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 بر سر آنم گر ز دست بر آید                  دست به کاری زنم که غصه سر آید

 خلوت دل نیست جای صحبت اضداد         دیو چو بیرون رود فرشته در آید

 خورشید جوی بو که بر آیدصحبت حکام ظلمت شب یلداست            نور ز 

 بر در ارباب بی مروت دنیا                  چند نشینی که خواجه کی به در آید

 ر آیدگذنظر ره روی که در از           ترک گدایی مکن که گنج بیابی     

 صالح و طالح متاع خویش نمودند           تا که قبول افتد و که در نظر آید

 واه که آخر              باغ شود سبز و شاخ گل بر آیدبلبل عاشق تو عمر خ

 غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست     هر که به میخانه رفت بی خبر آید

 ۵۳۵ گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه

در که می دانید گنج حضور همانطور  شروع می کنم. حافظدیوان غزلیات از

حضور گنج . فضایی ست از لطافت و پذیرشنسانها وجود دارد که همه ما ا

که فضایی وجود نمی تواند بپذیرد هان است. ذهن جپذیرش همه چیز در فضای 

بد و خوب کردن  یعنیذهن با دویی  چون  دارد که همه چیز در آن جا می گیرد

زمانی مفید و مضر را تشخیص می دهیم که به آن فضای پذیرش ما کار می کند. 

م نمی توانیبا ذهن و با آن یکی شده باشیم در غیر اینصورت  زنده شده باشیم

  خوب و بد را تشخیص دهیم.

 دست به کاری زنم که غصه سر آید       گر ز دست بر آید  بر سر آنم

 گانغصه در جهان برای هم از دستم بر بیاید می خواهم کاری کنم که غم واگر 

 در دنیا کسیحافظ می گوید که اگر از دستم بربیاید؟!! مگر رسد. چرا ببه پایان 

ست دارند و وظاهر همه شادی را ددر  شادی را دوست نداشته باشد؟!!هست که 
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اگر از مردم بپرسید که می خواهید غصه هایتان تمام شود جواب می دهند که 

ذهن من  در عمل درولی در عمل این طور نیست. ما معلوم است که می خواهم 

در وجود همه . تقریبا ندغصه ها قسمتی از وجود ما شده ا ودار زندگی می کنیم 

که شخص فکر می کند که  و مظلومیت وجود داردویت قربانی ما بخشی بنام ه

 . دایما شکایت می کند بنابرایناست  و حق او پایمال شده به او ظلم شده

 خود را برای دیگرانمرتب داستان میل دارید شما جزو آن کسانی هستید که اگر 

دیگران از جمله کنید که چقدر مظلوم واقع شده اید و چقدر حق شما را تعریف 

بدانید که به هویت قربانی یا فامیل ضایع کرده اند  فرزند، همسر، دوست و

و هسته اصلی من ذهنی  مظلومیت متکی هستید و این هویت قسمتی از وجود شما

و  زهویت جزو وجود ما شده استاین بخش ابسیاری از ما در شده است.  شما

مسیولیت زندگی خود را کسانیکه ما آنها را بسیار محترم و ارزشمند می دانیم. 

 به عهده نمی گیرند و خود را قربانی می دانند می خواهند بگویند که گذشته

گذشته مهمتر از حال  و این عکس واقعیت است چونل است حازمان مهمتر از 

 . نیست

 فردی بصورت با این واقعیت ما می توانیم مسیولیت کل زندگی خود رابنابراین 

خود را  کل زندگیباید متوجه باشیم که تا زمانیکه مسیولیت . ما به عهده بگیریم

 به دیگران این لحظه هستیم درل خود و ندانیم که ما مسیول حا به عهده نگیریم

به  پس ت را بپذیریمنیازمندیم و حال ما هم خوب نیست اما زمانیکه این مسیولی

  خوب خواهد شد. خودبخود  دیگران نیازی نداریم و حال ما هم

 که دایم داستان قربانی شدن خود را برای دیگران تعریف می کنند بدنبالکسانی 

خود  و انرژی دارندنفی بافی و منفی بینی م جذب انرژی از دیگران هستند چون 
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بال و بدن دن آنرا صرف حرفهای منفی می کننکنند چو را با این کار تخلیه می

 .هستند و پر کردن انرژی خودشان از طریق دیگران از دیگران گرفتن توجه

د تعریف کن قربانی خودش را برای این شخصداستان دومی یک نفر زمانیکه 

در جواب می گوید پس بیا و  قربانی شخصاین  ،ض هستمیمثال بگوید من مر

شما یک مرض داری ولی  ببین من چقدر بیمار هستم و چقدر درد و مرض دارم

رم این شخص می ارا د غم اگر کسی بگوید من فالن. یا دارم مرضتا من ده 

گوید این غمی که تو داری چیزی نیست بیا و به داستان غمهای من گوش کن تا 

 نمعتادگونه تعریف کردبنابراین  تو در برابر غمهای من غمی نداری.ببینی 

گر و اصل ما از جنسی دی نیستصحیحی راه  غصه های خودمان برای دیگران

  :می گویددر غزلی موالنا  است.

 غیمربسیار فا اندک و و را مسلم آمد شادی و خوشدلی      از باد و بودما 

باد و بود بسیار فارغیم . از ملی اصل است و ما از آن جنس هستیو خوشدشادی 

 ا ماال کم یا زیاد شدن هستیم ما در حیعنی اینکه ذهن ما دایم فکر می کند که 

از اینکه بر اساس چیزهای دنیایی خوش عاشقان ما  .ندغفار این حالتهااز عاشقان 

  ایین شدن چیزهای دنیایی کم یا زیاد نمی شویم.و با باال و پ غ هستیمرباشیم فا

ما هم بر شحافظ می گوید بر سر آنم یعنی این تصمیم را گرفته ام. آیا بنابراین 

ک ؟ این تغییر یکه غصه های شما سر بیاید سر آن هستید و تصمیم گرفته اید

تصمیمی آسان نیست چون ما غمهای چنین تصمیم جدی و مصمم می خواهد. 

    . خود را بسیار ارزشمند و محترم می شماریم

هایی که شما راجع به همسر سابق خود می گویی که به به ما بگویند چیزاگر 

در جواب می گوییم را ببخش. ما  او است را فراموش کن و ظلم کردهشما اینقدر 
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او را د اما از من نخواهید که نتمام شو یممن می خواهم که شاد باشم و غمها

غصه های خود را راجع به ظلمهای تمام عمرم را صرف کردم که من  ببخشم.

ا رهمسرم به دیگران بگویم تا بدانند که چقدر درد کشده ام با اینکه می دانم آنها 

ین ا دمی خواهیحاال  ،باید بگویم که با من چه کرده است نیز ناراحت می کنم اما

انم او تو نمی. من دهمه زحمت مرا برای جمع کردن این همه غصه از بین ببری

 اگر راجع به دردهایم بعالوهبگذرم اما می خواهم که شاد باشم. از او را ببخشم و 

 نگویم دیگر حرفی ندارم بزنم و کار دیگری ندارم که انجام دهم. سخنی

هیم که دست به چنین کاری بزنیم و می خوا. اگر رآیدر زدست بسر آنم که گبر 

باید غصه هایمان را رها  های ما تمام شوندتصمیم خود را گرفته ایم که غصه 

ه غصه م کیزنببه کاری دست  که آید کار از دست ما برمیکنیم و ببخشیم. این 

 سرآید.هایمان به 

 خلوت دل نیست جای صحبت اضداد         دیو چو بیرون رود فرشته در آید

 دویی =اضداد

ه در تدل ما جای هم نشینی غیر نیست و زمانیکه دیو بیرون می رود فرشخلوت 

ت یا را دیو صفکسی ماست. فکر نکنید که دیو و فرشته بیرون از می اید. شما 

نکنید که فالن . فکر خود شماستندانید بلکه هر چه هست درون  فرشته خو

این  می آید. ممن بیرون برود فرشته به زندگی دیو است و اگر از زندگیشخص 

این لحظه است.  فضای آگاه ، آرامش وما شادیاصل  اتفاق درون ما باید بیفتد.

این در فضای پذیرش این لحظه هستیم که تمام اتفاقات در آن رخ می دهد. ما 

که با ضدها و خوب و  بوجود می آید بنام من ذهنی چیزی لحظههر  فضای زنده

 بد کردن کار می کند.
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ذهن بنابراین است.  یا سود و ضرر دانستن دایم در حال خوب و بد کردنذهن 

ر تا عنصه س زندگی می گذراند. گذشته یا آینده با دویی کار می کند و در زمان

 و این و شادی مربوط به هستی عمیق ما هستند عشق، آرامشحیات بخش یعنی 

نمی آیند و از درون که اینها از بیرون  هستنداط ارتب درسه عنصر با جوهر ما 

ند. راین سه عنصر ضد و دویی نداسرچشمه می گیرند و باال می آیند. بنابراین ما 

و شادی که از اعماق وجود ما می جوشد و باال می  اصیل، آرامش خدایی عشق

حسهای ناب و واقعی را  م هستی یکی می شویمما با تما. زمانیکه ضد ندارد آید

تجربه خواهیم کرد و در این حالت این سه عنصر ضد ندارند چون اینها اصل 

 . تند و از آن اصل سرچشمه می گیرندهس وجود ما

 دذهن زندگی می کنکسی که به مشکالت و غصه های خود چسبیده در بنابراین 

اما ما آنرا  است نسبت به فضای حضور سطحیو ذهن یک موجود و وجودیت 

ای خصوصیتهشادی، آرامش و عشق ضد ندارند. اینها . پس یما اصل گرفته

خلوت دل  هستند یعنی آن فضای بی نهایت  همانزندگی در این لحظه هستند که 

 به نسبت تفاق می افتنددر جهان بیرون اهر چیزی که بنابراین زنده زندگی. 

ترس، خشم، خوش آمدن، هیجانات ما مثل،  .فرع هستند فضای زنده درون ما

تابع قانون ضدها هستند. چون مربوط به ذهن هستند و  حسادت و توقع ضد دارند

 د و ما با دوییدنیای بیرونی که ما زندگی می کنیم هر چیزی ضد خود را داردر 

چیزی که ما نام آنرا شادی می گذاریم شادی آن . بنابراین ها زندگی می کنیم

چون این خوشی از  درد است نآیست بلکه خوشی و لذتی است که ضد اصیل ن

 . اصل ما نمی آید

ند ضد آنرا هم که درد است دارند بطور معمول مردم این خوشی ها را داراگر 

و عشق واقعی از درون ما می جوشد شادی می آیند.  بیرون دنیای چون اینها از
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از بیرون می آید  و لذت دنیایی از بیرون می اید درد همخوشی و باال می آید. 

هر چیز که از دنیای بیرون است را به ما ذهن چون همه مربوط به ذهن هستند. 

از جنس آنها پس ارایه می کند و چون ما با چیزهای بیرونی هم هویت شده ایم 

 ریم.دا تفاق بد که ضد هم هستند راو ا اتفاق خوب در زندگی شده ایم بنابراین

 می کنیم پسضرر مالی  می بریم اما روز دیگر ذتمثال سود مالی کرده ایم ل

ما  راحتی حالب این اتفاقاتند چون با دیو می دا ،غمگین می شویم اینها را حافظ

هستی و از جنس  حافظ می گوید تو از جنس خلوت دلبنابراین عوض می شود. 

با این دیو، من ذهنی هم نشینی نکن تا این دیو از تو بیرون بنابراین دیو نیستی. 

 . رود یعنی در اصل خودت را از او بیرون بکش

ن بعنوان ما می توانیم از ذهدیگر من ندارد  و ذهن ما ساده می شودزمانیکه 

خوشحال  شویم و بود اندک و بسیار دنیایی فارغو از باد و  یک ابزار استفاده کنیم

 و ناراحت نمی شویم. 

 شراب اتشین ای دیو غم کنجی نشین       آمد 

  ای ساقی باقی درا مرگ اندیش رو ای جان

ون ماست پس آن سمبل زندگی این لحظه و آن فضای ارامش درشراب قرمز 

 مرگجان  .تو ای دیو غم برو و گوشه ای بنشین بنابراینشراب آتشین آمده 

، موجودی دنیایی، مقام یا ی ماست که وقتی با چیزی دنیاییمن ذهن ،اندیش هم

دهای بیرونی هم هویت می شود مرگ یا با رویداهویت می شود  مه مال دنیا

اندیش است چون چیزهای دنیایی ثبات ندارند و دایم در حال تغییرند پس با تغییر 

که مرگ  هاییدر چیز اخودمان ر. ما غییر می کندت چیزهای دنیایی حال ما هم

 و ما ستا خشم و پس دایما کار ما ترس کذاری کرده ایم هستند سرمایهش اندی
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جان و جان ما مرگ اندیش شده است.  ذهن این حالتها را حس می کنیم بوسیله

د پس می گوید جان مرگ اندیش برو و ای خشببان بیشتر به ما جواقعی باید 

ی که برای هر اتفاقیعنی فرم این لحظه را بپذیریم  تکافیسما . ساقی باقی تو بیا

 هر چیزی را همانطور که. اگر بپذیریم را باید می آیدوجود در این لحظه بما 

 به و می شود به خلوت دل باز فتنبرای ر دریچه ای مد بپذیریآینمی  بسوی ما

 .وارد می شویمفضای بی فرمی و آگاه این لحظه 

 دست به کاری زنم که غصه سر آید ید            گر ز دست بر آبر سر آنم 

 واهید همه گنج حضور را دره اگر شما بخای در ایمیل برایم نوشته بود کبیننده 

رم ف اگر شماجواب:  چیست؟ یا جمله آن کلمه خالصه کنید جملهیک یا کلمه  یک

ران فضای بیکبه خلوت دل، به لحظه دری می شود  یناین لحظه را بپذیرید فرم ا

ید تیزه می کنید بپذیراگر هر چیزی که االن با آن س. یعنی این لحظه زنده و آگاه

 اشدبزرگتر ب این لحظه یا اتفاق فرمدر هر چقحاال  .باز می شود به آن فضادری 

آنرا  تر باشد آگربهتر بگویم دردآور یا مشکل تر باشد برای شما یرفتنشذو پ

با تفاق نسبت به بزرگی این یشتری در شما باز می شود. بنابرابپذیرید فضای ب

 ت زندگیسمبه  ، دروازه یا شاهراهشما فضای بیشتر و دری بزرگترپذیرش 

که همه گنج حضور را در جواب این بیننده در بنابراین  برای شما باز می شود.

ه کچه  هرحظه یا اتفاق این ل میم پذیرش فرمی گوچه جمله ای خالصه می کنید 

 .دضور نداریشما به این یک جمله عمل کنید دیگر نیازی به گنج حاگر  .باشد

 .ستیزه کردن جزو ذات من ذهنی است وانکار نپذیرفتن، زیربار نرفتن،  تکذیب،

اقع ودر اینجا می گوید که دیو انکار می کند اما فرشته انکار نمی کند. در حافظ 

فضا زندگی  دو درانسانها ما فرم و بیکران این لحظه هستیم.  بی ،ما فضای لطیف
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و زنده این لحظه است و یکی  می کنیم یکی خلوت دل که همان فضای بیکران

 یادریا که خود دریا خلوت دل است و موجههمانند در آن می افتد.  اتفاقاتی که

ها فعال این موجما ه در زندگی ما می افتند. کوچک روی دریا اتفاقاتی هستند ک

ایم در د هویت قربانی به خود داده ایم بنابراینما یک یا اتفاقات شده ایم. زمانیکه 

ما می گوییم در گذشته به ما ظلم شده و . زمانیکه رنجش و احساس ظلم هستیم

 . خشیم، درد و رنجش را ببنمی خواهیم این خشم

      مرو از بر خمار خم بنشین پهلوی   نالی بر مخمور دگر   مخمور چه هله 

مخمور= انسانی که شراب به اندازه کافی نخورده است و خمار است در اینجا 

گی دو به اندازه کافی زن گی به اندازه کافی به او نمی رسدسانی که زندظور انمن

نمی شناسد پس ناراحت و پکر  را در او جریان ندارد و فضاداری این لحظه

می نالی بیا و پلوی خم بنشین یعنی در خلوت دل نیست. چرا  خداو مست  است

 زندگی کن و از بر می فروش دور نشو. 

 از این خیر نباشد بجز این کار به    جان بخش بیا ای صدقات تو حیات هله 

جان بخش منظور زنده بودن زندگی این لحظه است که در شما دمیده می شود. 

و هیچ خیری بهتر تویی که جان می بخشی هر احسانی از تو زندگی است ای 

ر دیروی زنده زندگی را می گیریم و نما نی. کاز این نیست که تو مرا زندگی 

معتادگونه اینها را بیان می و بطور  ه گذاری می کنیمسرمای غمهای گذشته خود

که ببینید  .به دیگران ببینید را و غصه خود ددر گفتن داستان در خود. تمایل کنیم

. مما شده سخن بگوییگران از دردها و ستم هایی که به برای دی مدایم تمایل داری

 زادی شما می شود. آان باعث این تمایل در خودتدیدن 

 در پی آثار مروفکر و خیال    از عیان سرمکشان ل بر مگزین هدیدار مهله 
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 و در این حالتاز خودش آگاه است زمانی است که زندگی در این لحظه ار ددی

ند خودش از خودش آگاه است و می توانجی نشسته و زندگی در ما دیو غم در ک

ییم گو. نمی بوسیله ذهن زندگی نمی کنیمما  و از طریق ما خودش را تجربه کند

ان یاین را بگویم زنده تر می شود. عکار را بکنم زنده تر می شوم  که اگر این

در این بیت بنابراین ی همین لحظه در ما زنده شود. گمنظور این است که زند

 رااین لحظه  کنی و زندگی زندهنمعشوق را رها دیدار باش که آگاه می گوید: 

 است.  خیال را انتخاب نکن چون دیو ذهن وفکر . ندهیاز دست 

و شادی بخش است و ه سازند ،ما در دیدار یار باشیم فکر و خیال ما هم نواگر 

آنرا و  سرکشی می کنیم ندگی زنده این لحظهزاز بادان می کند. ما آجهان را 

 شادی اصیل وآن یزهایی هستند که اصل نیستند. همان چثار آانکار می کنیم. 

دی اصیل که در شما می اما می آید بنابراین از عیان وش از اصل آرامش عمیق

 . یدنشو جوشد دور

فضای زنده خود شما هستید . این حضور یا خلوت دل یک فضای زنده استگنج 

ش رامآو شادی و د ی در این لحظه را داشته باشیگباید زنده شدن و حس زندپس 

ه به کاگر ما به آنجا برسیم براین . بنادی خیزد را حس کنیلی که از آن برماصی

اینکار متفاوت است از اینکه ما  که متوجه آن خواهیم شدزندگی زنده شویم 

ا ممعناست. نی تعریف کنیم که عشق و آرامش مثال به فالن چیزها را بطور ذه

عشق و ارامش و  تعرف ذهنی .باید تبدیل شویمدر اصل باید خودش بشویم و 

 فایده ای برای ما ندارد.  شادی

نرژی و نیروی زندگی می ن اذیریم شفاف به آنی لحظه را می پاوقتی ما فرم 

دیده اید که شیشه شفاف است و نور می تواند از آن بگذرد اما دیوار شما شویم. 
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 .اشیمببه نیروی زندگی  باید شفافما شفاف نیست و نور نمی تواند از آن بگذرد. 

یه و بیشتر شب ما با انکار این لحظه و ستیزه با آن وجودمان را کدرتر می کنیم

پذیرش بیشتری داریم چقدر ما هر  .دیوار می شویم که نور از آن نمی گذرد

ما دمیده شود و  درو آن نیروی خدایی می تواند  تر می شویمهمانند شیشه شفاف

در سلولهایمان حس  یمجسم ما را هم سالمت تر کند و ارتعاش زندگی را می توان

بیرون  که مربوط به اتفاقاترا حس کنیم شادی اصیل و بی سبب را  بنابراینکنیم 

ود روانشناختی خ هستیم پس می توانیم منبه زندگی زنده  ما در اینحالت نیست

ندگی ویید هوش زکه به زندگی زنده نیست هر چقدر هم به او بگکسی را ببینیم. 

 حرفهای شما را که از جنس زندگیست نمی تواند بشنود.  ،در او زنده نیست

 نور ز خورشید جوی بو که بر آید  بت حکام ظلمت شب یلداست      صح

نی الو شب یلدا تاریکترین و طو لداستی نشینی حاکمان شبیه تاریکی شبهم 

همانند شب یلداست و از آن  بعضی از انسانهاهم صحبتی با  .ترین شب است

صحبتی با حاکمان یعنی هر چیزی که ما را در بیرون هم می آید. ننوری بیرون 

 ستند که می توانند بر ما کنترلافراد نی. تنها استبر ما حاکم  ود کنترل می کن

داشته باشند و به ما حکم کنند بلکه چیزهای مادی هم می توانند همین گونه باشند.    

 هر چه که می ارزی می دان که همان ارزی بر 

 ما آن هم نشینی می کنیم یعنی ما ههر چیزی که به ما حاکم است و ما ببنابراین 

ر با هر چیزی عبارت دیگاز جنس آن شده ایم و ارزش ما همان اندازه است. به 

تیزه می کنیم از همان جنس می شویم و به نور و زندگی نمی رسیم. بنابراین سکه 

 و زندگی یدبه درون خود بازگرد ،ه شدن به زندگیو زندبرای رسیدن به نور 

 را از خلوت دل، عشق و از اعماق وجود خود بجویید.
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 چند نشینی که خواجه کی به در آیدب بی مروت دنیا           بر در اربا

یق طراز ما ما گدای آن هستیم.  وا به ارباب بی مروت تشبیه کرده ی رماددنیای 

ا تهد دذهن خود همانند گدا می خواهیم ببینیم که دنیا چه چیزی به ما می خواهد ب

راین بناب. ته ایم که چه چیزی به ما می دهدا نشسنیما بر در ارباب د ما شاد شویم.

گوید بر در ارباب دنیا منشین چون یا چیزی را که می خواهی به تو نمی می 

می خواهی چقدر دهد و یا اگر هم می دهد آنرا از تو باز پس خواهد گرفت. 

منظور همان ذهن ماست. بنشینی تا ببنینی دنیا به تو چه چیزی می دهد. دنیا 

ه همیشاست که زندگی  یندر سنین باال به آن می رسیم ااز چیزهایی که یکی 

برعکس از آب در می آورد و به هر کاری که انسان دست کارهای بیرون را 

 . ایدمی زند در ابتدا نه می 

ه می شنوید ن به شما می گویند و هر کاری که شروع کنید اولین چیزی کهشما 

این نه و عوضی و به این خاطر است که  می شنویمنیا نه زیاد ی دکارهادر است. 

 کنیم و این انتظار که همه چیز مطابق میل مامی ها را تجربه دنرب در آوآاز 

ریج تدداده می شود توهمی بیش نیست و بده به ما شم و چیده و بسیار منظ باشد

توهم و سراب  کهنشان می دهد ما به چیزها را زندگی از طریق غم و غصه  این

می گیرد اما منظور این نیست که ما چیزهای روزی چیز که بدهد هم هر . است

چون  منینک را گدایی زندگی هاه منظور این است که از آننداشته باشیم بلکدنیایی 

 دهد بنابراین درد می کشید.  به شما نمی

 آید گذرظر ره روی که در از ننج بیابی        ترک گدایی مکن که گ

هم با آن همراه است و به محض نبودن آن چیز که دنیا به شما می دهد غم شادی 

ر درابطه زناشویی که بنظر بسیار لذت بخش است ما دچار غم می شویم. یک 
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ما  سپ. چون ما در ذهن هستیم تبدیل شود و درد لحظه ای می تواند به عذاب

خوشی و درد دنیایی با هم همراه  ،ز بیرون نمی ایداباید بدانیم که شادی اصیل 

منظور  .هر چیز بیرونی که خوشی می دهد درد هم به همراه آن استپس هستند 

ن این لذتها چو بلکه نباید از طریق آنها ببینیم این نیست که لذتهای دنیا را نبریم

ر زندگی بخواهیم و بطو از لذات دنیا. نباید می آیند و می روند و ماندگار نیستند

وابط رحتی ا آنها هم هویت شویم و فکر کنیم زندگی همین چیزها هستند. ذهنی ب

دیده اید که خوشی و درد می شود. شما ما با انسانها هم بوسیله ذهن تبدیل به 

تنفر  ش ومکتبدیل به کش زمانی وابط دوستی یا زناشویی پس از مدتز راخیلی 

ذهن  هبوسیل چون ن شخص کشش داری و گاهی تنفر داریه آمی شود گاهی ب

بوسیله اشق شد. عشق بوسیله ذهن نمی شود ع خود می خواهید عشق بورزید

جود آمده از عشقهای زناشویی از درد بو ذهن وآن کوتاه مدت است  ذهن و خوشی

مسیله درست می کند و به آنها می چسبد و من ذهنی آنها را رها نمی کند. 

حال بوجود آمده در  لقب ازرابطه شما  است از رنجشی که در ممکنکمااینکه 

کن. گدایی مترک اینها را ما ببخشیم و رها کنیم آزاد می شویم. ر . اگرنج باشید

معنا  شما فقر. زمانیکه وید بلکه گدایی معنوی را می گویددنیا را نمی گگدایی 

که یک  دارید و گدای زندگی اصیل می شوید به خلوت دل راه پیدا می کنید

دریا که از موجهای کوچکی که در روی همانند فضای بی نیاز از بیرون است. 

   . نیاز استید بی آ آن بوجود می

 آید گذرظر ره روی که در از ننج بیابی        ترک گدایی مکن که گ

ر ضممکن است در حال حاما  ،عبور می کندشخصی که از این معبر نظر از 

دایی و این گ ،در آن فضا نباشیم اما اگر روی خودمان کار کنیم با تسلیم و صبر

به بیدار شدن در ما شروع  خدایی ما را به آنجا می رساند که آن نظرفقر معنوی 
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هایمان باشیم آن  بجای اینکه ما نوکر داشته این درصورتی است که می کند

اینصورت پول زیاد هم خوب در باشیم. و ما ارباب آنها شوند  اچیزها نوکر م

می کنیم و در راه شادی عشق خرج د و از آن می شوکر ما واست چون پول ن

 به پول خود نمی چسبیم.

 صالح و طالح متاع خویش نمودند           تا که قبول افتد و که در نظر آید

 انسان پرهیزکار           طالح= انسان بی پرهیز صالح=

 حضور ومتاع خودشان را ارایه کرده اند. گنج هیزکار رپرهیزکار و ناپانسان 

اال حهستند که ما می توانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم. کاالهایی  نیای بیرند

 .را شما انتخاب می کنیدببینید کدام مورد 

توصیه می کند که آگاهی معشوق موالنا . فکر و خیال ر مگزینبل هار مددیهله 

هوشیاری که از خودش تو از دست مگذار. این  ،از خودش در وجود خود را

یو با د یعنی و هین مگزین فکر و خیال بوسیله ما آگاه می شود از دست مگذار

یعنی از زنده بودن  عیان سرمکشاناز ستیزه نکن و مصاحب او نشو.  خود ذهن

 بی خبر نباش و آن را رها مکن. به این لحظه و شادی که از تو می جوشد 

 باغ شود سبز و شاخ گل بر آید خر    تو عمر خواه که آ بلبل عاشق

ه بباز شود و عمر بخواه تا زمان سبز شدن باغ برسد و شاخ گل  در زمستانتو 

اشته عاشق هستید اگر صبر دهم که بلبل به آرزویت برسی. شما  و توبار بنشیند 

اغ شما ببه معشوق داشته باشید را ترک نکنید و دایم چشم  معشوق باشید و گدایی

وجود شما هم شروع به آواز خواندن می هم سبز می شود و گل می دهد و بلبل 

 کند.
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ت دل شده و از این می خلو که حافظ به میخانه معشوق رفته و زندگیشحاال 

 یاز کارهای دنیا بی خبر است و آنها را جدی نم واضح است که ،یدهمستی نوش

ب انگیز نیست که حافظ در جرا هم جدی نمی گیرد و این تعگیرد و فکرهایش 

از  غفلتباشد. این خبر  بیموضوعات دنیایی غافل و  ازدنیا این خانه کوچک 

ه ککسانی دنیا یعنی آگاه بودن از هوشیاری دیگر که هوشیاری اصلی ماست. 

نظر خودشان خیلی آگاه و ا خیلی جدی می گیرند به رو مال و متعلقات دنیا جاه 

کس به میخانه برود هر مطلع هستند ولی حافظ از این چیزها بی خبر است. 

  مست می شود و بی خبر از دنیا می شود. 


