




ايك  ثثظظاري  عالقة   ما  كرييو   نو  شاهي حمل هتو ،هي  سككال ين راين 
امها راج كريت هيت،سككلي كرييو  راين نا  فرمان نسس ماهتسس  "سنهري"

 ححٌرهاؤتا هتا              
                                                                                                                                                                                                                                                        



  هبروسو  ككهنو نسس راين  اوثثر نا هج هتا خزانححي نا راين بسس  سي امها
  مجن سي حمنة هج كرييو . كريي الل انسس كريي كايل كسس كون هي   هتو

  بيوسس هي حفاظة ين خزانة  هي كرتا مجع واسطسس موسم ين هتنٌدي
 .كرتا خزانححي



هتا،  سي اداء  كرتا  نسس خويب كريي  ثثوتانا  كام  ْابيوسس 
ايك دن الل كريي نا نزديك ككهنو مجن مجع هتئي ككيو   

هتو هي ديكهي نسس اهنسس اللحح ْاوي انسس امي خيال كيدو  
هك  ْا اتنا خزانة ما  سي هتورو ميطط مارا  واسطسس نكايل  

 !  ثثٌرسسلئيس تو كوئي نسس خرب هبي هنيطط 



ْامثل جيم دنو ككذرا اهين اللحح زيادة هتايت رهي انسس هي امانـة ما 
انسس كايل كريي تو اهنو  كام  امانة  سي  اداء  كريت . خيانة كر يت  رهي

 .رهي
 

 

هتورا وقت بعد هتنٌدي ين موسم ْاوي ،سنهري راين هي  بيوسس  
خزانححي نسس حكم كيدو هك  هج مال مجع هتيو ؛ اهنسس ثثيش 

 .كروا ما ْاوسس تاهك ثثوتاين مملكة ما اهنسس تقسيم كرسس
 



  نسس لئي مال ساهتسس نا وزراء خزانححي بيوسس هوسس
  ما مال نا بيوسس  هي راين هتيا، حاضر ما  دربار نا راين

  ككهنا نسس ديكهي خزانة نو كريي كايل انسس كيدي نظر
 هي ؛ خزانة كم ككهنو نو كريي الل انسس هتيا خوش

 ككيا، ْاوي ما حرية نسس ديكهي



 تو " كيم؟ كم اتنو مال متارو " هك ثثوححهو سي كريي الل انسس
 ككنيت ين مجاعة نا كريي كايل هك كيدو بظظانو هي كريي الل

 راين نسس سين وات اهين. ؛ زيادة ككهين كرتا  مهارا
 تثثاس ين امر اْ سي جاسوس اهنا تو هتيو هن متكن نسس

 .هتيا ناراض ككهنا نسس جاين سحح نو كريي الل تو كراوي
 



 كيدي،انسس سزا اهنسس سبب نا خيانة اهين نسس كريي الل  هي راين
 ككادي اهنا اهنسس نسس هتئي خوش سي داري امانة ين كريي كايل

 .ليدا بناوي وارث نا



سككال كرييو ين مجاعة هي جاين ليدو هك كايل 
كريي نو اصل خزانة سوطط هتو هك امانة داري 

جيم هج نا سبب اهنسس ْارزق نصيب هتيو 
 ؛  فرماوسس   صلعاهلل رسول 



  

  سوطط نو ورس ْاؤتا ليجو، كري هوئي كروو مأمت جتنو-هبروسه•
 .هبروسو

 .كيدي حفاظة ين صامت قرْان هي ناطق قرْان-حفاظة•
 اميان هج هك ثثر لوككو وه نتهي شاهي  واسطسس شيطان -شاهي  •

 اليا
 .؛ ملي وراثة  امانة ين غم نا حسني-امانة •
 " : ؛  كرسس عرض  نسس جوٌري هاهتـ بعد هت فاطمة      اهْ-خيانة •

 نا ْاثث وقت كوئي سي دن هت ْاوي ما ككهر نا ْاثث  ميطط !ْاقا  اسس
 ْاثث  كيدو نتهي كام كوئي ناخالف ْاثث  بويل نتهي جهوضضو نزديك

  هتئي خطاء هبي كوئي ؛ انسان      مككر  كيدي نتهي خيانة ين
 .دو خبشي ْاثث      هوئي

 من الكلمات النورانية



                                                                    -خزانححي 

 لست عن طاعيت له اختلى* انا رضوان عبد عبد معد  

 نو نام ؛ خزانححيميطط  رضوان ححهوطط، هك هج جنة نا هك 

مسلمني نسس  حسني ين ذكر ين بركة ثثظظنححسس،انسس  هي ذكر سككال -مملكة 
 ما امن و امان باقي رهسسمملكة  ين بركة سي

خدا هي اثثنسس  دعوة نا   -تعاىل نو محد انسس  شكر كريئسس  ؛خدا -متكن
هج سفينة ححلي رهيو ؛، انسس  متيطط   -سفينة ما سوار هتانار كيدا

 بيضضهجوسي متكن بيضضها ححهو، 

عادة شريفة هيت ْاثث ين هك مهيشه  .…امري املؤمنني تارسس  -فرمان
 !ين انتظاري كرتافرمان رسول اهلل نا 
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