
  از توست تمام گفت و گویم           رزویماي صبح سپید آ
  ) 2( تفسیر نماز آفتابی    تو راز و نیاز آفتابی  

  اي الله ي باغ آفرینش    اي چشم چراغ آفرینش  
  ) 2( اي جان جهان و جان هستی     روشن زتو آسمان هستی 

  ) 2( این جا همه جا پناه ما تو       پایان ره نگاه ما تو 
  بلبل زتو آبرو گرفته       گرفتهاي گل زتو رنگ و بو 

  جز تو به کسی نظر نداریم       ما جز تو کس دگر نداریم
  ) 2( مهرت نهدر پیش خدا بها        ما خسته و آشیانه مهرت

  لما خلقت االفالك  الكلو     خاك  ي در وقت تو اي یگانه
  ) 2( یاحضرت مصطفی محمد      سپیدي آمد با آمدنت 
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