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900 پیغام عشق قسمت آقای فرشاد از خوزستان  

 با عرض سالم 

 .« کندی کار نم  ی جسم یاریهش»

اش با  . همهمیکنی م   یزندگ   میبا توهم دار  م، یکنی م  ی زندگ  میدار  ریسر ما آورده است؟ با تصو  یی چه بال  یجسم   یاریهش

  ی بهتر است؟ چه کس  ی ! چه کسکنند؟ی چکار م  گران یاست که د  نیاش فکر ما اهمه  م،یکنی ارتباط برقرار م  ی ذهن ریتصاو

 «.اش »تَر« و »تَرهمه  کند؟ی صحبت م هبهتر از هم ی چه کس  دهد؟ی بهتر کار را انجام م 

با خود فکر کن  مینیبار بنش  کی انسان   میو  نفر سواد دارد. آن    کی نفر سواد ندارد،    کی   م؟یبا هم دار  ی ها چه فرقکه ما 

صورت که آن شخص باالتر از    ن یبه ا  سازد، ی که سواد دارد م   ی از آن شخص   ر یتصو  کی که سواد ندارد، در ذهنش    ی شخص 

  ی طوربه  م،یکنیقدرت دارد را در ذهنمان بزرگ م  ایکه پول دارد و    یخصش   کی .  داندی را م  زیچاست و همه  یمعمول  یهاآدم

مشکل خود را    نیترکوچک   ت،یکه آن شخص در واقع  یاست، در صورت   یبشرآن شخص فوق   کنندی که کل مردم فکر م 

 .حل کند  تواندی نم

جا وانمود  و همه   سازدی از خودش م  نیدروغ  یِذهن  رید، هزاران تصوپُز دادن داشته باش  یبرا  یزیاگر خودش چ  یذهنمن

  ا یها و  و پُز نداشته باشد، از انسان  یینماقدرت  یبرا  یزیاست. اما اگر خودش چ  ریتصاو  نیا  نیمن ع  ت یکه واقع  کندیم

کارش افتخار   نیاست، که به ا  ریتصاو نیبا ا  ده یهمان قدرنیو ا  پرستد،ی را م  اهو آن   سازدی م  یذهن  ریها تصواز مرده   یحت

 .شود ی کار ارضا م  نیو با ا کندیم

صرفاً براساس توهم.   م،یبری انجام دهد را باال م تواند ی نم  رون یخود را در ب ۀ ساد  یکارها ی شخص را که حت  ک ی نیبنابرا 

  ی ار یو هش یذهنفقط و فقط براساس توهم من کند،یم یکارتا خراباست، هزاران   یذهننفوذ من  ریو او هم که سرتاسر ز

 .یجسم 

  اتیاش به جزئ. همهدیایهم ب  ت یاست و ممکن است با ما به معنو  یذهنمن  یو حسادت، کارها  سهیو مقا  یرسازیتصو  نیا

 .رهیبهتر است و غ  یکه چه کس  م،یکنی توجه م 
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لحظه را    نیا  یو زندگ  میسروکار دار  یذهن  ریتصو  کیو ما مدام با    ندیآی و مرکز ما م  میسازیم  ی ذهن  ر یاشخاص تصاو  از

 .ی توهم زیچ  کیخاطر صرفاً فقط به م،یدهی هدر م

خودمان را دوست    م،یکه ما خودمان را مالمت کن  شوند ی موشِ گنده هستند، چرا؟ چون باعث م   یذهن  ریتصاو  نیا  خُوب

  تیواقع  ست؟یچ   تیواقع  ی ول،  میو ما محروم ماند  کنندی م  ی دارند زندگ  هیکه بق  میکنی فکر م  یرسازی. با تصومینداشته باش

کامل    ریتصو  کیکه در ذهنمان از او    ی وجود ندارد. آن شخص  یانسان سوپر استار  چ ی. هستین   یخبر  چ یاست که ه  نیا

 . انسان است مثل ما  کی م،یاساخته 

  .دارد  یذهنمن  یِریدرگ  شتریب  کند،ی من ممطرح کند و من    شتریخودش را ب  کندی م  ی که سع  یبرعکس است. هرکس  اتفاقاً

به خانواده   ادمی به فالن گفتمی ام م است  !  خوردی ما به درد نم  یزندگ   یدارند! ول   یای کن، که چه زندگ   یو بهمان  ی: نگاه 

 .نداشت ت یبود و واقع  یذهن  یرسازیاش تصوهمه

  م یشویم  اتیو وارد جزئ  میشو  ک ینزد  ی لیخ  میکنی م  ی و سع   میهست  گرانیهمه محتاج رابطه با د  نیا  کهن یعلت ا  اتفاقاً 

 .شود ی ما بهتر م یزندگ  م، یها آشنا شوها خاص هستند و اگر با آن است و آن  یخبر میکنی است که فکر م  نیهم، هم

 :نی. پس بنابرادیایمرکز ما ن گران، ید  یِذهن ری تصو میکه اجازه نده میرا ندار نیا اریقدرت و اخت ما

 649 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتََّقُوا  مالکِ

 6۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور
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 496 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ زیپره  ،ینباشد قوَّت  چون 

 آسان بِجِهْ  طاقیُفرارِ ال  در

و او را   میبساز  یذهن  ریشود و ما از طرف مقابل تصو  دهیکه رابطه به توقع کش م،یرابطه نشو اتِیبهتر است واردِ جزئ دیشا

 !میدر مرکزمان بگذار

 تشکر و احترام  با

 از خوزستان  فرشاد 
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      ز یعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

       دوستان همراه گنج حضور و

 ی شمس، مولو  وانیاز د  ۲۸4۲و غزل   9۲۱ برنامه

 ✨ی مرادی مراد دل = جهان ب ✨

 ۱۳44 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ر یدم او جان دهدت، رو ز نفختُ بپذ      

 نه موقوفِ علل   ست کون یکار او کن ف      

علت، درست شدن، خواستن    چیه  منتظر  .دهدی به تو جانِ همراه با برکات م  ،یکنی فضا را باز م   ی دَمِ خداست که وقت  فقط

 یاریات )که تو هشتوجه   ی. پایقدم را درست بردار  ن یاول  ستیدارَت کند. تو فقط کافنباش که جان   رونیدر ب  ی دنیو رس

 .یسادگ  نیبازشده، به هم یفضا  یبردار، و بگذار تو دهدی چه نشان م ذهن و آن   ی( را، از توی و توجه زنده هست

 ۲۸4۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و شاد یبتِ من ز در درآمد، به مبارک   

 یمرادی به جهانِ ب   دم،یبه مرادِ دل رس   

  یمرادی و تو را به مراد دلت برساند، تو را به جهان ب  ،یو شاد  یبه مبارک  ییجاست، منتظر تو نشسته تا از در درآآن   خدا

 . دار شدن است= نخواستن( و آزاد بودن و جان  یمرادی برساند که جهانِ )ب ییکتای یبرساند، تو را به فضا

 جهان نخواستن  ،یمرادی = جهان ب  ییکتای یفضا
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 ۲۸4۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز    

 یبُوَد جماد یکه درآمد و برون شد، صفت   

  رون یبشود که هرگز از آن ب  ییکتای  یفضا  نیمن چطور وارد ا  یاریبپرس که هش  ، یبپرس   ی سؤال   ی خواه ی اگر هم م   تو 

پس بدان که    ،ییآی م  رون یشده و ب  ییکتای   یمرتب وارد فضا  یکنی بود که احساس م   ی در سطح  ات یاریهش  اگر  نرود؟ 

  گر یشود، د  ییکتای  یوارد فضا  ی به حضور، وقت  ی شده از جسم  لیکه تبد  ییاری. چون هشیدار   یجسم   یاریهنوز هش

  یعن ی  ،یفهمی را به ذهن م   یزیکه تو چ  نیهم  ،ییکتای  یبه فضا  دمینگو که رس  یمنزل  چیدر ه   پس  .شودی خارج نم 

 .را یاچه بر آن کف نهادههرآن یکنی پس ناخوش م  ،یابه ذهن و جسمش کرده یابُرده 

 ۲۸4۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 برون شد   یچون شد؟ ز چگونگ غلطم، مگو که:     

 ی زاد چگونه ی تو ز ب  کنیول ،یاتو چگونه    

اش  لحظه   نیکه منظور و مقصودِ ا   ییاریهش   یکار برا  نیها دست بردار! اها و منتظرِ پاسخ بودن سؤال کردن   نیاز ا  پس 

نپرس، قضاوتش    چ یه  ، یلحظه هست  نی که در ا  یی اریدر هر سطح هش  پس   .است، غلط، مانع و کارافزاست  ل«ی»تبد

 .برسم دیام و اآلن کجا هستم و به کجا بانکن در ذهنت که من کجا بوده   فشینکن، چند و چون و توص

  توانم ی جلوتر نم  نی: من از ادیگوی عقل م   ۀ که فرشت  یی جا  رود،ی م   رونیب  های بعد از چگونگ به   یی جاک یاز    لیتبد  کار

  ی توان ی جلوتر نم  ،یکن یراه را ط  دنیبا عقل و فهم  یخواست اگر .سوزدی حضور او م یچون پروبالم از شدت گرما م،یایب

 .است ل یقانون تبد  نیا ،یبرو



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   آباد خانم مرضیه از نجف  

خودت،    یهای تو که چگونگ   ی . پس برای تو همان هست  ،یکنی و به آن توجه م   دیآی مهم است و مرکزت م  تیبرا  هرچه

  ، یارا پنهان کرده  اتی جنس اصل  ،یاها و اتفاقات مهم است، پس تو »چگونه« شده شدنت، انسان   لیتبد  شرفتت،یپ

 !را «یچگونگی »ب

که در ذهن   یگونه و مثلش را در تصورات   یندارد که بخواه ییمثل و مانند و همتا چیکه ه یازاده شده یاچگونه ی از ب   تو

لحظه در    نیا  ستی کاف  ،یبه »او« شو  لیتبد  یخواهی اگر م  پس  .اشی و بشناس   یکن  فیو توص  فیو تعر  یکن  دا یپ  یدار

تا ذهن    یسؤال ذهن صبر کن  نیو در مقابل ا  ی بکش  ارانه یدرد هش  هی ثان۳0  ، یو چگونگ  تیفیک  ۀ مقابل هرسؤال ذهن دربار

 .یفتیرا رها کند، تا در دام ذهن ن اتیاریتمام شود و هش دن یپرسش و فهم  یمقاومت و اصرارش برا

خدا  ای باش،    تییخود  نم   ایو سکوت  باش. سکوت  یخوهم  ، یتوانی اگر  که    ی درمقابل هر حرف   یاه یثان۳0  یهاخدا 

 .یرا امتحان کن، تا او را که سکوتِ محض است در درون حس کن  زندی در سرت م یذهنمن

 ۵۷9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من  یِخوهم  ایمن باش  ایکه ب     

 من  یِرو ی در تجلَّ   ینیتا بب     

 ۲۸4۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قِدَم را؟   یچه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه    

 ی قَدَم را که تو بس نکو نهاد  نینگر اوَّل   

ندارد. »فضا و سکوت«   یکه عدم چگونه بوده است؟! عدم که از جنس »فضا و سکوت« است که چگونگ   چهی عن ی  اصالً

 !؟یذهنسؤاالت من  نیا  ستی دار ناست. خنده   یچ یو ه ی ستین  ،یاز جنس خأل، ته 
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  دا یپ  یخواه ی بوده است، م   شهیعدم که هم  یبرا  ینشان وجود آمده، چه  که حادث است و آفل، و بعداً به   یذهندر من   تو 

به منزلِ ذهن    یاریدر رفتنِ هش  داً یکه بخواهد عدم را بشناسد. او جد  ستین  ی میکه از جنس عدم و قد  یذهنمن   ؟یکن

رفته، و    های دگیناظر و شاهد بودن بر کار ذهن را فراموش کرده و دنبال همان  یانسان   یاریوجود آمده، هشبه   یانسان 

کردن در ذهن،    دا یعدم و نشان پ  ی به چگونگ و سؤاالتش راجع  یذهنمن   پس .  وجود آمدهبه   ی ذهن غفلت، من   نیا  ۀ جیدرنت

 .ندارد یو اعتبار گاهی جا چ ینه؟ و مدام چک کردن با ذهن، ه ایمن اآلن در عدم هستم  ایآ نمیکه بب

که تو و    یقدم  نینگاه کن به اول  ،یشو  ت یو ابد  تینهای به اصلت زنده شده و ب   یخواه ی ! اگر مییخدا  یاریهش  یا  تو

  دارد، ی قدم را برم  ن یلحظه دارد اول  نیا  یزندگ   شه یاآلن هم، هم  و   .دیبرداشت  ،یبود  «یدر روز اَلَست که »تو = زندگ   ی زندگ

  « یدهی لحظه انجام م  نیچه او هر آن   یلحظه هست  نیجور که تو ااطرافِ »هر آن  یی آن هم برداشتنِ قدم درستِ فضاگشا

 .ردیپذی هست، همه را با آغوش باز از تو م

  ا یَّو تا ثر یگذاری کژ م ی قدم را با فضابند  نیاول ی دار ، ییو در حسِ خفَّاشِ جدا  یاکه از اصلت جدا شده ی تو هست  نیا

قدم را    نیلحظه اول  نیهمواره ا  ،یاو را نشان ده   ی رو  ی و در تجل   ینیاو را بب  ی رو  د یتو که با  پس   .رودی کژ م   وارت ید

 .»آوردی م ش یپ  تیفکان براچه قضا و کنو هر آن   دهدی چه ذهنت نشان ماطرافِ » هر آن  یی درست بردار: فضاگشا

  ؟ ی : بعدش چپرسدی به ذهن که م   ،یرو دار  ش یپ جانیلحظه و ا  ن یکه ا  نیچشمِ عدمت را بب  ی قدمِ جلو  ن یفقط اول تو

 !بعد  یبگو: بعدش باشد برا

شکر و    ز،یبا کمکِ »صبر، حزم، پره  ،یکه بردار   یقدم را دار  نیلحظه فقط اول  ن ینباش! ا  یگر یقدم د چینگران ه  پس 

  ات ی اریعدم، قدم را درست بردار و هش  یخالص از فضا دن یکامل، با چر ییقدم را درست بردار. با فضاگشا نیرضا« ا

که راه رفتنت در شاهراهِ    یفرصت دار  شهیهم  تو  .نماند  مرکزدر    یجسم   چیکه ه  یطور، به شدهرا بگذار در مرکز عدم 

 .یدرونت را اصالح کرده و بهتر و بهتر برو ۀ بازشد یفضا
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  ن یدر ا  یو بگذار  ،یقدم را درست بردار  ن یاول  یتا بتوان   یو تالش کن   ن یقدر تمرآن   د یاست. تو با  ل یکارگاهِ تبد  جانیا

اشتباه کردن،    چی. هیرا بده   هیبه خودت و بق  یی فرصتِ فضاگشا  د یبا  تو  .است  که از قبل در درون تو باز شده   ییفضا

که    ستیهم در کار ن  ی تیانتها و نها  چیه  گریطرف د  از   .ستیدر کار ن  ی کسچ یه  یبرا  یای مانیمالمت، حس خبط و پش

 .را ببافد رهیدوم و سوم و غ یهاو ذهن بخواهد قدم   ،یانتظار برو جانِیدر ه

 ۱96۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه  نیحضرت است ا تینهای ب      

 صدر را بگذار، صدرِ توست راه      

 ۲۸4۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پسندم، همه تن چو گُل بخندم ی خودی همه ب    

 ی گشاد یدَر  نیببندم، که چن انیبه طرب م   

را   یخودی فقط ب  ،یو اتفاق تیدر هر وضع گریجا ددرون. آن   ۀبازشد  یدر فضا یو گذاشت  یقدم را درست برداشت نیاول

 .دزددی را از تو م  ی بودن« شاد یذهنکه »خود داشتن و باخود و من  ینیبی . میپسندیم

  ی عنیاطرافش است، با تمام تَن    ی خوش برا یو بو  ییبایمانند گل که تمام وجودش درحال خنده و پراکندن ز  دیبا  من

 :بُعدم بخندم4

 .خودم و اطرافم  یظاهر ی و آراستگ یزیتم ، یزبانخوش   ،ییایو لبخند، تحرک و پو  ی: سالمت امی کیزیدر بعد ف✓

 ی بخشسامان  یو آوردن خرد برا  ییکارگشا ت، یدر بعد فکرم: خالق✓

 .اندازه بروز دهمموقع و به جا و به که به  جانات،ی: کنترل ه جانمیدر بعد ه✓



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   آباد خانم مرضیه از نجف  

 املحظه به  لحظه   یداشتن برا ل یو مقصودِ تبد  زهیدار بودن و انگدر بعد جانم: جان ✓

خدا ندارم، آن    ال یاز شاد کردن خودم و ع  ریغ  یافه یوظ  چ یببندم. من ه  ی طرب و شاد  یفقط کمر همَّتم را برا  د یبا  من

 ی را حس کنم و حس شاد ییکتای نیشدن با او. ا ی کیلحظه و امکانِ  نیدر ا ییکتای یگشودنِ درِ فضا ۀهم به شکران 

 .بپاشم انمیو اطراف اتکائن ۀدرونم را، مانند نقل و نبات به هم  سببِی ب

 ۳۱0۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چگونه خنده بپوشم؟ انارِ خندانم         

 ی نبات و قند نتاند نمود سُمَّاق         

    .دیو سالمت باش  شاد

 آباد از نجف  هیمرض

 

                   



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 نام خدا به 

        .ما را باز کند  نیباز ما دور شود و نور خدا چشم عدم   طان یتا ش  م،یموالنا نفس سرکشمان را ادب کن  اتیبا تکرار اب

 ۲۳۵6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هوا  ۀبند  یاکه خود را کرده  بس 

 ها تو اژد  یارا کرده  یکِرمَک

را به    ی زندگ  ۀزند   ی نفس شد، انرژ  یهوا  ۀ. هر که بند شودی و چاق م  کندی م   هینفس تغذ  یهوا   ازی مثل کرم  یذهنمنِ

 .بلعدی را م  ش ای که زندگ  کندی م ل یتبد ییهاو کِرم وسوسه را، به اژد   دهدی خورد نفس مرده م

 ۳00۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شیبرادر، صبر کن بر دردِ ن  یا

 ش ینفس گَبر خو  شِی از ن  یرَه تا

  یی قدم است که با فضاگشا  ن یفرق دارد. صبر اول  دنیکش  یبا تحمل کردن و درد عاجز  دنیهانه کشکردن و درد آگا  صبر

 .میها شور کند،ی عمل م  یابینفْس بدخواه که بر اساس پندار کمال، حرص، خشم و کم شِ یتا از ن م،یداری برم

 ۱۸۷0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دندان؟  ی نفْس چو سگ آخر تا چند زَن یا

 وَندر تو دو صد چندان  ، یکِبر کَسان رنج وَز



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

به استخوان است.    ی سگ   دنِ یها، مثل دندان کشاز انسان   یریرادگی: رنجش و ا دیگوی م   ی خطاب به انسانِ نفسان  موالنا

و حسادت و قضاوت    ی نیب  بیاست و به ع  گران ید  یما رو  نیدورب  یها درون ما است، ول مرض    نیهزار برابر ا  کهیدر حال

 .میمشغول

 4۷4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 سگِ نفْس تو را زنده مخواه  نیه

 رگاهیعدوَّ جانِ توست از د کو

و انسان در نفْسِ خواهنده، خورنده و کُشنده است،    وان یمشترک ح  ۀ است. نقط  وانیح  یهشیارانسان برتر از    یهشیار

 .حضور بوده است یهشیارما به   یجسم   یهشیار لیدشمن تبد رگاه،یکه از د ینفْس 

 40۵۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تن بوده ک یهر دو  طان،ی و ش نفس 

 اند را بنموده  شی دو صورت خو در

 .دهندی مختلف خود را نشان م  یهاهستند و در صورت   ی کی طان ینفس و ش پس 

 ۱۷۲4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ترس   ف یبوَدشان لرزه و تَخو که

 و نفس  دات یها و تهدتوهم  از

 ترساندن : فیتخو*

 



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 میلرزی م  مانی هااست، که بر داشته   یذهنمنِ  یهانفس و ترس  داتِیخاطرِ تهدحالِ ما، به   یِ شان یو پر  ی زندگ   یِتیفیکی ب

 .کم شوند ای بروند   نیاز ب  میترسی و م

 ۱9۵۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دان آواز غول   تیدیو نوم  ترس

 گوش تو تا قَعر سفول  کشدیم

 مقام نیترپست  : سُفول*

 .کشاندی جسم و روح م  ۀنقط نیترو پست ن یاست، که ما را به اَسفل السافل  طانیش  یما صدا یهایدیو ناام هاترس 

 ۲۲۷۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یکنی با نفس خود گَر م   مشورت

 ی کُن خالفِ آن دَن  د،یچه گو هر

 : پست یدَن *

بد، ما را با وسوسه   نیقر ریو تأث  دهیها بخاطر مرکز همانآن  رایز  م،ی اطراف مشورت نکن  ی ذهنیهاخود و من   ی ذهنمنِ   با

 .دیآی م  نییما پا یهشیارو  کشندی م ایدن یهاز یچ ی به سو

 ۲۲۷۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هازیچ  دمیزِ مکرِ نفس د من

 هازییبَرَد از سِحرِ خود تم کاو



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

ما را    یهشیارو هَپروت ذهن با مقاومت و قضاوت،    االتی. خکندی کار م   یبا پندار کمال و سبب ساز  یذهنمنِ   ساختار

 .ردی گی را از ما م  ص یتشخ ۀو قوَّ  دهدی نفس را قوام م  لهیو با مکر و ح کند،ی جادو م

 ۲۵۲۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ر ینکشد نفس را جز ظِلَّ پ چیه

 ریکُش را سخت گآن نفس  دامن

 ه یسا : ظِل*

چون موالنا نور خردشان را به    ی. بزرگانمیو نفسِ خود را بکُش  میفضا باز کن  میگرفت  ادیو    میکه موالنا را دار  میکن  شُکر

 .میخود کار کن یها روآن   یۀسا ریو ز میریپس دامنشان را سخت بگ  م،یکن دایجهان تاباندند، تا ما راه درست را پ

 ۲60۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نفسِ خَس   نیخواهدت ا ی فان کسبِ

 بگذار، بَس  ؟ یکسبِ خَس کن چند

  شه یهم  تشیداشتن و بهتر بودن، دنبال کَسب است، و بر اساس عدمِ رضا   شتر یبا پندار کمال به دنبال ب  ی ذهنمنِ  ا ی  نفس 

 .میچشی را م یاقبال زندگ   نِیریش ۀمزَّ م،یزیبپره ی نفسان  یهامسئله و درد دارد. اگر از خواستن

 ۱۲96 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هانشد د  نیریاز آن اقبال ش چون 

 مُلکِ جهان  ی شد بر آدم  سرد

 . میشوی م لیمی است، سرد و ب اساس ی که پوچ و ب  ینفسان  یهابه خواسته  م،یرا بچش ییفضاگشا  ینیریش بارک ی اگر



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 9۱6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از توکَّل خوبتر  یکسب ستین

 خود محبوبتر میاز تسل  ستیچ

عقل و قدرت است، استفاده    ت، یهدا  ت،یگشوده شده که امن  یفضا  یایو از مزا  میبه خرد کل توکل کن  م یتوانی شکر که م  

 .می ها کنو ر  میرینگ یرا جد های دگیو همان میشو ی زندگ  میتسل کو یاست که با اراده ن ن یما ا تی. محبوبمیکن

 ۲4۵4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 چشمش باز شد و آن نقش خواند   چونکه

 نماند یدگر دست   یرا بر وِ وید

فضاگشا  ب  یی با  عدم  م  نمان یچشم  همان  شود ی باز  نقش  م  میکنی م   ییرا شناسا   های دگیو  آزاد  وقتمی شوی و    چ ی ه  ی . 

 .دهدیعبور م های ما را از سخت ،یشفابخشِ زندگ   یرویو ن م،یکنی را خلع سالح م  طانی ش  ست،ی در ما ن  یدگیهمان

 ۲۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 با نفسِ دگر خندان شود  نفس 

 افزون گشت، رَه پنهان شود  ظلمت 

با    ها،ی دگیکردن همان  شتریب  یو برا  کند؛ی را جذب م   ی دارد، انسان نفسان  یذهنکه منِ   ی اساس قانون جذب، کس  بر

 کنند،ی را گم م  قت یو راه حق  روندی پوچ و زودگذر م  یهای به دنبال خوش   ش، یجهلِ خو  یِ کیدر تار  ،یغلطَّ نفسان   یِهاعادت 

 .دجز درد و حسرت ندارن ی عاقبت نهایا

 



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۱۱9۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی که ثابت بودن  یآن کار اندر

 ست ی نفس را، که مُنثن  دِهی میقا

 کار و درماندهسست  ی به معن نجایدوتا، در ا  ده،ی: خمیمُنثَن*

  ی ثبات  شوم، ی بر ذات پاکت م  میفضا باز کنم قا  شتر یاست؛ هر چه ب  می! پرورش، کارِ توست و کارِ من تسلپروردگارا

 .و از تو جدا نشوم  فتمیذهن ن  یِو کاهل ی نینلرزد و به دوب میهشیار یپا های دگ یشدن همان  ادیکن که با کم و ز میعطا

 ۱6۵4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یزان رو کُشتَن عَهدَست،ی ب  نفس 

 ستی گاهِ او دَنو قبله   یدَن   او

 : پست یدَن *

خدا را هم به صورت    ی ذهنشد. منِ  لی تشک  ی ذهنمنِ   کی شد و    ده یهمان  ایدن  یهاز یبه ذهن رفت با چ  ی وقت   یهشیار 

عهد اَلَست    ی و جهل انسان در نفس بود که با ناسپاس  یپست  نی. اشناسدی و عدم را نم   ندیبی از خود جدا م   یذهن  ریتصو

 .را انکار کرد ییکتایخدا و  ها،ی دگیاز همان زیپره  یرا فراموش کرد و به جا

 ۱۵۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیمیو مُصحف در  ح یرا تسب نفس 

 نیاَندر آست  ریو شمش خنجر

 : کتاب قرآن مُصحف*



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۳6۱6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها دارم زِ تو من طمع  ای: بیهِ

 زِ تو  زارمی: رو رو که بدشیگو

قادر    میرا از موالنا آموخت  ییو فضاگشا  میکه ما عدم را شناخت  نیهم  ی ها و طمع است ولپر از خواستن  ی طان یش  نفس 

از من دور    زارم،یب  یطان ی هستم و از تو که ش  ی من روح اله  ، یذهنمنِ   ی : امییو بگو  مینیرا بب  مانی ذهنکه منِ  میشویم

 .شو

 ۳6۱۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زِ عدل کردگار یدینترس  تو

 دو دست از من بدار ترسمی هم من

 کند؟ی ما کار م  یاز عدالت خداوند که بر اساس صداقت و وفا ای میترسی م های دگ یکه: از کم شدن همان میخود بپرس از

  یی است که فضاگشا  نیکار ما ا  نیتریاست و جد  یباز  ک ی  ایدر دن  ز یکه همه چ  میو از موالنا آموخت  میعدم را شناخت  ی وقت

 .میو از جنس اتفاقات نشو میکن

 ۱900 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من کم کنم ی ترازو کم کن از

 من روشنم ی تو با من روشن تا

از   یزندگ  قتی و حق میشوی م  یزندگ ۀنیباشد آ   یهر چقدر مرکز ما خال کند،یخدا با مرکز ما کار م یعدالت و ترازو  پس

 .میخدا پاک کن ریاگر درونمان را از غ کنند،یم  دایسامان پ  رونیب یهاتی . وضعکندی م ی ما تجل ۀنیآ
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 ۳64۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   یو صادق  ی بر عاشق رتش یغ

 ست یو بر استور ن  ویبر د رتش یغ

 بارکش مانند اسب و االغ و شتر وانِ ی: سُتور، حاُستور*

از    یزندگ   رتیاست که عاشق زنده شدن به خدا باشد و مرکزش را عدم کند. غ  ی دارد و به دنبال کس  رتیغ  یزندگ

و    کندی مقاومت م  های دگیکردن همان  شتریب یاست، که هر لحظه برا زاریما ب  یذهنمنِ  یهاو خواستن   یطانیش  یهاکار

 .بنددی فضا را م

       ی گرام اران یسپاس از برنامه انسان ساز گنج حضور و  با

از کرج  باید



 

 

 

900قسمت پیغام عشق   

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

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 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


