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 6842مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

ای ترانه ما دل در متغَ طربمُ زده ای  ای سانهفَ تو ز ستهجَ ،جان ماغدِ در و رسَ در 

 ای زبانه فلک به تا برجهد عشق آتش ز مدردَدَ غیب سوی از متدَ خوش خیال هک چون

 ای غانهچَ ما سینه ،شد چنگ چو ما قامت گل و آب در خود پنجه زدبِ چون عشق هرهزُ

 ای مانهسَ چون قالب ،جان باز ز برهد چون ای رزهشَ شیر کف از جهد چون لنگ آهوی

 ای یگانه خورد تو کز ،بود او یگانه و شاه جان مارخُ یاِ و یمِ وی ،جان بهار ای و لگُ ای

 ای دانه ز شده ستهرُ ،ها درخت همگی وین بین ردرختپُ عالم ،بین بخت و بهار و باغ

 ای دهانه فقرا بر را مرگ نماند که تا شد خرفَ فقیر فقرِ تو طایعَ و شهِدِ از

 ای نانه خشک امشب تو راتفَ از کنم رتَ نوا مسیحیت خوان مرا مریم روزه

 ای نانهکِ بنی خرفَ حمدیاَ دنگخَ گشته ما تیرهای هردِسَ ،رمدیسَ کمان گشته

 ای نشانه دل قعهرُ ،تو تیر دومقُ بهر هیزِ کند می کس هر ،کمان آن شییکِ پیش

 ای آشیانه به رفت نتَ چاه ز جان یوسف من و تو آه ز تافت سنرَ ییک حق جذبه

 ای شانه گزیده صبر ،تو عدجَ برای هست دهد می طقنُ خارش رتسَ اگر کن خامش

 کنم.می شروعاز دیوان شمس موالنا  6842را با غزل شماره  امروزبا سالم و احوالپرسی، برنامه گنج حضور 

 به ستا راهنما عالمت یک مثل ،کنیم می ما برنامه این در ای کلمه یا صحبتی هر نیداد می که طور همین

 خودت به که راهنما عالمت مثل دده می ننشا دارد یمویگ می که چیزی  هر ،بنابراین .درون شادی گنج

 .نشو مشغول خیلی دیگران  با و برو خودت درون به و بده تغییر را خودت ،کن تمرکز خودت روی ،کن  توجه

 .جست را آن یمّسَمُ باید موالنا خود قول به ای کلمه هر برای ،بنابراین

 ( 7543اول، بیت  دفتر)مثنوی، 

جو آب اندر هنَ ،دان باال به همَ                بجو را مُسَمّی رو ،خواندی اسم  

 در که نابد ماه و ،تو درون در کندمی اشاره چیزی چه به کلمه این که  ببین برو ی،یوگ می را کلمه کی وقتی

 کلمه یمویگمی ما وقتی ،بنابراین .کنی جستجو و ببینی آب ویج در را ماه عکس شما اینکه نه ،ستا باال

 بازی کلمه با ،ندیدیم و نچشیدیم ما عسل را که  زمانی تا ان است،مدرون در شیرینی حس آن منظور ،عسل

 ارزشش را کلمه دیگر ،خوردیم عسل را روز هر و چشیدیم وقتیولی  .پردازیممی عسل توصیف به و کنیم می

 آنجا  در و چشیدیم ما وقتی طور است.  همین هم حضور گنج و زندگی طور  همین د.ده می دست از ما برای

 باشد راهنما عالمت باید لفظ .یموبش مشغول لفظ به یا کنیم  بازی کلمات با ندارد لزومی دیگر ،شدیم مستقر

 .درون پایان بی شادی آن به

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای سانهفَ تو ز ستهجَ ،جان ماغدِ در و رسَ در         ای ترانه ما دل در متغَ طربمُ زده ای

 افسانه یک ،ستهجَ افسانه یک جان  ماغدِ و رسَ در ترانه این از و است زده ترانه یک ما دل در تو غم گوید می

 تنها ولی زند، می ما  مرکز ،ما  دل در بخش شادی ترانه یک هلحظ  این زندگی دیگر، عبارتی  به .شده تولید

  .است افسانه یک توهم است، یک ،آید می ها انسان ما  گیرِ بخش شادی ترانه این از که چیزی

  این و زدن  ترانه این شده شروع تولد بدو از ؟است زده را ترانه یکِ، ای ترانه ما دل در متغَ طربمُ زده ای

 .ماست مرکز ما  دل د.زن می ما  دل در لحظه هر را ترانه این زندگی .است ترانه این زدن حال در هم لحظه

 زده ناحیه این  در یمویگمی فیزیکی طور  به .نیست ما قلب این منظور ،ما دل  در گویدمی وقتی حقیقتاً

  شود. می درست آن از توهم یک ما رسَ در و ناحیه این  در و شود می

 اصطالح  به مرکز بگیرد، قرار شما یمراجعه مرکز ،شما یمراجعه مبنای که  چیزی هر .ماست مرکز ما  دل

 اشتباهاً االن واقع  در .شما دل شود می بگیرد، قرار ،کنم کارچ من اینکه به مراجعه و هدایت و عقل گرفتن

 گویدمی اثر در که ای افسانه .است ذهنی من همان افسانه این .ما ذهنی من همان شده ما مرکز یعنی ،ما  دل

 یک و ذهنی چیز یک ،ذهنی من گوییم می ما که است چیزی همان این ،آمده وجوده ب ما رسَ در تو وجود

 مانندی است. بحشَ چیز

 دائماً من مرکز در بخش شادی یباشنده یک صورت به  تو یعنی ،ای ترانه ما دل در متغَ طربمُ زده ای

 را انسان دست که چیزی آرامش است. از رپُ شادی است، از رپُ عشق است، از رپُ ترانه این. زنی می ترانه یک

 هِی ذهنی منِ  این و مانند است سایه چیز یک مانند است، شَبَه چیز یک توهم است، یک متاسفانه گیرد،می

 گوییم می آشکارا ما که بینید می کنید، حس شما این را اینکه برای شود.می بزرگ و کوچک خودش برای

  االن. رفت آب ذهنی منِ  یعنی شدم کوچک من شدم، کوچک من

مرا  آید،می خوشم من گویید، می چیزی یک شما شدم. کوچک من برخورد، من به  گفتید، چیزی یک شما

 گوییم می که همین است برای شود.می و کوچک بزرگ هِی ذهنی من این شوم. می بزرگ من کنید، می تایید

 در ذهنی. من این است، تقلبی چیز یک این شود. می کوچک بزرگ و بیرونی عوامل با است، حبَشَ مثل این

 گوید:بینید که چقدر قشنگ میگوید، میمی واقع

 انرژی پس .آوری می وجوده ب را آن که هستی تو مه باز هنوز یعنی ،تو ز ستهجَ ،جان ماغدِ در و رسَ در

وار سایه که وار است،حبَشَ که ذهنی  منِ نام  به چیزی یک در شود می اریگذ سرمایه که است زندگی یزنده
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 به االن ،ما مرکز شده آن .آن شدیم ما و بیرونی عوامل اثر بر کند کوچک و بزرگ تواندمی خودش را ،است

 نجاآ از ما هلحظ هر بگیرد، قرار ما  مرکز آرامش و عشق و بخش زندگی و بخششادی یترانه آن آنکه جای 

 و اتفاقات اثر در که ذهنی  منِ نام به ،ما مرکز شده چیزی یک ،کردن  زندگی و شدن  پخش به کنیم شروع

  .بشود بزرگ و کوچک تواند می یهِ بیرونی های رویداد

 .دیگران های وحرف ها رفتار اثر در شویم می کوچکو  بزرگ یهِ .هستیم روبرو پدیده این با وزر هر ما

 که ما د.باش ذهنی  منِ ناهم واقع در که کنیم می زندگی خطرناکی بسیار جای در ما که بینید می براین بنا

 .شویم می کوچک و بزرگ ما ،مردم گفتار و رفتار اثر در ولی ،کنیم کنترل را مردم گفتار و رفتارها توانیم نمی

  .برداریم دست باید ما افسانه این  از که گوید می ،بنابراین

 پس شادی است. اشهمه ترانه این ،ای ترانه ما دل در متغَ طربمُ زده ای بینید می که طور  همین

 به زندگی اصل ،پس است. بخششادی یترانه یک شود، می زده ها انسان تمام مرکز در حقیقتاً که چیزی 

 را غم خدا موقع هیچ است. ذهنیِ  من اختراع و زاییده غصّه و غم است. عشق آرامش است، شادی است،

 در دَمد می را شادی و شناسد می را شادی و است شادی اشهمه زندگی شناسد. نمی را غم زندگی و نیافریده

 ما. وجود

 لحظه هر که است بخش شادی انرژی همان خیال این، مدردَدَ غیب سوی از متدَ خوش خیال هک چون

 تبدیل را شادی این که کردیم درست ای پدیده یک گیریم، می را آن  ما ولی شود، می دمیده ما وجود در

 یک و بخش استشادی یباشنده یک طرب،مُ، متغَ طربمُ زده ای گوید می موالنا عمداً غصّه. به کند می

  زند. می ترانه دائماً شما مرکز در بخش شادی یباشنده

 هم افسانه این یعمده قسمت و هستید مشغول افسانه آن به  و خیزد می بر افسانه یک رتانسَ در شما اگر

 است، گذشته است، کدورت کینه است، خشم است، استرس است، است، هغصّ ترس است، نگرانی است،

 االن که افسانه این از ما اینکه از کنیم می کوتاهی ما که ما است تقصیر ما است. تقصیر دیگر این است، آینده

 االن را ما  ،اجتماعی های پدیده اصالً یا گذشته های رویداد از بعضی و کرده مشغول ما را دارد، ما سَر در

  بلعیده.

 را شما هوش بیشترین چیزی چه  ببینید االن مشغول هستید، افسانه به جوری  چه که بدانید  شما اینکه برای

 آواز این و لحظه این هوشیاری که دارد وجود شما زندگی در االن چیزی چه ؟بلعیده را شما هوشیاری و

 یک شما به و جدایی تله در انداخته را و شما کرده جسم یک به تبدیل و بلعیده را طربمُ این خوشایند

 از و دیگران از را خودتان شما ،جدایی در انداخته ،داده بودن خشک داده، بودن ماده داده، بودن جسم توهم
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 و هستید مشغول گرفتاری و درد به شما که است دلیل همین به کنید. می حس جدا زندگی از و هستی

  االن. شدید گرفتار

 این فقط که  بگویند که نیست نفر دو نفر، یک مُختص این بینیم. می پدیده یک صورت به را این ما پس حاال،

 به تبدیل را بخش ی شاد یترانه که است مشغول پدیده این به نژاد آن مذهب، این شخص، آن یا شخص

 یک بنابراین، کنند. می را کار این ها انسان تمام است. انسانی یپدیده این کند. می درد و غصّه و گرفتاری

  بینیم. می پدیده صورت به ما را انسان

به  ما مرکز که جایی یک در االن، این زند می شاد یترانه یک رکستریاُ یک مرکزی، یک در که کنید فرض

 اینکه شود. می بلند کینه و خشم و درد و غصّه رییک سِ شدیم، مشغول آن  به ما گرفته، قرار آن تقلبی طور

 بخشو شادی هست زنده یترانه این از تر مهم گذشته رویداد یک کنیم می فکر ما اینکه نیست. درست اصالً

 کنیم، می غفلت ترانه این  از و مشغولیم االن گذشته در اتفاقی یک به ما اینکه است. حقیقت عکس این است،

 گویم می که مشغول هستیم به آن االن که افسانه این از که کنیم می سعی ما ،بنابراین است. قضیه عکس این

 است، جدایی توهم یک در اینکه برای باشد، آن طوری باید طبیعتش به بنا است، غم از پر است، هغصّ از پر

 گوید:  می دیگر جای یک در موالنا بکنیم. حس مانبدن در را زنده زندگی این و بیاییم فرود باید

 (355)دیوان شمس، غزل شماره 

 نبود زیبا هشَ آن و بود بیگانه ات ساقی           نبود گیرا ات باده دی مگر ،کردی ترش رو

 و بوده بیگانه تو ساقی نکند یا ،نداشت گیرایی ،خوردی دیروز که شرابی مگر ،نشستی ،کردی خماَ گویدمی

همین  برای .االن کنیم می تغذیه آن از ما .است افسانه همین ما ساقی .گوید می درست .نبوده زیبا هشَ آن

 رسیده. آخر به دنیا کنیم می فکر ،نشستیم ،کردیم خماَ و کردیم ترشرا  مانروی که است

 (355)دیوان شمس، غزل شماره 

 نبود غوغا دبَ چشم از یوسفان کدامین بر                دبَ چشم بیم زِ ،کردی ترش رو قاصد به یا

 نبود گویا جان به کو خموشان زین دیدی که تو    وار روح زنمی عرهنَ خموشی در کن، خموش هین

 کدام ،چه نبدا این را ولی .نیابم محفوظ دانبَ چشم از که ینشست ،کردی خماَ تو قصداً و عمداً گوید می یا

 دبَ چشم این گیر اندافتاده هاانسان همه ،یوسفان همه .نشده درست غوغا شیبرا دبَ چشم از که بوده یوسف

 تمنیّ و آن در افتادن و ذهنیِ  من این در کردن گیر ،واقع در .هستند دبَ چشم نهما واقع در نخودشا که

  د است.بَ چشم همین کردن درست
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 و آگاه باش کن، خاموش پس، وار روح زن می عرهنَ موشیخَ در کن، خموش هینکن،  خاموش گویدمی

 عرهنَ روح مثل و کن خاموش سَر در را افسانه این کن. خاموش ذهن را این کن. خاموش خودت را آگاهانه

 در بزند عرهنَ مطرب آن تو، در بشود زنده شادی بگذار بزن. عرهنَ جان به بلکه بزن، عرهنَ ذهن و زبان با نه بزن،

 را خاموش بزرگِ کدام دیدی، را موالنا دیدی، را حافظ دیدی، را خاموشان این از یکی کدام  تو تو. مرکز

   نبوده؟ گویا جان به او که دیدی

 این تغییر صورت به آوریم می به وجود ما ای پدیده و شودمی زده انسانی هر مرکز در بخشی شادی یترانه

 ها انسان تمام در پدیده این و ذهنی منِ  گذاشتیم آن را اسم که سرمان در توهم یک به بخش شادی یترانه

 رسَ در گفت که توهم این از خواهیم می ایم، شده پدیده این به آشنا چون امروز ما و ،گیرد می صورت تقریباً

  کنیم. حس مرکزمان در را بخش شادی یترانه این و کنیم نزول ست،ما ذهن در ست،ما

و  بکنید حس وجودتان اعماق در را شادی این و بکنید حس را ترانه این بخواهید شما االن اینکه محض به

 تانفیزیکی نتَ همین در را زنده زندگی و بکنید نزول مشغول هستید، آن به فعالً که توهم این از بخواهید

 ما به اینها شدیم، هویتهم با آنها ما که هایی توهم این که، افکاری و ها باور این که بینید می کنید، حس

 سادگی این به ما را اختیار این که بینیم می و شویم؟ می چه ما پس ؟سادگی این به کجا که گویند می

 نداریم.

 از هستید، آن در  لحظه همین شما که وضعیتی هر از که بدانیم این را اوالً بکنیم؟ باید کار  چه پس بخُو 

 خداییت این بکنید. پیدا دسترسی بخش شادی مرکز اینبه  کنید، پیدا دسترسی زندگی به توانید می آنجا

 فیض بشوید، ستفیضمُ لحظه، هر شود می پخش شما مرکز در که بخش و زندگی زنده انرژی این خودتان،

 دارید، که عقایدی هستید، آن در شما االن که موضعی انسان، مذهب، نژاد، نوع به ربطی هیچ آن. از  بگیرید

  ندارد.

 چه بشوید، اینجا وارد توانید می آنجا از باشید، شاد باشید، خشمگین باشید، لحظه این که وضعیتی هر در

 به بپذیرید. هست، که طور  همین را لحظه چنانی آن یا چِنینیاین یا را لحظه این که است کافی جوری؟

 شما وجود در که انرژی این با کنید می جهت هم را خودتان ،پذیرید می را لحظه این رویداد اینکه محض 

 و خالی فضای آن شوید می شما که کند می ایجاد خالی فضای مقدار یک لحظه این پذیرش .شود می دمیده

 .ببینید را هیجانتان و فکرتان توانید می

فرض کنید االن شما خشمگین هستید، دلخور هستید، به یک چیز خاصی مشغول هستید که آن زندگی 

خواهد باشد. از بلعد، برای اینکه برای شما خیلی مهم شده، آن حاال هر چه میشما را هر لحظه دارد می
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ید و تا بخواهید به خودتان بیایید، هجوم ابلعد و شما مجذوب آن شدهطریق ذهن است که این زندگی را می

 کنید. برید به آن و آن را زنده میمی

. کافی است که این لحظه را بپذیرید. به محض اینکه این لحظه را دکنیم که شما این حالت را داریفرض می

یک لحظه جدا  شود، از این توهمطرب در مرکز شما از این جدا میبخش، این مُشادی یپذیرفتید، این ترانه

بینید که به چه فکری مشغول هستید و چه هیجانی دارید. کافی است که نگاه کنید به شود و شما میمی

شود، این فضا به آن نگاه بکند این هیجان یا گوش بدهید به این فکر، آن چیزی که االن در ذهنتان گفته می

 . شما داریدو همین طور این نگاه و این معرفت را و این دانش را نگه 

شما نگه دارید این معرفت را که آگاه هستید االن، مثالً خشمگین هستید، االن خشمگین هستید، انکار نکن 

خواهم به خشمم نگاه بکنم و این ت را. به خودت بگو من االن خشمگین هستم و همین طوری میخشمَ

داشته  با خودم خواهمستن را االن میخواهم داشته باشم. این دانمعرفت را که من االن خشمگین هستم، می

گویند، حالت صبر. این حالت، حالتی است که در واقع نور آن باشم و به خودم نگاه کنم. این حالت را می

 تان آگاهانه، آگاهانه. تابانید روی خشمبخش را شما می، نور هستیرا طربمُ

کند به ذوب در شما هست، خشم شروع می اگر شما آگاه شوید به اینکه االن خشمگین هستید و این خشم

رتان نزول کنید به شدن. این آگاهی را فقط باید نگه دارید، به آن نگاه کنید. شما به محض اینکه االن از سَ

شناسید مثل خشم و ترس جلویتان را شغال کنید، ممکن است یک هیجانی که نمیتان و آن را بخواهید اِتن

گیرد، انکار نکنید این را. از آن فرار نکنید. ما عادت کردیم از آن جلویتان را می بگیرد. وقتی دیدید این دارد

گوییم این طوری کند، ما از آن فرار بکنیم، انکارش بکنیم. میفرار کنیم. هر چیزی که االن ما را اذیت می

 نیست.

انکار نکن، اعتراف کن که همچو وضعیتی وجود دارد و نگاهش کن و این معرفت و دانش را در خودت نگه  

کند به ذوب تابانی، یواش یواش شروع میدار، تماشایش کن، خواهی دید که این نور درون را که به آن می

را بکنید، دوباره  شدن. این حالت، حالت جدا شدن از این توهم است. ممکن است یک لحظه این کار

برگردید. باید دفعات جدا شدن از آن و نگاه کردن زیاد باشد. به تدریج که این کار را بکنید، آخر سر موالنا 

 ، دهد می طقنُ خارش رتسَ اگر کن خامشگوید، می
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این تند تند حرف زدن و  کند به فروکش کردن، شویم، او شروع می گوید حاال وقتی که از او جدا می می

دهد، یعنی تو میل به این داری که طق را میر تو خارش نُگوید. اگر سَخامش کن می. مشغول شدن به الفاظ

ای است، این صبر شانه بسیار گزیده ای، صبر گزیده شانه ،عد توهست برای جَ هِی حرف بزنی،

 ای است برای موهای زیبای شما. پسندیده

کنید. صبر کنید، صبر میکه خشمگین هستید، به آن نگاه می بینیدیعنی این صبر حالتی است که شما می

شود هر لحظه، هنوز این خشم شما را می که در جان شما دمیده میکنید یعنی هنوز آن نیروی خوش دَمی

شود شما زنده به این جان شوید، زنده به این برد. نمیکند و از بین میریب ذوب مینقَذوب نکرده، ولی عَ

غم بتواند  ،کینه بتواند دوام بیاورد ،ترس بتواند دوام بیاورد ،و خشم بتواند در آنجا دوام بیاوردطرب شوید مُ

 گوید:امکان ندارد. این دو تا با هم همخوانی ندارند. برای همین می ،استرس بتواند دوام بیاورد ،دوام بیاورد

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای زبانه فلک به تا برجهد عشق آتش ز       مدردَدَ غیب سوی از متدَ خوش خیال هک چون

ای به فلک بلند شود، از آتش عشق زبانهدَم تو از غیب در وجود ما دمیده میبه موازات اینکه این خیال خوش

های شما را ذوب کند. و در واقع از این توهمی که تواند تمام غصّهتواند، این آتش میشود و این زبانه میمی

طرب و معرفت به آن و حس آن و ایم، نزول کردن به این نوای مُر ما وجود دارد و ما در آن گیر کردهدر سَ

تبدیل به آن شدن، در واقع به روشنایی رسیدن است، به گنج حضور رسیدن است، زنده شدن به زندگی این 

 لحظه است. 

. غصّه دهنده و آزار دهنده و خشمگین توگوید خیال دَم، نمیگوید خیال خوشپس این خیال، نگاه کنید می

از سوی غیب مرتب این جان در وجود ما دمیده  مد،ردَدَ غیب سوی از دَمت خوش خیال هک چون

   ای. زبانه فلک به تا برجهد عشق آتش زشود،  می

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای غانهچَ ما سینه ،شد چنگ چو ما قامت          لگِ و آب در خود پنجه دزَبِ چون عشق هرهزُ

 طربیمُ این به شدیم زنده و شدیم آزاد لحظه چند یک توهم این از ما وقتی ،ما و کرد بروز ما در عشق وقتی

 ،شدیم زنده آن به حضور لطافت در یعنی ،کردیم پیدا معرفت و کردیم حسش و شود می زده ما مرکز در که

 ما ذهن نهمی ما گل و آب ،ما گل و آب به االن انداخته را چنگش عشق است، خدای هرهزُ ،عشق یهرهزُ

  .ما های فکر و ستا ما بدن همین ،ما مادی جسم ،ستا ما فیزیکی جسم و ستا
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 زده ،شود می چنگ مثل ما فیزیکی تن این ،تا دو این به انداخت را اشپنجه عشق یهرهزُ ،عشق که حاال

 به هااین دوی هر .ای غانهچَ ما سینه و ،آن با شود می موازی ،شود می زده مطرب همان آهنگ با ،شود می

 این دائماً .غانهچَ این به شده تبدیل االن من سینه گوید می که ستا سازی یک غانهچَ .هستند ساز اصطالح

 هم من فکر و هم من بدن ،هم من فیزیک ،من قامت و شودمی زده من دل در سبب بی شادی این و ربطَ

  .شوند می زده ساز مثل دو هر .شود می زده بخشهستی انرژی این با موازی

 اینکه  برای ،دهد می انجام را کارش درست من بدن هم ،است سازنده و خالق یمها فکر هم ،واقع در یعنی

 ،نآ ،شد اینطوری ،این .رمسَ در نیستم مشغول الفاظ به دیگر من .شود می زده انرژی آن وسیلهه ب ساز مثل

 شاد شما لحظه این که است این زندگی اصل .است مهم نقدرآ ،آن ،است مهم قدراین ،این ،شد نطوریآ

 اش بقیه شنوی، نمی ،زند می را ساز این شما مرکز در که را طربمُ آن آوای و لحظه این شادی اگر .باشی

  .ندارد ای فایده دیگر

 شما هفته یک وقتی .کند می مریض را ما روز چند یک ،بده درس ما به زندگی اینکه برای اوقات گاهی

 همه این آیا ؟است ارزشمند واقعاً زندگی در چه چیزی که فهمید می خودتان موقع آن ،شوید می مریض

 ،بکنم زیاد اینجا را پولم ،بکنم جمع را نآ ،بکنم را اینکار را این ،زندگی های رویداد اصطالح به پی در دویدن

 ها خشم این زندگی همه ؟هستند اینها زندگی همه آیا ولی ،ستا نیکو خود جای به هم اینها ،آیا ،بخرم را آن

 این واقع در .نه گوید می موالنا ؟بشر برای است موجه واقعاً ها خشم و ها ترس این آیا ؟ستا ها ترس این و

 ما هیجانات و ما ذهن این و ما فیزیکی تن این بدهیم اجازه که موالنا از بپذیریم توانیم می ما که است مدلی

 نای از چگونه من که نگرانید گوید می اگر شما اما .بشویم سالم بتوانیم ما تا بشود زده طربمُ آن یوسیله به

 :گوید می ،بشوم خالص توهم

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای مانهسَ چون قالب ،جان ،باز ز درَبَبِ چون           ای  رزهشَ شیر کف از جهد چون نگلَ آهوی

 لحظه هر شما وجود در شده دمیده انرژی این و طربمُ این و ،نگ استلَ آهوی مثل ذهنی من این گوید می

 .کند پیدا نجات شیر این چنگ از تواند نمی لنگ آهوی این یعنی .است خشمگین زورمند شیر یک مثل

 زورمند شیر یک به کرده تشبیه را  این که زیاد است درق آن شما یزنده زندگی و االن شما حضور قدرت

 ز بِبَرَد چون. رودبِ در تواند نمی چنگش از نگلَ آهوی این و بگیرد را نگلَ آهوی این تواند می که خشمگین

 آن از بلدرچین صورت به کوچکی ثّهجُ یک ببرد، تواند می جان چگونه گوید می باز یک از جان، باز،
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 .شما جانِ عقابِ دست در است یبلدرچین شبیه ما غیرموجه های غم و هاهغصّ این یعنی ببرد. نجا تواند نمی

 دهد:دوباره ادامه می بعد

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای یگانه خورد تو کز ،بود او یگانه و شاه      جان مارخُ ای و یمِ وی ،جان بهار ای و لگُ ای

 در یعنی ،جان بهار و لگُ به کند می تشبیه را سبب بی بخششادی باشنده این ،را طربمُ این ،را انرژی این

همین  هم جان مارخُ و دارد وجود جان یمِ یک و دارد وجود جان بهار یک و شکوفنده لگُ یک شما مرکز

 شاه تواند می کسی .شود می او ،سندهرَ وحدت به و شاه گوید می .یموش می مارخُ ما ،نیست وقتی است.

 وجود این اینکه یعنی بخورد، ای یک یگانه تو از .بخورد ای یگانهیک  تو از که بشود خودش وجود مملکت

 ،بخورد آن از  یگانه یک .شود می دمیده االن که ای زندگی یک آن به بشود زنده و بکند رها را اشتوهمی

  :گوید می ردیگ جای یعنی

 (347)دیوان شمس، غزل شماره 

 برخیزد جان و دلبی من نِتَ این روسَ همچو        برخیزد  روان روسَ ای متغَ چون دلم در

 این و من ذهن همین یعنی ،من تنِ این ،شود می زنده ،خیزد می  بر من دل در تو غم وقتی ،گوید می وقتی

  .شودمی زنده روسَ یک مثل جان و دل بدون ،من فیزیکی تنِ

 (347)دیوان شمس، غزل شماره 

 برخیزد جان و دلبی من نِتَ این روسَ همچو        برخیزد  روان روسَ ای متغَ چون دلم در

 .داریم جان و دل اصالً فهمیم نمی ما موقع آن دیگر

 (347)دیوان شمس، غزل شماره 

 برخیزد گمان چهره کند، جلوه یانعَ چو       هم به محو من، تو پیشِ یان،عَ تو گمانم، من

 من و ،لحظه این زندگی بودن زنده همین یعنی یانعَ .هستی یانعَ تو ،هستم توهم همین این من گوید می 

  چو بنابراین پس .تو در شوم می محو و تو به شوم می زنده من اینکه برای .هستم تو به محو و هستم تو پیش

 .شود می ناپدید ما از گمان یچهره ،ما در شود می زنده عیان وقتی د،کن جلوه عیان

 (347)دیوان شمس، غزل شماره 

 برخیزد النقَ و کوچ و شود هکوتَ ظلم           جهان  ستانمِتَسِ در تو نجقسَ رسد چو
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 یعنی النقَ ،این و کردن کوچ و شود می کوتاه ظلم د،رسمی جهان ستانمِتَسِ به تو پرچم این وقتی

 ما که ذهنی های کوچ همین .بپردازیم زندگی به باید ما ظالمانه که هایی مالیات همین .جا بی های مالیات

 گونه هر .است ذهنی من در هایش ریشه اینها ،درون در چه ،بیرون در چه واقع در ما که همین .کنیم می

 وقتی .است ذهن در ستم یریشه .اش ریشه هست ما خود ذهن در عذابی و آزاری و ای شکنجه و ظلمی

 .برخیزد النقَ و کوچ و شود کوته ظلم، جهان سِتَمِستان به رسد می تو پرچم یعنی ،تو نجقسَ گوید می

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای دانه ز شده ستهرُ ها درخت همگی وین             بین ردرختپُ عالم ،بین ختبَ و بهار و باغ

 .زند می ترانه شما مرکز در که هست طربمُ همین ،ختبَ و بهار و باغ .ببین را ختبَ و بهار و باغ گوید می شما

 که چیزی هر ،درخت .ببین را ها درخت اصطالح  به تمام و بیرون برگرد ،بین ردرختپُ عالمگوید می بعد

 ریشه ،دارند هستی در ریشه هااین یهمه گوید می و .بیند می دارد درخت صورت به ،است درخت دارد، وجود

 . گیردمی زندگی آن از ،دارد وجود که  چیزی هر .دارند المکان این در

 (6542شماره )دیوان شمس، غزل 

 ای دانه ز شده ستهرُ ها درخت همگی وین             بین ردرختپُ عالم ،بین ختبَ و بهار و باغ

 و آورد می پدید را جهان که زندگی یک یعنی رُسته، دانه یک از فقط وجود این یهمه که کن توجه تو

 لحظه. این در بشوی زنده زندگی یک آن به توانی می تو و زندگی یک دهد، می شدن نمایان و بودن توانایی

 وین بکنی. حس ات فیزیکی تن در را لحظه این یزنده زندگی و کنی نزول سَر این از بتوانی اینکه شرط به

 ای،  دانه ز شده رُسته ها درخت همگی

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای دهانه فقرا بر را مرگ نماند که تا             شد خرفَ فقیر فقرِ تو طایعَ و شهِدِ از

 هر تو که زندگی دریغ بی بخشش این از تو، عطای و شهِدِ از تو، بخشش این از تو، کرامت این از گوید می

 ،گیرد می ذهنش از را هویتش که ستا کسی ،فقیر کیست؟ شد. فقیر خرفَ ،فقیر فقرِ دهی، می ما به لحظه

 بیرونی های چیز از یکی یکی را هایش هویت ،نشده هویت هم بیرون در چیز هیچ با ،نیست بیرون در هویتش

  شود. می فقیر دلیل همین به و گیرد می

 توهم این یعنی ندارد، چیز هیچ با که است کسی حقیقی گدای حافظ. در هست معنی این به هم گدا

 ذهنش با نیست. هویت هم بیرون در چیز هیچ با اینکه برای داده. دست از را بودن ماده و بودن ماتریال
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 حس را تو عطای و شهِدِ بدیم، دست از را ها هویت این ما حاال تو، عطای و شهِدِ از نیست. هویت هم

 کنیم. می پیدا معرفت آن به و شویم می زنده آن به و کنیم می

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای دهانه فقرا بر را مرگ نماند که تا             شد خرفَ فقیر فقرِ تو طایعَ و شهِدِ از

 انرژی این ساکن کند، اقامت آنجا در و حضور به بشود زنده که کسی ندارد. فقرا به دسترسی دیگر مرگ

 نیست. هویتهم بیرون در های چیز با هم ثانیاً است. جاودانه زنده او ندارد. دسترسی آن به مرگ دیگر بشود،

 هایمان باور با هستیم، هویت هم فردی اجتماعی، قوانین با هستیم، هویتهم بیرون های چیز با چون ما

 کنیم. می خشم حس ما کنیم، می ترس حس ما شود، می گذاشته پا زیر ها باور این وقتی هستیم، هویت هم

  ندارد. دسترسی ما به دیگر مرگ بگیریم، اینها از را هویتمان یکی یکی اگر بنابراین، پس

 مرگ یکی داریم: مرگ جور دو اینکه برای است. مرگ خودش بیرون جهان با شدن هویت هم اصالً مرگ،

 تبدیل جسم به را ما که بیرون جهان با شدن هویت هم هم یکی خاک. زیر رود می میرد، می آدم که فیزیکی

 زند، می ساز ما مرکز در همیشه که را طربمُ این بخش زندگی شادی اصطالح به توانیم نمی ما و کند می

 خاک، زیر رویممی و میریم می که است درست ندارند. دسترسی ما به مرگ تا دو این بنابراین، پس بشنویم.

 کنیم.  می پیدا دست جاودانه زندگی به اینکه برای مانیم. می زنده هم باز ولی

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای بهانه دگر بار تو صالوِ نکند گر         زند می وصال طبلِ رحمتت و طاعَ و لطف

 خواند. می خودش به را ما خدا همیشه زند. می وصال طبلِ همیشه تو رحمت و بخشش و لطف این گوید می

 یک همیشه وصالش ولی بیا، تو که زند می طبل اشهمه من. به بشو زنده گوید می ما به زندگی همیشه

 توهم بودن، مادی توهم به چسبیدیم خودمان ما خودمان. ما گیرد؟ می کی را بهانه گیرد. می بهانه جوری

 بپذیرد. را ما است آماده همیشه او که حالتی در کنیم. نمی ول بودن، جسم

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای نانه خشک امشب تو راتفَ از کنم رتَ                 وا نَ مسیحیت خوان مرا مریم روزه

 که ما است حالت درست روزه. به کند می تشبیه این را و است مسیح به حامله مریم دانید، می که طور همان 

 طور به  و موالنا اصطالح در مسیح مسیح. این به  است حامله ما ذهن ذهن. در شدیم گذاری سرمایه ما

 مریمی واقع در هستیم، حالت آن به ما وقتی باید و است ذهنی من در شده گذاری سرمایه زندگی بلیک،سم

 هوشیاری این تا هم ما ندارد. دسترسی مسیح به نزاید، را مسیح تا مریم اینکه برای گرفتیم. روزه که هستیم
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 وجود ما در پتانسیل این و قوه این ولی هستیم. آن به حامله هنوز نشویم، زنده آن به نزایانیم، خودمان از را

 در خودمان، خداییت به ما گزیدیم، اقامت و در آنجا او به بشویم زندگی موقع هر او. به بشویم زنده که دارد

 گوید: می بنابراین پس ما است. در شده بیدار خداییت مسیح، شدیم. زنده خودمان مسیح واقع

 خوان این به ،آرامش و عشق و شادی آن به بشویم زنده وقتی نَوا، مسیحیت خوان مرا مریم روزه

 در که ای انرژی این از .کرد خواهم رتَ من نانی خشک یک تو فراتِ از امشب گوید می .ایمرسیده مسیحی

ک ی آن با ،کنیم می رتَ اصطالح به را مانخشک نان این ما ،فرات مثل لحظه هر شود،می دمیده وجودمان

 .هستیم امشب در همیشه ما ،است ذهن تاریکی ،است ذهنی من دوباره رمز ،امشب شود.می بهتر ردهخ

  .ای نانه خشک امشب ،تو فراتِ از کنم رتَ امشب، امشب

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای نانهکَ نیبَ خرفَ حمدیاَ دنگخَ گشته              ما تیرهای ردهسَ ،رمدیسَ کمان گشته

 ای نشانه دل یقعهرُ تو تیر دومقُ بهر          هیزِ کند می کس هر کمان آن کشیی پیش       

 کمان گشته، است زنده یلحظه این بلمس ،است لحظه این بلمسَ واقع در که جاودانه کمان این گوید می

 ،ابدی زلیاَ ،همیشگی و رمدیسَ و جاودانه کمان این .کننده تغذیه اصطالح به ،ساقی یعنی ردهسَ ،رمدیسَ

 این را ما تیر .اندازد می را ما تیر کند می تغذیه .هستیم لحظه این در ما همیشه ،لحظه این ،دیگر عبارت به

 .ندازدبی بدهیم اجازه باید را ما تیر این ،همیشگی کمان یا رمدیسَ کمان

 را شما های تیر است قرار ،هست زنده مطرب همین که دارد وجود خدایی کمان یک که باشید آگاه شما 

 پرتاب راست تیر یک گوید می و تیر است. یک فکری هر که ما کردن فکر همان یعنی انداختن تیر .ندازدبی

  .زنده حضورِ یک ،تیرِ یک عنوان به زندمی مثال را اسالم پیغمبر موالنا همیشه .است احمدی تیر نآ و شده

 این از است ای نمونه یک ایشان در حضور بیانِ جور این یعنی ،ای کَنانه بَنی فَخر اَحمدی خَدنگ گشته و

 از کردند سعی که کسانی تمام ،است تیراندازان تمام فخر و آن به راجع کنیممی صحبت داریم ما که چیزی

 همیشه شما ،دیگر عبارت به .بشود انداخته تیرشان که بدهند اجازه لحظه این از یعنی ،رمدیسَ کمان این

 .کند می معنی دارد لیو ،کشیدنمی را زِه شما .ندازدبی تیر شما طریق از خدا تا مانید می کمان یک

 ولی .رمدیسَ کمان آن به کند می پیشکش .خودش برای کشد می یزه یک کسی هر گوید کهبعداً می 

 همچنین و پاره  هتکّ یعنی قعهرُ .ستا ما دل یقعهرُ ،تیری چنین یک برای هدف بهترین ،نشان بهترین

 طرف از که تیری این دکن خدا گوید می .ستا ما ذهنی دل همین هم باز باشد، شده نوشته دل اگر .نوشته
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 ما و ببرد خودش با را این که ما دل یهتکّ یا نوشته بگوییم هچ یا قعهرُ این  به بخورد ،شود می انداخته خدا

 .زنده زندگی این به بشویم زنده

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای آشیانه به رفت نتَ چاهِ ز جان یوسف              من و تو آهِ ز تافت نسَرَ یک حق جذبه

 کشیده طرب،مُ این به  بشویم زنده ما اینکه محض به دارد. وجود خدایی یجذبه یک ما در گوید می و

 محض به بکشد. خودش سمت به خواهد می و کند می صدا را ما این لحظه هر و زندگی سمت به شویم می

 به شوید می کشیده کنید، خودتان حس در را لحظه این یزنده زندگی این و کنید نزول رتانسَ از شما اینکه

باال.  چاه این از بروید شما، بگیرید را طناب این تا شود می بافته طناب یک رَسَن، یک راه این از و آن سوی

 که ما است زنده زندگی و ما است جان سمبل یوسف اینجا. در آورد می را یوسف دوباره ما، جانِ یوسف

 در و است زیبایی سمبل یوسف یوسف. گوید می دارد االن عیسی. گفت آنجا ذهن. در شده گذاری سرمایه

 است.  ذهنی من در شده گذاری سرمایه جان اینجا

 (6542)دیوان شمس، غزل شماره 

 ای آشیانه به رفت نتَ چاهِ ز جان یوسف              من و تو آهِ ز تافت نسَرَ یک حق جذبه

 زندگی این شما است. ذهن اعماق تن، چاه شما. ذهن اعماق در رفته، که شما تن چاه از شما جان یوسف

 کجا است؟ اش آشیانه خودش. یآشیانه به رود می تن چاه از شود. می زنده لحظه این در رود می آید،درمی

 زنده و بیرون کشید می را هوشیاری شما ،ذهن از یعنی .است لحظه همین یوسف یخانه کجا است؟ اش خانه

 .خودش یآشیانه به رود می تن چاه از جان یوسف ،حالت این در آن. به شوید می

 ،گذشته هفته طول در برنامه این به کردند کمک که دوستانی از .رسدمی دارد پایان به جااین در ما برنامه

 این که شما از تشکر با و بکند پیدا ادامه ما برنامه که شد خواهد سبب شما های کمک این .کنم می تشکر

 خدا .کنم می خداحافظی بعد هفته تا شما با ،فرمان اتاق در علیرضا از تشکر با و کنید می حمایت را برنامه

 .نگهدار

 

  

 


