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1025 پیغام عشق قسمت هران آقای علی از ت  

 نام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقای شهبازی و همه دوستان ه  ب

 گنج حضور  ٩1٨ابیاتی از برنامه 

 ۶۴٩ی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ولوم

 اختیار آن را نکو باشد که او

 مالکِ خود باشد اندر اِت َّقُوا 

 ۶50م، بیت دفتر پنج  ی، مثنوی،ولوم

 چون نباشد حفظ و تقوی، زینهار 

 دور کن آلت، بینداز اختیار

تی مجاز و درست است که ما هشیاری حضور را از من ذهنی تشخیص دهیم و با عقل زندگی انتخاب  انتخاب وقاختیار و  

درست داشته و همینطور پرهیز از همانیدگی ها و حرص و طمع و دیگر چیزهای دردزا داشته باشیم، و اگر هنوز من ذهنی  

فتن یک کلمه  ز عقل من ذهنی استفاده نکنیم، حتی برای گدست در دست بزرگان بدهیم تا اید  با  ،ل وارداریم و افکار مسلس

و یا خرید و یا رفتن به جایی صبر میکنم و از خرد کل هدایت میگیرم و البته تکرار و حفظ بودن ابیات ما را از منحرف شدن  

انتخاب کنیم و د   .به من ذهنی نجات میدهد شیم به زیر  خواستن بیشتر و بیشتر باو طمع و  چار حرص  اگر با من ذهنی 

ت رانی و پرخوری و اعتیاد و طمع و حسادت و حس نقص و کم اندیشی و زندگی در  حیوانات سقوط میکنیم و در شهو 

بر          دنیای مجازی و گذشته و آینده، هشیاری را تلف میکنیم و خالصه اینکه اختیار زندگی را به دست من ذهنی ندهیم و

حس         طمع و دیگر   انم، عیب بینی، جلب توجه، حس تملک، حرص و خشم، نفرت، حسادت، گدایی، کنترل، میدس سا ا

  .های مخرب انتخاب و اختیار نداشته باشیم
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 ۴105ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 ها کندهمچو مستی، کو جنایت

 گوید او: م عذور بودم من ز خ ود 

 ۴10۶ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 ارگویدش لیکن سبب ای زشتک

 از تو بُد در رفتنِ آن اختیار

 ۴10٧ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 نآمد به خود، توش خواندی بیخودی 

 ، توش راندی اختیارت خود نشد

ند و درد درست کند  آیا اختیار را به من ذهنی دادیم تا حسادت و خشم و طمع و کنترل و ترس را بنوشد و با این ها مست ک

تواند اختیار  نمی   من ذهنی   ،ود؟ اگر ما گول من ذهنی رو نخوریمو بعد از خرابکاری و مسئله آفرینی بگوید دست خودم نب 

تواند به ما حسادت و طمع  اگر ما متوجه و هشیار و گوش به زنگ باشیم من ذهنی نمی   . شودی عمل داشته باشد و صفر م 

عقل من ذهنی    د حال انتخاب بایآد و با انتخاب ما پیش می آیخرابکاری خودبخود پیش نمی   .شاندبدهد و ما را به دردسر بک 

به خدا وصل هستند مساوی با وحدت و عشق و  ینی و انتخاب با خرد کل و خرد بزرگانی که  مساوی با جنایات و مسئله آفر

  باز نکنیم و به خدا توکل نکنیم و درد هشیارانه گوید فضا  اگر در برابر حرف های کسی که زور می  :مثال  .شادی بی سبب

ی  جر و بحث و تنفر و نابود کردن خود و دیگر  عقل من ذهنی از خود بی خود شویم و واکنش ونکشیم و از آن نگذریم باید با  

ی خودنمایی  یا با خودنمایی مست شویم و دیگران را کوچک کنیم و دیگران را له کنیم و برا و دیگر چیزها را انتخاب کنیم،
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د  خالصه که در.  ن ذهنی بزرگتر و مخربی بسازیمو م  بیشتر به دنبال چنگ زدن بیشتر و بیشتر به دیگران و چیزها باشیم

کشد تا  ون معتادی با عشق که برای ترک کردن با تمام قوا درد هشیارانه می هشیارانه را با رضایت فراموش نکنیم، همچ

  .تولدی تازه را آغاز کند

 20٧2بیت ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 ، شد خموشی نفع تو بیناپیش  

 ا بهر این آمد خطاب ا نْصِتو

زرگان پناه آوردم تا تغییر کنم و عدم و خالی شوم، اجازه  شکار و پنهان دارم و به خدا و بآیا منی که هنوز همانیدگی های آ

کنیم  ن و میدانم و پندار کمال و پز دادن دارم؟ آیا فکر نمی تبلیغ و سخنرانی و معنوی نمایی و کنترل دیگران و نصیحت کرد

؟ پس ندای  بیرون رانده شویم و خودمان دوباره گم شویمرویم و ممکنه از این مسیر  اریم اشتباه می که مسیر را دوباره د

  .صفر کنیم خاموش باشیم برای این بارها، برای ما آمده تا مدام ذهن و افکار و خواسته ها را و میدانم ها را

 ۴۴۶٧ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 مرادی شد ق الووزِ بهشتبی 

 سرشت شنو ای خوشْ   تن َّالْج حُف َّتِ 

شوم یعنی  کند عقب میکشم و کسی نمی کر که این بیت را با خود دارم و هر جا بی مرادی حمله می ، شُکرگی شُ ای زند

شوم و با کشیدن درد هشیارانه  شهوت، خودنما، گدا و دیگر چیزها نمی   شوم، خشم، حسرت، تنفر، طمع، ولع، میدانم نمی 

ین دیگران، در برابر  ، در برابر آزار دیگران، در برابر توهشومو صبر این بیت را تکرار میکنم و آرام می    با شکر و رضایت

ق ماشین  ر چیزهای به ظاهر کوچک مثل بوع و حرص و ولع، و حتی در براب م غیبت و یا انتقاد، در برابر بیماری، در برابر یک ط 



   

  

 

1025 پیغام عشق قسمت هران آقای علی از ت  

ر به ظاهر قفل را باز کرده  تکرار این بیت مسی  .هد من را به چالش بکشدخواپشت سری و یا افکاری که در سرم آمده و می 

همین لغزش ها و درد    با اینکه گه گاهی لغزش داشتم و فراموش کردم و یا درد هشیارانه نکشیدم، اما   و عبور میکنم،

ه بهشت نباید منقبض و  پس متوجه باشیم برای ورود ب  .بیت را برایم بی نهایت کردکردن ها اهمیت و ارزش این  درست  

قطع شدن بی مرادی را نداشته باشیم و بی مرادی ها    رد هشیارانه را برای پاک شدن بکشیم و توقعواکنش شویم و باید د

 . ، تا مجوز شادی بی سبب شبانه روزی و بی نهایت را دریافت کنیمرا عنایت و کشش خداوند برای آزادی ما از جهنم ببینیم

 10۶٨ولوی، مثنوی، دفتر اوَّل، بیت م

 شُکر و صبر هر که مانْد از کاهلی بی 

 او همین داند که گیرد پایِ ج بر

 10۶٩ولوی، مثنوی، دفتر اوَّل، بیت م

 هر که جبر آورد، خود رنجور کرد

 اش، در گور کرد تا همان رنجوری

ر و موقعیت کشور و  زیرا که جب  ،توانیم به حضور زنده شویمشود من ذهنی به ما بگوید که ما نمی تنبلی ذهن باعث می 

، و این  کند برای تغییر نکردن و تنبلی و صبر نکردن و ناشکریور یا آنطور است و بهانه جور می خانواده و ژنتیک ما اینط

حاال که متوجه    اما  شود و ناکامی از زنده شدن به بی نهایت و شادی بی سبب،جبر توهمی باعث سقوط و تلف کردن می 

خوردن و بلند شدن برای انداختن همانیدگی ها و  تعهد محکم و مداومت و مداومت و بارها زمین  شدیم باید با تمام قوا و  

سویی دیگر بکشیم و خود را تغییر   صفر کردن مرکز دست در دست بزرگانی چون موالنا داده و با تکرار، ذهن را به سمت و

 .دهیم تا زندگی ما را صفر و پاک و زنده کند
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 125٨ولوی، مثنوی، دفتر اوَّل، بیت م

 ون ش ب ت گر قضا پوشد سیه، همچ 

 هم قضا دستت بگیرد عاقبت

 125٩ولوی، مثنوی، دفتر اوَّل، بیت م

 صد بار، قصدِ جان کندگر قضا  

 هم قضا جانت دهد، درمان کند

 12۶0ولوی، مثنوی، دفتر اوَّل، بیت م

 ین قضا صد بار اگر راهت زندا

 بر فرازِ چرخ، خرگاهت زند 

 بزرگ   ةخرگاه: خیم*

تا ما را متوجه    گیردکند و بعد آن را می یا کسی همانیده میزندگی و خداوند برای آزاد کردن ما از من ذهنی ما را با چیزی  

تا بتواند یک بار برای همیشه    ،ند شادی بی سبب و بیست و چهارساعته را به ما بدهداول و بی نهایت خود کند تا بتوا  اصلِ

حال که این را متوجه    . ردما را از همانیدگی ها بیرون بکشد و این شعبه الهی را از زیر بار توهم و کم اندیشی بیرون بیاو

میکشیم و آن درد را هشیارانه بکشیم و صبر  اری کنیم و شروع به شناسایی کنیم که از چه چیز درد  شدیم با زندگی همک

فقط در مواجه شدن با یک درد باید فضا باز کرد و تسلیم شد تا زندگی کار    کنیم تا زندگی ما را از هر کدام بیرون بکشد،

نفرت پاک  کند  زندگی کمک می   ،شناسایی و درد هشیارانه و صبراما با    ،تالش نمیتوانم نفرت را از بین ببرمکند، مثال من با  

پس با ذهن به دنبال راهکار برای درد نباشیم و تدبیر و نقشه کشیدن را کنار بگذاریم زیرا خدا کافی است تا ما را    .شود
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کر و درد هشیارانه  و سکون و پذیرش اتفاق را بی چون و چرا با شفقط کافیه سکوت  .درمان کند و به اصل اول تبدیل کند

لحظه حال باشیم و به افکار اجازه حرکت دهیم و به درون هیچ کدام نرویم و آن افکار را  پشت سر بگذاریم و هر لحظه در 

  .همراهی نکنیم

 1۳۴۴ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 د مِ او جان د ه د ت رو ز ن ف خْتُ بپذیر

 قوفِ علل است، نه مو کارِ او کُنْ ف یکون 

زندگی هستیم، این شعبه باید همیشه وصل به دم خداوند و مرکز باشد   ما همگی در این جسم هستیم و شعبه ای از خدا و 

دارد زیرا  خواهد مرکز ما را باز کند و این باز کردن درد  و اگر فضا را ببندیم درد میکشیم، و خداوند هر لحظه با دمیدن می 

پس اتفاقات    .خواهد برداردرا می   دیم و در مرکز گذاشتیم برداشته شود و دمیدن خدا آنها به آنها چسبی  باید چیزهایی که 

بلکه برای پاک شدن ما است  برای خوش آمدن و بد اگر ما خود تسلیم شویم و همکاری کنیم درد    . آمدن ما نیست،  و 

رود زیرا که ما به عمق  میان می رضایت است و دیگر ناشکری و گله و شکایت از  هشیارانه میکشیم که همراه با شکر و  

  . ه ایمپی برد  مسئله

 1۴21ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 هاها در سینه رود از سینه می

 هااز رهِ پنهان، صالح و کینه 
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 2۶۳۶وی، دفتر پنجم، بیت ولوی، مثنم

 وگوی او قول و گفت از ق رین بی 

 خو بدزدد دل نهان از خوی او 

 ق رین: همنشین*

انیدگی های قبلی و همینطور جدید پاک بمانیم انتخاب همنشین است چه  هایی که ما باید رعایت کنیم تا از همی از مهمیک

ف هم  کنند، حتی اگر حرها، زیرا که هر کدام ما را به خودشان جذب می انسانها چه برنامه های تلویزیون و اینترنت و مکان 

اشکری، حس نقص، حسرت،  نفرت، حسادت، تنفر، قضاوت، شهوت، کم اندیشی، نخوی    ،نزنند ما خوی آنها را جذب میکنیم

اما این به معنی فرار کردن و در غار رفتن هم نیست و به معنی ستیزه و    . قضاوت، میدانم و خودنمایی و هر چیزی دیگر

و اگر هم مجبوریم قرین توانیم خود را قرین من های ذهنی نکنیم  ه می جنگیدن و مانع بینی هم نیست، بلکه تا جایی ک

د را با گنج حضور و موالنا قرین کنیم تا نتوانند ما را جذب کنند و البته این را به روی آنها نمی آوریم باشیم مثال در خانه، خو 

را همین باعث وصل شدن به مرکز  توضیح دهیم زی  ،کنیم و علت دوری کردن و ساکت بودن را الزم نیستو نصیحت نمی 

زیرا    در مرکز بمانیم و تکان نخوریم،  ش به زنگ نگه میدارد تا به عبارتی قرین بزرگان بودن ما را هشیار و گو  ،شودآنها می 

کنند و اگر از قرین شدن با من های ذهنی  آنها دستشان در دست زندگی است و ما را به زندگی و بی نهایتی وصل می 

  .ک نکنیمنیم تا فضا را نبندیم و حضور و هشیاری را کوچ عدم ساکت و ساکن و بی واکنش میمایم در مرکز ِهشیار باش

 با سپاس از همه 

 علی 
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 مهربان ةبه نام خداوند بخشند 

 با سالم خدمت استاد عزیز و گنج حضوریهای جان 

 1٩22 شمارة  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 ای جان؟ ، وما شادتریم یا ت

 یا دلِ کان؟  ،ما صاف تریم

ز همه بار همانیدگی و مرکما با این    ،ای جان  ،یااد الی را می پرسد که: خؤ انسانها س  ةدر این بیت موالنا از طرف هم

 شادتر هستیم یا تو؟   ،ورخالی از حض انباشته از درد و تو 

    ما عدم می شود و خالی از هر آشفتگی و درد و نگرانی    یا زمانی که با فضاگشایی تو به مرکز ما پای می گذاری و مرکز

 می شود؟ 

 می شویم؟  فضاگشایی به آن زنده  دل خداوندی که در اثر   ؟نآیا این م نِ ذهنی ما صاف تر است یا دل کا

که تمامِ لحظاتِ گرانبها را از مشغولیات و همانیدگی ها طلب شادی و عشق و راحتی و آرامش کرده و عمر را سپری   

ه رفته و  هاتا حال به بیر  ، اصالً از جنسِ شادی و عشق و آرامش نبوده اند  ، ردیم که هیچگاه آنها هم نداشتند که بدهندک

معلوم    ، ی پدیدار شده و خداوند می خواهد در ما به خودش زنده شودبرنامه در ما بیداراما حال که با این    ،گم شده بودیم

 ؟ اب تر و اصیل تر استاست؟ چه کسی ن و مشخص است که کی شادتر

  نجاند؟را در توهمِ ذهنی می ر  اپس چگونه است که هنوز م نِ ذهنیمان بر ما مسلط است و از جان ما شیره می کشد و م

  دی می خواهیم و در بیرون به دنبال آن می گردیم؟هنوز از او شاچگونه است که 
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با فضا گشایی و خالی کردن مرکز تنها  پیدا  اما حال می دانیم که  ناب دسترسی  به آن شادی اصیل و  مان است که 

 تعلل می کنیم؟  پس ما را چه می شود که اینقدر. به همین راحتی ،کنیممی

 1٩22 شمارة  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 جمله بی دل خودیم   در عشقِ 

  خودیم م ست و حیرانرویِدر 

ست و حیران این  و در روی خود م   ،دهیماما هنوز در عشق ورزی به م نِ ذهنیمان در تالش هستیم و عالقه نشان می 

تنها  و    ،ده ای بوده ایمباشن  چنین  ةو خود سازند  ،چیزی که خود با افکارمان به او جان داده ایم  ،توهمی هستیم  ة باشند

و م ست و حیرانش هم    ،به عبارتی قاتل جانی که به دست خود برای خود به وجود آورده ایم  .اسیرش هم خود ما هستیم

در صورتی که ما آمده ایم به این جهان تا به    ،این همه سرگردانی و حیرانی هم هستیم  از  ،به طوری که راضی.  هستیم

ای تجربه   .نه اینکه از دست بدهیم  ،زنده شدن به خدا را به دست آوریم  جربهایی بیآفرینیم و تبیاصلمان زنده شده و ز

 .ا گذاره شده استو در اختیار م  و یکبار برای همیشه برای تک تک ما  ،شودکه دیگر تکرار نمی 

 1٩22 شمارة  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 ما م ست تریم یا پیاله؟ 

 ما پاکتریم یا دل و جان؟ 

  ی؟ و عاشق تریم یا که زندگ  رهنی م ست تآیا ما در این م نِ ذ

  شراب ناب یکتاییِ که از آن طرف می آید؟   ،یا جانِ هشیاری

  آیا ما پاک تر هستیم یا دل و جان زندگی و این لحظه و فضای حضور و عدم؟
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و با    دیه بگیریمتنها می توانیم از او جان مطلق و پاک را ه  ،م که تنها خدا و خداییت و اصلِ ماست که پاک استمی دانی

ی کامل بکوشیم و هرچه  هشیارو بیدار شویم که بیش از این وقت را تلف نکنیم و برای    هشیارم  این تشخیص می توانی

 .ی مان به اصل و خداییتمانهشیاریعنی تبدیل  ،پاک تر شویم  زودتر همانیدگی را انداخته تا پاک و

 1٩22 شمارة  غزل ، دیوان شمسلوی،  وم

 د و در رخِ عشق نگری در ما

 یا آن؟  عجبتریم  ، واجهما خ

حظه هم به رخِ عشق  یک ل ،یعنی از جنس م نِ ذهنی شده و از دید ذهن ببینید ،یک لحظه بیایید به ما بنگرید :می گوید

  ، بعد به عنوان هشیاری که از این دو حالت آگاه و هشیار است  ،و جنس فضای یکتایی و عدم شوید و بنگرید  ،بنگرید

  تر و درست تر هستیم؟لت ما عجیب تر و شگفت انگیز بگویید که در کدام حا

  حضور؟ ة ذهن یا فضای گشوده شد   دة آیا فضای همانی

    زیرا مرکز عدم و    ، تر استیم که حقیقت چیست و کدام واقعی تر و درست تر و شگفت انگیزوآن موقع متوجه می ش

شگفتی    ، و درایت و هدایت و بزرگی و شرف است  امنیت و شادی و عقل   پر از عشق و   ،فضای گشوده شده یعنی مرکز ما

دروغ و حیله چیز دیگری    ز دیگر خوب می توانیم تشخیص دهیم که م نِ ذهنی ج  . عشق و زیبایی آنجاست  ، آنجاست

 .و در زندگی چیزی جز شکست و د رد نصیبمان نشده   ،بوده ایم  نبوده و ما تا حال به جای زندگی با او قرین

 1٩22 شمارة  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 ماییم  ایمان عشق است و کفر

 در کفر نگه کن و در ایمان
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که فکر می کنی ایمان به   ،رانیذها روزگار می گگوید: ای کسی که در ذهن همانیده ات در کفرِ باورها و داشته موالنا می 

ببینی که کفر آن چیزی ست که تو آن را ایمان    تا  ،کن و با چشم ع د م بین ببینچشمانت را باز    ، خدای ذهنی ایمان است

که در    ، به حقیقت ایمان می رسی  ، با باز کردن فضای درون و عدم و ایمان داشتن به آن  ، اما در نقطه مقابل آن  ، نامیمی  

ه  و با هر چیزی آفلی ک   ، ا و باورهاهمان د ردها و داشته ه  ، کفر است، ی جسمیهشیارکتایی و عدم ایمان و  یاصل فضای  

 .تا کفر و ایمان واقعی را بیابی و آنها را از هم تشخیص بدهی  ،بنگر  چشمانت را بمال و درست   ، همانیده هستی کفر است

 1٩22 شمارة  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 ایمان با کفر شد هم آواز 

 از یک پرده زنند الحان 

 .به معنی آواز،جمع لحن: حانلا*

این لحظه بر جانت می ریزد و گشایش ایجاد می کند از نظر م نِ ذهنی   ةشد بدان که ایمان واقعی که از فضای گشوده 

که در اصل کسی که به آن فضای  ،اصالً از نظر م نِ ذهنی هر چیزی که واقعیت دارد و اصیل است کفر است  ،کفر است

برای همین    ،کند  ی فهمد که در روبرویش این م نِ ذهنی ست که با کفرش با او مخالفت میم گشوده شده ایمان دارد  

همان نقش ها و همانیدگی    ، پنداردرا که م نِ ذهنی ایمان می یعنی آنچه    ،مقابل هم  ةاما در نقط   ،آواز هستند   ایمان و کفر هم 

 . فضای یکتایی و عدم کفری واقعی در مقابل ایمانی واقعی به خدا و ،همان کفر است ،ها

 1٩22 شمارة  غزل ، دیوان شمسولوی،  م

 دانا چو نداند این سخن را 

 دان؟ به ناپس کی رسد این سخن 
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زیرا حتی زنده شدن چنین    ، م نمی داندحتی او ه  ، که از جنس هشیاری نظر است،یک انسان خردمندی مانند موالنا

حال   ، ونه نواخته خواهد شدگ با سخنان و ابیاتش چ ،اکنون ة او نمی داند که در این لحظ  ، انسانی به دست خداوند است

پس یک    ، شود و در همه حال تسلیم حق استچگونه عشق از او بیان می نمی داند که    ،موالنا  که یک انسانی همانند 

چگونه راز ایمان و کفر را می    ؟ چگونه می تواند بداند  ، در ذهن همانیده اسیر و در خواب ذهن استانسان نادان که  

 را چگونه؟ ود را چگونه می فهمد؟ ایمان  دهد که ایمان و کفرِ درست چیست؟ کفرِ خ می تواند تشخیص فهمد؟ چگونه 

  با تشکر و احترام

       حدَّاد هستم از کرج 
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 ٨۶٨برنامه 

 ٨2۳شماره غزل  

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 رودعُمر بر اومیدِ فردا می 

 رودغافالنه سویِ غوغا می 

فرداها یعنی در گذشته و آینده من ذهنی سرد نسبت    ،ر امیدِ امروزآموختم که اگر عمرِ با ارزشم را ب   ای خداوند مهربانم!

همانیدگی   هر  بِگذ رانمآبه  طر  ؛فل  آن  عاز  ارزش  که جاوداف  غوغا  مر عزیز  به سوی  غافالنه  و  کاسته شده  است  نه 

ی خود  هشیارمالک  انه از طریق فضاگشایی فکر و عمل کنم تا  هشیارپس در اینصورت من باید  .  میروم  )همانیدگیها(

روز افزون    عشق رفت را هیچ حسابش نگیرم بلکه به جایش در این لحظه مقدس با جِدَّ و ج هدیشوم و هر چه عمر بی 

  .ی حضورم عمیق شده و من به عمر جاودانه زیبا زنده شومهشیارببرم تامیزان    )عدم(  سودای عشق او دلم را به سوی  

 هوشنگ ابتهاج 

 هر نفسی رفت   ،فریاد که از عمر دنیا        

 ین جمع پراکنده کسی رفت دیدم کز

 شادی م کن از زادن و شیون م کن از مرگ         

 ی رفت زین گونه بسی آمد و زین گونه بس
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 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 یش را امروز دانرِ خوروزگا

 رود بِنگ رش تا در چه سودا می 

  .زندگی حرکت کنیم ی انسانی در این لحظات مسئولیم که با اختیار خود به کدام سمت و سویهشیارما به عنوان 

یعنی فضای    را به طور کامل زندگی کن.  لحظه بدان و هم اکنون روزگار خویش را همین    میفرمایند:  ی جاناناما موالنا 

 .بگشا و در گذشته و آینده سپری نکن درون را 

در سودای   ی خود بگذاریم و ببینیم که در چه سودا میرویم؟!!هشیارپس ما باید حاظر و ناظر تمام حواسمان را به روی 

 .ونی نه چیز دانیا به سودای عشق در عشق بیرونی من ذهنی همه چیز دان، 

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 گ ه به کیسه،گ ه به کاسه عمررفت

 رودسه ما می هر ن ف س از کی

بیرونی جاودانه است و در کاس  ة عمر ما در همین لحظ با آن نقطه   ة اکنون بدونِ چشمداشت به چیزهای    همانیدگیها 

زندگیست در کیسه من ذهنی )همانیدگها(    ة س،که دم زنده کنندانه عمل نکنیم این ن ف هشیارر ما پس اگ  .ها نیستچین

 .تلف میشود

 

 



 

 

 

1025قسمت پیغام عشق   خانم زهره از آمل  

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 وز هیب ت ش ب ر دیک می مرگ یک 

 رود عاقالن را رنگ و سیما می 

اشم و  قالن بوای به حال من که از جمله عا   ،بالخره روزی هر یک از ما تک به تک از هیبتش به کام مرگ فرو میرویم

فقط رنگ و سیمای ظاهری را شناخته و روی اصل زندگی )باطن( قضیه را در این جهان نشناخته و به او زنده نشده  

 .باشم

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 گ در ره ایستاده منتظر رم

 رود خواجه بر عزمِ تماشا می 

کند و انسانی که شناختی  ک چیز جدید هم هویت  منتظر ایستاده تا ما را با ی  هر لحظه من ذهنی در کمین ما نشسته و  

شده    هشیاراما کسی که    .از من ذهنی اش نداشته باشد به دنبالِ او به تماشای آن چیز عاریتی میرود و همانیده میشود

انه فضا را باز میکند و با چشم  هشیارفل را ببیند در اطراف آن چیز فقط  آکه یک چیز  من ذهنی اش را شناخته است همین

زیرا قیمت خود را دانسته و به جان دیگر زنده شده  ، ی خود مینگرد و به تماشای آن چیز نمیرودم من ذهنحضور در چش

 .است

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 ترمرگ از خاطر به ما نزدیک 

 رود؟ خاطرِ غافل کجاها می 
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چه خوب یادم است در گذشته قبل ازآشنایی با موالنای جان و پدر مهربانم چقدر درغفلتم از زندگی دور بوده و    حقیقتاً

چندان گریزی از مرگ    ذهن مدام به دنبال چیزها میگشتم تا خود واقعیم را پیدا کنم از وقتیکه من ذهنی را شناختم،  با

   . نزدیک  ةذهنی درهمین لحظ  زیرا میدانم مرگ یعنی مردن به من ،ندارم

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 است ت ن که قربانی زان  ت ن م پ رور،

 روددل به باال می  دل بِپ رور،

هر وضعیت بیرونی که خوشش میاید پرورش م ده ؛ چون این شیرینی برای تو همچون زهر است و  تن من ذهنی را با  

ی درون را بگشای تا تن جسمی با  ضایکنی؛ولی در عوض دل را بِپ رور،یعنی ف تجربه م  فقط درد را  هیچ سودی ندارد و  

فایده و فراوانی در پی خواهد داشت و    نوقت میبینی شیرینی این درد برای تو پر ازآ   ،کشیدت درد آگاهانه قربانی شود

 . تو به سوی باال کشیده میشوی

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 چرب و شیرین کم دِه این مُردار را 

 رود رسوا می  که ت ن پ رو رْد زان

یید و توجه که برایش چرب و شیرین به نظر میاید کم توجه باش؛ یعنی به من ذهنی ات  أاین مُردار من ذهنی مثل ت 

سیلی خوردن و تلخ شدن هیچ نتیجه ای    که دچار زحمتِ بیگاری من ذهنی ات میشوی و جز  خوراک بیهوده نده؛ چرا

  ، با او ستیزه نکن بلکه دراطرافش فقط فضا باز کن  تن پرورت باش؛      پس آگاهانه متوجه من ذهنی   . دیگری نمیگیری
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ده که چگونه توسط همانیدگیها  در اینصورت این تن من ذهنی تو که بسیار فربه و چاق شده و برای تو رسوایی به بار آور 

 انه عمل میکنی و میدانی باید از او پرهیز کنی هشیاربرای تو خرابکاری میکند و تو را به اشتباه میندازد دیگر 

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م  

 چرب و شیرین دِه ز حکمت روح را 

 رود جا می تا قوی گردد که آن 

تفاده از فضاگشایی چرب و شیرینی را از حکمت  سپس از چرب و شیرینی غذای بیرونی پرهیز میکنیم و به جایش با ا 

را بگیرد و به آنجا    ی حضور که چرب و شیرین است قوت هشیارتا روح ما با صدق داشتن از    مخدا میگیریم و میخوری

 .برود

 ٨2۳ شمارة  دیوان شمس، غزلولوی،  م

 الدَّین رسد حکمتت از شه صالح 

 رودکه چون خورشید یکتا می آن

رو ما را به سوی  اتا خورشید زیب  باشیمخاموش    اینک   پس  ،ده میرسدش حکمت ما از خاموشی ذهن با فضای گشوده  

 .یکتا ببرد

 با احترام 

      زهره از آمل
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  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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