
 

 

 

 
 

 کزین برتر اندیشه برنگذرد                خرد         به نام خداوند جان و 
 

بدان که هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است . آنچه در بر و بحر است از انوع حیوانات و آنچه میان آسمان و 

و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و قوس و قزح و عالماتی که در هوا پدید آید. این همه آیات حق ، چون میغ زمین است

 ، تفکر کن .در آن نظر کنی پس اندر این آیات تعالی است که تو را فرموده است تا
 

، آنها مثل آیینه همان قدر شکوفایی بهتر هستند، راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی برای دوستان واقعی

بی هیاهو ، باز می          که خوبی ها را پیش چشم می آورند عیب ها را هم به ما می نمایانند و مهم آنکه این همه را بی صدا و  

 گویند .
 

مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا همچون وزش نسیم دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را در 

 ا زنده می سازد .م

 ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد                     دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد   
 

بدان که مردم بی هنر  مادام بی سود باشد چون مغیالن که تن دارد و سایه ندارد نه خود را سود کند نه غیر خود را جهد کن 

رگی خرد ز، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چنانکه گفته اند ب اگر چه اصیل و گوهری باشی گوهری باشی

 .و دانش راست نه گوهر را
 

داده ده تا داد یابی خوب گوی تا خوب شنوی اگر طالب علم باشی ، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و 

 دور اندیش .
 

 در ن دو کس رود ، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند ، استراق سمع نکند و تا او را با خوددر محاوراتی که به حضور او میا

 .آن مشارکت ندهند مداخلت نکند
 

د ، شباهت نیابآنکه انتقادش به طعن و لعن و هجوطنز ظریف و کارساز ، برای  .، نامه زندگی و زندگی نامه ماست دیوان حافظ

  .آمیزد و آن را دلپذیر می کندانتقاد ها را با طنز می 
 

از این روست که هر چیز گرانمایه را اگر بخواهند  ،رینش خدای مهربان ، همتایی ندارد، گرامی گوهری است که در کارگاه افمادر

 از راه همانندی ، بزرگ بشمارند و عزیز بدارند ، به مام یا مادر مانند می کنند .

 

 
 

 
 


