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888 پیغام عشق قسمت فرشاد از خوزستان یآقا  

 با عرض سالم 

 «درد ممنوع»

. ما بعد از استراحت  کردی ما غذا آماده م  یو برا  شدی م   دارینفر صبح زود ب  کی  م،یشدی م  داریقبالً ساعت دو ظهر از خواب ب

  ا ی  ست یغذا خوب ن  نیکردن، که ا  ی تلخو اوقات    تیبه سروصدا کردن و عصبان  میکردی شروع م  م،یشدی که بلند م   یکاف

 .میکردی فالن اشکال را دارد و درد درست م

درد    شیرا داشت که برا  نیمهم بود و ارزش ا  ی لیما خ  شی غذا پ  یعنیغذا.    یبرا  م؟یکردی درد م  جادیا  یزیچه چ  یبرا

که اگر    میدانستی درد مثل زهرمار است. ما نم   ن یکه ا  میدانستی نم   ما  .ما درد درست کردن  ی بود برا  ی. اصالً عادمیکن  جادیا

  ز یچچیکه ه  میدانستی کننده است. ما نم درد فلج   میدانستی . ما نممیکن  جاد یبود که درد ا  نیبهتر از ا  میمردی م  ی از گرسنگ 

 .مرکز ما دیایرا ندارد که ب نیارزش ا

 :گرید  مثال

برو  م یکنیم  یزیربرنامه   ی لیخ م   ی لی . خحیتفر  ا یمسافرت    میکه  م  ل یو همه وسا  میکشی زحمت  آماده  . خالصه  میکنیرا 

همه و همه دوست    ی برا  شود ی و مسافرت زهرمار م  کندی م  جاد یو درد ا  ی تلخنفر اوقات    ک یجا  مسافرت و در آن   میرویم

 .درد و درد درست کردن است  نیبلکه هم ست، یمسافرت ن ماکه مشکل  میدانستی . ما نم دارند برگردند خانه 

 :گرید  مثال

. فوراً تا  آوردیدرم  یتلخ و اوقات   زندی اش داد م بچه   ینفر رو  کی  دفعهک یاند.  و همه جمع شده   رونیب  میرویم  هال یفام  با

 .. چرا؟ چون سَم پخش شده، درد پخش شده زندی نم   یحرف  چیه  کسچ یه قه یپنج شش دق
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  ی کیدو ماه، با    ی ک ی. بعد از  میشد  میچهار نفره تقس  یهادر اتاق   ی صورت تصادفکه رفتم دانشگاه، در خوابگاه به   ی اول  سال 

 یوی خواب به اتاق ت   ی ها برادر آن اتاق بمانم و شب   توانستمی نم  گر ید  .گرفتم  نهیبحثم شد و از او ک  میهای اتاقاز هم 

[TV]    و درد    دیایدرد من باال ب  شدی . چرا؟ چون آن اتاق باعث م رفتمی آن اتاق نم   یول   کردم،ی و سرما را تحمل م  رفتمی م

 .آدم را کندی فلج م

اند.  دارند و فرزندان هم پر از درد بار آمده   نهیآن پر از درد است. زن و مرد از هم ک  یخانواده را که فضا  کی  دیتصور کن  حاال 

و    ردیگی م   یضیو مر  یو آدم هزار جور بال و بدبخت   شود یخانواده زهرمار م  نیدر ا  یخانواده پر از توقع است. زندگ   نیا

   .ست ا  کَنشهی. درد، رکندی مرگ م یآرزو

 «.»درد ممنوع نیبنابرا

و   ل یدل  چی. همیدرد ندار جاد یحق ا  وجه چیهما به  زند،ی م  یهر ضرر ایو   کندی م  یهر اشتباه ی خانواده درد ممنوع. هرکس  در

 ع یسر  دیبا  ه یبق  کند، ی و سرکه پخش م   کندی نفر درد درست م  کی  اگر  .و اما و اگر هم ندارد  ستی درد ن  جاد یا  یبرا  یه یتوج

 .کنند و عسل پخش کنند ییگشافضا 

 ۱۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افزون کند یسرکه سرکگ   چونکه

 بود  ی شِکَر را واجب افزون  پس 

طرف مقابل پر از درد هست    ایکه آ  میپرسی دار و زرنگ هست؟ نم طرف مقابل پول   ایکه آ  مییگوی موقع ازدواج، با خود م  ما

و با خود    میآوری دست م به   اد یز  یدردها  جادیرا که با ا  ی زیهرچ  .کندی پول باشد، درد آن را زهرمار م  اردهایلیم  اگر   نه؟  ای

 :دیگوی زهرمار است. موالنا م زیآن چ م،یاشکار کرده یزیچ میکنی فکر م
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 ٣۴۵۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خوری که تو نان م یتو پندار ای

 ی خوری مار و کاهشِ جان م  زَهرِ

  م یتوانی ما نم یعن ی ،هستند یدگیهمان یماریکه دردها، عالئم و اثرات ب میتوجه کن د یبا درد، جهنم است. با  یزندگ  نیبنابرا

  ی عن یمشکل،    ۀشیو ر   میبرگرد  دیامکان ندارد. با  نیدرد درست نکنم، ا  دهمی قول م  ی ول   دارمی را نگه م   یذهنمن   مییبگو

 .شود ی به درد منجر م یذهنبا من  یهر حرف  ،یاهر رابطه   ،ی. هر کارمیندازیو ب میکن ییرا شناسا های دگیهمان

 تشکر و سپاس  با

 از خوزستان  فرشاد 
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 و همه دوستان  یشهباز  یسالم خدمت جناب موالنا، آقانام خدا و با ه ب

 :باز نکردن فضا و دخالت در کار قضا یهااز تجربه  یکی

 ٣۱٩٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یترز شب خامُش  ی که در معن یا

 ؟یمُشتر ییخود را چند جو  گفتِ

 ٣۱٩۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمَر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بَدخُو و خال  ش یخو

 حَبر: دانشمند، دانا *

 بلند مرتبه  ع،ی: رفیسَن*

به    ت یو تازه آن هم با ن  م،یزنی ها ضربه م به آن  شیهادانمی و م  ی ذهنبا منِ  م یشوی رد م   گرانیچقدر هر روز از کنار د  ما

 .فهمندی ها بد هستند و نم آن مییگوی ظاهر خوب، و در آخر م

ترک کند، حال   خواهدی گذاشت که مصرفش را نصف کرده و م   انیبه مواد مخدر داشت با من در م  ادیکه اعت  ی کس  مثالً

سرعت   خواست ی به ظاهر خوب م   ت یبا ن  ی ذهنرو شد. چراکه منِ هو خدا قوت گفتنِ من، با انتقاد من روب  کیتبر  یِجابه 

 .هاحت یجور نصن ی! و از ااین رون یب یکمپ بخواب و تا ترک نکرد  برو ! ؟یو به او گفتم: تازه نصف کرد بدهد به ترک او 

رو  ی ساعت   چند ا  یاز  ورزش،  موقع  در  تا  گذشت،  منِ  ن یآن  به   ی ذهنعمل  شناسا  ادیرا  و  خدا    یی آوردم  از  و  کردم 

و سفت کرده باشم،    ی شده باشه و مرکز او را سنگ  ریممکنه د  کهنیبا ا. و  دمیکش  ارانه یهش  ی کردم، درد  ی عذرخواه
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بود،    اد یهم از سرم ز  ن ی! البته گفتنِ همامیبگو تا ب  همب   یزیچ  یمشت و مال  ا یو    ی خواست  ی زدم و گفتم: اگر کمک  ی زنگ

 .کندی با دانش م  ییو خودنما ییکه زبان حق دارد و شروع به نظر دادن و راهنما زندی توهم م یذهنچون دوباره منِ 

. و تنها کار ما ندانستن توأم با  آوردی م   شی امتحانِ ما هرروزه پ  یفکان برا است که قضا و کن  ییهاموضوع   هان یا  و

آن شخص    ید عاشقانه، برا لبخن  کیجواب آن لحظه،    یبرا  دیکمک بدون نظر دادن، شا  یعنی است،    ی سکوت و مهربان 

 .بودی م  یکاف

فکر و حرف    رایز  کند،ی ها کار را خراب م قول   نقلِ  نیجمالت و بهتر  نیبا بهتر  یحت   یذهنمنِ  ییطور خالصه، کارافزابه 

  ی راه را برا زی. صبر و شکر و پره یذهنحفظ کرده با منِ  ی نه جمالت زد، یاز مرکز ساکت و عدم برخ دیخدا در آن لحظه با

 .قبل از خدا نظر بدهد و قهرمان جهان باشد  خواهدی و م کندی عجله م  یذهناما منِ  کند، ی عمل کردنِ خدا باز م 

  دهد،ی به من نشان م  یها را زندگمنحرف شدن   نیکه ا  کنمی من آورد. و خدا را شکر م  یرا خدا به رو  یی شناسا  نیا  حال

نباشم و   یزیچ  چیبدانم و نگران ه یهر کس خدا را کاف یباشم و سکوت کنم، و زبانِ حقْ ندانم خود را، و برا اریتا هش

 .توکل صددرصد داشته باشم

 ٣٣8۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پنداشته است   یآن کَر که هم  همچو

 کرد و آن برعکس جَست  یی نکو کو

 ٣٣8۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امنشسته خوش که: خدمت کرده   او

 امبجا آورده  هیهمسا حقِِّ
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 ٣٣88 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افروخته است   یخود او آتش  بهرِ

 خود را سوخته است   ،دلِ رنجور و در

 ۱٠۴و   ۱٠٣ اتی، آ(۱8کهف ) ۀ سور م،یکر قرآن

 («۱٠٣)  قُلْ هَلْ نُنَبِِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْمَالًا»

 «بگو: آیا شما را آگاه کنیم که کردار چه کسانى بیش از همه به زیانشان بود؟»

 («۱٠۴) الَِّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاۀِ الدُِّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَِّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا »

 .«کنندپنداشتند کارى نیکو مى هایى که کوشششان در زندگى دنیا تباه شد و مى آن»

 سپاس از همه  با

از تهران   یعل 
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 شاهد و ناظر بودن 

 ٩2۱از برنامه   اتیاب

 ۱٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسا سرمستِ نار و نارجُو  یا

 را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

 ۱٣۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جذبِ حق   ایمگر بندۀ خدا،  جز

 رهش آرَد، بگردانَد ورق  با

 ۱٣۶8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ه ینارِ الِ یبداند کان خ تا

 هیاِلِّا عارِ ست ین قت یطر در

 نی: آتشهینارِ*

 ی : قرض هیعار*

  تواند ی . مرکز درد مدانندی پخش درد را هم افتخار م   یما که مرکزشان درد هست و حت  رامونیهستند پ  یادیز  یهاانسان 

  ی به ظاهر، انسان   توانمی و عادت به لذت بردن از درد، خودش را نشان بدهد. من م  های شدگی شرط   اساسِو بر   بارهک یبه  

را بر خودش حرام    یخوش   نداره و اصالًرا    ی توان خوش   یذهن. منیذهنن م  نداریباشم، اما د  زکاریو پره  ندارید  اریبس

  نیچن  ک یپخش درد داره.    ی ها بهانه براخالصه ده   ره،یو غ  افتهی که به ما نم   مینخند  ادیز  م،ی. ما شانس نداردانهیم
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قرض گرفته شده از    ینجات بده. الگوها  تواندی چون موالنا مهم  ییهاانسان   نیقر  ایخداود و    تیرا فقط عنا  ی انسان 

 .مشت فکر کیجز  ست ین یزینسل به ما منتقل شده، چبه خانواده و جامعه که نسل 

 ٣2۴۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی د یِبسا کفِّار را سودا یا

 ن یاو ناموس و کِبر و آن و ا بندِ

 ٣2۴۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آهن بَتَر  کیپنهان، ل بندِ

 آهن را بِدَرِّانَد تبر بندِ

 ٣2۴8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آهن را توان کردن جدا  بندِ

 را نداند کس دوا  ی بیغ بند

که در زنده شدن به خدا هم فقط   حتماً داند،ی پرستش درد را افتخار هم م ی هست و حت یکه مرکزش دردپرست یانسان 

  ی به دست و پا  ترهنیآهن هم سنگ  لویکه از صد ک   یو ناموس   ،یذهن. کبر و غرور من پروراندی اون را در ذهن م   یسودا

پنهان باشه. چه    ت ایاریشها از چشم هو اون   یباش   اشتهد  یدگیبدتر که همان  ن یا  از  یبسته شده. و چه درد  یاریشه

 یاریشه  یرا از دست و پا  یبیبند پنهان و غ  ن یا  توانه ی م  ی را داره؟ کدام دکتر و دوا و درمان  ی بیبند غ  نیا  ی دوا  ی کس

 اشعار حضرت موالنا؟  نیباز کنه، جز مگر هم
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 ٣2۱۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کمال  بتِّر ز پندارِ  ی تعِلِّ

 داَللذُو  ی تو ا  اندر جانِ  ستین

 ٣2۱۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یجِب مُعْ نیتو ا زِ تا

 ٣2۱۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستبُده   یرینَاخاَ  سی ابل ت علِّ

 در نفسِ هر مخلوق هست  ،مرض نیو

  ییهاچنان با چالش اما چه بسا هم  ،یکنی اعتراف م   ش یبوبه اشتباهات خودت هم کم   و مثالً   ی که کامل هست   یکن   فکر

و    میبه اون موضوع با هم صحبت کنمدام راجع   مثالً  ه؟یحل چراه   ما شده. واقعاً  ریگبانیهاست گرکه سال   میرو هسته روب

بگه که گره کار و مشکل ما را بازه    ی مطلب   ای  یزیچ ی کس   د یشا  وش ر   نیکه با ا  د یام  ن ی! به ام؟یکن  د یفکر پشت فکر تول

صد البته که نه. پس بهتره    شه؟ ی م  دا یحل پراه   ، درد و دل کردن  همه و مثالً   ی فقط با مطرح کردن چالش برا  کنه. واقعاً 

 .میکن ییرا شناسا یذهنخود پندار کمال من  یافکن به روکه با انداختن نور

  ی برا  د،یهست  ی در جمع  ی وقت  ،گفتی افتادم که م   ٩22در برنامه    یشهباز  یصحبت آقا  اد یبودم    ی در جمع  ش ی روز پ  چند

حرف   یچه جور  زنندی حرف م   ی که مردم وقت  دینیو بب دیناظر در مجلس حاضر باش  صورتِکمال فقط به   پندار ییشناسا

که البته  در اون جمع )  ی خاطر وقت  نی. به هممیکن  یی تا اون حالت را در خودمان هم شناسا  میناظر باش  صورتِ ه ب  زنند؟ یم
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کنم که فقط گوش کنم و شاهد و    یگرفتم که خودم را بکشم عقب، و سع   میتصم  ،جمعِ سه نفره بود( حاضر بودم  کی

 . ها باشمناظر به صحبت 

بود. علت و   یاز جهان ماد  یمرادی و خالصه همه و همه ب  زهیمقاومت، ست ت، یناله، شکا دمیشنی که م ییزهایتنها چ بله 

را چقدر    دانمی کمال و م   پندار  یبود. رد پا  گانهیاطراف و فرهنگ ب  طیهم همه، فرزند و شوهر و مح  هایمرادیب  یهاسبب 

من بودم    نیه کرده بودم. اها را تجرب حضور اون  قبل از ورود به برنامه گنج   یِ چراکه خودم هم در زندگ  دم،یدی خوب م 

من    دن یو رس  یند که مانع خوشبخت بود  گران ینه شاه، د  شدم یبرنده م  د یمن بودم که با  نیا  ،ینه زندگ   دانستمی که م

 که ن یشدند از ا اجزکه چطور افراد ع دید شدی م  یخوب به  یجمع کوچک سه نفر نید. در همبودن  یجهانن یا یبه مرادها

به  تع  رند یدست بگسرنوشت خودشان را خودشان  اخت  نییو  پندار کمال  به   اریکنند. غول  و فرمانده را    ی دست گرفته 

 .کنهیم

 ٣۱2٠شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 بر دلِ ما، دو صد قفل باشد  اگر

 ییو در را گُشا   یفرست  یدیکل

 ی در دلِ ما، که روشن چراغ دَرآ

 یی ایکه خوش توت ده، یدر دو د دَرآ

 درآرد  یاهیلشکرِ غم س اگر

 یی و صاحب لَوا ی رزم دِیخورش  تو

  ی دیکل  یهست یعن  یجا که قفلزده شده. هر  یاریشه  دیقفل، که بر د  یقفل رو  یعنی  یذهن  یکمال همراه با مرادها   پندار

 : که میرا بد امیپ نیا  یبه زندگ  ،یگزارشکر و سپاس   ، رشیو پذ می. پس با تسلهم هست 
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 ٣۱2٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی در دل ما، که روشن چراغ درآ

 یی ایکه خوش توت ده، یدر دو د درآ

 تشکر  با

      از هلند   دهیفر
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 ی نام عشق و زندگبه 

 بر همه بزرگواران  سالم 

 ۱٣٣2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 لنگ  یِبا پا رد یسفر گ  توبه 

 فرو افتد در چاهِ تنگ  صبر

و با آن    رد یصورت گ  گر ید  ت یبه وضع  ی ذهن  ت یوضع  ک یآوردن از  که با رو  ی ا(: توبه ٩۱8برنامه  )   د یشما فرمود  امروز

 .خدا   یا م،یتو برگشت یِ سو: به مییگوی م ی بلکه نفاق است، که زبان  ست،ین ی توبه واقع نیا م، یشو دهیهمان

 . میندازیب  یکییکیها را  کرده و آن   ییرا شناسا  های دگ یو همان  میدرون را باز کرده باش  یاست که فضا  یزمان  یواقع   توبه 

  ، یزندگ   یبقا  یعلت و معلول فقط برا  نی. اکندی کار نم   ی رونیب  یهایسازشدن ما هم با علت و سبب   لیکه تبد  میبدان

 .ما یاریهش لیتبد  ینه برا کند،ی بروند در ذهن کار م  شی پ ی رونیب یکه کارها

  ی لی برنامه خ  نیبا استفاده از ا  کهن یبود. با ا  یذهناش توبه من نکردم و همه  یمتوجه شدم که تا حاال توبه واقع   امروز

داشتم که امروز متوجه شدم چطور    یاهفته تجربه  نیهنوز سست هستم. در ا  ثاقمیدر م  یشد، ول  جادیدر من ا  راتییتغ

و    اشی و عقل جزو  یذهنمن د  امیذهنتوبه من   جهمتومرا شکار کرد  بودم که  توبه کرده  بدون    گریشدم. چون قبالً 

 ی ای پارک ذهن  خاطرِو البته به   خودش کشاند، که به مراد برسم  یِسو خواسته، من را به   کیاما    ،نکنم  دیخر  یی فضاگشا

بعد آن را خوب    ی ول   دم،یرا خر  له یآن وس  میهادانمی و م  یذهنمن   دی و با د  کنم  ن یزایاتاقم را د  خواستم ی بودم م  ده یکه چ

که آن هم هماهنگ نبود و پس دادم و ناچاراً همان    دمیخر  یگرید زیو بد کردم و به شک افتادم و آن را پس دادم و چ

 . نکردنم بود  ییو فضاگشا د یدر موقع خر امی عقل جزو  جهینت نی را انتخاب کردم. و ا یاول 
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جا  از آن   ی ول   ،یروی و دوباره به ذهن م   یی آی من م  یِسوتو به کار تو است.    «ردِّوا لَعادُوا»خداوند هم به ما گفته بود که   و

 .کنمی نگاه نم  اتیذهنمن یبه تو کمک خواهم کرد و به کارها یمن برگرد یِ سور است هروقت به که رحمت من پُ

 ٣۱۵8بیت دفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 : ردِّوا لَعادُوا کارِ توست دشیگو

 سُست   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 ٣۱۵٩بیت دفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرِّست، بر رحمت تنم رحمتم

 ٣۱۶٠بیت دفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 عهد بدت، بِدْهم عطا ننگرم

 مرا  یخوان ی دَم چو م  نیکَرم، ا از

  ن یو ا ی را بشناس  تیهای دگ یهمان  یعنی ، یپاره کن  ، یکه به من دار ی را با عشق و طلب  ات یذهنلباس من   نیتو ا  وقت هر

پاک    یکه دار  یو حرص و آز  تیهابیتو را از تمام ع  یبدر  ،یاساخته   تیهاتیو من  هادانم ی لباس را که با ذهنت، م 

 .کنمیم

واقع با دو معشوقه  و در   شومی م دهیکش  ایدن یِسوبه  یطرف عشق به خدا دارم و از طرف  کیکه من از   دمیدر خود د باز

 . که در نزد خداوند بد است کنمی م یبازعشق 
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 ۱۴۶۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را تو به دست  یمکش هر مشتر نیه

 با دو معشوقه بد است  یبازعشق 

و آن    ی داریمدست بر   اتی از عقل جزو  ی آرامچاک شد، تو به   اتی ذهنمن   ۀجام  نیا  یوقت   ،دیگو ی جان به ما م  یموالنا  و

تن دارم  را به   امی ذهنمن متوجه شدم هنوز لباس من  یبود، ول   یحوادث ناگوار هم در امان خواه  ای  المنونب یموقع از ر

 .سازمی خودم درد م ی برا نیهم یو برا

 22 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چاک شد   یرا جامه ز عشق  هرکه

 پاک شد   یبیز حرص و جمله ع او

  ی . اگر فضایتو متوجه آن نبود   یتو پرتاب کردم، ول   یِسوحوادث را به   ریمن ت  یشد  دهیهمان  یخداوند فرمود از وقت  و

پرتاب    تیهای دگیهمان  یِ سوحوادث که به   ریت  نیا  مقابلِو در  کنمی م   تیبه تو عنا  یباش   ممیو تسل  یدرونت را باز کن

 .کنمی و حفظت م شوم ی خودم سپرت م  کنم،یم

 ٣٠۵۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 انداخت ی حوادث به تو هم ریکه ت قضا

 ی از آن سپس سِپَر تیرا کند به عنا تو

و واکنش نشان    میاگر فضا را باز کن  یمرادی ب   نی. و در امیشو  مرادی و ب  میتوجه نکن  یذهنمن  یهابه خواسته   دیما با  پس 

درون، که حکم    ی و گشودن فضا  یی گشابا فضا   ی عنی  ؛ میشوی خود باخبر م  ی از موال   م، یو ناراحت نشو  ی عصبان  م،ینده

  ن ی ا  ق یو از طر  میامور خود استفاده کن  یو از خرد او برا  م یشو  یک یبا او    میتوانی صحبت کردن با اوست، م  ی خدا برا
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. همان اتفاق و  کندی م   جاد یکه مخرب است و درد ا  ی ذهنمن  یعقل جزو  ق ینه از طر  م،یخود هم برس  یخرد به مرادها

ب   ی به مراد برسم، ول  خواستمی م   دیخر  نیآمد، که من در ا  شی من پ  یکه برا  یدرد که    یزیچ  شدم و آن  مرادی آخر 

شده بود و به    مرادی ب   امی ذهنکه من  دمیام د را در چهره   ی ناراحت  ینشدم، ول   ی اما خوشبختانه عصبان  ،منظورم بود نشد

 . بود را به من نشان دهد  «عجله و حرصم دانم، یم»که   امی دگ یکار قضا بود تا همان نیخودم گفتم: که ا

، دوباره تکرار  « شودی شااهلل تکرار نم ان »  گفتمی و م  شدمی م   مانیپش  امی ذهنها که از کار من سال  نیکه ا  دمیفهم  ی حت  و

م و  توبه  در  ذهن  ثاقمیکردم، پس  فکر  ی که  اگر  بودم.  برا  میهابود سست  راه  بود،  م   میدرست  راه    ،شدی باز  اما من 

 . دمیدی م  میو آن را در کارها  آمدی م  ش ی پ  م یخدا برا  ا ی شاه  حتماً   رفتم،ی را م  ت ی. اگر راه خدا و معنورفتمی را م  ام یذهنمن

   ٣2٠۷ بیتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 یره دیآن باشد که بگشا فکر

 ی شه  دیآ ش یآن باشد که پ راه،

   ٣2٠8 بیتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که از خود شه بُوَد  شاه

 ها و لشکر شه شود به مخزن   نه

  اش یاریهش  گذاردی خودش هست، نم   یاریکه مالک هش  ی. آن کس ستی ن  اریاخت  یمعندارد به   یذهنکه من  یاخواسته 

را حفظ کردم    تیدو ب ن یا ی و حت دمیجمله را شن  نی. بارها اردیدر مرکزش قرار بگ یزیسوها برود و چ  یِ سوبه   یراحتبه 

 :گفتی که م
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   ۶۴٩ بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالک

 ۶۵٠ بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 .دیکن زیپره د،یکن شه یاِتَِّقُوا: تقوا پ*

 ه یتنب ۀ: برحذر باش؛ کلم نهاریز*

  ن ینداشتم. امروز ا  زیو پره  شدمی م   امی ذهنکار ببرم، چون مغلوب من به   امیذهنمنخواسته    برابرِ نتوانستم در  ی گاه  ی ول

قدر تکرار کنم که  فقط به موالنا گوش بدهم و آن   دیروشن شد که تا حاال من مالک خودم نبودم و حال با  میچراغ برا

 .اصرار نورزم مایذهننم یهاچراغ راهم باشد و در خواسته  شهیهم

و   نیخشمگ یبرسم، ول  یمرادی من به بهشت است. اگر به ب  یشدن و صبر و رضا داشتن است که راهنما مرادی ب   تنها

به    یذهنمن  دنیمتوجه شدم، رس  امروز  .فعال بود  امی ذهننکردم و من   ییمقاومت کردم و فضاگشا  ی عنیناراحت شوم،  

 یخود را با ابزارها  یاریشدن هش  لیتبد  دینبا  ما  .داشتن شهوات است  یمعننفس هم، به   یهوا   یاز رو  شیهاخواسته 

 .اندازدی ما را از درگاهش دور م لهیچون خداوند با همان وس م،یکن له یوس یذهنمن

 ۱۱۱٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش   لت یوس  یچه صورت م  هر

 بحر دور اندازدش  لت، یوس زان
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و عادات خود را    کندیما کار م  ییگشافکانش و فضااست، با کن  واسطه ی ما بدون علت و ب   ل یکار خداوند در تبد  چون

 . گرداندی برم

 ۱۶2۶بیت دفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 م یستقاست و مُ  تعلِّ ی من ب کارِ

 م یسَق ی ا ، تنه علِّ رمیهست تقد

 ۱۶2۷بیت دفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 خود را بگردانم به وقت  عادتِ 

 بنشانم به وقت   ،شی غبار از پ نیا

چه ذهن نشان  به آن   گر یو د  میخود را بشکن  ی ذهنوجود من   یمثل نصوح کشت  دیبا  میبکن  ی اگر ما توبه واقع   نیبنابرا

شدن    مرادی . با بمیاکرده   یو ما هم توبه واقع   خواندی خود م   شیخدا هم ما را به پ   م،یو ال کن  مییفوراً بله نگو  دهدیم

و رضا    میکنی نم   ی ذهن  یسازسبب   ی عنی  م،یکنی ذهن را خاموش م  م،یکنی فضا را باز م   م،یشوی و ناراحت نم  ن یخشمگ

 .میبرو های دگیهمان ی سو ی راحتکه به  میشوی و از مسبب غافل نم  میدار

 .نینشود، آم  یفقط به زبان جار هانیو ا  زدیبه عملم بر یآگاه نیپس ا  نیاز ا  شااهللان

 22۷۷بیت دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 مُرادی او ب   یِچون شکست آن کشت

 فتاد  ایکنارِ رحمتِ در در
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 22۷8بیت دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 شد  هوش یچون ب  وست یبه حق پ جان

 رحمت آن زمان در جوش شد  موجِ

 22۷٩بیت دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 از ننگِ تن   دیجانش واره  چونکه

 شتنیاصلِ خو   شِی شادان پ  رفت

 کمال تشکر و احترام  با

 از چالوس   مهردخت
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        با سالم و عرض ادب

 :کنمی حضورتان م  میرا تقد ٩۱٣برنامه   اتیاز اب یادهیگز

 22۵۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بخت داد   نیمرا ا ،یماری: بگفت

 سلطان برِ من بامداد   نیا مدآک

تا    م،یو روابط دار  ی در زندگ  ییهااضطراب، حسادت و چالش   ،ینگران  م،یدار  یشدگ تیهوکه هم  میاعتراف کن  کهنیا

 .خداوند احوالمان را بپرسد

   ۱۴۶8 بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 اظهارِ کار یِ جمله استادان پ 

 اِنکسار  یِو جا  ندیجو  یستین

   ۱۴۶٩ بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 استادِ استادان صَمَد  الجَرَم

 و ال بُوَد  یِّ ستین کارگاهش

   ۱۴۷٠ بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 تر است افزون  ی ستی ن نیکجا ا هر

 حق و کارگاهش آن سَر است  کارِ
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.  م یبشو  لیتبد  میتوانی نم  یول   م،یکه از جنس خدا هست  میاقرار کن  م،یرا انکار کن  یذهنمن  م،یدار  ی ذهنکه من  میاقرار کن 

چون هر لحظه بلند    کند،ی ما کار نم  یخدا رو  یعنی  م،یکنینم  ریی. اگر ما تغ میتا کارگاه خدا بشو  میبشو  میپس تسل

و    دیایخدا مرکزمان ب  میگذاری و نم   میپرستی را م  یجسم   ک یپس    م،یکنی م   سهیمقا  گرانیو خودمان را با د   میشویم

 .مرکز عدم کارگاه خداست

 2۱۱۱ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مات شو  ،یاشه آمده  یِپهلو

 ماتِ من ،یماتِ من  ،یمن ماتِ

ما حرف   قیاز طر ی زندگ  میو بگذار میبلند نش  یذهنن من عنواِ به  م،یاز جنس ذهن نش  دونم،ی نم  میبگ م،یحرف نزن  یعنی

 .می را بشنو یتا بانگِ زندگ  می جدل نکنوبحث  م،ینکن یبازشطرنج   یبزند، با زندگ 

 ۱۴٠۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخر  یران یروش و حبفْ یکرَیز

 نظر یران یست و حَظنِّ  یرکیز

را    یذهنمن   یرکیبار خفت ز  کهن یپا گذاشتن قانون جبران. ا  ریاز جمله ز  یذهنمن  یو تمام کارها  یذهنمال من   یرکیز

که    ی وقت  شود، ی انجام م   ی که کارها چجور  میو ببن  میفضا را باز کن م،یرا بخر  ی ران یو ح میرا بفروش  یرکیو ز میقبول نکن

باز م  به زمیکنی فضا را  ما    ی که وقت  م، یانگشت به دهن بمون  کهن یا  ی عنی  یران ی. حدآی م  مون یندگ. و قضا و کن فکان 

است،    یران ینظر شدن ح  یاریاز جنس ظن و فکر شدن است. از جنس هش  یرکی. زکنهی عمل م   یو زندگ   میدونی نم

 .دهدی انجام م  ی راحتشده کارها را به گشوده  یفضا  مینیبی م کهنیو ا میمانی انگشت به دهن م ی وقت

 



 

 

 

888قسمت پیغام عشق   خانم نرگس از نروژ  

 2۱۱۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست؟ یدست نمودم که بگو زخمِ ک

 من : ز دستِ من و دستانِگفت

 ست خون شده  نیبنمودم که بب  دل

 من دلستانِ د یو بخند دید

 به خنده که: برو شُکر کن گفت

 شده قربانِ من  یمرا، ا دِیع

من خودت    مقابلِ در  کهن یا  ی من هست، برا  ر یاست؟ گفت: من کردم و تدبکرده    ی زخم   ی را نشان دادم که چه کس   دستم 

خون شده،    نی در کار بود. دلم را نشان دادم، گفتم: بب  ت ایذهندست من کار کند، دست من  ی نگذاشت  ، یرا نشان داد

  که ن یا  یبرو شکر کن برا  ،یادهیو به اسباب چسب  یاهستم که به تو کمک کنم، تو مرا ول کرده   جان یو گفت: من ا  دیخند

من مرکزت   یقرار بود بگذار   ،یفنا بشو  ، یکن  یرا قربان   تای ذهنمن  ،یکه قربان من بشو  امدهیتدارک د  ت یبرا  د یع  کی

من است که من در تو به خودم زنده   دِیتو ع  لِیشده و تبدگشوده  یفضا ، یاز عقل من استفاده کن ، یبشو میبشوم، تسل

 . بشوم، آن را رها نکن

 ۱۷2 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غ و آمن که منباش و فارِ  شاد

 با چمن ،کنم با تو که باران آن
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 ۱۷٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ورخَتو غم مَ خورمی غم تو م من

 ترم از صد پدر من مشفق  تو  بر

 ۱۷۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راز را با کس مگو  نیو هان ا هان

 چه از تو، شَه کند بس جستجو گر

را به   هان یو ا  رسد ی نم هانیمن دستم به شستن ا مییو بگو میرا به خدا نشان بده مانیو دردها  میبکن یی فضاگشا پس 

تو    خورمی من غم تو را م  دیگوی شده، م گشوده  یفضا  قی. خدا از طرمیسکوت کن  م،یو در خودمان نگه دار  میینگو  یکس

 .کس صحبت نکن فقط فضا را باز کنچ یراز را با ه نی، اترمغم مخور، من از صد پدر به تو مشفق 

     عشق و احترام  با

       از نروژ  نرگس 
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شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای  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 


