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 خواجه و غالم هندو 

 بخش اول 

  یهُشیار  ی ول   باشد،ی است و از جنس خواجه نم   ی غالم زندگ  یذهن. منیهُشیارو   یذهناند: منخواجه  یما برا  یهمه اجزا

که آزاد نشده،  ی زمان باشد و تا  دیبا  یدارد. غالم فقط در خدمت زندگ   ی دختر خواجه و از جنس خواجه است و خوش گوهر

ب  ی زیندارد صاحب چ  اجازه  کردن ما    داریب  اشفه یغالم وظ  م،یخود نرس  یی به منظور نها  ییفضاگشا  ا بشود. اگر ما خود 

 .انه هُشیاراست و آن هم با درد نا یهُشیارعنوان به 

 ۲۸۳۴ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی خیو چارم ی هوس او؟ ی ب  اتیچه بُوَد ح

 ی غالم  نیکم ،یاو جان؟ دَغَل  ش  یبُوَد به پ  چه

هنر فراوان    ایکه علم فراوان، ادب فراوان    یکس   ی. ول آموزدی و به او علم، ادب و هنر م  دهدی را در ابتدا خدا پرورش م  غالم

 .حضور داشته باشد  یهُشیار کهاین   ایبه خدا زنده شود و  زهایچ نیبه صرف ا تواند ی دارد، نم 

 ۲۴9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی را بود هندو بنده ییخواجه 

 یی کرده او را زنده  ده،یپرور

   ۲50 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 علم و آدابش تمام آموخته

 در دلش شمع  هنر افروخته 
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 ۲51 بیت دفتر ششم،  ،یمثنو ،یمولو

 به ناز  تیّاز طفول دش یپرور

 سازکنار  لطف آن ا کرام  در

  ی رشد  یعلم و ادب و هنر جا  کهایناست. نه   یکاف   یذهنبا من  افتنیپرورش   نی: ادیگوی خدا م  م،یبالغ شد  کهایناز بعد

همان مرکز   ایبا از جنس خواجه شدن    یعنی کردن با دختر خواجه    ی از عروسحضور و بعد   نةیدر زم  دیبا  ن یا  ی ول   ر، یندارد. خ

  ی عنیاز دست دادن است.    ایبذل کردن و    ل،ی تبد  یقدم برا  نینباشد. اول  مراهبا درد ه  ییشکوفا  نیتا ا  ردیعدم صورت گ

  ایمال. آ  ایبا اجسام و    یدگ یهمان  ایها و  در ما اضافه هست. دردها، رنجش   یزیچکه چه   میندازیب  ی به درون نگاه  دیما با

 م؟ یاردست برد  مانیهای دگیهمان نیتراز بزرگ  میو حاضر هست می دانی را م  لیتبد نیارزش ا

 ۲5۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گشت دختر، طالبان چون مُراه ق

 گ ران  ن یکاب کردندی بذل م 

است ما    یاو قرض  زیچبذل کند چون آزاد نشده است. همه   یزیچ  تواندی غالم قدرت بخشش ندارد. او بنده است، نم   ی ول

  شهیهم  ی ول  میهست  های دگیو همان ییصاحب دارا  میکنی و فکر م  میادهیچسب  ایدرست است که به دن  یذهنعنوان من هم به 

با    اتیاز نفس و نفسان  د ی. پس اول بامیشوی م  نییها باال و پاآن   شدن  ادیو با کم و ز  میها را دارترس از دست دادن آن 

 .مییرا بذل و بخشش نما های دگ یهمان میتا بتوان می نباش یذهنواقع بنده من و در  میآزاد شو یی فضاگشا

 :ارزشمند است  یزیچخدا چه   شیپ

 یزیچخدا چه   شی پ میبدان  دیبا میو به حضور زنده شو میرا بده های دگیهمان میخواهی و م میعنوان بنده آزاد شدکه به  حال

 ارزشمند است و چرا؟ 
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 مال   -1

  ییبایز -۲

 خانواده و اصل و نسب   -۳

  علم -۴

 .م یبدان اری چهار مع  نیا اساس  بر دیرا نبا هان ندارد. پس ما هم ارزش انسا ی خدا ارزش یبرا  هان یاز ا کیچ یه ر،یخ

 ۲55 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت خواجه: مال را نَبْوَد ثبات

 شب رَوَد اندر ج هات  دیروز آ

 ۲56 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حُسن  صورت هم ندارد اعتبار 

 زخم  خار  کیکه شود رخ زرد از 

 ۲5۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مهترزادگ زیسهل باشد ن

 ی بُوَد غ رّه به مال و بارگ  که

الزم    یو زحمت   یهم که ساده است و جبر   ی ، مهترزادگ موقت هستند  یظاهر  یی بایارزش ندارند؟ چون مال و ز  هانیا  چرا

نسل از راه  بهنباشد و از نسل   یزیو غر  ی به دست آوردن آن مجان  -۲آفل نباشد  -1است که    یز یندارد. پس خدا دنبال چ
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مثل اصل و نسب به ارث    ن یا  ی ول   میرا به ذاته دار  دن یحضور رس  بهچه ما استعداد  اگر   کهاین  ی عنیخون منتقل نگردد.  

 . باشدی را دارد، مغرور نم  نیکه ا یکس  کهاین و   رسدی نم

 ۲59 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 س ی اگر باشد نف  زیپُرهنر را ن

 س یاز ب ل ریگ  یپَرَست و عبرت  کم

 ۲60 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیعلم بودَش چون نبودش عشق  د

 نی از آدم ا لّا نقش  ط  دیند  او

 ۲61 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیام   یدقّت  علم ا ی گرچه دان 

 نیببْی غ  ةدیدو د دیآنْت نگْشا ز

 ۲6۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یو ر یدستار  ریغ ندیاو نب

 شیو کَم ش یمُعَر ّف پُرسد از ب از

  گر یاست. موالنا علم را از سه مورد د  ارزش ی حضور ب   یواسطه ی خدا ب   ی که برا  کند،ی موالنا از علم صحبت م   جان یا  حال

چه ممکن است  . اگر میاز آن استفاده کن  میتوان ی م  م،یاکه زنده ی زمانتا ی جدا کرده است. چرا؟ چون علم گرچه آفل است ول 
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  ی ارث  کهاین  گریو د  باشدی م  شتریب  بایز  یاز مال و رو  یعمر آن گاه   یول   میدهخود را از دست ب  یشدن قدرت فکر  ر یبا پ

 . دیآن زحمت کش  یبرا د یو با دیآی سهل به دست نم باشد، ی نم

 ست؟ یعلم بدون حضور چ تیندارد؟ و خصوص ی خدا ارزش ی علم بدون حضور برا  چرا

  ات یدر جهان ماد  نیعلم را داشته باشد و ا  نیشتری ممکن است ب  یمسائل ماد  مورد پر از هنر است. در  س یمانند ابل  یذهنمن

  ی . ما به معرف برامیندار  صیما قدرت تشخ  یذهن. با منکندینم  ازینی ب   ریدانش، ما را از غ  نیا   یباارزش است، ول   اریبس

در خود    یاگر متوجه کار ناپسند  بیترتنیو بد  م،یشک دار  مانیدر کارها  شهیجمع. هم  ز ا  دیمانند قدرت تقل  میدار  ازین  دیتقل

 .باشدی توبه، توبه نصوح نم  نیا  یول میکنی توبه م م،یشویم

 ۲۴۸1و  ۲۴۸0 ابیات دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 انیو صد ب ل یآن مُقَل ّد صد دل

 جان  چیزبان آرد، ندارد ه در

 ندارد جان و فَر  ندهیچونکه گو

 بود برگ و ثمر؟ ی او را کَ گفت 

  ی معنو  لحاظ از  میکه ما دار  ندیکند و بب  دایکه فرصت پی در حال ضرر رساندن است، او خائن است. زمان   شهیهم  یذهنمن

ما    ستادنیپا ا  یو رو   تیما، مانع از وحدان  یشدگ تیهوو با هم   گذاردی در دل ما م  کیک یها را  صورت  میکنی م   شرفتیپ

 .میخواجه به او اعتماد دار  وان عنکه ما به ی حالدر . شودی م یزندگ  عنوان به 

 ۲6۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دختر گشت فاش   ج ی چون به ج دّ تزو

 و قُماش  ی و نشان مان یپ دستْ 
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 ۲69 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پس غالم  خُرد کاندر خانه بود 

 و زار زود   فیو ضع ماریگشت ب

هستم   ارزشی من ب  کهاین و    ریحس تحق  کی و  میشوی م هوده یب یهاها و ترس . ما دچار توهم دهدی م ی روح  ی ما دردها به

بعد   اتیباشد که موالنا در اب  دیشا ی روح   «علت  »  نی. اگذاردی ما نم  یرو   یاثر  ی جهان   ی که داروهای طوربه   م؛ یرا با خود دار

  ی همگ   یروح  «یهاعلت »   نی. ارودی م  نیو بن از ب  خی از ب یکلبه   ی رونی شرف ب وها و دادن عزت صورت  شیبا افزا دیگویم

صورت ساده شده مورد  غالم به   نیما را از دست بدهد، چون ا  یکلکه به  خواهدی خطرناک هستند. خواجه نم  یول   یتوهم

 .نخواهد  یها زندگصورت  و  انینکند و از جهان و جهان ی حضور دخالت ینهیدر زم  گریکه دی زمان باشد ی م ی زندگ ازین

 ۲۸۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود، خود را گرفت   یگفت: صبر اَول 

 شگفت  نی با خواجه که بشنو ا گفت

 ۲۸۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود نیخا  یگَرّائک  نیچن نیا

 گمان برده که هست او مُعتمد ما

 ست؟ یخدا چ چاره

  ی برا   ن ی. امیصورت را به دل راه ده  دهدی حالت است که اجازه م  نیو فقط در ا   صورت را از دل ما خارج کند   خواهدی م  خدا 

قدر با  بعد آن   ی ول   کند،ی که مار را وارد دهان آن مرد م ی واقع دفعش کند. مثل زمانتا در  دهدی مدت موقت است. صورت را م
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  د ینبا  میتا متوجه شو  میخوری م   شیقدر از آن ناست، آن   گونهنیهم  زیدر دل کردن ن ا. صورت راوردیکه باال ب  زندی چوب م 

 .میآن را به دل راه ده

 ۲۸۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت خواجه: صبر کن با او بگو 

 به تو  مَش یو ب ده میکه ازو بُبْر

 ۲۸5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنم   رون یاز دلش ب ن یتا مگر ا

 تماشا کن که دفعش چون کنم  تو

 ۲۸6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 درست  دانی تو دلش خوش کن، بگو: م 

 دختر  ما جفت  توست  قت یحق که

  دهیهمان  شتریب  های دگ یبا همان  شود ی باعث م   یزیچواقع چه در  م؟یفربه شو  یذهنلحاظ من ما از  شود ی باعث م  ییزهایچچه 

 باشد؟ یطور مه کار چ  مراحل م؟ یشو

 نیریفکر ش -1

 ۲۸۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یخوشْ مشتر  یا میما ندانست

 یتر  یتو اَول  م،یدانست  چونکه
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 ۲۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کانون  ما نیآتش  ما هم در ا

 آن  ما و تو مجنون ما ی لیل

 ۲۸9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند  یو فکر  خوش بر و  ال یتا خ

 مَرد را فَرب ه کند نیریش  فکر 

  ی و روان   ی روح   یتلخ باعث همان دردها  ی. فکرهانیریش یفکرها  یسرک یو   میتلخ دار  یفکرها  یسرک ی ما در ذهن    بله 

که ی حال . درشودی م  ی موقت و سطح   ی را دارم و آن را دارم باعث خوش   ن یمن ا  کهاین مثل فکر   ن یریش  یو فکرها  شود یم

 . وهم است ی کلبه  م،یدار  یزیکه ما چنیا

 ۲۳۳۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ب ه سازد مرا چ، یخود ندارم ه

 صد عَنا   نیز وهم دارم است ا که

و ما در    باشدی م  ی غالم زندگ   یذهنخانواده و دوستان. من  قیتوسط افراد محدود مثل تشو  یذهنمن   یعزت و بزرگ  -۲

و ارزش    ی برند، حس بزرگما را باال ب  گرانیاست. اگر د   رون ی. ارزش ما از جهان  بمیدانی م  ارزش ی خود را غالم و ب   یذهنمن

باز به   نی. امیکنیم ا   ست ی خوردصورت  از  ازدیفرمای . موالنا ممیریگی م  انیطرافکه  و    میبشنو  کهاین  ی عن یگوش    ق یطر: 

اگر مال و    یرا حت  یحس ارزش مصنوع   نیا   یعن یباشد،    یو قرض   یاساس احترام و ارزش مصنوعبا ما بر  گرانیرفتار د

ما کم باشد    یماد  یهای دگیناگر هما  ی . حت میآوری دست م به   ان یو توجه از اطراف  دییأبا گرفتن ت  م ینداشته باش  اد یاموال ز

او    شود ی بزرگ م  یماد  یهای دگ یکه با همان  ی کس   دیگوی . م باشد یما کم م  ی روح  یهای دگیکه همان  ست یبدان معنا ن  نیا



   

  

 

590 پیغام عشق قسمت خانم زهرا   

  ه ی از پا  گر یشده و د  ی آدم  خواهدی نم  یزیچ   ات یاز ماد  گریکه د  ی کس  ی است ول   انیو چارپا  واناتیارزشش مانند ح  گرید

 . باشد یم  نیسنگ  یاست که دام بس   یذهنرها نشده و عزت و شرف  من های دگ یهنوز از همان ی لباال آمده و  تیوانیح

 ۲90 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از علف ک یجانور فَربه شود، ل

 فَربه ز ع زّست و شرف  یآدم

 ۲91 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فَربه شود، از راه گوش   یآدم

 فَربه شود از حلق و نوش  جانور 

 :ندیفرمای موالنا م نیهم یبرا

 ۲۸۳۴ ةشمار  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خدا مَلول گردد  ز سالم  پادشاهان، به 

 ی سالم  یز تو سَرسَر ،یبختک ین  دیچو شن

 ۸۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دیگوش  خود را ز جَفا پاک کن

 دیآی م ز سَما ی بانگ  زانکه 

 آن بانگ آلوده ننوشد  گوش 

 دیآی به سزا م  ی یسزا هر
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فکرها   شه یما هم  ی ول دار  یذهنمن   یبه  گو  میشک  در دل  ا  م یدانی م  ا ییو  از همان   نیکه    یمصنوع   های دگیارزش گرفتن 

  یهست  بایقدر زهچ   که مثالً  ندیگوی موارد را م  نیدوستان به ما ا  ایخانواده    کینزد  یدو نفر از اعضا  ای  کیاگر    یو حت  باشد یم

 .میشوی ما مطمئن نم  گرید یقدرهاه و چ ی قدر خالق هسته چ

 ۲9۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاتون  من ی : اگفتی م  یگَه گَه 

 دستان و فَن   نیمبادا باشد ا که

 ی ذهن  یهاجمع من   ریثأت -۳

دام    نیا  .باشد یها مو آن جمع انسان   میشوی م  گریدام د  کیوارد    میمحدود رد شد  یهااز مرحله فکر و انسان   کهاین از  بعد

ما به ذهن کامل باور    کهاین   ی عنی  بردی م  نی ما را به ظاهر از ب  یو روان   ی علت روح  یکلتر است چون به از همه خطرناک   اییگو

  ی ق یدروغ، حق  میشنو ی م  ی صورت جمععده انسان به  کی را از    ی دروغ  ی . وقتمیپنداری م  ی ق ی. ما توهم و شک را حقمیکنیم

  شود یمگر م  مییگوی من قدرتمند هستم. م   میینگو  م؟یشوی وارد م   ییهاباشد، به چه جمع   نحواسما  دی. ما باکندی جلوه م

و حال    رودی م  نی آمدن از چاه وجود داشته از ب  رون یب  یبرا  یکه هنوز راه  یذهنشک من   گریهمه انسان اشتباه بکنند؟ د  نیا

که    یطوراست. همان   اد یز  ی ذهن  یهاجمع من  ردافتاده است. ارتعاش د  ر یکه درون چاه دردها گ  میفربه دار  یذهنمن   کی

 .شودی م شتری ب یارتعاش زندگ  شوند، ی جمع م  ده یانسان به حضور رس یاعده  ی قتو

 ۲99 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی بکرد و دعوت تیّخواجه جمع

 یفَرَج را وصلت سازمی : همکه
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 ۳00 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و گال   دادندی تا جماعت ع شوه م 

 فَرَج بادت مبارک اتّصال یک ا

 ۳01 بیت دفتر ششم،  ،یمثنو ،یمولو

 شد فَرج را آن سُخُن  ترنیقیتا 

 و بُن  خی رفت، کُلّ از ب یاز و علّت 

 طور است؟ ه چ ط ی. شرامیشدن هست  دهیهمان یآماده  گرید  حال

 ۳0۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به فن   بعد از آن اندر شب  گ ردَک

 را بست حَنّا همچو زن یاَمْرَد

 ۳0۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پُرنگارش کرد ساعد چون عروس 

 دادش خروس  ان،یپس نمودش ماک

 ۳0۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عروسان  نکو  ة مقنعه و حُلّ

 او  دیرا بپوشان ک نگ  اَمْرَد
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  ی دگیهمان  ی . ول میانرفته هنوز شمع هست و ما کامل در توهم فرو  اییگو   ی نور حضور وجود ندارد ول   گرید  ی عنیاست.    شب 

ما جلوه و شکوه    یبرا   یماد  یزهایکه چ  ردیگی صورت م  ی در جوان  شتری ما در جهان ب  تیوضع  نی. اکندی جلوه م  بایز  اریبس

ز  دارد، مثالً   یاریبس و    پول  ایما    یظاهر  ییبایمثل  اموال  و  با جنس مخالف  تیهوهم   ایو مال  اگر    یهمگ  هانی. اشدن 

 .ست در مرکزهان مثل آوردن صورت آ میشو  تیهوهم میبخواه

  ل یتبد  یماد  یزهایچ  کهاینباشد علت    ادمانیو پرگهر.    بایدختر ز  هاناست و باطن آ   ک نگ  اَمْرَد   ی ماد  یزهایچ  یهمه   ظاهر

اَمْرَد به    شوند یم . صورت را خدا آراسته و اگر ما چراغ را خاموش  میکنی را صورت م  هان است که ما آ  ن یخاطر ابه   ک نگ  

فاصله هست    ی شدگ تیهوما و هم  ن یمرحله هنوز ب  نیخودمان هست. در ا  ریصتق  م،یکنی استفاده نم   یی و از فضاگشا  میکنیم

  ها ی دگیکامل در همان  طور نیو ا  ی ول  میرها شو  یی با فضاگشا  میطور کامل در مرکزمان قرار نگرفته هنوز فرصت دارو به 

 : میافتیم

 ۳05 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شمع را هنگام خلوت زود کُشت

 ماند هندو با چنان ک نگ  درشت 

  ی وار عاشق ذهن اصطالح مجنون که به   ی حالت را زمان  نیتمام نور حضور ما را جذب کرده، ا  یدگیمرحله همان  نیدر ا  گرید

  ی . وقتمیاحس کرده  باشد،ی م   یماد  زیچ  کی تمام فکر و ذکر ما    کهاین  ایو    ردیگی م خشم کل وجود ما را فرا  ایو    میشویم

ما آن    ی ندارند. اساس زندگ  یتیما اهم  یبرا  زهایچ  ریو سا  میکنترل کن  میخواهی دائم م  م،یگردی م   یزیدائم حول و حوش چ

ما    تی. وضعچرخدی ما براساس آن و بر گرد آن م   گر ید  یکارها  یباور و همه  کیمانند    یمعنو  یحت  ایاست و    یماد  زیچ

 طور است؟ ه. چ دهدی را به ما نشان م میاشده  ده یکه همان ی صورت  ی قیخدا صورت حق ی وقت
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 ۳06 تیدفتر ششم، ب  ،یثنوم  ،یمولو

 و فغان کردی م  ادیهندُوَک فر

 زنانکَس از دف  دیبرون نشن از

 ۳0۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زن  و  مرد ة ضرب  دفّ و کفّ و نعر

 نزنعره   آن ة کرد پنهان نعر

باالخره چون هدف ما از آمدن    یبه ما اجازه بدهد ول  ی مدت  کی خدا ممکن است تا  م،یشوی م تیهوبا صورت هم   یوقت   حال

. ما شروع  رودی م  می ابوده  تیهوکه با او هم   ی آن کس   . مثالً شودی م   ختهینبوده زهر آن بر جان ما ر  ی شدگتیهوبه جهان هم 

.  اندازندی را به دام خود م   گرید  یهاهستند و انسان   فتنیهنوز مشغول فر  یذهن  یهاتمام من   یبه آه و ناله کردن ول  میکنیم

 .کنندی استفاده م یماد یاز تمام ابزارها یعنی کنند،ی استفاده م  یارتباطات جمع  ل یاز تمام وسا کهاین  ی عنیب دف ضر

نعره    زیکه خود نی حال در  .کنندی استفاده م  زیها نانسان   میمستق  یوگوهاارتباط و گفت   یهااز تمام راه  کهاین   یعنیکف    ضرب

م   کهاین  یعنی  زنندیم در  انسان   ی است و همگ  یظاهر  ی خنده همگ  نیا  یول   خندندی درست است  درد    کیها در ذهن 

م  به سر  ولبرندی مشترک  ا  ی.  نعره  نیبا  م  گریکدی  یهاصداها  پنهان  انسان   یعنی.  کنندی را  ما  به  اگر  کمک    گریکدیها 

در   شتر یرا ب گریکدیخود  یچاپلوسانه  یهاجهو تو   دییأباشند و با ت   یم  ی دردها توهم  ن یکه ا میکردی م یی شناسا میکردیم

 .دیکشی طول نم  دنیبه حضور رس قدرن یا م،یانداختی چاه نم 

تظاهر به شاد    م،ی چیپی به خود م  ی ذهن  یکه در درد توهم  ییهادر زمان  ی حت  یذهنمن   نیدروغ  ی نگه داشتن آبرو  یبرا  ما

برتر آمدن هنوز آن را به رخ   یبرا  یول دهدی به من نم  یمدل من زندگ  نیآخر  یگوش  مثالً میدانی که می. زمانمیکنی بودن م 

  م یخواهیم  م،یابار در تمام عمر خورده ک ی   دیکه شا  ییها و غذاهامسافرت  از  ییهابا گذاشتن عکس   ای.  میکشی م  گرانید
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بخت  که از درون خوش   یاست و کس   رونیما از درون به ب  یبختکه خوش ی حال در  م؛یبخت هستکه خوش   میبقبوالن  گرانیبه د

 .ردیبگ  یبختخوش   یظاهر سهیندارد با مقا ی لی است دل

با تشکر، زهرا 
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 5۳۷خالصه غزل شماره 

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خود  ی ّ پدر، جز خدمت  ساق   یا میندار یکار      

 و بد  ک یاز ن میقدح، تا واره  افزون ده ی ساق یا

در    کهاین  یبرا  .میخدا ندار  ی عن یخود    ی جز خدمت به ساق   یگریلحظه و هر لحظه کار د  نیعنوان امتداد خدا اه ب  ما

و جز    میکنی جهان را آلوده م  یجسم   یاریبا مرکز هش  چون   .جسم باشد  دیلحظه نبا  نیمرکز ما در ا  م، یباش  ی خدمت ساق 

شراب مست کننده را به    ی عدم باشد، تا ساق   ایشده  گشوده   یفضا  دیما با  مرکز  .مینیآفری نم  یگرید  زیدرد و مسئله چ

که    یبافت ذهن   ن یکه از ای طوربه  .میریگی م  یشتریتر و شراب ببزرگ  یهاقدح   م،یباز کن  شتریچه فضا را بما بدهد. هر

  یزدیما برکت و عشق، و فرّ ا  قیطراز ی. و زندگمیشوی و بد کردن است، آزاد م   ک یدر حال مقاومت و قضاوت و ن  دائماً

 .شودی حضور م  یاریبه هش ل یتبد ی جسم یاریو هش زدیری را به فکر و عمل ما م 

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یاشه یرا در جهان آورد حق در پ ی آدم هر      

 زد کردست ما را نام یشگ یپی ب یشه یپ در

خواهد  ی هم نامزد است. خداوند م  ی شگی پی ب  شه یحال انسان در پنیعدر دارد. اما    یاشه یجهان کار و پ  نیدر ا  یکسهر

  ی ها را از مرکزمان خالی دگیهمان د یپس با  .یذهننه با من  م، یانجام بده یی را با فضا گشا یدر جهان هر کار هان ما انسا

  ی گشوده و مرکز عدم آب زندگ   یاز فضا  رونیهمه کارها و حرفه ما در ب  کهیطور. به دیایتا خداوند به مرکز ما ب  م،یکن

 . میشوی آگاه از ذات و اصل خودمان م  یزدیا یاریعنوان هشو ما به   ردیبخورد و خرد بگ
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 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ا یآن ض ش  یها رقصان به پروز همچون ذرّه  هر      

 ماه خَد  ار ی شب مثال  اختران طوّاف  هر

زندگ  نیا به  ما وصل  زندگ   یک یو حس    میهست  یلحظه  با  ذره  میکنی م  یبودن  مانند  نور  یهاو  در ستون  که    ی غبار 

در    کهی زمان   ی. حت میرقصی ها در نور خدا م و مقاومت ما صفر است، مانند ذره  میندار  یذهنمن  ی رقصند، ما هم وقتیم

 .میرخ چی م اریحول محور  م،یکن ی م ان یذهن خودمان را ب

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی باده ما را ندْهد نیز  ،یز ما گر خواهد یکار      

 خَرَد؟  ایفروشد  ی رود، او ک  ی م  نیکا یسر  اندر

  ی ذهناست که من   ن یکار ما ا  نیداد. اولی باده و شراب را به ما نم   نیخواست، ای م   یکار  یذهنعنوان مناز ما به   ی زندگ  اگر

  یوارد فکرها  را   اتیتا خداوند آن باده و شراب و آب ح  م،یشده فکر و عمل کنگشوده   یو با مرکز عدم و فضا  میرا رها کن

کند فکرها  ی و شاد  ما  به  خرد  و  بر  یو عشق  چن  یسَر  در  .زد یما  او دی م  ی م    نیکه   ی فروشنده   ای  داریخر  گریرود، 

 .کند نیگزیرا جا یبهتر ای یتربزرگ   یدگ یدهد، تا همانی را نم  یدگ یهمان ک ی یعن یشود. ی ها نمی دگیهمان

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کند  یکند؟ مست آن کند که م   یک  یکار سرمست      

 کند، هر دو جهان را تا صَمَد  ی ط  یی خدا یباده 

و سَرمست و آزاد    م، یشوی ت خودمان مشود، قائم به ذا ی و مقاومت ما صفر م  میکنی فضا را در اطراف اتفاقات باز م  ی وقت

  .کندی م  ییافزاکار  یذهنکه من   میبدان  دی با  میستیو اگر سَرمست و شاد ن  است   ی از طرف زندگ  ی سَرمست نی. امیشویم
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 .کندی آن در فکر و عمل ما کار م  یسبب و خرد و مست ی ب  ی. عشق، شاددیآی م   یاز طرف زندگ   یگشوده شراب   ی فضا  با

و ما متوجه    سازدی رها م  یو معنو  یو تصورش از جهان ماد  یذهنمن  ینیو از دوب  کندی م  داریها بی دگ یرا از خواب همان  ما

 . میبه جهان بودن ندار  ی ها و متکی دگیهمان  نیبه ا  یازیو خوشبخت و شاد بودن ن  بودن و زنده شدن  یکه برا  میشویم

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بگذرد  ی جهان، چون شب بخسپ نیا یباده  یّمست       

 در لَحَد  دیاحد با تو درآ  سَغراق   ی ّمست

  .شودی م ل ئبرود، ذا ن یآن از ب ی فکر و خوش  ا یکه خواب آن  نیمحض ابه  م،یریگ ی ها می دگیکه ما از شراب همان  ی مست

تا ابد با ما   یشراب زندگ   یمست اما .یهست، با ما هست مانند شراب انگورتا فکرش  یجهان   نیا یزهایچ  یمست یعنی

و   میکن دایسبب او دست پی ب  یچه زودتر ما به شادخواهد هری م یزندگ  .با ما جاودانه هست میریهم بم یو وقت  ماندیم

ما برکات    قیطراز  خواهدی اوست، بلکه م  تیو ابد  تینهای جهان، نه تنها زنده شدن به ب   نیبه مقصودمان از آمدن به ا 

 .میکن دا یپ ی و ما عقل و قدرت زندگ  به جهان بفرستد گریو عشق و هزار ترجمان د

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گان یهمسا یزان رحمت، ا گان،یرا ی شراب  آمد      

 بر وَلَد  و مشفق  نیریش  گانیچون دا  انیساق  وان

  گان یشود، را  یو پخش م  دیآی که از طرف عارفان زنده به خدا م   یو شراب   دیآی م  ییگشابا فضا  یکه از طرف زندگ   یشراب 

و عشق را در جهان پخش    ی شاد  یزنده شده به خدا، با ارتعاش به زندگ  انسان   .است  یشراب زندگ  تیخاص  نیاست. ا

از    نیو ا  میریبگ  یاز زندگ   گانیدر اطراف اتفاقات و با مقاومت صفر شراب را  ییگشابا فضا  میتوانی هم م  ما  .کندیم

  ی انیو ساق  میاخداوند زنده   ای  یو از آفتاب زندگ   میهم هست  واریدبه وارید  هیهمسا  هان ما انسا  همه  .است  یزدیرحمت ا
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زنده    ی که به زندگ  یکس  .کنندی پخش م  گانیراهستند، که شراب    یزندگ  انیمثل موالنا و برنامه گنج حضور جزو ساق

 .اش داردکه مادر به بچه  ی دارد. همان مهربان یذهنکه منن یاش مهربان است، ولو اه یبه همساشده نسبت 

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 سرمست رو  ،یسرمست شو، هر جا رو  نیدل از ا ی ا      

 دهد  گر یرا مست کن، تا او تو را د گرانید  تو

  ی و سَرمست شو، تمرکزت را رو  ریبگ  یو از خداوند شراب مجان   مرکزت را عدم کن  ییمن با فضاگشا  یدهیدل همان  یا

را    یذهنمن   مبادا  .اوریببه ارتعاش در  گرانیرا در درون د  یو همان زندگ   ارتعاش کن  یبه زندگ   داً یو شد خودت نگه دار

خداوند    یرا سَرمست کن  گران یلحظه د  نی. اگر در ایلطمه بزن  گرانیو به د  یر قدم بردارو در شَ  یبه واکنش وادار کن

 .به تو خواهد داد  یگریجام د

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ن ینش  ششیپ  نهی، چون آیشاهد  ینیجا که ب  هر      

 درکش در نَمَد  نهییآ ، یناخوش   ینیجا که ب هر

  نه یو مانند آ  ندیبی ش را م و ذهن  است   ی که شاهد و ناظر زندگ   ،ید یرا د  ی جا انسان زنده شده به زندگدل من هر  یا

جهان    رییاثر را در تغ  نیشتریکنند، بیارتعاش م  یزنده شده به حضور به زندگ  یهاانسان   یوقت  .نیبنش  شش یشده، در پ

را    یذهنو تمام صفات من   کندی و مقاومت و بحث و جَدل م  دزاست که در  ،یدید  ی ناخوش  ی ذهنمن  ک ی اگر    اما  .دارند

. فقط  یو به حضور زنده کن  ی همه را عوض کن  یذهنعنوان من به   ی توان ی نم   تو   .صورت جانت را پنهان کنن یادارد، در

 .اثر کند هان انسا  یتواند روی م  یارتعاش تو به زندگ  نیو ا  یخودت را شاد و زنده به حضور نگه دار  یتوان یم
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 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گرد  شهر  خوش، با شاهدان در کشمکش  گردی م      

 هذا البَلَد  تو الاُقْس مْ نهان، تا حَبَّذا   خوانیم

و با شاهدان و حاضران و زنده    آسمان را باز کن  نیو ا  شده درونت با مرکز عدم بگرد گشوده   ی انسان در اطراف فضا  یا

  ع ی قدر وسو هر لحظه فضا را آن   را در نهان بخوان  ییکتایقرآن را قسم به شهر    ه یآ  نیا  و  .ه حضوران تبادل عشق کنب

که همه ما در آغوشش    یی کتایشهر    نیبه ا  منتیو م  یو با شاد  یرها شو   یذهنمن  یهاحالت   ها وی دگ یباز کن، تا از همان

 . یبرس  م،یهست

 5۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 سرم، خامش کنم، خشک آورم  یم   نیشد ز  رهیخ چون       

 در عدد  دیایو کرم را نشمرم، کان درن لطف 

و من    و خاموش کرد. مقاومت و قضاوتم صفر شد   ج یام را گی ذهنو من  آمد   یاز طرف زندگ   یفضا را باز کردم، شراب  ی وقت

شمارم، تا خرد  ی ها را نم و نعمت   شومی م   یزدیحالت تماشاگر لطف ا  ن یا  در.  دخالت نکند  یذهنناظر بر ذهنم بودم تا من 

 .یذهنمگر با من   ست،یشمارش نقابل    یزد یدهد. چون لطف و کرم ا  رییام را تغی و زندگ   زدیو برکاتش به فکر و عملم بر

       تشکر و سپاس از برنامه گنج حضور  با

ل یاردب هیرق



 

 

 

590قسمت پیغام عشق   

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 
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