
که با نیرو و توان بسیار پای ملخی را با خود  حضرت سلیمان در راهی مورچه ای را دید 
می برد ) انگار با پای ملخ کشتی می گرفت و 

 زور آزمایی می کرد (

با رنج و زحمت خودش را به هر سمت می 
 کشید 

به خاطر سنگینی آن بار ) پای ملخ( هر لحظه 
 خم می شد

هر گرد وغباری که بلند می شد مورچه از 
 راهش دور می شد و راه را گم می کرد 

با هر بادی که می وزید مانند پر کاه به طرفی 
 پرت می شد

آن چنان در راه و کار خودش سعی و تالش 
 ی کرد م

که به جز کار خودش به هیچ چیزی توجه 
 نداشت 

سلیمان با خشم به او گفت که ای بدبخت 
 نادان 

چرا از پادشاهی و لطف سلیمان بی خبر 
 هستی 

هر چه دوست داری در سفره ما ) سلیمان (  از همین راه به قصر پادشاهی سلیمان بیا 
 بخور 

 و تمام عمر را به انجام بار کشی بگذرانی  چرا باید این همه رنج و سختی کشیدن 

اینجا راه عبور است و مردم در حال گذر 
 هستند

 نکنه یک وقت هنگام عبور کردن تو را له
 کنند

برای آسایش و راحتی جسمت روح و روان  این بار سنگین را بیهوده حمل نکن 
 خودت را آزاد نده 

مورچه گفت از جشن و مهمانی با مورچه ها 
 کمتر حرف بزن

زیرا مورچه ها قناعت را از جشن و مهمانی 
) مورچه ها اهل بیشتر دوست دارند 

 د(خوشگذرانی و ریخت و پاش نیستن

زیرا هم آذوقه داریم و هم انبار که تمام نیاز  ما به کسی نیاز نداریم و به کسی کار نداریم 
 غذایی خود را از آن رفع می کنیم 

من امیدوارم بعد از این رنج و سختی به 
 آرامش و راحتی برسم

بنابراین من این پای ملخ را با صد گنج عوض 
 نمی کنم 



از مورچه رسم صبر و شکیبایی را یاد بگیر )  اشی اگر می خواهی همیشه خوشبخت ب
باید در سختی ها صبر کرد تا به نتیجه و 

 خوشی رسید (

راهی را انتخاب نکن که دچار گرفتاری و 
 مشکل بشوی 

دست به کاری نزن که انسان های عاقل و 
 خردمند مسخره ات کنند

به هنگام اندیشه و فکر کردن ، خردمند و آگاه 
 باش 

کار امروز را به فردا ننداز و به موقع به 
 کارهایت برس 

در روزگار بهار جوانی و شادابی تالش و 
 کوشش کن 

زیرا جوانی ، زینت و زیبایی روزهای پیری 
جوانی تالش بکنیم روزگاران  است )اگر در

 پیری را با آرامش و آسایش سپری می کنیم (
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