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 ۵۵۳۳ غزل شمس، دیوان مولوی،

 

 یاری دِگَر ما چو نیابی که بیا بیا( ۱

 دِلْداری؟ کجاست خود جهانْ دو هر به ما چو

 

 مَبَر روزگار سویْ  هر به و بیا بیا( ۲

 بازاری غیرْ  پیشِ را تو نَقْدِ نیست که

 

 بارانی چو ما و خُشکیّ وادیِ  هَمچو تو( ۵

 ِمعْماری چو ما و خَرابیّ شهرِ هَمچو تو

 

 ستشادی مَشارقِ که ما خِدمَتِ غیرِ به( ۴

 آثاری شادی زِ نَبینَد و خَلْق نَدید

 

 بینیمی خواب به جُنبان، صورتِ هزار( ۳

 دَیّاری خَلْقْ زِ نَبینی رفت خواب چو

 

 خِرَد َچشمِ َبرگُشایْ و خَر چَشمِ بِبَند( ۶

 اَفْساری حِرصْ و افتاد خَر هَمچو نَفْسْ که

 

 شیرین عقیدۀ کُن طَلَب عشقْ باغِ ز (۷

 اَفْشاری غوره و است فروش سِرکه طَبعْ که

 

 خویش خاِلقِ دارُالشِّفایِ جانِبِ  به بیا( ۸

 بیماری گُریز ندارد طَبیب کَزان

 

 شاه آن بی است سَربی تَنِ  مِثالِ جهانْ( ۹

 دَستاری مِثالِ  سَر، چُنان گِردِ بِپیچ

 

 دست از مَدِه آیِنِه یی،نه سیاه گر( ۱۵

 زَنگاری جسمْ و توستآیِنِۀ  روحْ که
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 طالِع مُشتریْ مَسعودِ تاجرِ کجاست( ۱۱

 خَریداری و باشم مَنَش گَرمْدار که

 

 دادم فِْکرَتَت که ُکن، من فِکْرَتِ و بیا( ۱۲

 باری بَِخر، من کانِ از خَری،می لَعْل چو

 

 داد پایَت که ُبرو کَس آن جانِبِ پایْ  به( ۱۵

 دیداری دادْ که دیده، دو به نِگَر بِدو

 

 است وِیْ  بَحْرِ  زِ َکف که زَن، او شادیِ  به کَفْ و( ۱۴

 تیماری و غمیّ را او شادیِ نیست که

 

 او با بِگو زبانبی شِنو، گوشْ  زِ بی تو( ۱۳

 آزادی و خِالفبی زبان، گفتِ نیست که

 

 

 

 

 

 پرسی،احوال و سالم با

 . کنممی شروع موالنا شمس دیوان از ۵۵۳۳ شماره غزل با را امروز حضورگنجِ برنامه

 

 

 :اوّل بیت_اصلی غزل

 ۵۵۳۳ غزل شمس، دیوان مولوی،

   یاری دِگر ما چو نیابی که بیا بیا

 دلداری کجاست خود جهان دو هر به ما چو

 

 

 نگرفته قرار جهان مردم سؤاستفاده مورد خدا کلمۀ این اگر و حضور هوشیاریِ زبان از کُل، خِرِد زبان از زندگی، زبان از موالنا پس

  خدا؛ زبان از بگوییم توانستیممی بود،
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 . بکنی پیدا یاری دیگر تو توانینمی ما مثل یا من مثل که من طرفبه بیا یعنی بیا بیا :که گویدمی انسان به

  کجاست؟ دِلدار جهان دو هر به ما مثل که کندمی اضافه بعد. معشوق رفیق، همدم، دوست، یعنی یار؛

 .بدهید او دست به را تاندل بتوانید شما کند، داریدل دارد، نگه گَرم را شما دل بتواند که است کسی داردل

 دارد زندگی یک آن و شده منتشر هافرم همه در و بیرون در که دارد، وجود جهان در زندگی هایفُرم تنوّع زیر در زندگی یک پس 

 .کندمی صحبت انسان با

 کند؟می صحبتی چوهم چرا حاال

 . کرده انتخاب زندگی هاینقش از را یارش. کیست داندنمی را اشحقیقی یار انسان؛ کهاین دلیل به

 .کنیممی وجوجست است خودمان از بیرون در که زندگی، هایفرم در را خودمان هاانسان ما

 در یا مانمتعلِّقات در یا مانهیجانات مان،فکرهای در مان،فیزیکی جسم در مثالا  است خودمان جسم در هافرم این اوقات بعضی 

 یا دانیممی ماندوست یا مان،ذهن وسیلۀبه را هاآن و کنیممی وجوجست را خودمان هاآن در داریم، نسبتی هاآن با که هاییانسان

 . ماندشمن

 :دارد وجود جهان دو کنیممی فکر مان؛ذهن وسیلۀبه

 .    معنا جهان هم یکی و بینیممی که فیزیکی جهان یکی

 یعنی کجاست، داردل ما مثل کنیمی تجسم ذهنت در تو که جهانی دو آن در: گویدمی دوباره زندگی زبان از موالنا شعر این در و

 .ندارد وجود

 نگاهی هم خودتان زندگی تجربه به و شنویدمی را هااین شما وقتی که؛ است این خوانیممی بزرگان از را اشعار این کهاین علت

 . شویدمی بیدار است درست بزرگان سخنان بینیدمی وقتی کنید،می

 . دارید تجربه شما و. است شدن آزاد معادل دیدن

 تاناصل خواستیدمی بدهند، زندگی شما به خواستیدمی اشخاص یا و چیزها از شما که آمده جاآن از تانهایغم و غصّه که دانیدمی

 .بدهند نشان شما به را

 و بدهند نشان شما به را شما خود نتوانستند هاآن که دریافتید تجربه به. کردیدمی وجوجست هاآن در تانذهن طریق از را خودتان

 نبی از یا بدهند زندگی رضایت اصطالحبه بدهند، روانی اِرضای شما به خواستیدمی که چیزها آن از برخی و بدهند شما به هویت

 آب زا هم واقعاا  یا نیامدند در آب از کردمی بینیپیش شما ذهن که طوریآن یعنی شما میل مطابق یا اندشده جدا شما از یا اندرفته

 . نداد خوشی روز سه دو از بیشتر آوردم دستبه که هم این نه که دیدید رسیدید جاآن به وقتی درآمدند،

 اساحس دیگر اآلن و رسیدم ثمر به من بگویید واقعاا کهاین روحی، رضایت روانی، ارضای آن و خواستیدمی زندگی در که شادی آن

 آن کهنای برای. نرسیدید جاآن به کنممی درک را لذتش و چیست زندگی که بینممی و کنممی زندگی و کنممی زندگی از رضایت

 رآمدند،د بیرونی لحاظبه شما میل مطابق حتی و بودند تاندست در مدتی هم اگر یا رفتند تاندست از یا آوردید دستبه که چیزهایی

 .ندادند شما به خوشی روز سه دو از بیشتر شما، انتظار لحاظبه

 . است همین جهان کار اصالا. کندمی مواجه سَرخوردگی با را ما طلبیممی بیرون از که زندگی هر یا هویت هر کهاین برای

 حرف به حاال و برگردید و برنجید شوید، آزرده و سَرخورده ندهد شما به و بخواهید زندگی آن از بروید شما که؛ است این جهان کار

 . بدهید گوش بزرگان
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 هب این از دیگر شما پس. همان شدن آزاد و همانا دیدن. گویدمی راست گوییدمی زند،می حرف طوریاین زندگی زبان از موالنا وقتی

 . خواهیدنمی زندگی چیزها از بعد

 .است مرتعش شما وجود اعماق در و شما اندرون در و شما جسم در لحظه همین کامل طوربه زندگی کهاین برای

 تانمحیط تغییر به اقدام در اشم هایمهارت یابد،می تکامل و کندمی پیدا رشد که چیزی آن. ندارد تکامل به احتیاج شما زندگی

 هک دانیدمی دیگر حاال کردیدمی وجوجست من غیر در را خودتان حاال تا که شما: که گویدمی زندگی زبان از موالنا امروز پس .است

 :گویدمی هم بار دو بیا؛ بیا. بکنید نباید

 

 « یاری دگر ما چو نیابی که» 

 

  کنی؟ امتحان خواهیمی قدرچه دیگر فهمیدی. کنی پیدا یار توانینمی ما مثل دیگر

 

 « دلداری؟ کجاست خود جهان دو بَهر ما چو» 

 

 پرسد؟می شما از

 شما زندگی مواظب اند،کرده اداره را شما دل امور درست اند،کرده داریدل شما از آیا. ایدداده چیزها و اشخاص به را تاندل حاال تا

 دارید سرعت با و کنیدمی نرسیدن ثمر به و رضایت عدم حس همه این دارید، رنجش همه این شما که است همین برای .نه بودند؟

 . رویدمی آینده به خودتان در مرتعش موجودِ زندگی به توجهبی

  بشود؟ چه که

 . بکنید رضایت حس و بکنید رسیدن ثمربه حس شما که

 .ایدشده ناقص شما اتّفاقات آن خاطربه که افتاده اتّفاقاتی گذشته در که کندمی وانمود طوریاین شما به ذهن

 . فتادها اتفاق این کهاین برای بشوید، زندگی جنس از توانیدنمی بشوید، تاناصل توانیدنمی بشوید، خودتان شما توانیدنمی

 نخورده؛ را تانزندگی خورده، را من مال فالنی کرده، ظلم فالنی

 . باشم دمخو توانمنمی من نیفتاده اتفاق این چون گویندمی هابعضی نه؛ یا. شماست در مرتعش و است باقی نخورده دست تانزندگی

 از ظهلح این بشوم، زندگی جنس از بشوم، اصلم بشوم، خودم توانمنمی من و افتاده اتفاق این کهاین یکی: دارند مردم دلیل تا دو

 .بشوم زندگی به زنده و کنم استفاده زندگی

 آسیب شانگیزند افتاده، اتفاق این چون کنندمی تصور هم ایعدّه. بیفتد باید آینده در و نیفتاده اتفاق این که؛ استاین دیگرش دلیل

 .است ناپذیرآسیب شما وجود اصل و است ناپذیرآسیب زندگی؛ کهاین از غافل. دیده

. نیامده رد شما میل مطابق که بوده هاوضعیت سِرییک بوده، روانی آسیب شما، ذهن تفسیر به شما، نظربه کرده تغییر که چیزی آن

 .بوده تانذهنیمن میل واقع در هم، شما میل ان

 . بودند جاآن نفر سیصد دویست، و شد سخنرانی جلسه یک وارد سخنرانی؛ یک: گویندمی
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 تبیس این بعد. کردند بلند دست سِرییک خواهد؟می کسی چه را دالری بیست این: گفت و درآورد دالری بیست اسکناس یک

 خواهد؟می کسی چه حاال گفت و کرد مچاله طوریاین را دالری

 .خواهیممی ما گفتند و کردند بلند دست سِرییک دوباره دید

  خواهد؟می کسی چه را این: گفت دوباره و کرد لِه و پایش زیر انداخت را دالری بیست اسکناس بعد

 .خواهیممی ما گفتند و است بلند هاانگشت هنوز دید

 .نرفته بین از کاراین با پول این ارزش که خواهیدمی دلیل این به: گفت

 ذهن هّمتو اشهمه هااین اید،دیده آسیب کنیدمی فکر شما و افتاده گذشته در که اتفاقاتی. است ناپذیرآسیب هم شما زندگی ارزش

 یدهست سیم سَرِیک شما که است این شبیه خوانیممی امروز که طورهمان برگردد، معشوق سویبه کهاین محضبه شما اصل. است

 .شودمی روشن شما زندگی المپ بشوند، نزدیک هم به کهاین محضبه. است معشوق و شماست داردل هم سیم سَرِیک و

 

 

 :دوّم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  مَبَر روزگار سویْ  هر به و بیا بیا

 بازاری غیر پیش را تو نقد نیست که

 

 

 . دهدمی را معنا همین

 رایب. سو شودمی این که بیرون در چیزی یک به از گذاریدمی تانذهن طریق از لحظه این در را خودتانه زند توجۀ شما یعنی سویْ

 آن از بخواهید زندگی. بخواهید هویت چیز آن از کنید؟ کارچه که جاآن ایدرفته شما. جاآن رویدمی جاآن به دارید اآلن شما کهاین

 موذی و ظریف است ممکن سویْ حتی. باشد سواد باشد، تانزندگی متعلّقات باشد، تانشغل باشد، تانبچه است ممکن آن حاال .چیز

 .ایمفهمیده را این. نیست دنیا مال در زندگی که ایمفهمیده ما گویندمی هابعضی. باشد

 هست؟ چه آن. فرم بدون حدودی تا ذهنی دارمن معنویت. روندمی ذهنی معنویتِ سوی

 ویر و فروشندمی را شانفرش. روندمی کار سَر اتوبوس با و فروشندمی را بنزشان مرسدس فروشند،می روندمی را شانخوب ماشین

 مجلّل انهخ در هنوز نشینند،می فرش روی هنوز شوند،می سوار بنز مرسدس هنوز که کسانی به گیرندمی ایراد بعد .نشینندمی گلیم

 . است ظریف مقایسه منتهی. هستند مقایسه در هنوز پس. کجا هاآن و کجا معنویت در ما ببینید: گویندمی .کنندمی زندگی

 . است دارمن سوی. است سو اشهمه هااین. کشندمی مردم رُخ به را شانخداشناسی. خداشناسی سویبه روندمی

 هن بنز، مرسدس مثل هستند ملموس و هستند شدنی دیده که هاییآن اجسام، با شدن هویتهم سویِ از اگر که باشید مواظب شما

 . سو نرو گوییممی داریم باشد، بَد کهاین

 . نکن منتقل جاآن به را هویتت حس را، ثقلت مرکز و خودت
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 هاآن با شویدمی هویتهم شما که دهدمی نشان شما به شما ذهن که است چیزیآن براساس یکی. دارد وجود وجود؛ حس جور دو

 .هستم این من گوییدمی و کنیدمی منتقل جاآن به را تانثقل مرکز و

 . دهدنمی این که شده ثابت شما به. بدهد هویت و زندگی من به ماشینم حاال هستم، ماشینم این من چون

 :گویدمی هم سَر آخر چون. بکنید را کاراین اگر ید،آمی درد و رنج این از

 .است زندگی قانون خالف این که

 

 

 :پانزدهم بیت_اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 او با بگو زبانبی شنو گوش زِ بی تو

 آزاری و خالفبی زبان گفت نیست که

 

 

 دارلد با یعنی کند،نمی نگاه موضوع این به حضور هوشیاری و گوییممی مانزبان به و آیدمی چیزی مانذهن به وقتی زبان؛ گفتِ

 .دارد وجود هویت فکرها این در نیستید، یکی شما

 .دارد آزار دنبالش و است زندگی قانون خالف است، خالف این. کنید صحبت معشوق با خواهیدمی تانذهن زبان به شما

 .ایمتهگرف یاد ما دیگر قدراین. است زندگی قانون خالف این. دارد آزار دنبالش کند،نمی فرقی شویدمی هویتهم که چیزی هر با شما

 .بیا بیا که: گویدمی ما به پس

 : گویدمی باردو دوباره

 

 « مَبَر روزگار سوی هر به» 

 

 . است سو در گفتم راهش یک پس

 و حضور هوشیاری از لحظه، این با بودن موازی و خطیهم از ما که استاین راهش یک. کنیممی وجود حس ما سوی، طریق از

 . کنیممی وجود حس ما هوشیاری این عمق و حضور عمقِ و حضور هوشیاری مان،خدایی وجود براساس

 اهیمخونمی زندگی هاینقش از هویتی هیچ ولی هستیم، جهان این در داریم، وجود هنوز ما حضورگنج به شدن زنده حالت در بنابراین

 . آیدمی جاآن از مانهویت تمام. بگیریم

 

 « دیداری داد که دیده دو به نگر بدو» 

 

 . داده بینایی قوه تو به که کسی روی گذاشتی را چشمت دو و  خودت بینایی قوّه تمام یعنی
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 :دوّم بیت_اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  ربَمَ روزگار سوی هر به و بیا بیا

 بازاری غیر پیش را تو نقد نیست که

 

 

 هست؟ چه تو نقد تو؛ نقد که

 .توست نقد لحظه این در شما زنده زندگی یعنی

 کجا و کیست آن مشتری. بشوید برخوردار لحظه این در آن از باید شما و است مرتعش شما وجود در لحظه این در که زندگی

  کنید؟ خرج توانیدمی

 شما زندگی چیزهای از. نیست بیرون در تانهویت و ایدکرده منتقل جاآن را خودتان وقتی. هستید حضور فضای در کهوقتی

 . بکشید بیرون هویت خواهیدنمی

 هک طورهمان بِبَرید، فرم جهان به اگر شما. ندارد خریدار دیگر جای کنید، خرج توانیدمی شما که چیزی آن شما زندگی نقد پس

 . شد نخواهد روشن شما زندگی المپ و است سیم مُرده سر. است سیم سَریک جاآن گفتم

 .بشود منطبق لحظه این در حضور هوشیاری و خِرد به و برگردد لحظه این به شما حضور هوشیاریِ باید

 . هستید خطهم لحظه این با که کنید حس زنده وجود عنوانبه شما یعنی

 حظهل این اتفاق اُفتد،می اتفاق لحظه این در که چه هر است، لحظه این محتوای لحظه این اتفاق یعنی هستید خطهم لحظه این با

 .نیستید اتفاق شما اُفتد،می شما در اتفاق که هستید خالی فضای شما و است لحظه این محتوای

 شما دهد،می رخ دارد لحظه این در که چههر یا لحظه این شرایط یا لحظه این وضعیت یا لحظه این رویداد یا اتفاق از بنابراین

 . یدآمی لحظه این در امکانات همۀ فضای این از تانهویت. بگیرید هویت خواهیدنمی

 کنید؟می حس طوریچه را فضا آن شما حاال

 شما که ندکمی تغییر خِردمندانه موقع آن بکند، تغییر لحظه این وضعیت باشد قرار اگر اتفاقاا. پذیریدمی را لحظه این رویداد وقتی

 . نشوید درگیر رویداد با بنابراین. باشید خطهم لحظه این با. باشید این اطراف فضای

 هک راحتی و کندمی شروع شما سعادت نفع به و شما نفع به و موزون و زیبا طور به رویداد موقعآن. هستم رویداد این من نگویید

 . کردن تغییر کند تجسم تواندنمی شما ذهن حتی

 نرسد، آن به هم اگر و خواهدمی ما ذهن ولی نیست ما نفع به اصالا که خواهدمی حرص روی از چیزهایی ما ذهن مواقع خیلی

 تفاقا علت این به پسندیمنمی که کارها آن ولی پسندیمنمی ما که کندمی کارهایی اوقات گاهی. ماست یار زندگی ولی .رنجدمی

 . زندمی لگد ما به زندگی که آیدمی نظربه اُفتدمی اتفاق وقتی. ایمنبوده هماهنگ زندگی با ما که اُفتدمی

. ویمش بیدار ما باآلخره که است دلیل این به ما هایرنج تمام. شویم بیدار و بشویم خطهم آن با که دهدمی جهت تغییر را ما دارد ولی

 :گویدمی دارد
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 :سوّم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  بارانی چو ما و خشکیّ وادیِ  چوهم و

 ِمعماری چو ما و خرابیّ  شهر چوهم تو

 

 

 . نداریم زندگی هستیم، خشک ما بیرونی هایفرم و ذهن با شدگیهویتهم حالت در

 هم ما. شده خشک کرده، محروم باران از را خودش چون ولی. بیاید باران اگر باشد، آباد تواندمی که دشتی یا که ایدرّه یک مثل

 باران مثل ما و خشکی وادی شبیه تو وضعیت این در: گویدمی دارد. ایمشده خشک ایمکرده محروم را خودمان زندگی باران از چون

 . البته بشود؟ سبز تواندمی. هستیم

 .کند اثر شما روی باردمی که باران که دهید اجازه کهشرطیبه. هالبتّ شوید؟ سبز توانیدمی هم شما

 .است باران نوع یک هم موالنا غزل این

 

 « معماری چو ما و خرابیّ  شهر چوهم تو» 

 

 .ماهر معمار یک کند، کار اشروی معمار کهشرطیبه. تواندمی که البته ما؟ خراب شهر شود، آباد تواندمی خراب شهر

  کجاست؟ ماهر معمار

 چیست؟ کردن خراب به میل کردن، خراب به میل این وسیلۀبه که شما وجود اعماق در

 .آن دارینگه و تعمیر و ما در سازیمن به میل

 .خودتان به کنید نگاه شما

 .هست مانذهنیمن تعمیر و حفظ و گسترش و توسعه برای ما کارهای بیشتر

 . کندمی استفاده خودش کردن بزرگ و کردن باد برای فرصت ترینکوچک از ما ذهنیمن

 واکنش و کنید پرخاش یکی به کهاین مرز به بَردمی بار چندین را شما روز هر که دید خواهید ببینید، را خودتان و باشید مواظب شما

 . کند درست را کار خواهدمی که نیست این اشعلت. دهید نشان منفی

 .کند تعمیر را خودش. دارد نگه را خودش. کند باد را خودش! کند بزرگ را خودش خواهدمی که است این اشعلت

 . باشید اشمواظب

 بیرون از آید،می کجا از کجاست، معشوق گوید،می معشوق که گویدمی ولی. دهیممی ادامه داریم ما که است همین خرابی راه چون

 این؟ کجاست هستیم، تو داردل هستیم، تو یار ما گفت کهاین .نه آید؟می

 . بشویم منطبق او با و خودمان وجود اعماق به برویم باید ما .آیدمی ما وجود اعماق از درون؛ از

 دفعه یک لحظه، این با شدید خطهم شما لحظه این در شد، منطبق هوشیاری روی و شد کشیده بیرون از ما زنده توجه وقتی

 . یدآدرمی شما کنترل در تانفکرهای و شودمی جدا شما از تانفکرهای بالفاصله و شودمی زنده شما در دیگری بعد که بینیدمی
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 . اُفتدمی خودتان دست شما وجود مملکت امور اداره

 تهگرف اختیار در را چیز همه و بود پوشانده[ را آن] ذهنیمن و بود پنهان حاال تا که بعد آن میشد، زنده شما در باید که هوشیاری آن

 آن معمار که آن؛ تماشای با. بیندمی را آن کارهای که شودمی جدا بُعدی یک برود، خواهدنمی کنار هم اگر .رودمی کنار ناآل بود،

 آن به بکشد، هویت بیرونی چیزهای از دوباره خواهدمی تانذهن که شویدمی متوجه دفعهیک شما. شودمی کم هایشخرابی هست،

 .  امتهیاف را زندگی من کهاین برای. دیگر جاآن بروم من توانمنمی .دیگر جاآن نرو. نیست زندگی دیگر جاآن گوییدمی. خندیدمی

 

 

 :چهارم بیت_اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  ستشادی مَشارق که ما خدمت غیر به

 آثاری شادی ز نبیند و خلق ندید

 

 

 چه؟ یعنی ما خدمت ما، خدمت: گویدمی زندگی از؛ غیر به

  هستی؟ کی خدمت در اآلن. باشی ما خدمت در باید تو

 .هستی خودت نفس خدمت. هستی ذهنیمن خدمت

 :که گویدمی دارد پایین و. شده زاییده ذهنت با شدن هویتهم از که هستی موهومی موجود یک خدمت در

 .است دیدن خواب شبیه این

 .کندمی طلوع جاآن از شادی یعنی است، شادی هایمشرق که

 . گویدمی زندگی زبان از. است شادی هایمشرق بودن ما خدمت در و ما به کردن خدمت و ما خدمت پس

 صحبت قاطعیت با موالنا وقتی که جاهاست همین. دید نخواهند هم آینده در و اندندیده شادی دیگر جای از حاال تا خلق: گویدمی

 و ایدآورده دستبه که چیزهایی آن با و متعلّقات با شدن هویتهم طریق از که ایددیده و دارید شخصی تجربه هم شما و کندمی

. شدن ادآز و دیدن. کنیدمی نگاه خودتان تجربه به و شویدمی متوجه را بزرگان حرف دفعهیک بگیرید، شادی ایدنتوانسته اشخاص

 از شادی طلوع: که گویدمی پس .است شدن آزاد همان بزرگان حرف طریق از هاتجربه این دیدن. بنویسید جایی یک خواهیدمی

 نقدِ  این. آوریمدرمی است آن در من که ذهنیمن هایخواسته اختیار از و دهیممی قرار زندگی اختیار در را خودمان ما که جاستآن

 از .کن عمل ما طریق از. کن زندگی را ما شما حاال که گوییممی و بریم.می معشوق خدمت است، مصرف قابل انرژی که را خودمان

 ماس گیریممی بیرونی چیزهای از ذهن طریق از ما که چیزی آن اسم باشد یادمان. کندمی طلوع شادی موقع آن. کن فکر ما طریق

 فردا کند،می خوش را شما امروز که بیرونی چیز هر .است ناخوشی سکّه طرف آن ورد،آمی خوشی که چیزی هر. است خوشی آن

 .است رو دو سکّه یک. کرد خواهد ناخوش نبودش

 .یدآمی ما ذهن تفسیر از خوشی. یدآمی ذهن وَرای از شادی این ولی

 !است چیزی عجب بَهبَه
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 . رودمی فردا خُب؛

 نخواهیم، ما که نه. بخوری را اشغصّه باید فردا خُب

 نکنیم، استفاده بیرونی چیزهای از[ یا]

 که هچ هر به شما درآوریم، پول حتی و بگذاریم هدف بگیریم، مدرک و بخوانیم درس بگیریم، یاد جدید زبان یک نخواهیم ما که نه

 . شماست خالقیت راه واقع در این برسید، آن به که خواهیدمی زندگی در

 چیزی یک باید بشود، جاری باید شما کانال از زندگی خالقیت و زندگی زنده انرژی این رسید،می حضورگنج به شما وقتی حالهربه

 بخواهید تاننذه طریق از را چیزهایی باید بنابراین پس. بکنید مادی جهان در خلّاقانه فعالیت یک کنید، خلق چیزی یک باید بسازید،

 مانخانه گوشه برویم که نیست این آن معنی. کنید آبادان را ماّدی جهان و مادّی  جهان در برسید هاآن به تا کنید کار شدید  و

 .نه! ایمرسیده معشوق به ما دیگر؛ خُب بگوییم و بشینیم

 درک ما ناآل را این ولی. کنیدمی حمل خودتان با شادی جا همه. ریزدمی کار آن به شما طریق از شادی کنید،می که کاری هر اتفاقاا 

 چیز هیچ در کند،می طلوع شادی که جایی است، شادی هایمشرق است، شادی مشارق که معشوق خدمت از غیر که کنیممی

 . است خوشی آید،می ما ذهن طریق از دارد اگر. ندارد وجود شادی دیگری

 :زندمی دیگر تمثیل یک موالنا حاال

 

 

 :پنجم بیت_اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمسدیوان مولوی،

 بینیمی خواب به جُنبان، صورت هزار

 دَیّاری خلق ز نبینی رفت خواب چو

 

 

 . آثاری کَسی، یعنی دَیّار؛

 مشخصاتی خواب این و بینیممی خواب خوابیممی شب که است مفید و گویا بسیار بسیار تمثیل این بینی،می که خواب تو: گویدمی

 .شویممی هویتهم آن با و کنیممی فکر داریم که روز حالت در که دارد

 . است خواب جوریک هم این گویدمی موالنا

 .است مقایسه قابل خواب آن با خواب این

 . شویممی بیدار شب خواب از یکی. شویممی بیدار دوبار ما پس

 . بینمنمی را فکرهایم و نیستم آگاه فکرهایم از کنممی فکر من که خواب این از هم یکی

 .روممی فکرها این خواب به لحظه هر مرتب و دارد وجود هویت و بودن جدی فکرهایم در بنابراین

 . شوممی بیدار خواب این از هم دفعهیک

 .دارد مشخصاتی یک بینیممی که شبی خواب خُب؛
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 که یاشخاص آن شوید،می بیدار که بعد .بینیدمی خواب ساعت دو یا ساعت نیم دقیقه، ده شاید شما. رودمی بین از زود کهاین یکی

: گویدمی را، تصاویر این بود، کرده خلق خواب در را هااین شما هوشیاری این خواب؟ در بودید ساخته طوریچه بودید، ساخته

 و ودهب خواب بینیممی شویم،می بیدار که صبح. بود کرده خلق شما ذهن را جُنبنده یعنی جُنبان هایصورت این. جُنبان هایصورت

 بوده؟ یکس چه بیننده خواب .داشته وجود جاآن بیننده خواب یک کهاین برای نبوده، توهم کامالا ولی. رفت نیست، دیگر و بوده توهّم

 .وشیاریه یعنی یکی. باشد داشته وجود خواب که ببیند خواب باید یکی. اصالا نبود خواب که نبود، شما هوشیاری اگر. ایدبوده شما

 نیستیم، خواب کنیم،می فکر روز در داریم ما که هم اآلن. دارد وجود ایبیننده خواب یک که است این نشان دیدن خواب این حاال

 متوجه ورحضگنج بشویم، بیدار این از کهاین محضبه شویم،می هویتهم مانفکرهای با و کنیممی فکر روز ولی نیستیم، شب خواب

 . نیست[ دیگر] رفت، بین از همه خوردیممی که هامُصّه ،غصّه آن که شویممی

 

 

 :پنجم بیت_اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 رفت خواب چو بینیمی خواب به جنبان، صورت هزار

 دَیّاری خلق ز نبینی رفت خواب وقتی

 

 

 .نیست دیگر بودند خواب در که اشخاصی آن از آثاری هیچ

 بابا دیمدیمی که هاییخواب و هاتَوهّم آن بینیممی حضور، هوشیاری حضور،گنج به شویممی بیدار دیگر دفعهیک .شدیم بیدار صبح

 را هااین من کشیدم، درد همه این دارم، غصّه همه این رنجیدم، همه این و شدم بدبخت و خورده را اموالم کرده، ظلم من به فالنی

 . بوده روز خواب. بوده خواب همه هااین کنم، کارچه

 آن بود چه بود، خواب در که خاصیتی همان بینیدمی دفعهیک شوید،می بیدار شما که است، زندگی خود که حضور هوشیاری

 . شد تمام شدید بیدار خاصیت؟

. دارد وجود بیننده خواب یک که است این نشان چیست؟ نشان ما روز دیدن خواب همین ولی. شودمی تمام هم هااین شدید بیدار

 . شماست حضور هوشیاریِ بیننده خواب

 . ندارد مادی چیزهای به احتیاجی. است قائم خودش روی که شماست زندگی به زنده حضور هوشیاری

 .بشوید بیدار آن به گوهاوگفت همین با توانیدمی شما

 مرتب و است ناپایدار هم ما روزانۀ هایخواب این است، ناپایدار خواب که طورهمان پس حاال؛ .دارد وجود حضور هوشیاری شما در

 .روندمی و یندآمی که هستند هاییتجربه

 با و کنیممی صحبت مرتب بینیم،می خواب داریم ما که ناآل هم اصل بود، شما هوشیاری خواب، در که طورهمان اصل ولی

 . است حضور زیرین هوشیاریِ اصل شویم،می هویتهم مانهایحرف

 ندارد، وجود که کردن خلق را چیزی یک و گذاشتن هویت فکرها در و نبودن فکرها ناظر یعنی دیدن خواب جوراین و
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 .نیست آگاهانه که هم خواب این .ندارد اعتبار هم خواب این دارد؟ اعتبار ما خواب بینیممی خواب ما مگر ندارد، اعتبار که خواب این

 ستهب هایشچشم و باشد خواب کسی اگر. ندارد اعتبار رفتارها و هاحرف شوید،می هویتهم تانفکرهای با و کنیدمی فکر شما وقتی

 حرف خواب در و است خواب این گوییدمی دهید؟می یا. دهیدنمی اهمیت که شما زند،می را هاییحرف یک و بشود بلند باشد،

 که شما گیرید؟می جدی را هایشحرف چرا شما. است خواب در هم آن است، هویتهم فکرهایش با نفر یک که هم اآلن .زندمی

 : که گویدمی محکم خیلی دارد موالنا بگیریم؟ جدی باید یا .هستید حضور به هوشیار

 

 

 :ششم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   خِرَد چشم بَرگشای و خَر چشم ببند

 فساریاَ حِرصِ و افتاد خَر همچو نَفْسْ که

 

 

 این یعنی نیستیم، حضور هوشیاری به زنده ما وقتی. است جهل سَمبل خَر. ماست خواب چشم همین است؟ چشم کدام خر چشم

 خواب مثل و است تَوهّم که کنیممی خلق را موجودی یک شویم،می مانفکرهای با هویتهم و هستیم خبربی زنده زندگی از لحظه

 .ببند را خر چشم: گویدمی. بیندنمی را چیزی است، باز هم حاال. است بسته هایشچشم. ماندمی

 

 « خِرَد چشم َبرگُشای و خَر چشم ببند »

 

 با که است این آن راه. است دارمن معاشِ عقل هاآن. نیست دارمن فکرهای جنس از. نیست شده هویتهم فکرهای جنس از خِرَد

 یادز خودم در را زندگی توانممی من هاآن با شدن هویتهم با و متعلّقات کردن زیاد با کنم، زیاد را زندگیم توانممی من کردن؛ زیاد

 یچیزها و حاال و تانمتعلقات و تانچیزهای کردن زیاد از غیر که بپرسید خودتان از شما اصالا .کنم بیدار خودم در را زندگی کنم،

 از ،شناسیدمی تانزندگی کردن زیاد برای راهی شما هااین کردن زیاد از غیر شناسید،می شما که هااین و  غیره و سواد مثل افزارنرم

 ندگیز خواهیدمی راه این با شما کُنند،می هم کم هیچ؛ که کُنندنمی زیاد را زندگی هااین با شدن هویتهم اگر حاال بپرسید؟ خودتان

  کنید؟ بیدار خودتان در را

 ،ببند گویدنمی خودیبی موالنا پس

 

 « خِرَد چشم بَرُگشای و خَر چشم» 

  

 .نیست گذشته تکراری شده هویتهم فکرهای جنس از خِرَد

 .هستید موازی لحظه این با شما وقتی. یدآمی و خیزدبرمی شما اعماق از که است شعوری آن خِرَد
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 حظهل این با خطهم وقتی .بشود صادر تواندمی انسانی هر از تواند،می هم من از تواند،می شما از. بشود صادر تواندمی شما از هم فقط

 آن در من عنوانبه شما. شودمی بیان شما از که. است زندگی شعور یا intelligence خِرَد،. نیست شما ذهن عقل خِرَد،. هستید

 موازی  الاکام و ندارید من شما که شودمی بیان ما از موقعی خِرَد پس. نیست خِرَد دیگر بکنید، اگر .بکَنید توانیدنمی تصرف و دخل

 ،کندمی اداره و دهدمی سازمان را شما زندگی و کندمی بیان شما از را شعورش و را عقلش و را اششادی زندگی و هستید زندگی با

 . کندمی سرازیر را اششادی

 .شویدمی ترزنده و شوید،می ترزنده و شویدمی ترزنده شما. کندمی مرتعش شما وجود ذرّات در را زندگی

 :گویدمی بعدی سطر موالنا شوید،می زنده شما طوریاین وقتی

 .بگیرید را زندگی شیرینی توانیدمی شما که است عشق باغ این از. است عشق باغ جااین

 

 « شیرین عقیده کُن طلب عشق باغ ز» 

 

 حس و دیگران در فرمیبی همین و خودتان در خودتان فرمیبی دیدن باغِ این از و َکس همه و چیز همه با یکتایی حس باغ این از

 دهد؟می چه شما به هستید، جنس آن از و هستید آن شما کهاین حس و آن

 .دهدمی آن را شیرین عسل. عسل و شیره یعنی عقیده؛

 ایدب جاآن از کنید، استفاده زندگی در و باشد شیرین که درآورید خواهیدمی را مفهوم یک شما اگر که؛ دارد هم این به اشاره ضمندر

 . بیاورید

 

 

 :هفتم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل ،شمسدیوان مولوی،

   شیرین عقیده کن طلب عشق باغ ز

 فشاریاَ غوره و فروشست کهسر طبع که

 

 

 هویتمه شنویمی و بینیمی که چه هر با و شنویمی و بینیمی یعنی سازی،می حواست پنج طریق از تو که چیزی آن یعنی طَبع؛

 سرکه هست، آن در من چون همیشه این است، نَفْس و است ذهنیمن دوباره آن اسم که شودمی ساخته چیزی این از و شویمی

 . اَفشاردمی غوره و است فروش

 و را اشروحیبی را، اشسردی زنید،می دست کاری هر به. آوردمی شما زندگی به را تُرُشی این. کندمی ترش را شما زندگی یعنی

 .بینیدمی را دردش و را غمش

 . است جدایی براساس من. کنیدمی برخورد چیزی هر با من با کهاین برای

 .قضاوت یک با بینیدمی جانبی کاریکاتورهای شما کنید،می نگاه انسانی افراد به وقتی و
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 صورت یک با جانبی کاریکاتور یک حاال. جانبی کاریکاتور یک به دادی کاهش هم را خودت. کنید برخورد هاآن با خواهیدمی و

 .نیست عشق این. کند برقرار رابطه خواهدمی هاقضاوت با و هابرچسب با ها،ِلیبِل با. کند برخورد خواهدمی جانبی

 گاهن درخت به اُفتید،می راه شویدمی بلند هستید، زندگی جنس از هستید، عشق جنس از وقتی شما. است فروشسرکه همین این

 .بینیدمی زندگی و بینیدمی شیرینی کنید،می نگاه دیگر انسان به بینید،می زندگی کنیدمی

 .بینیدمی را زندگی همان رسید،می حیوانات به

  هستید؟ کجا در شما. بینیدمی شیرینی رویدمی جا هر بنابراین

 .بهشت در عشق؛ باغ در

 کند،می نگاه انسانی به کند،می منفی قضاوت یک کند،می نگاه درخت به دارد، من است، افشارغوره و است فروشسرکه که یکی حاال

 .یدآمی تُرُشی یک هااین همه از کند،می قضاوتی یک و کندمی نگاه را یکی آن است، طوریاین گویدمی

 .آیدمی رنجش و آید،می غم و آیدمی سردی و آید،می ترشی کندمی نگاه چه هر به

  کند؟می زندگی کجا در

 . کندمی زندگی جهنم در. زدید حدس درست

 

 

 :هشتم بیت _اصلی غزل

 ۳۳۵۵ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   خویش خالقِ دارُالْشفایِ جانب به بیا

 بیماری گریزْ ندارد طبیب آن کز

 

 

 دیگر کنیم یداپ شفا اگر و. کنیم پیدا شفا و برویم باید ما که جایی. بیمارستان یعنی دارالشفا؛. کندمی دعوت شفا خانه به  را ما دوباره

 ضیمری جوریک آوردنیدستبه چیزهای و متعلّقات با شدگیهویتهم این بلکه. نیست جسمی مریضی منظور و. شویمنمی مریض

 . یدآمی آن از هم جسمی مریضیِ  اوقات گاهی که است

 . بکند فرار طبیب این از تواندنمی کسهیچ: که گویدمی

 . بگوید گُزیر توانستمی البته

 .باشد گزیر توانستمی کلمه این

 . ندارد برود شفا خانه این به کهاین جز ایچاره کسهیچ یعنی

 افض این به کهاین جز نداریم ایچاره و نداریم عالجی هستیم، ماّدی جهان با هویتهم کهاین لحاظبه بیمار بیماران، ما از کدامهیچ

  کجاست؟ ما خالق دارالشفای. برویم

 نشان را خودش ما در لحظه این رویداد با شدن خطهم از که لحظه؛ این فضاداری یا لحظه این عمیق نهایتبی و امکانات همه فضای

 .دهدمی
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 ینا اتفاق و رویداد به و گیریممی فضا این از را مانهویت  جااین در و لحظه این امکانات ۀهم فضای به آییممی ما یعنی. جااین بیا

 . کنیممی نگاه است آن جزء هم مانبدن که لحظه؛

 . شویمنمی مریض دیگر کردیم پیدا شفا وقتی و

: که یدگومی ما به غزل این در قطعی خیلی موالنا ولی نداریم، دکتر این به احتیاجی کنیممی فکر ذهنی شدگانهویتهم ما گرچه و

 .باشی داشته گزیر توانینمی تو

 . خوردمی بیت این به خوب خیلی هم گزیر ولی اند،نوشته گریز فروزانفر استاد که است دلیل این به خواندم؛ گریز کهاین علت

 

 « بیماری گزیر ندارد طبیب آن کز» 

 

 .برود طبیب این به که ندارد این جز ایچاره یعنی

 . است بدن روی سَر شبیه: که گویدمی دارد طبیب این حاال

 

 :نُهم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 شاه آن بی سَرستبی تن مثال جهان

 دَستاری مثالِ  سَر، چنان گِردِ بپیچ

 

 شویم خطهم لحظه این با کهموقعی ما به را خودش شاه آن. است شاه آن: گویدمی جهان فکرکنندۀ سَر پس. هستیم جهان جزء ما

 اگر ناآل همین نکند، اداره را ما اگر دارد، وجود ما عمق در که هوشیاری حضور، هوشیاری اگر که دانیممی اآلن ما. دهدمی نشان

 . یدآمی جاآن از تشخیص. دهیم تشخیص توانیمنمی و کنیم فکر توانیمنمی ما نباشد،

 .کندمی اداره را ما امور تمام و ما وجود در شده منتشر

 انجام ما مانذهن با آگاهانه را غددمان کارهای یا مانهاضمه یا مان،خون گردش یا را، مانعصبی سیستم مثالا مان؛ذهن وسیلهبه ما

 اصل ما که است ذهنی محدود هوشیاری از تربزرگ بسیار که دهدمی انجام « شعور یا  intelligence» یک بلکه دهیم،نمی

 .دانیممی

 :گویدمی ما به و. شاه آنبی است َسر بدون تن مثل جهان: گویدمی و

 

 « سَر چنان گِردِ بپیچ »

 

 سَر چنان گِردِ  بپیچ و فضایی چنین روی بگذار را اتزنده توجهِ تو یعنی
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 رب خِرد این از عقل، و سر این از را خودت توجه تو یعنی بمان آن دور و بپیچ طورهمین دستار، بندند،می سَربه که شالی همان مثل

 نآ بدون. بدهی سامان اتزندگی به توانیمی ببری بکار را گذشته افکار از حاصل محدودِ هوشیاری این اگر که نکن فکر. ندار

intelligence "هستی سَربی تَن تو "شعور 

 

 

 :دهم بیت اصلی، غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 دست از مَده آینه یی،نِه سیاه اگر

 زنگاری جسم و توست آینه روح که

 

 

 گرفتندنمی ینهآی هاسیاه و هستند زشت هاسیاه و هستند زیبا سفیدها کردندمی فکر قدیم که کندمی استفاده تمثیلی ز: گویدمی پس

 .کنند نگاه شانصورت به

 .هستند زشت که کردندمی فکر

 .است تمثیل نیستی سیاه حاال نیستی، سیاه تو اگر: گویدمی

 زشت لیخی ببینیم آیینه در اگر را مانمن ما چون نیستی، من جنس از اگر دود، داشتیم گذشته هفته نیستی، ذهنیمن جنس از اگر

 .کنیممی مانمن با داریم کارهایی چه نیستیم متوجه اآلن ما. است

 در بنابراین. کردیممی رها را مانمن کنیم،می ایجاد دیگران و خودمان برای مشکالتی چه خودمان داریمن با که دیدیممی ما اگر

 . ببینیم خواهیمنمی آیینه

 که نیمک قبول خواهیمنمی که استاین کنیم نگاه مانمن به حضور بُعد این با و عقب بکشیم خواهیمنمی که دالیلی از یکی شاید

 .کنیممی ما را کارهااین

 .کنندمی دیگران و نیستیم مسئول ما کهاین یعنی مالمت است، مالمت که ذهنیمن ابزارهای از یکی و

 . بدهد دست از را ابزار این خواهدنمی ذهنیمن

 .است مُتّکی ابزار این به

 . نگذار دستت از را آیینه نیستی، طوریاین تو اگر: گویدمی پس

 . است آیینه روی زنگ جسم این و توست آیینه روح کهاین برای

 یستن این اشمعنی لحظه، این در هستیم توافق در آن با ماست محتوای که لحظه این اتفاق و هستیم لحظه این با خطهم ما وقتی

 .خواهیممی اتفاقاا  دربیاوریم، بهتری صورتبه را جهان و بدهیم تغییر را لحظه این رویداد خواهیمنمی که

 گارزن لحظه، این به کنیممی مقاومت کهاین محضبه. ماست آیینه ما روح لحظه، این با کامل طوربه شویممی خطهم وقتی ما ولی

 ما شودمی زیاد آیینه روی زنگ چه هر.است آیینه روی زنگِ این ید،آمی وجودبه ذهنی جسم وقتی یعنی .یدآمی وجودبه آیینه روی

 .ببینیم درست توانیمنمی
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 « زنگاری جسم و توست آینه روح که» 

 

 باه؛اشت این. نیستیم دیگری چیز مانفیزیکی بدن این و مانفکرهای از غیر ما که است ذهن توهّم این و ذهنی جسم منظور جسم،

 .نیستیم دیگری چیز مانفکرهای و مانبدن از غیر ما که ماست ایهسته و اصلی اشتباه

 و خودمان دائماا  که کنیممی کارهایی ترسیممی چون. ترسیممی ما دائماا  کند،می ایجاد ذهن را این است پذیرآسیب جسم این چون

 . است گناه گوییممی اوقات گاهی اشمعنی دادن عذاب همین. دهیممی عذاب را دیگران

 

 « زنگاری جسم و توست آینه روح که» 

 

 مهستی مانفرمبی بُعد آن که کنیممی حس ما و است منطبق خودش روی بر ما حضور هوشیاری لحظه این با شدگیخطهم حالت در

 .خودمان درون به آمده و بیرون جهان از شده کشیده مانهویت تمام و

 :کندمی سوال زندگی زبان از یا کندمی السؤ موالنا ناآل و

 

 

 :دوازدهم و یازدهم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۵ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   طالع مُشتری مَسعود تاجرِ کجاست

 خریداری و باشم مَنَش گَرمدارِ که

 

   دادم فکرتت که کُن من فکرت و بیا

 باری بَِخر من کانِ از خَریمی لَعل چو

 

 

 . رفته مشتری به طالعش یعنی طالع مشتری طالع، مشتری بختنیک بخت؛نیک یعنی مسعود تاجر این: گویدمی

 . است سَعد مشتری شناسی،ستاره لحاظبه

 . زندمی تمثیل دارد فقط نیست، معتقد هاآن به موالنا را؛ هااین کند،می کنترل مشتری را سرنوشتش که کسی

  هستیم؟ سعد طالع با بختنیک مشتری ما از یکی کدام خالصه

 . کنم گرم را بازارش من. باشم دارشگرم من: که گویدمی زندگی

 .باشم او خریدار من و باشم زندگی به مُشوّق من

 

 . کند بیان ما طریق از را خودش خواهدمی. برویم طرفش به ما خواهدمی زندگی که شودمی مشخص پس

 .باشیم نداشته ما که برسیم وضعی به ما خواهدمی
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 ام برای کندمی تفسیر منفی را هاآن ما ذهن و است ما کارهای نتیجه البتّه که یدآمی وجودبه اتفاقاتی مِهر روی از اوقات گاهی و

 .زندگی با هماهنگی به برگردیم و بدهیم مسیر تغییر تا اُفتدمی

 واقعاا، هستید تاجر یعنی خریدار و بختنیک حقیقتاا شما اگر حاال

 . زندگی تاجر چی؟ تاجر

 . بخرد را شما معشوق خواهیدمی

 . بود نخواهید هم و بود خواهید هم شما دیگر حالت آن در و بدهد زندگی شما به و بخرد را شما بد چیزهای

 .شودمی بیان شما از زندگی و ایدزنده که کرد خواهید حس ولی داشت نخواهید من یعنی

 :گویدمی ناآل و. بخرد را شما جنس و کند گرم را شما بازار خواهدمی زندگی هستید، شما تاجری همچون اگر

  

 « کن من فکرت و بیا» 

 

 .دارد معنی دو کُن من فکرت. من روی بگذار را اتتوجه بیا

 ندازم،بی کاربه را ذهنت من کنم، اندیشه من کنم، فکر تو طریق از من بده اجازه کهاین یکی من، روی بگذار را اتتوجه کهاین یکی

 .کنم خلق تو طریق از من

  

 « دادم فکرتت که کن من فکرت و بیا» 

  

 . را اندیشه و ذهن نیروی این تو به دادم من

 . خریمی عللَ تو که حاال

 . بود بدَخشان لعل که دانیدمی بهترینش زینتی، وسایل از و قرمز رنگ به معموالا رنگی شفاف ماده عل؛لَ

  چه؟ یعنی خریمی لعل .خریمی عللَ تو اگر: گویدمی

 بیا وت بکنی، عالی چیز یک ایجاد به گذاریسرمایه یا بکنی این صرف را زندگیت خواهیمی تو. کنی درست عالی چیز خواهیمی تو

 .را لعل این بخر من معدن از

 

 

 « باری بخر من کانِ از» 

  

 . بخر من از بیا دفعهیک یعنی باری؛

 توانییم که باری یک ببرد، بتواند چهارپا یک مثالا  که ایاندازه به قدیم که دانیدمی بار بار، یک که دهدمی هم را معنی این ضمندر

 چه؟ یعنی. بخر من از کنی حمل
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 علل این باریک و لحظه، این به بیا و مادّی چیزهای از بشود جمع هویتت بده اجازه. کن امتحان را حضور هوشیاری این باریک یعنی

 .بار یک. دهدمی ایمزّه چه ببین کن زندگی و بخر را زندگی

 شما ،آیدمی وجودبه شما فکر تَسَلسُل در که است هاییشکاف همان واقع در هااین و. کنی حمل بتوانی که بزرگ بار یک یا بار؛یک

 .بچشاند شما به را اشمزه و دهد نشان شما به را خودش زندگی تا آوریدمی وجودبه

 

 

 :سیزدهم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  داد پایت که برو سکَ آن جانبِ پایْ به

 دیداری داد که دیده دو به نگر بدو

 

 

 : گویدمی دارد جااین که داریم را چیز تا سه این. داریم بینایی قوّه ضمندر. داریم حرکت قدرت ما

  .حرکت و اندیشه خلق قدرت و تشخیص قدرت بلکه بینایی، این نه است، ما بینایی قدرت یکی است، اندیشه قدرت یکی

 :که گویدمی حاال

 .داده پای تو به که برو کسی سمت به داری پای

  

 « دیده دو به نِگر بدو» 

 

 .داده بینایی قوه تو به که کی؟ دیدن به بینداز کاربه را دیدنت را، بینشت قوه تمام دیده، تمام یعنی

 انیآباد برای هم و خودمان شادی برای هم بکنیم، استفاده لحظه این در موجود زندگی از بیاییم ما که است این برای دعوت این همه

 . بینداز کاربه را سه هر. مانپیرامون و خودمان زندگی وضع به دادن سامان برای هم و آفرینندگی برای هم. جهان

 :که گویدمی ناآل

 

 « زن او شادی به داری کف دو» 

 

 

 :چهاردهم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 یستوِ بحر ز کف که زن او شادی به کف و

 تیماری و غمی را او شادی نیست که
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 منض. کندمی بازی کف با دارد. است وِی دریای از کف کهاین برای. او شادی به زنیدمی را کف تا دو این شما. داریم کف تا دو پس

  .است کف این که دانیمی هم باز زنی،می داری کف دو کهاین

 . شود بیان جهان در او شادی که استاین برای کف این ولی .بچسبی نباید آن به گذرد،می دارد یعنی

 ندگیز شادیِ  بیان خدمت در باید تو حرکت قدرت و تو بینای چشم دو تو، تشخیص قدرت تو، فیزیک این تو، امکانات تمام یعنی

 . باشد

 

 « وِیست بحر ز کف که زن او شادی به کف دو» 

 

 .است کف نچسبید، آن به شما که کف: گویدمی دلیل این به .وِیَست دریای از که دوّم کف

  

 « تیماری و غمی را او شادی نیست که» 

 

 . ندارد درد و رنج و غم او شادی که. است درد و رنج معنی به جااین در تیمار

. اردد رنج دنبالش به این. دارد تیمار این شوید،می حالخوش و اتفاقات از کنیدمی مثبت تفسیر شما که ذهنی شادی کهحالیدر

 یخوش جهان این در شما برای چیزی شودنمی. کندمی کار دویی با ذهن .دارد غم دنبالش شوید،می هویتهم شادی این با شما وقتی

. دبشکن بخواهد را شما من و برود بین از خواهدمی این فردا. دارد وجود من آن در خوشی، این کهاین برای. نیاورد غم دنبالش و بیاورد

 دردها این از شما. دارد درد و دارد رنج دارد، غم. بدهد دست از را این خواهدنمی. کند مقاومت خواهدمی. بشکند خواهدنمی شما من

 .است شدن آزاد معادل هااین شنیدن و هااین دیدن گفتم. ایددیده زیاد خیلی

 

 

 :پانزدهم بیت _اصلی غزل

 ۵۵۳۳ شماره غزل شمسدیوان مولوی،

 او با بگو زبانبی شِنو گوشْ زِ بی تو

 آزاری و خالفبی زبان گفتِ نیست که

 

 

 . بشنو گوش بدون ناآل یا رسیمی حضور شیاریوه به وقتی تو که: گویدمی شما به اآلن

 .بگو زبانبی. نشنو گوش این با

 . کنی وگوگفت او با که نساز جمله ذهنت در یعنی بگو زبانبی

 .نکن وگوگفت ذهنی جمالت با

 .بشنود گوش بدون و بزند حرف معشوق با مانفرمبی فرم این که کنیم زنده را خودمان فرمبی بُعد این که مجبوریم ما پس
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 . گوییدمی که چه هر شما: که گویدمی کهاین برای

 .آمده زبان به بعد و گفته را آن ما ذهن آمده، مانذهن به اوّل یعنی گوییممی که چههر

 زندگی خالف این و آن به رودمی وجود حس و هویت صورتاین در گیریم،می جدّی را این و کنیممی توجه ما زبان گفته به اگر

 .است

 

 « آزار و خالفبی نیستیم »

 

 هویتهم انتهایحرف با و بزنید حرف نباید شما بکنید، نباید که کنیدمی سرپیچی زندگی قانون از که کنیدمی خالف شما وقتی 

 .است زندگی قانون خالف این. بشوید

 .یدآمی آزار دنبالش به بکنید، را خالف این اگر

 . ندارد امکان این. باشد نداشته رنج آن دنبال بیاورید، زبان به را آن و بسازید چیزی اساسبر مَنی شما شودنمی

 .کنیممی وگوگفت معشوق با زبانبی و شنویممی گوشبی ما بنابراین پس

 .باشد آمده وجودبه حضور هوشیاری مقداری یک شما در که شد خواهد میسّر موقعی این

 .کردند ما به زیادی خیلی هایراهنمایی موالنا امروز

 .بخوانید را غزل این بار چندین کنممی خواهش شما از

 .بیاید وجودبه شما برای حضور هوشیاری زیادی مقدار و دهد نشان شما برای را خودش معنا که شاءهللان و

 .گذاریممی بعد هفتۀ برای که بود مثنوی زیادی مقدار کنم، تمام جاهمین من را مطلب بدهید اجازه

 

 

 

 .کنممی خداحافظی بعد هفتۀ تا شما با فرمان اتاق همکاران از تشکر با و فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکر با

 دارنگه خدا

 


