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1030 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 گنج حضور  940شمس، موضوع برنامه  وان ید  2627خالصه شرح غزل 

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ریشو، و عاشق شو، بگذار زح  عاشق 

 ؟ یریآخر، تا چند اس یابچه سلطان 

که    یزیجهان را که زنده شدن به خداست فراموش نکن. فضا را اطراف آن چ  نیانسان، عاشق شو و منظور آمدنت به ا  یا

و    یارا که ساخته   ی بافت ذهن  ن یشو. ا  هیاول  یاریاز جنس هش  یعنیبگشا و دوباره مرکزت را عدم کن    دهدی ذهنت نشان م

و    یخشم و نگران   دن،یدرد و نال  یعنی  «یری »زح  نِیع  ،یاگذاشته   زتآفل که در مرک   یزهایچ  نیو ا  یکنی م  ی با آن زندگ

و   ی خوشبخت یو برا  یاو خدا بوده  ی فرزند زندگ  ا یبچه جهان از جنس سلطان   نیهستند. تو قبل از ورود به ا ندهیترس از آ

چ  ی خوشحال  م یانداشته   ازین  ی زیبه  باش   یهای دگی و همان  ی ذهنمن  ر یاس  یخواه ی . چقدر  »داشتن    و   ی مرکزت  توهمِ  در 

 ؟ یها طلب کنرا از آن  یو خوشبخت   یزندگ زها«،یچ

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 همه عارست  یریو وز ریرا م بچهسلطان 

 یرینگ زیبه جز عشق دگر چ زنهار،

ذهن شود، از   ریو وز  ریرا تجربه کرده اگر با پندار کمالْ ام سببی ب یکه امتداد خدا و از جنس اوست و شاد  یابچه سلطان 

  ن یچن  رایاست ز یخجالت و شرمسار ۀیآغشته گردد واقعاً ما ایدن نیا یهایکند و به گرفتار یرویپ های دگ یدستورات همان

ن  ییزهایچ او  از چ  یابوده   یانسان   نیچن. ]پس اگر  ستندی در سطح  کن، صفر شو و    ی عذرخواه  یاخواسته   یزندگ  زهایو 

  را  ذهن  ۀ نال  ای  یر یو مبادا که زح  ی از عشق و مرکز عدم باش  ریغ  یگرید  زی.[ مبادا که دنبال چری اشتباهت را بپذ  تیمسئول

 .ی کن جادیا
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 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اجل است او  رِیاس ست، یاجل ن رِیم آن

 یریوز  یِ همه سودا امدیوزر ن جز

را که در مرکزشان    ی آفل   یزهایو چ  های دگیکه همان   کندی م  دشان یچون هر لحظه تهد  ترسند، یاز مرگ م  ی ذهن  یهامن   ۀهم

انسان از جنس خدا    کهی . درحالترسدی اجل است و از مرگ م  ریاس  ست،یاجل ن  ریام  یذهنخواهد برد. پس من   نیدارند از ب

که بلند شدن    «یر یوز  ی»سودا  لیدل  نیکند. به هم  دیاو را تهدشنوِ و سکوت  نیبجنس عدم   تواندی و مرگ نم  راستیو نام

  ی گناه، وَبال و بدبخت  یِ نیجز سنگبه   یاجهیهاست نت خواستن از آن   ی و زندگ  زهایبا پندار کمال و عشق به چ  ی ذهنعنوان منبه 

 .آورد ی بار نمبه 

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روح طلب کن ،یاصورتِ گرمابه نه  گر

 ؟ یریز کجا روح پذ ی عاشقِ نقش تا

است   یاگرمابه   ی هافضا صورت   ن یداخل ا د یگوی و م  کندی م  ه یشده را به گرمابه تشبگشوده   یو فضا   یی کتای  یفضا موالنا

در رختکن    میمثل رستم و سهراب است که قد  ییهاعکس   ل یبه، تمث. ]صورتِ گرما دهندی انجام نم  یقیحق  ییکه فضاگشا

خودت   یفضا را باز کن تا بتوان  یست یپندار کمال ن یدارا  یذهنمن   یعنی  ی ستیانسان اگر صورت ن  ی .[ ادندیکشی ها محمام

از همان به زندگ یشستشو بده  های دگ یرا  اَلَست زنده شو. مادام  ی. روح و جان طلب کن و  و    یکه عاشق نقش باش   یو 

و روح    یشوی نم  لیاز صورت گرمابه به صورت انسان تبد  ، یدرست کن  لحظه پندار کمالِ صد من ناموس بهلحظه   یبخواه

 .گر نخواهد شد بودنت جلوه 
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 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی که تو گوهرِ پاک ز،یامیخاک م در

 یریکه تو شِکّر و ش ز،یامیسرکه م در

نشو.    دهیمهم هستند همان  تیو برا  ندیبیکه ذهنت م  ی و جسم   ی رونیب  یزهایو با چ  اور یکن، عدم را به مرکزت ب  یی فضاگشا

  سته یو شا یخالص هست  یاریتو از جنس خدا و اَلَست و هش  را یصورت فکر تجسم نکن و در مرکزت قرار نده زها را به آن

  ر ینشو چون جنس تو شِکر و ش ختهیآم  یشدگ تیهوهم   و درد  ۀبا سرک  .یشو  ده یهمان  یذهن  یها فرم   ی عنیبا خاک   ستین

 .یندازیو ب ی کن ییدردها را شناسا دیخداوند است، پس با  یِو شاد

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را خلق ندانند  ی سو  نیچند از هر

 یریو نظ مثلی چه ب  ست، یکه سو ن یسو آن

  ا یدن  نیدر ا  یخودت کار کن  یرو  ی خواهیتو را که م  شناسندی را نم   یدرد ی که از جنس درد هستند و ب  یذهن  یهامن  هرچند

ها توجه نکن و  خودت ادامه بده و به سخن و تمسخر آن  یاما تو به کار رو  دانند،ی و قدر و ارزشت را نم  کنندی نم  ییشناسا

 .دیگوی م نیو خدا به تو آفر یو مانند ندار  رینظ شده، تو گشوده   یضاو در سمت ف ی زندگ خدا و  ی بدان از سو

بد و پردرد که ممکن    یهان یوقت بگذارد و فضا را باز کند و خود را از قر  دیخودش با  ی و کار رو  یگذار هیسرما  یانسان برا[

 ].دیکنند دور نما مانیاست او را پش

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی عالمِ فان  نیعالمِ مرگست و در نیا

 ؟ یریکه نم نینه بس است ا ،یریزانکه نه م گر
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و تنها    یپس در »عالم مرگ« هست  ندیبیو آفل را م  رایم  یزهایفقط چ  یجسم  یاریجا که ذهن تو با هشانسان، از آن   یا

 نند،یبی که همه مرگ را م   «ی»عالم فان   نی. در ایپاک کن  یدگ یشد که فضا را باز و مرکزت را از همان  ی از آن خارج خواه  یزمان

 و مردم به تو بها ندهند؟  ی نباش ریاگر شاه و وز  یحت  ی و جاودانه شو  یرینم وقت چ یکه ه ستیتو بس ن ی برا نیا ایآ

است در عالمِ مرگ و    فی. حیکنی م   ییشناسا  دهدی را که ذهن نشان م  رایم  زِیکه با آن هر چ  راستیعنصر نام  کیدر تو  [

بمان  ب  یترس ذهن  به عالم  نام  یترس ی و  به نامیوارد نشو  ییرایو  اگر  ب   یشاد  ی زنده شو  اتیی رای.    بتینص  یترسی و 

 ].تو خواهد بود ۀکنند اداره  ی زدیو خِرَد ا یگردی به اصلت برم شود، یم

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی خدا  رِیتو ش آدمی نقشِ بن در

 یریو دل  شی حمله و چال نیدر  داستیپ

ا  تو    ن ی. ایشده در فرم هستزنده   ی خدا  ای  رِخدا یها دارند درواقع شانسان  ۀکه هم  ینقش و صورت ظاهر  نیدر پشت 

بار    ریو شجاعت ز  ییبا فضاگشا  ، یها حمله کنو به آن   ییرا شناسا  تی های دگ یکه همان  شود یم  انیع  ی بودن زمان  رِخدا یش

  ی از خرافات دور  ،یو از آن فرار نکن  یآمدن از ذهن شو  رونیب  نندما  ییهاچالش   فِیحر  تیبا صبر و جد  ، یبرو  تیمسئول

 .یریبپذ یریو اشتباهاتت را با دل یکن

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دم یفضل و مقامات و کراماتِ تو د تا

 یریفضل و مقاماتِ حر نیاز زارمیب

  ی ذهن  یِبندو طبقه  یریبراساس فضل و مقامات حر  کهنیاز ا  زارمیمن ب   ای:[ خدادیگوی ]موالنا از زبان انسان فضاگشا م

و متوجهم    امدهید  م ایی دانش و کرامات و بخشش بالعوض تو را با فضاگشا  رایرا قبول ندارم ز  هانیکنم. من ا دایارزش پ
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  ی رسانی و شکر و رضا م  یو خشنود  یو به مقام زنده شدن به زندگ  یبری م  باال چقدر مرا    کنمی مرکزم را عدم م   ی که وقت

 .کندی م یجار  امی به زندگ یادیو برکت ز  ریکه خ

است که ذهن انسان به آن قائل    ی جهانن یمراتب احترام و ارزش اسلسله   ت،یب  نیدر ا  «یریمنظور موالنا از »مقاماتِ حر[

کند    یی فضاگشا  یهر انسان   نی. بنابراگرید  زیدارد نه چ  تیتنها زنده شدن به خدا اهم  یمعنو  یِبنددر درجه   کهی است. درحال 

 ]. معناستی و بدتر بودن بپس از زنده شدن به خدا بهتر  یعنی  داردی افت م یفضل و مقامات و کرامات خداوند را در

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی چو تو هست  کنیعمر، ول  نیشد ا گاهیب

 یریو چه د  یگاهچه به  یی نورِ خدا در

در نور خدا قرار    ،یو به الست آگاه شو  یکن  ییاست، اگر فضاگشا  دهیاز حد طول کش   ش یکه سکونتت در ذهن ب  ی انسان   یا

  شناسد ی موقع نم   یی قرار گرفتنت در نور خدا  ،یکنی هم کمک م   گرانیو به د  یکنی خودت کار م  یکه رو  ی. مادامیریگیم

 .ندارد «یریو »د «یگاهو »به 

.  یهست  شهیتو هم  ایاست: خدا  نیاز زبان انسان خطاب به خدا ا  تیب   یاول خدا باشد معنا  تیچنانچه مخاطب »تو« در ب [

 ]. شناسدی تو موقع نم  ییِآگاه شد و به نور تو قدم گذاشت. قرار گرفتن در نور خدا فضا را باز کرد و از الست  توانیم

را که قرار بوده    یاقامت کرده و سکونت   یذهناز حد در من   ش یب  ی و چه جمع  یکه انسان چه در بعد فرد  کندی موالنا اشاره م [

هم کمک کرده و با ارتعاش    گرانیخودش، به د  ی عالوه بر کار رو  تواند ی هرکس م   کهنینموده است؛ و ا  یکوتاه باشد طوالن 

زندگ  ز   یبه  آن یِ و روشن  ییبایو صبر کردن،  به  را  درون مردم  و دست   بدهد  نشان  و  ها  واکنش  از  با سکوت کردن  کم 

 ].کند  یریها جلوگآن یکارانیز
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 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 معشوق بُوَد عزّتِ عاشق  ۀانداز 

 یریتا ز چه ت نیبب  چارهیعاشقِ ب یا

که    د یبه معشوقت نگاه کرد و د  دیتو با  یسنجش بزرگ  ی برا  چاره یعاشق ب  ی ا  پس   است   معشوق   ۀانداز عاشق به   یبزرگ

و    رهیاز چه ت  نیبب  ؟ یشناس ی او را م   ییفضاگشا  قیاز طر  ای  ینیبی او را م  یجسم   یاریاست؟ با هش  یی چگونه خدا  ت یخدا

  ت ینهای است که ب  ییاگر معشوقت خدا  ؟یدگ یاز همان  ستپر ا   ایمرکزت از عدم است    ست؟ی و جنست چ  یهست   ینژاد

 .ی ارزشمند تینهای است پس تو هم ب 

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست شمع ۀ پروانه به انداز ییِبایز

 ؟یریشمعِ من ن یا ۀ نه که پروان آخر

  یی شمع پرنور خدا  نیا  ۀ. مگر تو پروانکندی د که پروانه حول آن پرواز م دار   یشمع   ۀو انداز  یبه چگونگ   یپروانه بستگ   ییبایز

  و   درد  و  جسم  ۀپروان  ای  دیآی که از مرکزت باال م  ی هست  یدیخورش  نی هم  ۀپروان  ایآ  ؟ی ستین  شودی که در مرکزت روشن م

 ؟ یهست های دگیهمان

 2627 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یاز آنت نتوان د ز،یتبر  الحقشمس 

 یریبص نِی ع ای ، یاصلِ بصر باش که

م   ست ی آفتاب  لیتمث  یزیتبر  شمس  انسان فضاگشا طلوع  از مرکز  وقت کندی که  درواقع  زنده    ی انسان   نیچن  ی.  به خداوند 

 .است  یزیاز جنس خداست که نامش شمس تبر ی دیبلکه خورش ستین   یذهنمن گر یاو د شود یم
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  ستین  دنیکه با چشم قابل د  گرددی م  لیتبد  یاخدا زنده شده و به باشنده   تینهای به بانسان    ،یزندگ   دِیخورش  نیطلوع ا  با

 .ردیگی او صورت م  ۀل یوسبه   دنیدرون بوده و د یی نایب ۀیخودش ما  یعنی او »اصلِ بصر« است  رایز

  ن ی و ا  اورمیب  مانیبه من نشان داده شود تا ا  د یخدا با  ای  نمیخدا را بب  خواهمی کند که من م  ریمانع گ  نیدر ا  دیانسان نبا[

بعد    شود،ی و انسان به خدا زنده م  رود یم  نیبرحسبِ ذهن از ب  دنی و د  یذهنکه من   جیتدررا رها کنم. بلکه به   یذهنمن

 ].درونش خواهد شد  چشم دنیشنوِ او سبب دو سکوت  نیبعدم 

 : تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 940: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش اول  940شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 43۵ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 د یکارِ جهان سر آ یشو اَر نه روز  عاشق 

 ی هست نقشِ مقصود از کارگاهِ ناخوانده 

روز عمرت   کی خداوند زنده شو وگرنه باالخره  تیو ابد تینهای به ب   ارانهیانسان، تا فرصت هست عاشق شو و هش یا

 .ی اوجود آوردن جسم و فکرت آگاه نشده از به  یبه مقصودِ کارگاه هست کهی آن هم درحال رسدی م انیبه پا

 43۵ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 آن صنم چه خوش گفت در مجلسِ مُغانم  دوش

 ؟ ی پرستی کافران چه کارت گر بت نم با

 بت  بارو،ی: زصنم*

در    یبارویز  ۀرشتاز آن ف  یصورتِ شرابِ زندگ را به   یخوش  غامِیکه فضا را گشودم، چه پ  شیپ  ۀهمان لحظ  ای  شبید

به آن    یخواه ی و م  یجهان آگاه  نیاز آمدن به ا  اتی بود که اگر به منظور اصل   نیا  غامیکردم! پ  افتیدر  ییکتای  یفضا

بر رو   ته نداش  یکافر کار  یِذهن  یهابا من  گریپس د  ،یعمل کن  که ی درصورت   رایخودت تمرکز کن. ]ز  یباش و فقط 

 .[ یشوی از همان جنس م زیتو ن ،یها توجه کن و به آن ی به سخنان و اعمالشان واکنش نشان دهنسبت 

 43۵ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 بود؟  توان  چون مستور  سالمت   ۀ گوش در

 ی رموزِ مست دینرگسِ تو با ما گو تا
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 پنهان  ده،ی: پوشمستور*

  ، یدر جبر و کاهل  یرییتغ  چ یبدون ه  شودی ساخته م  یذهنمن  پارک  و  نظم   با  که   ذهن  سالمت   ۀدر گوش   توانی م   چگونه

!  کند؟ی نم  دیآن را تهد  یو خطر  ستی دائم  ی و راحت  شی آسا  ۀ نقط  ن یو گمان کرد که ا  دیماند، خدا را ند  ی پنهان باق 

 . دیگوی را به ما م یزندگ  غامیو پ ی رموز مست حظهتو هر ل یبایشده، چشمان زگشوده ی در فضا کهی درحال

 114۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گَه نگون  ره،یگاه چ ، یجُزو عقلِ 

 المَنُون بُ یْاز رَ من یا ،یکلّ  عقلِ 

 : حوادثِ ناگوارالمنونبُیْرَ*

و فکر   رودیم شیبهتر پ  تر،ش یبراساس هرچه ب  زهاست،یفکر کردن و عمل کردن برحسبِ چ  یمعناکه به   یجزو عقل

و    شود ی موفق م  ی گاه  ن یخواهد داشت بنابرا  یبهتر  ی در مرکزش قرار دهد، زندگ  یترش یب  یهای دگ یاگر همان  کندیم

 .فکان در امان استاست که از حوادث ناگوار قضا و کن  یسرنگون. اما فقط عقل کل   یگاه

 ]. شد دیسرنگون خواه  یزودکه به  دیبدان دیبا  دیدار نانیاطم  تانیذهناگر به عقل من [

 2724 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 صِمّ یُ کَیعْمیُ اء یالْاَشْ  حُبُّکَ

 السَّودا جَنَتْ ال تَخْتَصِم نَفْسُکَ 

. پس  کندی شنو را کر مرا کور و گوش سکوت   نیبها در مرکزت، چشم عدم و قرار دادن آن   اءی انسان، عشق تو به اش  یا

 .ندازین  گرانیگردن د یاانجام داده  اهکارتینفس س  ای یذهنرا که با من یگناه  نینکن و ا زهیبا مردم ست
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 ث یحد

 «.صِمّیُو  ی عْم یُ ءَیالْاَشَّ  حُبُّکَ»

 .«کندی تو به اشیاء تو را کور و کر م عشقِ »

 40۵3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تن بوده ک یهر دو  طان،ی و ش نفس 

 اند را بنموده  شی دو صورت خو در

اند،  جنس بوده کی درد و همانش در جهان است، هر دو در اصل از   یرویکه درواقع ن  طانیو ش  یذهنهمان من   ای  نفس

عمل    یذهنمن  جانات یدر انسان که با خشم و ه  یذهنصورت من به   یک یاند،  اما به دو صورت خودشان را نشان داده 

 .دردساز است  طانِیهم خودِ ش یگریو د کندیم

از    کندی و هرگاه فضا را باز م  شود ی م  طان یکند از جنس ش  جادیرا در مرکزش قرار دهد و درد ا   زهایهرگاه انسان چ[

 ].شودی جنس خداوند م

 40۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُدند  ک ی شانی فرشته و عقل، که ا چون 

 هاش دو صورت شدند حکمت  بهرِ

  ک ی شده و عقل کل، که هردو از   یاز جنس زندگ  یی از انسان است که با فضاگشا ی حالت گرانیمانندِ فرشته که ب درست 

 .اندشده   انیحکمت خداوند به دو صورت نما  لیدلجنس هستند اما به 

 



 

 

 

1030قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 31۸2پنجم، بیت   دفتر ،یمثنو ،یمولو

 دَمبه دَم یِهاغُصّه   نیتوست ا فعلِ 

 الْقَلَم قَدْ جَف    یِّبُوَد معن  نیا

ها و  مسبب تمام غصه   جه یدرنت  کندی م   جادیغصه و درد ا  یذهنمن   یو عمل کردن برحسبِ فکرها  ی انسان، فضابند  یا

و حالت    تیتو وضع  یِ ستگ یقلم خداوند هرلحظه براساس شا  را یز  یخودت هست  دیآی که هرلحظه به سراغت م  ییدردها

 .سدینوی را م

در خودش    دیاست که هرکس با   یذهنمن  یهای ژگیو جامعه از و  گرانیو مقصر دانستن د  تی مالمت، عدم حس مسئول[

 ].کند یی شناسا

 ث یحد

 .« الْقَلَمُ بِما اَنْتَ القٍ جَفَّ»

 .« یشد قلم به آنچه سزاوار بود خشک »

 2362 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من یِّکور  نیست اعشق  یکور

 حَسَن  یاست ا  صِمّ یُو   یعْم یُ حُبِّ

 . شودی انسان م  یو کر  ی عشق موجبِ کور رایعشق« است، ز یِمن از نوع »کور یِکور نیانسان، ا یا

 های دگیهمان  ق یاز طر  گریحالت د  نیدر ا  شود ی و از جنس او م  ندیبی مرکزش را عدم کند فقط خدا را م  یهرگاه انسان [

 ].شودی کور م های دگی برحسبِ همان  دنیبه دو نسبت ندیبی من هات یو وضع
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 2363 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدو  نایخدا، ب رِیاز غ کورم

 باشد بگو  ن یعشق ا یِمقتضا

 شده : الزمه، اقتضا مقتضا*

ب  د یبه د  من فضا را در    کهیطور . به شومی از خدا کور م  ر یچه غو هرآن  های دگی همان  دیبه دهستم و نسبت   نایخداوند 

 ۀ الزم  رای. زرمیگی نم   یرا جد  دهدی که ذهن به من نشان م  یزیو آن چ  کنمی لحظه باز م  نی ا  تیاطراف اتفاق و وضع

 .شو و به آن عمل کن  گاهآ ز یاست، پس تو ن نیشدن با خداوند هم  ی کی و  عشق 

 2364 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز کورانم مدار ،یینایکه ب تو

 مدار ی بر گردِ لطفت ا رمیدا

و    ی دگ یهمان  قیشده و از طر  نایکه چشم عدمشان ناب  ییهاکمک کن تا جزو انسان   ز یبه من ن  ی هست   نایتو خودت ب  ایخدا

منظور عاشق شدن   و به  گردمی گِردِ لطف و رحمت تو م  یی خداوند مهربان، من دائماً با فضاگشا ی نباشم. ا نندیبی درد م 

 .کنمی عمل م 

 190۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 غم را رها کن ی تو عاشق  اگر

 و ماتم را رها کن  نیب ی عروس

را رها کن و به    یذهنمن   ۀپس غم و غص   ،یااز جنس خداوند شده   ارانهیو هش  یهست  یقیانسان، اگر تو عاشق حق  یا

 .را کنار بگذار یذهنشده نگاه کن و ماتم منگشوده  یفضا یِ و عروس  یشاد
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  ی مذهب  ایو    یظاهر معنو اگر به   ی است. حت  یذهناز جنس من   دهدی م  ش یکه غم، غصه و عزا را در جهان نما  ی هرکس[

 ].باشد

 2329 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یکر  یا  ندارم،  یزیالف چ چون 

 م یتر از چشمِ مدلتنگ  ی دل  جز

[ من  شومیو آگاه م  گرددی روشن م  میتوهمِ »داشتن« برا   شود، ی و مرکزم عدم م  کنمی فضا را باز م  کهن ی]هم  خداوندا، 

تر از چشمِ  دلتنگ  ی هم، اما دلدر مرکزم قرار د  یزیچ  توانمی حضور نم   یاریعنوان هشمانند حرف الف لُخت هستم و به 

 .دهد ص یرا تشخ یراه درست زندگ  تواندی نظر است و نمدارم که تنگ   یذهندر من میحرف م

 2334 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه سازد مرا چ، یندارم ه خود 

 صد عَنا   نیز وَهمِ دارم است ا که

  یناش   زین  میهاندارم که بتواند حال من را خوب کند بلکه تمام دردها و غصه   ایدن  ن یدر ا  یزیچچ یه  یاریعنوان هشبه   من

 .هاستی دگ یخواستن از همان  یاز توهمِ داشتن و خوشبخت 

. درواقع  دهدی م   یکه به او شاد  ستین  ی معن  نیبه ا  باشد یم  یزیمالک چ  ی صورت قراردادبه   ایدن  نیاگر انسان در ا[

  نیاز ا  یاریعنوان هشاما انسان به   کندی اضافه م   یذهنبه من  یصورت توهمرا به   یزیچ  کی  ت،ی»داشتن« و حس مالک

چنان  وقتموضوع جداست؛  دن  ی چه  نم   زهایچ  آن   از   ک ی  چ یه  رودی م   ایاز  با خود  همبردی را  امتداد    کهنی. پس  انسان 

 ].کند دا یپ  یدسترس  تینهای ب  ی به حال خوب، آرامش و شاددائماً  تواندی است و م ی او کاف  یخداست برا
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 773 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیخدا غ از

 کاستن ی و، کُلّ ست ی افزون  ظَنِّ

  ی فکرها  صورت نیادر مرکزش باشد، در های دگ یهمان یآوراز خدا را از او طلب کند و درصدد جمع  ر یغ  یزیانسان چ  اگر

 .شودی خراب م  اشی شده و درواقع کل زندگ  ترشیب  شیهای دگیاز همان  یناش 

 2029 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صادقِ مصدّق  یعاشقِ موفّق، و یا

 دن یچو گردون بر قطبِ خود تن  دتیبایم

 .چرخدی به دور آن م   ایآس ییکه سنگ رو ایآس نیریثابت در سنگ ز ۀل ی: مقطب*

را در    یشنو، زندگ و گوش سکوت   نیبعدم  دیو با د  یلحظه فضا را باز کن  نیدر ا  یکه موفق شد  یانسانِ عاشق  یا

  ی خرد و شاد  کهیطوربه   یریقرار بگ  یزندگ   دییکه مورد تأ  یباش   یاشده ق یصادق تصد  یو توانست  ی مرکزت قرار ده

  یبا مرکز عدم در فضا  ، ییبجو  های دگیدر همان   یذهنبا من   ا که خودت رن آ  یجابه   دیوارد فکر و عملت شود، تو با  ی زندگ

 .یمانند چرخ گردون حول محور خودت بچرخ  ، یخودی شده و در حالت ب گشوده

 2029 ۀشمس، غزل شمار  ن واید  ،یمولو

 ی اب یتا ب  یجوی تو خود را م ی خودی ب  در

 دن یفراق صعب است، خاصه ز حق بر رایز

 : دشوار، مشکل صعب*
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ب   فضا و به    ی کن   دای را پ  اتی جو کن تا خود اصل و شده جست گشوده   یدر فضا  ی خودی را باز کن و خودت را در حالت 

سخت است    اریبس  یفتیب  ییو به جدا  یاوریرا به مرکزت ب  های دگی اگر همان  رای. زیزنده شو  یزندگ   تِیو ابد  تینهای ب

 .یکنی فکر م   یذهنو با عقل من یندار  زیچچ یه گرید  صورتآندر  رایاز خداوند باشد، ز  یی جدا نیخصوص اگر ابه 

 2029 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی تا بشو  کوشی م  طانی ش رِیرا ز ش لب

 دن یپستانِ دل مک  یشسته شد، توان  چون 

و    دییخواستن را از تأ  ی . زندگینکش  رهی مرکزت ش  یهای دگیکن از همان  ی سع   ، ییبشو  طانی ش  ر یلبانت را از ش  بکوش 

لبانت از    یهستند قطع کن. وقت  طان یش  ر یش  ی همسر، فرزند، شغل، مقام، شهوت و قدرت که همگ  رون،یتوجه جهان ب

  ی را از فضا  زیچو خرد و عشق و برکت و همه   یکنی خودت کار م  یرو   ،یچرخ ی شسته شد، حول محور خودت م  ریش  نیا

 . یریگی شده و از دل خودت مگشوده

 21 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شُکرِ نِعَم  ایصبر   ایدو ره آمد در رَوِش  نیا

 دو راه را   نیمر ا دنیتو نتان د یِشمعِ رو ی ب

 : نتوان نَتان*

درکِ صبر و شکر    ی برا  یکرد اما حت   دایراهِ زنده شدن به تو را پ  توانی صبر و شکر م  قیفقط از طر  کهن یبا ا  خداوندا 

 .دیو عدم کردنِ مرکز، در نورِ شمعِ تو صبر و شکر را د یی با فضاگشا دیابتدا با

  اش یذهنبه عقل من   ارانهیهش  دیبسنده کند اما انسان با  ی انسان را متقاعد کند که به عقل جزو  خواهدی پندار کمال م[

 ].دینه بگو
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 106۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شُکر و صبر  ی ب  ی مانْد از کاهل  هرکه

 جَبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ی : تنبلیکاهل*

  دیگوی و م   ردیگی جبر را م   یناچار پاو به   ماندی و صبر م   شکر ی فضا را باز نکند، ب   ی ذهنمن  ی و تنبل   ی دراثر کاهل  یهرکس

  ش ی برا  یمصنوع   یتیدر ذهنش ساخته که امن  های دگ یسالمت از همان  ه یناح  کیبمانم. ]انسان    تی وضع  نیمن مجبورم در ا

 .[ شودی و دچار جبر م  د یایرون بیاز آن ب  خواهدی نم  جهی. درنتکندی م  جادیا

 1069 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبر آورد، خود رنجور کرد هرکه

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

 ماری: برنجور*

ب  یهرکس جبر  نم   اورد یکه  کند  گمان  شا  رییتغ  تواندی و  و    یکاف   ۀ اندازبه   ای  ست، ین  ستهیکند،  ندارد    ط یمح  ایدانش 

او را در قبر ذهن    یذهنمن   یماری. سرانجام همان بکندی م  مار یکند، خودش را ب  رییکه نتواند تغ  کندی م   جابیا  اش ی زندگ

 .کُشدیم

 1070 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به الغ  یکه رنجور غمبریپ  گفت

 چون چراغ رد یآرَد تا بم رنج
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 .است  یبددل  ی به معن نجایدر ا ؛ ی: هزل و شوخالغ*

 .نشان دادن، تمارض ماریخود را ب ی عنیبه الغ   یرنجور*

 .شودی تا باالخره انسان مثل چراغ خاموش م   آورد ی درد م  زهایبه چ  دنیزدن و چسب  یماری)ص( فرمود: خود را به ب  امبریپ

 3644 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان  یتَن ا نیخانه امهمان  هست

 دوان د ینو آ فِ یضَ یصباح هر

 : مهمان فیضَ*

  ک ی  ایو    غامیپ   ک یصورت  شتابان به   د،یمهمان جد   کیتن و ذهن تو مانند مهمانخانه است که هر لحظه    نیجوان ا  یا

ا  ییگشا. ]اگر با فضا دیآی جا مبه آن   یاتفاق  شما و    یآزاد  غامش یکه پ  دیریگی را م   غامش یپ  دیرو شوبه اتفاق رو   نیبا 

 است.[ کرده ریشما را اس زیو آن چ دی نیبی در شماست که آن را نم   یزیچ ک ینشان دادن 

 364۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مانْد اندر گردنم  نیمگو ک نیه

 اکنون باز پَر د در عَدمهم که

اتفاق    نیا  غامی. بلکه پینیدستم مانده و آن را مانع و مسئله و دشمن بب  یاتفاق رو  نیا  ایمهمان    نیا ییمبادا بگو  پس

 . گرددی عدم برم اریبه د  زیاو ن یریرا نگ غامشیکن. اگر پ افت یرا در
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 3646 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَش ب یاز جهانِ غَ  دیآ هرچه

 است، او را دار خَوش  ف یدلت ضَ در

فضا را در    دیمحترم بدان که با  یآن را مانند مهمان  گذارد،ی م  تیپا  شیلحظه پ  نیدر ا  وشب یقضا از جهانِ غ  هرچه

 .یکن افت یرا در غامشیبرابر آن باز کرده و پ

 2996 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یقدس در، بابِ صَغ ی موس ساخت 

 ریفرود آرند سر قومِ زَح تا

 و آزار دهنده ماری: مردم بریزَح قومِ *

تکبر بودند به هنگام    یماریکه دچار ب  لییاسرا   ی کوچک ساخت تا شاهان و بزرگان بن  ی)ع( در قدس، در  یموس   حضرت

  ی ذهنمن  نیهم   یعن ی  ریباب صغ  ک یشده  گشوده   ی گفت که خداوند در فضا  توان ی م  گونه ن یورود، سرِ خود را خَم کنند. ]ا

 شوند.[  میتسل  نند،یبی م زهایچ  قیپر از ناله و کفر هستند و از طر  و دردساز   ر،یها که درواقع قوم زحرا ساخته تا انسان 

 2997 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَبّاران بُدند و سرفراز  زآنکه

 از یاست و ن ر یآن بابِ صغ  دوزخ

 : ستمگر، ظالم جَبّار*



 

 

 

1030قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

کِش بودند و پندار کمال داشتند.  زورگو و گردن   ی آن در را کوچک ساخت که قومش مردم   لیدل  نیبه ا  ی موس  حضرت 

  ازمند یشود که به خدا ن  ادآور ی  ی ذهن  یها( است تا به منریباب صغ  ا یهمان در کوچک )  یذهنمن   یبودن در جهنم دردها

 .مرکزشان را عدم کرده و ناز نکنند دیند و باهست

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 940: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

 انیپا
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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  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 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


