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 .دوستاننام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقای شهبازی و همه  به 

 .گنج حضور ٧٩۴ابیات بیدار کننده از برنامه  

 ٢٩8١ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نرسد مر تو را که تو زان مزدِ کار می 

 گهی پیوسته نیستی تو درین کار، گه 

بینی  دانش می تعهد سست و سرسری به برنامه گوش دادن دلیل پیشرفت نکردن ماست، مثالً آیا برنامه را برای جمع کردن  

ها قوی باشی و یا در کسب و کار قدرتمند شوی؟ یعنی برای  کنی که در رابطه تا برای دیگران پزدهی، یا برنامه را تماشا می 

شود  نشینیم و این بر خالف بیداری گنج حضور و زنده شدن به خدا و زندگی است و باعث می دنیای جسمی پای برنامه می 

داشته باشی که هر روز در برنامه باشی تا با کمک موالنا، آقای شهبازی و دیگر دوستانی که در    درجا بزنیم، اما اگر تعهد

هویتی که شناسایی  های ذهنی نشوی و دنیای آفل را بتوانی رها کنی و هر همکشند باشی تا جذب من این حلقه زحمت می 

روی و برای این باید مداومت و تکرار  پیش می کردی را رحم در انداختنش نکنی و موکول به آینده نکنی، یعنی درست  

رسم، بلکه باید با عشق و  شود از خودت توقع کمال داشته باشی و بگی پس چرا نمی داشت هر روز و هر لحظه، یعنی نمی 

ن حلقه  شُکر به این راه ادامه دهی تا دنیا تو را به خودش جذب نکند و این باز هم مستلزم مداومت و شاید تا آخرِ عمر در ای

 حضور داشتن است تا اشتباه نرویم و در راه درست باشیم تا وقتش برسد. 

 ٣١5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گوش دار، ای اَحْوَل اینها را بهوش 

 دارویِ دیده بکَش از راهِ گوش 
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قضاوت و مقاومت است، باید  های خود در حال تفسیر، نقد،  دانم کند و براساس دانش و می کسی که مدام خوب و بد می

کند و خبری  گویند برود؛ مسیری که خِرد کل همه را هدایت میداند و تسلیم شود و به مسیری که بزرگان می بداند که نمی 

شود و ما  های همانیدگی وجود ندارد و اگر هم عینکی باشد، در آن مسیر عینک برداشته می مرج و تعصب و عینکواز هرج 

 رسیم.بینیم و به سکوت و سکون می با چشم خدا می 

 ٣١۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 های کورپس کالمِ پاک در دل 

 رود تا اصلِ نورنپاید، می می

نشیند که تعهد داشته و وقت و پول خود را در این مسیر خرج کنیم، تا ذهن ما متعهد  کالم بزرگان و موالنا وقتی در ما می 

رود. مثالً قبال اخبار و سریال و وقت  ها و دانش و باورهای قبلی می پول و وقت را خرج نکنیم ذهن به راه به تکرار شود و اگر  

دانم تا به  شود و باید پشت سر هم بگوییم من نمی تلف کردن را یاد گرفته بود اما االن متعهد به تماشای گنج حضور می 

 حضور و خرد کل وصل شویم.

 ٣١٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کژ هایِوآن فسونِ دیو در دل 

 رود چون کفشِ کژ در پایِ کژمی

شنویم زیرا مرکز ما از آن جنس است و آماده برای بحث و  های ذهنی و شیطان را می وقتی تعهد نداشته باشیم حرف من

ه است، به دنبال جنگ و  کنندهای آفل و خشک ها و عیش و نوش جدل، توضیح، اثبات، دفاع، خودنمایی، پز و دنبال لذت

شنود، و چون ما آن  رقابت، مقایسه و حسادت و دیگر دردها، ذهن ما مثل نگهبان است و به هر چه متعهد شود همان را می 
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را اشتباه متعهد کرده بودیم که از دنیا زندگی بخواهد باید متعهد کنیم، به راه بزرگانی همچون موالنا و برای این باید با  

  ها خالی شود و بتواند پر از خرد زندگی شود. ذهنی و جسم ش رویم و هر روز این را ادامه داده تا دل ما از من گنج حضور پی

های ذهنی کشیده نشویم باید روی خود کار کردن را جدی بگیریم و اتفاقات و انباشتن و  خواهیم به راه من پس اگر می 

 مقایسه و بهتر درآمدن و پز دادن را شوخی بگیریم.

 ٣١8مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گرچه حکمت را به تکرار آوری

 چون تو نااهلی، شود از تو بَری

رسیم؛ اگر با زرنگی و با نیت جمع کردن و بهتر درآمدن و پز دادن و دانش زیبا داشتن پای برنامه بشینیم به جایی نمی 

بشینیم و نگاه کنیم، اما اگر هر روز بریم، پول باشگاه رو بدیم،  ای یک جلسه باشگاه بریم و فقط  درست مثل اینکه هفته

 گیریم. سالمت داشته باشیم و هرچیزی نخوریم، نتیجه می   ۀتغذی

طور، یعنی هر ماه پول بدهیم تا ذهن متعهد شود، و بعد از آن نوشتن  سبب هم همینبرای به حضور زنده شدن و شادی بی 

ای شناسایی شد با ادامه و مداومت  هویتیکنیم و وقتی همها که باز هم ذهن را متعهد به انداختن می همانیدگی و شناسایی  

هویتی زندگی نخواهیم تا از ما کنده شود و دوباره برنگردد، زیرا  و تکرار در برنامه بودن به ذهن کمک می کند تا از این هم

 گردد.برمی   اگر بدون تعهد باشیم، آن همانیدگی دوباره

 ٣١٩مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کنیورچه بنْویسی نشانش می 

 کنی الفی بیانش می ورچه می 
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شود، اما قبل از آن باید از ته دل تعهد داشته، تعهدی قلبی به زنده شدن  نوشتن و اعالم کردن باعث محکم کردن تعهد می 

گویند تعهد نیست، نوشتن باید از وصل بودن به  تقلید و چون دیگران می ها، زیرا نوشتن از روی و انداختن تمام همانیدگی 

ها از مرکز راهی برای زنده شدن به اصلِ زندگی  زندگی باشد، یعنی به این درک برسیم که جز انداختن تمام همانیدگی 

ده شد، حال بعد از  شود به زندگی و حضور زننمایی و جمع کردن دانش نمی نیست، با الف و حرف و سخنرانی و معنوی 

گویی و کنترل شود و وقتی حسادت، خودنمایی، حرص، ولع و وسوسه و هوس و یا عیبتعهد قلبی و نوشتن کار شروع می 

 کنیم. ذهنی را کوچک می دیگران در ما بلند شد با سکوت و تعهد، من

 ٣٢٠مثنوی، دفتر دوم، بیت مولوی، 

 او ز تو رُو در کَشَد ای پُرْستیز 

 بندها را بگْسَلَد وز تو گُریز 

کند و ذهن به  ها در ما نفوذ نمی ها نگذاریم، درس تا وقتی متعهد نشویم و وقت و پول خود را در راه انداختن همانیدگی 

می راه را  ما  همانیدگی  می های  بعد  به  آن  از  و  ها  همانیدگی  انداختن  به  کنیم  متعهد  را  ذهن  اینکه  مگر  وقتی  برد،  بینیم 

خواهیم حرص بزنیم که مثالً بخریم، پرخوری کنیم و یا بر سر رقابت با کسی  گوییم، وقتی می دروغ بگوییم نمی  خواهیممی

بینیم با خود دوست هستیم و برای خود  ها می داریم و یا به جای گدایی از آدم به حسادت و مقایسه بیفتیم دست نگه می 

 برای دیگران که جز وقت تلف کردن و خودنمایی چیزی ندارد نداریم. کافی هستیم، و بنابراین کنترل و نصیحت و سخنرانی  

 ٣٢١مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ور نخوانی و، ببیند سوزِ تو 

 آموزِ تو عِلم باشد مرغِ دستْ 
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را در    سواد باشیم سواد این راهوقتی زندگی سوز ما را برای زنده شدن به خودش ببیند، و تعهد ما را ببیند حتی اگر بی 

شویم، از کار کردن  شویم و از آن جدا نمی گذارد و ما هم با شوق و شکر تا همیشه با خرد زندگی همراه می اختیار ما می 

دانم« داشتیم و خوب و  شویم، ولی اگر با سواد و پر از دانش به گنج حضور گوش دهیم و ادعای »می روی خود خسته نمی 

 کند.ز مدتی ذهن ما را از برنامه و موالنا دور می رسیم و بعد ابد کردیم به جایی نمی 

 ٣٢٢مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 او نپاید پیشِ هر نااُوستا

 همچو طاووسی به خانه روستا

نشیند که متعهد صددرصد باشد و تکرار و مداومت دارد و  پس علم و حکمت خدایی از طریق بزرگان در مرکز کسی می 

های خود، و باید مرکز را آباد و پاک کنیم تا خدا بتواند  ذهنی و قضاوت کند نه با عقل منزندگی، زندگی می فقط با خرد و عقل  

 خدا پاک باید باشد.   ۀ در ما بنشیند زیرا که خان

 ٢١۶٣، مثنوی، دفتر دوم، بیت مولوی

 هر که خواهد همنشینیِِّ خدا

 تا نشیند در حضورِ اولیا

 ٢١۶۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لی از حضورِ اولیا گر بِسکُ 

 کُلی تو هالکی ز آنکه جزوِ بی 
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برای زنده شدن به خدا و با خدا یکی شدن باید با کسانی باشیم که دست در دست خدا هستند، بزرگانی مثل موالنا، و اگر  

خودنمایی کن و برنامه را رها کن، دیگر   گویند جمع کُن، زود باش، حرص بزن، مقایسه کن، برتر باش و  با کسانی که می 

شویم زیرا موالنا به خرد کل وصل  زیرا از کُل و خرد زندگی جدا می   شویذهنی می و دوباره من  شویکافی است، هالک می 

بوده و آقای شهبازی و  دوستان گنج حضوری هم به موالنا وصل هستند و ما هم در این حلقه، و اگر خارج شویم هالک  

 ویم.ش می

 ٢١۶5وی، دفتر دوم، بیت مولوی، مثن

 هر که را دیو از کریمان وا بَرَد 

 را او خَورَد  بی کَسَش یابد، سرش

 ٢١۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یک بَدَست از جمع رفتن یک زمان 

 مکرِ شیطان باشد، این نیکو بدان 

خواهد همانیدگی را بیندازد و با خرد کل زندگی کند و  که می های ذهنی منتظر و در کمین هستند  برای مانع شدن کسی من

کند زیرا  گاهی همراه باشیم نیروی دردِ این جهانی ما را جذب می ها شُل باشیم و با بزرگان گه اگر در راه انداختنِ همانیدگی 

تفاقات و بازی دیدن اتفاقات  تعهدی وجود ندارد تا به ما کمک کند، تکرار و مداومت وجود ندارد، پرهیز و صبر و پذیرش ا

ای،  وجود ندارد و اگر چیزی ما را از موالنا و بزرگان و راه خِرد کل دور کند مکر شیطان است، مثالً شخصی، حسادت و مقایسه 

ها را دیو این  های بی دلیل، و کالً زندگی خواستن از چیزهای بیرونی، و این دلیل، خریدگردی بی ْ ای، وِبحرص و وسوسه 

کند و یا خواستن چیزی از بیرون، اما اگر از موالنا  ای کوچک استفاده می فرستد تا مانع شوند، حتی از بچه نی برای ما می جها

 فاصله نگیریم ممکن است موفق باشیم. 
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 ٣١۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 روی هستچون بسی ابلیسِ آدم 

 پس به هر دستی نشاید داد دست 

عبارتی باید  آمد کنیم و به و نیست، اما چون ما هنوز در مرکز همانیدگی داریم نباید با هرکسی و هرجایی رفت این قضاوت  

ترین افراد  خود من از هر کسی از نزدیک  مراقب خود باشیم و با تعهدی که دادیم با دوستان گنج حضوری و بزرگان بمانیم.

کنیم را انجام بده مثل رقابت، غیبت،  حضور را رها کن و کارهایی که ما می   گفت گنجخانواده تا همکار و غریبه شنیدم که می 

 نوش و دیگر چیزها. و  حسادت، عیش 

 ۴٣٢۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو چو عزمِ دین کنی با اِجتِهاد

 دیو، بانگت بر زند اندر نَهاد

ذهنی که هنوز در مرکز ما است شروع به  شویم دیو و منیها موقتی ما متعهد به زنده شدن به خدا و انداختن همانیدگی 

ترساند و یا حتی ما را مجبور  ها میکند، ما را از نداشتن و یا از دست دادن چیزها و یا اشیا و یا مقام و آدم ترساندن ما می 

متعهد باشیم هیچ ترسی دیگر  باید متوجه باشیماگر  کند و یا به راه خودنمایی و برترنمایی.به دفاع و توضیح و توجیه می 

 وجود ندارد و هیچ دفاع و اثبات کردنی به دیگران الزم نخواهد بود. 

 ۴٣٢٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که مرو ز آن سو، بیندیش ای غوی 

 که اسیر رنج و درویشی شوی
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 ۴٣٢8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بینوا گردی، ز یاران وابُری

 خوار گردیِّ و پشیمانی خوری

 ۴٣٢٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو ز بیمِ بانگ آن دیو لعین

 واگریزی در ضاللت از یقین

حرص، طمع، ولع، مقایسه، حس نقص، خودنمایی و عیش    سمتِ زند و به ذهنی از درون و بیرون ما را صدا می شیطان و من 

طور  سبب منتظر ما است و همینترساند، چون ندیده و باور ندارد که شادی بی تنهایی ما را می برد و یا از فقر و و نوش می 

 نهایت.سکون و سکوت با عمقی بی 

نوا میشوی و اگر مداومت و  گوید اگر جهان و چیزها را از مرکز دربیاری بی کند و می شیطان از راه ترساندن روی ما کار می 

او را باور می ذهنی گرفتار می تی در دام دیو منتکرار نداشته باشیم به راح باورها و دانش شویم و  به  های قبلی  کنیم، و 

رود و  های تعصبی، اما با تعهد به زنده شدن و واهمانش و فضاگشایی، ترس از بین می ها و عقیده دانم گردیم، به می برمی 

کنیم؛ عشقی که دلیل این جهانی ندارد و از طرف  ایت می نهشویم و احساس عشق بی دلیل شاد می کند و بی روی ما اثر نمی 

 شود.خداوند در ما ریخته می 

تواند ما را به خود جذب کند، دیگر ایرادات کسی برای ما اهمیت ندارد و  دیگر ترسِ از دست دادن و یا نداشتن چیزی نمی 

 کشیم.سبب دور کند عقب می ادی بی سپاریم و از هرچیزی که بخواهد ما را از شقضاوت و داوری را به خدا می
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 ۴٣٣٠ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 که: هَال فردا و پس فردا مراست 

 راه دین پویم که مُهلت پیشِ ماست 

ها وقت هست و باید فعالً چیزهای این جهانی را بیشتر و بیشتر جمع کنیم و  ما نباید فکر کنیم که برای انداختن همانیدگی 

گوید همسر، فرزند، پول،  ترساند و می ذهنی و شیطان است که ما را می این ایده از طرف دیو من  ردازیم.بعد به حضور بپ

توانیم به حضور زنده شویم و مرکزی ها را در مرکز نگذاری، خیر! ما می آوری اگر روی خودت کار کنی و این کار بدست نمی 

که آنها را در  همسر و فرزند و خانه هم داشته باشیم اما نه این  خالی و عدم داشته باشیم و اگر صالح خرد زندگی باشد 

 شود زندگی کرد. ها نمی مرکز بگذاریم و فکر کنیم بدون این

 ۴٣٣١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مرگ بینی باز، کو از چپِّ و راست 

 کُشد همسایه را تا بانگ خاست می

 ۴٣٣٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 باز عَزم دین کنی از بیمِ جان

 خویشتن را یک زمانمرد سازی  

ذهنی و از روی حرص،  خواهند به حضور برسند یعنی با منترسند و از روی ترس می ها با مرگ دیگران می و باز هم بعضی 

ایت  نهسبب و عمق بی ولی تعهد واقعی از روی خلوص و توکل است و دیگر فهمیده که خودش از جنس خدا، شادی بی 

کنیم که چیزها آفل و گذرا هستند و به آنها نباید  بینیم که هر روز پیغامی دریافت می است، اگر ما کمی هشیار شویم می 
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شوند و  چسبید؛ چه ظاهر و جسم ما، چه کار و مقام ما، چه دارایی و امالک ما، چه اقوام و دوستان ما، که همه کم و زیاد می 

 فهمانند مقصودِ بودن در این جهان زنده شدن به خدا است. روند تا به ما ب یا از بین می 

 ۴٣٣٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پس سِلَح بر بندی از علم و حِکَم 

 که من از خوفی نیارم پای کم

ذهنی است و باید با تعهد  خواهی به حضور برسی متوجه باش این مکر شیطان و من ذهنی می اگر از روی ترس و با من 

ها را شناسایی و رحم نکنی و از انداختن  همانیدگی   ۀ صد شیرجه به فضای یکتایی بزنی و همدرمحکم قلبی و با توکل صد 

 کدام نترسی و باید دستت در دست بزرگان و حلقه معنوی آنها باشد زیرا که آنها دستشان در دست خدا است. هیچ

 ۴٣٣۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم ، بیت 

 باز بانگی بر زند بر تو ز مَکر

 از تیغ فقر که بترس و بازگرد 

 ۴٣٣5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 باز بگریزی ز راه روشنی 

 آن ساِلح علم و فن را بفکنی 

ها را نیندازیم، و اگر تعهدی  آید تا ما همانیدگی آید و از طریق افکار و دیگران باز می ذهنی برای ترساندن ما کوتاه نمی من

گوییم حتی اگر  شویم و اگر هم تعهدی محکم، با جانِ دل می داشته باشیم و از سَر سیری در دامش گرفتار می سست  
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ها جای چیزهای آفل و وقت و پول برای آن خواهم و به ذهنی را نمی کنم و عقل منبمیرم دست خدا و بزرگان را رها نمی 

گردی و فضولی در  ْ جای وِبسبب بگذارم، مثالً به ضور و شادی بی خواهم وقت و پول و انرژی را در راه زنده شدن به ح می

 دهم تا در شناسایی همانیدگی به من کمک شود. زندگی دیگران در اینترنت گنج حضور گوش می 

 ۴٣٣۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ایها او را به بانگی بندهسال 

 ایدر چنین ظلمت نمد افکنده 

بنده  ما سال  از اتفاقی خواسته بودیم روی خود کار کنیم چون منها  ذهنی و شیطان بودیم و اگر هم بعضی مواقع، بعد 

های ذهنی این جهانی و چیزها شدیم؛ جذب زنی جدید، دوستی جدید، رقابتی  تعهدی سست داشتیم، دوباره جذب من 

کار بندیم و قدم درراه رهایی  با جان و دل به   جدید، شغلی جدید، اتفاقی جدید و چیزهای دیگر، ولی وقتی صبر و پرهیز را 

 های قدیم و جدید را از مرکز بیرون کنیم.کند تا تمام همانیدگی ذهنی بگذاریم، زندگی به ما کمک می از من

 ۴٣٣٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هیبت بانگ شیاطین، خلق را

 گرفته حلق را  ست و بند کرده 

، دانش، مقایسه، خشم، حسادت، کینه، حرص و ولع، مرکز انسان را اشغال کردند و انسان را  شیاطین به شکل پول، مقام

اسیر خودشان، ولی وقتی ما متعهد شویم و هر همانیدگی را شناسایی کنیم، با مداومت و تکرار رحم را کنار گذاشته و تا  

کنند تا ما اطین از هر طریق به سمت ما حمله می رویم تا مرکز خالی شود، در این مواقع شیانداختن آن همانیدگی جلو می 

 کند.را دوباره به سمت خود جذب کنند و آگاهی از این امر خودش ما را متعهد می 
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 ۴٣٣8مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تا چنان نومید شد جانشان ز نور

 که روان کافران ز اهل قبور 

شود و بنابراین به درد و ناامیدی کشیده  همانیده شدن، نور خداوند در ما کم می با ورود به جهان و شروع کردن به تقلید و  

زنیم تا از چیزهای بیرونی زندگی بگیریم که این کفر است و انکار قیامت و زنده شدن به  شویم و بنابراین دست و پا می می

ذهنی بیرون  از سوسک متولد شد ما هم باید از منای که  از خودمان سؤال کنیم آیا به راستی قبول داریم که مثل پروانه   خدا.

بیاییم و به خدا زنده شویم؟ اگر نه، تعهدی سست داریم و باید تعهد خود را بازبینی کنیم و متوجه منظور و مقصود آفرینش  

 ما چیست؟ 

 ۴٣٣٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این شکوهِ بانگ آن ملعون بُوَد 

 هیبتِ بانگ خدایی چون بُوَد؟ 

بینیم، و بنابراین است که در ترس و اضطراب،  ذهنی ما را در جهان نگه داشته و چیزی جز جسم نمی های منبانگ و حیله 

سبب بودن را  بریم، اما اگر بانگ زندگی و خدا را بشنویم و در لحظه بودن و در شادی بی سر می و یا افسردگی و مالمت به 

شویم یعنی از هیچ گذشته و  مکانی و سکوت و سکون می زمانی و بی ریزد، و ما بی می ذهنی فرو  تجربه کنیم آن دیوار من 

اتفاقات را بازی می ها را می ها و وابستگی ترسیم و با رضایت، همانیدگی ای نمی آینده بینیم و آنها را بد و خوب  اندازیم، 

رسیم و  کافی هستیم و با کُل زندگی به وحدت می کنیم و برای خود سپاریم. حس تنهایی نمی کنیم و به خود زندگی مینمی 

 . گنجد و باید قدم را در این راه گذاشتها تا حدودی در کلمات می این
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 ۴٣۴٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هیبت بازست بر کبک نجیب

 مر مگس را نیست زان هیبت نصیب 

 ۴٣۴١، دفتر سوم بیت مولوی، مثنوی

 ز آنکه نبود باز صیاد مگس 

 عنکبوتان می مگس گیرند و بس 

ها هویتیخواهیم شکار باز شویم یعنی زندگی و خرد کل، باید تمام هم اید تصمیم بگیریم که کبک باشیم یا مگس، اگر می ب

بحث،   و  کردن  ثابت  پرخوری،  مخدرها،  نقص،  مقایسه، حس  حسادت،  حرص،  طمع،  ترس،  کرده؛  رها  و  شناسایی  را 

کنیم تا به دام خدا بیفتیم، و باز متوجه باشیم با  نمایی و چیزهای دیگری که شناسایی می و معنوی  سخنرانی و خودنمایی

شود و به مگس و  انقباض قضاوت و قهر و ستیزه و یا پایین کشیدن دیگران و یا توضیح و توجیه و دفاع، وقت تلف می 

 . های ذهنی استشویم که شکاری برای عنکبوت و منذهنی تبدیل می من

 ۴٣۴٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم بیت 

 عنکبوت دیو، بر چون تو ذُباب

 کرِّ و فر دارد، نه بر کبک و عقاب

ها، شهرت و یا دردها این است که ما  نظر رسیدن چیزهای این جهانی مثل پول، قدرت، مقام، دارایی بزرگ و قدرتمند به 

سبب و عمق هستیم، بزرگانی  نهایت شادی بی خدا هستیم و بی ای از  خود را به مگس کاهش دادیم و فراموش کردیم شعبه 
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نهایت وصل  های ذهنی و چیزهای آفل خود را جدا کردند و به بی خود را روشن کردند و بنابراین از من  ۀچون موالنا شعب

 شدند. 

 ۴٣۴٣ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم 

 بان اَشقیاست بانگ دیوان، گله 

 بانگ سلطان، پاسبانِ اولیاست 

شنوند یعنی  کسانی که مرکزی آلوده و پر از همانیدگی دارند و دست گدایی به سمت بیرون دارند، صدای شیطان را می 

شیطان جاهایی که از جنس حرص، طمع، ولع، حسادت، تنفر، حس نقص، حس قربانی بودن، مالمت خود و دیگران، کنترل  

کشند با  کنند، درد هشیارانه می کسانی که پیوسته پرهیز دارند، صبر می   گذارد، اما هرچیز و حس تنهایی باشند، قدم می 

 نشیند.تر می ها بیش روز در آن به دهند صدای خدا روز رضایت و در برابر اتفاقات، سکوت و سکون خود را از دست نمی 

 ۴٣۴۴ر سوم بیت دفتمولوی، مثنوی،  

 تا نیامیزد، بدین دو بانگِ دور

 ا بحرِ شور بای از بحرِ خوش قطره 

ذهنی  تر از همانیدگی و دیو من ناخواه صدای خدا را بیش کنیم، خواه وقتی کمی به حضور زنده شویم و مرکزی سبک پیدا می

خواند و بنابراین ما  کند یا خدا است که ما را می ذهنی است که ما را جذب می دهیم که صدای من شنویم و تشخیص می می

شویم و وقتی تعهد قلبی بسته باشیم با این حلقه در لحظه و در راهِ یکی  برنامه گنج حضور کشیده می به سمت بزرگان و  

 مانیم. بودن با خدا می 

 علی از تهران   - با سپاس از همه 
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 .با سالم خدمت آقای شهبازی و دوستان عزیز

 هر وضعیت و اتفاقی را به خداوند لینک بزنیم

هایی هستند که با کلیک  ها واسطه ها سروکار داریم. لینک ایم و هرلحظه با لینک ها را دیده در دنیای اینترنت بارها لینک 

 توان هنگامِ فضاگشایی استفاده کرد.تمثیل را می شویم. حال این  ها به محیطِ دیگری منتقل می کردن رویِ آن 

باد    این از آن  اثرِ وزشِ  جایی در من روشن شد که در حیاط خانه داشتم رقصِ یک نوع گلِ قرمز رنگ زیبایی را در 

 شوی.وزی که باعثِ رقصِ گل می رقصی.  به باد گفتم: چقدر زیبا می قدر زیبا می دیدم.  به گل گفتم: چه می

الَاسبابِ اصلی من هستم. همه چیز به من    زمان خداوند یادآور شد که، هردویِ آنها از من است. مسبِّب   ر آن سپس د

 هستم.  ها، منحلها، انواع راه گیرد. منبعِ زیبایی، برکات، نعمت وصل است و از من سرچشمه می 

یِ یکتاییِ من منتقل خواهی شد. به من  سپس گفت: پس روی هر لینکی، هر لینکِ وضعیت و اتفاقی، کلیک کنی به فضا 

 خواهی رسید. 

بینی، هر نوع آدمی، هر نوع کُنِش و  بینی، هر مدل شکل و شمایلی که در بیرون می سپس گفت: هر وضعیتی که می 

با   که  به سوی من.  لینکی است  زیاد شدنی،  و  تغییری، هر کم  مادی، هر  اقالمِ  نوع  نوع شخصیتی، هر  واکنشی، هر 

 شوی. ی، انگار که روی آن لینک، کلیک کردی و به من زنده می فضاگشای

 ٣٠٩٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پس هماره روی معشوقه نگر

 دستِ توست، بشنو ای پدر این به 
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 ٢۶۴١مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گیرم که نبینی، رخِ آن دخترِ چینی 

 از جنبشِ او، جنبشِ این پرده نبینی؟ 

ها است. که فضا را باز کنم. و جنبش خداوند در پسِ پردۀ تمامیِ وضعیت   اید خداوند را ببینم و این بدست منفقط ب

 تر است. قابل مشاهده است. از واضح هم، واضح 

ست در جهت عدم نگه داشتنِ مرکز. خالصه دوستان این نوعِ دید، نیز مثالی بود که گفتم با شما درمیان بذارم. کمکی 

ها، بینیم در مرکزمان نگذاریم و عالقه به آن پیدا نکنیم. چون تنها خداوند وجود دارد و همۀ وضعیت هر چیزی را می   کهاین

کالهِ خداوند هستند. و ما باید سریعاً در هرچیزی، در هر انسانی خداوند را ببینیم. تنها خداوند را ببینیم. در واقع خداوند  

 خواهد ببیند.خودش را می 

 .باشیدشاد  

 از مازندران  اشکان 
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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 ازطریقِاستفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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