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 2814شمس، غزل شماره    وان ید ،ی مولو

 یسَرِ عشّاق بِخاررحمت   خُنُک آن دَم که به 

 یز خزان بادِ بهار دیآن دَم که برآ خُنُک

  ی ا. خوشا به آن لحظه یو سر مرا نوازش کن  ی مرا مورد لطف و رحمت خودت قرار ده  یزندگ   ی که تو ا  یابه آن لحظه   خوشا

 .کندی موالنا صحبت از خزان و بهار م . دیایب رونیب یخزان من، باد بهار نیکه از ا

که ساخته شده    ی ذهنمن  ک یو    شود ی م  تیهوهم  ی جهان   نیا  یزهایو با چ   دیآی جهان م   نیبه ا  یاریصورت هشانسان به  

 .کندی م  لیو عدم بود، به جسم تبد  یفرمی مرکز انسان را که از جنس ب   زها،یشدن با چ  دهیهمان.  کندی از فکر است درست م

سفانه، همه رشد و  أ اما مت  رسد،ی خود م   ییشکوفا  تیبه نها  یو در سن جوان   کندی در چهار بعد خود شروع به رشد م  انسان 

 . شودی غصب م  یذهنباشد توسط من  ی انسان که قرار بود در خدمت زندگ یی شکوفا

چه را که ما در  آن یعنی د؛یآی بهار به حساب م ،یذهنمن  دیکه از د ستی انسان در ابعاد ماد ییو خزان حالت شکوفا  زییپا

خزان    ی زندگ   د یاز د  م،یروی م  ت یو موفق  ی سمت خوشبختبه   م یکه دار  می کنی و فکر م  میدانی م   ییو شکوفا  شرفت یپ  یذهنمن

 .میروی قهقرا م  یبه سو میاست و ما دار

 3457شماره   تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خوری که تو نان م یتو پندار ای

 ی خوری مار و کاهشِ جان م  زَهرِ

ب  انسان  م  یهای دگیبه همان  شتریهرچه  اضافه  پا  کندی مرکزش  مقا  شای زندگ  یهاه یو  برحسب  بنا    ییو خودنما  سه یرا 

و    شودی خشک م  یزندگ   شه یبه کشت اول و رنسبت   دوشد،ی م  ریو توجه مردم ش  دییأو ت  های دگیهمان  نیو از ا  نهدیم

در    ی. زمستان حالت فشردگ بردیزمستان م  یسواو را به   زانخ  نیتر و ادامه اتازه  یذهنمن   یبه کشت فاسد و ثان نسبت 
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صورت مانع  را به   ی قطع شده و در فکرها و دردها گم شده است و زندگ  ی از زندگ  که انسان کاملا  هاستی دگ یدردها و همان

 . است نییپا اریدر او بس یو ارتعاش زندگ  ندیبی و مسئله و دشمن م

 145و  144شماره  ات یدفتر پنجم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 تَن چو با برگ است روز و شب از آن 

 و خزان  زست یر شاخِ جان در برگ

 جانست زود   یِبرگی تن ب  برگِ

 کاستن آن را فزود دیببا نیا

از برگ و    شود، ی م   ت یتقو  یذهنبه من و انسان نسبت  شود ی اضافه م  های دگ یبه همان  ی عنی  یذهنمن   ی چه به برگ و نواهر

و    شودی درونش بسته م  یفضا  ی عنیاست،    یو پژمردگ   ختنیو شاخ جانش در حال برگ ر  شودی جان او کاسته م   ینوا

 یکم کن های دگیهمان یاز برگ و نوا دیجانت، با تیتقو یپس برا  شود،ی در او کم م یبرکات زندگ ریو آرامش و سا یشاد

خزان عبور   ن یاز ا  ،یذهنبه زمستان و خشک شدن در افسانه من  دنی از رسقبل   میتوانی . اما چگونه مابدی ش یتا جانت افزا

 . میو به بهار زنده شو میکن

  ت یوضع  رشیبا اقرار و پذ  تواندی شده است و انسان م  دهیپوش  یزیانگبهار شگفت   ،یذهنخزان من   نیدر ا  :دیگوی موالنا م 

و عدم شدن مرکز،  لحظه  نیاتفاق ا رشیدر اطراف آن، بهار خود را از دل خزان متولد کند، با پذ   یی خزان خود، و فضاگشا

 . کندی وزد و ما را زنده می فضا به چهار بعد ما م نیاز ا یباد بهار

 2264شماره  تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اندر خزان  مُضمَرستآن بهاران 

 از آن  زیدر بهارست آن خزان، مگْر 
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 1945شمس، غزل شماره   وان ید ،ی مولو

 خورد از بهار   یخزان شد، شربت مارِیهر که ب

 من  مارِیبهارِ من بخندد بَرجَهد ب چون 

شده    دهیهمان  یاریهش  یعن یخزان،    ماریب  شود،ی شده وارد چهار بعد انسان م گشوده   یکه از فضا  یخوردن شربت بهار  با

 . شود ی زنده م  ی و به زندگ جهدی و از جا برم ابدیی را باز م ش ای سلمت ها،ی دگ یبا دردها و همان

 حدیث 

 یُحْرِقُ وَ آخِرُهُ یُورِقُ.« فِی الْأَشْجَارِ، أَوَّلُهُ   تَوَقَّوا الْبَرْدَ فِی أَوَّلِهِ، وَتَلَقَّوْهُ فِی آخِرِهِ، فَإِنَّهُ یَفْعَلُ فِی الْأَبْدَانِ کَفِعْلِهِ»

  رایز شود، ی که در آخر سال آغاز م  یبهار  یبه سرما د یآور یو رو رسد ی که در آغاز سال م یخزان  یاز سرما دیزیبپره»

 .«اندیروی م انیپا  و در سوزاند ی . در آغاز، م کندیکه با درختان م کندی با کالبدها آن م سرما در دو حالت

  ی خزان  یاز سرما  دیزیشما آن کند که با درختان شما، و بپره  یرا که با کالبدها  یباد بهار  دیشمر  متیغن»:  دیفرمایم  امبریپ

 .«اندیروی م یو باد بهار   سوزاندیم یزییشما آن کند که با درختان شما، باد پا   یکه با کالبدها

 2047تا   2046شماره  اتیدفتر اول، اب   ،یمثنو ،یمولو

 بهار  یِز سرما غمبریگفت پ

 نهاریز ارانی دیمپوشان تن

 کندی با جان شما آن م  زآنکه

 کندی بهاران با درختان م کان
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 2048شماره  بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 از سَردِ خزان دیزیبگر کیل

 کند کو کرد با باغ و رَزان کآن

سوزاننده است و انسان را خشک و    زد،یخی مو از مقاومت و قضاوت و واکنش بر  وزدی م   یذهنکه از خزان من   یسرد  باد

کننده است و انسان را سبز و  زنده   زد،یخیمشده بر گشوده   یکه از مرکز عدم و فضا  یاما باد سرد بهار  کند،ی م  جانی ب

چون    ی العقل انسان کامل  کی با    دیر، باو تولد بها  یذهنو خزان من   ی جزئ   عقل   ن یاز ا  ییرها  یبرا   نیبنابرا  .کندی آبادان م 

کند و چهار بعد ما را زنده کند. تنها نفس پاک بزرگان است که    لیما را به بهار تبد  زییشد، تا نَفَس پاک او پا  ن یموالنا قر

 . بزند   ریما را به خرد کل وصل کند و بر نفس ما غل و زنج یعقل جزئ تواند یم

 2054تا  2052شماره  اتیدفتر اول، اب   ،یمثنو ،یمولو

 در نهان  ی است جُزو ی مر تو را عقل 

 بجُو اندر جهان ی الْعَقل کاملُ

 شود  ی تو از کُلِّ او کُلّ  جزوِ

 شود   یکُلّ بر نفس چون غُلّ  عقل 

 بُوَد کانفاسِ پاک  نیا  لیبه تأو پس 

 برگ و تاک  اتِیبهارست و ح چون 

. بزرگان  میبرنگردان  یها روو از آن   میبزرگان بسپار  یهادل به گفته   دیبه بهار، با  دنیپشت سر گذاشتن خزان و رس  یبرا

ما از    ییماست و سبب رها  نید  بانیها پشتسخنان آن   ،یچه با نرمش و گرم  ند،یبا ما سخن بگو  یو سرد  یچه با درشت
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  د، یگوی با ما سخن م   ی و سرد  ی چه خداوند هم با گرم. چنان ستی زندگ  هاربه نو ب  دن یو رس  ی دگی آتش درد و همان  یهازبانه 

 . المنونبیقهر و با اتفاقات ر یگاه از رو  ،یدگ یلطف و با اتفاقات خوب، و در صورت افراط ما در همان ی گاه از رو

 2056شماره  تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریخوش بگ د، یسرد گو  د،یگرم گو

 ریوز سَع  ،یز گرم و سرد بجْه  زآن

 آتش  یها: شعله ریسَع*

 2957شماره  تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 چون شکر  دیگاهش لطف گو ، شِحنه

 ند هر چه بَترکُ زدیبرآو گَه

  ریشِحنه: منظور داروغه تقد *

 2959شماره   تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 استیشِحنه کِبر  لطفِ ، بهاران آن

 خداست  دی و تهد ف یتخو ، آن خزان و

  تشکر  با

                             یاز مرکز نیپرو
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 879 ۀ موضوع برنامه شمار

 :شمس  وانید 2820 ۀخلصهِ برداشتِ غزل شمار     

 2820ۀ شمارمولوی، دیوان شمس، غزل  

 یدیتو ز من گوشه گز دم، یچو به شهرِ تو رس -1

 ی دیند میز شهرِ تو برفتم، به وداع چو 

نارواش    یهاچه بسا با دخالت   م،ای ذهناو )خدا( از من کناره گرفت، چراکه با غفلت من   دمیبه شهرِ خداوند رس  کهی وقت  

  دم یبا من بود و ند  شهیکه او همی بردم. درصورت  ادیاو )خدا( را از    ی با گرفتن عقل جزو  صورت،ن یمشغول که نشدم. درا

قدر، گران   یشهباز  شیباوفا  اریجان و    یبا موالنا  مایی محض آشناکند و برود. اما به   یاز من خداحافظ   وقتچ یکه ه

پ   ادآوریجهت  به  به  اَلست فهم  مانیشدنم  خدا در هم  دم یروز  اکنون، در همن یکه شهرِ  لحظه، در جهان    نیجا و هم 

  ، ی ذهن گرفتم با انکار فرم فقط تماشاگر ذهنم باشم و از من  یجد میتصم  وستهیپ  نیببا مرکز عدم   نیبنابرا  .هاستفرم

 .شوم  یک یو با او  کی نزد اری دار یتا لحظه د ز،یپره  دیجد یهای دگیبا همان

 2820 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی نیو اگر بر سرِ ک ، ینیتو اگر لطف گز -2

 ی دیع  شِیهمه آرا ،یجان   شِی آسا همه

  .او را  یو اگر با مقاومتم بخواهم فضا را ببندم جفا  دهیمرکزم را عدم کنم، لطف او را د  یلحظه با فضادار  نیمن در ا  اگر

کننده زنده   یروین  ک یچه در لطف و قهرش، تنها    ی عنی  ق، یعم  یبا فضادار  د یمن که متوجه شدم که در هر دو صورت با  اما

  ش یجان و همه آرا  شی او همه آسا  صورتنیدرا  برانم.   هیرا به حاش  های دگ یو همان  نمیدر مرکزم بب  ارانهیرا هش  ی زندگ

 . شودی من م  دیع
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 2820 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و اگر ن ی توست آنکه نهان   رتِیسببِ غ -3

 یدیکه ز هر ذرّه پد یان یع  دِیخورش همه

بار    رِیز  ،یذهنفکرها نهان شده است؛ چراکه ما، با نگه داشتن من  رِی ما رفته ز  تییاست، که خدا  ی زندگ  رتِیسبب غ  از

کارها  میروی نم  یاریهش  تیمسئول به  مشغول  یو  همچنان  م میمخرب  اگر  و  ا  ییگوی .  همه    ست؛ی ن  نیچننینه  پس 

در هر ذره    ی دهی اجازه م  ی و با آوردن مرکز عدم به زندگ  ییگشای درون را م   ی فضا  ارانهیهش  ی عنی  ، یشد  انیع  دیخورش

 .یمرتعش و بخش کن  رونیاست به ب  داریپد  یتو، که از عشق اله یاز اجزا

 2820 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یریتو جگرگوشه و م ،یریتو اگر گوشه بگ -4

 ی دیتو، همه را پرده دَر ی اگر پرده دَر و

و جگرگوشه    م یریگی را م   یخرد زندگ   م،یکن  ییرا در مرکز شناسا  های دگیو با آوردن مرکز عدم همان  یاپ یپ  یبا فضادار  اگر

و   میکنی و رضا، بدون مقاومت و قضاوت ذهن را خاموش م  ی. پس، با خشنودمیشوی م   یخدا در کلِ جهان هست  رِیو م

با    کهن ی. نه انم یرا بب  بایمعشوق ز  یرکز عدم تنها روتا به شکرانه م  دَرد،را بِ  مانی ذهنپرده من  میدهی اجازه م  یبه زندگ 

 .نه  م،یهمگان خار و رسوا شو ش یکه پ میبخواه های با مقاومت و قضاوت در هماندگ  ،یذهنمن یدرپَرده 

 2820 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خوش  تیَبه م مان یدلِ کُفر از تو مُشَوَّش، سرِ ا -5

 ی دیهمه را گوش کش ،یرا هوش ربود همه
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است    ی دل   کافر  نقطه   ، یعن یکه  از  فضابند  هان یچپر  با  م  ی ذهنهوش من  ش ای شده، مرتب  بنابراردیگی را  تو    نی.  از 

کرده، چراکه هر دم   دا یپ  ی قیحق  مانیخوش شده او ا  یزدیا  یِ از م  یو اگر سر  شودی نگران و مضطرب م ی عن یمُشوَّش، 

ها را  عقل خردِ کل، هوشِ همه هوش   ،یعن یعقلِ هوشمند    ورت . در هر دو ص ردیگی عقل خرد کل را م  ق، یعم  ی با فضادار

 .کشدی سمت خود م و گوشِ همه را به  دهیدزد

 2820 ۀ شمس، غزل شمار  وانید ، یمولو -6

 ی همه سَرها گروِ م ،یهمه گُلها گروِ دِ

 یدیرا و هم آن را ز کفِ مرگ خر نیهم ا تو

باز    یبرا  نیهر دو ا   ،یعن یاست.    دهیبسته ما را، به کفِ مرگ خر  یذهن: خداوند، هم گل غنچه بسته و هم سر مندیگویم

  ی زمستان، به انتظار بادِ بهار بروند تا باز و شکوفا شوند. پس، قانون زندگ   یعنی  یِاز د  ز،یبا صبر و شکر و پره  دیشدن با

 ی اریهش  ،یزد یتا با گرفتن خردِ ا  ردیخندان بم  های دگ یبه هماناست که نسبت  قمصدا   نیبر ا  یانسان   یاریدر مورد هش

 .شود  یکی منطبق و با او  یاریبر هش

 2820 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کُل  یِ سو  ستین ینَبْوَد در گُل، چو رهچو وفا  -7

 ی دیو عم یبر توست توکّل، که عماد همه

کُل    یسوبه   یوفا نداشته و راه   خوب مسلم است، اصلا  م،یشویم  دهیشدت همانبه   یعقل جزو  یخردی ما در ب   کهی وقت

که    داند یم  نیقیچراکه او به قطع    کند،ی او توکل م  یبزرگ  تینهای کل راه دارد که تماماا به ب   یسوبه   ی. اما کسمیندار

 .استوار  است  یبه او ختم شده و او ستون  زیچاول و آخر همه 
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 2820 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دند یکَف بِبُر ینفر   وسفیاگر از چهره  -8

 ی دیجان را ز دل و عقل بر وسفِ ی دو صد   تو

  گوشه ک ی است که با    انیقابل بریمعشوق غ  ییبایز  ی عنیها دستشان را ببرند،  سبب شده آن   وسفیچهره    دن یچه با داگر

  یهر دم با فضادار  د یباشم، بلکه با  ی به جسم خود متک  ی حت   د ی. پس، من نبابردی م  ان یرا از م  ی نگاه او، عقل و دل هرکس 

 .را به من بدهد  ش ای پاک و آگاه  یذهنهماتِ منخود را حفظ و سالم نگه دارم تا او دل و عقلم را از هر تو  تیوسفی  قیعم

 2820 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی صورتِ شخص  یتو کُن ، یو ز خون یدیز پل -9

 ی دیپل  یِاز بو یبه دو فرسنگ و  زدیگر که

  ی بو  نیکه همان انسان از چن  ؛ینیآفری م  ییبایجسم و صورت انسان را به ز  ، یو خون  یدیاز پل   نش یدر خلقت آفر  تو

حضور    یاریما را به هش  یذهنمن   یاست. حال چطور تو نتوان   یخلق شده، فرار  زیخود که از همان چ  یدیمتعفن و پل

 .است شاء یاهلل ما  فعل یاو قادر مطلق و   یعنی! ؟یبرسان 

         زهره
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 . گنج حضور، خدا قوت، فرزانه هستم از کرج  ارانیو همه دوستان و    یشهباز  یو مهربانم آقا  ی با سلم خدمت پدر معنو

 2834، غزل 880ۀبرنام

 2834 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی بِسِتان ز عشق جام   یو شاد  یبه مبارک         

           ؟ یندا کند شَرابش که کجاست تلخکام که

و    ی از جنس زندگ  ی افتیاز جنس عشق و در  ی. خواستنیذهناز جنس حضور، نه از جنس من  ی داشتن، خواستن  طلب 

جان سببی ب  یشاد شرابِ  جام  گرفتن  هست.  و  شاد  ن،یآفری بخش  شفادهندی شراب  و  از    یدردها  ۀ بخش  حاصل 

  ، یلحظه ناب ابد نیشده و مرکز عدم، از جنس انبساط، قرار گرفتن در اگشوده  ی از جنس فضا ی . خواستنهای دگیهمان

است. محو جمال دوست شدن، فنا    ی لحظه که از جنس وحدت با زندگ  نیشده، اگشوده   یفضا  نیسکوت و سکون در ا

حضور و قائم به ذات بودن. روشن شدن شمع حضور،    یپا  یرو  بر  ستادنی ا  ،ییکتای. شناور در بحر  یذهنبه مننسبت 

  ی دان ی که م  یا تخت سلطنت شاه در مرکز و سپردن خودت به دستان خرد کل. لحظه   ییپابر   .درون  یبودن ترازو  زانیم

بلکه امتداد او و در ذات با او    ،یکه از جنس عشق و خود خدا هست یکنی م ییکه شناسا یا. لحظهیندار ییدانا چیکه ه

  ی انیکه پا  یا. لحظهشود ی آغاز م   ت عشق در درون  ی که پادشاه  یا خدا. لحظه   تینهای و ب   تیاز جنس ابد  ،یهست   یکی

شدن، از    یکی. لحظه  ستیشما ن  نیب یا دهیبرگز امبریپ  ایو   یربقفرشته م  چ یو او و ه یکه فقط تو هست یاندارد. لحظه 

و گرفتن جام شراب عشق از خود    ی طلب  نیلحظه، با چن  نیا  سببی ب   یالست شدن است. شکوه و شاد  مانیجنس پ

 .شود ی م ی ابد ی زندگ

 .فقط خودش را و بس  ی: »بستان«، بخواه از زندگ دیگوی م موالنا
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توجه کن!    کند،ی که در گوش جانت نجوا م  یزندگ   یبه ندا  ،یگرفت  یرا از زندگ   یصاف   یجام م  ، ییکه با فضاگشا  حال

و زنده کند    یذهنبه من   راند یبم  ، یدگینجات دهد، مرکزت را شفا دهد و پاک کند از هر همان  یکامتو را از تلخ   خواهدیم

بودن. پس    یحضور و در محضر زندگ   یشاد   نیو زنده شدن و ا  دنمر  نیا  باستیخودش. چه ز  تینهای و ب   تیبه ابد

فکان او  کند، تو فقط باش و خودت را به کن   ل یبمان، سؤال نکن، تا تو را تبد  ی باز شده باق   یفضا   ن یسکوت کن و در ا

کن، صبر کن،   زانیدرونت را با آوردن عدم به مرکزت م  یو بد نکن، ترازو  خوب. کند  لیبسپار، تا تو را به زر پخته تبد

رها   یتیّاز هر من  ، یاز شراب صاف  ی. او تو را با جامریرا بگ  ی را به او بده و درمقابل خود زندگ  تیهادرد باش و    یراض

  ن یحال در ا  .ی پرواز کن  ییکتایتا به عالم    نوازدی و پر و بال پروازت را با نوازش عشق م  دهدی را شفا م  ت ی. دردهاکندیم

 . راه بگذار و پرواز کن تا بر دوست  ن یشده با حضور ناظر قدم در اگشوده  یفضا

 979 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو هر دو دست  ماایدر طلب زن دا        

          رهبر است  کویطلب در راه، ن که

 2387شماره   تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلی ب         

         ست ی نان سنّتِ اهلَل ن طلب، ی ب

 1197شماره   تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ثَبات نتَمکی  و  قوت دهنده   یا        

          ده نجات یثباتی ب  نیرا ز خلق 

 .د یباش  شاد
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 . کودکان و نوجوانان عشق ژهیوه ب  زانینام خدا و با عرض سلم و ارادت خدمت همه عزبه 

                      اریو اخت جبر

  یطورنیهم تمیکنم و وضع رییتغ توانمی : من نممییو بگو میخود ادامه ده یذهنمن یو به کارها میما در ذهن بمان یوقت

که خداوند به    یاریامتداد خدا از قدرت اخت  ای  یاریعنوان هشو به   میهست  یذهنباشد، پس در کنترل من  دیکه هست با

 .  میکنی ما داده درست استفاده نم 

  م،یدهیو وقت خود را هدر م  میکشی مرتب سرک م  یاجتماع   یهابه رسانه  ایو    مینیبی را م   یون یزیبرنامه تلو  هر  ی مثلا وقت

  بهرهی ب  کنند،ی ما روشن م  یرا برا  زیکه چراغ پره  اریو قدرت اخت  یی و از خرد خدا  میافتاد  ر یگ  یذهنپس در جبر من 

 .میمانیم

 1496شماره  تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریب  یفرق  یِ دل پ  ی مثال ا کی

 اریجبر را از اخت  یبدان  تا

ما    ریگبانیاست که گر  ی چه بدبخت  نیا   ای: خدامییگوی و بعد م  میدهی و جبرش قرار م  یذهنشعاع من خود را تحت   ما

  ی ما با توست. ماندن در ذهن ما را از پدر   داریکه سبب د  نمانیو هم از د  میاشده که هم از تو و دل عدم شده جدا مانده 

 .  میاشده میتیکرده و   بینصی خدا ب ی چون تو، ا

را    ی و دردپرست  ی باورپرست  گریاز طرف د  ی ول   میتو را ملقات کن  می و بخواه  میبودن با تو باش  ی چطور ممکن است مدع 

  د ی. باستیممکن ن  نی. نه اشوندی مرتب خوراک ما م  ندهیگذشته و آ  یفکرها  یو حت  م،یدهی خود قرار م   ی زندگ  یالگو

 . رود رونیخودخواه و دردساز از ما ب  یذهننم ن یتا ا  میبکش  ارانهیو درد هش  میزحمت بکش ی لیخ
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 558شماره  تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م؟یکر یاست ما را ا ی چه بد بخت نیکا

 میتی تو ی مانده ما ب ن یاز دل و د

 3215شماره  تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رَوَد  اتده یاز دل و از د

 رَوَد   رونیب یمُعْجِب  نیز تو ا تا

                                          ین ی: خودبیمُعْجَب*

جنس    کیاز    مانیها براو همه آدم  زیچهمه  م،ینیبی تو م  قیازطر  یبخش است. وقت تو لذت   دی د  قیازطر  دنیچقدر د  اما

  ن ی. اشودی ما م  ی حاکم زندگ  ییبایو ز  ی. جهانِ سرشار از صلح و دوست یهست و نه درد  یهستند. نه خشم  یکه تو باش 

 .میایو کلمش کنار ب  یصبا شخ  توانستمی که نم  امی است در زندگ  یاتجربه 

از دست    ی راحته را ب  ش ی حالت گشا  نیتا ا  میمواظب باش  ی لی که خ  دهندی به ما م   ییبایز  اریپند بس  زیعز  ی موالنا  اما

  ر یثأتزود تحت   ی لیکه خ  میشوی بعد متوجه م   م،یصحبت کن  یشده درون با کس گشوده   ی فضا  نی مثلا اگر در مورد ا  م؛ینده

 .میکن شرفت یپ  شتریب  ییو فضاگشا ی معنو ریمس ن یدر ا میتوانی و نم  میقرار گرفت  یذهن یهامن  دید ی اثر منف

 99شماره  تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد  دهیتو چون دلم را د یدهید

 شد   ده یغرقِ د ده،یدلِ ناد نیا
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 1678شماره  تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نشان را تو به گفت  نیا اوریم نیه

 سخن را دار اندر دل نهفت نیو

بها است.  گران  ی ل یماست که در پشتش اسم اعظم نوشته شده است، پس خ  یدل عدم شده خاتم انگشتر  ن یا  ی وقت

و    د ینفس درآ  طان یکه دل عدم شده ما به شکار ش  میچرا اجازه ده  م؟ یاز دست بده  ی راحتو به   میچرا قدر آن را ندان

  ار یو اخت  میاشده  یذهنحتماا دچار جبر من   نیکند، بنابرا  رخاتم ما را شکا  نیا  طان، یاگر ش  می شود؟ بدان  ده یدوباره همان

 .میاخود را از دست داده

 1151شماره   تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دلست و هوش دار  نیخاتَمِ تو ا

 را خاتَم شکار  و ینگردد د تا

  م یتوانی نم   یذهنبا من  میریبپذ  دیبا  م،یمرکز خود را آلوده کرد  های دگیهمان  قیازطر  دنیکه با قرار گرفتن در ذهن و د  حال

کن  های آلودگ   نیا پاک  ا  م،یرا  ب   اتیعنا  نیبلکه  با  که  هست  اخت  یر یکارگه خداوند  پره  اریقدرت  و  با    زیخود  کردن، 

 . کندی را از مرکز ما پاک م های دگیهمان نی شدن به مرکز عدم، خدا هم ا  هد لحظه و متع نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا

 111شماره   تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را تو بِهِل  حَدَث نیا مییما بِشو

 نه کارِ دل   نَمَط  نیدستست ا کارِ

                                     نیحَدَث: مدفوع، سرگ*

              دنیبِهِل: رها کن، فعل امر از مصدر هِل*
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                                  نَمَط: نوع، روش، اسلوب*

در    ییهاو خرد خودت را ببخش. ما کمان  ر یما تدب  یذهندل سرگشته من   نی! خودت به ما کمک کن و به اایخدا  پس 

خلقانه    یو تو هم فکرها  میکن  یی که مرتب فضاگشا  میدهی . ما قول میتو هست  ی واقع  راندازی. ت میرتت هستدستان پرقد

در    ی چون تا وقت  م،یجهان درست فکر و عمل کن  نیدر ا  تاما پرتاب کن    دهیاز کمان خم  یری و خرد بکرت را همچون ت

 . ستندین د یما خلق و مف یفکرها م،یباش یذهنمن

  م ی ما واقعاا تاکنون دقت کرد  ای. آکنمی م   رونیرا از دلت ب  های دگیهمان  نی: نگاه کن، من چگونه ادیگوی هم به ما م  خدا

و    یهست   اتی ذهندر جبر من  ایدو راه را به ما نشان داد و گفت:    کند؟ی م   رونیرا از دلمان ب  های دگیچگونه خداوند همان

ب  ی کشی درد م با فضاگشا  ای  یشو   داریتا  اخت  ییآگاهانه  از قدرت  استفاده  با  پره  اریکردن و  به   زیو  من    یسونمودن 

 .کنمی را از مرکزت دور م های دگیوقت من هم همان. آن ییآیم

است نه دل    یکه باز شده و از آن فضل و برکات خدا جار   ی است. دل  ی کیدل پر از نور و برّ و ن  نیخداوند منتظر چن پس 

 . که دردساز هست   یذهنو منقبض من  ی سنگ

 371شماره   تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخش  ریدلِ سرگشته را تدب نیا

 بخش  ریدوتو را ت یکمانها نیو

 285شماره   تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنم   رون یاز دلش ب ن یتا مگر ا

 تماشا کن که دفعش چون کنمتو  

 



 

 

 

525قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

 888شماره   تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن دلِ پُر نور و بِرّ  ی از برا

 آن سلطانِ دلها منتظر هست

                                                          یک یبِرّ: ن*

 کمال تشکر و احترام،   با

مهردخت از چالوس 



 

 

 

525قسمت پیغام عشق   

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

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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