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901 پیغام عشق قسمت آقای علی   

 و همه دوستان  یشهباز  ینام خدا و با سالم خدمت جناب موالنا، آقاه ب

 گنج حضور  91٨از برنامه  ی اتیاب

 ۶90 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یست یصُنع حق چون ن کارگاهِ

 است   یمتیقی برونِ کارگه ب پس 

 میفضا باز کن وستهیپ دیخدا و سبک بال و آزاد شدن از ذهن با تینها  یدوباره با منبع ب   وستنیبه اصل اول و پ لیتبد یبرا

تا مرکز را    میبکش  ارانهیو درد هش  میو حرص و ولع و طمع عقب بکش  یمن ذهن   یو از افکار و خواسته ها  میشو  میو تسل

که    یی ها  یدگیز همانما کار کند و ما را ا  یتا بتواند با قضا و کن فکان رو   ندبا خداو   یهمکار  یعنی  نیو ا  میعدم نگه دار

 .آزاد کند میخبر  یکه از آنها ب  یی ها یدگ یو همان میکرد یی شناسا

   ۳0۷۲ تیبدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 ست یاهلل کارِ هر اوباش ن اُذْکُروا 

 ست ی هر قَلّاش ن ی بر پا  یاِرْجِع 

 ۳0۷۳ تیبدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 باش  ل یمشو، هم پ سیِ تو آ کیل

 باش  لیتبد  یدر پ  ، یلی نه پ ور

 ولگرد، مُفلس  کاره،ی : ب قَالّش*
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  ، یق یو حق  لیجنس خداگونه و اص  ایو    میو کاذب و توهم و باطل باش  یو تقلب   یمن ذهن  میخواهی که م   میانتخاب کن  دیبا  ما

و از رفتن به سمت    میگوش ده  کندی ها خبر م  یدگ یکه ما را از رفتن به همان  یزندگ   یندا  دیبا  می باش  یق یحق  میخواهی اگر م

تا   میو عقب بکش  م یدست بردار  یی گونه و طمع و حرص و ولع و خودنما  وسواس و افکار مسلسل وار و   زهایبه چ  دن یچسب

تا    میکنیقبول م  ارانهیدرد داشته باشد هش  خواهدی کند، حال هر چقدر هم که م  ت یهدا  ت ینها  ی ما را به سمت منبع ب  ی زندگ

نا    دیاما نبا  میرا بخور  یگول من ذهن   میو بخواه  میبخور  نیو زم  میلغزش داشته باش  ی گاه  دیالبته شا  م،یدوباره متولد شو

را با شکر و صبر ادامه    زیبارها و بارها پره  میکرد  یی و هر چه را که شناسا  میمداومت داشته باش  دیو فقط با  میشو  دیام

 .تا خداوند ما را از آن پاک کند میدهیم

 ۳۳٨۶ بیتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 گر؟چه چاره جز پناهِ چاره پس 

 نظر   رشیمسّ و، اِکس یدیناام

 ۳۳٨۷ بیتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 دیاو نه شِ یبه پ هایدیناام

 د یجه رون یب دَوا ی ز دردِ ب  تا

 کنمیکار را م  نیا   مییو بگو  میرا از خود جدا کن  یزیچ  میپاک کند و اگر با ذهن بخواه  یدگیما را از هر همان  دیخداوند با  فقط

ا  کنمیو نم  کنمیو آن کار را م باز هم در چرخه علت و معلول و فرمول ساز   نیتا  ذهن گرفتار   یطور شود و آنطور شود 

  یی و هر چه که شناسا  میاما اگر متوجه شو  کند،ی م  دمانیبارها و بارها نا ام  نیا  و  میسازی و افکار مسلسل وار م   میشویم

کند و    شی تا از ما جدا  زندی م  یدگیبه آن همان  یخداوند با قضا و کن فکان ضربات  میده  لیبه خدا تحو  ی را دودست  میکرد

 .میو فرار نکن میارانه را قبول کنیتا درد هش  خواهدی ظر بودن را مو در لحظه حا  یو گوش بزنگ  یاریفقط از ما هش
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 ۷۷0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توبه، همه جان کندن است   یب  عمرِ

 از حق بودن است   بیحاضر، غا مرگِ

و ظاهرا زنده و در باطن    میکنیخودمان را محکوم به جان کندن م  می ندازیرا ن  ی و من ذهن  میذهن باش  ریفقط در مس  اگر

  ارانه یو دست و پا و جان کندن ناهش کشدی م  ارانهیکه مدام درد ناهش  میشوی متحرک م  ی و مرده ا میکنیرا تلف م یاریهش

در   یو زندگ   یاری هش  میداشته باش  رییتغ  یو تعهد محکم برا   میکن  ییشناسا و   میمسئله را متوجه شو  نیاما اگر ا کشد،یم

اتفاقات و خشم و طمع و حرص و ولع و    دنید  یمستلزم باز  نیو ا  شود ی روز به روز کوچک م  یما بزرگ شده و من ذهن

 .کند ست یکوچک و ن یآنها را زندگ ارانه یاست تا با صبر و درد هش زهایچ گرید

 ۷۲9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خورَدی م ی الیرا خ ی الیخ هر

 چَرَدی آن، فکرِ دگر را م  فکر

  دیساعت در فکر خر  ک یمثال    میبپر  گرید  ی کیبه    یدگ یهمان  کیکه از    میدهی اجازه نم  یعنیمحکم و تعهد محکم    توبه 

ساعت در فکر خوردن باشم و آن    ک یباشم و آن را ببندم و    ی حیساعت در فکر تفر  ک یباشم و آن فکر را ببندم و    یزیچ

که هنوز فکر،    میآنقدر محکم و گوش به زنگ باش   دیبا  ر،یدهم، خ  مهرا ادا  نیباشم و ا  یساعت در فکر دشمن   کیرا ببندم و  

 .شود   ستی چرخه باطل کوچک و ن  نیتا برود و  ا مینشو  قیو به آن تزر  مینده تی جا خوش نکرده آن را اهم

   1۴۴۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پسر  یکار اطلب   ینیکه را ب هر

 او انداز سَر  شِی او شو، پ ارِی
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 1۴۴۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یجِوارِطالبان، طالب شو  کز

 یظاِلل غالبان، غالب شو  وز

  ی قیکه به طور حق  یبا بزرگان و کسان  دیبا  میو زنده شو  مییایب  رونیاز ذهن ب  میخواهی و م  میدار  رییاگر تعهد محکم به تغ  ما

و بدون عمل و سست هستند،    نیب  بینما و  ع  یمعنو  یکه با من ذهن   ی نه آنان  م، یراه هستند همراه شو  ن یو با تعهد در ا

و عدم    چ یو مثل آنها صفر و ه  میندازیو متوقع خود را ب  نیب  بیو خودنما و ع  یدیلو عقل تق   یسر من ذهن  دیپس ما هم با

 .ما، ما را پاک و آزاد کند میطلب و تسل  نیبتواند با ا ی تا زندگ کندی طلب ما را محکم م نیو ا  م،یشو

 ۲1۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَس نَجَست  یصبر و حَزم  یب ن،یکم نیز

 را خود، صبر آمد پا و دست  حَزم

 ۲1۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 استیگنیزَهر نیکن از خورد، ک حَزم

 است یکردن زور و نورِ انب حَزم

 ۲15 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَهَد ی باشد کو به هر باد کاه

 نَهد؟  یمر باد را وزن  ی ک کوه
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هر    م،یبردار  ی و گوش بزنگ  یاریهر قدم را با مراقبت و هش  دیاز ذهن ما با  دنیپر  رونیو ب  یزنده شدن به زندگ  ریمس  در

که خواست توجه ما را   ی و حرص و ولع و تنفر و حسادت یدگیهر همان  م،یحرکت، فکر، احساس را با صبر و تأمل انجام ده

شود    یی و خودنما  ی نیب  ب یو قضاوت و ع  بتیو غ  یمن ذهن  یها  نیجذب قر  خواهدیم  یاریاگر هش  م،یصبر کن  دیجلب کند با

تا همچون کوه ساکت و ساکن    میمحکم داشته باش  ی و تعهد و توبه ا  میرا آنقدر ادامه بده  زیصبر و پره  ن یو ا  میصبر کن  دیبا

ندهد و به سمت خودش    انما را تک  ی و حرص و طمع و ولع و حسادت و تعدد رابطه و نفرت  یدگیهمان  چ یه  گریتا د  میشو

 .جذب نکند

 ۲1۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوانَد تو را   یهم  یطرف غول  هر

 ایب نیه ؟ یبرادر راه خواه  یکِا

 ۲1۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قیهمرهت باشم رف  م،ینما ره

 قی راهِ دق نیقالووزم در ا من

 ۲1٨ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَه دانَد او  ی قالوزست و، ن ی ن

 خو آن گرگ یِ کم رو سو وسفای

خودشان   یهستند که زندگ   یکسان   نانیا  دهند،ی راهکار م   گران یو بلدند و به د  دانند یم  کنندی فکر م  ، یذهن  یمن ها  شتریب

  ون یزیو محل کار تا تلو لیممکنه در هر کجا باشند از خانه و فام  نانی هستند، ا  یمشکل و مسئله دارد و خودشان در گمراه 

  م یو هنوز زبان حق نشد  میگرفت  اد ی  یزیو اگر در کالس خداوند و بزرگان چ  مینباش  گران یمثل د  د یحال خود ما با  نترنت،یو ا
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  ی ذهن  یدست من ها  ی راهکار زندگ  میمتوجه باش  م،پسیو بلد  میدانی م   مییبگو  گرانیبه د  دینبا  میدار  ی دگیو خودمان همان

 .ستین

 ۲19 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  بدیآن باشد که نفر حَزم،

 سرا  نیا یِهاو نوش و دام   چرب

شدن،    ده یکردن و د  یی گول خودنما  م،یها رو نخور  ی دگ یهمان  یذیهمراه باشد تا گول چرب و لذ  زیبا صبر و پره  دیما با  تأمل

  ن یو ا  ریدر ذهن اس  میاگر جذب آنها شو  ،یهر مخدر  ایگول تعدد رابطه و    ایرا و    شتری و ب  شتری گول ولع و حرص زدن ب

 . خشک کننده و تلف کننده است یریمس

 ۳9۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 راهِ بُستان گُم کُنَد  نَد،یبُستان را نب یِرو

 ست یدوالب ن ۀ وی ش اآلن که او گَردان و ن هر

ها خساست به خرج دهد و    ی دگیانداختن همان  یبرا  ایرا نشناخته باشه و    یکه متوجه مسئله نشده باشه و من ذهن  یکس

و ناله و    ارانهیدر درد ناهش  وستهیبکشد و او پ  رون یب  ی خرد و آب زندگان  ی از زندگ  تواند ی را قبول نکند نم   ارانهیدرد هش

 .کندی تلف م  ی را از تشنگ  خودشو  کندی م  یو مالمت زندگ  یی گو بیو ع  تیشکا

 ۳9۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِجُسته کامِ دل اندر جهانِ آب و گِل  یا

 ست یآن جو، کَاندر آن جو آب ن یِ وس  یدَوان یم
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که    یجهان  نیا  یزهایدر آنجا و در چ  میکرد  یو در ذهن خود را زندان  میشد یو کاذب و ذهن  یبه من تقلب  لیتبد یاز وقت  ما

در رقابت بر سر    ، ییو خودنما  سهیدر مقا  اء،یدر تعدد رابطه، در اش  م،یهست  یآنها کردند دنبال زندگ   دهیما را همان  گرانید

و دور    شتریو ب  شتریب  یو تشنگ   یگم کردن زندگ   یعنی  نیاما ا  ،یینما  یمعنو  یو اسم و رسم و حت   ییبایپول و شهرت و ز

  م یتسل  کیل آنکه  رفتن و وقت را تلف کردن، حا   گریسراب به سراب د  نیها و از ا  یدگیهمان  ر یباطل و گم شدن در کو

  ی جهان  نیا  یزهایچ  گر یشود و د  ی م  ختهیسبب و طراوت به ما ر  ی ب  یو شاد  ی و با تمام وجود آب زندگان  ی محکم و قلب

 .میفراموش کن دیپاک شدن آنها نبا  یرا برا ارانه یکه البته درد هش دهندی خود را از دست م  تیکشش و اهم

 1۳0٨ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند از جانِ کامل معجزات بر

 اتیجان طالب چون ح رِیضم بر

دست در دست بزرگان    میباش  یزنده شدن به خدا و زندگ  یبرا  یقیو طالب حق  میداشته باش  ر ییکه تعهد به تغ  یوقت  ما

 .شود   ختهیآنها به ما ر قیاز طر  یکه کالم خدا و ارتعاش زندگ  میدهی م  یا ی قیحق

   1٨1 یتبدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

 1٨۲ بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 زمان کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 امانت واگُزار و وارهان نیا
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  م ی حرص نزن  ش ی و برا  میکن  زیدر آن است پره  یزندگ  میکنی که فکر م   یزیو از هر چ  میشو  میلحظه تسل  نیهم  میتوانی م  ما

و توهم    میترس از دست دادنش را نداشته باش  میدار  یزیاگر چ  ایو    میو حسرت نخور  میو حسادت نکن  میو طمع نکن

و    میتا تلف نشو  مینباش  ییبه دنبال رقابت و خودنما  ایو  م یکردن و حرص زدن نباش شتری و به فکر ب  مینداشته باش تیمالک

و چهار    ست یب  ی و جنس  ست ین  سهیقابل مقا  ی جهان   نیا  یدیتقل  ی خوش  چ یکه با ه  یا  ی شاد  م،یسبب زنده شو  ی ب  یبه شاد

  ی وقت  ای  اآلن  نیبا ما است که هم  میپس تصم  ست، یآفل و گذرا ن  یجهان  نیخشک کننده ا  یها  ی ساعته دارد و مثل خوش

 .میشو  ی و شرمنده خود و زندگ مینداشته باش  یوقت دیکه البته شا گرید

 سپاس از همه  با

 ی عل 
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 ۳0۲٨ ت یدفتر چهارم ، ب ، ی، مثنو یمولو

 خلقِ جهان  نیبهرِ اظهارست ا

 ها نهاننمانَد گنجِ حکمت  تا

 نام خداوند مهرگستر  به

  و مشتاقان حضور یشهباز یو احترام بر جناب آقا سالم 

  شی: مربع گشاغامیپ عنوان 

 ۳۲0۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یرَه  دیآن باشد که بگشا فکر،

 ی شَه  دیآ ش یآن باشد که پ راه،

 ۳۲0٨ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که از خود شه بُوَد  شاه

 ها و لشکر شَه شود به مخزن   نه

 «شینام »مربع گشارساند به  ی طرح  کی مرا به  ت یدو ب نیا

 : است ریمربع به شرح ز نیضلع ا ۴

 یی اول: فضاگشا ضلع

 یی گشادوم: ذهن ضلع

  ییسوم: پاگشا  ضلع
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  ییگشاچهارم: راه  ضلع

را به ذهن بسته و محدود    یوسعت زندگ   تیماه  یعنی  م،یکنی م  شهی اند  یزندگ  تینهای با ب   ،یی فضاگشا  قیاز طر  یوقت

 ن ی. امیکنی م  شی اندتینهای و آن را ب   می بخشی م  شی را به ذهن محدود اند  تینهای وسعت ب  یعنی.  میکنی شده القا م

  ی گشوده شود و راه ما هم مواز  های دگیما از همان   یپا  شودی شدنش موجب م  انیکه با نما  ستی قدرت   یش یاندتینهای ب

 .کندی زنده م یزندگ تینهای عارفانه، ما را به ب ی معنو ندیفرآ نیما گشوده بشود. پس ا یبا پا

 : بدهم حیتوض شتریب اتییرا با جز تی دو ب ن یا خواهمی م اکنون

 ۳۲0۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یرَه  دیآن باشد که بگشا فکر،

 ی شَه  دیآ ش یآن باشد که پ راه،

بشود، راه    تینهای به فکر ب   لیفکر بسته تبد  نیا  ی. وقتکندیشده باز مگشوده   یفضا  یعنیبسته و محدود را شاه    فکر

  ش ی»راه، آن باشد که پ  دیگوی م   سپس.  شودی جدا م   یذهن  یهاتن که زنده شدن است باز شده و از راه من  نیما در ا

تجربه    یعنی.  میشاه را حس کن  ای  یحضور زندگ  دیگشوده شده است، ما با  یزندگ   یسوبه  اگر راه   یعن ی  «یشَه  دیآ

 . حضور حاصل شده باشد

 ۳۲0٨ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آن باشد که از خود شه بُوَد  شاه

 ها و لشکر شَه شود به مخزن   نه

  تینهای ب  یشاه را از فضا   دیبا  یعنی.  یتجربه کن   ،یحواس ذهن   یفرا سو  دیرا با  یزندگ   ایشاه    دیگوی م  تیب  نیدر ا  اکنون

  یی از درون شناسا  دیشاه را با  ی عنی»شاه آن باشد که از خود شه بُوَد«    دیگوی . م یماست تجربه کن  نیکه درون من راست
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گم شده است، فقط از    های دگیهمان  یهان شاه که در درون ما، پشت توده ی. استی ما ن  رونیدر ب  یزندگ   ای. شاه  یکن

  تینهای ب  یفضا  نیا  قیو هم راهمان فقط از طر  مانیشود و ما هم پا  داریدر مرکز ما پد  تواندی م  ییفضاگشا  قیطر

جهان هست، مدت    درکه    یتقلب   یهاشاه  نیا  ی عنیها و لشکر شَه شود«.  »نه به مخزن   دیگوی . در ادامه مشودی گشوده م

و او هم به شاهان    یبه شاه بعد  کنندیو سپس هر چه داشتند اعم از مخزن و لشگر را واگذار م  کنندی م  یحکمران   ی موقت

آن   م،ینیبی و اداره امور را در دستانشان م  میبری ها حساب محاکمان که ما از آن   نیکه ا  دیبگو  خواهدی . موالنا م یبعد

است که اداره همه و همه در دستان اوست. اوست    ی. شاه اصل کندی و کائنات را اداره م  اهانکه تمام ش  ستندین  یشاه

 .میبه او زنده شو دیکه در ماست و خود ماست و ما با

 : ییدر مورد ضلع پاگشا یتیب

 19۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو یهایی جوو چاره هاله یح

 تو  یپا   نیما بود و گشاد ا جذب

خودش به فکر تو رخنه کرد و   قیاز طر ی بود. زندگ   ی کار زندگ   ، یدگ یهمان  یادیتو از تعداد ز  ی گشوده شدن پا  د یگویم

از    ی اتیاب  .یداشته باش  ی از جنس زندگ   یها له یو ح  یی جوچاره   ی توانست  ت یکرد. و تو در آن موقع  ش ی اندتینهای آن را ب

 . است یی گشاو راه   ییکه مربوط به دو ضلع فضاگشا دهمی م ح یو  توض خوانم ی شمس م   وانید  1۲٨غزل 

 1۲٨ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ما ی فتاد ب  یرا سفر ما

 مای دل ما گشاد ب  جاآن
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و    میسفر کن  گرید  یبه شهر  ی که ما از شهر  ستین  ن ی. منظور موالنا استین  ینقل و انتقال مکان   یکردن به معنا  سفر

  کیسفر،    نی ا  ی. پس معناباشدی است مستقر م  ت ینها  ی المکان که ب  یدر فضا  یبشود. زندگ   ی دل ما از جنس زندگ 

  ییگشاکه ما را به ضلع راه   یری. مسمیر یشدن قرار بگ  ه سفر ما قرار است در راه زند  نیاست. در ا  یو سلوک معنو  ریس

به زندگ رساندیم   ک یتا    میهست  ی معنو  ر یمس  نیاما ما هم مسافر ا  م،یازنده نشده   ی. درست است که ما هنوز کامالً 

را    اشدن، م  دهیهمان  یپس از مدت  یزندگ  یعنی.  ما«ی فتاد ب   ی»ما را سفر  دیگو  یشود. م  تینهایدل ما گشوده و ب  یروز

ذره ذره کوچک    ی سفر من ذهن  نیدر آن ندارد. در ا  ی نقش  چیه  یذهن   یما  ایکه من    یقرار داد. سفر  یدر سفر معنو

جا دل ما  »آن  دیگوی . در مصرع بعد م می بشو  یذهنمسافر بدون من   تینهای راه ب   نیتا به صفر برسد و ما در ا  شودیم

  ی مسافر زندگ   ت،ینهای ب   یدر فضا  ها،ی دگ یاز همان  یبا مرکز خال   ا که م  رسدی م   یسفر روز  نیدر ا  یعنی.  ما«ی گشاد ب

و فکر و عمل    رمیگی نم   یذهناز من   ی فرمان  چ یزنده شده ه  یاریمن به عنوان هوش  یعنی  ما«ی »ب  د یگوی م  ی . وقتمیبشو

فضا از  ا  یتناهیال   ی من  »ب شودی م   ختهیر  ا یدن  ن یبه  گشا  یعنی  ما«ی .  »مربع  »ف  ش« یتابع  مربع    ، یی ضاگشابودن. 

 «. ییگشاراه  ،ییپاگشا  ،ییگشاذهن

 1۲٨ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شد   یمَه که ز ما نهان هم  آن

 مای بر رخ ما نهاد ب رخ

  ی مخف   ایمن، نهان    نیو خود را از ا  خواهد ی پرست نمفرم  یِذهنعنوان منما را به   ی زندگ  یعن یشدن ماه از ما،    نهان

فکان باعث شد که ما  قضا و کن  قیلطف او از طر  م،یپنهان بود یاز چشم زندگ یحال که ما مدت   دیگوی . موالنا م کندیم

در مقابل    تواند ی . چهره فرم ما نممیتا با او »رخ بر رخ« بشو  میکسان کنیو با خاک    میرا بکوب  یمن ساختگ   نیا  میبتوان

چهره    ی تازه در مقابل چهره زندگ  م،یشوی صفر م   یذهنمن   یبه عبارت  ای  ما«ی ما »ب  کهی . اما زمانردیقرار بگ  یچهره زندگ 

 .مییگشایم
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 : باشدی م  ییگشاغزل هست که مربوط به ضلع راه  نیاز ا گر ید یتیب

 1۲٨ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 همه بسته بود بر ما درها

 ما ی چو راه داد ب  بگشود 

ما    یبه رو  یزندگ   تینهای و ب  تیابد  یهمه درها  م،یشدن را تجربه نکرد  لیتبد  ایبودن    مای و هنوز ب  میمن دار  یوقت

مستلزم    ،یزندگ  تینهای و ب   ت یراه ابد  شی است. گشا  ی دار ناگشودنمن  یِ جسم  یِاریبر هش  یراه معنو   ی عنیبسته است.  

 .است یابدو  تینهای که ب  یایاریحضور است. هش یاریداشتن هش

 ما بسته است؟   ی رو یاز زندگ  ییدرها  چه

 ی ع یطب ی شاد -1

 ی ع یآرامش طب -۲

 ی ش یاند  یفراوان  -۳

  ییفضاگشا -۴

 میتسل -5

 رش یپذ -۶

 شکر  -۷

 صبر -٨

 زیپره -9
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 ی نندگیآفر -10

 ی زندگ  تیعنا -11

 ی مرادی ب -1۲

 انصتو  -1۳

 میتسل -1۴

  ی درها   نیا  میکه از قفس ذهن رها نشو  ی و تا روز  میاذهن در اسارت نفس خود مانده   یدرها در فضا  نیپشت ا  ما

 .ماندی ما بسته م یبه رو ی زندگ

  غام یبود که پ  ی است که اوقات   ن یا  یمن برا  یعذرخواه   نیکنم. ا  ی از دوستان گنج حضور عذرخواه   خواهم ی آخر م   در

 کنم ی م  ی استفاده نکردم و عمل نکردم و آن را فقط به اشتراک گذاشتم. عذرخواه  غام ینوشتم و خواندم و خود از آن پ

پ م   اآلن و    نوشتمی م  شینما   یرا فقط برا  غامیکه  اول پی تالش  اشتراک    یرو  امغیکنم که  به  خودم کار کند، سپس 

 . بگذارم

 ۶۷0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیکه خَصمم هم منم اندر گر من

 زیخ  زیابد کار من آمد خ تا

  و تمام مشتاقان گنج حضور  یاز جناب شهباز کرانی ب  سپاس 

 از کرج  مهران
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  با سالم 

 915از برنامه 

 10۶٨ بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 و صبر  شکری ب  یهر که ماند از کاهل 

 جبر  یپا  ردیداند که گ  نیهم او

 10۶9 بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 که جبر آورد خود رنجور کرد هر

 در گور کرد ش یهمان رنجور تا

  ی زندگ   ی که قانون تکامل  ی رفت. درحالت  رون یب  شود ی کاهل است و شما را محکوم کرده به جبر که از ذهن نم  یذهنمن

 .دینداشته باش یذهنو شما من  اوردیشما را از ذهن درب  خواهدیم

  ن یمجبورم ا  ی عنیجبر،    یِرا بر شما مسلط کند. پا  یکُند  خواهدی م   نیا  د،یبرو  شی پ  یذهنبا مقررات و فرهنگ من  اگر

انجام    کندی م   کتهیبه من د  یذهنرا که من  ییرا بکنم، مجبورم مقاومت کنم، مجبورم تمام رفتارها  یذهنمن  یکارها

 .ذهن است یهایساز ها و مانع بهانه  نهایا  یل یلبه د  یمجبور ی اگر فکر کن ، یستیبدهم!! نه مجبور ن

م  برحسبِ  م   د،ینیبی درد  مسئله  ا  دینیبی برحسبِ  را در کاهل   نهایو  اداردی نگه م  یو کند  ی شما  م  د ید  ن ی.    ند، یبی غلط 

نم ا  ضیمر  دید  نیا  ند،یبی درست  با  گرفتار  دید  نیاست،  د  کنمی م  جادیا  یمن  گردن    د ید  نیا  اندازم،ی م   گرانیو 

 .برود ی را بده د ید نید ایجبر است، با دِید  دید نیا کند؛ی قبول نم   تیمسئول

دست   د،یستی. محکوم نیو بتاز ی ندازیهمه را ب ی توان  ی زمان کار است، شما م کی. کندی شما را عوض م  دِیحق د فضل 

 .شده  گشودهیفضا  قیاز طر دنیرا فنا کن به د یدگیهمان قیاز طر دن یشماست، د
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 1۳1۳ ۀشمس، غزل شمار  وانید موالنا،

 را که زرش دزد برد  ی کس مژده

 را که دهد زن طالق  ی کس مژده

 را که جهان را همه  ی کس  خاصه

 شِقاقی کند، فرد شود ب  ترک

 شکش ی عشق کَشَد پ  الجرمَش

 محمد به سحرگه بُراق  همچو

 دهیکش  مانیپا  رِیز  های دگ یبُراقِ عروج، پرواز از همان  یطور مسلَّم و قطع به   میکه اگر بخواه  میگرفت  جهینت  ت یسه ب  نیا  از

با ذهن حرف    م،یو حرف نزن  میریو از جهان کمک نگ  میجهان را ترک کن  م،یو »فرد« بشو  میفضا را بازکن  دیبشود، ما با

 .میاصال حرف نزن م،ینزن

که! »الجرم«    گذارد ی پا نم  ریخداوند قانونش را که ز  گر ید  ، یقانون زندگ  ی عنیناچار،  به   یعنی »الجَرَم«، »الجرم«    گفت

 .کندی او هم آن کار را م  د،یکار را کرد ن یاگر شما ا

 باسپاس 

 الناز
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  ارسال پیغامهمراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای  

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 ق گروه تهیه مجموعه پیغام عش
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