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605 پیغام عشق قسمت خانم جیران   

 گنج حضور، بخش چهارم 899شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۱9۴۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شجاع  یپا آر ا رِیرا در ز چرخ

 از فوقِ فلک، بانگِ سَماع بشنو 

نتوانند    ی جهاننی ا یزهایتا چ اور یب ت یپا رِی و مرکز عدم به ز یی را با فضاگشا های دگیانسانِ شجاع و توانا، جسم و همان  یا

شده، بانگ سماع  گشوده   یدر ذهنت، از فراز آسمان، از فضا  های دگیاجسام و همان   یهاحرف   دنیشن  یجابِکشند. به تو را  

 .را بشنو ی و بانگ زندگ

 ۱9۴۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کن ز گوش  رون یوسواس ب یپنبه

 از گردون، خروش  دیات آبه گوش  تا

پُر خروش به    یغامیکن تا از آسمان، پ  رونی را ب  یجهان نیپشتِ سرهمِ ا  یفکرها  ی عنیوسواس    ۀگوشِ مرکزِ خود، پنب  از

 .گوشت برسد 

 ۱9۴۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ب یع یِکن دو چشم را از مو  پاک

 بیباغ و سَروستانِ غ   ینیبب تا

 باشد، بوستان اریکه درخت سرو بس یی: جاسَروستانِ*
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  ی فضا  ی پاک کن تا بتوان   های دگ یهمان  یعنی  ب یع  یِ از مو  د،یآی وجود مو مرکز عدم به   یی را که با فضاگشا  نتیبچشمِ عدم   دو 

 .یرا مشاهده کن ست  َب یچون باغ و بوستانِ عالَمِ غشده که هم گشوده

 ۱9۴5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زُکام ی نیکن از مغز و از ب دفع

 در مَشام د آی در ه اللّ حُ یکه ر تا

همراه    ی نیب  ی و گرفتگ  زشیرو با عطسه، آب  شود ی م   جاد یا  ت یحساس  ای  ی که بر اثرِ سرماخوردگ   ی نی: التهابِ مخاطِ بزکام*

 .شود   یم  قتیکه مانع از ادراک حق ینفسان  یخواهش و هوا  نجایاست، در ا

 ی جانبخشِ اله  مِنسی: هاللّ حُیر*

کن تا    رونیو مرکزت ب  ی نیاز مغز، ب  ییبا فضاگشا  ،یرا حس نکن   ییکتای  یفضا  یبو  شودی را که سبب م  یدگیهمان  مرض

 .به مشامت برسد  یخدا و زندگ   یبو ،ییکتای ی از فضا

 ۱9۴6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مگذار از تب و صَفرا اثر چیه

 از جهان، طعمِ شِکَر  یاب یب تا

  ا ی دن  نیبماند تا در ا  یدر مرکزت باق  از آن   ی ناش  جاناتیو ه  های دگیهمان  یعن یاز تب و صفرا    یاثر و نشان   گونه چ یه  نگذار

 .ی کن دا یرا پ ی زندگ یو شاد   ینیریطعمِ شکر، ش
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 ۱9۴۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یمپو نیکن و عِنّ ی مَرد یِدارو

 یروْ صدگون خوب ندیبرون آ تا

 .ناتوان است  یجنس   زشِیکه در آم ی: مردنیعِنّ*

خواهانِ تو شوند و خود    یبارویفرار نکن تا صد نوع زنِ ز  ییبایخود را درمان کن و از ز  یِو ضعفِ معنو  ی انسان! مردانگ  یا

  یمعنو  یهاقدر انسانچه   ینیو بب  یرا بشنو  یزندگ  یهاغامیفضا را بگشا، مرکزت را عدم کن تا پ  ی عنیرا به تو نشان بدهند  

  دن یتحملِ د  شودی م   کینزد  یبه خدا و زندگ   ی اندک  کهنیهم  یذهن. ]انسانِ مندهندی غام م یدر جهان وجود دارند که به تو پ

 .[ گذاردی پا به فرار م لیدل نیهمبشود به  ی کیکند و با خدا  یبازعشق   یبا زندگ  تواند ی را ندارد، نم  یزندگ ییبایز

 ۱9۴8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جان بِکَن  یتن را ز پا یکُنده

 کُند جوالن به گِردِ انجمن تا

 .دیبه پرواز درآ ، ییکتای یبِکَن تا روح و جانت در محفلِ عاشقان، فضا اتی اریهش یِرا از پا یذهنمن  نِیسنگ  ۀوزن

 ۱9۴9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بُخل از دست و گردن دور کن   غُلِّ

 در چرخِ کَهُن  ابینو در بختِ 

 ر ی: زنجغُل*

 ینظر : تنگ بُخل*
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را از دست و گردنت    ینظربُخل و تنگ   رِی.[ زنجستیذهنمن  یهاتیاز خاص  ی کیو    گران ینه به من برسد نه به د  یعن ی]بُخل  

 .ی حضور برس  یاری به بخت نو و هش ،ذهنیمن  نۀدور کن تا در جهانِ که

 ۱950 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 لطف پَر  یبه کعبه   یتانی نم  ور

 گربر چاره ی چارگیکن ب عرضه

نم   ینیبی م  یذهنمن  یهانک یبا ع  اگر و    یچارگ یب  نیا  ، یپرواز کن  ،ییکتای  یلطف، فضا  ۀکعب  یِسوبه   ییتنهابه   یتوان ی و 

 .خود اعتراف کن   یمثل موالنا، عرضه کن و به ناتوان  یگر و انسانِ بزرگ چاره  ک یرا بر  ات ی ناتوان

 ۱95۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یاهیسرما  یقو ه، یو گر یزار

 است  یاه یدا تری قو ، یکُلّ  رحمتِ

  یزار  نیا  خواهم؛ی کمک م   ی و از خدا و زندگ   توانم ی نم   دانم، ی من نم   کهنیا  و اعتراف به   ی فروتن  ی عنی  ی واقع   یِ و زار  هیگر

گر زندگ   ار یبس  یاهیسرما  ه یو  جامعِ  رحمتِ  و  است  فضاگشا  رومندین   ار یبس  ی اه یدا  ، یبزرگ  با  که  را    زیچهمه   یی است 

 .ردیگی دربرم

 ۱95۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جو بُوَد و مادر، بهانه   هیدا

 شود  انیآن طفلِ او گر یکه ک  تا

با   زیرا رفع کنند. ما ن  شیازهایتا ن  افتدیم  هیموقع بچه به گرچه   نندیو منتظر هستند تا بب  گردندی بهانه م   یِو مادر، پ   هیدا

 .میکنی م دا یچون موالنا، به رحمت خداوند دست پعاشق هم   رِیپ ک یو کمک خواستن از  یو زار هیگر
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 ۱95۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 د یحاجاتِ شما را آفر طفلِ 

 دی پد رش یو شود ش  دیبنال تا

را   یشتریب یهای دگ یحضور کرده، همان یاریبه هش   یشتریب ازِ یو احساسِ ن د یشما را خلق کرد تا بنال یازهایطفلِ ن خداوند، 

 .شود   داریپد  یرحمت اله  رِیو آنگاه ش دیاعتراف کن تانیهاو به نقص  دیندازیب

 ۱95۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  یزار بی ه، : اُدْعُوا اللّگفت

 مِهرهاش  یرهایبجوشد ش تا

را فراموش نکن. درحالت مقاومت و    ه یو گر  ی فضا را بگشا و به خدا زنده شو، زار  ی عنی  «د ی»خدا را بخوان  فرمود:   خداوند 

 .مهر خداوند بجوشد یرهایقضاوت صفر باش تا ش

 ۱۱0 هی، آ(۱۷سوره اسراء )  م،یقرآن کر

 .«سَبِیال   ذَلِکَ  بَیْنَ وَابْتَغِ بِهَا  تُخَافِتْ  وَلَا  بِصَلَاتِکَ تَجْهَرْ وَلَا الْحُسْنَى  الْأَسْمَاءُ  فَلَهُ تَدْعُوا  مَا أَی ّا نَادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَ قُلِ»

دو    نینام ها ]که ا  نِیکوتری[ ندیاو را خوانده ا  یکتای]ذات    د یهرکدام را بخوان  د،یرحمان را بخوان  ای  دی: خدا را بخوانبگو»

  ی دو ]صدا[ راه   نی ا  انیآهسته مخوان و م  یبا صدا  زیبلند و ن  ی اوست. و نماز خود را با صدا  ژهینام هم از آنهاست[ فقط و 

 .«ی[ بجو یی ]راهِ فضاگشا انهیم

 دیآی شده م گشوده   یکه از فضا  ییدر عمل. نماز خود را با صدا  ییبا فضاگشا  ستی کردنِ خداوند مساو  ادیصدا زدن و  [

 ].یذهنآهسته و بلندِ من  یبخوان نه با صدا
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 ۱955 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ابر  رافشانِیباد و ش  یِهُو یهُو

 ساعت تو صبر   کیغمِ مااَند،  در

 های دگ یو در خدمت ما هستند تا غم و همان  کنندی لحظه به ما کمک مبه فَکان و بارشِ رحمتِ خداوند لحظه بادِ کُن   ی سروصدا

 .کن  شهی صبر پ یساعات   زیپس تو ن م؛یرا از مرکزمان پاک کن

 ۱956 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ؟یا دهیالسَّماءِ رِزْقُکُم نشن ی فِ

 ؟ یادهی چه بر چَفْس ی پست نیاندر

 ی ادهی: چسبیاده یچَفْس*

شده است.  گشوده  یخداوند در آسمانِ فضا  تِینهای زنده شدن به ب  یعنیشما   یِ: روزدیفرمایکه خداوند م یاده ینشن مگر

 ؟ یادهیچسب  یذهنمن  یِو پست   یجهان نیا یزهایپس چرا به چ

 ۲۲ هی، آ(5۱) اتیسوره الذار م،یقرآن کر

 « السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِی »

 .« شده( استگشوده  یرزقِ شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان )فضا و»

 ]است خداوند به ما وعده داده شده تینهای زنده شدن به ب [
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 ۱95۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دان آواز غول   تیدیو نوم  ترس

 گوشِ تو تا قَعرِ سُفول  کشدیم

 ی : پستسُفول*

و    یجسم   یِاریسطحِ هش  نیترن ییو تو را به پا  ردیگی بدان که گوشت را م  یذهنخود را از آوازِ غولِ من  یدیو ناام  ترس

 .برد ی م ی پست

 ۱958 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دی که تو را باال کش یی ندا هر

 د یکه از باال رس دانی ندا م  آن

 .یاشده  ی از جنسِ زندگ   ییو تو با فضاگشا ده یرس ییکتای یبدان که آن ندا از فضا کشد،ی که تو را باال م یی ندا هر

 ۱959 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 که تو را حرص آورد  یی ندا هر

 دان که او مَردُم دَرَد  ی گرگ  بانگِ

با چ  صیکه تو را حر  ییندا  هر بانگِ گرگ   کند،ی م  دهیهمان  ی جهاننیا  یزهایکرده و  ندا    ی اریهش  خواهد یکه م  ستی آن 

 .ها را بدَردانسان 
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 ۱960 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مکان یِاز رو ست ین ی بلند نیا

 عقل و جان  یِ سو  هاستی بلند نیا

شده  گشوده   یحضور و فضا  یاریاز عقل، هش  یبلکه ارزشِ انسان ناش   ستیخاطر جسمش نو ارزشِ انسان به   یبلند  نیا

 .[میحضور را تجربه کن میآمده که ما بتوان یذهنبدن و من  نیاست. ]ا

 ۱96۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 سبب باالتر آمد از اثر هر

 آمد بر شَرَر قیو آهن فا  سنگ

به   یاکه مثال سنگ و آهن، بر جرقه باالتر است. چنان   آوردی م   دیکه پد  یمثال، هر سبب از اثر  یبرا اثر برخورد   که در 

 .برتر و باالتر هستند آورندی وجود م به  گریدهم

 ۱96۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 فوقِ آن سَرْکَش نشست   یفالن  آن

 نشست   شی در صورت به پهلو  گرچه

ظاهرا  بزرگ و    یذهنکه در من   ست ی تر از آن کسحضور است باالتر و باارزش   یاریهش  یکه دارا  یمثال شخص   عنوانبه 

  ی ول  شودی م سهیو با او مقا ندینشی دارد م یذهنکه من  یاگرچه به ظاهر در کنار شخص ی. انسان معنوکندی ارجمند جلوه م 

 .باالتر است   اریاز نظر عقل و جان بس  قتیدرحق

 ران یج :تشکر با
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 گنج حضور، بخش پنجم  899شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۱96۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شرف  یِآنجاست از رو ی فوقیئ

 دور از صدر باشد مُستَخَف یِجا

 یبرتر  :یفوقیئ*

 ارزش  ی ب  ر،ی: حقمُستَخَف*

که از صدرِ مجلس    ییشدن به حضور است جاو زنده   یذهناز من   شدنده ییزا  یجا از روو ارزش انسان در آن   یبزرگ  رایز

 .است  ارزشی و ب   ریکه مرکزش عدم نباشد، حق یهرکس  گریعبارت ددور باشد کوچک است؛ به 

 ۱96۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جهت که سابق است  نیو آهن ز  سنگ

 است  قیدو، ال   نیا ی  عمل فوق  در

داشته    ی آتش رجحان و برتر  ۀ و سابقه دارند سزاوارند که بر جرقه و پار  ی ش یسنگ و آهن از آن رو که در عمل، پ  مثال  

ظاهر    یبرا  های دگیو همان  یذهنگونه که من همان  باشد می   برتر  و  بوده  هدف  و  مقصود  هاآن   از  حاصل  آتش  ۀ باشند اما پار

 .شدن حضور و آتش عشق در ماست

 ۱965 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِّ مقصود یشَرَر از رو  وآن

 ش یپش ی رُو پ نیو سنگ است ز زآهن
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  پس   ماست،   در  عشق   آتشِ   ۀ وجود آمدن جرقذهن، به   ی درپی پ   یو فکرها  یذهناز من   ی جا که مقصودِ اصلامّا از آن   و

 .و رجحان دارد  یبرتر ها،ی دگیو همان یذهن من سنگِ و  آهن  بر عشق  آتش 

 ۱966 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شَرَر  انیو آهن اوّل و، پا  سنگ

 هر دو تنند، و جان شَرَر  نیا کیل

  جانِ  و   روح   ۀمنزلبه   آتش   ۀهستند، و پار   یذهندو جسم و من   آن   ولی   هستند،  آتش  ۀ سنگ و آهن مقدّم بر جرق  اگرچه 

 .ستی شده به زندگ  زنده

 ۱96۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ترست شرر گر در زمان واپس  آن

 صفت از سنگ و آهن برترست  در

  هاست، ی دگی و همان  ی ذهنتر از سنگ و آهنِ منواپس   ی آتشِ عشق و ظاهر شدن حضور در انسان، از لحاظِ زمان   اگرچه 

 .دارد  ی برحسبِ ارزش و اعتبار، بر آن دو برتر ی ول

 ۱968 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ترست زمان، شاخ از ثمر سابق در

 ترست ق یهنر از شاخ، او فا در

تر  از شاخه برتر و مقدم   وه یبرحسب هنر و فضل، م  ی است ول   ترش ی پ  وه یدرخت از م  ۀ شاخ  ، یاز نظر زمان   گر، ید  ی مثال

 .میندار  یاست و با شاخ و برگ درخت کار وهیما م ی منظور اصل ی عنیاست. 
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 ۱969 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مقصود از شجر آمد ثَمَر  چونکه

 ثمر اول بود، آخِر شَجَر پس 

فکر   ،یذهنکه مقصود از تن، من طورهمان .اوّل است و درخت، آخر وه،یم نیآن است. بنابرا ۀ وی، ممقصود از درخت  رایز

ثمر   وهیآن م  جاناتیو ه به زندگ  ۀو یم  نبنابرای  حضورست؛  ۀو  و درخت من  ،یحضور و زنده شدن  و    یذهناوّل است 

 .آخر ها،ی دگیهمان

 ۱9۷0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کرد از اژدها  ادیچون فر خرس 

 کرد از چنگش رها یرْمردیش

جلو رفت و آن    یمرد  ریکرد و کمک خواست، ش  ادیخرس از ترسِ اژدها فر  کهن ی[ همگرددی صه برمق  ۀ]موالنا به ادام

 های دگیهمان  یآزاد شدن از، اژدها   یو طلب، برا  اد یذهن و فرخرس نماد من   نجایخرس را از چنگال اژدها رها کرد. ]در ا

 .[ ستی و زنده شدن به زندگ

 ۱9۷۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 به هم دادند پُشت  یو مرد لت یح

 قُوّت بکُشت  نیرا او بد اژدها 

  ن یآن اژدها را کشت. بنابرا  له یوس  ن یدست هم دادند و بدبه در آن مرد، دست   ییگشاحاصل از فضا   ت یو انسان  یزندگ   خرد 

 .نجات دهد ی جمع یذهنرا از چنگ من  یذهنآن دالور توانست انسان گرفتار در من 
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 ۱9۷۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ین  له ی را هست قوّت، ح اژدها 

 است  یاله ی تو، ح یله یفوق ح زین

تو    رِیفکان خداوند را ندارد. امّا باالتر از تدبشده، قضا و کن گشوده  یو خردِ فضا  ریتدب  یدارد ول   رو ین  ،یذهنمن   یاژدها

  دن یبا خواندن موالنا و د  دیبلکه با  میو فن بسنده کن  ریتدب  ک ی  ادگرفتنیبه    د ینبا  زیوجود دارد. ]ما ن  ی گرید  ر یباز هم تدب

 .[میکن افتیدر یشتری و خرد ب ریبتد  حضور گنج  برنامه ۀهرهفت

 ۱9۷۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 باز رَوْ  ،یدیخود را چو د یله یح

 آغاز رَوْ  یِ کجا آمد، سو کز

مرکز عدم    ات،ه یبه جنس اول  و   بدان بسنده مکن، بلکه دوباره فضا را باز کن  ی خود را مالحظه کرد  ریکه خرد و تدب  ی وقت

 .است دهینرس شدهی است، قطعا  از ذهن شرط   دهیاز کجا به تو رس  ریکه آن تدب نیبازگرد و بب

 ۱9۷۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آمد از عاُل  ست، ی چه در پست هر

 نِه، هاَل  یبلند یِ را سو چشم

   ی رفعت، شرف، بزرگ: عاُل*

ا  یعنی  بیو نش  ی که در پست  یزیآن چ  هر بلند  نیدر  از  وجود آمده است، پس  شده به گشوده  یفضا   یِجهان است، 

 .دهدی که ذهن نشان م  ی زچی آن  به نه  بدوز  درونت   ۀشد گشوده  یهوش باش و چشمانت را به فضابه 
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 ۱9۷5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بخشد نظر اندر عاُل  ی روشن

 آرَد بال  یرگ یاول خ  گرچه

فضاگشا د  یی هرچند  و  روشنا  دنیکردن  ابتدا  یی با  در  عدم  نور  رو  یو  خ  ی کار  موجبِ  ناتوان   یرگ یخود  چشمان    ی و 

  یچشم و فزون   تِیموجبِ تقو  تیدرنها  ی ول  ند،یحضور را بب  ییدوست ندارد روشنا  یذهنچراکه من  شود،ی م  یذهنمن

 . گرددی عدم در ما م یینایب

 ۱9۷6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کُن  یخو  ییرا در روشنا چشم

 کُن ینظر آن سو  ، ینه خفّاش گر

نگاهت را متوجّه    ی ستیکور ن  ی ذهن. اگر مانند خفّاشِ مننیعدم بب  ق یخود را به نورِ نظر عادت بده و از طر  یهاچشم 

 .شده کنگشوده   یحضور و عالَمِ فضا  دیخورش  ییروشنا

 ۱9۷۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نشانِ نورِ توست ینیبعاقبتْ 

 گورِ توست  قتیحق ، یحال  شهوتِ

دلِ توست؛ اما شهوتِ    چشمِ  رتِیو بص  یاریبه نورِ هش  دنیرس  ۀحضور، نشان یبا نور و روشن  دنید  ،ینیبعاقبت   راکهیز

 . است مردن در قبر ذهن  قتیدر حق دن،یها دآن  ق یو از طر های دگ یبرگشتن به همان
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 ۱9۷8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دیبد  یکه صد باز ینیبعاقبتْ 

 دیشن  یباز ک یآن نَبْوَد که  مثلِ

  ده یروزگار را د  ر یفن و تدب  ،یکه صد باز  ستین  ی همانند آن کس   ده،یروزگار را شن  یهای از باز  یباز  ک یکه فقط    ی کس

 .[ دیاگرفته  ادیرا  زیهمه چ دیگمان نکن ریو تدب یباز  کیگرفتن   ادیکه با  دهدی و تجربه کرده است. ]موالنا هشدار م 

 ۱9۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 چِنان مغرور شد   یباز ی کی زان

 تکبّر ز اوستادان دُور شد کز

از    گریکه د  شودی و مغرور م   بالدی خود م   فن چنان به   کی  ایو    ریتدب  ،یباز  کی  ادگرفتنیو    دنیخام از شن  یذهنِ من

 .ردیگیکناره م ،یاستادانِ فن، معلمان معنو 

 ۱980 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 د یآن هنر در خود چو د واریْسامر

 دیاز تکبّر سر کَش  ی ز موس او

در    یفضل و هنر  کهنی. او همستیخود مغرور شده مانند سامر ریدانش و تدب  که به  یاتجربه ی شخصِ خام و ب   نیچن  

  دن یچیبود که با پ  ی ساختن مجسمه گاو  یکرد. ]فضل و هنر سامر  یچ یسرپ  ی متکبّرانه دربرابر حضرت موس   د،یخود د

است که    یذهنمن   نیساختن ا زیاست. هنر همه ما نکرده   عجزه او م کردندی و مردم گمان م  دادی گاو م  ی باد در آن صدا

 .[ میو به آن مغرور  میدانی آن را معجزه خود م یهای ها و حرّافسروصدا 
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 ۱98۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آن هنر آموخته  ی ز موس او

 معلّم، چشم را بردوخته  وز

 .کرد ی حال از معلّمِ خود چشم برداشت و سرکش نیآموخته بود. با ا یآن فضل و هنر را هم از حضرتِ موس  یسامر

 ۱98۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نمود  یدگر باز ی موس  الجَرَم

 و جانش را رُبود   یکه آن باز تا

 کندی م  یگرید   یباز  یمانند موس   زین  ی را گرفت. زندگ  ی کار گرفت و جان آن سامربه   یگرید  ری و تدب  یباز  ی موس  ناچاربه 

 .میخود که حرف زدن در ذهن است بردار  یتا ما دست از باز ستاندی ما را م یذهنو جان من 

 ۱98۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بسا دانش که اندر سَر دَوَد  یا

 شود سَروَر، بد آن خود سر رَوَد  تا

و معرفت   اریبس  چه به   ،یدانش  وارد م  که  انسان  بدان   کندی م  ال یشده خ  ده یبا آن همان  شود، یسرِ    تواند ی م  له یوسکه 

 .دهدی را برباد م یعقل و خرد درون  ده،یهمان یِ همان دانش ذهن کهن یکند، غافل از ا یسَروَر

 ۱98۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 باش  یکه رود، تو پا  ی نخواه سر

 باش  یراْ پناهِ قطبِ صاحب  در
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نظر، انسان زنده  صاحب   کن، در خدمت و پناهِ آن قطبِ   شه ی پ  ی برباد برود، فروتن  اتیاریسر و عقل هش  ی خواهی نم   اگر

 .حضور درآ به 

 ۱985 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نیفوقِ او مَب  شِی خو  ،یچه شاه  گر

 نیجز نباتِ او مَچ  ،یچه شهد گر

و اگر در دانش و   ینیحضور بب  خود را برتر از عارف زنده به   دینبا  ،یشاه هم باش  یجهاننیا  یزهایاز نظر دولت و چ  اگر

 .یریبگ یزیخداوند و انسان کامل، چ ریو نباتِ خرد و تدب  ینیریاز ش ریغ  دینبا ی عسل هم که باش  ،یمعرفت ذهن 

 ۱986 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 تو نقش است و، فکرِ اوست جان  فکرِ

 تو قلب است و، نقدِ اوست کان  نقدِ

اند  ،یذهنفکر تو در من   رایز   فکرهای  ۀ حضور، اصل و جان؛ سک  عارف زنده به   ایخداوند    ۀ شی نقش و پوسته است و 

 .ستطال معدن مانند  او خرد  ۀ سک ی بوده ول ی تو تقلب ۀ شدی شرط 

 ۱98۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 او  یِخود را بجُو در او  ، ییتو  او

 او  یِو کو گو، فاخته شو سو  کو

 .کند می  …که موقع آواز خواندن کو، کو  ،ی: قُمرفاخته*
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کن و    دا یخود را در وجودِ او پ  یاریحضور درواقع از جنس توست. پس هش  انسان کامل و زنده به   ی عنی  ، یتو هست  او 

  ی بارگاهِ او، فضا  یِ سووجو کن، همانند فاخته به جست   یی را با فضاگشا  ات ی »کوکو« سر بده، جنس اصل   ی شو. آوا  لیتبد

 .برو ،ییکتای

 ۱988 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جنس  یخدمتِ اَبنا  ینخواه  ور

 همچو خرس  ییدهان اژدها در

مسلما  مانند آن خرس در    ،یو سخنان او را بشنو  یروشنگر  ،یخدمت کن  یزندگ   به انسانِ کامل و زنده به   ینخواه   اگر

 .رفت یفروخواه  یذهنمن  یدهانِ اژدها

 ۱989 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رهانَد مر تو را یاستاد  بوک

 کشانَد مر تو را  رونیخطر ب وز

 .بخشد ییآورد و رها رون یب یذهنمن  یتو را از کمند خطر حتم  یعن یتو را از خطر برهاند،  نا،یب یکه استاد و راهبر باشد 

 ۱990 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ن یه ستی چو زورت ن کن،ی م ییزار

 نیبسر مَکَش از راه  ،یکور چونکه

 تگریراه، مرشدِ هدا یننده ی: بنیبراه*
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  یتضرّع و زار  ، یپری م  گر یبه فکر د  یو مرتب از فکر  یدر ذهن گرفتار  رسد، ی که زور و توانت نم   ی هوش باش، وقت  به 

 .مکن ی چ یسرپ نایب یاز راهبر ،ینیبی با چشم عدم نم   ،یینایناب کهی کن و تا وقت

 ۱99۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ز درد؟  ی نالی نم  یکم از خرس  تو

 کرد ادیرَست از درد چون فر خرس 

!  ؟ یحضور را ندار  و زنده شدن به   یذهناز من   ییو طلبِ رها  یکنی که از درد ناله نم   یترتو از خرس، کمتر و پست   مگر

 .افتیزد، نجات  ادیکه از درد فر ی آن خرس وقت

 ۱99۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ما موم کن دلِ ْن یخدا سنگ یا

 ما را خوش و مرحوم کن یناله 

درون ما را بگشا تا    یساز، فضا  نیما را دلنش  ۀکن و نال  فیما را مانند موم نرم و لط  دۀیو همان  نیخدا، دلِ سنگ  یا

 .میر یو مورد رحمت و لطف تو قرار بگ میناله کن  یدرستبه 

 :تشکر با

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

طریق ایمیل به  را ازتوانید پیغام خود 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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