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852 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 با سالم،  

 *  پاک   یبه درون با ذهن قْی نگاهِ عم کی*

 !جا؟از آن  نَرَومی دگر م   ابم،یاست که چون من خود را در آن  نیری و ش بایخوش، تر و تازه، گَرم و ز  ن«یخانه »چن کدام

 ست؟ ی آزادِ آزادِ آزاد باشد، چگونه ذهن ها،ی وابستگ یِ که از تمام ی ذهن• 

 ست؟ ی چگونه ذهن ن،یآن منِ دُروغ یِهای وابستگ   یِو تمام  اشن یکه »تمام و کمال« پاک گشته باشد از منِ دُروغ ی ذهن• 

در گذشته و    یحسادت، ترس، رنجش، حس گناه، زندگ  ، ینگران   نه،یک   ، یو دلمُردگ  یکه آزاد گشته از غَم، دلسرد  ی ذهن• 

 ست؟ ذهنی  چگونه   ،…و  … و  …و  یمان یپش نده،یآ

 ابد؟ یخود را »کُجا«   ،یذهن  نیپاک را چه »مانده« است؟ و چن  یذهن  نیچن• 

 …رها نگشته باشد، نتواند جواب را در ذات، به معرفت رَسانَد  «یو »همه چ  ز«یکَس، از »همه چاگر *

 ست؟ نمانده یست ین یِ فضا ایتمام و کمال پاکْ گشته را، آ  ،یو همه چ   زیکه از همه چ یذهن

 جُداست؟  ییکتای کرانِی ب   یِاز فضا ، یذهن نیچن ایآ

 ست؟ یو جاودان ن  بخشی نو، زندگ شهیحرکت، همان حرکتِ هم نی ا  ایعَدَم را دَربَر دارد؟ آ کرانِی ب  یِفضا  ،یچه حرکت و

  ن یچن  ست؟ی کی  …با آن، در وحدت   ایآ  ای( از عشق جُداست؟  وستهیعدم به حرکت عشق پ  ی)که در فضا   یذهن  نیچن  ایآ

 !ستیدگر ذهن بشر ن ،یذهن

  ن ی خانه من! که، در تَکِ ا  نیاز  نرومی م  ابم،یخانه    نیچو خود در ا  ابم؟یخانه    نیچه کُنم چو من خود را در  د،یگوی م  حال

 .خانه، گرفتم وَطَن

 



   

  

 

852 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خانه من  نیاز چی ه نَرَوَمیم

 خانه گرفتم وَطَن ن یتَکِ ا در

 گنج حضور ۹۱2شمس  برنامه شماره  وان یاز د ی مولو  2۱۰8شماره   غزل

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من و دارُالْقَرار  ارِی خانه 

 شُدن  رون یب تِ یَّبُوَد ن کُفر

 شُدن از خانه عشق؛  رون یب تِ یَّتا ابد »قرار« خواهم داشت؛ پس کُفر باشد ن ار،یدر خانه  من

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نَهَم آن جا که سَرَم مَست شُد  سَر

 تَنَنْ تَنْ تَنَن  یِنَهَم سو گوش 

 …عشق دهم  یِنِدا  یِست؛ گوش را هم، سورا به آن جا دهم که مَستِ حرکتِ عشق شُده  سر

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به راهم مَکُن چ یمگو، ه نُکته

 است، تو راهَم مَزَن  نیمن ا راهِ

عشق است(، پس با بودِ عشق، نُکته    یِاوست شنوا )سَر و گوش، هر دو سو  یسَر غرق در»عشق« هستم و گوش، به ندا  تا

 !گفتنِ تو دگر مرا چه سود!!! عشق گشته خود راهِ من؛ پس تو دگر راهَم مَزَن



   

  

 

852 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 وَ مَجنون مَنَم  ستی ل یل خانه 

 جاست، بُرو جانْ مَکَن  نیمن ا جانِ

جاست، بُرو که   نای  من« »جانِ  پس  مجنون؛  … و من هم  ست ی لی خانه ل افتم، یاش خود را درون   ، یخانه، که من در پاک   نیا

 !ی بزن  ی خواهی ست، نه تو که راهم را مکُننده  تیفضا، عشقْ هدا  نیدر ا

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 وُرا   دیَخانه دَرآ نیکِه دَر هر

 مَنَش باز بِمانَد دَهَن  هَمچو

 …استیهمچو من! که عشق خود گو ران«یاو هم گردد »ح د، یخانه درآ  نیدر ا هرکه

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِبَند آن دَر، امّا چه سود زیخ

 دَر گشت دو صد دَرشِکَن قارعِ

 !و ببند در را؛ اما چه سود!!! که کوبنده در اگر عشق باشد، دو صد در شِکَنَد زیبرخ

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خُنُک آن را که سَرَش گرم شُد  یا

 ذَقَن   نیریچو تو ش یِرو زآتشِ

 و گرم است؛  نیریتو گَرم شُد؛ که چانه و دَمِ عشق، بَس ش یِاو که سَرَش از آتشِ رو  خوشا



   

  

 

852 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رُخِ چون ماه به بُرقَع مَپوش  آن

 رُخِ تو حَسرتِ هر مَرد و زن  یا

 .دل، حَسرتِ هر مَرد و زن است   نهیرُخِ تو در آ دنِیکه د …بندیآن رُخِ چنان ماه را با رو مَپوشان

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مَبَند   یدَرِ رَحْمت که گُشاد نیا

 دَرِ تو قبله هر مُمْتَحَن  یا

  ی پرده کَرد، ول  ریعشق، قبله اوست که امتحان شُده. او که رُخَش را ز  ای  … مَبَند؛ که دَرِ تو ،یادَرِ رَحْمت را که گُشاده  نیا

 .پاک، ناظرِ نورِ خود گشت  یانه آی در  و  انداخت را  پرده خود   … در آخِر

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شاهِد تو، باده تو  ، ییتو شمع

 مَن یَ قِ یو عَق یّ ل یتو سُه هم

آشکار شُد.    نهیدر آن آ  قت«ی. پس »حقمَنیَ  قِ عَقی  تو   هم  …   و   یّل یشاهد هم تو، باده هم تو؛ هم تو سُه  ، ییشمع تو  پس 

 عُمر را چه باشد؟   یشُد، باق   نیحال که چُن

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیعُمر از تو نخواهم بُر یِ باق

 به گوشِ تواَم و مُرْتَهَن حَلْقه 



   

  

 

852 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

مَرگِ جِسم هم، جُدا    ی که حت  جایی   تا   …که اکنون، حَلْقه به گوشِ تواَم و غرق در تو   د؛ینخواهم بُر  قت یعُمر، از حق  یِ باق

 .عشقْ باشد ینتوان کردن »آنچه« که در گرو

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من از آتشَت  رِیش  نَرَمَدیم

 من از کَرگَدن  لیپ  نَرَمَدیم

من، از کَرگَدن    لی ام را کَس نتوان دِگَر رُبودن! پتوجه   نَرَمَد؛ی من از آتشَت م   رِیتوست؛ ش  یِمن، تمام و کمال به سو  توجه

 …! که من باشم غرق در عشق نَرَمَدیم

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 میاوستهیگُل و من خار که پ تو

 نباشد چَمَن  خاری و ب  گُلی ب

ما  ی گُل هست  تو  بوستهیپ  مییو من خار؛ پس  و  ب  گُلی !  ا  خار،ی و  در  نباشد! پس  دگر    «یاست که »هست   وندیپ  نیچَمَن 

 .باشد ریامکانپذ

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شب و تو ماه، به تو روشَنَم من

 دل زِ شَبَم بَرمَکَن ، یشب  جانِ

چو در آن   را،یجانِ شبِ من؛ از شبِ من دل را بَرمَکَن. ز  ییام؛ پس توشب هستم و تو ماه؛ من از نورِ تو، روشن گشته  من

 .از نورِ تو، شبِ من روشن گردد ، ینظر کُن



   

  

 

852 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو پروانه جانم بِسوخت شمعِ

 شُکرانه نَهَم بر لَگَن یِ پِ  سَر

گشت. جان    میشُکر، سَر بر لَگَن فُرود آورد و تسل  یِنورِ تو )شمعِ تو(، پروانه جانم را سوزاند و چون سوخت، جان از پ   نیهم

 …شُد   یک یبا تو 

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست ی کیمن و جانِ تو هر دو  جانِ

 جانْ پنهان در دو تَن   یک ی گشته

 !جان که در دو تَن باشد پنهان  کی  ست؛ی کیجان من و تو، هر دو  پس 

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آفتاب یک یمن و تو چو  جانِ

 ازو گشته هزار اَنْجُمَن  روشن

اَنْجُمَن گشته   ستیی روشنا  ن یآفتابِ معرفت روشن؛ که از چن  ،ییکتایباشد، در    «یک یمن و تو  که »  جانِ ست  که هزار 

 «...»روشن

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حُضورِ تو، دوتا گشت جان  وَقتِ 

 شتنی شُد، از تَفرقه خو  رَسته



   

  

 

852 پیغام عشق قسمت خانم آزاده از آمریکا  

 .و آزاده شُد  دیرَه شتَنیفرود آورد جانْ از تَفرقه خو میشد؛ سر تعظ میحُضورِ عشق، جان تسل با

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و خامُش شُدم  رتیزدم از غَ تَن

 عُشّاق بگو، تَن مَزَن  مُطربِ

 !گفتن، تَن مَزَن  نیام، تو بگو و در اخاموش گشته نیخاموشِ خاموش شُدم! مُطربِ عُشّاق، از آنجا که من چن رت، یغ از

 2۱۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نیو رُخِ شَمسِ د زیتبر خِطّه 

 جان راست چو بَحْرِ عَدَن  یِماه

 ! چو بَحْرِ عَدَنجان را باشد هم یِ واحد، ماه  ی هر دو در حرکت ن،یو رُخِ شَمسِ د ییکتای نِیسرزم

کایاحترام، آزاده از آمر با



 

 

 

852قسمت پیغام عشق   آقا علی از دانمارک  

 .کنندگان محترم قانون جبران تیو رعا زیعز  یشهباز  یاحترام و با سپاس از آقا میبا درود و تقد

 « و مأکول آکل»

 .باشدی خورده شده م   یخورنده و »مأکول« به معن   یدر لغت به معن  آکل«»

آفل به مرکزمان   زیچ  ک یفکر    ی که وقت  ستنیبلکه منظور ا  ست یمتن صحبت از خوردن متداول ن  ن یا  ی انتخاب   اتیدر اب  اما

  ی و وقت  میکه شده به چنگ خود درآور  یمتیکه آن را به هر ق  مییآی ما در صدد برم   بلعدی ما را م  هشیاریو تمام    دیآیم

مرکز   زیآن چ  کهیدرصورت  م،یهست  یشدگ تیکه ما خورنده آن هم هو  میکنی تصور م  نگونه یا  م یشوی کار موفق م  نیدر ا

 .میشوی خورده م  زیفکر آن چ له یبوس هشیاریما را تصرف کرده است و در واقع ما به عنوان 

 :کرده است انیب ییبایدفتر پنجم به ز ۷۱۹ ت یموضوع مهم را موالنا در ب نیا

   ۷۱۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر شکار کِرم بود  ی مرغک

 او را در ربود  افت یفرصت   گربه

 ۷2۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خبر  یو مأکول بود و ب  آکِل

 دگر  یادیشکارِ خود ز ص در

آن    ی خوانده باشم ول  گرید  یی جا  ای  ی را در کتب درس  آن  ت، یب  نی ا  ی کاربرد  میبا مفاه  ییمن خودم قبل از آشنا  دیشا

توجه داشتم    تیب  نیا  ی بسا اگر در آن زمان به مفهوم عمل. چه  شدمی و رد م   کردمیم  یظاهر  یرا معن   تیموقع فقط ب

  شدم ی شکار گربه قضا و قدر م  ،یاریکمتر به عنوان مرغِ هش  یل یخکه منظور موالنا از مرغ و کرم و گربه همه خودم هستم  

 .شدمی آفل نم یزهایهمه در غفلت مشغول شکار چ نیو ا



 

 

 

852قسمت پیغام عشق   آقا علی از دانمارک  

 :میشمس دار وانی د ۶52در غزل  کهچنان

 ۶52 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یشکار چیشه باش و مجو ه   یاِشکار

 تو را بازِ اجل بازستاند کاشکارِ

با دروغ گفتن، شهادت دروغ دادن، جعل اسناد و    یکه شده حت  یمتیبه هر ق  خواستمیم  بودم و   نیشکار آفل  یدر پ  چقدر

لحظه به لحظه در چنگال باز قضا هستم    کهاین غافل از   اورمیآفل مثل پول و مدرک را به دست ب  یزهایچ  ،یفاکتورساز

 .ستاند دشکارها را از من خواه  نیا  ک ی ک یکه  دانستمی و نم 

به صورت    زی فکر آن چ  میدهی است که اجازه م  نیا  میشوی آفل م  زیچ  کیشکار    یکه ما به راحت  یاز عوامل مهم  یکی

 .و ما را مقهور خود کند ردیبگ  ی نقش در مرکز ما جا کی

  ن یو ما را از ا  پردازد ی امر م   ن یبه ا  شودی شروع م  ۳۷۰۰  ت یکه در دفتر سوم از ب  میحضرت مر  تیحکا  ان یدر ب  موالنا

 :دارد ی کار برحذر م

 ۳۷۰۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از فوتِ مِلْک   شی پ ی گو م،یمر همچو

 را کِالْعَوْذُ بِالرَّحمنِ مِنْک  نقش 

انسان و منظور از نقش هم    یو معنو  یامکانات ماد   نجایمنظور از مِلک در ا  ،یزمان  میاستاد کر  ریترجمه و تفس  طبق

 .دون است  یایگذرنده دن یهاصورت 

 .دارد میسوره مر  ۱۶ هی دوم هم اشاره به آ مصرع

 



 

 

 

852قسمت پیغام عشق   آقا علی از دانمارک  

  د یما را شکار خود کند با  کهاینقبل از   دیایبه مرکز ما ب خواهدی و جذاب م  بایآفل هر چند ز  زی چ  ک یفکر   کهیهنگام  پس 

 .میکن زیکار پره نی از ا یی با حزم و فضاگشا یعنی م؛یبه خداوند پناه ببر

 ۳۷۰۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس جانْ فزا   یصورت  میمر دید

 در خاَل  یی دلْ ربا  ،ییفزا جانْ

  ی خلوت ما را به هم بزنند و در مرکز ما به جا  ییدرصددند که با دل ربا  یویظواهر دن  میابا خدا خلوت کرده  کهی درحال  ما

 .نندیخدا بنش

 ۳۷۰۷ تیسوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 ی خودی و، در ب  میمر خودی ب  گشت

 ی زدی: بِجْهَم در پناهِ اگفت

 ۳۷۰8 تیسوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 ب یعادت کرده بود آن پاکْ جَ  زآنکه

 ب یغ یرخت بردن سو  متیهز در

 ۳۷۰۹ تیسوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 قرار   یب  ی ملک دیجهان را د چون 

 ساخت زآن حضرت حصار  حازمانه،

 :کندی جلب م  ریفوق موالنا توجه ما را به مطالب مهم ز تیسه ب در



 

 

 

852قسمت پیغام عشق   آقا علی از دانمارک  

  ی ش یبا حزم و دوراند  دیبا  نیااست بنابر  ریو متغ  ثباتی کامالً ب   دهدی که ذهن ما آن را نشان م  یجهان نیا  کهاین   اول 

 .است یی کتای یامن فضا یو آن حصار و جا میخود بساز  ی قابل اتکا برا یپناهگاه

ماست با کم کردن    یاریآفل در حال شکار کردن هش  زیچ  کیلحظه فکر    نیاگر در ا  میدائماً مراقب باش  کهاین  دوم

 .میپناه ببر  یخودی و ب ی فکری ب  یسرعت فکر و خاموش کردن ذهن به فضا

تمر  کهاین   سوم  فضاگشا  نیبا  تکرار  برا  نیا  ،ییو  به صورت    یکار  هنگام سخت  ک یما  در  که  بشود    ی عنی  ی عادت 

 .میکن یی به فضاگشا لیرا تبد به سرعت آن  یفضابند

دوست    دِ یو با د  شودی ما باز م   نیبقتیو چشم حق  میریگی خدا قرار م  تیخود، مورد جذبه و عنا  ی کار رو  ی از مدت   پس 

خود که از    یاصل   ی و ما از غذا  شود ی متوقف م  ذهنیمن چرخه خوردن و خورده شدن در    نی ا  جهیو در نت  دید  میخواه

 :بود میفضا خواه نیشکار برکات از ا  الو به دنب  میشوی آگاه م شود ی ما م ب ینص یی فضاگشا قیطر

   ۳۷۴۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز حکمت خور علف، کان را خدا  رَوْ

 داده است از محضِ عطا  غرضی ب

   ۳۷۴5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ره ینه حکمت ا ،ینان کرد فهمِ

 حق گفتت: کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  زآنچه

   ۳۷۴۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق حکمت بُوَد در مرتبت رزقِ

 نباشد عاقبت رتیگلو گ کآن
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   ۳۷۴۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باز شد   یدهان  ، یدهان بست نیا

 راز شد یهاخورنده لقمه  کو

از دانمارک   یتشکر، عل  با
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 به نام خدا 

ذهن به ما نشان    ی کیرا در تار  قتیدرخشان راه حق  یهاموالنا که مثل ستاره  اتیخواندن اب  قیاز طر  یهنر نور پرداز

 .کنندی و ما را با نور عدم آشنا م دهندیم

 ۴2۳۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شب ها تا به روز  ریگ ییآشنا

 سوز وید یهااِستاره   نیچن با

را    شیخو  یهانقص   ییتا با فضاگشا  کندی جهان است، خرد بزرگان به ما کمک م   یذهن  یها نماد من   طانیش  ای  وید

 .میها آزاد شوو از اسارت آن   میبشناس

 ۳2۱2 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شناخت  د یرا د ش یکه نقص خو هر

 استکمال خود دو اسبه تاخت   اندر

را خودش بوجود آورده است و هر چه زودتر از خرد بزرگان    شیکه دردها   فهمدی دارد م  ذهنیمن   رفت یکه پذ  یکسهر

 .تازدی دو اسبه م  شیهابرطرف کردن نقص   یو به سو ردیگی کمک م

 ۴۱۱5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فنا  زانِیو تن برفند، ر مال

 یکه اللّهُ اشْتر دارشیخر  حق
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  ۀ خانه هم  ل،یاتومب  کل، یمثل پول، مقام، ه  م،یشوی م  دهیهمان  زهایو ما با چ  دزدد ی ما را م   ۀتوجه زند   ذهنیمن  یهاخواستن 

 م یریبم  های دگی و همان  ذهنیمن به    دی. ما قبل از مردن به جسم بارندیو فنا پذ  شوند ی آب م   یزمستان   یهامثل برف   نهایا

 .خودش زنده کند  بهما که خداست، ما را   یتا تنها مشتر

 ۱۴۶۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ماست اللّهُ اشتر یمشتر

 برتر آ نیه ،یغم هر مشتر از

بهشت    ی ما را به بها  یهای دگ یماست و همان  ی: خداوند تنها مشتردیفرمای که م  کندی توبه م   ۀ اشاره به سور  ی اشتر  اَللّهُ 

وگرنه در غم   میافتین کندیکار م ذهنیمن شتری که بر حسب بهتر و ب ایدن یهایکه به دامِ مشتر میآگاه باش دیبا  خردیم

 .میمانی آنها م

 ۱۹۰5 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست دهیرس ی مِن روح ه یف نَفَخْتُ 

 و غم کم را رها کن  شی ب غم

به ذات    میلحظه است، قا  نیا  شه یکه هم  یابد  ۀ لحظ  نیکه در ا  د یرا در او دم  تشینها  یو روح ب   دیانسان را آفر  خدا 

ما   ی را تلف نکند، اوست که از آسمان برا  ش یزندگ های دگ یشدن همان  اد یو کم و ز  ندهیخودش باشد و در غم گذشته و آ

 .ما پنهان است ۀ نیکه درون س  یآسمان  فرستد،ی م یروز

 ۹28 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او از آسمان باران دهد  آنکه

 تواند که او زِ رحمت نان دهد  هم
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م  یی خدا باران  از آسمان  با فضاگشا  نیزم  تواندی م   دهدی را برکت م  نیو زم  فرستد ی که  برکت دهد،  را    یی جسممان 

 .میو از مرکز عدم بخواه  میباش میاگر تسل  میبه دست آور میخواه ی آنچه که م  میتوانیم

 ۱۹۹5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاهمه که مُرده و پژمرده نیا

 ی ابوَد که ترک سرور کرده زان

 کند ی از خدا قهر م  یما با ناسپاس   ریناپذ  یریو س  صیحر  ذهنیمنچون    م؟ یشوی و پژمرده م  ن یو غمگ  حوصلهی ما ب   چرا

 .طلبکار است ی از زندگ شه یو هم

 22 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چاک شد  ی که را جامه زِ عشق هر

 پاک شد   یبیزِ حرص و جمله ع او

لباس همان  کندی لحظه فضا باز مکه عاشق زنده شدن به خدا باشد هر  یکسهر از ع  های دگ یتا   ی هاب یرا پاره کند و 

 .ها حرص است، پاک شودآن نیترکه مهم  یذهنمن

 ۱۶2۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خود را بگردانم به وقت  عادت 

 بنشانم به وقت   ش،ی غبار از پ نیا

ببرد و غبار     نی را از ب  ذهنی منغلط    یهاعادت   ی زندگ   ی رویکه خدا و ن  رسد ی وقت آن م  یی شکر و صبر و فضاگشا  با

 .میرا بکن نکاریا  میتوانی نم   ذهنیمنفرو نشاند، ما با  میکن زیو پره  میرا اگر ما خاموش باش های دگیهمان
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 25۶۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و او شد پر صفا  دیکرد جهدها

 از بهر خدا   دیرا کشت نار

صفا    یانهیما مثل آ  ۀنیس  میشد  ی کیبا خدا    ی . وقتمیریبم  ذهنیمنو به    میتا آتش نفس را خاموش کن  میکنی ما تالش م  

 .کندی را به جهان منعکس م  ییبایو ز

 ۳2۰۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ست یچه باشد ن  یهست ۀنیآ

 ی ستی بَر، گَر تو اَبله ن  یستین

  نهیرنجش، توقع و ک  ،ینیبب یع  سه،یبا پول، همسر، فرزند، خانواده و مرض حسادت، مقا  یدگی چقدر از مرکزمان همانهر

 .میابیی را م یو هست میشوی خدا م  ۀنیآ میشو ست یو ن میرا پاک کن

 ۳2۰۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که خاست  یی و نقص، هر جا  یستین

 هاستشه ی پ ۀ جمل ی خوب ۀنیآ

  م یاست خالص شو  دهیما را دزد  ی اصل   یکه آبرو   یذهنمن   یمصنوع   یو از آبرو میخود را بشناس  یهاما نقص   یزمان  هر

 .شودی ما مؤثر و سازنده م یکارها
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 ۶۹۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یست یصنع حق چون ن کارگاه

 است  ی متیق ی برون کارگه ب پس 

  ی از کارگاه خدا و فضا  میو اگر فضا را ببند  میبری خدا م   شی را پ  ذهنی من   یی کارگاه حق است و ما با فضاگشا  ایدن  نیا

 .میشویرانده م ی ارزشی با ب  ییکتای

 ۶8۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَرَم  یعدم از و  نیدَخل است ا یجا

 و کم   شیوجودِ ب  نیخرج است ا یجا

و ما   شود ی به چهار بُعد ما داخل م  ی روزن برکات زندگ ن یاز ا م،یکنی عدم باز م   یبه سو ی روزن یی لحظه با فضاگشا نیا

 .میفرار نکن های دگ یو از خرج کردن همان میبه عدم خرج کن  دنیدر راه رس ادیرا چه کم و چه ز های دگیهمان دیبا

 ۱8۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کار

 ۱82 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان   کی  یصد سال خواه  خواه 

 امانت واگزار و وارهان نیا
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را مثل همسر،    ی زندگ   یهاامانت   مینشو  ی ذهن  یهاو موقوف علت   میلحظه است اگر به ذهن نرو  ک ی  یی فضاگشا  کار

و جَفّ    ریتا خدا با تقد  میکنی م   یو واگزار زندگ میاحترام و عشق، تسل  نیرا در ع  های وابستگ گریفرزند، سواد، مقام و د

 .میواگزار نکن کندی م  جادیو درد ا  دهدی صد سال طول م  که  یذهنکار را به من  نیو ا سد یها را بنوالقلمش آن 

  د یی أبه ت  از یو ن  یخواه اده یبر اساس ز  ایو    میریگی م  میاو تصم  یها برافرزند ما پنجاه سال دارد و هنوز ما مثل بچه   مثالً 

 .میدر آن ندار  یشوق و مهارت   چیه که اصالً  میکنی انتخاب م  یو توجه مردم شغل 

 22۴۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی زِه  ندتیآنکه گو ی هوا در

 ی در گردن جانت زِه یابسته 

به گردن    ی مردم طناب  ی کالیو بار  نیآفر  دنیشن  یطناب است، ما برا  یمعندوم به   ت یو در ب  نیآفر  ی عنیاول    ت یدر ب  یزِه

 .میاجبار سپرده   یذهنو آن را به دست من  میاخود بسته  هشیاری

 22۷8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد  هوش یچون ب  وست یبه حق پ جان

 رحمت آن زمان در جوش شد  موج

  مانی و زندگ  جوشدی خدا در جان ما م  یهاو موج رحمت   میشوی م  ترهشیار   ی به زندگ   میشو  هوش یب  ذهنی منچقدر به  هر

 .دهدی را برکت م 

 ۳۳8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گر؟چه چاره جز پناه چاره پس 

 نظر رشیمسّ و اِکس یدیناام
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 ۳۳8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دیاو نه ش یبه پ هایدیناام

 دی جه  رونیدوا ب ی زِ درد ب  تا

کارها   ۀ جیاز نت میدار  ذهنی من تا    م، یخالص شو  ذهنی من  ی دوای و از درد ب   میاست که به  خدا پناه ببر  ن یما ا  ۀ چار  تنها

تقلب  ذهنیمن  نیا  خواهدی م  ی زندگ  م،یشوی م  دیناام را که مس  تبد  یبه طال  باشد ی م   یما  ک  ل یحضور    ا یمیکند پس 

 .دیآی م شده گشوده  ی که نظر خداست تنها در فضا ایمیو ک  خواهد،یم

      ی گرام اران یساز گنج حضور و انسان  ۀسپاس از برنام با

از کرج  باید
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 گذارم. ای را با شما عزیزان به اشتراک می با سالم خدمت آقای شهبازی عزیز و همه دوستان عزیز گنج حضور، دلنوشته 

 های ناگزیرهر طرف تصویر 

 کند چشم و دل ما را اسیرمی

 قاصد پیغام دُرّی بی گزند 

 لیک ظاهر دَرد و در باطن چو قند 

 روی هر دَم چو مور سو به سو چون می 

 بسته گردد راه دُرَّ پُر فُروغ 

 شوی هر دَم شِکارهمچو صیدی می 

 پاره پاره از نوک و منقار زاغ

 شوی تو سحرِ آن زاغ سیاهمی

 رود تمییز و عقل و اختیارمی

 تو نبینی بَطنِ آن پیغام را 

 های ناب را شماری لحظه خون 

 حفَتُّ الجَنَّت بگفتست آن رسول 

 های بی حصول تا گشاید عقده 
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 خنجری خواهی سبب سوراخ کن 

 تا بِبُرَد جمله بُرهان و سُخُن

 تا بدانی هست آن از کن فکان

 تا ستاند باز پس دُرَّ گران 

 تا ببینی ظاهر و باطن دوتاست 

 کیمیاست ظاهرش دَرد و به باطن 

 چون ببیند چَشمِ تو از آن زَوال 

 شود هر دَم عَدُّوِ آن مُحالمی

 چَرد زان پس در آن روضه هزار می

 تا کند تبدیل این پُشکِ نَزار

 جز عنایت، صبر و تسلیم و رضا

 کی توان جَستن از این دوالب چاه 

 حَزم خواهی تا ببینی هر دمی 

 کنی؟ تو شکاری یا شکاری می 
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 اِشکارِ شه آگه بدان گر شدی 

 آمنی در زُلفِ آن فَخر جهان

 لیک گر گشتی شکارِ گنده پیر

 او بَرد هوش و کند جان را اَسیر 

 کند صَدبار ما را امتحان می

 تا چِشاند فَرقِ این دو، تن زِ جان 

 تا رَهی از عاقلی عاشق شَوی

 از گدایی زین جهان فارغ شوی 

 ؟کجایی؟ کیستی تا ببینی تو 

 ؟زیستی ها در جَهل چون می سال 

 هین بدان با توست، حقِ انتخاب

 بازِ سلطانی، یا مرغِ سَراب

       با سپاس الهام از شیراز
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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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