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نمره

اگر در خانه ای شووی و ه بوه نشوو و گوکن وده ورده باشو دن روزگواری درازن صوتت آن گوویی و تعجّو
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ی و همیشه در خانۀ خدایین هویک تعجّو

سشتی بی ستون و ای ن عج

نی وی و ایو عوا ،ن خانوۀ خداسوت و وور

وین زموی اسوت و ،یو

تر است.

آنچه در ش اخت اوراد به ما یاری می رسواندن مشوورت بوا پودر و موادرن معلّموان د،وووز و مربّیوان بوا تجربوه
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است ه ما را از دام و چواه ایو راه آگواه موی سوازد و آسوی

هوای ایو موویر را نشوان موی دهود .چوه بوویارند

وانی ه اف دوستی می زن د امّا در حشیشت گرگ هایی در جامۀ گوست دان هوت د.
بدان ه مردم بی ه ر موادام بوی سوود باشودن چوون مغوینن وه تو دارد و سوایه نودارد؛ نوه خوود را سوود
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د و نه غیر از خود را ؛ جهد

ه اگر چوه اصویو و گووهری باشوی گووهر تو نیوک داری وه گووهر تو از گووهر

اصو بهتر بود؛ چ ان ه گتته اند :بک رگوین خورد و دانوو راسوت نوه گووهر ران اگور موردم را بوا گووهر اصوون گووهر
ه ر نباشدن صحبت هیک س را به ار نیاید.

چهار دیواری محضر استاد «حاس » ن جایگواهی بوود وه ن وی پرسوو هوای او هور روز در آن موی پیچیود

ناآرام او آرامو نمی داد.
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و به گو

استاد و شاگردانو می رسوید و هموه را شوگتت زده موی ورد .هویک چیوک مان ود درس و بحو

بوه رو
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ای ابوذرن مبوادا بوا بورادر موولمانت هور وی؛ زیورا وردار شایووته در ه گوام هورن بوه درگواه پروردگوار
پذیروته نمی شود .مؤم برای رهایی از گ اه و ناورمانین بیو از گ جشک ِدر تسن تن

می د.

امش ن ستارۀ م درست باای هموان نشطه ای رار خواهد گروت ه چ دی پیو در آنجا به زمی اوتادم .اگر تو

شیتته خواه د بود.

مووق و پیروز باشید

1

na

گلووی را دوست داشته باشی ه در ستاره ای باشدن ،طوتی دارد ه اگر ش

ه گام به آسمان نگاه ین همۀ ستوارگان

