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   را از جـان   و افسردگي  پژمردگي  كه  از تو خواهيم  !   الهي

.   بهار برداشـتي   را از چهره     مرگ   رنگ   كه  ، آنسان   ما برداري 

،   بخشي   جمال  نشاط  و   ما را با ايمان      روان   كه  خواهيمازتو   و

  .  دادي  بهار جمال  و هيجانِ  ما را با خرمي  زمين همچنانكه

  .  حذر كنيم  بدنهادان  و از گذرگاه  را گيريم  پاكان  راه  كه  ده ما را ياري!   الهي

  . استوار سازي  ما را ، راه  بر اين كه  ، از تو خواهيم  كردي  هدايت  ايمان  راه ما را به!   الهي

  .  بگذريم فرشتگان باشد، از  تو ، و اگر عنايت  كمتريم  تو نباشد از حيوان  تو، اگر ياري ما بندگان!   الهي

   تـو، تـوانبخش    ما را رحمت كه  خود را دستگير ما فرما،  ما را بخود مگذار، و رحمت     در كار دنيا و دين    !   الهي

 نيايـد ز   ، هـيچ   و گرنـه   دسـتي   خـويش   لطف  به تو بگيري   هم اوالتر آنكه.   شايان  تو را مرحمت   دائيو خ .  است

  ! ما دست

   از ايـن   كـه   ما مدد فرمـائي  به  ، از تو خواهيم  نعمتها و امكاناتش ، با همه  ما بخشيدي   را به    زمين  ملك!   الهي

 خـود    كـه   كنـيم  ، و چنـان   گيـريم   بهره  زمين آبادي   و براي   بندگانت  خود و ساير     خير و صالح     براي   نعمت  همه

  .، و تو از ما خرسند سعادتمند باشيم

،   گفـت   لبيـك   يـزدان  فرمان   به  و زمان  زمين باز گردش.   برانداخت  هستي  از چهره  نقاب  بامدادي  باز سپيده 

  . يابد  حيات  رنگ   دگر باره  گيتيي تا صحنه

   جـادوئي  امـواج  ، اسـت    ناتوان  آن  به  نسبت  و علم  حيران  در برابر آن  عقل  كه  طلسمي ، اين   حيات   طلسم باز

 خيزنـد،    گـران  ، تا از خواب  افشان شاخساران  و  و در باغ  و در شهر و بيابان  و بوستان  در ده خود را بر جانداران  

   زنـدگي   خود گيرند و كـاروان   سهم  گوناگون  نعمتهايي  گسترده يسفره  و خيز پردازند، از  جستجو و جست   به

  . رانند پيش  مقرر را تا سر منزل

؟ و تـو    چيـست  هـستي :  كـه  ديگر در خود نگر تـا بـداني    انداز و باري  هستي   بر صحنه   ريظن!   انسان  تو اي 

  ؟ چيستي

  . را توانند ديد  زمين ه ب  چنانكه  اما نه  را بين خود را و هستي!   انسان تو اي

 و   بـاران   بـاد و آمـدن   وزيـدن  در منزلِ: تو.  را در نگر  بخش  پذير، و جلوه ها بگذر و رنگ     رنگها و جلوه   تو از 

  . تو را  ديگر را شايد، نه  جانداران ، منزل  اين كه .  باز ممان  از حركت  و سير ستارگان  و زمان  زمين گردش

  .  باشي  بين  ژرف تواني  تو مي  را نگر، كه  هستي رفاياهرها بگذر و ژظتو از 

  .بپا خيزد   حيوان  كه  چونان  رو، اما نه  پيش  حيات  و جوش بپا خيز و در جنب!   انسان تو اي

  . و بو در گذر  و رنگ  نعمتها از حد مزه در شناخت! تو
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 نـه   راسزاسـت   مـرز، بهـائم    اين ه ك  مكن  توقف ، و خوردن  و درويدن  و كاستن  ديدنتو در سرحد ،  

  تـواني   مـي   كـه  رازها را دريـاب  ،  موجودات  خواص   در گذر، و با شناخت       و تنعم   نعمت  ترا، تو از سطح   

  .  باشي رازدان

   اسـت  آنوقـت  ،  گيري  بهره  چنين  خود اين  و از فكر توانائي  خود آنچنان  اگر از تالش  !   انسان  تو اي 

 تـو را    آنچنانكـه  و فكر خود نه  اگر تو از تالش!   انسان اما اي.  تو  و هستي  سعادتمندي تي تو در هس   كه

  .تو   بوسيله  و هستي  تو بدبختي  كه ، بدان  بردي شايد بهره

 و  تـالش    و پـايِ   كـردي   تكيـه  ، صـحيح   و شناخت  فكر درست  تو تنها برپاي   ، اگر در مسير حيات   

  و اگر تنها بـر پـايِ  . تو  با  انسان  و طومار حيات  تو درگذري   نپايد كه   ، چندان   دي گذار   را مهمل   كوشش

 خواهد مانـد،    مورچه همانند بال  تو ، تالش  كشيدي  از فكر صحيح  و دست  كردي  تكيه  و كوشش   تالش

 برانـداز    خانمان  آتشِ ورت ص ، به  داشته  تو ارزاني به   آفرين   هستي   كه   تو و نعمتهائي    و علم .  او   وبال  كه

   بيمنـاك   همـواره ، خـود   و تـالش   علـم   خود و ثمره ي سازد و تو از كرده    نگران  هميشه  تو را   در خواهد آمد، كه   

ـ  را خ  راه كـه   چيـز را از تـو    افشاند؟ و همه  تو آتش  تو بر هستيِ  و تالش  علم   محصول   باشد كه   و كي  . باشي ا ط

  . باز ستاند كردي

  ، باز ايستي   و كوشش  و از تالش  شناسي  آسانه  را آنسان ، گر هستي  تراست  و ننگ مرگ!   انسان اي

  .  كوشي  و سخت  نگري  گر ژرف  افتخار ترا است و جاودانگي

  . را  جان آراستي!    سر   الهي  به  همه  را و در بين  آفريدگان آفريدي!   الهي

  . را  و حيوان  گياه  بخشيدي  حيات  را، و خلعت  روان ميدي د  مرده يدر ماده!   الهي

  . را  انسان  خرد، آراستي  را، و با آفتاب  جانداران  دادي  و احساس حركت!   الهي

  . را  خاصان ، برگزيدي آگاه  و با دلي.  را گان  همه ، و امتياز باال و پستي  هستي  بر شناخت  دادي توان!    الهي

، و  را تنهـا نگذاشـتي   خرد  و بي  سركش، اما خرد    و خرد بخشيدي     دادي   و جان    آفريدي   كه  را ستايم ت!   الهي

 فـرو نـشانند و     محبـت  هـاي  خرد را بـا شـعله    سوزِ  انسان  سركشيهاي  آشنا، كه  عشق  دادي   را دلي   گان  گزيده

  .كشانند   تعاون  راه به  كور رهانند،ِ  تنازع  را از راه  مردمي نيروي

  .  بخشيدي  و محبت  را عشق  و دل  دادي  دل  كه ترا ستايم!   الهي

  . بنوازي  را  و دوستان  پيغمبران ، بنواز  چنانكه  مرا با سوز و گداز عشق دل!   الهي

  . ده  گان  سوخته  دل  و بيان  و زبان گان  باخته  دل  و وجدان  و عاطفه  عاشقان مرا دل!   الهي

   را بـالين  را كـه    مـادري   از لـذت   و بيـداري  خـوابي   بـي   شناسد؟ حال  كي  هوا و هوس    درياي  يغرقه!   الهي

  نـه   و  زشـتي  ، نهي بيمار  و نه  صحت ، نه  زندگي  و نه  مرگ  نه  را كه  مجنوني  داند؟ حال كي،  است   ناالن  جگرگوشه

  . نهد  را ارجي  دشمن  هيبت و نه   دوست  رافت ، نه  توانگري  فقر و نه ، نه زيبائي

 از  يـا هـر يـك     و  معـشوق   و افـسردگي   پژمردگي  آن  از دلدار، يك  دوري  ظه لح  يك ، ليال   ناگهاني  اما سالم 

  . سر از پا نشناسد دهد كه  تكان ، او را چنان  سوز عشق  و جان  بخش  جان هاي  ديگر جلوه  رنگ هزاران

  . و زيبائيها را جاودانگي.   بخشيدي  را زيبائي هستي،   و محبت با عشق!   الهي

   محبـت  نيز فرمائيـد تـا بـاغ     ديگر  رحمتي از تو خواهم.  درد آشنا  دادي  دلي ، كه  تو گويم  حمد و ثناي  !   الهي

  . ثنا خوان  شود، و زبانها ترا  شكوفان  افسردگان ثمر بخشد، و دل
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