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607 پیغام عشق قسمت آقا غالمرضا از تهران   

  ی شما جناب آقا یطول عمر پربرکت برا آرزوی و  حضور  گنج ة احترام به محضر مبارک خانواد یبه نام خدا و با سالم و ادا 

 .و گرانقدر زیعز یشهباز

 .طال دارد  ۀ سک  کیشما حکم   الیر کیهر  م،یبگو  یران یعطا کرده است! ا ی خداوند به شما و به پول شما چه برکت واقعاً

 .میداشته باش  شتریرا ب یذهناز من ییتا امثال بنده شانس رها د یبمان ی و توانگر، باق  یهمواره پرانرژ شاءَاهللان

ها، پندارها ها، واکنش و در کُنش   میدرست کن  ی زندگ  یهندس   نیاشعار موالنا، قوان  ةکه از عصارنی باالتر از ا  ی چه درس  واقعاً

 .میراه ده ۀ داما  ،یگاه بر بستر زندگ و آن  میها توجه کنو در خلوت خود، به آن 

  ز،یاَنصِتوا، پره  ،یچون: صبر، خاموش هم  ییهامثال   آورد؛ی روح و جسم م  یها سالمتو عمل کردن به آن   دنیکه د  یکلمات

 ... و  یی شکر، جبران، فضاگشا

توقع، ترس، کبر، احساس گناه، مقاومت، حسادت،    نه،ی: کآوردی ها سعادت ماز آن   یها در خود، و دورآن   ی یکه شناسا  ی کلمات

 .حرص، دروغ، مالمت و رنجش 

 م؛ ینیخود بب  ةروزمر  ی ها را در زندگآن   یو مصداق عمل   میهم توجه کن  زی عز  یموالنا  ة شد  ی کارشناس  اریبس  یهال یتمث  نیا  به

ا  ،یسخن نیریش  زک،یچابک، شتر و ناقه، خاتون و کن  یزشت، دم روباه و پا  یپر طاووس و پا و    ازیغالم هندو، چاروق 

 :ی ذهن یآبرو ن،یا همیگشا و و راه  ایگو یهاآدرس  نیاز ا یاریبس

 ۲۲۸6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ختهیر  اتیآبرو آب ح یتو برا یا

 ختهیگرفته در دهان قند و نبات ر زهر



   

  

 

607 پیغام عشق قسمت آقا غالمرضا از تهران   

  ستم، یآن نقوش بر پوست بدن موافق نبوده و ن  یو شخصاً با اجرا  امده یتاکنون د  ی را از دوران کودک  ی کوبکه خال   هرچند

  ی رو  شِ یپ  های کوب چون همان خال بخش را هم گشا و نجات ره   یهاکلمات و واژه  نیهمواره ا  گرید   ی صورتبتوان به   دیاما شا

 .میخود داشته باش

 یها، در کارهاکه در مسافرت  میاده ید  اری. بسدیکنی م  د یتکرار و تداوم در مرور بر  اشعار که شما همواره بر آن تأک  ر یاما تأث  و

  یماریب  یشرویاز چند روز، عود و پوضوح پس و به   میاگنج حضور فاصله گرفته   یاز فضا  ،یادار  یهاتیکننده و مأمورمشغول 

 :میاز خود بپرس  دیبالفاصله با م؛یادهید  بخشاتی ح یداروها نیمصرف ا ابیرا در غ یذهندردناک من 

 ۲۸۳۱ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ام کجا شد که نماز من قضا شد رخ قبله 

 ی ز قضا رسد هماره به من و تو امتحان

 .وضو کرد دیمواقع تجد نیدر ا دیالبته با که

 ۳۵۱۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 تو ناگه در نماز   یحَدَث کردچون 

 طهارت رَوْ بتاز  ی : سودتیگو

 :که  میاشده   ریناپذب یآس  ،یرییبا اندک تغ  ایو    میاخاص گشته   ی فکر کرد که موجود  دیاست. نبا  یروزیتداوم رمز پ  درواقع 

 7۴6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یامتحان بر امتحان است ا 

 به کمتر امتحان، خود را مَخَر  ن،یه



   

  

 

607 پیغام عشق قسمت آقا غالمرضا از تهران   

 .فراهم آورده است  میرا برا ی اله میمفاه نیاز ا ینعمت برخوردار  امی را سپاسگزارم که در دوران زندگ میکر خداوند

 .خواهانم  کتایو طول عمر بلند شما را از درگاه خداوند  یداریپا ، یسالمت

 احترام  با

تهران   غالمرضا،



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم سهیال از مازندران  

 « عشق  ۀ داستان شاگرد مدرس»

 7۹0 ةغزل شمار دیوان شمس،   ،یمولو

 عشق گشود  یتا مدرسه  سَرمَد  واقفِ

 چون عاشق و معشوق نبود  مشکل  یی فِرق

  ده  .آور زندان ذهن سرگردان بودمهاى تاریک و رعب شصت سال از عمرم را در کوچه  بانویى هفتاد ساله هستم که  من

نیرویى درونى مرا هداپسال   از کوچه  تییش  بیابمکرد که  با روشنایى   هاى تاریک ذهن، روزنى را  و این راه تاریک 

 .افتان و خیزان بیرون بیایم روزن زندگى مرا به خود آورد که از زندان ذهن، یسوکم

 6۳6 ةدیوان شمس، غزل شمار  ،یمولو

 حفره زندان   یپ  دیریبگ  شهی ت یکی

 دیریهمه شاه و ام دیزندان بشکست چو 

 ۱۴7۲ ةشمس، غزل شمار  وانید ،یمولو 

 فروبرد مرا عقل چهل سال  شه یبه اند

 بجستم  ریو ز تدب  د یشصت و دو شدم ص  به

 ۱۴7۲ ةدیوان شمس، غزل شمار  ،یمولو

 ر یچند به تزو ی کی دم ینان بدو ی پ

 بجستم   ریکه ز تزو ییداد غذا خدا 



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم سهیال از مازندران  

  یی در حال کاراَفزا  ی و جسم  ی روح   ی اضطراب، ترس، غم و غصه و ناتوان  نده،یمن در زندان ذهنم که مملو از نگرانى آ  و

دویدم و سرگردان بودم. و با توجه به  مى   داد،ی ها را مهم جلوه مام آنذهنینداشت و من   یاده یفا  چیکه ه  مزدی و کار ب

 .طلب و فلسفى منطقى مستهان بودمام فردى کمالاجتماعى   تیموقع

 ۳۲۱۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتّر ز پندارِ کمال  ی علت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 ۳۲۲۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جمع آمد مگس   شیبر سرِ هر ر

 کس  ش یخو شِ یقُبحِ ر ندینب تا

طور اتفاقى با برنامه  که بفهمم به ناگهان، با مهر الهى به در اوج ناتوانى روحى و جسمى بدون آن   ، یسن شصت سالگ  در

اى از نور را به من نشان دادند  عزیز دست مرا گرفتند و راه مدرسه   یگنج حضور آشنا شدم و موالناى جان و آقاى شهباز

نهایت و ابدیت است و تو  فرم و عدم است و اصل تو هست و خداوند که از جنس بی و گفتند این مدرسه از هشیارى بى 

خواهى از  گر مىعنوان شاگردى نوپا که وجودش را هشیارى جسمى فراگرفته، پذیرا شده و اامتداد او هستى؛ تو را به 

  ی یو فضاگشا میتسل  ا سبب و فراوانى کوثر او برخوردار شوى، باید بنعمات و برکات و خرد و آرامش و صبر و شادى بى 

  ی ذهنلحظه بدون هرگونه قضاوت و مقاومت، ذهنت را خاموش و با حضور ناظر، بر ذهن و حواست، بافت من   نیبه اتفاق ا

هایت را  همانندگى   کیکه صبر و شکر و پرهیز دارى و با درد هشیارانه یک رحالی خاموش و د ست، ین  ش یب ی را که توهم

  را  خود جسمى هشیارى ةها را بیرون بکشى و به حاشیه برانى و مرکز سنگ شد آن  اتی ذهنهاى منشناسایى و از الیه 

  صبر  با  قضاوت،   و  سؤال   بدون شنوى مى  حضور گنج   ۀبرنام و  جان  موالناى زبان  از  که  عشق  استاد هاىدرس   با  آرامآرام



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم سهیال از مازندران  

و آب حیات که سقاى عشق بر تو    هدایتو با نور    شوی   موفق   بتوانى   لحظه،  این  در  حضور  با  و  متعهدانه   و   مداوم   تکرار   و

 .درونت را که از گل و الى هشیارى جسمى پوشیده شده، بشویى و من با تمام وجودم پذیرفتم  سازد،ی جارى م

هاى نمایم؛ برنامهمدت ده سال است که با رعایت قانون جبران در بعد معنوى و مادى، متعهدانه تالش مى   اکنونهم

دهم. باید اقرار کنم، در دو سال اول  گوش مىها  ها و پادکست و به تکرار برنامه نویسممى   و  بینممى   را   حضور گنج ةزند

نمود و همین موجب شد  هایش را به من وارد مى ذهنى ضربه من   روز  هرشروع کالس زندگى شاگرد گیج و منگى بودم و  

شدم. وقتى فهمیدم  تر مى که چندین بار استاد عشق مرا از کالس زندگى بیرون بیندازد؛ چون هنوز خام بودم و باید پخته 

انداختن من از کالس درس زندگ بیر دادم و به  خاطر آن بوده است که به اتفاق این لحظه واکنش نشان مىبه   یون 

هایم پس با شناسایى همانیدگى   گشتم؛یشدم، ولى دوباره برمم نزدیک مى اذهنی رفتم و به زندان منگذشته و آینده مى 

پذیرش اتفاق این لحظه با فضاگشایى و صبر و پرهیز و درد  و تسلیم و    یکه در مرکزم قرار گرفته بود و با عذرخواه

 .انداختمو نورافکن هشیارى حضور را به روى خود مى  مآمدخود مى  هشیارانه، مجدداً به 

 ۲۴6۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه یدَم س ک یماهم کند،  یالحظه 

 کارِ اِله؟  ن،یا  رِیچه باشد غ خود 

 ۳۱۴6 تیمثنوى، دفتر دوم، ب  ،یمولو

 ندارد آن دَرَج  یح یتسب چیه

 کن، اَلْصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَج صبر



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم سهیال از مازندران  

ام، با  ذهنی هاى مناَندازی رغم سنگ از مدتى در سن شصت و پنج سالگى، به کالس آموزش موسیقى رفتم و على پس 

و مشوقم    دهمی وپا شکسته آموختم و هنوز هم ادامه م دست دانستم،  استادى مهربان، نواختن ساز را که چیزى از آن نمى 

 . راه همسرم است نیدر ا

ها را  ام، آن خصوص خانوادهمهم بود، به   میبه آنچه برارا نسبت   میهای شدگت یهوبود که هم  ن یا  میهاشرفت یپ  گرید  از

نمایم و با  شناسایى و با درد هشیارانه به حاشیه راندم؛ اکنون، بدون کنترل و حساسیت با عزیزانم با عشق برخورد مى

 .براساس عشق و احترام متقابل است مانگی تمام تنهایى که دارم، در کنار همسرم، زند

به من آموخت که چگونه باید با آن کنار بیایم و پذیرا باشم. کارهایم   ی ام، زندگ پذیرفته رو به بهبودى است و    هایمبیماری

کس  از هیچ  دهم؛ی هایى که مخصوص سالمندان هست در هفته چند روز انجام م دهم و ورزش را به تنهایى، خود انجام مى 

دهم و توقع  تمندى و در حد توانم انجام می کنم و هر کارى از دستم بر بیاید با کمال رضایتوقعى ندارم و انتقاد نمى 

 .جبران ندارم

مواردى که بیان نمودم، از برکات زندگى بوده است و توکلم هر لحظه بر خداى مهربان است و از آنچه که در    تمام

ال شکر  ها، در حبودم براى داشتن آن   ی فهمیدم و دائم در حال دعا و زاردیدم و نمى زندگى به من داده بوده و من نمى 

  ذهنیمن   ةاز دام گسترد  تینجات بشر  یبرا   میو اگر دعا نما  تکنم، چون خداوند از درونم آگاه اسهستم و دعا نمى 

 .است

 ۹۱6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترل خوبکسبى از توکّ نیست

 ؟ترخود محبوب ،میاز تسل  ستیچ

خاطر شدم، مدت آن کوتاه است و اگر به ذهن  باشم و اگر آزرده هاى زندگى صبور  چالش   آموختم که درمقابلِ  ی زندگ  از

ذهنى را که  کنم با حضور ناظر، در این لحظه، منبینم و تالش مى شوم و ایرادم را مى رفتم و قضاوتى کردم، متوجه مى 
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د هشیارانه  حضورم را با فضاگشایى و شکر و صبر و پرهیز و در  ىهاخواهد در انبارى که گندممانند موش موذى مى 

یابم و از انبار هشیارى حضورم بیرون  ها را نابود کند؛ آن را مى هاى تیزش حمله برده و آنام، با دندانآورى نموده جمع

 .اَندازممى

 ۳77 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 می کنی انبار، گندم م نیما در

 می کنی جمع آمده، گُم م  گندم

 ۳7۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زده ست  موش تا انبار ما حُفره

 شدست  ران یانبار ما و وز فَنَش

 ۳۸0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان دفع شَرِّ موش کُن   یاول ا

 در جمع گندم جوش کن  وانگهان

کنم استاد عشق مرا در کالس درس زندگى مجدداً پذیرفته است و باید قدر آن را بدانم و بیشتر تالش  فکر مى   اکنون

 .دارم و اگر به ذهن رفتم، با عذرخواهى برگردمکنم و هشیارتر باشم و بیدار بمانم تا بتوانم مرکزم را عدم نگه 

 ۲۴60 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو  دار یو ب ی گر مراقب باش

 هردَم پاسخِ کردار تو  ینیب



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم سهیال از مازندران  

 ۲۴67 تیمثنوى، دفتر چهارم، ب ،یمولو

 دتیمراقب باش، گر دل با  نیه

 دتیزا یزیهر فعل، چ یِ پ کز

ام و در زمین  تان درس آموختهمهربان، که همواره از شخصیت   اری جان، شما    ی را که با اشعار موالنا  ی زندگ   یبذرها

اکنون    ریهاى باها را آبیارى و جان بخشیدید و این زمینو با عشق و نور هدایت، آن   دیما پاشید  یذهنخشک و بایر من 

اند و  ذهنى نهفته بودند، جوانه زده که در زمین خشک من  حضور تبدیل به باغى زیبا شده و بذرهاى کوچک هشیارى  

 .جا پیچیده استهاى این باغ که کودکان عشقند در همه رو به رشد است و عطر گل  ی درختان آن با نور زندگ

ذهنى را شناختم و باید در حفظ این موهبت الهى  هاى مندام هاى جهان فرم و  کنم که در این سن، بازی را شکر می   خدا 

 .هشیارانه کوشا باشم

 77۳ تیمثنوى، دفتر پنجم، ب ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیاز خدا غ

 کاستن یست و کُلّ  ی افزون  ظَنِّ

 ۱۲۵۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گر قضا صد بار، قصدِ جان کند

 هم قضا جانت دهد، درمان کند
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 ۲۴66 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حکمِ کُنْ فَکان   یچوگانها  شِیپ

 اندر مکان و المَکان  میدویم

 ۳0۱۳ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی در آخر زمان کرد طَرَب ساز اری

 ییاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

 ۸۱۱ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ددهشِکر پاسخ نباتم مى  آن

 دهدکه کُشتستم حیاتم مى  آن

 ۸۱۱ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که در دریاى خونم غرقه کرد  آن

 دهد وقتم نجاتم مى  یونس 

 ۸۱۱ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را بُرد و مرا درویش کرد رخت

 دهدز یاقوتش زکاتم مى  نک

 

 



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم سهیال از مازندران  

 ۸۱۱ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ماتش پاره شد طور از شاه  کوه

 دهدکم از کاهم ثباتم مى  من

 سپاس فراوان و درود به روان پاک موالناى جان و آرزوى بهروزى براى شما یار مهربان و همراهان گنج حضور  با

مازندران  سهیال، 



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 به نام خدا 

 .گنج حضور ۸۹۳ ۀ شمس از برنام  وانید ۳۳6شرح غزل 

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خرابات رِیپ  یجام، ا ک یبده 

 آفات رِیالتَّأخ ی فردا، که ف مگو

و ما با احترام به    کندی چون موالنا، جام خرد و عشق را به جهان عرضه م   یبزرگان   قیکه ازطر  ستی خرابات، زندگ   ریپ

نکردن در    ریو با کوشش و تأخ  میکنی م  ز یپره  م،یکن یصبر م  م،یکنی و شکر م  میریگی را م  گانیشراب را  نیبزرگان، ا

  ، یاریهش  تیبه عهده گرفتن مسئول  یبرا  شناسدی لحظه را نم   نیکه ا  یذهن. من میاَندازی کارها، کار امروز را به فردا نم

 یها و ضررهاآفت   ش،یکارها  ریدر تأخ  داندی و نم  کنمی کار را م  نیفردا ا  ایبعداً    ستیمهم ن  د،یگوی م  یعنی  کند،ی م  ریتأخ

 .شودی شامل حالش م  یادیز

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باده دَردِه خونِ فرعون  یِجا  به

 قاتیجانم به م  یِآمد موس  که

  میرا بده های دگ یو آلوده به همان ی ذهنخون من ی عن یخون فرعون   دیبا م،یریگی م ی لحظه از زندگ  ن یکه ا ی شراب   یجابه 

به موس  باز م  ی از آب گذشته، وقت  یعن ی  ی. موس میزنده شو  مانی اریو هش  یتا  بُعد ما    اتیآب ح  میکنی فضا  از چهار 

 .میروی به مالقات خدا م یمثل موس  لحظهو ما هر    دیشوی را م  مانیهای دگ یو همان  گذردیم

 

 



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ما ز خونِ خصم باشد شرابِ 

 لذّات  ست یادیّرا ز ص ران یش که

شده و    ترعیحضور ما وس  ی ول   میکشیم  ارانه یاست باشد، ما درد هش  یذهنلحظه اگر خون دشمن ما که من   نیا  شراب

 .میچشی را م ی زندگ یو لذت و سرمست  میرویم های دگیخدا به شکار همان ریچون شو هم  شودی درون باز م یفضا

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ر یش یپرخونست پوز و پنجه   چه

 عالمات  نیخونِ ما گرفتست ا ز

پنج  پوزه  م   دیبعداز ص   ر یش  ۀ و  پُرخون  م   ی وقت  م،یخدا هست  ر یما ش  شود، ی شکار  باز  را    های دگیخون همان  میکنی فضا 

 .رشد و زنده شدن به خداست یهادردها عالمت و نشانه   نیا ۀ و هم میکشی م ارانه یدرد هش یعنی م؛یزیریم

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هم خونِ انگور  ی گور و ن رمینگ

 ز اثبات ی مستم، ن یمن از نف  که

ندادند، بلکه    ی نه تنها به من زندگ   رایز  خواهم؛ی را نم   ستی یایو لذت دن  ی که نماد مست  یگورخر و شراب انگور  کباب

از موالنا    پوشاند؛ی زنده شدن به خدا و مرکز عدم را م  یهانشانه   یبود که رو  ییهااز پرده   ی کیبا خوردن،    یدگیهمان

نه    یذهنکش من و با خط   شومی که مست و خوش و شاد او م   هاستی دگ یو مردن به همان  یذهنکردن من   یآموختم از نف 

 .کنمی و نه خدا را اثبات م  رمیگی حضور را اندازه م

 



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زنده گردم دِیبازم، گردِ ص چو 

 همچو زاغان گردِ اموات  نگردم

ما    م،یخدا ببر  ی سوو به   میزنده هستند شکار کن  د یرا که ص  های دگیهمان   د یکه به فرمان شاه با  میخدا هست  ی باز شکار  ما

و جهان را آلوده    میو بجنگ  میحرص بورز  م،ینیبنش  دهیپوس  یمرده و باورها  یفکرها  یکه مثل زاغ رو  میستی ن  یذهنمن

 .میکن

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شو به همّت  یزاغ و باز یا ایب

 مِصفات شِ یپ ی شو ز زاغ  مُصَفّا

ذهن آزاد کن    ۀ را از تل ات یاریکن و باز هش یی فضاگشا ایب کند؛یمصفا دارد، ما را دعوت م یاز زبان موالنا که دل  ی زندگ

صاف    نه یخودت کار کن تا مرکزت مثل آ  یاز خرد موالنا رو  یخوار نباش، با همت و کمک خدا و قدردان و مثل زاغ، مرده 

 .شود ی قل یو ص

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باز را هم یِهاوصف   فشانیب

 چون ذات  ش یشو اندر خو  مُجرّدتر

از تنها شدن    گری و د  آورد ی عدم، خرد و عشق را به جهان م  یاز فضا  شود،ی از قفس ذهن آزاد م   یاریباز هش  ی وقت

فضاگشا  ترسد، ی نم با  و    ی درپی پِ  یهایی بلکه  من  را یز  شود ی م   ترگانه یمجردتر  فکرها  یذهنیهااز  با    ی دیتقل  یکه 

 .کندی طواف م شییذات خدا . او به گرد  شودی دورتر م  کنند،ی شده عمل می و شرط ی صورت جمعبه 



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پرخون  ستیطشت ن،یزم نیخاکست ا  نه

 خونِ عاشقان و زخمِ شَهمات ز

 ریما ت  یهای دگ یبه همان  ایشطرنجِ دن  یدر باز   یشاه زندگ   شود، یم  دهیهمان  زهایو با چ  رود یبه ذهن م  ی ما وقت  یاریهش

  شود، ی م   لیپر از خون تبد  ی به طشت  ستی یایدن  یازهایپول و شهرت و شهوت و ن  ة ما که آلود   ی جسم خاک   نیو ا  زند یم

 .ترسندی شاه نم  ش یو مات شدن در پ  دنخور و از زخم  مندیست که تسلی خون عاشقان نیا

 ۳۳6 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صبح آمد؟  ییچند گو خروسا 

 صبح را خود نورِ مِشکات دینما

  رییتغ  ی و تا کم  میباش  مانی ذهنمواظب خروس من   خواند؛ ی مرتب آواز م   د یبه هنگام باال آمدن خورش  یسحر  خروس

و چنان هستم،    نیمن چن  د،یریبگ  ادیاز من    دییایکه مَردم ب  میقوقو نکن  ی سروصدا و قوقول   می کنی م  شرفت یو پ  میکنیم

  ده ینورش تاب  دیایما اگر باال ب  د یخورش  م،ینکن  هوده یتالش ب  دمانیشدن خورش  دهید  یو برا  میزبان ذهن را خاموش کن

 .شودیم

       یگرام  ارانیگنج حضور و هم ۀسپاس از برنام با

از کرج  باید



 

 

 

607قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


