خرد...
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خرد...
خردمند کسی ست که خداوند را گرامی میدارد و دوستش دارد....
شایستگی و مزیّت انسان در دانش و اعمال اوست و نه در رنگ پوست،
اعتقاد ،نژاد و یا تبار و اجدادش...
چرا که  ،به یاد داشته باش دوست من ،برای یک ملّت ،فرزند شبانی مسلّح به
دانش ،صاحب ارج واالتری ست تا یک جاهل وارث تاج و تخت.
دانش ،گواه راستین اصالت و بزرگ منشی ست ...حال  ،هر آنکه باشد پدر و
یا هر آنچه باشد نژادتان.
دانش ،تنها ثروتی ست که ظالم ستمگر قادر به انهدام آن نخواهد بود.
تنها مرگ قادر به تقلیل دانشی ست که در وجود شماست.
ثروت راستین یک ملّت نه در سیم و زر او ،بلکه در آموزش و رهنمود ها و
خرد و درستکاری فرزندانش نهفته است.
شکوه طبع و سرشت ،افزایندۀ زیبائ چهرۀ انسان است و پیدایش عالقه مندی
وهمدلی ،و نیز احترام...
روح وروان انسان در نگاه و کالم نگاهش آشکار میگردد و همچنین در تمامی
حرکات جسم او.
ظاهر ،گفتار و اعمالمان هرگز واالتر از خود ما نیستند...چرا که خانۀ ما
"جان" است...چشمانمان پنجره های آن و گفتارمان نیز قاصدانش.
دانش و درک  ،همراهان وفادار زندگی اند ،همراهانی که هرگز به شما پشت پا
نخواهند زد و خیانت نخواهند ورزید...
چرا که دانش" ،تاج"تان است ودرک نیز" ،چوگان"تان...
و مادام که این دو با شما هستند ،تملّک گنجی واالتر از آن ممکن نیست.

کسی که درکتان میکند ،به شما نزدیکتر از برادرتان است ،چرا که ح ّتی
والدینتان نیز قادر به درک و شناخت بها وقدر راستینتان نیستند.
"دوستی" برای یک جاهل همانقدر نامعقول و بی معناست که جرّ و بحث با
یک مست دائم الخمر.
خداوند ،درک و شناخت را به شما اعطاء نموده است...
موهبت الهی را خاموش نسازید و نگذارید که شعلۀ خرد در ظلمت پرستش
نفس و شهوت و خطا ،منهدم گردد...چراکه یک خردمند مشعل خود را برای
روشنائی راه بشریت پیش آورده و بکار میگیرد.
به خاطر داشته باشید که یک انسان محکم و درستکار ،به تنهائی ،بیش از
هزاران مؤمن و مت ّدین کور ،موجب درد و عذاب شیطان است.
اندکی دانش به کار گرفته در عمل ،برخوردار از ارجحیتی بینهایت واالتر بر
دانشی ست که دست نخورده و ساکن است.
اگر دانشتان رهنمودی برای درک ارزشها ومحرّ کی برای رهائی از اسارت و
بردگی ما ّدیات نباشد ،هرگز به سریر حقیقت نزدیک نخواهید شد.
اگر دانشتان وسیله ای برای ارتقاء به ماورای ضعف و قدم نهادن به آنسوی
ّ
حق
فالکت و سیه روزی انسانها نباشد ،و اگر هادی "دیگری" در مسیر
نگردد ،شما در واقع انسانی ناچیز هستید و کم بها و حقیر...وتا روز قیامت
نیز اینچنین باقی خواهید ماند...
گفته های خرد و عنوان شده از زبان خردمندان را بیاموزید ودر زندگی خود
بکار گیرید ...تجربه کنید ،ولی نه با عنوان نمودنشان با آب و تابی تص ّنعی و
نمایشی برای جلب توّ جه و فروش فخر...چرا که تکرار نمودن آنچه که درک
نشده ،دارای اعتباری بیش از بهای خری با بار کتاب نیست...
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