
 

 

  

 روزی که در آن نکرده ای کار               آن روز ز عمر خویش مشمار

ونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشه ی انسان درک نمی شود. نگاه کن، چگونه آن بنگر که چگ و کوچکی جثه ی به مورچه

 خود می برد و در جایگاه ویژه نگه می دارد. دانه ها را به النه ی

داری، زیرا تو از تبار ایرانیان نژاده هستی که جانشان از مهر ایران  می ن جان، دوستفرزندم ! می دانم که تو ایران را از بُ

هیچ تالش و تکاپو  تابناک است. تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و نستوه چون کوه می کوشند و برای بهروزی ایران از

 دریغ نمی ورزند.

زندگی آینده پر مشقت خواهد بود. مهارت هایی نظیر شناخت استعدادها و یی نیاز دارد که بدون آنها سفر زندگی به مهارت ها

 ضعف های خود، چیرگی بر احساسات و هیجانات و تدبیر مناسب در موقعیت های مهم زندگی.

دی، اکنون که به نادانی خود معترف شدی، تو را بیاموزم. بدان اینها که تو گفتی همه فرع بهلول گفت: تو دعوی دانایی می کر

است و اصل در خوردن آن است که لقمه ی حالل باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب 

اشد. و آن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت تاریکی دل شود. و در سخن گفتن باید اول دل پاک باشد و نیت درست ب

و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد و در آداب خواب اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در ذکر 

 حق باشی تا به خواب روی.

بیافرید. با بال های زیبا که پرهای  از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش طاووس است که خداوند آن را در استوارترین شکل

آن به روی یکدیگر انباشته شده و دم کشیده اش که آن را چونان چتری گشوده است که طاووس آن را بر سر خود سایبان   

 می سازد. گویی بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است.

 

 

 


