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861 پیغام عشق قسمت آقا فرشاد از خوزستان  

 با عرض سالم 

 «تیو توجه گرفتن از معنو دییتأ»

و توجه از مدرک    دییتأ  کهاین   نیفرق است ب  ایآ  م؟یریبگ  تیاز معنو  ای  میریو توجه از پول بگ  دییتأ   کهاین   نیفرق است ب  ایآ

در خواندنِ شعرها  ای  میریبگ  یدانشگاه استاد شدن  از  و  موالنا  بگ  یاز  م  م؟یریموالنا  موالنا    نی»تو هم  دیگوی ذهن  که 

 .« ندارد  یاشکال  یریو توجه بگ دییبا موالنا تأ ی بخواه کهاین  نیبنابرا  ،یدیرس ر و به حضو یهست یمعنو یعن ی یخوان یم

 .محتوا  ک یساختار دارد   کی یذهنمن  کند؟ی چگونه کار م  یذهنمن

ها، در  و اجسام و آدم  زهایبه فکر چ  دیآی صورت است که م  نیها به ادر تمام انسان   یذهنساختار من  ست؟یچ  ساختارش

و    کندی که در سرش است ارتباط برقرار م  یبا فکر  ای.  کندیم  یبازبا فکر عشق   یعن یچه؟    یعن ی.  بخشدی ذهنش جان م 

 .فکر است  ک یاست،  ریتصو کی آن فقط  کهی درحال کند،ی براساس آن، کار و عمل م 

و    سمیخوب بنو  غامیپ  توانمی که من نم  دیآی م  یفکر  کی   دفعهک ی.  میسی بنو  ی کانال معنو  یبرا  ی غام یپ  ک ی  میخواهی م  مثالا 

فقط براساس    م،یشو ی منصرف م  غامیو از نوشتن پ  دیآیو مرکز ما م  میدهی فکر جان م  نیبه ا  نی. بنابراخوردی به درد نم  ای

 .کمک کند های لی به خ امیآن پ دیشا کهی حالذهن، در  ی توهم یرسازیتصو

ا  دیآی م   یفکر  ک یبرعکس،    ای بنو  ن یکه اگر من  ا   ی غامیعجب پ  ندیگوی همه م  م،یسیرا    ی فکر را جد  نیاست. بعدش 

 .هیو سا  ر یبا توهم و تصو  یبازعشق   م،یکنی م  یبازو با آن عشق   دیآیمرکز ما م  ن یو بنابرا  میدهی م   ت یو به آن هو  میریگیم

  تیکند و در نها  یبازعشق   های دگ یهمان  یِذهن   ریبا تصاو  خواستی و م  کردی است که غالم هندو م  یهمان کار  قاایکار دق  نیا

 .بخشد ی م تیصورت است که به فکرها حس هو  نیهمه به ا یبرا یذهنساختار من  نیسرش آورد. بنابرا یی بد بال ایدن

 محتوا چه هست؟  حاال،



   

  

 

861 پیغام عشق قسمت آقا فرشاد از خوزستان  

 کهاین است و در ذهنش با تصور    ده ینفر با پول همان  ک ی . مثالا  میکنیم  یبازاست که ما با آن عشق   ی موضوع فکر  محتوا، 

بانک م   اشی حساب  پول است، ارضا  با فکر آن عش  دهیبا مدرک همان  گرینفر د  کی   ای.  شودی پر   کند،ی م  یبازق است و 

ندارد. در هر دو،    ی فرق  چیدارند؟ ه  یچه فرق  هانیا  ت،یبا معنو  ای  می ریبگ  هو توج   دییبا پول تأ  مییایما ب  کهاین  نیبنابرا

 .می کنی م یبازو با آن عشق  م یاصورت است که به فکر جان داده  ن یساختار به ا

 ست؟ی حاال منظور ما چ  خُب

به   یذهنمن  یی ما شناسا  منظور برا   زمی که ساختار و مکان  یطورو ال کردن آن است،  با  نیا  یآن در ما کار نکند.   دیکار 

  دییتأ  تیبا معنو  یوقت  یمرکز ما. ول  دییایب  یزیچ  میو اجازه نده  میاستفاده نکن  یذهنو از آن ابزار من   میحواسمان را جمع کن

 .شود ی کار کوچک نم  نیو با ا کندیکه دارد کار م است  یذهنباز هم من م،یریگی و توجه م

 :د یگویاست. موالنا م ی چسبناک  یِدگیهمان ی ل یو توجه خ دییتأ

 ۳۲1۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعجب  نیز تو ا تا

  د یاست. در مرحله بعد با  یذهنکار من  ،یقیتوجه از هر طرو    دییکه تأ  میدرک کن  دی. اولش بامیزحمت بکش  یلی خ  دیبا  یعنی

  د یو توجه گرفتن. با  دییاز تأ  دیایته دلمان واقعاا خوشمان ب  کهاین نه    م،یندازیو ب  میکن  ییکه آن را شناسا  میواقعاا بخواه

که مهم است حاضر    یزیچ  ی ول  د،یآی ما م  یو توجه برا   دییفکر تأ  نیو بنابرا  میدار  یذهنو من   یدگ یکه ما همان  میتوجه کن

باال،    دیآی و توجه م  دیی. فکر تأمیرینگ  یو جد  میو توجه است که به آن جان نده  دییبودن ماست و نحوة برخورد با فکر تأ

مرکز    د یایفکر ن  ی عن یشود،    ل ی تعط  یذهنابزار من  دیبا  پس   م؟ یندازیب  میخواهی واقعاا م   ا یبه طلب ما. آ  گردد ی برم  زیچحاال همه 

 .ما
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مدام خودمان    م،ی و توجه و برتر بودن باش  د ییاگر ما دنبال تأ  آورد، یو توجه گرفتن، تمام دردها را با خود به همراه م  دییتأ

از ما برتر    ی که نکند فالن   میو نگران هست  میترسی . از آن طرف مدام م میافتی به حسادت م   نیو بنابرا   میکنی م   سه یرا مقا

و توجه و برتر   دیی با تأ  یدگیهمان یعنی. میکن ی و احساس نقص م  میکنی را مالمت م ودخ میکن یچک بشود و اگر احساس کو

، در خانه   د،یآیجا با ما مهمه  ند،یگوی درمورد من چه م   گرانید  کهاینو توجه و    دییمخرب و درد زا است. فکر تأ  یل یبودن، خ

 .خواهد ی زحمت و طلب م  ی ل یخ ن یدر دانشگاه، در محل کار، بنابرا ابان، یدر خ

 تشکر و احترام  با

فرشاد از خوزستان 



 

 

 

861قسمت پیغام عشق   خانم فریده از هلند 

  با سالم 

 ۹1۹، از برنامه 1۹۵1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر؟  یی جوی چه م  یمِهر من دار

 بشر؟  یی خدا با توست، چون جو چون 

چرا    میشوی م  ض یمر  ی مثالا وقت  !م؟یباش  رون یو توجه ب  د یینبال تأد  د یبا ماست چرا هنوز با  ی مهر و عشق زندگ   ی وقت

 ؟! الح ابراز دوست داشتن به ما بکنندط اصو به   رندیاز ما بگ  یحال ما بشوند؟ سراغ  یایجو  انیکه اطراف میدوست دار

که خدا درون خودته.    گهی م  تیب  نیحضرت موالنا با ا  ما؟؟   یاز حس خداگونگ   ایماست،    یذهناز من  ازیحس ن  نیا  ایآ

شامل اون    ینکی م  ی جووکه جست   یزیچ. مهر، عشق، محبت، دوست داشتن، خالصه هریهست  ی تو خودت امتداد زندگ 

 :گهی که م  شه یم یمهر

 1۹۵1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر؟  یی جوی چه م  یمن دار مِهر

 بشر؟  یی خدا با توست، چون جو چون 

به ما    ش ای شگیهم  یهایگرله ی....که با ح  گردهی ما دنبال بهانه م  یذهننکنه من  م؟ یهست  یرون یمهر ب  یایچرا جو  پس 

و درد درست کنه، بعد هم خودش را به    ندازه یب یسازما را به تله ذهن و سبب  ،یاصادر کنه، تا با بهانه  یدستور و فرمان 

خودمان    یذهنشناخت من  بود که باعث درد شد!   ی رونین علت و سبب بیمن مقصر نبودم، و ا  ی دیبزنه که د  ی مردگموش 

 .میفتین یذهنتا به تلة من  میبده ص یاز هم تشخ میرا بتوان یذهنو زبان من  یکه زبان زندگ  شه ی باعث م

 .و علت معلول یساززبان ذهن سبب  یفکانه، ول ن با قضا و ک  یزبان زندگ  ✔

 .دنیو کار ذهن به مراد رس یمرادی کار و زبان خدا با ب  ✔
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 .گرفتن همه اتفاقات ی کار ذهن، جد کهی حال نگرفتن، در  یرا جد یاتفاق  چ یو ه  یکار خدا شوخ  ✔

 .زهیبرعکس با مقاومت و ست یذهنو من  کنهی و رضا کار م  میبا تسل یاریشه ✔

که    یک یاون    ی ول   ،تو  یبه رضا  مای راض  ایخدا  گهی هم بکنه، م  ییاگه دعا  ی و حت  داندی خودش را بدهکار خدا م  یکی

کارها رو راه   لیقب   نیا  یبهتر، خوب وقت  ترش یچه بطلبکاره و دنبال هر  شهیبلکه هم  ستی ن  یتنها راض داره، نه   یذهنمن

صادر    یفرمان و دستور  یذهنکه من  یاما وقت  ،میبریم  کاره بصبر و حزم    یانجام کارها کم  ی برا  گهیقطعاا د  میبشناس

انتظار    میتوانی نم   گهید  م،یاون را انجام بده  یهشیارعنوان  و ما به   م،یمل بالفاصله وارد عمل بشوأکنه که بدون حزم و ت 

شکر کرد که از وجود    تبه که خدا رو صد هزار مر  دیالبته با  رفتارم به درد ختم شد؟!   ایالم،  ؤ چرا س  داشته باشم که مثالا

کردن    اده یو در عمل در حال پ  میگرفت  ادیصبر و حزم را    نیا  یبرنامه گنج حضور و اشعار خردمندانه حضرت موالنا کم

 .هللاء شاان م،یهست

. مثالا  گذرهیداره م ی اون فکر چ ریز مینیکه بب م،یو ناظر رفتار و اعمالمان باش میان را چطور مشاهده کنافکارم کهاین ای

درد درست کنه و    خواسته ی خودم بوده که م   ی ذهنکه باعث شد اون عمل مشخص از من سر بزنه، نکنه من   ی اون فکر

ما درد درست    ی برا تونه ی چنان م ن به افکار خود، آن عدم ناظر بود  ا یمن را وارد ذهن بکنه. عدم صداقت  ی به بهانة علت

 !ارهیبما در یهشیاردمار از روزگار  شیهایسازبا دام و سبب ،یذهنمن  نیقول حضرت موالنا اکنه که به 

 ۷1شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را  یبُد  نیالدنه عشقِ شمس  اگر

 !ز دام و از سبب ما را؟ ی کجا بود هافراغت 
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 ۷1شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 دَمار از ما ز تابِ خود   ،یشهوت برآورد  بت

 تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود  اگر

خداوند    هیرا که هد  یایمرادیب  م،یتجربه کن  میخواهی را که خداوند درون خودمان گذاشته را م   یاگه اون مهر  پس

و    شود، ی بشو و م  گهی فکانش مو با کن  شه ی هم وارد عمل م  ی. اون موقع است که زندگمیری هست را با آغوش باز بپذ

خدا شامل    تیو عنا   م،یشوی م  ی لحظة ابد  نیوارد ا  ارهو دوب  شه یبسته شده باز م  ی. فضاکنهی را خلع سالح م   یذهنمن

 .هلل ءاشا. ان شودی حالمان م

اگه الزمه به خودمان    یبه ما عطا کرده است، پس حت نینازن یشهباز یآقا لهیوساست که حضرت موالنا به  یخرد نیا

که به تله و    م،یبگرد  رون یبدر    یذهنمن  ی که مهر خداوند با ماست و الزم نیست دنبال مهر تقلب  م یو بگ  میبکن  نیتلق

 .میفتیب یذهنمن یهایگرله یح

 1۹۵1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ دگر  ییجو ی چه م  یمن دار مهر

 بشر؟  یی خدا با توست، چون جو چون 

از هلند  دهیتشکر فر با
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 نام خدا به 

اول غزل    تی، ب۹1۹. برنامه  داریجان و تمام دوستان و همراهان ب  یشهباز  یو مهربانم آقا  زیبا سالم خدمت پدر عز

 .یاز مثنو ی اتیو اب ۴۷۲شماره 

 ۴۷۲شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ما ز خواب کاهل و مشغول خاست  کالبد

 به رقص آورد کاهل ما را کجاست؟   آنکه

انسان،    تیو مشغول  یگوهر وجود خود را پنهان کرده و در اثر کاهل   گر یبه فکر د  یاز فکر  دنیدر انسان که با پر   یهشیار

کنان و سرور، رقص   ی لرزه افکند و آنگاه با شاد  های دگیندام همانبر ا   ، یابازمانده، منتظر تا شناسنده  ش یاز رسالت خو

رسته و    نیاستعفا داده، از جِدّ و جَهد در عالم آفل  های دگیهمان  ل یکه از شغل قال و ق  یانقاب از چهره بردارد. شناسنده

 .کندی مشاهده م انههشیارخود را   یها و دردهارنج 

 16۰۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یبُدم غافل به شغل قال و ق من

 لیثق ی رنج نیدر باطن چن بود 

 16۰۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی به جِد مشغول باشد آدم چون 

 ی ز درد و رنج خود باشد عَم او

 نای: نابیعم *
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  نیر خجل و شرمگدر آخِ  داند ی که م  ردیگی نم  دهیرا از مرکز همان  ت یرا از ذهن پس گرفته و امن  تیکه هدا  یاشناسنده 

 .شودی م ی زندگ

 16۴۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود ییزمان دل را دگر را هر

 بود   ییاز جا  کی ل ،ینه از و آن

 16۴۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل  یبر را   یشو من یچرا ا پس 

 آخِر خِجل؟  یتا شو یبند  عهد

گرفته و به دست بزرگان داده؛ چرا که    های دگیرا از همان  اریاخت  ش، یدردها  دنیکه با د  شیحازم و دوراند   یاشناسنده 

و با حزم در    شود ی پس بر خرد بزرگان متوسل م   فتدیدر آن ن  تواند ی و نم   ندیبی چاه را م  ، یدگیهمان   یماریدر اثر ب  داند یم

 .داردی هر قدم گام برم

 ۲6۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یومول

 یآن باشد که ظَنّ بَد بر حزم

 یاز بَد بر  یو شو یّزیگر تا

 ۲68 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن رسول سوءالظن گفته  حزم

 فَضول   ی ا دان ی قدم را دام م هر
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 .لرزدی ها و علل نم که از بند اسباب و علل رها گشته و بر سبب یاشناسنده 

 ۲۵1۵ تیبدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 م؟یبر اسباب از چه دوخت  چشم

 م یچشمان، کَرَشم آموخت ز خوش  گر

 کَرَشم: کرشمه و غمزه *

 خوش چشمان: عاشقان *

 ۲۵16 تیبدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 دگر  یبر اسباب اسباب  هست

 سبب منگر، در آن افکن نظر  در

 ۲۵1۷ تیبدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 در قطع اسباب آمدند  ایانب

 زدند   وانیبر ک  شی خو  معجزات

 ۲۵18 تیبدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 مر بحر را بشکافتند سببی ب

 افتندیچاش گندم   زراعتی ب

 چاش: غلة از کاه جدا شده*
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 ۲۵۲۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قرآن هست بر قطع سبب  جمله 

 و هالک بولهب   شیدرو عز

 ۲۳1۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی خلق جز اسباب ن بندچشم 

 ست ی که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر

ذهن ندهد و با فرمان خداوند که هر    یخداوند باشد و تن به شوم  دیمرکز انسان با  داند،ی م  نیقیکه به    یاشناسنده 

 .دیآی و رضا و شکر م   میجنگ ندارد و از در تسلسر    نوازد، ی م  هاتیرا در وضع   یداریفکان خود کوس بلحظه با قضا و کن 

 16۹۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رواست او دانست او فرمان  وآنکه 

 کجاست؟  دنیچیخدا سامان پ با

 .دهیذهن ره یناموس و اعتبار و آبرو  یکه از بند صد من یاشناسنده 

 ۳۲۴۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یحق ناموس را صدمن حد کرده

 د یبسا بسته به بند ناپد یا
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پس    ست؛ یذهن ن  یهات یو وضع  ریاز تصاو  کی   چیکه ه  داند ی خود آگاه گشته و م   لیکه از ذات و سرشت اص  یاشناسنده 

  ی و هراس هراسد ی نم های دگ یپس از انداختن همان ند؛یبی ها ماز آن  ی نظر، خود را جدا د یو با د افتد ی با اتفاقات اتفاق نم 

 .از مرگ اجسام ندارد

 1۷1۷ تی، بدفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 ش یها ز پکرامت  نیا ی تو را ب من

 ش یاز ذات خو ی دادم  یتسل  خود 

 1۷18 تی، بدفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 دادمت شان یکرامت بهر ا نیا

 چراغ از بهر آن بنهادمت نیو

 1۷1۹ تی، بدفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 کز مرگ تن  ییاز آن بگذشته   تو

 بدن یِاجزا  قِیوز تفر ، یترس

 : جدا شدن قیتفر*

 .نور دل بنشسته  چةیکه از وهم و گمان و وسواس، جسته و بر در یاشناسنده 

 1۷۲۳ تیبدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 در همان شانیپنداشت کا  یهم  او

 و وسواس و گمان  فندیو تخو وهم
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 : ترساندن فیتخو*

 1۷۲۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ترس   ف یبودشان لرزه و تخو که

 نفس  دات یها و تهدتوهم  از

 1۷۲۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند رسته شانیکا دانست ی نم  او

 اندنور دل بنشسته  چة یدر بر

از راه    ی و به هر بانگ   شود ی وسواس در گوشش، راهزن نم   ة یدهد و دا  بیفر  تواندی که فرعون ذهن، او را نم   یاشناسنده 

 .لرزدی بر خود نم  ها،ی دگ یشدن همان اد یو از کم و ز افتدی جدا نم 

 1۷۴1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و زانواَش نلرزد هر دم پا

 ؟ ی دارد او از هر غم یتُرُش ک  رو

 1۷۴۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میستی فرعونا که ما آن ن زیخ

 میستی ب یو غول  یّ به هر بانگ که

 .رسته گرانیکردن د یخود گذاشته و از حبر و سن   یکه تمام حواس را بر رو یاشناسنده 
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 ۳1۹6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

کار ندارد و    ن یتر از او کمال، در گرو به سر بردن عهد الست است و خوش اش، تمام  خواسته   یکه منتها  یاشناسنده 

 .ستیو ابد ی و با تعهد و استمرار، در گرو عهد ازل  تکاندی دوست، هر دم م  ادیو هر آنچه جز  های دگ یخود را از همان

 1۷۴۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از تن وز مزاج   د،یاز تجر خوشتر

 جیگ  الهامِی فرعون ب  یا  ستین

 عت یمزاج: خُلق، سرشت، طب*

 .دارد ی ها آگاه است و با حزم قدم برمگاهاز لغرش   نشیکه از سر ب یاشناسنده 

 1۷۵۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهم نش یقدم را از سر ب هر

 عِثار و اوفتادن وارهم از

 عثار: لغزش *

بر لب    میدر امور جهان، لبخند رضا و تسل  ی چارگیندارد و با هر ماندن و ب  رونیب  یایاز دن  یاخواسته  چ یکه ه  یاشناسنده 

 .است انه هشیاردرد  دن یدوست، در کش یبهشت و رضا داند ی دارد و م 
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 ۴۴66 تیب  ، دفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یهای مرادی از ب عاشقان 

 شیخو  یخبر گشتند از موال  با

 ۴۴6۷ تیب  ، دفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 شد قالووز بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش  ی شنو ا الجنة حفة 

  دهد، ی اجازه م  دانم«ی لحظه با عدم کردن مرکز و اقرار به »نمو هر ندیبی که خود را از مکر ذهن در امان نم   یاشناسنده 

 .کند یگرخداوند در کارگاهش جلوه 

 ۴۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نداند مکر او الّا خدا  کس

 و واره زان دَغا زیخدا بگر در

 له یدغا: مکر، ح*

و همواره نورافکن    خواندی ها نوحه نم آن   ةبر مرد   گران، یکردن د  یو با حبر و سن  افتهیرا در  لیکه ضرورت تبد  یاشناسنده 

 .خود و فقط خود، متمرکز کرده یرا بر رو

 1۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خود را رها کردست او  مردة

 رفو  دیرا جو گانهیب مردة
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 رفو: درست و اصالح کردن لباس *

 ۴۷۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ینوحه گر  گرانیآ، بر د دهید

 یگِری و بر خود م  نیبنش  یمدت

  افتد؛ ی لرزه بر اندامش نم   راه،  یهای و در ناهموار  کندی م  ق یطر  ی . طدهیبر  های دگیرا به کُل از همان  دش یکه ام  یاشناسنده 

و خداوند را    بردی به کارگاه خداوند م   دانم«ی و »نم   ی ستیها را با اقرار به نو تمام آن   هراسد ی نم  های دگ یهمان  دن یبا د

امن خو پناه  و  م   داندی م  ش یدلجو  ا  ندیبی و  در  ب  ةخواست  نیو همواره  و  به    یجسم   یهشیاراز    لی»تبد  لِیبدی بزرگ 

چشم و گوش و    ی را ب  ش یتا قرآن درون خو  دوارست یخداوند حُسن ظَن دارد و ام  ةحضور«، به رحمت واسع  یهشیار

 .هوش فکرت، بخواند

 186۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرد کار یاز حضرت ندا کا آمد

 دواریبه ما ام ی به هر رنج  یا

 1866 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش تو را   یدیظَنّ است و ام  حُسن

 رتر آبه هردم ب  دیتو را گو که
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 186۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان که قصد خواندن باشدت  هر

 دتیها قرائت باز مُصحف  ای

 مُصحف: قرآن *

 1868 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 درآن دم وادهم چشم تو را  من

 مُعظّم جوهرا  ی فرو خوان تا

  ک ی  ،یازینی و با کمال استغنا و ب  دهیکه با دو سِالح »نداشتن« و »نخواستن« از حرص و آز جهان ماده ره  یاشناسنده 

 .ندارد ش یمقصود ب ک یمراد و 

 ۳۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جَنت از اله  غمبریپ  گفت

 نخواه  یزیز کس چ ی خواه  یهم گر

و در   دهدی به ذهن نم   یابیارز  ة مختلف، اجاز یهات یو در وضع بردی ه م که هر لحظه از مکر ذهن، به خدا پنا یاشناسنده 

، با  منزل   کیو در    رودی م   شی و صبر و اعتماد بر الطاف کارساز، پ  یبا تأن   وسته، یآهسته و پ  ماند،ی از راه نم   چگاهیه  جهینت

و همواره مشتاق و   رودی م   شی و پ رودی م   ش ی بارگاه را به جان درک کرده؛ پ  نیا تِینهای که ب  ماندی و مکر ذهن نم  له یح

 .ترمشتاق
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 1۹6۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ین ریکز آبش س ی مُستسق همچو

 ست ی باللّه ما ی افتیهرآنچه  بر

 1۹61 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگذار، صدر توست راه  صدر

لحظه در اتصال با مرکز عدم،  هر کهایناو   ی لذت و خوش   تیو نها دهیکه از هوس بهشت و ترس جهنم ره یاشناسنده 

 .برخوردار باشد ی اله تیو امن ت یو هدا  یاز خرد و شاد

 1۹1۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهر گنج ی ن د،یزی م زدان ی بهرِ

 نه از خوف و رنج  مُرد،ی م زدان ی بهر

 1۹11 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواست او  ی برا مانش یا هست

 جنت و اَشجار و جو   یبرا ی ن

 1۹1۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق بود  ی کُفرش هم برا ترک

 آنکه در آتش رود  میز ب نه
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 !سرد  ایدن  نیکور است و مِهرش بر ا های دگیهمان  ةجاذب   دنیکه جز دوست، چشمش در د یاشناسنده 

 ۲۳6۲ تی، بسومدفتر    ،یمثنو ،یمولو

 من یّکور  نیعشق است ا یکور

 حَسَن  یاست ا  صِمّ یُو   یعم یُ حب

 ۲۳6۳ تی، بسومدفتر    ،یمثنو ،یمولو

 بدو  نایخدا ب ریاز غ کورم

 باشد بگو  ن یعشق ا یمُقتضا

  مقتضا: الزمه، الزم*

 .دوست دارد؛ نه بر جد و جهد و تالش ذهن تیبر عنا  هیو تک کندی که کار م یاشناسنده 

 1۹6 ة غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 است  یو زاهد یحُسن عاقبت نه به رند چون 

 رها کنند تیبه که کار خود به عنا آن

 ۳86۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهتر است  تیعنا  ةیسا  یاذره

 پرست هزاران کوششِ طاعت  از
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 ۳۷۹6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به بود   تیذره، زان عنا مین

 رصد صدیخرد س ریز تدب که

 ۳8۳۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه ز صدگون اجتهاد   تیعنا کی

 را خوفست از صدگون فساد  جهد

 111۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش  لت یوسی صورت م هرچه

 بحر دور اندازدش  لت یوس زان

ندارم    یاهستم و چاره  نیمن ا  دیگوی نم  کند،ی کار نم   یذهنجبر من   قیو از طر  کندی م   ییکه موانع را شناسا  یاشناسنده 

امانتِ بر دوش را    ن یاست که هرچه زودتر ا  ن یجبر وجود دارد و آن ا  ک ی  داند ی من وجود ندارد؛ م   ی برا  ل یو امکان تبد

 .واگذارد و خود را برهاند

 ۳18۷ تیدفتر پنجم ، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ی جبر را که بس ته  نیکن ا ترک

 ستیسرِّ سرِّ جبر چ  یبدان  تا
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 ۳188 تی، بدفتر پنجم  ،یمثنو ،یمولو

 جبر جمع منبالن   نیکن ا ترک

 از آن جبر چو جان  یاب یخبر  تا

 منبالن: تنبالن *

کار و   های دگی و عالم همان  رون یدوست است که به جهان ب  تیو عنا  میکه چنان گرم شور و حرارت تسل  یا  شناسنده

 .ندارد ی بستگدل 

 ۲68۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخشد درون ی تو را مشغول  مر

 برون  یاز آن سو  ینپرداز که

 زندی دست به دعا با زبان ذهن نم   ها،ی دگ یشدن همان  ادیبا هر کم و ز  ده،یکه از مالمت و قضاوت ذهن ره  یاشناسنده 

گفتن دعا    «ی»الست« را »بل   مانیاجابت شده و پ  شی اش است که از پگشوده   یو رضا و فضا  میهمان تسل  شیکه دعا

 .او  یاصل  ازیو خواست و ن

 ۲۳۲6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوران بود البه و دعا مَکسب

 از عطا  ندینجو ی لب نان  جز
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 ۲۳۰۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که را دل پاک شد از اِعْتِالل  هر

 تا ذوالجالل  رودی دعااَش م  آن

 یماریاِعتالل: ب*

دالن و بزرگان و زندگان به عشق  به روشن   دن یرسته و حرصش در شوق رس  های دگیکه از حرص همان  یاشناسنده 

 .شمارندی و محترم م زیاز دوست آورد، چون جان عز یهر آنکه را خبر شود؛ ی م یمعن

 1۹۵۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر عشق تو فخر است و جاه  حرص

 و تباه تو ننگ  ریاندر غ حرص

 ۳۲۷ ة غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 با جانان که تا جان در بدن دارم   ستیعهد مرا

 دارم شتنیرا چو جان خو شیکو نهوادارا

  ة دیکه د  یدگانیو طالب و خواهان د  دیجوی و مدد و توسل م  زدیآوی که بر دامان دوستان حضرت دوست م  یاشناسنده 

 .عشق را در جهان بپراکند یعشق، بو  غام یو با هر پ نیدوست، عطرآگ   ادیو جانش از عطر  دهیدوست را بوس

 1۹۴۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امیو اوراد و ق  یتقو نیچن با

 مدام یخاصان حق بود  طالب
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 1۹۴6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یسفر مُعظَم مرادش آن بد در

 یزد  یبر بندة خاص  ی دم که

 خواسته  نیترمُعظَم مراد: بزرگ *

 1۹۴۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به راه  یرفت ی چو م  ی گفت  یهم نیا

 اِله  ی خاصگانم ا نیقر کُن

  یی وسواس در گوشش بانگ جدا  ة یو دا  رودی غول از راه نم   ةاز خواب ذهن، به عشو   یداری که پس از ب  یاشناسنده 

 .زندی نم

 ۲16 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواند تو را   یهم  یطرف غول  هر

 ایب  نیه یبرادر راه خواه  یکا

 ۲1۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قی همرهت باشم رف مینما ره

 قی راه دق نیقالووزم در ا من

 شوا یقالووز: رهبر، پ*
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 ۲18 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ره داند او  یقالووزست و ن  ی ن

 خو آن گرگ ی کم رو سو وسفای

 ۵88 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهدی م قظت یکو ز  یخوابناک

 دهدی اش م وسواس عشوه   ةیدا

 ی داری: بقظَتیَ*

 بیعشوه: فر*

 .نهدی م  ییو فضاگشا  میو اصل را بر تسل ردیگی م یکه اتفاقات را باز یاشناسنده 

 ۳۰1۳ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی سازدر آخر زمان کرد طرب اری

 یییاو جد جد، ظاهر او باز  باطن

  یداریو ب  ییشناسا   نیو جان او از ا  رهدی ذهن م  یو تنبل  یاز کاهل  ،یق یو حق  نیراست  یشناسنده با طلب   نیا  گونه،ن یا  و

 .شاءاهللان  ی و شعف اله ی غرق در شور و شاد

 ۴۷۲ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ما ز خواب کاهل و مشغول خاست  کالبد

 به رقص آورد کاهل ما را کجاست؟   آنکه
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 والسالم 

              رازیاحترام، سرور از ش با
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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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


