




ين مثل پوتانا  دن ين وات ؛ ايك شخص هر   دنايك 
مثل عمل كري نسس  انسس اْ  تا ا اراؤ هوائي جهاز نسس

 .خوش اتا



مگر �  شخص نا پروس ما ايك چريل رهيت ي 
تا  اراؤ   هوائي جهاز  مثل اْ روز   انسس � شخص نسس هر 

گهر ما   ما جليت انسس پوتانا  گاْ  نسس حسد ين  هوا ديكهى
 .نسس وه شخص واسطسس حيلة كريت  بيتهي



يا انسس امي سوچتا ا وه شخص هت دن رنگ كروا ين جگه ما اْ
هك سوطط رنگ كرو  انسس هت وقت وه چريل � ي اهنا اوپرنظر  

راكهي ي انسس امي سوچي رهي ي هك كئ طرح اهنسس 
 تكليف اپو



هت وقت وه شخص سوچي رهيا ا انسس  هت وقت وه چريل 
 اهنسس ضضكاوي ديدا � اهنا اوپر  جادو كري نسس



هت پچهي وه چريل �  � شخص نسس امي اشارة كري نسس  
 هوائي جهاز نسس الل رنگ كروكهيو هك اْ



 � جادو نا سبب وه شخص � الل رنگ كروو شروع كيدو



هت بعد چريل � امي اشارو كيدو هك اهنا پانكهو پر براؤن  
 رنگ كرو



  هت پچهي امي اشارو كيدو هك اهنا پرو پر پيلو رنگ كرو انسس اْ
 مثل كهي نسس وه شخص ين مسخري كروا الگي



 انسس وه شخص جادو نا اثر سي وه پيلو رنگ كرتا چال گيا



جهاز نسس نيلو رنگ كرو انسس ا مثل  هوائي أ هت بعد امي كهيو هك 
 وه شخص كرتا چال گيا



پچهي وه چريل � امي اشارو كري نسس كهيو هك ا پانكهو پر پاچهو 
جاملي  رنگ كرو انسس وه جادو نا سبب وه شخص نسس كئي 

احساس � يو هك � سوطط عمل كري رهيا ؛ انسس � مثل كرتا 
 چال گيا



جاملي رنگ نا اوپر   هت بعد امي اشارو كيدو انسس كهيو هك  هوسس اْ
 سفيد رنگ سي بلبال بناوي دو



هوائي جهاز  امي اشارو كيدو هْك   هت بعد امي كرتا كرتا پاچهو
 نسس كا لو رنگ كرو  نا دنداؤ



رنگ   جادو نا اثر نا سبب وه شخص � پورا هوائي جهاز نسس
برنگي كري ديدو  انسس هت بعد وه شخص نا اوپر سي جادو نو  

اثر ختم يو تو اهنا هوائي جهاز نسس ديكهي نسس پريشان ئ  
 گيا انسس پوتانا  عمل پر پچهتاووكروا الگا



مثل پريشاين ين حالة ما وه شخص هوائي جهاز ما بيتهي ْانسس ا 
 گيا انسس پچهتاوا ين حالة ما هوائي جهاز نا اجنن نسس شروع كيدو



هت وقت ما ايك زور سي هوا ين پون چلي انسس � هوا نا سبب 
 سگلو رنگ ارهي نسس � چريل نا كپرا پر الگي گيو



انسس وه شخص  ئيانسس چريل � رنگ نا سبب رنگ برنگي ئ گ
هت بعد وه  وئ گي وين مثل  چمكت ظظلسسنا هوائي جهاز پاچها پ

رنگ نا سبب چريل نا كپرا خراب ئ گيا   شخص � ديكهو هك اْ
 پو تاهك � وه رنگ نسس صاف كرسس؛ تو اهنسس پوتانو رومال اْ



خوش   مثل وه شخص نو عمل ديكهي نسس وه چريل گهين اْ
يانسس پوتانا عمل پر پچهتاوو كروا الگ ئي 



اهنا بعد وه شخص � چريل پر سوطط احسان كيدو هك 
هك هج  واهنسس پوتانا هوائي جهاز ما سري كروا لئي گي

 اْ تو  ي هوائي جهاز نسس وه چريل خراب كروا چاهيت
نسس وه چريل بدالئي   مثل وه شخص نو احسان ديكهي

 انسس � بيوسس دوست بين گيا ئيگ



پ نا اْ  ع مكهاين سي امي جانو هك جيم امري املومنني  اْ
 كالم مبارك ما امي فرماوسس ؛

                                       

 
“احسن اىل من اسأ اليك”  

 
 متيطط وه نا ساسس احسان كرو هج متارا ساسس بد كرسس
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