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800 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 نام خدا به 

 .مییاست بگشا یی را که ذوق فضاگشا یهست  ۀدرواز   میو با تسل میرا سرکوب کن یذهنموالنا من اتیبا تکرار اب

 ۳۷۷۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نشست  ، در دلت آمد یال یخ چون 

 با تو است  یزیگری کجا که م  هر

. ما از جنس فکرها  کشاندی م   ایدن  یزهایچ  یِسو که ما را به   میباش  یذهنمن  االتیمواظب خ  ، هشدار است  ک یموالنا    ت یب  نیا

 .ست یخدا ن هیمثل سکوت شب زیچچ یو ه میفکرها هست نیب  ۀما از جنس سکوت و فاصل م،یستین

 ۳۲88 تی ، باولدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 در تو است  ، تملّهفتاد و دو  جمله 

 از تو دست  د آرَ برآن   ،یکه روز وه

  م یبهتر است ساکت شو  میکنی و قضاوتشان م  میکنی چپ نگاه مچون قاتل، معتاد، خائن، دزد و گدا چپ   ییهابه انسان   ی وقت

  م،یما از جنس سکوت هست  م،یو در مرکزمان نگذار  م یرا نخور  ی برعکس گول ظاهر کس  ا یو    م، یستین  نیما چن  م ییو نگو

 .میعالم شو ی نکرده رسوا ی ما هم خدا یو روز رد یدامنمان را بگ هاتا مبادا شَرّ قضاوت کردن آن  میدهانمان را ببند

 8۳۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پرّ و بالت  ی جلوه مَکن جمالت، مگشا

 باشد  ریجان مستط  ییبا پر خدا تا
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مثل پول و سواد و شهرت بدون    ی رونیب  یبا پَرها  شودی نم  د،یآی از درون م  ییبایرا دوست دارد، ز  ییبایو ز  باست یز  خدا

 .کندی و پرواز نم جنبدی تا جان ما به خدا زنده نشود، پَر و بال عشق نم م،یخدا مرکزمان باشد، پرواز کن کهنیا

 ۱۷8غزل شمارۀ  ات،یغزلدیوان  حافظ،  

 بماند  اریهر که شد مَحرَمِ دل در حرمِ 

 کار ندانست در اِنکار بماند  نیکه ا وان

و عقل و قدرت راه   تیو هدا تیو به حَرَمِ اَمن  میشوی م یمَحرم زندگ  میو فضا را باز کن میباش یلحظه آشت  نیبا اتفاق ا اگر

 .ماندی در جهنم انکار م  شهیو هم کندی ناسپاس است و خدا را انکار م ی من ذهن م،یابییم

 ۴۷۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بیاد نا  طفلِ رانِ یپ نیاز  یوا

 * بی هر رق یِ ت بالوّاز ق  گشته

 : حافظ و نگهبان بیرق*

  ی هر جان  یو بال شودی م  تری قو  یذهنمن  ی ریدر پ  م،یشوی و بالغ نم   م یکنی فقط در جسم رشد م   میرا نشناس  یذهنمن  اگر

کند و همه را تحت کنترل   قیتزر  گران یزور به دخود را به   ۀد یکهنه و پوس  یباورها  کندی م   یسع   یادب ی و چون طفل ب  شودیم

 .اوردیخود درب

 ۲۵۲۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ینکژدم* بر کَ شِی ن آنچنانکه 

 ی من یشتن ااو ز ک   ابد یکه  تا
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  کَژدم: عقرب*

  ک شد،ی را م   یاریعقرب است و هش  ش یمثل ن  ی ذهنبزند و بک شد، من   ش ی را ن  ی کس   تواند ی نم   گرید   م،یعقرب را بکن  ش ین  اگر

 .رند یدردها را بگ  یسبب، جای ب   یآزاد شود و برکت و شاد  یاریتا فضا باز شود و هش  میرا بِکّن  یذهنمن  ش ین  ییبا فضاگشا

 ۲۵۲8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 * ریپ س را جز ظِلِّ شد نف نک   چیه

 ریک ش را سخت گآن نفس   دامنِ

 رخرد یپ  هی: ساریظِلّ پ*

  م یتوانی با تواضع و کمک گرفتن از خرد بزرگان م  م،ینفس را بک ش  میتوانی نم   یذهنبا من   ی عنی  برد،ی خودش را نم   ۀ دست  چاقو 

با کمک    م یتوانی و م   کندی ما را باز م  یهاقانون جبران چشم  م، یادامه نده  ست ین  ی را که جز درد و بدبخت  انمانینیشیراه پ

 .مینو بساز ی بزرگانمان جهان

 ۱۴۳0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د د م ب وَ ،بجنبد رسَی ب هر که او 

 م بود کژد  چون ج نبشِ  ج نبشش 

مثل جنبش د م    یذهنجنبش من  رد،یمی و بعد م  خوردی تکان م  یمارمولک بعد از جدا شدن از بدن، مدت کوتاه  ایعقرب    د م

 .قطع است و فکر و عملش بادام پوک است  یاست و از سَر و خرد زندگ 
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 ۱۴۳۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناکو زشت و زهر  شبکور و   روژ کَ

 پاک جسامِ اَ  او خَستنِ شۀ یپ

  ب یو جز آس  رودی کور شده و راه را غلط م   های دگ یهمان  یکه از فشار دردها  کندی م  ه یتشب  یذهنصفات عقرب را به من  موالنا

 .دیآی از او برنم  یکار  گران یزدن به خودش و د

 ۱۴۳۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د وَب   نیبکوب آن را که سِرّش ا سَر

 د وَ ب  نیمستمرّش ا یِو خو خ لق 

 .تندی خودش م  ی نابود یِ سوبه  ما  ئنفس زنده دا ای یذهنچون من م،یرا سرکوب بکن  یذهنمن د یچه زودتر باهر

 ۵۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یرده بز زنده م  چون 

 تندی م ی مرگ یِزنده سو نفسِ 

 :گفت

 ۳۱۵۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پ رّست، بر رحمت تنم رحمتم
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باز کن  دیگوی حال خدا از زبان موالنا م  نیا  با پ ر است، فضا را  ب   دیکن  افت یو آن را در  دیمن رحمتم  چگونه    میاموزیپس 

 .میکن افت یو رحمت خدا را در میدارد سرکوب کن زهیست  یرا که خو یذهنمن

 باب دوم ، یگلستان سعد

 را شتنیجز خو ی مدع ندینب

 ش یدارد پرده پندار در پ که

 باب دوم ، یگلستان سعد

 ببخشند ی نیچشم خدا ب گرت

 ش یکس عاجزتر از خو چیه ینینب

کنار برود، با    های دگ یپندار و همان  ۀ وجود ندارد، اگر پرد   یعاجزتر  ند،یبی که فقط خودش را م   ی خرد و م دع   ی ب  یذهنمن   از

 .مینیبی خود را م  یذهنمن ی و پست یچشم خدا عاجز

 ۳۳۹۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ربَ   ،تا دهد طاعات  ،دیبا ذوق 

 رجَ شَ  ،تا دهد دانه ،دیبا مغز

  ۀ که دان  میذوق داشته باش  دیبه اصلمان با  دن یشدن با خدا و رس  یکی   یبرا  شود،ی باز م   ییبا ذوق فضاگشا  یهست  ۀ درواز

 .میو با مرکز عدم به طاعت و عبادت خدا مشغول شو میچال کن های دگی خاک همان ریرا ز یذهنمن
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 ۱8۶8شمارۀ   شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جان  یرا جز ذوق مدان ا یهست  دروازه

 جان   یرا در جان بنشان ا نیرینکته ش نیا

عشق    یایکه از در  یاقطره  شود،ی خلق م  گرید یانسان   ،یزیناچ ۀو از قطر  رساندی ذوق است که زن و مرد را به هم م   نیا

دل    ۀتخم ذوق را در مزرع  میتوانی لحظه است م   نیا  شهیلحظه، که هم  نیدر ا  یی تنها با فضاگشا  د،یآی م  یو ذوق زندگ 

 .میبرداشت کن  انخرد و عشق را از درخت جانم یهاوه یو م میبکار

 ۳۲۵۷ تی ل، بدفتر اوّ  ،یمثنو ،یمولو

 *نک مَ  ی نین، غِرّه مشو، بک  شکر

 نک مَ  ین یخودب هیچ دار و  گوش 

  مکن: تکبر نکن  ینیب*

گوش به    م،یو برکت برو  یفراوان  یسوو به   میقانون مزرعه، تخم ذوق را در خاک جانمان بفشان  یو اجرا  یش کرگزار  با

 .میرا نشنو دیآی م  دهیمرکز همان ینیکه از تکبّر و خودب ییهاتا حرف مینده یذهنمن  یصدا

      ی گرام اران یساز گنج حضور و انسان  ۀسپاس از برنام با

از کرج  باید



 

 

 

800قسمت پیغام عشق   خانم شکیبا از ایتالیا 

 ها نیا  رسد،ی برسد به من نم  گرانیاست که اگر به د  ی محدود  زیچ  ک یجهان    کهنیا  ،یابیکمبا حس    کردنی زندگ

و ارزش خودش را تا سطح    شود ی م  ش ی اندیابیکه انسان کم   ردیگی صورت م   ده یاست که با مرکز همان  یذهنمن   االتیخ

دارد،    ی جسم یاریاش هشهمه  ی عنیدارد،  ی و عدم بلوغ معنو دهدی در مرکزش هست نزول م  کهییزهایجسم، همان چ

اگر هش معنوداشت  ی جسم   یاریانسان  انسان  باشد  درا  تواند ی نم  یه  باورپرست، حتنیباشد.  و  عمل   ی صورت  پرست 

که ذهنش نشان    را   یزی. چپرستدی را م  ی ذهن  زیچ  ک یخالصه    شود، ی پرست م پرست، و ذهن دردپرست، مکان و زمان

  رون یب  ی ارزشی و ب  یش یاندی ابیکم  نیاز ا  گرید  ردی( بمیذهن)به من   یاگر کس   نیپس بنابرا  پرستد،ی است م   بت  دهد،یم

 .شودی م ش یاندی و فراوان  فهمدی صورت امتداد خدا م ارزش خودش را به د،یآیم

به زندگ   یواقعا  فراوان  یشی اندی فراوان امتداد خدا  گشوده   یعنوان فضاما ارزش خودمان را به   آورد،ی ما م  یرا  شده و 

  هالیفام  یحت  دیآی م  شی مردم پ  ی همه مسائل که در زندگنی. استندیمهم ن  زهایها مهم هستند، چکه انسان   میفهمیم

 م یریگی م   رادیا  میکنی م   بتیغ  دانمی چه م  کنند،ی ظلم م   گریدبه هم   کنند،ی و انکار م  دهندی نم  رند،یگی را م  گریدپول هم 

که در    زهایها و عشق است که ارزش دارد نه چانسان   نیکه ا  میبفهم  میکنی ظلم م  م،یکنیمردم را خوار م  میکنی انتقاد م

 .مرکزمان هستند

 ۱۲۳۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یاثَر خواندهکَو  ناکَی طَتو اَع   نه

 ؟ یاو تشنه مانده  یچرا خشک  پس 

اوضاع    ، یاطراف فکرها و اتفاقات زندگ  یی و فضاگشا  میکه با تسل  م یقدرت را دار نی، ا«کَو ثَر ناکَی اَع طَ»  ۀ یآ  براساسِ   ما

 .ریمن را بگ ییبایز تینهای تو فقط فضا را باز کن و ب دیگوی . ممیخود را سر و سامان بده
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 ۱۲۳۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر و ز کوثر سرخ  یدیکه را د هر

 و خ    ریوست با او گمحمّدخ   او

. با مرکز ریها خو بگبا آن   ،ها شکوفا شدهآن   یرو و شاد هستند و زندگخدا سرخ   یکه مثل محّمد از فراوان  یکسان  با

  ن ی تو با ذهنت نگو، چگونه ا  .تو هم شکوفا شود  ی تا زندگ  ،ریخو بگ  دهیبه حضور رس  یهاشدۀ خودت و با انسانعدم 

 و مگر امکان دارد؟   افتدی اتفاق م

 ۷۶۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قلوبش   یِصنعتِ خوبش، بشنو وح  بنگر

 د ینورِ نظر شو، همه ذوق از نظر آ  یهمگ

سبب و خلق  ی ب   یشاد  ، ینندگیآفر  ن ی. اکندی را شکوفا م  اتی و زندگ   ل یچگونه تو را تبد  که   ن،یصنعتِ خوب خدا را بب  تو 

 .یذهن یهاها و سبب ی دگیهمان دینه از د د،یآی از نور نظر و از مرکز باز شده تو م  ،ییبایز

 ۷۶۲شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ؟ یو چه جان  ی که چه کان ی تو چه دان ، یتو چه دان

 دیکز بشر آ یهنر ندیخدا داند و ب که

  ی است و از گوهر وجود  هات یمان در ذهن، به محدودو توجّه   میهست  شیاندی اب یاست که کم  نی مشکالت ما ا  ی تمام  علّت 

  سد، ینوی بد م   ایتو را بد نوشته و    ی القلم زندگن جَف  . اگر اآلفهمدی صنعتِ خوب خدا را نم   یذهن. چون من میخبری خود ب

  یزیو از اتفاق چ  یباز کن  اتی فضا را در اطراف فکرها و اتفاقات زندگ   و   یشو  میتسل  ،یریبپذ  دیخود توست. با  ریتقص

 .یکن یکارو فقط با صنعتِ خوب خدا هم ی نخواه
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 ۱0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وعده است   ادتیز ، زانکه شاکر را

 سجده است   مزدِ ، ربق  آنچنانکه 

  شه یاما هم  ،یبه خدا را دار   دنی. اگر طلب رسیتا به پاداش آن شکر، به قرب خدا نائل شو  اوریجا برا به   یواقع   شکر

از   ،یبگذار زی . توجّه خود را بر هر چیاست، توقع نداشته باش که به خدا وصل شو یذهنها و منی دگ یتوجّه تو به همان

در اتفاقات،   دانمی خدا را خواستن، م  ری خدا غدعا کردن با ذهن، از   ، یدی. ناامیکنی م   ادیو آن را ز  ی شوی همان جنس م 

که    ی تی. هر محدودباشدی نم   ت یدرد و محدود  جاد یجز ا  ی زیدادن، که حاصل آن چ  یذهناداره امور خود را به من  یعنی

 . درون تو است ۀنییتو وجود دارد، انعکاس و آ ی لحظه در زندگ نیا

 ۲۷۹۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو باش  م هِیدیاَ  قَو  فَ  هل ال د یَ ،و رَ

 رزق پاش  یزاف حق گِ  دستِ  همچو

  ۀ خداست و ما را به چشم   ی سخاوت خو  م، یببخش  شماری ب   م یتوانی م   یی هاست، با فضاگشادست  ۀ هم  یخدا باال   دست 

 .اندازدی و ما را به دامن قهر خدا م  دیآی م  یذهناز من ی شیاندی اب یب خل و کم کند،ی و کوثر وصل م ی فراوان

 ۲۷۹0مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از آن   شیبده مند ، خواهندت چههر

 دان   شی از ب ش یرا تو ب زدان ی دادِ 
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 ۵۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شود   ی شاه  در خلوتِ  ،شود  ی جان که اللّه هر

 از خاک بر کوثر زند   ،شود  یماه ، دوَب  یمار

اما ما چون هنوز منِ   ی جان  هر در خدمت    دیبا  م،یدار  یذهنکه تماما  فضاگشا شود، هرلحظه در خدمت خداوند است، 

باشهم   یبزرگ  یهاانسان  موالنا  بتوان  میچون  اق  می تا  را    ییکتای  انوس یدر  کردن  و    م،یریبگ  ادیشنا  غصه  از  تا 

 .میبشو  لیتبد  ییآزار خدای ب   یزن به ماهب یآس  یذهناز مار منِ  یعنی  م،یخدا برس  یذهن به کوثر و فراوان   یش یاندیابیکم

 ۵۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شود   دایشود، در المکان پ  جای ب  یِجا سو از

 بر مشک و بر عنبر زند   ن،یسو که افتد بعد از ا هر

از    م،یشوی شده بلند مگشوده   یفضا  ایبه المکان و    ند،یبی صورت جسم م را به   زیچذهن که جا و مکان است و همه   از

و   بایبو و زخوش  م یانجام بده یلحظه هر کار نیدر ا م،یریگی قرار م یی جای ب  ایو در عدم  میخواه ی نم  یزیچ هات یوضع

 . است یجار  خداوندخرد و عشق   ییجای ب  ایاست، چون در المکان   کین

 ۵۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کند  یش یکند، بر اختران پ ی ش یفقر درو در

 درش سنجر زند  ۀدرش خاقان ب وَد، حلق  خاک

  ی با فضا ی است، ول یدر فقر ماد کهنیولو ا  دهد،ی و به حرف ذهنش گوش نم   داندی لحظه را مهم نم  نیا ت یوضع ی وقت

زنده    یهاانسان  نیخدمت چن  دیمقتدر و صاحب قدرت با  یهاو انسان  کندی م   ی و آرامش زندگ  تیرضاشده، با  گشوده

 .را بکنند ی به زندگ
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 ۵۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به دل  دیآفتابِ مشتعل هر دم ندا آ از

 سر را بهل، تا باز شمعت سرزند  نیشمعِ ا  تو

  گر یشمع د  کی آن را بده تا    ،نشو  دهیبا آن همان  ی را گرفت  غامیپ  نیشود حاال که ا ی به مرکزش الهام م   ی لحظه از زندگهر

 .تا دوباره به ما داده شود میبده  دیدهد ما هم بای م  یهرچقدر زندگ ،به تو داده شود

و زنده    یو شاد  ی سرمست  نیآن را حفظ کن و ا  یروی ساز و هرجا م   ی زدیا  ی خودت را سرمست شراب   یی فضاگشا  با

را کنار بگذار.    یذهنو خساست و ب خل من   یش یاندی ابیبدار و کم  ی ارزان  گانیمجانا  و را  گرانیشدن به خداوند را به د

ب ا  ترش ی چراکه هرچه  باش   نهیزم  نیدر  زند  ،یکوشا  ب  یگ خرد  پا  یینمای م  افتیدر  ترش ی را  در  وقتانیو  که خرد    ی : 

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتهای ب

 ۳08۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یز غم م رده که دست از نان ته  یا

 ست؟ ی ترس چ نیا  م،یو رح غفورست چون 

 ایتالیاز ا بایشک

  گنج حضور یمعنو یهاامی از متون کانال پ گردآورنده 
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  با سالم 

ام  آمده   رونیاست از آن کار ب   ی مدت   کردم،ی م   یدرپ ی و پ  ادیز  یهایی جا فضاگشابودم و در آن   یمن قبال  مشغول به کار

  ست ی الزم ن  ،یو باهاشون راحت هست  یهست  ی که چون در جمع خانوادگ   کندی به من القا م   ی ذهنمن  ، و در خانه هستم

  ست،یحالم مثل قبل خوب ن  نمیبی را هم م  اش جه یخوب نت  ، یباش  هنتو دائما  ناظر ذ  ی بکن  ی درپی پ  یهایی فضاگشا  گرید

  ۀ یبه آ  ۹0۵در برنامۀ    یشهباز  ی شد که آقا  جادیدر من ا  یزمان   ییشناسا   ن یا  ست، یام مثل قبل خوب نروابطم با خانواده 

 :بود که  ن یآن، ا یسوره احزاب اشاره کردند و معن  ۴۱

 ۴۱(، آیۀ ۳۳قرآن کریم، سورۀ احزاب ) 

 « ذِک ر ا کَثِیر اهَا الَّذِینَ آمَن وا اذ ک ر وا اللَّهَ یَا أَیُّ»

 .«دی کن ادی ان خدا را فراو د،یاآورده مانیکه ا یکسان  یا»

 یهایی فضاگشا  نیب  کهن یمحض اما، چون به   یهایی فضاگشا  نیب  فتد یب  یادیفاصله ز  دیکه نبا  میامر بشو  ن یمتوجه ا  دیبا

ام که  کرده  یگردآور  ،یات یاب  جان یا. من در  میشوی م  یدچار خرابکار  رون،یما هم در درون و هم در ب  فتد،یما فاصله ب

 .باال باشد  ۀیمربوط به آ دیشا

 ۲۵۹۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندک آب را دزدد هوا   اندک

 دزدد هم احمق از شما  نیچن نید

احمق هم،    یذهنمن  کند،ی آب را بخار م  یعن ی  دزددی اندک آب را مطور که هوا اندک همان  ،د یگوی موالنا م  تیب  نیا  در

 . دزدد ی را از ما م ی کم، عقل زندگکم
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 ۶8۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دی نبا یلحظه از او دور یکی

 دی فزا های خراب یآن دور کز

  ، ییاز فضاگشا  ی لحظه دور  کی چون    م،ی دور شو  یی و فضاگشا  یاز زندگ   دیلحظه نبا  ک ی  دیگوی م  ت یب  ن یدر ا  موالنا

 .شودی م ی باعث خراب

 ۶8۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او باش  ش ی پ ی که باش  ی هر حال به

 دیبودن مهر زا ک یاز نزد که

 ۶8۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زی بمگر ی تو پاک و ناپاک اگر

 د یفزا  یک یز نزد های پاک که

است که    یبودن به زندگ  کی نزد  کن چون دراثرِ  یی باش و فضاگشا  ینزد زندگ  ، یکه هست  یتو به هر حال  ،دیگوی م  موالنا

و درونت پاک است    ی ندار  ی دگ یهمان  چیاگر تو ه   ،دیگوی موالنا م  نیچنهم.  شودی م  جاد یدر ما ا  سبب ی ب   ی عشق و شاد

  ی بودن به زندگ  کی نزد  فرار نکن، چون دراثرِ   یحالت از زندگ   رو درونت ناپاک است، در ه  یدار  ی دگیاگر تو همان  ای

 .شودی تر ماست که مرکز ما پاک 
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 ۶8۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روز از دوست  ک یپا واپس کشد  چو 

 د یدست خا  یباشد که عمر  خطر

 ۶8۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 !؟ییآزمای را چرا م یی جدا

 د؟ یمر زهر را چون آزما یکس

عمر    ک یخطرناک است و ممکن است    یل ی دست بکشد و از آن دور باشد، خ  ی روز از زندگ  کی   یاگر کس   ،دیگوی م  موالنا

آزما  ی از زندگ   ییچرا جدا  ،دیگوی م  نیچنبکشد، موالنا هم  یمان یپش را برا  یمگر کس   ،یکنی م   ش یرا    ش یآزما  یزهر 

 .چشدی کردن، م

 ۲۴۶0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو  دار یو ب ی مراقب باش گر

 هر دَم پاسخِ کردار تو  ینیب

ناظر من   ،دیگوی م  موالنا اآن   میباش  مانیذهناگر ما مراقب و  پاسخ  بودن را هم م  نیگاه  و مراقب  که   مینیبی نظارت 

 .است ک ین ی پاسخ 

 ۴۳۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مردانه سر آور به ره ،کن توبه 

 هرَیَ ثقالٍمِبِ  لمَ ع یَ ن مَفَ که
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 یهاه یشو و اشاره دارد به آ  یزندگ  ریدست بکش و وارد مس  یذهنکردن از من  یرویمردانه از پ  دیگوی موالنا م   جانیا  در

 سوره زلزال:   8و  ۷

 8و   ۷، آیات (۹۹)  قرآن کریم، سورۀ زلزال 

 («8) شَر ّا یَرَه وَمَن  یَع مَل  مِث قَالَ ذَرَّۀٍ (، ۷) فَمَن  یَع مَل  مِث قَالَ ذَرَّۀٍ خَی ر ا یَرَه »

 « (8) .ندیبی کند آن را م  ی بد یاو هر کس هم وزن ذره (، ۷) ندیبی کند آن را م یک ین یاپس هر کس هم وزن ذره»

 .بد دارد  یاجهینت  میکن  یرویپ  یذهنلحظه از من  ک یدارد و اگر ما    ک ی ن  یاجه ینت  میکن  یی لحظه فضاگشا  ک یاگر ما    یعنی

 ۳۶۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسطِ خود را آب دِه  ،یدید  بسط

 با اصحاب ده  وه، یم دیبرآ چون 

تند تند فضا را    یعن یبسط خود را آب ده    ،یدیو انبساط را چش  ییلحظه مزۀ فضاگشا  کیاگر    دیگوی موالنا م  جان یا  در

را با    جه یآن نت  ای  وه یآن م  ی عنیرا به اصحاب ده.    وه یحاصل شد، آن م  یاوه یها میی باز کن و ادامه بده و اگر در فضاگشا

 .به اشتراک بگذار ت ایمعنو ارانی

 والسالم 

رانشهر یساله از پ ۲۶هستم  ایض
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 زیسالم دوستان عز

در مورد داستان    ۹0۷  یتلفن   یهاامیپ  ژهیکننده خود در برنامه وداریآموزنده و ب  اریبس  امیسپاس از سارا خانم که با پ  با

ها بود از آب خوردن دست برداشته و  که نگهدارندۀ اسب یکه مشغول آب خوردن بود و با سوت زدن شخص  یکره اسب

چنان به  تو هم   گفت ی و در پاسخ به او مادر م شودی من م  ردنسوت زدن مانع از آب خو  نیا  گفتی خطاب به مادرش م 

 .اطرافت توجه نکن یآب خوردنت ادامه بده و به سوت زدن و صداها

کرده و    جادیر اسَدردِ   انمیاطراف  یکه چقدر برا  دمیرس  جهینت  نیشده و به ا  میهازدن  متوجه سوت   یی هم با شناسا  من

طلب هستم  که من کمالن یا گرید ییمخصوصا  در فرزندانم. و شناسا شوم،یها مو تفکر خالق در آن  یریگمیمانع تصم

ناراحت و    نمیبی ها ماز آن   یاشتباه  ی است که وقت  ن یهم  یبرا  دانم،نه به فرزن  دهمی خودم م چون اجازه اشتباه را نه به  

از    یزندگ  دهمی و اجازه نم   ؟ یچرا فالن حرف را زد  ای ؟یگونه رفتار کردن یکه چرا ا دهمی ها تذکر منگران شده و به آن 

زنده    ی به زندگ  دیبرسند که راهشان اشتباه است و با  جه ینت  ن یدرد به ا  دنیها هم با کشها حرف بزند و آنآن   قیطر

حبر و    نیبا ا  نیچنامکان دارد. هم   میو تسل  زیو صبر و پره  ارانه یدرد هش  دن یکش  ، خود  یفقط با تمرکز رو  نیشوند و ا

 . شومی م  یو خال   یخودم برداشته و کم انرژ  یها تمرکزم را از روکردن  ی سن

جان و گوش کردن به برنامه پربار    یموالنا  ات یلحظه و تکرار اب  ن یبرگشت به ا  ، یاز زندگ   ی عذرخواه  یی راه رها  تنها

 .آموزنده دوستان است یهاام یگنج حضور و خواندن پ

 ۳۲۱۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کمال  ر ز پندارِ تّب ی تلّعِ

 اللودَ ذ  ی تو ا  اندر جانِ  ستین
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 ۳۲۱۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یم ع جِب  نیتو ا زِ تا

 ۳۱۹۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ر و سَن را حَب  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یو و خال خ را بد   ش یخو

 .گشا بوده استراه  ی لیخ  میتو برا کنمی که هر روز تکرار م ییطال  تیب  نیا و

 ۱۳8۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ها بجه از زخم دندان  گرهی آب باش و ب  چون 

 مییسای و م یکوب ی م  نیقیتا گره دارم  من

قدر آن   دیها را به من نشان دهد و بابا اتفاقات مختلف آن  خواهد ی در مرکزم دارم و خدا م  ی دگیهنوز گره و همان دانمیم

قضاوت باشم و سکوت کنم. انجام  ی شوم تا مانند آب روان آرام از کنار اتفاقات بگذرم و فقط ناظر ب   دهییو سا  دهیکوب

 .بوده است دیمف اری افکارم بس  نیآرام کردن ذهنم و فاصله انداختن ب یهم برا  شنیتیمراقبه و مد

 احترام،   با

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

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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