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 گنج حضور، بخش سوم 935شمس، موضوع برنامه   وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ۴6١۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کردند از بُخور و از گُلب هرچه

 و، نه آمد در خِطاب دیبجنب  نه

خورد و نه اصلً به سخن    ی نه تکان  گریهرچه موادِ خوشبو سوزاندند و گلب به سر و صورتِ او زدند، د  انیو اطراف  حُضّار

  د ییشود و مورد تأ  دهید  خواهدی نم   گریو د  دیآی ما زبانش بند م  یذهنمن  م،ینیبب  ی واقع   ییِ گشاخدا را با فضا  یِ آمد. ]اگر ما رو

  .[ ندیافریب کین یاو حرف بزند و ساختارها قیاز طر  یدگ که زن دهدی م جازهبلکه ا  رد،یو توجه قرار بگ

 ۴6١9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یِآن مُزَعْفَر رو دیچون د  شاه

 او  یِفرود آمد ز مَرْکَب، سو پس 

 ی : زرد، زعفرانمُزَعْفَر*

 .آمد و به طرفِ او رفت نییاز اسب پا د یرا د لیو زردِ وک  یزعفران  ۀشاه، چهر  ی وقت

 ۴6۲۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به تَفْت  دیجُو ی : عاشق دوست م گفت

 معشوق آمد، آن عاشق برفت  چونکه

  و حرارت   ی: گرمتَفْت*
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معشوق آمد، آن عاشق از خود    کهنیامّا هم  د، یجوی و با عشق م  ی جهان گفت: عاشق، دوست و معشوق خود را به گرم  صدر

 .[ ردی می م  یذهنمن دیآی خدا م  یشد و رفت. ]وقت  د خوی ب

 ۴6۲١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و حق آنست کو  ی حقّ  عاشقِ 

 مو  یِنبود از تو تا د،یایب چون 

  مو: تار مو  یِتا*

  یِ هم از هست   ییتارِ مو  ۀبه انداز   یکند حت  ی است که هرگاه تجل   یو حق آن کس  یسالک، تو عاشقِ حضرتِ حق هست  یا

  .[ میبزرگ دار  یذهن من  ک یهنوز  کهی است درصورتخدا به مرکزمان آمده مییگوی . ]ما م ماندی نم  یتو باق  یموهوم و مجاز

 ۴6۲۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن نظر  شِ یپ  ستی چو تو فان  صد

 خود خواجه مگر؟  یِ بر نف  یعاشق 

و آن را    ی خود هست  یذهنمن   یخواجه مگر عاشقِ فنا  ی. اشوندی م   یمانندِ تو فان   ی ذهنصدها من  ، یآن نظرِ واقع  ش ی پ  در

م  م   یکنی انکار  ا  یی گوی و  نظر  ستم؟ ین  یذهنمن   نیمن  آن  م  ی]اگر  موالنا  به   نیا  دیگوی که  ما  در  بلحظه    د یایوجود 

  م ی بلکه اجازه بده  م،یحرف نزن  یذهنبراساس عقلِ من   گریکه د  میبفهم  اید شوند. ما ب  ی فان  یذهن یهامن   دیبا  صورتنیدرا

  را درست کند.[ مانی ما حرف بزند و زندگ  قِیاز طر ی زندگ

 ۴6۲3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر آفتاب ی و، عاشق یّیه یسا

 ال گردد شتاب هیسا  د،یآ شمس 
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آفتاب شده   ی هست  ی اهیمانندِ سا  ی ذهنانسان تو در من   یا که فضا را باز کرده و آفتاب حضور از    جیتدر. به یاکه عاشقِ 

 .گرددی با شتاب محو م   یذهنمن  یعنی ه یسا د،یایدرونت طلوع کند و باال ب

 چهل و سوم  ۀ شمار  عیترج عات،یشمس، ترج   وان ید  ،یمولو

 زیچ  چیهزار غم خورَد از بهرِ ه خفته

 ی زنخوفِ ره  ای ند،یخواب، گرگ ب در

خواب    رایز  خورد، ی م  یاریبس  غم   رد،یگیم  ی را جد  یذهنمن   یو فکرها  رود ی م  فرو   های دگیکه به خوابِ ذهن و همان  ی کس

بابت از   ی . از طرفدَرَدی م یاریعنوان هشگرگ درنده او را به کیکه مانند  کندی درست م  ییزهای و در خوابِ ذهن چ ندیبیم

 .ترسد ی م اریبس  شیهای دگیدست دادن همان

 چهل و سوم  ۀ شمار  عیترج عات،یشمس، ترج   وان ید  ،یمولو

 و صد سنان غی صد ت ندیخواب، جان بب در

 ی زان جمله سوزن  ندیشد، نب  داریب

انسان در خواب ذهن است، برا  ی مادام با صد شمشکه آن   کندی و فکر م   سازد ی م  ی خود دشمنان ذهن  ی که  ن  ر یها    زه یو 

  شود، ی م  دار یدرون را باز کرده و از خواب ذهن ب  ی فضا  ی . وقترندیرا از او بگ  شیهای دگیبه او حمله کنند و همان  خواهندیم

در    ی که سوزن  ستی ن  ی کس  ی . حتستین  دستبهزه یو ن  رزنیهمه شمشاز آن   یخبر  چ یتوهم بوده و ه  هانیکه ا  فهمد یم

 .ندارد یدشمن او نبوده و با او کار  کسچ یاشد و هدست داشته ب

 ۴١3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الیآن باشد که او از هر خ خفته

 و کند با او مَقال  د یاوم دارد 
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 وگو : گفت مَقال*

  که ی و نجات دارد. درحال  یزندگ دیام دیآی لحظه در ذهنش م نیکه ا یا دهیاست که از هر فکر همان یدر ذهن آن کس  خفته

 .دیآی درون م   ۀ بازشد یلحظه از فضا نی و فکر سازنده در ا ی زندگ

 ۴١۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او به خواب  ندیرا چون حُور ب وید

 آب و،یاو با د  زدیز شهوت ر پس 

 ی بهشت یبایز تی: زنِ بغاحُور*

  .شودی و آلوده م  فیو کث کندی م یبازعشق   ییبارویر خواب با زاست که د یکه در خواب ذهن فرورفته مانند کس  ی انسان 

 ۴١5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ختیتخمِ نسلِ او در شوره ر  چونکه

 خت یگر یاز و ال یآمد، خ  شیبه خو  او

 ها ن یکه همه ا  ابدییمدر   دیآی به خود م  کهنی اش را از دست داد، همنطفه  یعن ینسل خود    رِیو تکث  د یآن جوان بذر تول  کهی وقت

ذهن هدر شد،    الیانسان در خواب و خ  ی زندگ  ، یذهن  یهااز جهت   یرو یبا پ  ی وقت   گر ید  ی انیبنبوده است. ] به   ش ی ب  ی الیخ

را در خواب و    ی زندگ  ۀ زند  یو انرژ  کردهیم  ی زندگ   طان یمدت با ش  نی شود که تمام ای و متوجه م  دیآی انسان به خودش م

  نداشته است.[  ی حاصل چیتلف کرده و ه هوده، یب الیخ
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 ۴١6 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یاز آن و تن پل ند یسَر ب  ضعفِ

 د یناپد دِ یاز آن نقشِ پد آه

  ی ذهناز من   یرویپ  ۀجینت  و ضعفِ عقل که   یمتوجه آثار خراب   شودیم  داریب  های دگیاز خواب ذهن و همان  ی شخص وقت  نیا

  .گذرا و آفل نبوده است   ی الیها مشغول بوده جز خبا آن   های دگ یکه در خواب همان  یی زهایافسوس تمام چ  ی ول   شود ی است، م 

 ۸36 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو استغفار کن  ،ینیغم ب چونکه 

 به امرِ خالق آمد، کار کن غم

 ی : طلب مغفرت کردن، عذرخواهاستغفار*

شد  یوقت غم  معذرت  یدچار  خداوند  از  کرده،  همان  یخواهتوبه  مرکزت  در  که  بدان  و  دار  یدگیکن  سر  با  یو ضعفِ   .

  ی عنی  ی است تا تو کار کنغم به امر خداوند آمده   ن یا  نداز، یکن و ب  ییرا شناسا   یدگ یلحظه برگرد، همان  نیبه ا  ییگشافضا 

و با حفظ حضور ناظر از خوابِ    یمعطل کرده و از آن استفاده نکن  ار  دهد ی که ذهنت نشان م  یز یچ  و آن  ییفضا را بگشا

 .یشو دار یذهن ب

 3١۸۲پنجم، بیت   دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 دَمبه دَم یِهاغُصّه   نیتوست ا فعلِ 

 الْقَلَم قَدْ جَف    یِّبُوَد معن  نیا

و همان  ی]وقت  ا  ی فهمی م   یشو  داریب  های دگیاز خواب ذهن  براساس    ۀج ینت  یپ دری پ  یهاغصه   نیکه[  که  توست  اعمال 

است که قلم خداوند    نیهم  زیالْقَلَم« ن»قَدْ جَف    ث یحد  ی . پس معنشودی منعکس م   رونیبه صورت درد و غصه در ب  یذهنمن
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  ن یدارد که چقدر در ا  نیبه ا  یتو بستگ   ی. سزاوارسدینوی م  اتی ارو سزاو  ی ستگ یتو را مطابق شا  رونیلحظه درون و ب  نیا

 .یبری حضورت را باال م  یاریعهده گرفته و هشرا به  اتی زندگ تیو مسئول یکنی لحظه فضا را باز م 

 ث یحد

 .« الْقَلَمُ بِما اَنْتَ القٍ جَفَّ»

 .« یشد قلم به آنچه سزاوار بود خشک »

 3١۴5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گر جهدِ تو افزون بود  ییذرّه

 خدا موزون بود  یِ ترازو در

به فکر و    ی و گشودن آسمان درونت افزوده شده و خردِ زندگ  ییفضاگشا  ی و تلشِ تو برا  ی بر سع  یالحظه ذره   نیا  اگر

 .کندی به نفع تو عمل م ی و زندگ  گرددی خداوند محاسبه م  یشود، در ترازو  یعملت جار

 ١١١۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در خواب، شادان چپّ و راست  یرویم

 کجاست؟  دان یراهِ آن م ی دان چیه

که راهِ آن    یدان ی م  چ یه  ای. آیروی طرف م و آن  طرفن یشادان به ا  ینیبی م  های دگیهمان  ق یاز طر  کهی خواب ذهن درحال   در

 کجاست؟  یی کتای یفضا  یعنی دانیم
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 ١١١3 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن  میببند آن چشم و، خود تسل  تو

 در آن شهرِ کهن ی نیرا ب ش یخو

ببند و خود را تسل  های دگیهمان  قیاز طر  دنیو د  یذهنمن   چشم   ی در فضا  ،یمیگاه خود را در آن شهر قدکن، آن  میرا 

 .ینیبی م ،ییکتای

 ١١١۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خُمار  که صد چشمِ ی چون بند  چشم

 سو از غِرار   نیچشمِ توست ا بندِ

 : گول خوردن غِرار*

و حجابِ چشم    فتهیتو را فر  ی دگ یچشمِ همان  ی عنیصدها چشم مست    ایدن  نیدر ا  کهی حالدر   یبندی چگونه چشم فرو م  تو

 . اندتو شده 

 ١١١5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یتو زِ عشقِ مشتر  یچارچشم 

 یو سرور یّمهتر دِیام بر

که    یانشسته   یبه انتظار مشتر  ی و چهارچشم  یدار  یبه مشتر  ی فراوان  ۀ علق  ،یو سرور  یبه طمعِ بزرگ  یذهنتو در من   امّا

 . و مردم به تو احترام بگذارند ی شو  دهیو د ی خودت را بفروش 
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 ١١١6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخواب ی نیب یمشتر ، یبخسپ ور

 جز خراب؟  ندیخواب ب  یبَد ک   جغدِ

  ی عنی]  ند؟یبی جز خرابه م  یزیمثال، جغد شُوم در خواب چه چ  ی. براینیبی خود را م  یِخوابِ مشتر  ،یبخواب هم فرورو  اگر

  .[ شودی و درد م  بیمنجر به تخر یهم بکن  ی هر فکر و عمل یذهنتو در من 

 ١١١۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چ ی پ چیبه هر دم پ   یخواه یمشتر

 چ یه چیه  ؟ یکه فروش  ی چه دار  تو

 .چ یه چیه مسلماً ؟ یفروش دار ی برا ی چه متاع  ،یچیپی به خود م  دیو مر یوتابِ مشترکه هر دَم در تب  تو

 ١١١۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یچاشت  ای یدلت را نان بُد گر

 ی فراغت داشت دارانیخر از

اله  یدر دلت غذا  اگر است حتماً در    یجهان ن یا  دار یدنبال خر  ی. ]هرکس یگشتی نم   داریبود، دنبال خر  ی خداگونه و قوت 

  ندارد.[  یی هدایت و خرد خدا ،یروح، آرامش، قدرت معنو یمرکزش غذا

 33۴۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو، به چشمِ خود نِگر   یدار  چشم

 خبری ب  ی هیاز چشمِ سف مَنگر
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  ایو    یذهنچون منهم   یه یو با چشم سف  یکن ی م   دینگاه کن، چرا تقل  فضا را باز کن و با چشم عدم   ،یخودت چشم دار  تو

 ؟یکنی نگاه م یذهن یهامن

 33۴3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو، به گوشِ خود شنو  یدار گوش 

 گرو؟   ی گوالن را چرا باش گوشِ 

  ها آن   ۀ به سخنان احمقان  ،یااحمق سپرده   یذهن یهابا گوش خودت بشنو. چرا گوش خود را به من   ، یدار  گوش عدم   تو 

  دست   اتیی شنو و ذات خداتا به گوش عدم   یکنی چرا فضا را باز نم   ؟یبری کار نمخود را به   صیو قدرت تشخ  یکنی م  گوش 

 ؟ ی کن دایپ

 33۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن  شهینظر را پ ،یدیز تقل ی ب

 کن شه ی عقلِ خود اند  یِبرا هم

  ی خداوند قرار بده و بگذار زندگ   اریخود کن. ذهنت را در اخت  ۀش ینظر را پ  یاریرا رها کن. فضا را بگشا و هش  دیانسان تقل  یا

  .[میکنی م دی تقل  گرانیاز د م یشیاندیم  ی شدگتیهوو هم  یذهن. ]هرگاه با منشدیندیب تیتو با ذهن بدون هو ق یاز طر

 ۴۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مغرب دَوان  یِخُفّاشت، سو حِسِّ 

 مشرق روان  یِدُرْپاشت، سو حِسِّ 

 .انسان   یِاز حِسِّ روحان  هیکنا د،یمروار ۀ پاشند د،ی مروار ۀ : نثار کننددُرْپاش*
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مغرب    یسوشتابان به   ی مانند خفاش  اتیحس ظاهر  ینیبیم  های دگیهمان   قیو از طر  یبندی که فضا را م   یاانسان لحظه   یا

  ، ینیبی نظر م  یاری و با هش  یکنی مرکزت را عدم م   یی لحظه با فضاگشا  ن یدر ا  ی وقت  ی ول  رودی و مرگ م   ب یتخر  ی سوبه   یعنی

 .کندیدر درونت طلوع م  یو آفتاب زندگ   کشاندی م قت یتابان حق  دیشخور ی سوسرعت به تو را به  ات،ی حس باطن

 ۴۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 سوار  یحِس، راهِ خران است ا  راهِ

 خران را تو مزاحم، شرم دار  یا

  یذهنکه در من   ی کس   یراه خران است. ا  اهی دگ یو همان  یذهنمن   یعنیبدان که راه حس    ،یسوار هست  یذهنکه بر خرِ من   یا

  دگان یها را ترک کن و به راه رهکرده، راه آن   ا یح  ،یاشده   گر ید  ی ذهن  یهامن  ی و مزاحم خران و حت  یکنی م  جاد یمدام درد ا

  است، چراکه خر به انسان   شتریب  یذهنانسان من   ک یخر عقلش از   کی که  دیخواهد بگوی درآ. ]موالنا م ی ذهناز حواس من 

ها آن   یو مزاحم زندگ   کندی را کمک نم  گرید   یذهن  یهااست، من بزرگ شده   یذهنلحاظ منکه به   ی کس   یول   رساند، ی سود م

  .[ شودیم

 ۴9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 پنج حِس   نیهست، جز ا ی حِسّ   پنج

 ها چو مِس حِس   نیچو زرِّ سرخ و ا آن

وجود دارد که مختص    زین  یگریحس د  [ پنجدنیو چش  دنییلمس کردن، بو  دن،یشن دن،ی]د  یپنج حس ظاهر  نیاز ا  ریغ

با آن حواس،    سهیدر مقا  ، یذهنمن  یاریهش  ،یحواس ظاهر  ی سرخ ارزش و اعتبار دارد ول  ی حضور بوده و مثل طل  یاریهش

  .[ آوردی بار مبه  یخراب  یذهنو من   کندی آباد م ضور ح یاریسرخ فاقد ارزش است. ]هش  ی مانند مس در مقابل طل
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 5۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ماهرند شانیآن بازار کِا اندر

 خرند؟   یمِس را چون حسِ زر، ک حسِّ 

  ی اریو در کار حس زر، هش  زنده شده   مثل موالنا که به خدا   ییهاانسان  کند،ی کار م   ی بازار خداوند که نظم و عقلِ زندگ   در

حضور که همانند طل    یِاریهش  ف یبوده را مانند حس لط  اعتباری که مانند مس ب  یذهنحس من   ی حضور، مهارت دارند، ک

  .[ ستیقائل ن  یذهنمن  یبرا یو ارزش   خردی را نم  یذهن]موالنا حرف من   خرند؟ی ارزش دارد، م

 5١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خَورد ی اَبدان، قُوتِ ظلمت م  حسِّ 

 چَرَدی م ی جان، از آفتاب حسِّ 

  ی شده، از آفتاب زندگ گشوده   ی اما حس جان، حس فضا  خورند ی غصه و درد م  ،یک یتار  یغذا ،یذهن  یهاها، منبدن   حس 

 . چردیم

 ١5۰۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زندان خلق را آزاد کردم  ز

 عاشقان را شاد کردم   روانِ

خود ساخته بودند،    یکه برا  ی دگ یها را از زندان همانها فضا را باز کردند من آن انسان   ی :[ وقتدیگوی ]موالنا از زبان خداوند م

  سبب ی ب  یشاد  شوند ی و از جنس عشق م  کنندی م   ییلحظه فضاگشا  نیکه در ا  ی کسان   یعنیآزاد کردم. من به عاشقان  

 . شده بود شاد کردم نیبه ذهن غمگ فتنخاطر رها را که به آن  و روان   دمیبخش
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 ١5۰۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دم یاژدها را بردر دهانِ

 عشق را آباد کردم  قِیطر

  ل ی دشمن تبد  را به مانع و مسئله و  ی و زندگ  بلعند ی حضور را در انسان م  ی اریکه دائماً هش  یذهن  یهادهان اژدها، من  من

از خرد کل    ییبو  که رنگ و   شیهای دگیو از همان  دمیکش  رونیاو ب  یذهنمن  ب یانسان را از نظام تخر  ی. وقت دمیدر  کنند،یم

 . راه عشق و عقل کل را آباد کردم بیترتن یآوردم و بد یخداوند باد نظامِ آ   ریندارند دور کردم، او را ز

 ١5۰۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کردم بیترت  که من ی باغ یزه

 کردم ادیکه من بن ی شهر یزه

و تمام فکر و ذکرشان    نندیآلود را کنار هم نچغصه   یزهایدرست نکنند، چ  ی خود باغ و پارک ذهن  یِذهنها با منِ انسان   اگر

که    سازمی م  ی باغ  شان یو برا  زنمی هم مرا به  یذهنمن خارستان من   رند،یکار نگبه   ی حفظ و نظم آن پارک ذهن  ی را برا

 .سازمی م  شانیشهر بسازند و آن را آباد کنند، من برا شانی ذهنبا من  هندها نخوابدهد. اگر انسان   یخوب  یهاوهیم

 ١۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افزون کند یسرکه سرکگ   چونکه

 بود  ی شِکَر را واجب افزون  پس 

 ی : ترشیسرکگ*
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ز  ی ذهنمن  ی وقت را  درد  و  سرکه  ش  اد یبخواهد  که  است  واجب  پس  شاد  ینیری کند،  اضافه  گشوده   ی فضا  ی و  شده 

 یهاانسان   صورت نیدر ا  کند،ی مردم را گرفتار م  ی طور جمع و به   زدیخی موج درد در جهان برم  ی وقت  گر ید  ی انیبشود.]به 

  را در جهان پخش کنند.[  ینیریو ش ی و شاد ردهرا باز ک فضا   دیزنده به خدا که از جنس شِکر هستند، با

 : تشکر با

 لیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ل ی: لندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 935: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش چهارم 935شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ۲5۲۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما فردا پُر از شِکَّر شود  شهرِ

 تر شود ست، ارزان ارزانَ   شِکَّر

ارزان و در    یو شاد   ینیریشکر خواهد شد. ش  یِنیریو ش  یشهرمان فردا پر از شاد  م،یکن  باز  را   فضا  هاانسان   ما   ۀهم  اگر

 .تر هم خواهد شدموالنا ارزان  اتیدسترس است اما اکنون با وجود اب

 ۲5۲9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انییحلوا ی ا دیشِکَر غلط در

 ان ییصفرا  یِکور ، یطوط  چوهم

که عاشق    ی چون طوطکه عاشق غم و درد هستند، هم   ی ذهن  یهامن  ل یبرخلفِ م  د، یهست  یکه از جنس شاد  ی کسان   یا

 .دیشکر بغلت یِنیریو ش  یشکر است در شاد

 ۲53۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و بس  ن یکار ا دیکوب شکرین

 است و بس   نیا اری دیبرافشان جان

از مرکزتان    ییاست که با فضاگشا  نیچراکه کار درست فقط هم   دیدر جهان پخش کن  یو شاد   د یبکوب  شکر ی ن  دائماً

خداوند است که    یقیحق  اریتنها    رایز  دیمردم جان بده  یِآن به زندگ   قیتا از طر  دیو در جهان پخش کن  دیاوریب  یشاد

 .می به او زنده شو ی همگ دیبا
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 ۲6۷۷ تی، بسوم  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 ستی گفتند: در دل علّت ایانب

 ست ی آفت  ی شناس از آن در حق  که

انسان    ایانب آفَت هم   ،یخداشناس   رِ یوجود دارد که در مس  ی ذهن نامِ من به   ی مرض  کیگفتند: در دل  که مانع    ستی چون 

 .شودی انسان م  یشناختِ خداوند و خودِ اصل 

 ۲۰۰۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن یآن سلطان ب یی و دانا  یسبب ساز  تو

 نیممکن نَبُوَد، در کفِ او امکان ب آنچه 

فضا را   ،یخوب کردنِ حالت باش  یبرا  های دگیشدنِ همان  ادتریدنبالِ زذهن به   یِسازکه با سبب آن  یجاانسان تو به   یا

  رسد، ی نظر م ممکن به   ریکه با ذهنت غ  ی زیحالت آگاه باش آن چ  نی. در انیخداوند را بب ییِو دانا   یسازباز کن و سبب 

 .یرا درمان کن  تیدردها ی توانی مو تو  شود یم ریپذدر دستان خداوند امکان 

 ۷١ تی، ب دومدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 صَبر یِرا دارو دهید یِهاپَرده 

 بِسوزد، هَم بِسازد شَرحِ صَدْر  هم

را    نهیدرون س  یعدم باز شود، هم فضا  دیرا بسوزاند تا د  یدگیهمان  یهاپرده   تواندیهم م  ، ییشاصبر و فضاگ  یدارو

 .دیایجا بتا درمان از آن   دیگشایم
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 ١6۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ییخوش و رو بنما  ییایچو ب ، ییشفا  تو

 قفا ندیو نما زندیرنج گر سپهِ

چه ذهن  بدون توجه به آن   ، یقلب  تی. اگر همان موقع که من با رضایمن، تو هست  یتمام دردها  یتنها شفا  خداوندا، 

سپاه درد و رنج پشتشان را    ،یکن  انیرا نما  تیو رو  ییایو تو خوش و خرامان به مرکزم ب  میفضا را بگشا  دهد،ی نشان م

 .زندیگری و م کنندی به من م 

 ١6۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ات؟ یآبِ ح یا   یچه حواله کن  بشیطب  به

 همانجا که رسد درد، همانجاست دوا  زا

که   ی جهاننی ا یهابیو طب های دگیهمان  ی سوبه   شیدردها یشفا ی چرا انسان را برا  ،یهست  اتیکه آب ح یخداوند یا

دردها و حالِ بد انسان هستند. اگر انسان در اطراف    لیها خودشان دلآن  کهی درحال   ؟یکنیحواله م  دهدی ذهن نشان م 

  دا یبه انداختنِ آن و درمانش را پ  ل یکند فوراً م  یی را شناسا  ی دگیمانو آن ه   دیفضا را بگشا  دهد،ی که به او درد م  یزیهرچ

 .کندیم

 ۲۲66 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بَدَست  نجاینفسِ تو کا د یگو آنچه 

 ست چون کارِ او ضد آمده مَشنَوَش 

  چ یو غصه بخور، ه  رینکن، سخت بگ ییفضاگشا  دیگوی و هرچه که م دهدی بد نشان م  یذهنمن ا یکه نفْس  یزیهرچ به

 .است  ینکن، چراکه کارِ او غلط بوده و برعکسِ کار زندگ ی توجه 
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 ١۴۲9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ره ترک کن طاق و طُرُنب  نیاندر

 قلووزت نجنبد تو مَجُنب تا

به  نسبت   یعنیرا رها کن    یذهنمن  یاهویطاق و طرنب و ه  ،ییکتای  یو رفتن به فضا  یشدن با زندگ  ی کیراهِ    نیا  در

را    دانمی باش. م  توجهی ب   شود،ی م  یذهنو در ظاهر موجبِ جلل و شکوه من   کندی که توجه تو را جلب م  ییزهایتمام چ

 .یاو توجه کن یهاه یو توص ییبه راهنما ،یاز انجامِ هرکار لچون موالنا داشته باش تا قب هم  ییرها کن و راهنما

 ١۴3۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجنبد، دُم بُوَد   سَری او ب هرکه

 چون جُنبشِ کژدُم بود  جُنبشش 

 یهااز سر جدا شده اما تکان   کهن یاست که با ا  ی حرکت دم  هیبجنبد، شب  ی بدون سَر و خردِ زندگ  ،یذهنکه با من   یهرکس

 .کندیحالت حرکت و رفتارش درست مانند عقرب خطرناک است و مرتب درد پخش م  نی. در اخوردی م ی نامنظم

 ١۴3١ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شبکور و زشت و زهرناک کَژْرو

 او خَستنِ اَجسامِ پاک ۀ شیپ

 .زدن است ش یمراد ن نجایکردن، در ا ی : آزردن، زخم خَستَن*

 ن یچن. همکندی در شبِ ذهن کور است پس حرکاتش زشت و نامنظم و چون زهرناک است، دائماً درد پخش م   عقرب

 . زنده شوند ی به زندگ خواهندیاست که م یپاک یهاکردنِ انسان  یاو زخم   ۀشی کار و پ
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 ١۴3۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  نیبکوب آن را که سِرّش ا رسَ

 بُوَد  نیمستمرّش ا یِو خو خُلق 

  یِ شگیهم یخو واست که سرنگون شود. خلق  ن یسرّش در ا  رایببر ز نیرا بکوب و آن را از ب ارزش ی ب  یِذهنمن  نیا  سر

 .که از جنس حضور هستند یخصوص کسان بزند، به  ش یاست که درد پخش کند و همه را ن  نیا یذهنعقربِ من  نیا

 6۸۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یستین  یِاز هست، سو بازگَرد

 ی ست یو ربّان ی رَبّ  طالبِ

عدم بازگرد، چراکه تو در    یسوبه   یهست  یذهنمن  یکنی و فکر م  یکه تو در ذهنت حس وجود دار  ی انسان از حالت  یا

 .یاصل طالب خداوند و زنده شدن به او هست

 ١۴۴5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اکنون تو در شرحِ عدم بازگرد

 سَم   شیچو پازهرست و، پندار که

که    یتیبه انبساط درونت بازگرد تا در هروضع  ییرا رها کن و با فضاگشا  دهدی که ذهن به تو نشان م  یزیهرچ  اکنون

  ی نیبی برعکس م  یذهنرا شفا دهد، هرچند که تو در من  تیبه دادت برسد و دردها  یچون پادزهرهم  یخرد زندگ   ،یهست

 .یپنداری و آن را سم م 

استفاده    یاز خرد زندگ  یی با فضاگشا  ای  یریبگ  میتصم  یذهنلحظه دارد که با عقل من   نیبه انتخاب تو در ا  یبستگ   نیا[

 ].یکن
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 36۲۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خدمتی ب  یلّت عی ب  ،یرحمت

 ی مبارک ساعت  ا،یاز در دیآ

  ن یکه رحمت و برکت خداوند در ا  دید  یخواه   ،یقدم بردار  ییلحظه با فضاگشا  نیکه در ا  یانسان، باالخره زمان   یا

  ی علت و منطق   ا یکند و    ی که ذهن دخالتبدونِ آن  شود، ی م  یبه چهاربعدت جار  ییکتای  یفضا  یایساعتِ مبارک از در

 .ابدیآن ب یبرا

 5۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میکه تسل جز

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

  چ یدر اطراف آن، ه  ییفضاگشا  قیکردنِ اتفاق از طر  اثری لحظه و ب   نیدربرابر اتفاق ا  ی درون  تیو رضا  میاز تسل  ریغ

 .مرکزِ انسان تشنه است، وجود ندارد یهای دگ یبه خونِ همان  ینر ریچون شکه هم  یدر مقابل خداوند یاچاره

 ١6۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عالم چو تنند و تو سر و جانِ همه  همه

 که سرِ او گشت جدا؟  ی شود زنده تن  یک

 کهی طوربه  یعنوانِ تن درنظر گرفته شود، تو سَر و جانِ همه هست ه در آن هست به اگر تمام کائنات و هرچه ک خداوندا 

  سری که ب   یاز سرش جدا شده، پس تا وقت   جانی ب  یچون تن هم  ی ذهندر من   زی. انسان نستیبدونِ تو ممکن ن  ی زندگ

 .شد  نخواهدزنده   ی را نگه داشته، هرگز به زندگ یذهناست و من 
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 3۲96 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیلع سِی هزاران سال ابل صد

 نیرالْمُؤْمِنیاَبْدال اَم بود 

است نشسته    یکه نماد زندگ   نیرالمومنیام   یجابزرگ است، اشتباهاً به   یِذهنکه همان من   طانی هزاران سال است ش  صد

او    کهی درحال  خواهند،ی اشتباه او را پرستش کرده و از او نجات مها به انسان   کهی طوربه   دهد،ی م  بیها را فرو انسان 

 .کشاندی م یدرد و نابود   یسوها را به آن

 3۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یچرا غمّاز ن  یدان  ات،نهیآ

 ست یزنگار از رُخَش ممتاز ن زآنکه

را   ی ذهنو جهل من  ی اهیزنگار س را یز دهد؟ی را نشان نم  ات یمعنو  شرفت یپ ی و حت  های دگیدل تو همان ۀ نیچرا آ  ی دانیم

 .یانکرده  پاک  توست،   درون  ۀبازشد   یحضور ناظر و فضا  نیکه هم نهیآ نیا  یاز رو

 ۲۴36 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را  من

 ی دادم تو را، باشد که با ما خو کن یینهییآ

وجود آوردم و با نشاندنِ تو بر تختِ سلطنت،  و عدم به   ی ستی انسان، من تو را از ن  ی :[ ادیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ 

 .یریما را بگ  یِو خو   یناظر ذهنت شو  آن  ۀ لیوسدستت دادم، باشد که به   حضور را به   ۀ نیجهان کردم سپس آ  نیپادشاهِ ا
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 35۸3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو ریوِ خویشتن را مُنْکِرى ور

 ؟یجان بَر   یک  نه،یترازو و آ از

 رنگ ین له، ی: مکر و حویر*

من   یا داشتنِ  منکرِ  تو  اگر  همان  یِ گرله یح  ،یذهنانسان،  برحسب  کردن  فکر  و  فضاگشا  ،یهست  های دگیآن    یی پس 

  ی و درست بسنج   ینیها درست ببآن   قِی تا از طر  یریدست بگرا به   یزندگ   ۀنیترازو و آ  نیا  یتوان ی نم  جهیو درنت  یکنی نم

 .یکن داینجات پ  یذهنو از دستِ من

 5۷۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی برخاست  نهیطَمَع در آ گر

 یچون ماست نهینفاق، آن آ در

.  دادی نشان م   بایزشت بود، او را ز  ی طورِ مثال اگر کسبه   داد، ی را درست نشان نم   ت یواقع  گریطمع داشت، د  نهیآ  اگر

 .شدی ها منافق و دورو ممثلِ ما انسان  جهیدرنت

 5۷3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 به مال ی ترازو را طَمَع بود گر

 ترازو وصفِ حال؟  ی گفت ی ک راست 

عادالنه نبود    یِریگاندازه  یبرا  یو ابزار مناسب  دادی ها را درست نشان نم وزن   گریبه مال طمع داشت دترازو نسبت   اگر

 .دادی چه هستند نشان م از آن  ادتر یز ایتر و ها را کم طمع، وزن  ی چراکه از رو
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 ].ستیهمراه ن یسنجشِ او با عدالت زندگ  را یاست ز  یغلط  یترازو یذهندر من  زیانسان ن[

 5١۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نشانِ جمال  ست یی جونهیآ

 ست یَو کَلَف عار ب یرُخم از ع که

 . باشد نه یکه در طلب آ ی : حالتِ کسییجونهیآ*

 س ی : لکّه، لک و پکَلَف*

دوست    داند، ی م  ی نقص   و   ب یدور از هرگونه عکه خودش را به   بایانسانِ ز  رایاست، ز  ییبایز  ۀ گشتن، نشان  نه یآ  دنبالِبه 

  یی که با فضاگشا  ی هرکس  نیچنو نقص بودنش لذت ببرد. هم   بیعی و ب   یی بایو از ز  ندیبب  نهی دارد مرتب خودش را در آ

صورت حضور ناظر به جهانِ  تا به  گرددی حضور م   ۀ نیدنبالِ آ  ند،یرا بب  نش درو  ییبایمرکزش، ز  یهای دگیو انداختنِ همان

 .و درونش نگاه کند رونیب

 ١۲۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ترازو را ترازو راست کرد هم

 ترازو را ترازو کاست کرد هم

اما اگر با    کندی درست کار م   ش یشود، ترازو  ن یچون موالنا قرهم  ییهااست که اگر با انسان   یی ترازو  کی انسان    هر

 .شودی خراب م  شیشود ترازو  نیقر یذهن یهامن

 

 



 

 

 

969قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 9۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یاز بهرِ چ نه یآخر آ گفتم

 ست؟ یو ک ستیکو چ ی بداند هر کس تا

ذهن    یخودش را از فضا  یی ]پاسخ آمد،[ تا هرکس بتواند با فضاگشا  وجود آمده؟ چه به   یبرا نهیآ  دمیاز خودم پرس  من

 .است ی هست و از چه جنس  ی عنوان حضور ناظر آگاه شود که چه کسعقب بکشد، افکارش را مشاهده کند و به 

 95 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 پوستهاست  ی آهن برا ۀنیآ

 بهاست ی جان، سنگ یِمایس ۀنیآ

 .است رفتهی به کار م نهیآ یبه جا  میآهن که در قد ی قلیص یهاآهن: صفحه  ۀنیآ*

را نشان دهد    های دگیهمان  تواند ی هم فقط م   ی ذهنمن   ۀنیآ  دهد، یفقط صورت انسان را نشان م  ی آهن  ۀ نیکه آ  طورهمان

را    ی ذهنعنوان حضور ناظر منبلکه به   دشناس ی م   تییعنوان خداتنها خودش را به گرانبهاست و نه   اریحضور بس  ۀ نیاما آ

 .آگاه است گذردی چه که از ذهن مو بر هر ندیبی م زین

 96 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اری یِاِلّا رو ست یجان ن ۀنیآ

 اریکه باشد زآن د یاریآن  یِرو

که به او زنده    یانسان   ایخداوند    یعنیشده است،  گشوده   یکه از جنس فضا  یاریاست همان    اری  یجان فقط رو  ۀنیآ

 .استشده 
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 9۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بجو   یکُلّ  ۀ نیدل آ ی: اگفتم

 به جُو   دیکار بر نا ا،یبه در رَوْ

 . باشدی م  دهیو به کمال رس افته یرشد  یهااشاره به انسان   نجای: در ایکُلّ  ۀنیآ*

  ی ذهنمن   یجو  نیا  گریجو کن. دو که همان خداوند است را جست   یکل   ۀنیرا رها کن و برو آ  یذهندل، من   یخود گفتم: ا  با

 .خداوند برو ،ییکتای یایدر  یسوپس فضا را باز کن و به  خورد، ی دردِ تو نم به 

 9۸ تیدفتر دوم، ب   ،یومثن ،یمولو

 دیتو رس یِطلب بنده به کو نیز

 دیرا به خُرمابُن کَش میمر دردْ،

 : درخت خرما، نخلخُرمابُن*

و رها شدن از    ییطلب زنده شدن به تو است که انسان با فضاگشا نیخاطر هم:[ به دیفرمای ]موالنا خطاب به خداوند م 

شدن از    دهییدرخت خرمابن رساند، درد زا  ریرا ز  میمر  مان،یطور که درد زا. همان دیتو رس  یبه کو   یذهنمن  یهاغصه 

 .مند شودشده بهرهگشوده  یو برکات فضا هاوه یاز م  ،ییفضاگشا باتا  کشاندی انسان را تا درخت حضور م  زین یذهنمن

 ۲3 ۀی، آ(١9) مریم ۀ سور م،یقرآن کر

 «مَنْسِیًّا نَسْیًا وَکُنْتُ  ذَامِتُّ قَبْلَ هَ لَیْتَنِی یَا قَالَتْ  النَّخْلَۀِ  جِذْعِ الْمَخَاضُ إِلَى   فَأَجَاءَهَا»

زاییدن او را به سوى تنه درخت خرمایى کشانید. گفت: اى کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش شده   درد»

 .« بودم
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 99 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد   ده یتو چون دلم را د  ۀدید

 شد   دهیغرقِ د  ده،یدلِ ناد  شد

 .رفت  نیتو شد و از ب  ۀ دیغرق د  یذهنمن  دیآن د  ،یمن نگاه کرد  یجاکه چشمِ تو چشم دلم شد و تو به   یزمان  ندا، خداو 

 ١۰۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَبَد   دمیتو را د ی کُلّ ۀنیآ

 اندر چشمِ تو، من نقشِ خَود  دمید

عنوانِ حضورِ  به   ام،ی و زنده شدن به ذات اصل  یابد  ۀ لحظ  ن یبا حاضر شدن در ا  یی فضاگشا  ی من بعد از مدت   خداوندا، 

  دم یو باالخره فهم دم یرا د امی ق یو خودِ حق  یذهنگاه منو با چشمانت به جهان نگاه کردم، آن   دمیتو را د یِ کل  ۀ نیناظر آ

 .هستم یکه چه کس 

 ].شودیخداوند م یِ کل  ۀنیبه آ لیتبد  ندازد، یمرکزش را ب یهای دگ یاگر انسان تمام همان[

 ١۰١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 افتمیرا من  شی : آخر خوگفتم

 افتم یدو چشمش، راهِ روشن   در

حق  با پ  امی ق یخود گفتم: باالخره خودِ  چشمانِ او، راه روشن    ق یاز طر  دن یکردم و با زنده شدن به خداوند و د  دایرا 

 .کردم دا یرا پ امی زندگ
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 :تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 935: برنامه  منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه 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 
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