
 جح
 "است  از ىزاران  کؼبو  یکدل  هبرت   دل  بدست  آ ر  کو جح  اکرب است" 

 رصف  وكت  خود را بو  این  مرامس   مرصف  پول  خود را  مکن  بو  جح 

 بد   تر   از   آ ىکو   آ ن  فتد   درآ ب   پول   تو  می  فتد  بو  جیب  اغراب

 بو  جح  زپیش  خواىيد  پول  بیضرت   خواىيد  آ ن   اغراب  کو هفع  خویش

 و    ریأ    ایهنمو     صاحبان    مکر   ات کو  ابص يد  مهیش بو ػیش  و رفاه

 هدىيد   در   رۀ  خری  و  اکر  حق   یکی  پول  مه  بو   مس تحق   هدىيد

 مهو سال چند میلیون جحاج آ جناست   ابالست  خرچ  جح  از  ىزار  دالر 

 ابال    از   ىزار  میلیون   مه  رود   یکجا  این  مهو  پول   اگر   صود   

 ابر  ابر بیسصوهد    و مؼمور سری   خاهوار   ىزار میلیون  اب مهنی  پول  

 اهد    اندار   مردمان  غضبء  ز    خواراهد ملیلیون خشیص کو بدىر چند

 بینوا        اکرث   ز   فرط   فلر ،   هظر پیشطفل  صان  جان  دىد  بو  

 افراد   پست     زرداران ز   چند   جتاوز  صود  بو   طفلک   صان   ای 

 برهد   چرخ   زهده گاین    پیش  ات    ای  کو  اوالد  خود  فروص يد  خویش

 کر استم ساختو  ابفتۀ  فلری کو    است   ػامل      ایهنمو   بدی  فلر

 و اکر سازیست  کردوست حق تلف   ػلتش   دغل   ابزیست  فلری   کو

 مفتخواران   آ ید    مهچيان   کو  ز    آ چنو     کو    از    تواىگران     آ ید

 واجب ؟  ىا جنات   بیچاره     ای     پس    بگو   جح   بود   ترا   واجب

 رسد  خری  تو بو وسل برش  چون     بیضرت  بود   از  آ ن    این    ثوابش

 تلدمی   برای     خلق      مس تحق   لمیپول   جح   گر  صود  بو حق تس

 بنی و مری از  گرس يگی  از   مرگ    فاكو گی    از  بنی و مریود   فلر  

 چند ابر   مرییض  حفضا  و  فسق  و   مک   صود    رجن   و  بدخبیت بس یار

 ماست در دل  کؼبو ، بلکو  در    هو   جاست بدان   خدا  ىر  گر  هداین

 

 جح رفتو کجااید، کجاایدای كوم بو " 
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