
 ،مالس اب

 

 »وا« يوس هب ،»وا« يوب هب ،شیاه تیدودحم و نهذ زا زجاع زا ...قشع شطع و تسا لاصو يانمت زا تبحص

 دیون سپس و ،ینادرگرس و ییادج زا ...ردام راظتنا رد هراوخ ریش یلفط نوچ ،ندوب شتیانع هار هب مشچ زا ...نتفر

 .تمکح کشا اب هدش هتسش نامشچ يارب هاش رادید يهدژم و ،مرحم شوگ يارب شورس ماغیپ

 

 :سمش ناوید 837 ةرامش لزغ يهصالخ

	 
 دیآیم ادخ ِيوب اجکره

 دیآیم اپ و رَسیب نیب قلَخ

 

 ياه تیدودحم هب هک ار یهاگآ يهتفیش ياهناسنا انشآ ییوب ییوگ ،تفرعم و تسا قشع زا نخس اجک ره

 یقشاع زج يراک و دنا هدرک شوماخ ار نهذ يهمهمه و دنا هدرب یپ دوخ يدوجو تقیقح تخانش يارب نهذ

 .دشک یم دوخ يوس هب دنناد یمن

 
 يو هب تسهنشت همه اهناج هکناز

 دیآیم اقَس ِگناب ار هنشت

 

 هب ،لصو يهدژم ،اقس گناب ،تسا شیوخ لصا زا یهاگآ بلط رد ،»وا« لاصو يهنشت اهناسنا حور هک اجنآزا

 .دسر یم هنشت ياه ناج شوگ

 

 نارگن و دنَامَرَک راوخریش

 دیآیم اجک ز ردام هک ات

 

 ،دنتسه قافتا ره رب و هظحل ره رب رظان و »وا« تیانع راوخ ریش ،ردام راظتنا رد هراوخ ریش لفط نوچمه هک اهنآ

 .دننک هبرجت ار روضح هکلب ات

 
 دنرظتنم همه و دنَاقارف رد

 دیآیم اقِل و لصو اجک زک

 

 .دوش رسیم رادیدو لاصو یقیرط زا هکلب ات دنرظتنم همه ،ییادج رد همه



 

 

 اسرَت و دوهج و ناملسم زا
 دیآیم اعد گناب رَحس ره

 

 ناشلد نامسآ زا لهج یهایس هک هاگنآ ،ناهاگرحس و ،دنرای بلاط همه ،یحیسم هچ و يدوهی هچ ،ناملسم هچ

 وجتسج ار »نتشیوخ« ،ار »وا« یقیرط هب کی ره ،دسر یم شوگ هب ناششیاین و اعد گناب ،ددنب یم رب تخر

 .دنک یم

 

 

 شلد ِشوگ رد هک شوه نآ کُنُخ
 دیآیم الَص ِگناب نامسآ ز

 

 و روضح اب هک دتفا یم لوبقم یتدابع اهنت هک ،تسا نورد قدص هک ،ایر هن ،شیوگ ناذا هک وکنآ لاح هب اشوخ

 .دریگ تروص یبلق صولخ

 

 دینک كاپ افَج ز ار دوخ ِشوگ

 دیآیم امَس ز یگناب هکناز

 

 ییادص ات ،دینک كاپ ،دناوخ یم دوخ يوس هب ار امش »وا« زا ریغ هچنآ ره زا ،نهذ يادص ورس زا ار دوخ شوگ

 .دیونشب دناوخ یم دوخ هب ار امش نورد نامسآ زا هک ار

 

 گناب نآ دشونن هدولآ ِشوگ
 دیآیم ازس هب ییازس ره

 

 تفایرد تسا راوازس ار هچنآ یسک ره هک ،دوش یم مورحم ادص نآ ندینش زا ،مرحم ان شوگ ،هدولآ شوگ هک ارچ

 .دنک یم
 

 لاخ و دَخ زا نکم هدولآ مشچ

 دیآیم اقب ِهاشنهش ناک

 



 يداش نآ ،روضح هاشنهاش هک ،نکن هدولآ ایند یناف ياه يابیز لاخ و طخ هب نتخود مشچ اب ار تنامشچ يهناخ

 .دسر یم هار زا ،نادواج تینما و

 
 يوشیم شکشا هب هدولآ دش رو

 دیآیم اود کشا نآ زا کناز

 

 درد ياود کشا نآ هک ،يوشب رکش و ربص ،ییاسانش اب ،تمکح کشا اب ار اهنآ ،دش ایند يهدولآ تنامشچ رگا و

 .تسوت ییادج

 

 دیسر رصم زا رَکِش ِناوراک

 دیآیم ارَد و ماگ ۀفرَش

 

 گنز يادص و حلص و شمارآ ،يداش ،قشع ناوراک ياپ يادص ،نک مارآ ار نهذ ،نک زیت بوخ ار تیاه شوگ

 .دسر یم شوگ هب رود زا روضح رتش

 
 لزغ ِّیقاب ِیپ زک ،شُمَخ ،نیه

 دیآیم ام ةدنیوگ ِهاش

 

 رد ار نآ یقاب دوخ هک دیآ یم ،دناوخ نم شوگ رد ار لزغ نیا هک »وا« هک ،نک شوماخ ار نهذ ،شاب تکاس

 .دناوخب وت شوگ

 

 ،مارتحا اب

 ��هوکش


