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858 پیغام عشق قسمت خانم شهره از مهرشهر کرج  

 .زمیمهربانم و دوستان عز یشهباز ی با عرض سالم و درود خدمت شما آقا

 .جان نایخانم بهار و سار ام ی: با الهام از پیشدگ تیهوهم  کی یی شناسا  ۀجینت

را آموخته بود باعث شد که من هم به دو نکته در مورد    ی عال  یدرس   نایبهار جان که از سار  امیگوش کردن مجدد به پ  با

با مرکز    ق یعم  ی گفته بود گذاشتم پدر و مادرم مرا فحش دهند اما من سکوت کردم سکوت  نایسار  نکه یببرم؛ اول ا  ی خودم پ 

 .سکوت باعث رشدش شده بود ن یعدم و ا

در ماه خرداد است. چقدر    ندهیهم چند روز آبهار و سپس شهره بزرگ شدند، جالب است که تولد من    نا،یپس از سار 

 .کنند یم  هیبه صبر توص یشهباز  یموالنا و آقا

 : دیفرمای م ۱۹55 تیدر دفتر دوم ب موالنا

 ۱۹55وم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر د 

 افشان ابر  ریباد و ش  یهو یهو

 ساعت تو صبر  کیغم مااند  در

 ...صبر د،یادامه ده  طورنیصبر، صبر، صبر، صبر، و هم گفتند: یشهباز  جناب

 :خوانده بود نایکه سار ب یجناب صا  تیاما ب و

 ۴۲۱۲ شمارۀ  غزل  ،اتی غزل وان ید ،یزیصائب تبر

 است گر نشد آواز ما بلند  ی پختگ از

 از سپند سوخته گردد صدا بلند  یک

 



   

  

 

858 پیغام عشق قسمت خانم شهره از مهرشهر کرج  

  دم ی. فهمدمیرا فهم زدمی م  یحرف   دیو نبا شدی که هر روز در حقم م یی های خودم و ناحق  یهاکه من هم جواب سکوتچرا 

  ی تاب نداشته باشم که واکنشودرونم بوده که اکنون آرام و صبور و برقرار باشم، تب   یهازخم  میها در حال ترمکه آن سکوت 

 .نشان دهم

 .شد ی م شترمیهم باعث بهبود ب کردی مکرر صحبت م یهایمرادی از ب  یشهباز  یاواخر که آقا نیا

 ۴۴۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 «شد قالووز بهشت یمرادی ب»

  گر یصحبت کردم، د  8۷۴  یآن در برنامه تلفن   یی را که از شناسا  ی شدگتیهوکه من هم هم   دی دوم که به ذهنم رس  ۀنکت

  دیایدادم ب  اجازه دادم، اما من به غمم اجازه   نایچون من هم مثل سار  رومی غم نم   ی به واد  گریندارم. چقدر جالب است که د

 .گرش بودم و نظاره

 .بگذارم  انیتجربه را با شما هم در م  نیداشتم ا  دوست

  شنهاد یگنج حضور را به من پ  ۀ برنام  شان ی. اوستندیبه رحمت حق پ  ی در سن جوان  زمیآن برنامه اشاره کردم که خواهر عز  در

 .داشتند  ییبایجالب و ز راتییدادند و خودش هم تغ

  ی گریرا در شهر د  اشیدور  توانستمی و نم   خواستمی بودم نم   تیبرنامه با او هم هو  ریبه تعب  ای که به او وابسته بودم    من

کردم، اما دست    یدر مرکزم باشد، سر خودم را مشغول م  یکس  دینبا  نکهیتمرکز کنم به ا  نکهیا  یجابه   شهیقبول کنم و هم

 .مینداشت  یخبر آن  از ما که  بود  نوشته  ما ۀخانواد   ی را برا ی سرنوشت طرح

 .زنده ماندن ندارد حدود شش ماه ی برا یمبتال گشته و فرصت ییماریکه خواهرم به ب میشد  مطلع

  شه ی. دفتر گنج حضور همدمیکش یاما زجر نم دمیکش یآن دوران گذشت، سخت بود اما تلخ نبود، درد م  های تمام سخت  با

 .مارستانیخانه و چه ب بود چه  فمیدر ک



   

  

 

858 پیغام عشق قسمت خانم شهره از مهرشهر کرج  

 :کرد  یجان آرامم م   یموالنا تیب

 ۳۲۶۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  نیبا ا ماًیکه صلحم دا من

 اَستم در نظر  جهان چون جنت  نیا

هم بهشت است   جا نیخواهد و ا  ی ام را م من و خانواده  ریلحظه با من در صلح است و خ  نیگفتم خداوند در ا  ی خودم م  به 

با تمام اتفاقات    مارستانیچه ب  ایو    میکرد  یم  یپرستار  یاز و  دیمادرشوهر خواهرم که در آنجا با  ۀخودمان چه خان  ۀچه خان

 .است ند من بهشت خداو یبرا   ی. هر مکان زشیغم انگ

  د یجد  ۀ لی ح  نیکه ا  ستمدان ی بافته بود. من م   میبا خاطرات خواهرم را برا  ی شدگتیهوهم   یذهناز فوت خواهرم، من   پس 

 .غم بکشاند حاضر و ناظر باشم  ی که مرا به واد دیآی م  یحال که خاطرات  ۀ در لحظ کردمی م  یاست و بارها سع  یذهنمن

که در    ی اما وقت  کردم،ی به غم و اندوه مبتال نشوم از غم فراق خواهر فرار م نکهیسال گذشت اما من هربار از ترس ا  چهار

 .شدم ی هالک م  هیاز گر افتادمی دام غم م 

  ی کی  یکی  میهای خاطراتم، دلتنگ   م،یهاهیو ماندم در لحظه. گر  دمیو نلرز  دم یکه غم سراغم آمد فرار نکردم نترس  بارکی

قبل نبودم و فرار نکردم، ماندم تا    یهاشوند مثل نوبه   یهم اجازه دادم جار  میهاآمدند و رفتند من ناظر بودم و به اشک 

  طور ن یخوش بودم به آمدن بهار حضور و آرامش و همتمام شود و دل   اهرمبا خاطرات خو   یشدگت یهوفصل زمستان هم

 .هم شد 

ندارم که    ادیبه    گریغم آمد و رفت اما د  یصادق است و به من آرامش داد. بعد از آن گهگاه  دهدی که م  یادر وعده   خداوند

 .و دلتنگ خواهر شوم   یشود و تو خال   هیتخل امی مانند گذشته به غم و اندوه فراوان فروروم و انرژ



   

  

 

858 پیغام عشق قسمت خانم شهره از مهرشهر کرج  

  ک یجک یج  اطیکه در ح  شنومی ها را مگنجشک   یبه لطف خدا خوب و آرام هستم، صدا  سمینوی متن را م   نیهم که ا  اآلن

مهربان    یکنم و از خدا  یرا زندگ   یتا زندگ  کندی لذت بخش است. خداوند کمکم م  میهم برا  یباد بهار  ی. خنکاکنندیم

  بخش ی زندگ  ۀبرنام  سیو تأس  یشهباز  یآنها حضور آقا   نیترگاز بزر  یک یسپاسگزارم بابت تمام نعمات که    تینهای ب

 .گنج حضور بود

 :نمکی زمزمه م گریجان را بار د  یموالنا بخش ی زندگ  تیب

 ۳۲۶۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  نیبا ا ماًیمن که صلحم دا

 جهان چون جنت اَستم در نظر  نیا

 سپاسگزارم تینهای از شما ب   یشهباز یآقا

 :جان  یموالنا یی جادو  تیدر آخر ب و

 ۱۷۲۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 در آسمان رضاست  تیابر عنا هزار

 ببارم از آن ابر بر سرت بارم  اگر

 سپاس فراوان  با

از مهرشهر کرج شهره



 

 

 

858قسمت پیغام عشق   آقا اشکان از مازندران  

 .زیو دوستان عز یشهباز  یبا سالم خدمت آقا

 «یمرادی در هنگامِ ب  جی اشتباه را کی»

 ۴۴۶۷ تیدفترِ سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش   یالْجَنَّۀ شنو ا  حُفَّتُ

  امّا ،  میچون امتدادِ خداوند هست  باستیاست. ز   ک ی. ما ذاتمان نستیی کتای  یِفضا یِما به سو  یِقطع   یِراهنما  یمرادی ب

انجامش    شود،ی حواسم پرت م   ی هم وقت  ی و گاه  دادمی را بارها و بارها انجام م  یاشتباه  کی  شدم،ی م  مراد ی ب  یمن وقت 

 .دهمیم

 حل کجاست؟ که دنبال راهِ حل باشم. اما راه  ست ی عیطب شوم،ی م  مرادی ب  یوقت  کهنیا

اشتباهِ بزرگ    ک ی  نیتا مرهمِ زخمم باشد و ا  گردمی دنبالش م   زین   یو گاه   گشتمی ش دنبال واسطه ما هاشتباهاً هم  من

 .است

هم در دستِ    «یمرادی »ب   نیا  یکرده و دارو  مراد«ی مرا »ب  اش کرانه ی ب  یِبرخاسته از آگاه   رِیبدانم که خداوند با ت  دیبا  من

 .ییکتای یفضا  یِ جهتی سمتِ بتا ما را باز بِکِشد به  کند،ی م مرادی ما را ب  یخودش است. خداوند است که از هرجهت 

 ۳۳8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گر؟چه چاره جز پناه چاره پس 

 نَظَر  رش یمسّ و، اِکس یدیام نا

 



 

 

 

858قسمت پیغام عشق   آقا اشکان از مازندران  

 ۳۳8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دیاو نه شِ یبه پ هایدیامنا

 د یجه رون یب دوا ی ز دردِ ب  تا

ما را    ۀگونخدا و خدا حالِ مس   شِیپ  میببر  د یرا با  ها«یمرادی »ب  نیتنها پناه، خداوند است و ا  دیگوی موالنا دارد م  خب

 .میاز اصل خودمان کمک بطلب م،یو ذهن را ساکت کن میفضا را باز کن یعنی. کندی به طال م  لیتبد

  ی سرک یبه    زدمی از خداوند، از اصلِ خودم کمک بخواهم، چنگ م   کهن یا  یجامن اشتباهاً به   کردم؟ی من چکار م   اما

 :سمینوی م نییکردم در پا یی . چند مورد را که در خودم شناسایجهان   نیاقالمِ ا

 :یقیدادن به موس گوش 

بد    ک یکه موز  ستین  ن ی. خب منظورم اکیسراغ موز  رفتمی م  عی سر  شدم،ی و دچار قبض م   شدی رفته م حالم گ  ی وقت

گوش    خواهدی گوش بدهم که انگار خداوند م   یبا حال   دیرا با  یقیرفتن به سمتش مهم است. موس   لی. اما دلریاست، خ

  یی فضاگشا  دی روحم گوش کنم. من با  یِمشکالتم و ناج   ۀ ارروح و چ  یِعنوان دوارا به   یق یموس  نکهیابدهد و لذت ببرد نه 

 .کنم

 :و خواندن رمان  لم یف دنید

هوا    و  . بله من را از آن حال میایحال و هوا در ب  نیبلکه از  کردم،ی باز م  یکتاب رمان  ای  گذاشتمی م  لمیمواقع قبض، ف  در

 پس چه؟  یی کرد؟ فضاگشا ی چه فرق گر ی. خب دگرید یِو ذهن  یجسم   یحال و هوا  کی به  بردی م  یول   آورد،ی در م

 :عتیبه طب رفتن

  ک ی  ای  ایلب در  ایوسط جنگل    رفتمی م  د یحتماً با  شد،ی درونم بسته م  یو فضا  شدی در خانه دلم گرفته م  ی وقت  یگاه

 رون؟ یدر ب  ییجا



 

 

 

858قسمت پیغام عشق   آقا اشکان از مازندران  

حتماً مکان    دیکند؟ من با  حال من را خوب  ست یخداوند قادر ن  ی عنیحالِ من را خوب کند؟    دیشده نباگشوده   یفضا  یعنی

 رون؟ یبروم ب دینکنم. حتماً با یی عوض کنم تا حالم خوب شود؟ خب چرا در همان خانه فضاگشا

 :کردن دیو خر خوردن 

لذتِ زودگذرِ    نیبخورم بلکه ا  زیچ  هیتا    خچال یبه    رسوندم ی مثل موشک خودم را م  شد،ی درونم بسته م   یفضا  ی وقت

 .شدندی باعث چاق شدن هم م   شتریب چ، یدردم باشند. به من کمک نکردند که ه یخوشمزه، دوا  یهای خوراک 

حالم   ست یخداوند قادر ن ی عنیرا خوب کنه.    امه یتا مثالً روح  دادم ی سفارش م   ی نترنتیا  ز یچ  ک ی   هدفی هم کامالً ب   یگاه

 .دشوی که نم  نیکنم؟ ا دایشفا پ دیو خر  یتوسط خوراک  دیرا خوب کند و با

 یبد  یباال اصالً کارها  یکارها  نی. ادادمی انجام م  یمرادی بودند که اشتباهاً در هنگام ب   یتعداد موارد   هانیا  خالصه

 .بحث دارد یِازشون استفاده شود جا ی با چه هدف نکهی. اما استندین

انجامشان بدهد    کند،ی که دارد در ما فکر و عمل م  ی انجام بشوند که خود خداوند، هنگام  ی موقع  دیبا  هان یا  نظرمبه 

 .میو راهِ حل بخواه ی ها زندگاز آن  یذهنما با من  نکهیانه 

ها از آن   نکهیاباشد اما نه   یاسته یانتخاب شا  تواند ی حضور، م   یِگوش کردن به همراه  یقیموس  ایکردن، خوردن    دیخر

 .میها بشودست به دامان آن  مانیهای مرادی هنگام ب ای میمراد بطلب

  انیاطرافش فضا باز کنم و آن مسئله را با خدا درم  دیبا شومیم  مراد«ی که هستم و »ب   یتیبدانم که در هروضع  دیبا  من

 .قالووزِ بهشت شود ی م یمرادی ب  ، یجورنیبگذارم. ا

  ن ی از آمدن به ا  مانی ما را به سمتِ منظورِ اصل   ،یمرادی ها شود. ب برنامه   نجوریو ا  لمیقالووزِ خوردن و ف  دینبا  یمرادی ب

 .کندی م ت یهدا ،ییکتای یدر فضا ی شدن با خداوند و حضورِ دائم  ی کی ی عنیجهان، 

از مازندران. اشکان  .دیباش  شاد



 

 

 

858قسمت پیغام عشق   خانم فریده از هلند 

 ۱۴۶۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد صبری لفظ جبرم، عشق را ب 

 حبس جبر کرد   ست،یعاشق ن وآنکه 

  ش یکه چشمانم کور بود و پ  یی جااما از آن   میداشت برا  یطرح   یسالم بود که ناخواسته وارد کشور هلند شدم. زندگ ۲8

خاطر هرچه کمتر متوجه    ن ی. به همشدمی د نم اونخد  یزیر، متوجه طرح و برنامه بود   های دگیکبود همان  ۀ شیچشمم ش

 شتری . هرچه بشدمی در منجالب ذهن غرق م  شتریب  شدم، ی از خواب ذهن بود نم   ی داریخداوند، که ب  یزیرطرح و برنامه 

 .گرانیخود و د  یذهناما نه شکار شاه بلکه شکار من  شدم،ی شکار م شتریب کردمی تالش م 

 ۱۴۶۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد صبری جبرم، عشق را ب  لفظ

 حبس جبر کرد   ست،یعاشق ن وآنکه 

به زمان گذشته رفتم.    یانظرم را جلب کرد. لحظه   ی لی خ ست« ی»وآنکه عاشق ن  بارنیا  ی بودم ول   دهیرا شن ت یب ن یا قبالً 

 .افتادم دمیرا که در بدو ورودم به کشور هلند کش ییهای ختس  ادی

  ی سخت و دردناک   اریبس  یدگ یو همان  یاز همسر که وابستگ  یی ها روبرو شده بودم. جداچالش   نیترزود با سخت   ی لیخ

 .در مرکزم تنها مانده بودم  یدیو تقل  یشرط   یبر سر و الگوها  یدر بغل، حجاب  یبود. با نوزاد

که  نبودن،    از عاشق  شود، ی زندانی در جبر ذهن، از کجا شروع م   ، یجز ترس و وابستگ  دمید ی نم  یزیخودم چ  یروبرو

 .شودی ختم م ی و ناسپاس  یبه ناشکر



 

 

 

858قسمت پیغام عشق   خانم فریده از هلند 

  بست بن  ۀ کوچ  به ذهن  بست بن   ۀکوچ  کیدر حال له شدن بودم. از   یذهنغلط من  یهایریادگیالگوها و   یبار انبوه  ریز

 .عقب بمانم  یبودم که مبادا از کس  دن یدر حال دو گرید

 .شدی راه باز نم شدم،ی بلند م   خوردم،ی م نی. زموزممایو فرهنگ هلند را ب یکردم زبان هلند ی در بغل سع ی با نوزاد

  ی ورود به هر شغل   ی بودم. برا  یمختلف   یهابه دنبال آموزش   ، یدست آوردن شغل به   ی برا  یزبان هلند  یریادگی  ی از کم  بعد 

دادم و  سه ساله شدم که در دو سال انجام    ی آموزش   ۀ دور  ک یخواند، وارد    ی و درس   دید  یای آموزش   ۀ دور  د یدر هلند با

 .را گرفتم پلممید

دک بزرگ کردم و خودم هم  دخترم، او را در مدرسه و مهدکو   ی سالگ  ۱۲بودم. تا سن    دنیصبح تا شب در حال دو   از

 .شدی همچنان راه باز نم  یذهن بودم. ول   گرید بست بن  ۀکوچ  به  بست بن  ۀ کوچ کیاز  دن یروز در حال دوشبانه 

چرا راه باز   ی برسونم ول یی مثالً به جا ی خودم را به لحاظ اجتماع کنم،ی تالش م مههن یمن که ا ایخدا گفتمی خودم م به

 .شودی به درد و رنجش هم ختم م  یتازه کل   چ، یه  رسدی که نم   جهیبه نت   کنمی را شروع م   ی هدف  و   ی. چرا هر کارشودی نم

ناام  خسته  و  بودم  زندگ د یشده  در  موقع  ی خانوادگ   ی.  و  کار  در  دشکس  ی شغل  ت یشکست،  رابطه ت،    ی اجتماع   یهار 

 شکست، آخر چرا؟ 

  ستم، ی: ول کن بابا، من شانس ندارم، من خوب نگفتی بود که م  ید یسال با آن چرا سر کردم، و جواب ناام  یهاسال 

»جبر« را سفت گرفته بودم    ی جواب بود: چون »عاشق« نبودم، چون پا  ک یفقط    اما،  گرید  یها چرا و ده   ستمیمن بلد ن

 .دمیدی م  یاجتماع  یهاشرفتیرا فقط در پ ریی. البته آن موقع تغستین ریپذامکان رییاصالً تغکه نه بابا! 

که اگر   دمیفهمی به من نگاه کن نه به اتفاقات! نم   دیکه بگو کردی م  مراد ی ها من را بدرک کنم که خدا سال  توانستم ی نم

 .یذهننه با من ی با عشق کار کن دیجا باشد، باآن  دیاول عشق با زنمی م یدست به هر کار
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.  دیرس  ینخواه   ییجاباز هم به   ییبدو  یذهن هم با من   نیدارد. اگه صد سال بعد از ا  یشکر و صبر دارد، سپاسگزار  عشق 

نباش  یوقت و همان    یکنی م  زهیمقاومت و ست  یشکر و سپاسگزار  یجابه   ،یکن ی شروع نم   رشیاز رضا و پذ  یعاشق 

  ی بست همان کوچه بن   ی عنی  ، یچرخ ی دور خودت م  ی موس  م مثل قو  یو دار   یدر گور ذهن افتادجبر ذهن هست که    زه،یست

 .افتاده بودم  ریکه من در آن گ

 ۱۴۶۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد صبری جبرم، عشق را ب  لفظِ

 حبسِ جبر کرد   ست،یعاشق ن وآنکه 

  شرفت ی امکان ندارد، پ ریینه، تغ  گفتمی فقط به خودم م  گریذهن شدم که د ی چنان دچار جبر و کاهلاز آن دوران آن   بعد 

جبر ذهنم   ریخوب و راحت امکان نداره. چرا چون از عاشق شدن خبر نداشتم. چون اس  ی خانوادگ  ی امکان ندارد، زندگ

 .بودم

 .زنده شدم ی حالیکه مرده بودم، ول  شدم. در  ندهیدولت عشق آمد و دولت پا کهن یا تا

 ۱۷۲۳شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 آسمان رضاست  بر  تیابر عنا هزار

 ببارم، از آن ابر بر سَرَت بارم  اگر

الزم بود که در    ایبکشم! آ  ی همه سختالزم بود که آن  ایخبر داشتم و آگاه بودم، آ  ت یب  ک ی  نیآن روزها فقط از هم  اگه 

ها را انتخاب کنم که پول  شغل   نیترسخت  ایخداوند بود بزرگ کنم؟! و    ه یرا که رحمت و هددخترم    ط یشرا  نیترسخت 

از    نکهیا  لیدلرا بکشم. چرا؟ فقط به  گهید   ی. و دهها گرفتاربردمی م   نیجسمم را از ب  کهیدر حال  ارمیدست ببه   یشتریب
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را که    یزیاگه آن چ  کردمی کار بودم. فکر مطلب   شه یخبر نداشتم. از شکر و صبر و رضا خبر نداشتم. هم  یذهنجبر من 

 .بود یذهنمن ت یبر شکا میزندگ ۀ. خالصه قاعد یبش   یعصبان ، یکن دادیداد و ب دیبا ،یاورد یدست نبه  ی خواهیم

آن   یدیکل چیقدر سفت و محکم است که هابر رحمت خداست، چراکه قفل ذهن آن  یتمندیمقاومت رضاست. رضا دیکل

 .باز کند تواند ی را نم 

 ۳۰۷۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  ندهیزَفتَست و، گشا قفلِ

 ندر رضازن و ا میدر تسل دست 

 .ی صبر و شکرگزار م،یتر از رضا، تسلمهم  یامیبه من بدهد و چه پ  یامیقصد داشت پ ی با هر اتفاق   خداوند

شروع    میشروع کن، و با رضا و تسل  یابد  ۀلحظ   نیاز ا  ،یکنی را شروع م  یکه اگه کار  دیداشت به من بگو  یلحظه سع هر

 .هات بادام پوک خواهد بود کرد. تمام بادام  یو درد و رنجش برداشت خواه   یکاشت  یذهنمن کن. واال با 

 ۲۳۱۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زَبون بودمی هم ی بُنِ چاه در

 کنون گنجمی همه عالَم نم در

 ۲۳۱۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا   یبر تو بادا ا هانیآفر

 مرا از غم جدا  یکرد ناگهان
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 ۲۳۱5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زبان ابد یمن  یسَرِ هر مو گر

 ان یدر ب  دیایتو ن یشُکرها

 .باز کرد  یرا تاحد امی ذهناز پروردگار که چشمان کور من  یسپاس و شکرگزار با

        از هلند  دهیتشکر فر با
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 نام خدا به 

 .شاءاهللباشد، ان   یو سالمت ریمحترم گنج حضور. وقتتان بخ نندگانیبزرگوار و ب یشهباز یبا عرض سالم خدمت آقا 

 .کنمی شمس موالنا شروع م   وانیاز د ۱۱55 ۀعشق را با غزل شمار غامیپ

 ۱۱55 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 آن مقام که نبود گشاد زود گذر از

 همچون زر  شیخو دار یخر ی به سو برو

شده و به    لیتبد  یجسم   یاریششده و به ه  یآمده و در ذهن زندان   یاریاز آن مرحله که هش  ند،یفرمای موالنا م   حضرت

 .زود عبور کن کندی خداوند نگاه نم

 !یذهنبه من م؟یا. ما خودمون را به که فروخته میلحظه شروع کن، ما طال هست ن یخودت را از ا یرو کار

 .می فروخت نهیو حسادت و نفرت و ک ایو ر ریما خودمان را به قضاوت و دروغ و تزو م،یخالص هست یاریهش ما

 .میرا از دست بده مانی هاو لحظه  م یبشو گرانید  بت یغ ۀالیپهم  دیچرا با ما

 .یشو تا خالص شو دار یاز ذهن ب ندیفرمای موالنا م  ستم،ی طال هستم، من مفرغ ن من

 ۲۹۴8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زر ده ستان و   یل یستان شکر ده، س  یتلخ 

 یچون گل، گر زانکه ارجمند ریبم  خندان

ها و  عادت  نی ا ۀاران یاست را بشناس و دور بنداز و درد هوش  اتیذهنبه من که مربوط  یبد یهاعادت   یعنیستان   یتلخ 

 .را بکش تا از تو جدا شود  های دگیهمان
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گشا  فضا  فضا  کن،  باز  بر  یی را  شِکر  و  شاد  زیکن  زندگ  ی اصل   یو  در  را  من   او یب  ات ی خداوند  به  من    اتی ذهنو  بگو 

 .یکن یی فرمانروا من را یتو زندگ  خواهم ی نم

 .یتو از جنس الست هست ،یست یکه ن یذهنمن  یوال یاز جنس ه ، یهست ی تو انسان بزرگ ، ی: تو ارجمنددیگوی م تیب

 .ستمیو ساکت باش، چون من تو ن  نیبنش  یابرو گوشه  مییگو ی م مانیذهنبه من  پس 

  ر یگانتقام  یذهن. منکنمی و گذشت م  بخشمی نظر من ساکت باش. من مو تنگ   س ی خس  یذهنبخشنده هستم، من من  من

 .من ساکت باش

 .سنگدل من ساکت باش  یمهربان هستم،من ذهن  من

 .من ساکت باش یدروغگو  یذهنراستگو هستم، من  من

 .من ساکت باش زیانگنفرت   یذهنعاشق هستم، من من

 .شمن ساکت با  کیتار  یذهننور هستم، من من

 .من ساکت باش نیخشمگ  یذهنآرام هستم، من  من

 .من ساکت باش یۀ سا ی ذهنآفتاب هستم، من  من

 .زن من ساکت باشتهمت  یذهنهستم، من  گوقت یحق من

 .من ساکت باش گرله یدغال و ح یذهنکار هستم، مندرست  من

 .ناتوان من ساکت باش یذهنمند هستم، منقدرت  من

 .من ساکت باش ی ترسو یذهنشجاع هستم، من  من

 .نادان من ساکت باش  یذهنکُل هستم، من ی دانا من
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 .من ساکت باش دیپل  یذهنپاک هستم، من  من

 .من ساکت باش  یگوب یو ع نیبب یع یذهنپوشاننده هستم، من من

 .شمن ساکت با  یمنافق و دورو ی ذهنهستم، من  روکی من

 .حسود من ساکت باش  یذهنهستم، من  خواهریخ من

 .من ساکت باش رتیسزشت  یذهنهستم، من رتیباسیز من

 .عجول من ساکت باش  یذهنصبور هستم، من  من

 .کن قهار من ساکت باشمسخره  ی ذهنباوقار هستم، من من

 .ناسپاس من ساکت باش  یذهنشاکر هستم، من  نم

 .کار دررو من ساکت باش ریاز ز یذهنمنهستم،   ریپذت یمسئول من

 .نگران من ساکت باش  یذهن آرامش هستم، من  من

 .دار من ساکت باشغم یذهنشاد هستم، من  من

 .دردآور من ساکت باش  یذهنمَرهم هستم، من من

 .ناقص من ساکت باش  ی ذهنکامل هستم، من من

 .شکاک من ساکت باش  یذهنهستم، من نیقی من

 .من ساکت باش ۀ ندیگذشته و آ یذهنحال هستم، من  من

 .من ساکت باش لیبخ یذهنو کوثر هستم، من  یفراوان  من

 .من ساکت باش ۀمرد  ی ذهنمن زنده هستم، من 
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 .دیکه به من داد  ی احترام و تشکر از وقت با

از لرستان  افسانه
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 سالم 

 :امی در شناخت من ذهن ریز اتیاز اب یآگاه

 ۲۳۱۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هو یخامش، رها کن ها ی : ن گفت

 را بگو  مت یو نام قد  نسبت

 ۲۳۱۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که: نسبت مرا از خاکدانش  گفت

 بندگانش  نیاصلم کمتر نام

 ۲۳۱۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یآن خداوندِ وح ۀ زادبنده

 دیو عَب  یّاز پُشت جَوار زاده

و    ی و مربوط   یکنی عشق ارتباط برقرار م  قیها از طربا انسان   ایآ  دهدی م   اریمع  کی فرمودند: »موالنا دارد به شما    استاد 

 «؟ی ها و روابط ذهنسبب  ق یاز طر ای

. کنمی عشق ارتباط برقرار م  ق یها از طرمن با انسان گنج حضور    ها باسال   ن یهم مطمئن بودم که در ا  ی بودم ول   جیگ  من

 .خبرمی نشان بدهد که من از آن ب خواهد ی را در من م یزیچ  اتیاب نیا دانستمی دل غافل! م  ی ا ی ول

 .نک تمیپراکنده هست لطفاً خودت هدا میاریو هش ستمی من متوجه ن ایخدا 
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  ی قو  امیمعنو  یقول استادم بازوبه   کهی ا دوستانم هست تا زمانذاشتن ب قرار گ  ادیاز ز  زیمن، پره  ماتیاز تصم  یکی

که دوستم با من تماس    دفعهن یچرا ا  دانم ی نم   اما،  یاو هر دفعه بهانه   کنمی با دوستانم را کنسل م  یداریشوند. هر د

 .چرا قبول کردموبدون وقفه و چون م،یدار  یدورهم ی ک دیگرفت که بگو

که زودتر از من آمده بودند گفتند که دوست    گرم یحضور داشتم، دو تا از دوستان د  میکه قرار داشت  ی نسرموقع در مکا   من

 .دیایب تواند ی است و نم   ضیمن مر یمیصم

 .دیبود از راه رس شانی ا ۀد یا یکه دورهم امی میدوست صم  یدوست آلمان   نیح نیهم در

  م یدوستش مجبور هست  نیخاطر احاال به   چ، یه  امدهیشد. گفتم خودش که ن  یی هم زدن در ذهن من غوغاچشم به   ک ی  در

  ی شد، به خودم آمدم، واقعاً قطع شدن از زندگ   اهیس  میآن رستوران هم برا  اهم،ی. واقعاً با افکار سمیهم صحبت کن  ی آلمان

 .ستیاز نور حضور در وجود من ن  ینشان  چیه گرید  دمیرا حس کردم و د

ها متأسفانه براساس روابط  من  داد افتادم. بله واقعاً من با انسان   که موالنا به  یاریت استاد و از معصحب  اد یلحظه    همان

را با    شونیکردم. حضور ا  یعذرخواه  یکردم. در دلم از دوست آلمان   ی ا عذرخواهخد  از  .کردمی ارتباط برقرار م  یذهن

  در   .نمتیبی خوشحالم که دوباره م  ی لی جان خ  تایدلم گفتم ر  و شروع به گپ زدن کردم با او و از ته  رفتمیپذ  لیکمال م

 .بهتر است ی لیو گفت که قرص خورده و حالش خ  دیهم از راه رس امی میدوست صم نیح نیهم

 .تر از آن است که وصف شوداکبر، خدا بزرگ   اهلل

 .یکنی م تیچقدر قشنگ هدا خداوندا، 

           دلم سپاسگزارم   ایاستاد در ز،یعز یموالنا

 احترام، مژده از آلمان  با
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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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