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۲۵۲۱ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

یتسیابن ادوس و مغ نم زا ارم رای رگا
یتسیار و لقع دص ارم یدوب ناک درد دص ارم

ایرد هقرغ یتشگن نم تخر یتشک رگو
یتسیادگ نم شیپ شاهرهوگ هلمج اب کلف

یدوب یهر ناتسم نیدب هشیدنا هار زا رگو
یتسیاپ و تسدیب ارچ ام قشع راک رد درخ

یدیسیل تشگنا یکی نیریش نیا زا ورسخ رگو
یتسیابق دیق ارچ یدوب هلک دیق ارچ

نوجعم کی سونیلاج هب یداد رگا قشع بیبط
یتسیاخژاژ دح نیدب وا شیاشح رهب ارچ

یدوب ار هوک ره رس رگ یلجت یتسم ز
یتسیاوه رب قلعم یهوک ره ربا لاثم

یدنتفر هشوگ کی همه هشیدنا ن̀وغ رگو
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یدنتفر هشوگ کی همه هشیدنا ن̀وغ رگو
یتسیاون و شون زا رپ هیامیب یاهنابایب

ام زا یدمآ ییافو یدهع هدهع رد رگو
یتسیافو و دهع نآ رب رورپ ناهج مار`د

یتشگیم درآ رتکبس یتسه مدنگ نیا رگو
یتسیایسآ نیز نورب ناقلخ یتسه عاتم

ار نت یتشک هگان هب یتسکشارد یرضخ رگو
یتسیانشآ یهام وچ اهناج همه ایرد نیا رد

ار وا رگا و ار کلم رعاش دنکیم شیاتس
یتسیاتس رعاش کلم یدوب ربخ دوخ شیوخ ز

ار شتسد و قاس هتسکش یتسبرب رابج رگو
یتسیاجر و فوخ رد هن یدوب ردق و ربج رد هن

hسکشا قوذ یدیدب رگ وا یگتسکشا نآ رد
یتسیاود یایوج هن یدیسرپب مهرم زا هن

دیابیمن دیابیم هک یراد نیا وت ناج زا ناشن
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دیابیمن دیابیم هک یراد نیا وت ناج زا ناشن
یتسیابب ار وا رگا دیاب یدش دیابیمن

ار لبنم ر`اس هد وت تمدخ نمرخ زا رگو
یتسیابرهک رب هنگ یدوب یهک گرب یکی

نیا تفگیم و دیصقریمه یفوص نامسآ زارف
یتسیافص نم نوچ شرگ یتشگ نامسآ لک نیمز

اهینعم دنرپیم و دنامیم رعش نک شمخ
یتسیاپب ینعم رگا ملاع یدب ینعم زا رپ


