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806 پیغام عشق قسمت آقا علی از دانمارک   

که    یکسان   ۀکنندگان محترم قانون جبران و همتیو رعا  زیعز  یشهباز یاحترام و با سپاس فراوان از آقا  میبا درود و تقد

 .برنامه مشارکت دارند نیدر تداوم ا

 « یسمّ من»

 ۱۴۳0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د وَم بُدُ ،بجنبد رسَی که او ب  هر

 م بود کژدُ نبش  چون جُ نبشش جُ

 ۱۴۳۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناکو شبکور و زشت و زهرْ روژْکَ

 پاک جسام  اَ  ستن او خَ  ۀ شیپ

که حرکت    کندیم  دیآن را برشمرده است و تأک  یهای ژگ یاز و  یکرده و برخ   هیرا به عقرب تشب  یذهنباال من  تیدر دو ب  موالنا

 : مانند حرکت عقرب است یما در ذهن و بدون استفاده از خرد زندگ 

 .است  یتوهم   ۀباشند  نی در ذات ا یکنندگگمراه  تی خاص ی عنیکژرو است،  ⁃ 

  ی اقالم ذهن   دنیفقط قادر به د  ی جسم   یاریهش  رایراه درست را ندارد، ز  ص یو تشخ  دن ید  ییتوانا  ی عنیشبکور است،   ⁃ 

 .است 

 .دهدی زشت و ناپسند را از خود بروز م ات یخصوص  ۀ است، چون همزشت  ⁃ 

را در جان   و آن   کندی است که از خود متصاعد م  ی کننده و دردناکمسموم ی محصول و بازده آن انرژ ی عن یزهرناک است،  ⁃ 

 .زدیری م گرانیخود و د
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دست او  را به   ی زندگ  ت یسکان هدا  شود یداشت؟ چطور م  توان ی م  ی خطرناک  ۀ باشند  ن یاز چن  یچه انتظار   ف، یتوص  نیا  با

 سپرد؟ 

عقرب    کیراحت با    الیاست و با خ  یخطری عقرب  ب   نیکه ا  دیعقرب اعتماد کند و بگو  کیکه به    میاده یرا د  یحال کس به تا

 مان نه در خا   یعقرب  نیو چه بسا اگر از وجود چن  میرا بکن  یکار  نیچن  میستیاز ما حاضر ن  کی  چیخانه بخوابد؟ مطمئناً ه  کیدر  

 .از ترس خوابمان نبرد میباخبر شو

  ی و حت  میخانه شوبا او هم میابرشمرده است چطور ما حاضر شده  یذهنکه موالنا از عقرب  من  یفات یتوص ن یبا وجود ا  حال

با او مشورت    کارهای و در تمام   م یدانی دوست خود م   نیاو را بهتر  ی با چه عقل  م؟یدهی او را مورد لطف و نوازش هم قرار م

 م؟یکنیم

نً اوال   یعنی.  باشدی چه در اطراف اوست م سم به هرآن   قیزدن و تزر  ش یعقرب، ن  ن یا  ۀ شیکار و پ  د یگوی م  موالنا   ی رو ی 

  یی دردها  «ی»من سمّ نیا  یخروج   اًیو ثان کندی مخرب و دردآلود م  جاناتیبه ه لیرا تبد رسدیکه دست اول به ما م یزندگ

قدرت    ۀطی. هرچقدر حکندی اطرافش پخش م  طیاست که در مح  یآلودزهر  یهارفتارها و واکنش   ۀمانند خشم و ترس و هم

 .باشدی م ترع یوس  زین اش ی و آلودگ   بیتخر ۀباشد دامن ترش یب ی من سم  نیا اریو اخت

 :میدار ات یاب ۀ ادام در

 ۱۴۳۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د وَبُ  نیش ارّ بکوب آن را که س  رسَ

 د وَ بُ نیش امستمرّ ی و خو لق خُ
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 ۱۴۳۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوفتن رْاوست آن سَ صالح   خود 

 تنآن شومْ   ز اشزهیررهد جان  تا

 ۱۴۳۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سالح   وانهید  از دست  تانواس 

 شود عدل و صالح  ی ز تو راض  تا

 ۱۴۳5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ببند  ،سالحش هست و عقلش نه چون 

 د صد گزندورنه آرَ  ، او را دست  

ارائه  کار برخورد با او را هم  راه   دهد،یکه دائماً همراه ماست خبر م  ی خطرناک  ۀباشند   نیاز وجود چن  کهنیپس از ا  موالنا

برود.    نیکه از ب  ی چنان بکوب  میکرد  فیرا توص  ش یموجود زهرناک را که خلق و خو  نیسر ا  دیبا  د یگوی . او صراحتاً مدهدیم

 .ادامه دهد شیهایتر شود و به خرابکاری وتا او هر روز ق   یمبادا با او مدارا کن

  م؟یاحل عمل کرده راه  نیواقعاً ما به ا ایآ

و قانع کردن خودمان که هرچه    یّ من سم   نی ا  ی ی. شناسامیاده یهمه درد و عذاب کشن یکه ا  میاعمل نکرده  اد یاحتمال ز  به 

 .خود دارد   یبه تمرکز و کار رو ازیاست که ن  یدشوار  اریکار بس میخالص شو وانهی د نی اّ از شر  دیزودتر با

نشود.    ییشناسا  اشی واقع   ۀتا چهر  کندی گوناگون بَزَک م   یهاعقرب خودش را به صورت   نیکه ا   ستن یا  یاصل   مشکل

  ج یتدرپنهان است و به   اش ی کُشندگ   تیکه خاصی درحال  دیآی م  نیریمواقع مانند عسل به مذاق ما ش  ترش ی زهرش هم در ب

 .راندیمی ذهن م  ورو ما را در گ  کندی ما نفوذ م ی سمّ مُهلکش در جان  اصل
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 ۲8۹۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کالبا درد و نَ   ستیتو مرگ  بُعد 

 صالو  الْ دَ عْد بَوَکه بُ  یبُعد  خاصه

و    میااو را گرفته   یکژدُم، خُلق و خو  نیاز حد با ا  شیب  ینینشخاطر همبه   میاجهان شده   نیعنوان امتداد خدا وارد اکه به   ما

. به هر اندازه که  میافاصله گرفته   یزندگ ایروز به روز از خدا  میشو نیقر ی با خود زندگ یبعد از مدت کوتاه کهنیا یجابه 

چون موالنا دوباره به وحدت با    یبزرگان   یهایی و با راهنما  میو تالش کن  ی سع  د یهمان اندازه با  ه ب   میااز اصلمان دور مانده 

 .م یبرس ی زندگ

در    طان یش  ای  ویچنان تحت فرمان د به اتفاق جامعه هم   ب یقر  تیطرف اکثر  ک یاست چون از    ی سخت   اریکار بس  ن یا  ی ول

خداوند کار    یسوو برگشت به   «ا رجعوا»  کندی م  انیگونه که موالنا بهمان  گریهستند و از طرف د  یی درد و کارافزا  جادیحال ا

  ی پ  امبریپ  ثیحد  نیا  تیبه اهم  توانی م  جان یدر ا.  باشدی شهوات م  زا   یاریاز بس  یپوش مستلزم چشم  را یز  ستی ن  یهرکس

 :برد که گفته است

 )حدیث( 

 .« حُفَّت  الجَنّۀُ ب الْمَکار ه  و حُفّت  النّارُ بالشَّهَوات»

 .« شده است و دوزخ در شهوات ده یپوش ندیناخوشا یزهایدر چ  بهشت»

تان و پخش  ریناپذی شما و همراهان خستگ   ۀ وقفی دارد که با تالش و کوشش ب   یشکر و سپاسگزار  یاحوال، جا  نیا  ۀهم  با

است که    یدواریام   یراه برمال شده است و جا  نیطالبان ا  ی برا  ی کژدم زشت و سم  نیا  ی واقع  ۀچهر   ر،ینظی دانش ب   نیا

 .شود  ترش یاز خواب ذهن ب دارشده یب یاهتعداد انسان  هایروشنگر  نیبا گسترش روزافزون ا
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 ۷5۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو دارد  ی تو دارد، سر  سودا یدل  من را

 تو دارد  صفرای غم   زردم ۀ فرسود  رخ 

 تشکر  با

از دانمارک   یعل 



 

 

 

806قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 نام خدا به 

آقا  زیبا سالم خدمت پدر عز ب  یشهباز  یو مهربانم    ۀ ، غزل شمار۹۱۱  ۀ. برنامداریجان و تمام دوستان و همراهان 

۲58۲ 

 ۲58۲ ۀشمارشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ی بگرفتَسْت  م یپا نجا،یخواهم که روم ز

 ی در دل ب نشَسْتَسْت ،یرا بربودَسْت  دل

ازل   یابد  گاهی! دل انسان جاایخدا ا  ی و  به  از ورود  شده و اصالت خود را    دهیهمان  زهایجهان با چ  نیتوست، اما پس 

که هر دم بند م هر     ست ین یتیتو را نها  ی برده اما مهربان  اد یدر بند بازار جهان شده و تو را از   ست یرید .فراموش کرده

 .اشی خوانی و هردم به خود م  یاشده بسته پنهان  ی اریشه یبر پا ،یداری فکان  بخود را با قضا و کن 

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شد  پای و ب  سری سودا شد، دل ب   ۀ سُخر  سر

 ی زان راز که گفتست  ،یمه که نمودست زآن

ذهن    ۀو افسان   یلحظه در خدمت تو شد، راز عشق را در گوشش فروخواند  نیو رضا، در ا  میکس که از سر تسلآنهر

 .دیچیدر هم فروپ ی به آن

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگنبد  پ  نیبه پَر  روزه، ز برپر

 ی سودا بس شب که نخفتست ن یآنکه در ا یا



 

 

 

806قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

حال با    .دهدی م   ییکه ستارگانش آفل و فروشونده و نورشان از دور کورسو  ستین  اییی را فروغ و روشنا  ایدن  آسمان

تو را    ت یو ابد  تینهای از جنس ب  یدر کار شو که آسمان   کشد،ی آسمان م  ن یانسان را به ا  یچه دم از هرآن   زیس الح پره

 .به انتظار نشسته

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گفتا که قالووزم  سوزم، ی که م دید چون 

 ی کان راه نَرَفْتَسْت اموزم،یب تیراه

گاه خداوند،  کرده و آن  یقربان   های دگیهمان  ارانهیکس را که در آتش صبر، هشراهبر است و راهنما، چه کَس را؟ آن   عشق 

 .که کس آن راه نداند دهدی ره آسمان درون را نشان م

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یواریتوام حاضر، گرچه پس  د ش  یپ من

 ی توام، گرچه با جور تو جفتست  ش ی خو من

 .ترک یو مهجورم و شگفتا که او به من از من نزد  بیهمه غرنیا  ش،ی خو  یبا آشنا  ش، یکه با اصل خو  ی بیعج  تیحکا  چه

 ۱۱ ۀشمار  تیحکا شان،ی گلستان، باب درو  ،یسعد

 از من به من است  کترینزد  دوست

 دورم  ی مشکل که من از و نتیو

 کنم با که توان گفت که او  چه

 کنار من و من مهجورم در
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  ش ی خو  یگذاشته و از کار اصل   ریکه مرکزش را در گرو غ  ندیبی م   شیخداوند هرلحظه انسان را در جور و ستم به خو  و

 .از بودن است، وامانده ی که آگاه

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طالب  خوش حمله، من راست کنم جمله  یا

 ی که پُختَسْت گیهر د ، یدستیخواب که د هر

نموده و اکنون در ذهن پوشانده    یبه انسان، ط وان یو از ح  وانیاز جماد به نبات، از نبات به ح  یطوالن  یکه راه یاریهش

  م، یانسان فضاگشا و تسل  .دهدی رخ م  داریاز بودن فقط در انسان ب  یآگاه   نیانسان که ا  یداریمشتاق ب  اریشده، بس

در جهان اعتنا ندارد که    ی قدرت   چیو جز او به ه  ندیبی فکان را مها را فراموش کرده و دست قضا و کنکه سبب   ی انسان 

از خوان و نعمت و از    ،یداریب  یخداوند برا  ۀگاه پاداش او به اجابت دعوت عامو آن   اندارزش ی و ب   اعتباری ها بتمام آن 

 .است دنیسامان بخش  اسامان ره اوضاع ناب  یزدیبا خرد ا ،است  دنیخداوند، خوردن و نوش ی کوثر و فراوان  ۀ چشم

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کزو فرد ستیعمر  ،یکه گم کرد اری آن

 ی در خانه نجُستست  ،یبجُستست  رونْش یب

  ترک یباز هم او از ما به ما نزد و

 668 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیالْوَراَقْرَبْ اَنْتَ م نْ حَبْل   ج ئْتَ

 د ین داءٌ ل لْبَع ای ا،یاَقُلْ  کَمْ
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ذهن و مسائل و موانع    یهای دگ یچیتمام پ  رغمی و عل   ست ی کیکه خداوند از شدت ظهور و وجود در انسان، با او    یی گو

است که از    یزد یاز نور ا  یاکه یمرهون بار  یآدم   اتیجان اوست که زنده بودن و ح  انیدر مرکز انسان در م  نحلش،یَال 

انسان    دنیشده، نفس کش جادیانبوه درد ا  دراثر   یاست که گاهن  ی و ا  رسدی و به ما م  گذردی م  یدگیهزاران همان  انیم

اما با    ، گذردیپوشانده شده م  های دگیجان که از انبوه همان  یهاکه یدم از بار  نیا  ی سختو به    شود ی دچار اختالل م  زین

ا سخت    یهاهیبا پس زدن ال   بخشد، یم  یی و روشنا  دهد ی نور م  ی شمع   ی کیطور که در دل تاراوصاف همان  ن یتمام 

 .شودی م  لیبه نور تبد ی فکان وجود انسان خفته در ذهن به کن ی اهیو س ردیگی م دنیتاب  یزدیانوار ا ها،ی دگیهمان

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جُستن نیکه آن دلبر، با توست در ا طُرفه نیا

 ی ست او، هرجا که بگشتستتو گرفته دست  

 ۳۲۲شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 از حد  خاک تا بشر چند هزار منز لَست 

 شهر به شهر بُردمت، بر سَر  ره نَمانَمَت 

 ۳۲۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در چوگان  حکم  من  یدوی و م ی من ی گو

 دوانَمت ی دَوَم، گر چه که م  ی تو هم  ی پ  در

 .انسان را رها نکرده  خداوند

 ۳ ۀیآ ،(۹۳)  یضح  ۀ سور م،یکر قرآن

 .«و ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَى»
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 .« گاه تو را ترک نگفته و بر تو خشم ننموده است  چیتو ه ی خدا که»

 ی هااو را با روپوش  اتیهمواره با اوست و هرچند عنا ل،یو رسالت تبد نیانسان به زم متیخداوند در عز ی مهربان پس

  ی و چقدر انسان در ذهن جاهل است که خداوند را موجود  میخداوند  ت یدم ما در معبه اما دم   م،یداری نم   افت یذهن در

فکان  است که در قالب قضا و کن   نیچننه .باردی بر سرش م  بتیمص و دم در حال انتقام گرفتن است  بهکه دم  پندارد یم

و انسان را تا مرز    بلعد ی خوفناک ذهن که جان حضور را م  یهااست و اَنذار دادن و ترساندن از دره  یداریفقط در کار ب

 .کشاندی م  یبه سُفل  ی اعل ۀ و سقوط از مرتب وان یح

 ۱۲6۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترساندتی که منیم دان ارَکَ از

 بنشاندت   یمنیا  به مُلک  تا

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جو ی جستن  او با او، همره شده و م  در

 ی که نهفتست یی گو ، ییدایدوست ز پ یا

عقل ذهن، در معرض تابش    ی با خاموش  رون، یخود، با سکوت درون و ب  ریانسان با خداوند در سفر خط  نیدلنش  ی همراه  و

نور    نیشدن با او در ا  یک یو    یک یقرار گرفتن و خود را در جذبات حق گم کردن است و آنگاه از شدت نزد  یانوار اله 

 .شاءاهللآسمان است؛ ان  نیمحو شدن و فرو رفتن در ا 

 والسالم 

           رازیبا احترام، سرور از ش
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 نام خدا به 

و در وطنمان که خانۀ دل است    م یگم نشو  ا یتا در دن  میریدست موالنا را بگ  م؟یگردی خدا م   دنبال شتابان به   نیبه کجا چن

 .میساکن شو

 ۷5۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو دارد  ی تو دارد، سر  سودا یدل  من را

 تو دارد  صفرای غم   زردم ۀ فرسود  رخ 

است، ما غم زنده شدن    زاریکرده است، ب ماریکه او را زرد و ب ایدن ی زهایرا دارد و از چ ایدر لیم ی جان ما مثل رود  یجو

 .مینشو ریاس ی ذهنمن جاناتیه ی عنیتا در غم سودا  میریاز موالنا کمک بگ مییایپس ب  م،یبه خدا را دار

 ۱۹۹۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست یقامت عشق صال زد که سماع ابد

 مکن یاهویقامت او رقص و ه ی پ  جز

  تر ش یچه بهر  د،یشن  ی ذهن  ی اهویبا ه  شودی دعوت عشق را نم   یاندازه گرفت و صدا   شود ی خدا را با ذهن نم   تینهای ب

 .میشوی سبب می ب  یلحظه مست سماع و شاد  نیدرون بازتر شده و با شراب ا  یفضا  م،یکن  ییاتفاقات فضاگشا  برابر  در

 ۴0۳۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امر  مرا   ت لذّ دهیبد نیا

 امرم در وفا سپرده بهر    جان
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که از    یرا دارد، اما کس   ی دگیهمان  ک یلحظه ذوق مردن، به  چشد، هری را م  ی و وفا به درگاه اله   ی که لذت  راست   ی کس

 .کندی نم   دایگمشده خانه را پ نی ا کند،ی م ی چیو از اَمر خدا سرپ  رودی م ایدن ی سوه ب خواهدی لذت م های دگیهمان

 ۴0۲8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باشم به من حق بنگرد ییهردمُ

 د ور و رَاز آن زنده که باشد دُ  هْب 

بهتر   میریبم  دهند،ی که به ما درد م   یذهنبهتر من  تر،ش ی چه ب، شهرت، شهوت، مقام و هرها، پولبا آدم  یدگ یاگر به همان

 .شودی م ختهیو آرامش و قدرت بر روحمان ر  ی و شاد  یو هزاران لطف از فراوان  میزیگری در پناه لطف حق م رایاست، ز

 ۱8۳۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خت یگر دیحق با لطف   پناه  در

 ختیبر ارواح ر ،هزاران لطف کو

 ۲۷۷۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کن یآموزکه جان را چاره یشاد آن صبح 

 ی کن یروز یچارگیب که تُش  ابدیاو  چاره

با خضوع و    یکن، اگر بتوان   افتیسبب در راه، تو فضا را باز کن و رحمت پُر  خدا را دری ب  یاست و شاد   کی نزد  صبح

 .کندی م یآموزتو چاره  ی برا ی زندگ  توانم،ی و نم  دانمی : من نم یی و بگو ی اقرار کن یذهندر من اَتی چارگ یبه ب ی بندگ
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 ۴۱۱۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وصل تو مُردن خوش است   د یام بر

 ر  تو فوق  آتش است هَجْ ی تلخ 

 م یاو تا زنده   میکه فضا باز کن  کندی شدن با او کمک م   یک یبه رحمتش و    د  یام  ی از خدا تلخ و سوزناک است ول   یدور  آتش 

 .میریخداست، بم ریچه که غبه آن 

 ۲5۷0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دارد   یامروز سَماع  ما، چون دل سبک

 ی گران جان  ب ی رب تو نگهدارش ز آس ای

  میو با حضور ناظر مراقب  میکنی لحظه فضا باز م هر  ها،ت یوضع  ی و رقصان و رها از چگونگ   م یشوی دل ممرکز عدم سبک   با

 .ما را گران جان نکند ها، ی دگ یهمان نیتا بار سنگ

 ۲۱08 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و مجنون منم  ستی ل یل ۀ خان

 برو جان مکن  نجاست، یمن ا جان

عشق و وفاست    یهاپر از گُل   یلی ل  ۀو خانه خداست، خان  یلی ل  ۀخان  م یکنیدر مرکزمان درست م  ییکه با فضاگشا  یاخانه 

ب ر به د   یو منتظر مجنون است که با دل  نور و  ب  دنیپر از  انسان   د،یایاو  که    یلی ل  ۀبه ذوق رفتن به خان  تواندیم  یهر 

 .خداست، مجنون و عاشق باشد
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 888 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر ر نور و ب پُ آن دل   ی  برا از

 ها منتظردل  آن سلطان  هست

 ۲8۳۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نمازم  نیچو وضو ز اشک سازم بود آتش

 ی مسجدم بسوزد، چو بدو رسد اذان  در

اَذان    یو در سکوت به صدا  کندی مثل وضو مرکز ما را پاک م   می زیری که م   یدرد دارد، اشک   های دگ یو کندن همان  ییشناسا

  ی است متالش   یذهن  یما نماز بخواند و در  مسجد که رمز ساختارها  یتا خدا برا  میشویم  داریاز خواب ذهن ب  یزندگ

 .شود

 ۲58۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جو ی جستن  او با او، همره شده و م  در

 ی که نهفتست یی گو ، ییدایدوست ز پ یا

بهتر  خدا  و  ب  نیتنها همراه  از  که  نم ی نم   ده ید  یآشکار  تینهای دوست ماست  با ذهن  را  با    د، یفهم  شودی شود، خدا 

 .صورت عدم در جسم ما نهفته شده استدرصد بدن ما خالء است و روح خدا به   ۹۹  ،میشو  لیبه او تبد  دیبا  یی فضاگشا

 ۳۲۲شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 از حد  خاک تا بشر چند هزار منز لَست 

 شهر به شهر بُردمت، بر سَر  ره نَمانَمَت 
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و در انسان به ذهن،    ...  و انسان  وانیخاک و جماد و نبات و ح  ۀ انسان تو را از مرحل  یا  ،دیگوی زبان موالنا م  از  یزندگ

و جنس    یکه فضا را باز کن  یدار  صیتشخ  ۀدر شهر ذهن، تو قوّ   کنم،ی هم تو را رها نم   جانیمرحله به مرحله آوردم و ا

 .یاو زنده شو تیو ابد تیهانی و به ب  یکن یی خدا را در خودت شناسا

 مردم نش یشاهنامه، آغاز کتاب، گفتار اندر آفر  ، یفردوس

 شمار  ن یف طرَت پَس ن ینخست

 مدار  یرا به باز شتنیخو یی تو

  ، یزندگ  ۀ لحظ نیو تا آخر میگفت ی بل   یکه از روز اَلست به زندگ میو فطرت ما از جنس خداست، ما امتداد خدا هست ذات 

 .مینکن های دگیبا همان یخود را مشغول باز ی خودی و ب  میبشمار  چیرا ه یذهنو من  میبه عهد اَلست وفا کن دیبا

 ۳50۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان یما در م ییر توو آخ  ل اوّ

 انیدر ب  دیایکه ن ی چیه چیه

  ی ذهن من  کی  انیم  نیدر ا  یما با ناآگاه  م،یشو  میتسل  دیکه با  میعدم هست  ۀاوست ما در محاصر  زیچو آخر و همه   اول

 .دیآی نم انی که اصالً به ب میساخت چیه

       ی گرام اران یساز گنج حضور و سپاس از برنامه انسان  با

از کرج  باید
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 با عرض سالم 

 «صبر و قانون مزرعه»

جا هزاران  در کنکور فقط در سه ماه، در آن  ت ی: »هرجا که نوشته شده باشد موفقگفتی که م  دمیشن  یی را از جا  ی مطلب   کی

جا  هر  ایکننده وجود دارد.  شب، هزاران دنبال   ک یجا نوشته شده باشد پولدار شدن در  هر  ایکننده وجود دارد.  نفر دنبال 

 .«روندی ماه، همه به سراغ آن م  کی در  یس یزبان انگل ی ریادگینوشته شده باشد 

 چرا؟ 

در    تی. مقصد )مثالً موفقمیبرس جه یبدون زحمت به نت میخواهی صبر ندارد. م  یذهنو من  کندی در ما کار م  یذهنمن  چون 

  م یو مدام در فکرش هست م،یسازی م یعال ریتصو کیو از آن  میکنی به حضور( را در ذهنمان تجسم م دنیرس ایکنکور 

و آن را    میستین   یلحظه راض   نیا  تیو از وضع  میکنی در لحظه را رها م  ی . زندگمیبرس  یذهن  ریبه آن تصو  عیکه سر

و    افتد ی به خطر م  مانی ذهن  یبایز  ریآن تصو  د،یآی وجود م ه در کار ب   یامشکل و مسئله   ی وقت  ل یدل نی. به هممیریپذی نم

 .میشوی م دیما ناام

م   مثالً  رو  میکنی شروع  کار کردن  و    یبه  به حضور رس  ی از شخص   یذهن   ریتصو  کی خود  ذهنمان    دهیکه  در  را  است 

ما با آن    تیچون واقع  ،ی. از طرف میشوی م  یذهن  ریتصو  نیبه ا  لی تبد  یکه ک   میفکر هست  نی اش در او همه   میسازیم

 .میشوی م  دی ناام  م،یو چون تصور کمال از خود دار  میشوی م  نیخشمگ. مثالً  میشوی م  د یفرق دارد، مدام ناام  یذهن  ریتصو

با گوش    میخواهی . ممیرا کوچک کن  یذهنمن   ، یذهنخود  من  یبا کارها  میخواهی که ما م  دیآیم  ش یعلت پ  ن یبه ا  یدیناام

 .است  رممکنیکه غ م،ی را کوچک کن یذهنمن  ،یذهنمن یهاکردن به حرف 
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 ۳۲۲۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شیخو ۀ دست غ،یتراشد ت یک

 را  شی ر نیسپار ا  یبه جرّاح  رو،

سپرد و آن    ی جراح  کیبه    دیزخم را با  نی . ابَرَدی نم   نیخودش را از ب  یذهن. من تراشدی خودش را نم   ۀدست  ییچاقو  چیه

 .میتوانی نم  یذهن. ما با منستی جراح خود زندگ 

 ۴۷۲۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن، قال است و حال  ادراک    آفت 

 به خون شستن، مُحال است و مُحال  خون 

  شود، ی م  جادیذهن ا  یگفتارها  نیاست که از ا  یحرف زدن ذهن است، و حال   ست، ی قال  ذهن  نیدرک خداوند هم  آفت 

 .را پاک کرد ی جسم یاریهش توان ی نم  یجسم  یاریبا هش  یعنی. خون را با خون شستن مُحال است، یدیمثل ناام

 چه؟  یعنی صبر

کنکور    یکه برا  رمیپذی من اآلن م   کهنیا  ی عنیکنکور بدهم و تازه شروع به درس خواندن کردم. صبر    خواهم ی م  من

. من  کشدی طول م  ندیآفر  نیزحمت بکشم و ا  دیدر کنکور با  تیموفق  یبرا دانمیمن م  کهنیا   یعنیندارم. صبر    یآمادگ

 کهن یا  یعنیکنم. صبر    ی ابیحل کنم و در هر مرحله خودم را ارز  الؤمدام درس بخوانم و تکرار و تکرار کنم و مدام س   دیبا

 .کنمی و با ذهنم عجله نم کشمی مدام زحمت م  ترش یب شرفت ی پ یهستم و برا یلحظه راض من هر

  میخواهی م  م،یکشی نم   ی زحمت  گونه چیو ه  میدهی نم  مانی در زندگ  یرییتغ  گونهچ یهم هست. ه  تیموضوع در معنو  نیا

  اینفر   کی یبا دعا یچطور م،یهست یذهن. ما از جنس  خود  منمیدعا کند و فوراً به خدا زنده شو عیما سر ی نفر برا کی

 !کند؟ی م رییساختمان وضعمان تغ  کیبا دست زدن به 
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  رون یدر ب  گریشخص د  کیرا درست کرد؟!    نیا  شودی م  رون یدرونمان خراب است، چگونه در ب  م،یاز درون مشکل دار  ما

حال  بد ما را که از درون ماست، درست کند؟! مشخص    تواند یوضع ما را درست کند؟! پول چگونه م  تواند ی چگونه م

 .تواندی است که نم

و رو    ریرا ز  زیچهمه   دیزحمت دارد، چون با  ست،ین  های آسان  نیو زنده شدن به خدا، به ا  یذهنرها شدن از من   نیبنابرا

 .میصبر کن  دیبرود، پس مشخص است که با ن یکامل از ب  دیبا یذهن. جنس من میکن

 :تیطبق ب ی طرف  از

 550 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یرده بز زنده مُ چون 

 تندی م ی مرگ ی زنده سو نفس  

  ی کار اساس  کی  د یبا  نی. بنابرادید  میخوش را نخواه  ی رو  ی از زندگ  یانهیزم  چ یدر ه  م،یرا نگه دار  یذهنکه من   ی زمان  تا

 .میبکن

است و سبک     یذهنما همه از من   یهافکر و عمل و گفتار و حرکت   ی عنی  م،یکرد  ی زندگ  یذهنعمرمان را با من  تمام

حت   ی زندگ است.  رو  د یشا  یما شده  کردن  کار  وجود  نتوان  ی با  کار   میده  ص یتشخ  میخودمان،  چه  برحسب    یکه    را 

و من  ما را    کشندی م   یذهنلحظه ما را به من همه هم هر  یرا براساس حضور. از طرف   یو چه کار  میدهی انجام م  یذهنمن

 .میصبر کن د یپس مشخص است که با  آورند،ی باال م

چون    دانم ی م  ی راه، ول   ن یدارم به ا  نیقیکنم،    یی را شناسا  امی ذهنمن  خواهمی ندارم که م  ی شک  گونهچ یمن ه  ی عنی  صبر

از    یو برخ   من کار کند تا من پخته شوم  یرو  د یفکان باقضا و کن   نیدارم، بنابرا  یدگیو همان  یذهندر حال  حاضر من

شوم،    دیو ممکن است حال  من را بد کند، ممکن است ناام  ستیل من نیباب  م  آوردی وجود م ه که قضا ب   ی اتفاقات  نیا
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حالت را هم    نیو ا  کنمی باز مو مصمم هستم، فضا را    یدارم به زندگ   مانیا  یول  فتم،یو حسادت ب  سهیممکن است به مقا

 .یدارم به زندگ   مانیچون ا کنم،ی بکشم فرار نم ارانه یو اگر الزم باشد درد هش کنمی هستم و صبر م یراض  رم،یپذیم

 60۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نداد  مان ی: خداش اغمبریپ  گفت

 نباشد در نهاد  یکه را صبر هر

 م، یو زنده شدن به خدا دار  ی به زندگ  مانیاگر ا  یعنینداده است،    مانیگفت که هر کس صبر ندارد، خدا به او ا  غمبریپ

 .میصبر کن دیبا

 تشکر و احترام  با

 از خوزستان  فرشاد 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  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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