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589 پیغام عشق قسمت هره از آمل خانم ز  

 .عشق  غامیبا عرض سالم، پ

  ی که من زاهد و دلقک   کنم،ی و بنده در حضور همه اعتراف م  دیاشاره داشت  ی در مورد زاهد و دلقک  8۷۶و    8۷5  ۀبرنام  در

و با   کردمی لحظه فرار م نیا  یشرکت در باز  یسخت فرورفته و برا م،یهای دگ یهمان یعن ینمد  ری نادان بودم که در ز اریبس

 .دم یچرخی سرگردان به دور خود م یذهنشدم و در غفلت من ی لحظه دورتر م نی از ا شتریب  شی خو  یناآگاه

 ؟ یشنوی را نم میو صدا  ییآی که، چرا به کمکم نم دمیطلبی کمک م ادبانهی هست که چطور از آن شاه، عاجزانه و ب  ادمی

 ست؟ ی ن ی ا هرگز تمام شدندرده  نیچرا ا  و کنم؟ی در وجودم پر از درد احساس م  چرا

 امی خود اصل   توانم ی چرا نم   ترسم؟ ی و م  رمیگی کم مدم خودم را دست   چرا هر   شوم؟ ی تر مو درمانده  ترف یروز ضعروزبه   چرا 

  ام؟ فرورفته  شه یچرا در غم، هم کنم؟ی نم  ی کنم؟ چرا شاد دا یرا پ

 .ماندمی به دور م  شی گم کرده و از اصل خو شتر،یچراها خودم را ب  ۀهم در

باز  نیا فقط  ا  یچراها  به  آن دم  و  بود  حا  نیذهن  از  ضچراها  غافل  اما  بود؛  باز  کهاینر نشستن  در  ر  ضحا  ی هر لحظه 

و من هم    داشت ی کردن با من، برنم   ی شود و شاه هم دست از باز  یفقط باز   دیلحظه با  ن یا  یباز  دانستمی و نم   شدم ی نم

  ی های دگ یاو هم، همان  ، یبا بلد نبودن باز  رایز  باختمی م  شه یهم  میبگو  تربه  کردم؛ی م   یبدتر باز  ،یبعد   یشاه در باز  مقابل در

به عجز درآمده و شب و روز او   هایباز نیبا ا  امیذهنشوم؛ اما واقعاً از دست من  ترهُشیارتا  کوباندی را به سرم م یشتریب

 !؟ یرسی نم  امچاره یکه چرا به دادِ دل ب زدمی م  شی را در دل صدا

سخن    قتیشود و فقط از عشق و حق  دا یجهان پ ن یدر ا ی داشتم که کس  ییسال در دلم آرزو انی هست، سال ادم یچه خوب 

  درک   نیقدر، چنموالنا و شما گران   یهابا آموزه  دمیشده درا مستجاب  امنهیرید  ی آرزو  نی. خدا رو شکر که نمردم و ادیبگو

 :کردم

 



   

  

 

589 پیغام عشق قسمت هره از آمل خانم ز  

 ۲شماره   یاشعار، رباع  وان ید  ،یسلمان ساوج 

 به خدا   ییاول به خودآ، که خود خدا که

 به خدا  ، ییبه خدا یی نما کاقرار

  داد ی را نشانم م  م یهای دگیهمان  جیتدرهم به   یخواستم خودم را بهتر بشناسم، زندگ   ،یجد  میاز آمدن به خود و با تصمبعد

  یِبهاخون   ۀام و شکراندردمند آزاد شده  یذهناز بندِ من  یادیو خوشبختانه تا حدود ز  دمیکشی جان م و درد آگاهانه را به 

 .زمیری نم نیبه زم  گریرا قدر دانسته و د ی زندگ یِو م  پردازم ی ام را مشده  ختهیر

خدا را بهتر درک    یعن یتا او    آمدی م  ش ی پ  دی چراها با  ن یسخت؛ پس ا  ی هادر دل سنگ   ی حت  نم،یب ی جا مخدا را در همه   نکیا

و    رمیگی نم  یرا جد  یاصالً باز  ،یظاهر  یباز   نیام؛ حال در اتو را شناخته   ریمرا ببخش! که د  ایاما خدا  کردم؛ی و لمس م

  ی زندگ  یکه مبنا  یی دم با فضاگشا  من هر  ی عن ی«  اهلل وقت بود آن دَم مراَ مَع   ی ل»  که؛ در چرا  نم،یبی نم   ی سرزنش   چ یه  یجا

  رایکنم ز عم یراه دهم و شف یادهیبرگز امبریپ  یحت  یی کتای یفضا نیدر ا د یرا نبا کسچ یکه ه شود ی لحظه است آغاز م نیا

 .باشدی م ی کاف میاو خودش برا

 ۲959 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت: بهرِ شاه، مبذول است جان 

 ان؟یاندر م عیشف  دیاو چرا آ

 ۲9۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اهلل وقت بود آن دَم مراَ مَع  یل

 ی مُجتَب ی   نَب هِ یف سَعْیَ ال 

 :امکرده چراکه واقعاً درک کنم؛ی م  یزندگ یلحظه بدون کم و کاست  نیرا تماماً در ا ی زندگ



   

  

 

589 پیغام عشق قسمت هره از آمل خانم ز  

 هوشنگ ابتهاج 

 باپسندیز ی ا باستیز ی زندگ

 رسند  ییبایبه ز شان یاندزنده

 بازگشتی ب  باست یز آنقدر

 از جان گذشت   شودی م ش یبرا کز

که با تمام    یمحتاجم؛ گنج حضور را نشانم داده همان  اریبه او چه بس  دنیمن در طلب رس  قتاًیحق  د،یدی خدا چه خوب م   و

  توان؛ 

 ۳۱۰۴ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کَمَر به خدمتِ دلها بِبَند چاکروار

 ی اسرار  قِیدر تو طَر  دیَکه بَرگُشا

بدل گشته  م  ییچرای به ب  میو صاف شده که تمام چراها  افتهی  قلیقدر صآن   یزندگ  دلتان با کمک موالنا و   ۀنیآ  م،ینازن  پدر

. و باز در وسط راه به  کندی م   ترک یو مرا به اصل خود نزد  آوردی م   رونیب  یهُشیاررا از    یهُشیار  ،یخود زندگ   جیتدراست؛ به 

 :که  دیمن آموخت

 5۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خَوش  ارانِیاز  دیعکس، چندان با

 کَشآبْ  عکس، ی از بحرِ ب  یشو که
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 5۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دان  دیعکس، کَاو ل زد، تو آن تقل

 آن  قیشد، شود تحق  یاپ یپ چون 

 5۶8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَبُر ارانیاز   ق،یتا نشد تحق

 صدف مَگْسَل، نگشت آن قطره، دُر   از

 5۶9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را  چشم و عقل و سمع ی صاف خواه

 را طَمْع یِهاتو پرده   بَردَران

خَوش به ذوق و شوق و حرکت   ارانیبا    ییکتایو در بحرِ    کنمی خود کار م  یمتعهدانه رو  ،یذهنسال است با وجود من چند

و دانش    میخوبشان را بدزد  ی و خو  خلق   م،ی دنبال کن  دوار یدر ذهن راه و روشِ عاشقان را تقل  دیام؛ اما آموختم ما نبا درآمده

از    م،یشو  یاپیراه پ   نیدر ا  م،یدر ذهن خاموش باش  دیبلکه با  م؛یببر  ریبه تصو  نحضور را در سطح ذه  یهُشیارو    یمعنو

  شوم ی جدا نم   اءیحضور اول   حالت از   ن یخود محقق شود؛ درا  ی برسد و برا  ی از آگاه  ی ابه درجه   یهُشیارتا    م، ییآ  رون یب  د یتقل

باطن صاف شدن چشم    ی برا  دانم ی چون م با  یو دل و گوش  از چشمِ    دهیده و گوش خود شنیاز چشم خود د  د یحتماً  و 

 .میکن زیطمع پره یهااز پرده  دیچنان باو گوش گوالن را نشنوم؛ پس هم  دهیند خبری ب  هانیسف

 ۳۳۴۲ تی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 تو، به چشمِ خود نِگر   یدارچشم  

 خبری ب  ی هیاز چشمِ سف مَنگر
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 ۳۳۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو به گوش خود شنو  یگوش دار

 گرو  ی گوالن را چرا باش گوش 

 ۳۳۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن  شه ینظر را پ یدیز تقل ی ب

 کن شه ی عقل خود اند  یبرا هم

و باال گرفتن    یروزی پ  ۀ نشان  یعن ی  نیو لبانم پر از لبخند خداوند و ا  شوم ی ادب م   نیمن ع  ز،یطمع و پره  یهابرداشتن پرده   با

 .یاختهیر ناگاهان فرو تتینهای که از آسمان ب  ی آسمان  یایهمه هدا نیشکرت بابت ا ایخدا   .پرچم سنجق نصراهلل 

 ۳۰۱۳ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی در آخر زمان کرد طَرَب ساز اری

 ییاو جِدِ  جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

 عِلم کُشت   نیبد  اری را عش اق   ۀ جمل

 یینکُند هان و هان، جهلِ تو طن از تا

 .ممنونم  تینهای ام، بشده   میدر آخر از پدر پر از عشق و تسل و

 .دار ید دی. به امدیباش داریپناه حق سرافراز و پا در

 احترام،  با

از آمل  زهره



 

 

 

589قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 .دفتر ششم ی معنو یاز مثنو  یات یاب ۀ با سالم. خالص

 ۶۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و درد  ی شاد  یچونکه کردند آشت 

 کرد داریرا تُرکِ ما ب مُطرِبان

عنوان انسان پل  . ما به ردیگی لحظه صورت م  ن یما در ا  یاریهش  تیفیبودن به ک  اریاثر هشو درد، در ما در  یشاد  ی آشت

لحظه    نیدر ا  نی حضور داشته باشد؛ بنابرا  یاریهش  تیفیما ک  یاریهش  دیکار بان یا  ی. برامیجهان هست  نیو اجهان معنا  

و هدف دارد.    رود ی م  ی دنبال کاربه   ی کسجهان هر  ن ی. درسته که در اتاس  دار یفکر و عمل ب  نی. امیگشا باشفضا   دیبا

و    ه یاول  تیکه اهم  ی زیدارد؛ اما آن چ  هیثانو  ت یهدف ما در زمان اهم  ی ول   دهد،ی که ذهن نشان م   م یهدف را در نظر دار

خداوند   م،یخداوند باش یاگر تماماً برا یعنیماست.  یاریهش تیفیلحظه و ک  نیو مهم است، حضور ما در ا دارد تیاولو

 . ما است یهم تماماً برا

 ۶۶5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوابْناک ی تیب دیمُطرِب آغاز

 مَنْ ال اَراک ایالْکَاسَ  ی اَنِلْنِ که

  ی ا   م،یخوانی م  ی حال خوابناک  نیو در ا  میهنوز خوابناک  م،ینیبی حضور م  دیبا د  یاو به درجه   میکنی م   ییفضاگشا  یوقت

  ک یام، به من نشده  دار یام و هنوز از خواب فکرها کامالً بفضا را باز نکرده  ی کاف  ة اندازچون به   نم،یبی من تو را نم  ی زندگ

 .بده زیجام شراب لبر

 

 



 

 

 

589قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 ۶۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 العَجَب اَنْ ال اَراه ، یاَنْتَ وَجه

 حِجابُ الْاِشْتِباه  ۀُالقُربِ یغا

فضا    یمن کم  یکه در خواب ذهن هستم ول  درسته   .یمن  قتی. تو حقستی ن  یجنس من از جنس توست و تعجب   خداوندا، 

که ن یا  ی قرب سبب اشتباه من شده، برا  ت یغا  .میهست  ی ک یمن و تو    دانم ی بده. م   زیام. تو به من شراب لبررا باز کرده 

 .که تو هستم کردمی شده بودم حس م   لیاگر به تو تبد دم؛یدی تو را با ذهن م 

 ۶۶۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ال عَجَبْ ِاِنْ لَمْ اَرَکْ ، یاَنْتَ عَقْل

 الُمْشْتَبَکْ  وُفورِالْاِلِتباسِ  مِنْ

  در   .ستین  یتعجب   چیه  یجا  نم،ینب  دهیچیپاگر من تو را از کثرت اشتباهات تودرتو و درهم   ؛ی تو عقل من هست  خداوندا 

  ی اچه یدو فکر را که در  نیب  ۀفاصل   م یتوانی و نم   میاصورت مفهوم درآورده سرهم ما خدا را به پشت  یاثر فکرهابر   یذهنمن

 .میخداست باز کن  یسوبه 

 ۶۶8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیالْوَرجِئْتَ اَقْرَبْ اَنْتَ مِنْ حَبْلِ 

 د ینِداء  لِلْبَع ای ا،یاَقُلْ  کَمْ

.  زدمی . تا حاال که در ذهن بودم، تو را از دور صدا م یمن هست  نیتو ع  ی عنی  ،یترک یتو از رگ گردنم به من نزد  خداوندا 

  ن یا پس  کنم؟ی دارد، تو را صدا م  یکه داللت بر دور ی به تو زنده شوم. چرا با الفاظ د یبا یو تو عقل من ی من ن یاگر تو ع

 .از اشکاالت و اشتباهات ذهن من است
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 ۶۶9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 القِفار  یفِ  ی اُناد  بَلْ اُغالِطْهُم

 مِمَ ن اَغار ی مَن مَع  اُکَتِ م یْکَ

از   ورزم،ی م  رت یرا که بدو غ  یتا آن کس  کنم،ی عمداً، تو را صدا م   هاابان یو در ب  اندازمیمردم نااهل را به اشتباه م  بلکه 

  ی کسقانون است که هر  نیخداوند بشود. اوارد بارگاه    تواند ی دارد نم   ی ذهنکه من  ی کسهر  .اهالن پنهان سازمنگاه نا 

خودش باشد، و در درون،    یجهان و حواسش رو  نیخودش آشنا باشد به مقصود آمدن به ا  یشعور شخص   ۀ لیوسبه 

کار را نکند،  نی. اگر ا ستشده ا گشوده  یفضا   هیاول ت یبهش بدهد، و اهم یثانو ت یخودش را معتبر بداند و اهم  تیوضع

  م،یمان باز نکنو فضا را در درون   م یرا نگه دار  یذهنپس اگر من   دارد؛ ی نگه م  ا«یهم او را به حالت »صورت، خداوند  نیادر

د  یبا  نیبنابرا  م؛یفتیو به اشتباه ب  میاز دور صدا کن  شهیاست که ما او را هم  نیا  یبود، و قانون زندگ   میدائماً در ذهن خواه

ام  شده و با جنس خداگونه گشوده   یو با شعور و فهم خودمان که من آن نقش پل را با فضا  ی ابد  ۀ لحظ  ن یبه ا  مییایب

ا  کنمیم  یباز و به فکر و عمل من    کندی جهان م  نیرا وارد ا   غامیمن پ  قیطراز  یو زندگ   شوم،ی لحظه موفق م   نیو 

 .شومی م دار یو من ب زدیریم

قدر درد  و آن   میشوی ذهن گم م   ابانیدر ب  یعنی.  کندی سرگردان م  هاابان یبخداوند، ما را در    مینشو  یبه زندگ   داریب  اگر

  ست؟ ی لحظه چ ن یما در ا ۀف یکه وظ میتا بفهم م،یکنی و خدا را از دور صدا م  میکشیم

 .دادن جهان ماده و معناست  یلحظه آشت نیما در ا ۀ فیوظ

 گنج حضور   ۀسپاس فراوان از برنام با

ل یاز اردب هیرق



 

 

 

589قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

 .سالم و عرض ادب

آ  رید  ل یتبد  ی برا  ایآ ما    ا یاست؟!  ا  میساله هست  ۷۰،   ۶۰،  5۰چون  با  آشنا شد  ن یکه  تبد  رید  م، یبرنامه  و    ل یاست 

 ست؟ ی ن ریپذامکان

در    یخرابکار همهن یا ندینباشند و بگو دوار یام ادیز د یشا شوند یبا برنامه آشنا م نیسن  نیاز دوستان در ا ی تعداد ی وقت

 .شده است ریکردم و د مای زندگ

  یذهندر من   م یمُجاز بود  م،یداشته باش  ی عشق ۀاگر خانواده و جامع  ، یو قانون زندگ  یطبق روال عاد  ی سالگ  ۱۲،  ۱۰  تا

با    داند ی با ما بوده است، و م  ی زندگ  ،یدرتمام طول مدت ناآگاه  م،ی خود ادامه داد  ی جسم   یاری. ما ناآگاهانه به هشمیبمان

 .میاکرده  ی را زندان مانیاریهش ییهای دگ یو در چه دردها و همان  میکرد خود چه

  ی اریهش  یفکان شروع به آزادبا اتفاقات، کن  م،یشوی خود آگاه م  یشده و به جنس اصل   داریفکان بکه با قضا و کن   گاهآن

 .که چشم عدممان را با اتفاقات باز کرده میباش ی گزار زندگشکر   دیبا م،یهست  ی. در هر سن کندی گرفتار در ذهن ما م

  د یعدم به د  دی را از د  دمان یو د  م یدردها پوشاند  و   های دگ یبا همان  میناآگاهانه مرکز عدم خود را که از بدو تولد داشت  ما

 .میداد رییتغ یدگیهمان

 م، یکنیم  یهمکار  یبا زندگ  کهی حال و در  می برگشت ما آگاه هست  ریدر مس  و  خوردیما با باز شدن مرکز عدم م  یآگاه   ۀجرق

  تیرضا  ی ذهنو به کوچک شدن من   میچقدر مقاومت خود را کم کن. هرکندی و دردها پاک م   های دگ یمرکز عدم ما را از همان

 .کندی ما را آزاد م  ة به تله افتاد یاریهش یزندگ  جیتدره ب م،یبده

 ۳۲88 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عقلِ تو قسمت شده بر صد مُهِم 

 و رِم  و و طِم  بر هزاران آرز
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 ۳۲89 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد اجزا را به عشق  دیجمع با

 خوش چون سمرقند و دمشق   یشو تا

 ۳۲9۰ تیدفتر چهارم، ب  ،ینومث ،یمولو

 ز اِشتباه   ی ، چون جمع گردیجَوجَو

 پادشاه  یتوان زد بر تو سِک ه  پس 

 ی ویدن  یآرزوها :طم  و رِم *

 هذر هذر :  جَوجَو *

دنبال آرزو و  که به  های دگ یعدم را با دردها و همان  یگوهر گرانبها  ارانه، یهشصورت ناکه به   دهیسال طول کش  یهاسال 

با عدم مقاومتت، با اتفاقات، دردها و    جیتدره حال که چشم عدمت باز شده، ب  ؛یشده است، بپوشان   جاد یخواستن تو، ا

 .دهدی به تو نشان م  ی را زندگ تیهای دگیهمان

تو را آزاد کند. تو فقط ناظر    یاریهش  ،یزندگ   جیتدره داشته باش، تا ب  هات یو وضع  ی رونیو ب  ی به اتفاقات درون   رش یپذ

و    ردیصورت گ  لیتبد  که   ستن یا یزندگ  ةتر است چون؛ خواست و اراد اه کوت  یل یمقاومت باش! مرحله برگشت تو خی ب

 .بوده است نیهم ایدن نیتنها مقصود تو از آمدن به ا 

و     یشوی م  یچشم عدمت باز شده و از جنس زندگ   ات،ی با آگاه  ؛ یحضور، تو آگاه هست   یاریبرگشت به هش  ۀمرحل  در

 .ندیآی جان و دوستانِ گنج حضورت به کمکت م ی موالنا اتیبا ارتعاش اب ی بر زندگعالوه   .کندی تو را جذب م ی زندگ
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هم    یی است، فضاگشا  ی ضرور  ات ی جسم  ات یح  ی برا  ژنیطور که اکسحضور، همان  یهُشیاربرگشت به مرکز عدم و    در

 .کنم ل یتا من تو را تبد  رینگ ی کن و اتفاقات را جد ییاگشا. فض ستیمرکز عدم تو ضرور ات یح یبرا

 ۷9۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حدی فکر محدود بُد و جامع و فارق ب 

 محدود بُد، آن محو شد از نامحدود  آنچه 

 باتشکر 

نصرت از سنندج 
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 .دوستان  ۀو هم  یشهباز  یبا سالم خدمت جناب موالنا، آقا

 گنج حضور 5۳5 ۀ از برنام یمثنو اتیاب

 ۴۶۲۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیگفتن  جان یمباحث تا بد نیا

 ستیسپس بِنْهُفتن  نیز دیآ هرچه

و   کندیکار مهلحظه چ  نیاتفاقات ا رشیو پذ زیکه صبر، شکر، پره میدیفهم  یکاف  ةاندازبه  ده،یوقت بار دادن رس گرید

و    یو به جنس اصل   میواهمانش انجام ده  دیو با  میستیما ن  ،یجهان   نیا  یزهایبه چ  دنیمقاومت، قضاوت، چسب  کهاین

کن  و   می بدان  شتر یب  کهاین   یجا. به میحضور برگرد  یاریهش هنوز    ای  میاشده  سببی ب   ی شاد  ایآ  مینیبب  م،یدانش حمل 

 م؟ یرا دار یرون یب یزهایچ ۀ دغدغ

 ۴۶۲۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صد هزار یور بکوش  ، ییور بگو

 و نگردد آشکار  گاریب هست

لحظه و    هر  .م یکنی م  یگاریو ب  مزدی خودمان نباشد، کار ب  یو توجه رو  میو عمل نکن  میکن  فیتعر  م،یبدان  ادیز  یل یخ  اگر

لحظه و    نیدر ا  ایآ  تا به گنج حضور برگردم؟   آورمی را به عمل درم  یی طال  یهاآموزش   نیا  ایآ  میهر روز از خودمان بپرس

  ی از جنس سکوت، سکون و آزاد ایآ  دارم؟  زیام؟ صبر و شکر و پرهچشم منه فضا باز کرده   یاتفاق که جلو   ن یبرابر ادر

  که این  ایخودمه    ی رو  نیدورب  ا یآ  بره؟   ش یپ  زیچمن همه   ۀق یتا با سل  کنم ی دخالت م  گران یو د  ی رون یهنوز در امور ب  ایشدم  

  ، ییگوی به مردم م   ای  یسپاری و به خدا م  دانمی نم   یی گوی م   ایآ  هستم؟  گران یو مشغول واکنش دادن به د  گران ید  یرو
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خودت را    طورن یو همه را از خودت و هم دینیگنج حضور بنش یمثل من پا دیو با د یمثل من بپوش د،یمثل من بخور دییایب

 ؟ یکنی از همه جدا م

نداره و بار خودش   ه یبه درختان همسا یراحت در سکوت و سکون، کار الیخودشه و با خ یتوجه رو   بیدرخت س کی

  ی عنی  ن یو ا  کنهی نم  سهیمقا  هیدرختان همسا  ای  اریخ  و  گوجه  ۀ خودش را با بوت  ا ی  دهی نم  السی گ  ای  یرا به درخت گالب 

 .ی نکردن، و احترام به کل هست یگاریمزددار و ب یکار

 ۴۶۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  نیاسب و ز رِیْسَ  ایتا به در

 بُوَد  نیمرکب چوب نَتیاز  بعد

کار کردن و    ة تا درواز   ، یزندگ  ةتا درواز   یی طال  یهادانش و نکته   کند،ی م   یکه اسب ما را تا ساحل همراه   طورهمان

ترس وارد شدن    ، هیزدن و جمع کردن کاف  حرف  .کنندی م   یما را همراه  یو خاموش   زیو پره  ییفضاگشا  ةجبران، تا درواز 

رو    یینمای و معنو  ییها، اجسام، قدرت، شهرت، مال و خودنمارا کنار بگذار، ترس رها کردن و رها شدن از آدم   ایبه در

  ی عنیو با عمل کردن   میشو  ق یو وارد قا  ی شو اده یاز اسب پ  د یبا  گه یبه بعد د  جان یباش، از ا  هان یا  ازینی کنار بگذار و ب 

 .میعشق خداوند شو یایوارد در ی و خاموش  میتسل

 ۴۶۲۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَبْتَرست  یبه خشک  نیمرکب چوب

 را رَهْبرست  انییایآن در خاص

عشق خدا هستند، به درد   تینهای ب  یایدر در  اریکه خاموش و هش یکسان   خورد،ی نم   ی به درد خشک   ق یکه قا  طورهمان

  ق یورود به قا  یو برا   خورندی بزرگان هستند نم   یحت   زیچمشغول قضاوت همه   های دگ یافکار و همان  ی که در خشک  ی کسان
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  ی اشعار رو  دهمی اجازه م  رمیگی م  ادی  یمن که دانش معنو   ایآ  .میباش   میرفتن الزمه که خاموش و تسل  ایبزرگان و به در

درجا    یدر خشک   یاز دانش و سخنران   ی ق یبا قا  کهاین  ای  برمی کار مبه   یلحظه زندگ به ها را در لحظه من کار کنه و آن 

 .کنمی م دیو خودم را خسته و ناام زنمیم

 ۴۶۲۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  ن یمرکب چوب یخَموش  نیا

 بُوَد   نیتلق یرا خامُش  انیبَحْر

  ی عن ی  یکنیاتفاقات را نظاره م  ز،یو با صبر و شکر و پره  ی و خاموش   یکنی م   مل تأ یو اتفاق   زیچ هر  ی رو  ینیبی اگر م   حاال 

  ی حالت به خدا خاموش   نیترک یاست. نزد  ی است خاموش   ی زندگ   یایکه در در  ی کس   ۀ نشان  ، یشد  ایوارد در  ی از خشک 

 .سکوت است  ی است و زبان زندگ

 ۴۶۲5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کندی که مَلولت م  ی هر خَموش

 زندی »عشق آن سو« م  یهانعره

  گران یخودش و د  انیکه از حرف نزدن و فاصله م  ی کس  م،یهست  یذهن ما من   ی عنی  کندی خاموش ما را ملول م  ی انسان   اگر

  روند ی م  گرانیاگر حرف نزنه د  کنهی فکر م یذهناما من  ده؛ یو خداوند به سکوت رس ی زندگ  یایدر در  ی عنینداره   ی ترس

و خدا بدون او لنگ    یزندگ  کنهی نشان بده و فکر م  یبده و خود  اتکنه و مردم را نج  یرانسخن  دیبا  ایو    شهی و تنها م

 .داردی نگه م ی و در خشک  کندی تر م را بزرگ ی ذهنندارد و من  یها تمام. حرف زدن مانندیم

خاموش باشد    دیبلکه ذهن با  ستیو سکوت فقط نبودن صوت ن حرف زدن از جنس عدم و سکوت ی عنیخوش ما  یرو

 .ما حرف بزنه و به ما الهام ببخشد قیطرخداوند از میو اتفاقات، حس نقص، حس مالمت ما را جذب نکنه تا اجازه بده
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 ۴۶۲۶ تیدفتر ششم، ب  ،ینومث ،یمولو

 « : »عجب خامش چراست؟ییگوی تو هم 

 : عجب گوشش کجاست؟ دیگوی هم  او

و خاموش    دهیکه به حضور رس  ی کس   ی است، وقت   مزدی و کار ب   تی در حال فکر و فعال  وسته یدارد و پ   یذهنکه من   ی کس

  ی حت ن یبنابرا شنوه؛ ی را نم ی است؛ او سکوت ذهن گانه یب ش یتحمل کنه و آرامش و سکوت برا تونهی نم  نهیبی است را م

  دیو با  ست ین  ی خودش کاف   یچون او برا  شه، ی م  دهید  تیالبا حرف زدن و فع  کنهی کر مچون ف  ترسهی از حرف نزدن م 

 ن یترحرف زدن کم   ر، یخ  شه؟ ی حرف منتقل م  ق یطرفقط از  یانرژ  ا یآ  ی را جلب خود کنه، ول   گرانیکند و د  یی خودنما

  ی عدم شده و خاموش است، ذهن  ی ذهن  قی طرارتعاش است، از  قیطرانتقال از   تیفیترین کبیش   کنه،ی را منتقل م  ی انرژ

 . ارتعاش،  چسبدی نم  زیچچ یاست و به ه سببی ب  ی شادکه 

متوجه   ی آنتن مخف قیطرداشته باشد، ما از   یصوت   یداره و بخواهد سکوت  یذهنکه من  ی کس ی کامل است که وقت  قدرآن

 !فهمند؟ی ها را نمها ارتعاش مسموم آن و قهر هستند بچه  زننی که حرف نم  یپدر و مادر  ایمثالً آ م،یشویم

 ۴۶۲۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خبری من ز نعره کر شدم او ب 

 سَمَر هستند کر نیز زگوشان یت

  میدار  یذهنکه منی اما وقت اد،یو فر  حتی عشق است؛ نه نص  یآنان صدا  یو صدا  کنندی مثل موالنا ما را صدا م  یبزرگان

  ی ذهنمن  ی . وقتمیبزرگان را ندار  یصدا  دن یاست، توان شن  ی جهان  ن یا  یزهایو چ  ی دگیوش و چشم ما پر از همانو گ

سرگردان    ندهیدر گذشته و آ  م،یبهتر بودن هست  گرانیو از د  دنپول و مسابقه و برنده ش  یاتفاقات در پ   یدر پ   میدار
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شدن است و فقط سرتاپا گوش    نیاز رقابت و غبطه و حسرت و تحس  یکه عشق است، خال   یاما گوش و دل   م؛یهست

 .هم سفره باشد کندی م ازینی که او را ب سببی ب  ی و شاد ی است، تا با زندگ

 ۴۶۲8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زندی در خواب نعره م ی کیآن 

 کندیم  نیهزاران بحث و تلق صد

شده و در   ایخواب زنده به آن دن ن یعارف در ا  ا؛یدن  نیا ی به رو ارانه یهش یو خدا هستند و خواب   یبه زندگ   داریب  عارفان،

  ن یدر ا  اریو ناهش  داریب  ،یذهنندارد؛ اما من   یکار  چیه  زهیو با مقاومت و قضاوت و ست  ندیبی ها را م منظره   نیجا بهترآن

است و محروم از    تینهای و ب  لی اص  یاز زندگها و خواب و غافل رنج   ها،قضاوت دردها،    ها،ی دگ یجهان و سرگرم همان

 .سببی ب  یشاد

 ۴۶۲9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خبری او ب   ینشسته پهلو نیا

 خود آنست و کر زان شور و شر   خفته

هم  یذهنمن بزرگان  است.  بزرگان  کنار  من  در  شهیدر  اما  هستند،  او  و    ،یذهندسترس  جهان  در  و  غرق  افکار 

و بزرگ کردن    مزدی ب   ت یوار در حال فکر، حرف، فعالاست و مسلسل   ی دردها هنر و بزرگ  کنهی و فکر م  هاستی دگیهمان

 .بلکه خواب است و کَر ست ین یداریب نیاست اما ا یذهندر من  یاریو گرفتار کردن هش ی جسم یایدن

 ۴۶۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکست  نیکِشْ مرکب چوب  ی وان کس

 است  یشد در آب، او خود ماه غرقه 
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و به    شودی کرده بود م  ریرا در آن اس  یاریآفل که هش  ییایشکستن دن  ةکم آمادکه خود را همراه بزرگان کند، کم  یکس

  ی و با ابزار   میروی م  ایدراما اول با بزرگان تا ساحل    ا، یبه در  ی ماه  ۀرج یمثل ش  زند؛ ی م  رجه یش  یی کتای  یمرکز عدم و فضا

وقت  و در آن   م یشو  یم   یزندگ  یایاما و اگر وارد در  چیاتفاقات بدون ه  رشیپذو    زیصبر، شکر، پره  یعنیکه به ما دادند  

درست    میشوی م  ی ک ی  ینمانده و با زندگ   یباق   یال ؤ شک و س  یحت  میستی صوت ن  ی متوجه سکوت و خاموش   ی حت  گهید

به    سببی ب  یاد و ش  یزندگ  یایکه از در  کنهی توجه ما را جلب نم   یجهان   نیا  یزهایچ  یعنی  ا؛یو در  یبودن ماه   یک یمثل  

 .میو زجر بکش میبزن رجهیش ی رفتن نیسراب و از ب یزهایو چ  یخشک 

 ۴۶۳۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ینادر ا،ینه خموشست و نه گو

 ست ی او را در عبارت نام ن  حال

ن   ز،یپره  ،ییشناسا  ۀل یوسبه   های دگیهمان  ی وقت پذ  کویصبر  ب   رشیو  اتفاق  و ما  ودیقی هر  انداخته شوند  بهانه  شرط و 

  مییکه بگو  ستی ن  ف یحس قابل توص  نی ا  م،یزنده شو  ی و به زندگ   مییایب  رونیناظر از ذهن ب  یاریصورت هشبه   میبتوان

زنده شده حال خوش را خودش    ی که به زندگ  ی طور است، درست مثل عاجز بودن از وصف خدا، و کسآن   ا ی  طورنیا

 .نیا  یعنیو کار مزد دار کردن  برهی و چهار ساعته به سر م ست یو در حالت شکر ب کنهی حس م

 تشکر  با

از تهران   یعل 



 

 

 

589قسمت پیغام عشق   

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


