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۵۲۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنک نیگمغ ار هنیس وک نآ تسیک نآ نآ تسیک نآ
دنک نیریش ار وت خلت ینک یراز وا شیپ نوچ

رهگ جنگ دوب رخآ رک رام دیامن لوا
دنک نییآوکن مد رد ار خلت نیاک یهش نیریش

دنک شروس دوب متام دنک شروح دوب یوید
دنک نیب ملاع و اناد ار دازردام روک ناو

دنک نشلگ ار راخ ناو دنک نشور ار کیرات
دنک نیلاب ار وت لگ زو دشک نوریب تفک زا راخ

]خورفا دهد شتآ ]شیوخ لیلخ رهب
دنک نیرسن و هفوکشا ار دورمن شتآ ناو

ناگراچیب رگ هراچ ناگراتسا نک نشور
دنک نیسحت ار هدنب مه دنک ناسحا وا هدنب رب

دنک نازیر ید گرب نوچ نامرجم هانگ هلمج
دنک نیقلت هنگ رذع دوخ نایوگدب شوگ رد

افه دق بنذل رفغا افولا اذ ای وگب دیوگ
دنک نیمآ ناهن رد وا اعد رد دیآ هدنب نوچ

دهد شقوذ اعد ردنا وک تسنآ وا نیمآ
دنک نیت نوچ شوخ و نیریش نوردنا و نورب ار وا

دهد توق اپ و تسد رد دب و کین ردناک تسقوذ
دنک نیکسم نت تفج نامتسر روز قوذ نیاک
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یمغرپ متسر قوذیب یمتسر نیکسم قوذ اب
دنک نیکمتاب هچ ار ناج ناج رای دوبن قوذ رگ

هر تفر دناد زیت وک هگ هب مداتسرف ار لد
دنک نیدلا سمش فاصوا افو زیربت یوس ات

۷۶۱ رطس ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دننز و درم رگا ملاع همه رد
دنندرم ردنا و عزن رد مد هب مد

رمش اهتیصو ار ناشنخس نآ
رسپ اب مد نآ رد دیوگ ردپ هک

نیدب تمحر و تربع دیورب ات
نیک و کشر و ضغب خیب دربب ات

ابرقا رد رگن تین نادب وت
ارت لد دزوسب وا عزن ز ات

ناد دقن ار نآ تآ تآ لک
ناد دقف ردنا و عزن رد ار تسود

باجح ددرگ رظن نیز اهضرغ زو
بیج ز نکفا نورب ار اهضرغ نیا

تسیاهم یزجع رب کشخ یراین رو
تسیزجعم هدیزگ زجاع اب کناد

داهن تریجنز تسیریجنز زجع
داشگ دیاب هنریجنز رد مشچ

تسیز یداه یاک نک عرضت سپ
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تسیز یداه یاک نک عرضت سپ
تسیچ ز نیا متشگ هتسب مدوب زاب

مدق رش رد ماهدرشفا رتتخس
مد هب مد ترهق ز مرسخ یفل هک

ماهدوب رک وت یاهتحیصن زا
ماهدوب رگتب و یوعد نکشتب

گرم دای ای رتضرف تعنص دای
گرب لصا وت نازخ دننام گرم

دنزیم کلبط گرم نیا اهلاس
دنکیم شبنج هاگیب وت شوگ

گرم هآ ناج زا عزن ردنا دیوگ
گرم هاگآ دوخ ز تدرک نامز نیا

تفرگ هرعن زا گرم یولگ نیا
تفگش برض زا تفاکشب وا لبط

یتفاب رد ار شیوخ قیاقد رد
یتفای رد نامز نیا ندرم زمر


