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من چشم باز . . . من آفريده خاکساري بیش نیستم و جز آبادي جھان و آسايش جھانیان را نمي خواھم
آيا نبايد به راھنمايي او برخیزم؟  -گمراھي که ماننده آن کمتر رويداده -کرده جھان را در گمراھي مي يینم

کساني ! من طبیبي ھستم که بر سر بیمار سخت رنجوري فرا رسیده ام آيا نبايد به چاره رنج او بکوشم؟
چه مي پرسند که من کیستم و چیستم؟ سخنان مرا ببینند که چیست و چه سود يا زياني برجھانیان 

ِ را که من مي نمايم بیازمايند که آيا به چه سرمنزلي مي رسد؟ من يک تن برخاسته اين / دارد راھي
خاکم اگر راھي زير پاي جھان گزارده سودي به جھانیان رسانیدم سرفرازي آن بھره ھمه شرقیان به ويژه 

ِد  . ايرانیان خواھد بود و ھرگاه از عھده کار خود برنیامدم سرافکندگي و بدنامي تنھا از آن خودم خواھد بو
 

ما در زماني ھستیم که در سايه جنبش ھايي ھمه سامان ھاي ديرين بھم خورده و سامان ھاي نويني 
که آسايش آدمیان را در برداشته باشد بجاي آنھا گزارده نشده من برآن مي کوشم که چاره اي بر اين 

را که گرانمايه ترين چیز در زندگي است " خورسندي"اين حال جھانیان است که . بي ساماني ھا نمايم
پشت سر انداخته در ھرگامي ازو دورتر مي گردند و با اين ھمه الف پیشرفت مي زنند من آرزويم آنست 

 . که جھانیان را از اين راه گمراھي بازگردانیده آنان را بسر منزل خورسندي برسانم
 

خدا آدمیان را برگزيده و خود را چراغ زندگاني آنان ساخته که در روشنايي آن راه رستگاري را بازشناخته 
ولي آدمیان آن چراغ را ازفروغ انداخته درتاريکي و نیمه تاريکي راه . درپیمودن آن ھمديگررا پايمال نسازند

من برآن مي کوشم که خردھا را از . تباھکاري رامي پیمايند و پیاپي يکديگر را برانداخته پايمال مي سازند
من . سستي و پستي رھانیده فروغ آنھا را ھرچه بیشتر گردانم که جھان از آن فروغ درخشان گردد

من ھرگز سخني . آدمیان را جز به پیروي خرد نمي خوانم و ھرآنچه نکوھیده خرد باشد من از آن بیزارم
اگر کساني ايراد به گفت . براي پنھان کردن ندارم و ھرآنچه مي انديشم اينک به رشته نگارش مي کشم

 . ھاي من دارند بنگارند تا دانسته شود وگرنه از نکوھش و بدگويي سودي بدست کسي نخواھد آمد
 

 . . .نخست از دين سخن مي رانم
دين که بايستي پايه رستگاري جھانیان باشد . در زمینه دين گمراھي ھاي فراواني در جھان پیداست 

. گروھي خدا را باور ندارند و بي ديني از خود مي نمايند. فسوسا که امروز مايه گمراھي آنان گرديده
بويژه امروز که مردماني در شرق و غرب درفش خدا ناشناسي برافراشته اند و باور نکردن خدا را مايه 

اگر آن ! آيا خدا را میتوان باور نداشت؟! آيا اينان درمانده و نادان نیستند؟. سرافرازي خود مي شمارند
روستايي که چراغ ھاي روشن الکتريک را باالي سرخود مي بیند و به بودن يک کارخانه الکتريکي در 

پشت سر آنھا پي نمي برد نادان است، نادان تراز او کساني ھستند که گیتي را با اين سامان ديده به 
گمراھاني نیز خدا را باور کرده به شناختن چگونگي او . بودن آفريدگاري در پشت سر آن پي نمي برند

اينان کوري را مي مانند که باديدھاي نابینا راه سخت ناھمواري را پیش گیرد و از گودالي به . مي کوشند
در . يا به نابیناياني که به شناختن رنگ ھا برخیزند و بر سر آن با ھم گفتگو آغاز کنند. گودالي در غلطد

جايي که آدمي روان را که در کالبد خود دارد شناختن نمي تواند چسان مي تواند چگونگي خدا را 
بیھوده کساني از در انکار در . خدا را ھمه مي دانیم که ھست ولي نمي دانیم که چیست«! بشناسد؟

 » .مي آيند و بیھوده کساني به جستجو و انديشه برمي خیزند
 

اين خود . آنان که به راستي خدا را مي شناسند مي دانند که راه به سوي شناختن چگونگي او ندارند
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آن ھمه سخناني که به نام . خدا ناشناسي است که کساني به شناختن چگونگي خدا مي کوشند
گفته شده و کتاب ھا که در اين باره تألیف يافته ھمه بیھوده گويي است و " فلسفه الھي"و " حکمت"

. با پاي لنگ در سنگالخ ھا دويدن و خود را از پاي انداختن است. ھمه خويشتن را فرسودن است
خدا را بايد شناخت بدانسان که پیرزنان مي «. سخناني است که جز مايه گمراھي نمي تواند بود

 » .شناسند
 

شوم ترين گمراھان کساني اند که میانه آفريدگار و آفريدگان پیوستگي مي پندارند يا کساني را از 
اي نادانان اين کج انديشي ھا براي . بندگان و آفريدگان سررشته دار کارھاي خدايي مي شمارند

آفريدگار ھمه توانايي و بي نیازي و ! آيا چه سودي از آن پندارھاي سرسام آمیز ھست؟! چیست؟
اي بیخردان اين از ناتواني و نیازمندي ! آيا چگونه بھم در مي آمیزند؟ -آفريدگان ھمه ناتواني و نیازمندي

پس چگونه مي . آفريدگان است که آدمیان از باستان زمان پي به بودن آفريدگار تواناي بي نیازي برده اند
؟ کساني که شما !توان آفريده اي را پیوسته آفريدگار دانست يا در کارھاي خدايي او را دستي پنداشت

 ! پیوسته خدا يا دست اندرکار خدايي مي پنداريد آيا آنان را چه تفاوتي از ديگر آفريدگان مي باشد؟
 

آفريدگان ھمه . ھرگز نبايد آفريده اي را به پاي آفريدگار برد. ک ساختجھان را بايد از اين بیخردي ھا پا
. خداي يکتا و بي انباز که کسي را در کارھاي او دستي نیست. آفريده اند و تنھا خدا آفريدگار است

پیغمبران ھمه فرستادگان خدايند و ھريکي از ايشان گفت ھايش گرانمايه تر از خود اوست اين از 
گمراھي جھانیان است که ھر گروھي پیغمبري را از آنِ خود ساخته ھواي او را دارند و میانه او و ديگران 

 . به داوري مي پردازند
 

. ارج و بھا از آن پیام ھايي است که او از سوي آفريدگار آورده. خود ھرپیغمبري يک تن آدمي بیش نیست
پس چگونه است که کساني . برگزيدگي ھر پیغمبري از آنجاست که خدا او را آورنده پیغام خود ساخته 

آيا خرد از اين ! گفت ھاي يک پیغمبر و آيیني را که آورده کنار گزارده در باره خود او به گفتگو برمي خیزند؟
 ! ناداني ھا بیزار نیست؟

 
ِ پاره جھانیان که ھر گروھي پیغمبري را برگزيده ديگران  پیغمبران را مي توان طبیبان جھان نامید و اين کار
را نمي پذيرند بدان مي ماند که در يک شھري ھر دسته اي طبیبي را براي خود برگزيده با ديگر طبیبان 

 . دشمني نمايند و بجز از طبیب خود سخن طبیب ديگري را اگرچه داناتر باشد بکار نبندند
 

ھم اين کار مردمان که بجاي آنکه گفته ھاي پیغمبران را بکار بندند درباره خود آنان به گفتگو مي پردازند و 
. بیھوده گويي ھا مي کنند بدان مي ماند که طبیبي بر سر بیماري فرا رسیده درمان ھايي دستور دھد

ولي کسان بیمار بجاي آنکه دستورھاي طبیب را به کار ببندند گفتگو بر سر آن دارند که آيا طبیب از مردم 
کجاست و اندازه دانش او چیست و بر سر اين گفتگو به زد و خورد برخاسته بیمار و رنج او را يکجا 

 ! آيا چنین کساني بیخرد و نادان نیستند؟. فراموش کرده اند
 

ھمه آن گفتگوھا که به نام زردشتي و جھود و ترسا و مسلمان و ديگر نام ھا در جھان : بي پرده بگويم
. خدا و پیغمبران از اين گفتگوھا بیزارند. است و پاي بند جھانیان گرديده ھمه بیھوده و بیمايه است

زردشت و موسي و عیسي و محمد ھمگي فرستادگان يک خدا بوده اند و ھمه را بايد بپذيرفت و جز به 
 . يک ديده نديد

 
اين خود بت پرستي و بیديني است که کساني دل به خود پیغمبري بسته خدا را که فرستنده و آفريننده 

از اين بدتر کار آن ناداناني است که خدا را تنھا از آن خود مي شمارند و خود . اوست فراموش مي سازند
خدا از آن ھمه جھان بلکه از آن ھمه جھان ھاست و ھمه جھان ھا . را به خدا نزديکتر از ديگران مي دانند

 . آفريدگان ھمه آفريده او و ھمه يکسانند. از آن اوست
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