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۲۴۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهرایع هدکتب رد دشکیم مناشک نماد
یاهراوخ نوخ یپ ردنا مودیم نماد وچمه نم

دنکیم متسپ هظحل کی دنکیم متسه هظحل کی
یاهرامخ یاهماکدوخ دنکیم متسم هظحل کی

وا تسش رد میهام نوچ وا تسد رد ماهرهم نوچ
یاهراحس هزمغ زا منتیم لباب هاچ رب

Pوا نم تورام و توراه وا نم توسان و توه
یاهراکدب ره مغر رب وا نم توقای و ناجرم

یشتآ جرب وچ یهام یشوخ بآ تروص رد
یاهراخ نوچ یرمرم نوچ یلد ربلد هنیس رد

ناهن رد میوگب وت اب ناهج جنگ نآ رارسا
یاهراپ میآ شیوخ اب نم هک ات هد متلهم وت

وا یوج ات یوبس مدرب وا یور سکع ز یزور
یاهراتسا وج بآ رد وا رون سکع ز مدید
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نیمز رد مدیدب متسج نامسآ زا چنآ هک متفگ
یاهراچیب هراچ دش یدزیا لضف هاگان

مفک رد یدنه ریشمش مفص لوا رد تسا رکش
یاهراسخر لگ رف زا مفکشب ترصن غاب رد

نامک نوچ مدوب هداد مخ نامغ و جنر زک تفر نآ
یاهراسگس ره تسد رد ناوختسا نوچ منت نیا دوب

برط رد دمآرد هرهز بش مین مدید دیشروخ
یاهراوآ یاهتشگرس بجع دمآ شیوخ رهش رد

نهک خرچ نیا تشگ ون نک یارغط مخ ردنا
یاهراوهگ رد هتسبرب نخس رد دمآرد یسیع

یشوخان دیان شیپ رد یشتآ دتفین لد رد
یاهراما دنامن یسفن یشکرس دراینرب رس

ناقشاع نارق دمآ ناقشاع ناهج دش شوخ
یاهراکم ره رکم زا ناقشاع ناج تسراو

کلم نوچ ددرگ شرع رب کمناب فیطل ناج
یاهرایس ره دننام کلف ریز رگد دوبن

ناهج ساط رد دنتشگ ناج و لقع ناروم دننام
یاهراسرد و رد دش او ناهن ار نایوج هنخر نآ
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لذ ز دش نمیا هک اریز لگ خاش ددرگ راخیب
یاهراشفا لگ و نیچ لگ ینمشد شدنامن اریز

نانسوس نابز نوچمه نابز یا شوماخ شوماخ
یاهراظن نک غاب رد وش مشچ سگرن دننام


