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792 پیغام عشق قسمت رخانم بها  

 گنج حضور  919شمس، موضوع برنامه   وانی د 472خالصه شرح غزل 

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ما ز خواب کاهل و مشغول خاست  کالبدِ

 به رقص آوَرَد کاهل ما را کجاست؟   آنکه

کاهل    ۀ شد تیهوهم   یاریهش  ک یصورت  و سپس به انسان به  وان یتکامل از جماد به نبات از نبات به ح  ریما در مس  یاریهش

خودش را در ذهن حفظ کند   ت یحالت و وضع  نیا خواهد ی قدر تنبل است که ماست و آن شده   داریو مشغول از خواب ماده ب

به خودش آگاه    فرمی ب  یاریعنوان هشزودتر به   هرچه   دیبا  ست یهست که متوجه ن  شیهاو فکر   های دگیو چنان مشغول همان

 .و زنده شود 

  یی رویو ن  یببرد کجاست؟ آن انرژ  نیبرا از   یذهنمن   یِرقص درآورد و کاهل ما را به   ۀدیهمان  یاریهش  تواندی که م  یکسآن

  رش یو پذ  ییگشادر درون ما با فضا   رویآزاد کند کجاست؟! آن ن  های دگ یرا از بودن در ذهن و  همان  یاریهش  تواندی که م

 .دهدی ذهن خودش را نشان م  یِفکرها و خاموش   گرفتنن  یو جد  لحظهنیاتفاق ا وشرط دیقی ب

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دل بردَرَد  ۀ به رقص آوَرَد پرد  آنکه

 او خود جداست  دنِ یکند، د ش یِهمه بو نیا

صورت حضور ناظر تماشاگر ذهن  و به   کندی به فکرها جدا م   دنیآورده و از ذهن و چسبرا به رقص در  یاریهش  کهی کسآن

در    شود ی و باعث م  گرداندی و دردها پاک م  های دگ یو دل انسان را از همان  دَرَدی را م   های دگ یهمان  ۀپرد   کهیکسآن   گرداند؛یم

  قیبلکه  فقط از طر  ست ین  ریپذامکان   یذهن  یهاو روش   ی او با چشم حس   دنیست. دی خدا را حس کند زندگ  ی بو  یزیهرچ

 .ردیگی صورت م یاریاز هش یاریو آگاه شدن هش ییگشافضا 



   

  

 

792 پیغام عشق قسمت رخانم بها  

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خلقان ز عشق، جنبشِ عشق از ازل   جنبشِ

 هوا از فلک، رقصِ درخت از هواست  رقصِ

عشق    نیکز عدم فکر و عمل کرده و اشده و مرگشوده   یاساس فضاها برآن   جُنبند،ی عشق م  یرو یگشا با نفضا   یهاسان ان

  ت ینفسشان به کار و فعال  یهاهوا و خواسته   ۀلی وسبه   یذهن  یها. در مقابل من دیآیمها به ارتعاش در خداوند در آن   ۀ لیوسبه 

در درون    یتحوالت   دهد،ی جود آمده و شاخ و برگ درختان را تکان مآسمان به   راتییطور که هوا از تغ. همانشوندی مشغول م 

ساطع شده که شاخ    یانرژ  کیو از آن    ردیگی و فکرها صورت م  های دگ یهمان  راتییانسان و در آسمان ذهن براساس تغ

 .شود ی فکر و عملش م  یو مبنا دهدی چهار بُعد انسان را تکان م 

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چو شد از عشق گرم، رفت ز دل ترس و شرم   دل

 اژدهاست  یکیعشق   ن، ینفَسَش آتش  شد

  یشده و دلش با گرما یاز جنس عشق و زندگ  دیگشای م  اش ی زندگ  یهات یانسان فضا را در اطراف اتفاقات و وضع  ی وقت

 های دگیهمان  راتییاز تغ  گرید  روند،ی کنار م  یاقتیلی مثل ترس، شرم و ب   ییدردها  کند؛ی و دردها را ذوب م   گردد ی عشق گرم م

شده،    یدر او جار  یزندگ   نِ ی. دَم آتشداندی زنده شدن به خدا م   ستهیو شا  قیو خود را ال   ترسدی ها نمدادن آن   و ازدست 

  ست یی حالت عشق مانند اژدها ن یدر ا دهدی را م های دگیهمان و انداختن   ییو به او قدرت شناسا  سوزاند ی را م های دگیهمان

 .بلعد ی را م  اش ی ذهنکه من

 

 



   

  

 

792 پیغام عشق قسمت رخانم بها  

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خت یجان در قدح دوش اگر دُرد ر  یِساق 

 ما جمله صفا در صفاست  یِّساق   یِدُرد

و    ختیشراب ناخالص در قدح مرکزمان ر  یدانست و مقدار  یرا ضرور  یذهنمن   جاد یما ا  یبقا  ی خداوند در ابتدا برا  اگر

و ارتعاش    ییگشافضا   ت یزود با استفاده از خاص  یلی خ  دیاما ما با  می بمان  ی جهان باق  نیشد تا در ا  دهیهمان  مانیاریهش

اصل خود باز    یو به صفا  میشدی و از جنس خدا م   میکردی برده، آن را رها می پ  یذهنبودن من  یو مادر به موقت   پدر   ی عشق 

نبا  .میگشتیم ا  یذهنمن  دی]ما  تا  ادامه م  نیرا  با واکنش، مقاومت، قضاوت، گله، شکا   میدادیدرجه  ا  تیو  درد    جادیو 

  ی اریتا آب هش  می دادی اجازه م  ضاوت و عدمِ مقاومت و ق  ییگشابا فضا   دی. بلکه بامیکردی را آلوده م   مانیاریهرلحظه هش

 شود.[ جدا   های دگ یاز روغن همان

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حالل و حرام  ست ی غالم ن  یعشق ا ۀ باد

 آر جام، بنگر نوبت که راست   شیکن و پ پر

عشق ارتعاش    یبه انرژ   تو  شده و   ی شده درونت جارگشوده   یشراب عشق از فضا   یی گشای فضا را م  یجوانِ پُرکار، وقت   یا

  یشراب زندگ   نی خوب و بد کرد. ا  ی جهاننیا  یهارا مانند شرابآن  توانی نم   شراب عشق حالل و حرام ندارد،   نیا  ؛یکنیم

نوبت    نیرا از عشق پُر کن و آن را در جهان پخش گردان و بب  اَتیاست. تو جامِ وجود   د یو مف  یهمه باشندگان عال   یبرا

 .تو اصرار نکن   ستی هنوز آماده ن یو به خدا زنده شود؟! اگر کس   ردیجام شراب را بگ نیا   تواندی است و م  ی کس چه 

 

 



   

  

 

792 پیغام عشق قسمت رخانم بها  

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دلِ پاکِ تمام، بر تو هزاران سالم یا

 تو راست  یخوب   ۀخوبان غالم، جمل ۀ جمل

هزاران سالم و درود بر تو باد. تو به منظور و مقصود    ،یاو دردها پاک شده   های دگ یکه تماماً از همان  ی دلِ یمرکز عدم، ا  یا

ا به  زنده   نیآمدن  انسان یاشده   جهان  همه  بند.  و  غالم  کارگر  دیبا   و  هستند  تو  ۀها  از    یمانند  مرکزشان  تا  کنند  کار 

تر دل انسان پاک و هرچه که    شود ی م   یاز تو جار  ک ی ن  یساختارها  ها،ی که همه خوب چرا    ؛ پاک شده و عدم گردد  های دگیهمان

 .خواهد بود  تربایز رون یشود انعکاس آن در ب

 472 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دل: هوش دار  د یگو ار،ی شِ یکنم پ سجده 

 هاستجان در سجود، جانِ همه سجده  دادنِ 

  شنوم ی قلبم را م   ی گهان ندانا   شوم ی م  ی اله  یخواست و قضا  م یو تسل  میگشای لحظه م   نیفضا را در اطراف اتفاق  ا  من

ها است.«  و انداختن آن   های دگیهمان  یی شناسا  ،یذهن: »حواست باشد، جان و جوهر سجده کوچک کردن من دیگوی که م

و سجده    یرا نگه دار  یذهنمن  دیتو نبا.  آزاد خواهد شد  های دگیاناز هم  یبه درجات   اتیاریتو درست باشد هش  میاگر تسل

مع به  را  کارها  یناکردن  دادن  آ  یانجام  و  عبادات  انجام  کردن،  احسان  سجد یبدان   هانییخوب،  به    ی قیحق  ۀ.  مُردن 

 .ست یذهنمن

 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو



   

  

 

792 پیغام عشق قسمت رخانم بها  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 919: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

792قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 گنج حضور، بخش اول  919شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1۶٠٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یبُدم غافل به شغلِ قال و ق من

 لیثق ی رنج نیچن در باطن  بود 

ها فکر و  ها در مرکزم بودم، پس بر اساسِ آن و قرار دادن آن   زهای شدن با چ  دهیمشغول همان  ،یجسم   یاریبا هش  من

چه درد و رنج    کار،نیبا ا  کهن یذهن بودم، غافل از ا  ل یمشغول قال و ق  گر، یبه فکر د یاز فکر دنیو با پر  کردمی عمل م

 .کرده بودم جاد یدرونم ا  ینیسنگ

 1۶٠4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی به جد مشغول باشد آدم چون 

 ی رنجِ خود باشد عَم  دِیز د او

  جاد یا  های دگی همان  نیکه ا  یاز درد و رنج   ند،یها ببمشغول باشد و برحسب آن   های دگیبه همان  یطور جدانسان به   هرگاه

 .ندیبی ها را نم و آن  شود ی غافل م کنندیم

 1۶44 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد ییزمان دل را دگر را هر

 بُوَد   ییاز جا  کی ل ،ینَه از و آن

 .است  یدگیهمان  کیبلکه از طرفِ    ستین   یخودش را دارد که از طرف زندگ  یرا  و  حکم  هرلحظه  انسان  ۀشد   دهیهمان  دلِ

 



 

 

 

792قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 1۶4۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل  یِبر را   یشو من یچرا ا پس 

 آخِر خَجِل؟  یتا شو یبند  عهد

و عهد    یکنی م   نانیاطم  اتی ذهندل و من   تِیاست[ پس چرا به اظهار نظر و هدا  نیشده چن  ده ی]حال که ذات دل همان

  ؟ یو به درد برس   یسر شرمنده شوتا آخر  ،یحرکت کن های دگ یکرده، درجهت همان یرویکه از او پ یبندیم

 1۶4۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حکم است و قَدَر   رِیهم از تأث نیا

 حَذَر  ی و، نتوان  یّنیبی م چاه

و   یریجلوِ خودت را بگ یتوان ی باز هم نم   زهایشدن با چ دهیو همان یجسم   یاریهش  انیبا وجود دانستن ضرر و ز  کهنیا

تا از    ، یباز کن  ی کاف  ۀ انداز فضا را به   ی توانی هنوز نم  را یاز حکمِ خدا و قضا و قدر است ز  ی ناش   ،یبا درد آگاه شو  دیبا

و در چاه    یاز او دور شو  ی توانی اما نم   ینیبی را م   ی طورِ مثال چاهکه به   ه گونهمان   ی فکر و عمل کن  ی خرد زندگ   قیطر

 .[ یو حزم عمل کن یی با فضاگشا ،یذهنمن جاناتیخشم، ترس و ه یجابه  دی. ]پس بایافت یم

 1۶۸7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شی ن نیسبب ا  دانمی : م گفت

 را  شی من گناهِ خو شناسم یم

ها به مرکزم و آوردن آن   یماد  یزهایشدن با چ  دهیو گناهِ خود که همان  دانمی را م   میو دردها  ش ی ن  نیا  ل ی: من دلگفت

 .شناسمی است، را م

 



 

 

 

792قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 1۶۸۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او   مانِی اَشکستم حرمتِ  من

 بُرد دادِستانِ او  نمیمی پس 

 سوگند ن،یمی: جمع مانِیْاَ*

 : دست راست نیمیَ*

  دهد،ی که ذهن به من نشان م   یزیخواستن از چ  یلحظه و زندگ   نیدر مرکزم، نه گفتن به اتفاق ا   زهایبا قرار دادن چ  من

مرکزم را عدم کند،    خواهدی م  که   عدل   ۀ اجراکنند  یرویمرتکب گناه شدم و حرمتِ سوگندِ خداوند را شکستم، پس ن

 .دست راست من را فلج کرد و بُرد

 1۶۸9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکستم عهد و، دانستم بَدست  من

 جُرأت به دست   یِآن شوم   دیرس تا

که در روز الست با    یمان یوجود آورده، پفکان به قضا و کُن   قیلحظه که خداوند از طر  نیبا اتفاق ا  زهیبا مقاومت و ست  من

جرأتِ قرار دادن جسم در   نیا  یِاست، شکستم تا باالخره بدشگون  ی کار بد دانستم ی م کهی حال خداوند بسته بودم را در 

امکان من که همان    نیبزرگتر  کهی طورو آن را فلج کرد به   دیاستم رسها، به دست رخواستن از آن   یمرکزم و زندگ

 .از من گرفته شد  ست یو خرد زندگ یاریهش

 1۶92 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رواست که او دانست، او فرمان وآن

 کجاست؟  دنیچیخدا سامانِ پ با



 

 

 

792قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

از    رفت،یلحظه را پذ  نیاتفاق ا  یی لحظه با فضاگشابه خدا باشد و لحظه   د یکرد مرکزش فقط با  یی که شناسا  یکس   آن

است،    رییکه هرلحظه در حال تغ  یو قدرت پوشال   یذهنرواست. انسان چطور با عقل ناقص من و فرمان  ی جنس زندگ

گرفتن با خدا    ی سامان و نظم کشت  ،یذهنکه من با منن یا  نک یگرفتن با خداوند را دارد؟ ]پس ع  ی و نظمِ کشت  ییتوانا

 .[ یروا شومقاومت و قضاوت را صفر کن تا فرمان ییو فضاگشا میو هرلحظه با تسل  اوریرا دارم، در ب

 2۵1۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م؟یبر اسباب از چه دوخت  چشم

 م یچشمان، کَرَشم آموختز خوش  گر

 ی حضرت حق تعال  یِجالل  یِ ل: مخفّف کرشمه، ناز و غمزه و اشاره به چشم و ابرو؛ تجّ کَرَشم*

  م،یگرفت  اد یبا مرکز عدم و چشم خدا را    دنیدرست د  نند،یبی م   یزندگ   دِیچون موالنا که با دهم  ی چشمان از خوش   اگر

 م؟یپری م گریبه فکر د یعلت و معلولِ آن، از فکر  نیو قوان یسازسبب   قیچرا به ذهن رفته و از طر  گریپس د

 2۵1۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر  یبر اسباب، اسباب  هست

 سبب منگر، در آن افگن نظر  در

  ن ی که خداوند است، قرار دارد. بنابرا  یگر یسازِ دسبب   ک یدرونِ    باشد،ی م  یذهنکه برحسبِ من   یسازسبب   ستمِیس  هر

 .نگاه نکن بلکه به خداوند نگاه کن   یذهن یهادر سبب 

 2۵17 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در قطعِ اسباب آمدند  ایانب

 زدند   وانیبر ک  شی خو  معجزاتِ



 

 

 

792قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 .آسمان رساندند ۀمرتب نیتری زدند: به عال  وان یک بر*

  ن یعلت و معلول ذهن نروند و در ا  نیبه خدا به قوان دن یرس یبدهند تا برا ادیها آمدند که به انسان  نیا ی برا غمبرانیپ

  نک یغلط، قرار دادنِ ع دِ ید ل یکه دل دیگوی ها مموالنا به انسان  کهیطورد را به درجه اعال اجرا کردند، به راه معجزات خو

از    دیاست که با  یهر انسان   تیمسؤل  یسازسبب   نکیو درآوردنِ ع  یی . ]شناساتچشم عدم اس  یذهن بررو  یسازسبب 

 موالنا استفاده کند.[  اتیو خواندن و حفظ کردن اب  یی به نام فضاگشا یابزار

 2۵2٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قرآن هست در قطعِ سبب  جمله 

 و، هالکِ بولهب  شیدرو عِزِّ

به فکر    یدر ذهن نپرداخته و از فکر  یسازها به سبب است، تا انسان ذهن آمده   یسازقطع سبب   یقرآن فقط برا  کلِ

  ۀکنندکوچک شده و هالک   اش ی ذهنبه منانسان فضاگشاست که نسبت   یِ امر موجب جالل و بزرگ  نینپرند، هم  گرید

 است.[ شده   فیضع  اش ی ذهنمنست که ا   یکس  شی و درو یذهناست. ]بولهب نماد من  یذهنمن

 2٣1٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیخلق، جز اسباب ن  بندِچشم 

 ست ی که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر

چ  چشم را  مردم  نبسته  یسازجز سبب   یزیعدم  و هذهن  به سبب انسان   جاناتیاست. حال  دارد،    یبستگ   یسازها 

گذاشته و به واکنش    یریها تأثآن   یرو  توانند ی کنند، اسباب نم  ییلحظه فضاگشا  نیاگر در برابر اتفاقات ا  کهی درحال

 .ستی خداوند ن اران یرد جزو یسبب قرار بگ ریهرکس که تحت تأث دیگوی وادارند. موالنا م 
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 1۶2۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 میعلّت است و مُستق ی من ب کارِ

 م یسَق ی نه علّت، ا رمیتقد هست

 ماری: بمیسَق*

 یهاعلت   قینه از طر  کنمی از درون تو کار م  میطور مستقفکان، به قضا و کن  ق ی:[ من از طردیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ 

  ی نه علل ذهن  ی فکان من توجه کنقضا و کن   ر،یبه تقد  د یبا  ، یمبتال هست  یذهنمن   یماریکه به ب  ی انسان   ی پس ا  ،یذهن

 .خودت

 1۶27 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خود را بگردانم به وقت  عادتِ 

 بنشانم به وقت   ش،ی غبار از پ نیا

و از    گردانمی به حضور برم   یذهنو صبر، به وقتش عادت خودم را از من  یی [ با فضاگشادیگوی م  ی ]موالنا از زبان زندگ

و رفتن به ذهن    یساز. ]عجله موجب سبب کنمیو دردها را از مرکزم پاک م  هایدگیفکان، غبارِ همانقضا و کن   قیطر

 .[ ردیگی حضور، صورت م  یاریبه هش یذهنمن  زا  لیاست که تبد  یی. تنها با صبر و فضاگشاشودیم

 1٣44 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ریبپذ او جان دَهَدَت، رو ز نَفَخْتُ  ِ دَم

 ست، نه موقوفِ علل ا  کون یفَاو کُنْ   کارِ

 دم ی: دمنَفَخْتُ*
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باز کن و بگذار دمِ شفابخشِ زندگ   فضا صورت  را به   یسازو سبب   یدگیهمان  یها نک یوارد چهاربعدت شود و ع  یرا 

(  دمینفختُ )در تو دم  ۀیرا از آ  نی. برو ای شو  ل یشده از چشمت بردارد تا مرکزت عدم شده، به او تبدگشوده   یفضا

 .ستین  یشود و موقوف علل ذهنیفکان انجام مقضا و کن  قیکه کار خداوند از طر  ریبپذ

 1٣۸1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَهَد از المکان ی قدم بر و  حق،

 فَکان او ساکن شود از کُنْ   آنگه

فکان که فارغ  کن  فرمان قیموقع از طر  همان  گذارد، ی به مرکز انسان م  ییکتای  ی را از فضا  ش یصورتِ عدم پابه   خداوند 

  گر یبه فکر د یاز فکر   دنیاز پر ی ناش یو ذهن و دردها شودی بشو پس م دیگوی است، م یاز هرگونه علت و سبب ذهن

 و علت.[  یسازسبب   قیاز طر یذهنمن کند،ی فکان کار مقضا و کن   قیاز طر ی . ]زندگشودی خاموش م

 2۶7٠ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گُسترد بهرِ ما بِساط  حکمِ

 انبساط قِ یازطر دیی: بگوکه

 انندِ فرش و سفرهم  یگستردن  زِی: هر چبِساط*

برا  حکم را  و گفت در هر وضع  یو فرمانِ خداوند، بساطِ رحمت  م   یت یما گسترد  از    یجا به  د،یریگی که قرار  استفاده 

  ق یو از طر  می ایتا من به مرکزتان ب  دیو انبساط استفاده کن  ییاز فضاگشا  ها،ی دگ یاز همان  ی ناش  جانات یذهن و ه  یابزارها

 . شما فکر و عمل کنم
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 1717 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یها ز پکرامت  نیای تو را ب من

 ش یاز ذاتِ خو ی دادَم  یتسلّ  خود 

  ی به چشمت بزن   ی دگ یو همان  یسازسبب   یهانک یو ع  یبشو  یوارد جهان ماد  کهنی:[ قبل از ادیگوی ]خداوند به انسان م 

از آن  امنو  تو تسل  ،یری بگ  تیها حس  به  از ذات خودم  آرامش م  ی من  ندادمی و  ]اکنون  را    های دگیهمان  ی توانی م  ز ی. 

 .[ زمیبه جانت بر ارهرا دوب تمیقدرت و حس امن  ت،یتا عقل، هدا یندازیب

 171۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دادمت شان یبهرِ ا کرامت  نیا

 چراغ از بهرِ آن بنهادمت نیو

  ن ی ام تا با ابه تو داده  لیدل  نیرا به ا  تمینهای خودم و چراغِ زنده شدن به ب   ت یو حس امن  یاز تسل   یمندکرامتِ بهره  نیا

و برکاتم را به    ی کمک کن  اند ده یکه هنوز به حضور نرس  ییهاانسان   ی کائنات، حت   ۀ یو به بق  ی چراغ، جهان را روشن کن

 .یزیجهان بر نیا

 1719 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کز مرگِ تن  ییاز آن بگذشته   تو

 بدن یِاجزا  قِیوَز تفر ، یترس

  ی توانی تو م  ،یبه آن بترس و مردن نسبت   ی ذهنمن  ی و انداختن اجزا  یی که از شناسا  یاحالت گذشته   نیانسان، تو از ا  یا

 .ینداشته باش ی هم ترس یاز مرگ جسم  یو حت یخود زنده شو ی خداوند و ذات اصل تینهای به ب
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 172٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در همآن  شانیپنداشت کا  یهم  او

 و وسواس و گُمان  فندیو تخو وهم

فکر    یذهنیهاطور که من همان   بردند،ی م  سربه   شک  و  ترس  وهم،  ۀکه جادوگران هنوز در سلط  کردی گمان م  فرعون 

که    دانند ی و شک و گمان هستند و نم  گریبه فکر د  یاز فکر  دنیپر  ذهن،  توهم  ۀ چنان در سلطکه مردم هم   دکننیم

  گریبه فکر د  یاز فکر   دنیتوهم و ترسِ پر  ۀاز سلط  هممکن است ک  یمعمول  یهاانسان   یمثل موالنا و حت   یاشخاص 

 .اندصورت اجبارگونه و شک و گمان رسته به 

 1724 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ترس   ف یبُوَدشان لرزه و تخو که

 نَفْس  داتِ یها و تهدتوهّم  از

 : ترساندن فیتخو*

ناح  ییدهایتهد  ایو    یروان   یهانَفْس: منظور وسوسه   داتِ یتهد* آنان    یۀاست که از  فرعون نسبت به شکنجه و قتل 

 .گرفت صورت

. همانند  اُفتدی به شکنجه و قتل، از ترس وجودشان به لرزه م   دیکه جادوگران بر اثر توهم و تهد  کردی فکر م  فرعون 

  ی ذهن. ]اگر من ترسندی زده، م   شانِ یاریبه چشمان هش  یذهنکه من  ی وهم، ترس و شک  یهانک یکه از درآوردن ع  یکسان

  د یتهد  نک یع  د یتوانی م   ترساند، ی بر چشم عدمتان گذاشته م  که   ییهاک نیصورت فرعون شما را از درآوردن عهنوز به 

 .[ دیقدرت خداوند را بزن  نکیو ع دیرا از چشمتان بردار یذهنمن
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 172۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند رَسته شانیکا دانست ی نم  او

 اندنورِ دل بنشسته  ۀ چیدر بر

و خود را از وهم و ترسِ    افتهی  ییچون موالنا از دام ذهن رهاهم  ییهاانسان   دانستی است، نم   یذهنکه نماد من   فرعون

 .کنندی فکر و عمل م  یو بر اساس خرد زندگ  نورِ دل عدم نشسته  ۀ چیها با مرکز عدم بر دراند، آن آن رها کرده

 1741 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و زانواَش نلرزد هر دَم پا

 ؟ ی دارد او از هر غم یتُرُش ک  رو

که    ی و غم   یمرادی و از هر ب   لرزدی پا و زانواش نم   های دگیکه فضا را باز کرده، هرلحظه از کم شدنِ همان  ی انسان  پس 

با خرد   ی تا زندگ دیگشای بلکه فضا را اطراف آن م  گردد، ی رو تُرُش و عبوس نم  دهد،ی فکان سر راهش قرار م قضا و کن

 .کند تیکل او را هدا

 1742 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میستی فرعونا که ما آن ن زیخ

 میستی ب یو، غول  یّ به هر بانگ که

هر    ادیکه با فر  میستین  ی و آن کس  میخوری تو را نم   بیفر  گریبه فرعون گفتند: بلند شو و برو دنبال کارت، ما د  جادوگران

  ی ذهنمن  یادهایو فر  دهایطور که انسان زنده شده به حضور به تهد. همانمیریبگ  شیدر پ  و راه غلط را   میبترس  یغول 

 . کندی نم  ی توجه 
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 174۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از تَن وز مِزاج  دیاز تجر خوشتر

 جیگ  الهامِی فرعونِ ب  یا  ستین

 ی از بدنِ مادّ دنی: مجرّد شدن و ره دیتجر*

ا  جادوگران نادان که از زندگ  یبه فرعون گفتند:    ،ینیبی و دردها م  های دگ یو برحسب همان  یریگی الهام نم  ی فرعون 

قانون جبران و مردن    تیچون خشم، رنجش، توقع، عدم رعاهم  ،یذهنمن  یهات یبهتر از رها شدن از خاص  یزیچچیه

 .ستین یذهنبه من نسبت 

 های دگیآلوده است و برحسبِ همانکاهل ماست که از خوابِ ماده برخاسته و هنوز خواب یذهنفرعون نماد من  نجایدر ا[

 ].ندیبی و دردها م

 17۵٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهم نش یقدم را از سرِ ب هر

 عِثار و، اوفتادن وارَهم از

 : لغزش عِثار*

  ی فضا قیقدم را از طر  نیهستم که ا نیو ناظر ا   دارمی برحسب عدم برم  دنیدر جهت د ارانه یقدم را با حزم و هش هر

زندگ گشوده خرد  با  طر  ا ی  دارمی برم  یشده  من   یفضابند  قیاز  انقباضِ  بنابرایذهنو  دام    نی.  در  افتادن  و  لغزش  از 

 .در امان هستم  های دگیهمان

 

 



 

 

 

792قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 ۸٣4 تیب  دفتر سوم،   ،یمثنو ،یمولو

 حق که بندگانِ جفتِ عَون   گفت

 و هَون رانندی آهسته م  نیزم بر

 ی آسان  ،ی: نرمهَون*

  میبا تسل  ،یو فروتن  ی به آهستگ  نیزم  یاند، در روحق قرار گرفته   تِی و عنا  یاریکه مشمولِ    یاست: بندگان فرموده   خداوند 

  شده فکر و عمل گشوده   یو برحسب آرامش و خرد فضا  دارندی گام برم  یذهنبدون مقاومت و قضاوتِ من   ،ییگشاو فضا 

 .کنندیم

 21٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَس نَجَست  یو حَزم  صبری ب ن،یکم نیز

 را خود، صبر آمد پا و دست  حَزم

 و ابزار  لهیاز وس هیو دست: کنا  پا*

سالمت  شده، به گشوده   ی حزم و تأمل براساسِ فضا  نش، یبدون صبر، شکر، ب  ی کس  ده،یهمان  یِ ذهنتله و زندان من   نیا  از

 .ردیگیشده مگشوده   یرا از صبر و فضا ش یدست و پا  یشی. حزم و دوراندافتین ییرها

 

 :تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 919: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

792قسمت پیغام عشق   

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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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