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به مورچه و کوچکی جثّه ی آن بنگر که چگونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشه ی انسان درک 

نمی شود. او دانه ها را به النه ی خود می برد و در جایگاه ویژه نگه می دارد. از شگفت انگیزترین 

 .پرندگان در آفرینش طاووس است که خداوند آن را در استوارترین شکل بیافرید

 

کشور ما، ایران همواره سرزمین سپند فّر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. ایرانیان با دیگر 

آری میهن شکوهمند ما، این خاستگاه  مردمان، پیوسته به مردی و داد و دانایی رفتار می کرده اند.

بخردان ودانایان و روشن رایان، این کانون روشنی و راستی ، این کشور مردان گرد، یالن پر دل، 

 سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان برمی افرازیم.

 

شاگرد بی اعتنا به درخواست استاد، او را رها کرد و کوشید در کارگاه خود، برای رقابت با استاد 

 ها را بسازد، اما لعاب هیچ یک از کوزه ها زیبا وشفاف از کار درنیامد.مرغوب ترین کوزه 

 

زندگی کردن به یادگیری اصول و روشهایی نیاز دارد. زندگی یک سفر است. مدّت این سفر برای عدّه 

 ای کم و برای عدّه ای دیگر طوالنی و پر فراز و نشیب است. 

 

بامداد، برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز کردی وقتی جوالهه ای به وزارت رسیده بود. هر روز 

 و تنها در آنجا شدی و ساعتی در آنجا بودی. پس برون آمدی و به نزدیک امیر رفتی.

 

 

 موفق باشید.                                                                                               
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