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 با سالم، 

اگر    ی حت   دهد، ی م  ح ی کند. شغل دائم را به شغل موقت ترج  ن یخود را تضم ی است که خوشبخت  ی راه   دنبال  انسان همواره به 

کند، حاضر است پول اضافه بپردازد، اما    یدار یخر  یاله یوس  خواهد ی استعدادش نباشد. اگر م   ۀنیشغل مورد عالقه و در زم

موضوع استفاده    نیاز ا  ها و فروشندگان خواهد شد. آموزشگاه  نیگزی جا  لهی اشکال وس  به او ضمانت بدهند که درصورت 

  نیاز قبل تضم  تی تا موفق  یی پس داده خواهد شد. گو  یپرداخت   ۀنیهز  تیعدم رضا  که درصورت   کنندی م  غیو تبل  کنندیم

نم  انسان دست به عمل  نباشد  انسان زندی شده  رابط   یدوست   دنبال به   طورنیها هم.  به  هستند. زوج  داریپا  ی عاطف  ۀو  ها 

تا همسرشان اگر بخواهد   کنندی م نییتع نیسنگ یهاه یمرگ از هم جدا نشوند. مهر یکه هرگز تا پا دهندی قول م  گریکدی

 ییهازوج   ایو    شوندی هرگز وارد رابطه نم   ،یهستند که از ترس شکست عشق   ییهاهم، نتواند ترکشان کند! چه بسا انسان 

  پندارند ی از دو فرهنگ متفاوت که م  ییهازوج   ا ی. و  کنندی م   که از ترس از دست دادن فرزند، خود را از داشتن فرزند محروم

  جاد یها، باعث اکردن آن  ترک ینزد  یجاه موضوع ب  نیرا مو به مو اجرا کنند و ا  گریکدیرسم و رسوم    دیحفظ رابطه، با  یبرا

ترس از دست    یاز رو  ت یو فعال  هات یبودن وضع  دار یپا  یبراخواست انسان    نیا  یهاآمدی ها و پ . مثال شودی توقع و تنش م

 .ارندیدادن بس

.  دیگوی برو برگرد سخن م  ی ب  ت یو موفق  ینی تضم  ی گنج حضور، از خوشبخت  9۱۵  ۀ ، موضوع برنام۳۰7۴  ۀ در غزل شمار   موالنا

آموزش    گرانیو هم به د  اموزدیدر گوشش زمزمه کرده است و از او خواسته است که هم خود ب  یکه زندگ   ی تیاز راز موفق

  ۀ در هم   تیو حس امن  ت یدارد راز موفق  مانیندارد. چراکه ا  ی شکست هراس  ازآن راز را بداند، هرگز    که   ی دهد. چراکه کس

 . است  تی»ال«کردن من ی ابعاد مختلف زندگ 

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 یافروز مرا دل  ار یمسلّم آمد 

 ی روز یعشق داد مرا فضل  حق، زه  چه
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است.    زیانگمن شده است، شگفت   بی»او« نص  تیعشق که از عنا  یرو یبرو برگرد است و ن  یو ب  ین یتضم  یزندگ   یدلگرم

 !رمیناپذی ریو من چه س  ،یاست، قوت معنو یای عجب روز

در نگاه اول بس  یبه خوشبخت   دنیرس   یبرا  یذهنمن  نیتضم بهقانع  اریممکن است    د یگوی م  یذهننظر برسد. منکننده 

  یهمسردار  نییآ  درمورد   د،یگوی مثبت م   یلی . در وجه خیشده و نظر عموم رفتار کن تا موفق بشوی شرط   یباورها  براساس 

در    . و یشو  یموفق   جهیو درنت  اریکتاب و مقاله بخوان تا انسان کامل، تمام ع  ره،یو غ  یو سخنور  یدارو خانه   یدارو بچه 

  ا یکه به تو    یحق کس  اموز،ین  یبه کس   گانیرا به را  یدان ی چه م را بخور، آن  گرانیدروغ بگو، حق د  دیگوی م  یشکل منف 

  نیاز ا یچه برخ بستان. اگر ااعتراض کن و حقت ر  ر،یکن، انتقام بگ د یرا کف دستش بگذار، تهد کندی م نیتو توه ۀخانواد 

تا حدودراه است  ممکن  موفق  یکارها  واقع  تیبه  اما  کنند،  کمک  ه  ن یا  ت یما  که  ا  کدامچ یاست   یهادستورالعمل   نیاز 

ا  ام ، هم بشوند ی به شکست قطع و حرص انجام شوند، چه بسا منجر   تیو اگر با من  را به دنبال ندارد  میدا  ت یموفق یذهنمن

ا ناظر  انسان  باشد، کم   نیاگر  آگاهافکار  باالتر رفتن  با  تقو  یکم  باورها  یبعد معنو  تیو  به  ی شرط   ی و »ال«کردن  شده 

م  یاریهش متصل  هدا   شودی کل  و  قدرت  و  عقل  فضا  تیو  از  در  یرا  به کندی م  افتیحضور  فرمانروا  یعبارت.    ی عشق 

دلش قرص    یی. گوکندی مشاهده م   اشی ندگ عشق را در ز  ریثأگاه ت. آن دهیکهنه و پوس  ینه باورها  شود،ی م  اش ی زندگ

 .دارد مانیخود ا  یو خوشبخت  تیو موفق   تیوجود ندارد، به امن  دیاز ام یابارقه  چ یکه ه ی طی در شرا ی و حت شود یم

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 سرم برود، گو برو، مرا سر اوست   اگر

 ی دوزاز کُلَه و از سَر و کُلَه دمیره

ا  گرید باورها  کهن یاز  از  پ  یاگر  از دست بدهم، نم  های شدگ تیهونکنم باعث شود هم  یرویکهنه  که از  . چراهراسمی را 

 .ستم یاز جمع ن یرو یو پ  گرانیاز د  دییأکسب ت یدر پ  گریام و دبدهد گذشته  تیچه بخواهد به من حس غرور و امنآنهر

 



   

  

 

798 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 به گوش  من آورد و گفت در گوشم  دهان

 یاموزیب اموزمت،یب  ثیحد  یکی

از ترس و    ییخواستم راه رها  یبا عجز از زندگ   ها،ی شدگ تیهودر اوج ترس از دست دادن هم  یچرا؟ چون وقت   ی دانیم

  ی اموزیب  یقول بده  دیبا اموزم،یبه تو ب  یخواهم درسی درد را به من نشان بدهد، دهان بر گوشم آورد و در گوشم گفت: »م

 .«یاوریبو به عمل در

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 خون  تو شود همه مُشک   یختن  ی آهو چو 

 یپوزتو ز ما به خوش  یبچر  یدم  اگر

دست به    شدهی شرط   یباورها  ریثأتتحت   ت، یّمن  یاست که از رو  نیتو ا  یهاها و اضطرابو ترس ها  درد   ۀکه علت هم  گفت

نباش.   دیاما ناام  ،جز درد و ترس نبوده استه تو ب ی ها در زندگ و آثار آن یاکرده  ه یباورها تغذ نی حال از ابه . تایزنی عمل م 

و در عوض از    یگوش نده   یذهنمن   یاگر به سر و صدا  ، یطور کامل قطع کنرا به   طیخود از باورها و افراد و شرا  دیاگر ام

  ی عن ی.  شودی م  به مشک  لیختن، خون تو تبد  یچون آهوگاه همآن   ،یناظر افکار خود باش   یعنی  ،یکن  هیچمنزار حضور تغذ

  ریثأو تو ت  ردیگی حضور صورت م   یاریهشبه    ی جسم  یاریاز هش  لیآن، در تو تبد  یخود و کار رو  یبا آگاه شدن از بعد معنو

 .د ید ی خود خواه  یرا در زندگ یمعنو ۀ یتغذ نیا

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 ؟ ی ننگ  جان و تن چه کش ،یاجان  جان شده  چو 

 ؟ یچه اندوز ییحبّه  ،یاکان  زر شده  چو 
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  د یمنبع تول  ی . وقتترساندی ضعف ذهن و جسم تو را نم  گر ید  ، یشو  ی ک یکل    ی با آگاه  ی عنی  ،یوقت که جان  جان شو آن   و

م   یفکرها خردمندانه  و  خوشبخت  یشوی خالق  و  سعادت  به  را  تو  پ   گرید  رساند،ی م  ی که  و    یدر  اندرز  و  پند  گرفتن 

 .بود  یهستند، نخواه  یو مقطع  ی و سطح ود محد اریاش که بسشدهی شرط  یدستورالعمل از ذهن و باورها

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 را  فانیمجلس  خوبان بکش حر ی  سو  به

 ی بکن قالووز وان یح  ۀخضر و چشم   به

با حضور و    گر،ید  یهاشدن به انسان  کینزد یذهن برا  یو رسم و رسوم و باورها فاتیسر در آوردن از تشر  ی جاه و ب  ایب

 .فضا دعوت کن  نیها را به ا ارتعاش عشق آن 

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 ی انگور ستین ست ده یلعل رس شراب

 یش کَر خوز ن یا ست ینثار شد و ن  ش کَر

تر است.  بخش   یشاد   تر وشراب از شراب انگور هم سرمست کننده   نیپر است و ا  یکه جام لحظه از شراب صاف زندگ  ایب

شکر    نیو ا  که شکر محبت فراوان شده است  ای. بدهدی به تو دردسر نم   های شدگ تیهوخالف شراب هم شراب حضور، بر

 .است ی ویدن یهاو لذت  های تر از شکر خوزستان، خوش و مرغوب ترن یریش اریبس

  ق ی دق  ت یبه رعا  ازیکه ناز آن   ترش ی ب  ، یو داشتن ارتباط انسان یدوست تیو تقو  گرید  یهابا انسان   تیمیصم  جاد یا  یبرا  ما

  جاد یبه ا  ازین  م،یرسم و رسوم خود داشته باش   تیها به دانستن و رعامجبور کردن آن   یاصرار برا  ایها و  رسم و رسوم آن 

 .شوند  روزیو محبت دارند تا رشد کنند و پ رت یبه بص ازین  حتیش از نصی. و فرزندان ما بمیو محبت دار  رشیپذ یفضا
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 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 ی است تو باز ی آتش ی کیو حرص   هوا

 یسوزی گزاف پر و بال را چه م  بپر،

 یهاو خواسته   الیو ام  یبلند پرواز هست  یچون بازها نکن، که تو هم کردن آن  ترش ی ب  یو حرص زدن برا  الیام  ریرا اس  خود

  هوده یبپر و پر و بال خود را ب  رون یآتش ب  نیاز ا  ،یچون آتش. پس تو که به پر و بال معرفت مجهز هست تو هم   ی نشدن تمام

 .آتش نسوزان نیدر ا

 ۳۰7۴ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 که خلق ندانند بانگ را ز صَدا  خمش 

 یروزیرا ز پ  روزهیپ ی که دان  یی تو

  شده، تیهوذهن هم  یصدارا از صَدا، سرو  شود،ی و حضور خلق م   یآگاه  یکه در فضا  یکن که عوام بانگ، سخن   سکوت

  یسعادتمند  ،یروز یرا، از پ  های شدگ تیهوهم   حسب  بر   یظاهر  تیرا، موفق  روزهیکه ف  ی. تنها تو هست دهندی نم   ص یتشخ

 .یدهی م  صیتشخ ی قیحق

حضور نشأت   یو ناب از فضا  لیسخنان موالنا که اص نیدارد، ا  یبه زندگ یمعنو نشیب یعنیکس که محرم است، آن تنها

. وگر  شودی و موفق م  ردیگیکار مو به   دهدی م   زییتم  یدیو تقل  یبدل   یهارا از آموزش   شوند ی م  یو بر لبانش جار  رندیگیم

  ش ی ها را در پباور  یاشه یها توجه نکنند و همان راه کلو به آن   ست ین  یاتازه   زیها چحرف   نیا  ندیبگو   یانه ممکن است عده

 .تیموفق  ال یرا انباشته کنند، به خ های شدگتیهوو هم   رندیبگ

 احترام،  با

       شکوه 
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 :آب خوردن بدون  سوت

  جادیو ا  مینزن  ی سوت  اضاف   گرید  یهاانسان  ی که برا  کندی ما را آگاه م  ،یاز دفتر سوم مثنو  ینیریموالنا در داستان  ش

 .میرا بنوش ات یها آب  حآن  یی و کارافزا گران ید  ی حال خودمان با وجود  سوت اضافن یعو در مینکن  ییکارافزا

 . شد  ریگنج حضور تفس 9۰۳قسمت در برنامه  نیا

 :داستان یتابلو

اسب هم در کنار مادرش مشغول به آب خوردن شده  بچه   ک یهستند.    ی اآب خوردن کنار رودخانه   ی گروه اسب برا  کی

ها با سوت او  است که اسب  ن یسوت زدن ا  ن یبه سوت زدن و قصدش از ا کندی ها شروع ماست. ناگهان مسئول  اسب

.  ترسد ی و م  ستدیایمسوت ناگهان باز   یصدا   دن یخوردن کرده بود، با شن  اسب که خودش شروع به آبآب بخورند. بچه  

ارجمند تو آب خودت را    یا  د،یگوی آب بخورم. مادر به او م  توانم ی و نم  ترسم ی من م زند،ی سوت م ن یا دیگوی مادر م  به

است. با وجود    دهیفای ها بکار  آن  ی افزا هم بوده. ولمردم  کار  نیبخور و نگذار سوت او مزاحمت شود. تا جهان بوده از ا

آبت را    ،یخوردی م  ی و همان جور که خودت بدون  سوت  او داشت  حواست را از آب خوردنت پرت نکن   ان،یافزاکار  نیا

 . بخور

   ۴۲98 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یست از امادر: تا جهان بوده  گفت

 نیبُدند اندر زم انیافزا کار

   ۴۲99 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارجمند  ی کن ا شی تو کار  خو نیه

 کَنَندیخود برم  ش ی ر شانیکا زود،
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   ۴۳۰۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آب  فراخ  رودی تنگ و، م  وقت، 

 شاخ، شاخ   یاز آن کز هَجْر گرد  شیپ

   ۴۳۰۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اتیپُر آب  ح  ستیزیکار شُهره

 د از تو نباتکَش، تا بَردَمَ آب

 . است باریچشمه و جو زیمنظور از کار جان یا در

از    خواستمی بود که م  ی زمان  نیشدم. ا  کانمیاز نزد  ی ک ی  یخودم برا  ی  متوجه سوت زدن  اضاف  ات یاب  نیاز خواندن  ا بعد

همان سوت زدن و    ن یآگاه شدم که ا  ی خودم کمکش کنم. ول  الیبدهم و به خ  اد ی  یزیبه او چ  ،یمعنو  یهاحرف   ق یطر

  نیما به ا  یهاحرف   یجابه   گرانی. دبردی به ذهن م  ترش ی را ب  وندهو هم شن   ندهیکار هم شخص گو  نیاست. ا  ییفزاکارا

  که نیا  نیچن. هممیو فقط گوش بده  میها را بشنوآن   قاً یو عم  میفضا را باز کن   قتاًیحق  م،یدارند که ما خاموش باش  ازین

 .میریبپذ تی عوض رییتغ یبرا ی ذهنطور که هست، بدون کنترل و تالش  من لحظه را همان  ن یا ت یرا و وضع گرانید

ها را به  انسان  ی راحتبه   یمعنو  یهاحرف  یو حت   یریگراد یاست. با تذکر، ا  یجار  ی خرد و عشق در مرکز  هر انسان  آب 

 . میریگی را م اتیآب ح یو جلو میبری ذهن م

شکل  خاص    ن یها را به اکار کرده و من برنامه  گونه نیمن ا  یگنج  حضور برا  میبگو  ی به کس   کهن یا  ی مثال، حت  یبرا

  گران یکه دی حال حرف زدن، در   قیاز طر  یال یافزاست. هرگونه کمک  خهمان سوت زدن  کار   اد،ی به احتمال ز  دهمی گوش م

 . ال نکردند، سوت زدن استؤ از ما س
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حل  خواهند داد، راه    یی ها راهنمامن سوت خواهند زد. آن   یبرا  رونی ها در بم که انسان داستان آموخت  نیحال، از انیعدر

در    گران یدرست است. د  یمن چه کار  ی برا  دانند ی را خواهند گفت و وانمود خواهند کرد که م  اتشانیخواهند داد، تجرب

  چ یبدون  ه  توانمی اسب گفت، ممادر به بچه طور که  . اما همانستی من ن  رلدر کنت  نیمن دخالت خواهند کرد و ا    ی زندگ

  دن  یها باشم، از دزنسوت   واکنش ی ناظر  ب  ی عنیآب خوردن  خود را ادامه دهم.    گران،ید  ییافزابه کار   یاعتراض و مقاومت 

. رمیگی از مرکزم م  شه یات را همیراحت باشد که آب  ح  الم یو خ  سوت بزنم   ی کس  یبرا  دیآورم که من نبا  ادیها به  آن

 . کنندی و وقت مرا تلف نم  رسانندی نم  یب یها به من آسزنباشم، سوت اریو اگر هش ستی لحظه جار نیآب ا نیا

  ، ی مرب   کی.  کندی که سنشان باال است با کودکان و جوانان کار م   یی هاخصوص در رابطه انسان گونه به داستان نماد   نیا

زن  سوت   کیبه    لیتبد  توانندی م  ی سادگ را به عهده دارند، به   ی از کودک  ی سرپرست  ت یکه مسئول  یپدر و مادر  ایمعلم    کی

است، خودش    یلحظه جار  ن یرا که ا  اتیکه او آب  ح  شوند ی م  ن یو مانع ا  ترسانند ی جوان را م   ا یمزاحم شوند که کودک  

 . هم استفاده کرد رون یدر ب ی ذهنبزرگ جم ع من  یهایی افزادر رابطه با کار  توانی داستان م  نی از ا نیچنهم .تجربه کند

ا    یذهنمن    محصول  م  ی برا  جمع     ی ذهنبزرگ است، من   یهادرد   جادی جمع  اکندی مثال جنگ درست    ک یجنگ    جاد ی. 

است    نیمقصر هستند مثل ا  یچه گروه   کهن یموضوع و فکر کردن به ا  نیا  ات یاست. پرداختن به جزئ میعظ ییافزاکار

به    اتیآب  ح  دن  یرس ی صورت از طرف نی امشغول کند. در وت س  ات یاسب آب خوردن را قطع کند و خود را با جزئکه بچه 

 .دهدی قرار م  دهیفای مخرب و ب  داً یکار شد کیاو خود را در معرض ارتعاشات  گریو از طرف د  شودی او قطع م

خانه پرغوغا و مردم    کیرا    ی ذهنشد، جهان  من   ریگنج حضور تفس  9۰۳که آن هم در برنامه    یگرید  تیدر ب  موالنا

آخور  خر حلوا    نیاست، از ا  ی که از جنس  زندگ   یس یع  دیگوی . مکندی م   هیآخور خر تشب  کیو آن را به    نامدی کارافزا م

 .ردیگی وصل است م ی که به زندگ  درونشرا از چشمه  ات یح هیو ما ینیری. او شخوردی نم

 

 



 

 

 

798قسمت پیغام عشق   خانم سارا از آلمان  

 ۶۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نهان آمد، صد چشمه روان آمد   ی ّموس 

 همچو عصا آمد، تن همچو حَجَر آمد  جان

 ۶۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پرغوغا  ۀخان   نیمردم  کارافزا، ز نیز

 آخُر  خر آمد  نینخورَد حلوا، کا ی سیع

 با عشق و احترام،  

 سارا از آلمان 

 



 

 

 

798قسمت پیغام عشق  از استرالیا خانم مرجان    

  صورت  در  نیچن. هم میآن هست  نیقوان  تیچون و چرا موظف به رعا  یب   ،یکشور  ایدر هر شهر    یامکان زندگ   یما برا

 میپشت چراغ قرمز صبر کن   دیمثال، با  یبرا   .میآن را بپرداز  ۀمیجر  دیو با  میشوی مجرم محسوب م  ن،یقوان  تیعدم رعا

عمل    وهیش  نیهم درست به هم   یهست  نی . قوانمیپول آن را بپرداز  دیبا  یداشتن لباس   یدر فروشگاه، برا  ایتا سبز شود.  

 . شودی اشاره م  یقانون مهم زندگ   ۵. در ادامه به کنندیم

 : قانون صبر*

 88۱ ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 ر یها امبر همه دل   ر،یدل روشن ضم یا

 جان تو جمله مراد  افت یو  یدیگز صبر

کل   یاریششدن با ه  یکی. مراد ما همان زنده شدن و  یابیی در اتفاقات با انتخاب صبر، تو مرادت را م  ،دیگوی م  موالنا

 . است

  ن ی. بلکه بدست یتحمل با ذهن ن  یمعنااست. صبر به   ی واکنشی نکردن، مقاومت نکردن و ب  هیگال  یمعناصبر به   قانون 

ب  اریاخت  ت،یمعناست که با شکر و رضا ما    قیتا از طر  میبسپار  یدست زندگ به  شده، تماماًی ذهن شرط   ی جاه خود را 

 . شود یخردش جار

ب  ی عنی  صبر از او، سرم فر  ی ماریبا  ذهنم که    مقابل  رفتار کنم. و در  ی و نرم  مت یبا مال  کشدی م   اد یکه در حال مراقبت 

 .ستمیهم مردانه با اش ارانه یشدرد ه  یبه او بگو، صبر کنم، و پا گری د ی تو هم دو تا  ،دیگویم

 : قانون شکر*

 . ستاندی و شکر م   ینیریش  یلحظه از زندگ که شاکر هرشاکر باش. چرا دی گوی م 7۱۲در غزل  موالنا



 

 

 

798قسمت پیغام عشق  از استرالیا خانم مرجان    

اخت  ی که زندگ  ی از هر امکان   ح یصح  ۀو استفاد   ی و قدردان   تیرضا  یمعنابه   شکر    یعن یما قرار داده است. شکر    اریدر 

در مواقع    ییاستفاده از امکان فضاگشا  یعن ی. شکر  ستی سالم که کارگاه زندگ   ی تن حفظ    یسالم برا   ۀ یورزش و تغذ

 .های فشار و سخت

 :قانون گردش*

 ۳۵۰7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رودی م م یکوچک که دا یک یَوجُ

 شود ی نده م نجس گردد، نه گَ  نه

  ازیکه ن  ی ها را به کسانبار در کمد، آن   یجابه   کنم،ی نم   یاها استفاده دارم که از آن   راهنیتا پ  ۱۰اگر    ی عنیگردش    قانون 

  ، ردیقرار دهم تا مورد استفاده قرار بگ ارانمی اریکسب کردم، آن را در اخت یمعنو یاتجربه  ایاگر دانش   ایدارد ببخشم. 

 . رودی م ن یب ازو    پوسدی م ماند،ی وگرنه راکد م 

را که از او مراقبت    ی سیانگل  ساله   ۴۵خانوم    ۀ. هرگز تجربکندی م  ریما سراز  یقانون گردش، برکت را در زندگ   تیرعا

که    ی شده بود. به من گفت: من از زمان  ت یتصادف دچار معلول  اثر بود که در  ی ونری لی. او زن مکنم ی فراموش نم   کردمیم

. حاال طبق قانون  دمیبخشی و نم  کردمی بود فقط ثروت جمع م   ممکنکه    ییبودم و تا جا  سی خس  اریدارم، بس  ادیبه  

 : های سی. به قول انگل شدی م تیهنگفت معلول یهانهیاو صرف هز یهاپول   یگردش  زندگ 

«Use it or lose it … » 

 ...«  یدهی از دست م  ، ینکن  استفاده»

 

 



 

 

 

798قسمت پیغام عشق  از استرالیا خانم مرجان    

 :زیقانون پره*

 ۲۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یرد بَ بَ آن باشد که ظن ّ  مزْحَ

 یر د، بَاز بَ یو، شو یّزیرگُ تا

از    ی آسان تا به   میفرار کن  کند،ی م  ی به ما امر و نه   ، یجان یخودمان که مدام با ظهور فکر و ه  ۀو نفس امار  یذهناز من   یعنی

  زیحضور ماست، پره  یاریشکه دزد ه  یکسهر  ای  یزیچشدن با هر  نیمهم است که از قر  اریبس  نیچن. هممیدام آن بجه

 .میکن

  ی کم  یاکرده  لی وثروتمند و تحص  پیخوشت  یازدواج هر آقا  شنهادیچون من، در مواجهه با پ  ی دختر جوان  یعنی  زیپره

 . از آن  یدرد و رنج دور ایحفظ مرکز عدم ارزشمندتر است  ایمل کند. بسنجد که آأت ی استدالل کند، کم یصبر کند، کم

 : قانون جبران*

. میبازار تردد نکن  ن یدر ا  یسررهیو خ  یی و به ما گوشزد کرده که با پررو  کندی م   هیتشب  یجهان را به بازار  نیا  موالنا

.  یپرداخت کن  ،یکنی را که از آن استفاده م  یزیچهر  ۀنیکه هز  ی موظف  تو   . یآن نبر  ، ینده  نیکه طبق قانون جبران، ا چرا

 . یشوی م  مهیصورت جرنیا  ریدر غ

حاصل    ،یو معنو  ی اند، بدون جبران مالما قرار داده  اریجواهر را در اخت  ۀنیگنج  نیبا سخاوت تمام، ا  یشهباز  ی آقا  اگر

 .ندارند ی شوخ  ی با کس ی زندگ نیو قوان قانون است،  کی  نیما. ا شرفتیجز درجا زدن و عدم پ ست ین یزیچ

 . میرا رها کن مانیهای و وابستگ  های شدگتیهوآرام، هم  یداشتن دل  یدر ازا  یعنی گر،ید یی جبران از سو قانون 

 ؟! مجرم ای میقانونمند ای: آمیاز خود بپرس  حال
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 9۱۳برنامه شماره 

 ۲۱۱۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  برآمد ز خرابات بانگ  

 من چرخ دوتا شد ز مناجات  

 :شمس موالنا وانیاز د ۲۱۱۰ ۀ شمار  غزل

 .رینظی ب یاز مرکز یدارشه یو عمق ر مانی مناجات و ارتعاش ا بانگ

 .ی دگیاز درد و همان یخال  یاز مرکز مانیشده درون و ارتعاش ا گشوده  ی مناجات از فضا بانگ

   ۱۰78 تی ب ، دفتر اول  ،یمثنو ،یمولو

 زبان  نه از گفت   مان،یکن ا تازه

 هوا را تازه کرده در نهان یا

 ۱۰79 تی ب ، دفتر اول  ،یمثنو ،یمولو

 ست یتازه ن مانیست، اهوا تازه  تا

 ست یآن دروازه ن هوا، جز قفل  نیک

شدن است.    ده یپاداش انسان رها شده از قفل ذهن و هوا و هوس همان  ت،ینهای از عمق ب   مانی مناجات و ارتعاش ا  بانگ

 .کندی استفاده نم له یو مکر و ح یذهن یهاری کردن و از تدب سهیمانند مقا یکه از ابزار ذهن ی انسان 

 .است زیپاداش شکر و پره ت،یبر همراه با رضاصپاداش  مانی مناجات و ارتعاش ا بانگ
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زمان و مکان مالقات با    یعنی  ی لحظه ابد  نیاست که در ا  یاز مرکز عدم، پاداش انسان   مانی مناجات و ارتعاش ا  بانگ

 .خواهدی نم  ی زندگ دهدی که ذهن نشان م یتیو وضع رونیندارد و از ب  یمقاومت ، یزندگ

 یهاها و لغزش شنو ناظر بر زخم حضور و گوش سکوت  ده یاست که با د  یپاداش انسان  مان،ی مناجات و ارتعاش ا بانگ

  ی زندگ   هاتیاست و از اتفاقات و وضع  می تسل  ی زندگ   برابر  که با قضاوت و مقاومت صفر در  ی ذهن است. پاداش انسان

و غفلت    لیتبد  ، یمرکزش را در کارگاه هست   ی زندگ  رینظی و ب   دهالعاخارق   ی رویکه ن  دهد ی که اجازه م  ی . انسانخواهدی نم

 .کند لیتبد مانیشدن را به طاعت و ا  دهیهمان تیو انکار و جنا

 ۲۱۱۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ایمیکند آن ک مانیو ا طاعت 

 من ات یو انکار و جنا غفلت

و کمک بزرگان قدم    یاریذهن با    ترش ی چه بهر  یی است که با شناسا  ی پاداش انسان   مانی مناجات و ارتعاش ا  بانگ

 .کندی م زیبا بزرگان پره زهیو از انکار و ست  داردی مبر

 ۲۰7۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خبر گفتن خطاست  انینایب  ش یپ

 غفلت و نقصان ماست   ل  یدل نآک

 .است که ذوق طلب دارد ی پاداش انسان  مانی مناجات و ارتعاش ا بانگ

 ۳۳9۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رتا دهد طاعات، بَ   د،یبا ذوق 

 رجَ تا دهد دانه، شَ د،یبا مغز
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  تر ش یچه بو تکرار هر  ترش یچه بهر  ییو فضاگشا  ییاست که شناسا  یپاداش انسان   مان،ی مناجات و ارتعاش ا  بانگ

 .کندی را رها نم یدینکات کل

 ۳8۴7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست  سن س، حُ ر ّدَرا شد مُ عاشقان 

 اوست  ی شان، روقْبَو درس و سَ دفتر

 ۳8۴8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تکرارشان ۀ و نعر  اندش خامُ

 ارشانی تا عرش و تخت  رود یم

 ۳8۴9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لهزَلْآشوب و چرخ و زَ درسشان 

 سلسله   و، باب   ستادات یز نه

 ۳8۵۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکبارمُ  عد قوم، جَ نیا  ۀسلسل 

 ار ی  ر وْدَ  کنیرست، لوْدَ  مسئله

ی اورنج کانت م،یمر



 

 

 

798قسمت پیغام عشق   

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 ازطریق استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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