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 با عرض سالم 

 « قانون جبران»

بود که باالخره    نیا  یخرافات   یباورها  نیاز ا  یک یخرافات را در سر ما کردند.    م،یآمد  ایبه دن  یکه وقت  میدانی مان مما همه

ها از آدم   م،یخواستی را از دعا کردن م   یو زندگ  یشد که ما خوشبخت  نی ا  اشجهی. نتکندی و ما را خوشبخت م  دیآی م  یکی

 .مراد مرا برآورده کند تواندی م ی فالن میگفتی و م  میخواستیم

اش به  . همه میاوریبدست ب  ی را مفت و مجان   ز یچ  ک ی  م یتوانی که م   میباعث شد که ما با خودمان فکر کن  ی باور خرافات   نیهم

صورت  خود، مقصد را به   یِذهن  االتی. در خمیبرس   جهیو تالش به نت  نهیهز  نیزود با کمتر  ی لیخ  میخواهی و م  میهست  انبریفکر م

خود    یبرسم. اکنون در کار کردن رو  جهیچکار کنم که دو روزه به نت   مییگوی م  خودو با    میکنی تجسم م   یذهن  ریتصو  کی

همه    هانیچون ا  م،یکنی وقت را تلف م   میدار  م،یباش  انبری. هرچقدر به دنبال ممیگردیم  انبریبه دنبال م  یذهنهم، باز با من

 .هستند یدوباره ذهن

 نیزحمت و در کمتر  نیدر کنکور با کمتر  تی مثالً موفق  کهن یاز ا  شدی م   یادیز  غات یتبل  م،یکه کنکور داد  ی است زمان   ادمی

 .«شودی ما کنکور مثل آب خوردن م یهاکی»با تکن گفتندی مثالً م ایزمان. 

  کردند ی م ه یها را تهو انواع کتاب کردند یها را شرکت مها رفتند و انواع کالس روش  نیدنبال ا به  یاشد که عده  یطورنیا

سرهم  هم بودند که پنج شش سال پشت   یها در کنکور قبول نشدند. کسان از آن   کدامچ یبودند. اصالً ه  انبریو به دنبال م

 .شدند  دینگرفتند و ناام  جهی نت وقت چ یه یاستفاده کنند، ول  انبریم یهاش از رو  خواستندی و م   دادندی کنکور م

و    دندیکشی و واقعاً زحمت م  خواهندی چه م  دانستند ی فق شدند که واقعاً م در کنکور مو  یموفق شدند؟ کسان   یچه کسان   اما

  نیهم به هم  یذهنمن   یی خود و شناسا  ی. حاال، کار کردن روکردندی گوش نم   یمصمم بودند که به حرف هر کس   قدرنیا

ا  گرینفر د  کیصورت چطور ممکن است    ن یدرون ما پر از درد است، در ا  میصورت است. فرض کن درد مثالً    نیبتواند 

 برود؟   نیاز ب  خواهدی درد م   نیا  یچطور  م،یبا ذهنمان دعا کن  مینیحسادت را در درون ما خوب کند؟ ما هزاران سال هم بنش
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  ی و زنده شدن به زندگ   یذهنمن   د یاز د  ییما رها  ی منظور زندگ   مییگوی م   ی . وقتمیانجام ده  ی کار اساس  ک ی  د یبا  نیبنابرا

دست  دعا به   کیبا    یراحت  نیما به هم  یمنظور زندگ  شودی. مگر ممیرا انجام ده  ی کار بزرگ  کی   دیما با  یعن یاست، پس  

 .میبکش دیزحمت با نیبنابرا د؟یایب

در    دیاصالً کالً با  م؟یبگذار. چقدر وقت  میکار وقت بگذار  نیا  یبرا  دیدر مرحله اول با  ی عنی  م؟ی زحمت بکش  د یچه با  یعنی

در درون    کهن یا  ی ذهن خود و بررس   دن یاش در حال دهمه   م،یدر جمع هست  م،یخانه هست  م،ی. سر کار هستمیکار باش  نیا

 .میمطالعه کن ق یکامل و دق دیرا با اتیها را و اب. برنامهمیمن چه خبر است هست

تنها  اما به  خ  ی کسان  شهیکنکور هم هم. در  ستین  یکاف   ییوقت گذاشتن  واقعاً  که  م   ی لی هستند  و تالش    گذارندی وقت 

م  رند،یگی نم   جهینت  یول  کنند،یم فقط  م  خوانندی چرا؟ چون  نم   کنندی و حفظ  مثالً فالن فرمول    دانندی و  رابطه چه    ایکه 

 .و سردرگم هستند ست یدر کارشان ن  یو نظم   ستندیمسئله را بلد ن تصور یعن ی شود،ی دارد و کجا استفاده م یکاربرد

  ه یکه اصالً قض  می ابتدا صورت مسئله را متوجه بشو  دیبا  م،یکنیخودمان کار م  یو رو  میگذاری وقت م   میدار  یهم وقت  ما

ابزارش    کند؟یو چگونه بوجود آمده و اآلن چگونه در من دارد کار م  ستیچ  یذهنفلسفه من   م؟یخواهی و ما اآلن چه م  ست یچ

 ست؟ یساختارش چ  ست؟ یچ

حل خودش را نشان  شود و راه   جاد یدر کار ما ا ینظم   ک یکه    شود یباعث م  کند،ی شدنِ صورت مسئله به ما کمک م متوجه

  ی پ  یذهنبودن من   ارزش ی بودن و ب  ی به توهم  شتریهرچه ب  ،یذهنمن  یکارها  دنیکه ما با د  شودی باعث م   نیدهد. همچن

  یذهنمن   میخواهی م  یذهنو باز با من  میشوی سردرگم م  م،یرا ندان  له. اگر صورت مسئمیآن بشو  یهاب یو متوجه تخر  میببر

 .امکان ندارد  ی زیچ نیکه چن میندازیرا ب

  ی ذهنمن  ی ول  م،ی کنی م  شه یرا در ش  ویصورت خواهد بود که د  نیبه ا  شهیکار ما هم  م،یصورت مسئله را متوجه نشو  اگر

درون ما باز و بازتر شود. صورت    یمرتب کوچک شود و فضا  یذهنمن  ،ییبا فضاگشا  میخواهیاست. اما ما م  ی همچنان باق
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خودش با ناظر بودن بر ذهنش انجام    دیبا  یو هرکس   میما از درون متوجه آن شو  دیاست که با  یهمان کار  قاً یمسئله دق

 .گرفتم اد ی یل یخ  حاتشی برنامه و توض یهابدهد. من خودم شخصاً، از شکل 

 تشکر و احترام  با

 فرشاد از خوزستان 
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 3۰۲8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق جهان  نیبهر اظهارست ا

 ها نهاننماند گنج حکمت  که

 نام خداوند مهرگستر  به

 و مشتاقان حضور   یشهباز یو احترام بر جناب آقا سالم 

  یصبری ب  ،یطلب: مثلث سنجش حضور با ذهن، کمال غامیپ عنوان 

  ی سوبه  های شدگ تیهوهم   ایآن و    یهابا حذر کردن از کشش   ایشب دن نیو در ا  میکنی خودمان کار م  ی ما رو  کهیزمان

را    یکار معنو  نی ا  جینتا  خواهد ی او م  رایز  برد،ی ال م ؤس   ریتمام زحمات ما را ز  یذهنمن   ر،یمس  ن یدر ا  م،یروی م   ی زندگ

 کند:  ییمثلث شناسا نیا ق یاز طر

 سنجش حضور با ذهن  -1

 ی طلب کمال -۲

 نداشتن صبر  -3

 یکارها  نیکه ا  رساندی م  جهینت  نیترازو او را به ا  نی. اسنجدی طلبانه، بدون صبر و با ذهن مکمال   یذهنمن  یترازو

 موضوع است.   نیکه مربوط به هم دهمی دفتر سوم را خدمتتان ارائه م  ،یمعنو ی از مثنو  یات یاست. اب  هودهیب یمعنو

 18۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی شب  یگفتی اهلل م ی کی آن

 ی از ذکرش لب   شدی م نیریکه ش تا
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با زبان    ایدر شب دن  ییاست که با فضاگشا  ی. مقصود، انسان در راه معنوستین  ی موالنا از اهلل گفتن، ذکر زبان  منظور

  ر یدر مس  زی. مهران نکندی م  ی گفتار و عمل او را از جنس زندگ  د،یآی ذکر که از مرکز عدم م  نیو ا  دیگوی اهلل م   یزندگ

 او اهلل گفت.   یجابه   یو زندگ   دیرس ی اندک یمعنو شرفتیپ  کیبه  ی قرار گرفت و پس از مدت یمعنو

 1۹۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارگویبس  ی: آخر اطانیش  گفت

 کو  ک یهمه اهلل را لب نیا

ناچ  ک یتا    کهی زمان  مهران من   یزیدرصد  گفت،  اهلل  و  کرد  تجربه  را  نما  یذهنحضور  به    طانی ش  ندهیاو  کرد  شروع 

با ا«یصبری ب  ،یطلبمثلث »سنجش حضور با ذهن، کمال   یسازفعال  گفت: اگر من حضور را تجربه    نیمثلث چن  نی. 

صبر کنم تا آن را که    دیچقدر با  ابد؟یی خاتمه نم   یطور کل  به  میآن را حس کنم؟ چرا دردها  توانمی کردم، پس چرا نم

 برسم؟  ی عیتجربه کنم و به آرامش طب دیگوی موالنا م

 1۹1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تخت   شی جواب از پ  کی دیاینیم

 سخت   یبا رو ی زنی اهلل م چند

  قدر نیاآلن ا  دادی اگر پاسخ م   شنوم؟ی نم   یزندگ   یاز سو  یپاسخ  چ ی: چرا هدیگوی مهران در ادامه با آن مثلث م  یذهنمن

خودم و ناظر بودن    یهمه کار کردن سخت رو  نیبدانم ا  خواهمی . اصالً مگرینداشتم. صبرم سر آمده د  ی دگیدرد و همان

 .کردمی تجربه م ا ر لیهم دارد؟ اگر داشت من اآلن تبد یادهیفا
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 1۹۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل شد و بنهاد سرشکسته   او

 در خواب او خَضِر را در خُضَر  دید

 زار : سبزه خُضَر*

بالش    یخود را بر رو  یاریشد، سر هش  دیخسته و ناام  یذهنکه از سخنان من  یآن شخص  دیگوی نماد گونه م  موالنا

.  وگو کرد خود شروع به گفت   نیراست  شتنیبا خو  ،ی. در آن خواب پر از لطافت زندگ حضور گذاشت و به خواب رفت 

 شروع کرد به کار کردن در او.   یزندگ ،یوفان ط   یکردن ساعات  یناگهان مهران در خواب حضور رفت و پس از سپر

 1۹3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ ییاز ذکر چون وامانده نی: هگفت

 ؟ یااز آن کِش خوانده  ی مانیپش چون 

خود را    نیوجود راست  ییبایز  ن یبه ا  ی چه شد؟ تو که داشت  د،یگوی خود به مهران م   یاریو هش  ی رحس یبا زبان غ  ی زندگ

تو را قطع کرد! او تو را در شک    یذهنمثلث من  نی! ا؟ی قطع شد  یاتصال معنو   ن ی! چرا از ایکردی م  ی برداردر خود پرده 

 . «یصبری ب  ، یطلب. مثلث »سنجش حضور با ذهن، کمال یشد مثلثکرد! تو معصومانه گرفتار آن  مانتیانداخت و پش

 1۹۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جواب دیآی نم  کمی: لبگفت

 ترسم که باشم رَدِّ باب ی هم زان
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  را یهم نشدم، ز  ک یسمت تو نزداز وجود تو حس نکردم. من به   یز یمد ت چ  نیگفت من در ا  یذهنعنوان من به   مهران

  ترسم ی دارم که دوباره اهلل اهلل کنم. م  یصبر  گر ینه من د  ، یداد  ی . نه جوابدمیشنی تو را م  کیلب   یصدا  دیبود با  نیاگر چن

 بوده باشد.  دهیفای ب  امی جهد معنو  نیتمام ا

 1۹۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ماست ک ی: آن اهلل تو لبگفت

 ماست  کی و درد و سوزت پ ازین آن

 ها ی دگ یهمان  کهی از زمان   ،یاگذاشته   یمعنو  ریتو پا به مس  کهیزمزمه کرد: از زمان  نیمهران چن  یاریدر گوش هش  ی زندگ

خود    ی که تو گوش حس   ستیصوت ن  کی من    کیگفتم. لب  ک یمن به تو لب  ،یندازیها را بآن   یگرفت   میو تصم  یرا شناخت 

من    ک یتوست. لب  یمعنو  شرفتیپ  نیمن هم  کیشدن است. لب  هذوق تو به زند  نیمن هم  کی. لبیو بشنو  یکن  زیرا ت

 «،یصبری و ب   یطلب تو با مثلث »سنجش حضور با ذهن، کمال   یذهنمن  ن یاعتراف تو به جسم بودن مرکزت است. منتها ا

تا    کندی طلبانه زنده شود. او صبر نم کمال  خواهد ی . او م دینیبا ذهن من را بب  خواهد ی روزنة نور من را بسته است. او م

 من است.  کیتو لب  ارانهیو درد هش ازیذوق و ن نیکه تمام ا  یبدان  دیخاموش بشود، با

 1۹6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو یهایی جوو چاره هاله یح

 تو  یپا   نیما بود و گشاد ا جذب

که گاهاً تجربه    ی عیطب  یآرامش و حس شاد  نیا  یکنی : تو فکر م د یگوی مهران م  یاریخطاب به هش  ی در ادامه زندگ  و

ات را از من  بود؟ نه! تمام عملکرد خردمندانه  اتی ذهنکار من  ،یریگی م   اتی که در زندگ   ی خوب  مات یتصم  نیا  ،یکنیم

. قبالً  یکنیرا تجربه م  یی بایز  رونیو در ب  شودی م  یبه فکر و عمل تو جار  ی زندگ  ،یکنیفضا را باز م  ی. تو وقت یدار
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از اوقات    ی لیبد گشودم و نجات دادم. خ  جانات یه  ن یتو را از ا  یمن بودم که پا   نیو ا  ی بود  ن یو غمگ  د یشدت ناامبه 

  گذارد ی نم  یذهنو من   دیآی هم به چشمت نم   ی که داشت  یدیمف  یی جوآن چاره   ی و حت  ی شوی م  ی طلب ضلع کمال   ریدرگ

انتظار زنده شدن صددرصد    سنجد،یبا ذهن م  شوم؟ی پس چرا من صددرصد زنده نم  دیگوی . همش م یباش  مندتیرضا

 دارد و صبر هم ندارد. 

 1۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و عشق تو کمند لطف ماست   ترس

 هاستک یرب  تو لب ایهر  ریز

شده    تینهای که زنده و ب  ستیو منظور از عشق مرکز  هاستی دگ یها و هماناز کشش   زیو پره  زیاز ترس، گر  منظور

  ن یبنابرا  شود،ی م  انینما  های دگیاست، سپس عشق است که در فاصله گرفتن از همان  زیو پره  زیاست. پس ابتدا گر

عشقِ    ی سوبه ما وصل شده و ما را به  ییماست. گو  یاریهش  تیترس و عشق نهفته در وجود انسان، مانند کمند، در ماه

. اگر خداوند  است   ی ترس و عشقِ متصل شده به انسان، به گفتة موالنا لطف زندگ  ت یدو خاص  نی. اکشاندی م  تینهای ب

  ربه را در فرم تج  یزندگ   گاهچ یو ه  داد ی خود را از دست م  یانسان معنا  نهاد،ی را نم   زیو پره  زیدر وجود ما قدرت گر

و    زیو پره  زی. مهران با گرانستدی نم  وقت چ یرا هم ه  لشیو دل  دیکشی و درد م  شدی م  تیهوو تا آخر عمر هم   کردی نم

و   کندی خود کار م  یاست که هرلحظه که رو دهیکرده و فهم ییلطف را شناسا نیا ی تا حدود کم تینهای تجربه عشق ب

م  ای شن  ک یلب  د،یگوی رب  لبدیخواهد  هزاران  خداوند  البته  به   د،یگوی م  ک ی.  مهران  من   ل یدلاما  مثلث    یذهنداشتن  و 

  ست ین  نیا  هاک یلب  نیا  دنینشن  لی. دلشنودی را نم   کیاز اوقات لب  یلیخ  «،یصبری و ب   یطلب »سنجش حضور با ذهن،کمال

  ت ینهای ب  دیبا  ما. فقط  دیگوی م   کیلب  تینهای ب   ی. زندگ میشنوی که آن را نم  میما هست  نی. ادیگوی نم  کیلب  ی که زندگ

 .  میرا بشنو ی زندگ کیلب تینهای تا ب  میکن یی فضاگشا

 



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   آقا مهران از کرج  

 6۷۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیکه خصمم هم منم اندر گر من

 زیخ  زیابد کار من آمد خ تا

 و تمام مشتاقان گنج حضور   یاز جناب شهباز کرانی ب  سپاس 

 از کرج  مهران



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم الناز 

 با سالم و درود 

 8۴۴از برنامه 

 83۹تا   83۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، ابیات 

همه  بی قضا  هم  لطف  این  و  دارد  لطف  و  دارد  ظَن  حُسنِ  برخوردار  اش  آن  از  ما  که  چطور هست  ولی  است،  نهایت 

 !شویم؟نمی 

 83۴دفتر سوم، بیت مولوی، مثنوی،  

 گفت حق که بندگانِ جفتِ عَون 

 رانند و هَونبر زمین آهسته می 

 عون یعنی کمک *

 هون یعنی نرمش و فضاگشایی *

اند در روی زمین به آهستگی و فروتنی  گوید: خداوند فرموده است: بندگانی که مشمول یاری و عنایت حق قرار گرفتهمی

کند و نرمی  کند و آهسته است، و تأمل می که فضا باز می دارند. یعنی هرکسی گام برمی   «تسلیم و فضاگشایی»یعنی با  

دهند، کند. آنهایی که واکنش نشان می ن صورت خدا به او کمک می دهد، در ایشود، واکنش نشان نمی دارد، منقبض نمی 

 .توانند از خدا کمک بگیرندها نمی شوند، آن منقبض می

 

 



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم الناز 

 83۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پا برهنه چون رَوَد در خارزار؟

 جز به وقفه و فِکرَت و پرهیزگار

هر انسانی شبیه یک انسان پابرهنه است و زمین هم پر از خار است، باید دقت کنی که کجا خار هست که من پایم را  

که با دقت نگاه کنیم که مرکزمان عدم است یا یک جسم است. باید با پرهیز عمل کنی  گردد به این نگذارم. و این برمی 

گذاری، یعنی  د حرف نزنی؛ اگر این کار را نکنی پایت را روی خار می آیو یک کاری کنی که فکرت از عدم بیاید، اگر نمی 

ایستد و  دهند، بنابراین انسان می دهی و یا به شما گیر میشوی، گیر می رسی به یک کسی، با رنجش از او رد می می

  من »و    «های ذهنی شدگ شرطی »کند، این یعنی عجله نکردن، و اینکه از روی  اندازد و تامل می کند، وقفه می نگاه می 

 .عمل نکردن «دانممی

 836مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت، لیکن گوششان این قضا می 

 بسته بود اندر حجابِ جوششان

ام تو  وجود آورده مراقب باش این جهان پر از درد است، نَجوش! اتفاق را من به »دهد که  پس قضا این لحظه پیغام می

دار  جوشیم در هیجاناتمان. هر فکر من؛ اما گوش ما بسته است، چون دائماً می «کمکت کنمفضاگشایی کن بگذار من  

شود و زندگی را در الگوهای واکنشی مثل حرص و ترس و خشم و غم  کنیم یک هیجان در این بدن ایجاد می که می 

 .گیردندگی هیچ پیغامی نمی کنیم، پس گوشمان دیگر از زشنویم و اجرا می ها را می سرمایه گذاری کرده و حرف آن 

 



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم الناز 

 83۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اندها را بستهها وگوش چشم 

 اند جز مَر آنها را که از خود رَسته 

گیرد و همه  نمی  «آورم فضاگشایی کنوجود می اتفاق را من به »گوید بیند و پیام قضا را که می کسی حقیقت را نمی  هیچ

.  اند یا حداقل مرکزشان عدم است شان رها شده ذهنی هایی که از من کنند جز آن توفیق می با قضاوت و مقاومت جهد بی 

 !!!خواهد شما باید حواستان به خودتان باشد که فضا را نبندیدعدم کردن مرکز در این لحظه دقت خیلی زیادی می 

 838فتر سوم، بیت مولوی، مثنوی، د

 جز عنایت کِه گشاید چشم را؟ 

 جز محب ت کِه نشاند خشم را؟ 

برای این که بتوانیم از نیروی تبدیل کننده قضا برخوردار بشویم و پیغامش را بگیریم بایستی توجهمان خالص و تیز  

نبایستی همراه هیجاناتمان بجوشیم و واکنش   باقی بماند تا مرکزمان عدم شده و مشمول عنایت حق بشویم، پس 

خواباند، یعنی بایستی آگاه باشیم که اسبابِ ظاهریِ  یکتابینی یعنی  محبت نمی بدهیم. این هیجانات را هم چیزی جز دید  

لحظه را خود مسب ب یعنی زندگی بدین صورت چیده است تا منظور باطنی که واهمانش ما است محقق  رویداد این  

 .بشود

 83۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 توفیق خود کس را مَبادجهدِ بی 

 در جهان، َوال لهُ اَعلم بِالسَ داد 



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم الناز 

بیهوده در این دنیا هدر نشود، خداوند به راستی و درستی داناتر است. وقتی یک جسم    الهی که عمر کسی با کار و تالش 

ی  کننده کائنات و نیرودر مرکز باشد و با دید و عقل آن ببینیم کارافزایی خواهیم کرد، تنها چاره توکل به دانایی خرد اداره  

را   باید مرکز عدم  تنها  دربیاوریم  تبدیل کنندة زندگی سر  از روند  با من ذهنی  نباید اصرار کنیم که  قضا است یعنی 

 .شاءاهللناستایش کنیم تا بتوانیم عنایت زندگی را دریافت کرده و تحت جذبة حق قرار بگیریم 

 باسپاس 

 الناز

       



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم میهن از اصفهان 

 با سالم و خدا قوت 

 شمس موالنا  وانید 3۰۷۴غزل شماره  ۹1۵از برنامه 

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 یافروز مرا دل  ارِیآمد  مسل م

 ی روز یعشق داد مرا فضلِ حق، زه  چه

  ی. وقت کندیآفل و گذرا پاک شد متوجه شدم که فقط خداوند دل ما را روشن م  یزهایها و چ  ی دگیمرکزم از همان  ی وقت

دل که    ی دارد روشن  ی و چه عشق  کندیدلمان را روشن م ی زندگ  یو دل افروز  ی دلگرم  م یگسترده داشته باش یی فضاگشا

 یاریقل، خرد، و هشما ع  یو روز  دهدی نجات م   ی ده و توهم یاست که ما را از ذهن همان  ی و فضل وجود زندگ  تیاز عنا

 . شودی م ی زندگ

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 سرم برود، گو برو، مرا سر اوست   اگر

 ی دوزاز کُلَه و از سَر و کُلَه دمیره

برود    خواهدی گشوده شده م   یفضا  نیبا ا  گریدار دو ذهن من  ییو عقل جز  ی سر من ذهن  نیدرون باز شد ا   یفضا  یوقت

 های دگیبا همان  یدوزو کاله   یمن ذهن  نیمن از ا  گریسرم است و د  یبرو، مرا سر اوست و عشق و فضل او تو  مییگویم

 . رها شدم زهیو مقاومت و ست

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 به گوشِ من آورد و گفت در گوشم  دهان

 یاموزیب اموزمت،یب  ثیحد  یکی



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم میهن از اصفهان 

  ی خواهی نجوا کرد که م   ک یبه گوشم    ی کردم با ذات پاک زندگ   دا یذهن نجات پ  ی حاال که متوجه شدم و از سر و صدا  پس 

  م، یتسل ، یدرس خداوند روشن م، یو سر و پا گوش  میکه ما هم با تمام وجود تسل ،یریبگ اد ی دیبه تو بدهم، تو با  یآموزش 

 . انصتوا، اتقوا، قل تعالوا است

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 خونِ تو شود همه مُشک   یختن  یِآهو چو 

 یپوزتو ز ما به خوش  یبچر  یدم  اگر

  تیرگها  یخاموش شد، خون من ذهن  اتده یو ذهن همان  یکرد  دایخالصانه پ   یوجود  قتیانسان که ذات پاک و حق  یا  وتو 

  ی شاد  یو از برکات و فضل زندگ   یچریگشوده شده با مرکز عدم م  یختن شد و تو در فضا  یبه خون خوش آهو   لیتبد

 . یریگی و آرامش م 

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ؟ ی ننگِ جان و تن چه کش ،یاجانِ جان شده  چو 

 ؟ یچه اندوز ییحب ه  ،یاکانِ زر شده  چو 

ب   ی جان جان شد  ی وقت به  ابد  تینها  ی با مرکز عدم  م   ی زندگ  تیو  و هدا  یشو ی آگاه  از زندگ   تیو عقل  را    ی شعور 

معدن    گریچون تو د  ، یکشی و ننگ آنها را بدوش نم  یریگی نم  های دگ یو همان  ی از عقل من ذهن  ی کمک   چیه  گر ید  یریگیم

 .یرا در خودت نگه ندار یم توه ی حبة من ذهن  نیکه ا یو متوجه شد  یکرد دایپ یی فضاگشا

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 را  فانیمجلسِ خوبان بکش حر یِ سو  به

 ی بکن قالووز وان یخضر و چشمة ح  به



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم میهن از اصفهان 

به   یدل و با صبر و شکر و رضا همة انسانها را به مجلس انسانها ی حضور با روشن  یاریو هوش یی انسان با فضاگشا یا

و پربرکت است با ارتعاش    ی جار  شهیکه هم  یزندگ   یی کتایو    اتیدعوت کن و کمک کن که از چشمة آب ح  ده یحضور رس

 . استفاده کنند  یش یاند ی لحظه با فراوان نیعشق در ا

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی انگور ستین ست ده یلعل رس شراب

 یشِکَر خوز ن یا ست ینثار شد و ن  شِکَر

  ی دگ یکه از همان  ی رونیب  یشراب با شرابها  نیا  یول   رسد،ی هر لحظه م  یزدیکه متوجه حضور شد شراب ناب ا  ی انسان 

  قت یاست و حق  ی بلکه از طرف زندگ   ست،ین  ی و توهم  یشراب ماد  نیا  ی و شاد  ینیریها گرفته شده فرق دارد و ش

 . کندی مرکز عدم شده را مست م یوجود

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی است تو باز ی آتش ی کیو حرص   هوا

 یسوزی گزاف پر و بال را چه م  بپر،

  هوده یو تو ب  سوزاندی ها مثل آتش است که تمام وجودت را م   یندگیو هما  یو حرص من ذهن  ی نفسان   یهاو خواهش   هوا

زندگ   ی انرژ ا  ی زندة  باز هش   هان یرا صرف  تو  تمام    ییبا فضاگشا  ی توانی م  ی حضور هست  یارینکن.  از  و مرکز عدم 

 . دور باشد  های دگ یکه بال و پرت از تابش همان یو پرواز کن یها بپر یندگیهما

 3۰۷۴شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 که خلق ندانند بانگ را ز صَدا  خمش 

 یروزیرا ز پ  روزهیپ ی که دان  یی تو



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   خانم میهن از اصفهان 

عشق    ی تو ندا  یول   شنوند، ی چون آنها انعکاس صدا را م   شوند ی عشق را متوجه نم   ی صدا  یذهن  یهاباش که من   خاموش 

که از    یروزیها و پ   ی ندگیهما  روزه یکه ف ی و تو هست  ی شنوی گشوده م  یعدم شده با فضا  ی را با گوش جان اصل   ی زندگ

 . یدهی م  صیوجودت است را تشخ  یمرکز عدم و ذات و اصل 

  با سپاس فراوان

 از اصفهان  هنیم



 

 

 

863قسمت پیغام عشق   

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

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، 

 تهیه مجموعه پیغام عشق گروه 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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 ایمیل آقای شهبازی 
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