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784 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 گنج حضور، بخش دوم  918شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 14۶4 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یبا حق است و جبر ن تیَّمَع ن،یا

 ست یابر ن نیمَه است، ا ی  تَجلّ نیا

 .د ی. خدا با شماست هر کجا که باشی: همراه بودن، همراهتیَّمَع *

 ی : تابش، روشن یتجلّ*

با »حق« و با خدا بودن    ی  عنوان امتداد خدا در ذهن درواقع همراهافتادن انسان به   یعنی  م؛ییگوی که به آن جبر م   یزیچ  نیا

صفر کردن مقاومت و شکر و    م،یتسل  ،ییبا فضاگشا  یذهنکه از پشت ابر من  دیخورش  ن«ی. »استی»جبر« ن  یمعناست و به 

 . خداوند در وجود انسان است «ی»تجل  دهدی خود را نشان م و کندی صبر طلوع م 

 4 ۀی، آ(۵7)  دیسوره حد م،یکر قرآن

 ...« وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ»... 

 ...« همراه  شماست دیو هرجا که باش»... 

 1٢۵8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همچون شَبَت  ه،یقضا پوشد س گر

 عاقبت رد یقضا دستت بگ هم
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را در من  یاله   «ی»قضا  اگر با  یاریشب هش  یکیو مثل تار  ندازدیب  یذهنتو  بپوشاند؛  باز کن  د یتو را  را    ق یاز طر  ،یفضا 

»قضا« است    نیکه باز هم  دید  یخواه   ؛یدست »قضا« بسپاردوباره کار را به   میو با صبر و تسل  ی فکر و عمل نکن   یذهنمن

 .رهاندی ذهن م ی کیتارو تو را از  ردیگی که »عاقبت« »دستت« را م 

 1٢۵9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا صد بار، قصد  جان کند گر

 قضا جانت دهد، درمان کند هم

که در مرکزت    یی زهایخطر انداختن چدارد با به   ی را کند و فکر کن  تیهای دگی»صدبار قصد  جان « همان  ی اله  «ی»قضا  اگر

و »دردت«    بخشد ی را به تو م  اتی »جان « اصل   مت، یصبر و تسل  ، ییباز همان »قضا« پس از فضاگشا  رد؛یگی هستند جانت را م 

 .کندی را »درمان« م

 1٢۶۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا صد بار اگر راهت زند نیا

 بر فراز  چرخ، خرگاهت زند 

 بزرگ   ۀمی: خخرگاه*

مقاومت و قضاوتت را صفر    ،یی گشادرمانده کند. باز همان »قضا« تو را که با فضا   یذهن»صدبار« تو را در من   یاله  یقضا  اگر

 .کندی خود زنده م  تیو ابد  تینهای به ب  ،یاکرده

 1۳44شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ریبپذ او جان دهدت، رو ز نَفَخْتُ    دَم

 نه موقوف  علل  ست، کون یَفَاو کُن   کار 
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قدرشناس    ، یخواهی نم   ی زندگ  دهدی که ذهنت نشان م  ییزهایو از چ  یکنی لحظه باز م  نیفضا را در اطراف اتفاق ا  ی وقت

م  یشویم اجازه  وارد وجودت شود. همان  یدهی و  م   تیهای دگ ی»دَم « شفابخش خداوند  تو نشان  به    ی دردها   دهد،ی را 

»نَفَخْتُ« )در   یۀبرو از آ کند؛ی م ل یو چهار بعدت را آباد کرده و تو را تبد بخشد ی م ی را درمان کرده، به تو زندگ  ات یذهنمن

،  و زنده شدن انسان به خدا   شود«ی و م  : »بشو دیگوی ، او م فَکان« است و »کُنْ  ییگشا. کار خداوند با فضاری( بپذدمیتو دم

 .ست ین  یذهنمن یساز»موقوف علل« و سبب 

 14٢1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یره  پنهان، صالح و ک از

بد    یهاتیخاص  یعنی  نه«یحضور است و چه »ک  یاریهش  تیرا که انسان در مرکز خود حمل کند چه »صالح« که خاص  هرچه

است منتقل    نیها قرکه با آن   گر ید  یهاارتعاش به مرکز انسان قیو از طر  ی طور نهان به حرف زدن، به   از یبدون ن ،یذهنمن

 .کندیم

 ٢۶۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

 نی: همنشنیقَر*

است  شده   نیقر  ی جمع   ای  یصورت فردرا که با او به   ی نینشهم  رتیخو و س  یطور پنهان و به   ییوگو گفت   چیه  یب   ی آدم  دل

  گران یرا به گردن د  شیدردها تیمسئول  کند،ی خود کار نم  ی باشد که در ذهن بوده، رو  یانسان   نی قر  نی. چنانچه ادزدد یم

 .بخشد ی باشد، برکت سازنده م  یو دم اله  ی از جنس زندگ   چهو چنان  کندی مخرب منتقل م یو انرژ  اندازدیم
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 111۳ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازدش   لتیوس ی صورت م چههر

 بحر دُور اندازدش  لت، یزآن وس

او    له«یفراهم آورد، خداوند با همان »وس  له«ی خداوند هرچقدرهم که »وس  یی کتایبه »بحر«    دنیرس  یبرا  یذهندر من   انسان

نکرده،    ییگشابه خداوند زنده شود و فضا  یذهن  یها و ابزارهاصورت   قی از طر  خواهدی . چراکه انسان م کندی را از خود دور م

 .ردیگی کمک نم  یفکان اله از قضا و کُن

 1۶٢۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 م یاست و مُستق  علّتی من ب کار 

 م یسَق ی نه علّت، ا رمیتقد هست

 ماری: بمیسَق*

 ر، یتو در معرض تقد  ی ذهنمن   مار یب  ی است. ا  و بدون واسطه   م«ی»مستق  ، ی:[ کار من بدون »علت « ذهندیگوی ]خداوند م

 ت یمن هستم که در تو کار کرده، کارها  نیخودت، ا  یذهن  یهاینیبش ی ها« و پنه »علت   یفکان و طرح من هستقضا و کُن

ب از »علت کنمی م   اثری را  و  را عدم کن   و مرکزت  بگشا  را  فضا  با من    رونیب  یذهن  «یها. پس  تا  و من    یکی بپر  شده 

 .تو کار کنم  یرو ماً«ی»مستق

 1۶٢7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خود را بگردانم به وقت  عادت  

 بنشانم به وقت   ش،ی غبار از پ نیا
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ها و  من »غبار « ذهن، درد   ، یتوجه نکن   یذهن  یهاو به علت   ی ناظر ذهنت باش   ارانه یکرده و هش  یی انسان، اگر فضاگشا  یا

به   تیهای دگیهمان کُن   لهیوسرا  و  به   نشانم،ی فکان فرومقضا  را  تغ»عادت « خود  از من   دهمی م   رییموقع  را  تو  به    یذهنو 

 .دست من بسپار و عجله نداشته باش را به  ارتیذهن، اخت  یو خاموش  زی. تو با  پرهکنمی م  لیحضور تبد یاریهش

 ۳٢۰1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ست یچه باشد؟ ن  یهست نۀیآ

 ی ستی بر، گر تو ابله ن  یستین

چ  نۀیآ  «،یهست  نۀیآ» ا  «یست ی»ن  ست؟یخداوند  است.  عدم  ن  ی و  »ابله«  واقعاً  تو  اگر  فضا   یستی انسان  دائماً    ییگشابا 

  یکن و برا  ی خال های دگیقرار نده و مرکزت را از همان ش یرا صفر کرده و خودت را در معرض نما  ات یذهنمن   یهاتیخاص

 .ببر ه یخداوند مرکز  عدم را هد

 ۳٢۰4 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که خاست  ییو نقص، هرجا  یستین

 هاستشه ی پ ۀ جمل ی  خوب ۀنیآ

خداوند    «شۀیهاست. »پو صنعت   ها«شه ینشان دادن ارزش »پ  یبرا  یخوب   ۀ نیشود؛ آ  انینما  «یو نقصان  ی ستیهر جا که »ن  در

کمال    ی و به »نقص « خود اعتراف کرده و ادعا  میشو  ست« یرا کوچک کرده، »ن  یذهنمن   ارانهیما هش  خواهدی است و م  لیتبد

 .کند ل یحضور تبد  یاریبه هش یذهنو ما را از من   هدرا نشان د اش یتا او استاد  م؛یته باشنداش

 ۶9۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یست یصُنع حق چون ن کارگاه 

 است   یمتیقی برون  کارگه ب پس 
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از    یبا فضابند  یاست. پس هرکس  ی اله  یدگار آفری  »کارگاه «  عدم  مرکز  و   درونشدۀ  گشوده   یفضا  «،یستیآنرو که »ن  از

 .کندی نداشته و فقط وقتش را تلف م ی ارزش  گونه چ یذهن باشد، ه  یبوده و در فضا رون«ی»کارگاه ب نیا

 ۳۰7٢ تیبدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 ست نی  اوباش هر کار  ه اللّ اُذْکُروا 

 ست ی هر قَلّاش ن ی بر پا  یا رْج ع 

 ولگرد، مُفلس  کاره،ی : ب قَالّش*

. و برگشتن  ستین  ییسروپای ب   یذهنشدن به اوست، کار هر من لحظه و زنده به لحظه   یی فضاگشا  یکردن که به معن   ادیرا    خدا 

 .ست ین  یولگرد  ی ذهنقائم به ذات کار هر من   یاریصورت هشو به   ییفضاگشا   م،یتسل  ت،یلحظه با رضا  نیخدا در ا  یسوبه 

 ۳۰7۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باش  ل یمشو، هم پ سی  تو آ کیل

 باش  لیتبد  ی در پ  ، یلی نه پ ور

از   یعنی ل«یشو و مرتب فضا را باز کن. اگر هم »ف یاز جنس زندگ  یعنیباش  یقو ل«ینشو. مثل »ف دیانسان ناام یتو ا اما

  ل« یکرده و »ف  لی نظر تبد  یاریرا به هش  یجسم   یاریهش  یی کن با فضاگشا  ی سع  ،یامانده   ی و در نادان   یست ین  ی جنس زندگ 

 .ی شو

 ۳۳8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گر؟چه چاره جز پناه  چاره پس 

 نظر   رشیمسّ و، ا کس یدیناام
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 ایمی: کریا کس*

 یجز »پناه« بردن به فضا   «یا»چاره   شود؛ ی م  د یخودش است، ناام  یهایکاراز ندانم  ی که ناش   ییهایمرادی انسان از ب  ی وقت

با هش  «یمانند »مس  مرادی انسان  ب  «یدیشده و خداوند ندارد. »ناامگشوده   ل ی حضور تبد  «ینظر به »طال   یاریاست که 

 .شود یم

و دم    د،یو در علت و معلول ذهن باش  دیری کمک نگ  یفکان اله از قضا و کُن  ییگشااگر با فضا   دواست،ی درد ب   یذهنمن[

 ].شودی وارد وجودتان نشود، درمان نم  یزدیا

 ۳۳87 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دیاو نه ش  یبه پ هایدیناام

 د یجه رون یب دَوا ی ز درد  ب  تا

»ناامانسان   ی ]ا ب   ها«ی دیها[  فضاگشا  یهایمرادی و  با  را  ببر  یی خود  خداوند  نزد  ب   دیبه  و  العالج  »درد«  از   درمان  ی تا 

 .دیابی ی خالص   زهایبا چ  یدگیهمان

 77۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توبه، همه جان کندن است   یب  عمر 

 از حق بودن است   بیحاضر، غا مرگ 

حضور سراسر عذاب و »جان کندن« است. و »مرگ  نقد و حاضر«    یاریبه هش  ی ذهنبدون برگشتن از من  توبه«ی ب   عُمر»

 .شده را در مرکز نداشتن است گشوده   یهمان وصل نبودن به خدا و فضا
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 7٢9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خورَدی م ی الیرا خ ی الیخ هر

 چَرَدی آن، فکر  دگر را م  فکر 

]به عبارتسازدی و محو م   بلعد ی را م  گریفکر « د  یهر »فکر  طور نی. و همخوردی را م  گرید  ال «یخ  یالی»خ  هر   ض یتعو  ی. 

  ست، ی و مذهب توبه ن  نیباورها و د  ها،تیوضع  ضیتعو  گر،ی»فکر« د  رفتنیو پذ  «یمتنفر شدن از »فکر  ده،یهمان  «ی»فکرها

 م؛ینیجنس ثابت در ماست، را بب  کیاز    ی»فکرها« در ذهن، که ناش   شدن لحظه عوض  به که لحظه   ستنیا  ی توبه به معن 

  م یتوانی و م  میستی که ما در جبر ن  میو آگاه شو  میرا رها کن  های دگیو همان  یگذرا و آفل بودن »فکرها« را درک کرده، مرکز ماد

 .[ میعوض شو

 ٢٢7۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گشت و، وجود  او نماند  یته  چون 

 خواند   شی جانش را خدا در پ باز 

همان  یوقت از  فضاگشا  انسان   من  یخال  های دگیمرکز  از  و  پرواز     یباق  یزی چ  اشی ذهنشد  بلند  »باز «  خداوند،  نماند، 

 .نزد خود فراخواندرا به  اشیاریهش

 ٢٢77 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُرادی او ب   ی شکست آن کشت چون 

 فتاد  ایکنار  رحمت  در در

طور کامل از مرکزش  را به   شیهای دگیبا فرمان قضا »شکست« همان  اشیذهنمن   «یشد و »کشت  مراد«ی انسان »ب  ی وقت

 .»رحمت« خداوند افتاد یایخارج کرد و در در
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 ٢٢78 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد  هوش یچون ب  وست یبه حق پ جان

 رحمت آن زمان در جوش شد  موج 

  ی عبارت و در همان لحظه امواج  رحمت حق به جوشش درآمد. به   وستیشد. روحش به خداوند پ  هوشیکه نصوح، ب  یوقت

حضور زنده    یاری به هش  دینما یکامالً خال   های دگیشود و مرکزش را از همان هوشیب  یجسم   یاری به هشانسان نسبت   ی وقت

 .شود یم

 ٢٢79 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از ننگ  تن   دیجانش واره  چونکه

 شتنیاصل  خو   ش ی شادان پ  رفت

 .که خداوند است رفت  شتن«یاصل  خو ش  یرها شد. شادمان »پ  یذهناز ننگ  من ی هر انسان ایکه جان نصوح و  ی وقت

 ٢۳۰7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد  میدوز  نیرحمت پوست باز،

 کرد می چو جان روز نیریش  ۀ توب

 از گناه   یپوش اغماض و چشم  یبه معن نجایدر ا ن،ی: وصله زدن بر پوستیدوز نیپوست*

من کرد که   یروز یواقع  یالغزش مرا جبران کرد و مرا که در بال افتاده بودم آزاد و رها کرد و توبه  ی»رحمت« اله  گرید بار

 .است تر«نیریاز جان هم »ش
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 ٢۳۰8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چه کردم، جمله ناکرده گرفت  هر

 ناکرده آورده گرفت  طاعت  

که انجام نداده    یگرفت و هر »طاعت« و عبادت   دهیو ناد  دیکه مرتکب شده بودم را بخش  یتوبه کردم، هر گناه  قتاًیحق  ی وقت

 .فرض کرد  افتهیبودم را انجام 

 

 :تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه یسم: ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 918: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش سوم  918شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ٢۳۰9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سرو و سوسنم آزاد کرد  همچو

 بخت و دولتم دلشاد کرد  همچو

  ی خدا زنده شده و زبان زندگ   تینهای به ب   یعن یفضا را باز کردم، خداوند مرا »همچون سرو و سوسن آزاد کرد«    ی وقت

 .من آمد و شادمان گشتم یو برکت به زندگ   یبختک یشدم. ن

 ٢۳1۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پاکان نوشت  ۀمن در نام نام 

 بهشت   دمیبودم ببخش  یدوزخ 

که به خدا زنده    ییهارها شدم، خداوند »نام« مرا در دفتر »پاکان«، انسان   ی ذهن  فضا را باز کرده و از من   قتاًیحق  ی وقت

 . دیبودم او »بهشت « عدم را به من بخش  ریو در جهنم ذهن اس « یکه »دوزخاند، نوشت و با آن شده 

 ٢۳11 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کردم، چون رَسَن شد آه  من آه

 رَسَن در چاه  من زانیآو  گشت

شد و به درون »چاه«    ی من مانند طناب  یی گشاشکر، صبر و فضا   ،یآه  آرزومند  نیکردم و ا  یآرزو و طلب واقع   دم،یکش  آه«»

 . شد  زان«یبودم »آو  یکه در آن زندان  های دگیهمان
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 ٢۳1٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شدم   رونیرَسَن بگرفتم و ب آن

 و زَفْت و فَرب ه و گُلگُون شدم   شاد

 طناب سمان، ی: ررَسَن*

 : بزرگ، ستبرزَفْت*

  ی و شاد  تینهای شده، عمق ب گشوده   یخارج شدم و با آن فضا   های دگ یطناب عدم را متعهدانه گرفته و از چاه همان  آن

 . را تجربه کردم و مانند گل شکفته شدم سببی ب

 ٢۳1۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زَبون بودمی هم ی بُن  چاه در

 کنون گنجمی همه عالَم نم در

باز کرده و در    تینهای خوار و »زبون« بودم و اکنون با مرکز عدم، فضا را ب  های دگیموقع در ته »چاه« هماندر آن   من

 .خواهمی نم  یزیام و از جهان چشده  ازینی ب  گر ید یعنی گنجم«ی سراسر »عالم نم 

 ٢۳14 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  یها بر تو بادا ا نیآفر

 مرا از غم جدا  یکرد ناگهان

تو  شماریب  «یهان ی»آفر  خداوندا،  فضا  یی نثار  با  طر  یی گشاکه  از  و  کن  قیمن  و  اندوه  قضا  از  مرا  »ناگهان«  فکان 

 .لحظه در حال صبر، شکر و رضا هستمو من هر   یو دردها نجات داد های دگیهمان
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 ٢۳1۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زبان ابد یمن  یسَر  هر مو گر

 ان یدر ب  دیایتو ن یشُکرها

از    ییو رها یخاطر آزاد»شکر تو« را به  تواندی داشته باشد و حرف بزند، باز هم نم  «یمن« »زبان ی فرضاً »سر هر مو اگر

 .جا آوردبه  ی ذهنجهنم من

 ۳1۵۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یادهیها دچون سبب   ی ز طفل تو

 ییدهی سبب، از جهل بَر چَفس در

 یاده ی: چسبییده یچَفس*

 ها توجهفقط به آن   ی نادان   ی از رو  ی ذهن  یسازو سبب   ی جسم   یاری و با هش  یاده یرا د  یعلل و اسباب ظاهر  ی از کودک  تو 

 .یاکرده

 ۳1۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ها از مُسب ّب غافل سبب  با

 ی لیها زان ماروپوش  نیا ی  سو

اسباب ظاهر  با و  علل  آن  به  ماندهاز »مسبب  یتوجه  غافل  که خداست  تما  یااالسباب«  علل  آن  به  فقط    یدار  ل یو 

 .استکه خداست بازداشته  یتو را از شناختن  »مسبب« اصل  ی آن اسباب مانند حجاب کهی درحال
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 ۳1۵۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی زنیها رفت، بَر سَر مسبب  چون 

 ی کُنی و ربَّناها م ربَّنا

م  یظاهر  «یهاآن »سبب   کهنیهم  اما از  آفل  نت  انیو  به  و  نرس  جۀ یرفت  ب  یدیدلخواهت  »بر سرت«    یشد   مرادی و 

 .یکنی و خداخدا م یدهی واکنش نشان م   ،یکوب یم

 ۳1۵۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سبب ی  : برو سودیگوی م رَبّ

 عجب  یا  ؟ یکرد اد یز صُنعم  چون 

 کردن، احسان ی کیعمل، کار، ن  دن،یآفر نش،ی: آفرصُنع*

  ی . چه »عجب« که متوجه شدریها چاره بگو از آن   دهدی که ذهنت نشان م  «ییهاسبب   ی : »برو سود«یگوی »م  خداوند 

شده، آماده خدمت  گشوده   یفکان، با فضاصفر با قضا و کن   هیمن که از همان ثان  ینندگیمن هم وجود دارم و از قدرت آفر

 ! یمرا در مرکزت بگذار ییگشابا فضا  دیبا  یو متوجه شد یکرد اد یبه تو بود، 

 ۳1۵7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه نمی پس من تو را ب  نی: زگفت

 سبب وآن دَمدَمه  ی سو ننگرم

 بی: شهرت، آوازه، مکر و فردَمدَمه*
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»تو را«    پس« من فضا را باز کرده، فقط  نیبه خداوند گفت:[ »از ا  کندی توجه م   یکه به اسباب و علل ظاهر  ی]انسان 

 .کنمی نم  ی افسون حاصل از آن توجه  ایو »دمدمه«  یو به علل و اسباب ذهن بندمی و هرگز فضا را نم  نمیبیم

 ۳1۵8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لَعادُوا، کار  توست : رُدُّوا  دشیگو

 سُست   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 .اند، بازگردندشده   یجهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه  نی لَعادوا: اگر آنان به ا رُدُّوا *

  رمتعهدیالست، سست و غ  ثاق «یکه در برگشت از ذهن و »م  یکس  ی: ادیگوی م  ایاراده سستْبندۀ    نیبه چن  خداوند

 ، یروی م   دهدی نشان م  تو  به   ذهنت  که   چه آن   دنبالبه   من، بدون  توجه به خواست و ارادۀ    ،یذهن  یهاو با سبب   یهست

که به ذهن    یدهی و قول م  ییآی من م  یسو به   ییبا فضاگشا  ،یستکه تحت  فشار دردها ه   یکار  توست که تنها زمان  نیا

 .یکنی اما به قولت عمل نم  یو با من بمان   یبرنگرد

 ۳1۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّست، بر رحمت تنم رحمتم

بلکه دائماً درحال بخشش هستم و هرلحظه که فضا را باز    کنمی تو نگاه نم  یتوجه ی و ب   ی: من به بدعهددیگوی م   خداوند

  ادی  اتیاب  نی. ]ما از ا کنمی و برحسب »رحمتم« عمل م  بخشمی است به تو م  تینهای و ب  عیاز »رحمتم« که وس   یکنیم

معرض را به   مانی زندگ   تیّلحظه، جنس  نی با بله گفتن به اتّفاق ا  دائماًو    میبه خودمان جفا نکن  یذهنکه با من  میریگیم

  .[میکن  کاری را ب  یذهنها و عقل من و دمدمه   میبگذار  شینما
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 ۳1۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عهد  بَدت، ب دْهم عطا ننگرم

 مرا  یخوان ی دَم چو م  نیکَرَم، ا از

  ی لحظه فضا را باز کرده و با فضا   نیا  کهنیهم  کنم،ی نگاه نم   ،یاانجام داده  یذهنصورت منبه »عهد« بد تو که به   من

 . یشوی از رحمت و لطف و کرم من برخوردار م  یشده مرا بخوان گشوده

 144٢ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی مُبارک جُنبش ،یکارطلب  نیکا

 ست ی کُشطلب در راه  حق، مانع  نیا

طلب در راه  حق«    نی. »استیاتالش  مبارک و خجسته   نیرا »طلب« کن، که ا  یخدا و زندگ   ،ییبا فضاگشا  لحظهبه لحظه 

»طلب«    کهنیا   ی. ]براداردی برم  انیحضور را از م  یاریبه خدا و هش  دنیدر راه  رس  یشده هر مانع ذهنگشوده   یبا فضا

 .[ دیکن ییفضاگشا  دیحتماً با  دیداشته باش

 144۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مفتاح  مطلوبات  توست  طلب،  نیا

 توست  ات یسپاه و نصرت  را نیا

 پرچم   ۀ،یَ: جمع رااتیرا*

فضاگشا   طلب«» حق  یهاخواسته   د  یکل  ،ییبراساس  در  و  به   قت، یتوست  درون   ۀمنزلطلب  پ  ی »سپاه«  و    یروزمندیو 

 . استدهیکوب نیرا زم اش یروزیدارد پرچم پ  یقی که طلب حق یهرکس  یعنی پرچم  توست،  ی  افراشتگ
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 1444 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اح یدر ص  ی همچون خروس  طلب  نیا

 صَباح دیآی نعره که: م  زندیم

 : بانگ کردن، آواز دادن احیص*

  ییگشا]اگر فضا است.    کیصبح نزد  د،یشو  داری: بزندی که بانگ م  ست ی لحظه همچون »خروس « سحر  نیدر ا  طلب«،»

 ].دیطلب دار د،یکنی و صبر و شُکر را تجربه م 

 144۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلبی تو م  ستتیآلت ن گرچه

 آلت حاجت، اندر راه  رَب ستین

اما در راه  طلب بدون توجه به علت و معلول ذهن حرکت کن و فضا را    یطلب ندار  یبرا  یتو سبب و ابزار ذهن  هرچند

 .ستین ی و ابزار ذهن به سبب  یازیرا بدان که در راه  طلب  خداوند و زنده شدن به او، ن نیبگشا. ا

 144۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پسر  یکار اطلب   ینیکه را ب هر

 او انداز سَر  ش ی او شو، پ ار ی

 کند؛یخودش کار م  یمتعهدانه رو  ،ابدیلحظۀ    نیکه در راه  طلب عشق و زنده شدن به ا  ینیبی را م  یانسان، هر کس  یا

 .تو اثر بگذارد ی  رو نیقر قیو بگذار او از طر ندازیرا ب اتی ذهنسر من   ییو همراه او شو و با فضاگشا ار«ی»
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 1447 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یج وار  طال بان، طالب شو  کز

 یظ الل  غالبان، غالب شو  وز

 ی گ ی: همساج وار*

 ه ی: ساظ الل*

  یۀ سا  ریگرفت و ز  یبه خداوند قرار خواه   دنیبا اهل  طلب، در گروه »طالبان « رس  یجوارشدن و هم  نیتو با قر  رایز

 .یفضا را باز کن   یتوان ی و م   یشوی م  روزیخود »غالب« و پ یذهنبر من  زی تو ن ،یذهن»غالبان« بر من 

 1448 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجُست   یمان یسل  یمور ی کی گر

 سُست  اَندر جُستن  او سُست  منگر

عنوان  به  زی. ]ما نی»جستن« و  طلب  او با چشم  حقارت بنگر  نیبه ا  دیوجو کرد نبارا جست   مان«ی»سل  ر،یحق  «ی»مور  اگر

 .[ میخدا و زنده شدن به او باش ی وجودر جست   ییگشابا فضا میتوانی م م،یدار یذهنکه هنوز من  فیضع ی انسان 

 1449 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاشه ی تو، ز مال و پ یدار چههر

 ؟یاشه ی طلب بود اَوّل و اند  نه

است؟ و پس از کار  نبوده   شه« یدر ابتدا به صورت  »طلب« و »اند  ،یدار  اریکه اکنون در اخت  ی همه »مال« و مقام   ن یا  مگر

  .[ خواهدیو انجام قانون جبران م یری پذت یشدن به خدا هم طلب، مسئول  لی. ]تبدیادهیها رسو تالش صادقانه به آن 
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 ٢1۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَس نَجَست  یو حَزم  صبری ب ن،یکم نیز

 را خود، صبر آمد پا و دست  حَزم

.  ابدی یخالص   ی شیدر زندان ذهن، بدون »صبر« و دوراند  یرافتادگیو گ یذهنمن گاه «نینتوانسته که از »کم  یانسان چیه

 .است  یش ی»حزم« و دوراند یوپا درواقع صبرکردن دست 

 ].میمخرب قرار نده یهای و خودمان را در معرض انرژ  میلحظه ناظر ذهنمان باشبهلحظه  یعنی ی ش یحزم« و دوراند»[

 ٢14 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استیگنیزَهر نیکن از خورد، ک حَزم

 است یکردن زور و نور  انب حزم

  ی اهیمانند گ  را یکن؛ ز  زیدوست دارد، پره  یذهنکه من   ییزهایو چ  های دگ یو تأمل از خوردن همان  ی ش یانسان، با دوراند  یا

 . است امبرانیو »نور « پ رویو »حزم«، ن  یش یدوراند  نی. اآوردی و دردها را به مرکزت م  کندی زهرناک تو را مسموم م 

 ٢1۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَهَد ی باشد کو به هر باد کاه

 نهد؟  یمر باد را وزن  ی ک کوه

کرده و    یی که فضاگشا  ی حرکت دهد. انسان  تواند ی اما »کوه« را »باد« نم  جهدی از جا م   یسبک با وزش هر باد  کاه «»

ها آن   ریو تحت تأث  دهدی نم   ی وزن  دیآی م  های دگ یهمان  رییو تغ  یذهنکه از من   ییاست به بادهاآسمان درونش باز شده 

 .ردیگی قرار نم 
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 :تشکر با

 الیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ال ی: لندهیگو

 

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 918: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کر  یمثنو 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   پیغام خود را ازطریق توانید  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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