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1022 پیغام عشق قسمت خانم پارمیس   

 گنج حضور، بخش ششم  ۹۳۹شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳۵2۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست  دارِی رَهَش دور است تا د زآن

 آرزوست  ش یسیسَر، رئ  دیَنجو کو

 است ی: ریسیرئ*

  ی او دور است که او سرِ خردِ زندگ  تینهای خداوند و زنده شدن به ب   داریو پندار کمال تا د  یذهنراهِ انسان در من  رون یا  از

 .در سر دارد یذهنبا من  استیر یبلکه با پندار کمال هوا شود،ی نم  میو تسل خواهد ی را نم 

که از آن دست بکشد و   ستی برسد، حاضر ن استیبه ر ای ندیخود را برتر و باالتر بب های دگیدست آوردن هماناگر هم با به [

 ]. مجبور شود ایبترسد و  فتد،یبه درد ب یعوامل ذهن  ریکه تحت تاث ی طیشود، مگر در شرا  میتسل

 ۳۶۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازکَشَد به ب  تا

  ی که برتر از جا و جهت است، عالَمِ اله  ی : موجودجَهاتی ب*

که ذهن به تو نشان    یجهات   یسوبه   دیتا تو را آگاه کند که نبا  دیخداوند به تو بال رسان  ی که رفت  یانسان، از هرجهت  یا

  جهاتی تا خداوند دوباره تو را به ب   یی و فضا را بگشا یجمع کن  یفکر یهاخودت را از تمام جهت  دیبلکه با  ، یبرو  دهد یم

 .شده است ببردگشوده  ی که همان فضا
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  صورتنیادر   د،یخواه ی م  ی زندگ  های دگیو از همان  دیروی م  یفکر  یهاهنوز هم به جهت   ت،یب  نی ا  دنیاگر شما پس از شن[

 ].دییای تا به راه ب دیدرد بکش دیبا

 ۵۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یِزنده سو نفسِ 

دائماً حول محور مرگ    یذهنمن   نیبنابرا  اندازد،ی م   رونیرا ب  ذهنیمنخداوند مدام از خودش که زنده هست، مردۀ    چون

 .رودی م ینابود  یسواصرار بورزد، به  یذهناگر انسان به ماندن در من  جهی. درنتکندی ضررِ خودش کار مو به  تندیم

 تر یت

 « را خرس  مغرورِ پند، گفتنِ آن مردِ ناصح بعد از مبالغۀ  ترک»

 20۶۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مسلمان، ترکِ ابله کرد و تَفْت  آن

 باز رفت  انیگو لب الحَوْل  رِیز

 مگر خدا را   ستی ن ی : الحَوْلَ وَ ال قُوََّۀَ اِلَّا بِاهللِ. نیرو و قدرتالحَول*

 ی ذهنبا خرس که نماد من   تواندی م  کندیو فکر م  دهدی که آن انسانِ ابله به حرفش گوش نم   د یخردمند د  رِیپ  یوقت   پس

خداوند وجود ندارد، شتابان    یرویاز ن  ریغ  یو قدرت   روین  چیه  گفتی لب م  ریز  کهی است، دوست شود، او را ترک کرد و درحال

 .جا دور شداز آن 

 ]. ندارند  ییروین  چیه شیهای دگ یو همان  یذهن من  شود ی سخن را بشنود، آگاه م  ن یا ی اگر کس[
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 20۶۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 : چون از جِدَِّ پندم وز جِدال گفت

 الیخ دیزای م ش یدلِ او ب در

به    ل یاو تبد  یبرا  دهم،ی به او پند م  یاو را آگاه کنم اما هرچه با تالش و پافشار  خواهمی با خود گفت: من جداً م  ریپ  آن

 .کندی برده و از جنس ذهن م  یذهنمرا به من  یاو پندها  رایز شود ی م  یواه  االتیخ

 20۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بسته شد   حتی رهِ پند و، نص پس 

 شد   وستهیاَعْرِضْ عَنْهُمُ پ امر

که   ییهاو از انسان   دیگردان  یرو  گرانزهیاز ست  دیاست که باراهِ پند و ارشاد بسته شد و خداوند امر فرموده   نیبنابرا  پس

 .دیکن ی دور کنندی مقاومت م  ی ذهندر من

 ۳0 ۀی، آ(۳2)  سجدهسورۀ  م،یقرآن کر

 «عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنََّهُمْ مُنْتَظِرُونَ  فَأَعْرِضْ»

 .« ها نیز در انتظارنداز ایشان اعراض کن و منتظر باش، که آن   پس،»

نظم    دیدهی و اجازه م  دیکنی لحظه دارد، اگر فضا را باز م   نیبه انتخاب شما در ا  ی بستگ   دیباش  دیدر انتظار چه با  کهن یا[

 د، یکنی و با انقباض و خشم عمل م   دیدار  تیاما اگر ناله و شکا  د،یخوب باش  یزهایکند، منتظر چ  دایشما تسلط پ  یرو  یزندگ

با    را یز  د،یبرو  نی ممکن است که از ب  دیادامه ده  یچنان به مقاومت و فضابندکه وضعتان بدتر شود و اگر هم  دیمنتظر باش

به    تواندی و آوردن عدم به مرکزتان م  ییفضاگشا  قیتنها از طر  ی . زندگدیارا بسته   ی درد و مقاومت، راه کمک زندگ  جادیا

 ].شما کمک کند
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 20۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 درد، پس  دیفزای م  تیدوا چون 

 با طالب بگو، برخوان عَبَس   قصَّه

و با انکار کردن،    دهدی او گوش نم  راینکن ز  حت یاو را نص  گر یپس د  کندی م  جاد یدرد ا  یگرید  ی دوا و درمانِ تو برا  ی وقت

 . بخوان   را  عبسآن است بگو و برو سورۀ    دنِیکه طالبِ شن  ی را فقط به کس   حتت ی. پس قصه و نصبردی سؤال م  ریز  زیتو را ن

  حت ی آمده بود و طالب پند و نص  یکور  انیم   ن یداشت، در ا  یابا سرانِ اقوام جلسه   امبرپی  که   است آمده  عبس در سورۀ  [

که در    ییهاانسان   ن یبه ا  حتیآمد که تو با نص  امیپس پ  کرد،ی نم   یبزرگان به او توجه  در حضور آن   امبریبود اما پ  امبریپ

 ]. که طالب سخنان توست بگو یرا به همان کور  حتت یبرو و نص ،یآور راهها را به آن  ی توانی هستند نم  یذهنمن

 1۷۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا  ی  قاض  زِیدهل  نیدر ا ما

 ی و بَل  میالست ی  دعو بهرِ

 : راهرو زیدهل*

جمع    افتد،ی هرچه او اراده کند اتفاق م  کهی طورفکان است به قضا و کن   یِذهن که متعلق به قاض   یها در راهروانسان   ما

 .میو به عهد الست وفا کن میاز جنس خداوند هست میاقرار کن  ییتا با فضاگشا میو منتظر هست شده 

 ].میراهرو منتظر بمان نی در ا  دیبا م،یو با ذهن مقاومت کن  میکه به اتفاقات واکنش نشان بده یتا زمان [
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 1۷۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و آن را ز امتحان میگفت ی بَل  که

 ان یو قولِ ما شهود است و ب فعل 

اثباتِ آن امتحان    یبرا  دیبا  ایدن  نیاکنون در ا  م،یکه از جنس او هست  میاو اقرار کرده   میادر روز الست به خداوند بله گفته   ما

  ی در عمل و گفتار ما جار  یباشد و خرد زندگ   ی لحظه هر فکر و عمل ما مطابق با نظم زندگبه لحظه   کهی طوربه   میپس بده

 .میو فقط به زبان اقرار کن میرا نگه دار یذهنمن کهن ینه ا  م،یو از جنس او بشو میباز کن  راعمالً فضا  د یگردد. درواقع با

 1۷۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م؟یزد تن  ی قاض زِ یچه در دهل از

 م؟یآمد ی که ما بهرِ گواه نه

 زدن: ساکت شدن  تن*

که    نست یمگر نه ا  م؟یاو ساکت مانده   میهست  های دگی، مشغولِ جمع کردن همانذهن غرق شده   یفضا  ن یچرا در ا  پس 

و    میخداوند از ذهن متولد بشو  تینهای صورت بو به   مییبوده که فضا را بگشا  نیراهرو ا  نیاز آوردن ما به ا  یمنظور زندگ 

 م؟یکه از جنس خداوند هست مییبگو

 1۷۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گواه ی ا ی قاض  زیدر دهل چند

 دِه شهادت از پگاه  ؟ یباش   حبس

 : راهرو زیدهل*
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 : صبح زود، سحر پگاه*

هرچه زودتر فضا را باز کن و با فعل و قولت شهادت بده که از    ؟ی ذهنت حبس باش  یدر فضا  یخواه ی م   یشاهد، تا ک   یا

 .یجنس خداوند هست 

 1۷۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا که تو   نجا،یبخواندندت بد زآن

 عُتُو   یو نار یبدْه  ی گواه آن

 ی نافرمان   ،ی: سرکش عُتُو*

الست    مانیو به پ یهست  یکه از جنس زندگ  یبده  یتا گواه  یذهن قرار گرفت یو در فضا یآمد  ایدن نیبه ا لی دل نیبه ا تو

 .یاوریرا تحت نظمِ خردِ کل درب اتی و زندگ  یذهن را کنار بگذار  یو سرکش  زهی. ستیاقرار کن

 1۷۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییبنشسته   شتنیلِجاجِ خو از

 ییکف و لب بسته یتنگ  نیاندر

 زهیست ،ی کدندگ ی: لجاجت، لِجاج*

و    یکنی تو خودت مقاومت م  ، یدرد بکش  همهن یو ا  یذهن بمان   یکه تو در فضا  خواهدی انسان، بدان که خداوند هم نم  ی]ا

و تمام    یاافتاده   ینظرو تنگ   تیذهنت است که در محدود  زۀیو ست  یباز.[ درواقع از لج یکه در ذهن بمان  ی اصرار دار

 .یااقرار به الست، سکوت کرده  یاجت و لبت بسته شده و به امکاناتت از جمله دس 

 



   

  

 

1022 پیغام عشق قسمت خانم پارمیس   

 1۸0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیشه  یا  یآن گواه ی بِنَدْه تا

 د؟یره ی خواه  یک  زیدهل ن یاز ا  تو

  یبا نظم زندگ   زی فعل و قولت ن  کهیطوربه   ،ی که از جنس خداوند  ی اقرار نکن  یی و با فضاگشا  یرا نده  ی شاهد، تا آن گواه  یا

 .شد  ی تنگ ذهن رها نخواه یراهرو نیهماهنگ شود، از ا

 1۸1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

 : انجام دادن، ادا کردنگزاردن*

  ی سوشو و به   یاری سوار هش  یاریصورتِ هشو در فعل و قولت به الست اقرار کن و به   ایلحظه است! ب  ک یکارِ    نیانسان ا  یا

 .قدر طول ندهکارِ کوتاه را آن  نیبتاز. ا  ،یو چابک   یبا چُست  ی زندگ

 1۸2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 امانت واگُزار و وارهان نیا

  د یلحظه، در هرصورت با  کیو چه    یخداوند را صد سال طول بده   تی و ابد  تینهای کارِ زنده شدن به ب  نیا  ی بخواه  چه

 .یو به عشق زنده شو  یندازیرا دور ب یجسم  یاریهش یعنی ،یامانت را بگزار نیا  ارانهیهش
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 ۷۴۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یبر امتحان است ا  امتحان

 به کمتر امتحان، خود را مخر  ن،یه

درد    ینیبی تمام شد اما فردا م   یکنی و فکر م   یاندازی را م  ی دگیهمان  کیامروز    د،یآی پدر جان، امتحان پشتِ امتحان م  یا

فکر نکن که تمام شد و به خودت غره نشو. ]چراکه    ی امتحان قبول شد  کی اگر در    جهیدر مرکزت است. درنت  یگرید

  یدائماً رو  دیبلکه با  ،یشو  دیناام  دیو تو نبا  تینهای است ب  یراه  نی ا  ان اما بد  دیآیباال م  های دگ یتمام همان  واشیواش ی

خود    فۀیتنها وظ  ،ی نکن   ی توجه  دهدی چه ذهنت به تو نشان مو به آن   یرا برهم بزن   یذهنتا باالخره پارک من  یخودت کار کن

قبول    ی در هرلحظه در امتحان زندگ  ات  یبسپار  ی دست نظم زندگو آن را به   ی بدان ییرا درقبال تمام اتفاقات فقط فضاگشا

 .[ یبشو

 1۵02 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کن، آنکه او از صلب عشق است  خَمُش 

 من ارشاد کردم نکهیا  بَسَسْتَش

 پشت یها: استخوان صُلب*

که از جنس عشق باشد و به    ی آن کس  یبرا   رایاز جنس عشق شو، ز  ییانسان، ذهنت را خاموش کن و با فضاگشا  یا

 .است  یمن کاف  تِ یو هدا ییمن زنده شود، راهنما تیو ابد تینهای ب

 ۷-۵ اتی، آ(۸۶)  طارق سورۀ  م،یقرآن کر

 («۵)  الْإِنْسَانُ مِمََّ خُلِقَ فَلْیَنْظُرِ»

 .«استآدمى بنگرد که از چه چیز آفریده شده   پس»
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 («۶)  مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ خُلِقَ »

 .« استآبى جهنده آفریده شده از»

 (« ۷) مِنْ بَیْنِ الصَُّلْبِ وَالتََّرَائِبِ یَخْرُجُ»

 ]. استشده   دهیاز مرکز عدم آفر  یعن ی[. آیداز میان پشت و سینه بیرون مى  که

 1۵02 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن را که طوفانِ بال بُرد کیول

 کردم اد یشد، گرچه من فر  فرو

ذهن    کیتار  یبا خود بُرد، در فضا   های دگی دردها و همان  یرا که طوفانِ بال  یآن کس   ی:[ ولدیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ

  گر یدرد بود که د جادی و ا  های دگیقدر مشغول جمع کردنِ همان. ]اما او آن دمیکش  ادینجات او فر یغرق شد. اگرچه من برا

 من نبود.[  یصدا  دنیدر ذهنش قادر به شن

 1۵02 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از قعرِ طوفانش برآرم  مگر

 کردم جاد یرا ا ست ین  چنانکه

او را نجات دهم و از دل طوفان    توانمی کند، باز هم م  ییبرخواسته، فضاگشا  های دگ یکه از همان  یدر قعر طوفان   ی اگر او حت  اما

 .کار را انجام بدهم نیا توانم ی م زیوجود آوردم، دوباره نبه یست یکه ابتدا او را از دل عدم و نبکشم، چنان رونیب

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو ۹۳۹: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

 انیپا



 

 

 

1022قسمت پیغام عشق   خانم الدن از کانادا  

 غزل آغاز کرد: نیترک ا ریآن مُطرب که در بزمِ ام تِیحکا

 دانم ی نم  ؟یماه  ایسَرْو  ای ی سوسن  ای ی گُل

 دانمی نم  ؟ی خواهی چه م   دلبی آشفتۀ  نیاز

تُرک از    ریتُرک نماد انسان در ذهن. در قصه، ام  رِیحضور در انسان است و ام  ای  ی مطربِ جان نماد زندگ  ت،یحکا  نیا  در

و   شود ی م داری که از خوابِ ذهن ب یانسان ی عنیببرد.  یتا او را به عالم مست  کندی و مطربِ را طلب م   شودی م  داریخواب ب

   …خواند می  الست  اسرار تُرک، نغمۀ   رِیام  یااست. مطرب بر ی طالبِ زنده شدن به زندگ 

 ۶۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَحَر آگاه شد ی تُرک ی اَعجَم 

 خواه شد خُمارِ خَمر، مُطرِب وز

 ۷0۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تُرکِ مست  شی پ دیآغاز مُطرب

 حِجابِ نغمه اسرارِ اَلَست در

او نغمه    یترک، مُطرب برا  ریرا دارد. به دنبال طلبِ ام  ی است که طلبِ زنده شدن به زندگ   ی تُرک نماد هر انسان  ریام

اَلَست را آغاز م .  آوردی انسان م  ادِی  به   را   الستحافظۀ    یزندگ   کند،یکه انسان طلب م  یادر لحظه   یعنی.  کندی اسرارِ 

ا  کندی انسان در درون درک م از جنس ذهن و زمان روان   نیکه وجودش محدود به  نبوده و جنسش    ی شناختجهان 

شدن از ذهن و زنده    ده ییجهان آمده است که زا  نیبه ا  ی مقصود  ی است و برا  اش ی وجودش فراتر از جسم ماد  ست، ین

 حضور است.  یاریشدن به هش
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  دانم یاست.  نم  دانمنمی نغمۀ   الست،  اسرارِ. نغمۀ  دهدمی  شرح را  الست  اسرارِاز زبان مطرب، نغمۀ   ات، یاب  نیدر ا موالنا

معن  چ  ی نف  یبه  م   یزیآن  با ذهن  و تصاو  ایشده    یشرط   ی ذهن  یالگوها  یِنف  م،ینیبی که  با   یای ذهن  ریافکار  آنها    که 

 است.   قت یحق ای تیواقع  میکنی که فکر م یزیآن چ یِ نف م،یهست تیهوهم

 ؟ یخواه یو از من چه م ی که هست دانمی : نمدیگوی م  یدر قصَّه از زبان انسان به زندگ  مُطرب

 چگونه است؟  ی زندگ یام با تو ا به عنوان انسان که هستم و رابطه   دانمینم

 سکوت کنم؟  ای میچگونه به تو خدمت کنم؟ در وصف تو سخن بگو  دانمینم

 هستم؟  ریذهن اس  ییِدر جدا ی و گاه نمیبی تو جدا نم مستِ حضورِ تو هستم و خود را از   ی چرا گاه  دانمینم

 ۷0۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَثَن؟  ای یندانم که تو ماه من

 ز من؟  ی خواهی ندانم تا چه م من

 ۷0۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که چه خدمت آرمت؟  ندانمیم

 در عبارت آرَمَت؟  ایزنم  تن

 : بُت وَثَن*

 زدن: سکوت کردن  تن*
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 ۷0۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از من جُدا   یست یعجب که ن نیا

 من کجاام؟ تو کجا؟  ندانمیم

 ۷0۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کَشی که مرا چون م ندانمیم

 ی کَشی در بَر، گاه در خون م گاه

 ۷0۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لب در ندانم باز کرد نیهمچن

 ساز کرد  ندانمی م  ندانم،یم

را. مطربِ جانِ هر انسان در درونِ    یرا و نه ارتباطش با زندگ  یبشناسد نه زندگخود را   تواند ی انسان با ذهن نه م   پس 

. انسان  یذهن  یِهادانم میاست، آشناتر از همۀ    ک یآشنا و نزد  یااست، نغمه  دانم نمی  نغمۀ   که  مطرب  سازِاوست و نغمۀ  

 .  شناسدیساز را م  نیا ی در درون نوا

را دارد.    ستیکه ن  یزیآن چ  ی نف   یی خودش را ندارد. فقط توانا  لیو وجود اص  یدرک زندگ   ییاصل انسان با ذهن توانا  در

  دانم ی. نمستمی متحرک در ذهنم ن  رِیتصاو  ن یا  ستم،ی ن  یفکر  ی الگو  نیمن ا  ی عنیال کردنِ ذهن است.    یذهن به معن   یِ نف

  ف یتعر  یعنیانسان با ذهن،    فی. تعرستمیشده از انسان ن  ساخته  شیاز پ  فِیهستم، با ذهنم به دنبال تعر  یچه کس 

 . کنمی نم  فیتعر یفکر  ای ییالگو چ ی. پس خودم را با هستین ریپذخداوند با ذهن که امکان  ای ی زندگ
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که در ذهن   یجمع  ای فردی گذشتۀ   ام،ی و اجتماع   یفرد  یشغلم، نقشها  التم،ینژادم، افکارم، تحص تم،یاسمم، جنس من

و   دیبا  ای ی و هر قضاوت ندیبدآ ای ندیچه خوشا  ی ذهن ی . هر الگوستمین  یگرید ی ذهن  فیو هر تعر ام،ی تصور ندۀ یدارم، آ

ناظر قادر به    دی هست که آگاه باشم که من با دمن باشد. مهم    تی هو  تواندی است و نم   یبرخاسته از من ذهن  ،یدینبا

 هستم. ی ذهن یالگوها  نیا ی نف

به زنده شدن    ی عنیصدق باشد به اثبات    ی و از رو  لیو اص  ی قیال کردنِ ذهن، اگر حق  یعنی  دانمینم  نیا  دیگوی م  موالنا

  ی انسان خودش را با ذهنش و محتوا  یتا وقت   یعنی.  رمدی اثبات از تو م   ینکن   یتا نف   دیگوی . م رسدیم  یانسان به زندگ 

 . شودی بداند، حضور از انسان دور م  یک ی اشی ذهن

  ش یبر خو  یاریشدن هوش  میقا  ایاثبات    گاهیانسان را بر جا  ،یذهن  یاریذهن و هوش  ی است که با نف  یطرحِ زندگ   نیا

  ن یدر هم ندیآی م  شی انسان پ  یتوسط قضا برا رون یکه در ب ی در درون و هم اتفاقات یذهنمن  یبیبرساند. هم روند تخر

با    ی. من ذهنردیگی م  تیو از آن هو  پنداردی م  قتیذهن آنرا حق  دِیکه انسان با د   یزیآن چ  یراستا هستند، در جهتِ نف 

 .  خواندی آگاه کردن انسان م یخودش را برا نفی در اصل دارد نغمۀ   آوردی م  شیانسان پ ی که برا ییدردها

 یاریهش  یوقت  ی عنی.  کنمیزنده م  ی زندگ  یسازِ وجود انسان را به نواختن نوا  ،یمن با نف   دیگوی م   یاز زبانِ زندگ   موالنا

انسان به راز و مقصود    ،یو در لحظه مُردن به من ذهن  ردیمی م   یجسم  یاریجمع شد، او به هش  تهایانسان از همه ذهن

 شود ی زنده م  اشی اصل 

 ۷21 بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 تو   یِاز نف  شی اثبات پ رمدیم

 ز اثبات بُو  یکردم تا بَر ی نف
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 ۷22 بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 ساز را  نیا ی نوا آرم به نف  در

 راز را دیمرگ گو ،یریبم چون 

 سپاس و احترام  با

الدن از کانادا 
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 با سالم 

 20۵0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یاز خر  یسَجده کرد  یگاو  شِیپ

 ی سحرِ سامر  دِ یعقلت ص  گشت

 20۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ز نورِ ذُالْجالل یدیدزد  چشم

 ضاَلل  نِیجهلِ وافر و، ع نْتیا

 20۵2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 که تو راست   نش یبر آن عقل و، گُز  شُه

 تو کانِ جهل را کُشتن سزاست  چون 

 20۵۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بانگ کرد، آخِر چه گفت؟  نیزر گاوِ

 همه رغبت شگُفت  نیرا ا کاحمقان

  ی . زندگدهندی انتخاب نشان م  ن یا  ۀرا دربار  ی لحظه و نظر زندگ  نی انتخاب ما در ا  ی روشنحضرت موالنا به   ات یاب  ن یا  در

من    تیو ابد  تیانهی و به ب ی از جنس من هست  یاقرار کن  ،یکه فضا را باز کن  یانتخاب را دار  نیلحظه ا  نیتو ا د یگویم

 را گلستان کنم.  رونتیتو فکر و عمل کنم و درون و ب قیاز طر  من یکه بگذار یانتخاب را دار نی. ایزنده شو
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  م یتعظ  یذهنگاو من  شیپ  ،یاصل خودت را بپرست  کهنیا  یجابه   ،ی من را بپرست  کهنیا  یجابه   تیخر  تیاز شد  منتها

 .  یدان ی م ی ذهن ریتصو نی خودت را هم ،یکنی دار م لحظه نشان  نی. خودت را ایپرستی و آن را م  یکنیم

 20۵0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یاز خر  یسَجده کرد  یگاو  شِیپ

 ی سحرِ سامر  دِ یعقلت ص  گشت

پرستش    ۀ. نشانیکنی و حسادت م  سهی مقا  ،یداد  ل یاست که خودت را به جسم تقل  نیگاو ا  نیا  دنیبارز پرست  ۀ نشان

 است.  لحظه گرفته  نیمثل خشم، ترس، غم تو را فلج کرده و قدرت عمل تو را در ا ی جانات یاست که ه  نیگاو ا

واضح    ۀ . نشانستیدر آن ن  ی نو شدننوبه   چ یلحظه است که ه ن یبودن فکر و عملت در ا یگاو تکرار ن یپرستش ا  ۀجینت

 .  گرید یهااز انسان یی و جدا  یاز زندگ  ییاز اصلت، جدا   ییاست، جدا  ییگاو جدا  نیپرستش ا

  ک ی گاو هر لحظه    ن یاست. اشده   یسحر سامر  د یاست که عقلت ص  ن یا  یذهنگاو من   ن یا  ش یسجده کردن پ  حاصل 

  گر ید  ند،یبی چشم عدمت نم  گر ید  ، یشوی بعد از آن سحر م   ،ینیبی آن م  ق یو تو از طر  زند یچشم عدم تو م  ی رو  ی نکیع

 . شودی عقلت دنگ م  گر ید شود، ی گوش دلت نم

.  یفکر و عمل کن  یبا نور زندگ   یفضا را باز نکرد  ،یدیخاطر اتفاق افتاد که تو از نور ذُالْجالل چشم دزد  نیبه ا  هان یا  ۀهم

هستند. کدام    ی قو  ی ل یکلمات خ  نی. ایشوی ضالل م  ن یفراوان و ع ی عن یدچار جهل وافر    ینیبی نم   ی حاال که با نور زندگ 

 م؟ یجاهل هست اریبس  اریو بس میهست ی گمراه ن یما در ع یذهندر من میکنی از ما باور م کی

 20۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ز نورِ ذُالْجالل یدیدزد  چشم

 ضاَلل  نِیجهلِ وافر و، ع نْتیا
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  ۀ واسط و به   ینازی به آن م  قدرن یکه ا  یعقل جزو  نیا  دیفرمای اما حضرت موالنا م  داند، ی خودش را عقل کل م   یذهنمن  هر

است،    یاست، خود گمراه  یگمراه   نیع  ن یا  ،یکنی م  سه یمقا  گرانیخودت را با د  ای  یدان ی برتر م  گران یآن خودت را از د

 .  یهم هست گرانیو تازه راهبر د  یهست که در راه  یوهم  نیاما دچار ا ،یتو گم شد

و از »نورِ    یکه قدم اول را درست بردار  ی انتخاب داشت  یی لحظه توانا  نیکه ا  یی عقل و قدرت انتخاب تو. تو نیبر ا تُف

  ن ی. تُف بر ایمعدن جهل   ، یبود، کان جهل   شیهاگرفتن حرف   یو جد  یذهناما انتخابت گاو من   ،یذُالْجالل« برخوردار شو

 . رودیآن م یسازو دنبال ذهن و مسئله  کندی را رها م ییفضاگشاچون   ی دولت ریلحظه شمش  نیکه ا یقدرت انتخاب 

 20۵2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 که تو راست   نش یبر آن عقل و، گُز  شُه

 تو کانِ جهل را کُشتن سزاست  چون 

مقابلِ  و در   شودیها مسحر آن   گذارد،ی را در مرکزش م   های دگیعدم کردن مرکز، همان  یجالحظه به   نیکه ا  یهرکس

  ک یحقش است برود در   یعن یکشته شدن است؛  ستهیو شا  دهدیرا نشان م ی جهل و نادان تینها کند،ی م م یها تعظآن

در کدام    م،یهزار غم دار  یجز غم زنده شدن به زندگ که به   ییما  ستیهم مهم ن  یزندگ   ی و برا  رد یدر ذهن بم  ،یدگیهمان

 . می ریمی م  یدگیهمان

  زند،ی حال که بانگ کرده، مدام حرف متابه   یذهنمن  نیا  ن،یگاو زر  نیآخر ا  دیفرمای م  کند،ی موالنا تعجب م   حضرت

من بدترم چه    ایجز من بهترم    ت،یجز ناله و شکا  یذهناست؟ منبه گوش برسد، چه گفته   یزندگ   یصدا  گذاردی نم

دارد؟    یچه حرف  یسازو مسئله  یسازجز دشمن یذهنمن  د؟یگوی چه م  گرانیمدام ما و د ریجز تحق   یذهنمن د؟ یگویم

 دارد؟   یچه حرف   یی جدا جاد یجز ا یذهنمن
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 20۵۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بانگ کرد، آخِر چه گفت؟  نیزر گاوِ

 همه رغبت شگُفت  نیرا ا کاحمقان

 قدرن یاند، اکه در ذهن به خواب فرورفته  ی احمقان  نیکه ا  دیگوی آخر چه م   یذهنگاو من   نی ا  پرسد ی موالنا م   حضرت 

نه. پس چرا ما    کند؟ی م  یکار  یی درد و جدا  جادیمگر جز ا  ن یهستند؟ ا  شیهاگرفتن حرف   ی و جد  دنیراغب به شن

 مُنزل است؟  یما وح  یذهنمن یهاحرف میکنی م ر چرا فک م؟یریگی م  یافکار خودمان را جد  قدرنیها اانسان 

  ی از کجا ناش  گرانیافکارمان به د  لیو تحم  گریبه فکر د  یاز فکر  دنیگرفتن افکارمان، پر  یجد   یما برا  لیتما  همهنیا

  ی چه خدمت ایبه ما گفته   یارزشمند زیحال چه چتابه  نیگاو زر نیکه ا  میفکر کن خواهدیحضرت موالنا از ما م شود؟ یم

 م؟ یریگی م یرا جد  شیهاو حرف   مشیپرستی م م،یطرفدار او هست طور نیبه ما کرده که ما ا

از تهران   لدایبا تشکر 
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زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در  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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