
 نماز اي شعر ناب زندگانی     زندگانینماز اي آفتاب 
 توحید جان   نماز اي نور ایمان ،   جاوید نماز اي جلوه ي رخشان 

 )2( }نویدي ، ، نوري، نغمه اينسیمی   ، امیدي، شوريتشیآ، تو عشقی{

 )2( }روغ دیده ي پیغمبري توف    به سوي روشنایی ، رهبري تو {
 به گیتی نامی از آیین نماند   به واقع گر نگردیدي نماند

 )2( }حدیث پارسایان در شبی تو     ستون پایدار مذهبی تو {

  )2( }تو می ریزي گناهان را ز انسان  به سان ریزش برگ درختان{
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