
 

 

 

 
 

 به نام خدایی که جان آفرید                                            سخن گفتن اندر زبان آفرید 
 

وی که چگونه ربه مورچه و کوچکی جثه آن بنگر که چگونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درک نمی شود ، نگاه کن 

 زمین راه می رود و برای به دست آوردن روزی خود تالش می کند .

 از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش ، طاووس است که خداوند آن را در استوارترین شکل بیافرید .
 

 های نغز کامکار ؟ عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند                                     چون برآید این همه گل

آنچه ایران ما را از دیگر کشورهای نیرومند جهان جدا می دارد و بر می کشد ، آن است که کشور ما همواره سرزمین سپند فر 

 و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است .

  ای فرزندم مرا کمترین گمانی در آن نیست که تو ایران را دوست می داری لیک دوست داشتن بسنده نیست ، ایران را 

 می باید شناخت .

هان و هان ! خویشتن را خوار مدار ! زیرا در این روزگار چشم و چراغ ایرانی و در جهان ، گرامی ترینی پس دل از هرگونه 

 پاک ساز و برهان . آالیش و گمان درباره خویش

 بخوان و بجوی و بپوی و ایران خود را بشناس و پروردگار پاک را سپاس بگزار به پاس آنکه تو را فرزند ایران برگزید.

 مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیرید یا به حرف بزرگ ترهایتان گوش نکنید و از تجربه های آنان بهره نگیرید .

ول نیاز دارد . زندگی یک سفر است . مدت این سفر برای عده ای کم و برای عده ای طوالنی و زندگی کردن به یادگیری اص

 پرفراز و نشیب است .

 سفر زندگی هم به مهارت هایی نیاز دارد که بدون آنها ، زندگی آینده پرمشقت خواهد بود .

یم و زندگی خود را سرشار از طراوت و شادابی  و ما می توانیم به توکل به پروردگار و تالش بیشتر به این مهارت ها دست یاب

 شکوفایی کنیم .

 «تو می خواهی مرشد خلق باشی در صورتی که طعام خوردن خود را نمی دانی ؟ » بهلول برخاست و فرمود : 

قدر  ، بهآری به قدر می گویم و بی موقع و بی حساب نمی گویم » بهلول پرسید: آیا سخن گفتن خود را می دانی ؟ عرض کرد: 

 «تو دعوی دانایی می کردی ، اکنون که به نادانی خود معترف شدی » بهلول گفت : « مستمعان می گویم 

 .«اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب روی »

امکاناتی است که فراهم آمده  نابجا و نسنجیده از یکی از آسیب های جدی جامعه ماشینی و آراسته به علم و فن ، استفاده

 .است

 
 

 


