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پومن نا چندرما- سيدنا طاهر فخر الدينطع



رات اْوي، روپاال چاند الوي، اْمسان ماروشين روشين 

ئي گئي. 

بيجس دن استاد ي رحيانة نس پوچهو "دن ما سورج تيم رات 

ما سوط چمكس؟" رحيانة مَن ما وچاروا الگي پن جواب ن اْپي 

سكي. استاد ي رحيانة نس نرمائي ي كهيو "گهربا ن اْجس راتس 

تارا گهر ين اگاسي پر ي اْمسان نس ديكهجس نس كالس جواب 

اْپجس."



ت دن گهرس پن جلدي جاؤو هتو ت ي اْوات سين رحيانة 

پهلو سؤال خيال ما لئي گهرس چايل گئي. مجتا مجتا رحيانة ي 

سوار ين وات اهنا ماط باپ انس وهاال ائي شبري نس 

كهي-"بييت ضرور جاجس اْجس تو پندرمي رات ؛". ماط 

ي پيار ريال اْواز   ي كهيوط.



رات نا نو(٩) واجس شبري نو هاـ پكري رحيانة اگاسي پر اْوي، انس 

اْنكهو ري اْمسان نا عجائبات ديكهوا الگي، انس من ما استاد نو سؤال 

ياد كريت گئي-سورج جيوي سوط چيز رات ما چمكس ؛، بيجي 

پلس تو رحيانة بويل اي " اْچاند تو اْجس راتس كئي خوب روپاال 

الگس ؛، دن ما سورج تيم رات ما چاند چمكي روشين اْپس ؛". 

شبري ائي كهس ؛ "كيم ن هوئي اْجس تو پومن ين رات ؛ پومن نا 

چاند تو اندهاري رات نس نور  وايل رات كري دس ؛".



چمكتا چاند نو خواب ديكهتا هوا رحيانة سوئي گئي. 

سوارس اسكول جاتاج استاد نس ملي. استاد ي جواب 

سانبلتاج شاباشي اْپي نس كهيوط ك تو برابر كهس ؛ دن ما 

سورج تيم رات ما چاند چمكي روشين اْپس ؛. رحيانة ين 

خوشي نو تو پار ن رهيو-اْ ديكهي استاد ي كهيوط اْ خوشي ما 

ايك يد ين وات ياد راكهي لس.



رحيانة ي پوچهوط ي سوط؟ استاد ي كهيو "اْسورج نس چاند 

جيم ديين سورج نس چاند پن هوئي ؛. امام الزمان 

سورج انس اهنا داعي چاند نا مانِند ؛- امام پرده ائي 

اتلس ك لوگو ين اْنكهو سي غائب ئي جائي تو رات اْوي 

كهوائي، اهنس ستر ين رات كهس ؛- رحيانة هوس توج بتاو 

ستر ين رات ما چاند كون هسس؟"



رحيانة ت ج وقت جواب ديدهو-"داعي"-استاد ي  كهيو "شاباش شاباش ستر ين 

رات ما داعي چاند جيم سورج نو نور لئي چمكس ؛، نس دعوة نا مؤمنني نس ي 

نور سي هداية اْپس ؛.هوس اپنا زمان نا داعي كون؟" رحيانة ترتج بويل "موىل 

سيدنا طاهر فخر الدين طع "-استاد رحيانة ين زبان ي موىل نو نام سين خوب 

خوش ئي امي كهيو "اْ موىل ين شان تو گهين عظيم ؛، ستر ين رات ما پومن نا 

چاند جيم چمكس ؛-عريب ما پومن نا چاند نس بدر التَّمَام كهس ؛ ت ي اپنس 

اْشان نا موىل نس ياد كريس تو سوط كهيسوط-بدر التمام طاهر فخر الدين طع" 



موىل ين پروان، اين رحيانة، شوق ي ياد كروا الگي 

بدر التمام سيدنا طاهر فخر الدين طع 

بدر التمام سيدنا طاهر فخر الدين طع


