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صالحه واهب واصل

سخنان ارزنده
دوستان و هموطنان عزیز سالم
سخنان ارزندۀ را از صفحات مختلف انترنت گردآوری نموده بودم ،خواستم با شما شریک سازم
حکیمی را پرسیدند :بیخبری بهتر است یا
فراموشی؟
گفت :فراموشی
پرسیدند :چرا؟
گفت :فراموشی گناه ذهن است ولی بی
خبری گناه دل
به یاد داشته باشیم که فخری باالتر از
خردمندی ،فقری سخت تر از نادانی و
عبادتی واال تر از تفکر نیست .ثروتمند
واقعی کسیست که در وجودش صاحب
چیزی باشد که آنرا نتوان با پول خرید.
به دانای گفتند :چگونه میتوان به میزان
عقل کسی پی برد؟
پاسخ داد :از حرف های که بیان میکند ،کلماتی که استفاده میکند و قضاوت های که بیرون میدهد.
پرسیدند :اگر چیزی نگفت چی؟
با لبخندی پاسخ داد :هیچ کس تا حال آنقدر عاقل نبوده که همیشه سکوت کند.
حکیمی چنین می فرماید:
همیشه بیاد داشته باشیم که همیشه اندکی حقیقت در پس شوخی کردن ،اندکی آگاهی پشت هر نمیدانم ،اندکی احساسپشت هر مهم نیست و اندکی درد پشت هر خوب استم وجود دارد.
انسان های بزرگ دو دل میداشته باشند یکی دلی که درد می کشد و پنهان است و یکی دلی که میخندد و آشکار است.بد نیست اگر بدانیم که انسان های بزرگ خود را نه گم میکنند و نه پیدا بلکه آنها خود شانرا می سازند و آباد میکنند.
-یک میلیون حقیقت را در مغز خود انباشتن و از آن چشم پوشیدن نشانۀ باسواد بودن نه بلکه بیسوادی مطلق است.
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از حکیمی پرسیدند :بهترین فضیلت ها کدام است؟
گفت :آنکه از جهلت دانا و آگاه باشی.
پرسیدند :ریشۀ شکست بر چه استوار است؟
پاسخ داد :گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ،از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .گذشته را
بازنگری کنیم ،مرور زمان به خودی خود بسیاری اشتباهات مارا در قالب تجربه به ماتصویر میکند.
پرسیدند :آیا اندیشه و سنجش دلیل موفقیت شده میتواند؟
پاسخ داد :بلی اندیشه پروازگر است جایی فرودش آور که زیبایی خانه دارد ولی سنجش را در زاویۀ قرار ده که
مساوات اضالعش بر دیگران همسطح به نظر آید.
بدان  -زمانیکه ایجاد راه نو را در درون خویش احساس کردی پا به راهی خواهی گذاشت که پیشتر برای رسیدن بهآن هدف سعی و تالش کرده بودی.
اگر كسي پیوسته دستور كارش این باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تیم بداند ،غیر قابل اعتماد بودن خود راثابت می كند.
قابل اعتماد بودن چیزی فراتر از پذیرش مسؤولیت است که باید با قضاوت درست و بیطرفانه همراه باشد.با گفتن بدیهای دیگران ،همواره سادگی نارسی و بی اعتمادی به نفس خویش را تثبیت میکنیمهر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت تا عشق بیشتری به شما و نیز به دیگران بورزند -دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر عمل عکس العملی در قبال دارد ” پس بر این باور باشید !همه کردار ما چه خوب و چه زشت ،بی بازگشت نخواهد بود
دوست مثل پول  ،بدست آوردنش آسان و نگهداشتنش مشکل است.
اشخاص دوستان را در خلوت توبیخ و در مالءعام تحسین میکنند .نادانان جهت فضل فروشی خویش برعکس.خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید ،بشنوید ،و احساس کنید .تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شمابوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید.
حاصل بحث با نادان دو چیز است :یکی از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ،به افکار پوچ و بیارزش
اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ،بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشیعاشقانه کنیم
باران  ،سبب بیداری و تحرک خاک گشته آنرا شکوفا می سازد ،خرد هم به خودی خود پدید نمی آید زمان بس درازمی خواهد و روان تشنه به باران دانائی
از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند .اکثر افراد چیزی را در دیگران می پسندند که
خود به آنها امانت می دهند  :خودشان را ،تفسیر و برداشت خودشان را از او ،عالقۀ خود شانرا ،وصف خود شانرا
از ارسطو پرسیدند بهترین سخن كدام است؟

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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پاسخ گفت  :آنچه موافق عقل باشد.
گفتند :پس از آن چیست؟
گفت :سخني كه شنونده بپذیرد.
گفتند :بعد از آن چه؟
گفت :سخنی كه از سرانجام آن اطمینان داشته باشیم كه ضرری متوجه ما نخواهد ساخت
گفتند :بعد از آن چیست؟
گفت :اگر سخن یكی از این سه شرط را نداشته باشد از صدای چهارپایان پست تر است.

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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