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530 پیغام عشق قسمت خانم سارا از آلمان   

 :ات یمراقبه با اب

 ۲50۲شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 عشق از خارا کنَد چشمه روانْ ما را   یِعصا

 ی بَقّار ش یب نیمکن ز ارا،یالْبَقَر جُوعُ   نیز تو

  ار، ی  ی. اکندی م   لی چشمة روان تبد  ک ی عشق آن سنگ را به    یدرونِ ما از جنسِ سنگِ سرسختِ خارا هم باشد عصا  اگر

 .نبر ی به گاوچران  یکه تا به حال کرد ی نیاز ا  شتریرا ب یگاو یِگرسنگ نیدوست تو ا یا

انسان اشاره م  یمصرع اول نمادگونه به فضا  در داشته باشد.    یمتفاوت  اریبس  یهات یفیک  تواندی فضا م  ن ی. اشودی درونِ 

 میکنی خلق م  رونیچه که ما در ب. آنمیکنیخلق م  جانیجا فکر، عمل و هاست که از آن   یانهیها آن زمما انسان    ِی درون   یفضا

 م یبساز  زیم  کیمثالً    میبساز  رونیرا در ب  یز یچ  ک یکه ما    ستین  نی. خلق کردن فقط اردیگی درونمان سرچشمه م  یاز فضا

 م،یکنی رابطه را خلق م  کی  تِیفیمثال ما ک  ی. برامیدر حالِ خلق کردن هست  شهی. در اصل ما هممیغذا بپز  کی  کهاین  ای

با انسانِ د  کی  ی وقت از آن هم    یادیو مقدار ز  میکنی آن صحبت را خلق م  یموضوع و فضا  ت،یفیک  میدار  یگریمکالمه 

 .شودی از مرکزِ ما مرتعش م ی عن یناخوداگاه است 

م   در را درمقابلِ چشمة روان قرار  اول موالنا سنگِ خارا  ا دهدی مصرع  م   کی درونِ    ی لحظه فضا  نی. پس    تواند ی انسان 

  ط یفرمِ خاصِ جامد دارد، اگر مح  ک ی. سنگ انعطاف ندارد،  شودی که مثلِ سنگ سفت می پر شود طور  ایشدت بسته شود  به 

. درمقابل چشمة روان حرکت دارد،  ماندیطور که بوده مسنگ همان   نببرندش آ   یی سرد شود، گرم شود هر جا  رونشیب

 ا یسمتِ درو به   جوشد،ی جا مسرچشمه وصل است و از آن   کیاست، انعطاف دارد، شفاف و گوارا است، چشمه به    یجار

 .است  یجار
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 ی . ول کندی م  لیدرونِ ما را به چشمة روان تبد  ی عشق سنگ خارا  یکه عصا   کندی م   انیمژده و بشارت را ب  نیا  ت یب  نیا

 .میمرکزمان را به چرا نبر یِگاو یِمثلِ قبل گرسنگ  گریالزم است که ما د

دائماً گرسنه است، دائماً    دهیاست. مرکزِ همان  ی ذهن  ای  یمنِ توهم  کی  ای  دهیمرکزِ همان  تِ یخصوص  نیمهمتر  یگاو  یِ گرسنگ

کننده  پژمرده   یها جان یبا ه  یتینارضا  نیلحظه است. ا  نیا  تِیاز وضع  یتیخواستن نارضا  نی. نشانه اخواهدی را م   یزیچ  کی

لحظه نشانِ خواستن است.   ن یدر ا ی تیاحساس غصه و نارضا  نی. کوچکتراستمثل مالمت، رنجش و حسِ حقارت همراه 

 . دهدی خودش را نشان م  یتیخواستن پنهان است و فقط حسِ نارضا نیاوقات موضوعِ ا ی لیخ

نوعِ    کیدر ذهن ما    کهاین  یی. شناسامیکنی م   ییرا شناسا  دهیپد  نی ناظر ا  یِاریبا هش  ی وقت   افتدی عشق به کار م  یعصا

غصه بخورد و درد را تجربه    زیخاطرِ نداشتنِ آن چدارد که به   تیقابل  نیو ا  خواهدی را م  یزیساخته شده که دائماً چ  یدید

ما از سنگِ خاره به    لِیو تبد  افتدیکار مبه  شتریعشق ب  یعصا  میکن  ییرا در خود شناسا  دهیپد  نیا  شتریکند. هر چقدر ب

انسان را    خواهدی فکان مکن   یرویاست که با ن  ی زندگ  یِعشق ضربانِ تکامل   ی. عصامیکنی تجربه م  شتریچشمة روان را ب

 .زنده کند ی زندگ   ِی فراوان  تینهای به ب ی عن یبه کمال برساند و به خودش 

است.    ی همان زندگ   ایعشق    ی از جنس عصا  ندیخواستن را در خودش بب  ند،یرا بب  یتینارضا  تواندی که م  یناظر  یِاریهش  آن

بلکه فضا را    مینشو  ی با آن قاط   یعنی  مینرو  یمان به گاوچران هدیذهن همان  یِگاو  یِاست که با گرسنگ  نیراهِ ما ا  نیبنابرا

  ارانه یاگر آن گاو دردش آمد ما هش  ی عنی  می باش  یکار قو  نیو در ا  میبه آن غذا نده  م،یآن را نگاه کن  م،یاطرافِ آن باز کن

و ناظر ماندن    ییشناسا  ن یما از پس ا  ی و چشمة زندگ  م،یستیگاوِ گرسنه و دردمند ن  نیکه ما ا  م یبدان  م،یناظر آن درد باش

 .جوشد ی به ذهن م

نارضا  یو موذ  ی مخف  اریبس  توانندیما م  یهاخواستن  ما  ا  یتیباشند. مثالً ممکن است  به  از    میتجربه کن  لی دل  نیرا  که 

م  میهست  یناراض   مان یمعنو  شرفتِ یپ ب  مییگویو  من  ه  یمعنو   شرفتِ یپ  شتریچرا  اگر  ا  جانینکردم؟  با  ال  ؤس   ن یهمراه 

که    ی خواستن  ی . ول دیآی م  ذهنیمن بخواند از گاوِ    ی در کارِ معنو  یسمتِ سستباشد و ما را به   یدیو ناام  یاحساس پژمردگ 
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م   نیا انسان  مرکزِ  در  روان  از چشمة  آقا  کامالً  دیآی لحظه  از  بارها  مثالً  است.  ا  امدهی شن  یشهباز  یبرعکس    شان یکه 

عشق    یکه از طرف عصا  ی. خواستندیآی م  نش یخواستن از ذوق آفر  نیهر برنامه بهتر از برنامة قبل باشد. ا  خواهندیم

چشمة    ک ی صورتِ  به   ی زندگ   ی است. وقت  ی زندگ   یِ فراوان  تینهای به ب نسبت   یی نایو ب یشاد  نش، یذوق آفر  اش نه یزم  دیآیم

 . کندی م جاد یحال نبوده ا  به   را که تا بایفرمِ نو و ز ک ی شهیهم کندی روان در ما خلق م

 ی هاخصوص گاو و غم و غصه . بهمینیبی م  شتریبام ب  ی. از باال مییناظر به بامِ وجودمان آ  یِاریاست که با هش  نیکارِ ما ا  پس

  ارانهیبه بام آمدنِ هش  نیاست. ا یاما فاصله  نِ یو ب میستیکه ما آن گاو ن میکنی و احساس م  مینیبی را م  دش یمف رِیپوچ و غ

کردن در    ی درون خودش بکشد معادلِ زار  ی عن یما را به درونِ خانه،    خواهدی که ذهن می درحال  دندر بام مان  ی و تالش برا

ما هنوز    دةی. ذهنِ همانمیو در بامِ وجودمان بمان  میلحظه به خانة ذهن نرو  نیکه ا  میرا دار  نیشب است. ما طلبِ ا   مهین

شب    مه یرو ما در ن  ن یواباند، از ارا به چشمِ ما بزند، و ما را در ذهن بخ  دهیو همان  یدیتقل  یفکرها  نک یکه ع  کندی تالش م 

  شتر یکند ب  لیکبوترِ دلِ ما را شکار کند و به خودش تبد  ی بازِ زندگ  کهاینامکان    میدر بام بمان  شتریچقدر ب  هر  .میهست

دلِ    یرو تواند ی موالنا م  میبام بمان یکه روی . درصورت دیایمثل موالنا ب  ی صورت انسان زنده به زندگبه  تواند ی . باز م شودیم

 .میبه ما نشان دهد که ما هم در اصل باز هست یعنیخودش به اوج ببرد،    اما کار کند و ما را شکار کند و ب

و هر وقت دوست    ردیدر آسمان اوج بگ  تواندی ندارد، او م   اجیاحت  خوردی جا مکه آن   ییهابه خانة کبوترها و دانه   گرید  باز

 .ستی دگیاز همان ی زنده شده و دلش خال  ی زندگ  تِ یو ابد تینهای است که به ب  ی  انسانداشت خودش شکار کند. باز نمادِ

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یزار شبمیعارف، بکن هر ن یبرآ بر بام، ا

 ی شاهینِ اشکار  ییها را تودل  یِکبوترها

  با عشق و احترام، سارا از آلمان
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 گنج حضور  ۸۸۹شمس، مربوط به برنامه  وانید 53۷از غزل  ی برداشت

 .کندی لحظه م  نی ا  تینهای و ب   ت یشمس، موالنا با اقتباس از سوره بَلَد در قرآن، انسان را متوجه ابد  وان ی د  53۷غزل    در

 .« یکه تو ساکن آن هست ییکتایقسم به شهر »

  ن ی. ایستیانسان که تو از جنس جهان جسم، از جنس زمان و از جنس ذهن ن  یبرا  یزندگ  مِیعظ  یداریو ب  یادآوری

به د  یآگاه را  انسان  به شهر شاهدان و زسازدی م  نایب  یزندگ   داریچشم  را  او  و  با    :دیگوی . موالنا مبردیم  انیباروی. 

 .بگرد  اتشده دلِ عدم  یبایبر گردِ شهر ز  ، ییلحظه فضاگشابه لحظه 

 53۷شمس، غزل مولوی، دیوان  

 گردِ شهرِ خوش، با شاهدان در کشمکش  گردیم

 هذا البَلَد  تو الاُقْسِمْ نهان، تا حَبَّذا   خوانیم

و    أو مبد  ی که وطن اصل  ،ییکتایاو و شهر    انیاز جنس ذهن م  یاشهر بوده است، تنها پرده   نیساکن ا  شهیهم  انسان 

بلد م  خداوند  .شده  دهیمقصدش است، کش پرده    یهست  ییکتایتو همواره در شهر    :دیفرمایدر سورة  با ساختن  اما 

است، از    ی که در قحط  ینیو مانند مسک  یادور شده   ی که پدرش را از دست داده است از زندگ  یمیتیمانند    ،ذهنیمن

تو در گذرگاه سخت انتخاب    :دیگوی م  .یابه اسارت ذهن در آمده  یاو مانند بنده   یامحروم شده   ی شراب اله  افتیدر

رفته   ،ذهنیمن و    ییکتای  انیم اشتباه  گرفتار شدیبه سخت  ،یاراه  دادن همان  یها  از دست  بر  احساس    تیهای دگیو 

 .یدار  انیحسرت و ز

  ذهنیمن که انسان در    ی جاناتیه  ی شده است. تمام  ان یب  ات، یآ  نی اش در ذهن است در ایار یکه هش  ی انسان   ف یتوص

.  انیاسارت در ذهن دردمند، و احساس حسرت و ز  ، یزندگ   یمحروم ماندن از انرژ  ، ییاحساس جدا  کند،ی تجربه م
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زنده کردن او    ی شاهد و ناظر انسان و در پ  ی زندگ اتلحظ نیکه در تمام ا دهندی را م یآگاه  نیا  یبعد  اتیآ کهی درحال

 .بوده است

ذهن    یکه در ناآگاه  ی ام. همة لحظاتتو بوده  یداری: من هر لحظه شاهد تو و منتظر بدیفرمای خداوند م  ی بعد  اتیآ  در

 ی اریو صبر، به هش  یی . از تو خواستم که با فضاگشاامدهیدی تو را م   ، یسخت قرار داشت  یهاو در گذرگاه   ی غرق بود

 :یو بخوان یدبا شاهدان بگر  ییکتایو گرد شهر  ی زنده شو لت یاص

 ۱ هی، آ(۹0)  سوره بلد م،یقرآن کر

 «.الْبَلَدِ   ذَا»ال أُقْسِمُ بِهَ 

 »قسم به این شهر.« 

 کندی م  یادآوری غزل موالنا به انسان    ی. در ابتدادیدرآ  ی، که به خدمت ساق«ال أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ»  خواندی م   یهنگام  انسان

از    ییدر رها  ی ساق   خدمت  .«خود  یپدر جز خدمت ساق   یا  میندار  ی کار»است.    یاو خدمت به ساق   ی اصل  شه یکه کار و پ

باشد.    ی خود را نگه دارد و هم در خدمت ساق  تیهم من  تواند ی . انسان نم ردیپذی شدن صورت م  خودی اسارت ذهن و ب

 .است که انسان به عدم زنده شود نیا  یقانون زندگ 

از    ذهنیمناز    ییرها  ای  ی شگیپی ب   شهیپ   .«زدکردست ما را نام   یشگ یپی ب  یشه یدر پ»:  دیفرمای از غزل م   یگرید  تیب

انسان هر لحظه تصم اما  انسان زده شده است.  به نام  انتخابش فضاگشا  ردیگی م  میازل  انتخاب    ای باشد    ییکه  نه. 

   .دیدرآ ی انسان در خدمت ساق ی عنی یی فضاگشا

  ی که در ستون نور  یهست   یامانند ذرّه  ،ینیبی معشوق را م   یلحظه فضا باز است و نور رو  نیاگر در ا  :دیگوی م  موالنا

  ، ینور محروم بود  دار یو از د  ی قرار گرفت  ذهنیمن . و اگر در شب چالش با  رودی باال م یو فارغ از جاذبة جسم   رقصد یم

ات  بر گرد خانة معشوق که دل عدم شده   یی و فضاگشا  م یبا تسل  قدرآن است.    تیروماه   ارینرود که کار تو طواف    ادتی

 .است بگرد تا به درون خانه راهت دهند
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 53۷مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ایآن ض شِی ها رقصان به پهر روز همچون ذرّه 

 ماه خَد  ارِی شب مثالِ اختران طوّافِ هر

را ال   ی خدمت ساق  به انسان  اله  افت یدر  قیدرآمدن،  و مقاومت    ییکتای. شراب  کندی م  ی شراب  از قضاوت  را  انسان 

سَغراقِ احد    یِّ مست».  بردی کامل م  یازینی و انسان را تا ب   شود ی جاودان زنده م  اتی. جان انسان به حکندی رها م   ذهنیمن

 .شناسدی را م در ذات، آن  یانسان است و هر   گانیشراب را  نی. ا«در لَحَد د یبا تو درآ

انسان   ی زندگ ا  ی با مهربان   ده یبه حضور رس  یهاو  ازنده   ی مِ   نیو شفقت  را در  . موالنا  کنندی م  ی جهان جار  نیکننده 

  ن یشد هم خودت از آن مست شو و هم جهان را از آن مست کن. ا  یبر وجودت جار   ییکتایکه شراب    یهنگام  : دیگویم

 یهایسازشده از مسئله  جادیا  یهای نابسامان   تواند ی نم   ی حل ذهنراه  چی. هابدیی است که جهان سامان م  یتنها راه

 .را حل کند ذهنیمن

معشوق در مرکز شما    ی رو  ییبایباش که ز  نهییمانند آ  ، یزنده به حضور قرار گرفت  یهااگر در کنار انسان   ر،یمس  ن یا  در

فضا را باز نگه دار و ناظر و مراقب مرکز   ، ییبا فضاگشا  ، یرو شددر ذهن روبه  یهاو اگر با انسان   ابد ی  تینهای انعکاس ب 

 .ات باشعدم شده 

بمان تا به بودن در شهرِ خوش    یلحظه ادامه بده و در صبر و شکر و خاموش بهلحظه   ییو فضاگشا  یبه سرمست   قدرآن

 «. تو الاُقْسِمْ نهان، تا حَبَّذا هذا البَلَد» یو بخوان  ی زنده شو ییکتای

 با سپاس و احترام 

الدن از کانادا 
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 به نام خدا 

 و همة دوستان گنج حضور  زیعز یشهباز  یبا سالم خدمت آقا

 ی شاد

.  ستیحق ما درد ن  ست، یما ن  ی درد برا  م یبدان  دیاست. ما در درجة اول با  ی بخش ی ما شاد  فهیاست، وظ  یما شاد  ذات 

ا  ی وقت و    ی سرد  ، یو ما متوجه تنگ  کنندی شود و فکرها، ما را در صندوق ذهن فرومی لحظه برداشته م   نیتوجه ما از 

از    ییرها  یو برا   میشوی م   یبد  اریدچار درد و انقباض بس  میکنی فکر م  مانیهای دگ یو هنوز به همان  میستیآن ن  یکیتار

 که،ی درحال   کند؛ی لحظه مجبور م  نیآن، ما را به واکنش در اتفاق ا  ی ال یرفع خ  یو برا  زند ی دوباره ما را گول م  ذهنیمن آن،  

ها را  آن   یو پوچ   ی ارزشی و ب  مینیبب  های دگ یتمام همان  یو خود را فرا  میناظر بر افکارمان شو  میلحظه بتوان  نیاگر در ا

و خداوند    میکرد  یی حال، شناسا  د؛ ید  میو صندوق ذهن را خواه  ماندی ها نم فکر کردن به آن   ی برا  ییجا  گرید  م،ینیبب

کند و ما را از صندوق ذهن،    ت یو ما را هدا  دیایبه کمک ما ب  تواندی از آن خداوند مو پس   دهیما را د  یباز شده   یفضا

 .ردیگی خود را از دردها و خشم و انقباض پس م یجا  ،یو در دل ما شاد ردیبگ  مانخارج کرده و در آغوش

 :اندفرموده یی دهایراه شاه کل نی ما در ا یبرا زیعز یموالنا

 34۹6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ظَفَر شان یبر دلِ ا ابد یکس ن

 بر گُهَر ی ضرر، نَ  دیصدف آ بر

اتفاق    نیواکنش نشان بدهم، اشتباه و توهم است و ا  خواهمیام و ملحظه که من منقبض شده   ن یکه، در ا  میبفهم  تا

 .رسدی ضرر م ذهنیمن من نخواهد زد و در واقع به خود  یبر منِ واقع  یضرر چیه
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 30۱3شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یی در آخر زمان کرد طَرَب ساز اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

  ییو فضاگشا  یی اطراف آن شناسا  د یاست که با  ی باز  ک یفقط    داردی که ما را به واکنش وام   یظاهر  میابیی ما درم   پس 

 .شودی م ز یما ن یسازو طرب یما، باطن جد است و باعث شاد یی فضاگشا نیو ا میکن

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 یزار شبمیعارف، بکن هر ن یبر بام، ا برآ

 ی شاهینِ اشکار  ییها را تودل  یِکبوترها

و    م،یشویم  داریدر خوابند ما از خواب ب  یذهنِ من   یدارا  یهاانسان   یشب که همه   مهیدر ن  دید   میوقت است که خواهآن

  ی و شکارچ  می مراقبت کن  دیلحظه را با  نی که ا  میبدان  دی. و بامیخندی و از ته دل، بلند م   میروی م  های دگیبام همان  یبه باال 

  ی صدا   نیو همه، ا  خنددی بلند م   یکه با صدا  یمثل کس   م،یرا ارتعاش کن  یشاد نیا  گرانیخود و د یو برا  میها باشدل 

 .بشنوند چه شاد باشند و چه ناراحت توانندی خنده رو م

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 گلشن  نیزن که خندان است ا ییز باال الصّال

 یاقطار  یِّخار محزون را که تو ساق  بخندان 
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 ارانه یهش درد

ذهنم حرف  ییهازمان  چه  م  ی برا  ییهادر  فکر  که  دارم  وقت  دیبا  کنمی گفتن  م  یزیچ  ی بزنم    م یعصبان  کند،ی ناراحتم 

شده است و    ل یکه حق من زا  شود ی توهم است، به من وارد م   ک ی که    ی از مغز ذهن  یو... فشار  کندی م   رمیتحق  کند،یم

 .بزنم هیو دعوا کنم، جواب بدهم، گوشه و کنا  زهیست دیحال با

لحظه به واکنش    نیاتفاق ا  یی و شناسا  ییو ما بدون فضاگشا  شود ی ذهن غالب م   ای:  دیآی م   شی ما پ  ی دو حالت برا  حال

و بدون    میشوی است که آرام و ساکت شنونده م  یحالت   ایو ده دادن را به همراه دارد، و    یمانیو درد و پش  میشوی دچار م 

آن:    جة یکه نت  م یشوی م  ی ذهنِ من   ریباعث تحق  یاریواقع، با هشو در   میکنی اتفاق عبور م   ن یاز کنار ا  میده  ی واکنش  کهاین

سخت است    ی خودمان، ناآشنا و کم   یکار رو  ی حالت به مراتب در ابتدا  ن یاست و ا  ی و شاد  ت یآرامش، احساس موفق

 مینیرا بب  ارانهی ن درد هشیا  ییبایز  میتوانی م  یی و فضاگشا  ییو ما با تعهد، شناسا  افتندی ما اتفاقات م  یبه دفعات برا  یول

و   کندی دور م   زهایما را از قدرت گرفتن آفل از چ  کند،ی دور م   یمانیچراکه ما را از پش  م،یدرد باش  ن یو مشتاقانه منتظر ا

  ت یو ما را هدا  دیآی لحظه است که خداوند به کمک ما م  نیسبب با خودش به همراه دارد و در ای ب   یآرامش و شاد

 .کندیم

 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 من فِ یحر یا  میتا روز بر روزن بگرد ایب

 ی مردِ خواب افکن، درآمد شب به کرّار رایاز

باز کند و به روز    مانیتا روزن را خداوند برا  م یلحظه با مداومت اطراف روزن موالنا و گنج حضور باش  نیدر ا  دیبا  پس 

ا  یافکن، آن کس آن مرد خواب  میو بدان  میبرس به اتفاق  در    دنیلحظه و خواب  ن یکه قرار است ما را بابت واکنش ما 

  اندازد، ی داستان فرج م  اد یمرا به    تیب  نی و ا  زندی مرتب به ما سر م  ،کند  هیها تنبشدن با آفل   دهیصندوق فکرها و همان
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  ی و شاد   ینیریکنم، فضا را باز کنم و ش  یی شناسا  ارانه یهش  خواهمی ده بدهم و م   ی بعداز درد ذهن  خواهم ی پس من نم 

 .دست آورمه بعداز آن را ب

 صادقانه  طلب 

چه سن   ست ین  مهم ا  60  ایو    40،  ۲0،  ۱0  م،یباش  ی وسالدر  مهم  باال،  بشناس  نیبه  را  خودمان  واقعاً  که    م، یاست 

  م ی توانی است که م یی شناسا نیو بعداز ا میکن ییرا در خود شناسا  میچهار مرغ ابراه  ایو  میرا بشناس  مانیهای دگیهمان

و    یی خنجر فضاگشا  کهی درحال   میاشده   ا یچقدر دچار تجاوز دن  مینیو بب   میآفل بشو  یزهایاز چ مانیهادن یمتوجه درد کش

 .میاو از آن استفاده نکرده  میحضور را داشت

و چقدر آن را   ستی چ  یدر زمان روانشناخت ها  آفل   یبابت تمام  ذهنیمن درد    میدیحال که فهم  م،یکرد  یی که شناسا  حال

ها، آن   شتریکه ب  یاگرفتن لحظه   یشاد  گریاست؟ د  یدرد کاف   گرید  مییوقت آن شده صادقانه بگو  ایآ  میاتجربه کرده 

 است؟  یاند و آفل، کاف و همه دروغ   فتندیاتفاق ب مانیبرا ندهیتا در آ دهدی هستند که ذهن به ما م ییهاوعده 

 ۲3۸۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب  

 ستی نان سنّتِ اهلَل ن طلب، ی ب

  ی به شاد  گری که نصوح کرد و د  یاتوبه کنم، مانند توبه   خواهمی و م  خواهمی از تجاوز شب تا صبح را نم   دنیکش  درد

 .در مرکزم های دگ یو توبه از گذاشتن همه آرزوها و همان اوردین یها روگرفتن از آفل 

  ی ما بهتر کند تا کم  ی خود برا  یکار رو  یرا در ابتدا   یظاهر  ط یممکن است شرا  ذهنیمن که    می متوجه باش  ارانه یهش  دیبا

و   میطلب صادقانه کن ارانه یهش د یو با شود ی خوب نم  ذهنیمن درد با مسکن   نیا ی را کم کند ول  مانیمثل مسکن، دردها

 .ها در مرکزاز گذاشتن آفل  میتوبه کن
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 ۲533شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 خارمی ها دارم، سرِ غوّاص م دل موج   نیدر ا

 ؟ یسزاوارِ گهربار  یکو دامنِ فهم  ی ول

را    یی و تنها  یک یتار  ،یها، فشار، سرما، دور. موج کندی خود را ترک م  ق یقا  ایعمق در  یهاییبایز  دنید  ی غواص برا  کی

  ی برا  ی و گوهر جمع کند ول  ندیرا بب  ایعمق در  ییبایتا بتواند ز  کند،ی و نفس را حبس م  شودی ساکت م   کند،ی تحمل م

اند، و با خودشان  آفل   های دگیهمان  م یو فراموش نکن  میباش  ده یفهم  دی باموالنا و زنده شدن به حضور    یهاجمع کردن گوهر

تا قدر   میسزاوار باش  نی. و همچنمیو از خدا کمک بخواه میکن ییفضاگشا د یلحظه با ن یدرد به همراه دارند و در اتفاق ا

  ی و وقت  میکن  زیو پره  کرش  م،یخوب را هم بده  یو زکات رو  میها تالش کنمراقبت از آن   یبرا   یعنی  میگوهرها را بدان

 .میدهنده هم باششراب  میبتوان میشراب را گرفت

 :در آخر و

 ۹۱6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تراز توکّل خوب  یکسب ستین

 تر؟خود محبوب م،یاز تسل  ستیچ

 تشکر از حضورتان  با

 از کانادا   یعل 
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 !نامه انِیپا

جمله  مختلف مِن   یهاجان یاستاد دارد با ه  دمیشستم خبردار شد که د  ییجاماجرا از کجا شروع شد، فقط آن   دونم ی نم

بود. من از    سانسیفوق ل  ینامه انیدفاع پا  ی. جلسه، جلسه توپدی شدت به من م به   گرید  جانات یو ه  یخشم، ناراحت 

  شیهاالعملم باشند در سکوت تمام به حرفعکس   نیاوّل  وتو سک  ییکه با خودم قرار گذاشته بودم فضاگشا  ییجانآ

. در  کردمینظرم رو بدون بار من داشتن مطرح منقطه   کردیم  یاریمطالعاتم    ی هم که از نظر علم   ی و گاه  دادمی گوش م

در    ار  یزیچ  ییکه گو  یای نشده است. عذرخواه   خواستهی گونه که او مآن  جهیکردم که نت  ی جلسه هم عذرخواه   انِیپا

 .دل استاد قلقلک داد

ساعت آخر هم به گوش کردن من اختصاص داشت. بعداز جلسه احساس    میو ن  دیطول نکش  شتریساعت هم ب  کی  جلسه 

  ایبود که خدا  نیا  کردمی که با خدا در دلم م   یااز جنس غبار دلم را دربرگرفته است. تنها زمزمه   یطوفان   ییگو  کردمیم

  ستم،ین  اشییشناسا گانه قادر به  را که من با حواس پنج   یزیچکنم. آن  یی شناسا  دیرا با  یزی در گوش من بگو که چه چ

 .آن را بگو 

 ۱۲۹۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شتن یهم به گوش خو ییتو گو ی ن

 هم تو من یمن ا ریغ  یمن و ن  ی ن

رخت بسته   سببی ب  ی شاد  تعارفی خُب ب   یبود ول   یدر دام فکر گم شدم صددرصد نه رفت و برگشت  ی نصفه روز  حدود 

  یبود که در جهان هر مرد و کار  نیمدت تمام تالشم ا  نیکار اشتباه بود؟ من که در ا  یکجا  گفتمی بود. دائماً با خود م 

 دمیرسی م   مای معنو  یو به کارها  شدمی مدت شش ماه هر روز ساعت پنج صبح پا م   ن یباشم. من که در ا  شی مرد کار خو

  ۱۱  ،۱0رو تا    نامهان یکن پا  پیو بعد هم بکوب بخوان و خالصه کن و تا  و بعدش کار تا ساعت پنج شش بعدازظهر

 . شب
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  ی راستام. به نکرده   افتیرا در  یزندگ   امیدرصد پ  ۱00هنوز    کنمی احساس م   کندی که قلم روان است و حرکت م  اکنون

طور کامل  را به   امیکه پ  رسدی م   یآگاه  ن یبه ا  ی چه وقت  ایو    رد؟ ی بگ  دیرا با  ی امیکه چه پ  شودی چگونه متوجه م   ی آدم

همان دانلود   ایشدن   یقدم همانند بارگزاربه قدم  ایو  شود ی م ازهو صددرصد ب ک ی یزندگ  امیپ ایکرده است؟ آ افتیدر

  م یبگو  توانم ی کامل دانلود شود. من تنها م   ل یفا  ت یدرصد تا درنها  ۸0درصد بعد    50درصد بعد    30افزار ابتدا  نرم   کی

 .دانمی که نم دانمی اساساً م   ای دانمی که نم 

را، اگر فالن موضوع را    گریحرف د  ی کیآن    ایو    یزدی بگم ذهن مرا به مسلسل بسته بود که اگر آن حرف را م  صادقانه 

 ی اها بچه کردند از آن  جی اگر را با مگر تزو  گفتندی م  های میرا خالصه اگر و مگر. قد  یگرید  ایو    ی آوردی استاد م  دید  یجلو

 .س ی بزن و تمام حرفا رو بنو لیمیا  هینه پاشو االن  گفتی من شده بود. آخرش ذهن م ی. قصه یآمد کاشک 

کردم با قطار فکر همراه بشوم بلکه    یسع  گریزدم و نه د  لیمیجز صبر. و نه ابه   ستمیبلد ن  یکار  چیمن خدا رو شکر ه  امّا

  ی که سکوت کردن و صبر و فضادار  یشهباز  ی شاکرم آقا  ی لیخ  یراستتنها مشاهده کردم و مشاهده کردم و مشاهده. به 

را   یی توانا نیشکرت که ا  ایمن تنها شکر هستم و شکر که خدا سدینوی م م. اکنون که قلدیاداده  ادمیرا  رهیو غ رهیو غ

  ی ا یمهم را به انجام برسانم. اگر پو یفهیوظ نیبه فضا دارد در اطرافش من بتوانم ا ازین  یکه کس یهنگام یبه من داد

  ی و بعداز جلسه هم عصبان  گفتمیم  شتریب  دیکم گفتم و با  گفتمی و آخرش م   گفتمی دوتا هم م  دیقبل بودم شا  یهاسال 

  افتم ی نم  های شدگی که اکنون به شرط   ستین  یی ادعا  .خدا مرا دوست ندارد  گفتمی و م  پرداختمی م  ی قبل  یبه تکرار الگوها

ام و  تمرکز کرده زیپره ی اواخر رو  نیا ا ی. و کشمی افسار را م عیبعد سر قه، یده دق  قه،یکم شده است. پنج دق ی لی خ ی ول

 آن نگاران دلند ینگاران پرده  ن یا گفتی م( ۸۷4هفته )برنامه   ن یا موالنا. ریاست و الغ زیدر پره دیکل

 ۱۲44شمس غزل   وان ید  ،یمولو

 دلند   نگارانِ  آننگاران نقشِ پرده  نیا

 باش   شی را بردار و در رو با نگارِ خو پرده
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به چه درد    ستیو عشق پراکندن چ  یو دوست یگرفته باشد مهربان  ادی  یآدم   کهایناز  قبل   ایدن  نیا  سانس یفوق ل  مدرک

نگار،    ی از رو  یپلم یام و دکم پرده رو برداشته   ه ی  یگرفتم ول   سانس یحضور فوق لادعا کنم که تو گنج   خوام ی نم   خورد؟ یم

ب  بمیحداقل نص ادامه   موالنا .  آن نگاران دلند  یپرده  ییایدن  نیا  یل یحصکه تمام مدارک ت  یراسته شده است.  اش  در 

 : گفتیم

 ۱۲44غزل  ، شمس  وان ید  ،یمولو

 باش   شی باش و خوبِ خوب اند  شیبا نگارِ خو

 باش   شی خو ارِیباش و در د  شی دو عالم ب از

من شکر،    یخدا ی وا ی. واکندی م  دیچهار بار به آن تأک  ت یب نیبودن کدام است که موالنا تو ا  ا ی  دنیباش  ن یا  ی راستبه 

ب شکر.  شکر  نم   ی راسته شکر  م  دانم ی که  ا  توانم ی چگونه  کنم  ا  نیشکر  با  شدن  آشنا  و    ی عرفان   میمفاه  ن ینعمت 

  ش یاندکه در آن نگار خوب  یاری. درساندی م   شی خو  اریبه د  و  کندی م   شی را از دو عالم ب  یکه آدم  یمیساز. مفاهی زندگ

  :گهی م  ییجا ه ی حافظ.  منتظر است

 ۱0۷غزل  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 در فزون باد  شه یتو هم  حُسن

 همه ساله الله گون باد تیرو

 عشقت   الیسر ما خ  اندر

 روز که باد در فزون باد  هر

جوره  گزارم که ما رو همه از شما هم سپاس   زیعز  یشهباز  ی. آقایعشقت را در سرم انداخت  ال یسپاسگزارم که خ  ایخدا

 .«در فزون باد شهیحُسن تو هم» :دیگوی که حافظ راست م  ی راستبه  دیریپذی م میکه هست



 

 

 

530قسمت پیغام عشق   آقا پویا از آلمان  

  ۱۹40گرفتم. موالنا در غزل    یبزرگ  یهاجاش من درس به   ی ول  تو برنامه   ادیز  میشعر نداشت(  ۸۷4هفته )برنامه    نیا

 :دیگویم

 ۱۹40مولوی، دیوان شمس، غزل 

 اندر نَظْم، هست  مییگوی ما هرچه م  الجَرَم

 عاشق نقدِ وقت و، نزدِ عاقل داستان   نزدِ

از خدا بخوام که عاقل نباشم و عاشق    تونم ی بود من تنها م   (۸۷4هفته )برنامه   نیا  یوصف حال برنامه  ت یب  نیا  ییگو

 .آخر رو نگفته بگذارم ینکته  دیآی و من دلم نم دهیرس انی. متن به پاابمیسروش را در غامیاز پ  یباشم تا بتوانم اندک

 ۲3۸۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنّتِ اهلَل ن طلب، ی ب

از آلمان   ایپو



 

 

 

530قسمت پیغام عشق   

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 تهیه مجموعه پیغام عشق گروه 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


