
 بخوان تا جان ز جانان جام گیرد    بخوان قرآن که دل آرام گیرد
 شور خدا را ، در درون ببینی      بخوان تا بنگري نور خدا را

 این و آن آسوده گردي ز رنجِ    بخوان تا از جهان آسوده گردي

 ره ملک سعادت را بدانی       بخوان تا راز خلقت را بدانی
 نباشد مطمئن تر زان پناهی       ز قرآن نیست بهتر جایگاهی

 ما ي به عالم بهترین آیینه          ما ي شفاي دردهاي سینه

 امید از درگه آننیایی نا      به قرآن چونکه روي آري به قرآن
  به هر جان حافظ ایمان ما باش      قرآن شفیع جان ما باش ايتو 
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