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۱۷۸۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج زا تسا چوک ماگنه ناقشاع یا ناقشاع یا
نامسآ زا لیحر لبط دسر یم مناج شوگ رد

هتسارآ اهراطق هتساخرب نابراس کن
ناوراک یا دیاهتفخ هچ هتساوخ یلLح ام زا

سرج و تسا لیحر گناب سپ و شیپ زا اهگناب نیا
ناکم] رد دشک یم رس سفن و سفن یاهظحل ره

نوگلین یاههدرپ نیز نوگنرس یاهعمش نیز
نایع ددرگ اهبیغ ات نورب دیآ بجع یقلخ

ار وت یباوخ نارگ دمآ ار وت یب]ود خرچ نیز
نارگ باوخ نیا زا راهنز کبس رمع نیا زا دایرف

وش رای یوس رای یا وش رادلد یوس لد یا
نابساپ دیاشن هتفخ وش رادیب نابساپ یا

هلغشم و گناب یوس ره هلعشم و عمش یوس ره
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هلغشم و گناب یوس ره هلعشم و عمش یوس ره
نادواج ناهج دیاز هلماح ناهج بشماک

یدش لقاع یدب لهاج یدش لد و یدب لگ وت
ناشک شک دناشک وس نآ نینچ نیا تدیشک وک نآ

وا یاهشوخان تسا شون وا یاهشکاشک ردنا
نارگ ار ور نکم یو رب وا یاهشتآ تسا بآ

وا راک lسکش هبوت وا راک lسشن ناج رد
ن]د نازرل اههرذ نیا وا رایسب هلیح زا

هد ر]اس منم ینعی هج هنخر دنخ شیر یا
نامک نوچ تدنشک ین رو هنب ندرگ یهج یک ات

یتشاد یم اهسوسفا یتشاک یم لغد مخت
نابتلق یا نیبب نونکا یتشادنپ مدع ار قح

یرتیلوا هایس یگید یرتیلوا هاک هب رخ یا
نادناخ و هناخ گنن یا یرتیلوا هاچ رعق رد

دهج یو زا اهمشخ نیاک دوب رگید یسک نم رد
نادب ار نیا دوب شتآ ز دنک ینازوس بآ رگ

نم گنج مرادن سک اب نم گنس مرادن فک رد
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نم گنج مرادن سک اب نم گنس مرادن فک رد
ناتسلگ نوچ مشوخ اریز نم گنت مریگن سک اب

دوب رگید ملاع زو دوب رس ناز نم مشخ سپ
ناتسآ رب نم هتسشنب ناهج وس نآ ناهج وس نیا

دوب سرخا قطان وک دوب سک نآ ناتسآ رب
نابز شکرد وگم رگید دوب سب یتفگ زمر نیا


