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  نروم جز به همان ره كه توام راهنمايي    ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي

 بزرگ هستي و تنها در راهي گامهميشه تو را ياد مي كنم، زيرا تو پاك و ) اي خدا(اي پادشاه بزرگ 

 )راهنمايي كني(مي دارم كه تو به من نشان دهي رب

  مخفف راه: منادا     ره: ملكا

  

  كزين برتر انديشه بر نگذرد          به نام خداوند جان و خرد      

به نام خداوندي آغاز مي كنم كه دو نعمت بزرگ مانند عقل و جان را به انسان بخشيد و انديشه ي 

همين كه انسان خداوند را ياد  .را نمي تواند درك كند) ستايش و ياد خدا(اين انسان چيزي باالتر از 

  .زيرا نمي تواند به شناخت كامل خدا دست يابد ،كند و نام او را ببرد كافي است

  

  خداوند روزي ده ره نماي                 خداوند نام و خداوند جاي

خداوندي كه روزي دهنده ي تمام . و بلند استبه نام خداوندي كه صاحب نام ها و جايگاه هاي بزرگ 

  .موجودات است و آن ها را به راه راست هدايت مي كند

  

  فروزنده ي ماه و ناهيد و مهر        خداوند كيوان و گردان سپهر     

. و آفريننده ي افالك و سياره هايي مانند زحل و آسمان در حال حركت است خداوندي كه صاحب

  .و روشنايي را به ماه و زهره و خورشيد بخشيده استهمان خدايي كه نور 

  آسمان: سپهر    )يكي از افالك هفتگانه(سياره ي زحل : كيوان

يكي از افالك (سياره ي زهره : ناهيد        در حال حركت، چرخنده: گردان

  )هفتگانه

  مراعات النظير: كيوان، سپهر، ناهيد، مهر، ماه



  كه او برتر از نام و از جايگاه             نيابد بدو نيز انديشه راه         

انديشه ي محدود انسان نمي تواند به ذات و اصل وجود خداوند پي ببرد و راه يابد، زيرا او از تمام نام ها 

  .و جايگاه ها برتر و باالتر است

  

  نبيني، مرنجان دو بيننده را              به بينندگان آفريننده را          

ظاهري، نمي توان آفريننده ي بزرگ را ديد و درك كرد، پس بهتر است چشم خود را اذيت با دو چشم 

  .)تالش كن با چشم دل خدا را درك كني( نكني

  چشم ها: بينندگان

  

  ميان بندگي را ببايدت بست             ستودن نداند كس او را چو هست       

ه است، ستايش و مدح كند، پس انسان بايد هيچ كس نمي تواند خداوند بزرگ را آن گونه كه شايست

  .خود را براي بندگي و عبادت خداوند آماده كند

  

  توانا بود هركه دانا بود                     ز دانش دل پير برنا بود

  .هر انساني كه دانا باشد، توانا و قدرتمند خواهد بود و با دانش، دل پير انسان ها دوباره جوان مي گردد

  جوان: برنا

  

  

  

  دـق باشيـموف


