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  آرزوست سلطانم حضرت منيع رـشع
  

تآرزوس سامانم  و  انهـــــــخ  گشته برباد      آرزوست درمانم و  شکسته  یـــــــدل دارم  

آرزوست والنمـــــــج و  شورش وی آزادگ      ناتوان و زار قفس نجــــــــک به پر بشکسته  

آرزوست بهارانمی بو  که ايب اناـــــــــــــج      حسن نوبهاری ا مــــــــــدل در  است تو ادي  

آرزوست وانميحی م  ومـــــــــــــــلبان تشنه      نيزـــــــــح دل نيا فنا به برد یم تو عشق  

آرزوست رامانمــــــخ سرو  حسن، باغ در      دل ديام باشد توی رسا امتـــــــــــــــــق آن  

آرزوست انانمــــــــــــج دلبر  و  کنار اندر      سرم بر است جنون شور ارـــــــ يعشق از  

آرزوست مانميپ و راقمـــــــــــــــف از زاريب     اری يرو به زـــــــــــج من دل بود آشنای ک  

تآرزوس راوانمــــــف مه نغـ پرده  پرده در      نيغم دلی واـــــــــــــــن سرود بود عشقت  

آرزوست انميرـــــــــــــگۀ ديد  ، وار انهار      همه گلو  برگ، چمن و باغ خشکيده است  

آرزوست وبانمــــــخ رتضح زو گدا سوز      عشق سوز ز  نميزـــــح  قلب افتينی گرم  

آرزوست دستانم بلبل ز ها نغمه وشـــــــخ      من ار يونــــــــــگيمۀ چهر گشت سرمست  

آرزوست طوفانم زی زاـــــــــف هوس موج      ام فتاده فسونش  رانــــــــــــــــکيب بهر در  

آرزوست پنهانمی م و نميزــــــــــــگ خلوت      کيل ار يزلف طلب در ذشتـــــــــگ عمرم  

آرزوست رضوانمۀ روض   و بال ، بی پّر      کنم یم پرواز وـــــــــــــــــت اليخ شهپر با  

آرزوست انميگرۀ ديد  فشان وهرـــــــــــــگ      غم سرشک ببارم ار ي هجر  رطـــــــــف از  

تآرزوس دردانمـــــق ار يشنگ، و شوخ آن      ديکش وانـــــــــــــــنوج بت ناز انتوی ک تا  

آرزوست دانميمر و ريپ  سماع صــــــــرق      عشق سرود نوازد که تا استــــکج مطرب  

آرزوست سلطانم  حضرت  منيع رـــــــشع      نارسا امهــــــــــخ برسد دل گوش بهی ک تا  

آرزوست درخشانم ورــــــــــن رهيت شام در      منم گدا و ريفق و روز رهيت رچندـــــــــــــه  

"آرزوست انسانم و ملولم دد و وــــــيد از"      خــــــــــــــبل  صاحبدالن  کشور  آفتابی ا  

  فيلطۀ خواج دل به  زد شرار  ربتــــــغ

 آرزوست طوفانم  ۀــــــموج و  شرار نتيا


