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 یللندری قيصد فيعبداللط
   ٢٠١٠ی جنور١٢ ــ کانادا

  

  

  

  خشب یئاروشن
  

بخشی جدائ نادانان ز و آر ودـــــــخ اهخلوتگ به      بخشی ائـــــــــــرھ اماره طانيشآن  شر از مرا  

بخشی دوائ خوش را مای ھست دل و جان بيطب      شيخو نيغم و زار دل  با  سازم هــــــچ دانمينم  

بخشی نمائ لوهــــــــج جھان  دو  نھان راز ھمه      شيخو لطف ز خداوندای خاک تن نيا باشد هــــچ  

شبخی خدائ مھر او در نــــک  ال ما ز را ما تن      رب ا يتوحدت جام ز تن و  انـــج مدھوش بکن  

بخشی ائيض چشمانم به اھاــــــــــطۀ ديد نور به      ھمتای ب ذاتی ا غفلتم از ارـــــــــروزگ شد هيس  

بخشی لقائ و دارــــــــيد و دهی پناھ و پشت مرا      جان و انس بھر دوعالم ھر در  ادرسيفر  یتوئ  

بخشی آشنائ تو  خود به را ما وارھان ظلمت ز      را ماۀ نيس درون  کن منور ودـــــــــــــخ نور ز  

بخشی روائ حاجت مرا  انميعص و  جرم ببخشا      انيعص صد به رموآی  رو ازتين  اهــــدرگ  به  

بخشی روشنائ و الـــج  خود نور به را رميضم      خودی لقا  از  غافل  مگذار  یدم رگزـــــھ مرا  

شبخی کشائ مشکل ی سخ  دربار چو را  روانم      کرار دريح بتول زوج رمتــــــــــــــــح پاس به  

بخشيی رھنما را ما و  ميدور اــھ  غبطه بار ز      شيخو لطف ز خداوندای اکــــخ تن نيا باشد چه  

بخشی انفزائـــج را ما نيمسک و حسرت پر دل       اميا گردش از مرا  باشد  اــــــــــــھ فسانهای سب  

بخشی کشائ پرده  ھموی بکشا ما انج گوش تو      جانان صورت نقوش  دارم اـــــھ پرده  در نھان  

  موالنا چو آوری م شور در خود  وصف از  قلم

  بخشی عطائ خوش فتيلط دخو بيحب آنی روب

  
 


