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۷۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد و دایرف نانزهر زک نز هدرپ نیا ابرطم
داد داب رب نینچ نیا ار ام هک نزهر نیا هصاخ

یتخومآ نانزهر ناز ندز هر نیا ابرطم
داتسوا یاههویش دیآ درگاش زا کناز

تسنزهر یتسه کناز نز مدع رب ور ابرطم
داش تسین فیاخ چیه و تسفیاخ یتسه کناز

تستشاگنا ناج هک ناتسه هر یتسه یا نزیم
دازن زگره مدع زو دماین یتسه نیا ردناک

هیداب رد مه میریگ مدع نابایب ام
داشگ نیدنچ مدع رد و دنب هلمج نیا دوجو رد

ماد وچمه یتسه و یهام ام و ایرد مدع نیا
داتفوا ماد رد هک ره دسانش یک ایرد قوذ

خیمراچ وا عبط راچ زا دش ماد ردنا هک ره
دارم یوس یهلبا زا دیودیم یزور کناد

ار تیتسه شتآ دزوس وت ربص شتآ
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ار تیتسه شتآ دزوس وت ربص شتآ
داژن یتسه نت ردنا و نز تسه ردنا شتآ

ربص زوس `ا تسین شتایرو_ا و هحدق
دار یاهناج زج تسین شتایداعلا و هحبض

درب یک دنام یک ات رخآ تسه یدنام و درب
داهج و گنج اب تسیچ ملاع جنرطش نیا هن رو

ملظ هب ورژک قدیب دریگب ار هش هر هگ
دادس دشاب مور ژک رگ ماهتشگ نیزرف تسیچ

اهتنم ات یتسار رد ماهتفر هدایپ نم
داد تسد مااهدنب نیزرف و نیزرف مدش ات

تسیلزنم ار ام تاهلزنم هک دیوگ ودب خر
داعم ات لزانم هلمج نیا تسام نیت و طخ

جح هب کت کی دوریم لد دور لزنم دص هب نت
داؤف نوچمه یور هر و مسج وچ دشاب یور هر

دوب و دای نیا تسنم زا ار امش رم دیوگ هاش
داب تشگ هلمج دوب نم هیاس دشابن رگ

دوش هشپ نوچ لیپ دنامن تمیق ار بسا
داع موق رهش وچ ددرگ اههناریو اههناخ

ارم دش ناس کی دنام و درب جنرطش نیا ردنا
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ارم دش ناس کی دنام و درب جنرطش نیا ردنا
داهنیم سک کی بعل نارازه نیاک مدیدب ات

تاجن شتام رد تسه و تسه تام شتاجن رد
داب تام رب رظن نآ هش یا میتام رظن ناز


