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 حضورگنج 56برنامه شماره 
 اجرا : پرویز شهبازی

 تاریخ اجرا : 

 
 

 آورند.های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم میحضور، که با حمایتبا سپاس و قدردانی از اعضای گنج
 و مادی شما خواهد بود. خوانندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما، عالوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی
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 1213مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 
 

 بِلیس خوش مرا خون هجر، قَصّابِ سگِ ای

 لِکیس یک رهی خونِ کنون، نیَرزَد کهزان

 

 است جُو یک رخش پیشِ کَوْن دو نهان گنج

 مِکیس این بُوَد سرد دال کیسیلِ بهرِ

 

 کسی؟ ترسِ گهْوان صنم، آن عاشقیِّ

 پیس؟ گاهآن و عاشق باش رنگیک و دَمیک

 

 کن شور نمکش از شِکَّرستان، دل ای

 لیسبِ او دَرِ خاکِ بخور، کوثر زِ آب

 

 نون و کاف این ابْجَدِ زِ را لوح بشُو زود

 نِویس شخالَ نقطۀ برو، دل ای گهآن

 

 آمدی سیاه بحرِ زن،وجمُ حسدِ ای

 بخیس جهنم زآبِ ای،تیره گِلِ خشتِ

 

 نیام از برون تیغْ کشید، دین و حق شمسِ

 بریس خیالی تارِ سار،دوک خِرَدِ ای
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 .کنممی شروع فرفروزان دکتر آقای تصحیحبه موالنا شمس دیوان از 1213 غزل با را امروز حضور گنج برنامۀ پرسیاحوال و سالم با

 
 ؛هست نَیاذهنْدستِ توی و فرّار اصطالحبه ]غزل[ هم ریقد یک ،دیدید که طورهمان ،امروز غزل
  .آیدنمی گیرمان چیزی ،کنیم درک را غزل بخواهیم مانذهن با فقط اگر یعنی

  ،بدهیم دل و بشویم خارج قدرییک مانذهن از باید بنابراین
 .کندمی بیان را گنجی چه غزل این در موالنا که ببینیم و

 
  کند،می صحبت عشق از غزل این در موالنا دیدید که طورهمان

 .ندارد ترس عاشق کهاین و کندمی اشاره و
  ؟هست چی از ترس که دهدمی توضیح و

  ؟هست چی در هاانسان ما در ترس نیانبُ
 
  ؛کنیم پاک ،یماهشد هویتهم هاآن با که چیزهایی آن و الفاظ از را مانذهن ما که کندمی این به اشاره و
 کنیم. حس شود،می میدهدَ ما در لحظهاین زندگیِ بودنِزنده صورتبه هرلحظه که را درون نورِ این تا

  ،بشویم مشغول الفاظ به فقط اگر
 .دمان خواهیم محروم زندگی آن از صورتآن در

 
  ،کنم صحبت غزل قالب در خواهممیـ  است کم هم مانوقت چون ـ من
 :بپوشانیم امروز را غزل مختلف نکات بتوانیم که

 
 

  بلیس خوش مرا خون هجر، قصابِ سگ ای
 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 
  ؛"جدایی" گوییممی آن به ما که است چیزی کند،می زندگی آن با و کرده عادت آن به انسان کهچیزی اصوالً

  ،را دوری یا را،" جدایی" این جااین
 . ریزدمی را ما ندگیِز خون که ،کندمی تشبیه قصاب به

 
  کنند، ذبح گوسفند خواستندمی وقتی هاقصاب دانیدمی که طورنهمی هاقدیم و

 . ریختمی کوچه در خونش و کردندمی کوچه کنار را کار این
  ،داشت سگ یک قصاب هم معموالً

 ، بود آسان برایش اشنگهداری کهاین برای
 ـ داشت الزم غیر گوشت مقدار یک یا داشت استخوان ـ
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 .لیسیدمی هم را شدهریخته زمین[ به] خونِ اوقات گاهی ابصّقَ سگِ این ولی

 
  ،سته انسان به موالنا خطاب جااین در
  نیست؛ شما و من شخصِ و فرد به
 .شویمب ناراحت و بگیریم شخصی را، نظر اظهار (اصطالحبه) این نباید ما

 
  ،استکرده یرگ جدایی در که است انسان [به] خطابش

  ،کندمی وجودی حسِّ یک جدایی اساس بر و
  .نامدمی سگ ،را جدایی اساس بر وجودِ حسِّ این ،غزل این در موالنا که
 

  ،دارد وجود جداییِ ابصّقَ یک که بگوید خواهدمی و
 ]است[؛ انداخته گیر ،هستیم خدایی نور یک که را انسان ما که
  .نامدمی قصاب سگِ را آن که کنیممی وجودی سِّح یک ما جدایی، آن اساس بر و
  ،شودمی ریخته زمین مانزندگی و کنیم زندگی توانیمنمی ما جدایی این علت به چون و

 .لیسدمی را خون این دائماً سگ آن
 
  ،بینیممی را قضیه این و هستیم حضور حال در که اآلن و

 .نیست مهم ما رایب «هجر ابِصّقَ سگِ» اصطالحبه کارِ این دیگر

 

 
 

 لیس بِ خوش مرا خون هجر، قصابِ سگ ای

 ...  کنون نیَرزَد کهزان

 اکنون، ندارد ارزش یعنی نیَرزَد

 رَهی خونِ

 ،ریخته راه در که خونی یعنی ،«رَهی خونِ»

   لِکیس یک

  ،پشیز یعنی لِکیس
 رزد؛اَنمی قِران یک شاهی، یک یعنی

 ـ گوییممی تنْسِ یکآن  به جااین ارزشبی چیز ـ

 .ندارد ارزش تسِنْ یک ،است ریخته راه توی که خونی این
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 ؛بفهمیم دُرست ،حضور است گنج درکِ مرکزِ دربحث  این کهاین برای اما 

  شود؛می شروع درون از جدایی این اول
 .شود می شروع ذهن از
 
 گیریم؛می را زندگی نورِ و انرژی ما 

  دهد،می بودن و شدن نمایان تواناییِ آن به و آفریندمی را جهان که زندگی یک آن
 ؛کنیممی گذاریسرمایه مانفکرهای در و گیریممی را آن
  .کنیممی درست فکر براساس نیمَ یک و
 
  ؛ندارد تاصلیّ فکری و ذهنی باشندۀ این و

  شود،می نمایان ،حبَشَ صورتبه ما، صورتبه چون و
  .است آورده وجودبه را آن که است نور این از غیر شدننمایان این
 

  ؛یمدآورمی وجودبه را آن نباید ماباشد،  نباید االصولعلی که آیدمی وجودبه شبحی ،وجودی یک بنابراین
  ماست، اصلی اشتباه که اشتباه همان ولی

  ،ایمبرده ارث به را خاصیت این ایم،کرده عادت
  شویم،می هویتهم و جینع فکرمان با و کنیممی فکر ما که

  ،گیریممی جدی را فکرمان
 .آوریممی وجودبه ،هستیم آن کنیممی فکر ما که ذهنی باشندۀ یک نامِبه چیزییک و

 
 ؛است جدایی چیز یک و دارد وجود کند ثابت کهاین برای ذهنی باشندۀ این اما
  ـ خداست از جدا ست،ا هستی از جدا و است مردم بقیۀ از جدا ـ

 .کندمی معرفی خدا و هستی از جدا و دیگران از جدا جسمِ یک یا موجود یک صورتبه ما، به را ما تَن این

 
  ماست؛ بدن همین داریم، مانجدایی حسِّ و مانجدایی برای ما که دلیلی بزرگترین

  ؛هستیم زندگی از جدا و هستیم دیگران از جدا کنیممی فکر ما
  ،برویم جاهمه دیگران از جدا و و شویم بلند توانیممی ما که است این هم علتش و
  .بکنند توانندنمی کار این در دخالتی هیچ دیگران و

 هستم؛ جدایی آدم من شودمی معلوم پس

 .ماست جدایی برای ذهن استداللِ این

 
 . است ذهن از شروعش ،اول بنابراین پس
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 ؛است فکر نشبنیا که آوردمی وجودبه موهومی باشندۀ یک ذهن
  ،است حشبَ مثل

  ؛است پذیر آسیب بسیار و
  ندارد، ریشه کهاین برای
  ،کرد وَرشآن و وَراین شودمی هِی کهاین برای
 ؛کرد فکر شودمی جورهر ،است فکر بنیانش چون
 .آیدمیدر صورتآن به شبح آن ،کنیممی فکر که جورهر)با( 

  
  ،هست مه جسم صورتبه چون بنابراین

  ؛کندمی خطر احساس دائماً

  .شودمی مستولی ما به ترس
 است؛ ترس حی،شبَ و وهمیتَ و بنیانبی چیزِ چنین یک با شدنهویتهم نتیجۀ و

  ؛ترس
 .دارد چهره هزاران که

 
 . شویمنمی متوجه ما ولی ،است ترس خاطربه کنیممی ما که رفتارهایی از خیلی
  کنیم،می هستیم شجاعی آدم کهاین علتبه( ما) ،آیدمی رماننظبه که کارهایی آن حتی
  ؛است ترس هم آن بنیان
 ]است[. پوشیده خودبه دلیری و شجاعت نقابِ فقط

 
 .است ترس هایِبازیشعبده هااین که دید خواهید کنید، نگاه لحظهاین هوشیاریِ و حضور پایگاه از و کنید نگاه درست اگر

 
  ،دارد هچِهر هزار[ ترس]
  ،نیستیم هوشیار مالًکا و ترسیممی ما چون و
  هستیم؛ کرختی اصطالحبه خوابِ یک در دائماً ام

 بینیم.نمی درست داریم، حسیبی حالتِ یک

 .دیگران برای دَرد هم و کندمی ایجاد ما برایدَرد  هم کارها این که کنیممی کارهایی

 
  ،حشبَ این براساس ما که مادامیو 
  ،دوری یا هِجر یا هِجر قصاب این نییع
  ؛ایمشده آن و کنیممی زندگی آن با و ایمبسته دل آن به

 . بشویم رها مانترس از توانیمنمی
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 .گذاردمی ما پای پیش راهی یک غزل این در موالنا

 
  ،بنابراین پس
  ،ذهنیمنِ این یا حشبَ این

 ،قضاوت برایاست  غریبی و عجیب اشتهای یک درواقع که

  ـ هست ما روی جلوی اآلن که یزیچآن با ستیزه و یذهن قضاوتِـ 
 ،آیدمی پیش بیرون و درون بین تعارض ،ستیزه دنبالبهکه 

 آید؛می پیش دَرد دنبالش به و

 . کنیممی ایجاد جدید دَردِ ما
 

  ،آن از ناشی ترس و حشبَ این با زندگی براساس که است ممکن لحظههر ما
  ؛کنیم ایجاد جدید دَردِ

 .کنیم ایجاد جدید دَردِ نبریم، بین از را قبلی دردهای تنها نه و

 
  نیست؛ ما مِیلِ مطابق احوال و اوضاع موقع هیچ کنید دقت اگر

 . هستیم ناراضی همیشه ما همین برای
 !نه: گویدمی هست؟ مراد وفقِ بر احوال و اوضاع که بپرسید سالهبیست سالهده آدم یک از شما

 !نه: گویدمی بپرسید، هم سالههشتاد آدم یک از

 !موقع هیچ بود؟ خواهد شما مرادِ وفقِ بر احوال و اوضاع کِی پس

 
 ؛ است تضاد اش،جدایی بنیانِ ذهن این کهاین برای

 ، است تعارض
 است؛ لحظهاین با ستیزه

 .کند حس را جدایی تواندنمی ،نکند را کار این اگر
  ،کند ایجاد خودش برای ایپوسته یک باید 
  ،بیاورد وجودبه را هجر قصابِ بتواند که -شودمی شروع جاآن از اصلش -شبح آن و
 برویم؛ هجر دنبال (یعنی) آن براساس هم ما و

 .برویم جدایی دنبال ما

 
  ؛رسیممی خدا به ،برویم جدایی توی خیلی اگر کنیممی فکر ما

 
  جدایی، براساس فردیّت حسِّ این که بگوید خواهدمی موالنا ولی
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  رود،می قصابِ دنبال که سگی مثل دُرست

 .رساندنمی جاهیچ[ به] را ما( این)

 
  ،بیشتر جداییِ حسِّ و جدایی در رفتن فرو طریق از توانیمنمی ما
 .برویم ،آرامش به، شادی به، خدا به، عشق به

  .ایمرفته را راه آن حالبهتا ما
 

  ؛رسیممی لحظهاین هوشیاریِ به و رسیممی حضورکه به  اآلن پس
 .ندارد وجود چیزی هیچ لحظهاین از غیر که شویممی این متوجه

 
 :که گویدمی دیگر جاییک موالنا

 

 خداست نورِ وا دَر که المکانی

 کجاست؟ ش ]حال از[حال و مستقبل و ماضی
 (1151 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 ،هستیم نالمکا آن ما

  ،هستیم خدا نورِ ما
 .کنیممی دُرست حشبَ یک و ،کنیممی گذاریسرمایه مانهایفکر در و داریمبرمی را خدا نورِ این که
  کنیم،می دُرست خود چون و

 :گویدمی و دهدمی توضیح موالنا

 

  توست به نسبت مستقبلش و ماضی
 (1152 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .حیشبَ چیزِ این یعنی تو

  وستدُ که پنداری ،چیز است یک دوهر
 (1152 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  هستیم. ذهنتوی آن  کهاین برای آینده؛ یک[ و] هست گذشته یک کنیممی فکر ما
  ؛بینیممی را جهان آن طریق از و رویممی آن توی و کنیممی دُرست چیزی یک

 .آینده یک[ و] دارد دوجو گذشته یک که آیدمی نظربه

 که است این خاطربه مستقبل و ماضی گویدمی موالنا
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  ـ آینده یعنی مستقبل ،گذشته یعنی ماضی ـ

  ؛است توهمی منِ این به نسبت
  ای،کرده دُرست خود تو کهاین برای
  ؛ایکرده ستدُر جسمی موجودِ یک
 توی آن، رویمی
 .بینیمی تا دو

 

 توست به نسبت مستقبلش و ماضی

 است، چیز یک دو هر مستقبلْ و ماضی این

  ،هست لحظهاین نوِرِ و هوشیاری دو هر
 تابانی.می گذشته به یا آینده به یا ذهن درونِ در تو که
 

 .شودمی حضور به تبدیل ،بکشی بیرون ذهن از را هوش این شما اگر

  است؛ چیز یک دو هر
 ، خداست نور همان است چیز یک
 است. همان چیزهمه و هستم نم و هستی تو که

 
 توانیم؛می ما حاال

 .بکنیم هوشیاری حسِّ آن براساس توانیممی که داریم را مزیت این هاانسان ما

 ستودُ که پنداری چیزند، یک هردو

 تاست؛ دو که پنداریمی تو

 .است چیز یک، نیست تا دو

 
 

  شود،نمی کردَ آسانی به ،خواندم اآلن که شعری این  اگر
  بنشیند؛ ما کِـ دَر نَه که فهم ما ـ فهم و ما جان درچنین هم که کنید تأمل آن روی قدراین باید
 .است ذهن مالِ هم باز فهم

 
  ،بگویم جدا ذهنِ این به راجع هم دیگر مطلب یک بنابراین( پس)

 ؛امکرده صحبت قبالً را جدا ذهنِ این از مهمی قسمت که

 کنیم.می حمل خودمان با ما که است دردی فضای[ آن و]
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 ؛است نرفته بین از هااین یم،اهنبخشید و یماهکرد تولید گذشته در ما که دردهایی این
 کنیم.می حمل خودمان با را این ما که است،[ شده] ما در منفی دَردِ فضایِ یک به تبدیل هااین
 یم؛اهردب ارث به ،کنیممی زندگی آن در که ایجامعه از را مقدارش یک

 هست. کلی فضایِ یک ،همه از
 .یماهکرد درست حالبه تا تولد بَدوِ از که ستا شخصی دَردِش مقدار یک

 
  ،بخشیدنمی را این شما و آیدمی وجودهب اآلن دردی اگر
 .چسبدمی ،کندمی زندگی ما در که منفی انرژیِ اصطالحبه میدان این و فضا آن به و کندمی نوسان این

  است، خواب در معموالً منفی انرژیِ ینا و
 کند؛ ایجاد دَرد شما در خواهدمی و شودمی بیدار هاموقع بعضی

 
 گوییم؛می دَرد نقشِ آن به

 .منفی انرژی فضایِ یا ،دَرد صورتِ یا ،دَرد نقشِ

 
  ؛گیردمی را ما سیاهی مودِ یک دفعهیک شود،می بیدار ما در این وقتی

  ؛گیردمی خودش اختیار در را ما ذهنِ و رسدمی ما ذهن به ،شودمی بیدار ما رد وقتی معموالً و
  .گیردمی اختیار در را ما و شوندمی منفی نهایتبی اآلن ،بودند منفی خُرده یک قبالً که فکرهایی آن و
 بکنیم؛ درد ایجاد باید بدحالی و تلخیاوقات به مِیل و منفی کردنِ فکر با باید ما و

 .امکرده صحبت موضوع این بهراجع قبالً که

 
  ،شودمی مستولی ما به دَرد فضایِ این وقتی

  ؛ریزدمی زمین[ به] را ما زندگی خون دارد و هستیم جدایی قصابِ این تسلط اصطالحبه زیر در کامالً ما
 .لیسدمی را این دارد هم قصاب سگِ این و

 
 
  قصاب، سگِ این که بدهیم اجازه نباید ما

 .بلیسد هم سگ آن و بریزد را ما خون ست،ذهنی توهمِ این اساسبر که خود حسِّ ینهم که

 
 :پس

 بلیس خوش مرا خون هجر، قصاب سگ ای

 لکیس یک رَهی خونِ کنون، نیَرزَد کهزان
 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،) 
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  ؛ماهرسید لحظهاین زندۀ هوشیاریِاین  بهو  ،ماهرسید حضوربه من که اآلن
 .کندمی کارچه دارداین  که ،بینممی را ذهنم دارم من

 
  ؛کندمی ِلو شود،می دمیده وجودش در که را لحظهاین زندگیِ بودنِ زنده و لحظهاین هوشِ اآلن نفر یک کهاین

  ،کندمی جووجست جاآن[ در] را خودش و اتفاقی یک در قبل سال ده بهرود می و
  کند؛می گیر جانآ در و
 .لیسدمی را شده ریخته زمین[ به] خونِ[ او] گوییممی این به ما

  ،است ریخته را خونش هجر قصابِ سگِ قبالً یعنی
 لیسد.می را آن رودمی سگ این اآلن

 

 .بکنیم را کار این نباید ما

 ؛ببخشیم را گذشته که ماست صالحبه

  ودمان،خ شدن آزاد خاطرِبه و خودمان خاطرِبه
 .است بهتر، ]رها کنیم[؛ کندمی زندگی ما در که را منفی انرژیِ فضایِ این و ببخشیم، زودتر چههر
 
 
  ؛جدایی در افتادن تله به و افتادن گیر و جدایی حسِّ گفتم که طورنیهم 

 .ستا فکر با شدن هویتهم خاطرِبه یکی

 
 ؟یداهشُد هویتهم فکرتان با فهمیدمی کجا از شما

 .دهدمی دست شما به منفی هیجانِ دنبالش به کنید،می فکر]که[  وقتی

 ؛گیریدمی جدی شما که را فکری هر
 ؛ ترسیدمی شوید،می گینخشم یا بالفاصله گیرید؟می جدی که فهمیدمی کجا از

 .ایدشده هویتهم فکر آن با شما کند،می بد را شما حال که فکری هر

 
 

 ؛هست این ییک اشمؤلفه بنیانش،
 .کنیممی حمل خودمان با ما که ستدَردی همین]دیگر هم[  یکی

 .کند ذوب تواندمی ماندرون نور فقط را شدنهویتهم این و دَرد این

 
 کنید؛ ذوب خودتان در را منفی انرژیِ فضایِ این توانیدمی شما فقط

 .تابانیدمی آن روی را حضور نورِتان، درون نورِ جوری؟چه
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  بشوید؛ حاضر و بکشید بیرون تانذهن از را خودتان کار این ایبر

  شُدید؛ هویتهم آن با که فکری آن رویتابد االن دارد می زندگی نورِ این ،بشوید حاضر وقتی
 ]باال بیاید[. خواهدمیاآلن  که دَردی آن]روی[ 

 
  ؛ببلعد را شما تواندنمی ذهن بکنید، تماشا را تانذهن شما کهاین محضبه

  ،[است] شده جدا آن از زنده انرژیِ این و نور این دیگر کهنای برای
 .کنیدنمی گذاریسرمایه آن در را خود حسِ شما و

 
  ؛کنیدمی گذاریسرمایه ذهن روی را خودتان شما که ،شویدمی بلیعده ذهن وسیلۀبه موقعی شما
  ؛کنید تماشا و بکشید بیرون را خودتان اگر

 ببلعد. را شما تواندنمی دیگر ،خواهیدنمی او از خود چون
 
 

 :دهدمی توضیح را این آخر سطر

 

 نیام از برون تیغْ کشید، دین و حق شمسِ
 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،) 

 

 . غالف یعنی نیام

 ؛ ستا هستی زندۀ انرژی آن دین و حق شمسِ
 .ستا جهانیِ حضور آن
 ؛شدکِمی بیرون را هوشیاری این ما نِذه و تَن غالفِ از وقتی که

  ،کِشدبیرون می غالف از را شمشیر این یعنی
 ایم؛هکرد گذاریسرمایه آن در را هوش این ما که تَنی از یعنی

 .کِشَدمی بیرون تَن این از را هوش این

 

 
 

 .ذهنی تَنِ هم و فیزیکی تَنِ هم از است عبارت تَن
  ،دین و حق شمس وقتی

 ، را هوشیاری این یعنی، را تیغ، را شمشیر
 کِشَد؛می بیرون ذهن از

 ؛شویدمی تبدیل حاضرهمیشه انرژی این به شما
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 اید.شده تبدیل حاضرهمیشه انرژی این به که دانیدمی و

 
 .آیدمیدر دیگر صورتِ یک به ذهن این و تَن این موقع آن

  ؛ردگیمی قرار نورانی زندۀ انرژیِ این اختیار در شما ذهنِ
 .داد خواهیم توضیح غزل وسط در را موضوع این امروز که بینیدمی صورتایندر و

 
 :گویدمی که آخر[ بیت] شعر دوم ]مصراع[ قسمت اما

 

  بِریس خیالی تارِ سار،دوک خِرَدِ ای
 (1213 شماره شمس،غزل دیوان مولوی،) 

 

 ؛ کشید بیرون غالف از را شمشیر دین و حقِ شمس: گویدمی
 !ساردوک اصطالحبه عقل یا

 .ریسنخ اصطالحبه یعنی ساردوک

  ؛داشتند هچرخ یک و نشستندمی خوردهسال هایخانم روستاها در هاقدیم
  .داشت دوک یک هچرخ این و
 ؛کردندمی تبدیل نخ به و ریسیدندمی را این و گذاشتندمی بود هرچیز و پنبه و پشم بوخُ مقدار یک و

 .بافتندمی هااین و پولیور اصطالحبه ـ بود پشم همین بیشتر هرحالبه یاـ  پشم نخِ ینا از اصطالحبه
 هاامروزی قول به و ؛کردمی کار شانذهن هم و کردمی کار شانهایدست هم خوردهسال هایخانم کهاین برای بود خوب این و

 .کردمی کار شانبدن هم و شانهایدست هم شان،ذهن هم کهاین برای ؛گرفتندنمی هم آلزایمر

 
 ؛کند[]استفاده می تشبیه این از موالنا ولی
  دارد؛ فرق قدرچه ،کشدمی شمشیر ستمرُ مِثل میدان وسط که پهلوانی یک با که خوردهسال خانم یک کهاین
  .زندمی تمثیل را این

 :کندمی هم ،بود معمول قدیم در که رسمی یک به اشاره ضمن در

  ؛بطلبند چالش و مبارزه به را او و کنند توهین دیگر شاه یک هب کهاین برای قدیم شاهان
 .فرستادمی ریسندگی ۀچرخ دیگر، شاهی به شاهی یک

 
 :گفتمی و فرستادمی دیگر شاه به و داشتمیبر را هااین و دوک ه وچرخ یک پشم، مقدار یک یعنی

 ؛ بریسی را این ، خانه توی بنشینی است ربهت ؛هستی خوردهسال پیرِ خانمِ یک ثلمِ ،نیستی پهلوان چون تو »
 ! «نیستی عیار هم من با پس ؛هست این تو کار

 
  ،ستمرُ مثل پهلوانی یک که بدهد نشان خواهدمی ولی ،بچسبیم تمثیل این به ما خواهدنمی موالنا کهگویی
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 نیام؛ از کشید را تیغ دین و حق شمسِ :گویدمی که

  ریسد،می نخ که ایخوردهسال زنِ این
 .رودمی باال[ و] دریسَمی را فکر نخِ ایواقعه یک از دائماً که است حشبَ همین ،ریسدمی نخ که خوردهسال زنِ

 
 کند؟می کارچه ما ذهنِ که کنید نگاه شما

 .کند تفسیر خواهدمی آن از ؛کندمی تمرکز آن روی من ذهنِ افتاده، اتفاق یک دیروز
 . کندمی تفسیر را این دوباره؛ دریسَمی[ و] دریسَمی[ مرتب] هِی را خیال هایِنخ این

 
  بود؟ چه اشمعنی ،زدند ایشان که حرفی این بوخُ

 .رودمی باال[ و] شودمی ریسیده ینخ یک جااین از ؛ باشد این است ممکن اشمعنی

 .ساردوک خِرَدِ این دریسَمی ینخ یک هم هاجاآن از؛ باشد این نباشد، این است ممکن نه؛

 
 ؛[ایمکرده] منفی تفسیر اشهمه یم،اهکرد تفسیر جور ششپنج ما اتفاق، یک از که بینیدمی دفعهیک

  ،[است] بوده ما کردنکوچک اصطالحبه او قصد بوده، توهین او قصد
 .بپوشیم ببافیم، پیراهن یکخواهیم االن ما می ریسیده، هاینخ این از و

 
  ،کن نگاه که گویدمی دارد موالنا 

 برسی، حضور به توانیمی اآلن تو

  ؛کنی حس را لحظهاین زندۀ زندگیِ
 .است نیام از شمشیر این کشیدنِ معادل که

 
 ـ کنندمی دارینگه آن در را شمشیر که ایمحفظه اصطالحبه همانـ  غالف؛ یعنی نیام
 .ماست ذهن همان و فیزیکی تَنِ معادل که

  بکشید؛ بیرون اید،کرده گذاری سرمایه ذهنی هایِفُرم در که لحظه اینکه  را یهوشیار اگر شما

 .یداهشُد حضور به تبدیل و کشیده غالف از را شمشیر این ،دین و حق شمسِ نگاراِ صورتاین در

 
  ،حضور این مقابل در حاال
 است؛ فعال شما در و است زنده و ،است نشان و نام بی زندگیِ یک که

 
  ؛است ساردوک که عقلی آن که، خِرَدی آن

  بِریسد،[ و] ببافد خیال اصطالحبه هاینخاش ههم واقعه یک از خواهدمی یعنی
 .شوندنمی مقایسه اصالً هااین !شوند؟می مقایسه جوریچه هااین
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 .کنیدمی مقایسه شمع نورِ با را آفتاب نورِ کهاین مثل دُرست

 آید؟می نظرت به قدرچه شمع نورِ که ببین ؛بیاور بیرون آفتابی روشنِ روزِ در[ و] ،کن روشن شمع یک

 
  ،هم ذهنیمنِ بخشیِزندگی و هوشیاری این

 است؛ روشن روزِ در آفتاب اصطالحبه و شمع همان قیاس با]مطابق[  دُرست

 .ندارد جنگیدن توانایی و دبِریس نخ تواندمی فقط که ایخوردهسال زن یک با ،است دستش شمشیر با رستم مقایسۀ

 

  نیام از برون تیغْ کشید، دین و حق شمسِ

 ...  ساردوک خِرَدِ ای
 .کندمی کار چرخ با دارد که کسی ریس؛نخ یعنی ساردوک

 بریس خیالی تارِ ...

 
 

 است جو یک رُخَش پیشِ کَوْن دو نهان گنج

 مکیس این بُوَد سرد دِال لکیسی بهرِ

 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ؛ [است] شده نهفته ـ جهان یعنی کَوْن ـ جهان دو در که گنجی گویدمی

  دارد؛ وجود جهان دو در ،کندمی وانمود ما به مانذهن یا کنیممی فکر ما که گنجی
 است. ارزشبی بسیار بسیار است؛ جو یک او، رُخِ پیش جهان، آن هم ،جهان این هم

 
  ؛بینیممی را او رُخ ما یوقت که است این اشمعنی

 بکنیم؛ حس را انرژی این میدائ حضورِ توانیممی فقط ببینیم، توانیمنمی را خدا رُخ، بببنیم توانیمنمی را او رُخ ما

 .هستیم نیرو این ما که بدانیم کردن حس موقع و بکنیم حس
 .است ورحض گنجِ واقع در، حضور این به معرفت هم و حس هم یعنی، حس این دانستنِ

 
 ؛ هستیم انرژی این ما کهاین دانستنو  آن؛ به معرفت و انرژی این حسِّ یعنی حضور ،بنابراین

 
  .بشناسیم توانیمنمی مانذهن وسیلۀبه بنابراین

 :بگوید و بگذارد قالب توی و بگذارد آن روی اسمییک  و بشناسد را چیزی یک خواهدمی مانذهن

 .است این عشق، است این ندگیز، است این خدا، است این این

 .شناخت[ ذهن با] را زندگی شودمی نه، شناخت ذهن با را خدا شودمی نه، شناخت[ ذهن با] را عشق شودمی نه
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  ؛درآورد فرمول به[ را آن] شودنمی ست،ا کردنیزندگی فقط زندگی

 .شویم زنده او به باید و شودمی دمیده ما وجود در لحظه نای و
 .ندارد ایفایده هاابن بگذاریم، اسم و کنیم تفسیر و بشویم مشغول الفاظ به کهاین بنابراین

 

  ؛یماهرسید حضور به که کنیممی حس بلکه مان؛چشم به نه بینیم،می را او رُخ ما کهدرحالی بنابراین
  ،داریم آرامش قدرنای و است مرتعش ما وجود در شادی قدرنای

  .کند اضافه چیزییک شادی آن به باشد، آورشادی که ،داد ما به اصطالحبه شودنمی جهان نای در را چیزهیچ که
 . کرد اضافه را شادی آن بشود و کنند شادتر کمی یک را شما تا ،بدهند شما به ،شناسیدمی جهان این در که چیزهایی آن از یعنی

 ارزشبی اربسی است؛ جو یک آن پیش کَوْن دو نهانِ گنج که است زیاد قدراین کنید،می حس که شادی رسید،می حضور به شما وقتی
 .است

 

 کیسمِ این بُوَد سرد دِال کیسیلِ بهرِ

  ؛ستا طوریآن آن و ستا طورینای این کهاین در کردن جَدَل و بحث انداختن، راه هیاهو و زدن چانه یعنی مِکیس
 .گویدمی دارد راه خونِ همان بهراجع یا

؛ کرده ناراحت را شما کرده، خشمگین را شما رنجانده، را شما و افتاده اتفاقی یک ـ ندارد وجود دیگر اآلن کهـ  گذشته در اگر یدگومی
 ؛یداهچسبید آن به اشهمه و یداهکرد دُرست کوچکی قسمت یک ید،اهکرد دُرست نیمَ یک آن براساس شما و
  ؛لیسدمی را آن ،رودمید دار وجود حسِّ این اآلن و
  اید؛هانداخت راه هیاهو موضوع این سَرِ و
 

 ؛جاستبی هیاهو این که باشد حواست بایدگوید: می
  ؛شده تمام [و] ، افتادهبوده اتفاقی یک بوده، چیزییک آن کهآن برای

 اید؛هبافت خودتان برای چیزی یک و یداهریخت هایینخ است ممکن شما حاال و

 

 ؛ قِران یک شاهی، یک برای ت،سِنْ یک برای پشیزی؛ یک یبرا بهرِ، گویدمی
 زنی؛ می چانه همه این تو

 .جاستبیندارد،  جا این

 

 مکیس این بُوَد سرد دِال لکیسی بهرِ
 ؛است دیگر چیز یک زندگی، ستا دیگر جای زندگی اصالً

  ؛شماست با حق یا است من با حق و استدالالت و هازدن چانه و هاجَدَل و هابحث این از

 .شودنمی دُرست زندگی هااین از
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 کسی؟ ترسِ گهْوان صنم، آن عاشقیِّ

  پیس؟ گاهآن و عاشق باش رنگیک و دَمیک

 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
  .مختلف هایرنگ بودن؛رنگی یعنی پیس

 
 ندارد.  رنگ عاشقْ
 .ندارد فُرم یعنی ندارد، رنگ

  ،است شدهشرطیْ ذهن ها،روانشناس اصطالحبه کردیم؛ ار صحبتش که ذهنی این

 .دارد بویی و رنگ یک یم،اهشد هویتهم آن با ما و سته ماذهن توی که هرچیزی یعنی

 
  ،دارد فُرم یک یعنی ،دارد بو و رنگ

  .آوردمی جودبه ما در را خاصِ هیجان آن که گرفته خاصیتی یک فُرمش این و
  ،کنیممی ذهن وارد که را گیزندِ انرژی ما و
  ؛شده اتوماتیک یادگیری این و یماهگرفت یاد قبالً که شودمی رد خاصی هایکانال از

 .شده است دُرست قبالً کهشود رد می شیارهایی از بشود، جاری خواهدمی و باردمی کوه باالی از که بارانی آبِ مِثل دُرست

 
 ؛یماهکرد ادایج مانذهن در شیارهایی یک هم ما

 کرد، طوریآن باید را زندگی کنیممی فکر که

 داد، انجام جوریاین باید را کار

 شد، شاد باید طوریاین

 ...؛ این، این، این ،شد غمگین باید طوریاین

 
 .است شده شرطی ،ذهن در هااین همۀ

 .گوییممی گِل و آب آن به گاهی؛ گوییممی بو و رنگ جهان آن به اصطالحاً

 .است شدهشرطی ،ذهن در هرچیزی پس

 
 :بگوییم اگر مثالً دارد؛ وجود هم خنثی چیزهای

 . «تاشش شودمی ؟چی یعنی سه درضرب دو »

 ؛باشد رنگبی باشد، ساده کامالً است ممکن این

 .است حساب یک فقط یم؛اهنکرد قاطی چیزی با را شش با مساوی سه درضرب دو اینتا حاال  ما کهاین برای
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 ببینیم؛  را دیگرهم خیابان فالن در بیایید ،بگویم شما به من مثالً اگر ولی

  باشد؛ داشته خاصی رنگِ باشد، داشته خاصی معنای شما برای خیابان آن کهصورتی در بَرم،می را خیابان آن اسم وقتی
 بوی و رنگ خیابان آن و خیابان آن به کرده سرایت قشنگی آن و افتاده قشنگی اتفاق یک شما برای خیابان آن در پیش سالهدَ مثالً
 ؛گرفته را شادی آن گرفته، را خاصیت آن

  شود؛می خوب شما حالِ دفعهیک خیابان، فالن در گویممی کهاین محضبه
  کنید،می خوشی حسِّیک 

 [.است] گرفته بو و رنگ( آن)

 .است شدهشرطی ذهن تمام

 
 ندارد. وجود رنگْاست؛  نور آن و است وحدت التح که ،عشق حالتِ در که گویدمی

 
 .شویدمی خارج شدهشرطی ذهنِ از شما

 .شودمی تبدیل حضور به شدهشرطی ذهنِ این از شدهکشیده هوشیاریِ دیگر عبارتبه

 
  شوید،می حضور به زنده شما وقتی

  نیست؛ مهم شما برای دیگر ولی ،ببینید توانیدمی هم را ذهن شدگیِشرطی
 کند، خشمگین را شما تواندنمی

 .بترساند را شما تواندنمی

 
 :گویدمی پس

  کسی ترسِ گهْوان صنم، آن عاشقیِّ

 .آیدنمیدر جور این بترسد؛ ولی ،هستم خدا عاشق بگوید که کسی

 ... باش رنگیک و دَمیک

 !باشن شدهشرطی! باشن رنگی یعنی

 .برسیم حضور به خواهیممیهست که  همین برای ،یماهشد شدهشرطی قبل از ما حاال

 
 کنیم. جور یکییکی را هاشدگیشرطی این و برویم ذهن داخل توانیمنمی ما
 
  ؛هستیم گم ذهن داخلدر  ما

 . کنیم تماشا را ذهن و شیمبکِ بیرون ذهن از را خودمان باید
 .دخندیمی ذهن به اوقات گاهی ،ببینید را ذهن کارهای و بکنید تماشا را ذهن و برسید حضور به شما اگر که است صورتاین در
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  نشینید،می پارک[ در] رویدمی مثالً شما

 .کنم کسریلَ که امآمده جااین من است؛ ایران در جمعه روز یا ،است تعطیل روز ،است شنبهیک روز گوییدمی

  ؛بشود خوب تانحال کمی یک ،کنید کسریلَ هیدخوامی و است قشنگ هم خیلی و نشینیدمی پارک در شما کهاین محض به
 :کرد[ زدن حرف به] شروع طرفآن از ذهن بینیدمی

 ؛ندادی را بدهی فالن» 
 نداده؛ است، بدهکار پول تو به فالنی

 بکنی؛ را کاراین باید هابچه برای دانمنمی
 ؛مانده کارِت آن

 نکردی؛ کاری هنوز بگیری، لیسانس بود قرار

 ... « فالن، فالن، فالن

 .باشی آرام هذرّیک و جاآن نشینینَ تو که دآوَرمی چیز تا هزار

 
  ؛داشت خواهد را خاصیتش همین ذهن ،برسیی حضور به شما اگر ؛حاال
 .خندیمی[ و] کنیمی تماشا را او دفعهاین ولی

 « بدهم را جوابش ،ومبرَ باید من زده؛ را رفحَ فالن هم فالنی! اووو: » گویدمی ،نشینیمی جاآن وقتی

 ! «بکنی کارچه خواهیمی تو ،دانممی من » :گوییمی زنی،می لبخند یک ،کنیمی نگاه او به شما

  ؛ایگرفته او از را انرژی شما بکنید، را کار این کهاین محضبه و
 .بکنی را خودت کار هم شما ،بکند را خودش کار تواندمی او و
 

  .بود خواهد ما با این ذهن هم باز رفت؛ نخواهد بین از موقعهیچ نور انفجار یک در ذهن تو،
  دهد؛می دست از هستیم، آن چنگالِ در اآلن ما که ،را خودش منفیِ نفوذِ و ،را خودش منفی اثرِ ولی

 شویم.می راحت آن از خودمان ما و
 [.است] شده صحبت روی آن هاسال که است نَفْسی همان این

 
 شود؛ می شروع ذهن تماشای با اشناولی

 دهید.می گوش تانذهن هایحرف به شما یعنی
 ؛کنیدمی شروع جاآن از و ؛گویدمی چی ذهن بینیدمی[ و] دهیدمی گوش تانذهن هایحرف به اآلن شما

 ؛شودمی یتتقو، شودمی تقویت، شودمی تقویتنیست ـ  ذهن جنس از که ـ ناظر حضورِ این و دهندهگوش این یواشیواش

 
 ؛شویدمی تبدیل آن به شما باالخره

 ماند.می باقی هم ذهن ولی
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 شماست؛ اختیار در ذهن موقع آن

 .کنیدنمی ،نخواهید موقع هر؛ کنیدمی فکر ،بخواهید موقع هر

 .رودمی بین از ما کردنِ فکر معتادگونۀ حالت این

 .رودمی بین از این یم،هست مشغول فکر به اجبارگونه صورتبه دائماً ما کهاین

 
  :گویدمی پس
 .آیددرنمی جور هااین بترسد؛ درضمن و باشد عاشق یکی

 !باش رنگیک و دَمیک بیا تو

 
 !بشو انرژی آن به تبدیل یعنی ،باش رنگیک

 ، شودمی میدهدَ ما وجود در غیب از که ستانرژی همان ما نیانِبُ دانیممی ما وقتی
 .شویمب آن به زنده توانیممی ما

 
  آورد،می وجودبه را شما فکری هایفُرم و فیزیکی وجودِ که حضوری آن لحظه، این در توانیدمی اآلن

 .شوید تبدیل آن به و ؛کنید حس اآلن را آن

 
  ،کردید حس وجودتان اعماق و خودتان در را آن وقتی

 است؛ حاضر همیشه  حضورِ این که

  شُدید؛ تبدیل آن به و ودتانخ وجود اعماق در کردید حس[ وقتی]

 .کنید حس توانیدمی هم دیگر هایآدم در را، انرژی این را، نیرو این

  کنید، حس توانیدمی جهان تمام در

 .بشوید تبدیل آن به توانیدمی و

 
 است، عشق این

  است، وحدت این

 است؛ زندگی با شدنیکی این

 .زندگی نیروی به ایدشده تبدیل شما

 
  است، گرنبی او

  ندارد، رنگ و نشان و نام

 
  میرد،نمی و شودنمی زاده
 . است زنده دائماً
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  هستید؛ رنگیک و دَمیک صورتاین در بشوید، زنده او به شما اگر بنابراین و

 .دیگر نیستید تا دو دادم، توضیح قبالً که طوریهمان

 
 : گویدمی
 شود؛نمی این باشد؟ هم رنگی موقعآن ،باشد یکرنگ و یکدَم باید[ که] عاشق که شودمی

 .است داشتن رنگ از هاترس تمام

 
 .هستیم هم عاشق ضمن در بیرون، در چیزی[ یک] با ایمشده هویتهم ما کهاین برای

  بشوید، هویتهم بیرون چیزهای با شما[ که] شودنمی

 بشوید،[ هویتهم] دنیا مال با

 بشوید،[ هویتهم] دنیا جاه با

 بشوید؛[ هویتهم] دنیا دیگر زهایچی با

 . باشید هم عاشق و

 شود؛نمی این

 .باشید رنگیک و دَمیک بکشید، بیرون هاآن از را هوشیاری باید

 
  کنند؛می پیدا را خودشان جای هم چیزها آن ضمن در

 .برداریم دست هاآن از ما اینکه نه

 
 بشویم؛ حضور این به زنده ما وقتی

  هم، دنیایی چیزهایآن

  چیزی، هر هرکسی، هم، هاآن

 کند؛می پیدا را خودش دُرست جای

 .کندمی پیدا را خودش مناسب جای

 
  شده، مَعوج و جکَ االن

 ایم؛شده هویتهم هاآن با ما کهاین خاطربه

 ایم؛کرده گذاریسرمایه هاآن در را زندگی ما

 هستیم؛ هاآن ما کنیممی فکر ما

 .اندگرفته قرار نامناسب ناال هاآن بنابراین

 
 کنیم، دُرست را تناسب این توانیمنمی ذهن درون در ما و

 .بدهد قرار خودش جای سَرِ را هااین نیرو آن بدهیم اجازه و بیاییم، بیرون ذهن از باید
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 کن شور نمکَش از شِکّرسِتان، دلِ ای

  بِلیس او درِ خاکِ بخور، کوثر ز آب
 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
  کند؛می صحبت «شِکّرسِتان دلِ» با[ که کنید توجه]

 . بگیرد قرار ما مرکزِ ذهنیمنِ این کهاین نه

 
  ترسیم؛می طورهمین ما گرفته، قرار ما مرکزِ ذهنیمنِ وقتی

 .است میوهُتَ من این ما وجود تمام

 
  ؛[کندمی صحبت] دارد بِستان دهبِ ستی،ه هایتوانایی با شیرینی، با شِکر، با که دلی آن با االن

 .است شِکَر انبار و تاندسِمی شِکَر که دلی یعنی «شِکّرسِتان دلِ»

 
 کن شور نمکَش از شِکّرسِتان، دلِ ای

  دارد؛ او که ایمزه از دارد، او که شیرینی از دارد، او که نمکی از

 .بشور تو

 .کن پرواز برو، اوج به یعنی

 کن شور نمکَش از ،شِکّرسِتان دلِ ای

 دربیاید، غَلَیان به وجودت ذرات تمام در شادی این بگذار

 .بشود شادی هلهله از پر دَرونت

 

 کن شور نمکَش از شِکّرسِتان، دلِ ای

 بِلیس او درِ خاکِ بخور، کوثر ز آب

  ؛«بخور کوثر ز آب »
 است. بهشتی چشمه یک دانیدمی که طورهمان کوثر

 بشود؛ خدایی زندۀ انرژی بگذار ،خوریمی تو هک چیزی آن االن یعنی

 شود؛می دمیده وجودت در االن که

 است؛ خشم از پر است، ترس از پر که ذهن شدنهویتهم و ذهن انرژی نه

 .کن شوِلِ را انرژِی آن
 بخور. آب کوثر از
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 .است بهشتی هایچشمه همه مجموعه درواقع که است بهشتی چشمۀ کوثر

 .آن کثرت و انرژی این و چشمه این بودنالیتناهی به هست هم یااشاره ضمن در و

 . کشاندمی انحراف به را ما کثرت این اوقات گاهی که

 
  ؛[کثرت] آن شویممی و شویممی هویتهم آن با و گیریممی را کثرت این یعنی

 .شویممی محروم کثرت از

 .است الیزال انرژی این

 

 

 لیسبِ او درِ خاکِ بخور، کوثر ز آب

 .کامل حضورِ یعنی ،«بلیس او در خاکِ»

  داری؛ خاک تو ندارد،[ وجودش] در خاک او یعنی

 .بشود متولد او حضور از خاکت بده اجازه

 .اهانهآگ آگاهانه، ولی بشود؛ متولد انرژی آن از تو ذهنی و جسمی وجود بگذار

 
 ندارد، فایده نباشد آگاهی با این اگر

 .نیستیم آگاه آن از ما منتها شود،می متولد ژیانر آن از ما وجود هرلحظه

 .لیسیممی را او دَر خاکِ ما که موضوعی این به باشیم آگاه فقط

 
  لیسیم،می را او دَر خاکِ

 .شودمی متولد او از هوشیارانه هرلحظه ما، جسم ما، فکر ما، هوشیاری ما، وجود یعنی

 ؛لیسیممی را انرژی آن و لیسیم؛می را جاآن داریم ما کهاین برای

 .شودمی راهنمایی آن با شود،می زنده او به وجودمان تمام و شویممی متولد او از و

 

 
  نیست؛ کار در دیگر خودی

 
 بِلیس او درِ خاکِ
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 نون و کاف این اَبْجَدِ زِ را لوح بشو زود

  نِویس خالَش نقطۀ برو، دل ای گهآن
 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ؛"باش" یا "بشو" یعنی اوالً ،«نون و افک»

 .شد جهان این و باش گفت خدا

 
  کنیم، حس توانیممی را "بشو" یا "باش" این ما که جایی تنها و

 .هست لحظه همین

 
 .است نون و کاف انفجار لحظه این

 ما، در است نور انفجارِ

 است؛ زندگی انفجار

 ؛گیردمی صورت ما در لحظه این در معنا انفجار

 .گیریممی آن از را الفاظ این فقط ما منتها

 
  را، لوح ما

 را؛ "باش" یا، را "کُن" این سطحِ یعنی

 .ایمپوشانده خودمان، فکرهای همان با الفاظ، با

 
 .بشوی را این سطح تو گویدمی

 را لوح بشو زود

 .بشوی گیرد،می صورت تو در نور انفجار این آن از که را هستی این سطح

 
 نون و کاف این اَبْجَدِ زِ ،را لوح شوب زود

  گفتند؛می اَبجد قدیم[ که] عربی الفبای ترکیب یعنی دانید،می حتماً که طورهمان اَبجد،

 [.هست] ،ایدشده هویتهم آن با و دانیدمی شما که هرچیزی منظور جااین در و
 دبستانی؛ طفل یعنی اَبجدخوان

 .هستیم مشغول چیزها جوراین به چیست؟ خدا چیست؟ عشق الفاظ، همین به که یمهست دبستانی طفل مثل ماها که یعنی

  است، اَبجد هااین

 .است قضیه اصطالحبه الفبای همین هااین
 .بشوی را هااین مشغولی، که چیزها این به تو گویدمی
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 نون و کاف این اَبْجَدِ زِ را لوح بشو زود

 نِویس خالَش نقطۀ برو، دل ای گهآن

 .بنویس را او خال نقطۀ برو موقعآن شُستی، را این وقتی

 
 معشوق؛ زیبایی مرکز معشوق، زیبایی اوج یعنی معشوق، خال نقطۀ

 هست؛ توش زیبایی کنیمی که هرکاری بکنی، را کار این اگر موقعآن

 .شویمی آفرینزیبایی تو

 
 یی؛بشو تو هرلحظه در معنا انفجارِ این اَبجد از را لوح اگر پس

 آفریند،می را زیبایی تو در معنا این

 .آفریندمی را زیبایی تو در نور این

 
 نویسی،می را خالَش نقطۀ آن از بعد

 .معشوق زیبایی و خال نقطۀ شودمی کنی،می که هرکاری

 
 

 آمدی سیاه بحرِ زن،موج حسدِ ای

 بخیس جهنم زآبِ ای،تیره گِلِ خشتِ
 (1213 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 .است حسادت این مقابل نقطۀ

 . هستی سیاه دریای یا حربَ تو گویدمیزند؛ می موج ما در مقایسه اثر در اوقات گاهی که حسد[ به] دارد پس

 .کند زندگی تواندنمی ماهی سیاه دریای در

 آمدی سیاه بحر

 .آمدی سیاه دریای تو

 .نیست زندگی آن توی کهاین رایب کنیم، زندگی آن با بخواهیم ما که نیست چیزی حسد پس

 کنی؛می تولید خودت در را جهنمی انرژی جهنم، آب گویدمی دارد این کنید،می حسادت اگر شما

 

 .کنیمی ساطع بدی منفی انرژی یک و سوزی،می حسد این از داری

  کنی،می جان نوش خودت را منفی انرژی این که



 

  

26      هـفحـص

  

 گنج حضور شهبازی   رپوزی   

  56ربانهم شماره           شدهپیاده   متن 

 

 است؛ خراب فکرهایت ند،کمی خراب را ذهنت کند،می خراب را بدنت

 دهی؛می بینیمی که هرکسی به دهی،می هم هایتبچه به و کنی،می ساطع را این ضمن در

 !نکن را کار این

 

 ،زنموج حسدِ ای

 دریا، یعنی بحر

 ؛آمدی سیاه بحرِ

  ،ایتیره گِلِ خِشتِ

 هستی؛ گِلی آجر یعنی خِشت،

 جهنم، آب ز

 شود؛می ساطع که ینرژا این جهنم، انرژی یعنی جهنم، آبِ

  بشو، خیس

 !بخیس

 

 .بکنیم حسادت مقایسه اثر در خواهیمنمی؛ بشویم خیس جهنم آبِ از خواهیمنمی ما

 شود،می حسادت سبب این نیست؛ دُرست کار این دیگر، چیزیک با آن مقایسه و فرم به زندگی تبدیل

 .کندمی خراب را ما جان و جسم که ،آوردمی وجودبه ما در بَد منفی انرژی یک هم حسادت و

 

 

 کنم؛می خداحافظی شما با من

  ،فرمان اتاق در عزیز میلاِ از تشکر با و فرمودید توجه برنامه این به که شما از تشکر با

 .نگهدار خدا بعد هفته تا

 


