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544 پیغام عشق قسمت خانم شهین از کرمان  

 .و بزرگوار زیدوستان عز ۀ و بزرگوار و هم  زیعز یشهباز یبا عرض سالم و درود فراوان و خدا قوَّت خدمت آقا 

 ۲۹۷4 ۀ و غزل شمار  ۸۷4از برنامه  یمتن

 «جبران؛ »بده و بستان قانون 

 .نظر را بستان ایحضور  یاریپس بده و هش ی را به زندگ ی ذهن: منیمعنو جبران

 .عوض بپرداز ی : در عوض گرفتن دانش معنویماد جبران

  یذهن. اگر من رمینظر را بگ   ایحضور    یاریخدا پس بدهم و هش  ای  یرا به زندگ  ی ذهنهست که من  نیا  یجبران معنو  پس 

خرج    دیدانش با  نیگرفتن ا  ی در اِزا  کهاین  یعن ی  یجبران ماد  طورنیو هم  د،یرا نگه دارم دوباره به وحدت نخواهم رس

را در عوض    یاست؛ اگر نکنم موفق نخواهم شد، اگر جبران ماد  مالز  دنیبکنم. بنابراین وقت گذاشتن، زحمت کش  یماد

 . گرفتن دانش انجام ندهم، باز هم موفق نخواهم شد

  خواهند ی م  آوردی درم  اش سه یاز ک  یذهنکه من ی گرید هات یتوج ا ی دانمی م  ای ی ذهنو بهتر من  شتریبا شعار هرچه ب های لیخ

 . پا بگذارند  ریمختلف قانون جبران را ز یهاجنبه

از    یلی . علت شکست خدیخوری و شکست م  دیشوی موفق نم   ای  یدر هر کار  دیموفق بشو  شودی سبب م  ایجبران    قانون

دانش آن کار را ندارند؛ متأسفانه در کشور   ای  کشندی زحمت نم   یاندازه کافهست که به   نیعلت ابه  یها در امور مادانسان 

. اگر  اورندیدست بندهند و به   توانندی مردم معتقدند که م  یصورت   کیمتداول است. به    اریگذاشتن قانون جبران بس  پاریما ز

 .ضرر خواهند زد ی کار دست بزنند مسلماً هم به خودشان و هم به جمع نیبه ا

سؤال کنم    د یدادند، من با  یزیکه اگر به من چ رم یبگ م یتصم د یبا شود ی من مربوط مجا که به شخص به هرحال تا آن   پس 

خودم بوده. یا   ییخودم و از دانا  ی را گرفتم از زرنگ نیبدهم و حتماً آن را بدهم. فکر نکنم که حاال که ا دیآن چه با یدر ازا

  رم، یفراوان بگ  توانمی اِصرار بکنم و عوضش را انجام بدهم، آن موقع من م  دیبا  کند؛ی فرق نم   شیشخص دارد برا  نیاصالً ا
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قانون بده و بعداز آن بِستان از اول کائنات برقرار بوده، از اول خلقت انسان برقرار    نیواقع بشوم، و ا  گرانیو مورد اعتماد د

 .ردخو خواهند شکست  کنندی که اجرا نم  ی شدت کسان هم برقرار هست به  اآلنبوده، 

 :ی تعهد و هماهنگ قانون 

 .درون متعهد شو و تعهد را محکم کن و ادامه بده   ییقانون جبران به فضاگشا  یاجرا با

تعهد ما باز هم    زانیو م  ردیگی ما را نم  یجلو  زیچچیکه ه  یمصمم بودن به انجام کار  یجور  کیدرواقع متعهد بودن،    تعهد

به    د یو با  میحتماً متعهد هست  میگذاری م  یکار  ک ی  یاگر ما توجه، تمرکز و مداومت رو  ی عنیبه قانون جبران دارد؛    ی بستگ

لحظه    ن یاز اتفاق ا  کهاین به   می. ما تعهد دارمیمتعهد هست  یی برنامه و مرکز عدم و فضاگشا  نیکه به ا   میخودمان ثابت کن

از    دنیپر  ایو در معرض وسواس    میباش  رونیاز ذهن ب  می. متعهد هستمیاستفاده نکن  مانی ساخت زندگ  یعنوان ابزار برابه 

که    نیبه قانون قر  می. متعهد هستمیباشکه دائماً ناظر ذهن خودمان    میو متعهد هست  میریقرار نگ  گریبه فکر د  یفکر  کی

  ی معن  م؛یخوانی را م  شیحتماً شعرها  میو اگر به موالنا متعهد هست  م،یکنند نباش  یذهنمن   خواهندی که ما را م   ییهااطراف آدم 

اگر ما    نابراینخودمان را ببینیم. ب  رییتغ  دیبا  م یهست  ریی. اگر متعهد به تغمیکنی خودمان اعمال م  یو رو  میکنی م   دایها را پآن

اشتباه   میکار کن ی ل یندارد خ یو لزوم  میخالص بشو  یراحتبه  مانیو دردها ی دگیهمان ت یوضع نی از ا میتوانیم میکنی فکر م

 .میکنیم

مثالً اگر    د؛ ید  میخواه   مانی آثارش را حتماً در زندگ  می. پس اگر تعهد داشته باشکندی م  جابی متعهد بودن لزوم مداومت را ا

  بتیو غ  یی گوب یع  ، ییجوب یع  گر ید  شود؛ ی روابطمان بهتر م  یاز مدت پس   م،یهست  ل یو تبد  شرفت ی و پ  ییمتعهد به فضاگشا

نم   م،یکنی نم را کوچک  نکمال   گرید  م،ی دار  داشت روا  م،یکنی مردم  م  میستیطلب  پ  دانمی و مرض  بهبود  و    کندی م  دا یهم 

 .دینیبی م  یذهنهست که شما آثار بهبود را در وضع من  نیا اش ی معن یهماهنگ

 .ستین  ریپذامکان  ییکتای ی سوبه یذهندر حرکت از من  تی موفق یقانون جبران و قانون تعهد و هماهنگ  بدون
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 ۲۹۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی دلبر اشارت  یِآن دَم که دل کند سو

 ی و با سر اشارت سری سر رسد به ب  زان

  ی سو به   ستیصورت حرف نبه   یغام یپ  کی  یاشارت   ک یعدم،    ایکه دل ما هرچه باشد، چه از جنس جسم    دیگوی م  موالنا

ا  کند،ی م  افتیدر  یاشارت  کیبا آن، مطابق با آن،    سته یو سزاوار و شا  فرستدی م   یزندگ در خود ما حس و تجربه    نیو 

و همان را هم   میفرست ی م ی زندگ  ی سوبه  یسودمند و مؤثر  شارت ا ایارتعاش و   ک ی میکن ییاگر ما فضاگشا ی عنی شود؛ یم

 .میندار ی ذهنمن  یعنیاست  سری در سر ما ب  ن یو ا میریگیم

 ۲۹۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست بود لَکه به روزِ اَ ی زان رنگ اشارت

 ی به جانِ مؤمن و کافر اشارت  کآمد

  پس   دارد؛   یرنگی اشارت هست، هم رنگ اشارت ارتعاش دارد رنگ ب  کیاست چون    ی اشارت از آن نوع، رنگ  نیا  :دیگویم

بله! بلکه به زبان    میو ما گفت  ؟ی که تو از جنس من هست  دهینپرس  یس یانگل  ای  یدر روز الست خداوند از ما به زبان فارس 

به جان مؤمن و کافر    اآلناز نوع اشارت روز الست بود که    ست؛ یاشارت بوده، اشارت به حرف ن  کی بوده    ی سکون و خاموش 

 .کندی م یفضابند کهی کافر کس کند،ی م  ییفضاگشا کهی کس  یعن ی. مؤمن رسدیم

 ۲۹۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د یکه قهر و لطف کزان بحر دررس رایز

 ی و به گوهر اشارت ست یسنگ اشارت بر
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نوع اشارت است؛    کی به سنگ    رسدی از طرف خداوند م   ایاز آن در  یعن یقهر و لطف که از آن طرف    کهاین   ی برا  : دیگویم

 .است   گریاشارت د  کی مرکز عدم،  ی عنیمرکز جامد، به گوهر  ،یذهنمن  یعن یسنگ 

را به آن    تیارتعاش جسم  یجسم هستم و زندگ   ایمن از جنس سنگ    دیگوی م  فرستدی م   یکه به زندگ  ی اشارت  یذهنمن

من گوهرم، مرکزم عدم هست و عدم نگه    د یگوی هست م  مرکزش عدم   کهی پس جسم بمان! اما به کس  دیگوی م  دهد، یم

 .دیآی م نیبه ا  گریاشارت د  کیو متعهد به عدم هستم،  دارم یم

 ۲۹۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 باش  ش یکه بر حالِ خو ست، یسنگ اشارتبر 

 ی اشارت گر یگوهرست هر دَم،  د بر

من را شفا    یمن را نجات بده، دردها  ایخدا  م،یو به زبان دعا کن  مینگه دار  دهیهمان  ی عنیمرکزمان را سنگ    میتوانی نم  ما

من درد    :دیگوی م  کند،ی م  یگریاشارت د  کیبه زبان سکون مرکز شما با خداوند    کهاین  یبرا  شود؛ ی نم   یزیچ  نیبده، چن

 .گوهر باش، فضا را باز کن د،یخواهی نم  قتاًیپس اگر حق خواهم؛ی نم من درد  :دیگوی زبانمان م ورن یهستم، از ا

 ۲۹۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بَند اوست  و آن نقش  ی سنگ کرده نقش  بر

 ی نقش ز آزر اشارت یِ لحظه سو هر

در ذهن    یعن یاست، بند آن    یذهن   ریاست، تصو  یذهنبسته شده و آن نقش که نقش من   ی نقش  ک ی  یذهنسنگ من   بر

  ی انسان با انسان؛ انسان نیهست فرق ب  نی ا  کند،ی نم ییفضاگشا  کند،ی است، چون هر لحظه مقاومت و قضاوت م یزندان 

لحظه  به است و در تو لحظه  ی نقش تو باق  نی تو سنگ باش؛ ا :دیگوی خداوند م پس  .که رها است  ی انسان  که در بند هست، 

 .میکنی م د یما نقش را تجد
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ابراه  ا یدرواقع عمو    آزر هر لحظه با مقاومت    ی عن یاست،    یذهنتراش بوده است، منظور از آن همان منبوده، بت   میپدر 

 .که مرا سنگ نگه دار میفرستی م ی به خداوند اشارت  یعن ی م؛یشوی لحظه سنگ م ن یاتفاق ا  دربرابرِ

 ۲۹۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اشارت، گُداخت او  د یدر گُهَر رس چون 

 ی چه مُنَوَّر اشارت  ن،یآفر اَحسنت، 

  تیداغ شدن دو خاص  نیو ا  شودی به گداختن، داغ م  کندی شروع م   رسد ی به گوهر، به مرکز عدم م  ی اشارت زندگ  یوقت

  یهم گرما  م،یشوی صورت ما حضور ناظر م ن یدرا  م؛یشوی م  زیتابش عشق. ما شناسنده و مم  یک یعشق    یگرما  ی کیدارد؛  

 .اشارت ن یو احسنت به ا نیآفر دیگوی و م میشناسی و هم م میکنی عشق را حس م 

 ۲۹۷4 شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 از گداز کرد گُهَر صد هزار جوش   بَعد

 ی از تَفِ آذر اشارت دیرسی م چون 

  یی عشق و خرد شناسا  یو گرما  کندی مرکز عدم شروع به داغ شدن م  نیا  :دیگوی آتش، آتش عشق است. م  یعنیآذر    نیا

بلند م  با من   نیا  زند،ی و صدجور جوش م   شودی از آن  نم   یذهنصدجور جوش  من    دیگوی م  یه  یذهنمن  رد،یگی صورت 

که متعهد به    یرها کنیم، چون وقت  مانیهای دگیو همان  مانیدهاخودمان را از در  میتوانی و عقلش، ما نم   یذهنسنگم، با من 

چون هر    م،یشنوی که من سنگم، خوب همان ارتعاش را هم م   میفرستی م  غامیپ  یه زندگ هر لحظه ب  م،یهست  یمرکز سنگ

  م یدهی م  وزبر  ی. هر رفتار میریگی ظلم م   میظلم بورز  م،یریگیمهر م  میمهر بورز  م؛یریگی همان را م  میفرستی را م  یزیچ

 .میریگی همان را م
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 ۲۹۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و بحر گشت و جهان در جهان گرفت  دیجوش

 ی اکبر اشارت زدِیآمدش ز ا چون 

 د، یآی عشق م   ،یعشق، شاد  یگرما  ی شد و افتاد. وقت  ییشناسا  یعنیسوخت؛    های دگ یشد، همان  تینهای و ب   دیجوش  :دیگویم

 .مینخواه  گرید م،یریبگ میخواستی ها م را که از آن  یزیو چ های دگیهمان میکه بتوان میالزم را دار ی توان و شاد نیا

 ۲۹۷4 شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ن ید و شمسِ  زیز تبر ست یرا اشارت ما

 ی تشنه را ز چشمه کوثر اشارت  چون 

که به    ی هم از خدا و هم از انسان   ی عنیخدا زنده شده    تینهای که به ب   ی کس   نیو شمس د  زیتبر  ، ییکتای  یلحظه از فضا  هر

  ت ینهای و ب  فراوانی تشنه، من چشمه   یذهنمن  یا  :دیگوی م  د،یآی ارتعاش م  د،یآی خدا زنده شده به ما اشارت م  تینهای ب

  ی عنیخدا    ت یو ابد  تینهای انسان زنده شده به ب   یعنی  یزیلحظه شمس تبر  نیا  .از من آب بخور  ایخدا هستم، ب  ت یّو ابد

  ، ی سوزی م  یدر درد دار  دیگوی و م  ردیگی اشارت را م   ن یدارد ا  یذهنکه من  ی کند، و هر لحظه انسان  ی موالنا ما را دعوت م

 .بخور و آزاد شو  ریرا بگ  ات یاز موالنا آب ح ایب

کامل را آرزومندم    ی تندرست  شانیبرا  شهیو بزرگوار هستم و از خداوند هم  زیعز  یشهباز  یممنون و سپاسگزار آقا  تینهای ب

لحاظ  و هم به   یلحاظ معنوکه برنامه گنج حضور را هم به   یو بزرگوار  زیممنون و سپاسگزار دوستان عز  تینهای ب   نیو همچن

 .کنندی م یاری یماد

 احترام،   با

از کرمان ن یشاگردتان شه
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  ۲5۰۲ ۀ، غزل شمار ۸۸۶ شمارۀ ۀ با سالم. برنام

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ی دار  یتو را: گر تو دل   دیگو  یدل هم رِیام

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

و برکات    ریو سرشار از خ  سببی ب   یکه آن دل، تنها سزاور به شاد  میدار  ییاکبری  عرشِ   ۀاندازبه   یها دل ما انسان   ۀهم

که با فاصله گرفتن از    میشو  زار یو از نان و جامه ب  میباش  شیخداوند است. پس فقط عاشق اصل خو  ی و عشق و مهربان

  نیجمع و به ا  نده،یگذشته و آ  ی عنی  یچگونه از زمان روانشناخت  دید   میعشقِ درون، خواه  یبو  دنیخود و با شن  یذهنمن

 .مینیگزی سکونت م  ابدی ۀلحظ 

و  مینیبی کننده مزنده  یزندگ  ک یرا از جنس  هستی کائنات ۀشده و هم ک ینزد اربسی  خداوند  با  ما عاشقانه  ۀرابط گاهآن

  چ یکه ه  ی رونیب  یهادر خواسته   کهایننه    باشد،می   ما  ۀشد ی دل خال  نیدر هم  یزدیکه تمام برکات ا  میدار  نیقی  گرید

 . ندارند  یل یاص  یشاد

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ینَد عشقِ تو خَبّازرا گر قَحطِ نان باشد، کُ  تو

 یکنَد عشقِ تو دَستار ،گشت دَستارت  گُم وگر

حالت نگران    نیدر ا  م،ینیبی م  ابیرا کم  زیچذهن همه   دیو دائماً با د  میندار  ی که آب زندگ  م یدید  های دگ یدر همان  اگر

 .کندی م یما خَبّاز یکه عشق او برا  میتنها به خدواند اعتماد کن ، یقلب تیَّ بلکه با ن  م؛ینباش زیچچیه
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 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 و خودکامه  اریّخوش و طَ  جامه،ی و ب   نانی ب نیبب

 ی زَنگار وانِیا ن یها را بَررا و جان  کیمال

اغ  ش یاند خوهمچون موالنا و بزرگان، توانسته  یاده یبه حضور رس  یهاکن که جان   مالحظه به    یاریرا از هر  پاک و 

  م،یکن  ییو مرتب فضاگشا  میرا درآور  های دگ یلباس همان  یعنی  م،یشو  جامهی و ب  نانی برسند؛ ما هم اگر ب   ی زندگ   یکامران

 .میاافته یدست  یزندگ  یاقعو  ی به پرواز درآمده و به خوشبخت سبب ی ب  یبه شاد

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ی شود آزاد و مُسْتَغن  ی فُرن  نیلوت و از نیز چو 

 ی و زار شهیدگر اُفتد تو را اند   یمُلک  ی پ

و    ده یبه عقب کش  ارانه یگاه خودشان را هشمطلع شوند، آن   گرید  یاریبه هش  یذهنمن  یاری از هشریها به غانسان   اگر

  روند یم  گریمُلک د   یپ   صورتنیدرا  خواهم؛ی نم  یزیچ  گرید  یتیکه من از جهان فرم عار  برندی ظن به خود م تنها سوء 

  ار یوصال    تنها در غمِ  شانی و زار  شهیو اند  کنندی آزاد م   یتا حدود  یدرد آگاهانه خود را از تعلقات ماد  دنیو با کش

 .ماندیم

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ی روحان ارِی  دیایب ، یدربندِ نان مان وَگر

 یاریکردنش  یاریکن، نَ یاری : که دیرا گو تو
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بارها    یروحان   اریگرفتار که نشده بودم؛ اما آن    یرونیب  یهادر بندِ نان   اریچه بس  امی ذهنام، در جهلِ مندر گذشته   قتاًیحق

لحظه    نیکه او با جان و دل، مرا ا  دانستمی ! چه مزانیمن از او گر  ی ول   آمد،ی و بارها از سر لطف و صداقتش به سراغم م 

 .باش ی آشت یدرونت را باز کن و با اتفاقات زندگ  یکه فضا خواند یم

باطل،    ال یخ  ی . زهشودی م  افت ی  زها یدر چ  یکه زندگ   انداختم،ی م  ری خود را به تأخ  ،یذهنمن   یهایگرله یمن مُدام با ح  اما

 .ساخته نبود  یکمک  چیکه از او ه یعاجز  یذهناز من گرفتم؛ی کمک م  یو از چه کس ی متک ی به چه کس

خواندن اشعار موالنا    ایو    یادهیبرگز  امبریپ  ی حت  ، یکسچیاز ه  دیکه نبا  افتمیاهلل وقت[ درمع  لی  در]   عدم،به شکرانه    حال

 .رمیکمک بگ

فقط    د،یآی که او به کمکم م  نم،یدَم حاضر بنش  نیدر ا  ی به دامانِ زندگ  دنیتنها با چسب  رم،یگ  ی آموختم اگر در بندِ هر نان  

 .راندیرا به کناره م امیذهنو من  تکفای  مرا حق، نگاه جذبه    کیبا 

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 عشق از خارا کنَد چشمه روانْ ما را   یِعصا

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

  یکه عصا  می ما شاهد و فُرقد  رایز  م؛ی شوی ساکن م  یابد  تینهابی لحظه    نیما به ا  ، یعشق اله  یبا برداشتن عصا 

  روان   آبتنها چشمه    ی اریو از آن هش  سازدی سفت و سخت ما را نرم و خُرد م   ذهنی منخاره  چگونه سنگ   ی عشق اله 

  ی زیچ  کهاینو نگران از    ی دانی را ضرورت م   یزیو هر چ  ی مع که پُرط  رمیناپذیریس  یذهنمن  ی پس ا  زد؛یری م  رون بی  به 

که    میاآورده   مانیا  ش یخو  توانمندی  به  عدم که ما به شکرانه    نی دم خاموش بنش  ک یشود، حال    دتیعا  ادیز  ایکم  

  ده یتو دست کش  ی. اکنون با همکارمیاز حد تو بر حَذر شوش یب  یها ی خواه اده یو از ز  مینیدو فکر را آگاهانه بب  نبیفاصله  

 .یو بال ما را نکشان   یبدبخت ی سوبه   نیاز ا  شتریتا ب
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 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 کند البه  کیسخن در دل مرا هر   زدیر فرو

 یاریخَمُش مانَم ز بس م،یاوّل من بُرون آ که

با زبان   خواهندی و با البه م  زدیری ها در دلم فروم سخن  نیام و هرکدام از ابرده   یی بو  ش، یخو  ی وجود  قت یکه از حقچرا

 ؛ یکن، اما به ما آموخت  انیشوند که اول مرا ب  انیب  گرید یذهن طور

 ۲۰۶۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ست و گفتن همچو جُبحر ی شخامُ

 و را مَجو تو را، جُ  دیجوی م بحر

نبا  یبرا ه  دینداشتن سخن  نم   یهادارم، سخن   نیقی بترسم چون    زیچچیاز  با  دلم  در    ن یدر سرزم  م یهادانم ی نهان 

 . دواریتقل یهابا دانسته یذهنکشف خواهند شد؛ نه در گفتارِ من  یکیی ک یدرونم،  یهاناشناخته 

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ی جار ی الْحُسْنَ ف تُ یْصاحِبَ الدّارِ رَاَ ایاَال 

 ی نُورُهُ نار  یطَفّ یُناراً  نَنایْبَ فَاَوْقِدْ 

  ت ینهای لحظه ب  نیدر هم  ییتنها با عمل فضاگشا  !اما چگونه؟  ام؛ده یخود د  یگیرا در همسا  ییبایصاحب خانه، ز  یا

را خاموش و    میبرافروز که نور آن ،آتشِ دردها  یما آتش   انیم  ،یزندگ   ی ا  پس   !و نرفتن به ذهن در دل اتفاقات  یابد

 .سرد کند
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 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 د یگو ی به گوشم پارس  م،یگو ی هم یچو من تاز

 ؟یآری سو نم نیکردم که رو ا یبَدخِدمت  مگر

سرزده    یمگر از من کوتاه  م،یگوی نم   یو به زبان فارس   میگوی م  یشعر را به عرب   ی: وقتدیفرمای موالنا به خداوند م  جناب

 !؟ییگوی نم  ی گفته و به فارس  ی که شعر را به عرب 

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 انعامِ عامِ او   یمَهْ رو، ول  ی جُرم ا  ینکرد

 ی عار ی سازد، که تا نَبْوَد کس   یگُل  یهر باغ  به

اما    است؛یو گو  نیریش  ی هم زبان  اریبس  یسر نزده است و زبان فارس   یمن! از تو گناه  یروبایز  ی: اندیفرمای م   خداوند

از خِرد    یبکارم تا آن گل هم با درک  ییبایز  یگل   کی  ی که در هر گلستان  کندی م  جابیا  گونه نیا  امی زدیبخشش و لطف ا

 .داشته باشد  یواقع  ی رسانخدمت   یندگ بهرمند و در راه ز  سببی ب  ی به شاد  اشی و آگاه

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ی غالمان دارد او زنگ ، یغالمان دارد او رُوم

 یبه هِندو و به تُرکار دیبنما ی نوبت رو  به
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پس    کند؛ی غالم به نوبت، در خدمت او کار م  نیا  یکه هر دو  ،یزَنگ   یگریو د  یغالم روم  ک یدو غالم دارد؛    خداوند

او   ینیریدرونمان باز شده و با ش یفضا م،یبه جهان فرم ندار لیو م میشوی و قضاوت م  مقاومتی که ما در ذهن بیزمان

 .می شوی م بایو ز نیریبس ش

  م یشوی او م  یها هم غالمِ زنگ وقت   یخودش متمرکز شده است؛ اما گاه  یاریشه  یدائماً رو  یغالم تُرکار  نیا  رایز 

  میدهی نشان م  یازمندیاعالم ن  های دگیدر همان   ذهنیمن   با مقاومت و قضاوت کردن به جهان فرم رفته و با خواسته  یعنی

 ز یپره  رایز  م،یر یگی او را م   ییروزشت   یذهنمن   یرفتن و با تلخ   راههی و درونمان منقبض و سفت شده و در آخر با ب

 .میشو  داریرا خوب دانسته و ب یار یدو هش نیفرق ا کهاین مگر  ستین نیکار خداوند جز ا میاما آگاه باش م؛یندار

 ۲4۶5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه یدم س ک یماهم کند  یالحظه 

 ه کار اِل ن،یا  ریچه باشد غ خود 

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 اَنْدُه  ش یَغاُلمِ زَنگ ، یشاد  شیَی غُالمِ روم

 یآن را دهد فرمان و ساالر یرا، دَم  نیا  یدَم

است. و    یذهنکه اندوهِ من  ست یو ظاهر  یرون بی  پوسته  ی و غالم زنگ  ستی ما، اصل ماست که شاد  ی غالم روم  پس 

  یی دم با فضاگشا ک یکه  کشاند؛ی وسو مخودمان به آن سمت   درونیو خواسته  لیما را با م یاریشه نیدم ا خداوند هر

م   یغالم روم دم  م،یشوی او  زنگ   یبا فضابند  گرید  یو  اخت  نیبنابرا  او؛  یغالم  و  انتخاب  ما    اریقدرت  در دستان خودِ 

  م؟یدو غالمان توجه کن  نیاز ا  کیکدام  ،یریپذت یو حس مسئول رفتنیکه با پذ باشد یم
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  ابدی  لحظه   نی بودن در ا  میکه فقط و فقط با تسل  میریو خردمندانه بگ  ی جد  میلحظه به بعد تصم  نیچه بهتر که از ا  حال

 .ینه غالم زنگ   م،یاو شو ی غالمِ روم

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 آفتاب و مَهْ  فِینَبْوَد، حَر نیزم یِهمه رو

 ی تار نیزم یِروشن شود، رو نیشب پُشتِ زم  به

  م یاما آگاه باش م؛ینیب  ترارانه یرا هش  یذهنمن   یاریاز هش  یاه یال   کی  م،یاتوانسته   یی ما با قدرت استعداد فضاگشا  دیشا

از آن باال به   نی بنابرا ست؛ ی فکرها پنهان شده باق رینشده؛ مثالً دردش در ز  ییدر ما شناسا یذهنمن هایجنبه   که همه

ما، واقعاً هنوز روشنِ روشن    نینه! زم شده است؛  روشن  نیزم  یکه همه جا   رسدی به نظر م  طورنیا  م،ینگاه کن  نیزم

مهربانم!    یخدا  ی ا  صورتن یدرا.  در وجودمان هست  ی دگ یمانده چون هنوز همان  ک یما تار  نیزم  یهاقسمت   ک یو    ست ین

 .یرا درمان کن امی ذهنتارم را روشن و درد من نیفکان تو سپرده تا خودت زمخودم را به کن   ،ییتنها با فضاگشا

 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 نیروزِ آن باشد، فِراقِ آن، وصالِ ا ن،یشبِ ا

 یماریزِ صِحّتها و ب گردد،ی در دور م   قَدح

  ، یذهنپس با فعال شدن من  ست، یحالت روز ماست و اگر روز ن  نی در ا  ست،یخاموشِه و فعال ن  یذهنکه شبِ من یزمان

 . شودی ختم م  اریبه وصال  یذهنما از من  ییپس جدا م؛ینیبی شبِ ذهن را م

با بستن فضا    ای ،یمند شوبهره  ی سالمت  یعنی هابا گشودن فضا از صحت  ؟ یاز قدح بگرد کی دور کدام   یخواه ی م  حال

 !؟یدرد و رنج بکش  ،یذهنمن  یماریاز ب
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 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 طاحون  نینوبت، مَبَر گندم از ی گَرت نَبْوَد شب

 ی او جار  یِکه نَبْوَد جو ینیب  ایآس اریبس که

گله و   چیبا ه یعنینَبر؛  کسچ یه شیجنابِ موالنا جدا نشو، گندم را به پ ابیاز آس شود،ی گندمت آرد نم یمدت  یبرا اگر

 که چگونه؛  دانمی من م  دیگوی م ی زندگ یعنی که او کن چرا ینشو، بلکه صبور نیخشمگ  یتیشکا

 ۳4۷ شمارۀ   یرباع  ،یمولو

 گردان کُنمت یایسرگشته چو آس

 گردان کُنمت  یگَردان چو گو سری ب

 :دیگوی بهم م ی و زندگ کنمی زده عمل مشتاب م،یهادانم ی او و م یصبری بنده بازم با ب اما

 ۳4۷ شمارۀ   یرباع  ،یمولو

 دَرسازم ی بروم با دِگر یگفت

 کُنمت ران یزود و یهر که بساز با

نهفته    یاریرا که در مغزِ هش  شاییبایز  یعنیچه بهتر که خاموش باشم تا او ما را از پوستِ سخن درآورد و نغز    پس

 .کند داریاست پد
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 ۲5۰۲ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 مَغزش را  نَغز یچو من قشرِ سخن گفتم، بگو ا

 یو دُربار  یدُرافشان   اموزدیب ایتا در که

 احترام،  با

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

ازطریق ایمیل به  توانید 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، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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