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 ﴾بنام خداوند يکتا ﴿
 
 

ئی را سزاست که بشبنمی از درايی خبشش خود  اپينده ستايش بيننده     
و مردمان را ببارگاه  *های داانئی بياراست و بستاره آمسان هستی را بلند منود

و اين شبنم که خنستني گفتار کردگار است   *بلند بينش و دانش راه داد 
د چه که مرده گان بياابن اندانی را زنده گاهی آبب زنده گانی انميده ميشو 

و اين روشنی که از آفتاب دانش  *و هنگامی بروشنائی خنستني  *منايد 
هويدا گشت چون بتابيد جنبش خنستني منودار و آشکار شد و اين منودارها 

اوست داننده و خبشنده و اوست اپک و  *از خبشش داانی يکتا بوده 
بينائی و داانئی گفتار و کردار را دست از  *اپکيزه از هر گفته و شنيده 

پس  *هستی و انچه از او هويدا اين گفتار را گواه  *دامن شناسائی او کواته 
 *دانسته شد خنستني خبشش کردگار گفتار است و اپينده و پذيرنده او خرد 

انچه  *و اوست منودار يزدان  *اوست داانی خنستني در دبستان جهان 
مهه انمها  *و هر چه آشکار منودار داانئی او  *ينائی اوست هويدا از پرتو ب

انمه مشا در زندان ابين زندانی روزگار رسيد  *انم او وآغاز و اجنام کارها ابو 
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سپاس  *خوشی آورد و بر دوستی افزود و ايد روزگار پيشني را اتزه منود 
فتيم و ديدمي و گ *دارای جهان را که ديدار را در خاک اتزی روزی منود 

و   *اميد چنان است که آن ديدار را فراموشی از پی در نيايد  *شنيدمي 
و از انچه کشته شد گياه دوستی برويد  *گردش روزگار ايد او را از دل نربد 

اينکه از انمهای آمسانی  *و در اجنمن روزگار سبز و خّرم و اپينده مباند  *
درد را ميبيند و  گ جهان در دست پزشک داان استپرسش رفته بود ر  

درد  *و هر سر را آوازی  *هر روز را رازی است  *بداانئی درمان ميکند 
امروز را نگران ابشيد و سخن از  *امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر 

ديده ميشود گيتی را دردهای بيکران فرا گرفته و او را بر بسرت  *امروز رانيد 
اند پزشک ده خود بينی سر مست شدهمردمانيکه از اب *انکامی انداخته 

اند اينست که خود و مهه مردمان را گرفتار منوده *اند داان را از او ابز داشته
و دوست  *اند راست را کژ انگاشته *نه درد ميدانند نه درمان ميشناسند  *

ابيستيد و بگوئيد شايد  *اين زندانی را  بشنويد آواز  *اند را دمشن مشرده
دست خبشش يزدانی  *بگو ای مرده گان  *در خوابند بيدار شوند آاننکه 

هر که امروز زنده شد هر گز منريد  *آب زنده گانی ميدهد بشتابيد و بنوشيد 
درابره زابن نوشته بوديد اتزی و  *و هر که امروز مرد هرگز زندگی نيابد  *
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بگفتار  اند پی بردن اپرسی هر دو نيکو است چه که آنچه از زابن خواسته
و امروز چون آفتاب دانش از آمسان  *گوينده است و اين از هر دو می آيد 

 *ايران آشکار و هويدا است هر چه اين زابن را ستايش منائيد سزاوار است 
ای دوست چون گفتار خنستني در روز پسني مبيان آمد گروهی از مردمان 

کردار برخی را اب    و گروهی چون *آمسانی آواز آشنا شنيدند و آبن گرويدند 
بگو ای پسران  *گفتار يکی نديدند از پرتو آفتاب داانئی دور ماندند 

يزدان اپک ميفرمايد آنچه در اين روز پريوز مشا را از آاليش اپک  *خاک 
اپکی از آاليش اپکی از  *منايد و آبسايش رساند مهان راه راه من است 

و آن پسنديدن   *بکاهد چيزهائی است که زاين آرد و از بزرگی مردمان 
و آسايش هنگامی دست  *گفتار و کردار خود است اگر چه نيک ابشد 

دهد که هر کس خود را نيک خواه مهه روی زمني منايد آنکه او آگاه اين  
 گفتار را گواه که اگر مهه مردمان زمني بگفته آمسانی پی ميربدند هر گز از

راستی را روشن تر از اين  انآمس *درايی خبشش يزدانی بی هبره منی ماندند 
ای پسران خاک از  *خنستني گفتار داان آنکه  *ستاره نبوده و نيست 

آنچيز که  بيگانگی بروشنی خورشيد يگانگی روی منائيد اينست اتريکی
ايدوست درخت گفتار را  *بکار آيد  مردمان جهان را بيشرت از مهه چيزها
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نبوده  ا دلکش تر از اين گوهرو درايی آگاهی ر  *برگی نه  خوشرت از اين
پلک آبن انزکی از جهان و  ای پسران دانش چشم سر را *وخنواهد بود 

ديگر پرده آز اگر بر چشم دل فرود آيد چه  انچه در اوست بی هبره منايد
جان را  اتريکی آز و رشک روشنائی *بگو ای مردمان  *منود  خواهد

کسی بگوش هوش اين گفتار را   اگر *بپوشاند چنانکه ابر روشنائی آفتاب را 
جهان  چون *بر آرد و آبسانی در آمسان داانئی پرواز منايد  بشنود پر آزادی

و روشنائی هويدا گشت ات   را اتريکی فرا گرفت درايی خبشش جبوش آمد
 های آمسانی آبنو اين مهان روشنی است که در انمه *کردارها ديده شود 

روزگار را بگفتار نيک  ردمانم خبواهد دهلای  اگر کردگار  *مژده داده شد 
يگانگی بر جاهنا بتابد و جهان را اتزه منايد  و خورشيد *اپک و اپکيزه کند 

کردار است و   ابيد چه که گواه راستی گفتار کردار   را گفتار   ای مردمان *
 *و کوران را درهای بينائی نگشايد  آن بی اين تشنگان را سرياب ننمايد

و نرم آن  گفتار درشت جبای مششري ديده ميشود  *ميفرمايد  انیداانی آمس
زابن خرد  *رسند و برتری جويند  کودکان جهان از اين بداانئی  *جبای شري 

بگذريد و  از هر چه هست *دارای من نباشد دارای هيچ نه  ميگويد هر که
و مرده   گان را اتزه مناميپژمرده *مرا بيابيد منم آفتاب بينش و درايی دانش 
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بی  منم آن روشنائی که راه ديده بنمامي و منم شاه ابز دست گان را زنده کنم
دوست يکتا ميفرمايد راه  *نياز که پر بستگان را بگشامي و پرواز بياموزم 

بگو ای  *و چشمه داانئی جوشيده از او بياشاميد  آزادی ابز شده بشتابيد
مهه  *نبينيد  گان يکديگر راسرا پرده يگانگی بلند شد بچشم بيگان دوستان

هر انچه از اندانی  *ميگومي  براستی *ابر يکداريد و برگ يکشاخسار 
بگو ای  *پسنديده آفريننده بوده وهست او  بکاهد و بر داانئی بيفزايد

بگو  *در ائيد  در سايه داد و راستی راه رويد و در سرا پرده يکتائی مردمان
ه است ببينيد وآگاه شويد شايد پس از آيند گذشته آينه  *ای دارای چشم 

درخت داانئی  امروز هبرتين ميوه *دوست را بشناسيد و نرجنانيد  آگاهی
بگو زابن گواه  *و نگاهداری منايد  چيزی است که مردمان را بکار آيد

 او را بدروغ مياالئيد و جان گنجينه راز من است او را راستی من است
که جهان از   است که در اين ابمداداميد چنان  *بدست آز مسپاريد 

خبواست دوست پی برمي و از درايی  روشنيهای خورشيد دانش روشن است
 ايدوست چون گوش کم ايب است چندی است که *شناسائی بياشاميم 

که خاموشی از گفتار   خامه در کاشانه خود خاموش مانده کار جبائی رسيده
 دمان سخن ابندازه گفته ميشودبگو ای مر  *پيشی گرفته و پسنديده تر آمده 
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ابيد داد ات کودکان  شري ابندازه *گان مبانند و نو رستگان برسند ات نو رسيده
ايدوست  *يگانگی جای گزينند  جهان جبهان بزرگی در آيند و در ابرگاه

اي  دانش کشتيم ديگر ات پرتو آفتاب چه منايد بسوزاند زمني اپک ديدمي ختم
داانئی از پس پرده جان بر  پريوزی داانی يکتا آفتاببگو امروز ب *بروايند 

 *از ابده دانش مستند و بياد دوست خورسند  آمد و مهه پرندگان بياابن
      *کسی که بيايد و بيابد  نيکو است

 
و روحی و  ی رّب استغفرک بلسانی و قلبی و نفسی و فؤادیأ

 *لّرحيم ّنک أنت الّتواب اإو  جسدی و جسمی و عظمی و دمی و جلدی
 ابستغفار اّلذی به هتّب روائح الغفران علی أهل العصيان و استغفرک اي إهلی

اي سلطانی  و استغفرک *و به تُ ْلِبُس املذنبني من رداء عفوک اجلميل 
و عنايتک و به يستشرق مشس اجلود  ذی به يظهر سلطان عفوکابستغفار الّ 

ابستغفار  ری و موجدیو استغفرک اي غاف *هيکل املذنبني  فضال علیو اإل
حسانک و يقوم نَّ املريدون و إ اّلذی به ُيسرع نَّ اخلاطئون إلی شطر عفوک

و استغفرک اي سّيدی ابستغفار الذی  *الّرحيم  لدی ابب رمحتک الرَّمحن
راجع اندم ابکی  لُِتْحرِق  کلَّ الذُّنوب و العصيان عن کّل اتئب انرا ج ع ْلت ه
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کدورات الّذنوب و اآلاثم و عن کّل   اد املمکنات عنو به ي طُهُر أجس *سليم 
 *نفُسک العزيز العليم  ما يکرهه

 


