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  ! تو رب حق و حقیقت هستی  ! الهی 

تو راز معرفت، تو حق و نورئی و از زرات انوارت ،  تو حقیقت عشق  تو مصداق حب ،: بلی 

.منور میگردد  همه زوایای  تاریکم  

مالحظه نمائید که این دانا هستید ، پس ؛  شما از در و دریچه ئی دل و فکرم  میدانم که  ! الهی 

، این لرزش و جهش و این موهای ژولیده و رنگ پریده به اثر چیست ؟این سوز و گداز تپش و    

 یجستجو قلب و تپش ،  ت عروق و شرائین باریکاین همه به اثر خرابی و بی نظمی حرکا

. دیدار توستکسب رحمت و بخاطر   متفکر  

دیدار ، دیدار به دل ...  ٲه ...   طاقت ام طاق و حوصله ام به ٲخر رسیده بخاطر دیدار تو؛ : بلی 

.انوار و تجلیات ذات حق تودیدار به  وحبیب به داده، دیدار   

در من دم و هر دقیقه  هر ؛دور و دراز است ، ی دوری و درد من این عوائق و پرابلم ها ! الهی 

. غم و اندوه بی پایان را تولید نموده و مینماید  

بنٲ؛  به  ،  دیگر چاره را سراغ ندارمامید دیدار تو هر چند فکر ، تصور و خیال مینمایم به جز از 

: کمال عجز میگویم  

من در سنجش سزاواری عاجزم و ؛ زیرا   ، از تو ٱن خواهم که تو ٱن را سزاوار دانی: الهی 

.بیش از من مختل میگرددحساب کم و   

این بخاطر ؛ پس ، من راه حب را میپیمایم و در این راه اکثر بخطائی ها مواجه میشوم : الهی 

.عفوه فرما  تقصیراتم را، عشق و محبت   

 مرحمت بشریت اری گو رستو خیر را در راه سعادت توفیق انجام اعمال نیک به من !  الهی 

.فرما   

.دگردمبدل تو  بدیدار حقیقی، امید دیدارم تا   لطف و محبت کن!  الهی   
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