
خزدهٌذ در طفز ثْدًذ. در یکی اس طفز ُبیؼبى در ثیبثبًی گن ػذًذ ّ تب آهذًذ راُی پیذا کٌٌذ ػت فزا رطیذ.  مرشدی و مرید رّسگبری

 .ًبگِبى اس دّر ًْری دیذًذ ّ ثب ػتبة طوت آى رفتٌذ
دیذًذ سًی در چبدر هذقزی ثب چٌذ فزسًذ خْد سًذگی هی کٌذ. آى ُب آى ػت را هِوبى اّ ػذًذ ّ اّ ًیش اس ػیز تٌِب ثشی کَ داػت ثَ آى 

 .ُب داد تب گزطٌگی راٍ ثذر کٌٌذ
اس سى تؼکز کزدًذ ّ ثَ راٍ خْد اداهَ دادًذ. در هظیز، هزیذ ُوْارٍ در فکز آى سى ثْد ّ ایي کَ چگًَْ فقظ  مرشد و مرید رّس ثعذ

 .ثب یک ثش سًذگی هی گذراًٌذ ّ ای کبع قبدر ثْدًذ ثَ آى سى کوک هی کزدًذ، تب ایي کَ ثَ هزػذ خْد قضیَ را گفت
 .خْاُی ثَ آى ُب کوک کٌی ثزگزد ّ ثشػبى را ثکغهزػذ فزساًَ پض اس اًذکی تبهل پبطخ داد: اگز ّاقعب هی 

خْد ایوبى داػت چیشی ًگفت ّ ثزگؼت ّ ػجبًَ ثش را در تبریکی کؼت ّ اس  مرشد اثتذا ثظیبر هتعجت ػذ ّلی اس آى جب کَ ثَ مرید

 ... آى جب دّر ػذ
 .طبل ُبی طبل گذػت ّ هزیذ ُوْارٍ در ایي فکز ثْد کَ ثز طز آى سى ّ ثجَ ُبیغ چَ آهذ

قصَ هب ّارد ػِزی سیجب ػذًذ کَ اس ًظز تجبری ًگیي آى هٌطقَ ثْد. طزاغ تبجز ثشرگ ػِز را  مرشد و مرید رّسی اس رّسُب

 .گزفتٌذ ّ هزدم آى ُب را ثَ قصزی در داخل ػِز راٌُوبیی کزدًذ
ز سًی ثْد ثب لجبص ُبی ثظیبر هجلل ّ خذم ّ دؼن فزاّاى کَ طجق عبدتغ ثَ گزهی اس هظبفزیي اطتقجبل ّ پذیزایی کزد ّ صبدت قص

دطتْر داد ثَ آى ُب لجبص جذیذ دادٍ ّ اطجبة رادتی ّ اطتزادت فزاُن کٌٌذ. پض اس اطتزادت آى ُب ًشد سى رفتٌذ تب اس راسُبی هْفقیت 

 :آى ُب را هزیذ ّ هزػذی فزساًَ یبفت، پذیزفت ّ ػزح دبل خْد ایي گًَْ ثیبى ًوْدّی جْیب ػًْذ. سى ًیش چْى 
طبل ُبی ثظیبر پیغ هي ػُْزم را اس دطت دادم ّ ثب چٌذ فزسًذم ّ تٌِب ثشی کَ داػتین سًذگی طپزی هی کزدین. یک رّس صجخ دیذین 

 .کَ ثشهبى هزدٍ ّ دیگز ُیچ ًذارین
 .پض اس هذتی هججْر ػذین ثزای گذراى سًذگی ثب فزسًذاًن ُز کذام ثَ کبری رّی آّریناثتذا ثظیبر اًذُّگیي ػذین ّلی 

اثتذا ثظیبر طخت ثْد ّلی کن کن ُز کذام اس فزسًذاًن هْفقیت ُبیی در کبرػبى کظت کزدًذ. فزسًذ ثشرگتزم سهیي سراعی هظتعذی در آى 

ّ دیگزی ثب قجبیل اطزاف ػزّع ثَ داد ّ طتذ ًوْد. پض اس هذتی ثب آى ًشدیکی یبفت. فزسًذ دیگزم هعذًی اس فلشات گزاًجِب پیذا کزد 

 .ثزّت ػِزی را ثٌب ًِبدین ّ دبل در کٌبر ُن سًذگی هی کٌین
 ... هزیذ کَ پی ثَ راس هظئلَ ثزدٍ ثْد اس خْػذبلی اػک در چؼوبًغ دلقَ سدٍ ثْد

 


