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809 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 با سالم 

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یافروز مرا دل  ارِیمسلّم آمد 

 ی روز یعشق داد مرا فضلِ حق، زه  چه

 ر ... گنج حضو 9۱۵شمس، از برنامه  وان ید  ،یمولو  ۳0۷۴غزل 

دل. حال، بِنگر که مرا فَضْلِ حَق، »عَجَب«    ییِاوست روشنا  ی ... »دلْ افروز« است: آر  ار،یمن مُسَلَّم شُد که    ی قطع، برا  طورِبه 

ست مرا؛  که از برکتِ »عشقْ« آمده   یروز  نی ا  ی ! زِهافتنی  ی ویدُن  یِهاعشق را هرگز نتوان در عشق   ن«یعشقْ داد! که »چن

 .جاری  ت ... سگشته  یاریهُش یِها که از نورِ او در دل، خِرَدِ عشقْ در رگ  ستیروز ن«یاحسنت، که »چن ن،یآفر

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 سرم برود، گو برو، مرا سر اوست   اگر

 ی دوزاز کُلَه و از سَر و کُلَه دمیره

جار  یایاریهش عشقْ  خِرَدِ  رَگَش،  در  ره  یکه  سَر  در  حرکت  از  بنابرا  دهیشُده،  تَوَهُم   ن،یاست.  مَنِ  از  آزاد  و    یاوست 

بُرو! بُرو که مرا خِرَد، »خِرَدِ    میگوی م  . ستی روز اگر سَرَم بِرَوَد، مرا باک ن  ن ی! پس در چننیآن نَفْسِ دُروغ  یِوی دُن  یِهادانستن

 . عشقْ« باشد اکنون

  ی از مَنِ تَوَهُم   دهیاز پرده تَوهُم، ره  دهیره  ،دوزی   کُلَهْ   و   سَر  از   و   کُلَه  از   ر ... حساب آو  ه دیچون خِرَدِ اوست در کار، مرا رَه  حال، 

 ه ... به جهانِ ماد ش«یهای و عقلِ محدود و »وابستگ 

 

 



   

  

 

809 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به گوشِ من آورد و گفت در گوشم  دهان

 یاموزیب اموزمت،یب  ثیحد  یکی

 :گُفت کالمی از سَر، خِرَدِ عشقْ در کار آمده است. پس عشقْ دَهان به گوشِ دلْ آورد و ب یی اکنون در رها پس 

چو نور، در دل  را هم  ثْ یبار، حَد  نیچون ا  ؟یاموزیب  شَکی ! چرا ب یاموز یب  شَک« ی که آن را »ب   اموزَمَت، یب  ثْ یحَد  ک ی  ***

 !روشن گردانم

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خونِ تو شود همه مُشک   یختن  یِآهو چو 

 یپوزتو ز ما به خوش  یبچر  یدم  اگر

گاه به پاکْ  آن   ابد،ی(، و در آن استقرار  یستی عدم، ن  ،ییکتای  یِ)در فضا  ابدیپاک ب  یِفضا  نیخود را در ا  ی دَم  ،یاریهش  اگر

  یاریشود همه مُشک! خِرَدِ عشقْ در رگِ هش  یاریخونِ هش ، یخُتَن یِچو آهوگاه ! آن دیچو نور بر دل آهم های گُفتن ی ...دَهان

 ...  ی را در عالمِ هست یاریهش دیو ناگَه، جانِ جان آ یگردد جار

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ ی ننگِ جان و تن چه کش ،یاجانِ جان شده  چو 

 ؟ یچه اندوز ییحبّه  ،یاکانِ زر شده  چو 

کردن    رهیاز دانه جمع کَردن و ذخ  ،یا! چو کانِ زَر شُده یاافتهی  ییدگر از نَنگِ جان و تَن رها  ،یاچو جانِ جان شُده   حال،

 !یاهم رها گشته 



   

  

 

809 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را  فانیمجلسِ خوبان بکش حر یِ سو  به

 ی بکن قالووز وان حی  ۀخضر و چشم   به

مَجْلِس    نیا  یِسورا هم به   فانی(. حال، حریست ین  یِعَدَم، فضا  یِ)در فضا  یافتیخود را در مجلسِ خوبان    ،یتو در آزادگ   پس

  ن ... مَجْلِسِ خوبا  یِسوکُن به  ییو راهنما ی. آنان را رهبرستی جار وانیو چَشمه ح  یکه در آن جاودانگ  جان یبِکَش؛ به هم

 ...  شِکَر نِثار  ی و بگَرد عْل شرابِ لَ  ی اب یمجلس تو ب نای  در که

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی انگور ستین ست ده یلعل رس شراب

 یشِکَر خوز ن یا ست ینثار شد و ن  شِکَر

شِکَر    ، ی! جانْ از برکتِ شرابِ اله یشرابِ انگور  نینه ا  ،شرابِ لَعْل است  ست،ده یتو را رَس  ییکتای  یِکه در فضا  ی شراب 

اند؛ بلکه، از آن شِکَر که »جان«  هوا و هَوَس بِدان جذب شُده   یِکه بَشَر از رو  ی ویدُن  یِشِکَرها  نیآن هم نه از ا  ،نِثار شُد

 !نیرشی  ن ...گردد بِدا

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی است تو باز ی آتش ی کیو حرص   هوا

 یسوزی گزاف پر و بال را چه م  بپر،

! تو  د؟یسوخته، پر  یبا بال و پر  توان ی است که بِدان آتش، پَر و بال بگردد سوخته! آخر چگونه م  یآتش   ی کیو حِرصْ    هوا

 ن ... پَر و بال را مَسوزا حساب، ی و ب  هودهیپس بِپَر و ب  ی ...در ذات، باز

 



   

  

 

809 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 ۳0۷۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که خلق ندانند بانگ را ز صَدا  خمش 

 یروزیرا ز پ  روزهیپ ی که دان  یی تو

  ، ییو رها  یکه در آزادگ   یی تو  نیرا زِ صَدا. ا  ی زندگ   یِ خَمُش کُن که خَلْق نَدانَند ندا  ، یدیبه ذات و چو باز پر  ی گشتچون باز  و

کُدام هوا و    ،و کُدام صَدا  ستی زندگ   یِکُدام ندا  یدان ی فضا، در ذات م  نیا  یِکه در خَموش   یی: تویروزیرا زِ پ  روزهیپ  یدان 

 . و کُدام آن نای  کُدام  ق ... و کُدام دَمِ حَ ن ... یوغحِرصْ آن نَفْسِ دُر

 احترام،   با

کایآزاده از آمر



 

 

 

809قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد از خوزستان 

 با عرض سالم 

 « کندی کار نم  ی جسم یاریهش»

 ریکار گ  ی جا  کی انگار    شود،ی نم  کهن یمثل ا  ی ول  م،یباش  یکه انسان خوب   میکنی تالش م  ی لیخ  م،یهست  ی خوب  یهاآدم  ما

قدر    مانیها»چرا بچه   مییگوی . با خود مستین  ی میگرم و صم  م،یکشی که م  ی همه زحمتنیبا وجود ا  مانیهادارد. خانواده 

نم  نو رابطه   دانند ی مرا  با من خوب  هر کار  ست؟ یشان    شود، ی نم  کنمی هرچقدر پول خرج م  شود،ی نم  کنمی م   یاصالً 

 .«شودی نم رمیگی کمک م  گران یو از د رومی هرچقدر دکتر م شود، ی نم   خوانمی هرچقدر کتاب م

 م؟یرا خوب کن مانی زندگ میتوانی که نم  ستیعلتش چ چرا؟ 

 :دهدی پاسخ م   ریز تیاالت باال را موالنا در بؤتمام س  پاسخ

 ۵۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یرده بز زنده مُ چون 

 تندی م ی مرگ یِزنده سو نفسِ 

باعث هش  ی ذهنمننام  به   ی ضیمر  ک ی  دیگوی م   ت یب  نیا که  دارد  ما وجود  م  ی جسم   یاری در  ما  اشودی در  با  اگر    ن ی. 

 .شودی منجر م یکاربه خراب میبکن یهرگونه کار ،یاریهش

 ن یا  یِکاراز ترس خراب  دیاست، که ما با  ق یدق  قدرن یو ا  شودی ما اجرا م  ی در زندگ  یطور عمل هرلحظه به   تیب  نیا

در   ی جسم  یاریهش کهنیکن و برو دنبال ا لیرا تعط زیچهمه  دیگوی م ت یب ن ی. امیهرلحظه لرزان باش ،یجسم  یاریهش

که سمِّ    ندیبه ما بگو  اگر  .کن  یی و آن را شناسا  کند،ی م   رابمن را خ  ی درون من به چه معناست و چگونه هرلحظه زندگ 

  ت یب  نیا  .ردیمی دارد که اگر بخورد م  مانیچون ا  کند،ی کار را نم   نی ا  کسچ یقطعاً ه  م؟یخوری ما م   ایکشنده را بخور، آ

که    میداشته باش  مانیاست، اگر ا  یکارخراب  یذهنبا من  یکه هر کار  میداشته باش  مانی. اگر ما ادیگوی را م  نیهم هم



 

 

 

809قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد از خوزستان 

  یی که آن را شناسا  میکنی است که تمام تالشمان را م  ن یحداقلش ا  صورتنیاکندن است، در جان   یذهنبا من  ی زندگ

ما،    نیبنابرا  .میکن آدم   یمشکل اساس   کیمشکل  با عوض کردن  از جنس درون ماست.  و رئاست. مشکل   ها س یها 

  ی ذهنمن   یِبا زرنگ  شود،ی با دعا درست نم  شود،ی با درس خواندن درست نم  شود،ی با پول درست نم شود،ی درست نم

 یاریهش  کهنیاست از ا  ی با گنج حضور، مثال  ییخانواده خودم شخصاً قبل از آشنا  مثالً،  .شودی و سروصدا کردن درست نم 

 .کندی کار نم  یجسم 

هم    نیخانه و ماش  ک ی.  پول هست   ازمانیاندازه نو به   میدار  ی حقوق   ک یهستند. ما    ی خوب   یهاآدم  ی لی و مادر من خ  پدر

جواب ندادند. مادر من چند نوع    هانیا  ی. ول میرفاه الزم است را دار  یکه برا  یماد  یزهایچ   رون ی. خالصه در بمیدار

خاطر  بلکه به   ست،ی علت باال بودن سن نبه   ایسخت و    یکارها  ایو    ول خاطر نداشتن پ به  های ماریب  نیدارد و ا  یماریب

 .و نکند از دستم ناراحت شوند  ندیگویاست که مردم چه م  یذهنمن  ی خاطر آبروهست، به   نی خاطر قرخرافات است، به 

.  شدی نم   تیمان بود و قانون جبران رعا در خانه   ی نبود و سرد بود. پارک ذهن  ی میخانواده و روابط، گرم و صم  یفضا

  ی نبود، زندگ   ت یدل ما واقعاً خوش نبود، رضا  ی نبود، ول   رون یدر ب  یمشکل   کهن یبا وجود ا  خالصه   .احترام، دعوا بود  یجابه 

   .بود ی تلفو وقت  هوده یب

  ی عنیما براساس نفس زنده    یما خوب نبود؟ چون زندگ  یزندگ  ی نبود، ول  رونیدر ب  یمشکل   کهنیچرا با وجود ا  حاال،

  اش ی به برنامه گنج حضور در زندگ  یاکنون، مادر من تا حدود  اما،  رودیم  یکارخراب  یبود و نفس زنده سو  یذهنمن

بهتر شدن    نیو ا   ندیگوی که هم خودش متوجه شده و هم همه به او م  یطوربهتر شده، به   یل یو حالش خ  کندی عمل م 

 را کم کرده است.   یجسم   یاریدست آورده و هشحضور به  یاریهش یاست که مقدار  نیخاطر احالش به 

  شان یخاطر اصرفاً به  م،یکه دار ی خرده حال خوب   ک ی نیکه هم یشهباز  ی حضور و آقابا تشکر و سپاس از خانواده گنج  

 .است

 فرشاد از خوزستان  تشکر و احترام، با



 

 

 

809قسمت پیغام عشق  کرمانشهین از خانم     

              .خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز بزرگوار و خدا قوتبا سالم و عرض ادب و احترام 

      . گذارمرا به اشتراک می  9۱۱با اجازتون ابیاتی از برنامه 

 ۲۵8۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی بگرفتَسْت  م یپا نجا،یخواهم که روم ز

 ی در دل بِنشَسْتَسْت ،یرا بربودَسْت  دل

نهایت و جاودانه بروم تو مانند مادری که عاشقانه فرزندش را دوست  خواهم از این لحظه بی می خداوندا هرلحظه که  

آید و حاال که  شوم دردم می گذاری بروم، چون دور می گذارد برود تو هم نمی پای فرزندش را با طناب بسته و نمی  ، دارد

و عاشق خودت که اصلم هست، و امتداد تو هست  ای  گشایی عدم کردم و دل من را ربوده مرکزم را با شناسایی و فضا

 .ستای، چون مرکز هر انسانی در تصرف عشق و زندگی و از جنس تو هست کرده 

 ۴۱۱۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جانشان بخش و، ز خودْشان هم مَران 

 شیرینِ تواَند ای کامرانکامْ

رکز عدم و خالء هست و امتداد خودت هست و وحدت با خودت  م که ماخداوندا من را به خودت زنده کن و از خود اصلی 

نهایت تو  م بیفزا و از پیشگاه خودت دور مَکُن ای کامران، چون من از عطا و بخشش بی اهست مَران، بر جان هشیاری

 .امکامم شیرین شده و به بخشش تو امید بسته 

 



 

 

 

809قسمت پیغام عشق  کرمانشهین از خانم     

 ۴۱۱۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رویِ تو بِدید رحم کن بر وی که 

 فُرقتِ تلخِ تو چون خواهد کشید؟

خداوندا رحم کن و کمکم کن چون من اول از جنس تو بودم اصالً تو بودم، چطور من بتوانم در فراق تو زندگی شاد و  

 ؟سالمتی داشته باشم 

 ۴۱۱۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خُن؟ گویی سُ ر می از فِراق و هَجْ

 ولیکن این مکنهرچه خواهی کن،  

این تلخی درد هشیارانه بسیار  خواهی بکن، یعنی همه همانیدگی چه می خداوندا هر  های من را بگیر، تسلیم هستم و 

 .توانم تحمل کنمذهنی بمانم و نمی ی از تو هست  این کار را با من نکن که در این جهنم من ی تر از درد فِراق و جداساده 

 ۴۱۱۵ت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بی

 تُو شصتْ  تلخِ  صد هزاران مرگِ 

 تو  فِراقِ رویِ  نیست مانندِ 

  درمقابلِ   این اصالً  ،ذهنی بمیرمیعنی اگر من درد هشیارانه بکشم و به من   ، بنابراین صد هزاران مرگ تلخ بسیار شدید تو

 .فراق روی تو هیچ نیست و تلخی دوری تو از مردان و زنان دور بشود

 



 

 

 

809قسمت پیغام عشق  کرمانشهین از خانم     

 ۴۱۱۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ر از ذُکور و از اِناثتلخیِ هَجْ

 دور دار ای مُجرمان را مُستغاث

 معنی مذکرذکور جمع ذکر به *

 معنی مؤنث اناث جمع اُنثی به *

 مستغاث: فریادرس *

 شود.، گناه محسوب می ذهنی یعنی گذاشتن هر جسمی در مرکز و برحسب آن دیدنهایمن مجرمان یعنی *

 رسِ مجرمان این تلخی دوری را از مردان و زنان دور بدار. گوییم خداوندا ای فریادپس می 

 ۴۱۱۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بر امیدِ وصل تو مُردن خوش است 

 رِ تو فوقِ آتش است تلخیِ هَجْ

میرم، و این برای من خوش است و تلخی دوری تو بدتر از آتش سوزان  ذهنی می به من وندا به امید وصل تو نسبتخدا

 .است

 ۴۱۱8مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آن سَقَر  میانِ :گویدر می گَبْ

 چه غمم بودی گَرَم کردی نظر؟ 



 

 

 

809قسمت پیغام عشق  کرمانشهین از خانم     

 گبر: کافر*

 ذهنی سقر: جهنم، آتش دردهای من*

حاال من از خودم سؤال کنم    کرد چه غم داشتم؟ذهنی که خداوند اگر به من نظر می در میان جهنم من   ، گویدمی ذهنی  من

می  فراهم  را  مقدماتش  این  به آیا  را چه  جبران  قانون  آیا  می کنم؟  رعایت  مادی  چه  و  معنوی  حاضرم  لحاظ  آیا  کنم؟ 

 گشایی کنم و درد هشیارانه بکشم؟ فضا 

 ۴۱۱9پنجم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر  

 هاست رنج  ۀکنندکآن نظر شیرین

 دست و پاست  بهایِساحران را خونْ 

شدند که شدند و دست و  دهنده همه دردهاست، و اگر ساحرانِ فرعون متوجه می کننده و شفا یعنی نظری که شیرین

دهیم دردها که جان ندارند جان می ها و  حاال ما هم ساحر هستیم. چرا؟ چون به چیزها و فکر  .پایشان را از دست دادند

 .کنیمو زندگی را تبدیل به درد می 

و اما موسی چه؟ موسی به اژدها که درواقع حضور، زندگی و یا خداوند است زنده شد و اگر ما درست متوجه بشویم و  

صورت از امکانات  راینمان را از دست بدهیم دذهنیعنوان ساحر دست و پای من کننده عمل کنیم و به به این ابیات زنده 

 .کنیممان که در فضاگشایی و خاموشی و تسلیم هست استفاده می بالقوّه 

 .کننده و گرانبها را سر راه من قرار دادیکه این برنامه زنده خاطر ایننهایت سپاسگزارت هستم به خداوندا بی 

              با احترام 

                   شاگردتان شهین از کرمان
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 به نام خدا 

 ی سالم دوستان گنج حضور  ،یشهباز ی سالم آقا

 9۱۳از برنامه   ۲۱۱0غزل   خالصهِ

 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بانگ برآمد ز خراباتِ من 

 چرخ دوتا شد ز مناجاتِ من

 شده درون گشوده  یِفضا ی عنی خرابات*

 .لحظه، فضا را باز کردن  نیلحظه به لحظه در اطرافِ اتفاقِ ا ی عنی مناجات*

  یی و لحظه به لحظه فضاگشا شوم ی م م یو تسل کنمی و شرط باز م  د یلحظه بدونِ ق ن یمن فضا را در اطرافِ اتفاقِ ا ی وقت

 .شودی م انیصورتِ ارتعاش ببه  ل،یو عشقِ اص سببی ب  یِاز درونم بانگِ شاد کنم،یم

 :میخود بپرس از

 د؟ یآیم  ی از طرفِ زندگ غامیپ م،یکنی ما فضا را باز م  ی وقت ایآ

 م؟ یکنی اتفاق را قضاوت م   ای م؟یلحظه دار نیو شرط دربرابرِ اتفاقِ ا دیق  یب  رش یپذ ی عنی میما تسل ایآ

 م؟ یدر مرکزمان دار  یآفل  زِیکه چه چ میکنی م  ییما شناسا کند،ی اتفاق را طرح م  ک یخداوند  ی وقت ایآ

او را    دیکه همسرمان، انعکاسِ درونِ ماست و ما نبا  میکنی م  یی ما شناسا  ا یداشت، آ  یاگر همسرمان با ما رفتارِ بد  مثالً 

  م؟یقضاوت کن

 م؟یتیمطمئناً با او هم هو م،یکه اگر ما از رفتارِ او ناراحت شد میکنی م یی ما شناسا ایآ
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 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یاالَمر ظفر دررسعاقبۀُ 

 درآمد به مراعاتِ من  اری

 یِهایی شوم و سرانجام دراثرِ فضاگشامی   ی امرِ زندگ  مِیفقط با شاهد و ناظرِ ذهن بودن، تسل  شوم،ی نم   دیهرگز ناام  من

از   ی کیو در   کندی خداوند به من التفات و توجه م  ی عن ی  اریکه دارم،    یزیو صبر و شُکر و پره دهمی م  که انجام   ی درپ ی پ

 .رسمی و با خداوند به وحدت م   دیها، کامالً از ذهن خواهم پریی فضاگشا نیا

 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کند ی رب که چه سان م  ایرب  ای

 مکافاتِ من  کُفوی ب  دلبرِ

 .ندارم ریو من هم امتدادِ تو هستم و نظ یرینظی تو ب خداوندا، 

  رد؟یگی من دارد سامان م رونِ یطور کارها و اوضاعِ درون و بکه چه  دانم ی و نم  رانمیح خداوندا، 

  شود؟ ی دارد در من انجام م رییو تغ   لیتبد نیطور اکه چه  دانم ی و نم  رانمیح خداوندا، 

ام توکل کنم و  گرفته   ادیام،  که، با برنامهِ گنجِ حضور و حضرتِ موالنا آشنا شده   ی که از زمان  دانمی را م   ن یفقط ا  خداوندا، 

 .یهست ی من کاف یِتو برا رایز سپارم؛ی که همهِ وجودم را به تو م کنمی اعالم م   ریز تِیب نی کنم و با ا یی فقط فضاگشا

 ۱۴08 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مصطف  شِی قربان کُن به پ ، عقل

 ی ام کَفو که اهلل گُ  اهللیَ بِحَسْ
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 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ایمیکند آن ک مانیو ا طاعت 

 من اتِیو انکار و جنا غفلت

  ی عنی ، لیو عشقِ اص ایمیفرار نکنم، آن ک دن یکش ارانه یشوم و صبر و شُکر داشته باشم و از دردِ هش  یواقع   مِیتسل ی وقت

و من    دهدی آفل در مرکزِ من است را شِفا م   یِزهایصورتِ چکه به   اتیها و اِنکار و جناهمهِ غفلت   ،یفُکانِ اله کُن  یِروین

 .شومی م  یبه زندگ  لیتبد

 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  رِیتقص یِدهد از پ  قصر

 من زَلّاتِ  یِ دهد از پ زَلِّه

 :میگوی و م کنمی و اعتراف م  کنمی را کوچک م امی ذهنو آگاهانه منِ   ارانهیهش من

 رای ز  کنم؛ی را تجربه نم  سببی ب   یِهستم و شاد  نیخودم است که غمگ  رِیدردها در مرکزم هستم، تقص  نیمسئولِ ا  من

به  مت  کهنیا  یِجامن  بگذارم،  مرکزم  در  را  چأخداوند  به  ا  یِزهایسفانه  و...    ی جهاننی آفلِ  همسر  فرزند،  پول،  مثلِ: 

لطفش شاملِ حالِ من شده است و حضرتِ موالنا را، در    شهیهم  ندام، اما خداوو خداوند را فراموش کرده   امدهیچسب

  ی لحظه دار  ن یکه در درونم دارم، ا  ییهاهمه لغزش نیشکرت که با ا  ا یقرار داده، تا من درونم را بشناسم و خدا  رمیمس

 .یکنی تر ممن را به خودت زنده 

 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و کوه اینهد در دلِ در  جوش

 تبشِ روزِ مالقاتِ من  از
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و لحظه    میاست که ما فقط فضا را باز کن  سّریم  ی زمان  نیوجود دارد و ا  یجهان، با زندگ   نی ما در ا  دارِیو لحظهِ د  روز

کس  و در همه   کندی ارتعاش م  سبب ی ب  یِبه شاد  ،ییدرونِ ما دراثرِ فضاگشا  رایمالقاتِ ما با خداوند، گرما و نور دارد؛ ز

درونم را داشته    یِهای شدگتیهوهم   ییِخودم تمرکز کنم و فقط طلبِ شناسا  یِ اگر من رو  یعنی  شود؛ ی م  یجار  زیچو همه 

رنجش،    نه،یمرکزم، مثلِ: ک  یِذهن  یِهاو با دَمِ خودش، تمامِ من  ندیبی طلبِ صادقانهِ من را م   ن یا  ی زندگ   جه یباشم، درنت

عنوانِ  صورت است که من به ن یو درا  شوم ی م  ی ک ی  یو با زندگ   کندی ...، را آزاد م   و  زهایحسِ گناه، ترس از دست دادنِ چ

هم شاد    گرانید  جوشد، ی م   سببی ب   یِو مطمئناً چون درونم در شاد   گذارمی اثرِ خوب و سازنده م   گران ید  یِرو  ن،یقر

 .شودی م کم  شانیو دردها شوند یم

 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خلق االتِیپرده، خ  ینبد گر

 من االتِیز خ ی بود  سوخته

ها آفل در مرکزِ انسان  یِزهایو چ  یذهنابتدا منِ  ی صورت، زندگنیمردم پرده نباشد، درا یِذهنمنِ  االتِیتصورات و خ اگر

  دهِ یفکرِ همان  ک یفکر به    کی ها، از بس از  اما ما انسان  کند،ی و بعد شمعِ وجودشان را، با نورِ عشق روشن م   سوزاندی را م

تر  م یرا در مرکزمان ضخ  ی ذهنمنِ   یعنی  ، که پردهِ پندار  شود ی باعث م   ن یا  م،یبندی م  را   ضا و دَم به دَم، ف   میپری م   گرید

آفل را    یِزهایچ نیصورتِ حوادثِ ناگوار، اخداوند با اجبار، به   نیما کار کند. بنابرا  یِ رو  تواند ی نم   ی زندگ   جه یو درنت  میکن

  میکند که ما ناراحت شو  یامکان دارد فرزندمان رفتار  م،یباش  تیهوهم   مان. مثالً اگر ما با فرزندکندی از مرکزِ ما خارج م

بدهد و ما مالکِ    ی به ما زندگ  تواند ی فرزندمان نم   را یز  م،یاست، تا فرزندمان را از مرکزمان خارج کن  یطرحِ زندگ   نیو ا

 .میستیها نآن
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 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زلزله  یجان زَنَد سِپَهِ  در

 من  هاتِ یو عَلَم، نعره و ه  طبل

که در مرکزت است،    ییهای شدگ تیهواتفاق، در سپاه و لشکر هم   کی من لحظه به لحظه، با طرحِ    ،دیگوی م  خداوند 

مرکزت را پاک کنم، تا تو را به خودم زنده    خواهمی فَکانم مکُن   یِرویبا ن  یعنیمن طبل و عَلَم دارم؛    رایز  اندازم،ی زلزله م

 .یبندی م کنم، اما تو با مقاومت و قضاوت، فضا را 

 ۲۱۱0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هاشعله   یافقِ چرخ زد در

 من  قاتِیشبان آتشِ م مین

  م یکه در شبِ ذهن مقاومت و قضاوت نکنم و فقط تسل  شود ی شعلهِ عشق افروخته م   یاُفقِ آسمانِ درونِ من، زمان  در

 .کنم ییباشم و فضاگشا

 شما،   ارادتمند 

مهر  ی اله بایفر
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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