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851 پیغام عشق قسمت شهره از مهرشهر کرجخانم    

 ....تنبلی من ذهنی درد به همراه دارد

 ۳۰8غزل ،  ۹۰5پیغام معنوی برنامه 

 ۳۰8 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ای، بگشا ای قمر نقابخوابم ببسته 

 هایِ شُکر کند پیشت آفتابتا سجده 

ها به درد نمیخورد خدایا نقاب را بردار و اگر خودت در مرکز من طلوع کنی آفتابی که در من  خوابیدن بر حسب همانیدگی 

 .سجده های شکر می کندباال می آید 

 8۰۶ شمارة غزل شمس، دیوان  ی،مولو

 اینست  من عجبِ و عجبی در  کسی هر

 آید؟می  میان به چون  میان، به نگنجد کاو

 .من در تعجب هستم که چطور این بی نهایت در این ذره می گنجد

 ۳18۷ بیت پنجم،  دفتر مثنوی، مولوی،

 ست تُهی  بس که را  جبر این کن ترک

 چیست جبر سِرِِّ سِرِِّ بدانی  تا

 

 

https://www.ganjnama.com/View/97/99/3430/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%AC%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%D8%AC%D8%A8%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA.html
https://www.ganjnama.com/View/97/108/8682/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%20%D8%B3%D8%AA.html


   

  

 

851 پیغام عشق قسمت شهره از مهرشهر کرجخانم    

 ۳18۷ بیت پنجم،  دفتر مثنوی، مولوی،

 مَنبَالن  جمعِ جبرِ این کن ترک

 جان چو جبرِ آن  از یابی  خبر تا

اصل ماند یا اینرسی میل دارد که حالت خود را حفظ کند یعنی من ذهنی میل دارد که کش پیدا کند موالنا اسم این را کاهلی  

االن هم در حال درد تنبلی هستم و گویا وزنه ای هزار کیلویی را برداشته  گذاشته... من از تنبلی من ذهنی خودم رنج می برم  

و در فضای گشوده شدة آقای شهبازی    ۹۰۷  ۀ ام و در حال نوشتن پیغامم هستم و همینطور در حال تماشای پیغام های برنام

 ...توانم یا نهو بینندگان وارد شدم و از این سینرژی استفاده کردم و گفتم بنویسم ببینم می 

. از ورزش  برم.. من با صبح زود بیدار شدن مشکل دارم و از دیر بیدار شدن درد میکشمبله من از تنبلی خودم رنج می 

از نخواندن و ننوشتن پیغام های    .کنم درد میکشمای آزمون ارشد کتابهایم را مطالعه نمی از اینکه بر   .نکردنم درد میکشم

توانم کارهایم را ام اما باز هم نمی ام بهتر یا نه خیلی بهتر شدهالبته از وقتی با گنج حضور آشنا شده   ..کشممعنوی درد می 

فرماید اگر این جمع تنبالن  ست، موالنا می ع، توخالی و تهی برگردیم به جمع منبالن یا تنبالن، این جم ...کامل انجام دهم

 ... شویرا ترک کنی از آن جان جانان باخبر می 

ست آنقدر خودت را با این جبر که من  گوید ترک کن این جبر را که پوچ و بیهوده گوید: ترک کن دو بار هم می صراحتا می 

در فضای تنبلی فضا    ...، اگر ترک کنی رازِ راز زندگی را خواهی یافتتوانم تغییر کنم، گره نزنهمین هستم که هستم، نمی 

بسته است، کند هستیم، میل به تغییر واقعی نداریم ، فکر و عمل جدید و خالق نداریم همان فکرهای قدیمی و پوسیده و  

 ..اعمال تکراری و نتایج تکراری

 

 

https://www.ganjnama.com/View/97/108/8682/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%20%D8%B3%D8%AA.html


   

  

 

851 پیغام عشق قسمت شهره از مهرشهر کرجخانم    

 1۷88مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تیه همچو قومِ موسی اندر حَرِِّ 

 یه یی بر جای، چل سال ای سَفمانده

 دهخدا 

 راه  مشقِّتِ  در بام تا شام

 جا که بامدادِ پگاهشب همان 

شویم، میل به تغییر  و فضا را باز کنیم و مرکزمان را عدم کنیم، پرانرژی و پویا می  حال اگر پا، بر روی جبر منبالن بگذاریم،

 .کنیدرا عمل می دهید و آن آید و به آن فکر بها می خواهیم داشت، از فضای گشوده شده، فکر نو می 

 ۳۶۴۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 این تَن ای جوان  هست مهمانخانه

 دَوان آید  نو هر صباحی ضَیفِ 

 ۳۶۴5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هین مگو کین مانْد اندر گردنم 

 که هم اکنون باز پَرَِّد در عَدَم

 

 

https://www.ganjnama.com/View/97/109/8787/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%87.html


   

  

 

851 پیغام عشق قسمت شهره از مهرشهر کرجخانم    

 ۳۶۴۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وَش جهانِ غَیب هرچه آید از  

 ست، او را دار خَوش در دلت ضَیف 

مربی، معلم، پدر و مادر   ...از سارا از آلمان یاد گرفتم سوت زنان زندگی خود را بشناسیم، برای دیگران هم سوت نزنیم

ادیون و  .... اشاره به حکایت اسب متوانند یک سوت زن مزاحم باشند و نگذارند کودک یا جوان از آن آب حیات بخورد  می

 .....اش که رفته بودند آب بخورندکره

نیما گفت لبتون کبود کنید یعنی موقع ناراحتی گاز بگیرید، و حرف نزنید و در صحنه بمانید، برعکس من که اکثر موارد فرار  

شک دارید  میکنم، بگذارید در همان سکوت دردتان برای همیشه از بین برود و طوفان را از بین ببرد، اصالً... هر موقع  

 ...گذرد... راه آسان از میان آتش می  سکوت کنید.. 

  کنم؟ ....چرا؟ام؟ چرا پیشرفت نمی شوم؟ چرا یخ زده یلدا گفت: چرا من پویا و کوشا نمی 

 ۴۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایِ خویش مرادی عاشقان از بی 

 خبر گشتند از موالیِ خویش با

 ...شهره به سوی من برگرد

ها پیچیده شده است فقط بگو  برکات بهشت در سختی ...ام دست باالتری در این دنیا وجود داردهایم متوجه شده با ناکامی 

 ....من  سویِبه  ...به سوی من برگرد....دانم، فلسفی منطقی نشو، در درد فرو نرونمی 



   

  

 

851 پیغام عشق قسمت شهره از مهرشهر کرجخانم    

  و در آخر بیت جادویی موالنای جان 

 1۷۲۳ ةغزل شمار مولوی، دیوان شمس،

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست 

 اگر ببارم، از آن ابر بر سَرَت بارم 

  با سپاس

 شهره از مهرشهر کرج

 

 



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم هیوا  

 با سالم 

  گنج حضور یدلگشا زانیبزرگوار و عز یشهباز یو عشق فراوان خدمت آقا

 ۴۷8۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر روز خاک  یکنی م  یز چاه  چون 

 در آب پاک  یاندر رس   عاقبت

جان    ،یشهباز  یآقا  ة شفا دهند  انات یب  ق یآن از طر  ی و با معن  میموالنا قرار بده  ات یاگر هر روز خود را در معرض اب  ما

و ما هم به آبه    کند ی م   شهیبه آب پاک ذره ذره از ر  دنیرس  یبرا  یما رو مثل کندن چاه  یها  یدگیهمان  م،یخود را آشنا کن

که انسان بر    یعاقبت هر کار  ی ر ندارد. چون طبق قانون و نظم درست الهیکه در جهان نظ  ی آب   میرسیحضور م  یِ گوارا

است، مزد زحمتش را خداوند بدون    یو درست   یک یرو به ن  ردیگیم  شی در پ  یخرد زندگ  ییاساس قانون جبران با راهنما

 .دهدی به انسان م ی کم و کاست چیه

را آلوده    اشیی خدا  نیپاک برسد و به خاطر وسوسه سرشت و گوهر پاک و نازن  یکه قصد دارد به روان   یانسان   یعنی

  اش ی کمک زندگ   یبرا  ی معدن اسرار اله  شتری وجودش ب  کندی م  یها دور  ی دگیو از همان  کندی م  زینکند، هر چقدر پره

در کار، در ازدواج، در روابطش، و از همه مهمتر مقصود آمدن به جهان و ارتباطش با خداوند    ، یخواهد بود. در سالمت

 . شود ی م  شیراهنما یزندگ  اتیح  ۀآب پاک چشم   نیا گانهی

 1۳8۹ ، بیتدفتر اول  ،یمثنو ،یمولو

 ها بشکند دان که صف   یریش سهل 

 آن است آن که خود را بشکند  ریش



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم هیوا  

 میرا که دار  یگرفتن و کالً در اندک مهلت  رهیها ش  ی دگیشدن و از همان  ده یهمان  یبودن برا  ری و ش  یرون یب  یینما  قدرت

را شکستن و    یاز خود درست کردن و با آن هر صف   ی جهان ر یکردن و ظاهر ش ی رون یب یقدرتها یِ وقت را صرفه انباشتگ 

شل    یبزاره باالخره نردبان   ی جهان  یها  ییهنرنما  اریو در اخت  ش وقت  یست هر کس . ساده ستی باالتر از همه بودن هنر ن

  ی ذهن  یاز من ها  ک ی  چ یچون ه  ست،ین   ی دست پروردة خرد خرابات زندگ  ل یاص  ر یش  ست،ین   ی واقع   ر یش  ی ول  سازد، یم

  ی انباشتگ بدست آوردنِ    ریش  یذهن  یمن ها  شناسند،ی ها را ندارند، جَنم دل کندن را نم   ی دگیاز همان  ی و دور  زیقدرت پره

 . ستندین کندی که آنها رو از خدا دور م ییها  ی و ترک کردن از وابستـگ دن یبخش ریها هستند، ش

 ۲۹۴۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سفر  نی ا ریپی که ب ن،یرا بگْز ریپ

 بس پُرآفت و خوف و خطر  هست

ا  ل یکه م  ی خطرناک و ناممکن هست، چون کس   ر یسفر بدون پ  نیا داشتن    ل یرو بندازه، فقط م  ی داره من ذهن  نیبه 

  اد یرو بهت  یخاموش  د،یگویراه را به تو م نیرو راهنما قرار بده. چون استاد خطرات ا یاستاد دیچون با کنه،ینم تیکفا

  ی زهایبه چ  یدگ یهنگام دل کندن از همان  یریگی م  اد ی  ،یآموزیها رو ازش م  ی دگیو دور شدن از همان  زیپره  دهد،یم

 .دیبه استاد درونت متصل بشو  ریپ قیبلکه از طر ،یپناه نبر ی رونیب

  ی من ذهن  یهانیاز قر  دیقبول نکن  دیکه شا   د، یدانی موانع را نم  ی لی خ  ی راه خوشتون اومده باشه ول  نیاز ا  دیشا  شما

ا  د،یباش  یبا من ذهن  ی و حرِّاف   بتیرو نپسنده و دوست داره غ  یدلتون خاموش   د،یکن  یدور هستند    یخطرات   نهایپس 

تا در تمام سفر    دیاموزینکات رو ب  ن یا  دیکارکشته و کهنسال با  ییماراه بازداره، پس از اول با راهن  ن یممکنه شما رو از ا

 . تر کندشما رو هر روز آزموده 

 

 



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم هیوا  

 ۳۳۹۶ تیب ،دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 ست یکه او خُفِّاش ن یشهباز  کیل

 ست   ی و روشن نیببازش راست   چشمِ

  وا یتشکر ه با

                   



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 به نام خدا 

 1۳۳۲، غزل ۹18. برنامه داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 لنگ  یِبا پا رد یسفر گ  توبه 

 فرو افتد در چاهِ تنگ  صبر

  ارِ یذهن رها. همت،  ی دوست از امروز و فردا کردن و کاهل  دار یرخت بربستن و جان، در د یذهن، آماده اعتباری ب  یتوبه 

 یو آماده   قراری دل عاشق سالک را ب   یاچون صاعقه   ،یو لطف و احسان زندگ   تیو شور و شوق و عنا  شود ی سالک م 

 .بزرگ از عالم جسم، به مُلکِ جان یسفر

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی بنمانَد کس   یمن و ساق  جز

 کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون 

در    ی هست   کرانیاز وجود ب  یاخود را تکه   ، یچشم، باز و رسته از دوئ   کندی شروع به نواختن م  ، یزندگ  ی که ساق  ی وقت

 .ندیبی م جهتک ی و  سو ک یاتحاد با جهان، 

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 برون جَست و رفت   د،ید نیچو ا عقل 

 ست جنگ؟ که کرده  وانهی دلِ د با



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

  ، ی داریشعور، ب  یکه مشعله   افتدی کارگر نم  بلعد،ی انسان را م   یاریهوش  یذهن که به آن   یهاوسوسه   یبرا  یجائ  گرید

 های دگیو در انداختن همان  وانهی . دل را دکندی م  یزندگان به عشق، قالووز است و رهبر  تیو تعهد و استمرار، با هدا  یآگاه

 !چون سرو آزاد

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 را بُوَد  ی خرابات کس  صدرِ

 رهد از صدر و ز نام و ز ننگ کو

  وند یبندِ پ  نیکه آخر  ستیدر بند نام و ننگ ن  گریکه د  طلبد؛ی خالص را م  یجان، با مطرب عشق، صوف  یبا ساق  دارید

 .خواهدی نم  چیدوست ه یو جز لقا دهیرا بر ایخود با دن

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 دالرام ساخت  شه یکه ز اند هر

 برساخت ز پشتِ نهنگ یکشت

 .یو ابد   یدور و غرق نور نور نور نور در آرامش اله  راتی و اوهام و تصو شه یاند از

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 جو زر است  ک ی شۀ یدر اند  وانکه

 خرِ پاالن بُوَد و پالهنگ   او

ا کس که همآن   و اِمرار معاش و غرق در حساب و کتاب خُردِ دن  نیچنان در  ابزار و علل و اسباب، در  با  چون    ا،یراه 

 .ریحق یهای ها و نگرانحمِّال ترس  ، ییچهارپا



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 زود فرو جه ز خر  ،یمن ارِی

 درنگی بفروش و بِرَهان ب خر

 .یسفر کن ی ران یو در عالم ح ی ذهن را بفروش ی رکیز درنگ،ی ب  یبر آذر رو دیچاه تنگ، با نیز دت یبا ییاگر رها و

 ۴۹۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چاه تنگ  نیز دتیبا ییرها گر

 درنگی برادر رو بر آذر ب یا

 آذر: آتش *

 1۴۰۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخر  یران یبفروش و ح یرکیز

 نظر ی ران یظَنِّست و ح یرکیز

 1۴۰8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی مصطف  شی قربان کن به پ عقل 

 ی ام کَفگو که اهلل   اهللی حسب

 .و بس است ی : خداوند مرا کافیام کفاهلل *

 

 



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 و رو   ریگ یدنبِ خر  ،یخر کونِ

 نَبُود در مدنگ یدیکه کل رو

 مَدَنگ: قفل *

لذت و    ،یسرمست  ،یکه خوش   می! و بداندار یو ب  میتا متنبه گرد  میشو  دهیبه کرِّات گز  ایاز سوراخ دن  دیچقدر با  قتاًیحق  و

ابد و تنها در آغوش محبوب  تنها  ازل  یآرامش،  مابق  سریم  ی و  دام   ی است و  را    یاریکه در هر گام هوش  ییهاهمان 

 .دیجوعشق بهره   یکرانه یجهان فروبندد و از لذت ب نی ا مچشم از کا اری یِ که ز پ ی و خوشا انسان دزدندیم

 ۷۷۰ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مراد خود را دوسه روز بند کردم  تیپ ز

 امدین سرمیمراد ماند زان پس که م چه

 1۳۳۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ح یمس یخران، ا  شِی مگو پ راز

 شنگ  یِِّستان از کفِ ساق   باده

چنگ زدن تا مبادا    دانم«ی »نم  سمانیو همواره به ر  یچندی و ب   یچونی همواره ب   ؛یسکوت و سکوت و همواره خاموش   و

و    نایب  یدهیزهر آلودش د  یرهایبه خود نسبت دهد که تنها دافع ت  رنگ یرا با مکر و ن  ی و هر اتصال  رییغول ذهن، هر تغ

 .به سالمت ببرد سالک عاشق ان شاءاهلل نظر است تا ره  یاریهوش

            راز یبا احترام، سرور از ش - والسالم 



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 به نام خدا 

 با کمک ابیات موالنا بدانیم خام کیست؟ و پخته کیست؟ 

سنگک را در نظر بگیرید قبل از اینکه به تنور آتش برود خام است و به سنگ ها که الزمۀ تبدیل و پختن نان  خمیر نان  

شود، ما هم در من ذهنی خام هستیم و به  شود از سنگها جدا می چسبند ولی کم کم که با آتش پخته می هستند می 

شویم،  تر می تر و خوشمزهر ما بیشتر شود ما پخته چسبیم و هر چقدر پذیرش آتش دردهای هوشیارانه دهمانیدگیها می 

 .نشان خوشمزگی و پختگی انسانها در شاد زندگی کردنشان و عدم مقاومت و قضاوت آنهاست

 8۳۹ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 را  تن خمیر خمیرمایه گر تو  بی آن

 صد سال گرم داری، نانش فطیر باشد 

فطیر  خمیرمایه چیست؟ خمیر مایه، تسلیم و فضاگشایی است که برای خامی من ذهنی ضروریست وگرنه نان زندگی ما  

 کنیم. زنیم و صدسال دردها را به هم منتقل می شود و با خوردن آن به خود و عزیزانمان آسیب می می

 ۴۲1۲ ةشمار  یات، غزل ، دیوان غزلصائب تبریزی

 آواز ما بلند از پختگی است گر نشد  

 کی از سپند سوخته گردد صدا بلند 

در مرحلۀ تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور که منظور اصلی آمدن ما به دنیاست، ما میوة خامی هستیم که در  

کنند باید سکوت و فضاگشایی کنیم و با قدرت عدم از خامی به پختگی  ها و آدمهایی که مثل ما فکر نمی مقابل سختی 

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3463/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%20%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3463/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%20%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA.html


 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

شود و هیچ نوری  اگر در مرحلۀ تبدیل، ابزارهای من ذهنی را مثل فکر، درد و باورها جدی بگیریم فضا بسته می   برسیم،

 مانیم.رسد و در خامی و تلخی و گزندگی می به ما نمی 

 ۲۹۶۴ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گفت: این حدیث خامست، روی نکو کدامست؟ 

 وفایی این رنگ و نقش دامست، مکرست و بی 

تا وقتی من ذهنی داریم خام هستیم و در دام نقشهایی مثل استادی، دکتری، مهندسی، مادری، همسری و دیگر نقشها  

ای صاف و بی نقش است که با  گیریم، اصل ما آینهکنیم و از آنها هویت می می افتیم و با آن نقشها خود را توصیف  می

 .توانیم نور خدا را منعکس کنیممرکز عدم می 

 ۳۴۶۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 از اوصافِ خود  خویش را صافی کن

 تا ببینی ذاتِ پاکِ صافِ خود

 ۶1۳دفتر ششم، بیت مولوی، مثنوی،  

 شوم  عریان  من که وقت آن آمد 

 بگذارم، سراسر جان شوم نقش 

 

 

http://ganjnama.com/View/97/99/5588/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
https://www.ganjnama.com/View/97/104/8048/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D9%86.html
https://www.ganjnama.com/View/97/104/8048/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D9%86.html


 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 5۷۹ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو 

 آتش کسی را بوی عود آمد کجا دیدی که بی 

شود و باید هر چه زودتر هیزمها را در گذاریم دل ما مثل هیزم خشک می آگاهی از اینکه هر همانیدگی که مرکزمان می

دهیم، دلی که با عدم  دردهای هوشیارانه بسوزانیم، تا نرم و پخته شویم، در من ذهنی خام بوی پختگیِ عشق نمی آتش  

 .کندسوزد و مثل عود عطر زندگی را پخش می یکی شده مثل شمع می 

 ۲5۹۴ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چندین بمخور این غم تا چند نهی ماتم 

 داریهمرنگ شو آخر هم گر بخشش ما 

خواهد  شویم، ما بخشش خدا را داریم و هر لحظه او می بندیم و با قضاوت و مقاومت همرنگ زندگی نمی چرا فضا را می 

زنیم و زندگی خود را با دیگران مقایسه  به ما کمک کند ولی ما عینک دردها و تنگ نظری من ذهنی را به چشم خود می 

 .شویمکنیم و از شکست همدیگر خوشحال می می

 ۲۳۴۴چهارم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر  

 زار اینکی شود گلزار و گندم 

 تا نگردد زشت و ویران این زمین



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

تا به عمقِ زشتیِ فکر و عمل من ذهنی پی نبریم و خودمان را به صورت جسم با دیگر جسم ها مقایسه کنیم در حسادت  

 .رویدویران نکنیم گلزار عدم از ما نمی زنیم، و تا این من ذهنی را  و بخل و تنگ نظری به هم آسیب می 

 18۶۳ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خَنبَدجُنبَد، هر بَرگ که می هر ذَرِّه که می 

 بِنشین   فَلک  گوشِ در کام و زبان گفتی: بی 

شنود و فضا  گوش فلک، گوش سکوت شنویِ ماست که بدون مقاومت و کام گرفتن از همانیدگیها ندای زندگی را می 

که با قانون جنگل  جنبد، نظمی رقصد و در نظمِ فلک می کند، هر ذرٌة وجودی ما در فضای گشوده شده مثل برگ می باز می 

 .کند نه چیدمان پارکیِ ذهنکار می

 ۲8۳۴ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ز تو یک سؤال دارم بکنم دگر نگویم 

 ز خامی  ؟ ز چه گشت زر پخته دل و جان ما

چسبیم، فقط  ها می فرماید: در من ذهنی خامیم و به همانیدگی ذهنی پر از سؤالیم چرا؟ برای چی؟ تا کِی؟ موالنا می با من  

 .شویمکند و مثل زر خالص می با پذیرش درد هشیارانه و صبر است که نیروی شفابخش زندگی دل و جان ما را پخته می 

 ۲۹1 ششم، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر

 شود از راه گوش آدمی فربه  

 جانور فربه شود از حلق و نوش 



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

کند و با چیزهای دنیا  کند از مرحلۀ حیوانی فراتر رفته و بر اساس شهوت و غریزه عمل نمی انسانی که فضاگشایی می 

 .گیردشنود و آرامشش را از عدم می شود، گوش او زبان زندگی و سکوت را می فربه و شاد نمی 

 1۳۹8 ارهمولوی، دیوان شمس، غزل شم

 فربه و پرباد توام مست و خوش و شاد توام 

 بنده و آزاد توام بنده شیطان نشوم 

 ۲۹۶۰ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 های خامیم در تاب آفتابت ما میوه

 پزانی رقصی کنیم رقصی زیرا تو می

تاب بیاوریم، مرکز گسترش یافتۀ ما با  آییم خام هستیم اگر در برابر سختی ها فضا باز کنیم و  ابتدا که ما به دنیا می 

 .کنیمآفتاب عدم پخته شده و شادی بی سبب را تجربه می 

 ۴۰۷پنجم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر  

 در زمانه صاحب دامی بود 

 همچو ما احمق که صید خود کند؟ 

چسبیدن به همانیدگیها صید خدا به ما قوِّة تشخیص داده است تا فضاگشایی کنیم و پخته شویم و زندگی خود را با  

شویم و زندگی خودمان را صید  کنیم میکه برای خود پهن می نکنیم ولی افسوس که با من ذهنی احمقمان صاحب دامی 

 .کنیممی



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۲1۳8 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو ندارم لذتی من آزمودم مدتی بی 

 پایان تو ملح بی کی عمر را لذت بود بی 

 مِلح: نمک *

زندگی را در تحصیل ، ازدواج، بچه دار شدن و همانیدگی با خانه و اساس خانه جستجو کردم و نیافتم، تنها با کمک  من   

موالنا بود که راه فضاگشایی را پیش گرفتم و لذت یکی شدن با خدا را چشیدم، نمک زندگی در تسلیم و شکر و پرهیز  

 .لذت را پایانی نیست شود بیان کرد ولی ایناز همانیدگیست که با ذهن نمی 

 ۳8۹ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گر زمین از مشک و عنبر پر شود تا آسمان 

 چون نباشد آدمی را راه بینی سود نیست 

های خوشبو شود و عطر آنها آسمان را فرا گیرد ولی حس بویایی ما کور باشد، مشام  چه فایده اگر تمام زمین پُر از گل 

 .چشدست کور است و بوی خدا را نمی مرکزش پر از انباشتگی روح انسانی که 

 ۹۳۴ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 های و هو دارد  میان باغ گل سرخ 

 که بو کنید دهان مرا چه بو دارد 



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

ها در باغ جهان گل های سرخی روییدند مثل موالنا و انسانهایی که به خدائیتشان زنده شدند، ابیات موالنا بعد از قرن 

دواست با خواندن ابیات  تواند بوی عشق را به مشام روح ما برساند، البته اگر بیماری زکام من ذهنی را که درد بی می

 .موالنا درمان کنیم

 ۳۳8۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ها به پیش او نهیدناامیدی

 دوا بیرون جهید تا ز درد بی 

 18۶5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مردِکار آمد از حضرت ندا کِای 

 امِّیدوار ما به   رنجی هر ای به 

 18۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حُسنِ ظَنِّ است و، امیدی خوش تو را 

 که تو را گوید به هر دَم برتر آ

 18۶۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هر زمان که قصد خواندن باشدت 

 ها قِرائت بایدتیا ز مُصحف 

 مصحف: قرآن *

https://www.ganjnama.com/View/97/105/8161/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%20%D9%86%D9%87%DB%8C%D8%AF.html


 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

به   را  ما  خدا  می هرلحظه  خود  و می سوی  به  خواند  ها  و سختی  رنج  در  و  کار هستی  مرد  که  «ای  بیا  باالتر   « گوید: 

پروردگارت امید داری، من حُسن و زیبایی را درونت مثل کتاب قرآن امانت گذاشتم تا فضا را باز کنی و آن را بخوانی و  

 ..آید را بیابیراهی که به سوی من می 

      گنج حضور و همیاران گرامی  سازبا سپاس از برنامۀ انسان 

 دیبا از کرج 



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم سارا از تهران  

 .با سالم

 : حسادت امیموضوع پ

. من هم از خدا خواسته و متقابالً رفت و آمدم  آمدندی که مادر همسرم با ما قهر کرده بود و منزل ما نم شدی م ی سال  سه

خودم را    کردمی م   یهم زنگ نزدم، هر کار  ی نرفتم، تلفن  شانی هم منزل ا  بارک یسه سال    نی را قطع کرده بودم و در ا

 !شدی تلفن بزنم نم  شان ی کنم بتوانم به ا یراض

  شد، ی و من از شدت بُخل و حسادت حالم بد م   کردند،ی و با هم صحبت م   زدندی شب به مادرشان تلفن م  همسرم هر  ی ول

 ی هازمان شعله ها را نشنوم و هم آن   یگووتا گفت   بستمی خودم م  ی در را رو  رفتمی که به اتاق م  شدی حالم بد م  یدرحد

 دمیدی آتش جهنمِ درونم را م 

تلفن زنگ    ی تا حالش را بپرسند، هر چقدر که گوش   زدند ی به منزل ما زنگ م   شدند، ی نگران همسرم م   شان ی که ا  ی وقت

  نیا  ریو ذهنم دائم درگ  ختمیریهم مبه  شد،ی زنگ تلفن هم حالم بد م   یاز صدا  ی! حتدادمی من جواب نم   خورد،یم

 .موضوع بود

  دهیها هماننقص  نیکه در درونم با ا  دانستمی کرده بودم، م  ییرا در خودم شناسا  ی نظربخل، حسادت و تنگ  حرص،

 کردمی م  یرا رها کنم! هر کار  های دگیهمان  ن یا  د یو رها کنم، اصالً بلد نبودم که چطور با  رمیبپذ  خواستم ی نم   ی هستم، ول 

 .شدی رها شوم نم  های دگ یهمان نیکه بشود از ا

  ی ذهنخودم با من   خواستم ی در واقع م  ،کردمی و در مقابلشان مقاومت م   ستم یدردها ن  ن یکه من ا  رمیبپذ  خواستم ی نم

 .ببرم نیها را از بحس  نیا

آتش حرص و    نیتا من را از ا  خواستمی و از خدا کمک م   کردمی و دائم آن را تکرار م  تیب  نیپناه آوردم به ا  کهنیا  تا

 .حسادت رها کند



 

 

 

851قسمت پیغام عشق   خانم سارا از تهران  

 ۲5۶۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد   ثاریحرص از شما ا آتشِ 

 آن حسد چون خار بُد، گُلزار شد  و

نهار دعوت    ی آن روز من را برا  یما بودند، فردا  شیآوردند منزل ما و شب را پ  فیتشر  شانی بود که ا  شی ماه پ  کی

بدون   ی در من نبود، زندگ  زیعز  نیهمه بخل، حسادت و تنفر نسبت به ااز آن   گر یهم قبول کردم و د و من  رونیکردند ب

 .را شسته بود ی دگیهمان نی من متوجه بشوم ا کهنیا

 .وجود آوردبه  میمعجزه را برا نیا  تیب ن یا تکرار

 ی شهباز یسپاسگزارم از حضرت موالنا و سپاسگزارم از آقا  ،یو سپاسگزارم از زندگ ممنون

 با احترام 

سارا از تهران 



 

 

 

851قسمت 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 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


