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 گنج حضور، بخش دوم  928شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ٣۵8٣ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یرا مُنْکِر شتنیخو  وِیتو ر ور

 ؟یجان بَر   یک  نه،یترازو و آ از

 رنگ ین له، ی: مکر و حویر*

تو را نشان    رونی ب  تیکه دائماً حالِ درون و وضع  نهیاز ترازو و آ  ،یکنی خود را انکار م  یذهنمن  یِدرون  ۀل یتو مکر و ح  اگر

  ؟ یدر ببرجانِ سالم به   یتوان ی م ی ک دهند،یم

  نه یبه آ  لیاز مرکز ما پاک شود، تبد  های دگی همان  یو وقت   دهدی ما را نشان م  ی جسم  یاریحضور و هش  یاریهش  زان یترازو م[

 ].میشویم

 ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جنّت از اله  غمبریپ  گفت

 مخواه  یزی ز کَس چ ،یخواه ی هم گر

درخواست    ی دگیهمان  چیه  دهدی که ذهنت نشان م   یزیچ  ای  یاز  کس  ،یخواه ی فرمود: اگر از خداوند بهشت را م   غمبریپ

 .مکن

 ٣٣۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مر تو را  لمی من کف ،ینخواه  چون 

 خدا  دارِ یو د ی الْمأو جَنَّتُ
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 هشتگانه یهااز بهشت   یک ی: یالْمَأو  جَنَّتُ*

  ی شو  ل یخدا نا  دار یو به د  ییلحظه درآ  نی که به بهشت ا  کنمی من ضمانت م  ،یدرخواست نکرد  ی از کس  ی دگیهمان  اگر

 . یکن یجهان تماماً در بهشت زندگ  نیبه خدا زنده شده و در ا  ،یقبل از مرگ جسم  یعنی

 ١٣8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جانم ازو ی خواستی دُعا م  در

 مار بِستانَم ازو  ابَم، یب کِش

ما    ی. ]دعارمیکنم و مارم را از او بگ  دا یکه دزد را پ  خواستمی د با جان و دل از خدا مدزد مار را از من رُبو  یوقت  کهی درحال

ا  های دگیگرفتن همان  ی دائماً دعا برا که با آن    خواهمی را م   یزیواقعاً من از خدا چ  ایغلط است. آ  ی ل یخ  نی از خدا است. 

 هستم؟[  دهیهمان

 ١٣9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 حق را کان دُعا مَردود شد   شُکرِ

 پِنداشتم، آن سود شد  انیز من

ابتدا اجابت نشدن دعااوردمیدست نرا به   ی دگ یقبول نشد و آن همان  میرا شکر که آن دعا  خدا  بر خود    ی انیرا ز  م ی. من 

 . سود من تمام شد به  کهی درحال پنداشتمیم

 ١۴۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است و هَلک  نایدُعاها کان ز بَس 

 پاک  زدانِیَ نَشنَودی کَرَم م وَز
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و   انیدرواقع موجب ز کند،یم های دگیدست آوردنِ همانخود در جهتِ خواستن و به   یذهناز دعاها که انسان با منِ یاریبس

 .شنود ی دعاها را نم   نیلطف و کرمش ا یهلک اوست و خداوند از رو

 ۶88 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یستین  یِاز هست، سو بازگرد

 ی ست یو ربّان ی رَبّ  طالبِ

 : خداپرست، عارف یربّان*

  «،یست ی»ن  یسوبه   ییبرگرد و با فضاگشا  یذهنصورت من انسان، هرلحظه از »هست«، حسِ وجود در ذهن و بلند شدن به   یا

 . یتو دراصل طالب پروردگار و از جنس او هست رای مرکز عدم، رهسپار شو؛ ز

 ۶89 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَرَم  یعَدَم از و  نیدَخل است ا یِجا

 و کم   شیوجودِ ب  نیخرج است ا یِجا

 : درآمد، سود دَخل*

 ی نابود ، یستی: نعَدَم*

 زی: مگرمَرَم*

است. فضا را بگشا و از آن فرار نکن.    ی برکاتِ زندگ  یو جا  آورد ی بار م  سود و محصول به   ، یقیوجود حق  ن یمرکز عدم، ا  نیا

آن،   یهاهیسرما  یعن یخرج است،   یشدن است جا  ادیو ز  که همواره در حالِ کم ،یذهنمنِ  ن یا وکم«،ش ی»وجودِ ب نیا  ی ول

  .نشو  دهینگه ندار و با آن همانآن را  نیبنابرا روند؛ی م  یبودهستند رو به نا های دگیکه همان همان
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 ۶9۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یستیصُنعِ حق، چون ن کارگاهِ

 است   یمتیقی برونِ کارگه ب پس 

 دنیآفر نش،ی: آفرصُنع*

  ، یبا فضابند ی خداوند است پس هرکس یدگاریو مرکز عدم، »کارگاهِ« آفر م یشده، تسلگشوده یفضا «، یستیآنرو که »ن از

 است.[   طانیکارگاه ش ،دهیندارد.  ]مرکز همان ی ارزش  گونهچ یباشد، ه رونی»کارگاه« ب نیو پندار کمال از ا دهیمرکز همان

 ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  یِگشتند از مول  خبربا

  رسند، ی خود نم  ی جهانن یو به مقصود ا  شوندی م  مرادی انتظار داشته و ب   ی تیوضع  ای  یاز کس   ی وقت  ،یگ عاشقِ زند  یهاانسان 

 .شوند ی خود، خداوند، باخبر م یگاه از مول آن  کنند،ی شده، فضا باز م   میتسل

 ۴۴۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَلووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش  ی شنو ا  الْجَنَّۀحُفَّتِ 

 لشکر  شروِیپ آهنگ،ش ی پ : قَلووز*



   

  

 

892 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

نرس  یمرادی ب خواست  دنیو  پره  ییگشافضا   ذهن،  ۀبه  آن،  اطراف  و شکا  زیدر  رنجش  هش  دنیکش  ت،یاز  و    ارانهیدرد 

  ن یا  ، یسرشت که از جنس خدا هستانسانِ خوش   یاست. ا  ییکتای  یبهشتِ فضا   یراهنما  ،ی دگی و انداختن همان  یی شناسا

 .«شده است  دهیچیپ های و سخت مات ی»بهشت در نامل د یگوی را بشنو که م ثیحد

 ث یحد

 « الْجَنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  حُفَّتِ»

در آن شهوت و حرص    میهست  دهیکه با آن همان  یزیشده و دوزخ در شهوات« ]هرچ  دهیپوش  ندیناخوشا  یزهایبهشت در چ»

  .[بَردی جهان ما را به جهنم م  نیاست و در ا

 2۵2۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قرآن هست در قطعِ سبب  جمله 

 و، هلکِ بولهب  شیدرو عِزِّ

 ی شدن، ارجمند شدن، ارجمند زی: عزعِزّ*

نشود و    دهیهمان  دادهایذهن نپرداخته، با رو  در  یسازبه سبب   است، تا انسانذهن آمده   یسازقطع سبب  یقرآن برا  ۀهم

که ذهن    یزیچ  یو حضور ناظر بر رو   ی شده براساس خرد زندگگشوده  ینکند؛ بلکه فضا را باز کرده و در آن فضا  جادیدرد ا

سرشت و فضاگشاست که مرکزش از جنس  انسان خوشْ   یِامر موجب جلل و بزرگ   نیاثر سازنده بگذارد، هم  دهدی نشان م 

 .پردرد است   یِذهنمن ۀکنندعدم شده و هلک 

 2٣١٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیخلق، جز اسباب ن  بندِچشم 

 ست ی که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر
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  ی ذهنکه انسان در جبر من   ودشی در ذهن سبب م  یسازاست. سبب   ذهن نبسته  یسازجز سبب   یزیعدمِ مردم را چ  چشمِ

استفاده نکند و   ی فضا را باز نکرده، از خرد زندگ   رد،یقرار بگ ی ذهن یسبب و الگو  ریبماند و غلط فکر کند. هرکس تحت تأث

 .ست یخداوند ن ارانی جزو   رد،یکار نگخود را به  یدگاریقدرت صنع و آفر

 2۵2۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز آغازِ قرآن تا تمام نیهمچن

 السَّلم اسباب است و علت، و رَفضِ

 .: دور انداختن، طرد کردن، ترک کردنرَفض*

 یهاو علت   ییکارافزا  ،یسازآن، صحبت از طرد و از کار انداختنِ سبب   یجادر همه   یعنیقرآن    یاز ابتدا تا انتها  نیهمچن

 . است، والسلم یذهن

 2۵2۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نه از عقلِ کارافزا بود  ن یا کشفِ

 شود دا یکن تا تو را پ ی بندگ

  ریآور، گرفتار کننده، دست و پاگ: مجازاً مشغله کارافزا*

  ن یدر ا  یعنیکن«    ی . »بندگستین  ریپذامکان  یذهنعقلِ من   ۀ لی وسبه   یسازموضوع سبب   نیو ا  قی حقا  نیکشف و درک ا  امّا

  ن یبه کارگاه خداوند کن تا ا  لیشو و مرکزت را عدم و تبد  میاومت و قضاوت را صفر کرده، فضا را بگشا، تسللحظه مق

 .تو کشف و روشن شود یذهن برا یسازموضوع سبب 
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 ٣۰١٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ییسازدر آخر زمان کرد طَرَب   اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

  رون یذهن ب  یرا رقم بزند و از زمان مجاز  یشناخت زمانِ روان   انِیپا  ،ییلحظه با فضاگشا  نیکه در ا  ی هر انسان  ی برا  خداوند، 

  ار یشده، بسگشوده   ی. باطن، فضا گذاردی م  ش ی خودش را به معرض نما  ی و شاد  طرب  د،یایب  یابد   ۀ لحظ  ن یو به ا  دهیپر

 .گرفته شود   یجد دیخداوند است پس نبا ی و شوخ یباز دهد،ی که ذهن نشان م  یزیر، آن چ است اما ظاه یجد

 ٣۰١٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عِلم کُشت   نیبد  اریعشّاق را   ۀ جمل

 یینکُند هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا

  ی جد  اریشده، بسگشوده   یو فضا  یباز  دهد،ی ذهن نشان م  کهیزیعلم که آن چ  نیبه ا  یآگاه  با   را  عاشقان  ۀهم  خداوند،

 .نکند  لینکرده و جبرش را به تو تحم  ییدلربا  اتی ذهنست. مواظب باش که جهل و عقلِ منا   کشته  یذهنبه من است نسبت 

 ١۴۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیباد ب  ،یدیغبارِ نقش د چون 

 نیب  جادیقُلْزُمِ ا ، یدیچو د کف

. تو که کف، جسم،  نیبب را هم  کندی ها را در تو بلند م که آن   یبادِ زندگ   یِروین  ،یدیو درد را د  ی دگ یکه گرد و غُبار همان  تو

 .نیبب زیآن را ن  ۀ دآورندیپد یایدر ،یدیرا د دهدی که ذهن نشان م  یزیدرد، فکر و آن چ
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 :تشکر با

 لیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ل ی: لندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 928: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش سوم  928شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ١۴۶١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به کار  دیکز تو نظر آ نیبب نیه

 پود و تار  یو لَحم   یّشَحم   تیباق

بب  هوشبه  تو فقط هم  نیباش و  از  به   یاریهش  قیاز طر  دنید  نیکه  را    یجسم  یاریهش  نیا  د،یآی کار منظر  تو  که 

 .استفاده است  رقابلیو غ  یو گوشت و تار و پود جسم   هیوجود تو پ  هیو بق  خوردی درد نمبه   دهدی شان مصورت جسم ن به 

 ١۴۶2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها نفزود تابتو در شمع   شَحمِ

 تو مَخمور را نامد کباب لحمِ

 ی چرب  ه، ی: پشَحْم*

 : گوشت لَحْم*

 : مست مَخمور*

  ی برا  یکباب مناسب  ز یو گوشت تو ن  شود ی نور آن نم  ش یو موجب افزا  خورد ی نم  یسازدرد شمعتو به   ه یانسان پ  ی ا  امّا

 .[ یخوری نم یزیچچ یدرد هبه  یو ظاهر ی از نظر جسمان ،یبه حضور زنده شو  کهنی. ]جز استیمستان ن

 ١۴۶٣ تیفتر ششم، بد  ،یمثنو ،یمولو

 جمله تن را در بَصَر   نیگداز ا در

 نظر رو، در نظر رو، در نظر در
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  یینایرا در راه ب  دهدی نشان م  اتی ذهنکه من  یزیدردها و هرچ  ده،یهمان  یهمه فکرها  ،یعنی تمام وجود خود    نیبنابرا

لحظه    نینظر، عملً در اطراف اتفاق ا  یاریهش  جاد یدر راه ا  ی عنیحرکت کن،    رت یدر راه بص  وستهیمرکز عدم بسوزان و پ

 . شو م یفضا را بگشا و تسل

 ١۴۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز راه ندیبی نظر دو گز هم کی

 شاه  یو رو  دینظر دو کون د کی

 دهیهمان  یزیبا چه چ  دیبا  داند ی محکوم اتفاقات است و فقط م  ند،یدو قدم از راه را بب  تواند ی هست که  فقط م   یچشم 

 .است یذهنکدام اتفاق برود که آن چشم همان من ی سوو به  ردیبگ  یزندگ  یزیشده، از چه چ

و    دهدی که ذهن نشان م  یجهان  یکی  ند،یبی بوده، دو جهان را م  نهیترازو و آ  یهست که دارا  یگریدرمقابل چشم د 

  ا ی شاه  تواند ی م نیچنهم سازد، ی م دیو اتفاق و جهان جد زدیری هم ماتفاقات را به  شده، او گشوده یجهانِ فضا یگرید

  ۀنیلحظه و آ  ن یما در ا  ییگشافضا   زانی م  ۀ دهند  ص یکه آن چشم همان حضور ناظر است. ]ترازو تشخ  ندیخدا را هم بب

 ما است.[  ت یوضع انگرینما

 ١۴۶۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شماری ب  یدو فرق   نیا انِیم در

 بِالسِّرار اَعلَم هُ جو، وَاللّ  سُرمه

  یعن یسُرمه باش    یایاست، تو فقط جو  اریتفاوت بس  یذهنحضور و چشم من  یاریچشم هش  یعن یدو چشم،    نیا  انِیم

و  خداوند به    یدانی باش، بدان که تو نم  ی اله  تیچشم عدم، معرفت و هدا  یینایخواهان ب  ییو فضاگشا  میتسل  قیاز طر

 .اسرار نهان داناتر است
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 ١۴۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ستی شرحِ بحرِ ن  یدیشن چون 

 ی ستیبحر ا  نیتا بر ا  م،یدا کوش 

همواره بکوش    ،یدیرا شن  حشیتوض  ایو    یدیرا د  یی کتای  یایدر  ییگشابا فضا   ی عنی  یدیرا شن  «یستی »شرح بحر ن  یوقت

 .و مرکزت عدم باشد  یستیبا  ایدر نیتا در ا

 ١۴۶۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یستیاصلِ کارگاه آن ن  چونکه

 ست ی است و ته  نشانی خل و ب که

 . باشدی م  یو ته  نشانی بوده و ب  ی و مرکز عدم است که خال یست یاصلِ کارگاه خداوند آن ن کهن یا یبرا

  یخداوند در مرکز شما درحال کار کردن است ول   ست،یدر مرکزتان ن  یزیو چ  دیحضور هست  یاریهش  یاگر شما دارا[

 ].کندی خداوند در مرکز شما کار نم   دیدار  یجسم   یاریو هش دیکنی کار م یذهن  یالگو ک یاگر برحسب 

 ١۴۶8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اظهارِ کار یِ استادان پ  جمله 

 اِنکسار  یِو جا  ندیجو  یستین

 ی اً خضوع و فروتن مَجاز ؛یشدن، شکستگ : شکسته  اِنکسار*
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  ک یطور مثال  هستند. ]به   یران یو نقص و و  بیع  ،یستین  یایخود جو  یِ نشان دادن اُستاد  یاستادانِ حرفه و هنر برا  ۀهم

است تا    شکل ی چوب ب  ک ی دنبال نجار به   کی است تا او را درمان کند و مهارتش را نشان دهد و   ضیدنبال مرپزشک به 

 آن را شکل دهد.[ 

 ١۴۶9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استادِ استادان صَمَد  لجَرَم

 و ل بُوَد  یّ ستین کارگاهش

 ازینی ب:  صَمَد*

و مرکزتان    دییفضا را بگشا  دیو ل و عدم است، پس شما با  یستیکه استادِ استادان است، ن  ازینی کارگاه خداوندِ ب   ناچاربه 

فکر و عمل    ی ذهنمن  ق یو از طر  دیاگر فضا را ببند  ی تا خداوند در مرکز شما کار کند. ]ول  دیکن  یخال  های دگ یرا از همان

 .[ دیشوی م طان یکارگاه ش د، یو واکنش نشان ده دیکن

 ١۴۷۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تر است افزون  یست ین نیا هرکجا

 حق و کارگاهش آن سَر است  کارِ

جاست و در  در همان  زیباشد، کار و کارگاه خداوند ن  شتری شده، بگشوده  یفضا  ،یست ین  نیکه ا  یهر کجا، در هر دل   در

 .کندی جا بهتر کار مآن

 ١۴۷١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طَبَق نییچون هست بال   یستین

 سَبَق  شانی همه بُردند درو بر
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نآن   از که  فضا  ، یستیرو  و  عدم  داراه گشود  یمرکز  خداوند  نظر  از  درو  ن یبالتر  ی شده،  است،    یعن ی  شانیمرتبه 

 .و ارجمندتر هستند زتریگرفته و از همه عز  یش یاند، بر همه پکرده یخال  های دگیکه مرکزشان را از همان ییهاانسان 

  ی را دارد و هرکس   نش یارزش و ب  نیترکم  کندی و در جهان مسئله درست م   شودی بلند م  یذهنصورت منکه به   ی هر انسان[

 ].رودی مرتبه م نیاو به بالتر کندی استفاده م  ی زدیتواضع دارد و از دانش ا دانم، ی نم  دیگوی که م

 ١۶۶۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنم شانت یبر من، پر  یعاشق 

 کنم   رانتیعمارت کُن که و کم

 ت یهای دگیتو را که برحسب همان  یمن پارک ذهن  ،یعاشق من هست انسان، تو    ی:[ ادیگوی ]مولنا از زبان خداوند م 

 های دگیو با کنترلِ همان  یذهنتر با من کم  کنم،ی م   شانتیکرده، پر  ران یرا و  یها خوشحال هستآن   یو برا  یدرست کرد

 . کنمی م ران یکن، چراکه من همه را و جاد یا ی آبادان

 ١9۵٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امبحر اگر بنشسته  انِیم در

 امدر آبِ سبو هم بسته  طَمْع

 .امدوخته  چشم  زین گرید  ۀکوز کیام امّا به آبِ درون خداوند نشسته  ق یاسرار و حقا یایدر انِیچه در م اگر

با    د یبا  نیبنابرا  م، یهست  یذهنو در من   می کنی م   یاگر هنوز فضابند  ی ول   م،یانشسته   ییکتای  یا یدر  انیما در م  ی عبارتبه [

دارند   یذهنکه من  ییهاانسان   ی عنی  گر،ید  یو طمعِ کمک از سبوها  میریاز خداوند کمک بگ  ، ییکتایاز بحر    ییگشافضا 

مثل مولنا    یی گشافضا   یهااز کمک انسان   م یتوانی م  م،یاکمک گرفته   ی از زندگ   و اگر فضا را باز کرده    ی . ول مینداشته باش

 ].میبهره و سود ببر زین
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 ۴١٣ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یعطار، د

 هنوز یدار ی رفت و تو من عمر

 هنوز ی دار ی منیبر ناا راه

خود را از    تیحس امن  کهن یعلت او به   یدار  یذهنهنوز من   ی انسان، عمرت رفت و شصت، هفتاد سال گذشت، ول   یا

و    ی به خدا زنده شو  یتوانست ی م  ترنییپا  یل یخ  نیدر سن  کهی . درصورتی هست   ی منیهنوز در ناا  ،یریگیم  های دگیهمان

 .یریخود را از او بگ   تیحس امن

 ۴١٣ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یعطار، د

 همه  دیآ ی بر من  دیکآ زخم

 هنوز یدار ی من یرنج ی تو م تا

م  ی انسان  یذهنبه من  زخم ب  شودی زده  جهان  از  ا  رونیکه  نم نسان و  برآورده  توقعاتش  و چون  دارد  توقع    شود، ی ها 

 .یاو به خدا زنده نشده  یدار یذهنهنوز من ی رنجی تو م کهی انسان، تا زمان  ی. ارنجدیم

 ٣9٣ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 دنیشهرم به عشق ورز  ۀکه شهر  منم

 دن یبه بد د امالوده ین دهیکه د منم

  ی رویبرکت و ن  ،ییبایز  و  عشق  خرد،  و  هستم  عالم  ۀهم  ۀو از جنس خدا شدن شهر  دنیعنوان انسان در عشق ورزبه  من

ا  یبخش زندگ وحدت  از جنس خداوند مانسان   کنم،ی جهان پخش م   نیرا در  به  درون آن  یو زندگ   نمیبی ها را  ها را 

 ها ی دگیهمان  قیاز طر  دن ید  یعنی  دن،یچشمم را به بد د   من.  شومی مرتعش م   یبه زندگ   زیو خودم ن  آورمی ارتعاش درم

 .امآلوده نکرده
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 ٣9٣ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 م یو خوش باش میو ملمت کش میکن وفا

 دن یرنج ستیما کافر قتِیدر طر که

که غصه    گرانید  یذهنخودمان و من   یذهنو دربرابر من   میشوی م  ی از جنس زندگ   یی گشابا فضا  یعنی  م،یکنی وفا م   ما

و خوش    میکشی م   ارانهیدرد هش  م،یدهی واکنش نشان نم   کنند،ی ملمت م  یورزعلت عشق و ما را به   آورندی وجود مبه 

در راه زنده شدن به خدا، توقع و رنجش،    کنند،ی م  شنهاد یپ  ولناچون حافظ و م   یکه بزرگان   ی راه   نیدر ا  رایز  م،یهست

 .[ ندیبیم های دگیهمان  قیها در مرکزش هستند و از طراست که جسم   یاست. ]کافر کس  یکافر

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 928: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش چهارم 928شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ١٣۰۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  ی شَه رِ یرا مَشْکَن که آن ت ریت

 است   یز شَصْتِ آگه ، یپَرتاو  ستین

و رنجش نشکن، چراکه    زهیرا با خشم، ست  شود ی پرت م  تیهای دگیسمت همانخداوند به   یکه از سو   یریانسان، ت  یا

  ی است، اگرچه در ظاهر شخصفکانِ خداوند رها شده پرتاب نشده بلکه از شصتِ آگاهِ قضا و کن   یاتفاقات تصادف   رِیت  نیا

 .داوند استاما مسبب خ   شود،ی شما م یهای دگ یسبب ضرر زدن به همان

 ١٣۰۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گُـفت حق تَیْاِذْ رَمَ تَیْرَمَ ما

 حق بر کارها دارد سَبَق  کارِ

به    یهر فکر  ای  دهدی لحظه رخ م  نیدر ا  ی هر اتفاق   یعنی  اندازم، ی م   ریبلکه من ت  د،یاندازی نم   ریفرمود: شما ت  خداوند

 یو از جنس خدا شدن، بر هر کار  ییفضاگشا  یعنیو کارِ حق    شودی خداوند انجام م   ۀلی وسهمه به  رسد،ی ذهن انسان م

 . تقدم دارد

 ١۷ ۀی، آ(8انفال ) ۀ سور م،یقرآن کر

 ی.« رَمَ اللَّهَ  کِنَّرَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَ مَا»

 .«بلکه خدا پرتاب کرد  ،یتو پرتاب نکرد ،یپرتاب کرد  ریکه ت یهنگام و»
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 ١٣۰۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را  ریکن، تو مشکن تخود بش  خشمِ

 را  ریخشمت خون شمارد ش  چشمِ

شدن، فضا را باز    ن یو خشمگ  ت یناله و شکا  ق یاز طر  ر یشکستن ت  یجا برخورد کرد به   تیهای دگ یقضا به همان  ریت  هرگاه

  ی تو حت  دِ ید  ،ی هست  نیخشمگ  کهی درحالت  رایهست، بشکن. ز  تیهای دگ یخطر افتادن هماناز به   ی را که ناش   یکن و خشم 

 .کندی م  یرا بد تلق  ی خوب   زِیو درواقع هرچ ندیبی صورت خون مرا به  یمقو رِیش

 ٣۶9۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یاز و چههر

 آن زمان  شیندیب فراقِ او  از

و فراقِ    یدر همان لحظه به دور  ، یآن را در مرکزت قرار ده   ی کرد و خواستجهان تو را خوشحال    نیدر ا  یزیچ  هرگاه

دست آوردنش نقشه  به  یمحکم نچسب و برا یکن، اگر هم به مرکزت آورد زیشدن با آن پره  دهیآن فکر کن و از همان

 .است  یذهنکار، توهم و هپروتِ من  ن یا راینکش، ز

 ٣۶98 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاد، بس کس شاد شد   ی گشت  زآنچه

 جَست و همچون باد شد   یاز و آخر

شاد و سرمست شدند    یادیز  یهاانسان  ، یشو دهیکه ذهنت به تو نشان داد و تو را شاد کرد تا با آن همان  یزیآن چ  از

 .ها دور شد و آن را از دست دادنداز آن   رود،ی و م دیآی که م یچون باداما آخرسر هم 
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 ٣۶99 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنه یدل بر وِ  تو هم بِجهد، تو  از

 تو بِجِه  یاز آن کو بِجهد، از و   شیپ

دردسر است. قبل از    ۀیما  راینشو ز  دهیمحکم به آن نچسب و با آن همان   یل یپس خ  دیو خواهد جه  شودی جدا م  زیتو ن  از

  یی را شناسا های دگیتا وقت هست خودت همان رد،یزور و با درد از تو بگفکان آن را به قضا و کن  قیخداوند از طر کهنیا

 .ندازیب رون یکن و از مرکزت ب

 2٣۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که چون دعوت کنند  حَزم

 اند : مست و خواهانِ منیینگو  تو

به تو اظهار علقه کنند و تو را دعوت کنند، با پندار کمال به خودت    یذهناست که اگر مردم با من   نیا  یش یو دوراند  حزم

از تو دارند که    یتوقع   دیکه شا  ی. ]بلکه آگاه باش کنندی که حتماً مست و عاشقِ من هستند که به من توجه م   یی نگو

 .[ دیدرصورت عدم رفعِ آن از تو خواهند رنج

 ١8۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که رزقش کم شود  ین صوف آ  شاد

 شود  میَ ش دُر گردد و او شَبَه  آن

 و براق  اهیسنگِ س  ی شَبَق نوع  ای: شَبَه شَبَه*

 ای: درمی*
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ا  ند،یبی را م  یزندگ   یکم شده و جفا  اشی دگیرزق همان  یکه وقت  یحال آن انسان به   خوشا را    ی دگ یهمان  کی  کهنیاز 

از    ، ییشده و با فضاگشا  ل یحضور تبد  دِیبه مروار  اش ی ذهنمن  ارزشِ ی سنگِ ب  صورتن یکرده شاد بشود، درا  یی شناسا

 .گرددی م ییکتای یایجنس در

 ١8۶١ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاص هر که آگاه شد  یِ جِرا زآن

 شد   گاهی قُرب و اِجْر ی سزا  او

 ی: نفقه، مواجب، مُستَمرجِرا*

 ی اله  گاهِش ی پ جاهن ی: در اگاهی اِجر*

  ی ابیبه خداوند و دست  ی کینزد  ۀستیآگاه شود، شا دیآی شده م گشوده  ی که از فضا یو برکاتِ خاص   یاز آن روز هرکس

 .است  ییکتای یبه فضا

 ١8۶2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روح چون نُقصان شود  یِ جِرا زآن

 از نُقصانِ آن لرزان شود  جانَش 

 انیز ، یکاست ،ی: کم نُقصان*

جانِ انسان    حالتنیدراکم شود،    د،یآی شده م گشوده   یکه از فضا  یعشق و خرد زندگ  ل،یاص  یِشاد  یِروز  نیاز ا  هرگاه

 .شودی م  شانیبه لرزه افتاده و پر ی از کمبودِ آن برکات اله

شدنِ    ادیبه کم و ز  گریو د  رسدی نظر م به  مصرفی و ب   یکیدر نظرِ او پلست  یجهاننیا  یهای است که خوش  یدرحالت   نیا[

 ].دهدی نم  یتیها اهمآن
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 ١8۶٣ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفته است  ییبداند که خطا پس 

 زارِ رضا آشفته استْ سَمَن  که

 .دیَمَن روآنجا که سَ اسمن، یانبوه از درختِ  یو جا اسمن ی: باغِ زارِسَمَن *

  شود ی متوجه م  آمد،ی شده م گشوده  یکه از فضا  یدائم  تیو رضا  یانسان از آشفته شدنِ مرکزش و قطع شدنِ شاد   پس

 .استبه مرکزش آورده  ی دگیکرده و همان یی که حتماً خطا

 ١۵2١ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق با تو در جهان  یِجفا نیا

 گنجِ زر آمد نهان  ، یبدان گر

  خواهد ی م   یاله   یاست و قضا  تیهای دگیکه درواقع جفا به همان  یشو ی آگاه م   یمردم بادقت و تأمل نگاه کن   ی به جفا  اگر

ا چ  ق یطر  ن یاز  با چه  که  دهد  نشان  تو  درنتیهست  دهیهمان  یزیبه  م  جهی.  گنجکه هم  یکنی درک  و    ی چون  باارزش 

 .یکنی م ییگشابهاست، پس درمقابل آن فضاگران

 ٣۰۵۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 انداخت ی حوادث به تو هم رِیکه ت قضا

 ی از آن سپس سِپَر تیعنا را کُند به  تو

درصورت   ی ]ا همان  ی انسان،  مرکزت  من  ده یکه  و  ده  یذهنباشد  ادامه  اراد ی را  و  قضا  طر  ی اله   ۀ [  و  انسان   قی از  ها 

  یی ها را شناساآن  ییبا فضاگشا  کهن یمحض ااما به   کند،ی حوادث پرتاب م   ریت  تیهای دگیهمان  یبرا  ،یرونیب  یهات یوضع

 .آن حوادث حفظ خواهد کرد بِی و تو را درمقابل آس کندیم  یسپر تش یاز آن پس با لطف و عنا ،یندازیکرده و ب
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 ٣١۵2 تیدفتر پنجم، ب  ،ینومث ،یمولو

 الْقَلَم جفا را، هم جفا جَفَّ   بل

 الْقَلَموفا را هم وفا جَفَّ    وآن

 کند، ی م  نییمرکزش تع   ی انسان را براساس ترازو  رونِ یاست که خداوند هرلحظه حالِ درون و ب  ی معن  ن یبد  الْقَلَم  َّجف 

 کند ی درد به او جفا م   جادیا  قیدر مرکزش بگذارد، خداوند هم از طر  یدگیهمان  کی بلند شده و    یذهنعنوان من اگر به 

لطف و برکاتش را به چهاربعدش    زیو خداوند ن  شود ی و مرکز عدم وفا کند، از جنس خداوند م   یی اگر با فضاگشا  ی ول

 .کندی و به او وفا م  زدیریم

 ث یحد

 .« الْقَلَمُ بِما اَنْتَ لقٍ جَفَّ»

 .« یشد قلم به آنچه سزاوار بود خشک »

 ].سدینوی او را م رون یکرده و حال درون و ب نییتع انسان را   ِی ستگ یشا  ،ییفضاگشا زانیقلم خداوند براساس م[

 .«الْقَلَمُ بِما هُوَ کائنٌ جَفَّ»

 .« است  یشد قلم به آنچه بودن  خشک »

 ٣٣9۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یرا به جان شو مُشتر اضتیر پس 

 ی تن به خدمت، جان بَر ی سپرد چون 
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ذهن   یهاشو. اگر دربرابر وسوسه  های دگ یاز دست دادنِ همان ۀ ارانیدرد هش اضتِ یر یِبا جان و دلت طالب و مشتر پس 

همان  یبرا ا  ، یکن  زیآگاهانه پره  های دگیاضافه کردنِ  را به خدمت گرفته و تحت کنترل خودت    ی ذهنحالت من  ن یدر 

 .برد ی در خواهجانِ سالم به   جهیدرنت ،یآوری درم

  یِاریعنوان هشو جبرِ آن گوش ندهد بلکه خودش به   یسازکار گرفته و به سبب را به   یذهنمن  ارانه یدائماً هش  دیان باانس[

 ].کند نییلحظه را تع  نیحضور، کارِ ا

 ٣٣9۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریاختی ب  دت یآ اضتیر ور

 ار یکام ی بنه، شکرانه دِه، ا سر

اخت  اب،یانسان کام  یا اراد  ارِیاگر بدونِ  از    ییو رها  زی پره  ۀارانیدرد هش  یِو سخت  اضتیر  ،یزندگ  ۀتو، با خواست و 

  ی ذهنتو از من   ییو رها  ی ابیموجب کام  اضتیفرود آر و شکرانه بده، چراکه آن ر  م یآورد، سر تسل  ی به تو رو  های دگیهمان

 .خواهد شد

 ٣٣98 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکر کن اضت، یحقت داد آن ر چون 

 ز امرِ کُن دت یشاو ک  ،ینکرد  تو

امر کُن،    قیبلکه او از طر  ی نکرد  اضتیخودت ر   اریرا به تو داد، شکرگزار باش، چراکه تو با اخت  اضت یخداوند آن ر  اگر

 .دیخودش کش  یسوتو را به  شود،ی باش پس م  دیگوی که م
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 ١۵۷۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر قهر و بر لطفش به جِد  عاشقم 

 هردو ضد  نیمن عاشقِ ا بوالعَجَب، 

و خردش را به من    یبا لطف و رحمت شاد  ایندارد که با من قهر باشد و جفا کند    یفرق   میهستم و برا  ی عاشق زندگ   من

 .شودی شدن من از خواب ذهن م داریسبب ب  هردو حالت  رایمتضاد هستم! ز زیکه من عاشق دو چ بیبدهد، چقدر عج

 ١٣۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صُنعِ تواَم در شُکر و صبر  عاشقِ 

 باشم چو گبر؟  ی مصنوع کِ عاشقِ 

 .یدگاری: آفرصُنع*

 .از نعمت و بل هیکنا نجایو صبر: در ا شُکر *

 : کافرگبر*

به کارگاه تو    لیتا تبد کنمی مرکزم را عدم م یی تو هستم پس با فضاگشا یدگاریمن با صبر و شکر عاشق آفر خداوندا، 

 .نخواهم شد دهیو با آن همان ستمی تو ن  ۀدیچون کافران، عاشق آفرهم  نیبشود. بنابرا

 :تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 928: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 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  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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


