، چون شناسایی مساوی آزادی است و به ها ندر شناسایی همانیدگی 

 .وازش برویمگشایی و صبر و شکر و پرهیز با زندگی همکاری کرده و به پیشفضا  فروتنی با 

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 که بُوَد آب که دارد به لطافت صفتِ او؟        

 که دو صد چشمه برآرَد ز دلِ مَرمَر و خاره 

کسی    ه صفت زندگی تبدیل شده است؟ چه کسی در لطافت مانند آب شده و بحال   .زندگی مانند آب بسیار لطیف است

تواند  صد چشمه می   هایش دوزندگی از دل سفت و سخت همانیدگی   ش را عدم کردهکه فضای درونش را گشوده و مرکز

 .باز کند، و خرد، هدایت و قدرت و عشق را از آن فضای باز شده جاری سازد
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 2۳۷2وان شمس، غزل مولوی، دی

 رهیو حر تُتماج  یِپ  ی تو همه روز برقص        

 و حَراره تیب نیا  یِ هوسِ دل پ  ی چه دان  تو

رقصی و در حرکت هستی، و  یید و توجه گرفتن از مردم می أخاطر غذاهای این جهانی مانند تتو تمام لحظات روز را به 

طراف اتفاق  اولی وقتی فضا را در    .ها شیرین هستند اما هیچ قوت و زندگی برای تو ندارندچه اینای. گرها گم شده در آن 

سبب و شوق زندگی در تو  شادی بی   .شودگیری. فکرهایت خالق می از زندگی عقل و خرد می   کنی،این لحظه باز می 

 .شودآید، و ذهنت خامش می وجود می به 

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 نَفورم  میز زر و س نیمیبَرِ س  دمیچو بد        

 شماره  م یز کفِ س مش ینَفورست نس که

های از همانیدگی   .سبب و آرامش تجربه کردمصورت شادی بی ی زندگی را به یاگشایی مرکزم عدم شد، زیبوقتی با فضا 

ها برای من  شوم، و آنسیم که همان باورهای پوسیده و چیزهای مهم دیگر است، گریزان می   صورت زر و این جهانی به 

نسیمی که از فضای    شوم، و تر می تر و زندهشوم عمیق چقدر از این فکرهای سطحی دور می چون هر  .جذابیتی ندارند

 .کند گریزان استها را جمع می از دستی که همانیدگی  آید، مرتباًعدم شده می 

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ی دیکه سبکسار چو ب یتو از آن بار ندار       

 همه کاره ی که شدست ی از آن کار ندار  تو
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واکنش    آید مرتباًی م   دهد، چون مانند درخت بید به هر اتفاقی که از طرف زندگیت میوه نمی ابه این خاطر درخت هشیاری

ت شکوفا بشود و میوه خرد و آگاهی  اکنی. فضاگشا نیستی تا از مرکز عدم درخت هشیاریدهی، و مقاومت می نشان می 

 .باردار کندبدهد، و فکر و عمل تو را 

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ده یهمه حجّاج برفته حرم و کعبه بد       

 که شکستست مَهاره  دهیشتر هم نخر  تو

اند، و زحمت  اند، و در این راه تصمیم قطعی گرفتهگشایی خانه دلشان را عدم کردهفضا   رِاث هایی هستند که برانسان 

چقدر هم دلش سخت شده باشد، زندگی  ذهنی این قوه را دارد که هرکعبه دل باز شده ماست، و هر من   .اندبسیار کشیده 

قرین  از کند،طریق  باز  را  دلش  و  کرده،  تجرب  نفوذ  را  زندگی  هشیارانه  من  .کند  هو  از  حرکت  فضای  برای  به  ذهنی 

مان را در دست بگیریم، و اگر  ذهنی ار منسشده، باید با مقاومت صفر و تسلیم واقعی به اتفاق این لحظه، اف گشوده

ذهنی، و زیر  من  شود، و ما در اختیارذهنی گسسته می ار شترمان همین منسواکنش نشان دهیم، به اتفاق این لحظه اف

 .آییممی کنترلش در

 2۳۷2مولوی، دیوان شمس، غزل 

 که همه مَست و خَرابند فانیحر  یِبنگر سو        

 عَربده باره   یخمش باش و چنان شو، هله ا  تو

ها به همانیدگی ها نسبت اند. آن اند، و مست زندگی شده هایی هستند که به زندگی زنده شده، و به حضور رسیدهانسان 

های ذهنی که  تو به من   .کنندخرد زندگی استفاده می   ازکشد، و همیشه  ها را نمی اند که اتفاقات بیرون آن مست چنان  
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دانم  ذهنی که می جنس تو از سکوت و سکون است، به عربده من  .ذهنی است، نگاه نکنشان در دست من کنترل و اختیار

 .دانمخاموش کن، و بگو نمی  صدای ذهنت راومرکزت را عدم کن و سر .است، توجه نکن

        ورحضبا سپاس از برنامه گنج 

                                اردبیل   از رقیه
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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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


