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891 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 گنج حضور  928شمس، موضوع برنامه  وان ید  2458خالصه شرح غزل 

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یگرشه یمزن بر طرفِ کارگهِ ش سنگ

 ی جگرخسته  ۀمزن بر جگرِ خست زخم

  ی انسان   یهای دگی[ همانای: خدادیگوی م  یخطاب به خدا و زندگ  ندازدیرا ب  های دگ یهمان  خواهدیکه دلش م  ی ]از زبان انسان

را    یدگی. ]اگر هر همانندازیها سنگ نو بر آن  ریبشود نشانه مگ  دهیهمان  خواهدی شده و هنوز هم م  تیهوهم  زهایرا که با چ

دائماً    ی عنیاست    یذهنمن  یهاو پر از مکر و دغل   یگرشه یکارگاه ش  کی مانند    یانسان  نیچن  میریدرنظر بگ  شهیش  کی

  ی اما هنوز خوشبخت  زهاست یانسانِ مانده در ذهن که خسته از همانش با چ یِ بر جگرِ زخم   ایبشکند و برنجد.[ خدا تواند یم

 .زخم مزن  داند،ی و قدر زخم تو را نم ندیبی ها مرا در داشتن آن 

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن یغَب است و  غیدلِ من زن همه را، زآنکه در بر

 ی و جانِ دگر نه یتو و سنگِ تو بر س زخمِ

 مَغبون  ده،یدانی: زنیغَب*

  ف یسنگ تو و زخم تو ح  نیا  رایها سنگ بزن. زو بر آن   ریمرکز مرا نشانه بگ  یهای دگ یها[ همانآن انسان   یجا]به   ا،یخدا

و    ت یشدن ندارد و اگر بر من نخورد مغبون  دار یبخورد که در خواب ذهن است و قصد ب  یگرید  ۀ د یاست که به انسان همان

 .شود ی م  بمینص یبزرگ یکارانیز
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قضا شود تا با برخورد    یرهایطور داوطلبانه خواهانِ تبه   یذهنمن   یبهتر است انسانِ دارا  دارد یم  انیب  تیدو ب  نیموالنا با ا[

اآن و  و آن   شی های دگ یجود همانبه و  ارانه،یدرد هش  جادیها  پاک کند. درغآگاه شده  از مرکزش  را  مانند    صورتنیرای ها 

 ]. را فلج خواهد کرد اش ی زندگ  یذهنها، مکرها و توقعات منشده، و تمام رنجش  یتیهوهم یهاشه یاز ش  یاکارخانه

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جفا را جُزِ من   رانِ یرهان جمله اس باز

 ی در جُزِ بنده نظر  یبه جفا هم نکن تا

  شان ی دگ یقضا به همان  ر یوفادار نبوده و از جنس جسم هستند و دوست ندارند ت  ی جفا که به زندگ   رِیاس  یهابه انسان   ا، یخدا

اگر   ی بزن. حت ری من که به تو آگاهم ت ی دگیبده. فقط به همان نیباز رهان و تسک شانی ها را  از درد فعل نزن. آن  ر یبخورد، ت

عطا    یخداوند به کس  تینظر مثبت و عنا  گر یعبارت د. ]به یگریمن نظر کن نه به د  هفقط ب   یکنی هم م  یلطف جفا و کم 

که هنوز از جنس خدا    دهدی را نشان م   یانسان  یجفا  ی زندگ   یجفا  ریت  رایاو باشد، ز  یجفا  ریدنبال ت  ارانهیکه هش  شودیم

از   بیترتن ی. بدشودی سپر انسان م  دش فکان، خواز مرکز پاک شده و سپس قضا و کن های دگیهمان  ر،یاست. با آن تنشده 

 را رها کنند.[ یدگ یهمان دیبا شوند یمتوجه م زیدرد ن ریجفا و ز ری اس یهاشده به خدا، انسانزنده یهاارتعاش انسان 

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ، هم به جفا با تو خوشم به وفا با تو خوشم هم

 یمبادم سفر توی به جفا، ب   یبه وفا، ن  ی ن

شاد و آرام و از جنس تو    ییو با فضاگشا  یدهی که خودت را نشانم م   ی هنگام  یعنیمن، هم به وفا با تو خوشم    ا،یخدا

  ک یکه    ی فهمانی اما در باطن به من م  یکنی انت به من جفا م فکظاهر با قضا و کن به   ی وقت   ی عنی   ت یو هم به جفا  شوم؛یم
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  ی دان ی ]که تو بهتر م  ی چه جفا کن  ، یاز مرکزم پاک شود. پس چه وفا کن  تا بکشم    اضت یر  دیبا  در مرکزم دارم و  ی دگیهمان

 .بروم  یسفر چیبه ه   توانمی و نم  خواهمی [، بدون تو نمدانم ی و من نم

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی نَبُوَد آمده در چشمِ کس   التیخ  چونکه

 ینگررهیو خ رهیبزِ کُشته بُوَد ت  چشمِ

 : مُرده، ذبح شده کُشته*

 ران یننگرد؛ ح گرید  ینظر دوزد و به جا ییکه به نقطه  ی : کس نگررهیخ*

ا  الیخ  ی وقت به   ی تو  انسان گشوده   ی صورت فضاخدا  مرکز  در  به  ی شده  نشود، چشم    ی طورنباشد  باز  او  که چشم عدم 

 ندیبی نم   یزیاما چ  کندی نگاه م  رهیظاهر خشده است که بهمانند چشمِ بُزِ کشته   ندیبیم  های دگیهمان  قیکه از طر  اشی جسم 

  دن یکه د  ندیبی به او زنده شود. نم   ارانه یهش  دیکه امتداد خداوند است و با  ندیبی ]و نم   شود ی نم   دش یعا  ی و از آن نگاه نفع 

 چقدر مضر است.[   یجسم  یاریو هش  یدگ یبرحسب همان

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ز زندانِ جهان با تو بُدم من همگ شیپ

 ی گذر ینبود چی دامگهم ه  نیبر ا کاش

  کاشی من تماماً با تو و از جنس تو بودم. ا  شیهای دگیجهان و افتادن در دام همان  نیاز حبس شدن در زندان ا  ش یپ  ا،یخدا

 .دادم ی را ادامه نم  های دگیو اشتباهِ ماندن در زندان همان کردمی دامگاه عبور نم   نیاز ا
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 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نرومی سفر م   چی بگفتم که: خوشم، ه چند

 یتا به ثَر ی سفرِ صعب نگر ره ز عُل نیا

 افالک تا خاک  : از یتا به ثَر ی عُل ز*

  شیحالم خوب است چون پ  جانیاز اصلِ خود جدا نشده بود چقدر گفتم که ا  امیاریبودم و هنوز هش  یزندگ   شی که پ  یزمان

  ۀمرتب  نیترنییبه پا  یوحدت با زندگ   یعنیمقام    نیسفر مشکل بروم و از باالتر  نیبه ا  خواهد ی هستم و دلم نم   ی زندگ

 .است سقوط کنم  یذهنکه همان من یاریهش

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مَرَم  چیمرا، گفت: برو ه فت یتو بفْر لطفِ 

 ی باشد کرمم، بر تو نباشد خطر  بدرقه

من در    تیکرم، بخشش، لطف و حما  رایعقب نکش، ز  ی عنیداد و گفت برو و رَم نکن    ب یمرا فر  ی جسم  یاریتو هش  لطف 

نخواهد    شی پ  تیبرا  یخطر  نیبنابرا  ی. بدان که تو از جنس خود من هستکنمی ست و من از تو مراقبت مسفر همراه تو   نیا

 .[کندی م یادآوریشدن به خدا را  لیتبد  ریاز ترس در مس زیپره  و ی زندگ  ضرورت توکل به خدا و  ت یب نیآمد ]موالنا در ا

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی پخته شو  ،یفُرجه کن ، یبرو ی بیبه غر چون 

 ی پرهنر  ،یبه وطن باخبر  ییایب باز

 از غم و اندوه با گردش  ییکردن: تفرّج کردن، رها فُرجه *
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عالم    یتماشا  فرصت و  یاست شو  یبیوارد جهان ذهن که جهان غر  ی انسان، وقت  ی:[ ادیگوی ]موالنا از زبان خداوند م

وارد    از ذهن خارج شده و   یی . بعد که با فضاگشایشویم  دهیهمان  زهای با چ  از جنس ذهن شده و   ی کن  دایمکان و المکان را پ

است    ییکتای  یدوباره به وطن که فضا  بیترتن ی. بدیشوی و آزاد شدنِ مدام، پخته م  دنیهمان  ن یدر ا  یشو  ییکتایشهر  

  ی شو ی حضور م  یهالت یو هم پر از هنرها و فض  یکنی م  دایخبر پ  ی هم از اسرار زندگ  بار،ن یا  و  یگردی خدا برم  شی پ  یعنی

 .دینمای مرکز تو به جهان پخش م  قیاسرارش را از طر  ی و زندگ 

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خبر را چه کنم؟  توی جانِ خبر، ب   ی: اگفتم

 یخبری خبر خود که رود از تو؟ مگر ب  بهرِ

را که ذهن    ی. بدون تو، من خبریکه تو جانِ خبر هست  دانمیاصلِ خبر من م  ی:[ به خدا گفتم: ادیگوی ]از قول انسان م 

از تو و مشغول ذهنش    خبری که ب   یمگر کس   شود؟ ی از تو جدا م  ی چه کس  ی خبر ذهن  یبکنم؟ برا  خواهمی چکار م  سازد یم

 .آن به دور باشد  ینندگیباشد و فضا را باز نکند و از مرکز عدم و آفر

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و مست و خوشم  خبری شم، بز کَفَت باده کَ چون 

 ی و شورِ بشر شری ب   ،یو خوفِ کس   خطری ب

و    یرون یاز خبر ب  گریشود، د  بمینص  امیی و دم تو با فضاگشا  رمیبگ  یزد یو شراب ا  ییکتای  ۀ من اگر از دست تو باد  ا،یخدا

.  ترسمی نم   کسچ یو از ه  کندی نم  دیمرا تهد  یخطر  چیه  یحالت   نیچنو مست و شاد از بودن با تو هستم. در    خبرمی ب   یذهن

  توان ی مرکز عدم را نم   شده و گشوده   یمن اثر ندارد چون فضا  یهم رو  گرید  یذهن  یهاخودم و من   یذهنمن  یِکارخراب

 .مختل کرد  ای دیتهد
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 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زنانبه گوشم سخنان، چون سخنِ راه  گفت

 ی سررهیمرا شاه ز سَر، کرد مرا خ بُرد

 دادن   بیکردن، فر هوشیسر بُردن: ب  از*

  یی . ]او گفت که اگر فضاگشادهندیم  بیکه انسان را فر  یکسان  ایزنان  گفت مانند سخن راه   یبه گوش من سخنان  خداوند

را که بتوانم با آن در    یشدم و آن سر  هوش ی .[ من هم از سخنان او مست و ببرمی م  ی پ   ی به اسرار زندگ  انهاریکنم هش

او مثبت و سازنده است اما اگر مست   یسررهیکه انسان مست خدا باشد خ  ی ذهن بمانم و فکر کنم، از دست دادم. ]مادام 

 و مخرب خواهد بود.[  یمنف یسرره یخ نیباشد ا یذهنمن

 2458 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی آه ز مکر و دغل  ،یدراز است بل   قصّه

 ی شبِ ما را سحر  نیکرمش ا دیننما گر

اما    م،یدراز است. قرار بوده ما به خدا زنده شو  و   دهیطول کش  یل یانسان در راه زنده شدن به خدا خ  یهایمرادی ب   ۀقص

است که کَرَم و لطف خدا شب    نی. تنها چاره ادیطول کش  لیتبد  نیو ا  میشد  های دگیهمان  ریاس  میجهان آمد  نیبه ا یوقت

از    یآفتاب زندگ  ،یذهناز مکر و دغل من   یو آگاه یی سحر کند و با فضاگشا  ی عچه جم  و   یصورت فرددراز ذهن ما را چه به 

 .دیمرکزمان طلوع نما

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 928: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

891قسمت پیغام عشق  ها فاطمه و بهارخانم    

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

 ۶٣٠ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو؟   تیزار ، یز جبرش آگه  گر

 کو؟  تیجبّار رِیزنج نشِیب

از ذهن آزاد گردد، خداوند مرتب به مرکز    اَتیاریبه او زنده شده و هش  دی]که با  یتو واقعاً از قانون جبر خداوند آگاه  اگر

م   اتدهیهمان با  کندی حمله  تو  بگشا  د یو  را  زاریی فضا  چرا  نم   ی[ پس  احساس عجز  به   یکنی و  بلند  و  »من«  صورت 

 ؟ ی بکن یکار یتوان ی نم   یذهنو با من  یاشده  ریاس های دگیهمان ریکه در زنج ینیبی چرا نم   ؟یشویم

 ۶٣1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند؟ یچون شاد  ر،یدر زنج  بسته

 کند؟ ی حبس، آزاد  رِیاس یکِ

به زنج  ی مثال کس  عنوانبه  باشد، چگونه شاد  ریکه  افتاده ک   ی سر دهد؟ و کس  ی بسته شده  به زندان و حبس    ی که 

 کهن یوجود ا  قانع باشم و با  یذهنمن  یهای و خوش  یبه شاد  دیمن نبا  گریعبارت دکند؟ ]به   یاحساس آزاد  تواند یم

 بکنم.[  یآزاد  ی ادعا هاستی دگیهمان ریدر ذهن اس امیاریهش

 ۶٣2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند بسته ت یکه پا ینیبی تو م ور

 اند تو سرهنگانِ شَه بنشسته بر

 فر یحکمِ ک  یلشکر، پهلوان، مأمورِ اجرا شروِ ی: پسرهنگ*
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هستند بر   های گد ینماد همان  نجایاند و مأموران شاه که در ارا بسته   تی که دست و پا  ینیبی م  یاگر تو خود را در حالت   مثالً

 بعد[  تیادامه در ب]  ... دهندی و اجازه فکر و عمل درست را نم تو مسلط شده

 ۶٣٣ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

  مکن با عاجزان یتو سرهنگ پس 

 عاجز، آن   یِنَبْوَد طبع و خو زانکه 

 ی از بکار گرفتنِ زور و ضرب و امر و نه  هی: حالت و عملِ سرهنگان، کنایسرهنگ*

نکن و تمرکزت    یو نه   امردارند زور نگو،    یذهننکن و بر مردم ناتوان که هنوز من  ییاست پس تو خودنما  نیچن  که  حال

 .ستین  گران یو کنترل د یی جوکه طبع و سرشت عاجزان سلطه خودت باشد؛ چرا  یرو

 ۶٣4 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مگو  ،ینیبی تو جبرِ او نم  چون 

 کو؟  د ینشانِ د ، ینیب ی هم ور

و مرکزت را    ی ندازیو ب  ی را بشناس  های دگ یهمان  دی»که با  ینیبی نم  را   خدا   جبرِ  ذهن،  ۀسلط   ری و ز  یدار  یذهنتو من   اگر

عالمت   ینیبی م  های دگ یاگر واقعا اجبار خدا را در عدم کردن و انداختن همان  ی از آن دَم مزن؛ ول هودهیپس ب  « یعدم کن

 و نشان آن در تو کدام است؟ 

 ۶٣5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن آاستَت بد لیکه م یهر آن کار در

 انی عِ ی نیب ی خود را هم  قدرتِ



 

 

 

891قسمت پیغام عشق  ها فاطمه و بهارخانم    

  یکنی تو فکر م  ی آن را داشته باش  یخواه ی بوده و م  دهیتوست و با آن همان  یذهنمن  یهاکه مطابق خواسته   یهر کار  در

 .یست آوردنش داردرا در به  یقدرت کاف 

 ۶٣۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خواست   ستی ن لت یکه م یهر آن کار در

 از خداست   نیک ،یشد  یآن جبر اندر

تو در آن کار خود را    ها،ی دگ یکردن و انداختن همان  زیپره  ،ییگشامثل فضا  ،یندار  ل یکه بدان تما  یبه هر کارنسبت   ی ول

م   یجبر م   ی دهی نشان  نم  یی گوی و  ا  تمیوضع  توانم ی من  و  ا  ن یرا عوض کنم  ]ما در  لحظه به حرف    نیکار خداست. 

 .[میدهی و آن را به خدا نسبت م  میکنی م  جادیدرد ا م،ییگشای خود گوش کرده، فضا را نم  یذهنمن

 ۶٣۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند یجبر  ایدر کارِ دن ایانب

 اند یجبر  یدر کارِ عُقْب  کافران

مربوط به    یِدر کارها  زد،یری به فکر و عملشان م   یو خردِ زندگ   آورندی م  غامیشده پگشوده   یکه از فضا  یکسان  امبران،یپ

کارها ندارند؛   نیبه ا  یاهستند و عالقه  یها جبرها و در مرکز قرار دادن آن و آدم  زهایشدن با چ  دهیجهان مثل همان نیا

 ند یگشای موقع فضا را نم   چیها ههستند، آن  یجبر  ییگشافضا   یعنیبه آخرت    بوط در امور مر  یذهن  یهاکافران، من   ی ول

 .دهندی را ادامه م یجسم   یاریو هش دهیو مرکز همان

 ۶٣8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریاخت ی را کارِ عُقْب ایانب

 اریاخت ایرا کارِ دن جاهالن
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شده را  گشوده   یکرده، فکر و عملِ فضا  ییمرتب فضاگشا  یعنی  کنندی مربوط به آخرت را انتخاب م   یکارها  امبرانیپ

 .دهدی که ذهنشان نشان م  روند ی م ییدنبال کارهاو به  کنندی م یبنداما جاهالن، دائماً فضا  کنند،ی انتخاب م 

 ۶٣9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یجنسِ خو  یِبه سو ی هر مرغ زآنکه

 ش ی پ شیاو در پس و جان، پ  پَرَد یم

فضا را   یاگر کس  گریعبارت د. ]به رودی او م   یسوبه   شی شاپیو جانش پ پردی جنس خودش م   ِی سوبه   یاهر پرنده   رایز

و    رودی م  ایدن  یسوفضا را ببندد مرغ جانش به   یو اگر کس   رودی زنده شده به خدا م  یهاو انسان  یزندگ   یسوباز کند به 

 .[ افتدی ذهن م یسازدر سبب 

 ۶4٠ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آمدند  ن یچون جنسِ سِجّ کافران

 آمدند  نییآرا خوش  ایدن سِجْنِ 

 : زندان سِجْن*

 رفتنیکامل پذ  تیخوش و رضا  یِرا با رو  یزیآمدن: چ نییآخوش *

  کنند ی را دوست دارند و فکر م   ایزندان دن  نیهستند بنابرا  یدگیجنس زندان ذهن و همانچون هم  یذهن  یهامن  کافران،

 .در ذهن بمانند  دیهستند و با یجبر

 ۷ ۀ ی، آ(8٣) ن یمُطَففِّ ۀ سور م،یقرآن کر

 .«إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ کَال»
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 .«وب در سِجّین ]زندان ذهن[ است[ مکت دگان یباشید که اعمال بدکاران ]همان آگاه»

 ۶41 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُدند نیّیچون جنسِ علّ ایانب

 جان و دل شدند نِیّیعلّ ی سو

که فضا را   یابه درجه ن یشده، از جنس خدا هستند بنابراگشوده  یگشا چون از جنس فضا فضا یهاانسان  امبران، یپ اما

 .روندی خدا م  ی سواز جنس ذات خود شده و به  ندیگشای در اطراف اتفاقات م 

 18 ۀ ی، آ(8٣) ن یمُطَففِّ ۀ سور م،یقرآن کر

 .«إِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ کَال»

 .« شده[ مکتوب استگشوده یگشا[ در عِلّیّین ]فضافضا یهاکه اعمال نیکان ]انسان حقا،»

 ۶49 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

 . دیکن زیپره د،یکن شه ی: تقوا پاِتَّقُوا*

فضا را باز کند و مالک    دهدی که ذهن نشان م  یزیخوب است که در اطراف هر چ  یکس  یو قدرت انتخاب برا  اریاخت  ۀقو 

  ۀ کنترل و ادار   رِینظر داشته و ز  یاریو هش  ست یذهناز جبرِ من   رونیاثر ندارد و ب شیَهن رونفْس خود بوده و القائات ذ 

 .فکان قرار داردقضا و کن 
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 ۶5٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 ه یتنب ۀ: برحذر باش، کلم نهاریز*

را از خود دور    یذهن من   یآگاه باش، ابزارها  یهست  یو در معرض القائات ذهن  یندار  یدارشتنیخو  ز،یقدرت پره  اگر

را    تیکرده، دردها  شرفت یمثل موالنا عمل کن تا پ  ی بزرگ  یهاو انتخابت را کنار بگذار. ]مرتب مطابق گفته  اریکن، اخت

 .[ یبرس جهان   نیاز آمدن به ا  ی منظور زندگ و به  یندازیب

 ۷۷٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیخدا غ از

 کاستن ی و کُلّ ست ی ظَنِّ افزون 

  تر ش یو سود ب  یدست آوردن زندگ و توهم به  ال یرا خواستن، فقط خ های دگ یهمان یعن یشدن به او  زنده  رازیخداوند غ از

تا   ردیگی را از انسان م های دگ یکه خداوند همان. ]چرا باشدیم ترش ی درد ب جادیو ا  یدست دادن زندگ واقع ازاست، اما در 

 پاک کرده و خدا را در مرکزش بگذارد.[  های دگیمانمرکزش را از ه دیاو متوجه شود که با

 19٠٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من کم کنم ی ترازو کم کن از

 من روشنم ی تو با من روشن تا

  ی فضا را ببند   ی عنی  ی شده کم کنگشوده   یعدم و فضا  ی:[ اگر از ترازودیگوی سان م ]موالنا از زبان خداوند خطاب به ان 

حضور کم    یار یهش  زانیم  نیبنابرا  کنم،ی م  کم  برکاتم  و  خِرَد  رحمت،  ۀاز بهر  زیبگذارم، من ن  ریتو تاث  یرو  یو نگذار
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با تو صاف    زیمن ن   ،یشده با من صاف و روشنگشوده   ی فضا  قیتو از طر  که. و مادام گرددیتر مخراب  اَتی شده و زندگ

 .بخشمی خِرد و عشق م ، یو روشن خواهم بود و به تو شاد

 ٣581 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاتَم را ببُرد و، یز دستت د ور

 فوت شد، بختت بِمُرد   یپادشاه

 .ندیگو زیانگشتر را ن نِ ی: انگشتر؛ نگخاتَم*

و تو    رد یدست گرا به   ارت یطور کامل اختو به   دیحضور و مرکز عدم را از دستت بربا  یاریگشترِ هشان  یذهنمن   و یاگر د  اما

و    رودی از دستت م  اتی پس پادشاه  ییذهنت فکر و عمل نما  یهایسازطبق سبب و بر   یکن  یبا ذهن بدون ناظر زندگ 

 .اتفاقات بد خواهد افتاد  تیو برا  گرددی محو م الت اقب  ،یستی ن رونت یتو پادشاه جهان درون و ب گرید

 ٣582 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عِباد   ا یحَسْرَتا شد  ایاز آن   بعد

 التَّناد وْمُ یَشما محتوم، تا  بر

 ز یروزِ رستاخ  یِ از اسام  یک ی: التَّنادُ وْمیَ*

وا    د یبا  امتیآنگاه تا روزِ ق  دیو فضا را بست  د یرفت، به ذهن افتاد  انیشما از م  ی که پادشاه پس از آن  ،یذهن  یهامن   یا

خداوند زنده شده    ت یو ابد  تینهایلحظه به ب  ن یهم  امتیو در ق  دیکن  یی فضاگشا  دیبا  دیکه بفهم  ی . تا روزدییحسرتا بگو

 .دیابیدست   یق یحق ی و به خوشبخت

 5۶ ۀی، آ(٣9) زمر ۀ سور م،یقرآن کر

 .«السَّاخِرِینَ  لمِنَ  کُنْتُ وَإِنْ  هِاللّ  جَنْبِ  فِی  فَرَّطْتُ   مَا تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَا عَلَى أَنْ»
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  ل ینکردم و به خداوند تبد  ییگشافضا موقعچ یه یعنیکسى نگوید: اى حسرتا بر من که در کارِ خدا کوتاهى کردم، ] تا»

 را ادامه دادم.[  یذهنمنکنندگان بودم.« ] نشدم[ و از مسخره 

 ٣2 هی، آ(4٠سوره غافر ) م،یقرآن کر

 « .قَوْمِ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّنَادِ وَیَا»

  رود ی م  ادتانیکه    یاز روز  مناکمیمن ب  یعنیقوم من، از آن روز که یکدیگر را به فریاد بخوانید بر شما بیمناکم.« ]  اى»

  ی ذهن . در عوض با مندیاوریجهان ب نیو خرد او را به ا دیریو از خدا کمک بگ  دیشو  لیو فوراً به او تبد دیکن ییفضاگشا

 .[دیکنی کمک م  گریکدیبه 

 :تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : فاطمه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 928: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه 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 
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