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این عالم خانۀ خداست و فرش وی زمین است و چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و تو از عجایب این، غافل که 

 بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد. ،خانه

یر خود بدان که مردم بی هنر، مادام بی سود باشد، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد؛ نه خود را سود کند و نه غ

 :جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود؛ چنان که گفته اند را؛

 «بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را، اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد صحبت هیچ کس را به کار نیاید.»

، که زاد و بودشان و ریشۀ وجودشان در خاک اینجاست، یکسان اند و در چشم میهن، همۀ فرزندان این آب و خاک

 هیچ رنگ و نژاد و لهجه و گویش و زبانی به دیدۀ این مادر بر دیگری برتری ندارد.

ی اش هنگامی بود که بازی او، مطالعه و تحقیق، فریادهای کودکانه اش، بحث و مناظره با دیگر شاگردان و شاداب

 پیوسته دربارۀ جهان و آنچه در اطرافش می گذشت، تفکر می کرد. کرد و پاسخ دلخواهش را می یافت.ل می مسئله ای را ح

 سیمرد! خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده است. ابل یدرآمد که ا یاز گوشۀ صومعه آواز

 دد؟چادر او گرزهرۀ آن بود که گرد  یزهره ندارد که گرد او گردد. دزد را ک

پس داده است خداوند علیم به آدمی آنچه صلاح دین و دنیای او در آنهاست و منع کرده است از آدمی، دانستن 

 امری چند را که در شأن و طاقت او نیست دانستن آنها؛ مانند امور آینده و آنچه در دل های مردم است و مانند اینها.
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  موفق و پیروز باشید.

 

�����
��������	
���





