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 پیشگفتار
این نوشتاردستاورد بيست و پنج سال نگاا،  بررسای  آوماون و ونادگی مان در      
ویستگاههای گوناگون با آدمهای دارای باورهای گوناگون می باشاد هاه بدسات    

من  را درآن خانواد، ودوستان و دانشجویان ارجمند گردآوری و انگيز، گستردن 
 ایجاد هرد.

 سپاس او همه و پيشکش به همه
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 .برای من آشکارشد، هه خوگرفتن با خرد پيوند وارون دارد 

 نه بایستگی وندگی همباودی کرهی یک آرمان ویژ، به فرد نيست ونوی 
 هرانسان است.

 .برای وندگی وااتر  درمغز باید دگرگونی برپا داشت نه درخيابانها 

 ستند نيایش نمی هنند ونکه خواهش می هنند.گروهی اوآدمها ه 

 .اگراودستمایه ای هيچی ندانيم خيلی بهتراست تا اینکه هم بدانيم 

        بازور چاون هارهاای     هرچناد به ژرفاای آدمهاا نمای شاود پای بارد
 باورنکردنی هرآدمی سرچشمه ی آوادی اش می باشد.

 خودسااری ومانی دریافته می شود هه هنگامی هستی  توانگر باشی. 

    بزرگ بودن هراندیشه ای به پيگيری هردن آن دردیرباو نيسات ونکاه
 به آسود، شدن اوآن است.

  ودمان شک هنيم   آنگا، نخست درخجنبيدن استشک هردن به چم
 .بجنبيمتا او خودمان 

 .جهان آرایی به چم هما وردی درباوی بدست آوردن فرمانروایی است 

 ی ویژ، نيستند. انبوهی اوهارهای سودمند گاهی خردمندانه 

 باه چام    خاود چم هم اندیشی و بيشماری  ودر آوادی درهمبودگا، به
 خودسااری است.

     گماان یااو، را درساتی و     هنگاميکه دیرومانی دریااو، هاا بماانيم بای
 راستی می بينيم.

  اوهاربدآدمها شگفت ود، نمی شوم تنها شگفت آوراست چرا خودشان
 او هارشان شگفت ود، نمی شوند.
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 ستی همان بت پرستی است.جا، پر 

 .یگانه تراووی سنجش و داورهارهای ما هاميابی و پيرووی ما نيست 

     ،هرآدمی نيمه تاریکی دارد هه تنها خودش می داناد وهيچگاا، دیاد
 نمی شود.

 .خند، درست  خند، ای است هه آخرین فردی باشيم بخندیم 

  ری می جور دیگ اگرخدا ميخواست آدمها تنها پيروی هورهورانه هنند
 آفریدشان.

          ،سرود، خوب سرود، ای اسات هاه نيااو باه روشان سااوی سارایند
 نداشته باشد.

   درجهان امرووهشوردار هم داریم ولی دلباخته هشورداری هردن ویااد
 است.

 .شورش ومانی اروشمند می شود هه دادگر  ستمگر شود 

 .هردار بد هرانسانی برآمد، اوباور بد اوست 

 پذیرا هستند ولی به خارج او نادانی خود نه. برخی به نادانی خودشان 

 .ميزان آدمی گری به توانایی اندیشه بستگی دارد 

    او هسيکه آبشخور خوراهی اش باورهای دینی اش هسات بایاد دوری
 هرد.

      باید راستينگی  واژ، ها را دگرگون هند آنگا، مای بينايم هاه واژ، هاا
 راستينگی را دگرگون هردند.

 ش را در چارچوب نوش ميزنند.بسياری هستند هه ني 

 .چشم بندی آسان است ولی را، خرد را بستن سخت است 
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      دلباخته  دلباختگی را می آفریند و دلبرهماان دلبااختگی اسات هاه
 دلباخته را آفرید،.

       اگرما می توانيم خود را هوچک بشاماریم و یاا بازرگ بپناداریم ایان
 نشانه توانگری ماست نه ناتوانی ما.

 وشمندی آدمها بر وون اندیشه ی آنهاست.نابخردی و ار 

      اندیشيدن به پليدی و نيکویی برتراواندیشيدن باه خاوب و باد اسات
چونکه انداو، در پليادی و نيکاویی  سانجيدن اسات و در خاوب باد       

 ویژگی است.

         انداو، ی بی خاردی آدمهاا را او وابساتگی باه هارهاشاون مای شاود
 دریافت.

 آدمهاست  نه برای تااختن بار    مهروروی بی چون و چرا برای ساختن
 آدمها.

  :نيستند ولی -2هستند گرچه نيستند -0درجهان دو جورآدمی هست
 هستند.

 .هيچ پایبندی نيست هه هرپایان تلخی سرآغاو شيرینی داشته باشد 

    انداو، بی خردی به دانایی این است هه هرچه دانایی اندک باشاد بای
 خردی گسترد، تر.

 را، برو نه با پا. دررا، دلدادگی هم با مغز 

 .چونکه یکی را بدست آوردیم تاش هنيم خودمان را او دست ندهيم 
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    اروشمند ندیدن نفهميدن نيست  چه بسا نفهميدن بای اروش باودن
 باشد.

   .با دید نادرست  نادرستی دید همدیگر نشویم 

 .برخی داستان وندگی دراوی دارند  ولی وندگی داستانی هوتا، دارند 

 انها ماای شااود فهميااد هااه اینجااا خاموشاای نيساات وانگااه  اوگورساات
 فراموشيست.

 .بدی گذشت ومان دروندگی این است هه سخنانت هم پير می شوند 

 .وندگی با دید باو  باو خود نادرستی دید است 

   داستان وندگييمان را دراندو، وندگی هوتا، نکنيم وانگه اندو، ونادگی
 را در داستان وندگی هوتا، هنيم.

 آدمی گری  خوب بودن است. بایسته 

 .،وندگی  راوی است گشود 

 .آدمی گری  پاسخگویی است 

 .مهروروی  داد وستد برابر نيست 

 .دلباختگی او سرنياو همانند فرومایگی است 

 .برخی دربيداری دچار بختک می شوند 

   ،آوادی به چم رهایی او چشمداشت اوآوادی است نه آوادی چشم بارا
 بودن.

 و، به نيرنگ نزدیک تراست تا با یک تن.پيمان بستن با گر 

      شگفتا به چهر، ها ! گاهی همدل نيستيم ولی همادردی مای هنايم
 گاهی همدردیم ولی همدلی نمی هنيم.!
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  من باوردیگران را پاس نميدارم  چون انبوهی او باورها درست نيستند
 ولی برخی هارهای آدمها درنگ هردنی است.

 د، بودن با وندگی هاردن نااهمگون   وندگی به چم یکدم پيش است ون
 است چون وندگی درومان ووند، بودن درجا است.

 .آغاو، ترس  نادانی است ولی ساد، اندیشی به آن پایداری می بخشد 

      ،سوواندن برخی هتابها آنسان هه پيداست چه بساا جفاا باه ویساتگا
 باشد ولی سراسرمهربانی به جهان مردمی است.

 هنيم داوری نباشيم هه خاود باز، ور    درداوری هردن دیگران هوشش
 ردیف آغاوینش هستيم.

   هنگامی هه می گوئيم آوادی رویه و بام دارد بدرستی ميزان سانجش
 ما گستر، اندیشه ی ماست.

   فراموش نکنيم نخست آدمی گری با اروش است آنگا، نرواسی  جادا
 او این باوماند، اش جانوری است.

 یگر چم آشنا را نميفهمد و در اگر هسی به چشم خودش بيگانه شد د
 چشم دیگران نخواهد  بود.

       گاهی مردن برخی اوآدمها یکسان اسات باا ساوختن چنادین هتااب
 نایاب.

       هنگاميکه بی دادگری خوگرفته شاود بای شاک بکاربساتن دادگاری
 می شود. نگار،

  ندارد  چيازی هام هاه آوماود، شاد     چگونگی هه آومون نشد، ترس، 
 ترس ندارد.
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  نشد، است هرهه درختی هاشت خودش اوسایه آن بهر، پيمانی بسته
 برداری هند  با اروش سایه ای است هه ایجاد شد،.

  وندگی چشم برا، بودن نيست هه من نگرانش باشم وندگی پویاست و
 من هم انگيز، اش.

 دروغ را راست نپنداریم و راسات را   گا،وندگی آسان می شود اگرهيچ
 هم بی گمان نپذیریم.

 برخی او را، نان به باور ميرسند و برخای هام او را، بااور     دراین جهان
 به نان.

 .اوخودگذشتگان جاویدان می شوند ولی نابودگران نيست شوند، اند 

    ميزان آوادهامی فرمانروایان با نادانی مردم پيوند آشاکارا دارد وميازان
 آوادهامی مردم با وور فرمانروایان پيوند وارون دارد.

  ترس دروغينشان دليری راستين دارند ولی مردان به ونان به انداو، ی
 انداو، ی دليری دروغينشان ترس راستين دارند.

    اگراودیرباوتوانایی گزینش به ناگزیری گزینش دگرگون شاود بایساته
 ی ناگزیری دگرگون می شود به فرجام توانایی.

 .بزرگی و هوچکی آرمان به جایگا، و گوشه دید ما پيوند دارد 
 گام نخست را برداشتن است ولای هامياابی در گاام دوم را    داوری در

 درست گذاشتن است.

   آدم خردمنااد تنهااا یااک دور، نااابخردی اوآدم نااابخرد جلااوتر اساات
 سرانجام هر چه تندتراین دور، را پشت سر بگذاریم.
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     بهين گزینی درخویش هنيم چون دو نما داریم: نماای نخسات آنچاه
 نچه می بودی دیدی.می دیدی می بودی نمای دیگر آ

 روی باودریافت هنند، است ناه دسات بساته ی     هه با آومون آموختم
 تاخت و تاوی و نه دست باو ایستادگی.

   سيا، یا سفيد بودن خوب است چون چيستی آواد شایسته پشاتيبانی
 .است را دارند ولی یکسان انگاری بدرد نخور و ترسناک

 م.او خوگرفتن بگریزیم نه به گریختن خوبگيری 

    دلادادگی بااه چاام گاازینش نابودیسات  تااه مانااد، اش سااهش هااای
 نابخردانه است.

  پندار، ی آوادی درهمبودگا، ومانی ژرف دریافت می شود هه ونان آن
 همبودگا، درتنگنا گذاشته شد، باشند.

 رسوائی اش بيشتراو نبودن با آنهاست. گاهی همرنگ انبو، مردم بودن 

 اهيم بتاوانيم اسات ناه اینکاه آن     آوادی به چم آن چيزی را هه ميخو
 چيزی را هه ميتوانيم بخواهيم باشد.

 .گروهی بودن همسان هودک بودن است 

 برگزیدن گزینش است  گزینش نکردن هم گزینه است. اگر 

 .یاو، ها برای خردمند وهراست ولی برای بی خرد پادوهر 

       هسيکه او دین همچون باودارند، پدافنادی اساتفاد، هارد بای گماان
 برای پدافند نداشته. چيزی

         هردروغی دردیرباو نازد ناادان  راسات سازاوار پشاتيبانی نماود پيادا
 ميکند.
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 .اگراوتاریکی بترسی  تنها دلخوش ميشوی به روشنایی 

 .چه بهتر بود هه دربایستگی ها آدمی گری هم بایسته می شد 

  است. گردچه بسا جهان سمير، سرراست باشد  ولی بی گمان وندگی 

 جزایمان  خرد را هم ودایش می هند.تهيدستی ب 

 .تاآنجاهه پيداست اندو، هم با آگاهی اوميان برداشته می شود 

 .هيچ آسای دستنویسی جاودانی نيست 

 .تکرارهر چيزی می شود گزینش چه بسا گمراهی 

 .خوردن فریب هوش آسان تر او فریب چشم است 

    مای  دانش جهان آرایی دروغ نيست چه بسا دروغگوها جهاان آرایای
 هنند.

 بگویند.ن دروغين می توانند دروغهای رک تنها فرمانروایا 

       ،هسيکه خودخوا، درراساتگویی باشاد  پار سارآغاودروغ و پایاان را
 است.

 .توانایی هرآدمی به چارچوب هوشش بستگی دارد 

  برای هميشه نمی شود خرد آدمها را اودریافت درستی و راستی بسته
 نگه داشت.

 و منش است. آدم راستين به چم خرد 

 .اگر چيزی برای سنجش نباشد بی گمان ژرفای هوش هاهش ميابد 

 .تنها با فریاد راستينگی خاموشی نمایان  می شود 

 .وندگيمان را درومان دیگران تبا، نکنيم 

 .،تاریخ برای درک چگونگی اهنون است  نه چراغ را، آیند 
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 .داوری روشن پر او مرگ بيشتر است 

  نه درسخن آشکار.راستگویی درهردار است 

 .پدیدآوردن آدمی گری با پدیدآوردن آدم جدایی ویادی دارند 

 .درگا، فراخوروندگی هنيم نه در جایگا، فراخور 

   انجام دادن هاردرست درومان نادرست و هار نادرست درومان درسات
 هردو هوتاهی است.

       چيزی را هه با ترس بپذیریم بی گماان رووی بادون تارس رهاا مای
 هنيم.

 اوچيزیکه خودمان گزینش نکردیم پشتيبانی نکنيم. ،گاهيچ 

 .سخت ترین جنگ  جنگ بين خرد و دل است 

 .برای آدمهای ناتوان فردا همين امروو است هه دیروو رخ داد، است 

 .دیوانه ی فزون خواهی نشانه ی فزون خوا، دیوانه است 

 .وبان ومان را ناپيدا و ومان وبان را هارآمد می هند 

 اوجهان آرایی دور شاود تاه ماناد، اش نيرناگ بااوی       اگر نيک خویی
 است.

 .ابزارستم گاهی وور است و گاهی ور 

 .دليری به چم بی باهی دردگرگونی است 

 .درد هوچک با آغاودرد بزرگترفراموش نمی شود 
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 بد اگردستانت را ببندد  پاهایت را بااو مای گاذارد و همچناين      آسای
 وارونه.

 ه شمارمی آید و گاهی رو به پيشرفت.گذشت ومان گاهی وندگانی ب 

  نيکویی نيکوست است هرچند اگرناساوگاری چون بد برای شناساندن
 نداشته باشد.

   هرومان به وارون خواست درونی ام هاری را با انبو، مردم انجاام دادم
 ومانی دیگرآگا، شدم آن هار او ریشه نادرست بود.

     ساتی و راساتی   فرووان دنبال درستی و راساتی اسات ولای خاود در
 نيست.

     ،چهل سال وندگانی هشتاد سال هارآومایی وندگی نيسات  تنهاا وناد
 بودن است.

      هنگامی هه سرما خوردم ومستان رو دشانام نادادم چاون سساتی او
 خودم بود.

 .پرند، ای هه ویاد درهابوک بود، آوادی برایش هراس انگيز است 

    هام  شکست آغاوگرپيرووی نيست  شکست شکست اسات و پيارووی
 پيرووی.

 .نادانی ندانستن نيست  نميخواهم بدانم است 

 .آدمها تنها درمرگ بهر، مساوی دارند 

 .دروغ هرچه بزرگتر باشد باور پذیرتراست ولی ویرانگرتر 

 .خردمندی هم با پژوهش اگرآبياری نشود می خشکد 

 .پنداررا با خرد بسنجيم نه اینکه خرد را با پنداربرابرسنجی هنيم 
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 ست و بزرگترین دشمن انسان هوش اوست.بزرگترین دو 

 .او هيچ چيز نمی ترسم بجز مردن آدمی گری در هستی ام 

 .تنها برای آرام هردن آوای درونمان به دیگران یاری نرسانيم 

   آرمان بزرگ را با گامهای هوچک و آرمان هوچک را با گامهای بازرگ
 برداریم.

      سات  هيچکر دشمنش را دوسات نادارد پار هايچکر را ویااد دو
 نداشته باش.

 .خوارداشتن دیگران به چم برگزیدن جایگا، خودمان است 

 .آیند، فروندانمان او گذشته پدرانمان جدا نيست 

 .برای وندگی بهترنادانيمان را با هوشمان ساوش دهيم 

 .ناتوانی به چم نمی خواهم است نه نمی توانم 

   نی وندگی بدون تندخویی به چم باوررا خودی و آدمی گاری را همگاا
 هنيم.

 .بی گمان جنگ های آیند،  جنگ بين خردمندی و یاو، ها است 

 .برای دانستگی باید هوش داشت و برای هوش هم باید خرد داشت 

 .بينش هه داشته باشی نياو به داوری دیگران نداری 

 .همه ی دروغ ها باورهردنی هستند هرچند برای یکدم 

 ه ها است.دور و نزدیکی آدمها به جدایيها نيست به اندیش 

 .آدمکش راستين هسی است هه لبخندی را بکشد 

 .اروش آدمها به اندیشه است نه به ویبایی ون نه به دارایی مرد 
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    باوگو هردن درستی و راستی بی شک بيزاری ایجاد می هناد هرچناد
 گذرا.

 .درپيکار وندگی سمير، پایان هميشه جابجا می شود 

 وبانها ساختند.  چم ها را دو هستن دواژ، ها هميشه بودن 

 .نسک ترسناهترین دشمن و بهترین دوست آدمها است 

  فراورد، اش بيزاری است. مهروروی ویاد 

 .هنگامی هه خانه ویران است هيچ چراغی به خانه روا نيست 

 .برای شناخت خود  روومان را با شبمان سنجش هنيم 

 .آدم خردمند  آگا، است هه نابخرد است تاهنون 

 دلباختگی به بردگی گرفتن دارند. آدمهای یاو، پذیر 

    آدم هوچااک درجااای باازرگ و آدم باازرگ درجااای هوچااک هااردو
 ویرانگرند.

 .،هررفتن و آمدنی چندبار دراندیشه  بود، هه یک بارهارهردی شد 

 ن یافته ای نمی تواند دلخوا، همگان باشد.اماهردگرگونی س 

 ن دلباختگی و دانش به چم مرگ استوندگی بدو. 
 باید ترک هرد. تنها شناختد برخی را نبای 

  و رفتنشان همزماان درونادگی   برخی آمدن  وبرخی رفتن و آمدنشان
 می شود.آغاوما 

   گاهی برای وندگی بهتر باید یک گوش و یک چشم خود را بسته نگاه
 داشت.
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   آدمها دو چهر، دارند  یک نگار، نزد ما و یک نگار، او خودشان پايش
 خودشان.

  ها دگرگون هنيم  انداو، دردیادگان ایجااد مای    چگونگی را دراندیشه
 شود.

 .تنگنای اندیشه دیگران  مرو وندگی من نيست 

 .ساوندگی به چم بایستگی درآمووش و گزینش در پرورش است 

     اگر وندگی ویژ، ای را گزینش نکنيم  وندگی ماا را برگزیاد، گازینش
 نميکند.

 د آنگا، آدمی.اگراندیشه هایت با گفتارت و گفتارت با هردارت یکی ش 

 .تا آواد اندیشه نکنيم آواد وندگی نخواهيم هرد 

         وندگی خوب به چم بشناسايم آنچاه داریام ناه بشاماریم آنچاه مای
 شناسيم.

 .پایان هرروو می تواند پایان جهان هرآدمی باشد 

 .وندگی تهی بی آرش به چم مرگ با چشم باو است 

 .نياو به دریافته شدن داشته باشيم نه به دید، شدن 

      همانگونه هه می توانيم ویبایی را دریافت هنايم  مای تاوانيم جادا او
 رفتاررا هم درست انگاری هنيم.

 همتراو با دانش بی خرد است. ترسش بی دانش تهی مغز 

 خند، هودک است.  بهترین آهنگ جهان هستی 

 .دیروو را ارج می نهم  درامروو وندگی می هنم و به فردا اميدوارم 

 ه رنج ندادن هم هست.نکا رنج نبردن نيست وخت شدن  تنهنيک ب 
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      هوچک بودن جا برای  بزرگ شدن دارد ولای بازرگ باودن هميشاه
 بزرگ ماندن ندار،.

 دهی هنيم نه فراخورگز.امانن  جدایيها را به فراخور دل سبرای ماند 

  راستينگی  نماد درستی وراستی است ولی درستی وراستی ویرساخت
 راستينگی است.

 و نادانی آدم است ولی خود باوری او آگاهی آدم است.خود فریبی ا 

 .آدمها برای یادگيری گاهی بجزاندیشيدن به پنداشت هم نياو دارند 

 .شایستگی را ما می آفرینيم و به آن پندار، می دهيم 

 .آرایش بيرون دیدنيست ولی آرایش درون شنيدنيست 

 .برای شناخت من  باید شناخت من را هم شناخت 

  باشد. دلواپر نبودن سکوتی است هه او کترسناسکوت 

 .ترس دشمن هوشمندی است 

 .آدم وند، به چم داوری هوش و دليری گفتگو 

 .با مهروروی جهان هوچک می شود و دل بزرگ 

   وندگی راستين به چم راستينگی را بپذیریم و به راستينه باور داشاته
 باشيم.

 ونی آگاشته شد،.درتاریخ پيوند های پنداری ماندگارتراوپيوند های خ 

       نه اورفتنها اندوهگين باش نه او آمادنها شاادمان چاون ونادگی گارد
 است.

 .هود، هرهسی را به ناگزیرباید پاسداشت نه به گفتار 
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  بياادادگری بااه چاام شااماری سااتمدید،  نگهبااان پاسااخگو وشااماری
 پاسخوردربرابر ستمدید،.

 .برخودمان چير، شویم تا دیگران برما چير، نشدند 

 يرون پيش او آرامش درون پنداری بيش نيست.آرامش ب 

   سرانجام درداوری هردنشان خوبيهایمان را او یاد ميبرند و بادیهایمان
 را دوبار، گویی می هنند.

    وین پر دروغ چوپان هم ناپيدا شد، چون گرگها رام شادن و ساگها
 سرهش.

 .ترس اودشمن راستگو همتراودوست دورو است 

 ندیشه است.هوتا، بگویم سرنوشت به چم ا 

 یادمان باشد درستی و راستی سوای اودیدگا، من و تو هميشه هست 

 .برای باوداشتن او واهشتن هر هاری گمان را سودمند نپنداشتم 

 .با چشم سر  سربينی و با چشم دل دل 

 .نيک بختی درندارد هه دنبال هليدش بگردیم 

         جای ما هيچ جا خالی نيسات  جاای ماا هماان جائيسات هاه خاود
 يم و هستيم.خواست

   چه با خوشنودی دم فروببندیم چه به خاموشی خوشنود باشايم  درد
 تنها با فریاد شناخته ميشود.
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 .وندگی به چم اندیشه است  هرسال نو  اندیشه ی نو 

 .گوش شنوا  آوای اندیشه آدمهای آرام را بلند می شنود 

 .آدمها آنچه دراندیشه ات هستند  نيستند 

 ایدارپر او خرد درآدم نابخردی است.نيرومندترین نيروی پ 

        ساخن  هميشه راستی و درساتی باا هسايکه وورمناد اسات و خاوب    
 نيست. می گوید

 .او آدمهایی هه خودشان راسنجش نمی هنند باید ترسيد 

   داشته ها و نداشته ها برایند خواسته هاست و نخواسته ها هم برایناد
 ندانسته هاست.

 د نوآفرینی را نادید، گرفت.نی نبایامابرای نگهداری اوهرس 

   هميشه چيزهای خوب جاهایی بودند هه بسياری جستجو هردن ولای
 بکارنبردن.

 .تا ومانيکه بزرگسالی را نشناختيم او هودهی بيرون نيایيم 

    هاری هه درومان وندگانی هارایی نداشت  درومان مرگ هام نخواهاد
 داشت.

 .هيچ چيز برسرشت و خوی نيک برتری ندارد 

 با خرد آدمها همکاری دارند نه پيکار. سهش ها 

 دتوانگری فرمانروا بستگی به بی خردی تود، دار. 

   اگرسرنوشت به اندیشيدن باشد  را، نرفته را سخت و فردای نياماد، را
 بخت نپنداریم.
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      ،شاید بيدادمندی باشد ولی هميشه نخستين هاا و واپساين هاا دیاد
 می شوند.

  پر هميشه باو نگهداریم.چشمهای هوش به خواب نياو ندارند 

 .خودستایی پنهان درچارچوب فروتنی همان دو رویی است 

 .بزرگترین یافته هرآدمی  پی بردن او گماردگيش برروی ومين است 

   داشتن توانایی باوساوی هار سختی است ولی توانایی سنجش ساخت
 تراست.

 .تنها وندانی هه هليدش دست خودمان است   وندان اندیشه است 

   گنجایش دانایی نيست  دریافت نادانی است.دانش 

 .با هنار گذاشتن خرد سنجش گر جشن دیگران سوگواری ما می شود 

 .نام و نشانمان را او باورهایمان جدا هنيم تا دگرگونی را دریافت هنيم 

 .نسک وندگی را باید با چند سان خواند  نه چند بار 

 .هوش بسته شد،  اندیشه گندید، پدید می آورد 

 سااری پنداری به چم دربرابر پایبندانی اندیشه دیگران  پشتيبان خود
 اندیشه خود باشيم.

 .نگهبان اندیشه هم باید آواد، باشد 

  برای نگهداری جایگا، خوب دراندیشه دیگران نباید پافشاری بيخردانه
 داشت.

       جااای شااوربختی دارد هااه درنمااای اماارووین بياادارولی دردرون
 رووگارسنگ خوابيد،.

www.takbook.com



 

19  
 

 

 اندیشه های ناپایدار
 

 ه شدن  تک ویستن و تک باودن نيسات  تنهاا فراماوش نکاردن      یگان
 است.

 .هميشه هوشش هردم چاله های درون هوشم را با یاو، ها پرنکنم 

    شاید آرامش من با هماوایی با تو باشد ولی رشد من با نپاذیرفتن هار
 چيزی او تو بدست می آید.

 .اگررووی باورم با هينه ام یکی شد شرمند، آدمی گری ام 

 شمار بيشتری با مردم باشند ولی بيشاينه چرایای سازاواری      چه بسا
 نيست.

    دانه پيراسته نشد، ساوش و برابری   ميو، ای خواهد داد بناام جفاا و
 نابرابری.

 .جهاندار خوب  هسی است هه درخواست باونشستگی وود هنگام هند 

   چون تنها وندگانی بدون باوپرداخت است پر تنها پيش آمد ونادگی
 ندهيم. را او دست

 .نادانی من  دووخ سووند، را می ساود 

 .بدانيم تنها چيزی هه پایان ندارد دانستن است 

 .آشکارا همه آدم هستيم ولی درنهان آدم بودن سخت است 
 .چه بسا آرمان نهایی دلدادگی یکی شدن باشد 

 .اگر درست دریافته شود وندگی می تواند جشن باشد 

 .خوشبختی را، است نه آرمان 

 سان دگرگونی درونی سنجش خویش است. بهترین 

 .برای درآمدن به هرجایی هم خرد هم سهش را با خود ببریم 
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 .تنها چيزی هه نمی شود به هسی پيشکش هرد  آوادی است 

 .اگرتنها برای خودت می خواهی وندگی هنی  پنهانی وندگی هن 

 آنچاه خواساتند    گا،یگران گمان هردند بودم ولی هيچچه بسا آنچه د
 دم.نش

   تنها با برپایی دادگری  پيوستگی هنجارهای رفتاری نيکو فراگير مای
 شود.

 .نخستين نشانه آوادی این است هه با مغز خودمان اندیشه  هنيم 

 .،ارویابی اندیشه های همگانی روش خوبی است ولی درومانی هوتا 

 .ما تنها هدیوردل خودمان هستيم   دیگر هيچ 

 يم.گاهی اوخودمان هم  پووش بخواه 

 .تنها خبری هه دروغ نيست  خبرمرگ است 

 .فریب اودرون باور به بيرون می آید 

 .درستی و راستی هميشه بود، و هست تنها باید هویدا شوند 

     با ناهمراهان اندیشه هایم دشمنی نمی هنم چون برای اندیشاه هاایم
 چرایی دارم.

 .بدانيم هه هوشمان هم به گردگيری پياپی نياو دارد 

 سته آدمها هرانمندترباشد آوادیشان بيشتر است.هرچه خوا 

 .هيچ هارجدای اومنش  درست انگاشته نمی شود 

    پاذیری  پيوند فریب خوردن با باور هردن سرراسات اسات هرچاه باور
 تراست.آسانبيشتر باشد فریب خوردن 

 .آدم بودن درگرو، ساد، است ولی آدم ماندن درتنهایی سخت است 
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  داریم و ومانی داشته هایمان ما را.ومانی ما داشته هایمان را 

 یم وبی خردی به چام انجاام   نادانی به چم اندیشه نکنيم ولی انجام بد
 اندیشه هينم. سپربدیم 

   شاود   درستی و راستی چيزیست هه هيچ چند و چون دیگاری نمای
 برایش انگاشت.

 .با چار، اندیشی سرنوشت همرا، ماست نه پشت سر و نه جلو تر او ما 

 باید دشمنی سخت هرد چون به پذیرش وودگذر نياو دارد.با بيخرد ن 

 .شایسته است ناهمسانی آدم وجانور گاهی درباوهرد لغزشها باشد 

 .هيچ رخدادی را برپایه باورمان گزار، نکنيم 

 .هاميابی من می خواهم هاست نه باوگویی من می توانم ها 

 د.گستاخی و وارستگی خدادادی نيستند ونکه به دست آمد،  هستن 

 .اروش پيشکش  بزرگی دهند، و گيرند، آنرا نمایان ميکند 

 .هم رنگ مردم و هم رنگ من  نه تنها همرنگ مردم 

 .گمان به چم چيزی هه با خرد ناساوگار باشد 

 .سخت است هه درگرو، خودت باشی  ولی باش 

 .سنگدل ها ترسوتراو دیگران هستند تنها دیرترآشکار می شود 

 ن با لغزشهای ماا ایان اسات هاه ماا تنهاا       ناهمسانی لغزشهای دیگرا
 توانایی داریم دربار، لغزشهای دیگران سخن بگویيم.

 .هررا، رفته ای را آومون نکن چون را، دوری نخواهی رفت 

 اگرروشن بينانه به ناساوگاری بين خودو دیگران نگا، هنيم ناساوگاری 

 نمی بينيم تنها دیدگا، ناهمگون است.      
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 ر  همکاری هنايم چاون در همکااری مهاار هام      بجای وارسی همدیگ
 هست.

    این چرخه ردنکردنی است هه هودک دیروو ميانسال اماروو وانگارهاه
 هودک فرداست پر دوراندیشی هنيم.!

 .چه بسا اشویی را تاریخ اشو ساخته است 

 .هرآدمی می تواند بجای یک تن یک اندیشه  باشد 

 يدستی را پرورش گروهی هه به خواب گمراهی گرفتاراست فرهنگ ته
 می دهد.

   ومانی هه بکار برد، می شود برای داوری دیگران  به ومان رسيدن باه
 آرمان افزود، می شود.

        هنگامی به چيزی سهش داشاتاری پيادا هاردی باه پيشاينيان هام
 اندیشه هن.

 .اگر ویاد به ناخوشی اندیشه هنيد خوشی فراموش می شود 

  ساياری فرماانروایی نمای    اگرمردم جهان یک دم اندیشه می هردناد ب
 هردند.

 .اگرنبودیم و درنبودنمان دگرگونی پدید نيامد  همان بهتر هه نباشيم 

 .آوادی ولی ومانيکه بفهمی هه ترس  پنداری بيش نيست 

   فراخ منشی همان اندیشه روشن نيست چه بسا هنش اندیشه روشان
 است.

 .ریشه ی گمان دانستن  درژرفترین رویه نادانی است 

  بنياد به هسی دادن همان دورویی است.اميد بی 
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 .دردام دید، با هوش می افتيم و در دام هوش با چشم 

 .هليد وندان اندیشه  خواستن دگرگونی است 

 .با دل اندیشه نکنيم و با چشم داوری نکنيم 

 .ترسو نباشيم و چيزی بگوئيم هه همه می دانند ولی نمی گویند 

 وند، بساوند. واژ، های مرد، نمی توانند واژ، های 

 .هيچ راوی برایت آشکارا نمی شود بجزاوراواروشمندتر باشی 

 د  نگذاشتم خاموشم هنندخيلی جاها گذاشتم فراموشم هنن. 

 .نکوهش نادان هوچک شماری ونکوهش دانا ارج گذاری درپی دارد 

   چون پيش آمدن آروو نشدنی نيست پر درگزینش آروو باریک باين
 باشيم.

 ی سویه  تاریخ است.تنها داورداور و ب 

 .تنها دربيکاری به دلدادگی اندیشه نکنيم 

        گاهی پشت سرمان را نگا، هنايم چاه بساا چيزهاایی را ببينايم هاه
 وندگيمان را ساد، ترمی هند.

 .فریاد آوادی خواهی بيرون او ميهن همتر او ناسپاسی نيست 

 .دربرابر بيدادگری دم فرو بردن هوشمندی نيست 

 ا نباشيم تاوان نفهمی دیگران رو هم باید بدیم.اگردرآگا، هردن هوش 

 .خاموشی بيجا او گيرایی آدم می هاهد 

   من چهل سال را یکبار وندگی هردم ولی برخی یک سال را چهل باار
 وندگی هردن.
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        فرهنگ پاس نداشتن هود، ونهاا را نمای تاوان جااودانی هارد چاون
 نرواسی نمی شناسد. فرگشت

  هرانه دید بی هران داشت.برای پرواو دربی هران باید 

 .آیند، آغاو شد، واميد به آیند، به چم هوشش است 

 .ومان به چم اهنون و جا به چم همين جا پر وندگی به چم همين 

 .هيچگونه باودارند، ای با آروو برگرفته نشد، است 

      آمووش می بينيم و یاد می گيریم  گاهی با لغازش وگااهی باا فریاب
 خوردن.

 ه فرجام نيک نخواهد رسيد.هيچکر با روش بد ب 

     سرشت آدمی ومانی خودسااری پيدا می هند هه بجاای یااو، اوخارد
 استفاد، شود.

 .نخست ریشه گندید، گيا، را دربياوریم آنگا، دانه گل را بکاریم 

 .با یک دارو بيماریهای جدا او هم درمان نمی شوند 

 یای  هيچگا، به بخت پایبندی نداشتم چون بخت به چم هيچ چيز چرا
 همه چيز است.

 .دلباختگی یکجا بودنی می شود ولی بخش هردنی نمی شود 

 .وندگی آرمانی پيدا هردنی نيست به راستی هه باید آفریدش 

   .برای چيرگی برهوش باید نخست بردل چيرگی پيدا هرد 

 .هرباوری هه خریدار و فروشند، دارد هااست نه باور 

 وی آفرید، های دیگر شد، اند.برخی او آفرید، های وااپایه تاراجگرآبر 

 .تاش هنيم ندانسته شایسته چيزی نشویم 
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 .هوش ون می تواند خورشيد گيتی افروو باشد 

 .بی خردی به چم ایستادن فراروی خرد دیگران است 

 .دانایی بز، به شمارآورد، می شود اگرفرمانروا نادان باشد 

  پنهانی است.ميزان پاسداشتن اگر به ميزان دارایی باشد دشنام دادن 

 .ستمدیدگی او روی ترس  سزاواری را او ستمدید، می گيرد 

    پشيمان نمی شوی اگریک بار به همه چيز برای دگرگاونی درونادگی
 ات به دید، گمان نگا، هنی.

 .اگردوستت دارم را ویاد دردل نگه دارید مایه گندیدگی دل می شود 

 .دوستی دردل است و دشمنی درسر 

 پيدا هردنی. شادی آفریدنی است نه 

 .اندیشيدن همانند باورداشتن نيست هه با تهيدستی بلرود 

 .پيروو راستين هسی است هه درپيکار با خودش پيروو شود 

 .اگرنمی توانيد دیدگاهتان را دگرگون هنيد دست هم جابجا شوید 

        آدم پيشرفته هم گااهی بارای بارآورد، هاردن نياوهاای بنياادی اش   
 می تواند سرهش شود.

 ن اندو، سرآغاو هوشياری شاید نباشد ولی سرآغاو هوشياری پایان پایا
 اندو، خواهد بود.

 .نسک می خوانم هه خيلی چيزها را خودم آومون نکنم 

 .واژ، آدمی گری ميان واژ، های توانمند و داشتاری اوميان می رود 

 .تا ومانی هه خودت را نرهانی نمی توانی دیگران را برها نی 
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 د ولی مغز نگهبان هم می خواهد.دل درنمی خواه 

      پاسخ پرسشهای خودمان بدست خودماان ساخت تراوپاساخ دیگاران
 است.

   .همه چيزدرجدایی ویاد تير، و تار می شودهرچند دلدادگی باشد 

 .بسياری دنبال ما می آیند هه پشت پا بزنند 

 .اندیشه ی پاک دل پاک می ساود 

 ندن آن.هاردانش  پذیرش یا رد دستمایه است نه استوا 

 .او دشمن روبرو نترس گاهی اودوست پشت سرت بترس 

 داوری هردن دیگران آشکارا پرهيزهار و درنهان اهریمن نباشيم. در 

    شاید نتوان آدم مرد، ای را وند، هرد ولی می توان مرد، آدمای گاری
 را وند، هرد.

 .هميشه خودم را با گذشته خودم هم سنجی هردم 

 دانی برتری می دهم.تاوان دانایی را برپاداش نا 

 .شمارگوسفندان هه ویاد شود گرگها آغاو به وایيدن می هنند 

  آواد هه باشی می توان دلباخته شد و هنگامی هه دلباخته شدی نمی
 توان آواد شد.

   اندیشه آوادی اوآوادی اندیشه نيست ولی آوادی اندیشه اواندیشاه ای
 آواد است.

  و فریاد ووری .باید بيمناک بود اوترس خاموشی گزینشی 

 .رووی خواهدرسيد هه هرهر تاوان نفهمی خودش را خودش بپرداود 

 .اگروندگييمان را گردانندگی نکنيم  وندگی ما را گردانش می هند 
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 .ههنگی جامه اوههنگی باور وااتر است 

 .با دیگران هم خودمان باشيم 

 .خرد به چم ندیدن بی خرد 

 پيداهردن. وندگی با انگيز، به چم با آگاهی هم آرش 

  مرگ. آسایها تار تارتنک نيست برای نمونه آساهمه 

 .جانستانمان را دلدادگی برگزینيم 

 .بردگی ون برابراست با پستی مرد 

     بزرگی را بدانيم بهتراست تا انداو، را  چون اناداو، را دیگاران نمایاان
 ميکنند.

 .اگربجز پول چيزدیگری نداشتی بسيار تهيدستی 

  دادن دیگران آنها را او نياوشون آگا، می هنند.رآواگروهی اومردم با 

 .همرا، جهان باشيم نه هماورد جهان 

 .ای دریغا گفتن  هميشه او سرپشيمانی نيست 

 .به تاریخی باید باليد هه پاسخگوی ومان اهنون باشد 

 .درد ویاد آدمها را بی درد می هند 

  آئاين  بدستشکنی بی آرش و ارجمندی فردید هنگامی رسوایی آسا 
 گذار او بين برود  تبا، هاری و ناهمسانی بایسته می شود.

 .آسا باید نشان دهند، خواست همگانی مردم باشد 

 .هرگونه چاپلوسی نشان دهند، سرشت پليد است 

 .بی خردی به چم دهان باو و هوش بسته است 
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  آدمها دارای دوسرشت هستند گاهی نخستين را دوم و گاهی دومی را
 نخست نشان می دهند.

  بگذاریمباشد هه دل را درخرد  نگذاریمخرد را دردل. 

 .برای هاميابی روش را تغيير دهيم نه آرمان را 

 .تو اندیشه هن تا دیگران بفهمند وند، ای 

 .دروغ او نياو بيرون است نه او آوای درون 

 .دوستدارتان را ستایش هنيد ولی ستایشگران را دوست نداشته باشيد 

 ی دارند.ترسو ها تنها آوای بلند 

 .رشک وروی به چم نمی خواهم خودم باشم است 

   پنداررا می شود با دانش روشن ساوی هرد ولی دانش را نمی شود باا
 گمان بيان هرد.

       ميهن پرستی به چم دلباختگی به سود ماردم اسات ناه باه آبشاخور
 مردم.

 .جوش و خروش گروهی را در نزد سودجویان هشوردار نمایان نکنيم 

 ه سرپرستانش پندار دانستن پاسخ همه پرسش ها را درهمبودگاهی ه
 داشته باشند  اندیشه بی ارج است.

 .ميو، هارآومایی را پيش او گندید، شدن بچينيم 

 .خوگرفتن مایه وندانی شدن اندیشه می شود 

 .درآیند، هارهای ما داوری می شوند نه نياهان ما 

     بودهاا  برای پيراستن رویادادهای جهاان راساتينگی را پيشامرگ یاد
 نکنيم.
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        مردم فریبی به چام نداشاتن پذیرشانامه او ساوی ماردم و ارجمناد
 نبودن است.

  .شایدی مهارهردار هست ولی شایدی مهاراندیشه هردن ناشدنی است 

   هنگامی هه هوش هران مند شد چشم ها نابينا و گوش ها ناشنوا مای
 شوند.

 نيست. آن چيزی هه با خرد همخوانی نداشته باشد  پنداشتی بيش 

 .آرامش درون را پيشمرگ آسایش بيرون نکنيم 

 .با دلدادگی دریافت نياو هنيم نه با برداشت نياودلباختگی هنيم 

 .برای هوشياری  گذشته دلگيرهنند، ام را فراموش می هنم 

 .برای جهان نخستين شدن  نخست جهانی شدن را یاد بگيریم 

 .برای انگيز، دادن باید دگرگونی جایگا، داد 

 ا، هاميابی  دگرگونيهاای چاونی هوچاک باه دگرگونيهاای همای       درر
 بزرگ دگرگون می شوند.

 .آمووشی هه پرسش نداشته باشد بی گمان پرورش هم نخواهد داشت 

 .خوشی دست انداوی درخوشی دیگران خواری است 

 .خودت را بشناسی دیگران شناخته خواهند شد 

 .یاو، ها تنها مغز های پوسيد، را گرفتارمی هند 

 رهنگ شناخت دیگران با شناخت فرهنگ دیگران پدید می آید.ف 

        وندگی بایسته است نوشته شاود بجاای اینکاه خواناد، شاود چونکاه
 سرانجام خواند، می شود.

 .اندیشه ناهمگون به چم آدم دیگرگون است نه دشمن 
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 .درپيشکاری وندگی باشيم نه سرشت مرگ 

 با مغز  دل را آگا، و با دل  مغز را آرام هنيم. 

 .چون باور به نانم داشتم هيچگا، نان باورم را نخوردم 

     بی گمان ساختن روو دست ما نيست ولی ساختن رووگاار دسات ماا
 هست.

 .همبودگاهی هه مردانش هوچک باشند  ونانش خوارداشت می شوند 

 .پووش خواستن پيش او شکسته شدن باور سودمند است 

 و به رو .به آدمها مهربانی هن ولی به گستر، دید آدم ر 

 .فراموشکاری هوتاهترین بيماریست هه بلندترین پيامد را دارد 

 .تا هلون خرد باو نشود  هيچ هلونی باو نخواهد شد 

 .دوست را برگزینيم نه اینکه آومون هنيم 

 .انگيز، دلباخته بودن دردسترس بودن نباشد 

 .یادمان باشد سد درسدی ها  هم گذرا هستند 
 دیشاه هارد، انادپر مان هام باه اندیشاه        چون فرمانروایان به من ان

 فرمانروایی هستم.

       سرشت به چم آنچه خودم فکر ميکنم هساتم و آبارو باه چام آنچاه
 دیگران فکرميکنند هستم.

 .پشتکاربه چم چرایی نخست است نه چگونگی سپر 

 .بزرگترین باودارند، اندیشيدن اندوهگين بودن است 

 .ابزارهموندمان خردوروی باشد نه باور 
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 ی بيمااری هاراس انگيازی اسات هاه ميال دگرگاونی را هام         خوگير     
 می هند.

 .پيوند وناشویی باید شيو، وندگی باشد نه سر نوشت 

 .نفهميدن آغاو است نه پایان 

 .ون نادان به چم همبودگا، نادان ولی مرد دانا به چم همبودگا، توانا 

      نخست خاهسپاری باور ههنه سپر هویادا هاردن درساتی و راساتی
 ین .امروو

 .یاو، ها را، دو دلی را می بندد 

 د آدم وندگی هردن به چم روشهای ویادی بارای اندیشاه هاردن    نمان
 گزینش هنی.

 .وندگی اودلدادگی هوتاهتر است 

 .رویای بزرگ درهوش هوچک پی ریزی نخواهد شد 

 .اگرآمووگاردانا باشد به داوردادگرنياو نيست 

 .ميزان همه چيز درستی و راستی باشد نه ما 

 .اگرهندوهاو با اندیشه باریک بينی نباشد مغز تبا، می شود 

  د.یدید، می شوهرچه او فرمانرواها دور شوید ویباتر 

     ناهمگنی است ميان آدمها  بين نخست خرد سپر باناگ باا نخسات
 بانگ سپر خرد.

   شاید بهترباشد بينوایان با ویاد خوردن به چگونگی توانگران پی ببرناد
 خوردن به چگونگی بينوایان پی ببرند.تا توانگران با هم 
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     نمی خواهم آنسان هه پيداست بی آوار یا ستمدید، نماود پيادا هانم
 چون آدم هستم.

 .وندگانی را با سال و وندگی را با دم باید شمارش هرد 

 .اگرخودت نباشی بی گمان دیگران هم نخواهی شد 

      ته و چيزهای آشکاری را باید بپاذیریم همچاون ونادگی خاود خواسا
 مرگ نا خواسته.

 .سستی اندیشه مایه اوهارافتادن هوش می شود 

        با هر شکست تنها بيانش را جابجاا نکنايم چيانش را هام جاایگزین
 هنيم.

 .دنبال چرایی خردمندانه باش نه باور باوگفتی 

 .اوآنهایی نباشيم هه بترسيم گذشته مان را برای خودمان باوگو هنيم 

 دشاهی هرد.برهوش آواد اندیش نمی توان پا 

 .نادانی بيماری واگيرداری است 

 .پرسش هنی نادان گذرا هستی ولی پرسش نکنی هموار، نادانی 

 .پشتيبانی اوباورهای نادرست به چم دشمنی با نيک بختی 

 .آموخته های سودمند تنها او نسک نيست ونکه اووندگی هم هست 

 .هيچ چيز چرایی همه چيز نمی شود 

 م ها پویا نباشد آدمی گری جایی نخواهاد  اگرخرد و آوای درونی درآد
 داشت.

 .توانایی به چم با داوری گام برداشتن است 

 .رنج را بشناسيم نه رنج پذیر باشيم 
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 .ترس اویاو، ها و یاو، ها او ترس پدید می آیند 

 .وندگی ویبا دستاورد اندیشه ی ویباست 

 .هنگامی هه اروشها نادرست شوند  نادرست ها با اروش می شوند 

 .دوست داشتن خردمندانه نباید تکان خوردنی باشد 

 .هارساوی تن برهوش و هوش بر تن دوسویه است 

 .با وایش به جهان می آیی و با دگرگونی بزرگ ميشوی 

 .نادان دشمن ندارد 

 .بی آرمان هه باشی ابزارآماج دیگران می شوی 

 .آرنگ درسخن و خرد درهردارنمایان می شود 

 ابود می شوند.دلدادگی بميرد پيوندها ن 

 .او آدمی گری نيک نژادی پدید می آید 

 .جایگاهت پشت گرمی ات نباشد چون جاویدان نيست 

 .جهان تکرار نخواهد شد 

 .مهروروی هه بزور باشد جفا است 

 .اندیشه ی ووری سبک و ناپایدار است 

 .برای رسيدن به خوبی او بدیها باید گذر هرد 

 کشون.آدمها را با گيرایيشون بسنجيم نه دست 

 .وندگی اروش دارد پر به ندانستنش خوشنود نباشيم 

 .آگا، باشيم هه هرچيزی با شستشو تميز ميشود بجز مغز 

 .تکرارنادرستی ها  تاریخ را می ساود 

www.takbook.com



 

19  
 

 

 اندیشه های ناپایدار
 

     نسک خوب اندیشه نيست ونکه ابزاراندیشيدن است پار هشايار باه
 ابزارها باشيم.

 .آوادی و سامتی همانند هستند 

 .هيچ باوری ابدی نيست 

  چير، شدن برجهان آسانتراو چير، شدن برخود است اگراوخود تهی و
 او دیگران پر نباشيم.

 .آدم فرآراسته همه فروو، های خوب و بد است 

 .هوتاهترین را، به باوررسيدن دودلی است 

 .،برای دگرگونی بزرگ هار هوچک انجام بد 

 .با مرگ  شماری خاموش و شماری فراموش می شوند 

 ت به سوی فرهيختگی.آوادی  راهی اس 

 .به وبان آوری هاستی به چم پویایی است 

 .دلباختگی راستين به چم هارخردمندانه است 

 .با خرد دلباخته شوید و با دل دنبال هنيد 

 .برای ساختن جهان باید چهانی را خراب هنی 

 .درومان درست وندگی هنيم تا درومان درست بميریم 

 یک اندیشی ختم شود هراس انگياز  اندیشيدن اگراو نادانی آغاوو به تار
 است.

   شناخت شدنی شناختی باونمایی شد، نيست ونکه شناختی است هاه
 درست باشد.می رود گمان 

 .برای من انداو، شایستگی خردمند بودن است 
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     هسانيکه راهبند آوادی اندیشه می شوند بی گمان باه انگارگاان خاود
 باورندارند.

 .آدمی گری نرواسی نمی شناسد 

 شویم نه با رفتن. شادمانیهنيم با آمدن انگيزانند،  وششه 

 .گفتاری هه پسند مردمان باشد استواری همی درآن است 

 .دانش اندوخته او رسته مردمان نيست 

 .،گزینش هرد، پذیرش هن نه گزینش شد 

 .هاميابی دربچنگ آوردن نيست دراندیشيدن است 

 .ترس او دشمن راستگو همتراو دوست دورو است 

 ویستگا، آسان هردن پيدایش درون ماست.هار 

 .شادمان باش ولی با هوشی پویا 

 .یا ناموری یا آوادی 

     یک وندگانی ميگذرد تا بزرگ شوی و با یک لغازش ميشاود هوچاک
 شد.

 .با روبرو شدن با چالش برین شویم نه فروریخته 

 .برای داشتن همبودگا، دل آسود، باید آدم آسود، اندیشی بود 

 ودهامه ها او آگاهی مردم.خه ها می ترسند ومردم اوخودهام 

 .گاهی ما اوومان گذرمی هنيم و گاهی ومان او ما گذشت می هند 

 .ههنه های ریشه داررا برتاو، های پرشاخ و برگ برتری ميدهم 

 .دلدادگی آسيب گا،  نيست ونکه واژ، نيرومندی است 

 د اندیشه هرد نه پيروی هورهورانه.یاندیشه را با 
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  ابزار وندگی را داریم آرش وندگی را پيدا هنيم.اهنون هه 

 .جایی هه شادی وشادمانی نباشد مرگ وود هنگام ویاد است 
 .دربی نياوی  دلدادگی توانائی است 

 .بيم دادن ها پيش آمد خوب می شوند اگر نترسيم 

 .پشتيبانی بی اندیشه  دستاورد اندیشه دیگران است هشيار باشيم 

 شویم نه با گفتار. با دلباختگی همدم دیگران 

 .بيداری بکاریم نه بيدادی  داشته های ما برآیند هاشته های ماست 

 .دشمن من باورنادرست من است 

 .آدمها تنها درتاریکی مانند هم هستند 

 .خود خواهی به چم تو نمونه من باش 

 آفرینش گری نيست. درتکرار 

 .بزرگی را هدیه نمی دهند ونکه بدست می آورند 

  است اوبيرون ربود، نمی شود.شادی اودرون 

 .یکسان انگاری به ستم به چم شریک ستمگر است 

 .آسایش را برپيوستن به انگيز، پيوستن  برتری نمی دهم 

  هميشگی نيست. شيفته دشمن بودن 

 .هنگامی دراهنون وندگی هنيم مرگ بی آرش است 

 .هيچ دروغی با تکرار  راستينه نخواهد شد 

 اجدایی.دلباختگی جابجایی است نه ن 

 .خود را بهترببينيم تااینکه بهترخود را ببينيم 
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   آفرینش گری به چم بيرون او تنگناهای پنداری هم می شود اندیشاه
 هرد.

 .ندانستن بداست  بد دانستن بدتراست 

 .هروگی اواندیشه است سپر تن 

 .تاش هنيم مانند خودمان وندگی هنيم 

 .ون به چم نيک نژادی است نه بردگی 

 انمان باوگو هنيم نه اوچهر، شان.اوهوش دوست 

 .روشنایی با تاریکی دانسته می شود 

 .جهان سوم جائيست هه اندیشه نميکنی و پرسشی هم پيش نمی آید 

 سرشت و هوش و نمای آدمها هماهنگ نيست. گا،هيچ 

 .برای وندگی نوین باید آرووی نوین داشت 

 .تنها اندیشه آواد می تواند اوآوادی سخن بگوید 

 دانه نياو به پيچيد، باوگوهردن ندارد.سخن بخر 

 .ومانی باید سخن گفت هه توانایی سخن اودم فرو بستن بيشتر باشد 

 .رساترین بانگ هرداراست 

 .هنگامی هه هار ناپسند آواد باشد  آوادی هارناپسندی می شود 

 .اگرهوش آشفته شد  وبان دروغ خواهد گفت 

  م.نه برای هار وندگی هني برای وندگی هارهنيم 

 .جهان تو نگا، تو و جهان من نگا، من است 

 .هوش روشن ون به چم چراغ همبودگا، است 

 .فراخواست بزرگ بيشتربه گمان نزدیک است 
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 .هانون نگروروی همه مردم به آوای بلند است 

 .نخست باید بردگی را شناخت سپر دنبال آوادی گشت 

  دیگران باشد.دادوری بی داد به چم اروشهای ما ميزان داوری رفتار 

 .آوادی با گزینش  هم بدست می آید هم اوميان ميرود 

 .او فردا خوشم نمی آید چون امروو را ندارم 

 .آدم راستگو به سوگند نياو ندارد 

 .همه تنهائيم و می توانيم درتنهایی هم شریک شویم 

 .هرپرسشی را بپرسيم هرچند نابخردانه را 

 .سودمند هه باشی برجسته هم خواهی شد 

 ش هنيم خودمان باشيم تا دیگران هم خودشان باشند.تا 

 وور. و هوش آدمها با برهانيدن دگرگون می شود نه با ور 

 .وندگی پایداراست ولی تو دگرگون شو 

 نباش  هميشه خودت باش. یهيچ جا خود 

 سخت ترین پرسش را اوخودمان بپرسيم هه من هی هستم؟ 

 گهی هردن است.گذشته را وند، هردن به چم آیند، را مرد، آ 

 .هرچه به آدمها نزدیک ترميشوم او خودم دورترميشوم 

 .خوشی ها رو بخشش هنيم تا ناخوشی ها ما رو پار، پار،  نکنند 

    اگرآسا نتواند تهيدستی را ریشه هن نکند بی شک تهيدساتی آساا را
 می تواند.

 همتراست. ند، گنگ ترباشد نگهداری ریشه هاهرچه آی 

  برای آن وندگی می هنيد.برای چيزی بميرید هه 
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 .بزرگواری را نه می شود خرید نه می شود فروخت تنها باید ساخت 

 .خودخواهی پيش درآمد گستاخی است 

 .آدمها با اندیشه بزرگ می شوند نه با سال 

 .مهربان بودن می تواند یک گزینش باشد 

 .خودخواهی به چم تو بخواهی هه دیگران بخواهند 

  چاپلوس ویاد دارد.گرامی داشته شدن بيخودی 

 .فراموشی به چم مرگ به آهستگی 

 .باوررا با خرد بپذیریم نه با شور 

 .دانستن اندیشه آدمها را جایگزین شنيدن سخن آنها هنيم 

 .آومون می تواندهناراندیشه باشد نه جانشين و وارونه 

 .بزرگترین گنا، آدمها درنادانی ماندن است 

 یشه باو.خاموشی سودمند به چم دهن بسته و اند 

 .تنهایی آدمها اوآنجاست.هه ترسو هستند 

 .گوشه گيری برگزیدن نيست 

       هنگامی خودت را بارای خاودت باونماایی هنای دگرگاونی اش را در
 دیگران خواهی دید.

 .پيوند وناشویی هامروا به چم اوپيش به آرووهات رسيد، باشی 

 .هاميابی گرو، به دست فرد دروغ است 

 د ونکه با آمووش ترسو ساخته می شوند.آدمها ترسو واد، نمی شون 

 .آرمان دراندیشه است نه دید،  تا اندیشمندی نباشد آرمانی نيست 
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    دستاورد راستی و درستی با همتری نيست می شود  بخاش همتارین
 وود باورنيست.

     هشياربه خواسته هایمان باشيم چون هرآدمی بارای خاودش ونادگی
 می هند.

 ن اووندگی است.آرش وندگی نگا، من و دریافت م 

 .روش پدافندی دربرابرهوش و خرد به ناچاری شکست پذیر است 

 .آغاو، سنگدلی ترس است 

 .،برای برپایی آسودگی باید درستکاربود نه نيکخوا 

 دگرگونی بيش نيست. مرگ 

 .پنداشت با اندیشيدن باید باشد نه جای اندیشيدن 

 .داستان  فردا اواندو، امرووساخته می شود 

 باوساوی داشته باش سپر توان خرد، گيری. نخست یارای 

 .دوستی به چم مهروروی بدون چشمداشت 

 .دشمن هسی است هه خواسته یا ناخواسته به او بانگ جنگ هرد، ایم 

 .وندگی همين یکدم گذرا است 

 .جهان هشورداری به چم سود است 

      برای گوسفندی باید افسوس خورد هه پر اومارگش هام گارگ هام
 ستایشش هنند. اورا چوپان وهم سگ رمه

      مرم سااری راستين به چام روا برفرماانروایی شماربيشاتری اوماردم
 است هه این شمار بيشتر هم بيشينه بادوام نباشد.

 .بينوایی فرآورد، اندیشيدن تهيدستانه است 
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   چون یکی را پسندیدیم همبودهایش را نيک نبينيم نکوهش هنيم ناه
   .ستایش

 ا پی ریزی می شود.نام و نشان با برگزیدن ه 

 .برای شناخت باید هوش را او بند باورها وگرایشات گذشته پاک هرد 

 .را، آوادی او دوستی و دلدادگی می گذرد 

 .خيلی ها آدم هستند ولی برخی با نام آدم وندگی می هنند 

       ویبایی سنجه شناخته شد، ای ندارد بای چاون و چارا ویاری و هماا
 بيش است.

 یافتنی. دلدادگی ساختنی است نه 

 .گزینش درست به چم خردوروی با سهش است 

 .هار فراخویی آدمها ویردرآیش ومان و جا است 

 .چيزیکه نبودنش سهش نمی شود نمی تواند ویان داشته باشد 

    هنگامی هه خانه ات ویران است نمی توانی خانه همساایه ات را آبااد
 هنی.

 .گاهی همبودگا، به هنرمند بيش اومهندونياو دارد 

    هنرمندراستين هسی است هه ندیدنيهای همبودگاهش چاه خاوب و
 چه بدرا دیدنی هند.

 .هرسختی را با همياری می توان تاب آورد بجز دلتنگی 

 .نادانی او روی آگاهی هراس انگيزتراو نادانی تودگانه است 

 درون تو هست. دهرآنچه مال تو باش 

 .ریشه ی فرهنگ درست دراندیشه ی بينشورانه است 
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 تگی به دانستن اوگمان انگيزی پدید می آید.دلبس 

 .وندگيمان را برپایه نگا، هسانی هه نمی بينيم ساماندهی نکنيم 

      اگرومان آدمها را دگرگون هرد ماهم نگاهمان را باه آنهاا پابرجاا نگاه
 نداریم.

 .سرنوشت به چم چار، داری وندگيت دست خودت نيست می باشد 

  خوش باوری است.ریشه جهل و فساد درساد، اندیشی و 

 .سهش ها گاهی با دارایی دگرگون می شوند 

 .ميزان آدمی گری هردار است نه باور 

 .هسيکه فریادت را نداند خاموشی ات را نخواهد دانست 

 .باورهای ناهمگون مایه جدایی آدمهای با خرد نمی شوند 

 .هاميابی یا شکست تنها یک پيشامد بشمارمی آید 

 بزرگ نخواهيم شد. ا،گن هيچبا هوچک شمردن بزرگا 

    ما برای رنج هشيدن آفرید، نشدیم ونکه رنج را باوشناسيم تاا شاادی
 هنيم.

 .گاهی ریشه اندو، اروشمند دانستن داوری دیگران است 

 .دریافتن چيزی هه درما نيست دردیگری شدنی نيست 

 .آدمهای نيرومند مهربان و آدمهای ناتوان مهرخوا، هستند 

 استينگی دگرگون می شود.رویا تنها با دانش به ر 

 .دراین جهان هيچ پيش آمدی دوبار تکرار نخواهد شد 

 .،آماجگا، وندگی دراوای را، است نه انتهای را 

 .درستی و راستی پشت دستاویز هاست 
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 .بهترین را، شاد ویستن فراموشکاریست 

 .وندگانی تا تو بخواهی ویباست 

 .وااترین خواسته ی تود، درنادانی است 

 رتود،  خردمندی گذران وندگی است.خردمندی د 

 .وندگی آیينه رفتار توست 

 .همه ی بدشناسی ها اوگونه سخن آشکار است 

 .بسته به هم با سهش باشيم نه وود رنج 

 .وندگی ویبا می شود اگرویبایی را درچشمانمان رایج هنيم 

 .هرآنچه می شنویم همان نيست هه گفته شد، است 

 یگران را خراب نکنيم.با وندگی با آوای بلند وندگی د 

   آدم آواد شایسته است نه ناچار  پاسخگواست نه هارگزار  واهاوی مای
 هند نه تاب آوری.

 .نگران فردا نباش شاید شب دور و دراو باشد 

 .یادمان باشد آدمها توانایی هر هاری را دارند 

 .وندگی یکدم است نه روو است و نه سال 

 هی ندارند چاون راساتينگی   درپيدا هردن راستينگی گرایش ها جایگا
 بدون گرایشات هستند.

 .دگرگون شدن وفرگشت  بایسته و پيش نياو یکدیگر نيستند 

 .گاهی تنهایی به چم بيش او دیگران بدانی است 

 .مستمندی خوگيری می آورد نه توانگری و پایداری 

 منشی است. بهرووی دربزرگ 
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 .آگاهی اوهارهای نادرست بدست می آید 

  هنيم تا با شگفتی نميریم.یارا وندگی 

 .باهم وندگی هنيم  نه باهم بميریم 

 .ومانی بزرگ شد، ایم هه دشواریها هوچک شد، اند 

 .درستی و راستی هراندیشه ای نکته ی ناآشکارآن اندیشه است 

    وندگانی وورهوتا، و وندگانی توانگری بلند چون وور اوسساتی اسات و
 توانگری او توانایی.

  نمی توانی.تا ندانی بی گمان 

 .ریشه نبود خوشنودی آدمها نشناختن سرشت ادمی است 

   ونها می توانند مهربانی را به ميل  گرایش را به دلدادگی و دلبااختگی
 را به برهانيدن دگرگون هنند.

 .وندگی با خرد رود است و بی خرد مرداب 

 .تاش هن پرواو انگيز، ات باشد نه پرتاب 

 ایه می هنند.چگونگی وندگی را باورهای ما آر 

 تنها دل خودمان برای ما می تپد. فراموش نکنيم هه 

       جوانمردی نرواسی نمی شناسد چاون سرشات اسات ناه هيساتی و
 چيستی..

 .نبود ميانه روی سرآغاو ستم و ستمگری است 

     مينویی بودنی هه چون نداشتن آوادی درجهان بيارون بدسات بيایاد
 جایگا، یگانه آواد ندارد.

 راو بينش هور داشته باشی.نابينا باشی بهت 

www.takbook.com



 

61  
 

 

 اندیشه های ناپایدار
 

 .ناهمگون دوست داشته باشيم نه ناهمگون ها را 

 .آدمها دوگرو، هستند شماری وورآور و شماری وورمند 

     سخن تود، یکی است گسترانيدن فرهناگ نادرسات و ایساتادگی در
 برابر دگرگونی.

 .هرچه چنبر، فرمان روایی هوچکتر باشد گستر، آوادی گسترد، تر 

  اسات هاه وماين بخاوریم درفرهيختگای باشاد ناه در        اگرپيمان این
 فروپاشی.

 .نادانی هراس انگيزبه چم داد، های نادرست را درست پنداشتن است 

 .درستی و راستی افرید، نمی شود ونکه هویدا می شود 

 .فرهنگ درست وشاید نابکارهمبودگا،  سرشت را می ساود 

  می هند.آدم خردمند خودش را و بی خرد دیگران را گوشه نشين 

   اندیشااه ای هااه همبودگااا، نماای تواناادرد هناادبرهمبودگا، فرمااانروا      
 می شود نه آنچه می پذیرد.

 .دیرینگی هردستمایه ای چرایی پذیرش خردمندانه نيست 

   پيرووميدان این جهان هسی است هه بداند هه می داند هه می تواناد
 .اندبداند و بد

 یکی هست و یکی می باشد  خودهامگی  اواینکه درستی و راستی تنها
 ریشه می گيرد.

  چيساتی ات  باه  بيشترین چشمداشت اودیگران این است هه بخواهی
 پی ببرند.

 .ساد، باش تا مهارشدنی نشوی 
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 .اندیشه ای هه هميشه یک جوردریافت شود هارساو نيست 

 .خواسته فرمانروایان آروو داشتن تود، است 

 آرش است. دربيان درستی و راستی پایيدن خوشنودی بی 

 .بيشتربه ساختن اندیشه نياو است تا به پيرایش و آرایش آن 

 .اگرمی خواهی دید، شوی بيشتر ببين 

 .گوارایی خواب هم دربيداری دریافت می شود 

 .همبودگا، آواد به چم آغاو، دادستان است نه پيرو 

 .،اروش آوادی به آوادگيست نه آوادی دهند 

 و خودش خواهد ترسيد.هسيکه دیگران را می ترساند رووی ا 

 .باید به اندیشه ای دودل بود هه ژرفای ژرف دارد 

    راستينه ای هه اودید دشمنانمان دربار، ما هست دردیاد دوساتانمان
 نيست.

 .هيچکر بایستگی دیگری را نمی داند 

 .برای فراراوداوری شدن  دیگران را داوری می هنيم 

      مارد درآن   درهمبودگاهی هه ون هارساخت مرداناه انجاام مای دهاد
 نيست.

   را بارای دیگاران فاراهم     تارس  هسانی هه اومرگ می ترساند وميناه    
 می هنند.

 .خودرا دگرگون هنيم نه چهر، خود را 
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 .نترس مردم به چی می اندیشند بترس اگرمردم نياندیشند 

 .خوب و بد شدن آدمها بستگی به سود و ویان و چگونگی جایگا، دارد 

  آواد. هوش آواد سپر جهاننخست 

 .یاو، ها با دلشور، پيوند سرراست دارند 

 .آئينه رفتاردیگران نباشيم 

     وندگی دیگران را آراسته و وندگی خود را با هاساتی دیادن گمراهای
 بزرگيست.

 .ناشناخته  نادید، گرفته مان باشد نه پویيد، مان 

  ندیشی است تنها با همی او هم جدا.ا چار،ارج گذاری همان 

  نمی ميرد ولی رها می هند.دلدادگی درادمها 

 .سستی خرد است اگرتنهاپنداری درهرامری باشد 

 .پهنه دگرگونی سرنوشت همان پهنه جهان آرایی است 

 .من تنها برآیند گذشته هستم نه برد، آن 

 .هيچکر درآرووهایش همسود نمی خواهد 

 .باورمان را فروو، ای درخود ندانيم 

 ایيت.دارایيت به اروشت باشد نه اروشت به دار 

 .نيرویی هه برنادانی استوار باشد هراس انگيز است 

 .پاسخگو باش تا آواد باشی 

 .هردرب بسته ای نشانی درواو، ای را می دهد 

 .پنداریکایی  ترسش همتراو پندارگروهی است 
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   نخستين خانه رها اوجور فرمانروا نخستين ميخ به گاهوک فرمانرواهاا
 بود،.

 ست.همانندی آدمها درناهمگونی آنها 

 نباشد درمانگری اش بی اروش است. پایبند پزشکی هه به سوگندش 

 .تاریکی را باید دریافت و روشنایی را نگریست 

 درتوانایی باوشناختن است.جانورناهمگونی آدم او 

 .پيوند هوش پاک با دل پاک  چشم پاک است 

 .یکسان انگاری دربرابر ستم به چم هم سود ستمگر بودن است 

 را او بيرون نگا، هنيم. گاهی باورهایمان 

 .برای دریافت آوادی  دلدادگی هن 

 .هوشمان را با باوردیگران و باورمان را با هوش دیگران همسو نکنيم 

 .هيچکر را در تاریکی دوست نداشته باشيم 

 .پایندگی درخرد سخن سنج است نه دردرست انگار 

 اوی.برای وندگی بهتر خيلی چيزها را باید خاهسپاری هرد نه آشکارس 

 .نسک فردا امروو نوشته می شود شاید فردا خواند، ودریافته شود 

 .،آدم یاو، باور به چم هوش مرد، و تن وند 

 .درهوش هيچکر هيچ چيزیگانه ویژ، نخواهد بود 

 .شادی فراموش می شود ومانيکه غم بزرگ را با غم هوچک بشناسيم 

 .بزرگترین و استوارترین بت  بت هوش است 

 درست تکسااری بيشتری می شود.مردم سااری نا 

 .خواست به چم بایدبخردانه را برشایدنابخردانه برتری داد 
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 .افسوس به روویکه یادمان ها او اميدها با اروشتر شوند 

 .بيشترین ومان را با خودمان بگذارنيم 

    تاراو   آساان وندگی برای هسيکه دوستدارهشورداری نيسات دربيشاه
 همبودگا، است.

  دوست است نه فریاد دشمن.دشمنی  درخاموشی 

 .گاهی دربرابرخودمان هم اندیشه هنيم 

  دگرگونی به چم پرسشی را اوخودمان بپرسيم سپر همان پرسش را
 او دیگری.

 ..جهان سنگدل نيست  سنگدلی ما آنرا سنگدل ميکند 

 .بودن وندان نشانه دادگری نيست 

 ست.ا مرگ برای برخی او آدمها همچون وندگانی و هستی 

 ه دردل داریم برای ما می ماند  دیگر هيچ.هر آنچ 

 .دستاورد ودایش آوادی این جهانی بهرووی آن جهانی نيست 
 .ویاد، روی درارج نهادن  فرآوری ترس می هند 

 .چم و انداو، وندگی را مرگ به ما ميدهد 

    دگرگون هردن جهان یک تن سخت تراودگرگون هردن جهاان چناد
 تن است.

 توان شناساند نه با مردن. بهشت را با وندگی هردن می 

 .بزرگتراوبداشتمان باشيم 

 .وندگی تنها درگردهمایی نيست  جداشدن هم هست 

 .مغزمرهزوندانی است هوچک با پيرامونی بزرگ 
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 .بهترین را، رهایی او فشاراندیشه  دودلی است 

 .بهتر وندگی هنيم نه بيشتر 

 .تاش هنيم چهر، مان را چيستی و هيستی ببخشيم 

 ت ومان  برخی پيرمی شوند برخی رشد می هنند.با گذش 

       دشمنان ما هم دشمن دارند  هميشه دشامن دشامن ماا دوسات ماا
 نيست.

 .سایه یاو، ها با پيشرفت دانش همرنگ می شود 

 .هيچکر اوجایگا، توانایی دروغ نمی گوید 

 .آرامش هردرباری بستگی به آسایش مردمش دارد 

 .دلباختگی به چم من بشود ما 

 ایيکه با اوآن خود خواستن آغاوشاوند باا دشانام باه پایاان      دوستی ه
 ميرسد.

 .گاهی جنگيدن دشمن را تواناتر می هند 

 .وندگانی برخی آدمها با مرگ به پایان نمی رسد 

 .درهمبودگا، نادانان بانگ خرد سست است و یاو، بلند 

   .یاو، ها اوارج نهادن به هرچيز بی اروش  هست می شوند 

 ت هه درتنهایی دریافت تنهایی نکند.آدم توانا هسی اس 

 . وندگی دردل است هه روی یکسان دارد نه درآسمانه 

 .هميشه شماربيشتر دنبال درستی و راستی نيست 

 .رشک به چم ارج گذاری به دیگری ولی ناخوشایند 

  را به آن ومان گذشته دگرگون نکنيم. اهنونبا رویگردانی این ومان 
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 ونی ندارد.دلباخته او دلبرچشمداشت دگرگ 

 ندید، ایم همانند نادانی است. گا،بيزاری اومردمی هه هيچ 

 .همه آدمها می توانند داشته هایی اووندگی ما باشند 

 دستوری نشود. یهشيارباشيم تا مهر پياپی بایستگ 

 .درستی و راستی را با چشم تنها هم می توان دید 

 .دوست داشتن پاسخگویی برپا می هند 

  پرستی به ميهن خواهی دگرگون می شود.با هم اندیشی  ميهن 

 .دگرگونی بنياد است نه نياو 

 .با روووندگی نگذرانيم با وندگی روو بگذرانيم 

 .نابينا تنها درشب راهنمای خوبی است نه درروو 

 .دستاورد پيمان شکنی درویژگان مرگ راستگویی در مردمان است 

 ندهيم. هاميابی امروورا با دستاویز هردن بهرووی فردا او دست 

 .یک بار بدانيم تا دیگر نتوانيم ندانيم 

 .خویگری بد است  خوگرفتن به آدمها بدتر 

 .نادانان پروورترهستند چون ميزان ندارند 

 .مردم گرایی با پژوهش ميانه ای ندارد 

 .بجای جنگيدن بی هراسی بيافرینيم 

  آمووش خوب آمووشی است هه ما را با راستی و درستيمان آشنا هند
 هم و بيشمان.نه با 

 .،وندگی را، است نه آماجگا، و آوادی خواستگا، است نه را 
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   درهرهمبودگاهی درتنگنا گذاشتن ون به چم درتنگنا بودن پيشارفت
 است.

 .بی خردی واگذاشتنی است  به پسينيان ترابرد، اش نکنيم 

 .بی چرایی نپذیریم هه ومانی دیگربا راهنما نتوانيم رد هينم 

 تن با دیگران به خودمان ناسپاسی نکنيم.اوبرای پيمان نشکس 

 .ترس اوتاوند، خردمند همتراوپدافندگربی خرد است 

      خاموشی جهان آرا درومان هوتا، نشانه بانگ بلناد پايش آماد باد در
 آیند، است.

 .خواندن نسک تاریخ ساد، تراوآومون فرجام تاریخ است 

 .دوستت را انداو، انگارش هات گزینش هن نه انداو، خودت 

 خست باید بدانيم هه نميدانيم سپر دنبال دانستن باشيم.ن 

 .دانش به چم پژوهش را اندیشه هردن 

 .دليری مایه پيشرفت می شود 

 .برای هرگزینش باید سال ویژ، ای داشت 

 .بيشتر به چارچوب های خود دودلی هنيم 

 .تنهایی ات را با تنهایی دیگران پرنکن 

 رو می شویم.درتنهایست هه با چهر، راستين خویش روب 

 .خاموشی با مرگ اروش پيدا می هند 

 .دیدن ها دیدگا، هستند نه درستی و راستی 

    پااایين تراوتهيدساات بااودن هرهمبودگاااهی اوایاان روی اساات هااه
 سرپرستانش پایين تراوهوش ميانه هستند.
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 .وندگی باوارداد و ستد است نه ميدان نبرد 

 .نگاهمان را آرایش نکنيم 

 ه چم دگرگون شاد، چهار، گذشاته  درخاواب و     اندیشيدن تود، ای ب
 پندارفردا و روی گرداندن او اهنون.

 .وندگی روو هوتاهی است بين دو شب دورو دراو 

    درهمبودگا، پویا دریافت برتری اندیشه گویند، سهش خاواری پنهاان
 درشنوند، نيست.

 .برخی آدمها درتاریکی هم مانند هم نيستند 

 ودن.روراستی به چم گاهی اوخودپکر ب 

 .شماربيشترنادانان آبشخوربخش هم نابکاران می شوند 

       چشم برا، پذیرش دیگران نباشيم چه بساا پاذیرش دیگاران باه چام
 گمرا، شدن اویکرنگی درهردار.

 .هرآدمی می تواند با هرسپيد، دم واد، شود 

   چه بسا هرباوری برای دارند، باورارجمند باشد ولی برای دیگران بایاد
 اشته شود..نکوهيدنی و خوارد

 .هيچی دراین جهان جاویدان نيست هرچند این جهان 

      چه بسا بت بيرون شکسته شد، باشد ولای تااهنون بااورش درهاوش
 ماند،.

 .وندگی را به هار ببریم نه دور بریزم 

    دروندگی آواد نه خرد برای ونان نيرنگ است و نه فریب بارای ماردان
 خوب.
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 ای ما.یادمان باشد خيلی ها با ما هستند نه بر 

 .دروغ و ناسپاسی درنهاد آدمها نيست بی گمان ریشه تاریخی دارد 

 .او دمی هه برآن شوی بدانی به چم این است هه ميدانی 

 .هاستی بدی نيست ونکه می تواند انگيز، هوشش برای فرگشت باشد 

 .بدگمانی ها دردوستی هاست نه دردشمنی ها 

 د واگار نشاد   هشورداری هه خودش دگرگون نشود دگرگونش می هنن
 ودود، می شود.

 .فرمانروای دروغين  جهان فرمانروایی را جهان سرسپردگی می داند 

 . آدم تنها چيزی است هه اروش می آفریند 

    آوادی به چم توانایی دگرگون هردن چگونگی بایستگی باه نگهاداری
 چگونگی گزینش.

 .رویا را نشان بد،  باوگو نکن 

  ترباشدیاو، ها نيکوترمی شوند.همبودگا، هرچه بی دانشترو تهيدست 

 .برای آدمها او بيرون پدافند هنيم وبرای خدا او درون 

 .،فروانروای هرهمبودگاهی اودرون همان همبودگا، بيرون آمد 

 .بدیها را درهوش گم هنيم وخوبيها رادر دل نگه داریم 

 .جای خرد و دلدادگی هردودرمغز است نه دردل 

 ميشگی می شود.بردگی به وورساخته شد، با ترس ه 

 .نادان به باورخود بودن برتراوآگا، برباوردیگران است 

 .انگيز، هاميابی دیروو می تواند پيشکارشکست امروو شود 

 .آوادی تنها با خرد بدست می آید 
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 .هاردانش با ویستگا، است نه فراسپهر 

 هراس انگيز باوری است هه اروش را به بای اروش و بای اروش را    باور
 ون هند.به اروش دگرگ

 .نه گذشته با افسوس و نه آیند، با بيم دگرگون نمی شوند 

  شوربختانه بی دانش امروو هم می توانند بخوانند هم بنویسند دستک
 هم دارد.

 .درجنگ همه باوند، اند 

 .اشک را پاک نکينم پدیدآورند، اش را پاک هنيم 

 . با جنگيدن نمی شود سهشی را به چنگ آورد 

 و گل بيزار نشوم و اوبرای گل به خار هم شيفتگی چه بسا او برای خارا
 ندارم.

 .باران همسان می بارد ولی هارساوی اش ناهمگون است 

 .پيکارجو گفت و شنود نمی خواهد  جنگ می خواهد 

 .هارآومود، ی دانش هشورداری برهمگون خودش سااری نمی هند 

 .موسم های وندگی تکرار شدنی نيستند 

 فت انگيز را جایگزین پنداشات شاگفت   ومان آن رسيد، هه هوش شگ
 آورهنيم.

        آیينی هه ویانش برای مردماان و ساودش ویاژ، ویژگاان باشاد آیاين
 نيست وانگه ر، نامه ناخجسته است.

 .برای خود خوب شویم تا برای دیگران خوب باشيم 
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 .برای شناخت دشمن برخی او دوستان را اودست خواهيم داد 

 یم بزورآمووش خواهد داد.اگراو تاریخ به گزینش فرانگير 

 .برای خرید نسک هزینه هنيم نه برای نخواندن آن 

 .،دروغ را آسان ترمی شود باورهرد چون به باورمان اندیشه هرد 

 .دوستيها با سخن آغاومی شوند و با هرداربه پایان می رسد 

 .دربرابر بی دادگری خاموشی روا درگور است 

  او باور به باورتنها.اوگمان به باورنيم بند آغاو هنيم نه 

  نه گذشته نه آیند،.است تنها ومان اهنون راستينه 

 را با ومان بسنجيم نه با وبان. پایداری 

 .بی پروایی خود خواسته چند و چونی اونگروروی است 

 .اندیشه ههنه با بيان نوین باوهم ههنه است 

      اگراوسرنادانی او مهروروی یکی فرارهنيم بای گماان باه خودخاواهی
 گرفتار خواهيم شد.یکی 

  يم نه خوب سخن بگویيم.بگویسخن خوب 

 .تنها نداشته های هوچک با آدمهای هوچک پرمی شود 

 .خودخواهی جدایی بين هوشياری و نادانی است 

 .آدم ناتوان را جهان و آدم توانا جهان را دگرگون می ساود 

 اناداو، دروغگویاانی مای سااود هاه باا بای آایشای دروغ         وباوربيش ا      
 می گویند.

 .او دید آدمی هم باور باشيم نه او دید باور 

 .اروش دانش دردگرگونی است نه در پایداری 
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 .تکرار  تاریخ می شود ولی تاریخ تکرارنمی شود 

 .گاهی اگردشمن داری یا ناتوانی یا ستمگری 

 .همبودگا، یاو، ها  همبودگا،  پرخاشگرمی شود 

 ست.بهترین آیين گذاری همترین آیين گذاری ا 

         هرچيزی هه تکرارشاود پاذیرفتنش آساان ترمای شاود هرچناد بای
 دادگری.

 .شاید نکوهش تباهی فرمانروایی را ودایش نکند ولی هم می هند 

  بهانه گيری نکنيم باریک بين باشيم چون بهانه گيری اونادانی است و
 خرد، گيری او داوری.

 .خردمند پراوگمان باشيم نه نادان پراوباور 

 نيست.وندگی دادگا ، 

        اگرتوهمانند من بيندیشای و مان همانناد تاوپر هيچکادام اندیشاه  
 نمی هنيم.

 .شاید اندیشمند آفرید، شدیم هه همچون گذشتگان هارنکنيم 

 .نه دانش بهتراست و نه دارایی اگرخرد نباشد 

 .اروش آدم با اندیشه است نه به اندام 
 .پيشرفته بودن هرهشور به ساختارهاست نه ساختمانها 

 د بزرگ بينی دست آویزبای ناام و نشاان شادن و واپار مانادگی       خو   
 می شود.

 .گذشته ویستگا، بود ومان برایش هزینه نکنيم 

 .هنگامی تخم نادانی بپاشی خودهامگی برداشت می هنی 
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 .نایکسانی را دنباله روی هنيم 

 .تنها اوآدميزاد باید ترسيد 

 بجا هند.رسانه وابسته می تواند جای ستمگر و ستمدید، را جا 

 نهفتنی نمی شود. گا،دردگفتنی هيچ 

 .دلدادگی نه دادوستد است نه پيکار 

 .آسایش بدون آرامش به چم وندگی دروندانی بزرگ 

 .باوری هه سرومين باوشناخته هند پافشاری بی خردانه است 

 .درجهان ما همه چيز تاریخ پایان دارد 

   باااوری هااه سرچشاامه درآمااد شااود گسااترش دهنااد، اش فریبکااار       
 می شود.

 .نادان به انداو، هاروخردمند به اروش هاربها می دهد 

 .دانش می گوید شناخت اندیش باش نه سود اندیش 

 .با آمووش می شود آوادی را دریافت پر باید آواد آمووش دید 

 .هنگامی چاپلوسی پيشه شود باریک بينی ناپسند می شود 

 و بستانکار خویش. تاش هنيم بدهکار جوانمردی و بزرگواری باشيم 

 .بی دادگری درتهيدستی است و تهيدستی درواو، هروگی 

 .برای دانستن هرچيزی پادش را هم بررسی هنيم 

 .با شادهردن دیگران ومان را شکست دهيم 

 .با هوش خود پيروو شویم نه او نادانی دیگران 

     هراسناهترین جای جهان جایی است هه درآن داناش  هنارو اندیشاه
 نباشد.
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 گا، هه ونی آگا، شود دودمانی آگا، بماند.آن 

 .رفتارآدمها وابسته به چگونگی ومان و جا است 

   برخی آدمها همچون مردگانی با اندیشه هایی ههنه اوگورستان تااریخ
 آمد، اند تا باودارند، پيشرفت باشند.

 .درهمبودگا، آواد باید اندیشيدن با بانگ رسا باشد 

 می گردد.آدم خردمند و باهوش سرسپرد، ن 

  نادید، گرفتن ون به چم نادید، گرفتن نيمی او آدمی گری نه نيمی او
 آدمها.

 .با آومود، های دیگران نمی شود وندگی هرد 

 .درستی وراستی آدمها هميشه پنهان می ماند 

 .همه هسانی هه وارد وندگی ما می شوند آمووگار ما هستند 

 ت.آوادی بخش نبود، و نيست چون آوادی بخشيدنی نيس 

     دو گونه ناموری جدا او هم هست  یکی پيش اوماردن و یکای پار او
 مردن.

   ماود، هاا   ودرپرتاو آ  اروشهایمان را با بررسی برآیند گازینش هایماان
 ویرایش هنيم.

 .همه ی ما رووی هيچ هر و هيچ جا نخواهيم بود 

 .برای هاميابی اومرو خستگی باید گذشت 

 مسانی درنرواسی  آیين  باورمن نيکی هردن است رهای اوهرگونه ناه
 نژاد و هشور.

 .سرنوشت به چم پشتکار و گزینش 
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 .هيچکر او جداشدن هيچکر نمرد 

 .چيزی هه تاب نمی آوریم سربار نکنيم 

 .ون وندگيست و وندگی هرانمند نمی شود 

 .وندگی خوب یک بارهافيه 

 .ترس درپنداشت همگانی است 

 .دلباختگی فرای خرد نيست 

 .هنرباوگو هردنی نيست 

 .دم را می شود بهشت و دووخ ساخت 

 .هرجایی به گزینش خودت بهشت است هرچند دووخ باشد 

 .اگرومين نخوردی به چم را، نرفتی 

 .دشمن گاهی راست را دردروغ می گوید 

  ،شاید سود گرو، سود تک تک ما باشد ولی سود تک تک ما سود گرو
 نيست.

    نخواساتی  اگرنخواستی درسوگ آیند، باشی باه گذشاته فکارهن واگر
اندو، گذشته را داشته باشی به اهنون اندیشه هن و اگرنخواستی اندو، 

 اهنون را داشته باشی رویهمرفته اندیشه نکن.

 .ندانستن بدی است ولی بد دانستن بسيار ناگواراست 

 .هرباوری هه واژ، نمی دانم را ندارد فرجام بد دارد 

 .هارمن نباید با باوردیگران سنجيد، شود 

 و باورهم ترسش همتراو باورویاد و هوش هم است. هوش ویاد 

 .همه آدمها آدم هستند تنها گاهی فراموش می هنند 
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 .رنگ تود، را نمی پسندم چون رنگ ریا است 

 ندن نسک.آوادی نوشتن نسک است نه خوا 

 .اندیشه دربند  درستی و راستی را پيدا نخواهد هرد 

    ی بهار، گمناامی   درپی گمنامی باش تا رسيدن باه آواو، چاون ناامور
 است.

 .تنها ومانی چيزی را باوگو هنيد هه می خواهيد فراموش نکنيد 

 .بی خردان می دانند هه باید بدانند ولی نمی خواهند هه بدانند 

 .هيچ روبند، ای دردیرباوبرچهر، نمی ماند 

          اندیشه هاا دساتاوردآدمها هساتند اوآدمهاا خارد، گياری هنايم ناه
 اواندیشه ها.

 م ونکه باورشناس باشيم.باورپرست نباشي 

 .آساشکن های راستين خشک مغزها هستند 

 .شتاب دردوستی به چم شيو، ی آهسته دشمنی هردن است 

 .انداو، خود را بدانيم تا هم و بيش خود را بشناسيم 

 .نترسيم و تاش هنيم نه اینکه تاش هنيم نترسيم 

 .بدبينی خوشبينانه بهتراو خوش بينی بدبينانه است 

  گزینش همه است ولی همه گزینش نمی هنند.هاميابی 

 .دروغگوهردارش ریا واندیشه اش تباهيست 

 .دویدن با را، رفتن آغاومی شود 

 .پذیرش لغزش به چم لغزش همتراست 

 .آدم دردمند پی بردن به دردش می خواهد نه همدردش 
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 .یک باربميریم و هزارباروندگی هنيم نه وارون 

 بریم.را، درست را بریم تا درست را ، 

     هسيکه باوری را دردیرباو بی خرد پذیرفته باشد درومان هام باا خارد
 هنارنمی گذارد.

 .با اندو، و واری به هيچکر نمی شود نزدیک شد 

 .دور ودن خردوروی به چم فریب دادن خود 

 .هسيکه لغزش داشته بيشتراستوان است 

 .ههنگی برای دوستی خوب است و برای دلدادگی نه 

 ه همه با آن ميرسند.مرگ رواست چونک 

 .شاید با پيش آمد شکست بخوریم ولی با گزینش می پذیریم 

 نه برگ تکراری. است تاریخ  به چم برگشتن تکراری برگ 

 .بسيارخوب است هه دل و مغز نرواسی ندارد 

 .سخت ترین دلتنگی  دلتنگی برای خودت است 

 .هردرخواست او دیگران یک دیوار به دور خودمان است 

 گاهی هه آسا بدست مردان نوشته شد، باشد گفتگوی هاود،  درهمبود
 ون سرگرمی بيش نيست.

 .پيوند شيفتگانه ميدان وورآومایی نيست 

 .آدم وند، به چم توان باوگوهردن باور و اندیشه 

 .با ههنه های خوب تاو، بمانيم و با تاو، های بدههنه نمانيم 

 .تاریخ آموختنيست نه آویختنی 

 وید هه شایستگی واژ، را هم ندارند.برای هسانی گفتارنسا 
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 .پيشرفت به چم آوادی خرد، گيرو ناساوگار 

 .نادانی به چم ایستادگی دربرابر دانستن 

 .بدترین خوگرفتن خویگری به آدمهاست 

 .هنگامی او چيزی بترسی به چم دوستش نداری است 
      بلندی و هوتاهی آوا بستگی به جادایی دلهاسات هرچاه بلنادتردوری

 رون.بيشتر و وا

 .پهلوان خود باشيم پيکار گذرا است 

 .برای بدرود گفتن نياو نيست نامه بنویسيد 

 .واایی باش هه ميخواهی نه هسی هه می خواهند 

 .چاپ برخی نسکها ناسپاسی به درختان ومين است 

 .رووی نرسد هه جانوران برای دشنام به همدیگر بگویند ای آدم 

  را م ایان اسات هاه خاودت    اگرجایی فرتورتورا بزرگ می هنند به چا 
 هوچک می هنند.

  هه اندیشه ها به دستاویزمردم دگرگون می شوند  مردم هام  همانگونه
 به دستاویزاندیشه ها دگرگون می شوند.

    برآورد پيشرفت گروهی هرهمبودگاهی با جایگا، همباودین ون انجاام
 می شود.

 .همينکه دربند یاو، ها نباشی آوادی 

 رست است  اگر پيمان شکنی نباشد.دلدادگی جاودانی سخن ناد 

 .مهرآميزهار هردن پيشکاری نيست هه باوپرداخت شود 

 .همکنش با ون نه دستور دادن  درویرخاک همه یکسانيم 
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 .چه سوار، باشی چه پياد، چرخ رووگارهموار، می چرخد 

 .گاهی هماهنگی خوبه ولی هرآهنگی نه 

  شد.دلدادگی هه آبادگر نباشد بی گمان ویرانگر خواهد 

 .به شمارآدمها جهان بينی هست 

 .هرچه رویا بزرگتر باشد انگيز، بيشترو پيشرفت تندتر 

   خوب بودن چرایی نمی خواهد ولی برای بد بودن باید انگيز، درساتی
 داشت.

 .یادمان باشد هيچکر دوبار وندگی نکرد 

         نام ونشان با خردپا می گيارد ناه باا پاذیرفتن یاا نپاذیرفتن اوساوی
 دیگران.

 نی و وندگی رونوشت ندارد اروش هردم را باید دانست.وندگا 

 .برای خشنود هردن خودمان ویاد سخن نگویيم 

 .هرسپيد، دم پر او بيدارشدن  بيدار شویم و بيدار بمانيم 

 .هيچگا، تاریخ با هجروی تن به بيراهه نمی رود 

 .دروغ های شناخته شد، دروندگی همان خوشآمد گویی ها هستند 

 ی بایددرهنارفراهم هردن رووی باشد.پاس داشتن برتر 

 .آدم بودن درهرداراست نه درنما 

 .به هيچ دسته هليدی باورندارم تا هليد ساوی را یاد بگيریم 

     هسيکه خانه اش او چوب درست شد، است پيراماونش آتاش روشان
 نمی هند.

 .هليدگوارایی و رنج هردو دست ماست 
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 ی گاویی باا دلبارت    هه با خودت سخن ما  نساندلباختگی به چم هما
 سخن بگویی.

 .نخست وندگی هردن را یاد بگيریم سپر وندگی ساختن را 

 .برای دیگران فروتن باشيم نه خودپسند 

 .آدمها را اوروی ناهمسویانشان بشناسيد 

 .،خود خوا، نباش هرچه می خواهی بخوا 

 .اندیشه پوسيد، وبان را هرو، می هند و وارون 

 .بزرگرا، هاميابی پایان ندارد 

 .با خویش نبرد هنيم تا آشتی پایدار بماند 

 .اگربه مرگ بخندی بی گمان به وندگی ترشرویی نميکنی 

 .هميشه اوخود پدافند نکنيم گاهی به خود آفند هنيم 

     هسانی هه باورشون واداری است را نباید به سخر، گرفات ونکاه بایاد
 همدردی هرد.

 .نسک بخوانيم هه چند بار وندگی هرد، باشيم 

 بی دل پاک و دید روشن می خواهد.هاميا 

 .هنرمند هسيست هه ندیدنيها را دیدنی هند 

 .اگرخود هموار باشيم هيچ راهی ناهموار نخواهد بود 

 .آمدنی را باید چشم برا، بود و رفتنی را باید یاری رساند 

 .درگزینش بی خردی همه ی آدمها آوادند 

 وآدم می گيرد.دل بستن به سرپرستی هردن  توانایی باوشناختن را ا 

 .درستی و راستی ها بيشترجدایی می آفرینند سپر دروغها 
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 .نادانی خدادادی نيست برای هودن شدن باید آمووش دید 

 .برای هاميابی باید به روو بود نه به وور بود 

 .دلباخته شدن را همه بلد هستند ولی دلباخته ماندن را تنها شماری 

 ی وندگی هستند.بدترین رخدادها درخشان ترین آئينه ها 

 .پيشرفت یه چم بهرمندی درست و به هنگام او پيش آمدهاست 

   اگرچالشی به دست خودت چار، نشود به چم بخشی اوچالش خاودت
 هستی.

 .دربرابربرتری بيجا و تندخویی  هم خاموشی هم فریادت بياد می ماند 

 .برخی با دلدادگی وندگی می هنند و برخی تنها وند، اند 

 به خود دودلی را، نمی دهند باید ترسيد. گا،هيچ او آدمهایی هه 

 .شاید خيلی چيزها را بشود پيشکش داد ولی اندیشه را نه 

         هشوری هاه انباشاته نفات و گاونادارد تهيدسات نيسات  تهيدسات
 ان وندگی هنند..سرمایه دارهشوری است هه تهيدستانش به سان 

 .هاميابی را اوخودگرفتن گناهی نابخشودنی است 

 ست و دروندگی دنبال دادگری و دادمندی بود.باید وی 

 .نابودی فرهنگ به چم نسک را اودستفروش بخریم 

    بين آوای درونی و بينش من داد را گزینش ميکنم چاون داد تواناایی
 دگرگون هردن دارد.

 .هميشه و همه جا تنها نيروی روا  وور رواست 

     هيچ درستی و راستی نيست هه برای بدسات آوردناش جاان هزیناه 
 شود.
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 .ویبایی ون دردلدادگی  شاد بودن و پيکارهردن است 

 .آدم خردمند به چم بيشتر با سهش وهمتروودرنج 

 .برای داشتن آیند، خوب نباید به ناگزیرگذشته ی خوبی داشت 

 .بهترین سنجش  سنجش خویش است 

        هرچه هه او نياهان به مان رسايد، بایاد گردگياری شاود وباوسااوی
 هرچند باور.

 گوار بزرگ را مغز هوچک پدید می آورد.رویداد نا 

 .دروغ گفتن به چم هم بسيارخواهی و هم هم خواهی درگفتن گفتار 

 .پيشرفت درجنگ افزار نيست درآسودگی است 

 .هشيارباشيم هه نادرستی دید نابودی هوش می شود 

 .اگرما چيزی را نشدنی نکنيم خودبخود ناشدنی نخواهد بود 

 يم به آرمان نمی رسيم.اگرتنها به آرمان اندیشه هن 

 .هرچه بيشترمی خوانم هه بيشتربدانم آگا، می شوم هه همتر ميدانم 

 .همه ی پرآواو، ها واا نيستند ولی همه ی واا ها نامدارند 

 .هرهر به وبان آدمها سخن گفت هه آدم نيست 

 .ون دلباخته فراموشکار نمی شود 

 ندگی سزاوارتر شاید همه بگویند مرگ سزاواراست ولی من می گویم و
 است.
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 .یکتا باش و یکتاپرست هرچند دردلباختگی 

 .برای برخی خودشون باشيد نه خودتون 

 .برای خندیدن به جهان باید هم سرنوشت بود 

 .ناهمگون درميابيم چون ناهمگون آومون می هنيم 

       هسيکه با شنيدن درستی و راستی هارو باا دیادن درساتی و راساتی
 هورمی شود آدم نيست.

 ی خواهيم دانست هه ون بودن تنها تن بودن نيست.روو 

 .هينه ورو نيستم چون خود را او برای دیگران هيفرنمی دهم 

 .هرآدمی را همترشناختم بيشتردوستش داشتم و وارون 

 .پيمان شکنی دردلدادگی به چم دودیدن دلباختگی است 

 )هيچ است. وندگی بدون )شما 

  است.افسون ودایی نياوهشورداری درجهان سوم 

 .نخست باورهنيم پر دوست داشته باشيم 

 .برخی جاها خاموشی درخشانتر است 

   باارای دیگااران دگرگااون نشااو  هرجورهااه باشاای جااوردیگری تااو را        
 می خواهند.

 .جهان بيرونت نشان او اندیشه درونت دارد 
 .شایستگی باید به گستردگی گنجایش باشد 

 نگار، ابزاری.او همدیگر انگار، آدمی داشته باشيم نه آ 

 .ون دلباخته مرد شایسته می خواهد 

 .پسرفت فرهنگ به چم راهکارهوچک برای دشواری بزرگ 
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      اندوخته ی دلدادگی ات بی شمارهن ولای هزیناه دلبااختگی ات باه
 انداو، هن.

 .بی آرمان هه باشی ابزارآرمانگرایان می شوی 

  ،را  خودهااامگی  فرهنااگ بهاار، فرمااانروایی برنااادانی فرمااانبری تااود
 می هند. نهادینه

 .خردوروی درسخن آشکارداشته باشيم نه انگيز، تراش 

 .ون دل خانه است اگرنتپد خانه فرو می ریزد 

 .هيچکر با شناساندن خرد  خردمند نشد 

 .پيشامد بی ریشه ومانی رخ ميدهد هه بی ریشه انگاشته نشود 

 .با هيچ باوری او آدمهایی هه ندید، ام بيزار نمی شوم 

 يمی اوآدمها را تنها ببينيد و نيمی دیگررا روا بدانيد .هميشه ن 

 .همينکه پایبند یاو، ها نباشی  آوادی 

 .جداساوی پيرامون شادمانی ونان همسان بدرفتاری است 

 .با هم باشيم ولی به هم نباشيم  تنهایيم 

 .جای خالی برخی اوچهر، ی برخی ویباتراست 

 تم.آوادی به چم آواد باشی هه بگویی آواد نيس 

 .فراموشی به چم شایستگی را ناشایست هردن است 

 .بستن چشم  راهبند آشکارشدن هيچ رخدادی نمی شود 

 .آدمها را اوروی چهر، هایشان درست نبينيم 

 .درهناردیگران وندگی هنيم نه با دیدگا، دیگران 

 .اميدوارم خوراک دیگری با سرنوشت من گر، نخورد 
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 يزی  به چيزی وابسته است.برداشت ما او درستی یا نادرستی هرچ 

        به پاس دیگران خودماان را و باه پااس خودماان دیگاران را دوسات
 داشته باشيم.

 .دلباختگی درایه آخر هستی آدم است 

 .دورویی پيش آغاو گستاخی است 

 .به اندیشه دگرگونی آیند، باشيم نه گذشته 

 .برای هشورداری فرهنگ هشورداری نياو است 

 ن شود با یاو، خودمانی می شود.هسانيکه او نسک رویگردا 

 هه پيمان این نيست هرهه دردلمان هسات درونادگی ماان     گونههمان
هم باشد  پيمان این هم نيست هرهه دروندگی مان هسات دردلماان   

 هم باشد.

 .دوستی راستين درآدمهای آواد است 

 .بيم خامه همتراو بيم تفنگ نيست 

 .خرد او تن جدا شود اروش تن پایان می پذیرد 

 .هسيکه آگا، شد دیگه نادان نمی شود هرچند بزور 

 .ما برای وند، ها وندگی می هنيم نه مرد، ها 

 .با آميختن آیين درنوین نمی شود شهریگر شد 

 .آدمی گری پاک است نه آدم 

 .پاسخ درست به دشنام پاسخ ندادن است 

 .درخردوروی خوشآمد نيست 

 د نه.به هسيکه اروش شنيدن آری را ندارد ناگزیر بگویي 
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       گاهی باید فراموش هرد ولی نبخشيد وگااهی هام بایاد بخشايد ولای
 فراموش نکرد.

 .اوجنگ افزارهمتر اوخامه سبزباید ترسيد 

 .اگرداد گرفتنی است  وندگی داد است نه مرگ 

  دودمان پيروومند دودمانی است هه سود گرو، را برسود تنهایی برتری
 دهد.

 ا فراموش هنند.برخی ویاد دوستت دارند هه دیگری ر 

 .برآیند پافشاری بر راست شنيدن دروغ شنيدن است 

 .ومانی لغزش به گزینش دگرگون شد تکرارش ناگزیرمی شود 

  ،اندیشيدن هميشه نو است هرچند اگربا اندیشه ی ههنه هم اندیشيد
 شود تنها بوی ههنگی می دهد.

 .هيچکر برای رنج هشيدن آفرید، نشد، ولی تو با رنج هم شادی هن 

 .بهترین تيمارگر برای ون دلدادگی است 

 .برخی آدمها تکرار می شوند و برخی هم تک یار 

 .نه سهش را به پای وندگانی و نه وندگانی را به پای سهش تبا، نکنيم 

 .هشور پيشرفته به چم هشورداردنبال دانشمند باشد نه وارون 

 .درهمبودگاهی هه وریوغ شود بی گمان یوغ ها ورین می شوند 

  پا جا بذاریم نه جای رد پا بذاریم.رد 

 .برای خرد داشتن باید آدم بود وبرای آدم بودن هم باید خرد داشت 

 .هودک نياو به دلدادگی وندگان دارد نه تاریخ مردگان 

 .تنها مردگان هستند هه هردم چيزی اودست نمی دهند 
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 .دوری دوستی نيست چون دوری به چم اینکه دوری 

 ی خردی نباشد وانگه راستگویی هم نيست.چه بسا  درست انگاری ب 

 .اگرآدمها را می شناختيم دلباختشون نمی شدیم 

 .هيچ جانور درند، ای هرچند دیرومان با رسانه رام نمی شود 

  دل باید گفتگو هرد.باو با ون اورا، هوش 

      درسرومينی هه دارایی مردگان بيش او ونادگان اسات اندیشاه رشاد
 نمی هند.

  هرهشوری نماد پيشرفت آن هشور است.اندیشه آمووگاران 

 .هم خردی است با خرد دیگران خردمند بودن 

    همبودگاهی هه آگاهی هشورداری ندارد فرنشين ها اورای ها نيسات
 وارون رای ها او فرنشين هاست.

    شامارویادی او همانهااایی هااه شایساته ارج نهااادن هسااتند شایسااته
 باورنيستند.

 د هرد بروارونش شدنی است.با سرگرمی نمی شود دلگرمی ایجا 

 .دریافت ما اوراستيگی تنها دریافت ماست نه راستينه 

  اگربيندیشی هه امروونخستين و یا آخرین روو وندگی ات هست درهر
 دوچگونگی درست اندیشه هرد، ای.

 .بد همان خوبی است هه تود، می پسندد 

 دهم.نادانی ام را نزد خودم بردانشمند بودن دردید دیگران برتری مي 

 .همکاری با ستمگر بيشتر اوخاموشی دربرابرستم نيست 
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     اگرتوانستی سخنهایی هه به خودت ميزنی به من هم بگاویی باه چام
 من دوستت هستم.

 .همه دردرون درجنگ هستند تودربيرون ساوش پيشکش هن 

 .جهان سوم را سهش ها سامان می دهند نه خردمندی 

 زرگ باشد.آرامش راستين به چم گزینش هوچک نگرانی ب 

 .آوادی به چم فرمانروا اومردمش بترسد نه مردم او فرمانروا 

 .فرمانروای خونریز توانایی اش پشت گرمی بر نادانی مردم است 

 .همه بی خرد ها پيش اواین با خرد بودند 

 .ما نمایند، هستی خود هستيم نه دیگران 

 ت.هرباوری هه ریشه اش دریاو، باشد ميو، اش تبهکاری و نابودی اس 

 هایی  نکه مانند سخن هایی هه می گویند نيستندو آدمها مانند سخن
 هه نمی گویند هستند.

 .فریفته ی مردمان هراس انگيزتر او مردم فریب است 

 .جهان آرای خوب پيش بينی می هند نه پيشگویی 

   پيش آمدی به جهان آمدیم و بختامدی اوجهان ميریم ولی گزینشای
 وندگی می هنيم.

 توان اوسرنوشت ولی هوتاهتر. سرنوشت را می 

 چم واژ، یادبود است. رفتن چه بزورچه به گزینش هردو هم 

   شماربيشتر هميشه بيخرد نيستند ولی بيخرد ها هميشه شماربيشاتر
 هستند.

 .گاهی پرسش نشانه دانایی است و پاسخ نشانه نادانی 
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 .درهمبودگا، بی دادگر  آوادی او هود، گذشته ونکه بایستگی است 

 ين دگرگونی جهان و خود  دگرگونی خود سخت ترین است.ب 

 .هرچه نادان تربه دووخ نزدیک ترو او بهشت دورتر 

 .چيزی هه بين آدمها هموند است شرمساری ندارد همانند سال 
 .به آرمان یک باراندیشه هن ولی به را، هميشه نگا، هن 

 .وندگی خوب با اینکه هوتا، است ولی یک بار بر است 

  ترین جای جهان درون مغز آدمها است.هراسناک 

 .ومان وندگی خالی او برنامه پرشتاب می گذرد 

       آرووی مرگ دیگران هاميابی ما را فاراهم نمای هناد چاون هرهسای
 جای خودش ایستاد،.

 .اگرپاسخی به پرسش های فروندت نداری آن را به جهان نياور 

 ا من.اروش من با رفتارم با دیگران آشکار می شود نه دیگران ب 

     هيچ آدمی هودن به جهان نمی آید ونکه با آماووش نادرسات بيخارد
 می شود.

 هستم پر هيچ پيش آمدی باليدن ندارد. این پيش آمد با من 

 .ومين باوماند، هسی نيست آدمها برابرند پر مروبندی نکنيم 

 نياوبه آگهی دارد. هرچيز بی چونی و گمان انگيز 

 ب.دررا، هاميابی را، مهم است نه شتا 

         من هستم ولی پاار، ای اوباشاندگان ناه برجساته آفریاد، هاا چاون
 دیگران هم سزاوار وندگانی هستند.
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  جناگ افزارماردان و ایان ناادانی      اهاریمن د و نه اهریمنننه ونان دام
 پنهان است.

  همبودگاهی هه آمووگارش سخن تاو، ای ندارد همبودگا، نيست ونکه
 رمه است.

 خرد دانش آموختگی نيست. دانش آموختگی اوخرد است ولی 

   شهری هه هبابسرا بيشتراونسک خانه دارد نخستينگی شکم است ناه
 فرهنگ.

 .بی خردان را هيچکر دوست ندارد چه بسا خود بی خردان 

   همه می گویند دلباختگی آمدنش دست ما نيست ولی من می گاویم
 رفتنش بی گمان دست ماست.

 دردریافت تنهایی جادا او   آدمها درتنهایی رویه های یکسان دارند ولی
 هم هستند.

 وندانی هه پدرو مادربرای اندیشه ها ساختند باوهناد ناه    درآمووگارباید
 اینکه هلون بزند.

 .هرچه باورژرف ترباشد اندیشيدن سرسری ترمی شود و وارون 

 .ابزارها را بکار بگيریم و آدمها را دوست بداریم نه وارون 

  شامگا، پایان می یابد پر خودمان را وندگی با برآمدن آفتاب آغاوو با
 به خودمان بدهکارنکنيم.

   ینش همبودگاااهی هااه خردهشااورداری را ناادارد  همااه پرساای گااز
 هاست. خودهامه

 .ون نسک به دست دربرابرستم سرخم نمی هند 
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 .درفراو بيدادگری  خاموشی ات درفریادها به یاد خواهد ماند 

 هش وندگی هنم.با خواهش به این جهان پا نذاشتم هه با خوا 

   بينوایی فرهنگی به چم نخستين گفتاری هه یاد می گيری بابا ناان و
 آب داد باشد.

  ناهتراوتهيدستی اسات هاه   بيمتهيدستی هه شکم برا مغزدرست هند
 مغز برای شکم درست می هند.

 .ویستگا، دگرگون بساویم نه همبودگا، ناجور 

 ند همان همبودگا، برای سرونش همبودگا، بياد بياوریم هه ما هم همو
 هستيم.

   برای دگرگونی همبودگا،  خودمان را دگرگون هنيم  خودمان سانجه
 خودمان باشيم.

 .این گفتارهه هيچ چيزهميشگی نيست را خوب بفهميم 

 .دلدادگی هم انداو، دارد و هم مروچون نمی شود دلداد، ی همه شد 

 .اگرجویای نام هستی با مردم یگانه باش نه بيگانه 

  ش سانگين  پذیرشا را وادارباه تفکار هند ساخت و    هه انسانهرچيزی
 است.

 .درهمبودگا، بزهکار  بزهکار ناتوان نابود می شود 

 .هميشه هه نباید به هشورت ببالی  هاری هن هه هشورت به تو ببالد 

 .بين آومودن و دنباله روی هردن  اندیشه هردن را گزینش ميکنم 

     نمایناد، و دادورهام   تنها دادرسی دشوار  دادرسی خاود اسات چاون
 خودت هستی.
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 .یاد بگيریم هنگامی می گویيم همسربه چم نه هم سرنه برسر 

 .برای دیدن خانواد، ومان خالی هنيد  دنبال ومان خالی نگردید 

       بردگی به چم هرچيزی است هه آدمهاا را دریاک ردیاف بااوری نگاه
 دارد.

 نيست. هيچ هارناخواسته ای چار، و پایندانی بهشت ناخواسته ای 

        هرسامانی خوب نيست چاون ساامان ماردم ساااری هسات  ساامان
 خودهامگی هم هست.

           هسانيکه شابانه روودردهاان ماا مای نهناد هاه باه یااری نياوداریاد
 تبهکارند.

 .تا شماری بيدارنباشند شماری دیگرآسان نمی توانند بخوابند 

 .درباری اگردینی شد بيرون اوگستر، باورسی می شود 

 او بی دادگری باید توانایی دربارها مهار شود. برای جلوگيری 

 .به آدمی هه هم رووگارمن نيست نمی گذارم برای من خانه بساود 

        بودن نکوهشگربه چم چيازی بارای نکاوهش هسات پار نکوهشاگر
 دشمن ما نيست.

  ،تهيدستی به یک گرو، ویژ، ویان نمی رساند وانگه آفت یک همبودگا
 می شود.

  خاااموش بمانااد چااون خردمناادی   هاايچکر هميشااه نماای توانااد        
 نمی گذارد.

 .وندگی هرآدمی به چم پيدا هردن خود درخود 

 .تنها اوبيزاری باید بيزار بود و دیگراوهيچ 
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         هرباوری هه نکاوهش نشاود باه دسات باورمنادان خاود خاهساپاری
 خواهد شد.

        روشن بين راساتين بادون تارس او انگارگاان فرماانروا درجساتجوی
 شدنی است. درستی و راستی

 .وندگی با واژ، ها ی ناهمسان سپری می شود نه همانند 

 .من آنچه می نمایم نيستم  نمای من را با نهان خودت سنجش نکن 

        ،بزرگی این نيست هه آهسته اوانادو، باه شاادی و اوشاادی باه انادو
 دگرگونی چهر، دهيم.

 .،دید، باید پيش او هوش آغاوبکارهند.نه هوش پيش او دید 

 ایان آمووگارراساتين نمای سااوند ولای آمووگااران فرماانروای       فرمانرو
 راستين می ساوند.

 برابرنخواهند شد. گا،رآرنگ همه برابرند و درخرد هيچد 

     پایه هردرباری هه برپایه یکسانگری و آوادی بياان باشاد اوپایاداری و
 استواری برخوردار است.

 چشم برا، بودن آدم را نمی ساود  وانگه دگرگون می هند. 

      باوری هه با رنگ و آذین  تود، را به یکدست هناد بااور نيسات ونکاه
 رنگ و آذین است.

 .هرومان توانستی خودت را برای یک نابينا باونمود هنی  سخن بگو 

 .نگوتوهدبانویی و نگو تو هدبانی بگوتوآدمی باید هارخوب انجام بدی 

 .نه من مانند هسی هستم و نه هسی مانند من  همه ما تنهایيم 

 .درجهانی وندگی هنيم هه آدمها تنها یک بار بميرند 
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 .دربچگی نباید مانند همه بود  دربزرگسالی همه مانند هم می شوند 

 اميد نيست ونکه دل آسایی است. گا،گریه هيچ 

 .تود، برای همترترسيدن باید بيشتربداند 

    فراموشی باید اندک اندک باشد وگرنه هرچه را هه بخاواهی فراماوش
 گارترمی شود.هنی ماند

 .هارایی پژوهش درآیند، آشکارمی شود و نبود پژوهش هميشه 

  هسانی هه با چرایی شما را دوست دارند  بدون چرایی او شما بيزارمی
 شوند.

  هراسی درمرگ نيست چون نيستی پيش او واد، شدن با پر او مرگ
 ناهمگونی  ندارد.

    درسات   خشک اندیشی به چم پافشاری بردساتمایه ای هاه نميادانی
 است یا نادرست.

       چه هسی بودم و چه هسی هستم و چاه هسای خاواهم شاد  هرساه
 خواسته خود ویژ، است.

 .هرفروو، ای هه در دیگری شمردم اندهی اوآن درخود دیدم 

 .اگرتنهایی را آمادگی داشته باشی  دلباختگی را بهتردریافت می هنی 
   او دسات  دو ومان بزرگ است  یکی ومان بدست آوردن و یکی وماان

 دادن فرمانروایی.

 .فروندان دلدادگی وادوران را می خواهند نه اندیشه آنها را 
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 .هيچ آسایی نباید را، سنجيدن برخود را بندآورد 

 .ناپاک ترین دادو ستد  سوداگری نان و آوادی است 

  باا اروشای در    چونچند واینکه  پيمانباليدن به ميهن خوب است به
 خود برای باليدن باشد.

   تاش هنيم مانند خودمان باشيم نه مانند چيزی هه شماربيشاتری او
 همبودگا، می گویند بهنجار.

      تنها انگيز، برخوردارشدن او جایگا، بایاد تواناایی و شایساتگی باشاد
 سوای او نرواسی  رنگ   نژاد...

 .تاومانی هه آدمهای دیگررا آدم می شناسم  آدم هستيم 

 وان و نادانی پاداش دارد.درسامان خودهامگی دانایی تا 

 تنها یک بار خودشون را واگذار می هنند آنهام دربرابار    آدمهای پایدار
 مرگ.

 دی اوخودگذشتگی.اهی آوادی بدست می آید و با آواتنها با آگ 

      اندیشه بد بدتربود اوهاربد چون اندیشه بدتورا باه رنجاش مای بارد و
 هاربدتورا به سنجش می هشد.

  اینجاااا هسااای هسااات هاااه رووی   برسااانگ مااازارم بنویسااايد  
 آمد ماند شد بود رفت..... تنها چند هنش و واهنش .

   ،یاااو، تااوانگرت ماای هناادوتوانگری فساااد ماای آورد آنگااا، فسااادیاو       
 می آفریند واین چرخه ادامه دارد.

         هنگامی می خواهم به چم مای تاوانم و هنگاامی مای تاوانم باه چام    
 ه چم می خواهم است.می دانم است و هنگامی می دانم ب
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   ليوان نيمه ی آب را نه پرگمان هه نيمه ی خالی ببينيم نه خوشابين
 هه نيمه ی پر ببينيم.باشد هه او باا ببينيم.

 .اگرآسودگی با بهبود خرد همرا، نباشد تباهی ببار می آورد 

 .درگفتارفریب بيشتر است تا درهردار 
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