
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲الی وج ۰۲دوشنبه                                           ناتور رحمانی        

.... الفبای زندگی   
 

باش ، بهأی آنرا بدان و برای حصول آن بی هراس مبارزه کن ، برای  آزاد منش –آ 

و بخاطر داشته باش که آزادی با بی بندوباری کلی  آزادی ديگران احترام بگزار 

 . فاصله دارد 

ده ، به انسانهای بزرگ ، به آنهای که قلب و روح شان آگناحترام داشته باش  –ا 

است ، آنهای که جهان را برای بهتربودن تغييرميدهند  به انسان و انسانيت ازعشق 

 . ، آنهای که معنای خوب بودن را می فهمند 

، به عشق ، به صداقت ، به انسانيت ، به خودت ، درناباوری باور داشته باش  –ب 

 . ردد با ارزش بی معنا ميگ به خجسته گی ها مفاهيم  

مثل ابر ، مثل باران ، مثل يک درخت ُپرثمر ، بگزار ديگران از  پربارباش –پ 

  .وبخاطر بسپارند که درسايه لطف تو راحت بوده اند حاصل تو بهره مند شوند ، 

داشته باش ، غرور و خودپسندی زنگارآيينه روحست ، آز آنها دوری  تواضع –ت 

 . ُپرميوه سربرزمين گزارد ، نه بيد عرعر  که شاخ   گزين و فروتن باش ،

، در قول و قرار ، عقيده وراه خويش ثابت قدم و استوار باش ، ثابت قدم باش  –ث 

به نيمه راه هم نمی رسند ، آدم مصمم را توفان  که آدمهای متردد و هردم خيال

 . حوادث هم نمی تواند مذبذب بسازد 
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، برای ابراز حقيقت هميشه جسارت داشته باش ، با الماس ديدگان جسور باش  –ج 

نگين چشم دشمنان خوبيت ، انسانيت و صداقت را  راستگويت ، مثل يک قهرمان 

در ذهن با جسارت  بشکن ، بخاطرداشته باش که ترسو هرلحظه ميميرد ، وتو 

 بشريت زنده ميمانی 

طر اندکی منفعت چکمه ليس و متملق مشو ، که ، هيچگاه بخاچاپلوس مباش –چ 

تورا می بندد ، ُچپ مباش ، درين هنگامه ستم ودرد اين خصيصه زبان حقيقت گوی 

 انسان درمانده و اسير برای ، ظلم و استبداد ، که مرگ و بدبختی يگانه ارمغانيست 

کن ، حنجره درد تمام ُچپ بودن و تملق ارباب ستم را گفتن گناهست ، فرياد  ،

 . فرياد کن حقيقت را ، آزادی را  ی  ستمديده شو ، آدمها

، حسادت و تنگ نظری زهريست بکام شادی ها ، به داشته های حسود مباش  –ح 

ه های خود شاد ، قانع وراضی تو نميشوند ، به داشت ديگران رشک مبر ، که از آن 

دل حسود تنگ است ،  «ان الغرميگردد که آدم حسود ازچاق شدن ديگر »باش 

 . وقتی دل تنگ باشد ، جهان تنگ است 

خوب و خجسته باش ، بزرگترين خوبی ها ، خدمتگار مردم بودن است ،  –خ 

خجستگی درپاک  »و بينوايان بهترين خوبی هاست دستگيری وياری از نيازمندان 

اين را هميشه بخاطر  « ی ساختن سيالب خونکردن قطره اشک است ، نه درجار

 .  داشته باش 

دل بزرگ داشته باش ، که دلهای بزرک جايگاه عشق و محبت اند ، وقتی دل  –د 

نفرت وکينه باقی نمی ماند ، آنگاهست که آدمها با شق گرديد ، جای برای   آگنده ازع

دل تنگ  ميسازند ، کينه همساز  دل بزرگ شان محبت ميکارند ، و پيوند ها را محکم

، مگر درمورد دشمنان ميهن و مردم نفرت داشتن را است و نفرت بار می آورد 

                                                             .                                                         فراموش مکن 



ر زشت پاک کن ، ذهن آيينه روحست ، اين آبگينه هرچه پاکتر و ذهن را از افکا –ذ 

خواستنی تر و قشنگ تر ميشود ، برای پرورش ذهن ندگی  زيباتر جلوه کند ، ز

 . روشن و آگاه کوشا باش 

راستی پيشه کن تا رستگار باشی ، بدان که منزل دروغ کوتاه است ، کژپندار و  –ر 

تو با راستی و صداقت به رستگاری ميرسی ، گرچه  ت استدروغگوی دشمن حقيق

مضيقه باشی ، انديشه مکن جامعه سفله پرور و دروغ پرست بتو بد برسد و در   در

. و راست بگوی ، حتا اگر تلخ و درد ناک باشد ، چون گم نگردد کسی از راه راست 

ری پديد مياورد ، که زشت زود رنج و زشت خوی مباش ، دلخوری خودخو –ز 

و دربين مردم خالی از انتقاد و در اجتماع را درقبال دارد ، زندگی کردن  یخوي

در صدد رفع  نکوهش نميتواند باشد ، بخاطر اين انگيزه ها زود رنج مباش ، بلکه 

 . نقيصه ها باش ، شکيبايی تو را دوست داشتنی تر و زيباتر جلوه ميدهد 

م عجول و رف نگر باش ، سطحی پندار و بی مالحظه بودن در امور ، کار مردژ –ژ 

گزارد ، دقيق در مسايل جای برای اشتباه و افسوس نمی  بی تفاوت است ، ژرفنگری

 . و منفعت ببار آرد آرامش  بودن درکارها

 سنجيده سخن گوی ، زبان معرف شخصيت است و پيام آور دوستی ها و صلح –س 

ت ، رنجش ، جدال و حرکت نمايد ، موجب کدور، اگر زبان با زشتی و ناسنجيده 

  «نگردد  دوست دشمن  پس سنجيده سخن گوی تا »مصيبت ميگردد 

شريف باش ، شرافت تبلور وجدان پاک و اراده راستين است ، شرافت  –ش 

شرف را بی بهأ و ملوث مساز ، شرفباخته ها گوهرسفته يست گران بهأ ، گوهر

 . دشمن تمام مفاهيم بلندباال استند ، از جمع آنها مباش 

ر استبداد ، صالبت داشته باش ، مثل صخره ، مثل سنگ ، برای شکستن ديوا –ص 

بگزار صالبت انديشه ات زهره دشمن بترکاند ، بگزار  برای پاره نمون زنجيراستعمار

 . بلندترين قله ها در مقابل صالبت تو سرفرود آورند 



ضدی مباش ، ضديت بخاطر ابراز عقيده منفی کجروی و خودخواهی است ،  –ض 

ونظرخواهی در  تبادل افکار مفکوره غلط ، نمودن د ، تصحيح که راه بجای نمی بر

 . امور گاهی مفيد و سازنده واقع ميگردد 

طرب انگيز باش ، شاد کردن دل ديگران هنر ارزنده است ، با صدا و سيمای  –ط 

گل خنده بشکفد ، زندگی راحت تر و قشنگتر بشاش انجمن آرا باش ، درآنجا که 

 . جلوه ميکند 

لهاست ، سنج باش ، آدم ظريف و شخص خوش مشرب صياد دظريف و نکته  –ظ 

از موجوديت انسان های ظريف ، ، اين انگيزه در جذب دلهای مشتاق بی بديل است

 .  آيينه ترشرويی ها و گرفتگی ها از صد جا ميشکند 

و بياموزان ، علم چراغ رهنما و اساس بِه زيستی است ، تو در علم بياموز  – ع 

ببينی ، تو در وجود خود و جهان هستی را  پرتو و فروغ علم ميتوانی حقانيت  

از زيبا تميز روشنايی علم ميتوانی خوب را از بد ، راست را از دروغ و زشت را  

 . دهی ، علم همان پديده يست که معنويت را ُپربار ميسازد 

، بخاطر داشته باش صادقانه ست، زشت ترين عادت در غياب گفتن اغيبت مکن –غ 

، مثل دشمن زبون ازعقب شهامت تو را صحه ميگزاردو آيينه وار روبرو گفتن 

 . خنجر مزن 

فرشته باش ، يعنی تو ميتوانی با پندار نيک ، گفتار نيک و کردار نيک فرشته  –ف 

، آتش بدخواهی هايت مسوزان و همه نيکويی ها را در خصال گردی ، شيطان مباش 

 . شيطان اين وابسته به اراده خودت است که فرشته باشی يا 

، برای هرپديده پسنديده و زيبا قدر قايل شو ، قدر انسانيت و قدرشناس باش –ق 

آنکه قدر سيب نداند ،  »محبت را بديده قدر بنگر  انسانهای بزرگ را بدان ، اندک 

   «نبيند  باغ را



ا ، کج انديش مباش ، زيرا کج انديش به کجراه ميرود ، و با انديشه های نازيب –ک 

کج انديش مسموم زهر انديشه خويش است و جهان هر مثبت را منفی می انگارد ، 

 .  را زهرآگين ميسازد 

تو را  علم و هنر ،گهربارباش ، پزيرش خجسته گی ها ، تو را گهربار ميسازد  –گ 

ُپربار مينمايد ، گهر آفرينش در بارش انديشه های تست ،  شبيه ابرهای آبستن باران

 . ببار بيدريغانه ببار 

لجوج مباش ، مسايل با منطق و استدالل حل ميگردد ، وبرهان حقانيت انديشه  –ل 

بی خرديست ، لجاجت  محقق جلوه دادن مفکوره غلطتو را ميرساند ، لجاجت بخاطر 

ضعيف شود گپ به نزاع  ضعف منطق است ، و وقتی پای استدالل بلنگد و منطق 

 . ميکشد 

مرتجع مباش ، کهنه پرستی و انجماد فکری دليل بزرگ پسگرايست ، تو درقرن  –م 

تجدد چگونه ميتوانی با افکار پوسيده وخرافی با تمدن و  وسطا زيست نداری ، پس

 . نه رجعت به قهقرا  خواهی ضديت نمايی ، خرد مولد آگاهی وترقی است 

نبيل باش ، دانايی و هوشياری مستلزم نجابت وشرافت است ، بدان آنکه  –ن 

که با هوشياری شرافت اش را معامله ميکند ، داناست ولی نانجيب شبيه کسی است 

 . دگار نخواهد بود کودن و جاهل هرگز سازنده و مان

و اصالت مشو ،  با وقاحت وبی شرمی منکر حقانيت ، صداقتوقيح مباش ،  –و 

 . دروغ مگو و خاک بچشم مردم مزن  بی حيايیحق را پايمال مکن ،  با  گستاخانه

هادی باش ، يک رهنمای مدبر وکاردان ، رهروان را بی هراس به منزل مقصود  –ه 

، ميسازد ، وای اگر هادی خود گمکرده راه باشد را سعادتمند  ميرساند ، و ملتی

 . آنگاه قومی را به ُبن بست و خواری ميکشاند 



يکرنک باش ، بی ريا و صادقانه با ديگران مراوده داشته باش ، رنگبازی و  –ي 

آسمان صاف ،  و هميشه برنده نيست ، مثل راستی ، مثلترفند راه بجای نمی برد ،

  . مثل آب زالل ، پاک ، روشن و پسنديده باش

 
  (از جمع پراگنده ها )                

      
      

 
 

 


