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603 پیغام عشق قسمت خانم پارمیس   

 گنج حضور  899شمس، موضوع برنامه  وان ید  2552خالصه شرح غزل 

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ؟ ییعاشقان جا انِیرا م انیکجا باشد دورو

 یی با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

اند فقط با انجام  داشته و از جنس جسم شده   یجسم  یاریهش  نند،یبیم  های دگ یهمان  دیکه با د  یذهن  یهامن  ان، یدورو

شده  زنده  یهاعاشقان، انسان  انیها در مآن  اند؛ده یکه با خدا به وحدت رس  کنندی ادعا م  یو معنو  یاعمال مذهب  یسرکی

 .ندارند  یاست جا و مقام عدم شده  ی پدری پ یهایی گشاا خدا که مرکزشان با فض  تیو ابد تینهای به ب

از همان  دیبا صدها د   انیدورو  کهچرا  و زندگ حسب آن بر  نند،یبی م  ی دگ یحاصل  آ  یها فکر و عمل کرده  به  موکول    ندهیرا 

  شان، یرا در فکرها  ی لحظه نباشند و زندگ  نیکه در ا  شناسندی صدها راه مقاومت و قضاوت م   ،یها صدها راه ذهن. آنکنندیم

  ی لحظه با مقاومت، قضاوت و جد  نیروز عشق، وحدت آگاهانه با خدا در ا  بیرتت  نید. بدکنن  یزندگ   ندهیدر گذشته و آ

 .شودی م فی تعر ندهیدر آ ی تیبه وضع دن یدر رس  یو زندگ  رود یدست مگرفتن فرم لحظه از

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 طمع دارند و نَبْوَدشان، که شاهِ جان کند ردْشان 

 یی آسانیآهن سازد او سدشان، چو ذوالقرن ز

 .دیکش یاسکندر که در برابر یأجوج و مأجوج سد   دمانن ن،ی: مانند ذوالقرنآسان یذوالقرن*

لحظه    نیدر ا  یزندگ  نیبنابرا  خواهندی م  شانیهای دگ یو همان  یذهن  یزهایرا از چ  یزندگ  یعنیطمع دارند    یذهن  یهامن

مقابلشان  است و مانند اسکندر درکه دارند رد کرده   ی سبب طمع ها را به که شاه جان، خداوند آن. چرا شودی نم   بشان ینص  یابد
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ها آن   انیم  یخداوند سد  گشودندی اگر فضا را م   کهی حال شوند. در  ییکتای  یفضا  وارد   دهدی و اجازه نم  سازدی از آهن م   یسد

 .دیگردانی مصون م  یذهن یهامن  ةملها را از گزند و ح و آن   ساختیم شانیهای دگ یو همان

 9۷-93 هی، آ(۱8کهف ) سوره م،یقرآن کر

 « ]93[ إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَ دَ یْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوًْل  حَتَ ى»

 .«فهمندنمى  به میانِ دو کوه رسید. در پسِ آن دو کوه، مردمى را دید که گویى هیچ سخنى را  تا»

 « ]94[ا  سَدً   وَبَیْنَهُمْ بَیْنَنَا تَجْعَلَ  أَنْ فْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجًا عَلَى یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَ  یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُ قَالُوا »

خواهى  کنند. مى[ در زمین فساد مى مانیذهنمن ای های دگ ی]همان انسان عارف[ یأجوج و مأجوج  ی]ا : اى ذوالقرنین،گفتند»

 «ا و آنها سد ى برآورى؟خراجى بر خود مقر ر کنیم تا تو میانِ م

 « ]95[ مَا مَکَ نِ ی فِیهِ رَبِ ی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَ ةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا  قَالَ»

ها سد ى : آنچه پروردگارِ من مرا بدان توانایى داده است بهتر است. مرا به نیروى خویش مدد کنید، تا میانِ شما و آن گفت»

 « .[سازدیم مانیهای دگ یما و همان انیم یسد  یزدیا یروی انسان عارف با ن] برآورم.  

 «]96[  قِطْرًا عَلَیْهِ  أُفْرِغْ آتُونِی قَالَ  نَارًا  جَعَلَهُ  إِذَا حَتَ ى   انْفُخُوا قَالَ الصَ دَفَیْنِ  بَیْنَ سَاوَى  إِذَا  حَتَ ى زُبَرَ الْحَدِیدِ آتُونِی»

شود    یجار  یزدی تا دَم ا  دییفضا را بگشابیاورید. چون میانِ آن دو کوه انباشته شد، گفت: بدمید ]هاى آهن  من تکه   براى»

  تان یهای دگیشما و همان  نیب  ی سد  بیترتنیو[ تا آن آهن را بگداخت. و گفت: مسِ گداخته بیاورید تا بر آن ریزم ]و بد

 « بسازم.[

 «]9۷[  اعُوا لَهُ نَقْبًااسْطَاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَ فَمَا»
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  ی خداوند سَد   ایعارف    م،یکنی توانستند از آن بال روند و نه در آن سوراخ کنند.« ]هرلحظه که فضا را باز کرده سکوت م   نه»

و همان  نِیب ما    توانند ی نم   ی رونیب  یذهن  یهامن  ای  های دگیهمان   نیا  کهی طوربه   سازدی م  های دگیما  به  و  از آن نفوذ کرده 

 کنند.[  دا یپ  یدسترس 

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یی در چنان جو ید یپل  ،ییبا چنان رو یی دورو

 ییکارفرما ی نفاق  قان؟یصد  شِ یگنجد پ چه

لحظه رد    نیدر ا  ی زندگ  یکه از جو  یو در آب صاف وَ زلل  یکنی م  ییروخداوند دو   یتو در برابر رو  ی دانی م  ایانسان، آ  یا

 ؟یکنی پخش م   یدیو پل  ی و... آلودگ  نهیخود مثل خشم، رنجش، ک جانات یدردها و ه  ،یذهنبا من  شود یم

و در زمان    خواهند ی م   ی منافق که از جهان زندگ  ی ذهن  یهاو من  انیگو دروغ   نیراست  یهاانسان  قان،یخداوند، صد  ش یپ

و    تیوصل بوده و از خرد، هدا  یبه زندگ   ماًی ها مستقها شود. آن آن  یارفرماک  تواندی ندارند. نفاق نم   ییجا  کنندی م   یزندگ

 .برخوردار هستند  یزندگ  تیامنحس 

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 را  رانیش یِهاجان را، همه رگ  یشه یب خِ یکه ب

 یی نورافزا یدهیآن را، به د  کیبه  ک ی بداند 

عمق را  کم یذهن یهاجان، هم من  ةشیدر ب  تواندی م یزندگ  ینورافزا دهیو د عدم  یاریانسان عاشق و عارف با هش کهچرا 

  ار یبس  یهاشهیکه ر  ندیشده به خدا را ببزنده  یهاانسان   ران،یش  یهاهمه رگ   تواندی ندارند و هم م   یزندگ   شه یکه ر  ندیبب

 .است هزند  ی به زندگ زی. چراکه خودش ن شناسدی و م   داندی م کیبهک ی دارند. همه را   یدر زندگ   قیعم
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 5 ه ی، آ(۱۱سوره هود ) م،یقرآن کر

 « الصُ دُورِ بِذَاتِ عَلِیمٌ إِنَ هُ   یُعْلِنُونَ وَمَا یُسِرُ ونَ مَا یَعْلَمُ ثِیَابَهُمْ یَسْتَغْشُونَ  حِینَ  أَلَا  إِنَ هُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا»

هاى خود در سر  نگام که جامه که بدان هتا رازِ دل خویش پنهان دارند، حال آن  گردانندی باش که اینان صورت برم  آگاه»

 .« داند، زیرا او به رازِ دلها آگاه است[ آشکار و نهانشان را مى نیبعارف با چشم عدم   ایکشند خدا ]مى

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها راها را، فرستد راتبت بداند عاقبت 

 ییکتایو  قیرا، به هر صد  هات یعاف ببخشد 

 یمستمر  فه، ی: وظراتبه *

 ی سالمت   ،ی: رستگارتیعاف*

لحظه    نیخدا در ا  ت ینهای درون و زنده شدن به ب  یتناهیل   یعاقبت انسان گشوده شدن فضا  داندی عارف کامل م  ای  خداوند 

انسان    فرستدی م  درونش   ةشد گشوده   یو حقوق هرکس را به تناسب فضا  ه یسهم  یعنیاست. خداوند راتبه    یابد و به 

جهان درون و    یعنی  بخشدی م  یو معنو  یماد  یسالمت ستیی شاحال فضاگکه مرکزش عدم شده و دائماً در  کتایو    قیصد

 .گرداندیرا سالم و شکوفا م رونش یب

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 را  یآفتاب دیرا، نما ینقاب   براندازد

 یی را، کند او تازه انشا یخراب  ینور دهد

 آوردن د یپد دن، ی: آفرانشا*
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شدن به خدا را داشته باشد و هرلحظه به عدم کردن مرکزش متعهد باشد،   طلب زنده   وستهیو پ  دیانسان فضا را بگشا  اگر

. دهدی صورت آفتاب نشان م و خودش را از درون به   داردیمبر   اَشیاریچشمان هش   یرا از رو  یذهنمن  ییروخداوند نقاب دو 

  سد ینو بنو  یو هرلحظه انشا  ندیرا بب  شیهای دگ یحاصل از همان  یمنف  جانات یه  و ذهنش    یهای با نور عدم خراب   تواند ی او م

 .کندی او فکر و عمل م ق یطر خداوند از  بیترتن یو بد ابدیی م ینندگیخالق شده و قدرت آفر یعنی

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شه دورو باشد، نه آنش خُلق و خو باشد   نیاگر ا

 یی وجو باشد، ز فکرِ نَفْسِ کژپاجست  یِبرا

 ش ی : مجازاً غلط اندکژپا*

  ت یخاص  یی دورو  ن یمقاومت و قضاوتت به تو درد دهد ا  ،یبرابر فضابنددر   ی عنیکند،    یی عارفِ کامل دورو  ک ی  ایخداوند    اگر

است که تو را امتحان کرده، متوجه اشتباهت کند و تو را به تأمل وادارد تا    نیا  یبلکه برا  ست،ین  اَشی اصل   ی وخوو خُلق 

عدم   دیو با د ییبلکه فضا را بگشا یفکر و عمل نکن  یذهنمن  شیاندو با فکرِ کژ رده جو کورا جست  اَتیذهنمن یهانقص 

 .یی شده عمل نماگشوده  یو خرد فضا

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نه ییاوست آ رایاز نه،یکی اوست ب ییْ دورو

 یی و بدرا نیک دینما  نهیعکسِ تو در آن س ز

 بدخواه ش، ی: بداندیبدرا*

  م یتسل  ، ینیرا بب  تیهاتا نقص   دهدی که تو را به خودت نشان م   ست یا نهیکه او آاست چرا   نهیکی ب  یِانسان کامل دورو  عارف،

 . ییشده و فضا را بگشا
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  م یتسل  دیبا  ینیبی را م  تیهادرد   و  های دگیهمان   ، یذهنمن  ی ش یو بداند  نهیعکس تو در آن آینه بد بوده و تو ک  کهی زمان  تا

  ت ییخدا  ،ی شده اصل و ذات اصل   روک ینکند،    ییدورو  گریکه او د  ی برس  یاتا به مرحله   یخود ادامه ده   ی شده و به کار رو

 .یاو شو نیدرونت را به تو نشان دهد و تو ع

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی تا ابد کور یکه مان ،یپهلو به آن نور مزن

 یی به سودا  یکه روباه  ،یمکن زور رانیبا ش  تو

 مبارزه کردن ، یکردن با کس یزدن: برابر پهلو *

 جنون، عشق  ، یوانگ ی: دسودا*

و عقل ناقص خود را با    ی مبارزه کن  دیآی چون مولنا م   ی کالم بزرگان   قیطر  که از   ی و آگاه  یداریبا نور، ب   دیانسان تو نبا  یا

  ی نیبی م  های دگی همان  دیماند. با د  ی تا ابد کور خواه یکن  نی. اگر چنییها بحث و جدل نماکرده و با آن   سه یخرد بزرگان مقا

 .یبرخوردار شو  دخداون  تیاز هدا ی توانی و نم 

  برد، ی سر مجهان به   نیا  یکه  در سودا  یهست   یروباه   یذهندر من که تو  نکن چرا   ییآزماعارفان زور  ی عنی  رانیبا ش  تو

 .ردی بگ  رادیاند ازنده شده  یکه کامالً به زندگ ییهااز انسان خواهد ی بوده و م  شیو دردها های دگ یعاشق همان

 2552 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کردن، سگان را بشکند گردن  یمِر رانیکه با ش

 یی نه صدتا  ،ییفن، نه دورو  یماند و ن  یمکر نه

 کردن  کاریکردن: جنگ کردن، پ یمِر*
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و شکست    شکندی نبرد گردنش م  نیمانند سگان در ا  د،یجدل نماو با عارفان بجنگد، بحث  یعنی  ران یبا ش  یذهنمن   کی  اگر

به جنگ    ،یو دانش ذهن   دی. انسان، با دداردی در ذهن نگه م   شتریال و شک او را بؤس   زه،یجدل، ستوکه بحث چرا   خوردیم

م باآن  کهی درحال   رودی بزرگان  دو   نیا  نیبنابرا  نندیبیم  یگرید  یاریهش  ها  و فن،    ی باق   یذهنمن   ییتوو صد   ییرومکر 

  ی در برابر زندگ   تواند ی نم   نیا  م،یخودمان را حفظ کن  یی دورو  میو بخواه  میداشته باش  یدگینخواهد ماند. ]ما هرچقدر همان

  ی شده و از خرد فضا  میتسل  مییرا بگشا  اهرچه زودتر فض   دیما با  رندیگی مورد حمله قضا قرار م  های دگی. هماناوردیدوام ب

 .[ میبزرگان برخوردار شو  تیشده و هداگشوده

 :تشکر با

 سیپارم

 

 

 

 

 



 

 

 

603قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 گنج حضور، بخش اول  899شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۷6۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اهیو نعره زاغِ س کاغکاغْ

 عُمْرخواه  ایباشد به دن ماًیدا

 کالغ  ی: قارقار، صداکاغکاغْ*

 : عُمْرخواهنده عُمْرخواه*

  ی مجاز  یذهن عمر  یایدر دن  شه یهم  است که  نیا  یبرا  یذهنمن  یحرف زدن و سروصدا   یعنی   ش،یهاقار زاغ و نعره  قار

 .رسدی م ی به زندگ  های دگ یدست آوردن همانبا به  ندهیدر زمان آ کندی چراکه فکر م   خواهد؛ی م  یو طولن 

 ۷68 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پاکِ فرد  ی از خدا  سیاِبل  هَمچو

 خواست کرد عمرِ تَن در   امتیق تا

 .را درخواست کرد یخود عمر دراز  یفرصت خواست و برا  امتیتا روز ق کتایاز خداوند پاکِ   طانیمانند ش زاغ

  دهد ی ذهن نشان م  کهیزیچآن   وجود دارد و به   یابد  لحظه ن یکه فقط ا  دیمتوجه شو  یاریعنوان هشکه شما به   یروز[

لحظه    نیکه هم  امتیرفته و به ق  نیاست از ب  طان یش  ندهیکه نما  یذهنمن   د،یاوریحرف درنرا به   یتوجه نکرده و زندگ 

 ].دیشوی زنده م ستی ابد
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 355 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کاشته  ی نبودش تخمِ صدق چون 

 آن بگماشته  انِیبَرو نس  حق

و عدم کردن مرکز   های دگ یانداختن همان  ، ییدر فضاگشا  قتاًیاست و حقآن شخص، بذرِ صداقت در قلب خود نکاشته   چون

 .کندی حضور م   یِ او را دچار فراموش زیخداوند ن  کندی و با ذهنش فکر و عمل م ست یصادق ن

 356 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زندی دل م  یزنهبر آتش   گرچه

 کُشدی ش را کفِ حق مسِتارَه  آن

 : سنگِ چخماق زنهآتش *

چخماقِ دل را روشن کرده و به خدا    خواهدی و م  کندی عبادت و دعا م به دل مراجعه کرده،    یذهناگرچه آن شخصِ من 

ا  یاجرقه  کهنیهم  ی زنده شود ول پد  مان یاز  حضرت حق آن شمع حضور را خاموش    شود ی م  داریو حضور در دلش 

 .و عدم کردن مرکزش را ندارد های دگیانداختن همان ی صادقانه برا میتصم قتاًیچراکه حق سازد؛ یم

 4065 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کار انِیزاهد را غمِ پا هست

 چه باشد حالِ او روزِ شمار؟ تا

است که در روز    ن یدائماً در غم ا  کند،ی م   ی زندگ   ندهیگذشته و آ  یِ داشته و در زمان روانشناخت  ی ذهنمن  کهی کس   زاهد،

کرده و حال او چگونه    دا یپ  ی ( چه سرانجامشودی خدا زنده م  تِینهای و ب   یلحظه ابد  نیکه انسان به ا  ی)روز  امتیق

 .کند ی موضوع را با ذهنش تجسم م  نیخواهد شد؟ و ا
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 4066 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز آغاز گشته هوشمند عارفان،

 اند غم و احوالِ آخر فارغ از

نظر، مجهز   یاریهش ،یاند، از همان ابتدا به هوش زندگ مرکز را عدم کرده یی گشاو فضا   میبا تسل کهی عارفان، کسان اما

. بلکه  کنندی شان آن را تجسم نکرده و سؤال و جواب نماند و با ذهن خاطر گشته آسوده   امتیاحوال ق  ی شده و از نگران 

و به آخر کار که چه   کنندی ورده باز م وجود آفکان به با قانون قضا و کُن   داوندکه خ ی لحظه فضا را در اطراف اتفاق به لحظه 

 .ندارند یخواهد شد، کار

 369۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یاز و هرچه

 آن زمان  شیندیفراقِ او ب از

باشد که از تو جدا خواهد    ادتیو تو را شاد و مسرور کند، همان لحظه    ی اوریکه به مرکزت ب  یدگ یجهان هر همان  نیا  در

 .شیندیاز آن ب یی جدا و  فِراق رة خواهد کرد؛ پس دربا جاد یدرد ا  تیشد و برا

 3698 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاد، بس کَس شاد شد   ی گشت  زآنچه

 جَست و همچون باد شد   یاز و آخر

 یادیز  یهامثل پول، مقام، همسر و.... انسان  ،یخاطر آن شاد شدلحظه ذهنت به تو نشان داده و به   نیا  کهی زیچ  آن   از

ها آفل و  مرکز خود را از دست دادند، چون آن  یهای دگیو همان  های خوش   آن  ةشاد و سرمست شدند اما سرانجام هم

 .جدا شده و رفتند اهمانند باد از آن  نیبودند؛ بنابرا یرفتننیازب



 

 

 

603قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 3699 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنِه یتو هم بجهد، تو دل بر وَ  از

 تو بِجِهْ  یاز آن کو بجهد، از و   شیپ

ها از دستِ تو هم خواهند رفت؛ پس آن  دهد،ی که ذهنت نشان م  های دگیو همان  ی و سرمست  ی شاد  یهاهیآن ما  بالخره

 ها آن   خودت   ة با اراد   یلحظه ابد  نیآفل بودن از تو جدا شوند، در ا  لیدلبه   اجبار وبه   کهنیرا در دلت قرار نَده و قبل از ا

 .نک رونیکرده و از مرکزت ب ییشناسا را

 3۷8۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَبوَد بَتَر از ناشناخت   یآفت

 عشق باخت  یو ندان  اریبَرِ   تو

تو در کنار    کهنی . با استین  لحظه  نیدر ا  ی زندگ   یی و عدمِ شناسا  ییبدتر از جهل، دورو  یی ضرر و بال  چیه  ا، یدن  ن یا  در

لحظه    نی. ]اگر ایکن  یبازعشق   دیکه با او چگونه با  یدان ی است، ام ا نم تو آمده  یپرسو او به احوال   یمعشوق، خدا، هست

به   یی با فضاگشا   یی ها شناسارا در انسان  اری  م،یتوجه کن  ددهی ذهن نشان م   کهیز یچ  آن   مرکزمان را عدم نکرده و 

  .[میکنی نم

 36۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مباش  سیِآ  نیبا عُسر است، ه سریُ

 مَمات اندر معاش  نیز ی دار راه

 ی : آسانسریُ*

 ی : سختعُسر*
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  دی: ناامسیِآ*

 : مرگ مَمات*

با    یذهنمن   ییِ نفاق و دورو  نک یع  ،ی دگیهمان  نک یشدن به خدا و برداشتن عزنده   یعن یهمراه است    ی با سخت  ی آسان 

  ، یزندگ   به   یذهنمن   یِمردگ   نیاز ا  ییگشا. بدان که با فضا یشو  دیهمراه است. آگاه باش مبادا ناام   ارانهیدرد هش  دنیکش

 . کرد یخواه  دایراه پ ،ییکتای یفضا

 5 هی، آ(94سوره انشراح ) م،یقرآن کر

 «مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَ »

 .« است ی آسان یبا دشوار دیترد ی ب  پس»

 ۱629 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دور شو از مجلس ما یکه مستِ عِنَب  تو

 دلت را ز جهان سرد کُنَد کافورم  که

 : انگور عِنَب*

مرکزت    ییگشاو فضا   م یو با تسل یهست  های دگیو همان یجهان   نیا   یهای منافق و دورو، تو که مستِ خوش  یذهنمن   یا 

  ی و خرد  یشده به خدا، و انرژشدن با عاشقان زنده   نیمثل مولنا دور شو؛ چراکه قر  یاز مجلس عاشقان   یکنی را عدم نم 

  نیا  یزهایزنده شده و چ  ی به زندگ  یعنیخواهد کرد    سرد  های دگیدلت را از جهان و همان  شود ی ها ساطع مکه از آن 

 . شوندی م  ارزشی در نظر تو ب  دهدی که ذهنت نشان م  یجهان 
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 560 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایدلبرِ مرا شرم و ح عاشقِ 

 بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

غلط    دیو د تی  داشته باشد و محدود ایشرم و ح  ستی خدا و زندگ   ی قیعاشقِ حق کهی کس  یعنیعاشقِ دلبرِ من  دیبا  چرا

که ذهن نشان   یزیهر لحظه فضا را در اطراف اتفاقات و هرچ دیبا  کهی حالکند؟ در  ل یرا به خود تحم یذهنمن  نیو دروغ

ع  د یبگشا  دهد،یم عدم  مرکز  با  خد  ناًیو  جنس  به   ا از  و  وقت گردد  تیهدا  ی زندگة  ل یوسشده  خداوند،    ی.  جمالِ  که 

زنده شدن به خدا و وفا به الست، آداب و رسوم و عبادات   یبرا دیاوست؛ چرا با  ی و زنده شدن به ذاتِ اصل  یی فضاگشا

 وجود داشته باشد؟  یذهن

 560 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذ تِ

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

هر   ده،یو نامش عشق است؛ اما هر قاعده و باور همان  ستیاکرانه ی خدا، لذ تِ ب  تِینهای و زنده شدن به ب   یی فضاگشا

به    یی وفای ب  یعنیجفا    بوده و منجر به   تیشکا   ،یذهنو سخن گفتن و عبادت کردن براساس من   ی ذهن  ة شداصول نوشته 

 . شودی الست م

 ۱382 مارةش  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی بُد  یگفتارِ من عال  ، یبُد ی مجلسم خال گر

 ستم  نیدور شو، بر ما مَکُن چند اینور شو،  ای
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من    رایز  شد؛ی م   یعال   زیگفتار من ن  شدی م   یخال  های دگ یاز همان  ییگشااگر مرکزم که مجلس توست با فضا   خداوندا، 

به نور    لیتبد  ایانسان،    ی: ادیگوی م  مولنا.  یزدی من حرف م  قیسؤال و بحث و جدل نکرده و تو ازطر  ،یذهنبا من   گرید

ال کردن و پخش درد و  ؤس   زه،یبا ست  نیاز ا   ش ی مجلس ما دور شو و ب  ن یاز ا  ای  ی که از اول بود  یاریشو، همان هُش

 .ستم نکن گران یبه خودت و د ی ذهنمسموم منِ یانرژ

 ۱956 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ؟یا دهیالسَ ماءِ رِزْقُکُم نشن ی فِ

 ؟ یادهی چه بر چَفْس ی پست نیاندر

است؟    شده گشوده  یدر آسمانِ فضا  تی و حما  هیسهم  ،یسالمت  یعنی: رزق شما  دیفرمای که خداوند م  یادهینشن  مگر

و عاقبت را با ذهنت تجسم    یادهیچسب  دهد ی که ذهنت نشان م  یزیچ  نیلحظه با مقاومت و قضاوت به ا  نیپس چرا ا

  ؟یکنیم

 22 هی، آ(5۱) اتیسوره الذار م،یقرآن کر

 « السَ مَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِی »

 .« شده[ استگشوده  یآسمان ]فضا خدا[ در  تینهای شدن به ب زنده  ی عنیرزقِ شما و هر چه به شما وعده شده ] و»

 2654 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست رزقت ز آسمان است فرموده  چو 

 ؟ یفَل اح، تا ک یا  دنِیشور نیزم

 : کشاورز، باغبان فَل اح *
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ذهن و   نِیزم  گریچرا د  د،یآی شده م گشوده  یِلحظه از فضا  نیتو، ا  ازِیست که رزق و نخداوند در قرآن فرموده   یوقت

  ؟ یزنی را شخم م های دگیهمان

 2029 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دهیبر عاشقان گُز  ده،یعاشقِ جَر یا

 دنیبنگر در آفر  ده،یز آفر بگذر

 تنها  گانه، ی: دهیجَر*

  سه یمقا  کسچ یخدا زنده شده، خودت را با ه  تینهای به ب   یی گشاو فضا   میلحظه با تسل  نیو تنها که ا   کتایعاشق    یا

 دهدی ساخته شده که ذهنت نشان م   یزهایو چ  هادهیتو آفر  ،یدار  ی بر همه باشندگان برتر  یزندگ   انیو از نظر ب  یکنی نم

 .بپرداز  دنیبه آفر لحظه بهها بگذر و لحظه را در مرکزت قرار نده و از آن

 22۱۱ تی تر اول، بدف  ،یمثنو ،یمولو

 جست و جو   یِاز ورا یی و جو جست 

 بگو  ، یدانی تو م  دانم، ی نم من

وجو  جست   نی بود؛ چراکه ا  یجهان   نیا  یهای دگیو همان  یذهن  یوجوهااز جست   ریغ  ییوجوانسان عارف در جُست   آن

کنم    انیبا ذهنم آن را ب  توانم ی و نم   دانم ی . من نمستین  ش یاَندکژ  یِ ذهنمن  ة لی وسشده بوده و به گشوده   ی براساس فضا

 .من بازگو کن یبرا ی دانی اگر تو م 

 ۱992 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مَنِه نهییبر آ   بیرا پاک بِشو، ع یرو

 مَکُن  یْترازو  بِیخود را سَره کُن، ع  نقدِ
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 دن یگردان زهیپاک دن،یکردن: خالص گردان  سَره*

نشان داده    ن روینگذار. هر لحظه انعکاسِ مرکزت در ب  ب یع  نهیو بر آ   ی پاک بِشو  های دگیرا از همان   ت یَانسان رو  یا

  ات ی معنو  شرفتینگذار و پ  بیع  یزندگ  ی. بر ترازویشو  پاک کن تا خالص   های دگ یمرکزت را از همان  نیبنابرا  شود؛یم

 . غلط است شه یهم یذهنمن یو نکن؛ چراکه تراز یریگاندازه ی جسم  یاریرا با هش

 469 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اندر جهان  یبُد  یمرا روز گر

 مرا با مُردگان؟ یچه کارَست  خود 

که به    یذهنانسان من یبرا  ی بینص  چیکار داشتم؟ ]هبا مُردگان چه  گریمن بود د  یبرا  یبیو نص یجهان روز  ن یدر ا  اگر

ب روز  رون یجهان  آن  از  و  دارد  کس ستی ن  طلبد،ی م   یتوجه  اما  فضا  ی.  با  م  ییگشاکه  زنده  خدا  فضا  شودی به    ی از 

  .[کندی م افتیدر  یشده رزق و روزگشوده

 4۷0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آبِ صاف ابد یآنکه  یِ سزا نیا

 از گزاف  زدیخر، در جُو بِم  همچو

 : ادرار کردن دنیزیم*

  ، یذهنما در من  یعن یمانند الغ در آن ادرار کند  ی نادان  ی کند اما از رو دا یاست که آب صاف و زلل را پ ی کس  ی سزا  نیا

 دیآی م  ییکتای  ی لحظه از فضا  نیکه ا  اتیآب ح  ها،ی دگیو همان  یذهنبا حرف زدن برحسب من   ،یعنوان شعور زندگ به 

 . میکنی م  لیرا به مسئله و درد تبد

 



 

 

 

603قسمت پیغام عشق   خانم لیال  

 4۷۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خر  ،یآن جو متِیبداند ق گر

 سر  ، یپا، نَهد در جو  یِبه جا  او

ا  اگر به را بداند   ی جو  نیخَر ارزش  لحظه    ن یا  م یدانستی ها ماگر ما انسان   یعن ی.  نهدی سَر م   ،ی نهادن در جوپا   یجا، 

اش وارد وجودمان  کنندهدم زنده   میدادی و اجازه م   میکردی شده، فضا را باز م  میبه ما کمک کند، تسل  خواهدی خداوند م

 .ا به خودش زنده کندشود و ما ر

 4۷2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یغمبریآنچنان پ ابدیب  او

 ی پرور ی زندگان  یآب رِیم

]ادامه معنا  است...   بخشی و زندگ   اتیآب ح  یکرده که فرمانروا  دایمثل مولنا را پ  ی آن انسان ابله چنان عارف کامل  اگر

 بعد[  ت یدر ب

 4۷3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 او کز امرِ کُن؟ ش یپ  ردینم چون 

 آب، ما را زنده کن  رِیام یا

برابر خدا    چگونه نگو  ایدر  او  به  و  نبازد  ادیعارف کامل جان  ح  ریام  ی:  تو هست  ات،یآبِ  از جنس  که  را  امرِ   میما  با 

 ( به خودت زنده کن؟ شود ی فکان« )بشو و م »کُنْ
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 4۷4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 سگِ نفسِ تو را زنده مخواه  نیه

 رگاهیعدوِ  جانِ توست از د کو

دشمن    م یقد  یهاچراکه او از زمان  ؛ر ینسبت به آن بم  ی عنیخود را زنده مخواه    یِ ذهنسگ نفس، من  ن یباش و ا  آگاه

 .استزده  یادیز یضررها تیو به بشر تو بوده  یاریجان و هش

 4۷5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را که آن  یبر سَر استخوان  خاک

 جان  دِیسگ بُوَد از ص  نیا مانعِ

لحظه ذهن   نیکه در ا یزیهرچ ی عبارت. ]به دارد ی را از شکارِ جان باز م یذهنسگِ من   ن یکه ا  ی بر سر آن استخوان   خاک

  .[ شودی شدن ما به خدا ممانع زنده  میشوی ن مو با مقاومت و قضاوت جذب آ دهدی به ما نشان م

 4۷6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یبر استخوان چون عاشق  ،یانه  سگ 

 ؟ ی از چه بر خون عاشق وار وْچه ید

 : مانند زالو واروْچه ید*

 : زالو وْچهید*

  ؟ یهست دهد،ی که ذهنت نشان م یزیآن چ یعن یپس چرا عاشق استخوان  ،ی ستین  ،یذهنتو واقعاً سگ، من اگر
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  اتی زندگ  های دگ یهمان  دیبا د  یذهندر من  مند بوده و دائماًعالقه   ستی خون خودت که خون زندگ   دنِیمانند زالو به مک  چرا

 ؟ یکنی م ل یرا به مانع، مسئله، دشمن و درد تبد

 4۷۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یومول

 ست؟ ین شیینایچه چشم است آن که ب  آن

 ست؟ ین  شیی ها جز که رسواامتحان ز

  ش ی پ  ، یزندگ  یهاامتحان   در  ندارد؟ و هر لحظه  رتیو بص  یینایکه ب  ست ی چه چشم  های دگی و همان  یذهنچشم من   نیا

 .شودی خدا و انسان عارف رسوا م 

 4۷8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گاهْ ها را گاه باشد ظن   سهو 

 که کور آمد ز راه؟  نیچه ظن  است، ا نیا

  دن یاست که دائماً از د  یچه فکر  یذهنفکر من  نیاما ا  شودیم  دهیسهو و خطا د   زیبرخاسته از حضور ن  یهادر فکر   یگاه

 راه، عاجز و کور است؟ 

 4۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمد ت

 ر ییها را تغآن  یخواهی و م  ینگران هست  ،یخوان یم  نوحه   گرانید  ی تو که هر لحظه برا  ،یذهنمن   ینور چشم من، ا  یا

 .خودت کار کن  یبدون مقاومت و قضاوت ناظر ذهنت باش و رو  یعنیکن؛    هیو بر حال خودت گر  نیبنش  یالحظه   ،یده
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 426 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 منه گر ید ی خود را بر کس  جرمِ

 اش دِه پاد  نیو گوشِ خود بد هوش 

پاداش    نیهوش حضور و گوش و شعور خودت را به ا  ای. تو بندازی م  گرید  یجرم و گناه خودت را گردن خداوند و کس 

 .مرکز عدم بده و آگاهانه ناظر ذهنت باش یعنی

 42۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی بر خود نِه، که تو خود کاشت جُرم

 ی جزا و عدلِ حق، کن آشت  با

را مسئول    گری د  ی ها کس آن   یبرو و برا  تیدردها  ت یبار مسئول  ریرا از جانب خودت بدان، ز   یاهکه مرتکب شد   ی جرم

کن    یخدا آشت . با جزا و عدل  یادرد، بذر آن را خودت کاشته   جادیو ا  یذهنندان؛ چراکه با فکر و عمل کردن برحسب من 

 .باش  یعملت راض   ة جیبه نت یعنی

 :تشکر با

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 


