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799 پیغام عشق قسمت آباد از نجف   هیمرضخانم   

       حضور  گنج  همراه دوستان  و      ز یعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

 :۲۵۸۲و غزل   9۱۱ برنامه

 ✨پنهان  یدایپ✨ 

 )یشهباز  ی خورد.« )آقا  میشکست خواه  میبرو  یکه پر از درد باشد، به هر سمت مرکز»

کرده    جادیا  توانمی . با مرکز پر از درد فقط درد را م کنمی م  ترش ی که باشد، همان را خلق کرده و ب  یمرکزم از هر جنس   چون

 .شودی م نیتأم یذهنشده و خوراک من   دیها هم درد تولکنم. در شکست خوردن  ترش ی و ب

را    یت و خوارّ ذل   نیدرد باشم؟! خدا چن  نندهیآفر  دیو برکات باشم، چرا با  یشاد  نندهیاز جنس خدا و آفر  توانمی که م  من

از فضا  مایاریهش  یپا  نیبنابرا  داند، ی نم  ستهیامتداد خودش شا  یبرا تا  امان    امن   یرا گرفته  درد    یبه فضا  یی کتایو 

استفاده    یجسم یاریاز هش یکه برگرد! دار ستی شدن طنابِ زندگ   دهینشوم. خودِ شکست خوردن، کش دهیکش یذهنمن

 .ی شوی کرده و از من دور م 

  یاریو استفاده از هش  یاریهش  لیجز تن دادن به تبد  یا( پس تو چاره یشهباز   ی)آقا  .«دیکنی م  بیتخر  یجسم   یاریهش  با»

 .ینظر ندار

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی بگرفتَسْت  میپا  نجا،یخواهم که روم ز    

 ی در دل بِنشَسْتَسْت ، یدل را بربودَسْت    

 :کنمی را تکرار م تیب  نیبا خودم ا مایاریدر هش ریز یهات یموقع در

 .شدن در ذهن ده یبه مرکز توجه و کش یموقع آمدن فکر✓
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آن لطمه    جهیحسادت، مالمت و ...( و بروز واکنش که نت ،یمانیپش  ،یمثل )خشم، ترس، نگران   یجانات یموقع باال آمدن ه✓

 .است گران یزدن به خودم و د

 .دست آوردنِ آنبه  ل یو م یز یچ ی افتادن چشمم رو✓

و از جا کنده    میهالذّت بردن از داشته   نیچنو هم   دهدی که ذهن »خوب« نشان م   یتیوضع  یبرا  جان،یشاد شدن و بروز ه✓

 .شدن 

 :رون یب یذهن یهامن ک یموقع تحر✓

 .شوند ی نظر دادنِ من م   ایگرفتن  دییو منتظر تأ کنندی م ی صحبت کهنیا-

 .کنندی م  حتیو نص نندیبی مانع و مسئله م  امی زندگ یهات یدر وضع کهنیا-

برا   کهنیا- از من راه   کنندی من عنوان م   یمسائلشان را  بب  خواهند،ی حل م و    ن یا  یبرا  یتوان ی از گنج حضور م   نیکه تو 

 .ی کن دایحل پمشکلمان راه 

 .خودشان به من  یگفتن اخبار جهان و انتقالِ درد و نگران -

 .ی اریهش دنیبه اقوام و دوستان و دزدصحبت راجع -

 شتر یب زهیدرد و ست  جادیا  ی برا ی من به همراه کیدرد و واکنش، و تحر جاد یا-

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شد   پای و ب  سری سودا شد، دل ب  ۀسر سُخر    

 ی زان راز که گفتست   ، یزآن مه که نمودست    
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را نشانم داد  نیاول  ی که برا  ی روز  آن ب  ی بار، ماه شب چهارده »حضورت در درون«  با تولد دخترم    یسالگ وسه ست یدر 

 :ی را به گوش جانم گفت یادیز یو رازها یهمان موقع که آمد شود، ی فراموشم نم   ییکتایآن حس  گاهچیه

 یهانه یها و کترس   بارهک ی هستند و به    یاند توهّمکرده   ی که پدر و مادر و جامعه معرف  یدشمنان   م،یندار  ی دشمن  چ یما ه✓

 .خت یدر درونم ر یادیز

در لحظه لحظه    ی توان ی م   ،یها را در خودت زنده کندار هستند و اگر آن جان  یاده یسال شن  یهاکه سال   ینید  یهاآموزه ✓

 .یها استفاده کناز آن   اتی زندگ

از گذشته    داریزنده و ب  یهایاریتمام هش  ،یشو ی عاشقان م  رهیوارد دا  ، یو عبادات معنو  ی نیام فرائض دتوسط انج  ی وقت ✓

 .کنندی م ییو راهنما ی تو را نگهبان یاریها هشآن کنند،ی تو را دارند و در آسمان درونت که باز شده پرواز م ی تا اکنون هوا

اتصال هست،    یرا( وقت  اتی نمک آشت را= مزه زندگ  ی)حت   یرا از خدا بخواه  تیهاخواسته   نی ترکوچک   یتوانی تو م ✓

 .ستی ن  یبه دخالت و کنترل و ترس و نگران  یازین  چیه د،یآی چه کوچک و چه بزرگ درست از آب درم زیچهمه

 .تو ی خودشان مهم است نه برا ی نظر مردم فقط برا ،یندازیها را بو نقاب  یخودت باش   یتوان ی تو م✓

نشان دادنِ خودت که همان اصل خودم است و گفتن رازها در گوش جانم، هفده سال است که عقلم را مقهورِ    بار  ک ی  با

 .یاخودت ساخته  چارهیو دلم را ب یاعشقت کرده 

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگنبدِ پ  نیبرپر به پَرِ روزه، ز    

 ی سودا بس شب که نخفتست   نیآنکه در ا یا    
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بودم، خوابِ غفلتم آشفته نشد و تو    دهیکه چش  ی و قدرت   ت یو هدا  تیحسِ امن  نیدر ذهن که در عشقِ چن  ییهاشب   چه

ها و ذهنت  حس   ی را باز کرده و از رو  زیپر روزه و پره  دیبا  ،یبپر  رونیب  یافسانه توهم  نیدوباره از ا  یخواه ی اگر م   یگفت

 .یبپر

 .ی کور و کر و الل و لَنگ شو  ،ی انجام ده  دیکه با  دهدی چه ذهنت نشان داده و فرمان مبه آن نسبت  دیتو با  یعنیروزه«    پر»

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گفتا که قالووزم  سوزم،ی که م  دیچون د    

 ی کان راه نَرَفْتَسْت اموزم،یب تیراه    

  ی زندگ   ، ینشد  هایذهن  یهامن   مِ یو تسل  یدیکش  ارانه یبابتشان درد هش  ، یرا نگه داشت  زهایو پره  ی بود  ی طالب واقع  اگر

 :دیگوی مهربان در گوش جانت م

با   نیکه چن   یاکه رفته   ییهاراه شود، همه راهِ ذهن بوده و هست. راه خدا را    نیچنان کنم تا چن  دیکردم و چنان شد و 

نرفته تابه  پ  ،یاحال  آ   دیآ  ش یراه خدا »هرچه    ، ینشان ی ب   ، یرانی است، »از خدا فقط خدا را خواستن« است، ح  د«یخوش 

 «. داندی است که ذهن م یزیکالم راه خدا »ندانستنِ آن چ کیو در  یقراری ب  ،یست ین ،یمرادی ب  ،یبرگی ب  ، یچارگی ب

 .یروی درست م  ی ذهنت خاموش است، دار ابِیریو فهمنده مس  یدان ی که نم  رودی راه م یریدر مس تایاریهش هرگاه

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی واری توام حاضر، گرچه پسِ د  شِی من پ    

منطبق شده و حضورم    یاریبر هش  یاریدرون هستم، تا هش یات روهمواره در مرکزت نشسته و منتظرِ گذاشتن توجه  من

 .یرا حس کن 
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را   یاریهش  نیبنابرا  ،یکنی را تجربه و حس م  یترش ی ب  ییِو جدا  یگذار ی و درد آجر م  های دگیسدّ همان   یتو مدام رو  یول

 .یکنی لحظه و از من م  نیدورتر از ا

را    «ییکتایلحظه بودن و حس  به »لحظه   یو آجرها   ی من بمان  ش یدر درون در مرکز پ  واریطرفِ د  نیا  ییایب  یتوان ی م   تو

 .هاست ی دگیتو و همان نِیکه ب یسدّ ی رو یبگذار

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی توام، گرچه با جور تو جفتست شِ یمن خو    

 )خدا = خودم( ی عنیمن!  ؟ یخواه ی م  لی: فاممیگوی با خودم م رنجمی از دعوت نشدن توسط اقوام م  هرگاه

خدا، در خانه دل و مرکز. برادرت، پدرت، اصل و فصلِ   یبه مهمان   یابهتر که تو هرلحظه با پرِ روزه دعوت شده  نیاز ا  ی چ

 !؟ ی خواهی م  ییکتا یامن و امان    یاز فضا  باتریز  یچه بهشت   گر ید  دهد،ی نور م   ی و غذا  ات یا آب حتو ر  اش ی همان یعشقت، در م

 ۳۰۴9 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 برادرم، پدرم، اصل و فَصلِ من عشقست 

 ی نَسَب   یِش یعشق بمانَد، نه خو  شِیکه خو

 ۳۰۴9غزل       

 ث یحد

 «ینیسْقیَو   ی طْعَمْنیَ  یعِندَ رَبّ   تُیاَب»

 .«دهدی او مرا طعام و آب م کنم،ی م توتهیپروردگارم ب  شیپ من»
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 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طالبِ خوش حمله، من راست کنم جمله   یا    

 ی که پُختَسْت گ یهر د ، یدست یهر خواب که د    

 .ستی تو کاف  ی توست و او برا  یخدا هم برا  ،یخدا بود ی برا اگر

چه  که هرآن   یخدا شد  ی دست و پا  ،یو به اتفاقِ لحظه حمله کرد  یشد   ی توقع ی و ب   یمرادی و ب   ی چارگیسوار اسب ب  اگر

  روز یفکان( تو را پ)قضاوقدر و کن   یعن ی  انشیلشکر  یاریو با    شودی تو م  یخدا هم برا  ، یرا اجرا کن  سدینوی او بر لوح دلت م

طلبانه و سامان بخشت در خانواده و  صلح  یهمه اهداف و آرزوها گردند،ی . همه کائنات به مراد دل تو مکندی اتفاق م دانِیم

 .گردد ی چرخ روزگار بر وفقِ مرادت م  ،ینگذار  گران یخودت و د  یاریچرخ هش   یچوب ال   اگر  .ابدیی جامعه و جهان تحقق م 

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کزو فرد ستیعمر  ،یکه گم کرد اریآن     

 ی در خانه نجُستست  ، یبجُستست  رونْشیب    

  ی افتیو ن  ی ها دنبالش گشتها و حرف ها و کالس کتاب  یال ه را در الب  گرانیذهنِ خودت و ذهنِ د  یکوبه یکه کو  یاگمشده   آن

 .در درون توست، دو قدم با تو فاصله دارد  جان یهم ،یاکرده ل یبا او را بر جانت تحم ییسال حس جدا  یهاو سال 

سمت  قدم به  کیهم  لحظهمیقدم از ذهن بکش عقب و در ن ک ی لحظهم یدر ن ،یبردار یتوان یلحظه م کیکه در  یقدم دو

 .او را در درون آغاز کن ی جووخودت است، جست  ی ات روو نورافکنِ توجه   یدرون بگذار و حاال که درونِ خانه دل هست

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جُستن   نیکه آن دلبر، با توست در ا طُرفه   نیا    

 ی ست او، هرجا که بگشتستدستِ تو گرفته     
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  ، یو جفاکار  ییوفای و ب   یمهری با ب   ،یاپوشانده  های دگیدلبر را با فکرها و همان  یبایز  ی تو خودت رو  ی است بدان  بیعج

همه    یبرا  ست،ی و مهربان   تی!!! آخر او همه لطف و عنایگردی به دنبالش م   یپشت به او کرده و »دست در دست او« دار

  یو هرلحظه ندا  دهدی . اجازه بارها و بارها اشتباه را به تو م کندی م  اتی همراه  ی کرده و حت  ییفضاگشا  تیوجوهاجست 

 .ندارد  ی! اشکالکه برگرد خواند ی را به گوش جانت م « ی»اِرْجْع

تمام    ده، یو جانش را به تو بخش  بخش اتیها و دمِ ح در فرم بودن« را به تو داده، نَفَس   تِییخدا  ندهیو نما  اریاخت  قدرت»

 !تر؟ش یب  نیاز ا یچه همراه دهد،ی را او انجام م  تیاعمالِ جسم و فکرها

 ۲۵۸۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جو ی در جستنِ او با او، همره شده و م    

 ی که نهفتست ییگو  ،ییدایدوست ز پ  یا    

قدر به تو  و او کارش را شروع کند. او آن   یو منتظر است در را باز کن  ستادهیدرونت ا  «یِاریهش  لیپشتِ درِ کارگاهِ »تبد  خدا 

لطف و    همهنیپاسخِ ا  هان یبدان که ا  یتو کار کند ول  یکه او رو  یاجازه نده  یتوان ی م   یو انتخاب داده که حت  اریحقِ اخت

 !ستیو وفا به عهدِ الست ن  یمهربان

  بارنیسالِ غفلت را بده و ا  یهادر طول سال   شیهای ها و همراه مراقبت   یمرکز را عدم کن و عدم نگه دار، پاسخِ تمام   پس 

  ت یناله و شکا  چیه  ، یدر هر اتفاق   ،یتی»تو با او همراه شو« دامنش را رها نکن، هرجا تو را بُرد با رضا و شکر برو، در هر وضع

 :که  راینکن، ز

 ام یخ میحک اتیرباع

 «داند و او داند و او داند و او او»
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  اجازه  .یاب یبکشد، تا تو خودت را ب  رونیب  ندهیو درد و گذشته و آ  یدگیهمان  هیال هیال   رِیاصلت را از ز  یوجواو کارِ جست   تا

کاره او« بودن را از دست  با او و »دست و پا و همه   یِشود و تو فرصتِ »بودن« و داشتنِ دمِ او و همراه   ر یکه دبده، قبل از آن 

  دیخودم بودم، من با  ای، با من بود.« گوبه دنبالش بودم   یچه عمرکه »آن  یحسرت بخور  ی و در لحظه مرگِ جسم  یبده

 .دمید ی تا او را م بودمی خودم م

    د یو سالمت باش  شاد

 آباد از نجف  همرضی



 

 

 

799قسمت پیغام عشق   خانم مالحت  

         ی سالم بر زندگ        

 پنهان یهای دگی: همانموضوع 

 ۱۰۵۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فقر   ست آن اژدها از دستِکرمَکِ*

 رقْصَ  ،جاه و مال گردد ز  ییه پشّ

.  شودی عقاب م  یابا مال و جاه پشه  یدگیهمان  اثرِو در شودی کوچک م  ی به کرم لیو صبر تبد زیبا پره  یذهنمن   یاژدها

سلطه    ریکه تمام بودن ما را از ز  شودیم  ی قدرت  یدارا  یدگیو آن همان  شودی م  یادیقدرت ز  یدارا  زیناچ  یذهنمن  یعنی

به    دیبا  ی سن  کی . پس  در  خواهدی بهتر م  ترش یچه بخواهنده است و هر  که   میسروکار دار  ی ذهنما با من   آورد یمخود در 

امکان وجود دارد که انسان    نیا  .میبده  ادی  د یرا با  ی و وابستگ  دنیبدون چسب  یبهرمند  ،میده  اد یفرزندانمان ضرورت را  

، تمام مسائل ما  کند   دا ی، که همان زنده شدن به اصلش است زودتر دست پبه مقصودش   های دگ یبتواند با کم شدن همان

ما را گمراه    ردیاز حد مورد توجه قرار گ  ش ی که ب  یازیهر ن  کندی از حد است که عقل ما را زائل م   ش ی ب  ی دگیاز همان  یناش 

 . کندیم

 ۱۰۵7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فراق   اژدها را دار در برفِ*

 عراق  دِی کش او را به خورشمَ نیه

  م ینبر  ترشیحرص و جوالن ب   دیو او را در معرض خورش  مینگه دار  های دگیدور از همان  یرا در سرما  یذهنمن  دیبا  ما

است. توازن در    گریبلکه شناخت ضرورت و حرص از همد  ست یها نصحبت محروم کردن خود از موهبت  نیمنظور از ا

 .مهم است اریبس  یدگیهمان
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 ۱۰۵۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن اژدهات د وَبُی تا فسرده م*

 نجات  ابدیچو او  یی او  ۀلقم

  یی به او بخورد اژدها  ی دگیحرص و همان  یگرما  ی اما وقت  ، بکند  یکار   تواندی نم   میرا اگر در برف فراق نگه دار  یذهنمن

  امکانات ارضا   اگر. دهندی خودشان را نشان م  های دگیهمان  دیای. امکانات ارضا که به وجود ببلعد ی م   که همه را  شودیم

 .دیشما را خواهد بلع  دیرا همراه با حرص فراهم کن های گدیهمان

 ۱۰۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شو ز مات   منیا ، مات کن او را و*

 الت صِ  او ز اهلِ  ستی ن ،کم کن رحم

به    کندی شروع م  کندی که رشد م  ی کم  یذهنمن   . خودش را مات کند وگرنه مات او خواهد شد  ی ذهنمن  د یبا  یکسهر

ماه است ما هم   9که  ی مانند حاملگ  .میچه زودتر از آن خارج شو هر دیزمان دارد و با یذهن، بودن در منلطمه زدن به ما

همه ما را    یذهن. من ستین  ییکویرحم نکن چون او اهل بخشش و ن  یذهن. به من میشو  دهییچه زودتر از ذهن زا هر  دیبا

 .هاستی دگ یبه همانمسلسل راجع یاش فکرهاو نشانه  میسلطه او هست ری مات کرده است همه ما ز

 ۱۰۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند  شهوت بر  دِیخورش  فِن تَ آک*

 پر زند گتیرهردَمُ فاشِ خُ آن

  ی ذهن به من   ها ی دگ یهمان  دن یگذاشتن و به ثمر رس  ش یها و به نماکردن آن   ادیو شهوت ز  ی دگ یهمان  دیخورش  یگرما

 .درد در جهان یرویبه تشعشع ن کندی شروع م کند،ی شروع به حرف زدن م   ریخفاش حق نیو ا  زندیم
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 ۶۲۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند خفته همچون سگانِ  هالیم*

 اند و شر بنهفته ریخ  شانیاندر

و شر نهفته    ریها خحمله و در آن   یهستند برا  یاند که منتظر فرصتمثل سگان خفته   دیآی م  های دگیکه از همان  ییهالیم

 . شودی باشد سبب شر م  یدگ یاگر با همان ، شودی م ریاگر از مرکز عدم باشد سبب خ  لیاست. م

 ۶۲7 ت یدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رده  نیخفتند ا  ،ستیکه قدرت نچون*

 ها و تن زدهپارهزمیه همچو

نهفته است در همه    زمیدر ه  ییگرما  یطور که انرژ همان   ،اندنهفته  های دگیهمان  نیانسان قدرت و امکانات ندارد ا  یوقت

و امکانات    می آوری دست م به   یمقامات باالتر  ، شودی م   ترش یامکانات ب  میکنی م  شرفت یوجود دارند. اگر پ  های دگیما همان

شدن سبب اعتالء ما و اگر   دهیکش نیا ، میبزرگ شده باش ی. اگر ما در خانواده عشق شودیم فراهم های دگیهمان یارضا

عرض اندام کند و گمان    تواندی انسان نم   ست یامکانات ن  ی. وقت شودی ما م  یسبب تباه  میدرد بزرگ شده باش  یدر فضا

با  ،نهفته است  یهست ول   یدگیکه همانی صورت در  ،ندارد  یدگیکه همان  کندیم   دهیکه همان  میها کمک کنبه بچه   دیما 

 .گذاردی ما اثر م  یو بر رو  دیآیم های دگیهست که از همان ییرویها ن. در درون تمام انساننشوند 

 ۶۲۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انی در م د یدرآ یدارر تا که مُ*

 حرص کوبد بر سگان  صورِ نفخِ 
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کردنشان    ادیو حرص خواستن و ز  دهندی خودشان را نشان م  های دگیکه همان  مینیبی م  ،دیای ب  ش یپ  یامکانات ماد  اگر

 .بیبه تخر کندی شروع م   لیو آن م کندی م  داریرا ب های دگیو سگان همان  شودی فعال م 

 ۶۲9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ردار شد مُ ی چون در آن کوچه خر*

 شد   دارین بآدخفته بِ  سگِ صد

حاصل   یهاو درد دهندی هم خودشان را نشان م  گرید یهای دگیهمان شودیفراهم م های دگیاز همان   یک یکه ارضا  یزمان

خواهند    داری... همه ب  و  یطلب، کمال، حس نقص ، رنجش حسادت   ،یخواه   ادهی، زحرص   ،سهیکه شامل مقا  های دگیاز همان

 .شد

 ۶۳۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ب یغ تمِ رفته اندر کَ یِهاحرص *

 بی سر بر زد ز ج  ،آورد تاختن

 .دهدی و خودش را نشان م  شودی آشکار م ست یاند و در ما نخاموش شده  میکردی که فکر م  ییهاحرص

 ۶۳۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دندان شده  یهر سگ  یِمو به مو*

 نبان شدهجُم دُ  لهیح یِ برا وز

 .دیایب  شی پ ش یامکانات برا یوقت افتدی م شیهای دگیتمام همان یارضا  ادیبه  انسان 
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 ۶۳۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باال آن غضب  ، لهیح  رشیز مِین*

 ب طَاو حَ  ابد یکه  ،آتش  فْیضع چون 

  ی هاله یبرسد و حاال ح  زمیکه به او ه  یف یمانند آتش ضع  ،آن خشم است  گرید  مهیو ن  لهیخواهنده ح  یذهناز من  یمین

 . کندی م  ییشروع به خودنما یذهنمن

 ۶۳۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از المکان  رسدی شعله شعله م*

 ب تا آسمان هَلَ  دودِ رود یم

پ  یوقت م   یذهن  یهامن  دیآی م   شیامکانات  ن  شوند ی متوجه  برا  ییروهایکه  درون  م  یاز  و    آورندی ارضاء شدن فشار 

 . شود ی و پر درد م اهیحرص س  نیو آسمان درون از ا  رسدی سوختن از المکان م یهاشعله 

 ۶۳۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند فته تن خُ  نیا  سگ اندر  نیصد چن*

 اند بنهفته  شانست ین یشکار چون 

که    یکه کس  دهدی نشان م  نیو ا انددهی خواب  ست یفراهم ن  طیچون شرا یول  ،در مرکز ما هستند  ی دگیهمان  یادیز  تعداد

او    ی دگیهمان  ی رویباشد و حرص و ن  دهی خواب  یدگ یها سگ همانممکن است درون او صد  ،دیآی م   یبه نظر انسان کامل 

 . تر نرود جلو 
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 ۶۳7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د وَبُی رنجور ساکن م  شهوتِ*

 رود ی ت م صحّ یِاو سو  خاطرِ

 ۶۳۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خربزه ب ینان و س ندیچون بب*

 هزَبَ   مزه و خوفِ د یصاف آمَ در

تحت کشش    یاز طرف   ،ردیگی قرار م  های دگیدر معرض همان  ی المنون شده وقتبیقطع شده و دچار ر  ی که از زندگ  یانسان 

 . با هم در نبردند  لیدو م نیاز درد را دارد و ا  ییطلب رها  گریو از طرف د ردیگی ها قرارمآن

 ۶۳9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوست   سودِ  دنید ،ارد صبّوَگر بُ *

 ستش را نکوست سُ   طبعِ ج یّته آن

و    یی کشش به سود اوست و او با شناسا  نیا  ،بکشد  ارانهیشکند و درد ه  ییاگر بتواند صبر کند و فضاگشا  ی انسان  نیچن

 . خواهد گشود ترش ی عدم را در خود ب یانداختن فضا

 ۶۴۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هْ بِ دهیپس ناد  ،ور نباشد صبر*

 هرِزِی ب  ز مردِ ی ل وْور اَدُ ،ریت
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قرار   های دگیهمان  ترش ی چه بهتر که خود را در مواجه ب  ، و صبر را ندارد  های دگ یهمان  برابرِدر  زیاگر تاب و قدرت پره  اما

کند که    ییعدم در او باز شود و بتواند شناسا  یفضا  نیکم ااست تا کم  زیکار پره  نیبهتر  ی شخص   نیچن  ی برا  .ندهد

 .ندازدیرا ب های دگیهمان  یکیی کیدارد و   یدگیهمان

   ز،یعز  یشهباز یاز شما آقا ی تشکر و قدردان  با

مالحت 
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       با سالم و عرض ادب

 ۵۴۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نیاز  ست آن راهِایمن آباد 

 با آن ره بساز  ،ترک نازش گیر و

دانم را در پیش بگیریم،  ذهنی نباید راه می نیازی به زندگی. ما با من ، حس بی است دانم  ذهنی می های منیک از مرض 

دهید. خداوند همیشه  که شما به ما یاد می دانیم جز آن و از بزرگان و زندگی یاد بگیریم. مانند فرشتگان بگوییم ما نمی 

گیریم و همیشه خود را  ز کردن را پیش نمی کند. پس ما راه نادانم ما را محروم میکند و جذبه دارد ولی می رحمت می 

 .بینیمنیازمند زندگی و بزرگان می 

   ۳۵۱7مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 را من جمله خیر و هم تبدْ ،مکافیَ

 غیر یاریِ ۀواسط بی   ،سبببی 

 ۳۵۱۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نان تو را سیری دهمم بی کافیَ

 رت میری دهمکسپاه و لش بی 

توانید در  دهم و بدون سبب یعنی بدون سبب ذهنی. شما نمی اش خیر می گوید من برای تو کافی هستم، همه خداوند می 

دارد می  به این علت  این سبب،  به  تو سیری  ذهن تجسم کنید  به  و من برای تو کافی هستم، بدون همانیدگی  دهد 
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بیرونی به تو پادشدهم، سیر می می به تو شادی می دهم. بدون احتیاج به آن اهی می کنم و بدون یار و سپاه  دهم. ها 

 .کنمات را تنظیم می دهم و زندگی آرامش و خرد می 

   ۳۵۱9مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بی بهارت نرگس و نسرین دهم 

 کتاب و اوستا تلقین دهمبی 

 ۳۵۲۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ت درمان کنمم بی داروَکافیَ

 چاه را میدان کنمگور را و 

من    ،بگذار من به تو یاد بدهم  ،کنم تو فضا باز کنکنم، شکوفا می ات را پر از گل می که بهار بیاد من زندگی بدون این 

ها را شفا بدهم.  به دردهایت برسم و آن   ،فضا باز کن  ،کنمبدون داروهای بیرون من تو را درمان می  .برای تو کافی هستم

  ،کنم برایتیعنی فضا باز می   ،کنمجا را یک جای وسیع برای تو می ماند و چاه است، اینیذهنی که مثل گور ماین من

 .کنمنهایت می های خودت بوده، تو من هستی، من تو را بی بینی که آن تنگی و انقباض از فکر می

   ۳۶97مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چه از وی شاد گردی در جهان هر

 انندیش آن زماو بی  قِاز فرا 
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 ۳۶9۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بس کس شاد شد   ،زآنچه گشتی شاد

 ست و همچون باد شد آخر از وی جَ

 ۳۶99 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 نهی مَتو دل بر وَ  ، از تو هم بجهد

 هْ جِ از وی تو بِ ،پیش از آن کو بجهد

دنبال ماست، هر چیز را محکم نگیر نیاور مرکزت،  ن باید بجهیم چون قضا  همین اآل ، ذهنی ما را بکشدنباید اینرسی من 

، ما دلمان  ها دچار عذاب شدندها رفته و آن ولی آخر سر از دست آن   ، اندچاره از آن نخواه. همه در گذشته این کار را کرده 

 .هشیارانه برانیم ها را از مرکزمان با درد را باز کنیم و آن 

   ۲۲۸ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 اتتوست و کیسه  خورجینِ تو   یارِ

 ات ز ویسهمجو جُ ،گر تو رامینی

 ۲۲9 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 توست  تو هم ذاتِ ویسه و معشوقِ

 توست  ها همه آفاتِ وین برونی 
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  ، جو کنوات را جست یار ما این انباشتگی هشیاری خالص ماست در مرکزمان و اگر تو رامین هستی فقط ویس یا ویسه 

ها که مثل گردوی  جو کنی. تو رامین هستی، در این جهان همانیدگی واری باید هشیاری را جست عنوان هشییعنی تو به 

ها را خاموش کن. سرمایه تو در مرکز توست  ها را و غژغژ آن سرهم آن جو مکن و فکرهای پشت وجست   ،پوسیده هستند

ذات تو باید روی خودش  با فضاگشایی و تو هشیاری هستی که دنبال هشیاری هستی، ویس و معشوق تو ذات توست و  

ها گذارد تو به ذاتت زنده بشوی این ن نمی دهد و آمده به مرکزت و اآلها که ذهنت نشان می قائم باشد و همه این بیرونی 

 .آفات تو هستند

 با عشق و احترام

      نرگس از نروژ       



 

 

 

799قسمت پیغام عشق   خانم خورشید از مهاباد  

 نام خدا ه ب

و با تشکر از زحمات    دیدهی کردن را به ما آموزش م   ی که راه و روش درست زندگ  یشهباز  یبا سالم خدمت جناب آقا 

  خواهم ی . مکنندی م ییراهنما ترش ی گنج حضور که با مطالب خود ما را ب  یبا تشکر از اعضا نیچنشما و هم یغانه یدری ب

 :را به اشتراک بگذارم 9۰۵از برنامه  ت یچند ب

 ۱۸۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که رزقش کم شود  یآن صوف   شاد

 شود  میَ ر گردد و او دُ  ش ه بَشَ آن

  دا یآسا پ  ا یدر  ی مبدل شود و روح   دیاو به مروار  مقداری کم شود؛ سنگ ب   اش ی ماد  ی که روز  ی ش یبه حال آن درو  خوشا 

 هیم«کنایَو»  اوست  ی جهانو آن   یمعنو  ۀاز جنب  هیر«کنادُ»  و  انسان  یجهان نیو ا  یماد  ۀ از جنب  هیکنا  جان یدر ا  کند. »شبه«

  ی هست  یایخود به در  ، سازد  ی مطلق محو و فان  قت یخود را در حق  ییا یدن  دوجو   ی گاه آدم است. پس هر  کرانی از وجود ب 

 .مبدل شود کرانی ب

 ۱۸۶۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که آگاه شد  خاص هر یِ راجِ نآز

 گاه شد ی رجْقرب و اِ یِ سزا  او

 .گردد یاله   ضیمقام قرب و منبع ف  ۀستیاو شا ، مطلع باشد یخاص اله   ۀریاز ج هرکس

 ۱۸۶۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روح چون نقصان شود  یِ راجِ زآن

 آن لرزان شود  از نقصانِ  ش جانَ
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  ی غذا   یو اضطراب گردد؛ وقت   ی شانیدچار پر  یآن کاست   اثرِ بر  ی روح صوف  ، کاسته شود  یزی روح چ  ۀریگاه از آن جهر

در سلوک او بوده    یخلل   که حتماً  شودیکاهش متوجه م  نیدچار شود و از ا  یشان یکم برسد به پر  یبه قلب صوف   ی روح

 :دیفرمای که مچنان  ، است

 ۱۸۶۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفته است  ییبداند که خطا پس 

 رضا آشفته است زارِنْ مَسَکه 

  ی بوستان رضا و خشنود  یاز او سرزده است که موجب آشفتگ   ییخطا  که حتماً  دیخواهد فهم  یآن صوف   بیترت  نیبد  پس

کرده است. پس در    ی مرتکب شده و حضرت حق را از خود ناراض  ی که گناه  ابدیی م شده است. در  یهست   ی قیپادشاه حق

  ابد یی مدر ندیبی حق را مکشوف نم  اتیچون تجل ی صوفخود الزم است. و آن   ریوقت توبه و اعتراف به قصور و تقص نیا

 .از او سرزده است  یکه گناه

 تشکر   با

از مهاباد  د یارادتمند شما خورش



 

 

 

799قسمت پیغام عشق   

تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال  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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


