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797 پیغام عشق قسمت آقا فرشاد از خوزستان  

 با عرض سالم 

 «پندار کمال»

 .شک کنم  امیذهنبه من  ی لی به پندار کمال صحبت شد و باعث شد که خطور مفصل، راجعبه  ر،یاخ یهادر برنامه 

 کهن یاست، از ا  ی بافال یخ کی است،   یذهن ریتصو  ک یفکر است،   کی پندار هست،   کیچه؟ پندار کمال،   ی عنیکمال    پندار

بق  ی آدم کامل  کیمن   پندار کمالِ    نیهستم. هم   گه ید  زیچ  ک یمردم فرق دارم، خاص هستم، اصالً من    هیهستم، من با 

 .دهدی م ی و مرتب مرا باز ختهیکل آرامش مرا به هم ر ی توهم

 !نکند بد برداشت کند؟  د،یآی خوشش م  ایخوب گفتم؟!  آ  ایآ گمی م ی نفر بدهم، ه ک یبه  ی امیپ ه ی خوامیم

تصورشان از خودم را خراب    د ینبا  نیهستم، پس بنابرا  ی ادهیآدم فهم  ی ل یمن خ  کنندی م   الیخ  هی که بق  کنمی فکر م   اش همه

  خواهد ی ات دلم ماوق  ی. اصالً گاهترسمی از اشتباه کردن م  جهینت. درشودی بسته م  میبه پا  یذهنمن  یآبرو  جهینتکنم. در

  توانم ی نم  گذارد،ی نم   یذهنمن   یآبرو  نیا  یندارم، ول   ی مشکل   چ یرا که ظاهراً بد است را بکنم و با بد بودنش ه  یکار  کی

 .باشم امی خودِ واقع 

پندار از کجا   نیواقع ادارد. در ی مختلف یهاما را در برگرفته است و حالت  ی گسترده است و کل زندگ یل یپندار کمال خ نیا

  ی دگ یخاطر داشتن آن همانپندار کمال هم از خود به   ک ی  م،یدار  ادیکه ز  ی دگیما. ما از هر همان  یهای دگ یاز همان  د؟یآیم

 .است  ی دگیارزشمان به آن همان میکنی چون فکر م  م،یدار

 :مثال چندتا

داده و با همة    لی خانواده تشک  رد،یگیو توجه هم م  دییانش دارد، تأدارد، پول دارد، د  زیچساله، همه  ی جوان مثالً س  کی

  ی خوب   ی که عجب زندگ  ندیگوی شخص و همة مردم م  نیا  خود   .رسدی به نظر م  یعال   زیچاست، و خالصه همه  دهیهمان  هانیا

   زنند؟یحرف را م  نیا چرا   .دارد و حتماً خوشبخت و شاد است 
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شخص چون با    نی که ای صورت . درهاستی دگ یهمان  ن یدر داشتنِ ا  ،یو شاد   ی زندگ  ، یارزش، خوشبخت  کنندی چون فکر م 

  ست، ین  تیفیباک  ات ی و زندگ  ی تو درد دار  ندیاگر به او بگو  ی است، پر از درد است و آرامش ندارد. ول   دهیهمان  زهایچ  نیا

داشتن پول و دانش    ،یو خوشبخت  یکه مالک شاد  دیگوی چون با خود م  رود؟ ی بار نم   ری. چرا زرودی بار نم  ریز  وقتچیه

 .دارم   یخوب  ی کامل هستم، پس مشخص است که زندگ  هان یا ی است که من تو

  ک ی و متوجة میفضا را باز کرد م،یخودمان کار کرد  یبا موالنا و گنج حضور رو می. اومدمیهست یطور نیحاال، ما هم ا  بوخُ

  م، یزهرمار بود و پر از درد بود  میکردی که ما م  ی که اون زندگ  مین موقع متوجه شد. او میشد  ی حال خوبِ واقع  کیو    یشاد

متوجه    م،یداشته باش  زییاگر ما تم  یعنی.  ه یبد چ  ی خوب و زندگ   یفرق زندگ  میدیمفه  م،یکرد  دایپ  زییقدرت تم  نیبنابرا

 .کندی است، ضد حضور است، اصالً ما را نابود م  یزندگ  یِپندار کمال ضدِ شاد نیکه ا میشویم

د  کی است    کهنیا  گریمثال  همان  ی شخص  ک یممکن  درد  بگو  ده یبا  باشد.  داشته  آن  از  کمال  پندار  و  اصالً    د یباشد  که 

  اد یکه از آن ز  یدگیهمان  نیدر ا  خواهدی . چرا؟ چون مکشدی مثل من درد نم   کسچ یه  ست،یجهان ن  نیتر از من در ابدبخت 

 .میندار زییقدرت تم کهن یبه ا  گرددی باشد، باز هم برم نیدارد، برتر

 :دیگوی موالنا م  اما

 ۳۲۱۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یب جِمُعْ نیتو ا زِ تا

هم    تیپندار کمال. پندار کمال با ما به معنو  یی شناسا  یبرا  میزحمت بکش  یل یخ  دیبا  م،یبکش  ارانه یدرد هش  یل یخ  دیبا  یعنی

 .دیایممکن است، ب
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و توجه از    دییو توجه هستم. فکر گرفتن تأ  دییبا تأ  دهیدارم و همان  یذهن من  کنم،ی خودم کار م   یمثال، من شخصاً رو  کی

پندار کمالِ من، دشمن حضور من    ن یکه ا  شومی . خب اگر من فضا را باز کرده باشم، متوجه م دیآی م   میو موالنا برا  تیمعنو

خودم    یکه با پندار کمال برا  شومی . متوجه م کنمی موضوع را درک م  نیا  نبود  یاست، دشمنِ حال خوب من است و جد

نداشته باشم، باز    زییاگر فضا را باز نکنم و تم  ی ول  .کار مرا فاسد کند  یذهنمن   دهمی اجازه نم   گرید  ن ی. بنابراگذارمی تله م

 .بر من مسلط است   یذهنو پندار کمال و ناموس من   یذهنو توجه است، و باز هم من  دییدر تأ  یکه خوشبخت  کنمی مهم فکر  

من    دیگوی . آن شخص مداندی باور را ندارند را دشمن م   نیکه ا  ی است و کسان  دهیباور همان  کینفر با    کی  گر،ید  یمثال

خوب    ی لی خ امی ندارم و زندگ  ی درد گونه چ ی دارم و ه ی خوب  اریبس ی گو زند  کنمی هستم، قانع هستم، و خدا را شکر م ی راض

 . است

  ان یطغ  اش ی ذهنلحظه ممکن است مندارد و هر  ی تهِ جو  نِیباور است و آن شخص سرگ  ک یدر قالب    هان یا  ة هم  ب، وخُ

را    هان یا  ی ول   شود، ی بر جهان م   یذهنتر باعث تسلط من است، از همه مهم   نهیو ک  ی کند. آن شخص درونش پر از دشمن 

 .ندارد   زییتم  یذهنکرد. عقل من   یی شناسا  شود،ی نم   یذهنمن   عقل دهد. چرا؟ چون در خرافات است و با    صیتشخ  تواند ی نم

 :حلراه  ان،یاما در پا و

 :د یگوی از دفتر چهارم م  ۱۳۲7 تیدر ب موالنا

 ۱۳۲7 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یقف ز قصّابان بُد گر وا  گاو،

 ؟ یان شدکّن دُآبد شان یا یِ پ  یکَ
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 ۱۳۲۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سُپوس   شانی ا از کفِ یبخورد ای

 از چاپلوس؟  شانرِ یش ی بداد ای

  ر یو ش  خورد ی صورت علف نمن یاتا او را بکُشد و گوشت او را بفروشد، در  دهدی که قصاب به او علف م  دانستی گاو م   اگر

که    میدانی نم  م،ی کنی به خودمان ظلم م  میدار  ،یذهنمن   یو پندار کمال و آبرو یذهنکه با من  میدانی ما نم  یعنی  .داد ی هم نم

 .میخوردی جهان را نم نیا یزهایعلفِ پندار کمال و چ  وقتچ یوگرنه ه  م،یشوی م  یذهنمن یِ قربان  میدار

خودمان    یرو  میخواهی ما دارد، که م  تیبه طلب صادقانه ما دارد، جد  ازین  نی. بنابرادیآی بازشده م   ی از فضا  ص یو تشخ  زییتم

 .کند یی بازشده، مرضِ پندار کمال و عواقب آن را شناسا ی تا آن فضا م،یو فضا را بدون ترس باز کن میکار کن

 : که میبه آن گاو داردفتر چهارم، راجع   ۱۳۲9 تیادامه، در ب در

 ۱۳۲9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یعلف هضمش شد  یک  ،یبخورد ور

 یعلف واقف بُد   ز مقصودِ گر

چگونه ممکن بود که آن علف را    دهند،ی که به چه سبب به او علف م  دانست ی و م  خورد ی آن گاو، تازه اگر علف م  دیگویم

صورت فکرِ پندار کمال  ن یادر  کند،ی خارج م   ی که پندار کمال، ما را از حضور و شاد  م یما اگر اآلن درک کرد  ی عنی  هضم کند؟ 

و حواسمان جمع است که هروقت    م ی. کامالً مراقب هستمیدهی رو نم   ی ذهنو به من   میهست  یو کامالً جد  میکنی را هضم نم 

 .میو فضا را باز کن میکن یی کند، آن را شناسا ارخود ک  دانمِی خواست با پندار کمال و م  یذهنمن

که    شوند ی شدند و باعث م  بیهم ترکسرپشت  ت ی، پنج ب9۰9پندار کمال است. در برنامه    یی، برنامه شناسا 9۰9  برنامه

 :اند از، عبارت ۳۲۱۶تا  ۳۲۱۴ ات یول اباول از دفتر ا  تی. سه بمیکن یی پندار کمال را در خودمان شناسا  میبتوان
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 ۳۲۱۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کمال  ر ز پندارِ بتّ ی تلّعِ

 اللدَ و ذُ ی تو ا  اندر جانِ  ستین

 ۳۲۱۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یاز دل و از د

 رود   رونیب یب جِمُعْ نیتو ا زِ تا

 ۳۲۱۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستده ب  یریخانَاَ  سی ابل علّت 

 فسِ هر مخلوق هست در ن ،مرض نیو

 :۳۲۴۰ تی چهارم از دفتر اول، ب تیب

 ۳۲۴۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یدناموس را صد من ح ، حق کرده

 دیبسته به بندِ ناپد ی بس یا

 :یاز دفتر پنجم مثنو ۵۵۰ ت یپنجم، ب تیب

 ۵۵۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُنَد ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یِزنده سو نَفسِ 
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دارد،    یذهنکه من   ینوع مرض است و در هر انسان   نی: که مرضِ پندار کمال، بدتردیگوی به ما م  ت یپنج ب  نیخالصه ا  طوربه 

  یپندار کمال و آبرو  نیا  بِیکه ترک  شود ی م   یذهنمن   یِآبرو و ناموس بدل   کی  جادیپندار کمال باعث ا  نیوجود دارد. و ا

زحمت    یل یخ  دیکار با   نیا  یشود و برا  ییحتماً شناسا  دیاست. پس با  یخرابکار  ال و در ح  زندی مدام به ما ضرر م  یذهنمن

   .میبکش

  ی به خود من کمک کرده. با سپاس از آقا   اری بس  گذارند، ی پا م   ریرا ز  ی ذهن من   ی آبرو  کهنیدوستان و ا  یهاغام یپ  نیچنهم

 .دوستان ی و تمام یشهباز

 فرشاد از خوزستان 
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 با سالم 

 9۰9برنامه شماره 

 :موالنا ۲9۳۵خالصهِ برداشتِ غزل      

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یقبادیو ک  ی ، شاهیدلق   رِیگرچه به ز

 ی ادی نهیدر جان و س  ،یز چشم دور ورچه 

  اما   ،یو دچارِ پندارِ کمال شد  یدار  دهیسِمج و دردمند را به تن پوش  (یذهن)من   یی لباسِ گدا  یعن ی  ،یدلق   رِیبه ز  اگرچه 

  ی ذهنمن   نیکه تو ا  ی فهمی م  یگوش جان سپار  بزرگان  یهااگر به حرف  ی عنی(.  یقبادیو ک  یّ )شاه  آگاه باش تو خود 

ن ن  ی ستی نابخرد  خود         ی مزاج و با سست عهد  ی به دور شده و دچارِ دمدم  ی تاکنون چقدر از چشم زندگ  ستیو مهم 

 .ی نشناخت  ی درسته دم زنده ب  نیخود را در ا ی ارزش اصل  چ یو ه  یش یاند ابیکم

ز  بدان   اما در  ا   رِیکه  پوس  یفکرها  نیتمامِ  و  توانمند  ده،ی کهنه  دارا  یتو هنوز    ، یهست  ییعلمِ فضاگشا  امکانات   یِو 

از دلقِ من  یقادر  یراحته ب شده متعهدانه گام  و در مرکز عدم  ییآ  رونیمخرب آگاهانه ب  یذهنبا ناظرِ بودن بر افکار 

را در    هیتا با عزم راسخ، کشت اول  ینفس خود با صداقت تمام فعاالنه بکوش   وباتِی رفع اشکاالت و ع  یو برا  یبردار

 .یکن اد یخدا را به  ادِ یگاه دائماً و آن   یبکار نهیجان و س

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی بر آسمان شدست ، یبه نقش پست  گرچه

 ی نُه چرخ را عماد ، یآسمان لِیقِند

 .  میآسمان دیکه ما خورشی حال در  م،یشوی به هر نقش، پست و کوچک منسبت ی رونیب یزهایدر چ ما
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 ( میبزرگ تینهای ب  = یاریشامتداد ه)

  ک ی  چ یکه ه  مینیبی م  م،یشو  (ی)ستون   ینُه چرخ را  عماد   م،یریرا با مرکز عدم شده بپذ  یاریش ه  ت یمسئول  قتایما حق  اگر

و همه    میستیها ناز آن   کدامچیما ه  م،یگرفته بود   تیهو  یذهنکه با من  ی رونیب  ریپست و حق  یهاال ینقش و خ  نیاز ا

 .هستند هوده یاساس و بی ب

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مطلق  یِّستی تو هستِ ما را، بر ن ی بست

 یمرادی مرادِ ما را بر شرطِ ب  ی بست

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دیایتو ن یِ، در کو ییسست پا  چیه تا

 ی رزادیو ش یریش  د،یآ ر یتو ش  شِیپ

   ... خدواندا   یا  حال

(  یذهن)من  وقت به هَستآن   م،ییدرونم را بگشا  ی چقدر گسترش دهم، فضارا هر  دمیکه اگر اندازه وسعتِ د  دانمیم

و روشن   ادیحضورم ز  یاریشه هیسرما  ،گر یبه هَست داز آن طرف نسبت  ی عن یمحو ...،  تینهاتر و درکم کم و  جیتدره ب

  .و روانم یکننده جارزنده  ی زندگ  ک ی دمِ زنده به بودن   نیا  در و  سپارمی دل نم   ی رونیب اریاز اغ  کی  چ ی. پس به هیکنیم

بسته شدن مرادِ    و   .)عدم(  مطلق  ی ستی( ما بسته شد به نهای دگی)همان  و هَست  میندار  ییجز فضاگشا  یاما چاره   دانمیم

 .ستیمرادی ما هم بر شرطِ ب 
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را به مرکز    ستیی پاکه سست   ی جهاننیمرادِ ا  چ یدوست، ه  یست ما در کورقم خورده   گونهن یا  ی که طرح زندگ  حال

  ی رون یاز بادِ ب  ی اترس و دلشوره  یِچه جا  گرید  قتاًیو حق  مییآ  ریاو ش  شیبه پ  یزندگ   کیدست  ه و با سپردن خود ب  میاورین

 .میرزادیو ش یّریخود ش  یکه ما از جنسِ نور و زندگ ییگو چ ی! هست؟ی در دل باق

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د یبرِ تو آ سری ب  رون، یرا نهد به ب سر

 ی عباد  ای گوش،ی بشنود ز گردون ب تا

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ماهه راه را تو، بگذر برو به روز کی

 یباد رِیبر بارگ مانیکه چون سل رایز

  ش یهابه حرف  چیآورد، من ه  رونیرا ب  کند، تا سرش   کمیتحر  یرونیب  یزهایبخواهد با وسوسة چ  یذهنمن   یزمان  اگر

او را    یسر  یوقت ب دارم و آن   تا تنها اصلم را حفظ نگه   کنم،ی استفاده م  یی هوش با فضاگشاه  و ب  رکیز  دهم؛ی گوش نم 

با    بایبرحَذرم و چه ز  یذهنچون از توجهات من   ند،ینشی خاموش م   یذهنو من   د یآ  شم یسرِ خرد کل به پ  ی عنی  رم،یگیم

من و درستکارش  ؤرا که هر دم خطاب خداوند به بندگان م   «یعباد  ای»کلمة    یذهناز گردونِ من   یگوش   یب   و   یحس   یب

 .دی( را خواهم شندیمن برگرد یِسو)که به  باشد یم

گذرانده    ماههک یآسان و    یاریشه  ل یکه تبد  نم،یبی با گوش جان م   زیچحق را در همه   یهاو نشانه   رومی او م   یِ سوبه   پس 

ه  ، بر عشق شو  سوار.  شودیم ا  ش یندین  چیبا ذهن  به  ب  نیتا  و ساکن شو  یابد  تینهای لحظة  از هر  یوصل  چه  و 

  ، یستیها نتو که آن  دهد،ی م  که فکرت نشان  یذهنمخربِ من  یهااز الگو عمل   چ یپس ه  ،ینظر کن صرف  وید  یهاوعده 
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حمله به منزلِ    ک یخودش ما را به    یدگکه زن   ی هست  شود، ی خود م  یاریشزنده سوارِ بر اسبِ ه  ی ان یچون سلمبلکه هم 

 .چه با ذهن راه ناهموار باشدرساند، اگر ییکتای

 ۶۶۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ش یندیسوار عشق شو وز ره م *

 اسبِ عشق بس رهوار باشد  که

 ۶۶۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 حمله تو را منزل رساند  ک ی به

 *راه ناهموار باشد اگرچه 

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اور یو زر چه باشد؟ انبارِ جان ب نارید

 ی ده، دِرَم رها کن، گر عاشقِ جواد جان

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جان، در راهِ تو قالوُز  ی ا دیاین حاجت 

 ی و هاد یمُهتَد نینور و ماهتاب است ا چون 

  ی پاک  تیدلِ صاف و ن  چ یاما ه  م،یخرج کن  و مال و زر( و ...  ناری)د  ی ویدن  ل یچه در راه زنده شدن به خدا با وساهر  ما

 .خوردی نم  ی دردِ زندگ ه که ب نیخوب ا  م،ینداشته باش
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 ۸۸۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ی غَن  ی ا یرآی ر بصد جَوالِ ز

 ی حَن مُنْ یا  اریدل ب د یبگو  حق

راست شده و  دلِ رو ک یارزش ندارد،  چیه  نیا  د،یگوی حق م یاوریخداوند ب   شگاهیو زر به پ سهیچه کاگر هر از،ینی ب  یا

 های دگیهمان  ی عن یرا بِده و دِرم    یذهنجان من   یاگر عاشقِ جواد  ده،ی خم  ی پس ا  .تا عشقم را نثار تو کنم  اور یب  میصاف برا

 .ی خالصانه به همگان ببخشو    یکن افت یرا در یزدیرا رها کن تا جود و ببخش ا

 :تی ب نیبا ا مای شخص  تجربة 

بهتر است    میبرا  نیکنم، ا  یمال  به برنامه کمک   ترش ی چه بهر  کردمی ها فکر م ها بودم که قبالًمن از آن دسته آدم   واقعاً

  کردم ی درست استفاده نم  هاییگشااز فضا   مواقع اصالً   ی در بعض   من  .نبود  ی فقط کاف   نیبود اما ا  دیو البته که کارساز و مف

 .دادی هم مرا به درگاهش راه نم  یزندگ  رتیو غ

که تنها فضاگشا    کردی آوردن اتفاقات مرا متوجه اشتباهات خودم م  شی همراهم بود، با پ  دائماً  یلطفِ سابقِ زندگ   اما

  ت یهدا  یذهنتا من  میرا آگاهانه در نظر داشته باش  یندگ همه جوانب ز  دیدست کارساز بسپار. ما باکارها را به   ی بمان و باق

 .شود  تیکننده، هدات یاتوسط هد   گریمراحل به بعد د کیشدۀ ما از 

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نور و تابِ خود را از جا به جا کشاند  مه

 ی حاد  ،یاشترِ عرب را از جا به جا چون 

  ر یو تفس ییموالنا نشِ یتوسطِ ب ی که با زندگ یوقت د،یگوی م زهایبه گوشمان چه چ  ینذهکه من میستین  نینگران ا گرید

بلند با جان و دل زمزمه و    یِرا با صدا  اتیاب   بالم؛ی م  اریبه خود بس  نمیقر  ی عشق  ی روانِ پدر ارزشمندم و دوستان معنو
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  ست ی بلکه آوازِ زندگ ست،یعمل هم از خودم ن نیکه ا  دانمی و م   مییآی سبب او به وَجد می ب  یشاد  در.  کنمی تکرارش م

 .راندی سمت جلو مبه   عاًیمرا سر

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وانید ،یمولو 

 بشناخت جانِ مجنون  تُربه صد هزار  از

 ی برداشت در مُناد  ،یل یگور ل ی بو چون 

  ی کرده و تنها از سرچشمه خرد کل آگاه  دایرا پ  یی و بو شناسا  صیست و قدرتِ تشخما به عشق زنده  ی جان مجنون

از اعماق وجودمان با مرکز   ی دهندۀ زندگ ندا   دن یهر دم با شن  میبخواه  پس   .شودی شاملِ حال ما م  ی و لطفِ زندگ   رد یگیم

 . بشناسد ی درسته زنده ما از صد هزار تُربه، عشق را ب یمجنون  تا جان  م یشده، همراه و بشنوعدم 

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مشو ز کاهِش  نی غمگ  ش،یِ فَزا یِ مه پ چون 

 ی ادیز بعدِ کاهش، چون مه در اِزد رایز

  چ یشود و ه  دهی درخش  ییبایحضورش باشد، بعد به ز  شی دنبالِ افزانشدن به   دهیتا با د  رودیچون مَه که به محاق م  پس 

  م؛ ینترس  چیه  یذهنبه منشدن نسبت   ف یاز الغر و ضع  میباش  یماه   چون ما هم هم   ست؛ین  نیاز کاهش رفتنش غمگ

 .میشو دهید بایاو بزرگ و ز ی بزرگ تینهای تا به ب  میروی نشدن است ما آب م ده یبا د رایز می و افسرده دل نشو  نیغمگ

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د یآ شَتیبه پ حانیلحظه دسته دسته، ر هر

 ی رنجت، وز خوب اعتقادز دست  رُسته
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که    ست یخودت با فضادار  یهارنج و زحمت و حاصلش از دست   دیآ  شت ی )گل( به پ  حانیدسته ر هر دم دسته   گاهآن

 .ینیبی م طورن یکه ا  ست ی و خوب اعتقاد  ینگاه زندگ چه یاز در د،یَورُیم

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 که گم شدم من  یآر مان، یبر سل عیتَشن

 یشو چو هدهد ار تو دربندِ اِفتقاد گم

  ما   !؟یکنیها گم و کوچک منیچبا نقطه   اس یکه چرا ما را مدام در ق  میآوری م   یی بدگو  ست ی که نماد زندگ  مان یبر سل

  .«آفات  رِیأخالتَّ  ی ف»  تیانهو در   میااز حد کشش داده   شی که ب  یذهنتوهم من   دیخاطر داشتن دبه   نیا  میدانی نم  چیه

زنده حاضر بود،    ی زندگ  ک یدم به    نیدر ا  )مرشد کامل(   ست و هدهدو روان   یلحظه جار  نیبه بودن ا  شه یهم  ، یزندگ

ها ی ذهنبا من  یی . و بعد از شناسااموزدیرا ب  یزیچ  ی رونیب  یزهایجستن چ  ی گشت تا برا  بیغا  مانیسل  ش ی اما ناگهان از پ

  ی زهایدر بندِ چ  اما فعالً   میحاضر نشست  )خدا(   مانیها در بارگاه سلهمه ما انسان   بازگشت   مانیخودِ سل  یِ سوبه   عاًیسر

  د ی. ما باستی ن یزیچون چاما هم ،میدور ار یبس ی از زندگ  ،میکنیو با ذهن فکر م  میستیر نضو حا ی و ح  میگرفتار ی رونیب

  م، یبازگرد  ی ندگز  ی سوبه   یدوباره زود  میو رفت  م یها سرگرم شدنیچبا نقطه   رون یاگر در ب  یعنی  میچون هدهد گم شوهم

لحظه    نیچرا من در ا  یکه آر  م،یاورین  یزندگ   ش یبه پ  ی و سرزنش  تیگله و شکا  چیه  گریو د  میدر ذهن بمان  یمقدار کم

 !ها گم شدم؟نیچبا نقطه 

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ادِش الرَّ  اجَةُبید  ذاه یَّاحِبَص ای

 دِ قاحُولُوا عَنِ الرُّ  یقَدْ تَجَلّ  بْحُ الصُّ

 .( دیزیاز خواب برخ د،یاست، صبح دم ییسرآغاز رها نیمن، ا اری یا)
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صبح    یدرون با مرکز عدم است و زندگ   یتو، با گشودن فضا  ییو سرآغاز رها  یتو پر از حضور خداوند  دوست من...،  یا

 یاریشه  یبه پا  گریو د  یزیبرخ  یآشفته شد  های دگ یهمان  دِیتا از خوابِ ذهن که با د  ده،یها دمصادق را در همه انسان 

 .یست یبا ثبات و محکم با

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اب  اِحْتَج  رِیْغَ مِنْ  ال قَدْ تَال  مْسُالشَّ

 ادِ اِجْتِه رِیْمِنْ غَ ی القَدْ تَو   صْرُوَالنَّ

 ( . شده است ی اپیبدون تالش و کوشش پ ی روزیبدون حجاب درخشان شده است، پ دیخورش)

که بدونِ    رسدی خداوند از راه م   یروزیبدون حجاب با مرکز عدم درخشان شده است. پس لحظه به لحظه پ  دیخورش

 .باشد یذهنتالش و کوشش دخالتِ من

 ۲9۳۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ارِ والدَّ  ی ف  الکَأسُ وَ  ارِالْمَط  یف  وحُ اَلرُّ

 ادِ امْتِد  یف  کْرُالسُّ   و  ارِالفِر یف   وَالهَمُّ

 .( در تداوم ست  یو سرمست زیشراب در گردش، غم و اندوه در گر یهاجان در پرواز است و جام )

باق پَرواز در  ییکتای  یفضا  یسوما به   تییخدا  یاریشه  جانِ  یهاو جام   میماند  یآمده، چون متعهدانه در مرکز عدم 

  چون ،  شودیم  یو فرار  زانیاز ما گر  یهر غم و اندوه   گریو د  می نوش  ی را که در گردش است مستانه م   ی شراب اله 

 .سبب او در تداوم استی ب  یشاد و  ی سرمست

      از آمل زهره احترام، با
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  با سالم 

  زیپره

  ی اکه تحت هر بهانه   گردهی و منتظره فرصت م  کردن را دوست نداره  زیپره  اد یز  مایذهنمتوجه شدم که من  ی تازگ  به

شد    ک یتحر  مای ذهناز بستگانم، من   ی ک یبا حرف    ش یعنوان مثال چند وقت په پا بگذاره. ب  ریرا ز  زیوارد عمل بشه و پره

گرفته    حتیبشوم، از نص  ی کرد که وارد صحبت کردنِ با فرد  ق یاز افراد خانواده، من را تشو  ی کی  ی برا  ی و به بهانه نگران

 .  ینبود جز درد و ناراحت   یزیصحبت چ جة ینت زیعدم پره  لیدلهشروع شد. خالصه بگم ب  رهیکار نشان دادن و غتا راه 

خوب نگاه کردم، متوجه شدم که همه از    ی داشتم که وقت  ییهادم، چالش بر  نیبه ذر  ریهفتة گذشته خودم را خوب ز  چند

 ی هابکشم، بالفاصله به بهانه   ارانهیشدرد ه  یصبر کنم و کم  یالحظه  کهنی. بدون اشه ینکردن شروع م  زینقطه پره

حضرت    ت یب  ن یابود که    9۱۱شه. در برنامه  ی رنجش ختم م  و کار به درد    جه یو بدون استثنا نت  شم ی مختلف وارد کار م

 .ل کردکمش نیموالنا من را  متوجه ا

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگنبدِ پ  نیبرپر به پَرِ روزه، ز

 ی سودا بس شب که نخفتست ن یآنکه در ا یا

هست    یسپر  زیپره  ا ی. روزه  رهیپذامکان  دن یکش  ارانه یشو درد ه  یی رفتن با فضاگشا  رونیذهن ب  ی و از فضا  دنیپر

ذهن    ی که فضا  روزهیگنبد پ  نیمحافظت بکنه، تا از ا  ی شدگی که ما رو از واکنش و رفتار شرط   یذهنمن   مقابلِما در  یبرا

شدن زحمت    ل یافتاد. من خودم به شخصه در راه تبد  میخواه  دنی به درد کش  صورتن یا  ریدر غ   م،یهست استفاده نکن

متوجه شدم که   ی اما به تازگ کنم،ی را مدام تکرار م ات یو اب کنمی وش م ها را هر هفته گمتعهدانه برنامه کشم،ی م یادیز

 .دهی هدر م و زحماتم را به   کنهی از موارد من را وارد ذهن م ی لیدر خ زیعدم پره
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 ۲۳۰7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد 

 سَرِ روزه   یدگر دارد، سودا  یسودا

کردن به ما    زیصد هنر از پره  ارانهیشو تکرار و درد ه  نیتمر  یبا کم یکردن، سخت باشه ول  زیهمان پره  ایروزه    دیشا

 . رسهیم

 .گرانیاز دخالت در کار د زیپره

 .گرانیخود با د سه یاز مقا زیپره

 .انیاطراف  یاز سوت زدن در زندگ زیپره

ما را وارد    یاریشکه بخواهد ه  یذهنمن  ی باشه برا  یاکه بهانه   یو خالصه از هر موضوع   دنیو ترس  یاز نگران   زیپره

 .ذهن بکنه یفضا

قضا    ی ببره. پس وقت  ش یما را پ  یهافکان خداوند وارد عمل بشه و چالش که قضا و کن   م،یدهی کردن اجازه م  زیبا پره  ما

 ز یپره  نِیب!! با ذرهمیستیبا  ی زندگ  یجلو  زیداره، چرا ما با عدم پرهدوش ما بر   ی زحمت کارها را از رو  تونه ی فکان م و کن 

به حضور همه شما    جان یو هم  سمیدست از پا خطا کنه، گزارش کارم را بنو  از نظر گرفتم که اگه ب  ریرا ز  مایذهنمن

بخواهد به سراغم    زیاگه باز با عدم پرهب جمع کردم. و  خو   گهید  بارن یرا ا  مایاریشبرسانم، که بدونه حواس ه  زانیعز

 . حضرت موالنا به سراغش خواهم رفت تی ب ک ی نیمن هم با هم ادیب

 9۱۱برنامه   –  ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگنبدِ پ  نیبرپر به پَرِ روزه، ز

 ی سودا بس شب که نخفتست ن یآنکه در ا یا
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 تشکر   با

       از هلند   دهیفر



 

 

 

797قسمت 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 ازطریقِشود 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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