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 ی نام عشق و زندگبه 

 .گنج حضور یبزرگواران اعضا ۀسالم بر هم 

 7۶۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یمرده كفن را، به سرِ گور برآ بِدَرَد

 د آی خبر من  بُتِ  ز را  ماۀ آن مرد اگر

  ۀ كفن همان پرد  نی. اردیمی و در آن م  كندی درست م   یخود كفن  یبرا  نیشدن با آفل  دهیجهان با همان  نیدر ا  یانسان   هر

و به گورش كه    زدیكفن برخ  نیانسان قادر است كه از ا  یشده است ول   اشی او از ذات اصل  ییپندار اوست كه باعث جدا

 . به خدا زنده شود  وبارهد  ارانهیدرد هش دنیذهن اوست نگاه كند و با كش

  کی  م،یآن را تماشا كن  فقط   م،ینخواه  یو زندگ  تیهو  دهدی كه ذهن نشان م   یزیو از هرچ  میدرون را باز كن  یما فضا  اگر

. كندی م  تیخبر ما را هدا  نیو ا  رسدی خداست، به ما م تیخرد، رحمت، توجه و عنا  ،یزندگ  ۀكنندزنده  یخبر كه همان انرژ

ذهن طلوع    ۀذر  نی از ا  دیصورت خورشو ما دوباره به   شودی م  دهینام  امتیكه ق  ست خبر همان بلند شدن ما از گور ذهن ا   نیا

 .میكنیم

 ۴5۸۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ه نهان رّذَ  یک یدر  ی آفتاب

 دهان  دیآن ذرّه بگشا ناگهان

 م یااست كه در ذهن خود ساخته   ییهای شدگی خاطر مقاومت و شرط به   م،یطلوع كن  دیصورت خورشبه   میتوانی اآلن نم   اگر

ا از  اشتباه است   نیا  یول   میریبگ  یزندگ  های دگیهمان  نیتا  با  نیا  ما  .كار  ا  دیلحظه  دَم    میاستفاده كن  یزدیاز دم  از  نه 
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  یذهنخود چه من   یذهنچه من  م؛یخود باش  ی هان ی. پس مواظب قركشاندی كه ما را به گور ذهنمان م  گران یخود و د  یذهنمن

 . ردیپذی ها اثر مآن  یدل ما از خو  رایز گرانید

 :از دفتر پنجم ۲۶۳۶ ت یب طبق

 ۲۶۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِگوو و گفت  قول ی ب  نیقر از

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

كه درمانگر ماست، از هرچه   میریور خرد بگو از آن  میفضا را باز كن میتوان ی دشمنان ما م  ا ی یذهنیهاچون درمقابل من  ی ول

 . و نافع ما شود ایمیتا ك میكن ییفضاگشا دیآی كه بدمان م 

 ۹۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست  یهر عدو دارو قت یحق در

 توست یِولجُ و نافع و دِ ایمیك

خالقانه هستند!   یو فکرها  بخشی شاد  ای  سازندی ما درد م   یبرا  م،یكنی كه اآلن م  ییفکرها  مینیو بب  میمراقب باش  دیبا  ما

ا  یذهنمن   نیآخر ا نبود  قرار  از درد،  ادامه پنیپر  برا  دا یهمه  اماندی م  د یبا  ی مدت كوتاه  ی كند و فقط  كه    یی دردها  ن ی. 

دل، حرمِ عشق    نیبه ما بفهماند كه ا  خواهدی و قهر خداست. چون م   یعبوس   همان  كندی م  جادیما ا  یدر زندگ   یذهنمن

مرتب از   میو اگر بخواه میشدی م ل ینظر تبد یاریبه هش  یجسم  یاری هش نیاز ا د یو ما با ستین  های دگیهمان ی است و جا

خود    ۀش یبه ر  دیكه ما با ی درحال  م؛یكنی م  جادیدرد و مسئله ا  گرانیخود و د  یدر زندگ   م،یبخواه  یعشق و زندگ   یذهنمن

جز خدا  به   گرید  ی از كس   اگر  .است   یما كاف  یو خرد خداوند برا  هاییاست، توانا  ی ما كاف  ی خداوند برا  مییو بگو  میوصل باش
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ر  میبخواه  ی زندگ برا  ی سمانیدرواقع  كش  یكه خداوند  چاهِ من  وسفی   دنیباال  از  كرده    ی ذهنما  رها  را  پاره    ا یفرستاده 

 .هاست خواستن از آن   یزندگ  نیاز هم ی ما با مردم هم حاك ی. دشمن میكنیم

فضا را در اطرافش باز كرد    دیفقط مهمان ماست و با  میبدان  دهد،ی را نشان م  یزیو ذهن چ  دیآی م   یلحظه كه فکر  هر  پس 

خود   یباشد كه زندگ  ادمانیو   میرا گرفته باش امشیپ كهنیبدون ا رودی زود م  ی لیخ میآن را گرفت. اگر مقاومت كن امیتا پ

ماست و باعث   یهادانم ی از پندار كمال و م  تیشکا  نی. اشودی سبب جفا م چون   میبنا نکن یتیو نارضا  تیرا براساس شکا

 .دییانبساط با من سخن بگو قِ یخداوند به ما فرمود ازطر كهی درحال شود،ی و انقباض م یفضابند

 ۲۶7۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گسترد بهرِ ما بِساط  حکمِ

 انبساط  قِیاز طر دیی: بگوكه

.  ست ین  یچون در آن زندگ   میرها شو  یذهنمن   نیاز ا  دی. ما بامینکن  یی وفای به خداوند ب  ی ذهن  ی هابا چهارچوب  ی طرف   از

  ایكه خداوند    می و نگذار  میاست برگرد ییکتای  ی گاهِ بقا كه همان فضابه وطن   دیاست و همه با ی تیعار  یذهنمن   ۀخان   نیا

بلکه از همان اول كه دعوت خدا    م،یدچار قهر خدا نشو  ی عنیبکشاند؛    یی کتای  یضازور و درد به آن فسرهنگ قضا ما را به 

 .میكن زهیو با قضا ست  میاو برو یسو ما دوست ندارد ما با درد به  ۀیذات اول رایز م؛یبه او گوش ده رسدی به ما م 

 ۳17۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 وطن نیبود ا  هیغلطم، عار ی ن

 یروی وطنگاهِ بقا م یِ سو

 د یز قضا دعوت و فرمان رس چون 

 یروی سرهنگِ قضا م   یِپ  در
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خود    ۀزیبه ست  دیدار است. ما نباتا با خدا بجنگد، خنده   انداختی م  ریما مثل كار نمرود كه به آسمان ت  یِذهنمن   ۀزیست  نیا

 .میبا خدا ادامه ده

 ۳7۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به جنگ  یبکن دفعش، چو نمرود پس 

 خدنگ   ریاو كَش در هوا ت یِ سو

  یو آرزوها  الیام ،یذهنمن یهابا خواستن گری د ی عبارتبه م؛یزیرا بر یبودن خون تقو  یبا در زمان مجاز دیما نبا نیچنهم

  میجهان فکر كن  نیا  یهایدگیهمان  ایها  دانه   برحسبِ  اگر.  یكشتن تقو  یعنی  نیكه ا  میزیاز امر خداوند نگر  ندهیمربوط به آ

  ی و جزو آرزو  دهدی كه ذهن نشان م  یزیچ از آن نیبنابرا  م؛یمانی است و از خداوند دور م یدام بزرگ  ن یا  م،یو فضا را ببند

  ن یا یبدهد. برا  ارا به م نیریش ی زندگ نی تا خداوند به ما رحم كند و خودش ا میرها شو میخواهی م یماست و از آن زندگ 

 .مینیماست را بب ی تا عدل خدا كه همان لطف و احسانش در زندگ میلحظه مراقب ذهنمان باش  منظور هر

 ۳7۸و  ۳77 ابیات دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 ختن یستن، بُوَد بگرجُ  آرزو

 ختنیر  یتقو  عدلش خونِ  شِیپ

 ش آرزو جهان دامست و دانه  نیا

 آر، زُو یها، رواز دام  زیگر در

 ۳۸1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دش یبگذار تا رحم آ آرزو

 دش یبای م نیكه چن یآزمود
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       كمال تشکر و احترام  با

از چالوس   مهردخت
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 زان یعز یبرا ی سالمت  یبا سالم و آرزو

 «یذهنمن  یسازسبب»

 .گذارمی موضوع به اشتراک م  نیرا در ا یاتجربه 

 ۳15۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییدهیها دچون سبب   ی ز طفل تو

 ییدهی چفس سبب، از جهل بر  در

 ۳15۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ب غافل ها از مُسبِّسبب  با

 ی لیها ز آن ماروپوش  نیا یِ سو

 ۳155 بیت  دفتر سوم،   ،یمثنو ،یمولو

 ی زنیر مر سَها رفت، بَسبب  چون 

 ی كُنی ناها مو رَبَّ نارَبَّ

 ۳15۶ بیت  دفتر سوم،   ،یمثنو ،یمولو

 سبب یِ : برو سودیگوی م ربّ

 عجب  یا  ؟ یكرد اد ینعم ز صُ چون 
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 ۳157 تیدفتر سوم، بمثنوی،   ،یمولو

 همه نمی پس من تو را ب  نیز :گفت

 سبب و آن دَمْدَمه  یِسو ننگرم

 ۳15۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست   كارِ ،وعادُالَا  و : رُدُّدشیگو

 ست سُ   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 ۳15۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت كنم  کیل

 پُرّست، بر رحمت تنم رحمتم

 ۳1۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دت، بِدْهم عطابَ عهدِ  ننگرم

 مرا  یخوان ی م چو مدَ  نیكرم، ا از

  ی زمان  كردم؛ی م  یسازمسئله   بوده و   یذهنمن  یهای سازگنج حضور آشنا نبودم، گرفتار سبب  ۀسال قبل كه با برنام  چند

م  از كشور سفر كند، من   ی زندگ  یبرا   خواست ی كه فرزندم  با    حال شانیمرا آشفته و پر  امیذهنبه خارج  و  بود  كرده 

 ت یهوچون من با او هم   د؛ید یآرامش را نخواه  یتو رو گرید گفتی را گرفته و م یزندگ  یخودش جلو یهایسازسبب 

  ن یبه ا  یمن اوست، زندگ  یسبب آرامش و زندگ   كردمی بودم و فکر م   دهیو به او چسب  خواستمی م  ی بودم و از او زندگ

  است ااَلسباب خداوند  ب در درون من است و مُسب  ی كه سخت در اشتباه هستم. زندگ   اموزدیسبب حمله كرد تا به من ب 

 .به او زنده شوم  دیو با رسمی م  یمن به زندگ زهایو رها كردن چ یی و فضاگشا میو با تسل
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مهر و  عهد  در  هم  باز  هم  ثاقمیچند  هم،  هنوز  و  بوده  خدا سست  گرفتار    های شدگتیهوبا  و  كرده  دور  لحظه  از  مرا 

  كندی جان مرا زود متوجه م  یموالنا  یبایز   اتیو اب  زیعز  یشهباز  یآقا  یهاآموزه   نیا  یول   شوم؛یذهن م  یهایسازسبب 

بب را  رحمت خداوند  هم  نمیكه  را شامل    شهیكه  ب  حالملطفش  رحمتش  كه  بخوانم  را  او  لحظه  در  و  و    تینهای كرده 

 .است ی نشدن تمام

جان و    یمهربان، موالنا  ی سپاسگزار خدا  دهیرا جان دوباره بخش  مای كه زندگ   رینظی ب  یهاو آموزش   یآگاه  نیا  یبرا

 .آموزمی ها مهر لحظه از آن  شانیبا یز یهاام یهستم كه با پ یگنج حضور زیو دوستان عز زیعز  یشهباز یآقا

بسته    ی كه در روز الست با زندگ  ی ثاقیو حضور در لحظه به عهد و م  ی پدری پ   یهایی كه بتوانم با فضاگشا  یروز  د یام  به 

 .بودم وفادار بمانم

            احترام: زهرا از مشهد  با
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            با سالم 

 نامِ متن: سببِ نَسَب 

 ۳15۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییدهیها دچون سبب   ی طفل تو ز 

 ییدهی چفس از جهل بر  ، سبب در

ابعادِ    یِرو  تواند ی رو هستند كه م ه با آن روب  ی ها از بچگ است كه انسان   ییهااز سبب   یک ی  ، یلی و فام  ی خانوادگ   یهانسبت 

خانواده    تِیش را عدمِ حمامسبّب  ، یشغل  ای  ی لی تحص  ،یاثر گذارد؛ مثالً در صورتِ موفّق نشدن در امورِ مال   شانی زندگ

 .دانندی را خانواده م شانی ثروت و اعتبارِ اجتماع  ایو  شانورش علّتِ رشد و پر  طورنیهم كنند،ی م انیب

كه من افروخته باشم،    یلطف  ۀام و شعل هم، من به مادران آموخته   یكه راه و رسمِ مادر  دیگوی م   یاز زبانِ زندگ   موالنا

پدر و مادر، بزرگ م   زندی و در ادامه نمرود را مثال م  شودی خاموش نم  وقت چیه و به ثروتِ فراوان و    شود ی كه بدونِ 

لطفِ    واسطه ی نشود تا ب   یلیفام  یهاسببمکشِ  بود كه او گرفتارِ كش   نیا  ی . خواستِ زندگرسدی م  یجهان نیا  یپادشاه

 .بخواهد یاریرا مشاهده كند و تنها از او  ی زندگ

 ۴۸۳۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را دَأْب من آموختم مادران

 كه من افروختم؟ ی بود لطف  چون 

 قه یدأب: راه و رسم، طر*
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 ۴۸۳۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 كردم و صد رابطه  تیعنا صد

 واسطه ی لطفِ من ب  ندیبب تا

 ۴۸۴۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش مَکَنباشد از سبب در كَش  تا

 ستعانت از مَنَش بُوَد هر اِ  تا

شاهان، پدر و   گریافراد و د  گرید یبرا  كهی چرا به اصلش زنده نشد، درحال   گریكه او د  پرسد،ی با حالتِ تعجّب م  موالنا

 !حجاب گذشته بود نی مادر حجاب است، او از ا

 ۴۸5۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عجب  ی آن مُلک، ا دیابیپدر  از

 غرورش داد ظلماتِ نَسَب؟  تا

 ۴۸55 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ( بی)حِج را گر اُم و اَب شد حجاب گرانید

 بی گوهرها به ج دیابیز ما  او

پ  ازجمله   .خودش بود  یِ ذهنمن  اش، ی گمراه  لِی كه تنها دل  ردیگی م   جهیبخش، نت  نیا  انِ یدر پا  و در راهِ    شرفت ی موانعِ 

  دهند ی پدر و مادرِ من به برنامه گوش نم   ایچون همسر، فرزند    دیگوی هاست. مثالً شخص مبه نسبت  دنیهم چسب  یمعنو
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است كه اگر من به حضور برسم    نیهم ا  لشی. دلدهمی را انجام نم  كار  نیپس من هم ا  كنند،ی موالنا را تکرار نم  اتِیو اب

 یِ هاراث یحضور و زنده شدن به اصلِ خود، مانند م  یِاریشه  كهی ! درحالاندده یها به حضور نرسآن   ی وقت  ارد د  یادهیچه فا

تنها با شناختِ    ی عنیاست؛    امبرانیپ  راثِیم  راث،یم  نیبلکه ا  رسدی ها به ارث م نَسَب   ۀواسط كه به   ست یجهان ن  نیا

 .دیبه آن رس  توانی مو عدم كردنِ مركز   ییو انداختنِ آن و فضاگشا یذهنمن

 ۳۴۰۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  یجهانِ فان   راثِینه م نیا

 است  ی جان ، یابیبه اَنسابش ب كه

 .است یو معنو  یور امور روحان ظمن: منسوب به جان، یجان *

 ۳۴۰1 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استیانب یِراثهایم ن یا بلکه 

 استیاَتق یِجانها ن،یا  وارثِ

 زكارانی: پرهایاتق*

 ۳۴۰۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیمن عِؤآن بوجهل، شد م پورِ

 آن نوح شد از گمرهانۀ پور
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ها را متوجه عالمِ المکان و  آوردند تا آن   غامیها پانسان   تِیهدا  یبرا   ب یاز جهانِ غ  آورانامی پ  ی وقت  زین  خیطولِ تار  در

و هنرشان    نیكه به د   ی رتیغ  یِاز رو  كارشان  نیكردند؛ ا  زهیها ستبا آن  یاهكه در مركزشان هست كنند، عدّ   ی عدم  یِفضا

 .شان بودبه خانه و كاشانه  دنیچسب لِیدل داشتند نبود؛ بلکه تنها به 

 11۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چو شهد یخدا آر غامِیتو پ ور

 عهْدک ین ی خدا ا یِ سو  ایب كه

 11۴7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وْبرگ رَ یِجهانِ مرگ سو از

 مشو  ی بقا ممکن بُوَد، فان  چون 

 11۴۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو كنند و قصدِ سَر خونِ   قصدِ

 و هنر  نید تِ یَحَمْ یِ از برا  نه

 11۴۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر خان و مان  ی دگیاز چفس بلکه 

 انی ب نیا  دنیشن د یآ تلخشان

 



 

 

 

751قسمت پیغام عشق   خانم سمانه از تهران  

  ی ترس از مرگ جسمان   لِیدلبه   یاهاست. عدّه با نسبت   یشدگ تیهو هم  نیهم  ز ین  ارانه یشفرار كردن از دردِ ه  لِیدل  کی

 .رها شوند یذهنرا بکشَند و از من  ارانهیشدردِ ه خواهندی شان، نم خانواده  تِیوضع  یِبرا  یو به تَبَعِ آن نگران 

 : كندی موضوع اشاره م  نیبه ا( ۴۸) فتح ۀسور   11 ۀیآ

 11 ۀی، آ(۴۸) فتح  ۀ سور م،یقرآن كر

  یَمْلِکُ   فَمَنْ  قُلْ  قُلُوبِهِمْ  فِی   لَیْسَ  مَا  بِأَلْسِنَتِهِمْ  یَقُولُونَ  سَیَقُولُ لَکَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا»

 .«خَبِیرًا تَعْمَلُونَ  بِمَا  اللَّهُ  كَانَ بَلْ  عًانَفْ  بِکُمْ  أَرَادَ أَوْ ضَرًّا بِکُمْ  أَرَادَ إِنْ شَیْئًا  اللَّهِ  مِنَ لَکُمْ

ما را    مان،یهاو خانواده   یی اند به تو خواهند گفت: دارا[ واپس مانده هیبیعرب كه ]از حضور در حُد  نان یصحرانش  ی زودهب»

ما آمرزش خواه. آنان    ی[ برامیهمراه شما باش  هیبیدر سفر حد  مینتوانست  كهن یپس، ]از ا  .است  به خود مشغول داشته 

بخواهد به شما    ایرساند    یانی! بگو: اگر خدا بخواهد به شما زستیهاشان ن كه در دل   ندیگوی م  یزیخود چ  یهابه زبان 

آگاه    دیكنیچه مخداوند بدان   ی [ آركسچ یه  ]مسلّماً   تواند كرد؟!   یشما كار  ی خداوند برا  برابرِ در   ی رساند، چه كس   یسود

 .« است

 ۳۰۶7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 كه من ی وار عُذر آرمُنافقْ ای

 زن و  فرزندۀ در نفق  اممانده

 ۳۰۶۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   دنیرْخارسَ  یِمرا، پروا نَه

 است   دنیوَرزنْید  یِمرا، پروا نَه
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ها انسان   كند،ی نم   فیتعر  اشیمتصل است و خودش را با درختِ كنار  اششه یبه ر  یطور كه هر درختهمان  نیبنابرا  پس

حقوقِ    تِیامر آگاه بود كه رعا  نیبه ا  دیبا پس. باشدی وفا به عهدِ اَلَست م  شان،شه یدرخت هستند و ر  کیكدام  هر  زین

ا  یكس   اگر .  دارد  تیّاَرجح  یشاوند یبر حقوقِ خو  ی اله اولّ  نیبه  از جنسِ  و  به   اش ه یعهد وفا نکند    ۀ شیر  لِیدلنشود، 

 . نخواهد داد و به ثمر نخواهد نشست وهیدرختِ وجودش م ،ده یپوس

 11۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عهد   خ،ی و ب یّ ست آدمدرخت  چون 

 به جهد دیبای م ماریرا ت خیب

 11۶7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  دهیپوس  خِی فاسد ب  عهدِ

 بُوَد  دهیثِمار و لطف بُبر وز

 : آورده شده ۸۸ ۀی، آ(۲۶)  شُعَراء ۀ در سور طورنیهم

 ۸۹و   ۸۸ تای، آ(۲۶)  شعراۀ سور م،یقرآن كر

 .«مٍیاهللَ بقلبٍ سل ی مالٌ و ال بَنونَ الّا من اَتَ  نفعُیال  ومَی»

 .«دیپاک و زُدوده از غبارِ كفر به درگاه خدا آ  یكه با دل كه مال و فرزندان، كس را سود ندهد، مگر آن  یروز»
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 ۲۰7۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ندارد مال سود جا نیا اَحمدا، 

 ود پُر ز عشق و درد و دُ  دیبا نهیس

           سپاس فراوان  با

 از تهران  سمانه 
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 .دوستان ۀ و هم یشهباز  ینام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقابه 

 .گنج حضور ۸75  ۀ كننده از برنامداریب ی اتیاب

 ۲55 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و بادبان   یچون كِشت   یآدم

 آرد باد را آن بادران؟  ی ك تا

تا ما را با خود   میده ی دست زندگو بادبان به   یچون كشتخود را هم  دیبا م،یزنده شو یبه اصل اول و اله میخواهی م اگر

  ت یهمراه با شکر و رضا ارانه یشدرد ه دنیصبر و كش ، ییو فضاگشا  میمستلزم تسل نیببرد و به مركز عدم زنده كند و ا

 .است ار اتفاقات و افک دنید  یاتفاقات و باز  رشیو پذ

 1۲7۲ تی، بسومدفتر    ،یمثنو ،یمولو

 م یزنی به هم بر م  های چو كشت ما

 م یو، در آبِ روشن  میچشم رهیت

 1۲7۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تن، رفته به خواب یِّ تو در كشت یا

 نگر در آبِ آب ،یدیرا د آب

 1۲7۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رانَدَش ی كو م ستی را آب  آب

 خوانَدَش ی كو م  ست ی را روح روح
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و دچار مقاومت    میكنی برخورد م  گرانیو دردها با د   های دگ یو آلوده با باورها و همان  رهیت  یدیبا د  م،یدار  یذهنمن   ی وقت  ما

و به سکوت و سکون    شود ی خداگونه در ما زنده م   ی دید  م یشو  اریش كه از موضوع هی صورتدر  م،یشوی و خشم م   زهیو ست

امر مستلزم    نی و ا  شود ی م   داریپد  پشت جسم  یرویو ن  شود ی ما آشکار م  ودنصورت توهم جسم بن یاو در  میشوی زنده م

باعث    ارانه،یشه  میتسل  نیلحظه است و ا  نیحضور و ا  یاریشبه ه  ندهیو گذشته و آ  یجسم   یاریشاز ه  رییتعهد به تغ

 .شودی م یداریب

 1۳۰۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ب یجهان چون خَس به دستِ بادِ غ نیا

 ب یگرفت و دادِ غ شه یپ  یعاجز

 1۳۰1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 پَست  ش یگاه كند،ی بلندش م گه

 شِکست   یگاه كند،ی دُرستش م گه

 1۳۰۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ساریَ ی گاه برد،ی م  نشیمیَ گه

 خار  ش ی گلستانش كند، گاه گه

  زندی شده است كه ساز مخالف م   دهیاست و فقط انسان همان  ی شده در دست زندگم یتسل  یچون برگ كاهجهان هم   ۀهم

را گردن    ریكار باعث درد شده و البته تقص   نیكه هم  كندی مخالفت م   ی و خرد زندگ   تیدارد و با هدا  دانمی م   یو ادعا

  شودی راحت م  ی زندگ  یسمت دردها، گاهبه   یگاه  برد،ی م  خودش سمت  ما را به   یگاه   ی. زندگاندازد ی م  گران یاتفاق و د
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به    میكه با تسل  میو زنده شدن را متوجه شو  یوجود  قت یما حق  دیتا شا   ،یماریب  ی و گاه  یسالمت  ی سخت، گاه  ی و گاه

 .میوارد شو سببی ب  ی حال و شاد ۀ بهشت لحظ

 1۳۰۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گُزارخطْ  نیپنهان و، قلم ب دست 

 سوار   دایدر جَوْالن و، ناپ اسب 

 1۳۰۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 كمان دا یو، ناپ  نیپَرّان ب ر،یت

 و، پنهان، جانِ جان دا یپ هاجان

و دستان    تیو اتفاق و وضع  مینیبی فقط نوشته را م  یذهنو ما با من   شودی نوشته م  یدر هر لحظه توسط خود زندگ   یزندگ

 كند ی كه طرح م   ی با اتفاقات   وسته یپ  ی زندگ  دارد، ی و مقاومت نگه م  دنیما را در حال دو  وسته یامر، پ  ن یو ا  مینیبی خدا را نم 

بدن خود ما، كه    یو آفل بودن اجسام و افکار است و حت   رییآن تغ  ۀ و نشان  دهدی را به ما م   دی شو و نچسب  میفرمان تسل

 . خداوند است ۀ و شعب  لیاص  یباطن و زندگ ۀ بودن، كشف دوبار  یو جد  ستیباز هانی ا  ۀشدن و هم ریدر حال پ

 1۲5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِدان  جُنبد،ی كه م یدیرا د باد

 بادْران نجایا  ستی جُنبان  باد
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 1۲۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زدش یصُنعِ ا فِیتصرۀ  مرْوَحَ

 جُنباندش   یباد و، هم  نیبَر زد

 میكن  یهمکار  م،یما را پاک و ساكن كند و اگر ما متوجه شو  خواهد ی فکان است كه م نشانه قضا و كن   راتییو تغ  اتفاقات 

و اتفاق و    كندی م  زیو پره  كشدی را م  ی خود، درد خمار  اقیكه با اشت  یچون معتادهم   ارانهی درد هش  دنیبا صبر و كش

از ما كنده    میگذاری را م  ی نظم پارك  یحت  میدار  ادیكه به آن اعت  یز یچتا زنده شود، ما هم هر  ندیبی م  ی را باز  تیوضع

  م یكنی واكنش صبر م  یجاو به   میكنیحسادت و تنفر را در ما باال آورد، شکر م  ا یكرد و    نیما را خشمگ  ی اگر كس  ا یشود.  

از آن  و بعد  میببر  ی پ م،یتسل  ی درستو به   میرا امتحان كن  نیاست ا یتا خشم و نفرت و حسادت شسته شود و فقط كاف 

  گران ید  حتی و نص  گران یبه د  یخود و كار  ی رو  نیو البته فقط دورب  شودی م  ختهیبر ما ر  یخرد زندگ   ت یحل و هداراه

 . ستیو دخالت ما درست ن  شود ی كدام جداگانه طرح م هر یقضا برا  راینداشته ز

 1۳۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 كندی م یرا حق، گَه بهار باد

 كند ی م  یلطف عار نیز شیَ دَ در

 1۳۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 كند ی گروهِ عاد صَرْصَرْ م  بر

 كند ی بر هُودَش مُعَطَّر م  باز
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 1۳۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باد را زهرِ سَموم  کی كُندیم

 قُدومخُرَّم   كندی صبا را م مر

مقاومت و    یعنی  ن،یا  ریاست و در غ  میو تسل  ییكه مستلزم فضاگشا  ی ما را شکوفا كند و زنده به زندگ  خواهد ی م   یزندگ

ها مخدرها، رقابت  ،یاگر در حرص، طمع، ولع، حسادت، حسرت، وابستگ  یعنی  شودی و درد م  یبه خشک ما منجر  زهیست

چون قوم عود كه تلف شدند  هم  م؛ یشوی م   ل یتبد  ی وانگی مثل خَشم و د  یی به دردها  م یباش  ی ها دنبال زندگ و حس نقص 

  ن یزم  .كردندو از خود دور    ییرا شناسا  های دگیو شکر، همان  رشیپذ  و  و صبر  زیو پره  میو برعکس قوم هود كه با تسل

باد خشک و    یجا كرد تا به  نیگزیجا  دیو توكل صددرصد را با  ستی و جنگ راهکار ن  زهیكه ست  دهدی م  ادیخوردن به ما  

و    دانمی نم  ایرا    دانم یم  م،یبا ماست كه كدام را انتخاب كن  میشود و تصم  دهیكننده، بر ما وزگزنده، باد صبا و شکوفا

 .را میتسل

 15۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در عقل هر داننده هست  نیقی پس 

 با جُنبنده جُنباننده هست  نکهیا

 15۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در نظر ینینبی تو او را م گر

 را به اظهارِ اثر كن آن فهم

و در آن وقت    میشویم  كندی كه ما را اداره م   یحضور  یاریشو ه  یاله   یرویمتوجه ن  میبه حضور زنده شد  یاگر كم   یحت

 .یذهنو نه جسم و من  م یهست یاریشكه ما ه میشوی م  نیمتوجه ا راتییآفل و تغ یزهایچ  ییبا شناسا
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 ۶۸۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی چاره ن  چت یست و هپُر چاره  كَوْن

 ی روزن  ت یخدا  دیكه نگشا تا

 ۶۸۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 كنون غافل از آن  ی تو هست  گرچه

 انیحاجت حق كُند آنرا ع  وقتِ 

 ۶۸۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دی مج زدانِیكه  غمبریپ  گفت

 دیهر درد درمان آفر یِپ  از

  دانم ی نم  مییو بگو   میو خاموش شو  میو اگر متوجه شو  میكنی نم   دایپ  یحل دوا و راه   چیه  شیهادانم ی و ادعا و م   ی ذهنمن  با

 .میشوی م ی خرد زندگ  ت یعدم، متوجه هدا  دیبا د

 1۶۶5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قرائت كم كن و خاموش باش  نیه

 قرآنت كنم  نیبخوانم ع تا

را كنار   یو سخنران  یو زرنگ   یبافتا ما افکار و فلسفه   دهدی باش م   م یخاموش و تسل  غامیبا طرح اتفاقات و قضا پ  یزندگ

 .میشو ل یو عشق تبد ی و توكل صددرصد و راحت  سببی ب  یو سکون و شاد  یگذاشته و به خود زندگ 
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 1۲۴7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن یموزونِ ا ی ساعت  ، یآن زانِیم ی ساعت

 ش ی موزونِ خو یخود شو، تا شو زانِیم ن یاز ا  بعد

  یی و فضاگشا  م یشو  میو اگر تسل  زهاست یها و چباورها، خواسته   گران،یكردن خود با د  زانیو م  دیمشغول تقل  یذهنمن

 زه یو ست  سهیو از مقا   میكنی م   شهیرا در ش  یذهنمن   ویو د  میشویم  زانیخود م  یاریششده و با ه  داریما ب  یار یشه  م،یكن

 . یجسم  یاریشه یعن ی یذهن یهاچه با بزرگان چه من  خود  سه یباشد مقا ادمانیو  میشوی و قضاوت باز م 

 ۲۸۶۲ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو اگر  ایخامش و گو ی شو  نهییآ همچو

 یزیو بر گفت زبان نست ی دل گرد همه

  دن یو چسب  ییو بدون گدا   دانمیو مرض م  یبافبدون فلسفه   م،یشوی م  ذهنی خاموش و ب  م،ی اگر به اصل اول برگرد  ما

ب تبدن یاو در  رونیبه  ب   لیصورت  با ه  میشوی م   سببی ب  یو شاد  یزندگ  تینهای به    سه یقابل مقا  یآفل   یشاد  چیكه 

 . ستین

  سپاس از همه  با

 از تهران.   یعل 



 

 

 

751قسمت پیغام عشق   خانم صدیقه از پردیس تهران 

 .خدمت مهندس واالگوهرم دیبا سالم و خسته نباش

 ۸1۳ ۀبرنام - ۲۴۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شما ی ب  شی كه مبا ع ،درآ ایب  ،بگشا در

 وفا   ۀچشم   ییتو كه تو مستِ  چشمِ حقِّ   به

  ی ام، زندگ داده  یبه زندگ   یق یدست حقن  كردم و اآل  شهیش  یبودند تو  وی را كه واقعاً د  میهای شدگ ت یهودوتا از هم  ریحق

 .آورمی جا م را به   تشینهای و شکر ب  نوشم ی را مهر روز آب گوارا    ات،یح  ۀمن نشان داد و از چشم   خودش را به   یهم وفا

تهران.  سیساله از پرد  7۶ قه، یخانم صد
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های عشق خود، از كانال تلگرام آقای شهبازی كه در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِتلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی كه دسترسی به  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 


