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شاه معصوم یكی از بزرگان و روحاانیون راز زمایی زی اای شا ان باوهه کاه هر رزیاه هه
ش ا ز ولاااوالی ش ا ان زناادگی میكاازه و مق اازه ن نااون زیار اااه هر ناحیااه ستاااتوس هه
ش زش ا ان وجااوه هاره متأراانانه هر رااا( 0931ه ش) هو اای از دااوه باش ا ده گااان ایاای
رزیااه بااه اراااش شااایعاا باازا ادتاااهه هر باایی رااا( بااه امیااد ن ااه مب اای هر هادا زیااارا
شامعصوم شاید گ جی ه ای ریبتی ت ان شده باش د ن را رزازیز و ویزان كزهند
حاب روایاا هارتان گونه گویا روزی شاه معصوم با تادرش باااطز رل اه باه سو یازی س
ناحیتی میان وریزن و هه ش ز میزوه تدرش نیزی را دزاموش میك اد و وی را باااطز
ورهنش هوباره به دانه مینزرتد شاه معصوم زمانیكه بااطز اجزای امز والاد باه طاز
دانه میزوه هر میان راه مزهی را می ی د كه باایی را ی نبااز مای دواناد وی اا تایاان
نبازش انتظار میكشد و زمانیكه ایای مازه ریاش رانید نبااز را كاما میك اد شااه معصاوم
كنش ای وی را گزدته ب زهیك وی می وره ناگ ان! كه دوهش را هر جائی بایار زی ا
و رش گ می ابد به نظز وی هر ایی جاا زماان هرازی را را زی میك اد بعادا بیااهش مای
ادتد كه تدرش وی را بااطز كاری دزرتاهه بوه هریی اث ا ریش رنید از وی می زراد ناه
عجله هاری ؟ شاه معصوم می گوید :س تدرم مزا باه كااری دزراتاه و مای ناورا كازهم س
ریش رانید باان نیاز دزاماوش شاده تادرش را باا هو دزباوزه باه وی مید اد و از ن جاا
ردص میشوه زمانیكه به نزه تدر می ید می ی د كه تدرش ا ك ون گاو ا را بزای رل اه
ماهه نكزهه ار وی حیزان میشوه! كه ن ونه زوه مده ارا تادرش می زراد تاازم اا
ك اون نزدتای؟ می ویاد مای ورهم و تادرش متوجاه میشاوه كاه هو دزباوزه را نیاز باا داوه
ورهه ار تدرش می زرد كه دزبوزه ا را از كجاا ورهی؟ می ویاد:س ریاش رانیدی را
هر یك جای هیدم وی بزایم هاه س ایی بوه كه تدرش میداند كه تااز وی بكادام جاای غی ای
ردته و یكی از تاكان دداوند ج) ارا هر بایی اث اا از هو گااو داوه را ب اام دادا بعاه
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هوران كادزان هر ش ان بوهه كاه هر م طقاه دورا شا ان مزكزیا هاشاته اناد و باایی
مزهم ش ان دشار می ورهند ا كه بزایشان نان و غذا را یه ك د روزی شاه معصاوم
به نزه رزهار شان ردته به وی می وید:س مازهم را زار و ا یا نك یاد و مای داوهم بازای
ان غذا را یه میدارم س ن ا می وی د نطور؟ بیی بوه كه شاا معصاوم هیاک داورهی
را گزدته و هر هیكدان یك نوب را مانده ش مید اد و ناان یاار میشاوه لشاكز از بایی
نان شزوع باورهن میك اد لایكی از نقاد كاه از هیاك ناان را بیازون میكشا د هر ن ای
اااثیز واره نباای شااوه لشااكز بااه وی می ویااد كااه ایاای یااك ماازه جاااهو گااز ار ا وی را
ریشااا د و زار مید ااد او ناااره جااز ردااتی رانباای یابااد و بااان نااوبی كااه هر هیكاادان
میاااود ناازا از هیكاادان كشاایده هر زماایی غاازش میك ااد و می ویااد:س ر ا ز شااو م ااز باای
ب زه س امزوز بیی نوب رودته یك هردتی ار هرسد ب ییس ک و تی ا) هه شا ز
هر نزهیكی ای دانه نیك با شاه كه هردا اوا ارا م از از ب از ماناده بعاد از ن
شاه معصوم كه یك تارنه نزمی با دوه هاشته باوه نازا هر هریاا اندادتاه باایی ن راوار
میشااوه نااون كشااتی و از ایاای جااا بااه طااز اجكاااتان میاازوه هر اجكاااتان رو باازوی
ستاتیوس هه ش ز یك ر ی ار باایی ن را گ نبااز را دواناده و از ن جاا هوبااره باه
طز ستاتیوس كه مق زاش هر ن جا ار می ید هر بایی جاا ماده ب اا ب نتاه مازهم هر
ایی موریع غایب می زهه كه امزوز ب ام رتان شاه معصوم زیارا) مش ور ار
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