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 ایران بلندن از یزد            مهربان دادگر  ی بنام توانا ایزد بخشنده

 السلطان مظفرالدین شاه قاجار  خلد اهلل ملکه و دولته

ویشوکت شهریار بخاکپای جهان بهای جواهر آسای مبارک بندگان مالیک پاسبان سکندر توان کیوان بارگاه اعلیحضرت ق

کامکار فریدون کاله کیانی تختگاه شاهنشاه دل آگاه ایرانیان پناه خسرو نیو فرخ روزگار ظل آلهی که گردش روزگارش بکام و 

ی بندگی  برخی خاکپای همایونش باد بسپاسنامهتاج و تخت کیان تا ابد بفرّ وجود مبارکش نازنده بوده جان جهانیان 

پاک یزدان مهربان خواهان و امیدواریم که در این سفر فیروزی اثر و سیاحت نصرت آیت که  [رگاهد]گستاخی نموده از درکاه 

فروغمند فرموده اند بربود فرشته نمود همایونی و ذات  مقدم مهر توامدیدار خورشید نمودار و پهنه کشور اروپا را بفروزان 

فیروزی کوکب اقدس ملوکانه بفیروزمندی و  موکب د بیمانندو همایون بوده بیاوری یکتا خداونفرخنده  ملکوتی صفات مقدس 

فروغ مهر درخشان بفروزان مقدم مهر توام و فرخنده دیدار فرشته هنجار کامیابی و شادمانی و تندرستی و خورسندی چون 

زمین ویژه این انجمن سپاسه ران  نمینونشان ایران و خجسته بنگاه خویش را پرتو افگن و کاشانه ی آمال رعایای ایراکشور 

بخشیده کشت زار و جانفشانیم فروغ شاهنشاه دادگر خویش را بنده ی سپاسه ران  که شتخسرو پرست و همه زرتشتیان 

و برومند بماناد و همیشه سرتخت جای تو شهریان کامگار دل آگاه سرسبز ( دادگری )بندگی و سپاسه رانیمان را بآب دادکری 

غایات بندگان فرشته  فر همای تو باد ایدون باد ایدون ترج باد از یمن معدلت پی پایان و شمول عاطفت پی باد جهان زیر

ضل ّ آلهی ارواحنا و ارواح العالمین فداء امساله که حضرت مستطاب  پاسبان اعلیحضرت قدر قدرت اقدس همایون شاهنشاه 

وکته العالیه بفرمانفرمائی و حکمرانی یزد که بنگاه و نشیمن اشرف اسعد شاهزاده ی آزاده ی واال جالل الدوله دامت ش

زرتشتیان است برقرار شده در زیر سایه ی هما پایه ی سایه ی یزدان سایه افگن گردیده اند چنانکه همه وقت در عهد حکومت 

ن اخصّا اینگروه سپاسه ران و زیردستا این شاهزاده ی رعیّت پرور واالتبار از هر جهت موجبات آسایش و رفاه حال عموم رعایا

بری بدرگاه بشکرانه چنین نعمت عظیمی و عطیّه کخسرو پرست فراهم بود درین اوان فرخنده پیش از پیش فراهم آمد و 

و دولت روز افزون بندگان حضرت ایزد توانای دادگر دست نیازمان بسپاسداری بلند و بزبان دل بدعای ازدیاد عمر 

مایون ظل آلهی ارواح العالمین فداه قیام داشته اشتغال میورزیم و امیدواریم که این بخشش اقدس ه [اعلیحضرت]اعلحضرت

ارزانی بوده برقرار و پایدار بماند پیش   [دعاگوئی]ویی دست برای فزونی آسایش و دعاکمنتهای خسروانی بر رعایای زیر بال  

 و جانفشانیم  [دعا گو]دعا کو  ازین بذات مقدس شاهنشاه دل آگاه و خسرو دادگر خود علی الدوام
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