بِ ًام آفريذگار يكتا

خذايا........

چِ لحظِ ّايی کِ درزًذگی ترا گن کردم اها تَ
ّویطِ کٌارم بَدی...
چِ دقیقِ ّا کِ حضَرت را فراهَش کردم اهاتَ
فراهَضن ًكردی...

چِ ساعت ّايی کِ غرق در ضادی ٍغرٍر ،تَرا
کِ پطت ّوِ هَفقیت ّاين قاين ضذُ بَدی از ياد
بردم اها تَ ّویطِ بِ يادم بَدی...
چِ رٍزّايی کِ سرم را تَُالکن کردم ٍ تَی غصِ ّايی
کِ فكر هیكردم تَ برای تالفی کارّای بذم برام فرستادی
دست ٍپازدم ،اها تَ ّویطِ کاری کردی کِ بِ صالح
هي است...
ٍقتی خستِ از ّوِ جا ٍّوِ کس ًااهیذاًِ بِ تَ پٌاُ آٍردم
ٍ تَ پٌاّن دادی...
ٍقتی از آدم ّای دٍرٍبرم دل کٌذم ٍ...دًیا غن ّايص رٍ
بْن ارزاًی کرد تَ بِ قلبن آراهص دادی...
تَ با حضَرت بِ خٌذُ ّاين ّذف دادی،بِ گريِ ّاين دلیل
دادی ،بِ زًذگین ،بِ ًفس کطیذًن رًگ دادی...
ٍقتی قلبن تپیذ تَ ّوِ عظوت ٍ بسرگیت را در قلب کَچک
ٍخستِ ام جا دادی...

ٍقتی دٍستام درددلْايطاى را برام گفتي ٍهي خالصاًِ رٍبِ
درگاّت
برايطاى دعا کردم فْویذم کِ غن ٍغصِ ّای ديگراى بارش
سٌگیي تر از خَدهِ...
اٍى ٍقت ضیريٌی بِ ياد ديگراى بَدى را چطیذم...
ٍقتی بْن بخطیذی ٍازم گرفتی فْویذم ايي هعادلِ زًذگیِ
ًِ غصِ خَردى ٍاسِ ًذاضتِ ّا  ًِ...ضاد بَدى ٍاسِ داضتِ
ّا...
ٍٍقتی بِ ازای ًذاضتِ ّا بِم چیسّای ديگِ ای دادی اًٍَقت
بِ بسرگی ٍهْربًَیت بیطتر پی بردم....
ٍفْویذم بیطتر از اٍى چِ ّستی بايذ هْربَى باضی...
خذای بسرگ خیلی دٍستت دارم خیلی زياد ٍبِ خاطر
ّوِ چیس هوًٌَن...
اها بِ خاطر سِ چیس سپاسگسارم:
دادى ّايتً....ذادى ّايت...گرفتي ّايت....
چَى دادى ّايت را ًعوتً ،ذادى ّايت را رحوت

ٍ گرفتي ّايت را حكوت هی داًن.

خذاياّ ..وَارُ بِ تَ پٌاُ هی برم ٍ از تَ هذد هی جَين کِ
ّر چِ ّست ٍ ًیست ٍ ّر چِ دارين از تَ است ٍ بس.
ٍالسالم...

