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سپاس و ستايش خداونديرا سزاوار که آفرينش را بتوانائى خود از برهنگى 

نابودی رهائى داد و بپوشش زندگى سرافرازی بخشید پس گوهر پاک مردمرا از میان 

آفريدگان برگزيد و او را بپوشش بزرگى آرايش فرمود هر که زنگ خواهش از آئینٴه دل 

اين پوشش  از برهنگى نادانى رهائى داد زدود سزاوار اين پوشش يزدانى شد و خود را

تن و جان مردمانرا بزرگترين مايٴه آسايش و پرورش است خوشا روز آنکه بیاری خداوند 

 يکتا از آاليش گیتى و آنچه در او است رهائى يافت و در سايٴه درخت دانائى بیاسود

فرمان  آوای هزاردستان که بر شاخسار دوستى سرايان است بگوش دوستان رسید پس

شد که اين بنده بپاسخ برخى از پرسشها لب گشايد و آنچه از رازها که نگارش آن شايد 

آوران بر ديگری آشکار نمايد در آن نامٴه دلپسند نگارش رفته بود که کدام از کیش

برتری دارد در اينجا خداوند يگانه میفرمايد میان پیمبران جدائى ننهیم چون خواست 

همگى يکسان جدائى و برتری میان ايشان روا نه پیمبر راستگو همه يکى است و راز 

های نبرد بگفتهخود را بنام پیمبر پیشین خوانده پس چون کسى بنهان اين گفتار پى

اگرچه پیدايش ايشان در  ناشايسته پردازد دانای بینا را از گفتٴه او لغزش پديدار نشود

ه پديدار و در میان خوردی و بزرگى جهان يکسان نه و هر يک برفتار و کردار جداگان

نمودار ولى ايشان مانند ماه تابان است چنانچه او هر گاهى بنمايش جداگانه پديدار با 

پس دانسته شد که اين نه بیشى و کمى است  آنکه هیچ گاهى او را کاهش و نیستى نه

د پیمبری را ولى جهان ناپايدار شايستٴه اينگونه رفتار است چه هرگاه که خداوند بیمانن
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بسوی مردمان فرستاد بگفتار و رفتاری که سزاوار آنروز بود نمودار شد خواست يزدان از 

پديداری فرستادگان دو چیز بود نخستین رهانیدن مردمان از تیرگى نادانى و رهنمائى 

پیمبران چون  بروشنائى دانائى دويم آسايش ايشان و شناختن و دانستن راههای آن

اند تا بدرمان يگانگى بیماری بیگانگیرا پزشگانند که بپرورش گیتى و کسان آن پرداخته

چاره نمايند در کردار و رفتار پزشگ جای گفتار نه زيرا که او بر چگونگى کالبد و 

بیماريهای آن آگاه است و هرگز مرغ بینش مردمان زمین بفراز آسمان دانش او نرسد 

بینند جای گفتار نه چه که هر روز امروز پزشگ را با گذشته يکسان نهپس اگر رفتار 

بیمار را روش جداگانه سزاوار و همچنین پیمبران يزدان هرگاه که جهانرا بخورشید تابان 

دانش درخشان نمودند بهر چه سزاوار آن روز بود مردم را بسوی خداوند يکتا خواندند 

دانائى راه نمودند پس بايد ديدٴه مردم دانا بر راز  و آنها را از تیرگى نادانى بروشنائى

درون ايشان نگران باشد چه که همگى را خواست يکى بوده و آن راهنمائى گم

  .گشتگان و آسودگى درماندگان است..

 

مردمانرا بیماری فراگرفته بکوشید تا آنها را بآن درمان که ساختٴه دست توانای 

 پزشگ يزدان است رهائى دهید

 

از در چگونگى کیشها نگارش رفته بود خردمندان گیتى را چون کالبد مردمان ب 

اند چنانکه او را پوشش بايد کالبد گیتى را هم پوشش داد و دانش شايد پس دانسته
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کیش يزدان جامٴه اوست هرگاه کهنه شود بجامٴه تازه او را بیارايد هر گاهى را روش 

ديگر در  ه شايستٴه آنروز است هويدا و آشکارجداگانه سزاوار همیشه کیش يزدانى بآنچ

داران گذشته نگاشته بودند دانش ستوده از اين گفتارهای بیهوده دوری های آيینگفته

جويد آفرينندٴه يکتا مردم را يکسان آفريده و او را بر همٴه آفريدگان بزرگى داده پس 

شد بیشتر رود بلندی و پستى و بیشى و کمى بسته بکوشش اوست هر که بیشتر کو

امیدواريم که از زمین دل بیاری باری ژالٴه بخشش اللٴه دانش برويد و مردمرا از تیرگى 

 آاليش بشويد

 


