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 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 

 بینی جانْ لَذََّتِ تا شو، جَماعَت رَنگِ هم( ۱

 بینی دُردکَشان تا آ، خَرابات کویِ در

 

  ارُسو ِبشَوی تا هِل سودا، قَدَحِ دَرکَش( ۷

 بینی نَهان چَشمِ تا سَر، چَشمِ  دو بَربَند

 

 کِنارَسْتَت َمیلِ گَر خود، دستِ دو بُگْشایْ ( ۳

 بینی بُتان رویِ  تا را خاکی بُتِ بِشْکَن

 

 کابین؟ کَشی چند تا را عَجوزی بَهرِ  از( ۴

 بینی؟ سِنان و شمشیر کِی تا نان سه بَهرِ وَزْ 

 

 دوری او مَجِْلسِ در جوری،بی ساقیِ نَکْ( ۷

 بینی؟ دَوَران کِی تا بِنْشین، دَرآ، دورْ در

 

 بِسْتان صد و ِدهْ جانی نیکو، رِبا جاست این( ۶

 بینی شَبان مِهْرِ  تا کُن، کَم سگی و گُرگیَّ

 

 امشب مَخور خَشْخاش گردد،هَمی یار شبْ( ۲

 بینی دَهان طَعْمِ  تا خَور، از دَهان بَربَند

 

 دشمن زِمن بُبْرید را فُالنی که گویی( ۸

 بینی فُالن بیست تا گو، فُالنی تَرکِ رو

 

 اندیشه خالِقِ از اِلَّا، مَکُن اندیشه( ۹

 بینی نان کَانْدیشۀ بِهْ، جانان اندیشۀ
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 چَفْسیدی؟ چه حَبْس بر اللََّهْ اَرْضُ وسعَتِ با( ۱۱

 بینی جِنان شرحِ  تا زن، کَم گِرِه زِانْدیشه 

 

 باری بَری گفتْ تا گفتن، ازین کُن خامُش( ۱۱

 بینی جهان و جان تا بُگْذر، جهان و جان از

 

 

 

 

 

 پرسی،احوال و سالم با

 .کنممی شروع موالنا شمسدیوان از ۷۷۲۲ شماره غزل با را امروز حضورگنج برنامه

  

 

 :اوّل بیت_اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

         بینی جان تِذَّلَ تا شُو، جماعت همرنگ

 بینی دُردکشان تا آ، خرابات کویِ در

 

 

 راباتخ کوی به و. ببینیم است مرتعش ما در که را جانی لذت تا بشویم، جماعت همرنگ ما که کندمی توصیه ما به موالنا امروز پس

. مببینی ما را هاآن خورند،می هم را دُردش حتی خورند،می تَه تا را شراب جام یعنی کِشند،می دُرد که را باشندگانی آن جاآن و برویم

 بر در را دگانباشن تمام بلکه بشری افراد کلیه تنها نه کنند،می صحبت ایشان وقتی کهاین یعنی موالنا گفتار جامعیت به توجه با

 خصش یک به معطوف فقط شودمی بیان او از که خِرَدی کند، صحبت عشقی فضای از کسی هر دانید،می شما که طورهمان گیرد،می

 . دارد جامعیت بلکه نیست، خاصی جماعت یا

 ندگانیباش تمام بلکه نیست، خاصی گروه یک جماعت جااین در. را باشندگان تمام یا گیردبرمی در را بشری افراد تمام حداقل یعنی

 موالنا پس .است جماعت جزء دارد فرم که چیزی هر یعنی. جامدات حیوانات، نباتات، مثل گیرد،میبر در را هستند همراه ما با که

 . شویم باشندگان همۀ همرنگ مانذهن با توانیمنمی ما ولی. ببینی را جانت لذت تا شو هااین همرنگ: که گویدمی

 .شویم رنگبی باید شویم هاآن همرنگ کهاین برای
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 ما امور تمام و را ما بدن این و تَپدمی ما درون در که را زندگی یک آن را، خودمان جان لحظه این حضور سکون در باید کاراین برای

 بینیمب را مانجان لذت کهاین برای. ببین را جانت لذت کندمی اشاره موالنا کهاین کما. کنیم حس را زندگی یک آن کند،می اداره را

 . است لحظه این در زندگی .باشیم حاضر باید

 آن کنیم،می حرکت ما و دَمَدمی ما وجود در را زندگی و آورددرمی حرکت به را ما که را زنده فضای آن ما لحظه، این سکون در پس

 .کنیم حس توانیممی را

 اندرخت و حیوانات مثل دیگر باشندگان در را زندگی یک همان توانیممی شدیم، آن به زنده و کنیم حس را خودمان زندگی وقتی

 . است عشق یا وحدت آن اسم و دیگر هایانسان جمله از و کنیم حس هم

 . است زندگی آن به بیداری و حس عشق؛ است، عالم باشندگان تمام زیر که است زندگی یک آن خدا که بگوییم اگر پس

 . کنیم تصورش ذهناً کهاین نه. کنیم حس را آن و هستیم آن ما که بدانیم و بشناسیم ما که است این عشق

 و .بشویم جماعت همۀ رنگهم توانیممی کردیم حس را زندگی یک آن ما وقتی پس. است زندگی به شدن زنده از غیر ذهنی تصور

 .شو جماعت همرنگ رسوا، نشوی خواهی که آوردمی یادمان به هم را المثلضرب آن این. توانیمنمی مانذهن با

 . شو جماعت رنگهم: گویدمی: گویدمی را آن عکس موالنا جااین

 :گویدمی پایین در

 

 « رسوا بِشوی تا هِل سودا، قدحِ دَرکَش» 

 

 جهمتو که چیزی اوّلین پس. کرد خواهیم صحبت اآلن که بشوی رسوا بگذار و بکش سَر را عشق و جنون شراب جام این تو یعنی 

 . شویم رنگهم چیز همه با توانیمنمی مانذهن با ما که است این شویممی

 هاییکار یا و پوشدمی لباس شما مثل و شماست عقیده هم که دهدمی نشان و شما پیش آیدمی یکی مثالً کندمی ذهن که کاری آن

 . نیست شما رنگهم حقیقتاً شده؛ شما رنگهم که کنیدمی فکر شما و شماست کارهای شبیه که کندمی

 قرار اگر. آورددرمی را اَداها این ذهنیمن آن که دارد ذهنیمن یک او: گویدمی پایین در موالنا دید خواهیم که طورهمان کهاین برای

 ما تنها نه. بشویم متحّد هم با زندگی یک آن و نور یک آن طریق از و بشویم حضور رنگبی نور باید ما بشویم، واقعی رنگهم باشد

 .بکنیم وحدت حس یا رنگهم هم دیگر باشندگان با زندگی یک آن حس طریق از باید بشویم، طوریآن باید هاانسان

 : گویدمی پس

 

 « آ خرابات کوی» 

 

 هک کسی و فُجور و فِسق اصطالح به ابزارهای بقیّه و فروختندمی شراب جاآن که بوده ایمحلّه یک دانیدمی که طورهمان خرابات

 از چنینهم و دادهمی او به مستی حالت شراب این بنابراین کرده،می مست و خوردهمی شراب یعنی شده،می خراب رفتهمی جاآن

 . زندمی تمثیل موالنا. شدهمی آزاد موقتاً اشذهنیمن مکرِ و هاحیله و هاشکنجه
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 لحظه ینا ذهنیبی عمیق بسیار فضای شویم،می خراب اصطالح به جاآن ما که خرابات؛ گفت توانمی حقیقتاً که جایی بنابراین پس

 این از ما گفتن، این از کن خاموش گویدمی آخر در موالنا که طورهمان که وقتی شویم،می وارد ما که است جایی خرابات. است

 . شویم خاموش لحظه یک ذهنی وگویگفت یعنی گفتن

 ستنی فعال ذهن یعنی. است ذهنیبی عمیق بسیار فضای یک آن گیریم،می قرار آن در ما که فضایی آن بشود، خاموش ما ذهن اگر

 .گذاردمی اهللارض را را آن اسم پایین در. بپوشاند اصطالح به را فضا آن که سازدنمی من و

 .خدا زمین یعنی اهللارض

 

 « سیدیچَفْ چه بسحَ بر اهللاَرضُ وُسعتِ  با» 

 

 .است ذهنیمن بستۀ فضای حبس، کجاست؟ حبس. ایچسبیده حبس به چرا تو دارد خدا زمینِ که وسعتی این با

 . خاکی بت یا عجوز گذاردمی را را آن اسم پایین

 بدُزدد، ار زندگیت که نشود پدیدار ذهنت در فکری یک لحظه هر یعنی باشی، آرام باشی، ذهنبی درونت در تو اگر: که گویدمی ما به

 حالتِ حالت، این و خدا زمین را حالت آن بگذاریم، توانیممی را اسمش حالت این در که کنیمی داریریشه بودنِ حالتِ یک حس

  .گیریدنمی بیرون از دیگری فرم هیچ یا متعلّقات از یعنی دارید که چیزهایی از را وجود حس شما و است عمیق بسیار دارریشه

 حضور همان معادل این و شویدمی قائم خودتان پای روی شما و دهدمی وجود حس شما به اصطالحبه خود خودیِبه فضا این بلکه

 . است ذهنیبی فضای عین که لحظه این نهایتبی یا حال نهایتبی از آگاهی یعنی حضور پس .است

 به و بکِشاند را ما تواندنمی ذهن هستیم، عمیق نهایتبی فضای این که کنیممی حس یعنی کنیممی حضور حس ما که حالتی در

 . کند مقیّد خودش

 .نیست مهم دهدمی نشان ما به ذهن که چیزهایی یعنی

 . بکشیم بیرون زندگی بیرونی چیزهای آن از که بینیمنمی نیازی که هستیم زندگی به زنده ما قدراین کهاین برای

 . کندمی یادآوری ما به آخر سطرهای در موالنا هم را موضوع این

 :گویدمی

 

 « باری بَری گفت تا گفتن این از کن خاموش» 

 

 بیان وت از خِردی یک. ندیدی حاال تا که ببری را خاصی گفت یک تا کن خاموش دزددمی را تو زندگی که وگوییگفت این از یعنی

 . ندیدی حاال تا که بشود بیان تو از زندگی یک شود،

 . کردیمن خلق را هااین ما و است گذشتگان عقاید تکرار واقع در ذهنی بیانِ این و ایمدیده را خودمان ذهنی بیان ما حاال تا کهاین برای
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 :یازدهم بیت _اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمسدیوان مولوی،

 باری بَری گفت تا گفتن، این از کن خامُش

 بینی جهان و جان تا بگذر، جهان و جان از

 

 

 بینی،ب را جانت دفعهیک تا. بگذر بینی،می را جهان نه و کنیمی حس را جانت نه که جهان به چسبیده واقع در که جانت از تو یعنی

 . دارد فرق هم با مطلب دو این. ببینی را جهان موقعآن. جانت به بشوی زنده یعنی

 ،بینیممی را هاجسم بینیم،می را هافرم فقط ما و دهدمی نشان ما به را جهان ما ذهن بنابراین. هستیم جهان جذب ما فعلی حالت در

 ستا چیزی به راجع فکر این و شودمی پدیدار فکر یک ما سَر در لحظه هر. هستیم فکر جنس از کهاین برای هستیم، جسم جنس از

 . هستیم هویتهم فکر آن با ما و

 .ستنی جان جنس از نیست، حضورگنج جنس از آیدمی پدید ما ذهن در که فکر. دارد شکل هم فکر. هستیم فکر جنس از بنابراین

 :گویدمی به موالنا ایمشده عجین آن با و ایمچسبیده آن به ما چون ولی

 

 « بگذر جهان و جان از» 

 

 حفظ را ذهنیبی فضای کهاین ضمن ما یعنی. دید خواهی هم را جهان موقعآن. ببینی را جانت تا بگذر آن از تو جان شده که جهان

 . است وسیع بسیار و است اللّهارض همان آن اسم این که آن به شویممی زنده و کنیممی

 را ما ندتواننمی بیرونی چیزهای و اتفاقات که است این آن معنی نهایتبی ریشه. شودمی حس نهایتبی ریشه صورتبه وسعت این

 .دربیاورند ریشه نهایتبی این از

 . چسبیمنمی آورندمی پدید ما برای رویدادها و چیزها با شدن هویتهم که حَبسی به دیگر ما 

 وجود ما برای بیرون جهان هنوز بینیم،می را مانجان لذت داریم و رویممی خرابات به شویم،می زنده مانجان به ما وقتی بنابراین

 . کند مقیّد را ما تواندنمی بیرون جهان ولی دارد

 . کند زنجیر را ما تواندنمی

 چرا؟. نیست مهّم طورآن دیگر رویدادها ما برای

 و نهایتبی. است ابدیت و نهایتبی جنس از ما ذات و ما اصل که باشد یادمان. شدیم زنده مانذات به و ماناصل به ما کهاین برای

 .حال لحظه، این نهایتبی حال، نهایتبی یعنی ابدیت. خداست مشخصۀ دو ابدیت

 . است لحظه این همیشه چرا دانیدنمی هم شما و شوید خارج لحظه این از توانیدنمی شما و است لحظه این همیشه

 یک تا گویدمی پایین در کهاین کما. آییممی لحظه این به فوراً شویم دور ما هم اگر لحظه این حول همیشه. نداریم فرار ما این از

 .شویم دور توانیمنمی خیلی ولی چرخیممی قمر یک صورتبه لحظه این حول مرتب شویممی فرم چون ما. بینی دَوَران

 . است مکان جنس از نهایتبی و است زمان جنس از ابدیت این. دارد وجود ابدیت و نهایتبی نام به خدایی خاصیت تا دو پس
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 .دهدمی نشان مکان و زمان صورتبه ما، ذهن صورتبه بیرون در و دارد وجود بیرون در نهایتبی و ابدیت این کنیممی فکر ما

 هستیم؟ جنسی چه از ما که بفهمیم و بدانیم که است مهّم این

 را مانذات ببینیم را آن اگر که دارد معادل نهایتبی و ابدیت این ماندرون در. هستیم خدایی نهایتبی و ابدیت جنس از ما

 هستیم؟ جنسی چه از بشناسیم ما که است این برای خودشناسی؛ و خودشناسی گوییممی که همه این. شناسیممی

 . هستیم ابدیت جنس از ما

  شناسیم؟می را این کِی

 نهایتبی و مکنینمی مُردن حس دیگر هستیم آن که کنیم فکر و بشویم هوشیار ابدی حال به وقتی. بشویم هوشیار ابدی حال به وقتی

 تیصوربه نه کنید خاموش را ذهن شما کهاین محضبه یعنی. دهدمی نشان ذهنیبی عمیق نهایتبی فضای صورتبه ما در را خودش

 را حضور هوشیاری و دُزددمی را حضور انرژی و آیدمی پدید ما ذهن در خودخودبه فکر یک لحظه هر که کردم عرض اآلن که

 .نه طوریآن دزدد؛می

 . داد دست شما به عمیقی نهایتبی حس که بشوید متوجه دفعهیک و بشوید آرام شما و بشود خاموش ذهن

 . است دارریشه حالت که حالتی یک

 . هستید نهایتبی جنس از شما و ندارد ریشه شما عمق که شویدمی متوجّه شما حالت این در و

 زمین یعنی. است اللّهارض واقع در است، خرابات کوی واقع در و است مکانیبی آن اسم واقع در که عمیق نهایتبی فضای این امّا

 . است یکی است لحظه این همیشه کهاین هوشیاری با یعنی زمانیبی با. است خدا

 و ستیمه زنده لحظه این در همیشه چون ببینیم دائماً را این عینه به و است لحظه این همیشه کهاین به شویم هوشیار وقتی ما پس

 یمخورنمی تکان جااین از دیگر کنیم،می حس عمق نهایتبی و بینیممی را مانجان لذت و هستیم زنده لحظه این در همیشه چون

 مامت. است خِرَد زایندۀ فضا این باشد یادمان. اُفتدمی اتفاقی چه کندنمی فرق. دهندمی دست از را شاناهمیّت بیرونی رویدادهای و

 . آیدمی جاآن از خِرَدها

 در را عالم باشندگان تمام یا گیردبرمی در را بشری ابنای تمام یعنی دارد، جامعیّت و خوردمی درد به و گوییممی ما که چه هر

 :که گفت ما به موالنا بنابراین پس .شودنمی بیان ما از خرد نرسیم، هوشیاری آن به ما تا. آیدمی جاآن از خِرد این گیردبرمی

 

 « شو جماعت رنگهم » 

 

 ذهن در توانیدنمی. شوید خارج ذهن از باید گفتیم کاراین برای. شوید رنگهم عالم باشندگانِ همۀ با شما که است این آن راه یک

 . ندارد امکان. شوی رنگهم ذهنت وسیلۀبه و باشی

 . کنی حس را درخت در مرتعش زندگی توانینمی. شوی رنگهم درخت با توانینمی ذهنت وسیلۀبه شما

 است همین برای. است خشک ذهن این و هستیم مانذهن در همیشه ما کهاین برای. کنی حس را خودت درون زندگی توانینمی

 ماش. است طبیعت به رفتن آن ترینراحت ولی. کنیمنمی حس را زندگی بودن زنده و کنیممی حس ما را خشکی و رَمقیبی که

  کنید؟ برقرار ارتباطی توانیدمی فصل این در مخصوصاً هاگل و درختان با نباتات، با که ببینید
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 و ستا مستقر قدرچه است، برقرار قدرچه است، ساکن قدرچه ببینید درخت یک به کنید نگاه بلکه بزنید، حرف هاآن با کهاین نه

  کنید؟ حس توانیدمی خودتان در را آرامش همان شما ببینید. دارد آرامش

 . کنید برقرار ارتباط دیگر هایانسان با بروید گیریدمی تصمیم شما. هستند برانگیز چالش دیگر هایانسان

 . انگیزندبرمی را من شما در هستند، من جنس از هاآن چون

 به را شما و کنند بزرگ را خودشان من خواهندمی هاآن ولی کنید، حفظ و کنید حس را حضورتان که کنیدمی سعی دارید شما

 و کردن بزرگ را خودتان من و کنیدمی دادن نشان واکنش به  شروع شما و کنندمی تحریک را شما منِ باآلخره. طلبندمی چالش

 . خودتان من از کردن دفاع

 آن و کنندمی طلب را چیزی یک شما از. کنند بزرگ را شانهایمن خواهندمی شما وسیلۀبه هاآن که کنیدمی حس کهاین برای

 .ندارند هاآن داشتید شما که حالتی و قصد

 با ددیدی اگر یا. دیگر هایانسان با بعد و کند مستقر مقداری را خودش شما در حضور هوشیاری که بدهید اجازه باید شما بنابراین

 در را خودتان دوباره و بکشید عقب آیید،می بیرون  حضور هوشیاری حالت آن از دارید شما و کنیدمی برخورد دیگر هایانسان

 کهحالی در. کنید برخورد دیگر هایانسان با کنیدمی حفظ را هوشیاری این کهحالی در دوباره بعد و کنید برقرار حضور هوشیاری

 شروع شما من هرموقع و کنیدنمی ترک را خرابات کوی شما یعنی دارید، را هوشیاری آن دارید، را خودتان در مرتعش زندگی لذّتِ

 :گویدمی موالنا. گردیدبرمی جانآ به دوباره و شویدمی خارج مسیر از دارید که دانیدمی کرد، کردن دفاع و شدن بزرگ به

 

 

 :دوّم بیت _اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   رسوا بِشَوی تا هِل سودا، قَدحِ دَرکَش

 بینی نهان چشمِ تا سَر، چشم دو بَربند

 

 

 جهان از لحظه هر. خوریممی ما و دهدمی ما به زندگی که است شرابی همین سودا. عشق و جنون یعنی سودا سودا، قدحِ  این پس

 .آیدمی پنهان

  

 ۴۴۱۷ بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

   رسدمی نُونُو جُوی چونهم عمر

      جسد در مایدنُمی یرَّ مُستَمَ

 

 

 



۵۰۲متن برنامه شماره   

 گنج حضور 
 

ه | 9 ح ف ص  
 

 

 عنیی هِل. بشوید رسوا که بگذارید و بخورید گویدمی موالنا. خوریدمی را شراب پیاله و قدح این شما. آیدمی جدید شراب لحظه هر

 . شوی رسوا تا بگذار

 . ببینی را تنهان چشم تا نبین ذهنتوسیلۀ به. نبین ذهنیمن وسیلۀبه یعنی. ببند را چشم دو هر یعنی ببند را سَر چشم تا دو این و

 دارد ،است حضور هوشیاری همین چشم که شما دیگر چشم فکرهایت زیر ببینی، را جهان نخواهی فکرهایت وسیلۀبه کهاین محضبه

 :که گویدمی پایین در کهاین برای. بگیرد اختیار در خواهدمی را تانچشم همین هم حضور هوشیاری .بیندمی

 

 « اندیشه خالقِ از اِلَّا مکن اندیشه» 

 

 .بکند اندیشه شما طریق از است قرار اندیشه خالق

 نان؟ اندیشه یا است بهتر جانان اندیشه آیا

 . است داشتنی تعلق چیزهای همه سَمبل نان

 راگ ولی. ببینید نان خواهیدمی همیشه کند، استفاده تانهایچشم از یا تاناندیشه از شما من و شما، ذهن گذاریدمی وقتی شما

 وعشن اندیشه دیگر دفعه این که بینیدمی دفعهیک بگیرد، اختیار در را شما ذهن کردیم، صحبت اآلن که فضایی آن بدهید اجازه

 در والنام که بینیدمی پس. است نُویی اندیشۀ بلکه. نیست من نگهداری و تعمیر دنبال تکراریِ چیزهای آن اندیشه. شودمی عوض

 .کندمی جالبی بسیار هایراهنمایی غزل این

 :گویدمی

 

 « رسوا بِشَوی تا هِل سودا قدحِ دَرکَش» 

 

 بروآ را آن اسم و کردیم درست خودمان برای ما که است بَدَلی حیثیت این برسیم حضورگنج به ما گذاردنمی که عواملی از یکی

 وآبر آن اسم که کردیم درست خودمان برای که است چیزهایی آبرو این از منظور و داریم آبرو هاایرانی ما متأسفانه و. ایمگذاشته

 همه اًتقریب کردنپنهان و کنیم،می کردنپنهان و کاریپنهان به شروع و کرده درست ذهنیمن که است بدلی حیثیّت یک که است

 برای. برسیم حضور هوشیاری به ما گذاردنمی دهد،می رواج را دروغین هایارزش تنها نه وضعیتی چوهم یک و کَس همه از چیز

 رایب. شودمی مُستولی ما به ترس است، مصنوعی و بَدلی چیز این و کنیممی پنهان دیگران از را چیزی ما کهاین محضبه کهاین

 من چهب بفهمند نباید مردم دارم، اختالف همسرم با من که بفهمند نباید مردم آبرو، نام به کنیممی پنهان ما که را چیزی هر کهاین

 برای دارم، گلیم و ندارم فرش امخانه در من بفهمند نباید مردم نشده، قبول کنکور از من بچه بفهمند نباید مردم گرفته، بد نمره

 کارهایی یک باید و است خودم هایفرش هااین که کنممی وانمود و اندازممی را مردم هایفرش روممی دارم مهمانی که موقعی کهاین

 . نفهمند را موضوع این مردم که بکنم

 .رفته آبرویم من بوده، مردم هایفرش این که بفهمند اگر

 .بدانند نباید مردم. رفته آبرویم من ندارم، فرش من که بدانند مردم اگر اصالً
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 که چهآن داشتم، دوست را اصلم من اگر. ندارم دوست را اصلم من که است این آن معنی. بدهم نشان خواهمنمی را اصلم من یعنی

 . هستم چه که دادممی نشان شما به را داشتم دوست هستم

 طورچه ندارید، دوست را خودتان اصل شما اگر. ندارم دوست را خودم اصل آن من پس هستم؟ دیگری چیز کنممی وانمود چرا

 یقتحق و اصل که دارید ترس اصالً و کنیدمی پنهان زنید،می خودتان اصل سر در شما هرلحظه یعنی کند؟ بروز شما اصل خواهیدمی

 .کند بروز شما

 

 « رسوا بشوی تا هِل» 

 

 داد؟ خواهد شما به لذتی چه دروغین زندگی یک

 :گویدمی موالنا

 

 « سودا قدحِ دَرکَش» 

 

  دارد؟ ایفایده چه هااین و هاآبروداری و هاکاریپنهان این نشوید، زنده عشق آن به شما اگر. است عشق قدحِ آن اصل

 ردنک آبروبی این به کنیم،می مقاومت تسلیم در قدراین ما و بفهمند مبادا که ترساندمی را شما هیچ، دهدنمی زندگی که شما به

  .نیست آبرویی این. است بَدَلی آبروی دادن دست از واقع در که خودمان

  .برسید وحدت به جهان همه به طریق آن از و شوید زنده خودتان زنده زندگی به شما که است این آبرو: گفت موالنا امروز را آبرو

 چه شدید، جنس آن از وقتی و هستید جنس آن از که بدانید و ببینید خودتان در را آن کند،می اداره را جهان که زندگی یک آن

  بشود؟ چی حاال دلیل، چه به کی، از کنید؟ پنهان خواهیدمی را چیزی

  کند؟می فرقی چه ندانند یا بدانند دیگران اگر

 هایحیثیت همین آن از قسمتی یک گوید،می پایین در عجوز این و گویدمی موالنا جااین که را خاکی بت این که است این آن علت

 . بدهیم دست از را هاآن خواهیمنمی ما. است بَدَلی

 .آیدنمی در زندگی هااین از! آیدمی زندگی هااین از. هستند مهّم هااین کنیممی فکر

 

 « رسوا بَِشوی تا هِل سودا، قدحِ دَرکَش» 

  

 . کنید آشکار مردم به را تانهایکاریپنهان مَحابا، بدون و ترس بدون توانیدمی ببینید شما حاال

 بشود؟ چه شود،می سبب این

 .بسته را ما کاریپنهان این

 :گویدمی پایین در .بسته طوریاین را ما دست دو
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 « تستَکنارَ میل گر خود، دست دو بگشای» 

 

 . کنی باز هایتدست باید کنی بغل را خدا خواهیمی

 کنی، بغل را زندگی خواهیمی

 کنی؟ باز را هایتدست نباید

 

 « بینی نهان چشم تا سَر چشم دو بَربند و» 

 

 . شده هویتهم هاآن با و را بدلی هایحیثیت این و بیندمی را هاآن سَر چشم

 ایشان که دارید کارچه بدهند، شخصیت بدهند، زندگی شما به تانبچه خواهیدنمی خواهید،نمی هویت خودتان بچه از شما اگر

 بشود؟ خواهدمی کارهچه

 کمکش بدهید او به غذا. بدهید او به پول و کنید حمایتش و بدهید عشق. کنید حمایتش شما. بشود دارد دوست که کاری هر بگذارید

 شما باشد، نداشته آبرویی با شغل یک نشود، مهندس نشود، دکتر اگر ولی شود،می رودمی خواهدمی دلش که چه هر یا کنید

 .رسوا بِشَوی تا هِل. خواهیدمی هویت او از شما کهاین برای شویدمی سَرشکسته

 

 

 :سوّم بیت _اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

   تستَکنارَ میل گر خود، دستِ دو بگشای

 بینی بُتان روی تا را خاکی تبُ شکنبِ

 

 

 . کن باز را دستت دو

 دو و گذاریممی کنار میدهد بدلی حیثیت ما به که را مصنوعی رفتارهای این بفهمیم، را زندگی مَزّه بشویم، زنده زندگی به ما اگر

 که نیزما تا. ببریم پی اهللارض وسعت آن به که شویم باز باید چون نشویم، باز تا ما. شویممی باز و کنیممی باز را خودمان دست

 .شویم باز توانیمنمی دانیم، می ارزش ما را بستگی

 . است نهایتبی جنس از خدا

 .هستید نهایتبی جنس از هم شما

 . است مغایر شما اصل با آن و بمانید، کوچک خواهیدمی شما

 سبب ترس این و بترسید بکنید، بودن مُردنی حس هم شما هستند، مُردنی هاجسم چون شوید هویتهم هاجسم با خواهیدمی شما

 . نیست زندگی رسم و راه این. بدهید آزار هم را خودتان و دهید آزار را همه که بشود
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 تید،نیس پذیرمرگ شما و هستید جنس آن از شما و است لحظه این همیشه کهاین از بشوید آگاه یعنی برسید حضور به شما اگر

 :که گویدمی موالنا است همین برای. است جدا شما از است پذیرمرگ چهآن که بینیدمی دفعهیک

 

 « بینی جهان و جان تا» 

 

 . رودمی بین از ترس. شودمی عوض تُند تُند دارد جهان و است نامیرا من جان که بشوید متوجه شما

 

 « را خاکی بُت بشکن» 

 

 . عَجوز گذاشت را آن اسم پایین در خاکی؛ بت

 . است ذهنیمن همان خاکی بت

 شویم،می هویتهم آن با ما و دهدمی نشان ما به ما ذهن در را چیزی یک فکر این. کنیممی فکر لحظه این در ما کهاین خاکی بت

 . ماست بُت جهان آن. شویممی یکی جهان با و دزددمی را ما هوشیاری چیز آن و شویممی عجین

 . بشکن گویدمی ما به. نامدمی لحظه این در عمیق نهایتبی حضور هوشیاری عنوانبه را ما موالنا هنوز

 . بشکنی توانیمی تو یعنی

 .نیستی تو که ببینی و بشوی جدا آن از توانیمی لحظه یک

 .نشو پرستبُت یعنی را خاکی بت بشکن

 .ذهنیمن همین چیست؟ بت

 

 « بینی بُتان رویِ  تا» 

 

 خواهید ویدش زنده تانجان به اگر شما کهاین برای. هستند باشندگان همان دوباره زیبارویان این دارند، وجود زیبارویانی که ببینی تا

 بهشت صورتبه شما برای جهان شود،می مطبوع هافرم شود،می مطبوع زندگی دارند، وجود زیبارویان دارند، وجود دُردکِشان که؛ دید

 .نیست ترسناک جهان آید،درمی

 . شویدمی آن قدردان شما که دارد هایینعمت جهان

 .بینیدمی را جهان دیگری جوریک اصالً

 :گویدمی دارد هم پایین در کهاین برای

 

 « بینی جِنان شرحِ  تا زَن کَم گِره اندیشه زِ» 

 

 .ببینی را بهشت شدن باز تا بکنی کوچولو بکنی، گره مثل را خودت و بزنی گره اندیشه از نیا تو یعنی

 .بینیب خودت در را بهشتی فضای شدنِ تربزرگ شدنِ عریض و بخشیدن وسعت و انبساط و شدن باز و وسعت یعنی شرح وسعتِ تا
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 :چهارم بیت _اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 کابین کِشی چند تا را عَجوزی بَهر از

 بینی سَنان و شمشیر کِی تا نان سه بَهر وز

 

 

 ن،کابی قضیه این موالنا و است ذهنیمن سَمبل واقع در که جادوگر؛ مکّار زشت پیرزن یعنی عجوز عجوز؛ یک خاطربه: که گویدمی

 . هست ازدواج در که معمولی مهریه همان یعنی کابین

 جوان جوان، پسر این و کرده ازدواج جادوگر زشت پیرزن یک با که دارد وجود جوانی پسر یک دارد، وجود جوانی یک: که گویدمی

 . است جوان همان این. کند زنده را خودش ما در خواهدمی تازه جوان، نو، به نو لحظه این زندگی کهاین برای است

 . آمده وجودبه جهان با شدگیهویتهم اساسبر که است ذهنیمن این زشت جادوگر مکّار پیرزن

 . خواهدمی کابین عنوانبه را چیز همه پیرزن این با جوان پسر این زناشویی این در پیرزن این

 تعهّدم مرد که است دیگری چیز هر یا طال یا پول کابین؛ یا مهریه کنندمی ازدواج هم با مرد و زن وقتی دانیدمی که طورهمان کابین

 .زندمی موالنا را تمثیل این حاال. بپردازد زن به شودمی

 یمدار را تمثیل فقط. هستند ما سَر تاج خوردهسال هایخانم. است تمثیل فقط. نداریم خوردهسال هایخانم علیهِبر چیزی ما البتّه

 . گوییممی را تمثیل داریم. مرد جنس از هم و است زن جنس از هم شده پیرزن عاشق که رعنا جوان این. کنیممی صحبت

 . است بدهکار زن به مرد که است چیزی مهریه این مهریه، یا کابین قانون به توجه با. گویاست تمثیل

 مهریه پیرزن این حاال. بخواهد تواندمی خانم لحظه هر و است مرد بدهی هرحالبه ولی گیرندنمی هم هاخانم و دهندنمی مردها حاال

 را ما زندگی. خواهدمی هم را ما جان بلکه کنیم،می گذاریسرمایه ذهنیمن این در آوریمدرمی ما چه هر تنهانه مِهریه .خواهدمی را

 .دارد دیگران با هم سِرّی و سَر. دهدنمی ما به خوشی هیچ تنها نه پیرزن این حاال. دهدنمی ما به چیز هیچ. گیردمی

 .گویاست تمثیل این. است داماد هزار عروس عجوز این که :حافظ قولبه

 

 ۷۲ شماره غزل نُهُم، بیت حافظ،

      نهاد سُست جهان از عهد درستی مجو

  دامادست هزار عروس عجوز این که

 

 . شودمی متولّد عجوز این بشویم، هویتهم جهان با کهاین محضبه

 اننش را زیبایی دختر یک مواقع بعضی که هاکارتون این مثل درست. ببینیم ما گذاردنمی کهاین برای است جادوگر عجوز این

 : که گویدمی هم خیام و شودمی عجوز همان به تبدیل زیبا دختر این دفعهیک و دهندمی
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 ۱۷ شماره رباعی خیام،

  چیست تو کابین دَهر عروسِ  به گفتم

        است من کابین تو خرَّم دلِ گفتا

 

 . داشت نخواهی خرّم دل دیگر بدهی، من به را دلت تو اگر یعنی

 :گویدمی که رباعی از

 

 ۱۷ شماره رباعی خیام،

  است من آیین بودن شاد و خوردن مِی

 است من دینِ  دین، و کفر ز بودن فارغ

 

  چیست؟ تو کابین دَهر عروس به گفتم

       است من کابین تو خرَّم دلِ گفتا

 

 :گویدمی هم حافظ

 

 ۴۴۷ شماره غزل پنجم، بیت حافظ،

  لیکن صورت رَهِ  از جهان ست عروسی خوش

  داد کاوین خودش عُمر بِدو، پیوست که هر

 

 هستیم فرم و ماده جنس از هستیم، صورت ما وقتی یعنی صورت راه از

 . بَلعدمی را ما و شودمی ظاهر ما ذهن در فکری یک لحظه هر کهاین برای

 .شویممی فرم جنس از ما نتیجه در

 .شناسدمی را فرم فرم،

 .بینیممی را عروسی یک ما صورت راه از بنابراین

 .داد کاوین عنوانبه را زندگیش تمام ببندد، آن به دل کههر امّا ستعروسی خوش
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 ۴۴۷ شماره غزل ششم، تا چهارم بیت حافظ،

                       است باقی قناعت کَنج نَبُود گَر زر گنج

 داد این گدایان به شاهان، به داد آن که آن

 

            لیکن صورت رَه از جهان، است عروسی خوش

 داد کاوین خودش عُمر بِدو، پیوست که هر

 

         جُوی لب و سَرو دامن و من دستِ این از بعد

 داد فروردین مژده صبا، که اکنون خاصَّه

 

 حذر کاراین از ما بپردازیم، کابین عنوانبه باید را مانخوش دل و زندگی تمام بپیوندیم، جهان عروس به اگر که شویم متوجه ما پس 

 .کنیممی گوش حافظ حرف به و کنیممی

 :گویدمی

 

 « سَرو دامن و من دستِ این از بعد» 

 

 .جوی لب و معشوق همان سَرو؛

 را زندگی لذت: گفت موالنا که طورهمان و امنشسته زندگی ییجو بِلَ در امگرفته را معشوق دامن دستم یک با کهحالیدر من

 . چشممی

 .دارمبرنمی دست کاراین از دیگر

 

 « داد فروردین مژده صبا که اکنون خاصَّه» 

 

 ماش دل بهارِ  شاید ید،آمی نباتات بهارِ که طورهمان. آوردمی را فروردین مژده دارد صبا باد صبا، کهاین برای است موقع به هم خیلی

 . کنیدمی حس را صبا باد این شما برسد، شما دل بهارِ اگر. رسیده هم

 .دهدمی هم را شما فروردین مژدۀ شاید ید،آمی لحظه این غیب جهان از که انرژی این

 حظهل این در زندگی با زندگی شناسنده عنوانبه شما که شودمی باز موقعی شما رُز. بشود باز خواهدمی شما رُز و شما دل بهار شاید

 دفعهیک. شویدمی یکی هم با شما. است زندگی یا خداست معشوق و هستید شما االّن شناسنده معشوق، و شناسنده .شویدمی ادغام

 .آمد وجودبه شما در باشندگی یک که کنیدمی حس
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 :یازدهم بیت_جانبی غزل

 ۴۷۳۷ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   مکن نقل ما بر کز کَهُن عشقِ مرا: گفت

  دمشُ ندهباشَ و ساکن نکنم آری گفتم

 

 چیزی ردیگ .کنیدمی معشوق در ادغام اساسبر  وجود حس یعنی باشنده شوید؟ باشنده و ساکن توانیدمی شما آیا باشنده؛ و ساکن

 هانج به جایگاه و فضا آن از و ایدشده زنده لحظه این ذهنیبی و فرمیبی فضای این در که کنیدمی حس و ماندنمی باقی شما از

 ذاردگنمی ترس ناآل .ندارد ترس دیگر جهان. شودمی دیده زیبا جهان موقع آن. بکِشد را شما تواندنمی دیگر جهان و کنیدمی نگاه

 زندگی عجوزی با ما دنیا؛ یا ذهن با شدگیهویتهم حالت در که شد مشخص طوریاین پس. ببینیم هست که طورآن را جهان

 . بدهد شادی خواهدنمی هم ما به و شناسدنمی را شادی اصالً. ذهنیمن همان یعنی ندارد، ما به وفایی و مِهر هیچ که کنیممی

 .نیستیم کاراین متوجّه که است عجیب و را خودمان زندگی خوشی حتی پردازیممی آن راه در داریم که چههر ما

 :که کرد اضافه موالنا و

 

 « بینی سِنان و شمشیر کی تا نان سه بَهر از» 

 

 این. ادد خواهد زندگی ما به کردن زیاد همین کنیم، مقایسه دیگران با و کنیم زیاد را مانچیزهای اگر کنیممی فکر که ما کار یعنی

 خواهد زیاد هم زندگی چیزها؛ کردن زیاد با که معتقدیم باور این به عمیقاً  ما که است جاآن از عجوز این جادوی واقع در و است غلط

 این نآ معنی. کنیم دوری آن از و کنیم تحقیر را آن و باشیم نداشته عالقه دنیا مال و متعلّقات به ما که نیست این آن معنی. شد

 هب هم بنابراین پس .بخواهیم زندگی از را زندگی بلکه. نخواهیم زندگی و هویت هااین از و نشویم هویتهم هااین با ما که است

 انیمدمی ولی کنیممی زندگی و هستیم زنده ُبعد دو در واحد؛ آن در کهآن مثل واقع در .کنیم نگاه جهان به هم و بشویم زنده مانجان

 . است دارعمق فضای آن واقع در ما اصل که

. نندکمی سوراخ مرتب را ما پهلوی نیزه با یعنی. خورد خواهیم سِنان و شمشیر مرتب بدهیم، ادامه را کاراین اگر که شویممی توجه و

 . کندمی بیدار را ما که است این اشفلسفه اذیت و آزار و. بینیممی اذیت و آزار یعنی

 متوجه هم ما دهدمی رخ عجوز این مهریبی و سِنان، و شمشیر وقتی تدریج به پس. شویمنمی بیدار ما نباشد اذیت و آزار اگر

 .کَنیممی شدگیهویتهم این از عجوز، این از را مانهویت و کجاست ما کار اِشکال که شویممی

 :گویدمی موالنا جااین در 

 دیدید؟ را عجوز آن شما حاال که

 دیدید؟ را خاکی بُت

 دیدید؟ را او نیزه زخمِ اصطالح به را مهریبی

 رد چیزی یک از شما شودنمی .بود شکنجه و آزار شراب همراه بگیری، شراب او از خواستی شما .دارد وجود جُوربی ساقی یک اینک

 .باشد نداشته آزار این و بخواهید هویت بیرون
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 :پنجم بیت _اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 دُوری او مجلس در جُوری،بی ساقی نَک

 بینی دَوَران کِی تا بنشین، درآ، دُور در

 

 

 سمجل در. است زندگی ساقی این. دهدمی باده که ساقی. اذیت و آزار بی ظلم،بی یعنی جوربی. دارد وجود جوربی ساقی یک اینک

 . بشین دُور این در بیا هم تو اند،نشسته ایعده یک ساقی این مجلس در. دوری او

 ینینش و بگردی دُور خواهیمی کِی تا.دهدمی[ شراب] دارد زندگی ساقی، بدهد شراب هم تو به تا باش، باشنده باش، ساکن بنشین

 ام گردند،می خورشید دور دانیدمی که اَقمار این مثل فرم شویم،می فرم جنس از و شویممی ذهن جذب ما وقتی بینی؟ راندَو این

  .بروید دور توانیدنمی شما که جا؛این هست چراغی یک کهاین مثل درست گردیممی لحظه این دور. گردیممی لحظه این ُدور هم

 . بینیدنمی دیگر و شودمی تاریک بروید دور اگر

  .بشویم باشنده لحظه این در بشویم متوجه که زمانی تا گردیممی لحظه این دُور ما پس .باشید نور این شعاع و حدود در باید

 سفیفل چیز یک این. است هم افتادن زمان به معادل ما؛ شدن فرم این. بدهد زندگی شراب هم ما به ساقی که بشینیم ُدور در یعنی

 . بینیدمی را آینده و گذشته فقط شویدمی ذهن جذب شما وقتی افتادن زمان به .است ایساده چیز بلکه. نیست

 ستید،نی حضور گنج به بیدار هنوز که شما از برخی ناآل که بینیدمی. شویدمی هم زمان جنس از شویدمی فرم جنس از وقتی یعنی

 این شده، عشرو تولّد لحظه از یعنی شده، شروع جایی یک از که شما زندگی داستان این یدآمی نظربه که بینیدمی بشوید متوجه اگر

 .کرده درست قصه یک شما برای و چیده سَرِهم پشتِ را رویدادها شما ذهن

 به را قصه این بروید آینده به خواهیدمی سرعت با شما و شماست ثمرنرسیدگی به قصّه است، شدگیهویتهم قصّه چون قصّه این

 . کنیدمی دَوَران. هستید حرکت در آینده و گذشته بین شما پس. است تَوهّم این تمام و برسانید ثمر

 بچرخی؟ خواهیمی کِی تا بینی َدوَران پس

 .ساقی این دُور در بنشین بنشین،

 .باش برقرار لحظه این در

  کجاست؟ ساقی این ُدورِ پس

 .است لحظه همین ساقی این دُور

. ریزدمی شراب هم بعد لحظه. ریزدمی شراب هم بعد لحظه و ریزدمی شراب لحظه این مرتّب بشوید باشنده اگر لحظه این در شما

 . داندمی یکی رویدادها با را لحظات ذهن چون که؛ کندمی فکر ذهن .است لحظه این همیشه. ندارد وجود هااین و بعد لحظه ولی

 . لحظه این اتفاق و است لحظه این همیشه اصل در ولی. است واقعی قصّه که یدآیم نظرشبه. کندمی درست قصّه بنابراین

 هر یعنی. است لحظه این رویداد هست اآلن که چیزی آن همیشه که شویدمی متوجّه هستید زنده زندگی به که حالعیندر شما

 .شما زندگی بودن زنده و دارد وجود که هست آن اُفتد،می اتفاق لحظه این که چیزی
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 یا ویمبش زندگی به زنده اگر که نیست طوریاین. بینیممی هم را آن ما ولی .نیامده هم آینده و شده تمام گذشته. شده تمام بقیه

 . هستیم زنده هم زندگی به بینیممی را جهان کهاین ضمن. برود یادمان از بیرون جهان بشویم حضورگنج

 را ذهن پس. شد خواهد تمام کِی و شده شروع برنامه این است وقت چند که دانیممی بینیممی را زمان بینیممی را فرم جهان

 . هستیم هم زندگی به زنده ولی بینیممی

 محروم رابش از وگرنه. بخوریم را ساقی شراب بتوانیم تا بشینیم دُور در. بشویم ساکن و بشینیم باید کنیم،می دَوَران ما اگر پس

 کایتش و نارضایتی و نرسیدگی ثمربه عمومی حس یک یعنی هستند، هویتهم زمان با یعنی کنند،می دَوَران که کسانی .شویممی

 .برساند زندگی به و روانی و روحی رضایت به را هااین جورییک باید آینده کنندمی فکر و دارند زندگی از

 سرییک میریممی ما که وقتی تا جااین از که دهممی قول شما به من. رسید نخواهند روندمی دارند هااین که ترتیباینبه ولی

 .بمیریم ما کهزمانی تا. داد نخواهند شما به رسیدگی ثمربه حس کدام هیچ اتفاقات این. افتاد خواهد اتفاقات

 گیریم،ن دکترا نگیریم، لیسانس ما که نیست این آن معنی. داشت نخواهد وجود رسیدگی ثمربه و زندگی حس اتفاقات این در هیچ

. بکند انبی بیرون جهان در شما طریق از را خِرَدش زندگی باید بشویم زنده هم زندگی به ما کهاین برای! نه نکنیم، اختراع چیزی یک

 کنید تحقیق د،بگیری یاد دانش و علم بگیرید، یاد جدید زبان یک بگیرید، یاد سازی یک مثالً باید. بکنید اختراع چیزی یک باید شما

 . کنم جمع پول اآلن خواهممی من بگویید توانیدمی شما اصالً. بکنید خواهیدمی کاری هر حاال و

 کرد؟ بازی شودمی طورچه آن با و هست چی پول ببینم. کنم بازی پول با خواهممی

 تواندنمی او که خواهیمی چیزی و خواهیمی هویت آن از یعنی بگیری جدی اگر. گرفت جدّی کهاین نه کرد بازی باید آن با ولی

 .شماست سَرخوردگی برای جهان اصالً. شد خواهی سَرخورده همیشه شما و بدهد

 از رویِ فرا در بلکه. نیست جهان خود در جهان این در ما اصلی منظور شودمی جهان صحبت وقتی که بگوییم هم را این جهان این

. ورحض هوشیاریِ به بشویم زنده. برویم فرا جهان از. بکند َسرخورده را ما جهان .بپردازیم جهان به باید ما یعنی. است مادی جهان این

 هوشیاری به هوشیار اوّل از چرا بیند؟نمی را ما خدا خُب بگویید؛ است ممکن شما حاال. است راه یک است، مکانیزم یک هم این

 . آفریده خودش امتداد عنوانبه را شما خدا .نیست طوریاین قضیه توانسته؟می که او نکرده، حضور

 گیریممی یاد را رهایی مکانیزم این و بینیممی درد و کندمی سَرخورده را ما جهان که ببینیم داریم چشم و داریم اختیار جااین ما حاال

 . شویممی آزاد و کنیممی رها و کنیممی باز را ماندست ما که

 یسَرخوردگ مرتب که کنیم جمع ما قدراین نه. کردن گیر جهان در نه است رفتن جهان وَرای یعنی رویِ فرا جهان غرض بنابراین پس

 . بکنیم باید توجه. کنیم زیاد را مانغم و درد. کنیم زیاد را خودمان

 و هستیم مهّم قدر این و داریم عظمت ما قدر این و شناسدمی ما طریق از را خودش زندگی رویممی جهان وَرای ما وقتی موقعآن

 و است مهًم زندگی برای قدر این برویم آن وَرای و بکنیم رها را جهان ما و بکند سَرخورده را ما جهان که مقصود این و غرض این

 . باشد مهّم باید هم ما برای

 :گویدمی اآلن
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 :ششم بیت _اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

  بِستان صد و دِه جانی نیکو، رِبا جاستاین

 بینی شبان مِهرِ  تا کُن، کَم سگی و گُرگی

 

 

  چیست؟ معامله آن. دارد وجود خوبی معامله یک جااین

 . گیریمی زیادی جان یعنی. دارد کثرت معنای واقع در جااین صد. بگیری جان صد و را جان یک کنی، رها را مادی و ذهنی جانِ این

 هرهب واقع در که بدهند اضافه هم را چیزی باید دهند،می را پول وقتی هاآن دهیم،می نزول پول ما وقتی یعنی که دانیدمی نیکو؛ ربا

 جان ینا شما که چرا. است خوبی معامله چنینهم. است نیکوی ربای این نیکو، ربا گویدمی بنابراین. است حرام اسالم در و است پول

 است، یذهن زندگی و ایمچسبیده ما که را زندگی این حاال و. گیریدمی زندگی و دهیدمی را تانپهلوی به زندمی نیزه مرتب که ذهنی

 یطۀح به آیدمی که موجودی هر که نکن درست من تو جدایی، اساس بر یعنی کُن کَم سگی و گرگی. پردمی سگ و گرگ مثل دائماً

 . دهد گسترش را ما من تواندمی طورچه این که کنی ارزیابی تو هوشیاری

 ثمربه ار ما زندگی قصّه این خورد؟می ما درد به اصالً این که ببینیم کنیم نگاه خواهیممی ما ما، هوشیاری حیطه به آیدمی کسی هر

  بدهد؟ من به این تواندمی چیزی چه خورد؟نمی اصالً ما قصّه به یا رساند؟می

  کند؟ بهتر تواندمی را من زندگی کند، بزرگ را من منِ تواندمی چطور

 ما قصّه به گوییممی خوردنمی ما کار به اگر که هاقضاوت با همراه کنیم،می برقرار او با شده شخصی واکنشیِ رابطۀ یک یعنی

 را ایزدی هرِمِ تو تا. نکن اصالً یعنی کن کم .نکن سگی و گرگی: گویدمی دارد .نیست عشقی رفتار رفتار، این .بیرون برو خورینمی

 مگفت هم اگر که: گویدمی ما به حاال. دهد بروز تو در را خودش تا بگذاری کنار را حالت این تو تا است منتظر ایزدی مِهر .ببینی

 :کهاین برای .نباش نگران کنیمی سگی و گرگی

 

 

 :هفتم بیت_اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 امشب مخور خشخاش گردد، همی یار شب

 بینی دهان طعمِ  تا خُور، از دهان بَربند

 

 

 . است شب ایم،شده زندانی ذهن در ما که وقتی است لحظه همین شب  است؟ ِکی شب شب، کهاین برای چرا؟

 اری شب. گرددمی دارد یار گویدمی ولی داریم را ناهوشیاری و داریم را خبریبی حالت این ما که است درست. گرددمی یار شب ولی

 نه؟ یا هستی بیدار تو ببیند تا گرددمی یار شب. گردد همی
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 . است خشخاش میوه همان خشخاش. مخور خشخاش

 این گویدمی. خوردندمی ایعدّه یک. بود آورخواب و کردندمی َدم و گرفتندمی را خشخاش پوست یعنی مخور خشخاش اوقات گاهی

 . نروی خواب به تا تو نخور را

  چیست؟ اشمعنی خشخاش کرده دَم خشخاش، پوست این حاال

 . کندمی مدهوش را ما که خوراندمی چیزی یک ما به ذهن لحظه؛ هر ما که است این اشمعنی

 . عجوز آن جادوگری مثل درست

 چیست؟ شویمنمی بیدار ما کهاین علت

 . دیگر باشد داشته علتی یک باید. شویمنمی بیدار ولی بینیممی آسیب رویدادها از و بیرونی جهان از ما همه این

 . نگیر کم دست را خودت تو که کندمی گوشزد ما به موالنا هم را مهّمی مطلب

 من. ستمه ارزشی با آدم من بگویید و بکنید تأملی خودتان روی بشینید فرداً شما باشد باید روزی یک که: گفتیم ما بارها را این

  .کنم کار خودم روی خواهممی من. کنم نگاه خودم به خواهممی

 باشم، فکرهایم مواظب خواهممی من باشم، هیجاناتم مواظب باشم، ورزشم مواظب باشم، غذایم مواظب مثالً  خواهممی من

 هم من. هستم من هم هاآن از یکی گرددمی یار که شب و شود زنده من در حضور فضای این که هستم این الیق من الخصوصعلی

 . باشد زده حرف موالنا با فقط یار که نیست طوریاین .زندمی حرف هم من با یار نخوابم، اگر

 .بدانیم را خودمان ارزش ما که موالنا گویدمی دارد ما به را این

 

 

 :هفتم بیت _اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 امشب مخور خشخاش گردد، همی یار شب

 بینی دهان طعمِ  تا خُور، از دهان بربند

 

 

 . است طورچه تو اصلی دهان طعم ببینی تا امشب نخور چیزی

 هم زندگی طمع که دارد زندگی طعم دارد، طمع که است دارریشه ذهنیبی فضای همین اصلی دهان طعم نخوریم، چیزی ما اگر

 . توست اصلی دهان طعم

 :است این گویدمی فکرها جوراین از و میشود تلخ دهانت طعم خوری،می دارهویت فکرهای مرتب وقتی
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 :هشتم بیت_اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمسدیوان مولوی،

 دشمن من ز بُْبرید را، فالنی که گویی

 بینی فالن بیست تا گو فالنی تَرک رو

 

 

 هواست روی ما من این .داریم احتیاج دشمن به و ایمکرده درست من جدایی اساس بر اوالً ما که است این ما عمده فکرهای از یکی

 . مردم با ستیزه وسیلهبه کندمی هویت حس فقط. ذهنی من ندارد، ریشه و

 هنیذمن شما دارید، اگر دارید؟ احتیاج دشمن به وجود حس برای که ببینید کنید نگاه شما. سازدمی را دشمن. دارد احتیاج دشمن

 نفال ذهنت در و ساختی دشمن یک تو: گویدمی. کردیدمی عشق و اتحّاد حس همه با بودید حضور به زنده اگر کهاین برای. دارید

 . خودت به کردی وصل را َکس فالن یا چیز

 . فالن از هم ذهنی تصویر یک و ساختی خودت از ذهنی تصویر یک

 . بشیند چیز همه جای تواندمی فالن

 . دهدمی نشان این به واکنش شما و بُرید را این من از دشمن

 .بینی فالن هست تا که هست؛ هانسخه بعضی .بینی فالن بیست تا بگو را فالن ترک دفعهیک تو

 . است کثرت هم باز عالمت بیست بینی فالن بیست. ببینی را فالن ذات تو یعنی

 . بگو را چیز فالن ترک. بگو را فالن ترک تو. ببینی را زندگی تو یعنی

 . شودمی بیدار طورچه تو در زندگی و خدا که ببینی تا کن ترکش

 .کنب اندیشه اندیشه، خالق از فقط بکنی خواهیمی اندیشه بیندازی، کاربه خواهیمی را ذهنت اگر که کندمی توصیه دوباره اآلن

 .کند فکر و بکند زندگی تو طریق از زندگی بده اجازه

 

 « اندیشه خالق از الَّا مکن اندیشه» 

 

  مکن؛ اندیشه. جااین در گیرندمی ترس جایبه را اندیشه هابعضی

 . جااین در نیست ترس صحبت

 . است ذهنیمن ابزارهای از یکی ترس که باشد یادمان

 رحضو هوشیاری به شدن زنده یا است زندگی یا خدا به رسیدن موانع از یکی داریم ترس ما اگر. ندارد وجود حضور فضای در ترس

 . است زندگی یا
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 :نُهم بیت_اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 اندیشه خالقِ از االَّ، مکن اندیشه

 بینی نان کَاندیشۀ بِهْ، جاناناندیشۀ 

 

 

 زیاد و نان و آوردنی دستبه چیزهای به راجع ذهنیمن وسیلۀبه تو که است بهتر این بکند، اندیشه تو طریق از جانان اگر: گویدمی

 .بکنی اندیشه اصطالحبه هاآن از خواهیزندگی و خواهیهویت و هاآن کردن

 

 

 :دَهُم بیت_اصلی غزل

 (۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

 سیدی؟چَفْ چه حبس بر اللَّه،اَرض وسعت با

 بینی جِنان شرحِ  تا زَن، کَم گِرِه اندیشه ز

 

 

 ایهجسم به که کنیممی پیدا وجود حس عمیق حالت و شویممی ذهنبی ما وقتی واقع در خدا زمین. دادم توضیح را اللّهارضُ  وُسعت

 زمینِ  حرکتش میدانِ واقع در که است باشندگی و داشتن وجود حس یک این وجود، حس این ندارد، بستگی رویدادها و بیرونی

 ما به اللّهارض وسعت با پس. شودمی حس نهایتبی عمق صورتبه که است لحظه این کرانبی فضای همان خدا زمین. خداست

. دیچسبی است زندان مثل که ذهنت محدود فضای به چرا شما است، وسیع قدراین خدا زمین خدا، ارض بینیمی کهدرحالی: گویدمی

 و ردگیمی را رویدادها که است این کارش. است ذهنیمن کار زدن گره اندیشه. بزن کَم گِرِه بیا تو حاال .چسبیدی یعنی یدیسچَفْ

 هاییتوضعی زندگی مسائل چیه؟ زندگی مسائل. است زندگی مسائل واقع در هاگره این. اَندازدمی تله به جاآن در را شما و کندمی گِره

  .کنید عوضش توانیدنمی یا کنید عوضش خواهیدنمی شما یا که هست

 عد؟بلمی گره یک صورتبه دائماً را شما انرژی که دارد وجود شما زندگی در وضعیتی آیا ببینید شما .دارد وجود هویت هاآن در ولی

 .کنید عوضش خواهیدنمی یا کنید عوضش توانیدنمی یا. کنید عوضش خواهیدمی نه و کنید عوضش توانیدمی نه ولی

 . برود کنید رها را هااین است طوریاین اگر

  .کندنمی رها ذهن ولی بکنم کاری برایش توانمنمی که من بگویید

 :گویدمی. بیاندازد تَله به را شما و کند درست گِره که است عجوز این هایکمک و محصوالت هااین
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 بینی ِجنان شرحِ تا زن کَم گره اندیشه ز

 

 تو برای تبهش تا. ببینی لحظه همین را بهشت شدن باز تا نزن گره اندیشه از اصالً یعنی هم باز زن کم گره نزنی، گره اندیشه از اگر

 . بشود باز

 

 

 :یازدهم بیت_اصلی غزل

 ۷۷۲۲ شماره غزل شمس،دیوان مولوی،

   باری بَری گفت تا گفتن، این از کن خامش

 بینی جهان و جان تا بگذر، جهان و جان از

 

 

 م،بزنی حرف کمتر قدرچه هر که گیریممی یاد. کنیم خاموش را مانذهن باید ما کهاین به رسیممی سر آخر. را خط این دادم توضیح

 و دردسر دنبال ذهنیمن این که باشیم آگاه قدر چههر نکنیم، درست خودمان برای مسئله چقدر هر نزنیم، گِره اندیشه از چقدر هر

 یا. دکن تربزرگ را خودش که کند استفاده وضعیتی هر از. بچسباند وضعیتی یک به را خودش که است این دنبال گردد،می گره

 .یمهست مانذهنیمن مواظب باشید آگاه اگر. بکند گرگی و سگی و دهد نشان واکنش و برگردد خواهدمی و خوردبرمی او به نه؛چیزها

 رفتارهایش؛ و مانذهنیمن کردن تماشا خود اصالً . بکند تواندنمی را کارها آن بکنیم، تماشا را مانذهنی من و باشیم مواظب اگر

 باید جورییک شما که رسیممی نتیجه این به سَر آخر. ماست حضور بعد بعد، این و شده بیدار ما در بُعد یک که است این گرنشان

 موازی لحظه این با درون از شما که است این آن راه یک گفتیم بارها. بکنید تقویت را این و کنید ایجاد خودتان در حضور هوشیاری

 خطهم نآ با وقتی .لحظه این ،.هست که است همین که گیریممی یاد اُفتدمی اتفاقی هر لحظه این. دارد وجود لحظه این فقط. بشوید

 .بکند عوض را وضعیت است الزم اگر تا بردمیکاربه را خِردش بعد این. دهدمی نشان ما به را خودش ُبعد این شویممی

 

 

 

 

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

 دارنگه خدا


