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 ( 2) گنج حضور، بخش دوم  936شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۵60 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایدلبر  مرا شرم و ح عاشق  

 بُوَد، رسم  وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

زنده    ی داشته باشد و خودش را برا  ا یعاشق دلبر  من، خداوند است، شرم و ح  قتاًیکه حق  ی کس  دی:[ چرا بادیگوی ]موالنا م

جمال    نندۀ یدر او به خودش زنده شود! اگر خداوند ب  خواهد ی امتداد اوست و خداوند م  کهی بداند، درحال  ر یشدن به خداوند حق

به او و وفا به الست، رسم و رسوم    دنیرس  یکه از جنس خداوند است در ذهن برا  ی قیخودش است پس چرا عاشق حق

 .کند تا بتواند به خدا زنده شود  تیها را رعاآن دیبا کندی کرده؟ و فکر م  جادی ا یذهن

انسان    ی فضا را باز کرد و به او زنده شد، اما تا وقت  دیوجود ندارد، تنها با  یرسم و رسوم  چیزنده شدن به خداوند ه  ی برا[

 ]. شودی او به خداوند م ل یاش مانع تبدو بازدارنده  یمنف  یایشرم و ح کندی م  یزندگ  ی ذهندر من

 ۵60 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست نام  او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذّت 

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

گرفته و    تیدارد، اساس را شکا  یذهنکه من  یدارد که نامش عشق است. اما انسان   یتینهای شدن به خداوند لذت ب   زنده

  ی جاشدن را به   ی رسم  وفا به الست و از جنس زندگ   یجسم   یاریهش  قیاز طر  خواهد ی است. او هرلحظه م  یمدام ناراض 

 . است  ییجفا و جدا ن یع  یذهنمن  رایشود زی امر ممکن نم  ن یرا نگه داشته ا یذهنآورد اما تا من 

وقت در ذهنش    که انسان جنسش را جسم نگه دارد آن   شود ی و از جنس خداوند شدن. نم   ییفضاگشا  یعن یاقرار به الست  [

 ].تجسم زنده شدن به خدا را داشته باشد
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 28۴2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ق دَم را؟  ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

 ]مقابل  حدوث[  میقد ،ینگیری: دق دَم*

با ذهن    ،یشدن خودت را که امتداد خداوند هست  دهیندارد، پس تو چرا با مقاومت کردن و همان  یچگونگ   یزندگ   ای  عدم

  یتوست و بدان که تو قدرت انتخاب دار  ی قدم زندگ   ن یلحظه، اول  نیخوب نگاه کن که ا   ؟یکنی دار م کرده و نشان   فیتوص

 شوی.  خارج  ذهن  جبر ند، از سلطۀ و با زنده شدن به خداو   یبردار کویآن را ن ،یی گشاکه با فضا 

 ۱829 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  ار یو   نیتو قر یدوش عشق را: ا گفتم

 کنار  من نیاز ا بی نَفَس غا ک یمباش  چیه

از    ییمن اآلن با فضاگشا  ،یکه اصل من هست  یخداوند  یبرداشتم به عشق گفتم: ا  ییقدم را با فضاگشا  نیکه اول  یهنگام

 .پس از من جدا نشو  خواهم ی را نم  ن یاز ا ری غ  یزیلحظه هم چ ک ی ی باشم، حت  نیفقط با تو قر خواهم ی جنس تو شدم و م

 2636 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  ی وگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  ی  بدزدد دل نهان از خو خو 

  رت یارتعاش مرکزش خو و س قیاز طر ،یطور پنهانبه  ،ییگوو گفت  چی شود، بدون ه نیکه قر یزیهرچ ایبا هرکس   انسان

 .دزددی او را م
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  م یخواهی را که م  ی تیو آن خاص  میخودمان کار کن  ی است که رو  ن یکار ا  نیدرست شوند، بهتر  گران ید  م یخواهی اگر ما م[

 ].میوجود آورشود، ابتدا در خودمان به   ادیز ایدر دن

 ۱۴2۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یره  پنهان، صالح و ک از

 .شود ی منتقل م  گرید ی انسان به مرکز انسان کیاز مرکز  یطور پنهان به   یدرد و ارتعاش زندگ ارتعاش 

 ]. فقط خداوند است نیقر نیبهتر  میو بدان میباش میکنی که انتخاب م ینیمراقب قر اریبس  دیپس ما با[

 3۱96 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخُو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبر*

 بلند مرتبه  ع،ی: رفیسَن*

  ی از انرژ  یو خودت هم بدخو و خال   یشوی موفق نم   ،یرا عوض کن   گرانید  یذهنمن  ات،ی ذهنبا من  یانسان، اگر بخواه  یا

 .شد   یخواه  زندگی زندۀ 

و    میظاهرشان را اصالح کنند، پس ما هم در ظاهر هست  میخواهی م  گرانیو از د  میستیشده نگشوده   یاگر خودمان در فضا[

 ].نه اصالح  میبیدر حال تخر
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 ۱۵۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   مردۀ

 رَفو  دیرا جو گانهیب مردۀ

 .را زنده کند گرانید ذهنیمن مردۀ  خواهدی خودش را رها کرده و م   ذهنیمن مردۀ  او

 ۴۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگ ری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

 .ی کن هیگر یذهنحال  زار  خودت در من و به   ی نیبنش دیبا کهی درحال   یکنی م یو زار ه یگر گرانیحال دچشمان  من، تو به  یا

 ].دینداشته باش گران یبه د یو اصالً کار دیخودتان را عوض کن سوزد، ی به حال مردم م  قتاًیاگر دل شما حق[

 ۱۷8 ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 همه رَخت  یواستدند از گرو م   انیصوف

 بمانْد  خمّارما بود که در خانۀ   دلق 

 فروش ی : م خَمّار*

خدا به امانت گذاشته بودند،    شی را از تن درآورده و پ  های دگهمانیدارند و خرقۀ    یذهنکه آگاه شده بودند من   یکسان   همۀ

گرفتند و به ذهن برگشتند. اما دلق   ه آن را پس کردند و حالشان خوب شد، دوبار افت یرا در یزدیکه شراب ا ی پس از مدت 

 .ماند  یخداوند باق   شی پ شه یهم یمن برا

 ].عدم نگه دارند  شهیهم یکنند و مثل حافظ مرکزشان را برا یی فضاگشا قتاًیهستند که حق یکم اریتعداد بس[
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 2329 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یکر  یندارم، ا  یزیالف چ چون 

 م یتر از چشم  مدلتنگ  ی دل  جز

بچسبم، اما    یزیبه چ   توانمی نم   یعنیچون »الف« لختم  حضور هستم و هم  یاریمن دراصل از جنس هش  م،یخداوند کر  یا

ام قدر چشم عدم را تنگ کرده آن   گران،یبه خودم و د  یو روا نداشتن زندگ   زهایشدن با چ  دهیاآلن که در ذهن هستم با همان

 .امنظر شده تنگ م«یم »ممثل چش یذهنتا در من 

 233۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ب ه سازد مرا چ، یندارم ه خود 

 صد عَنا   نیز وَهم  دارم است ا که

 : رنج عَنا*

  تواند ی است و نم   یتوهم   زیچ  کی  دنیهمان  رایباشم ز  یزیچچ یمالک ه  توانمی نم  قتیحضور درحق  یاریعنوان هشبه   من

 همهن یندارم بلکه ا  ازین  ییی دگ یهمان  چیهستم و به ه  یکامل و کاف   ییتنهاعنوان حضور ناظر، به حال من را خوب کند، من به

 .هاستی دگ یبه هماننسبت ت یکدرد و رنج  من همه از وهم داشتن و حس مال

 2۷۵3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فقر  حق  یلقمه دارد او، ن  فقر 

 کم ن ه طبق  یانقش مُرده   ش یپ
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در مقابل نقش    قدرنیاست. پس ابه او زنده نشده   ی عنیاست و فقر خداوند را ندارد    ر یفق  ی جهانن یا  یزهایبه چنسبت   او 

سخنان    نیهم  ای  یطبق زندگ   هاست،ی دگیخواستن و انباشتن همان  ی و درپ  داندی جهان م   نیا  ر یکه خود را فق  ذهنیمن مردۀ  

 .موالنا را قرار نده

 2۷۵۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نان  ش ی بود درو ی خاک ی ماه

 رَمان ایاز در  کیل  ،یماه شکل  

 .بر خاک کشند  ایکه از گ ل سازند و  ی: شکل و صورت ماهیخاک  ی ماه*

معنا که    نیو از آن نفرت دارد. بد  رمدی م  ایو از در  است که از گ ل ساخته شده   یای که دنبال نان است مانند ماه  ی شیدرو

ذهن افتاده    ی که از گ ل ساخته شده و به خشک  ست ی ماه  ک یمانند    هاستی دگ یهمان  ی و گدا  ش یکه درو  ی انسان  یاریهش

 .کندی م  یاست و از آن دور  زاریب ییکتای یایرفتن، از در نیاما از ترس  از ب

 2۷۵۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هوا  مرغ یاست او، نه س خانه  مرغ 

 نوشَد او، ننوشد از خدا  لُوت

 ی : طعام، خورش، خوردنلُوت*

به پرواز    مرغ یچون سهم   خواهد ی است و نم   یدگیهمان  یهاحواسش دائماً پرت  نوک زدن به دانه   ی چون مرغ خانگ هم  او 

  ی که از فضا  یزدیاست نه برکات ا  یجهان نیا  یزهایچ  ش یبه خداوند زنده شود. او غذا  ،یذهنو با رها کردن  من  دیدرآ

 .دیآی شده مگشوده
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 2۷۵6 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حقّ است او بهر  نَوال  عاشق  

 جانش عاشق  حُسن و جمال   ستین

 : عطا و بخشش نَوال*

نه عاشق حسن    ست،ی جهانن یا  یزهایو چ  ها ی دگ یعاشق خداست، پس جانش عاشق همان ایدن نیا  یهاخاطر نعمت به  او

 .ذات  خداوند  یی بایو ز

 2۷۵۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او عشق  ذات  کندی توهّم م  گر

 نبوَد وهم  اسما و صفات ذات 

  فاتیدرواقع فقط عاشق توص آورد،ی صورت مفهوم درمعاشق ذات خداوند است و او را به  دیگوی در توهماتش م  یکس  اگر

 .گنجدی خداوند که در اوصاف و اوهام ذهن نم   ی خودش است، نه ذات اصل  یهاو حرف یذهن

 2۷۵8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز اوصاف و حَدَست  دهییزا وهم

 ولَدست یُاو لَمْ  ست دهیینزا  حقّ،

با اوهام    توانی او را نم  نیبنابرا  شودی و نه زاده م  دیزای خداوند نه م  کهی ذهن اوست، درحال   تیمحدود  دۀ ییانسان زا  وهم

 .ذهن شناخت   االتیو خ
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 : تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 936: برنامه  منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش سوم  936شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 2۷۵9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شتنیو وهم  خو ریتصو عاشق  

 بُوَد از عاشقان  ذوالْم نَن؟ یک

 هااحسان  و هانعمت : دارندۀ  ذوالْم نَن*

عاشق خداوند صاحب نعمت    تواند ی م  یخودش است، ک   دۀ یو همان  ی توهم یذهن  ریو تصو فاتیکه عاشق توص یکس  آن

 باشد؟ 

 2۷60 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن وَهْم، اگر صادق بُوَد  عاشق 

 کَشَد ی م قت یمَجازش تا حق آن

  ن یدارد و عاشق  ا  بیلحظه صادق باشد و اعتراف کند که ع  نیاست، اگر در ا  ش یخو  ی که عاشق توهمات ذهن  یکس   آن

و روراست بودن  با خود، او را کارگاه حق    ییگشااعتراف، فضا   نیا   صورت نیدر ا  خواهد،یم  ی است و از آن زندگ   ایدن

 .رساندی م  ییکتای یفضا  یعنی  قتیحق  یو به کو کندیم

 3۱۱0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عارف، کز تن  ناقص چراغ   همچو

 دل افروخت از بهر  فراغ شمع 
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  کندی شده است را روشن مگشوده   یناقص، شمع دلش که همان حضور و فضا  ی ذهنکه از چراغ من  ی شخص عارف  مثل

 .تا هرگاه چراغ ذهن خاموش شد، چراغ حضور روشن بماند و موجب فراغت خاطرش شود

 3۱۱۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناگهان  ردیبم  نیک یکه روز تا

 چشم  خود نهد او شمع  جان   ش یپ

  دگان یبرود، او شمع دلش را مقابل د  نیازب  اشیذهنچراغ جسمش خاموش شود و من   یطور ناگهانکه به قبل از آن   تا

 .شده را روشن کند و به خدا زنده شودگشوده یحضور و فضا دی خورش ی عنیخود قرار دهد 

 3۱۱2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فهم، پس داد از غ رَر   نینکرد ا  او

 د گر   یّیرا به فان ی فان شمع 

 و غرور یخبری غفلت و ب ی : جمع غ رَّه به معنغ رَر*

  ، یشمع فان   کی درصدد برآمد که از    جهیآمده است را درک نکرد و درنت   ریاخ  ات یکه در اب  ی نکات  ی گمراه  یانسان از رو  اما

 .آن کند نیگزیرا جا گر یو باور د  یدگ یو باور را رها کرده و همان ی دگیهمان ک ی یعنیرا روشن کند،  گرید ی شمع فان

 ۱۴۷3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که مال  او گداخت  لیسا

 باخت  شیآن باشد که جسم  خو  قانع
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  ی گداخته شود و قانع کس   شیهای شدگ ت یهومجموع متعلقات و هم  است که تمام جسمش و   ی آن کس   ریفق  ایو    گدا

 .ندارد  اجیاحت  اشده یو به جسم همان  ستی او کاف  ینظر کرده است و خدا براخود صرف یذهناست که از من 

 2200 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   گرید  یراه  گشته،ی فان  راه 

 است  گرید  یگناه ،یاریهش زانکه 

  دن ید  رایز  دهد،ی است که ذهن نشان م  یاز راه   ریگشته، راهش، غ  ی و عشق خداوند فان   یی گشاکه با فضا   یکس   آن

 .است ی گریدرواقع گناه د  ،یجسم  یاریباورها و داشتن هش ها،ی دگ یبرحسب همان

 ۱29۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داررا بگذار و آن گَه هوش  هوش 

 داررا بربند و، آن گَه گوش  گوش 

و    ایگاه به خودت بنکن و آن   ی معن  ی جسم  یاریرا براساس هش  زهایرا کنار بگذار، چ  ی انسان، عقل و هوش جسم  یا

خود    ی گاه گوش باطنببند و آن   شنود یرا م  میکه فقط مفاه  ی و جسم   یکن. گوش ظاهر  اریرا اخت  ی عقل و هوش آن جهان 

 .را بگشا

 2۱۵شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 و به پختگان در ده  اریخام ب شراب  

 از کجا، غم  هر خام  قلتبان ز کجا؟  من
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بده که فضا    ی به کسان  یاور گرفتهو از آن  ی از زندگ  یی بلکه با فضاگشا  ست ین  ی جهانن یرا که ا  ی را باز کن و شراب  فضا

بشر است در خود    یو کمک به تمام ابنا یرا که روادار  یزندگ   یقیحق د یو حضورند. د یاند و انباشته از پختگرا گشوده 

  کجا؟  داردی روا نم  گرانیرا به د  یو زندگ   دهدی م   بیدائماً فر  اشی ذهنمن   باکه    یکن. من  انسان  پخته کجا و کس   جادیا

 2۱۵شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 درآ و در از درون دربند  شرابخانه 

 مردمان ز کجا؟  ک یاز کجا و بد و ن  تو

است.[    انیفضاگشا  یفقط جا  رایقدم بگذار و در را از درون ببند ]ز  یی کتای  یهمان فضا  ای  خانه باز کردن فضا به شراب  با

 کجا؟ کندی و بد م ک یدارد و ن  یذهنمن یی که دو یکجا و کس ی تو که انسان هست

 ].میو بد ندار  ک ین  یصورت  نیشوند در چن  داریب دبای  مردمانهمۀ [

 2۱۵شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 مدار که عمر  تو را کران باشد  طمع

 و حق را حد و کران ز کجا؟  ی حقّ  صفات 

نداشته باشد. هرکس به    یکار کران دارد و محدود است. پس تو طمع نداشته باش تا عمرت حد و کران آدم طمع   عمر

تاابد زنده است چون صفت حق را در خود دارد و از جنس خداوند است. خداوند هم حد و حدود و    دیایب  ابدیلحظۀ    نیا

 . کران ندارد

 ۱۷۴6شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 نشد؟  رینظی رفت در نظر  تو که ب که

 رانم ینهاد  و نیست اگنج شده  مقام 
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خود را    یعنی شودی م  رینظی ب   ندیتو بب  دی و با د  رد ینظر تو را بگ  یاریرا رها کند و هش  یجسم   یاریهش  یهر انسان   ا،یخدا

فضا را باز کنند و    توانندی . ]درواقع همه م شودی و کوچک نم دهدی لحاظ جسم کاهش نم و به  کند ی نم  سه یمقا گرانیبا د

  یذهنمن   اینهاد    ن یتو ا  یرینظی به ب  دنیو با رس  بیترتنیتو برسند.[ بد  یمانندی و ب   یرینظی از جنس تو شوند و به ب 

 .نبود اکنون محل گنج شده است  شیب  یارانه یمن که تاکنون و

 ۱۷۴6شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 !از کجا و مباهات  سلطنت ز کجا من

 رانم فقیفقرم و افتادۀ   ر یفق

 دن ی: افتخار، بالمباهات*

  ی و ارزش   ستیمهم ن  گریو سلطنت ]که د  یکجا، و افتخار به پادشاه  شومی م  لیو به تو تبد  کنمی که فضا را باز م   یمن

به    دیاست که با  ی همان مدل   ن یوجود ندارد. ]ا  رتریاز من فق  یعنی  رانمفقیتوام و افتادۀ    رینخواهد داشت[ کجا؟ من فق

 کرد.[  یو براساس آن زندگ  دیآن رس

 ۱۷۴6شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 « دانمی »نم  ،یآن کسم که تو نامم نه  من

 رانمیم ر یتوام، پس ام ر یمن اس چو 

دردنخور  من هرچه باشد مانند مفرغ به   یمعلومات ذهن  رایز  یقرار داد  دانم«ی هستم که نامم را »نم   یمن همان کس   ا،یخدا

تو    یریاس  رایهستم، ز   انیو پادشاه جهان  ریام  ل یدل  نیهم  توام و به   ریندانم. من اس  چیه  صفر باشم و   دیبا  ی عنیاست  

 .دی کنترلم نما ای کند خودو مرا بندۀ   دیاینتواند به مرکزم ب زیچچ یه شود ی سبب م 
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 ۱90۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست دهیرس ی م نْ رُوح ه  یف نَفَخْتُ 

 و غم  کم را رها کن  شی ب غم 

 .دمی: از روح  خود در او دمیم نْ رُوح ه  یف نَفَخْتُ *

 .آدم است نش یبه آفر  اشاره

تو    ق یتو را به خودش زنده کند و از طر  خواهد ی و م   شود ی م  دهیتو دم  لحظه به   ن ای  در   خداوند کنندۀ  انسان دَم  زنده   یا

 .رها کن دهد،ی و کم را که ذهنت نشان م   ش یپس تو غم  ب ند،یافریب

 29 ۀی، آ(۱۵) حجر سورۀ  م،یقرآن کر

 .«سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ ف یه  م نْ رُوح ی فَقَعُوا لَهُ سَاج د ینَ  فَإ ذَا»

 .«آفرینشش را به پایان بردم و از روح  خود در آن دمیدم، در برابر  او به سجده بیفتید چون»

 ۵3۷شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ی باده ما را ندْهد نی ز ،یز ما گر خواهد یکار

 خَرَد؟  ایفروشد  ی رود، او ک یْ م  نیکا یسَر  اندر

شده را به ما  گشوده یباده و شراب فضا  ن یا م،یانجام ده  یکار یذهنمن  یسازکه با سبب  خواستی خداوند از ما م  اگر

کوک شود، او   ی سماع کند و با آهنگ زندگ  یزدیشود و آن انسان با خرد ا ی وارد سر  انسان  یزد یو دم  ا  ی . اگر مدادی نم

را رها کرده و از ذهنش    ی بلکه همگ  خواهد،ی نم یها زندگکند و از آن ی نم   دوفروش یمرکزش را خر  یهای دگیهمان  گرید

 .پردی م رونیب



 

 

 

980قسمت پیغام عشق  سمیه خانم     

 ۵3۷شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 کند یْ کند؟ مست آن کند که م  یک یکار سرمست 

 کند، هر دو جهان را تا صَمَد  یط  یی خدا بادۀ 

  جابیا  یزدیو خرد ا   یرا که شراب زندگ   یلحظه فقط کار  نیبلکه در ا  کندی نم  یسرمست برحسب ذهنش کار انسان

  ی و دو جهان   خورد ی م  خدایی بادۀ    ییگشابا فضا   او  .شودی م  دهیلحظه توسط خدا آفر  نیو فکرش ا  دهدی انجام م   کندیم

 .شودی زنده م ازین ی ب  یو به خدا کندی را ترک م دهدی که ذهن نشان م 

 3۱8۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی جبر را که بس ته  نیکن ا ترک

 ستیس ر ّ س ر ّ جبر چ  یبدان  تا

  ی زندگ  دهیو همان  ساختهش یپ  یدر باورها  دیبا  یکنی جبر، که فکر م  اساسی و ب  یتوخال   ۀدی عق  نیا  ،یانسان جبر  یا

 .یابیرا در ستی زندگ  ت یو ابد تینهای جبر که زنده شدن به ب   یق یرا رها کن، تا راز حق یکن

 3۱88 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبر  جمع  مَنبَالن   نیکن ا ترک

 از آن جبر  چو جان  یاب یخبر  تا

 کاری: تنبل، کاهل، بمَنبل*

گروه تنبالن و کاهالن را رها    جبر  ها،تینخواستن از وضع  یلحظه و زندگ   نیدر اطراف اتفاق ا  ییگشاانسان، با فضا   یا

  ی و زنده شدن به خدا، آگاه  یذهناز من   دنیپر  رونیب  یعن یو گرانقدر است،    زیکه همچون جان عز  یکن تا از آن جبر

 .یکن دایپ
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 ۱0۵۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یَب رو گر

 الهآن ک شتۀ  دیَرو بَر   عاقبت

و سرانجام    زدی ری مها فرو خشک گردد، همه آن   ی پس از مدت  ا یو    د یبرو  ی دگیو چمن همان  اهیگونه گدر انسان صد   اگر

 . دییاست، خواهد روخالص کاشته  یاریصورت هشچه که خداوند در روز الست، در وجود انسان به آن

 ۱0۵8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر ک شت  نخست  دینو کار ک شت 

 است و آن اوّل درست  ی دوم فان  نیا

ثانو  انسان  جد   ه یکشت  کاشته  های دگیهمان  دیو  نخست  کشت   آن  بر  هستند  دردساز  که  ارا  دوم،    نیاست.  کشت 

 .حضور درست است یاریهش یعنیبوده و آن کشت اول  یرفتنن یو ازب ی فان ها،ی دگیهمان

 ۱0۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ده یاوّل کامل و بُگز ک شت 

 است  ده یفاسد و پوس ی ثان  تخم 

اول    رایز برگز  یاریهش  یعنیآن ک شت  و  و    های دگیهمان  یعنیکشت دوم    یاست، ول  دهیحضور کامل  باورها فاسد  و 

 .مینداریها را از مرکزمان دور بآن   دیاند که باشده   فیو تکل  ل یبه ما تحم  گونه ضیمر  یصورت فکرهاهستند و به   دهیپوس
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 232غزل شمارۀ  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 صحبت اَضداد  ی جا  ست یدل ن  خلوت 

 دیرود، فرشته درآ رون یچو ب  وید

  رون یکه از جهان ب  یذهنمن   و ید  یوقت   ست،ین  کندی کار م  یی که با دو  یذهنمن   ی نینشهم  ی انسان، خلوت دل  تو جا  یا

 .دیآی فرشته که نماد خداوند است به مرکزت م   رد،یو بم ی کن رونیاز مرکزت ب ییگشارا با فضا  کندی م  هیتغذ

 ۱۷۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا  ی  قاض  ز یدهل  نیدر ا ما

 ی و بَل  میالست ی  دعو بهر 

  : راهرو، داالنزیدهل*

ا  ما انتظار هست  ده،یذهن همان  یدر فضا  یعنیقضا،    یراهرو  قاض   نیدر  در    ییگشاتا با بله گفتن به الست، فضا   م یدر 

 .میاقرار کن  میاز جنس خدا هست کهنی به ا ،یذهنو انکار من  های دگ یهمان نک یلحظه، کنار گذاشتن ع نیاطراف اتفاق ا

 ۱۷۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و آن را ز امتحان میگفت ی بَل  که

 ان یو قول  ما شهود است و ب فعل 

  ، یاقرار  نیامتحان چن  ی برا  ایدن  نیدر ا  نکیا  م،یکه از جنس خداوند هست  میاو اقرار کرده   میادر روز الست بله گفته   ما

 .میقائم به ذات عمالً ناظر ذهنمان باش  یاریعنوان هشبه   دیبا  یعنیبله باشد    نیفعل و قول ما شاهد ا  دیلحظه بابه لحظه 
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 ۱۷6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م؟یزد تن  ی قاض ز  یچه در دهل از

 م؟یآمد ی که ما بهر  گواه نه

 زدن: ساکت شدن  تن*

مگر نه    م؟یشوی م  یذهنو هرلحظه از جنس من   میکنی م  اریخداوند، سکوت اخت  یعنیقضا    یقاض  ۀچه جهت در محکم  به

 م؟ یاجهان آمده  نیبه ا میاز جنس خدا هست کهن یو شهادت به ا  یگواه  یاست که ما برا نیا

 ۱۷۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گواه ی ا ی قاض  زیدر دهل چند

 د ه شهادت از پگاه  ؟ یباش   حبس

 : راهرو زیدهل*

 : صبح زود، سحر پگاه*

م  یا که  باش   یتوان ی شاهد  ناظر ذهنت  م   ، یهرلحظه  ا  یخواه ی چقدر    ی زندان   یذهندر من   یعن ی  قاضیمحکمۀ    نیدر 

شهادت    یاز جنس خدا هست  کهن یبه ا  زهیو عَدم  ست  ییگشاالزم است هرچه زودتر در فعل و عمل با فضا   پس   ؟ی بمان

 .یبده

 ۱۷8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا که تو   نجا،یبخواندندت بد زآن

 عُتُو   یو نار یبدْه  ی گواه آن
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 ی نافرمان   ،ی: سرکش عُتُو*

و    یده  یگواه   ، یاز جنس خدا هست  کهنیاند که تو به الست و اجهان و ذهن فراخوانده  نیانسان، از آنرو تو را به ا  یا

 .ینکن  ی و سرکش زهیست  ،یمقاومت، لجباز

 ۱۷9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییبنشسته   شتنیل جاج  خو از

 ییکف و لب بسته یتنگ  نیاندر

 زهیست ،ی کدندگ ی: لجاجت، ل جاج*

قواًل و عمالً   یعنی ،یاو دست و لب خود را بسته  یانشسته  یذهندر من ی عنیتَنگ   ی جا نیدر ا زهیلجاجت و ست یرو از

 .یدهی نم  یخود، گواه   ییخدا ت جنسی  و  الست  روزبه بلۀ 

 ۱80 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیشه  یا  یآن گواه ی ب نَدْه تا

 د؟یره ی خواه  یک  زیدهل ن یاز ا  تو

  ی ذهنبه من را رها کرده نسبت  های دگیبا شاهد و ناظر بودن بر ذهن، همان   یتوان ی و م  یکه از جنس خدا هست  یکس  یا

 .ی رها شو دهیذهن همان نیاز ا  ی توانی نم  یکه از جنس خداوند هست  ینده  ی تا در فعل و قول گواه ،یریبم

 ۱8۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کار 
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 : انجام دادن، ادا کردنگزاردن*

کمال و    پندار  کار را انجام بده و  نیا  ییگشاپس با فضا  شود،یلحظه انجام م  کیاست که در    یکار  یذهناز من  ییرها

 .مکن ی خود طوالن ی برا قدرن یلحظه را ا کیجاودان بشتاب. کار   ی زندگ ی سونداشته باش و به  دانم ی م ی ادعا

 ۱82 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 امانت واگُزار و وارهان نیا

را    یامانت اله   نیو ا  یکار را انجام بده   ن یا  دیلحظه، باالخره با  کی  ایو    یکار را در صدسال انجام بده   نیا  ی بخواه  چه

 .یبشو ی کیو با خدا  یندار یرا دور ب یذهنمن  ،یفضا را باز کن  یعنی یواگذار

 ۱۱8۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وفا   یدر عهد  خدا کرد  چونکه

 کَرَم عهدت نگه دارد خدا  از

که ذهنت نشان    ییهات یو از وضع  یفضا را باز کن  یعن ی  ،یبه عهد خدا که همان عهد الست است وفادار بمان  هرگاه

تو    مان یپ  ،یکرم و بخشندگ  ی از رو  زیخداوند ن  صورتن یدرا ی که از جنس خدا هست ی و اقرار کن ی نخواه یزیچ  دهدیم

 .کندی را حفظ کرده و تو را به خودش زنده م 

 ۱۱82 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاده یحق تو بسته د ی وفا از

 یاده یاَذْکُرْکُمُ نشن اُذْکُروا 
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.  یاصرف نظر کرده  یخود اقرار کن  ییخدا  تیکه به جنس  نیو از ا  یابسته   یبه عهد اله   یتو چشم عدمت را از وفا  اما

انجام    یمن کار  مییگوی م   یغلط ذهن  دی. ]ما با دیاده یکنم« را به گوش جان نشن  ادتانیتا    دیکن  ادمی»  هیآ  قتیحق  رایز

و در   ی تو از جنس من هست دیگوی خداوند م  کهی درحال کند،ی را درست م ن و کار م ندیبی خداوند دانا است و م دهم،ی نم

  زیتا من ن  ، یکن  اد یرا رها کرده و من را    های دگیو همان  یذهنمن   ییگشا با فضا   دیپس با  ،یانتخاب دار  یی لحظه توانا  نیا

 کرده و به خودم زنده کنم.[  ادیتو را 

 ۱۵2 ۀی، آ(2)بقرهسورۀ  م،یقرآن کر

 «أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا ل ی وَلَا تَکْفُرُون  فَاذْکُرُون ی »

 .« [ یاد کنید تا شما را یاد کنم. مرا سپاس گویید و ناسپاسى  من مکنیدییگشامرا ]با فضا  پس»

 ۱۱83 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دارگوش  ین ه، اَوْفُوا ب عَهْد گوش 

 ار یز  دیکه اوف  عَهدَکُمْ آ تا

گوش جان بسپار تا از حضرت  معشوق جواب  »به عهد شما وفا کنم« در رسد.« ]وفا   د«ی»به عهدم وفا کن ۀیآ قتیحق به

 لحظه است.[  نیبه عهد خداوند همان وفا به عهد الست و بله گفتن به اتفاق ا

 ۴0 ۀی، آ( 2)  بقرهسورۀ  م،یقرآن کر

 ...« ن عْمَت یَ الَّت ی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَوْفُوا ب عَهْد ی أُوف  ب عَهْد کُمْ  اذْکُرُوا »... 

 ...«  را که بر شما ارزانى داشتم به یاد بیاورید. و به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم نعمتى »... 

 

 



 

 

 

980قسمت پیغام عشق  سمیه خانم     

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 936: برنامه  منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

980قسمت پیغام عشق   

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


