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۴۷۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین راب تنم شیپ یوش وم رگا مغ یا
تسین راکنا هکرس نیقی هنیرکش رد

یاهرایع و نزهر یاهراوخ نوخ وت هچ رگ
تسین رایع ربلد نآ ریغ ام هلبق

وا تساهرس یتسم وا تساهرکش ناک
تسین راوخرکش غرم کنآ یو اب دربن هر

تسدش ربلد هدنب تستشاد یلد هک ره
تسین رادلد بلاط یلد درادن هک ره

تسین یوم ارو کنوچ ار هناش دنک هچ لک
تسین رات ارو کنآ شدیآ راک هچ دوپ

راوسرخ دوب هک نآ راک هچ نادیم رس اب
تسین رانید شک ره یفریص دنک هچ ات

ناود شتآ بناج لیلخ و میلک ناج
تسین رازلگ و لگ زج وا رد دیامن ران

ورگ دش ترس هن رو ورب اج نیا زا مغ یا
تسین رای هم بات ار هریت بش گنر

ور راوخمغ لد رد ور راخرپ مغ یا
تسین رامخ همعط تاهنbیخب لقن
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تسین رامخ همعط تاهنbیخب لقن

رتگنت نآ زا تمیم گنت وت نیغ ٔهقلح
تسین رادیرخ قشع ار وت عاتم گنت

نهد نیا تسرکش رپ نکش یداش مغ یا
تسین راتفگ نکمم یگدنکآرکش زک

۱۸۲۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رز ز رگد نآ و شتآ یکی رد تشط ود تسه
نک هنایم نآ رد تسد نک رایتخا شتآ

رز تشط هب ینکن ات رظن نیه میلک وچ وش
نک هنابز نطو بل ناهد رد ریگ شتآ

نک هصاخ مصخ هلک نک هسای ریش هلمح
نک هناغم یم مان ار مصخ نوخ هعرج

ایب ایب یود عفد ایقاس تسا وت راک
نک هناگی ار هقرفت یاهناگی مفک هب هد

وجم یکی وا رد هلبق نطو نیا تسا تهج شش
نک هنایشآ مدع رد هگ هلبق تسا ینطو یب

نآ رد وجم دبا رمع نامز نیا تسا رگ هنهک
نک هنامز نیا جراخ ار دلخ رمع عترم

تبلاق هاک و مدنگ وت ناج هشوخ وچ وت یا
نک هناد و زغم هب یور یروخ هک هچ یرخ هن رگ

یوش یم هچ رد هقلح رد نورب نابز تسه
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یوش یم هچ رد هقلح رد نورب نابز تسه
نک هناور ناور یوس وت ناج هب نکشب رد

۳۲۱۴ رطس ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز رتب یتلع
لzد وذ یا وت ناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دوش نوریب یبجعم نیا وت ز ات

تسدب یریخ انا سیلبا تلع
تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیو

۷۷۲ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درورپ نت وک سفنبحاص وچمه
دربیم یدقح نظ سک رگد رب

تسنمشد و دوسح نآ و ودع نیک
تسنت نآ وا نمشد و دوسح دوخ

وا یسوم شنت و نوعرف وچ وا
ودع وک هک دودیم نوریب هب وا

نینزان نت ٔهناخ ردنا شسفن
نیک هب دیاخیم تسد سک رگد رب

۳۵۰۰ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۰۰ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شنزیم دمآ ییاطسفوس سفن
شنتفگ تجح هن دزاس ندز شک

نامز نآ دزورف دنیب هزجعم
نآ دوب یلایخ دیوگ نآ زا دعب

بجع دید نآ دوب تقیقح رو
بش و زور دمان مشچ میقم نوچ

۴۰۵۶ رطس ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رامسوس نوچ دنک هلمح سفنکی
رارف رد دزیرگ یخاروسب سپ

نونک دراد اهخاروس وا لد رد
نورب درآیم خاروس ره ز رس


