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 به نام خدا 

 .با سالم خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار

 ۷6غزل  ،۸61برنامه 

 ۷6مس، غزل شمارۀ مولوی، دیوان ش

 سحر ما راآه  مهآخر بشنید آن 

 ما را  حَشَرِ امشب   دتا حشر دگر آم

سر و صدای گوش  و نه از روی ذهن معنوی و    و به طور راستیندر انتهای شب ذهن که صبح حضور در دل داشت، حقیقتاً  

نهایت  ل به دریای بی ای متصهخراشش، در خاموشی و سکوت، فضای درون را باز کردم و قیامت من نیز چون خیل انسان

م و اعالم بندگی  نورانی برخاسته از گشودن فضا، پیام خود را به ماه زندگی برسان یکتایی، فرا رسید و توانستم با این ستاره  

 .و خدمت کنم

 1۴۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 را  استارهتو سوی دوش من پیغام کردم 

 از من تو آن مه پاره را   گفتمش خدمت رسان

 ۷6 شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 گویم ، منآن مه در سینه  ند چون چرخ ز

 را ما قمر دور  بنگر  قمر دور  ای
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و فراوانی مرکز خالی  به مرکز عدم متصل شدم، برکات    حال ن در لحظه  شایش فضای درون و بودآن هنگام که در اثر گ 

آورد و در آن حال،  ش کرد و به حرکت در خود، مرتع  شده از چیزها، به هر چهار بعدم ریخت و وجود مرا با انرژی زنده کننده

 !حرکات غلط ذهن خود را دیدم و دانستم که حضور واقعی چیست؟

کشید رو شد و  ا و دلربا، مرا به دامی تازه می ام که هر ساعت به شکلی جذاب، با بسته بندی زیبو فریبنده ن مکاردست ذه

 !باز  مُشتش

ذهنی  ذهنی منظّم، منذهنی عاقل، من ذهنی مهربان، منمن   ،گذشت و فداکارذهنی با ذهنی صبور، منذهنی معنوی، منمن

من منمرتب،  قانونمند،  من  نیذهذهنی  مُوظّف   مسئولذهنی  تمیز،  منو  من ،  قانع،  وفا،ذهنی  با  نیکوکار،  من  ذهنی  ذهنی 

معه باید در پشت آنها، در قالب این  ذهنی دیگر که برای تأیید و توجه گرفتن از مردم و جاخواه و هزاران منذهنی خیر من

 .مگرفتشدم و مورد توجه قرار می اجتماع قایم می های مورد پسند  بسته 

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 کو رستم دستان تا دستان بنماییمش

 ما را تا بیند خوبی و فر کو یوسف  

ده گشتم که با داشتن  در این فضای گشوده شده، آنقدر از عقل، قدرت، امنیت و هدایت او برخوردار شدم، که از خود شرمن

ها که ها و روبه بازی ت، به کجاها که سر نزده و چه زرنگی سا چنین خداوندی که خِردش، منتهای عقل هر ذهن ناقص  

 !امنکرده 

گرفتم، رنگ باخت و یوسفیّت خود را از  ها رنگ و بو می آن   پرستیدم و ازآنچه در دل می   با دیدن روی ماه حضورش، تمام

 .دست داد
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 ۷6 شمارۀس، غزل  وان شمیدولوی،  م

 خدمت قند او   شیرین شو در  قمهتو ل 

 را ما شکر کان  کردن نتوان لقمه 

ممکن نیست مگر  ها رها شوم و این  هویت شدگی برای اینکه بتوانم در خدمت شیرینی زندگی قرار بگیرم، باید از تلخی هم 

جسمهای سفت و چسبنده لَزِب    ینآید، برای کَندن من از احال که تمام آنچه پیش می با تسلیم، پذیرش و بودن در لحظه  

ام را که مرتب  گیرم و ذهن خواهندهشوم و در خدمت زندگی قرار می فضا در هر لحظه، شیرین می   ناست. پس با گشود

دارم و برکات  می کم اندیشی بر دارم و دست از بخل، حسادت و  است در پرهیز، نگاه می  در حال اضافه کردن چیزها به خود

 .دارمبر تمام باشندگان عالم روا می و نعمات الهی را 

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 هد تا در بر خود گیرد ش خوامرما را ک

 گَرِ ما را   لحظه زین روی دوا سازد هر 

یشتر و  آورم چون آتشی مهیب، بام؛ هر چه کام ذهن را برمی رده ، خود را دچار بیماری گَری کبا همانیده شدن با چیزها 

 .درهایش تمامی نداخواهد و خواسته بیشتر می 

 ۳0 ۀ، آی(۵0)  ق ۀ قرآن کریم، سور

 «وْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍیَ»

 «؟ یا بیش از این هم هست روزی که جهنّم را گوییم: آیا مملوّ شدی؟ و او گوید: آ»
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 .داردی نیا آرام گشته و دیگر نپایان ذهن، نااما طفل دلم، از این همه خواهش و تمنای بی 

 1۴۳ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 اش وارهان گریه  زرا ما شیر ده طفل دل را 

 تو چاره کرده هر دم، صد چو من بیچاره را  ای

آوردم؛ همو  رو به سوی زندگی  ها عشق باخته،  هویت شدگی فته و با تمام همها را رپس برای دوای درد خود، که تمام راه 

خواست مرا با جذبات و نفحات روح بخشش از ذهن برباید، اما من با قضاوت و  اتفاق، می   ن هرآورد که هر لحظه با پیش  

 .بستممقاومت، درهای ورود را می 

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بریاننمکی نتوان خوردن جگر چون بی 

 گر ما را دم بریان ج  هرزن به نمک می

ها، مالحت آفرینش را از دست دادم. آن روح الهی که در من دمیده شد،  ام نقطه چینباور و تم  ی با فکر، درد،نیدگ هما  اثرِدر

نهایت، از دم جان بخش زندگی، نمک سود  ابدی و بی   در زیر خروارها همانیدگی، مدفون گشت و حال با حضور در لحظه 

 .یابمشوم و از مردگی ذهن نجات می می

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 سر به سجود آییم بی آریم،   پای طواف بی 

 و پا کرد او این پا و سر ما را  سرون بی چ
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نهایت و  بیدیگر برای اتصال به مرکز عدم و زندگی، با عقل معنوی ذهن عمل نکرده، سر و دست ذهن را از حول دایره  

 .دهممی دنیایی را قطع کرده و خود را از آوارگی و غربت نجات    در پویش و تکاپویابدیت عدم، قیچی کرده و پای تیز ذهن  

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 شاهی آن   بی پای طواف آریم گِرد در

 کو مست اَلست آمد، بشکست در ما را 

پای ذهن را    ،با گشودن فضا، تجدید پیمان الست، بلی گفتن به هر اتفاقی بدون رفتن به ذهن، با قضاوت و مقاومت صفر

 .آیممی  نهایت و ابدیت زندگی، به طواف دربریده و گِرد بی 

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 سیمینش ا از سینه چون زر شد رنگ م

 ما را ، این سیم و زر بادا  صد گنج فدا

نهایت و جاودانگی  هر زرّین بی رنگی نور خداوند، با گشودن فضا، رنگ باخته و خورشید زندگی، مُهای ذهن در بی تمام رنگ 

ها و  ها و انباشته مام داشته و پیشکش چنین خورشیدی آیا ت .سازدزند و جواهر نشان میخود را بر روی رَسته از رنگها می 

هر آنچه داریم و نداریم نیست؟! هر آنچه روزگاری به گمان، چون زر قیمتی بودند و با تابش انوار خداوندی چون شمعی  

  !بیابانی تاریک شدند در 
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 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 نقش کجا گُنجد؟  در رنگ کجا آید؟ در 

 بشر ما را نوری که مَلَک سازد، جسم 

از ذهن،   فضا، فرشتهدجسم فرسوده شده  اثر گشایش  مرتبه  خو می   ر  از  و  به مرتبه  شود  درنده خویی  و  مَلَک  حیوانی 

  .ات و تعاریف عاجز از بیانش هستندمای که توصیف، کلمرتبه . رسدمی

 20۴ شمارۀقصیده  ، د، قصایسنایی

 نیازیو    گدازی، بری از  دَردرنج و  بَری از 

 بَری از بیم و امیدی، بَری از چون و چَرایی 

 ی از خوردن و خفتن بری از شِرک و شَبیهی ربَ

 بَری از صورت و رنگی، بَری از عیب و خطایی 

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 

 نیایی وهم  تو گفتن که تو در  ه نتوان شب

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 دارد او، وز لطف روا  تشبیه ندارد 

 زیرا که همی داند ضعف نظر ما را 
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 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 است صباح مماننده فرمود که نور من 

 مِشکات و زُجاجه گفت سینه و بصر ما را 

تعریف وسعت    و مانندی در عالم ماده و جسم، توانایی   دن فضا، تجربه کرد و هیچ مثل و زندگی را باید در لحظه و در گش

 .مان استلت بین عکند، برای فهم ضعیف ما و دیده  کرانش را ندارد؛ اینکه خداوند در قرآن کریم خود را به نور تشبیه می بی 

 ۳۵ ۀآی ،(2۴نور )ۀ ن کریم، سورآقر

یُوقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ  وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاۀٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَۀٍ الزُّجَاجَۀُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ    اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ »

وَیَضْرِبُ اللَّهُ  نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ    نُورٌ عَلَى ارٌ  کَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَیَ  مُبَارَکَۀٍ زَیْتُونَۀٍ لَا شَرْقِیَّۀٍ وَلَا غَرْبِیَّۀٍ 

 «الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

ای و آن  آن چراغ درون آبگینه  . ن، چراغی باشدآ  ها و زمین است؛ مَثَل نور او چون چراغدانی است که در خدا نور آسمان »

باختری، افروخته باشد. روغنش  و نه  برکت زیتون که نه خاوری است    از روغن درخت پُر  ای درخشنده.ن ستارهوآبگینه چ 

نماید  ی روشنی بخشد، هر چند آتش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر. خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه م

 .« است  آورد، زیرا به هر چیزی آگاهها می و برای مردم مثل 

 .«دانی است که در آن چراغی باشدنور من مانند نور چراغ» :فرمایدمی

ها را برای  هر انسان زنده شده به زندگی نیز، چون نور قائم به ذات زندگی است که روی چهار بعد خود سوار شده و آن 

انش هر چهار برکت را دریافت  جفضای یکتایی، برای افروختن شعله   به خدمت گرفته و از دانه، انجام بزرگترین رسالتش
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شود و هیچگاه  در جان اصلی خود همیشه زنده است، پس هیچگاه  زاده نمی  .بخشد روشنایی می دارد، روشنایی دارد و  می

 .میردنمی 

 ۷6 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 نیارد این کن تا هر کس در گوش  خامش

 ابد او خیر و شَر ما را ریخود کیست که دَ

ذهنی که همه چیز را به  های  بندد؛ در کنار دیگر من ن زنده به حضور، دهان خود را از هر آنچه در فضای عدم دیده می اانس

پرهیزد تا همیشه  کنند، به شدت می کشند و از هر عنوانی برای بزرگ کردن خود استفاده می زندان تعاریف و توصیفات می

  !شااهللان  .دهدعمل می  د و با گشودن فضای درون به زندگی اجازهرح کارش در دست خداوند قرار گیال و همیشه صَ

 واسالم 

 با احترام،  

 سرور از شیراز
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 با سالم 

 ۴۳ شمارۀ   ولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیعم

 خفته هزار غم خورَد از بهرِ هیچ چیز

 زنی یا خوفِ ره در خواب، گرگ بیند،

 در خواب، جان ببیند صد تیغ و صد سنان

 بیدار شد، نبیند زان جمله سوزنی 

تأثیرگذار   بسیار  ترجیع  ا۴۳از  من  روی  دیگر  ابیات  از  بیش  بیت  دو  این  گذ،  مسئله ثر  بیت  دو  این  و  اشت.  سازی 

از    کسی که در ذهن به خواب رفته و خانۀ مرکزش پر  :گویدداد. این دو بیت می ا خیلی به من نشان  سازی ذهن ردشمن 

آیند ظر می ن بقدر جدی  ها که در خوابِ ذهن اینخورد. این جهان مادی و این همانیدگی چیز غم می   خاطرِ هیچ دود شده، ب 

 .چیز است، وهم است هیچ ا از نظر حضرت موالن ،درَّنددیگر را می به خاطرش خودشان و همها و انسان 

 ۴۳ شمارۀ   ولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیعم

 خفته هزار غم خورَد از بهرِ هیچ چیز

 زنی در خواب، گرگ بیند، یا خوفِ ره

جایِ حضور در این لحظه و اولین  رویم، بد می زن داریم. ما سرِ کار جدیبینیم یا خوف راه در خواب ذهن ما یا گرگ می

لحظه ممکن است ما را اخراج کنند، هر رفتار رئیسمان را به    کنیم هرترسیم. فکر می تن دائم میقدم را درست برداش

با    ر کند بلکه یک بافت لرزان کنیم زندگی با زندگی ارتباط برقراکنیم. ما فضا را باز نمی ضرر خودمان تعبیر و تفسیر می 

  .کنداش ارتباط برقرار می دشمنان بیرونی 
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 ۴۳ شمارۀ   ولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیعم

 د از بهرِ هیچ چیزخفته هزار غم خورَ 

 زنی در خواب، گرگ بیند، یا خوفِ ره

یدن و  مبتنی بر بَد د  ، ط برقرار بکنیمذهنی داریم هر جایی برویم، هر کاری بکنیم و با هرکسی ارتباتا زمانی که ما من 

و اتفاق این    کنی وضعیت که فکر می بینی، اینن می هایی که در ذهگوید این گرگ روشنی می ترس است. این بیت به 

 .زنند، همه خواب استها با تو مشکل دارند و به تو آسیب می کنی انسان که فکر می لحظه به ضرر تو است، این

 ۴۳ شمارۀ   ولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیعم

 نانند صد تیغ و صد سدر خواب، جان ببی

 جمله سوزنی نبیند زان  بیدار شد،  

کند دیگران صد تیغ و سنان دستشان است،  ذهنی در توهمات و خیاالتش فکر می گوید منر این بیت حضرت موالنا مید

بینیم که کنیم، اما اگر از خواب ذهن بیدار شویم می هایِ اطرافمان می ما در خوابِ ذهن بدترین فکرها را درباره انسان 

 .حتی یک سوزن هم دستِ کسی نیست

 ۴۳ شمارۀ   ولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیعم

 ببیند صد تیغ و صد سنان در خواب، جان 

 بیدار شد، نبیند زان جمله سوزنی 



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق   خانم یلدا از تهران  

ر شبیه میدان جنگ است.  تشذهنی بیکند. ازدواج ما در منکنیم، اما زندگی با زندگی ارتباط برقرار نمی ما ازدواج می 

کند ای خطرناک تعبیر می ر حرف و کار دیگری را گلوله د، هبینهرکسی در سنگر خودش قایم شده، دیگری را دشمن می 

دانم و  کنیم که عشق الهی را پخش کنیم. دوتا می و آماده است در وقتِ مناسب به دیگری شلیک کند. ما ازدواج نمی 

هستند  ان  نگر  دیگر ثابت کنند برتر هستند و هرلحظه خواهند به همشوند، هرلحظه می بافت پردرد با هم وارد رابطه می 

  .ها بزندنکند طرف مقابل آسیبی به آن 

 ۴۳ شمارۀ   ولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیعم

 در خواب، جان ببیند صد تیغ و صد سنان

 بیدار شد، نبیند زان جمله سوزنی 

  دارد که کند، اصالً تویی وجود نبینی چیزی تو را تهدید نمی اگر فضا را یک لحظه باز کنی می   :گویدحضرت موالنا می 

صورتِ  همه مال وقتی است که ما ب  ،هابیند. ترس از زخم خوردن، ترس از انسانبخواهد ضرر بخورد، خدا که آسیبی نمی 

گری هستیم. در کارگاهِ صورتِ من باال آمدیم از کارگاهِ خدا خارج شدیم، پس در کارگاه شیشه ایم. اگر ب من باال آمده 

  . ند، کوچک کند و به ما آسیب بزندکهدید تواند ما را تچیزی می  گری هرشیشه 

به خوابِ ذهن رفتی، بیدار شو، وارد کارگاهِ خدا شو و ببین که    :گویدآلودی، هر ترسی از کسی یا وضعیتی می هر فکرِ درد 

  ای، این طناب را به دور گردن یک طنابِ توهمی ساخته   دانم و درداین توهماتِ تو واقعی نیست. تو از ترکیب من می 

کشی. بیدار شو و ببین که حتی یک سوزن هم دستِ  خاطر این توهمات خودت را می ای و داری بات انداخته یهشیار

ذهنی دفاع کنی و با عالم و آدم بجنگی که جلوِ کوچک شدن این بافت  مردم نیست. مجبور نیستی صبح تا شب از من 

 .زننده است د همۀ مسائل زاییده این بافت ضرررندا ضررزننده را بگیری. بیدار شو و ببین دلیلی برای ترس وجود 

 یلدا از تهران ، با تشکر



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق   خانم مرجان از استرالیا 

 «کشمهمان  »مسجدِ -1-

  . سه بیتِ بسیار قدرتمند نظرم را جلب کردند  ۹۳۳ در برنامه 

ها، شهامت و اقتدارِ زندگی در درونْ شروع به ارتعاش  این ابیات چنان ارتعاشِ قدرتمندی دارند که با یادآوری و تکرار آن 

  .کندمی

 .واهمه بیندازیمهایمان را بی کیه بر قدرتِ الهی، همانیدگی تتوانیم »حیدروار« با ها می ابیاتی که در صورت عمل به آن 

 ۴۳۵2 تبی،  موولوی، مثنوی، دفتر سم

 وقتِ آن آمد که حیدروار من

 مُلک گیرم، یا بپردازم بَدَن 

 ۴۳۵۳ تبی،  موولوی، مثنوی، دفتر سم

 بَرجَهید و بانگ بَرزَد کِای کیا

 نک اگر مردی بیاحاضرم، ای

 ۴۳۵۴ تبی،  موولوی، مثنوی، دفتر سم

 لسم ز آواز، آن ط  در زمان بشکست

 ریزید هر سو قِسْم قِسْم زر همی 

 .()عیحَیْدَر: شیر، لقب حضرت عل *

 .بپردازم بدن: یعنی جانم را از دست بدهم*



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق   خانم مرجان از استرالیا 

  .اندیتی بسیار آموزنده و کاربردی بیرون کشیده شده این سه جواهر از دفتر سوم، از دل حکا

 :کش ان حکایت مسجدِ مهم

از مردی عارف که در مسیر سلوک و زنده ش القائات    ندحکایتی  بانگ تهدیداتِ نفس و  از  گران  وسوسه به زندگی، 

 .کنددهد و در نهایت به گنج حضور دسترسی پیدا می دلسرد نشده، بیمی به خود راه نمی 

 .انند آن مرد عمل کنیمبرداری کرده و م توانیم در زندگی خود، از این داستان الگو یک از ما می هر 

  :داستان از این قرار است

رفت، با شنیدن صداهای هولناک، از ترس درجا  اطراف شهر رِی مسجدی بود که هر کس شبانه به آن مسجد می   رد

   .مُردمی

شدن،  ه واهمه از کشتکه شبی، مردی غریب از راه رسیده و بی ناک بودند. تا اینمردمِ حومه از این مسجد بسیار بیم

  .گیردسراغِ آن مسجد را می 

 .شودنهایت با اطمینانِ کامل، شبانه واردِ آن مسجد می  های مردمِ آن حوالی، درلفت ا خوجود م آن مرد با

رسد. صدایی تهدیدآمیز که تو  چند بار به گوشش می   کشد تا چُرتی بزند، که ناگهان صدای هولناکی جا دراز می در آن

  .کُشته خواهی شد 

فریاد زد که من    . از این جهت، با اطمینانِ خاطر بلند شد ودوتنها از این بانگ نترسید، بلکه خوشحال هم ب  مرد نه  نآ

  .مرگم ترسم و آماده نمی 

سوی او سرازیر  بکُش شکسته و از هر طرف انبوهی از طال  اناو، طلسمِ آن مسجدِ مهم  جانانه   لحظه بر اثر نعره  در همان

  .شد



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق   خانم مرجان از استرالیا 

 .تواند سمبل شبِ ذهن باشد، و زَر سمبلِ رِزق معنویها، و شب می سمبل فضایِ درون ما انسان مسجد،  

وار فضا را باز  گیرد، مانند آن مردْ علی سهمگین ترس و ناامیدی وجودمان را فرامی که نعره  زمانی   در شبِ تاریکِ ذهن،

  :کنیم و در درون فریاد بزنیم که

 ۴۳۵2 بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 منیدروار وقتِ آن آمد که ح

 مُلک گیرم، یا بپردازم بَدَن 

بیدار  آلود که در درونمان  دهد، صدایی حرص کننده به ما امکانِ نترسیدن از ندایِ شیطان را یاد می موالنا در این بیتِ 

  .شودبه ناامیدی می ندایی که منجر .ازدنداها ما را به وحشت می کند و از انداختنِ همانیدگی ما را تهدید می  وقفه بی 

 ۴۳۵۳ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 بَرجَهید و بانگ بَرزَد کِای کیا

 حاضرم، اینک اگر مردی بیا

ن است که برجهیم! یعنی بدون تأخیر فضا را باز کنیم، از  شنویم، وقتِ آکه صداهای هولناک را از درون می نیمحضِ ا  به  

  .یم و با شهامت روی پای زندگی بلند شویمنترسآن صدا 

دهد که  ترسیم. موالنا این اطمینان را به ما میدادنی نمی   دَست کشیم و از هیچ از»الضیر« را می جانانه بار ما نعرهاین   

  . شودنمی هرگز بر گوهرِ وجودِ ما ضرری وارد 

  .دکنای اساسی را بیان می بیتِ بعدی بسیار مهم است و نکته 



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق   خانم مرجان از استرالیا 

 ۴۳۵۴ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 در زمان بشکست ز آواز، آن طلسم 

 ریزید هر سو قِسْم قِسْم زَر همی 

این  پس باید بدانیم که به  وصدای ذهن را جدی  کنیم و سرکه ما با نیرویِ زندگی، حیدروار بر این ترس غلبه  محضِ 

کرانِ  شویم و الیقِ پاداش بی همان زرِ خالصِ هشیاریِ حضور می از جنسِ  شود و مانگیریم، طلسمِ جبرِ ذهن شکسته می 

 .معنوی

 خانم مرجان از استرلیا 



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق  هان خانم افسانه از اصف   

  با درود خدمت جناب شهبازی و عزیزان گنج حضور

  گنج حضور  ۸60برنامه 

 1۳0۵ شمارۀ  غزلمولوی، دیوان شمس، 

 واف گرد تو آرم ط  کعبه جانها تویی،

 هیچ ندارم طواف  ،جغد نیم بر خراب

  .کند آید،ساختمان کعبه مانند انگشت اشاره است که ما را متوجه فضای یکتایی که از عدم کردن مرکز ما بدست می

اینک به خیال  به ساختمان کعباگر  و زحمت زیاد می ه می ه  بار دور کعبه  روم  کشم، در شرایط آب و هوای بد و هفت 

کنم و در آسمانها به دنبال او هستم و  تا خدایی که جسم تصور می   ، طور موقتکنم ولی ب هایی هم می یزچرخم و پرهمی

  .کنم در اشتباه هستمنی کار می ذه ایی نکرده و با منا شناسذهنی ر که مندر حالی دریابمرا  خواهماز او کمک می 

  :فرمایدمی موالنا 

 ۳10۴ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 هزار بار پیاده طواف کعبه کنی

 بیازاری  قبول حق نشود گر دلی

وی، اگر انسانی را آزرده  به زحمت بیندازی و به کعبه بر  قدر نماز و عبادت کنی و خود رادهد هر چاین بیت نشان می 

قدر کار معنوی ظریف  اندازد که چاین بیت موالنا مرا به یاد پل صراط می  .نخواهد کردهای تو را قبول  خدا عبادت   ،کنی

  .مذهنی باشکنیم. باید هر لحظه ناظر من ذهنی به پایین سقوط می ن اشتباه مناست و با کوچکتری



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق  هان خانم افسانه از اصف   

ن آن خطا هم  امید نباش چونااگر خطایی کردی   :فرمایداندازد ولی موالنا می ذهنی ما را به خطا می که من   است   درست 

مند به زنده شدن به خدا  از اینکه ما عالقآگاه در این لحظه باش و برگرد چون بیشتر    .طرح خدا بوده تا تو را بیدار کند

 .اصالً هدف آفرینش ما این بوده .ن کندمند است خودش را در ما نمایاخدا عالق ،هستیم

 2۸۴ شمارۀ ، غزل غزلیاتحافظ، دیوان  

 لطف خدا بیشتر از جرم ماست 

 ه دانی خموش نکته سر بسته چ

دهد تا  یگری سر راه ما قرار می دارد و اتفاقات دنمی خدا دست از سر ما بر   ،اگر در برابر اتفاق مقاومت و قضاوت کنیم

  . بفهمیم نباید ستیزه و مقاومت داشته باشیم

 1۴۹۵ بیتچهارم،   ، دفترمثنویولوی، م

 چون خری پا بسته تندد از خری 

 هر دو پایش بسته گردد بر سری 

 1۴۹6 بیتچهارم،   ، دفترمثنویولوی، م

 ندم بس است یک ب ه خر، کپس بگوید  

 خود مدان کان دو ز فعل آن خس است 

  .یک پایت را بستم باید آرام باشی  ،فهمیدیگوید باید می ولی صاحب خر می یک پایم را بستی بس است،    :گویدخر می 

 :بپرسدهر کسی باید روزی از خود 



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق  هان خانم افسانه از اصف   

  من کی هستم؟ 

  ام چه دارم؟در توبره 

  ام؟برای چه آمده 

  ؟در مرکزم درد است یا عدم

 ۵6 ۀآی ،(۳۹) زمر ۀ قران کریم، سور

 «السَّاخِرِینَ  لَمِنَ  کُنْتُ وَإِنْ  اللَّهِ جَنْبِ  فِی  فَرَّطْتُ   مَا أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَا عَلَى»

 « .ا کوتاهی کردم و از مسخره کنندگان بودمحسرتا بر من که در کار خد  نگوید: ایتا کسی »

تواند در راه معنوی به ما کمک کند سجده کردن یعنی تسلیم بودن در مقابل هر اتفاقی که این لحظه  که می تنها کاری  

 .گذاردزندگی پیش روی ما می 

 1۳0۵ شمارۀ  غزلان شمس، ولوی، دیوم

 ز وجود چونکه برآرم سجود، باز رهم ا

 کعبه شفیعم شود، چونکه گزارم طواف 

 12۷ بیتسوم،    ، دفترمثنویولوی، م

 پس بنه بر جای هر دم را عوض 

 سجد و اقترب یابی غرضاتا ز و 

 



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق  هان خانم افسانه از اصف   

 120۹ بیت،  دوم ، دفترمثنویولوی، م

 سجده آمد کندن خشت لزب

 موجب قربی که واسجد و اقترب

 کنی؟ی یا فضاگشایی می کنبگذاری، آیا ستیز و مقاومت را انتخاب می دهد به جایش چیزی باید  این لحظه اتفاق رخ می 

 . شویپله نزدیک می   ، کنده شود و به خدا یک هکند تا همانیدگی که به تو چسبیدفضاگشایی و تسلیم به تو کمک می 

  .کندذهنی بیشتر زندانی می قضاوت تو را در تاریکی من مقاوت و 

 1۷1۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ت راهی پر از بالست ولی عشق پیشواس

 با سپاس فراوان       

 اصفهان   ،افسانه

 



 

 

 

1026قسمت پیغام عشق   

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

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 
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