
 

 

 

720پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 بیستم و  هفتصد  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

720 پیغام عشق قسمت مه ها بهار و فاطخانم   

 گنج حضور  911شمس، موضوع برنامه  وان ید  2582خالصه شرح غزل 

 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی بگرفتَسْت  م یپا نجا،یکه روَم ز خواهم 

 ی در دل بِنشَسْتَسْت ،یرا بربودَسْت  دل

که از    شومی م  کیتحر  های دگ یهمان  دنیو پُردرد دارم؛ هرلحظه با د  ده یمرکز همان  ،یذهنکه من من  ییجااز آن   خداوندا، 

  ی امرا گرفته یاما تو پا نمیبب های دگیهمان  دیشوم و با د دهیتو بروم، همان شِی دور شده و از پ امی مرکز عدم، از جنس اصل

چراکه من از جنس تو هستم و    ،یاو در دلم نشسته   یادور شوم؛ تو دل مرا ربوده   توکه من از    یگذاری و نم   یکِشی و م

از تو    ی وقت  نیلحظه و از مرکز عدم دور شوم. بنابرا  نیاز ا  خواهمیمرکزم در تصرف توست. اما من آگاه نبوده و به زور م

واقع عشق من به تو بوده و  ها درو آدم   زهایچ  به   منۀ  تا بفهمم عالق   کِشمی درد م  آورمی رو م   های دگ یجدا شده و به همان

  ت یو ابد  تینهای به ب   یی گشابا فضا   ارانهیهش  دیاست و من بااعمال شده و در مرکزم قرار گرفته  ی رونیب  یزهایاشتباهاً به چ

 . تو زنده شوم

 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

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

 ی زآن راز که گفتَسْت  ،یمه که نمودَسْت زآن

 : مسخره، زبون، مقهور سُخره*

  ی و در تصرّف زندگ   شود ی مقهور عشق م  ی ذهنشده و سَر و عقل منآشکار   ی ماهِ خردِ زندگ  د،یگشای انسان فضا را م  ی وقت

و    د یگوی خود را در گوش جانش م  یهاغامی. خداوند رازها و پدیآیشده مگشوده   یِ از فضا  ش یفکرها  گر ی. دردیگی قرار م 
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فکر و    یزندگ   دی مرکزش عدم شده و با د  دهد، ی خود را از دست م  یکارها راه   ی عنی  ی ذهن  یِسَر و پا  یق یدل حق  بیترتنیبد

 .دینمای عمل م 

 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگنبدِ پ  نیبه پَرِ روزه، ز برپر

 ی سودا بس شب که نخُفتَسْت ن یآنکه در ا یا

مشغول بوده    ش یایرا به عبادت و ن  یادیز  یهاو شب   یاده یکش  یادیبه خدا زحمات ز   دن یکه در راه عشق و رس  ی انسان  یا

  ی اریفضا را باز کن و بگذار هش  ؛یاده یشده و نخواب  یادیدردها و مشکالت ز  ،یذهندر شب ذهن گرفتار کابوس من   ایو  

  یعنی  یو آسمان ذهن است بپر  یذهنمنۀ  که نماد افسان   روزه«ی»گنبد پ  نیاز ا  زیبدهد و با پَر پره  زیپره  تیعدم به تو خاص

  ی کن تا بتوان زیو...  پره  یو دشمن نهیدروغ، ک  ،ییجوب یع  بت،یمثل قضاوت، مقاومت، غ یذهنمن اتیو خصوص های ژگیاز و

 .آزاد گردد ات یاریذهن خارج شده و هش ی از فضا

 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گفتا که قالووزم  سوزم، ی که م دید چون 

 ی کان راه نرفتَسْت اموزم،یب تیراه

 لشکر شروی: راهنما، پقالووز*

  حالت نیادر   سوزمی با خدا م   شدن ی کی  یرا تجربه کرده و برا  یسوختن واقع   شومی از جنس الست م  میگشای فضا را م  ی وقت

به او آن    دنیرس  ی برا  یذهنبا من   وقت چیکه ه  آموزد ی را به من م  ی و راه  شود ی درونم م  یراهنما  ندیبی ند سوختنم را مخداو 

  ی کی  یسوشده، ناظر و منظور با هم به   یار یسوار بر هش  ییگشابا فضا   یاریکه هش  ستی همان راه  نیام؛ انکرده   ی را ط

 .کندی م ی ک یکرده و با خودش  ت یمرا هدا واسطه ی و او ب   روندی شدن با خدا م
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 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یواریتواَم حاضر، گرچه پسِ د شِ یپ من

 ی توام، گرچه با جور تو جفتَسْت  شِی خو من

خودت را    های دگیهمان  وار یام، اگرچه تو پشت داز تو جدا نبوده   موقعچ یتو حاضر هستم و ه  شی پ  شهیانسان، من هم  یا

فضا را    دیبا  یتو هستم. تو از جنس من هست  یقیحق  لیو فام  شیاست. من خوشده   دهیهمان  اتیاریو هش  یاکرده   یخفم

من   ، ییبگشا با  غلط  به  تو  م  ،یا شده   قیرف  یذهناگرچه  را  م   یبندی فضا  نشان  واکنش  از جنس    یدهی منقبض شده  و 

 .ی زنی ظلم و جفا کرده و ضرر م  گرانیو به خودت و د ی شوی م یذهنمن

 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حمله، من راست کنم جمله طالبِ خوش  یا

 ی که پُختَسْت گیهر د ، یدَسْتیخواب که د هر

 .را فراهم کردن یامقدّمات حادثه  ژهی کردن مقدمات کار، به و هی از ته  هیپختن: کنا  گید*

که چرا   ،یهست   «ی زندگۀ  حمل»طالبِ خوش  ییگشای م  اتی زندگ  یهات یفضا را در اطراف اتفاقات و وضع یانسان، وقت  یا

 ی ها. من تمام کارها، آرزوها و هدف یخلق کن  کین  یمن فکر و عمل کرده و ساختارهاۀ  لی وسبه   ییگشافضا   قیطر  از   یتوان یم

 .کنمی را درست م رونتیمربوط به جهان درون و ب

دبه [ م  گر یعبارتِ  اعتماد و عشق بساز  ی جهان  م یخواهی اگر ما  آرامش،  از  با هم  گشوده   یِ فضا  قیاز طر  د یبا  م،ی پُر  شده 

از طر  میکن  یهمکار عمل  فکر و خوش اقدام و خوش ما خوش   صورتنیاها فکر و عمل کند؛ تنها در انسان   قیتا خداوند 

 ].میشویم
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 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی فردکزو  ستیعمر  ،یکه گم کرد اری آن

 ی در خانه نجُستَسْت  ،یبجُستَسْت  رونْش یب

عمرت    یو از ابتدا  یرا گم کرد  ی زندگ   ارِیشدن، آن    ده یاثر هماندر   یجهان شد   نیوارد ا  یاریعنوان هشبه   ی انسان، وقت  یا

وجو  جست    رونی در جهان ب  های دگیهمان  دیتو تا حاال خدا را با د  ؛یدیو درد کش  ی را تجربه کرد  ییاز او جدا بوده و تنها

  صورتبه   را   خودش  خداوند.  بِجو  دلتۀ  فضا را بگشا، مرکزت را عدم گردان و او را در خان  نکی پس ا  یافتیکرده و او را ن

 .توست   درون در  او  است؛داده   نفوذ  تو در  عدم

 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جُستن نیطُرفه که آن دلبر، با توست در ا نیا

 ی ست او، هرجا که بگشتَسْتتو گرفته دستِ 

 شگفت   ب،ی: عجطُرفه*

  ی کنی وجو مجست   رونیخدا را در ب  یذهناگر با من  ی عنیجُستن خداوند با توست؛    نیاست که در ا  زیانگو شگفت   ب یعج  نیا

تو با انقباض و رفتن به ذهن و    یول  کِشدی خودش م  یسواست و به را گرفته   اتیاریبا توست. او دائماً دستِ هش  زیاو ن

با    دیتو با  د؛یآی دت مو در   یروی قطع کرده، به جهان م   ی اتصالت را با زندگ   ، یکِشی دستت را م  زهایاز چ  یخواستن زندگ 

  ی و به زندگ   ییفضا را بگشا  دیبلکه با  یکن  تیاز دردها شکا  دیتو نبا  ،یریگشده و آگاهانه دستش را دوباره ب  دار یدردها ب

نبوده    ی ذهنو تو من  ست ین  ی دهد زندگ ی که ذهن نشان م  ییزهایدر چ  ی درک کن  دیکند؛ تو با  تی تا تو را هدا  ی اعتماد کن

 .ی و امتداد خدا هست یاریبلکه هش
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 2582ۀ شمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

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

 ی که نهفتَسْت یی گو ، ییدایدوست ز پ یا

با   اگر.  یابیبا او همراه شو تا به اصل خودت دست  ارانهیخداوند، فضا را باز کن تا مرکزت عدم شده و هش  یوجوجست  در

از    «، ییدایبود. خداوندا، تو از »پ  ی وجو کرده و همراه او نخواهجسم جست   صورتخدا را به   ینگاه کن   های دگ یهمان  نکیع

به    توانندی که در اطراف ما هستند و م  یخردمند  یها. ]درست مانند آدم یشوی نم  دهید  ی ما هست  کیبس که آشکار و نزد

مانند    زی. تو نمینیب ی را  نم  گران یخوب خود و د  اتیاز خصوص  ی لیخ  کهنیا  ایو    میکنی م ها توجه نما کمک کنند اما ما به آن 

 .[ یاپنهان شده  «ییدایاز »پ هانیا

 

 :تشکر با

 متن: خانم بهار کنندهمیتنظ

 : خانم فاطمه ندهیگو
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 گنج حضور، بخش اول  911شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳289 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد   مانیا نیاو را برگِ ا کههر

 لرزان بُوَد  نیا  مِیبرگ، از ب  چوهم

خداوند است و    تیو ابد  تینهای جهان، زنده شدن به ب  نیاز آمدن به ا  یهر انسان  ی معتقد است که منظورِ اصل یهرکس

  یبخواهد جسم   یذهنمن   کهنیاز ترس ا  د یبا  برد،ی م   یذهنمن ۀ  سمت جهنم افسانآگاه است که ذهن هر لحظه او را به 

شود و هر لحظه ناظر و مراقب مرکز   ی همچون برگ لرزان  ند به چشمانش بز  یدگ یهمان  نکی را در مرکزش بگذارد و ع

 .حضور باشد  یاریعدم و هش

 ۳290 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یادهیاز آن خند و یو د س یبِل بر

 یادهی مردم د کِ یتو خود را ن که

 طان ی ش س، ی: مخفف ابلسی بِل*

که   ی دهی انجام م خواهد ی و دلت م  یکنی که فکر م  یو هر کار یادهیخند  و یو د طان ی به ش  اتیذهنبا من  ل یدل  نیبه ا تو 

 اوست.[  یِ بداند، کمالِ جهل و نادان نیترانسان خودش را عاقل  کهن ی.]ایدانی م نیترو عاقل  نیخودت را بهتر

 ۳29۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیلع سِی هزاران سال ابل صد

 نیرالْمُؤْمِنیاَبْدالِ اَم بود 
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مت  حضور است نشسته و حکو  یاریکه نماد هش  نیرالمومنیام  یجابه   طان،ی بزرگ، ش  یذهنهزاران سال است که من  صد

انسان کندیم او  از جنس من .  را متقاعد کرده که  و دردها  یذهنها  ناقص    ی وقت   ستیکاف  شان یبرا  ش یهستند و عقل 

جنگ    اشجهیشده درد پخش کند نت   دهیبا مرکز همان   یذهنحضور با مرکز عدم حکومت کند، من  یاریهش  کهنیا  یجابه 

 .شودی م بیو تخر

 ۳297 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که داشت  یزد با آدم از ناز پنجه

 وقتِ چاشت  نی رسوا، همچو سِرگ گشت

 اسب و االغ و استر، مدفوع  لِیقباز   انیچهارپا  ۀ: فضل نیسِرگ*

 از آفتاب گذشته   ی: اوّلِ روز، ساعتچاشت*

خداوند زنده    تی و ابد  تینهای به ب   دیه بابا انسان ک  ی و جمع   یصورت فردکه داشت به   یغرور و تکبر  ی از رو  یذهنمن

  واش یواش یاما    کندی و بر ما حکومت م  کندی همراه با درد دارد جهان را اداره م  یذهنعقل من   یعن یگرفت    ی شود، کُشت

که عقل    شوند ی و متوجه م   کنندی عدم نگاه م   د یبا د  رسند ی به حضور م  یادیز  یهاو انسان   دیآی آفتاب حضور باال م   ی وقت

 ها نیاۀ  داشته است اما هم  یو تکنولوژ  ی علم   یهانهیدر زم  یادیز  یهاشرفت یانسان پ  کهنی . با اکندی کار نم   یذهنمن

  ق یرا از طر  شیم بویکه شو  ک ینزد  یول   رسد ی نظر خوب مو فقط از دور به   است ده ییکثافت رو  یرو  یاهمچون سبزه 

 .شودی ا مو باآلخره رسو میکنی ها حس م و جنگ  بیتخر

 ۴298 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

 نیبُدند اندر زم انیکارافزا
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بانان او را  سوتِ اسب یآب بخورد صدا خواستی آمده بودند که آب بخورند و تا کرّه اسب م ییهادر آن داستان اسب [

  ی آب زندگ   خواهدی م  یع یطور طببه   شودی که وارد جهان م   یهر انسان   گریعبارت دآب بخورد. به   گذاشتی و نم  ترساندیم

 ].کنندی م  ییو کارافزا زنندیسوت م یارا بخورد اما عده 

 .استکارافزا وجود داشته  یهاانسان لیقب نیبوده و هست از ا یکرّه اسب به او گفت: تا دن مادر

 ۴299 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د ارجمن ی کن ا شی تو کارِ خو نیه

 کَنَند ی خود بر م  شِی ر شانیکا زود،

 از رسوا کردنِ خود  ه یخود برکندن: کنا  شِیر*

ا  یباش، کار  اریمن، هُش  زیعز  یا ا  نیبه  را بکن.  و کار خودت  نداشته باش  به زود  یهاانسان   نیصداها    ی کارافزا 

علم    ،ن یخرافات بوده که در لباس د  نیکه ا   میشوی بد خرافات خواهد آمد و متوجه م  ی خودشان را رسوا خواهند کرد، بو

به    یو رو  میخودمان کار کن  یرو  دی. ]هرکدام از ما بااستآورده به بار    یجنگ راه انداخته و خراب   یگریو هر لباس د

 .[ مینداشته باش کنندی م یی که انتقاد و کارافزا یذهن یها منبه کارِ یو کار میخودمان تمرکز کن  دنیحضور رس

 ۴722 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بی طفلِ نااد رانِ یپ نیاز  یوا

 بی هر رق یِ از قوّت بال گشته

 ادبی : ب بینااد*

 : نگهبان، مراقب، حافظبیرق*
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  ی جسم  یاری هستند و چون قدرت در دستشان است و با هش  یذهنهنوز در من  یادب ی که با ب   یریپ  یهاانسان   نیاز  یوا

.  شوند یحضور هستند، م  یاریو هش  تیهمچون موالنا که نگهبان بشر   ییهاانسان   یبال  کنند،ی کار م  تیبر ضد بشر

  ی ذهنمن ۀ  به جهنم افسان  تیدر بشر  ی طور کل ، به یو جمع  یصورت فردبا درد همراه است و چه به   ی جسم   یاری]هش

  ی ار یبه هش  دیبا  میخودمان، خودمان را نابود کن  کهنیقبل از ا  ترعیهرچه سر  نیخواهد کرد بنابرا  بیو تخر  دیخواهد رس

 .[ میحضور زنده شو

 ۴۶۶1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یگریتو، زآن سان که عکسِ د گفتِ

 ست یاحوالت، بجز هم عکس ن جمله 

  ، یخلق کن  یفکر  یی با فضاگشا  کهن یا  یجا به   ی عنیجمع است    یهاو انعکاس صحبت   دیآی تو همه از ذهن م  یهاصحبت

و    یکنی است که م  یی حال و احوال تو هم انعکاس فکرها  نی. همچنیاگرفته   ادیرا    هان یدر ذهن ا  گرانیاز د  دیبا تقل

 .شودی است و در ذهن تجربه م د یتقل هانیاۀ  هم نیابنابر کندی بد بر جسمت اثر موخوب  جاناتیصورت هبه 

 ۴۶۶2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گران یو ذوقت هر دو عکسِ د  خشم

 قَوّاده و خشمِ عَوان   یِشاد

 .به هم برساند ی آغوشهم  یکه زنان و مردان را برا ی: پا انداز، کس قَوّاده*

 ی : مأموران حکومتعَوان*

  ی پاانداز  ایقواده    یتو شاد  یهستند. شاد  یو مصنوع   شودی م  جادیجسمت ا  یفکرها رو  ری أثاز ت  زیو ذوقِ تو ن  خشم

  شود ی آن خانم و آقا، او هم خوشحال م دنِیهم رسو از ذوق به  رساندی را به هم م یی و خانم و آقا ردیگی است که پول م
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و    دهدی را م  یبه او دستور شکنجه و زجر دادن کس   سشیرئ  کهاست    یهمچون خشمِ عوان، مأمور حکومت   زیو خشمت ن

 .اش استساله  نیدشمن چند  ایدارد که گو ی شکنجه دادن خشم  نیاو درح

 ۴۶۶۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آخِر چه کرد؟  ف یعَوان را، آن ضع آن

 زجر و درد  نهیدهد او را به ک که

و خشم او را مورد آزار و    نه یکرده بود که او بخواهد با آن ک  ی در حق آن مأمور حکومت  ی چه ظلم   ف یآن انسان ضع  مگر

]انسان  ن  یذهنو من  ی جسم  یاریکه هش  یشکنجه قرار دهد؟  اعتماد  اخت  رایز  ست یدارد قابل  و    یاریاز خودش  ندارد 

ن اخت  ست، یفکرش هم خالق  با    ی ذهنمن   اریبلکه در  و  از مرکز همان  جاناتیبه ه  توجه است  آمده    م یتصم  اش دهی باال 

 .[ ردینفر را بگ هاون یلیو اگر در قدرت باشد ممکن است در اثر خشم جان م ردیگیم

 1197شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 زند مخالف  یکی مطرب چو  ستی ب انِیم به

 شد قَالوز  زهیگم کنند ره را چو ست همه

 : لجوج شدن، به عناد افتادن زهیست*

 لشکر، رهبر، راهنما شروِ ی: پقَالوز*

با هم هماهنگ بنوازند و اگر    توانند ی ها نم نوازنده   هیبق  گرینفر ساز مخالف بزند، د  ک یاگر    ینوازنده حت  ست یب  انیم  در

ا  کنند،ی حکومت کند، همه راه خود را گم م  تیو ضد بشر  جوزهیست  یذهنهمچون من  یرهبر به  اکثر    کهن یچه رسد 

 .کوک نباشد ی با زندگ ان ساز مخالف بنوازند و آهنگش  یذهنها با من انسان 
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 1197 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د؟ یمگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آ تو

 تو چراغِ خود برافروز  ،یهزار ،یانه   یک ی تو

  یذهنکه در رأس قدرت هستند من  یو کسان   اند زهیو در ست  نوازندی حاال که همه ساز مخالف م  ییبگو  دیتو نبا  اکنون

تالش کرده و چراغ حضور راه   د یبلکه تو با شود؟ ی من چه حاصل م  ییاز صلح و فضاگشا گرید کنند،ی م  بیدارند و تخر

 یاریبا چراغ هش  یتوان ی م  رایز  یبلکه هزاران نفر  ی ستینفر ن  کیحضور، تو    یاریعنوان هشبه  رایز  یخودت را روشن کن

 .یبه نور خداوند روشن کن ز یرا ن گرید یهاور، دل حض

 1197 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چراغِ روشن ز هزار مُرده بهتر  ی کی که

 قدِ خوش ز هزار قامتِ کوز  کیبِهْ است  که

 : خاموش  مُرده*

 ده ی: گوژ، خمکوز*

انسان خوش قد و باال که به    کیچنان که  حضور از هزاران چراغ خاموش بهتر است هم   یاریچراغ روشن به هش  کی

است بهتر است.  و کژ شده  ده یخم  یذهنمن ۀ بار سلط ریکه قامتشان ز ی است از هزاران انسان خود قائم شده   یذات اصل 

  د یخواه  د،یکن  ت یرا رعا  ی و معنو  یدو قانون جبران ما  ذاشته از جمع را کنار گ  دیتقل  د،یخود کار کن  ی]اگر متعهدانه رو

زکاتش را    دیبا  شودیم  باتریز  اتیمعنو  یروز که روبهو روز  کندی روشن م  یشما چراغ پُرنور  قیاز طر  یکه زندگ  دید

 .[ یبپرداز
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 1۴۳0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجنبد، دُم بُوَد   سَری او ب هرکه

 چون جُنبشِ کژدُم بود  جُنبشش 

آدم    نیاست. ا  ارزش ی حرکتش همچون حرکت دُم ب  د،یگشای و فضا را نم   کندی  سرِ خرد کل حرکت م ِ کس بدون   هر

مرتب به خودش و    زند،ی م  شی و همچون عقرب که دائماً ن  کندیفکر و عمل م  یذهنبا من   رای مخرب و خطرناک است ز

 .زندی م  بیآس گرانید

 1۴۳1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شبکور و زشت و زهرناک کَژْرو

 خَستنِ اَجسامِ پاکاو  ۀ شیپ

 . زدن است ش یمراد ن نجایکردن، در ا ی : آزردن، زخم خَستَن*

  رودی نم   ش ی پ  ی است و مطابق با قانون زندگ  اشی جسم  یاریهش  یِع یطب  ی اقتضا  گران یبه خودش و د  ی ذهنزدن من  ضرر

پا گذاشته، در شب ذهن    ریرا ز  ن یاز جمله قانون صبر، جبران و قر  ی زندگ  نیقوان  ی و تمام  رودی بلکه دائماً راه کج را م

  اش فه ی. عقرب کار و وظدهدی به او درد م  رسدی به هرکس که م  یعن یو زشت و زهرناک است    نایعدم ناب  دینسبت به د

ها توسط  از آدم  یاریها بسطور که در جنگ بزند، همان   شی برساند و ن  ب یها آسکه به اجسامِ پاک و انسان  است   نیا

 .شوندی آواره و کشته م یذهنمن

 1۴۳2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  نیبکوب آن را که سِرّش ا سَر

 بُوَد  نیمستمرّش ا یِو خو خُلق 
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که    ی تا وقت  رایز  رد یبم  اشی ذهنبه من نسبت  یعنیکند    ی بکوبد و آن را متالش  یی را به جا  اشی ذهنسر من  دیبا  هرکس

 .است نیاست و تنها راه عالج هم بیتخر یذهنمن  ی ذات اصل رایز زدیری زهر م  گرانینرود به جان خودش و د  نیاز ب

 1۴۳۳ تیرم، بدفتر چها  ،یمثنو ،یمولو

 صالحِ اوست آن سَرکوفتن  خود 

 تنزآن شوم  اشزهیررهد جان  تا

نخواهد کرد و دائماً به خودش لطمه   ی را نگه دارد زندگ ی ذهنهست چراکه اگر من ز ینفع خودِ آدم نبه   یذهنبه من  مردن

 .زنده بشود یتنِ شوم برهد و به جانِ زندگ   نیجان کوچکش از ا  نیتا باآلخره ا  کوبدی قدر سرش را مپس آن   زندیم

 1۴۳۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سالح   وانهیاز دستِ د واسِتان

 شود عدل و صالح  ی ز تو راض  تا

باشد، با باال    ارشیو اگر قدرت و سالح در اخت  ستی قابل اعتماد ن  یذهنچراکه من   ریبگ  وانهید  یذهنرا از دست من   سالح

  ی کار را بکن تا عدل و صالح خداوند از تو راض  نیهزاران نفر را بکشد، پس ا  تواندی همچون خشم م  یجانیآمدن ه

 .باشد

 1۴۳5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سالحش هست و عقلش نه، ببند چون 

 او را ورنه آرَد صد گزند دستِ 

اصطالح  و به   ی را ببند  شیهادست   دیبا  ست ی برخوردار ن  ی از عقل زندگ   یسالح و قدرت دارد ول   یذهنانسانِ من  ک ی  اگر

 .رساندی م  اریبس یهاب یوگرنه آس  ی کن شه یرا درونِ ش وتید
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 550 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُنَد ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یزنده سو نفسِ 

از قرار دادن    ی درد ناش   قیو از طر  کشدی م  رونیرا ب  یذهنمن ۀ  مرد  میهست  ما  که  خودشۀ  زند  یاریخداوند از هش چون

  یذهنمن ۀ  است که نفس زند  لیدل  نیپاک کند به هم  های دگیمرکزمان را از همان  خواهد ی ها در مرکزمان دائماً مجسم 

 .زندی لطمه م  گران یدائماً به خودش و د

 289۴ تیدفتر ششم، ب  ،یومثن ،یمولو

 با درد و نَکال  ستیتو مرگ  بُعدِ

 که بُوَد بَعْدَ الْوِصال یبُعد  خاصه

 : عقوبت، کیفرنَکال*

اشغال    های دگیو مرکزمان توسط همان  میما اآلن در ذهن هست  کهنیبا درد و عذاب است، ا  ی چون مرگاز تو هم  یدور

که بعد از وصال باشد؛ ما در روز الست قبل از    یمانند مرگ است مخصوصاً آن دور  میاو از مرکز عدم دور شده   شده 

 .میداشت ه یوصال اول اوند مرکزمان عدم بوده و با خد مییایجهان ب  نیبه ا کهنیا

 759 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تو دارد  ی تو دارد، سرِ سودا یمن را دلِ

 تو دارد  یصفرا غمِ  زردمۀ فرسود  رخِ

تو را دارد  ۀ  یاول  یاریبه هش  لیمن شوق تبد  یِکه دل اصل   نمیبی م  کنمی عدم نگاه م  د یو با د  کنمی که فضا را باز م  یهنگام

است  فرسوده و زرد شده   یذهنرخِ من که از غم و درد من   نیبا تو را دارد. ا  دنیبه وحدت رس  ی و سَرِ عشق و سودا
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اما حرصِ    می زنده بشو  مانیبه ذات اصل  میخواهی و م  میهست  ی. ]ما دراصل عاشق زندگردیرنگ عشق تو را بگ  خواهدیم

موضوع     نیبا آگاه شدن به ا  دهد،ی چسبانده است و به ما درد م  یجهان  نیا  یزهایبه چ  یطور مصنوع ما، ما را به   یذهنمن

  ارانه یپس هش  ست ی زنده شدن به خود زندگ   یما برا  اقیدرواقع اشت  میدار  ی که به جهان ماد  ی که حرص  میشوی متوجه م 

 .[میگردی اصلمان باز م  یسوو به  میکشیمرکزمان را م یهای دگیاز جدا شدن از همان  یدرد ناش 

 ۳۶8 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تو را بال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازکَشَد به ب  تا

 ی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی : موجودجَهاتی ب*

  ی دیبه درد و بال رس  یکرد  یو برحسب آن زندگ   یشد  دهیکه همان  یبا هر فکر  ،یکه رفت  ی جهان به هرسمت  نیا  در

 یزیچچ یه  ی عنی و از جنس عدم است بکشد    جهات ی سمت اصلمان که بما را به   خواهد یدر درونِ ما م  ی چراکه زندگ 

 .میکن ی گ در مرکز ما باشد و به ما جهت بدهد تا برحسب آن زند  تواندی نم

 ۳۶8 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یکه خمُش کنم نکرد  یگفت

 عشق بر ثباتت  خندد یم

  ، یجهان  ن یا  یزهایبه چ  دنیو نچسب  ییفضاگشا   ق یجهان از طر  نی که پس از آمدن به ا  ی در روز الست قول داده بود  تو 

چند بار انصتوا را به خودت    زیو تا به حال ن  ینرو  دهدی که ذهن به تو نشان م  یو به جهات مختلف   ی ذهنت را خاموش کن

  ی داریقول و قرار و ثبات و پا نیعشق به ا  ،یاما عمل نکرد ی دار ه که ذهن را خاموش نگ یو قول داد  یاکرده  یادآوری

 .خنددی تو م 
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 ۳071 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بحر نگذارد بُرون انیماه

 را بحر نگذارد درون انیخاک

  گذاردی خداوند نم   گریعبارتِ د. به پردی نم  ایبه در  وقتچ یه زین یو مرغ خانگ  رودی نم  رونیب ا یاز در موقعچ یه یماه کی

  جاد یبه جهان ذهن بروند و با ا کنند،یشنا م ی رفته و مثل ماه ییکتای یفضا یایکه فضا را باز کرده و به در ییهاانسان 

 ییکتای  یها را به فضااند درد دارند و فوراً آن رفته   رونیشده بگشوده   یچون از فضا  هک  کندیها را متوجه اشکال مدرد آن 

را دارند و    یاصرار به رفتن به جهان ماد  های دگیهمان  دیهستند و با د  یذهن  منۀ  که در افسان  ی. اما کسان گرداندی برم

 .بروند ییکتای یفضا یایبه در  گذاردی صورت خداوند نم  نیدر ا کند،ی نم دارشان یدردها هم ب  یحت

 8۳۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو استغفار کن ین یکه غم ب چون 

 به امرِ خالق آمد کار کن غم

 ی : طلبِ مغفرت کردن، عذرخواهاستغفار*

کرده و فضا    ی در مرکزت درد و غم به سراغت آمد توبه و عذرخواه  های دگ یو قرار دادن همان  ی جسم   یاریبا هش  هرگاه

خودت کار    یرو   ارانهیتو را به مرکزت آگاه کند پس هش  خواهدیغم و اندوه به امر خداوند آمده و م  نیا  را یرا باز کن ز

 .پاک کن های دگیکرده و مرکزت را از همان

 :تشکر با

 سیمتن: خانم پارم کنندهمیتنظ

 ه ینم سم: خاندهیگو
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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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