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                              *** 

                     Јә бәндәίүм ХУДОίму, 

                              Тоҹи - хошҝуί ХУДОίму. 

                              Әри дирә ҹәннәтәш, 

                              Тиро бошҝу нубоίму!  

                              *** 

                              Ә пишоί чум ХУДО, тәίтә вәрзирәш, 

                              Дүл инсон нитанү кәмтә ләрзирәш! 

                              *** 

                              Әз ХУДО нәвәҝәш ә лә𝔥ә сәнҹәг, 

                              Ән кәлә бәдбәхтиш 𝔥онини әнҹәг! 

                              *** 

                              Јә бәндәίүм тикирәш, 

                              Әри бофдә тикирәш; 

                              ХУДО ә соί вәҝүрдә, 

                              Ә хәлг буһо никирәш! 

                              *** 

                              Рәһм етмәкчүн Аллаһын, 

                              Паклы олсун валлаһын!  

                              *** 

                              Тәбиәт гоίнунда тапмагчүн имкан, 

                              Аллаһын ίолунда бүдрәмәз инсан!  

                              *** 

                              Рәћмлүрә тәлатүм әри нә һишдә, 

                              ХУДОί һәгг ә дүлүш ҹовоб дәίишдә. 

                              *** 

                              Әз сурһоί ХУДОлу әри бор чирә, 

                              Лолирәш ә ҝиров нә ҝирит әз ҹә𝔥. 

                              Сал-бәсал, нәсиллү, әри шор бирә, 

                              Нуборәш әз Тиро вәҝирит әнҹәг! 

 

                                                     Әлдар Гуршумов 
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                       Јә-дγ кәлмә ҝоф 

 

               𝔥әзизә хундәҝорhо!!!  Мә, Гуршумов  Әлдар кук 

          Пинћос, 7- γм декабр 1940-мγн сал, ә тә𝔥әрифмәндә 

          хубә бәрәкәтлγίә  хориhоίγ hисдиhо ҹәннәтлγίә рачә 

          γлкәί Азәрбаίҹон,  ә раίон  бог-богчәлγίә  Гγбә - ә гә- 

          димиίә никәрәί  Гудίолчоί, гәίмогhәнҝи, воҝосириhо  

          ә одлу-шонлγίә Гирмизи Гәсәбә,  әз Дәдәί ћәсγл  би- 

          рәнки, тә 10 миллίард сал 𝔥γмγрγ hисдиhо ә руί  әни 

          сиhирбәндә дγнίоh ән  Офуррәҝор, ћәсрәтмәндәлγίә  

          тәмәћлγ  мундиhо  -  чумhоί   𝔥оҹизбәндлγίә  𝔥әίили 

          мәрә ә ίә сурлγмәндә ћитиίотиhорәвоз вокундәм! 

               𝔥әзизә хундәҝорhо!!!  Һәлә  ә мәтләб  тәίтә раси- 

          рә, мәрә воίисдәни ки, ишмурә тазадан hәҝәнәш ә и  

          мγшкγл  мундиhо вә хәлг мәрә ә мγсибәт кәләтәлγίә  

          чәшмиши вәнҝәсдәниhо әлифбоί ҹуhурhоί догирә ә  

          ишму расинум: 

 

                           Әлифбоί ҹуhурhоί доги 

 

             Аа  Бб  Сс  Дд  Вв  Ее  Чч  Ҹҹ  Һh   𝔥𝔥   Хх  Ћћ 

             Ии  Мм  Пп  Оо  Лл  Рр  Шш   Фф   Јί   Тт  Ҝҝ 

                                 Кк  Үγ  Зз  Нн  Гг  Уу  Әә  

 

               𝔥әзизә хундәҝорhо!!!  Ә ҝәрәк бирә ҹиҝә, гәриб- 

          лγίә ҝофhорә истифадә сохдәнкиш, иму митаним әз 

          зуһун уриси нә γзҝә милләтиҝәһо чарундә нәс омо- 

          рәниһо  кәлмәһорә ә тәһминирәвоз ә  нγвγсдәjһоjму  

          и ә дәрә бурбундәнγмhо ћәрфhорәвоз кор бәрдә: 
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                      Ёё  Яя  Юю  Цц  Ыы  Щщ  Жж  Ээ  
          Митаίм мәсәл овурдә:  Электрик,  Цыган,  Юпитер, 

          Журнал, Щюка, Бомж, Ёлка, Больница,   Ясли вә ίә   

          чәндиҝәhош. Оммо, ҝәнәш митаним әҹиҝәί – ё, я, ю,  

          ә дәрә hисдhорә хуно нγвγсдә: 

                                 ё = ίо,  я = ίа,  ю = ίу 
          Әһәчирәвоз ә 30 ћәрфәвоз митаним әз дүли-ҹуниму 

          ә 𝔥әсонтирәвоз  нүвүсдә  хәтһоίмурә рәћәтлү хундә. 

          ћәзизә хундәҝорһо!  Әришму ίә  чәнд ҹиро мәсәлһо 

          воίисдә биίорум: 

           

          Ә әлифбоί                                 Ә әлифбоj 

          Дербәндирәвоз:                        Гγбәjирәвоз: 

          Г1эдетбендлуь                          𝔥әдәтбәндлү 

          Мэхьтеллуьгьо                          Мәћтәллүһо 

          Гъэретиконлугъ                        Гәрәтиконлуг            

          Гуьгермишгьо                           Ҝүҝәрмишһо 

          Муьг1уьжуьзгьо                       Мү𝔥үҹүзһо 

          Дедеίхоίгьо                               Дәдәίхоίһо 

          Мэг1эрекелуьгьо                      Мә𝔥әрәкәлүһо 

          Гъжуьмбендлуьгьо                   Гүҹүмбәндлүһо 

          Г1эсуьлмендгьо                        𝔥әсүлмәндһо 

          Мэг1энолугьо                           Мә𝔥әнолүһо 

          Жуьрбежуьрлуь                        Ҹүрбәҹүрлү 

          Руьхьвебергьо                           Рүћвәбәрһо 

          Уьшуьгъмендире                      Үшүгмәндирә 

          Г1уьмуьрбендлуь                      𝔥үмүрбәндлү 

          Г1овдезере                                 𝔥овдәзәрә 

          Муьшкуьллуьгьо                       Мүшкүллүһо 

          Г1иломгезгьо                             𝔥иломҝәзһо 
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          Бебебендлуь                               Бәбәбәндлү 

          Гъуьлгъуьлелуьгъгьо                Гүлгүләлүгһо 

          Жуьжермишлуьгъгьо                Ҹүҹәрмишлүгһо 

          Хьәрмәхьлуьгьо                         ћәрмәћлүһо 

          Г1әзизигьо                                  𝔥әзизиһо 

          Мермекино                                 Мәрмәкино 

          Мэг1уьлуьмгьо                          Мә𝔥үлүмһо 

               Ә и сәбәб ҝиро, биίо ә әлифбоj  Гγбәjирәвоз  

          нγвγсдә биίов: 

                  1. Г1 = 𝔥,    2. Гъ = Г,   3. Уь = Ү, 4. Хь = ћ        

        5. Гь = Һ,    6. Ж = Ҹ     7. Э = Ә    8. Й = j 

               𝔥әзизә хундәҝорһо!!!  Мә  амбар шорум ки, и  

          ҹүрә әлифбо ә хош  ишму миίов  ҝуфдирә.  Кәлә  

          ХУДОίмуш  һәмишәш  әίишму  мозолмәндәлүίә  

          кумәки сохдә һәр кор ишму 𝔥әсонт овонд  ҝәрдо. 

               Имоһоί  митам  ҝуфдирә ки,  1958-мүн  сал  ә         

          Гүбә  атестата вәҝүрдә  бәгдә,  ә  шәһәр  Боку,  ә  

          хунәί ән кәләίи бирормә  Сосун духдир зүһүсдә-  

          зүһүсдә,   1959-1964-мүн  салһо  2 - факултәί  ән  

          инсититутә  (физика  нә  математикарә);  ә 1963- 

          мүн  сал  ә  “тар” зәрә  ҝиро 5 – сали  ошколәί ән 

          мусигирә;  1970-мүн сал, хәлг консерваториίара  

          2  факултәрә ( композитор  вә  вокал )  варасдәм.  

          Һәлә әз вә𝔥дәһой тәләбәίи һәми ә  тар зәрә  ҝиро,  

          һәмиҝә ә мә𝔥ни  хундәίи  ҝирош ә  ҹүр-бәҹүрәίә 

          консертһо  иштирак  сохдә-сохдә бәгдәш солист  

          кәлә  оркестер  радио нән  телевизиίаί  үлкәί   ән 

          Азәрбаίҹон бирәм. Бәгдә әз 1964-мүн  саловоз ә   

          техником әз  физ-мат нубоһо дорә-дорә кәләί ән  

          шү’бә; мә𝔥лүмһорә тәкмилләшдирмиш  )савада  
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          зиίод)  сохдәниһо  институт кәләί  кафедра  вә ә  

          Комитет радио-телевизиίаί  үлкәί Азәрбаίҹон  ә 

          вәзифәί  кәләίи редактор кор сохдәм.  Јә кәмиҝә  

          ә Росиίа, ә шәһәр Москов зүһүсдә бәгдә ә 1998 –  

          мүн сал, ә ХУДО виҹириһо хори кәләбәбәһоίму  

          гисмәт бисдорум. Әз 1999 - мүн салавоз член ән 

          Федерациίаί    Соίуз  нүвүсдәҝорһоί   Израил  вә  

          2003-мүн салавоз  Рәћбәр  Соίуз  нүвүсдәҝорһоί  

          ҹувурһоί доги виҹирә  оморәм.  Имоһоί  соίһо  ә  

          40 – нүвүсдәҝорһо расири,  Ә  2005- мүн сал 700  

          сәһифәлүк  1-мүн  китоб - “Худолүίә   Нимазһоί  

          Тәлћүм,” ә 2007-мүн сал,   2-мүн кигоб - “Тәлћә  

          𝔥әрсһоί  дәдәί,”  ә  814  сәһифәрәвоз,  руί  үшүгә  

          ә кумәки  ХУДОмәндә  Офуррәҝорәвоз  винири!  

               𝔥әзизә хундәҝорһо!!! Әίи китоб 2  нә 4 ҹәрҝә- 

          һорә, гәзәлһорә,  бәндәһорә,  шәίирһорә  һәмиҝә  

          ίәкәм ә  зуһун мусулмунәίи бәндәһо  нә 2 ҹәрҝә- 

          ίиһо вә һәмчин  әри   вәҝирлүίә-ћүрмәтлүίә   ин- 

          сонһо нүвүсдәм.  Һәммәί  әни әз гәләм дәсмә вә- 

          дирәмориһо  нүвүсдәһорә  әдәм  ә   ихтиίор  иш- 

          му  дорә,  әрчүки,  шоһирә  биίо әнҹәг  вә  әнҹәг  

          ә ћәвәсәвоз  хунуһо   пәрәстишкорһоίу  әз дүли- 

          ҹуни ҝоф хүшдәрә ә лоίигирәвоз вәрзунут!  

                                               *** 

                             Јә бәндәίүм шәίирһоίму, 

                             Мәлћәм дүҝу шәίирһоίму. 

                             Әз бәхшиίәт Тоҹә ХУДОш, 

                             Зиίод буҝу шоһирһоίму! 

                                                *** 

                    Мозолә палундә әз сүрхиίә бәхт, 

                    Ҹувурһоί Догимә шор зиһо һәр вәхт!!!  
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                    Читаешь стихи Эльдара Гуршумова и слы- 

               шишь  музыку. Это и  понятно: он  не  только   

               прекрасный  поэт,  но  и   талантливый  музы- 

               кант. 

               Читаешь его  стихи  и  вместе  с  ним восхища- 

               ешься тем, что восхищает его,  влюбляешься в  

               тех, в кого влюблен он, смеёшся, а иногда пла- 

               чешь  вместе с ним. Эльдар Гуршумов  –  поэт,   

               имеющий  своё  лицо.  Даже  если  под его сти- 

               хами  не  указан  автор,  читатель  сразу же  го- 

               ворит:  “ Это  –  Эльдар  Гуршумов. Далеко  не   

               о каждом  поэте,  к сожалению, можно  сказать  

               эти слова. 

                     Но мне хочется поговорить сегодня  ещё об  

               одной   значимости  его  творчества.  Иногда  в  

               толковых словарях рядом с каким-либо словом  

               стоит   указание  написанное  курсивом  -  поэт,  

               то есть это  слово – не   обыкновенное это  сло- 

               во  поэтическое.  Вся   поэзия  Эльдара  Гуршу- 

               мова пронизана   его удивительноблагозвучны- 

               ми   поэтическими словами. Эльдар  Гуршумов     

               вошёл  в историю  поэзии   горских  еврее    как  

               человек, подарившиί   своему   народу  не толь- 

               ко чудесные  стихи,  но и  много  чисто горско- 

               евреίских слов, обогативших  лексику родного  

               языка. 

                    Замечательный    певец,  замечательный  ора- 

               тор, замечательныί поэт. Удивительно,  как  он  

               находит  нужные слова,  как  умело нанизывает  
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               он  их  в  своей  речи,  в  своих   стихах,  в  своих   

               песнях  одно за  другим.  И  они  –  его  речь,  его  

               песни,  его  стихи   –   становятся   и  такими   же                 

               прекрасными,   как    нить   жемчуга,   собранная  

               искусным  специалистом.  

                     Только  природный  талант  и  упорныί  труд  

               создают такие жемчужины  творчества. Я  лично                 

               благодарен Эльдар-мюалиму не только за то, что  

               он  дарит человеку  благие  минуты  при   чтении  

               своих  стихов,  но и за то, что имел  возможность      

               почерпнуть  из  его  богатой  лексики  множество  

               слов   при  составлении   горско-еврейского   сло- 

               варя.  

                                             Профессор Михаил Агарунов, 

                                           член Союза писателеί Израиля.       

 

                                                       ***  

                     Неделю   ночами  я   читал   книгу  - “Божест- 

               венные    Синагоги   Талхума  -  Таира”,  наслаж- 

               даясь   строками   и   разнообразными   формами  

               стихов и  поэм горско-еврейского поэта Эльдара  

               Гуршумова. Я   понял,  что  передо  мной  совре- 

               менный  поэт – новатор, которого я  не  встречал  

               в  нашей  горско-евреίскоί   поэзии  за  всю  свою  

               долгую  литературную  жизнь.  

                                                            Лазарь Амиров, поэт,  

                                         член Союза писателеί  Израиля. 

 

                     ћәзизә хундәҝорһо!!!  Нγвγсдәмһо  шәjирһо,   

                 гәзәлһо, 2 нә 4 ҹәрҝәһо, рγбоиһо, бәндәһо, мә𝔥- 

                 ниһо вә поәмоһо ә китобһо тәкрор нәс рафдә. 

                  

                

                                                        10 

                                                          

 

 

 

    



                          
                         БӘНДӘҺО 

                     1 

Јә бәндәίүм нубоίмәш, 

Әз Тироίи нубоίмәш. 

Ки равустҝә сәҝәлү, 

Ә хок мүдү Худоίмәш! 

2 

Јә бәндәίүм шоримәш, 

Шәклү нисди шоримәш. 

Чум ән ХУДО вәриһо 

Израили – Хоримәш. 

3 

Јә бәндәίүм воҹлүһош, 

Ә хов нирав воҹлүһош. 

Мәсләћәтә нә ҝүрдҝә, 

Ә бод мурав тоҹлүһош. 

4 

Јә бәндәίүм парусдәί, 

Әз тикәί сүрх парусдәί. 

Јә данана сәр бири, 

Ә хәр чүларз чарусдәί? 

5 

Јә бәндәίүм пинәчи, 

Пәлү зәрә пинәчи. 

Дүлә әз кор поίундәј, 

𝔥әҹәл буһо кин әҹи? 

6 

Јә бәндәίүм нә товуш, 

Нә торик бу, нә товуш. 

𝔥әсму сиίә дәҝүрдҝәш, 

Нә вәрф омо, нә воруш. 
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7 

Јә бәндәίүм мәвомун, 

Ә нәфс хәрһо мәвомун. 

Әгүлмәнд пури 𝔥илом, 

Ә дәс шәрһо мәдомун. 

8 

Јә бәндәίүм ниίору, 

Бәдбәхт шори ниίору. 

Базуί хори парустҝә, 

Чү мисоху диίору? 

9 

Јә бәндәίүм тәһәнҝиш, 

Ҹун онҝури тәһәнҝиш. 

Ҝулләί овчи тушиҝә, 

Чү мисоху пәләнҝиш? 

10 

Јә бәндәίүм мара тү, 

Ә дур-дурһо мара тү. 

Әри бирә боришмиш, 

Ҝәнәш ә дүл дара тү. 

11 

Јә бәндәίүм чогәгуч, 

Дәдәί бирә чогәгуч. 

Сурог нисдҝә әз чорә, 

Әҹә мурав чогә пуч? 

12 

Јә бәндәίүм ниҝири, 

Рихдә овә ниҝири. 

Саjл вәҝγрди 𝔥иломә, 

И чүларзи нидири? 
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13 

Јә бәндәίүм һә куфди, 

Синәj түрә һә куфди. 

ћәрим нисдҝә хурдә чи, 

Ҝәнәш әрчү вәкуфди? 

14 

Јә бәндәίүм нә ҝүрди, 

Ҝофә ә ҝуш нә ҝүрди. 

Гәчәгирә шәндәίҝә, 

Чумә әрчү дәҝүрди? 

15 

Јә бәндәίүм нә рафди, 

Никә рәћә нә рафди. 

ХУДОтәрси нисдиҝә, 

Ә чол чүтам дарафди? 

16 

Јә бәндәίүм сәрмәрә, 

Дордлү һишдәί сәрмәрә. 

Имоί пәшму бирәίҝәш, 

Әрчү куфдә дәр мәрә? 

17 

Јә бәндәίүм нә бирәί, 

Ә әшг сәдиг нә бирәί. 

Ә бирәћми поί норәί, 

Ә дүл чүтам дәбирәί? 

18 

Јә бәндәίүм нә кошди, 

Јә шивәрә нә кошди. 

Дорһо бәһәр овурди, 

Ә бог чүларз вәҝошди? 
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19 

Јә бәндәίүм ниίо бу, 

Тәрслү ίәзуг ниίо бу. 

Ә зимиләрз дүл ҝирош, 

Әшглү сәдиг биίо бу. 

2 

Јә бәндәίүм мәίилиш, 

Ә шор бирә мәίилиш. 

Бәбә-дәдәί фурмундҝә, 

𝔥әзоб дирә 𝔥әίилиш. 

21 

Јә бәндәίүм зомонәш, 

Дәҝиш бири зомонәш. 

Ҹовонһо ҹиҝә ҝүрди, 

Пирһо мунди биҝонәш. 

22 

Јә бәндәίүм нәлоίиг, 

Ҝофһо бирә нәлоίиг. 

Дә𝔥но зәҝә кәләтәш, 

Нә боҹлүни, нә соίиг. 

23 

Јә бәндәίүм, лилову, 

Овә рихдә лилову. 

𝔥әрүс фурми наз доҝәш, 

Зәћлә бәрдә хилову. 

24 

Јә бәндәίүм гәләмсүз, 

Шоһир хүшҝи гәләмсүз. 

У үлкәрәш од нибу, 

Дов𝔥о бәрдҝә 𝔥әләмсүз. 
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25 

Јә бәндәίүм һәдәфлү, 

Ҝуллә зәрә һәдәфлү. 

Ошуг ә тоҹ ниваров, 

Саз нә бирә сәдәфлү. 

26 

Јә бәндәίүм оморум, 

Ә сурог тү оморум. 

Пәίләί овәш нә дори, 

Ки муҝуίу доморум? 

27 

Јә бәндәίүм биҹтәίи, 

Ҝиҹә мәҝу - биҹтәίи. 

У зуһун ки түрә вә, 

Әз лов чинкәш тиҹтәίи. 

28 

Јә бәндәίүм нә ҝүрди, 

Ҝофә ә ҝуш нә ҝүрди. 

Ә гәтрәίи офдорә, 

Дүләстирәш вәҝүрди. 

29 

Јә бәндәίүм пуч нибу, 

Ләпәлүһо пуч нибу. 

𝔥әрүс ҹиһиз нә бәрдҝә, 

Ҹун ћәтониш гуч нибу. 

30 

Јә бәндәίүм вәс бирә, 

Јә ҹура ҝоф вәс бирә. 

Дүлһо тәлћи зәрәнкиш, 

Мγһбәт дүрүст нәс бирә. 
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31 

Јә бәндәίүм ниίорут, 

Гәһрә ә ίор ниίорут. 

Бугозбури сохтә вәхт, 

Кинәш ә дүл мидорут. 

32 

Јә бәндәίүм нә бәрдәт, 

Ворә ҝүҹлү нә бәрдәт. 

Кәлә 𝔥ошир бирәтҝәш, 

Ә шүгәм кәм дәбәрдәт. 

33 

Јә бәндәίүм нибошум, 

Ә ҝоф дурҝу нибошум. 

Сәртү болуш дирәнки, 

Әнҹәг гурбу мибошум. 

34 

Јә бәндәίүм нивини, 

Зиндә вә𝔥дә нивини. 

Томошәίә ҹәннәтәш, 

Мүрдә бәгдә мивини. 

35 

Јә бәндәίүм ниварам, 

                                      Ә сәр аташ ниварам. 

Бирәнгинә ҹәсдәнкиш, 

Ә гәд дүлтү мидарам. 

36 

Јә бәндәίүм пәс норә, 

Бәдлүίә дәрд пәс норә. 

Бурра әз сал 𝔥үмүриш, 

Јәкиш ә гәрд нәс дорә. 
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37 

Јә бәндәίүм сухунди, 

Кобоб сохди, сухунди. 

Ә кәс ҝирίә вәпичи, 

Тү 𝔥әрсиш нә рухунди. 

38 

Јә бәндәίүм нә бисдо, 

Әз ҝоф чорә нә бисдо. 

Тологә кор бирәнкиш, 

Әшг ә ворә дәбисдо. 

39 

Јә бәндәίүм бивәҹи, 

Әз гәргушһоί бивәҹи; 

Ә сәр сүлмә варафда, 

И хәрәрәш ки дәчи? 

40 

Јә бәндәίүм бүҝүриш, 

Дустлу бошҝу бүҝүриш. 

Нобҝә әз дәс тәћноίи, 

Кутәћ имбу 𝔥үмүриш. 

41 

Јә бәндәίүм тарафлү, 

𝔥оҹиз нибу тарафлү. 

Ә гәд кәлә мәҹлүсһош, 

Тух мүнүшү сарафлү. 

42 

Јә бәндәίүм вәчәίи, 

Хоίә - әри вәчәίи. 

𝔥илом сурлу нә бирә, 

Јә таза ҹун әҹәίи? 
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43 

Јә бәндәίүм кәлә бу, 

Зимиләрзһо кәлә бу. 

Чәнд хунәһош вачаруст, 

И чүларзи гәлә бу? 

44 

Јә бәндәίүм чарусди, 

Хок ә малад чарусди. 

Әз гәрәнтуί думонһо, 

И саίл чүтар парусди? 

45 

Јә бәндәίүм чәмүсди, 

Хиίәһ кәмәр чәмүсди. 

𝔥әҹәл, хәбәр шинирә, 

Әрчү омо һәлүсди? 

46 

Јә бәндәίүм һә кәί мунд, 

Хәрлүбәндһо һә кәί мунд. 

Јә кәлмә ҝоф нә сохдәш, 

Әгүл сәрә ки пәίмунд? 

47 

Јә бәндәίүм пичири, 

Ҝоф ә зуһун пичири. 

Бәхтәш әз гуг асдара, 

Сүлмә норә, ки чири? 

48 

Јә бәндәίүм сарусди, 

Әз буί-бухун сарусди. 

Минәт сохдә ә ХУДОш, 

Ә рүћ әрчү чарусди? 
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49 

Јә бәндәίүм бисд дори, 

ХУДО сади бисд дори. 

Духдәртγ бирә ҹиҝәш,  

ћәмол әрчү бисдори? 

50 

Јә бәндәίүм хушлу бу, 

Әз сәр-сифәт хушлу бу. 

Гәίмоглүίә моч бәрдүм, 

Әзҹә танум туршлу бу? 

51 

Јә бәндәίүм вәҝәрдо, 

Бисд ә сәр сад вәҝәрдо. 

Ночог буһо бићолиш, 

Әз дорд азад һә ҝәрдо. 

52 

Јә бәндәίүм  варавҝу, 

Рүћ ә ҹәннәт варавҝу. 

Дәрһо гили бирәнкиш, 

Әз сәр чапар даравҝу. 

53 

Јә бәндәίүм ә сәр поί, 

Руз ҝирошдҝәш ә сәр поί; 

Шәвиш динҹлү хисирә, 

Нидомуни ә шәр воί. 

54 

Јә бәндәίүм тә ҝүрдә, 

Зуһунурә тә ҝүрдә; 

Тиракусдә әлчәгиш, 

Бүхтү мәнү тә мүрдә. 
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55 

Јә бәндәίүм әз шону, 

Сурог нисдҝә әз шону; 

Хүшдәнхоһә тә𝔥рифә, 

Хәлгиш ә сәр мофдону. 

56 

Јә бәндәίүм парундә, 

Ә бим рүћә парундә; 

Хотурхоһи ҹә𝔥мәтәш, 

Ә хок нибу чарундә. 

57 

Јә бәндәίүм ә шәр дә, 

Билоίиги ә шәр дә. 

Гудузә сәҝ бисдоҝәш, 

Үшүг чумә ки бәрдә? 

58 

Јә бәндәίүм шинирә, 

Әз бим бүхтү шинирә; 

Әнҝүл вәһо русмурәш, 

Һомор нибу винирә. 

59 

Јә бәндэίүм ничару, 

Дог ә тәпә ничару. 

Хүрдә-хуруш гәзонҹһо, 

Ә дәвләтиш мичару. 

60 

Јә бәндәίүм ов бирә, 

Воруш рихдә, ов бирә. 

                                      Тәһгир буһо һәсүллүш, 

Дүлә митав лов дирә. 
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61 

Јә бәндәίүм нихоίут, 

Шориίүрәш нихоίут. 

Хәлг чугулә кур дирә, 

Лолиίүрәш михоίут. 

62 

Јә бәндәίүм һинәрү, 

Бәрглү имбу һинәрү. 

Оммо әз сәр рафданкиш, 

Зибәр хәлгә мибәрү. 

63 

Јә бәндәίүм пир нибу, 

Рәћмлү зутә пир нибу. 

Шәрә корһо вүнүһош, 

Әз чум ХУДО вир нибу. 

64 

Јә бәндәίүм ниваров, 

Зобу ә һәгг ниваров. 

Обур руίу рафданкиш, 

Губу ә дүл мидиров. 

65 

Јә бәндәίүм вәҝири, 

Ә шор ћүрмәт вәҝири. 

Шүкγр сохдә ә ХУДО, 

Әз Тирош моч мәҝири. 

66 

Јә бәндәίүм әз хошу, 

𝔥әҹәл ниίов әз хошу. 

Сади бисдә дирәjиш, 

Әз рәћм ХУДО мибошу. 
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67 

Јә бәндәίүм дәчарусдә, 

Мозол ә бәхт дәчарусдә. 

Толог дорә, гуί бирәнки, 

Хунәш митав вәчарусдә. 

68 

Јә бәндәίүм ә гәд рүћ дә, 

Хуб-хәрәби ә гәд рүћ дә. 

Чугулίәти сохтҝә ίә бош, 

Ҝәнәш митав бәд фурухдә. 

69 

Јә бәндәίүм сә𝔥әр нибу, 

Бәдлүίә кор сә𝔥әр нибу. 

Бибәхширә рәћмлү хундә, 

Мүнүк чиίүш зәћәр мибу. 

70 

Јә бәндәίүм ниίо дурру, 

Мәрд обурә ниίо дурру. 

Тиҹә лә𝔥әί ән нәҹәгиш, 

Әнҹәг һүзүм биίо бурру. 

71 

Јә бәндәίүм ә дур нирав, 

Ноләί хунхур ә дур нирав. 

Дүлә әз кор вәдәшәндә, 

Ә сәр тобут ә гур мирав. 

72 

Јә бәндәίүм вәҝошдәни, 

Нифри-гәргуш вәҝошдәни; 

Ә нәшәр𝔥и буһо ҹиҝәш, 

ХУДО чумә дәкошдәни. 
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73 

Јә бәндәίүм виҹә бирә, 

Һүмүр ә тоί виҹә бирә. 

Јә мисиләί ән хушбәхтиш, 

Әри мозол миҹә бирә. 

74 

Јә бәндәίүм дәс ниҝүрү, 

Сухтәкәлә дәс ниҝүрү. 

Зәћмәтхоίлуш буһо инсон, 

Әз тирίохиш ћәз миҝүрү. 

75 

Јә бәндәίүм ә ҹоί нирав, 

Кифләтхоίлу ә ҹоί нирав. 

Әз ћүлг бугоз ҝүрдәҝориш, 

Һәр кәпикү ә соί мирав. 

76 

Јә бәндәίүм нитав бирә, 

Рүћ хорилү нитав бирә. 

Ә сәр говрә варафдәнкиш, 

Сугдә хунә митав дирә. 

77 

Јә бәндәίүм ίовош-ίовош, 

Тә күч сохдә ίовош-ίовош; 

Гогол хурдә, ә нисонуш 

Јорәвурдо гәίгулу бош. 

78 

Јә бәндәίүм тәмәћ нивни, 

Миҹ 𝔥әзобә тәмәћ нивни. 

Кәм-амбари ән 𝔥үмүрәш, 

Ховә хунә кутәћ миίни. 
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79 

Јә бәндәίүм һисди әҝәм, 

Пулу-молу һисди әҝәм; 

Әз гәриби пир бирәҝор, 

Бәдбәхт 𝔥илом нисди бәҝәм? 

80 

Јә бәндәίүм тә чәрх рафда, 

Хун ә дамар тә чәрх рафда; 

Хүшдәни дүл нә ҝирисдәш, 

Әз кор нитав вәдарафда. 

81 

Јә бәндәίүм рүћбәнд нибу, 

Јә бидиниш рүћбәнд нибу. 

Сабур тәίтә бәһәр дорә, 

Ә имидиш рүхшәнд мибу, 

82 

Јә бәндәίүм тә вәҝүрдә, 

Тәмизә од тә вәҝүрдә; 

Бим-бушлүίә ихтилотһош, 

Пишоί һәггә нитав ҝүрдә. 

83 

Јә бәндәίүм һоί низәнүт, 

Шәрһо ә шор һоί низәнүт. 

Дәрди-сәрә корһо дирәш, 

Ә бәдбәхти поί мидәнүт. 

84 

Јә бәндәίүм нивәнүт дүл, 

Ә нәћсә кор нивәнүт дүл. 

Һәләлугә шәггә зәҝәш, 

Ә вә𝔥дәίү мизәнүт һүл. 

 

 

                    24 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 85 

Јә бәндәίүм ә ίор дошдә, 

Ҝирошдорә ә ίор дошдә. 

Хушбәхтиίә ҹовониһо, 

Һич пәсәво нәс воҝошдә. 

86 

Јә бәндәίүм тә гүч дирә, 

Хәрәбәрә тә гүч дирә; 

Рүћ дәдәίә шор сохуһо, 

Корһо виниш тә күч бирә. 

87 

Јә бәндәίүм һәр боί ҹәсдә, 

   Асдараһо һәр боί ҹәсдә; 

Әз әшглүίә мүһбәт офто, 

Мәнҝиш тәћно нәс вәҹәсдә. 

88 

Јә бәндәίүм торикирә, 

Шәв миίору торикирә. 

Ә фурм пәшмһоί 𝔥әрүсбәндиш, 

Ки моίору 𝔥ориҝирә? 

89 

Јә бәндәίүм ҹилит мибу, 

Гисмәт нәмәрд ҹилит мибу. 

Очор мәрдиш парс ҝүрдәнки, 

Ә дәр ҹәннәт килит нибу. 

90 

Јә бәндәίүм ниίо вошу, 

Зәћм номусә ниίо вошу. 

Рачә ми𝔥ид зиндәҝуниш, 

Әз рәћм ХУДО биίо бошу. 
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91 

Јә бәндәίүм согирә, 

Ә пәмбә дор согирә. 

Нобҝә оһил нә бирәш, 

Гисмәт миίни гогирә. 

92 

Јә бәндәίүм миләрзү, 

Нәрбәнд вәлҝлү миләрзү. 

Тәрсәнҝоһиш бошуһо, 

Ә кәпикиш нивәрзү. 

93 

Јә бәндәίүм дирәίи, 

Бигирίәти дирәίи; 

ћовур ә ίод чарусдҝә, 

ћәриф дүлиш кирәίи? 

94 

Јә бәндәίүм нидору, 

Мигдор сала нидору. 

Әз гәд лә𝔥ә парундә, 

Дәдәί бала мидору. 

95 

Јә бәндәίүм нә вәҝүрд, 

Бәдћисоби нә вәҝүрд. 

ћүршү фантан зәрәнкиш, 

Сәр хунхурә ки дәҝүрд? 

96 

Јә бәндәίүм 𝔥әрәчи, 

Сурог доҝәш 𝔥әрәчи; 

Ә бим судум хәләίиг, 

Дог чарнуһош нәр әҹи? 
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97 

Јә бәндәίүм гәсдирә, 

Виҹирәнки гәсдирә; 

Тә гисосә вәҝүрдәш, 

Әлчәг сокит нәс бирә. 

98 

Јә бәндәίүм бәрдә шәр, 

Үшүг чумә бәрдә шәр. 

Сәћиб дәвләт бисдоҝәш, 

Руз нивинү дәрдәҹәр. 

99 

Јә бәндәίүм чарустә, 

Рәћлү ә рүћ чарустә. 

Ә сиίә хок даравһош, 

Сүрхлү нитав парусдә. 

100 

Јә бәндәίүм ә сабур, 

Нифрәт мәсох ә сабур. 

Сәдигирә шәндә вәхт, 

Нә ћол имбу, нә обур. 

101 

Јә бәндәίүм ә туф дә, 

Нә𝔥әләти ә туф дә. 

Хурдҝәш тәрә-тә𝔥әди, 

ћәлолбәнд нәс вокуфдә. 

102 

Јә бәндәίүм вәҝүрдә, 

Тә имидә вәҝүрдә; 

Чумнәвәҝир бошуһо, 

Бәћс имбәрү тә мүрдә. 
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103 

Јә бәндәίүм нә дири тү, 

Ә чумәвоз нә дири тү. 

Әз ҝоф сохдәί 𝔥әрәчиһош, 

Ә дүл чүларз дәбири тү? 

104 

Јә бәндәίүм кәί варафди, 

Ә сәр күлүш кәί варафди; 

Инсонә хуб тә шинохдә, 

Ә гәд дүлүш кәί дарафди? 

105 

Јә бәндәίүм нә сухунди, 

Һич вәхт дүлә нә сухунди. 

Оммо пишоί күчмиш бирә, 

𝔥әрсә әрчү саjл рухунди? 

106 

Јә бәндәίүм ә ҹәћт вошҝу, 

Нифрәтлγ бош ә ҹәћт вошҝу. 

Әри jә ҝоф дәшнәвундәш, 

Нәрми ән дүл бисәхт бошҝу. 

107 

Јә бәндәίүм ниίо бошу, 

Нәсил кәм-кур ниίо бошу. 

Әри вәчә вошундәίиш, 

Кәрҝә сабур биίо бошу. 

108 

Јә бәндәίүм дәпарундә, 

Хәндәί ловә дәпарундә; 

Пәћәникә чγн jә залум, 

Шорә ә хун ки чарундә? 
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109 

Јә бәндәίүм пичирә, 

Һәгг ә дузи пичирә. 

Сурог нисдҝә әз хубиш, 

Хәрәбә ки виҹирә? 

110 

Јә бәндәίүм ҹарундә, 

Сура нибу ҹарундә. 

Ләпәлүίә ҝофиҝә, 

Ҝушә әрчү карундә? 

111 

Јә бәндәίүм ниίору, 

Лићә - палаш ниίору. 

Түндә гәрги офтоίиш, 

Ҝәрми аташ миίору. 

112 

Јә бәндәίүм бәгәлү, 

Ширин имбу бәгәлү. 

Кучә һомор нә бирәш, 

Вози нибу сәгәлү. 

113 

Јә бәндәίүм минҹирә, 

ћәлоллу бур минҹирә. 

Нобҝә әз шәфт ћәрими, 

Лγҝγ миίни динҹирә. 

114 

Јә бәндәίүм ҹәфокәш, 

Пул дорәнки ҹәфокәш; 

Чүрүҝүрә виҹирә, 

Ә тирозу софә кәш. 
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115 

Јә бәндәίүм вәри рәћмәт, 

Ә сәр зувун вәри рәћмәт. 

Кәм-амбари ән ίә сәҝиш, 

Дәрд ниίору әри ҹә𝔥мәт. 

116 

Јә бәндәίүм бә𝔥әдәти, 

Динҹ нипоίу бә𝔥әдәти. 

Әз ҹинс ән сәҝ бирә ҹиҝә, 

Равусдәίүш әз 𝔥әдәти. 

117 

Јә бәндәίүм воί мизәнүт, 

Ҝирίәсохһо воί мизәнүт. 

Гәм бәдирә хурдә вә𝔥дәш, 

Ә бәд ίәккә поί низәнүт. 

118 

Јә бәндәίүм ә ίод нирав, 

Сугдә гәргуш ә ίод нирав. 

Сәрәдорди ҝуҹ дорәнки, 

ћол-әћволиш ә бод мирав. 

119 

Јә бәндәίүм митав бирә, 

Биһәгг 𝔥әнкор митав бирә. 

Әз ночоги дәҝәшдүһош, 

Әз болуш шор нитав бирә. 

120 

Јә бәндәίүм митав дәрдә, 

Гәмлү 𝔥әҹәл митав дәрдә. 

Гәрәгәтрәί мү𝔥үҹүзһош, 

Вәхтә пишо нитав бәрдә. 
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121 

Јә бәндәίүм мибу дошдә, 

Сүрхә дәбәш мибу дошдә. 

Вәтәнхоһи нә бирәнки, 

Јә шивәрәш нибу кошдә. 

122 

Јә бәндәίүм нитав бирә, 

Соглом ћәлов нитав бирә. 

Гәнчур буһо нимәҹунлуш, 

Чәнд ҹүр болә митав дирә. 

123 

Јә бәндәίүм митав дәрдә, 

Оһил гәним митав дәрдә. 

Әз дүл ХУДО нә бирәнкиш, 

𝔥әҹәл ҹунә нитав бәрдә. 

124 

Јә бәндәίүм думон миίов, 

Ә сәр догһо думон миίов. 

Ә пишони ән сәдигиш, 

Хәрәб буһо ҝүмон ниίов. 

125 

Јә бәндәίүм мәст нисоху, 

Үҝәίә әшг мәст нисоху. 

Похли-похли 𝔥әрс рүхүһош, 

Хун дамара хәст мисоху. 

126 

Јә бәндәίүм чарусдәни, 

Хуб ә хәрәб чарусдәни. 

Гәлпәί базу парунуһош, 

Әз сәҝ гәзәб равусдәни. 
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127 

Јә бәндәίүм ә бору, 

Мәнүт бунә ә бору. 

Дамар - гобдон бирәίиш, 

Сад сал хунә мидору. 

128 

Јә бәндәίүм ни ҝүрү, 

Сараф кинә ни ҝүрү. 

Бичорәίә нәчогиш, 

Әнҹәг, бинә миҝүрү. 

129 

Јә бәндәίүм буί мидү, 

𝔥әίил сәр сал буί мидү. 

Ҹәгүсдәίә ҝофлүһош 

Ә ҹәнҝ хуни суί нидү. 

130 

Јә бәндәίүм мирасү, 

Сиб ә вәхтү мирасү. 

Кинлүίә дүл бошуһош, 

Ә һәр ҹәћтү нирасү. 

131 

Јә бәндәίүм мичару, 

Вәрф ә воруш мичару. 

Јәруίирә доруһош, 

Әз ҝоф хүшдә ничару. 

132 

Јә бәндәίүм әз тики, 

𝔥иломә вин әз тики. 

Әри милίон вәчирә, 

Миҹәί пулиш кәпики. 
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133 

Јә бәндәίүм нун мидү, 

Ҝүндәί хәми нун мидү. 

Дәрд күшүһо инсонәш, 

Һозор дәрму ҹун нидү. 

134 

Јә бәндәίүм мисохут, 

Әз офто шор мисохуг. 

Дустәш бирор ҝуфдирә, 

Әлчәгә кор нисохут. 

135 

Јә бәндәίүм вошуҝу, 

Хәмирә мүшд вошуҝу. 

Гәмә дүһо мозолиш, 

Гисмәт дүшмә бошуҝу. 

136 

Јә бәндәίүм хирмони, 

Ҝәндүм бәһәр хирмони. 

Хәлгә суίмиш сохуһош, 

Дәрд миίору бирίони. 

137 

Јә бәндәίүм нибәрү, 

Тоҹи нумәш нибәрү. 

Әлчәг буһо ίә гунши, 

Үшүг чумәш мибәрү. 

138 

Јә бәндәίүм рачирә, 

ХУДО дорә рачирә. 

Ә зомонәί пирίәти 

Уш митанү паҹирә. 
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139 

Јә бәндәίүм ҝүрдәрәш, 

ћәрзо нидүт ҝүрдәрәш. 

ХУДО вәхтә норәнки, 

ћәзүр миίнүт мүрдәрәш. 

140 

Јә бәндәίүм никуίут, 

Дәр 𝔥оширәш никуίут. 

Әгүлмәндә 𝔥онирә 

Вәчәί хәриш миҝуίут. 

141 

Јә бәндәίүм нибуру, 

ћәрим әз тән нибуру. 

ћәлолирә воίуһош 

Әз әрәг тән михуру. 

142 

Јә бәндәίүм ниҝүрү, 

Әгүлмәнд кин ниҝүрү. 

Бәдбићисоб дирәнкиш, 

Әз хиртәк ҹин миҝүрү. 

143 

Јә бәндәίүм ниваров, 

Ә сәр кәлләш ниваров. 

Ә ћол зәћәр чарусдә, 

Ә гәд раҝүш мидаров. 

144 

Јә бәндәίүм нибәрү, 

Зибәр ҹунә нибәрү. 

Ә ух низә чарусдәш, 

Үшүг чумә мибәрү. 
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145 

Јә бәндәίүм тә мүрдә, 

Ловго мәбош тә мүрдә. 

Әз руί бәдрәί хомә шир 

Гәίмогһорәш ки ҝүрдә? 

146 

Јә бәндәίүм әһәнҝ ҹин, 

Сәрсон мәбош әһәнҝ ҹин. 

Ә ихтилот дарафда, 

Ҝоф-ҝәләҹәш мәвәнҹин. 

147 

Јә бәндәίүм ә шүкүр, 

Нифрәт мәсох ә шγкγр. 

Зәћәрлү ҝоф сохуһош 

𝔥әсәл нивнү ә бүҝүр. 

148 

Јә бәндәίүм мибәрү, 

Хәрлү шәлә мибәрү. 

Әгүлмәндиш бошуһо 

Зибәр хәлгә нибәрү. 

149 

Јә бәндәίүм мәдәбәр, 

Кинә ә дүл мәдәбәр. 

Бәхил-пәхүр бошуһош 

Русвоί имбу дәр-бәдәр. 

150 

Јә бәндәίүм мәҝәрдун, 

Ҝуриндирә мәҝәрдун. 

Хилос бирә әз чоги, 

Ләгәрирә вәҝәрдун. 
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151 

Јә бәндәίүм мәхүсү, 

Күз әз рүвәћ мәхүсү. 

Ә болнәίү поίуһош, 

Бил, тә сәбәћ нәхүсү. 

152 

Јә бәндәίүм ворвори, 

Әри нәрмә ворвори; 

Гүздүрмәίү вәбуһош 

Нидомуну әз шори. 

153 

Јә бәндәίүм ә гуру, 

Шүбһә мәкәш ә гуру. 

Чәтин буһо зиндәҝун 

Согломирәш михуру. 

154 

Јә бәндәίүм сәфоί ћәм, 

Шор нәс дорә сәфоί ћәм. 

Шәвһо ховсүз ҝирошдҝәш, 

Борсүз бирә ҹәфоί гәм. 

155 

Јә бәндәίүм дәбошҝу, 

Сабур ә дүл дәбошҝу. 

Әз ίорәвурд күһнә ћол, 

Ләрбәш таза нә бошҝу. 

156 

Јә бәндәίүм типирәш, 

Хуш-нуш мәдор типирәш. 

Әз вошҝунәί бәдә рүћ 

Дүлхоширә ки дирәш? 
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157 

Јә бәндәίүм ίә дәби, 

Ночог бирә ίә дәби. 

Дүлбәрлүίә хәбәрһош 

Әри мүрдә сәбәби. 

158 

Јә бәндәίүм бош рәћәт, 

Динҹ хисирә, бош рәћәт. 

Јә мә𝔥әно нә дәҝә, 

Шәίир нибу бушә хәт. 

159 

Јә бәндәίүм мизүһү, 

Бүзүрҝ бәргиш мизүһү. 

Ҝоф нә мундҝә әз шоһир, 

Ә дүл хәлгиш низүһү. 

160 

Јә бәндәίүм jәбош тү, 

Гәләт мәсох jәбош тү. 

Ә дүл ҹә𝔥мәт дарафда, 

Ә рәћ ники дәбош тү. 

161 

Јә бәндәίүм губ мибу, 

Зәћмоί колиш губ мибу. 

Сүрхә ҝофһо нә бирә, 

ћол-әћволиш хуб нибу. 

162 

Јә бәндәίүм гәдүрдан, 

Ә ћол миίов гәдүрдан. 

Ә гәд ίәлов нә сухдәш, 

Ҝәрм дγлjγрә бγҝγр дан. 
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163 

Јә бәндәίүм нибу бәсдә, 

Рәћ ҹә𝔥мәтә нибу бәсдә. 

Әз ҝоф Тиро ίон рафданкиш, 

Ночогбәндлү имбу хәстә. 

164 

Јә бәндәίүм һисди әҝәм, 

Тә имконтү һисди әҝәм; 

Ширинә ҝоф тухтәмиши 

Дәрмуί ночог нисди бәҝәм? 

165 

Јә бәндәίүм әз бәдмозол, 

Ҝәрми ниίов әз бәдмозол. 

Лов-лә𝔥әίү килит зәҝәш, 

Чәрми миίов әз гәд зовол. 

166 

Јә бәндәίүм һисдиҝә хүрд, 

Гәнәтһоίу һисдиҝә хүрд; 

Ә сәр хоίә сад бо нүшдҝәш, 

Вәчә нидү әзини гүрт. 

167 

Јә бәндәίүм күчә сә𝔥әт, 

Нум биίо бу күчә сә𝔥әт. 

Моошурә мигдор нисдҝәш, 

Әз ҹоллоди - чү сәнә𝔥әт? 

168 

Јә бәндәίүм ҹиро нибу, 

Хун әз дамар ҹиро нибу. 

Һозор китоб нүвүсдиҝәш, 

Бурра нәхүί Тиро нибу! 
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169 

Јә бәндәίүм ә һәд нәфәс, 

Чорә вәри ә һәд нәфәс. 

Ә фурм ләпәί ән гәрәбәч 

Дүлиш дәри ә гәд гәфәс. 

170 

Јә бәндәίүм әсир хундә, 

Нүкәр нумә әсир хундә. 

Сугдә дәдәί нә бирәнкиш, 

Чү мисоху ίәсир мундә? 

171 

Јә бәндәίүм һәдә шәнү, 

Инсон ниίо һәдә шәнү. 

Нобҝә ҝуҹлу бирә вә𝔥дә, 

Ҹунәш әз тән мәдәшәнү. 

172 

Јә бәндәίүм әз ίәләгү, 

Гүҹ мәдиро әз ίәләгү. 

Әз бәдлүίә хов-хәίолһош 

Сүпүл инсон ниίо ҹәгү. 

173 

Јә бәндәίүм бәћсирәни, 

Әгүлмәндһош бәћсирәни. 

Ә зир ҝәрмә гәрги офто 

Ҹә𝔥иш әз сәр тәћсирәни. 

174 

Јә бәндәίүм нитав бирә, 

Ҹәннәт очуг нитав бирә. 

Рәћмә дүлә күшдәҝориш 

Ҹәһәннәмә митав дирә. 
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175 

Јә бәндәίүм кәсиш нитав, 

Сурр хунәрә кәсиш нитав. 

Динҹә лүгә бирә ҹиҝә 

Хушбәхтирә вәсиш митав. 

176 

Јә бәндәίүм ҹиро нибу, 

Бәхт әз мозол ҹиро нибу. 

Јә кәм рәћә шәфт рафданкиш, 

Нубоί  ХУДО -Тиро мибу. 

177 

Јә бәндәίүм 𝔥әзизмәндә, 

Ҝуҝус мәсох 𝔥әзизмәндә. 

Фурмундәҝор нә бирәнки, 

ХУДО дошдә тәмизбәндә. 

178 

Јә бәндәίүм нур нидәбу, 

Ә чум әлчәг нур нидәбу. 

ћүлг вәбуһо сәдигһорәш, 

Ә гәд дүлү сурр мидәбу. 

179 

Јә бәндәίүм хүрдә бирә, 

Нәмә воруш хүрдә бирә. 

Әз 𝔥әίили тә күч рафдаш, 

Ән кәлә гәрд мүрдә бирә. 

180 

Јә бәндәίүм бүҝүрлүни, 

Бәхт нә мозол бүҝүрлүни. 

Пишоί сәбәћ вәхүсүһош, 

Ә чум ХУДО шүкүрлүни. 
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181 

Јә бәндәίүм мичару, 

Дәрд ә зәћәр мичару. 

Һозор салһо ҝирошдҝәш, 

Гәтүр ә хәр ничару. 

182 

Јә бәндәίүм мибәри, 

Кәί һәгг-ћисоб мибәри; 

Јә дәһиләί сүрхирәш 

Ә у 𝔥илом нибәри. 

183 

Јә бәндәίүм тә𝔥әдиш, 

Сохдә-сохдә тә𝔥әдиш; 

Гәнәтлүίә мә𝔥ниһо 

Пар мизәнүт әбәдиш. 

184 

Јә бәндәίүм әз күчү, 

Хәбәр нисдҝә әз күчү; 

Гувотсүзә иҝидһо 

Әз тапанча мәпүчү 

185 

Јә бәндәίүм ниίору, 

Одә бәднум ниίору. 

Јә хубирә тә сохдәш, 

Сад бо әз чум миίору. 

186 

Јә бәндәίүм соф мибу, 

𝔥ор әз бинәш соф мибу. 

Тәнбәлирә нә шәндә, 

Әз һүнәриш ҝоф нибу. 

 

 

                41 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

187 

Јә бәндәίүм зәрд мибу, 

Сүрх һомбору зәрд мибу. 

Јә әз мүрдә совоίиш 

Мозолмәндә гәрд нибу. 

188 

Јә бәндәίүм ниваров, 

Гуш ә космос ниваров. 

Руίа дорһо пар зәрәш, 

Ә гәд лула мидаров. 

189 

Јә бәндәίүм никәшү, 

𝔥әрүс кутон никәшү. 

Руί сифәтә дәҝүрдә, 

Хәҹәләти микәшү. 

190 

Јә бәндәίүм ә бәхшү, 

Мозол дәни ә бәхшү. 

Нобҝә шивән зәрәнки, 

ћүвсәләрәш мәрәхшү. 

191 

Јә бәндәίүм суί зәрүш, 

Әз сүрх нәбу суί зәрүш. 

Мәгбунирә виҹиҝә, 

Сипи имбу муί сәрүш. 

192 

Јә бәндәίүм нирүхү, 

Воруш биһәг нирүхү. 

Ковнәί дүл зән кәндәнки, 

𝔥әрсиш чүн дәг мирүхү. 
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193 

Јә бәндәίүм дәбоши, 

Биίо ә дүл дәбоши. 

Вәҝирирә дошдәнки, 

Ә зуһунһош мәбоши. 

194 

Јә бәндәίүм ник нибу, 

Һәр рафда рәћ ник нибу. 

Сүрхә фәрзәнд бирәнки, 

Сәр кәләтәш тик мибу. 

195 

Јә бәндәίүм әз вини,  

Нәфәсә кәш әз вини. 

ХУДО-ХУДО ҝуфдирә, 

Рәћмиίүрәш мивини. 

196 

Јә бәндәίүм ник мүрдә, 

Әз ћәлоли ник мүрдә. 

Би𝔥овунә руз дирә, 

Сәрәш митаί тик ҝүрдә. 

197 

Јә бәндәίүм 𝔥әрә ҝи, 

Әз биҹәфо 𝔥әрә ҝи. 

Әри ћәмболә хәрһо 

Ҹүίиш кошдә ҝәрәки. 

198 

Јә бәндәίүм дәм мидү, 

Ош, ә суί чоί, дәм мидү. 

Ә гәд тәнҝи домундҝәш, 

Сүрхә кәлмә гәм нидү. 
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199 

Јә бәндәίүм нивоίу, 

Әшглү ћәсрәт нивоίу. 

Ә чүл – сәћро офдоҝә, 

Хәлгиш ниίов ә воίу. 

200 

Јә бәндәίүм нидир ов, 

Воруш бирә - нидир ов. 

Корһо бәһәм бирәнки, 

Губиш ә дүл нидиров. 

201 

Јә бәндәίүм нәм нидү, 

Хүшҝә ләпә нәм нидү. 

Әз толог ҝоф офдоҝә, 

Дордһоί дүлиш гәм мидү. 

202 

Јә бәндәίүм һәрчүни, 

Обур – ћәίош һәрчүни. 

Ҝушһоί мүрдә кариҝә, 

Ҝирίә сохдәш әрчүни? 

203 

Јә бәндәίүм әз зобу, 

Чорә мәхоί әз зобу. 

Хушбәхтиίүш нисдиҝә, 

Рүћ импару әз тобу. 

204 

Јә бәндәίүм сәр-тәнүш, 

Хонлу бошҝу сәр-тәнүш. 

Нобҝә әз соί пәлүһо, 

Дуллу имбу ҝәрдәнүш. 
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205 

Јә бәндәίүм ә сәрjү, 

Шәр нә рихо ә сәрjү. 

Әзир шәлә домундҝә, 

Гәдиш имбу кәмәрjү. 

206 

Јә бәндәίүм гул имбу, 

Нүкәр буһо гул имбу. 

Зир гопози бирәнкиш, 

Ҹәгли сәрjү бул имбу. 

207 

Јә бәндәίүм нирасү, 

ћәриф ә руз нирасү. 

Тә мол-дәвләт вәчирә, 

Вәхт 𝔥үмүрүш марасү. 

208 

Јә бәндәίүм тәкирәш, 

ХУДО виҹи тәкирәш. 

Әз и 𝔥илом тә рафда, 

Сә𝔥әр мәди ίәкирәш. 

209 

Јә бәндәίүм әз нәмәрд, 

Әћвол мәпүрс әз нәмәрд. 

Хәлгиш гимәт нә доҝә, 

Чү мисоху бәгдә мәрд? 

210 

Јә бәндәίүм рачирә, 

ХУДО дорә рачирә. 

Бәгдә оһил бирәнки, 

Рачиш әрчү паҹирә? 
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211 

Јә бәндәίүм ίәново, 

Руίә мәҝи ίәново. 

Әз дүл лово хосдәнкиш, 

Токи, ХУДО шиново. 

212 

Јә бәндәίүм нитани, 

ћол сәбәћә нитани. 

Садан ҝуҹлу бирәнки, 

Гәд дүлүрәш чү тани? 

213 

Јә бәндәίүм гәд нибу, 

Мәрд әίон ίод гәд нибу. 

Һәгсүзирә дошдәҝор 

Әз мәрдүмиш бәд мибу. 

214 

Јә бәндәίүм зәр ниίов, 

Һәрбоί гушәί зәр ниίов. 

Ә салдати рафдаҝор 

Мәрдә хуно нәр миίов. 

215 

Јә бәндәίүм парундә, 

Вор бәбәрә парундә; 

Һомборә буш сохдәнки, 

Руίәш митав чарундә. 

216 

Јә бәндәίүм мат мибу, 

Зә𝔥ифә шоһ мат мибу. 

Әз ләшҝәрһоί гушунһо 

Синәί хориш чат нибу. 
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217 

Јә бәндәίүм нәҝиро, 

Әз чи ҝүрдә нәҝиро. 

𝔥үмүр дураз бирәнки, 

Ночогирәш нә ҝиро. 

218 

Јә бәндәίүм вәҝәрдо, 

Јод ә дузи вәҝәрдо. 

Тиҹә нәштәр бурбундҝәш, 

Бугозбури нә ҝәрдо. 

219 

Јә бәндәίүм нә ҝиро, 

Ҝиснәίи сәр нә ҝиро. 

Әз тәшувоί ловоһош 

ХУДО зәћмә вәҝиро. 

220 

Јә бәндәίүм күтүрлү, 

Рәћһо бирә күтүрлү. 

Сәћиб миллίон бисдоҝәш, 

Ә гур мурав түтүрлү. 

221 

Јә бәндәίүм тә мүрдә, 

Хилоскор бош тә мүрдә. 

ХУДОдориш бирәнки, 

Рәћ ҹәннәтә ки ҝүрдә? 

222 

Јә бәндәίүм ов нидү, 

Дурәί дов𝔥о ов нидү. 

Сиjә пәрдә дәҝγрдә, 

𝔥әсму рузиш тов нидү. 
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223 

Јә бәндәίүм ән бусдуш, 

Әри мүрγм ән бусдуш; 

Әз ҝәрмиһоί һәминон 

Руί чарундә зимусдуш. 

224 

Јә бәндәίүм сәсәвош, 

Тәрс ниίов ә сәсәвош. 

Дидим-дидим нә сохдә, 

Дүшмә нирав пәсәвош. 

225 

Јә бәндәίүм пичирә, 

Дузһо ә һәгг пичирә. 

Гәчәгбәндә дүздһорәш 

Сәрпуш нибу виҹирә. 

226 

Јә бәндәίүм һәрчүни, 

Ҹәфоί сә𝔥әр һәрчүни. 

Јүргә нисди ҝуфдирәш, 

Хәрә ίәһәр әрчүни? 

227 

Јә бәндәίүм дор мибу, 

Бәһәр дүһош дор мибу, 

Ә Нимаз нә буравһо 

 Оһилмәндәш шор нибу. 

 228 

 Јә бәндәίүм дүшундә, 

 Аташ овә дүшундә. 

 Битоҹлүίә боҹсүзәш 

 Ә тәхт нибу нүшундә. 
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229 

Јә бәндәίүм пир нибу, 

Һәр одоми пир нибу. 

Хәҹәләти хурдәнки, 

Нимәί ҹуниш вир мибу. 

230 

Јә бәндәίүм нивәрзү, 

Ҝуллә ә ҝоф нивәрзү. 

Јара күшдҝәш нәкуми, 

Әз ҝоф тә гур миләрзү. 

231 

Јә бәндәίүм әз гәргиш, 

Ҹәннәт нибу әз гәргиш. 

Нә𝔥ләт ә сәр рихдәнки, 

Ухшәр имбу ә ҹәглиш. 

232 

Јә бәндәίүм киширә, 

Муҹав мәҝу киширә. 

Пишоί зулмә нә ҝүрдә, 

Зиндәҝуниш ки дирә? 

233 

Јә бәндәίүм сур мундә, 

Әз мүрүһо сур мундә. 

Сабуриш буш бирәнки, 

Хүшдәрә ки фурмундә? 

234 

Јә бәндәίүм ничару, 

Мәрд ә нәмәрд ничару. 

Тәрс гәзәбә вүнүһош, 

Чγн вәлҝ, ә зәрд мичару. 
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235 

Јә бәндәίүм сад хәтәр, 

Дәрдлү дирә сад хәтәр. 

Тобут сγрхи бисдоҝәш, 

Мүрдәҝорә чү хәбәр? 

236 

Јә бәндәίүм ҹиҝәрүш, 

Һовобәнди ҹиҝәрүш. 

Шγвәр ләг-ләг нә бирә, 

Ниίо бурав зибәрүш. 

237 

Јә бәндәίүм кими лов, 

Нәс хәндүстә кими лов. 

Чугул ән хәлг бирәjиш, 

Ә ҹураίу ки миίов? 

238 

Јә бәндәίүм биίо бу, 

𝔥әрсjγ шорлу биίо бу. 

Чүн сиίә сәнг никәрәш 

Рузjγ торлу ниίо бу. 

239 

Јә бәндәίүм ίә ҝофи, 

𝔥әмәл-мәмәл ίә ҝофи. 

Садбо гәрбол зәриҝәш, 

Сал 𝔥үмүрә ни офи. 

240 

Јә бәндәίүм бикори, 

Ҹун мәҝүрү бикори. 

Әри дураз кәширәш, 

Дор 𝔥үмүрә никори. 
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241 

Јә бәндәίүм буш нибу, 

Сәрвәт дәрίоһ буш нибу. 

Сифроί динҹи доруһош, 

Хурдә чиίү нуш мибу. 

242 

Јә бәндәίүм дур нирав, 

Гуш әз лула дур нирав. 

Әз ићтибор тәрсγһош, 

Бир-нәбирү сурр мирав. 

243 

Јә бәндәίүм виз бәдүш, 

Әз дәрд миίов виз бәдүш. 

Гәргүшһоί хәлг ҝүрдәнки, 

Говрә имбу гисмәтүш. 

244 

Јә бәндәίүм әз тәләф, 

Нәр нитәрсү әз тәләф. 

Хәлгә бәрдә пишово, 

Парчоһ бошҝу әз хәләф. 

245 

Јә бәндәίүм мисоху, 

Әз бог ҹәннәт мисоху. 

Ә гәд гомбур дәбуһош, 

Хинә ковут нисоху. 

246 

Јә бәндәίүм гәсдирә, 

Әз хәίол шән гәсдирә. 

Сад 𝔥әмәлиш бисдоҝә, 

Дүнίоһ сурул нәс бирә. 
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247 

Јә бәндәίүм Вәтәнү, 

Гәриб һисдҝәш Вәтәнү; 

Әриίәки ίод буһо, 

Чоләί поίәш мәкәнү. 

248 

Јә бәндәίүм доморә, 

Фәрзәндлү хоί доморә. 

Әри хүрдә-мүрдә кор 

Визор нивоί оморә. 
249 

Јә бәндәίүм бофдорә, 

Рихринҹ мәдор бофдорә. 

Дов𝔥оί стул бирәнки, 

Ҝулләш ә кор офдорә. 

250 

Јә бәндәίүм тоί нибу, 

Мәрд ә нәмәрд тоί нибу. 

Дору-буру ториҝә, 

Зиндәҝуниш зоί мибу. 

251 

Јә бәндәίүм воҹ нибу, 

Әз һәр раса воҹ нибу. 

Гәίгуί хәлгә кәшуһо, 

Ә у дγнjош тоҹ мибу. 

252 

Јә бәндәίүм гүҹ миίов, 

Ә ховорә гүҹ миίов. 

Руз-бәруз мәшг нә бирә, 

Ә дәс- поίиш ҝуҹ ниίов. 

 

 

               52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

253 

Јә бәндәίүм имидсүз, 

Сабур – дәћүт имидсүз. 

Дә𝔥әм мүнүк нә дәриш , 

Гогол ки хурд ми𝔥идсүз? 

254 

Јә бәндәίүм хәлгә дор, 

Вәтәнә дор, хәлгә дор. 

Јә руз күчмиш бирәнкиш 

Әбәдини бәргә кор. 

255 

Јә бәндәίүм нәри вих, 

Ә сәр дүшмә нәри вих. 

Јәрәглүни ҝуфдирәш, 

Әз ҹәнҝ дов𝔥о мәвирих. 

256 

Јә бәндәίүм ίәбо ди, 

Мүһбәт дүлә ίәбо ди. 

Мәрдә хуно ә мәίдуш, 

Мүрдәίирә ίә оди. 

257 

Јә бәндәίүм чү дори, 

Бор нә ҝүрдә чү дори? 

Јүндә ночог бирәнкиш, 

Әри  мүрүм чү шори? 

258 

Јә бәндәίүм зүһүсдә, 

Шоһир кәмхов зүһүсдә. 

Тиҹә әгүл нә бирәш, 

Коми ћәпов нүвүсдә? 

 

 

                 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

259 

Јә бәндәίүм хәбәрә, 

Ә сәћиб ҝу хәбәрә. 

Нобҝә ә фурм ән шишә 

Хүрд мисохи  дәбәрә. 

260 

Јә бәндәίүм һәр одә, 

Гимәт нибу һәр одә. 

Оһилиίүш бәд имбу, 

Бәбә шәндҝә әвлодә. 

261 

Јә бәндәίүм нә ҝүрдә, 

Дә𝔥әм рузә нә ҝүрдә; 

Шәћәнҝумиш сифрорә 

𝔥ошир нибу дәҝүрдә. 

262 

Јә бәндәίүм нидорут, 

Кинә ә дүл нидорут. 

Пәхүрлүίә ҹә𝔥ми тәлћ 

Бићолирәш миίорут. 

263 

Јә бәндәίүм ҝүрдәни, 

Кәί ки, нишон ҝүрдәни; 

Ә пишони вохурдҝә,  

Әз ҝуҹ сәнгиш мүрдәни. 

264 

Јә бәндәίүм 𝔥әрс мидү, 

Ҝирίәί нәфсиш 𝔥әрс мидү. 

ХУДО гувот нә доҝә, 

Гилинҹ дәсиш тәрс нидү. 
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265 

Јә бәндәίүм шар мибу, 

Далгаί дәрίоһ шар мибу. 

Хүшҝ бирәнки раҝ 𝔥әрсһо 

Руί гутинәш тар нибу. 

266 

Јә бәндәίүм мәдиров, 

Офто рузһо мәдиров. 

Ә гәд гомбур дәриһош 

Бивәхт чүларз вәдиров? 

267 

Јә бәндәίүм нисоху, 

𝔥әҹәл мәћәл нисоху. 

Имидсүзә ћолсүзиш 

𝔥үмүрә ћәл мисоху. 

268 

Јә бәндәίүм ки хосдә, 

Бәдлүίә нум ки хосдә? 

Ә сәр сугдә хәлг хүшдәш 

Гәзәбә тум ки сохдә? 

269 

Јә бәндәίүм 𝔥ор мирав, 

Әз 𝔥әсүлмәнд 𝔥ор мирав. 

Ҹә𝔥мәт сохдҝәш дод-бидод 

Сәркәләсүз кор нирав. 

270 

Јә бәндәίүм нибәсдүт, 

Никә рәћәш нибәсдүт. 

ћүкүм ХУДО нә бирә, 

Асдараһош ниҹәсдүт. 
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271 

Јә бәндәίүм Агарунов, 

Нубоί – Јаков Агарунов; 

Нәсил-нәсил, һозор салһош, 

Әз зувун хәлг һә ҹар миίов! 

272 

Јә бәндәίүм бәбәίүни, 

Дәдәί ίәтим – бәбәίүни. 

Әз кәлмәһоί хәзинәһош,  

Хәрҹ сохдәрә дәбәίүни.  

273 

Јә бәндәίүм ниίо варов, 

Ә нум локо ниίо варов. 

Әз бүзүрҝә вәҝиритүш 

Ҹә𝔥мәт ә шор биίо даров. 

274 

Јә бәндәίүм нивоί ҹураί, 

Нивоί сәс-күί, нивоί ҹураί. 

𝔥үмүр ίә бо гисмәт бирә, 

Биод чүларз ә ҹоί мураί? 

275 

Јә бәндәίүм сәр нәҝиро, 

Ҝиснәίиһо сәр нәҝиро. 

Дов𝔥оί хуни сохдәҝорәш, 

Нәсиллугә шәр вәҝиро. 

276 

Јә бәндәίүм ки шиширә, 

Аташ күлә ки шиширә? 

Әз ҹун визор бирә ҹиҝәш, 

Вәхтә пишо ки кәширә? 
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277 

Јә бәндәίүм кәί од имбу, 

Шоһирίәти кәί од имбу; 

Әсәр дү-сә равусдәҝор, 

Јә сәҝиҝәш зиίод имбу. 

278 

Јә бәндәίүм нәдан вәчи, 

Бор-бәһәрә нәдан вәчи. 

Локоί ҝурнә ҝоф-кәлмәрәш, 

Пак шуруһо данан әҹи? 

279 

Јә бәндәίүм шәίирһоίмуш, 

Дүл вәбәрдә шәίирһоίмуш. 

Нәсил-нәсил, әз сал тә сал, 

Зиίод ҝәрдо шоһирһоίмуш. 

280 

Јә бәндәίүм сәрин мибу, 

Сәр булогһо сәрин мибу. 

Сәбәћ тә шәв кор нә сохдә, 

Динҹә ховиш ширин нибу.  

281 

Јә бәндәίүм гитилү дош, 

Сурр буһорә гитилү дош. 

Ҹәвлон зәҝәш ә бүҝүртү, 

Ә ҝоф дүлиш митилү бош. 

282 

Јә бәндәίүм мибу нүшдә, 

Сәсмәкүлү мибу нүшдә. 

Пирәнгинәί ән 𝔥әсмурәш, 

Ов докундә, нибу күшдә. 
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283 

Јә бәндәίүм воίу әз һәгг, 

𝔥әрә нидү воίу әз һәгг. 

Нимәлитә бәдлү буһош 

Хәрәбәίи моίу әнҹәг. 

284 

Јә бәндәίүм әз тов дирә, 

Кусов гәсдә әз тов дирә. 

Ә хәлг хүшдә ίод мунуһош, 

Динҹә нунлу нитав бирә. 

285 

Јә бәндәίүм ҝуҹ нидиров, 

Ә гул бићол ҝуҹ нидиров. 

Инҹимишә кор вүнүһош 

Әз 𝔥әίб шәрһо гүҹ мидиров. 

286 

Јә бәндәίүм нитав рундә, 

ћәриф ҝофә нитав рундә. 

Ә хәрәвоз тоί бошуһош 

Ә бәдә руз митав мундә. 

287 

Јә бәндәίүм хәндәҝүләш, 

Ҹовон миίни хәндәҝүләш. 

Чумнәвәҝир ҹар зәрәнки, 

Хоруш мүҝрү ҹәндәҝүрәш. 

288 

Јә бәндәίүм воίисдәҝор, 

Шорә рузә воίисдәҝор; 

Ә ҝузәти ән рәћм ХУДОш 

ћәсрәтмәндлү поίисдә хор. 
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289 

Јә бәндәίүм руί шәрә ҝи, 

Пәрдәрә кәш, руί шәрә ҝи. 

Ҝофә ә ҝуш нә ҝүрдәнкиш, 

Хәрә дә𝔥но чү ҝәрәки? 

290 

Јә бәндәίүм әз һовуну, 

Сүрхә мәхоί әз һовуну. 

Чүлкә дәслү чи хурдәнкиш, 

Ә воί соги мидомуну. 

291 

Јә бәндәίүм нунә нидү, 

Хәсисә зән нунә нидү. 

Ҹовобдоһлу буһо мәрдиш 

Ә рәћ Вәтән ҹунә мидү. 

292 

Јә бәндәίүм гир мизәнү, 

Гирчи, бунә гир мизәнү. 

Әз ίә русму дуллу буһош 

Ә чум ҹә𝔥мәт тир низәнү. 

293 

Јә бәндәίүм шәлә дори, 

Мәрд нәмәрдә шәлә дори. 

Ә руί дүшмә шәх поίуһо  

Ҹүр𝔥әтиίүш кәлә кори. 

294 

Јә бәндәίүм диндор вәҹи, 

Ә рәћ Тиро диндор вәҹи. 

Зувун кутәћ бирә ҹиҝәш 

Ҹә𝔥м ҝофһорә мигдор әҹи? 
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295 

Јә бәндәίүм һисди ίә кәм, 

Тәкәί әгүл һисди ίә кәм; 

ћислү буһо һовоί нәфәс 

Әдәш огу нисди бәҝәм? 

296 

Јә бәндәίүм нибу хошу, 

Вошҝунәрә нибу хошу. 

ћитиίотсүз чум бәсдүһо, 

Јәм ән ҝүрҝһош зу имбошу. 

297 

Јә бәндәίүм биίоф ә вәҹ, 

Әз гәίгу - рәћ биίоф ә вәҹ. 

Палан хәрә духдә ҹиҝә 

Әз парчоһиш чү ҝоф-ҝәләҹ? 

298 

Јә бәндәίүм әз ов дирә, 

Дәрίоһ нәхшә әз ов дирә. 

Ә хип-хүрдә никәрәһош 

Ҹә𝔥 пардушсүз нитав бирә. 

299 

Јә бәндәίүм зоί дәҝүрү, 

Софә ниίо зоί дәҝүрү. 

Пәһливонә һүнәрлүһош 

Ә пишоί хәлг поί мәҝүрү. 

300 

Јә бәндәίүм чүкә зәни, 

Әз ћол нәбу чүкә зәни. 

Әз вәҝири одлүниҝәш, 

Ә пәсәί ҝоф чү пәћәни? 
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301 

Јә бәндәίүм бил шурав бу, 

Бил хилов бу, бил шурав бу. 

Ә хәрәбә 𝔥әмәләвоз 

Ә ҹәһәндәм шил буравҝу. 

302 

Јә бәндәίүм ордлү бирә, 

Ҝүндәί хәми ордлү бирә. 

Ҹәнҹәл буһо одомиһош 

Әз гәсд ίара дордлу бирә. 

303 

Јә бәндәίүм хәстә дирә, 

Гәд шүгәмә хәстә дирә; 

Әз ћоләтһоί ән мүрүми 

Јәкиш ә чум нәс дәбирә. 

304 

Јә бәндәίүм биод имбу, 

Инсофсүз-бәнд биод имбу. 

Ә пәћәни бирә ҹиҝә 

Аташ дүлүш зиίод имбу. 

305 

Јә бәндәίүм сикәш нибу, 

Ә шолуми сикәш нибу. 

Пал-палтарү ҹихи буһо 

Биίәбурә тикәш мибу. 

306 

Јә бәндәίүм ә сурр дәшән, 

Шәр хәрәбә ә сурр дәшән. 

Хубә рузһоί ән 𝔥үмүрәш 

Әз хәίолһо ә дур мәшән. 
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307 

Јә бәндәίүм дир нисоху, 

𝔥әҹәл корә дир нисоху. 

Ә гәд хәрһош офдорәҝор, 

Әгүл сәрә вир мисоху. 

308 

Јә бәндәίүм ә дур нирав, 

Дорд әз ләрбә ә дур нирав. 

Тәлћә ҝофһош сохуһо ίор, 

𝔥әсәлиίү ә ҹур мирав. 

309 

Јә бәндәίүм дәрд микәшү, 

Ҹәнҹәлә сәр, дәрд микәшү. 

Ә поί нәмәрд офдорәнкиш, 

И номусә мәрд микәшү. 

310 

Јә бәндәίүм ћәзүр бирә, 

Әшглү ә дәрд ћәзүр бирә. 

Дүлүш ίәлов ҝүрдәҝорһо 

Гүзүрҝүлә ҝазур дирә. 

311 

Јә бәндәίүм вәрасирә, 

Данан әз ћол вәрасирә. 

Руί синәрәш рурундәҝор 

Ә сал 𝔥үмүр нәс расирә. 

312 

Јә бәндәίүм ә мәрдәвоз, 

Кор миҝири ә мәрдәвоз. 

Хүшдәкүши сохдәҝориш 

Хиб-хүшҝ рафда ә дәрдәвоз. 
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313 

Јә бәндәίүм пәс-пәсәш, 

Чәрх дарафда пәс-пәсәш; 

Ә 𝔥оширә нум ҝиро 

Моч нисохут дәс кәсәш. 

314 

Јә бәндәίүм ҹавусдәш, 

Әз бим хурдә-ҹавусдәш; 

Ә пәсәί ән сәдиглү  

Сәҝлү нибу равусдәш. 

315 

Јә бәндәίүм ә коврәш, 

𝔥әсму ошуг ә коврәш. 

Бәдә шүгәм, бәдә рүћ 

Ҝиснә мурав ә говрәш. 

316 

Јә бәндәίүм чәрхәлү, 

𝔥илом булул – чәрхәлү. 

Ә чүләкон мофдони, 

Кәмәр нисдҝә әрхәлү. 

317 

Јә бәндәίүм вәдәкун, 

Кинә тәћно вәдәкун. 

Мәћсһо таза бисдоҝәш, 

Поίбирәћнә мәвокун. 

318 

Јә бәндәίүм оһ-воίу, 

Саίловиҝә оһ-воίу; 

Әз һилимә – һоволим 

Сәдигирә ки моίу? 
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319 

Јә бәндәίүм мибәрү, 

Хәто 𝔥орә мибәрү. 

Чогә гучу бошуһош 

Зибәр ίорә нибәрү. 

320 

Јә бәндәίүм дәрә-дәр, 

Әлчи ҝәшдә дәрә-дәр. 

Әз хоίәш муί ҝәшдүһо 

Хун нирүхү сәрә-сәр. 

321 

Јә бәндәίүм вәхүшдә, 

Әз хов 𝔥оси вәхүшдә; 

Сириг зәрә ҝофһорәш 

Локо мәзән ә хүшдә. 

322 

Јә бәндәίүм һәрчүни, 

Сабур ХУДО һәрчүни. 

Бинәί корә нәсдаҝә, 

Ҹырмиш бирәш әрчүни? 

323 

Јә бәндәίүм бим хошу, 

Хилов нибу бим хошу. 

ћәримиҝә рәћ ҝүрдәнки, 

Руҝәруҝиш имбошу. 

324 

Јә бәндәίүм низәнүт, 

Рәћмә хәрә низәнүт. 

Ә ов батмиш бирәнкиш, 

Воί хүшдәрә мизәнүт. 
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325 

Јә бәндәίүм воҝошдә, 

Ов ә дәрίоһ воҝошдә. 

Һозор чолә вәкәндҝәш, 

Дор 𝔥әҹәлә ки кошдә? 

326 

Јә бәндәίүм дәбирә, 

Лоли ә ҝүм дәбирә. 

Әри ҝүрдә поίундәш 

𝔥әίблүрә дүм вәбирә? 

327 

Јә бәндәίүм нә духдум, 

Сириг зәрә нә духдум. 

Әз дәс пәшму бирәίи, 

Ә гәд ховиш һә сухдум. 

328 

Јә бәндәίүм ниίору, 

Чинор бәһәр ниίору. 

Бушә ҹофоί богбониш 

Тәлћә сә𝔥әр миίору. 

329 

Јә бәндәίүм бәр мәрә, 

Ә пәсәίтү бәр мәрә. 

Тү рафдиҝә сурогсүз 

Ки мокуну дәр мәрә? 

330 

Јә бәндәίүм пурдали, 

Хәндәлүни – пурдали. 

Буί мәрҝ дәҝә ә хунә 

Ки ниҝуίу – мурдали? 
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331 

Јә бәндәίүм ҝәшдәрәш, 

𝔥әдәтлү дор ҝәшдәрәш. 

Ҝүндә зәрә, ҹар мәсох 

Хәмиίә кор тәштәрәш. 

332 

Јә бәндәίүм ә хурҹун, 

 Чум норәнки ә хурҹун; 

 Хомә ҝофһоί лә𝔥әрә 

Лош дориҝәш, мәбурҹун. 

333 

Јә бәндәίүм зәрдирә, 

Ночог дирә зәрдирә. 

Әри 𝔥илом дәҝишиш 

Јәбо миди гәрдирә. 

334 

Јә бәндәίүм нисоху, 

𝔥әсму шулуг нисоху. 

Тәίтә воруш оморә, 

Дүлиш ҝуп-ҝуп мисоху. 

335 

Јә бәндәίүм ҹүх мидү, 

Данан ҝофә ҹүх мидү. 

Динҹимәнди нә дирәш, 

Тәлћи рузиш рүћ нидү. 

336 

Јә бәндәίүм нибәрү, 

Ә гәрбол дәс нибәрү. 

ћәрмәћ әлчәг мундәнкиш, 

Ҹунлу мурав зибәрү. 
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337 

Јә бәндәίүм ίә дурҝун, 

Миҹәί бәди - ίә дурҝун. 

Хәндүстәлүш ҝоф сохтә, 

Бићүрмәти мәбурбун. 

338 

Јә бәндәίүм ћәлә-ћәл, 

Шә𝔥әм сухдә ћәлә-ћәл. 

Әз пәрвонә зиίодтә 

Түш чәрх мәху у мәћәл. 

339 

Јә бәндәίүм дәбош тү, 

Ә гәрдбәриш дәбош тү. 

Мәћтәл мундә руз-бәруз 

Јә дәрдбәриш мәбош тү. 

340 

Јә бәндәίүм әрх мара, 

Доћорлүίә әрх мара. 

Ә гуллуг ίор поίисдә, 

Думдумәлүш чәрх дара. 

341 

Јә бәндәίүм түндә - шән, 

Јәдәтә дор, түндә - шән. 

Ә сәр бунһоί севҝилиш 

Морчиҝәлү лүнҝ мәшән. 

342 

Јә бәндәίүм нә ҝәрдун, 

Кинә ә дүл нә ҝәрдун. 

Гәһтилүίә шорирәш 

Дир нә бирә, вәҝурдун. 
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343 

Јә бәндәίүм нә бошҝу, 

𝔥әҹәл ҹунтуш нә бошҝу. 

Овроһомә сәдиги 

Бил ә хунтуш дәбошҝу. 

344 

Јә бәндәίүм хәбәртүш, 

Әшгәлүни хәбәртүш. 

Ләίли тәһәр сухдәнки, 

Мәлћәм вино гәбәртүш. 

345 

Јә бәндәίүм дарафда, 

𝔥әмәл ә ҹәћт дарафда. 

Довид тоҹлу нә бирәш, 

Ә коми тәхт варафда? 

346 

Јә бәндәίүм дирәрәш, 

ћәшо мәзән дирәрәш. 

Сабур ХУДО нә офдә, 

Вир мисохи бирәрәш. 

347 

Јә бәндәίүм нидир хов, 

Имид доҝәш нидир хов; 

Әз пәнҹәрә нә дәрһо 

Мозол һәрбош нидиров. 

348 

Јә бәндәίүм нүшдәрә, 

ћүрмәтлү виҹ нүшдәрә. 

Гәтрәлүίә кор дирәш, 

Ә бод мәди хүшдәрә. 
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349 

Јә бәндәίүм ћәвәс әлҹәк, 

Әри вәрфи ћәвәс әлҹәк. 

Сабур ә бәд чарусдәнкиш, 

Дустог мәмун ә дәс әлчәг. 

350 

Јә бәндәίүм тәίтә ҝүрдә, 

𝔥әҹәл нәбзә тәίтә ҝүрдә. 

Әз миҹ мүһбәт рүћ вәҝүрдәш, 

Ә ћол биίо хүрдә-хүрдә. 

351 

Јә бәндәίүм ίод-биίод сох, 

Гәрбол зәрә, ίод-биίод сох. 

Әз надани әгүл хүшдәш 

Гәзәб сәрә зиίод мәсох. 

352 

Јә бәндәίүм ов низәнү, 

Кәί дүборә ов низәнү; 

Ә киснәίи домундәнки, 

Ә пиί пустиш лов мизәнү. 

353 

Јә бәндәίүм нитав дурра, 

Ләпә пустә нитав дурра. 

Шәхтәί човгун кут сохдәнкиш, 

Залум сәрә митав бурра. 

354 

Јә бәндәίүм битоί бирә, 

Чәпә мәћсһо битоί бирә. 

Салһоί 𝔥үмүр бул бирәнки, 

Ночогирәш бисоί дирә. 
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355 

Јә бәндәίүм ҝиҹ варавҝу, 

Ә сәр сифро ҝиҹ варавҝу. 

Әри ћәрмәћ  хосдә губһо 

Бил ә дүлтүш тиҹ даравҝу. 

356 

Јә бәндәίүм нә бәрүҝу, 

Вор думонә нә бәрүҝу. 

Чатһоί хори тә әрх бирәш, 

Воруш рүћә вәбәрүҝу. 

357 

Јә бәндәίүм вәнҹи гәҹи, 

Ҝушд базурә вәнҹи гәҹи. 

Әз туфонһош, зимиләрзһош 

Дүл хорирә динҹи әҹи? 

358 

Јә бәндәίүм ә зулм чүлки, 

Лићә мәбош ә зулм чүлки. 

Нәгдә мәћәл офдорәнкиш, 

Дүзди мәсох ә фурм түлки. 

359 

Јә бәндәίүм биίо вошу, 

Поί хорирә биίо вошу. 

Гәдәгәрә зәрә вә𝔥дәш 

Јә ҝоф дүдү ниίо бошу. 

Ј60 

Јә бәндәίүм дуҝмәһоίи, 

Ранҝә-бәранҝ дуҝмәһоίи. 

Әгрәб дүлә поίунуһош 

Гәргүшлүίә бугмәһоίи. 
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361 

Јә бәндәίүм ә дәс мәҝи, 

ћәримирә ә дәс мәҝи. 

Виҹдон тәмиз бирә ҹиҝәш 

ћәлолирә әз нәфс вәҝи. 

362 

                                     Јә бәндәίүм ә бәд вошҝу, 

Дәр мәвәку ә бәд вошҝу. 

Ә сәр ми𝔥ид чәрх хурдәнкиш, 

Әнҹәг сүрхә 𝔥әдәт бошҝу. 

363 

Јә бәндәίүм шүкүр бошҝу, 

Ә ХУДО ћофт шүкүр бошҝу. 

Ҝофә ә ҝуш нә ҝүрүһош, 

Бил һәмишә түтүр бошҝу. 

364 

Јә бәндәίүм дәс ә гур дә, 

Хунлу буһо дәс ә гур дә. 

Ә мүшкүлһо поί дәнүһош, 

Хушә рузә нәс овурдә. 

365 

Јә бәндәίүм ίүргә рафда, 

𝔥әсбәлүһо ίүргә рафда. 

Ә фурм шишә чат зәнүһош, 

Әз түндлүίи сиркә рафда. 

366 

Јә бәндәίүм ә гәмәвоз, 

Вози мәсох ә гәмәвоз. 

Нобҝә овлу дүширәнкиш, 

Пар мизәни ә дәмәвоз. 
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367 

Јә бәндәίүм соглүнүм, 

Чог-чәмбәлә соглүнүм. 

Ҹувур доги бирәίиш, 

Јә ә ХУДО боглүнүм. 

368 

Јә бәндәίүм мирихүм, 

Әрәг ҹофо мирихүм. 

Обур-ћәίоί мәрдирәш 

Ә зир поίтү нирүхүм. 

369 

Јә бәндәίүм воίундә, 

Тә раҝ нәфсә воίундә; 

Әз ћәίфбәри кәширә, 

Дүләш митав поίундә. 

370 

Јә бәндәίүм дәбошҝу, 

Милләт ә хәίр дәбошҝу. 

Вошҝунәίә кинлүһош 

Һич әз дәдәί нә бошҝу. 

371 

Јә бәндәίүм вәҝордо, 

Хушбәхт тәкиш вәҝордо. 

Тәлћәлүίә дә𝔥әмһо 

Гисмәт ίәкиш нә ҝәрдо. 

372 

Јә бәндәίүм дү гуләш, 

Шил-күт дирә дү гуләш; 

Офто ҝәрмә рухундә, 

Сухунуҝу чугуләш. 

 

 

                 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

373 

Јә бәндәίүм дузовиш, 

Әз һәггиҝә дузовиш; 

Әз 𝔥әрәлуг әшг иму 

Ниίо палу дуг овиш. 

374 

Јә бәндәίүм нүвүсдә, 

Суррлу мундҝәш нүвүсдә; 

Сипрә үшүг хәίолһо 

Јорәвурдлу зүһүсдә. 

375 

Јә бәндәίүм бидинү, 

Тә рүћ бәрдә бидинү; 

Корсүз-борсүз нүшдәҝор, 

Хәίр 𝔥иломәш нивинү. 

376 

Јә бәндәίүм шәр дәбош, 

Ә дүләсти шәр дәбош. 

Мү𝔥үҹүзә хәр дирәш, 

Гәришугә сәр мәбош. 

377 

Јә бәндәίүм бәдидор, 

Тә рүћ рундә бәдидор; 

Әз ҝуфәрәί 𝔥әίилиш 

Нәнуί мундә ίәдиҝор. 

378 

Јә бәндәίүм ниίору, 

Мәнҝ хәлолуш ниίору. 

Офтош әз хов вәхүшдә, 

Ҝәрм нә товуш миίору. 
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379 

Јә бәндәίүм биίовош, 

Әз сад хоһиш биίовош. 

Гәһри бирә рафдиҝә, 

Һич ә ховиш мәίовош. 

380 

Јә бәндәίүм нәίовҝу, 

Зулмиш биһәг нәίовҝу. 

𝔥әзоб-губә дорәнки, 

Јәзугиш дәб биίовҝу. 

381 

Јә бәндәίүм оморәш, 

Тәίтә әлчи оморәш; 

Ә сад ҹиро фәндәвоз 

Әз гәрбол кәш доморәш. 

382 

Јә бәндәίүм нүвүсдә, 

Әри әшглү нүвүсдә; 

Тәмәћһоίмә пар зәҝәш, 

Түзүз нибу зүһүсдә. 

383 

Јә бәндәίүм кәί висто, 

Үшүг чумәш кәί висто; 

Пәшмунәти нә дирә, 

Кәлмәί “пәшму”ш нибисдо. 

384 

Јә бәндәίүм тә нини, 

Гилинҹ дәсә тә нини; 

Офто ҹунә сухундҝәш, 

Дурәίүрә ки вини? 
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385 

Јә бәндәίүм дур нибу, 

Әшглү буһо дур нибу. 

Ҹиҝәр хүшҝи вошәнди,  

Әз ов дәрίош пур нибу. 

386 

Јә бәндәίүм ҹүл шәкиш, 

Рүћ кәндәнки ҹүл шәкиш; 

Рүхшәндлүίә хәндәрә 

Нивотову дүл ίәкиш. 

387 

Јә бәндәίүм бирази, 

Әз вәхт мундә бирази; 

Ә доглүίә рәћәвоз 

Ә ίор зутәш мираси. 

388 

Јә бәндәίүм пәс дори, 

Кәί пирирә пәс дори; 

𝔥әсму нәзник һисдиҝәш, 

Учмиш мәбош әз хори. 

389 

Јә бәндәίүм ә биҹи, 

Нәфс ләгиҝә ә биҹи; 

Чумһо түрә шинирә, 

Хосдәί дүләш мивиҹи. 

390 

Јә бәндәίүм лүҝәίтүш, 

Бор дорәнки лүҝәίтүш; 

Ә и рачә руί 𝔥илом 

Тәнҝ нә ҝәрдо ҹиҝәίтүш. 
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391 

Јә бәндәίүм ниίо бу, 

Корһо шулуг ниίо бу. 

Әри ћүрмәт винирәш 

Хубә гуллуг биίо бу. 

392 

Јә бәндәίүм нидиров, 

Зулум әз һәгг нидиров. 

Воруш саίлов рихдәнкиш, 

Әз дәг миίов нидир ов. 

393 

Јә бәндәίүм нә бәрдүм, 

Губә ә дүл нә бәрдүм. 

Бугозбури бурбундҝәш, 

Һәггә чүтам ә шәр дүм? 

394 

Јә бәндәίүм нә вәҝүрд, 

𝔥они воίҝә нә вәҝүрд. 

Сүрх ә чалма чарусдҝәш, 

Ә сәр хүшдә ки дәҝүрд? 

395 

Јә бәндәίүм нә дирәм, 

Руί 𝔥әлбүсә нә дирәм. 

Ә чүнтүни нәћсовош 

Ә хов чүтам дәбирәм? 

396 

Јә бәндәίүм нибуру, 

Мәрд вонорә нибуру. 

Јә висторә ҹγфт мәћсәш 

Әз зәћмтү ки мидуру? 

 

 

                  76 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

397 

Јә бәндәίүм мидаров, 

Гәмлү ә дәрд мидаров. 

Хунәί чугул тов доҝәш, 

Ίәкиш әз дәр нидаров. 

398 

Јә бәндәίүм ҝиҹи дә, 

Ә сәр ћәлов ҝиҹи дә. 

Ә ίә кәлмәί хуткориш 

Һозор битәв биҹи дә. 

399 

Јә бәндәίүм соф дγҝу, 

Зувун ҝофә соф дγҝу. 

Академик бирә вәхт 

Инсонίәтиш офуҝу. 

400 

Јә бәндәίүм ίә 𝔥әίил, 

Дәс ҝи ә чүк ίә 𝔥әίил. 

Ә ов батмиш бирәнкиш, 

Боҹә ә чүп мәвәίил. 

401 

Јә бәндәίүм вихдәрәш, 

Сугд ниίорут вихдәрәш. 

Ә бим 𝔥они – бичорә 

Рәћм мидорут вићдәрәш. 

402 

Јә бәндәίүм ίә чорәш, 

Нә офдәнки ίә чорәш; 

Ҝоф ә һүзүм суί зәҝә, 

Мусухунут гочорәш. 
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403 

Јә бәндәίүм мәрҹи түш, 

Әз раст бошҝу мәрҹи түш. 

Нобҝә мундә бирәћнә 

Һич нирасү хәрҹи түш. 

404 

Јә бәндәίүм воίҝәлүш, 

Имид дошдә воίҝәлүш. 

Ә ҝоф ләпә ни добу, 

Һәдсүзиҝә соί пәлүш. 

405 

Јә бәндәίүм нәсиһәт, 

Ә ҝуш нисдҝә нәсиһәт. 

Догуноги овурдә, 

Әз чум миίов пәси бод. 

406 

Јә бәндәίүм бофдони, 

Әз сүрхиҝәш бофдони; 

Дорихмишә ћол дирә, 

Әз чум ниίо офдони. 

407 

Јә бәндәίүм дирәнки, 

Зәћмә ә чум дирәнки. 

Әз һәгг ХУДО рүћ чирә, 

Рәћми бурбун зирәнҝи. 

408 

Јә бәндәίүм бим гуру, 

Гәмә доҝәш бим гуру; 

Имидлүίә сабурһо 

ћүлг ән дәрдәш имбуру. 
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409 

Јә бәндәίүм вәслүрәш, 

Гәл ҝүрдәнки вәслүрәш; 

Гувот гулә вәрзундә, 

Ҹару мәзән пәслүрәш. 

410 

Јә бәндәίүм асдараш, 

Бәхт дорәнки асдараш; 

Ә парчаһоί буһәлү 

Уҹуз мәзән асдараш. 

411 

Јә бәндәίүм воί зәни, 

Ҹар бирәнки воί зәни; 

ћәспошолум ҝуфдирә, 

Ә кор хуни поί мәни. 

412 

Јә бәндәίүм хәләфәш, 

Зирәк дирә хәләфәш; 

Әри хәрәбә корһо 

Туш мәвәмух һәдәфәш. 

413 

Јә бәндәίүм вирихдә, 

Тәмбәл әз кор вирихдә. 

ћәвәсбәнди ҹовонһош 

Әз ћүкм ХУДО ворихдә. 

414 

Јә бәндәίүм нә дәшәнд, 

Гудуз ҹар-мар нә дәшәнд. 

Тәпик шәндә чүн ίә хәр 

Рәћмәш әз чум вәдәшәнд. 
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415 

Јә бәндәίүм нә ҝәрдо, 

𝔥әҹизимә нә ҝәрдо. 

Әмә сохдә никиһош 

Ә хүштән тү вәҝәрдо. 

16 

Јә бәндәίүм нә дирәм, 

Әз тү хуби нә дирәм. 

Ә сараίа хунәίтүш 

Ә гәд губи дәбирәм. 

417 

Јә бәндәίүм нә бинош, 

Ә ҹәннәт рүћ нә бинош. 

Чол вәкәндәί ә зир поί 

Боләίүрәш һә винош. 

418 

Јә бәндәίүм гублунүм, 

Әз пәнчәίтү гублунүм. 

Нун ә зәћәр чарусди, 

Ки муҝуίу хублунүм? 

419 

Јә бәндәίүм ә хун дә, 

ћәлолίәти ә хун дә. 

Би𝔥орлүίә кор дирәш, 

Хәлгә нибу хәндундә. 

420 

Јә бәндәίүм биίо бу, 

Оһил– пирлү биίо  бу. 

𝔥әсму сиίә дәҝүрдҝәш, 

Ранҝ руί ширлү биίо бу. 
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421 

Јә бәндәίүм ки бурра, 

Ҝоф лә𝔥әрә ки бурра? 

Ә сәнгәлуг вәҹәсдәш, 

Добон поίә ки дурра? 

422 

Јә бәндәίүм никәш дү, 

Мозол биίо никәш дү. 

Поί бирәћнә мунуһош, 

Руί 𝔥иломә ниҝәшдү. 

423 

Јә бәндәίүм нидәбу, 

Карбәнд ә шәк нидәбу. 

Хәндәίә ҝоф бирәнкиш, 

Ә чәкәвәк мидәбу. 

424 

Јә бәндәίүм кар бирә, 

Кәлә дәрди – кар бирә. 

Оһилмәндлү ҹусдәнкиш, 

Буί хүшдәрә сар дирә. 

425 

Јә бәндәίүм пат мәбош, 

Шахматбәндә пат мәбош. 

Гәм кинирә хурдәнкиш, 

Шишәмәндә чат мәбош. 

426 

Јә бәндәίүм мәдиро, 

Ә кор гоглу мәдиро. 

Ә руί сугдә милләтиш 

Үзүίоглу вәдиро. 
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427 

Јә бәндәίүм әз дүли, 

Хосдә бәгдә әз дүли; 

Дорун ҹунә сухундә, 

Ә ҹоί нирав ћәзҝүли. 

428 

Јә бәндәίүм боботлу, 

Руз винирә боботлу; 

Ә у 𝔥илом Одомиш, 

Әнҹәг мураίм нуботлу. 

429 

Јә бәндәίүм сәрә ҝи, 

Әз һәр болә сәрә ҝи. 

Әри кәмәр вәдорәш, 

Шоһдогбәндлү ҝәрәки. 

430 

Јә бәндәίүм һәрчүни, 

Пирәнгинә һәрчүни. 

Тәшнәί хори рафда вәхт, 

Диίә вәрфиш әрчүни? 

431 

Јә бәндәίүм ә әшглү, 

Ҝуҹ ниίо бу ә әшглү. 

Бәниҝору хундә вәхт, 

Шориш имбу вәшәглү. 

432 

Јә бәндәίүм ίә вә𝔥дә, 

Дәс ҝүрдәнки ίә вә𝔥дә; 

Ә коми кәс киниҝәш 

Јозугбәри ә һәгг дә. 
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433 

Јә бәндәίүм 𝔥әрә ҝи, 

Әз мәрдмазар 𝔥әрә ҝи. 

Кортү ҝәлир овурдҝәш, 

Рәћәт – динҹиш ҝәрәки. 

434 

Јә бәндәίүм ә колиш, 

Тәпик мәзән ә колиш. 

Ә зомонәί ίә 𝔥үмүр 

Дәҝиш бирә мозолиш. 

435 

Јә бәндәίүм зәвәриш, 

Дәрәлүни - зәвәриш. 

Әз нәзникһо нә дурһо 

Шорлу бошҝу хәбәриш. 

436 

Јә бәндәίүм хонирәш, 

Дәрдисәри хонирәш. 

Зәвәр ҝүрдә пуллурә 

Туфлу мәίил 𝔥онирәш. 

437 

Јә бәндәίүм ә тобу, 

Мәћтәл мәмун ә тобу. 

Бәдћисоби сохуһош, 

Дүлү әз сәнг ниίо бу. 

438 

Јә бәндәίүм бивәҹи, 

Шор ниίору бивәҹи. 

Әз ћүкм әгүл ворихдҝәш, 

𝔥әсонт буһо кор әҹи? 
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439 

Јә бәндәίүм ҹәћтә сох, 

ћәлол мәндә ҹәћтә сох. 

Воίә кара ҝүрдәнкиш, 

Лов-лә𝔥әрә шәфт мәсох. 

440 

Јә бәндәίүм нумтүрәш, 

Тоорих һисд нумтүрәш. 

𝔥әҹәл ћәзүр бирәнки, 

ћүрмәтлү бәсд чумтүрәш. 

441 

Јә бәндәίүм никорут, 

Бәһәрсүзә никорут. 

𝔥әсмулуίә бәбәрәш 

Ә сараί дүл мидорут. 

442 

Јә бәндәίүм нәхш бәҝи, 

Әз бәхтиҝә нәш бәҝи; 

Минәт сохдә ә ХУДО, 

Әз рәћмиίүш бәхш вәҝи. 

443 

Јә бәндәίүм нимдоши, 

Әз тоҹ мундәί нимдоши; 

Ә сәр хубә шориһо 

Ίор биίориш имбоши. 

444 

Јә бәндәίүм когоз түш, 

Буш нә муно когоз түш. 

Ә фурм нәнуί дәдәίһо 

Хов биίоро овозтүш. 
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445 

Јә бәндәίүм кимирә, 

Ә ҝуш мәҝи кимирә. 

Әри ҹозон кәширә, 

Әз дәдәίиш ки бирә? 

446 

Јә бәндәίүм визә дүт, 

𝔥әрсбәнд ниίо визә дүт. 

Зобу пәшму бирәнкиш, 

Сәрә ә сәнг низәнүт. 

447 

Јә бәндәίүм дәпарун, 

Сура әз ҝоф дәпарун. 

Дәниширә  ίонуглуш 

Гәлпәί дүлә мәпарун. 

448 

Јә бәндәίүм тәки сәр, 

Дүл рундәнки тәки сәр. 

Рәћ ХУДОрә виҹирә, 

Хосдәҝорәш вәҝи бәр. 

449 

Јә бәндәίүм вәбәр тү, 

Одәш зәвәр вәбәр тү. 

Имид дорә дурҝуни 

Товуш чумәш мәбәр тү. 

450 

Јә бәндәίүм пәрәнту, 

Пәртәво нисд пәрәнту. 

Әшг нә дәҝә ә дүлтү 

Рузиш имбу гәрәнту. 

 

 

                85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

451 

Јә бәндәίүм дәбошҝу, 

Әгүл ә дәм дәбошҝу. 

Тә дузә ҝоф ҝуфдирәш, 

Һәлләм-гәлләм нә бошҝу. 

452 

Јә бәндәίүм ҹусдә, ҝу, 

ћол-әћволә ҹусдә, ҝу. 

Сад хосдәҝор бирәнкиш, 

Һәр ίәтәнә дуст мәҝу. 

453 

Јә бәндәίүм омуну, 

Тә нә бурри омуну; 

Нолә зәрә ночогһо 

Әίә чүпиш момуну. 

454 

Јә бәндәίүм нивараί, 

Ә гуг ҹәлдлү нивараί. 

Гуллуг сохдә шүвәрә 

Ә гәд дүлүш мидараί. 

455 

Јә бәндәίүм дән әҹи, 

Сиίә муίә дән әҹи? 

Ίаралүίә синәрәш, 

Мәлћәм дүһо зән әҹи? 

456 

Јә бәндәίүм вәмуно, 

Зән ә шүвәр вәмуно. 

Јәтим буһо балаһо 

Чүн ίәсириш нә муно. 
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457 

Јә бәндәίүм вәхт әҹи, 

Ризинлүίә вәхт әҹи? 

Әз 𝔥ошири шориҝәш, 

Ә пуләвоз бәхт әҹи? 

458 

Јә бәндәίүм гитиһош, 

Рәћә бәсдә гитиһөш. 

Чумә-чару нә сохдәш, 

Ә дорә бәхт мити бош. 

459 

Јә бәндәίүм ә тәшт тү, 

Орд нә дәҝәш ә тәшт тү; 

Ә ћилләίи домундә, 

Әз поί ίәкиш мәкәш тү. 

460 

Јә бәндәίүм  вурухун, 

Руίә әз су вурухун. 

Һәр боί зәрә һингинә 

𝔥әрсһоί чумәш мәрухун. 

461 

Јә бәндәίүм мәбош түш, 

Тоί бигәдүр мәбош түш. 

Гобул сохдә митирә 

Ә рәћ ХУДО дәбош түш. 

462 

Јә бәндәίүм ίә ҹунәш, 

Һозор дәрди ίә ҹунәш. 

Әри ћәмол нә мундә, 

𝔥әрүс биίор ә хунәш. 
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463 

Јә бәндәίүм пәс мәҝи, 

Чумә әз рәћ пәс мәҝи. 

Дүл тү ҝурунд бисдоҝәш, 

Әз хәм-хәίол дәс вәҝи. 

464 

Јә бәндәίүм пәс мидүт, 

Косибмәндә пәс мидүт. 

Хүшдәкүши сохдәнкиш, 

Ә һороίтү сәс нидүт. 

465 

Јә бәндәίүм бисофи, 

Офдорәнки бисофи; 

Амбар воίә сохдикәш, 

Дузовә рәћ ниίофи. 

466 

Јә бәндәίүм бишәкүт, 

Кәί әз пири бишәкүт; 

Әри күчә дәдәίһош 

Пәшмунирә микәшүт. 

467 

Јә бәндәίүм дү ҝушләш, 

Сурр 𝔥иломи дү ҝушләш. 

Гәдүртани нә ҹусдә, 

𝔥әзиз нибу ҝуҝусләш. 

468 

Јә бәндәίүм һәрчүни, 

Софо һово һәрчүни. 

Хушә рузу нисдиҝә, 

Бушә лово әрчүни? 
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469 

Јә бәндәίүм ниίо бу, 

Дәндү дордлү ниίо бу. 

Әри ҝүндәί ән тәнүш 

Чәнәх ордлү биίо бу. 

470 

Јә бәндәίнм ов миίов, 

Әз никәрә ов миίов. 

Јору тәлћбәнд буһорәш 

Шәв тә сәбәћ хов ниίов. 

471 

Јә бәндәίүм рачирә, 

Ә чум мәди рачирә. 

Нобҝә ХУДО мәίоро, 

Рачиш митав паҹирә. 

472 

Јә бәндәίүм нә омо, 

Ә гәһрәвоз нә омо. 

Бәгдә пәшму бирәнкиш, 

Ә рәћ саίлов вәромо 

473 

Јә бәндәίүм һәмини, 

Хосиίәтү һәмини. 

𝔥үмүр пирлү бирәнкиш, 

Ләзәтүрә нә вини. 

474 

Јә бәндәίүм нә һишди, 

Јә хотурәш нә һишди. 

Дәрд һәммәрә вәчирә, 

Губәш ә дүл дәһишди. 
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475 

Јә бәндәίүм митав дирә, 

Сипрә дәниш митав дирә. 

Ҹуруб-ҹиҝәт нә бофуһо, 

Бәҝәм зәниш нитав бирә? 

476 

Јә бәндәίүм бигәм бошҝу, 

Рихдәί 𝔥әсму бигәм бошҝу. 

Әз 𝔥әдәти пим-пәлүһош 

Дәрзәί русму бәһәм бошҝу. 

477 

Јә бәндәίүм хов вәҝәрдо, 

Ширинίәти хов вәҝәрдо. 

Ә чәнд ҹиро назһорәвош 

Нур чумһоίтү тов вәҝәрдо. 

478 

Јә бәндәίүм гилиг хошҝу, 

Рүћ вәбәрдә гилиг хошҝу. 

Бә𝔥изидов дүл сухундәш, 

Рә𝔥моҝуни сәдиг бошҝу. 

479 

Јә бәндәίүм биофдонош, 

Ә дүлхоίи биофдонош. 

Тәхсиркорә ћол нисдиҝә, 

Ә дәс-поίиш нә офдонош. 

480 

Јә бәндәίүм нивохуру, 

Офто ә мәнҝ нивохуру. 

Бәдћисоблу бирәҝорһош 

Хәҹәләти биίо хуру. 
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481 

Јә бәндәίүм рәћ ҹигирә, 

Һәндәг мәзән рәћ ҹигирә. 

Шори дүлә ҹиҝәш нибу, 

Дәрк сохдиҝә мәћ бигирә. 

482 

Јә бәндәίүм нибу ҝүрдә, 

Вәрф-ворушә нибу ҝүрдә. 

                                     Ә сал ίә бо нә бисдоҝәш, 

                                     Дәндүнәдорд зәбу ҝүрдә. 

483 

Јә бәндәίүм миίов, мурав 

Рузһо-шәвһо миίов-мурав. 

Дәрίоз кәндчи тиҹ бирәнкиш, 

Ә ҝүләвоз ҝиίов мурав. 

484 

Јә бәндәίүм дәрдлүнүм мәш, 

Оһилмәндә дәрдлүнүм мәш. 

Килит зәно бүхтүвәни, 

Јә мүрүмә гәрдлүнүм мәш. 

 485 

Јә бәндәίүм нитам рафда, 

Ә 𝔥овуни нитам рафда. 

Јә руз чумә бәсдә вә𝔥дәш - 

Јә ә говрә митам рафда. 

486 

Јә бәндәίүм мундәнүм мә, 

Ә 𝔥ор сәдиг мундәнүм мә. 

Чумә ә хов вошәндәнкиш, 

Јә Тирорә хундәнүм мә. 
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487 

Јә бәндәίүм ә дәсмә дә, 

Гәләм сүрхи ә дәсмә дә. 

Мәлћәмίәти ән чунсогиш 

Ә нәфәсмә, ә сәсмә дә. 

488 

Јә бәндәίүм ә шор мәшән, 

𝔥әрсһоί чумә ә шор мәшән. 

Сугдә бирор ҹун дорәнки, 

Тәίтә мүрдәш әίор дәшән. 

489 

Јә бәндәίүм ниίо бураί, 

Поί нә ҝүрдҝә ниίо бураί. 

Гунши ә ίос офдорәнки, 

Ночогиҝәш биίо бураί. 

490 

Јә бәндәίнм тәрс нидору, 

Шоһир буһо тәрс нидору. 

Әри күчмиш бирә рузиш 

Булог чумһо 𝔥әрс мидору. 

491 

Јә бәндәίүм шәндүм һәндәг, 

Ә рәћ чугул шәндүм һәндәг. 

Һозор рачһо чум зәрүтҝәш, 

Ҝәнәш, ә тү бәндүм әнҹәг. 

492 

Јә бәндәίүм ҹигирүм мә, 

Шоһирлүίә ҹигирүм мә. 

Балаһоίмә шор бирәίиш, 

Ки муҝуίу: - Фәгирүм мә? 
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493 

Јә бәндәίүм мәкүш мәрә, 

Әз гисгонҹи мәкүш мәрә. 

Јә ҝүзәлә чум зәрәмҝәш, 

Ундә садбо зә, күш мәрә. 

494 

Јә бәндәίүм гәтуг нәрә, 

Сиίә мәҝу гәтуг нәрә. 

Зимиләрзһо бирә вә𝔥дәш 

Шоһдоглу тан гултуг нәрә. 

495 

Јә бәндәίүм тә ћүлг һисдүм, 

Әз дәс пәхүр тә ћүлг һисдүм. 

Јәсиίов тү ҝуҹлуниҝәш, 

Ә орд чара тәхүл нисдүм. 

496 

Јә бәндәίүм ворәлүни, 

Јәхән мәрдүм ворәлүни. 

Ә нәчоги поί донорәм, 

Ки муҝуίу: - Чорәлүни? 

497 

Јә бәндәίүм һә гир бисдо, 

Ҝәрдән худкор һә гир бисдо. 

Вор-дәвләтү бирә ҹиҝәш 

Ки ниҝуίу: - Фәгир бисдо? 

498 

Јә бәндәίүм ҝүл мичүнүм, 

Әз бог-богчә ҝүл мичүнүм. 

Јор ә хошмә оморәнкиш, 

Әз гәфәсү дүл мичүнүм. 
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499 

Јә бәндәίүм ә од маров, 

Шүһрәтбәндһо ә од маров. 

Ә пәнҹәί дәс ҹару буһош, 

Дурра-дурра ә бод мурав. 

500 

Јә бәндәίүм ниҝирору, 

Әз ов – саίлов ниҝирору. 

Нә𝔥ләтлүίә корһо дирәш, 

Әз тәлћә хов миҝирору. 

501 

Јә бәндәίүм паралүнүм, 

Ә дү Вәтән паралүнүм. 

Јәршоләίим хунәίиҝә 

Ки муҝуίу: – Јаралүнүм? 

502 

Јә бәндәίүм нәр дирәм мә, 

Виҹдон мәрә нәр дирәм мә. 

Хуби сохдә, ҹовон мундәм, 

Ки ҝуфдирә: - Шәр бирәм мә? 

503 

Јә бәндәίүм ошуг висто, 

Рүћә әз ҝоф ошуг висто. 

Руί чарундә, сурр бирәнкиш, 

Пәхүр дүлү очуг бисто. 

504 

Јә бәндәίнм әз ҝүл омо, 

Гисмәт ранҝһо әз ҝүл омо. 

Годо-гурбу вәҝүрдәίтүш, 

Әзҹә танүм әз дүл омо. 
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505 

Јә бәндәίүм торик бисдо, 

Коврә 𝔥әсму торик бисдо. 

Ә вор-дәвләт булә вә𝔥дәш, 

𝔥әҹәл әрчү шәрик бисдо? 

506 

Јә бәндәίүм  бүхтү вәҝүрд, 

Соги әз ҹун бүхтү вәҝүрд. 

Нәштәр 𝔥әҹәл тиҹ бурранкиш, 

Бәхтә әрчү рүћтү нәҝүрд? 

507 

Јә бәндәίүм гогол бисто, 

Нун нисону – гогол бисто. 

Ә сифроίмә нүшдә ҹиҝәш, 

Чумтү әрчү чогол бисдо? 

508 

Јә бәндәίүм нә ләрзири, 

Әз вәрф човгун нә ләрзири. 

Имид бирә, дүл дорәнки, 

Һич ә чүпиш нә вәрзири. 

509 

Јә бәндәίүм нитам ҝүрдә, 

Нәфс мүһбәтә нитам ҝүрдә. 

Әри түсүз нә мундәίмәш, 

Әнҹәг пишо митам мүрдә. 

510 

Јә бәндәίүм кип доҝордунд, 

Сәнг синәрә кип доҝордунд. 

Булог чумһо хүшҝ бирәнкиш, 

Рихдә 𝔥әрсә ки воҝордунд? 
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511 

Јә бәндәίүм ҹоίу вәчи, 

Дәрди – сәрәш ҹоίу вәчи. 

Гәбиләрә тоҹ сохуһо, 

𝔥әсүллүрәш тоίу әҹи? 

512 

Јә бәндәίүм нивирүхүм, 

Әз ίор дуртә нивирүхүм. 

Ворушлуίә думон бирәм, 

И саίловә чүларз рүхүм? 

513 

Јә бәндәίүм ә дәр зәрүм, 

Мизузәрә ә дәр зәрүм. 

𝔥овунбәндә кор нә дирәш, 

Ҝәнәш әрчү ә шәр дәрүм? 

514 

Јә бәндәίүм тонлу мирав, 

Ҝомиш бәндһо тонлу мирав. 

Әз ҹофоί тү хурдәҝорһош, 

Әз пошнәί поί ίонлу нирав. 

515 

Јә бәндәίүм чиҝәрәҝүт, 

Бәдәрүћһо чиҝәрәҝүт. 

Шүгәмбәшү нә бирәίиш, 

Әри динҹи ҹиҝә мәҝрүт. 

516 

Јә бәндәίүм ниίо боши, 

Догуноглу ниίо боши. 

Әри тә сад зүһүсдәίиш, 

Ә дүл боглу биίо боши. 
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517 

Јә бәндэίүм ҹура мәкәш, 

Зәхәрбәндә ҹура мәкәш. 

Әз ћол томом офдорәнкиш, 

ћәзүрбәнди ίә гура кәш. 

518 

Јә бәндәίүм нә бисдори, 

Софә әшглү нә бисдори. 

𝔥әрисирә сохдә бәгдәш, 

Ә гәд ҹәвги дәбисдори. 

519 

Јә бәндәίүм фикир сохди, 

Шәвиш, рузиш фикир сохди. 

Шор 𝔥иломә нә винирә, 

Гураш әрчү нидир сохди? 

520 

Јә бәндәίүм һәрчү дорә, 

𝔥иломҝәзи һәрчү дорә. 

Ә сади бисд нә расирәш, 

Гәрд мүрүмә әрчү дорә? 

521 

Јә бәндәίүм митам мүрдә, 

Хүшдәнимәш митам мүрдә. 

Ә дәс Тиро нә вәҝүрдә, 

Нум ХУДОрәш чүтам ҝүрдә? 

522 

Јә бәндәίүм нитам рафда, 

Рәћ саданаш нитам рафда. 

ХУДО һороί зәрә вә𝔥дә, 

Пир нә бирәш, митам рафда. 
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523 

Јә бәндәίүм ниίо бури, 

Рәћ ҹә𝔥мәтә ниίо бури. 

Бәдә дүшмә рүћ кәндәнки, 

Әз хиртәкүш биίо бури. 

524 

Јә бәндәίүм ниίо воши, 

Бәрәкәтә нίио воши. 

Амонлуһо зулм дорәнки, 

Тәвәрбәндлүш биίо боши. 

525 

Јә бәндәίүм нә дәҝүрдә, 

𝔥әсмуί чумһо нә дәҝүрдә. 

Хәбәр ХУДО нә бирә вәхт 

Нәшуморә ки вәҝүрдә? 

526 

Јә бәндәίүм ә мәнҝәвоз, 

Боҹ бәрдәнки ә мәнҝәвоз; 

𝔥ошир дүнίо бисдориҝәш, 

Зән нихоίут ә ҹәнҝәвоз. 

527 

Јә бәндәίүм ҝүрдә-ҝүрдәш, 

Пирә сәсһо ҝүрдә-ҝүрдәш; 

𝔥әҹәл ћәзγр оморәнки, 

Воί мизәнүт мүрдә-мүрдәш. 

528 

Јә бәндәίүм пирә вә𝔥дә, 

Тәмәћ ниίов пирә вә𝔥дә. 

Гәίчи ХУДО чиҝә вәхтәш 

Дүнίоһә ки дирә бәгдә? 
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529 

Јә бәндәίүм ваз нориҝәш, 

Сад ҝүлүίә ваз нориҝәш; 

Әз чум шүвәр офдорәίҝә, 

Чорә нибу наз дориҝәш. 

530 

Јә бәнәίүм ћово висто, 

Бәхт Одомә ћово висто. 

Пәшмуί ίә сиб бирә ҹиҝәш, 

И чүларзи лово бисто? 

531 

Јә бәнәίүм ә рәћ дәмунд, 

Ҹүфтә чумиш ә рәћ домунд. 

Пәшму бирә воҝошдәнки, 

Һич ә дүлиш тәмәћ нә мунд. 

532 

Јә бәндәίүм әхир нибу, 

Ҹәнҝәсурә әхир нибу. 

Һозор гәрбол зәрә ҹиҝәш, 

Јә чүнтүни пәхир нибу. 

533 

Јә бәндәίүм нубо бисдо, 

𝔥әмәлдани нубо бисдо. 

Ә нәкуми ίәлов ҝүрдәί, 

И чүтами тубо бисдо? 

534 

Јә бәндәίүм нә дәбәрди, 

Ҝофә ә ҝуш нә дәбәрди. 

Әз боглүίә гәфәс синәш 

Дүлә чүтам вәдәбәрди? 
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535 

Јә бәндәίүм ә 𝔥әсәл дә, 

Ширинίәтиш ә 𝔥әсәл дә. 

Хәндәί ловһо ҹар бирәнки, 

Губәш ә дүл чү 𝔥әҹәл дә? 

536 

Јә бәндәίүм кип варафда, 

Киләћ ә сәр кип варафда. 

Бәһәрлүίә бор дорәнкиш, 

Ә богчәί шәр ки дарафда? 

537 

Јә бәндәίүм митаί дурра, 

Бош-палтара митаί дурра. 

Алмазлүίә дүл дирәнки, 

Базуίурәш нитаί бурра. 

538 

Јә бәндәίүм ә сәр дәри, 

Әгүл – зиһим ә сәр дәри. 

𝔥әмәлбәнди гуморбазиш 

Ки муҝуίу: - Ә зәр дәри? 

539 

Јә бәндәίүм әз дәрд омо, 

Ночогиһо әз дәрд омо. 

ХУДО, 𝔥әҹәл фирсорәнкиш, 

Ки ниҝуίу: - Әз гәрд омо? 

540 

Јә бәндәίүм нәбу бәри, 

Зибәр хәлгә нәбу бәри. 

Зәћәрбәндә кинһоί губиш 

Ә дүл 𝔥әίблү зәбу дәри. 
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541 

Јә бәндәίүм ә хуш норум, 

Софһоί түрәш ә хуш норум. 

Хосдәҝорһо зувун вокунд, 

Ҝофһоί түрәш кәί ҝуш дорум? 

542 

Јә бәндәίүм соф дорәм мә, 

Сүрхә ҝофә соф дорәм мә. 

Гәнәт зәрә, чорә биίоф, 

Ә чол нәмәрд офдорәм мә. 

543 

Јә бәндәίүм у мар мәнүм, 

Зәћәрлүίә у мар мәнүм. 

Ов никәрә саίлов дори, 

Гушлүίә пар чүтар зәнүм? 

544 

Јә бәндәίүм зомун висдо, 

Ҹәзоί ίодә зомун висдо. 

Бүтүн 𝔥илом мәћтәл мунди, 

И чүларзи 𝔥овун бисдо? 

545 

Јә бәндәίүм коврәлүни, 

Ранҝһоί 𝔥әсму коврәлүни. 

Нимәί 𝔥үмүр нә ҝирошдәш, 

Ҹунтү әрчү говрәлүни? 

546 

Јә бәндәίүм хәбәр бисто, 

Сиб-сиίәίә хәбәр бисто. 

Ә дүлү губ дарафдәнкиш, 

Нәшуморә гәбәр висто. 
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547 

Јә бәндәίүм гурбу имбу, 

Ҹун ә соги гурбу имбу. 

ХУДОj 𝔥илом нә дошдәнки, 

Дәрмуί чорәш дурҝу имбу. 

548 

Јә бәндәίн сиррһоί тумиш, 

Нәсиллүни сиррһоί тумиш. 

Әз чухрәки гириш сифәт 

Имфурогу зирһоί чумиш. 

549 

Јә бәндәίнүм нибу бәрдә, 

Сура әз дүл нибу бәрдә. 

Гуртум-гуртум гәм хурдәнкиш, 

Һозор гәίгу имбу дәрдә. 

550 

Јә бәндәίүм митав дирәш, 

Һәндәвәрә митав дирәш. 

Ә сәр ίә поί поίисдәҝор, 

𝔥иломҝәзлү нитав бирәш. 

551 

Јә бәндәίнм пүшҝә ҹунәш, 

Биод мибу пушҝә ҹунәш. 

𝔥оширирә нә ҹусдәнки, 

Сифро нибу хүшҝә нунәш. 

552 

Јә бәндәίүм чогол вошҝу, 

𝔥әίнәлүни чогол вошҝу. 

Әз ћәмисһо дур мундәнкиш, 

Нун нисону – гогол бошҝу. 
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553 

Јә бәндәίүм зури-зуриш, 

Чи нихурут зури-зуриш. 

Лов-лә𝔥әрә нә ҝүрдәнки, 

Гәм мүрүхүт рури-буриш. 

554 

Јә бәндәίүм ίор нисоху, 

Бәд𝔥әсүләш ίор нисоху. 

Ә тәлћә руз вомундәҝор, 

Үшүг чумәш тор мисоху. 

555 

Јә бәндәίүм нитав дирә, 

Нәрмәнд хунчиш нитав дирә. 

Шәвһо һороί дәшәндәҝор, 

Дүшмәί гуншиш митав бирә. 

556 

Јә бәндәίүм шов𝔥о имбу, 

𝔥әләм салдат шов𝔥о имбу. 

Думонсүзә сиίә 𝔥әсмуш 

Әз нишонәί дов𝔥о имбу. 

557 

Јә бәндәίүм битәв зәрдүт, 

Ранҝ гутинә битәв зәрдүт. 

Әз гилиίә дәрһоί мувәћ 

Әгүл сәрәш чүларз бәрдүт? 

558 

Јә бәндәίүм имбу хоштә, 

Ширни зувун имбу хоштә. 

Хори пара бирә ҹиҝәш 

Зимиләрзә нибу хостә. 
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559 

Јә бәндәίүм холиш имбу, 

Ә руί ҝүίчәк холиш имбу. 

Һозор 𝔥әίбү бирәҝорһо 

Сәргуз нүшдә лолиш имбу. 

560 

Јә бәндәίүм нидәίүлү, 

Вәҝир чумә нидәίүлү. 

Ә мүгүриш оморәҝор 

ћүршә ә дүл мидәίүлү. 

561 

Јә бәндәίүм ә нәгүлиш, 

Расти дәри ә нәгүлиш. 

Чәшмишиһо офдорәнки, 

Имид мәбәст ә әгүлиш. 

562 

Јә бәндәίүм әнҝүл ҝүрдә, 

Пишоί хунә әнҝүл ҝүрдә. 

Ә нәкуми сәр бүнүһош, 

Әнҹәг митав әз дүл мүрдә. 

563 

Јә бәндәίүм әрәг нибу, 

Әз 𝔥әрс ҝирίә әрәг нибу. 

Ухлубәндә чапариҝәш 

Әз пилигһо ίәрәг нибу. 

564 

Јә бәндәίүм бор ниίору, 

Һәр ίәтән дор бор ниίору. 

Хәләф сүрхи буһо кукиш 

Әри дәдәί шор миίору. 
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565 

Јә бәндәίүм нә дәмуно, 

Зулмәт ә чум нә дәмуно. 

Ә фурм офтоί кәлә 𝔥әсму 

ћүрмәт ә нум һә вәмуно. 

566 

Јә бәндәίүм ниίо вәбу, 

Вини ә тәк ниίо вәбу. 

Рәћми ХУДО рәћ дорәнкиш, 

Бәхт ә чумһо биίо дәбу. 

567 

Јә бәндәίүм ниίо ҝири, 

ћилләί губә ниίо ҝири. 

Әри тәмиз мундәί дүлиш 

Нум ХУДОрә биίо ҝири. 

568 

Јә бәндәίүм ә чухур дә, 

Кәί ки чумһо ә чухур дә; 

Лов-лә𝔥әрә гәбәр дирә, 

Зәћриморәш нибу хурдә. 

569 

Јә бәндәίүм нәгүл вошҝу, 

Әфсонәίи нәгүл вошҝу. 

Ә мәгбуни дарафданкиш, 

Хилоскору әгүл бошҝу. 

570 

Јә бәндәίүм чүн овомиш, 

Кәί ки фурмунд чүн овомиш; 

Гурлубәндә рәћ мүрүмә 

ћово бурбунд ә Одомиш. 
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571 

Јә бәндәίүм нитав рафда, 

Лово ә буш нитав рафда. 

Әри ночог буһо 𝔥әίил, 

Дәдәί гурбуш митав рафда. 

572 

Јә бәндәίүм пәс миҝирү, 

Сабур нәфсә пәс миҝирү. 

Ә хәспушә офдумә кук, 

Дәдәί сүрхиш дәс ниҝирү. 

573 

Јә бәндәίүм нитав бурра, 

Нәфс иштоһә нитав бурра. 

Күшдәмолә буһо ҹәндәҝ 

Ә фурм мәћсиш митав дурра. 

574 

Јә бәндәίүм тәвәр нибу, 

Әз һәр согот – тәвәр нибу. 

Саίлов догһо шәх зәрәнки, 

Ов никәрәш зәвәр мибу. 

575 

Јә бәндәίүм вәҝәрдош тү, 

Әз пәшмуни вәҝәрдош тү. 

Ә сәр сабур вәмундәнкиш, 

Гәрәтикон нә ҝәрдош тү. 

576 

Јә бәндәίүм ћол-әћволә, 

Руз-бәруз пүрс ћол-әћволә. 

Кәлә-күтүр нә бисдоҝәш, 

Хәίир ниίов әз рәћ болә. 
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577 

Јә бәндәίүм дәр-бәдәр, 

Чум вәнорум дәр-бәдәр. 

Бәхтлү бисдо асдара 

Нишон норум бәр-нәбәр. 

578 

Јә бәндәίүм нә шәндүм, 

Ҝофә ә буш нә шәндүм. 

Әнҝүшдәри дорәмунд 

Сифроί шори дәшәндүм. 

579 

Јә бәндәίүм хисири, 

Ширин-ширин хисири. 

Ә хов дирә дәдәjә 

Дур мунди әз jәсири. 

580 

Јә бәндәίүм ниίилү, 

Мозол пәртлү ниίилү. 

Басарата бәсдәнки, 

Дүләш чатлү миίилү. 

581 

Јә бәндәίүм нидаров, 

Әшгмәнд ә чүл нидаров. 

Хәндәί лову парусдҝә, 

Дәрдиш ә дүл мидаров. 

582 

Јә бәндәίүм нәс бирә, 

Дәрίоһ тәшнә нәс бирә. 

Ов-саίловиш рихдәнки, 

Иштоһорә пәс дирә. 
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583 

Јә бәндәίүм нә кәшдүм, 

Нә вәхүшдүм, нә ҝәшдүм. 

Түрәш дирә вәфосүз, 

Әри мүрдә дәҝәшдүм. 

584 

Јә бәндәίүм һә омо, 

Сурог әлчи һә омо. 

Хәίкәлпити сохдәнки, 

Һич ίә мүргиш нә омо. 

585 

Јә бәндәίүм тоί вини, 

Нәшинохә тоί вини. 

Ҝоф-ҝәләҹә шинирә, 

Ҹун согирәш зоί вини. 

586 

Јә бәндәίүм диромо, 

Ә дүл шивән диромо. 

Чумһо ә рәћ домундҝәш, 

Јору ҝәнәш дир омо. 

587 

Јә бәндәίүм дәҝүрд дәрд, 

Үшүг чумә дәҝүрд дәрд. 

Түндә рүсвәћ бирәнки, 

Хориш зутә вәҝүрд бәрд. 

588 

Јә бәндәίүм вәбисдо, 

Ә сәр зувун вәбисдо. 

Һозор шов𝔥о рүхундҝәш, 

Ҝәнәш сәдиг нә бисдо. 
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589 

Јә бәндәίүм пинәки, 

Ширин бирә пинәки. 

ХУДО кумәк бирәнкиш, 

Шоһдоглүίә бинә ҝи. 

590 

Јә бәндәίүм битоби, 

Ҹун мәҝүрү битоби. 

Ә фурм Тиро суί дүһош, 

Әри милләт китоби. 

591 

Јә бәндәίүм таразү, 

Тән биίо бу таразү. 

Ә шәфти поί доноҝә, 

𝔥үмүр ҹунуш марасү. 

592 

Јә бәндәίүм шәфтирә, 

Шәрәф нибу шәфтирә. 

Дәдә-говол буһорәш, 

Нибу ә суί дәфт дирә. 

593 

Јә бәндәίүм нивини, 

Ширә сиίә нивини. 

ХУДОрә шор хостәнки, 

Хушбәхтирәш мивини. 

594 

Јә бәндәίүм нидараί, 

Ә һәр хунә нидараί. 

Гисмәт ХУДО бирәнки, 

Әз дәр ίодиш мидараί. 
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595 

Јә бәндәίүм нәҝиро, 

Әз чи ҝүрдә - нәҝиро. 

Әлчи әшгсүз бирәнки, 

Ә бүҝүрүш нә диро. 

596 

Јә бәндәίүм мәдәшән, 

Ҝофә әз дог мәдәшән. 

Ә кин гоһум-гәрдәшиш 

Руίә үзίог вәдәшән. 

597 

Јә бәндәίүм низәнү, 

Бићол шәггә низәнү. 

Ә нум ХУДО боглуһош 

ћәсрәт һәггә мизәнү. 

598 

Јә бәндәίүм шәвә ҝи, 

Динҹиίәти шәвә ҝи. 

Ићтиборә сохдәнкиш, 

Чумә әз сәр мәвәҝи. 

599 

Јә бәндәίүм әҹнәби, 

Гәриб бирә әҹнәби. 

Әри мозол сәбәћи 

Кинәш ә фурм вәҹ нә ҝи. 

600 

Јә бәндәίүм сириглү, 

Русмуί дәрзә - сириглү. 

Сад бо гәрбол зәриҝәш 

Мәрдίәтини – сирр биглү. 
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601 

Јә бәндәίүм нә ҝәрдо, 

Бәдмозоли нә ҝәрдо. 

Никә гисмәт ән ХУДОш 

Ә сәћибү вәҝәрдо. 

602 

Јә бәндәίүм ворушәш, 

ХУДО дорә ворушәш. 

Ә гәд зулмәт ән бәди 

Ки нихоίу товушәш? 

603 

Јә бәндәίүм нимә рәћ, 

Нимә 𝔥үмүр, нимә рәћ; 

Әри дүшмәί ҹувурһо 

Һә домуно ә тәмәћ. 

604 

Јә бәндәίүм дә𝔥әмлү, 

                                      Бәһәр бирә дәһәмлү. 

Дүшмәί хәлгиш jә мәћәл 

ћәл имбошу шә𝔥әмлү. 

605 

Јә бәндәίүм гәтрәлү, 

Данан нирав гәтрәлү. 

Һозор салһо ҝирошдҝәш. 

𝔥әсәл нибу гәд әлү. 

606 

Јә бәндәίүм һоволәнҝ, 

Гудуз шәндә һоволәнҝ. 

Ләшҝәр думон пар зәҝәш, 

Шәфт нисоху ловә мәнҝ. 
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607 

Јә бәндәίүм чәћ биίор, 

Тәмәћ рузә чәћ биίор. 

Һозор хуби бурбундҝәш, 

Бирор нибу рәћҝирор. 

608 

Јә бәндәίүм һәдәрлү, 

Вәхтә мәбәр һәдәрлү. 

Лүгәί нуну һисдиҝәш, 

Хушбәхт нибу кәдәрлү. 

609 

Јә бәндәίүм шүгәмлү, 

Марһо ҝәшдә шүгәмлү. 

Дү поί, дү дәс вәриҝә, 

Ҹун согирәш чү гәмлү? 

610 

Јә бәндәίүм нә дирәш, 

Әз нәзники нә дирәш. 

Әз ћүлчәгү нә ҝүрдә, 

Нитарсуни бәдирәш. 

611 

Јә бәндәίүм вокундә, 

Тә чум һисди вокундә. 

Һозор бәди 𝔥иломәш 

Тәмиз имбу покундә. 

612 

Јә бәндәίүм вәдилүш, 

Бисдориҝә вәдилүш. 

Ә дүл һәммә рәћ офдә, 

Һич нидараί бәдилүш. 
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613 

Јә бәндәίүм шорирә, 

Әри күшдә шорирә; 

Әз һүндүри ән дорһош 

Рәћсо нидүт ворирә. 

614 

Јә бәндәίүм әз бази, 

Бәднумиҝә әз бази; 

Әз нәсилү бәтәртәш 

Хәлг мумуну бирази. 

615 

Јә бәндәίүм зәвәрә, 

Пилләлү хоί зәвәрә. 

Әри дирә гуг дорәш, 

Ә күк мәзән тәвәрә. 

616 

Јә бәндәίүм нә бирә, 

Гәпик – гуруш нә бирә. 

Ҹунсоги тү бисдоҝәш, 

Дә𝔥әм нитав дәбирә. 

617 

Јә бәндәίүм нә ҝүрдә, 

Дәрди – болә нә ҝүрдә. 

Әри хуби хәләίиг 

Воίҝә нибу вәҝүрдә. 

618 

Јә бәндәίүм мәстирәш, 

Воίә сохит мәстирәш. 

Дод рушумә дирәҝор, 

Тоҹ нисоху хәстирәш. 
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619 

Јә бәндәίүм нивинүм, 

Тәхлћә ховә нивинүм. 

Рүћмә гәнәт зәрәнкиш, 

𝔥әсмуί товә мивинүм. 

620 

Јә бәндәίүм нирам мә, 

Ә дурбәндһо нирам мә. 

Үҝәίә рәћ тов доҝәш, 

Ә ҹәрҝәί тү мирам мә. 

621 

Јә бәндәίүм бәћс мумиш, 

Әз сухтәίи – бәћс мумиш. 

Шәх-шәхәлү рихдәнки, 

Бәнд нә бошҝу 𝔥әрс чумиш. 

622 

Јә бәндәίүм биίо бу, 

Дүшмә ҝиров биίо бу. 

Әри сүрхә ҹун согиш  

Поίһо гиров ниίо бу. 

623 

Јә бәндәίүм бидрараш, 

Лов нисохут бидрараш. 

Кәмәрвози сохдәнки, 

Сов мисохут шидрараш. 

624 

Јә бәндәίүм никәшүм, 

Сурог ворә никәшүм. 

Ховһо ширин бисдоҝәш, 

ћәсрәт jорә микәшүм. 

 

 

                  114 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

625 

Јә бәндәίүм суί мидү, 

Офто ә мәнҝ суί мидү. 

Һозор 𝔥әмәл сохдиҝәш, 

Хүшҝә ҝиίов буί нидү. 

626 

Јә бәндәίүм боҹ митаί, 

Ҝуҹ бәбәрә боҹ митаί. 

Ә овсар 𝔥әсб нә бәсдәш, 

Һәр расара воҹ нитаί. 

627 

Јә бәндәίүм лош ниίов, 

Нә дүширә лош ниίов. 

Ә дәстү ҝүл дирәнки, 

Севҝилирәш хош миίов. 

628 

Јә бәндәίүм нәмәрәш, 

Холчә мәҝу – нәмәрәш. 

Ә хәлг боглу һисдиһо 

Дүл шоһири вә мәрәш. 

629 

Јә бәндәίүм думоглу, 

Мәҝәшд дурлу – думоглу. 

ХУДО ники сохдәнки, 

Рәћми имбу сумоглу. 

630 

Јә бәндәίүм  гәίмогә, 

Кәрәлү ху – гәίмогә. 

Әри динҹә рәћәтиш 

Сал-бәсал ҝәшд ίәίлогә. 
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631 

Јә бәндәίүм һовунәш, 

Сүрхбәнд мәҝу – һовунәш. 

Дә𝔥әм лә𝔥ә тануһо, 

𝔥әсәл митав говунәш. 

632 

Јә бәндәίүм нивоίут, 

Ҹури мүргә нивоίут. 

Мә𝔥нилүίә зувунһо 

Шори хәлгә мивоίут. 

633 

Јә бәндәίүм нум дорә, 

Дәс очуги нум дорә. 

Ә коврә тоҹ шомомош 

Коврә 𝔥әсму чум норә. 

634 

Јә бәндәίүм зәр чүни, 

Гумор чүни, зәр чүни? 

Ә мүлк дүлтү дәрүмҝә, 

Чумәрәћиш әрчүни? 

635 

Јә бәндәίүм 𝔥әрә ҝи, 

Әз дурҝуни 𝔥әрә ҝи. 

Суррлубәнди әгүләш 

Вәкундәҝор ҝәрәки. 

636 

Јә бәндәίүм дорәίи, 

Дүлә ә ίор дорәίи; 

Әри гәмһоί севҝили 

Тәћно ҝүлиш чорәίи. 
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637 

Јә бәндәίүм асдара, 

Кук офтоίи – асдара. 

Дәстә-дәстә ҹәсдәнкиш, 

Одлу бирә масгара. 

638 

Јә бәндәίүм ә тәрсү, 

Фәткә ниίов ә тәрсү. 

Мγћкәмлүίә дүл буһо, 

Әз говрәһош нитәрсү. 

639 

Јә бәндәίүм суί бодиш, 

Говрәлүни – суί бодиш. 

Һәггә ә чум зәрәнки, 

Сиίәһ имбу руί ίодиш. 

640 

Јә бәндәίүм микγшү, 

Нәр нәфсдорә микγшү. 

Тәίтәш әхир гиίомәт 

Офтош товә никγшү. 

641 

Јә бәндәίүм вәшәглү, 

Тов дорәнки вәшәглү; 

Догәш митав ҹумундә, 

Һүнәрмәндә ίә әшглү. 

642 

Јә бәндәίүм мәћәлү, 

Расирәнки мәћәлү; 

Ән гәддара дүшмәһош 

Ҹунә мүдүт әз ћәлү. 
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643 

Јә бәндәίүм воίлүнүт, 

Ҝирίәлүһо воίлүнүт. 

ћәίвотлүίә ҹәндәҝһош 

Ә гәтүрһо тоίлүнүт. 

644 

Јә бәндәίүм шәр һәдәш, 

Буләлүни шәр һәдәш. 

ћәлимоши тә бирә, 

Хәхә сохит сәр бәдәш. 

645 

Јә бәндәίүм нунә кәш, 

Әз зир поίһо нунә кәш. 

Ә кәс имид нә бирә, 

Сәрбәрәћи ҹунә кәш. 

647 

Јә бәндәίүм софә кәш, 

Дүлсухуни софә кәш. 

Нобҝә гәд-гүд гүҹлүһо 

Бизмуд миίлү сифәтәш. 

648 

Јә бәндәίүм нун түрәш, 

Динҹбәндлү ху нун түрәш. 

Ә дәс бирәћм домундә, 

Гурбу мәсох ҹун түрәш. 
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649 

Јә бәндәίүм хәтәри, 

Хәтолүрәш хәтәри. 

Куртолићә 𝔥әίбәҹәр 

Әз 𝔥әлбүсиш бәтәри. 

650 

Јә бәндәίүм һәзәрәш, 

Гәбул сохдә һәзәрәш; 

ћүртә-ћүртә шәләһо 

Хүрд мисоху кәмәрәш. 

651 

Јә бәндәίүм зибәрүт, 

Бәрдәлүίә зибәрүт. 

Хурдә бәгдә ћәлворә 

Шәләί сәнгәш мибәрүт. 

652 

Јә бәндәίүм ћәләво, 

Ә дурҝунә ћәләво; 

Хурдә түндә ичҝирәш 

Ә хәлг мәбош ћәләво. 

653 

Јә бәндәίүм хорушлу, 

Чүк зәрәнки хорушлу. 

Зәћриморһоί әгрирәш 

Тиίи мәсох ворушлу. 

654 

Јә бәндәίүм пучһоίуш, 

Ҹыҹ кәндәнки пучһоίуш. 

Пысирәлү тәћсиҝә, 

Зә𝔥иф имбу ҝуҹ поίуш. 
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655 

Јә бәндәίүм нәвило, 

Вокуфдәнки нәвило; 

ћәримлүίә тикәрә 

Руί ән сифрош нә вино. 

656 

Јә бәндәίүм нивәрзү, 

Нәфс ә виҹдон нивәрзү. 

ћәләбогру бирәҝор, 

Әз мучәкиш миләрзү. 

657 

Јә бәндәίүм гуч имбу, 

Ҝусбәнд пәрәст гуч имбу. 

Биҹлүмәндә ћүрүмчәк 

Әзир поίиш пуч мибу. 

658 

Јә бәндәίүм би𝔥орә, 

ћүрмәт нибу би𝔥орә. 

Әз ћәίфбәри пул ҝирош 

Ҹунә ә гәст ки норә? 

659 

Јә бәндәίүм нүшдәрәш, 

Гәрболлу виҹ нүшдәрәш. 

ћитиίоти нә сохдә, 

Вир мисохи хүшдәрәш. 

660 

Јә бәндәίүм ћүндәвәш, 

Бизмуд бирә ћүндәвәш. 

Әргил ҝүрдә. гәһрибәнд. 

Туфлу мәбош чүн дәвәш. 
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661 

Јә бәндәίүм мәдәшән, 

ћәроί-ћәшил мәдәшән. 

Тә пуч бирә 𝔥үмүрлү 

Кинәш әз дүл вәдәшән. 

662 

Јә бәндәίүм вәдара, 

Ә һәд хубиш вәдара. 

Чумәчару нә сохдә, 

Ә гәд губиш мәдара. 

663 

Јә бәндәίүм дәчарун, 

Шәрә ә хов дәчарун. 

ћәшориίә сәстүрәш 

Ә ҝирίәί ίос мәчарун. 

664 

Јә бәндәίүм гәсдирә, 

Су дорәнки гәсдирә. 

ћүҹәтмәндә ҹүхлүрә 

Әхирүш ник нәс бирә. 

665 

Јә бәндәίүм гумһорәш, 

Вор дорәнки гумһорәш; 

ћәрзо һишдә лә𝔥әрә  

Чогол мәсох чумһорәш. 

666 

Јә бәндәίүм әз сәгәш, 

Поί чәмүстҝә әз сәгәш. 

Әз пәшмуни ҝиләίи 

Гәбәр имбу әз лә𝔥әш 
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667 

Јә бәндәίүм ћәίфбәри, 

Губ овурдә ћәjфбәри. 

Нәбу ә руί нәшәр𝔥һош 

Ә туфәвоз хәίф бәри. 

668 

Јә бәндәίүм ћитиίот, 

Ҹунә дошдә ћитиίот. 

Әри имид ХУДОίиш 

Дүл сабури – митиίот. 

669 

Јә бәндәίүм дуз бирә, 

Раста ҝофһо дуз бирә. 

ћәрәмзәдә нә мундәш, 

Бәҝәм нибу руз дирә? 

670 

Јә бәндәίүм ә пүнҹү, 

Конίак дәҝәш ә пүнҹү; 

ћәлмошиίә сәр-сифәт 

Әίә мәрдиш ниҝүнҹү. 

671 

Јә бәндәίүм миваров, 

Миҹав ә лог миваров. 

ћәләбогру бошуһош, 

Ә кәлләί  дог ниваров. 

672 

Јә бәндәίүм ћәлимә, 

Әз ош вәҝи ћәлимә. 

Әрхәίү дог бисдоҝәш, 

Хәлг нихоίу ћәримә. 
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673 

Јә бәндәίүм әз 𝔥оси, 

Руί мәвәҝи әз 𝔥оси. 

Нобҝә сохдә тартапил, 

Ә кун мәћсһо моҝоси. 

674 

Јә бәндәίүм имидәш, 

Ә ХУДО бәсд имидәш. 

Мүрдәлүίә ћолокәт 

Хок мисоху иҝидәш. 

675 

Јә бәндәίүм ҹәррәћә, 

Зиһим вәри ҹәррәћә. 

Сәхтә нЈчог бирәнкиш, 

Воίә нидү гур рәћә. 

676 

Јә бәндәίүм молиίәћ, 

Молохлүни – молиίәћ. 

𝔥илом ә ләрз офдоҝәш, 

Ә дод миίов шолиίәћ. 

677 

Јә бәндәίүм ћир боҹәш, 

Курбәнд нитав ћир боҹәш. 

Ҝирошдәнки кор әз кор 

Гилинҹ митав гирмоҹәш. 

678 

Јә бәндәίүм шоботәш, 

Ә шор чарун шоботәш. 

ХУДО кумәк бирәнкиш, 

Миίни рузһоί боботәш. 
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679 

Јә бәндәίүм хор миίов, 

Ә дод нимаз хор миоίв. 

Офто батмиш нә бирәш, 

Шәћәнҝумсүз тор ниίов. 

680 

Јә бәндәίүм дүҝәрәш, 

Ҝов мивини дүҝәрәш. 

Мүћтоҹирә дирәҝор, 

Моч мисоху лүгәрәш. 

681 

Јә бәндэίүм хәрими, 

Гәтүр 𝔥әсби, хәрими? 

Лићәлүίә дүлһорәш 

Рәћмлү хундә ћәрими. 

682 

ΊъЈә бәндәίүм чү 𝔥әсәл, 

Әз ов писук чү 𝔥әсәл? 

Сәћибмәндлү буһорәш 

Ә сәћроһо чү 𝔥әҹәл? 

683 

Јә бәндәίүм әз дор тү, 

Бор чирәнки әз дор тү; 

Косиб буһо духдәриш 

Зу мадаров әз ίортү. 

684 

Јә бәндәίүм зәћмәтә, 

Мәрд кәширә зәћмәтә. 

Ә күч бирә вә𝔥дәίүш 

Соί нәс бирә рәћмәтә. 
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685 

Јә бәндәίүм мувәћә, 

Әгүл вәри мувәћә. 

Тикдобониш вокундҝә, 

Дураз нивни кутәћә. 

686 

Јә бәндәίүм вәҝәрдош, 

Ә од 𝔥әсүл вәҝәрдош. 

ћүрүгыза дирәнкиш, 

Чәшмишә чум нә ҝәрдош. 

687 

Јә бәндәίүм миләрзү, 

Нәмәрд әз нәр миләрзү. 

ћүмчәлүίә 𝔥әмәлүш 

Ә зир киләћ нивәрзү. 

688 

Јә бәндәίүм хәтәри, 

Болә доҝә хәтәри; 

ћәшолуίә гурумсог, 

Әз мурдалиш бәтәри. 

689 

Јә бәндәίүм ә дүлиш, 

Губ дарафдҝә ә дүлиш; 

Рәћсо мундҝә дәр мувәћ, 

Пар мизәнү әгүлиш. 

690 

Јә бәндәίүм рәћә ди, 

Миши никә рәћә ди. 

Әрәг руίә нә рихдәш, 

Дә𝔥әм нәдо рәћәти. 
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691 

Јә бәндәίүм руί бәди, 

Парс ҝүрдәнки руί бәди;  

Әίлонмәίә чәрх дорә, 

Ә думдумәш суί мәди. 

692 

Јә бәндәίүм нә раси, 

Ҝофтү ә ҝуш нә раси. 

Әз чум ҹуркум парусдә, 

Гәбәр дүлиш вамаси. 

693 

Јә бәндәίүм һәмишә, 

ХУДОрә хоί һәмишә. 

Әз һозор чүр 𝔥әмәлһош 

Сүрхлүтәίи и пишә. 

694 

Јә бәндәίүм бисдими, 

𝔥үмүр сади бисдими? 

Һәртарафлү шор буһош, 

Хосдәί ХУДО нисдими? 

695 

Јә бәндәίүм сиб дирә, 

Ә фурм ћово сиб дирә; 

Әз пәћники ән ХУДО, 

Ухшәр мәди ҹибҝирә. 

696 

Јә бәндәίүм шәртәвош, 

Ә буләίә шәртәвош; 

Ҹур-ҹундурә ҝофһорә 

Ә руί мәди пәртәвош. 
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697 

Јә бәндәίүм ә мәрдүм, 

Шәрик мәбош ә мәрдүм. 

Ә 𝔥әрәί дәр дәίишдә, 

Поίәш вәни ә сәр дүм. 

698 

Јә бәндәίүм шүкүрлү, 

Ә ХУДО бош шүкүрлү. 

ћәлолә шир хурдиһош, 

Дустһо бошҝу бүҝүрлү. 

699 

Јә бәндәίүм зирпоίи, 

Пиίон бирә зирпоίи. 

Бош-палтара вокундҝәш, 

Вәди нибу ширмоίи. 

700 

Јә бәндәίүм донини, 

Сипрә муίһо – донини. 

Үлүвоίә нимәҹун 

Әз сабуриш – 𝔥онини. 

701 

Јә бәндәίүм гәзәвот, 

Гәргүшлүни – гәзәвот. 

Ҹовобирә дорәнкиш, 

ћәзүр имбу гәзомот. 

702 

Јә бәндәίүм дә𝔥әмлү, 

Лүнҝ шәндәнки дә𝔥әмлү; 

Чолә-чухур винирә, 

ћәлиш мәбош шә𝔥әмлү. 
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703 

Јә бәндәίүм әзҹәһо, 

Руί вәҝүрдә әзҹәһо; 

Пиίон бирә, хүшдәрә 

Мәбәр ә фурм әҹдәһо. 

704 

Јә бәндәίүм синәсов, 

Ә рачи бош – синәсов. 

Әри күшдә пирирә, 

Ә сәр муίһош хинә сов. 

705 

Јә бәндәίүм гәдәһлүш, 

Шороб мәху гәдәһлүш. 

Ә сәр вәрфһо хисирә, 

Чорә нибу ә пәһлүш. 

706 

Јә бәндәίүм кәләсәр, 

Әҝәр һисдҝә кәләсәр; 

Јә 𝔥иломә вәрзундә, 

Үзίог имбу тәвәсәр. 

707 

Јә бәндәίүм ίовонлу, 

Нун хурудәнки ίовонлу; 

Сәрзиίоди ҹун дорә, 

Рүћәш миίнүт ҹовонлу. 

708 

Јә бәндәίүм кәлә чум, 

Чогол бирә кәлә чум. 

Ә гәд әрәг тәнә шу, 

Тә од дирә һәлә нум. 
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709 

Јә бәндәίүм ίә гәлиз, 

𝔥әсму мундҝә ίә гәлиз. 

Воруш нәίов ҝуфдирәш, 

𝔥әрүс имбу – ләгәлис. 

710 

Јә бәндәίүм ә савад, 

Тә расирә ә савад; 

Сүрхә нубоί Тирорә 

Митаί хундә тә навад. 

711 

Јә бәндәίүм 𝔥иломәш, 

Үшүг дорә 𝔥иломәш; 

Офуррәҝор – ХУДОί һәгг, 

Одоми сохд – Одомәш! 

712 

Јә бәндәίүм шинирә, 

Ҝоф ХУДОрә шинирә; 

𝔥оширбәндлү зүһүсдә, 

Әз сүрх вәҝи синирә. 

713 

Јә бәндәίүм корҝолу, 

Хунәί кәрҝи - корҝолу. 

Зәћмо зәҝә бәдәчум, 

Ә зоί мурав вор-молу. 

714 

Јә бәндәίүм бирәћнә, 

Сәр-поί мундҝә бирәћнә; 

Әз ХУДО ҝуҹ вәҝүрдә, 

Ә фәткә ди бирәћмә. 
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715 

Јә бәндәίүм әз фәмиш, 

Чум вомундҝә әз фәмиш; 

Әз чорәһоj рачίәти 

Дүл нипоίу әз гәмиш. 

716 

Јә бәндәίүм әз 𝔥ориш, 

Ҝоф бирәнки әз 𝔥ориш; 

Шоботћили сохдәрә, 

Вәдәшәнит әз ίориш. 

717 

Јә бәндәίүм тохлурә, 

Говунлу тан тохлурә. 

Дорһо хүшҝи зәрәнкиш, 

Мусухунут шохлүрә. 

718 

Јә бәндәίүм гәлпәлүш, 

Базу мундә гәлпәлүш. 

Хүрд сохдәнки гәнәтә, 

Пар низәнү пәлпәлүш. 

719 

Јә бәндәίүм Тиро ҝу, 

Ҝофә ә фурм Тиро ҝу. 

Ә кәлә суд ән ХУДОш 

Шәфт нә бошҝу тирозу. 

720 

Јә бәндәίүм нәр дәмун, 

Ә гәриш хәлг нәр дәмун. 

Әгүл сәрәш тәћсундә, 

Һәмишәлуг хәр мәмун. 
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721 

Јә бәндәίүм ләрбәрә, 

Јара хундәт ләрбәрә. 

Чорәсүзә ћол дирәш, 

Ә сәр мәзән зәрбәрә. 

722 

Јә бәндәίүм ћәсүрүт, 

Дод ми𝔥иди ћәсүрүт. 

Шон ХУДОрә доруһо, 

Әри мүрдәш ћәзүрүт. 

723 

Јә бәндәίүм дәбуҝә, 

Ә нәфс гилиг дәбуҝә; 

Коврәί 𝔥әсму тов мидү, 

Дов𝔥о-корһо нә буҝә. 

724 

Јә бәндәίүм ҝоф шону, 

Соф нисдиҝә ҝоф шону; 

Гимәтдана гәίгулу 

Ә дүләстиш мофдону. 

725 

Јә бәндәίүм вәдиро, 

Ә тараф раст вәдиро. 

Хушә ниίәт нә бирә, 

Һич әз дәриш мәдиро. 

726 

Јә бәндәίүм зәрд ниίов, 

Ранҝ мәнҝә руί зәрд ниίов. 

Үшүг чумһо рафдәнкиш, 

Јә дәрjолуг дәрд миίов. 
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727 

Јә бәндәίүм вохурдә, 

Әίәки тә вохурдә; 

Огуίә ҝоф хәбәрәш 

𝔥әсәлбәндлү ки хурдә? 

728 

Јә бәндәίүм чәндборә, 

Дә𝔥но зәрә чәндборә, 

Толог-молог нә дорәш, 

Шүвәр әрчү шәнд ίорә? 

729 

Јә бәндәίүм тә нүшдә, 

Виҹдон әз ћүрш тә нүшдә; 

Кәрҝә хуно әз бугоз 

Дәрди-сәрә ки күшдә? 

730 

Јә бәндәίүм нисоху, 

Әшглү ҝирίә нисоху. 

Ә тәћноίә дүләвоз 

Мүшхүлотә мисоху. 

731 

Јә бәндәίүм кинә ҝүрд, 

Зәћәрбәндлү кинә ҝүрд. 

ХУДО ћүкγм дорәнкиш, 

Ә ҝуш хүшдә ки нә ҝүрд? 

732 

Јә бәндәίүм ҝировдош, 

Рәћм нә дори – ҝировдош. 

ХУДО дошдә 𝔥үмүрәш 

Ә гәд шори ҝиров нош. 
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733 

Јә бәндәίүм вәҝәрдо, 

Ов никәрә вәҝәрдо. 

Бәдә ховһо – хәίолһош 

Гисмәт ίәкиш нә ҝәрдо. 

734 

Јә бәндәίүм вәҝәрдо, 

Бәди ә бәд вәҝәрдо. 

Ә тур ҹә𝔥и офдорәш, 

Вирихдәίү нә ҝәрдо. 

735 

Јә бәндәίүм ки имбу, 

Зиргопози ки имбу? 

ћүршлүίә ов нә бирә, 

Шәх-шәхәίүш ни имбу. 

736 

Јә бәндәίүм гәләти, 

Сохдә бәгдә гәләти; 

Әз нумунәί ҹә𝔥мәтиш 

Бәхшjү имбу нә𝔥ләти. 

737 

Јә бәндәίүм поίундә, 

Ләрз ҹәндәҝә поίундә; 

Ә гәд вәрфи – гиләти 

Мүрүмә ки ҹоίундә? 

738 

Јә бәндәίүм нә бәрдәш, 

Әгүл сәрә нә бәрдәш; 

Мүшкүлә зәћм ән корә 

Нивәҝүрү ә ҝәрдәш. 
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739 

Јә бәндәίүм боҹлуни, 

𝔥иломҝәзи боҹлуни. 

Дүдунәίи зәндүһош, 

Ә чум ХУДО тоҹлуни. 

740 

Јә бәндәίүм вәҝири, 

Дәдәί һәр вәхт вәҝири. 

Јә нәчоглә бирәнки, 

Годоίүрәш мәҝири. 

741 

Јә бәндәίүм тобһорәш, 

Мүһбәтлү дор тобһорәш. 

Ә шәв шори – никиһо 

Сәҝлү мәлис гобһорәш. 

742 

Јә бәндәίүм тирочу, 

Ловош шәндә - тирочу. 

𝔥ошир сәркуш зәрәнки, 

Ҝофәш  ә фурм Тиро ҝу. 

743 

Јә бәндәίүм водорәш, 

Әз гәһр чунә водорәш; 

Пишоί мүрүм, күчә-күч, 

Нивәҝүрү годорәш. 

744 

Јә бәндәίүм ҹин фурмунд, 

Сәдиг вәрзунд, ҹин фурмунд. 

Мәрә хунош әз кон дүл 

Милләтхоһи ки бурбунд? 
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745 

Јә бәндәίүм мирасү, 

Кәί омбуру мирасү; 

Ә ћәсрәтә нәчогһо 

Һич пилкәίүш нирасү. 

746 

Јә бәндәίүм пәһлүни, 

Дорд әз синә - пәһлүни. 

Әри ίә руз вәрф рихдә, 

Вәхт ночогиш – мәһлүни. 

747 

Јә бәндәίүм ниίо бу, 

Шобот гити ниίо бу. 

Әз 𝔥әсүл һәр ҹувуриш 

ХУДО – мити биίо бу. 

748 

Јә бәндәίүм визори, 

Виҹдон әз нәфс визори. 

Әри ίә чүп хәрәби 

Зәћм ән ХУДОш һозори. 

749 

Јә бәндәίүм һә расди, 

Ҝофһоί Тиро һә расди. 

Синә зәрә, сәр мәкуф, 

Бәҝәм 𝔥үмүр варасди? 

750 

Јә бәндәίүм пәһлүни, 

Сәгри - әдәш пәһлүни. 

Әри чүклә ίә хубиш 

Рәћмһоί ХУДО дәһлүни. 
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751 

Јә бәндәίүм ә ҹоллод, 

Кор вомундҝә ә чоллод; 

Вәтән фурух бирәҝор, 

Ширп мофдону ә чол бод. 

752 

Јә бәндәίүм кәί оди, 

Инсонίәти кәί оди; 

Ундә ћисоб мисохи, 

Шорә дүлиш зиίоди. 

753 

Јә бәндәίүм чәнһорәш, 

Лула офдҝә чәнһорәш. 

Чумәчару сохуһо, 

Зу миίофу 𝔥әнкорәш. 

754 

Јә бәндәίүм нә𝔥әләт, 

Рихдҝәш гәргуш нә𝔥әләт; 

Әз бәл ХУДО ҝүрдәίи, 

Мәтәрс әз дин нә 𝔥әдәт. 

755 

Јә бәндәίүм мәίилдор, 

Назлүниҝәш мәίилдор; 

Әз үҝәίһо дәс кәндә, 

                                     Сугд биίо бу 𝔥әίилдор. 

756 

Јә бәндәίүм чиҝәрәк, 

Хурдә ә фурм чиҝәрәк; 

Ним-назукә шүгәмәш 

Говол сохдә чү ҝәрәк? 
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757 

Јә бәндәίүм соф дәку, 

Ә сәр софи – соф дәку. 

Ловһоί түрә гуҹундҝәш, 

Нәлоίиглү ҝоф мәҝу. 

758 

Јә бәндәίүм оголу, 

Рәћбәриҝәш – оголу, 

Номусу соф буһорәш, 

Ниίо сохи локолу. 

759 

Јә бәндәίүм руί бәди, 

Әз бируίә - руί бәди. 

ћүршһо фантан зәрәнкиш, 

Вәћшибәндә суί мәди. 

760 

Јә бәндәίүм һоволим, 

Ә ћол һилим-һоволим; 

Нә офдоҝә ίә динсүз, 

Нитав сохдә боворим. 

761 

Јә бәндәίүм нәһишдә, 

Виҹдон нәзник нәһишдә; 

Саламати Вәтәнәш 

Ә дүл киһо дәһишдә? 

762 

Јә бәндәίүм әз оди, 

Ҝоф бирәнки әз оди; 

Әз миллίонһоί 𝔥иломиш 

Номус духдәр зиίоди! 
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763 

Јә бәндәίүм би𝔥ори, 

Күк шәндәнки би𝔥ори; 

Ә чум таза одохлу 

Нум мәрдирәш нидори. 

764 

Јә бәндәίүм кинү лог, 

Ә сәнг сохдҝәш кинү лог; 

Ә пишоί һәр күлүнҝзән 

Сәрәш ә поί нинү дог. 

765 

Јә бәндәίүм мәίор тү, 

Рүћә ә ләћс мәίор тү. 

Ҹунә дорә дәгдәгәш, 

ХУДО бошҝу ә ίор тү. 

766 

Јә бәндәίүм тоί Миши, 

Давид – нибу тоί Миши. 

Оммо ћүрмәт һәрдүшү 

Әри ҹувур – соίмиши. 

767 

Јә бәндәίүм кинорә, 

Јә сәһнә тан - кинорә. 

Әри ниίәт бәхилиш 

Ҹунә ә хун ки норә? 

768 

Јә бәндәίүм кәί рүћ кәнд, 

Әз ковнәίү кәί рүћ кәнд; 

Бәхтү сиίә бирәнкиш, 

Ә ћол шикәст чү рүхшәнд? 
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769 

Јә бәндәίүм ә чән бәд, 

Сәр дәнорә ә чән бәд; 

Дәсү ә хун дәбуһош, 

Гисмәт нибу ә ҹәннәт. 

770 

Јә бәндәίүм нә бирә, 

Думон 𝔥әсму нә бирә; 

Ә хүшҝә хок ћәсрәтиш 

Бәҝәм иштоһ дәбирә? 

771 

Јә бәндәίүм нә ҝүрдә, 

Ίә миҹ инсоф нә ҝүрдә; 

Нәфс косибә пәίмундә, 

Бәҝәм дәвләт вәҝүрдә? 

772 

Јә бәндәίүм бирәнки, 

Дәсү дәрә бирәнки. 

Әз дорһо, һәм әз тохһо 

Мүћтоҹ нибу чирәнки. 

773 

Јә бәндәίүм ниҝүрү, 

Садан ίәхән ниҝирү. 

Рәћ нәфәсә бәсдүһо 

ћүлчүгүрә миҝирү. 

774 

Јә бәндәίүм нибәрγ, 

Надан ҹунә нибәрү. 

Чәнд сал воίә сохдиһо 

ћәсрәтүрә мибәрү. 
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775 

Јә бәндәίүм дәбисдо, 

Ә гәд ҹундур дәбисдо. 

Күһнәһорә дурриҝәш, 

Тазаһорә нә висдо. 

776 

Јә бәндәίүм вурухунд, 

Бирәί хәлгә вурухунд. 

Дәсү бухов дирәнкиш, 

Дигләί 𝔥әрсә зу рухунд. 

777 

Јә бәндәίүм вәдәкүрд, 

Мәнҝә әз нәфс вәдәкүрд. 

Әри торә зулмәтиш 

Сад воίәрә ки вәҝүрд? 

778 

Јә бәндәίүм бәхт миίов, 

Ә вәхтәвоз бәхт миίов. 

Сади бисдә ҝирошдҝәш, 

Әри мүрүм ҹәћт ниίов. 

779 

Јә бәндәίүм әхирү, 

Хәспуш нисдҝә әхирү; 

Чубонлүίә шор бирә, 

Зиίод имбу нәхирү. 

780 

Јә бәндәίүм диίору, 

Бәрг дорәнки диίору; 

Әри косиб-кусибиш 

Хушбәхтирә миίору. 
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781 

Јә бәндәίүм ә дури, 

Асдараһо ә дури. 

Јә мәсләћәт бирәнкиш, 

Бәһәм бәсдә, нибури. 

782 

Јә бәндәίүм хиники, 

Әз вәрф ҹусдә - хиники. 

Човгуниш дүл рундәнки, 

Әз бәдә руз чү ники? 

783 

Јә бәндәίүм нәбуҝәш, 

Ләпә сүрхлү нәбуҝәш; 

Чорәбәндә гәрәбәч 

Сәхт нивиҹи гобугәш. 

784 

Јә бәндәίүм онҝурә, 

                                     Дирә дәһәм онҝурә; 

Ә мүрүмә вә𝔥дәһош 

Никәши нум ән гурә. 

785 

Јә бәндәίүм ә сә𝔥әр, 

Нифрәт сохдә ә сә𝔥әр; 

Нун-мүнүкә хурдәрәш, 

Сәс лов мәсох ә шәһәр. 

786 

Јә бәндәίүм синәсов, 

Әшглү бирә синәсов. 

Әз ҝурундә дәрд сәнгиш 

Ниίо бошу синә сов. 
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787 

Јә бәндәίүм нивәрзү, 

Мәнҝ ә офто нивәрзү. 

Би𝔥овунә хоримуш 

Әрчү биίо һә ләрзү? 

788 

Јә бәндәίүм мүрдәшир, 

Ҹин дәдәίи – мүрдәшир. 

Ҝулләί овчиш вохурдҝә, 

Чү мисоху мүрдә шир? 

789 

Јә бәндәίүм кутиҝә, 

Рүхшәнд мәсох – кутиҝә. 

Ә дәс тәвәр нә ҝүрдәш, 

Нәхшә ниди кубикә. 

790 

Јә бәндәίүм рәћбәри, 

Дә𝔥но ә фурм рәћбәри. 

Зулумә дәрд бирәнкиш, 

Биίо һә ә рәћ бәри. 

791 

Јә бәндәίүм чүләкон, 

ћол зулуми чүләкон. 

Имид бовор нә бирәш, 

Јәсир миίлү дүлә - кон. 

791 

Јә бәндәίүм дәсҝирә, 

Хүшдәлү хоί дәсҝирә. 

Нобҝә хосдә хәрәби, 

Воίә мәҝи сәрзирә. 
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793 

Јә бәндәίүм бәдисүз, 

Ҹунә ниди бәдисүз. 

Јә руз ә чум нә дирәш, 

Чү мисохум мә түсүз. 

794 

Јә бәндәίүм ниворов, 

Виҹдон ә нәфс ниворов. 

Хунхур ћәзүр омоҝәш, 

Ә чорәίмә ки моров? 

795 

Јә бәндәίүм тә мүрдә, 

Гувот поίһо тә мүрдә. 

Сади бисдиш зүһүсдҝә, 

Рәћ говрәрә ки ҝүрдә? 

796 

Јә бәндәίүм тәвәсәр, 

Хуш зүһүсдҝә тәвәсәр; 

Јә руз ә 𝔥әҹәләвош 

Ки тоί бирә сәрәсәр?  

797 

Јә бәндәίүм гәфәсә, 

Гуш нә вино гәфәсә. 

𝔥әсму зәћәр рихдәнкиш, 

Чүтам кәшүм нәфәсә? 

798 

Јә бәндәίүм чуммәрә, 

Ә тор дорум чуммәрә. 

Шоһирбәнд күч бирәнкиш, 

Ки микәшү нуммәрә? 
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799 

Јә бәндәίүм миҝәшдү, 

ћомбол шәлә миҝәшдү. 

Сүрхә рәћми нә бирәш, 

Чумтү мәрә ниҝәшдү. 

800 

Јә бәндәίүм вәнорәм, 

Кипәрә боҹ вәнорәм. 

Пирә - оһил һисдүмҝәш, 

Әз дәс гилинҹ нә норәм. 

801 

Јә бәндәίүм овә шән, 

Ә рәћ никиш овә шән. 

Зулмә тәхсир хүшдәрәш 

Ә сәр ίәкиш мәвошән. 

802 

Јә бәндәίүм воҝошдә, 

Сәргуз пәшму воҝошдә. 

Бор-бәһәрә нә дирәш, 

Дор чинорә ки кошдә? 

803 

Јә бәндәίүм һовоίи, 

Әз мүфтәίә һовоίи; 

Ҹун ширини ҝуфдирә, 

Һә зиһисдә мивоίи. 

804 

Јә бәндәίүм дәҝәшдә, 

Ә ов ҹилит дәҝәшдә. 

Әри воһнәί ҹун согиш 

Поί бирәћнә ки ҝәшдә? 
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805 

Јә бәндәίүм гәрд мәрәш, 

ХУДО нә бәрд гәрд мәрәш. 

Ә ночоги офдорә, 

Чүтам кәшүм дәрд мәрәш? 

806 

Јә бәндәίүм гәрәз ләрз, 

Ночогини гәрәз ләрз. 

Амбара фурс һә доҝәш, 

Ә зир кипә чү тәрс-мәрс? 

807 

Јә бәндәίүм нивәрзү, 

Әлчәг ә рәћм нивәрзү. 

Јә мучәкәш дирәнки, 

Ворворибәнд миләрзү. 

808 

Јә бәндәίүм һәдәр ди, 

Нәбу 𝔥әрсә һәдәр ди. 

Әри бәдә ћүкм ХУДОш 

Һәр инсонә ίә гәрди. 

809 

Јә бәндәίүм сухундә, 

Бүхтү дүлә сухундә. 

Чумһорә сәхд нә бәсдәш, 

Торикә ки рухундә? 

810 

Јә бәндәίүм нимуни, 

Сәћиб чорә нимуни. 

Әз ίә гәргуш Дәдәίиш 

Әз дүл ворә мимуни. 
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811 

Јә бәндәίүм хусундә, 

Тә 𝔥әίилә хусундә; 

Сугдә дәдәί бисдоҝәш, 

Дүлә нибу пусундә. 

812 

Јә бәндәίүм домундә, 

Ә чүк-чүки домундә; 

Тә дүлдинҹи винирә, 

Ә тү нитам вомундә. 

813 

Јә бәндәίүм вәбәрдә, 

Тә рүћә тик вәбәрдә; 

Ҝиснәлүίә хок хориш 

Сәр-тәнә ҹиҝ фубәрдә. 

814 

Јә бәндәίүм нишγнү, 

Тәлћә ҝофә нишγнү. 

ћәрәмзәдә буһо кар 

Әнҹәг софә мишγнү. 

815 

Јә бәндәίүм ниҝγрү, 

Дузә дурҝун ниҝγрү. 

Шүвәр имид дорәнки, 

Зән әз зувун миҝγрү. 

816 

Јә бәндәίүм ниίорут, 

Сугдһо нолә ниίорут. 

Лүҝүлүίә үҝәίһош 

Әнҹәг болә миίорут. 
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817 

Јә бәндәίүм ә ҝәшдү, 

Чум норәнки ә ҝәшдү; 

Ә мәнҝәнә офдоҝәш, 

Дузкор шоһид ниҝәшдү. 

818 

Јә бәндәίүм годорә, 

Тә вәҝүрдә годорә; 

Сәр-сәлүҝи ћүрш зәрә, 

Чунәрәш ки водорә? 

819 

Јә бәндәίүм гинәмиш, 

Әз мәћтәли гинәмиш; 

𝔥әрисирә нә зәрә, 

Биίо сохи синәмиш. 

820 

Јә бәндәίүм 𝔥ор түрәш, 

Ә нәфс вәίил 𝔥ор түрәш. 

Тә саίл – воруш поίисдә, 

Ә гәнәт дор ίор түрәш. 

821 

Јә бәндәίүм ниίо бу, 

Тәлћә ховиш ниίо бу. 

𝔥ов-𝔥иίовә зәрәҝор, 

ћәл-ћәловиш биίо бу. 

822 

Јә бәндәίүм ниҝуίут, 

Шура – хилов ниҝуίут. 

Софә хушбуί нә дүһо 

Ҝүләш – ҝиίов миҝуίут. 
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823 

Јә бәндәίүм гуз мибу, 

Кәмәр хүрдлүш гуз мибу. 

Әз хәрәбә вәзиίәт 

Әгүлмәндәш руз нибу. 

824 

Јә бәндәίүм дүл мидү, 

Дәдәί кукә дүл мидү. 

Әз тә𝔥әди сохдәίиш, 

Арзу вәхтсүз ҝүл нидү. 

825 

Јә бәндәίүм бурҹлуни, 

Косиб дәрдә бурҹлуни. 

𝔥ошир буһо бәίнәдәм 

Әз магнитиш ҝуҹлуни. 

826 

Јә бәндәίүм нә висдо, 

Кәί ки, чорә нә висдо; 

Әз гәрхунди ҹун дорәш, 

ћәләҹиҝәр ки бисдо? 

827 

Јә бәндәίүм бәћс норә, 

Вәрф нә воруш бәћс норә. 

Һәрчү дәҝиш нә бирәш, 

𝔥илом довом нәс дорә. 

828 

Јә бәндәίүм бинәрәш, 

Шәрәфлү дор бинәрәш. 

Ә зир тәпик бәдхоһһо 

Мәίду мәсох синәрәш. 
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829 

Јә бәндәίүм 𝔥ор нидү, 

Мурдалахур 𝔥ор нидү. 

Оводуίә һәр хунәш 

Зиндәҝунә шор мидү. 

830 

Јә бәндәίүм пир дирә, 

Ҹовонирә пир дирә; 

Сәкунәίи ҝүрдә вәхт, 

Әгүл сәриш вир бирә. 

831 

Јә бәндәίүм тикәί нун, 

Бирә ҹиҝә тикәί нун; 

Оводини сәр-тәнәш 

Ә фурм луҝу мәвәкун. 

832 

Јә бәндәίүм шәрдоруш, 

ћүҹәт дошдҝә шәрдоруш; 

Әз сабурһоί ән ХУДО 

Овонд имбу һәр коруш. 

833 

Јә бәндәίүм михоίут, 

Кәί әз дүлиш михоίут; 

Әз соворә 𝔥әίилһо 

Марчлүίә моч нихоίут. 

834 

Јә бәндәίүм нидаров, 

Дуз ә гәрбол нидаров. 

Бәдлү буһо 𝔥әίнәрә𝔥 

Рузиш ә чол мидаров. 
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835 

Јә бәндәίүм һәм овом, 

Һәм әгүлмәнд, һәм овом. 

Күч имбошут әз дγнjо, 

Ә фурм ћово, нә Одом. 

836 

Јә бәндәίүм бикору, 

Гәм рухундҝә бикору; 

Бәһәрсүзә һәр дорә 

Богбон ә бог никору. 

837 

Јә бәндәίүм ίара хуш, 

Һич вәхт нибу – ίара хуш. 

Апаратү дәриҝәш, 

Бәдбәхт имбу кара ҝуш. 

838 

Јә бәндәίүм ә нун, ов, 

ћәсрәтиҝә ә нун, ов; 

Ә вәхт зомон оһилиш 

Ә гәтрәίи мидаров. 

839 

Јә бәндәίүм гәним бу, 

Кәί хурдәίү гәним бу; 

Пирә кафтар бисдоҝәш, 

Хубә оду ни имбу. 

840 

Јә бәндәίүм нибәрүт, 

Годо-гурбу нибәрүт. 

Кәрә-𝔥әсәл хурдутҝәш, 

Әри һәммә зибәрүт. 
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841 

Јә бәндәίүм бүҝүрү, 

Дустһоίиҝәш бүҝүрү; 

Мә𝔥әносүз буһо ҝоф 

Ә ҝуш ҹиҝәш ниҝүрү. 

842 

Јә бәндәίүм ҹусдә гәм, 

Тә торикә ҹусдә гәм; 

Шорлубәнди зиндәҝун 

Үшүг чумһо нисд бәҝәм?  

843 

Јә бәндәίүм тәвәгги, 

Сохдә бәгдә тәвәгги; 

Јә 𝔥әмәләш, хγрдәлγ, 

Чәнд сәίәги әз һәгги. 

844 

Јә бәндәίүм чү ҹару, 

Муҹуҹирә чү ҹару? 

Дәгмә ҹигир дорәнкиш, 

Раби әз дин ничару. 

845 

Јә бәндәίүм нә дирә, 

Ә чум хүшдә нә дирә; 

Әз ћүвсәлә чат зәрәш, 

Ә кәс мәрих бәдирә. 

846 

Јә бәндәίүм муί дәнү, 

Пәмбә нисдҝәш муί дәнү; 

Ә гәриш ίос дәбуһо 

Хәндәί шорәш низәнү. 
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847 

Јә бәндәίүм вәс бирә, 

Овһоί дәрίоһ вәс бирә. 

Әз зиίодә дүләсти 

Әгүләш ћол нәс бирә. 

848 

Јә бәндәίүм гилизлү, 

Ловһо бирә гилизлү. 

Хосиίәтүш һич мәћәл 

Һич нә ҝәрдо гәлизлү. 

849 

Јә бәндәίүм нә вино, 

Ҹовон зулум нә вино. 

Рүћ әз бәдән рафданкиш, 

Тазаίүрә ки мино? 

850 

Јә бәндәίүм ә ҝүрүш, 

ћәсрәт мундҝә ә ҝүрүш; 

Бирәћнәίә ҹибиҝә 

Бим-буш имбу бүҝүрүш. 

851 

Јә бәндәίүм әхирәш, 

Нәс дирәҝә әхирәш; 

Јә хушә руз ән васал 

Ә бод мидү нәхирәш. 

852 

Јә бәндәίүм руί нидү, 

Зәћми - рәћмә руί нидү. 

Ҹиҹилибод возиίүш  –  

Бәдбәхтирә суί мидү. 
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853 

Јә бәндәίүм и ҹунмәш, 

Нүкәртүни и ҹунмәш. 

Гәjмог ловтү нә бирә, 

Ширин нибу зувунмәш. 

854 

Јә бәндәίүм ә һәд бәрг, 

Сәрвор имбу ә һәд бәрг. 

Гәлпә дүлү буһорәш, 

Ҹиҝә нибу ә гәд хәлг. 

855 

Јә бәндәίүм дәри тү, 

Кәί ки, ә дүл дәри тү; 

Кәпик-гуруш хүшдәрәш 

Гурбу мидү әри тү. 

856 

Јә бәндәίүм нидаров, 

𝔥овун ә һәгг нидаров. 

Тәгсир ίә кор нә бирәш, 

Сәрjγ ә чәрх мидаров. 

857 

Јә бәндәίүм докошдә, 

Ә рачи чум докошдә; 

Ә сипири ән муίһош 

Сиίәһи нәс воҝошдә. 

858 

Јә бәндәίүм мидору, 

Кәί гәрәзә мидору; 

Әз 𝔥әдәти гәдимһо 

Әлчәг бәди миίору. 

 

 

                153 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

859 

Јә бәндәίүм нә дирә, 

Нур үшүгә нә дирә; 

Могбулмәндә бикеίфһо 

Ә дәрд сә𝔥әр дәбирә. 

860 

Јә бәндәίүм дир омо, 

Кәί севмиши дир омо; 

Гублуίә дәрд ночогиш 

Әрчү ә дүл диромо? 

861 

Јә бәндәίүм тә рихдә, 

Әрәг үлүҝ тә рихдә; 

Әри синә хүшҝ бирәш, 

Зурлу нибу вирихдә. 

862 

Јә бәндәίүм 𝔥әмәлиш, 

Вәди нисдҝә 𝔥әмәлиш; 

Әри хурдә, руз-бәруз, 

Дәрмулүни 𝔥әсәлиш. 

863 

Јә бәндәίүм зәрәҝор, 

Ә дүл ίара зәрәҝор, -  

Гәтрәjиҝә әри ҹун, 

Чорә сохдә, сәрә дор. 

864 

Јә бәндәίүм хәбәрбәр, 

Бүхтүниҝә – хәбәрбәр; 

Әз овозә дур бирә, 

Килит вәни ә дәр шәр. 
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865 

Јә бәндәίүм 𝔥әрслүни, 

Кәί ки, чумһо 𝔥әрслүни; 

Бәдрафдарә кәләтә 

Әз дүшмәниш тәрслүни. 

866 

Јә бәндәίүм дивини, 

Гувот кәί ки, - дивини. 

Хиίә сәрраст бирәнки, 

Кәмәргузиш нивини. 

867 

Јә бәндәίүм чәнәхлү, 

Хәми бирә - чәнәхлү. 

Сад дә𝔥әмә хосдиҝәш, 

Әз нун нибу тәмәћлү. 

868 

Јә бәндәίүм силисү, 

Шорлуниҝә силисү; 

Воруш нәίов ҝуфдирә, 

Кун ләгәрәш милисү. 

869 

Јә бәндәίнм чү хурдҝә, 

Вәрәхшиҝә - чү хурдҝә; 

Соί-ћисобу нә буһо, 

𝔥әзоб мүίнү – чухутҝә. 

870 

Јә бәндәίүм кәширә, 

Дордһо ҹунә кәширә. 

Чумһо ә хов рафданкиш, 

Мидәшәни ћәширә? 
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871 

Јә бәндәίүм ә хош тү, 

Нә омоҝәш ә хош тү; 

Әри зиндә мундиһош 

Говрәвәкә нә бош тү. 

872 

Јә бәндәίнм сифирһо, 

Гәл виниҝә сифирһо; 

Әз буш рафда-оморәш, 

𝔥ошир ни имбу сифро. 

873 

Јә бәндәίүм гәләчә, 

Гәдимлүни гәләчә. 

Әз миһ ән ίор мүрдәнкиш, 

Гуҹог әҹә, гәл әҹә? 

874 

Јә бәндәίүм әз дингил, 

Дәвә нибу әз дингил. 

Әз пәлүίә ҹәләгһош 

Хурма нидү дор ҹингил. 

875 

Јә бәндәίүм әз ох тү, 

Дүл параίи әз ох тү. 

Сәрә ә сәнг зәриҝәш, 

Сугд ни имбу әз лох тү. 

876 

Јә бәндәίүм дәбош тү, 

Ә бим Вәтән дәбош тү. 

Әз гәд дов𝔥о вирихдә, 

Дезертириш мәбош тү. 
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877 

Јә бәндәίүм ниίо бу, 

Тәмәћ гоглу ниίо бу. 

ћәίот-боҹәί мәћәләш 

Јарашуглу биίо бу. 

878 

Јә бәндәίүм ίә дәрди, 

Тумов ҝүрдәш ίә дәрди. 

Әхи ночог нә бирәш, 

Хокһо кирә фубәрди? 

879 

Јә бәндәίүм нидиров, 

Кәί ә мүгүр ни диров. 

ћәрим буһо абасиш 

Әз ҝүләлә мәдиров. 

880 

Јә бәндәίүм тазарәш, 

Ә парс дорә тазарәш; 

Һәрбоί ә чум винирә, 

Горнә мәхун расарәш. 

881 

Јә бәндәίүм миләрзү, 

ћәләҹиҝәр миләрзү. 

Лобут ҝγίи бирәнкиш, 

Һич ә чүпиш нивәрзү. 

882 

Јә бәндәίүм бим ҝофу, 

Рүћ парундҝәш бим ҝофу; 

Мүһбәтлүίә дәсһоίмә 

Бәндһоί муίәш имбофу. 
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863 

Јә бәндәίүм тә бирә, 

Гәрәвош ίор тә бирә; 

Ә гәриш хун дүшиҝә, 

Дод мүһбәтә ки дирә? 

884 

Јә бәндәίүм әз бинә, 

Ов нисдиҝә әз бинә; 

Әрәг тәнә рухундә, 

Хүшҝ мәбош чүн әнҹинә. 

885 

Јә бәндәίүм дирәни, 

Кәί ки гәзәб дирәни; 

Аташлүίә кусовһо 

Хокистәриш бирәни. 

886 

Јә бәндәίүм әз бәҝиш, 

Руί вәҝүрдә әз бәҝиш; 

Ә сәр косиб-кусубһо 

Гудуз мәбош чүн сәҝиш. 

887 

Јә бәндәίнм воί бәдиш, 

Әз дуст рихдҝә воί бәдиш, 

Әз һүндүри фушәндә, 

Бәгдә ә зир поί мәшиш. 

888 

Јә бәндәίүм ә тәкиш, 

Дә𝔥әм нәдә ә тәкиш. 

Ховур-ћәрмәћ бирәнки, 

Кәләк мәίо ә ίәкиш. 
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889 

Јә бәндәίүм тиҹ имбу, 

Јәҝә зәрә - тиҹ имбу. 

Јәзуги тү нә бирәш, 

Рәћмиίәти һич имбу. 

890 

Јә бәндәίүм ίә рузиш, 

Тә ҝирошдә ίә рузиш; 

Јарашуги хунәһо 

Биίо бошу 𝔥әрүсиш. 

891 

Јә бәндәίүм бәдмунәш, 

Руί дорәнки бәдмунәш; 

Әз пәнҹәί дәс шәриһо 

Бәрбод имбу гәд хунәш. 

892 

Јә бәндәίүм рәћоίут, 

Кәί әз вићдә рәћоίут; 

Диралүίә гәһриһош 

Боришмиши михоίут. 

893 

Јә бәндәίүм мәћтәлүш, 

Мићтиίори - мәћтәлүш. 

Әз биһәгги кут нүшдә, 

Бәҝәм бүсти - ћәίкәлүш? 

894 

Јә бәндәίүм ҹурлγрә, 

Гәнд ниҝуίут ҹурлγрә. 

Сабурә пуч дирәнкиш, 

Ә мих мәнγт сурлγрә. 
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895 

Јә бәндәίүм ә миннәт, 

Домундиҝәш ә миннәт; 

Гәнәт рγћтγ нә бирә, 

Пар низәнү ә ҹәннәт. 

896 

Јә бәндәίүм ки мүнү, 

Гилинҹ дәсә ки мүнү; 

Нә дүширә зиндәҝун, 

Дә𝔥әм рузәш нивүнү. 

897 

Јә бәндәίүм һоί бәмүш, 

Әз зилиҝә һоί бәмүш; 

Сәίрәк дирә хәндәрә, 

Зиίод имбу соί гәмүш. 

898 

Јә бәндәίүм судумә, 

Ки мотову судумә? 

Хосдәҝориш чәрх мγдγ, 

Ә фурм вози – думдумә. 

899 

Јә бәндәίүм вәчи, бәрд, 

Шоһвор ҝофә вәчи, бәрд. 

Ҝуш хәбәрсүз мундәίиш, 

Губә ә дүл дәчи дәрд. 

900 

Јә бәндәίүм хор нидү, 

Тәћноίә сәс хор нидү. 

Ҝуҹлуίә әшг бирәнкиш, 

Ҝоф-ҝәләҹһо шор мидү. 
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901 

Јә бәндәίүм ә дәр тү, 

Әлчи миίов ә дәр тү. 

Шорә хәбәр шинирә, 

Чәрх мидарам ә сәр тү. 

902 

Јә бәндәίүм нә ҝәрдо, 

Хәто – болә нә ҝәрдо. 

Әз шор зәрә хәндәһош, 

Ә ловһоί тү вәҝәрдо. 

903 

Јә бәндәίүм ә бәл тү, 

Пәлү бирәм ә бәл тү. 

Митиίирә тоҹ дирә, 

𝔥әίил ҝирош ә гәл тү. 

904 

Јә бәндәίүм ә сини, 

Хунчә дәчи ә сини. 

Хушбәхтирә нә дирә, 

Дод дә𝔥әмә нивини. 

905 

Јә бәндәίүм мараίу, 

𝔥әрүс рачлү мараίү. 

Шәклүίә кор нә дирә, 

Сәҝ ән хунәш ниравγ. 

906 

Јә бәндәίүм пәрдүрәш, 

Хүшҝ зәрәнүт пәрдүрәш. 

Һинормәндлү нә бирә, 

Нитам куфтә дәр түрәш. 
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907 

Јә бәндәίүм ов ниίов, 

Әз хүшҝә әрх ов ниίов. 

Ә мәнҝәнә  домундәм, 

Чумә чүларз хов миίов? 

908 

Јә бәндәίүм ҝоф нибу, 

Кор нә бирә, ҝоф нибу. 

Зимиләрзһо ләрзундҝәш, 

Хостәί дүшмә соф нибу. 

909 

Јә бәндәίүм суί бәди, 

Мүрүмлүни суί бәди. 

𝔥илом сәр-зир бисдоҝәш, 

Һәр ίәтәнә руί мәди. 

910 

Јә бәндәίүм низәнүт, 

Ә нун тәпик низәнүт. 

Әз тәрс ХУДО һәмишә 

Воj кәпикә мизәнүт. 

911 

Јә бәндәίүм гәндиләш, 

Ә шанс минүт гәндиләш. 

Әгүлмәндә оһилмәнд 

Әз сәр нинү мәндиләш. 

912 

Јә бәндәίүм гәһрирәш, 

Әз ίортү шән гәһрирәш. 

Әз бирәίи хубтә чү? 

ХУДО зәно гәһтирәш! 
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913 

Јә бәндәίүм ә зуриш, 

Ҹәћти мәсох ә зуриш. 

Ҹун соги тү нә бирә, 

Бәһәр нидү сабуриш. 

914 

Јә бәндәίнм воίисдә, 

Ворә 𝔥ошир воίисдә. 

Ә фурм 𝔥әίил митани 

Ә додолиш поίисдә. 

915 

Јә бәндәίнм бушә сәр, 

Дәрдсүз бирә бушә сәр. 

Сәхт зиһимлү буһорәш 

Талан сохдә гушә зәр. 

917 

Јә бәндәίүм визнәίи, 

Сәр ҝүрдәнки визнәίи; 

Әз бићоли вәчвәчиш 

𝔥әҹәл ҹуни – ҝиснәίи. 

918 

Јә бәндәίүм гит зәрә, 

Инфаркт ән дүл гит зәрә. 

Кәίфү сазлү бошуһош 

Әз согломи фит зәрә. 
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919 

Јә бәндәίнм пичә ћәл, 

Аташ сохдҝә пичә ћәл; 

Мүрүмәлү хүсүһош, 

Хәбәр нитов һич мәћәл. 

920 

Јә бәндәίүм кәрҝолу, 

Зүлглү имбу кәрҝолу. 

Лапаткалү кор сохдҝәш, 

Сүрхлү нибу һәр чолу. 

921 

Јә бәндәίүм ҹиролу, 

Тә руз дирә ҹиролу; 

Ә зир поίһо мофдону, 

Ҹибу нисдҝә ҝиролу. 

922 

Јә бәндәίүм ләгирә, 

𝔥әдәт мәҝи ләгирә. 

Нимәшүгәм хуруһо, 

Нидору нум бәҝирә. 

923 

Јә бәндәίнм тәћсирә, 

Нәмишмунһо тәћсирә. 

Софо һово хоίуһош 

Биίо шәнү нәћсирә. 

924 

Јә бәндәίүм ҝазураш, 

Ҝүл хундәнки ҝазурәш; 

Гәрәгәтрәί ән шори 

Ә хок кошдә сабурәш. 
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925 

Јә бәндәίүм дара-бара, 

Динҹи нидү дара-бара. 

Һозор тәрси мүрүм доҝәш, 

Әз риз хүшдә мәвадара. 

926 

Јә бәндәίүм тә варафда, 

Ә дүш ћүрмәт тә варафда; 

Шәлә-күлә вәчириҝәш, 

Рәћсүз ә ҹоί нитаί рафдә. 

927 

Јә бәндәίүм гәрг ниίо бу, 

Зиһим тиҹи гәрг ниίо бу. 

Рәћбәрίәти әри сохдә, 

Сүрхә талант бәрг биίо бу. 

928 

Јә бәндәίүм ләћлүί вошҝу, 

Гәзәб доҝәш ләћлүί вошҝу; 

Ә мәћәләί гуншиίәти 

Дә𝔥әм динҹи мәћлү бошҝу. 

929 

Јә бәндәίүм тиҹ вәҝәрдо, 

Пәшмуίәти тиҹ вәҝәрдо. 

Јәтим-мунһоj ίәсирίәтиш 

Гисмәт 𝔥әjил һич нә ҝәрдо. 

930 

Јә бәндәίүм биίо боши, 

𝔥әрүс сүрхи биίо боши. 

Руίә ҝузҝи фәм сохдәнкиш, 

Бирач илхи ниίо боши. 
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931 

Јә бәндәίүм ίәрәг ләгиш, 

Тиҹ нибуру ίәрәг ләгиш. 

Синә куфтә, сәр зәрәнки, 

Ҝоф нидору ίә ләгләгиш. 

932 

Јә бәндәίүм нибу ҹунәш, 

Соги алмаз нибу ҹунәш. 

Зән-шүвәрлү муί кәндәнки, 

Бәрәкәтсүз имбу хунәш. 

933 

Јә бәндәίүм нитав дәрә, 

Нәфс иштоһә нитав дәрә. 

Ә сиίәίи домунуһош 

ћәсрәт товә митав зәрә. 

934 

Јә бәндәίүм гәлпә мирав, 

Әз базуί дүл гәлпә мирав. 

Ҝоф лә𝔥әрә ҹогундәнкиш, 

Сүрхә кәлмә ћәлтә нирав. 

935 

Јә бәндәίүм ән кәίбәҹәр, 

Әз догвәни ән кәίбәҹәр; 

Мити – мүхшүл бирәҝорһош 

Рүћ микәнүт әз 𝔥әίбәҹәр. 

936 

Јә бәндәίүм нубохуни. 

Әз гәләтһоί нубохуни; 

Тухтәмишә ҝоф ҝуфдирә, 

Дәр ҹәннәтәш нивокуни. 
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937 

Јә бәндәίүм нитав буруш, 

𝔥әίб хунәрә нитав буруш. 

Күчмишә дог ҹун бәрдәнки, 

Сурр дошдәрә митав гуруш. 

938 

Јә бәндәίүм бүл низәнүт, 

Сәнгәлугә бүл низәнүт. 

Әгүлмәндә ҹовонһорәш 

Ә тәхт тоҹи һүл мизәнүт. 

939 

Јә бәндәίүм ә воί нидүт, 

Јос ҝирίәрә ә воί нидүт. 

Зурбаίә кор ћүҹәтлүһош 

Нимәί ҹунә ә зоί мидүт. 

940 

Јә бәндәίүм нәс һәнҹирә, 

Нәфс зәћәрә нәс һәнҹирә. 

Ә зир судум дошдәҝорәш, 

Ә гәсдәвоз дәс вәнҹирә. 

941 

Јә бәндәίүм ћәл имбу вәхт, 

Әз диг-диги ћәл имбу вәхт. 

Һозор тубо бурбундиҝәш, 

Әз һовоίи ҹәзб нибу бәхт. 

942 

Јә бәндәίүм ҹиро ҝәрдо, 

Болә әз ҹун ҹиро ҝәрдо. 

Хушбәхтирә әри офдәш, 

Әнҹәг рәћһоί Тиро ҝәрдо! 
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943 

Јә бәндәίүм биίо бошу, 

Виҹдон әз шон биίо бошу. 

𝔥әрәбәрә кәширәнкиш, 

Инсон - ћәίвон ниίо бошу. 

944 

Јә бәндәίүм ә кон хүшдә, 

Јод нә равҝу ә кон хүшдә. 

Офтолүίә шоһириҝә 

Товә нитав зомон күшдә? 

945 

Јә бәндәίүм шорһоί согәш, 

Ҹә𝔥мәтлү тан шорһоί согәш. 

Хәлг әз бәһәр нә хурдәнки, 

Әрчү корум дорһоί богәш? 

946 

Јә бәндәίүм васал бүҝүр, 

Дуст – ошнәίи васал бүҝүр. 

Гәзонҹсүзә вәхт зомонәш 

Ҹәләг мәсох ә сал 𝔥үмүр. 

947 

Јә бәндәίүм әз суррһо ҝәшд, 

Таза гγчә әз суррһо ҝәшд. 

Хәίолһорә гәрбол зәрәш, 

Әз суί ХУДО ә дур мәҝәшд. 

948 

Јә бәндәίүм ә күл мәшән, 

Тум сабурәш ә күл мәшән. 

Шәрик бирә ә ҝуҹ әгүл, 

Нум ХУДОрәш ә дүл дәшән! 
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949 

Јә бәндәίнм ίәҝә зәҝәш, 

Бәш зувунә ίәҝә зәҝәш; 

ћүрш ән филә вокундәнки, 

Нитав күшдә ίә мәҝәзәш. 

950 

Јә бәндәίүм нитам дирә, 

Гәтрәбәндә нитам дирә. 

Асдарара нә офдәнкиш, 

Бәхтә чүтам митам чирә? 

951 

Јә бәндәίүм ә һоί сиίә, 

Үшүг миίов ә һоί сиίә. 

Пирә күдүш бирә вә𝔥дә, 

Ә хош ίәкиш ниίоί диίә. 

952 

Јә бәндәίүм губиш мибу, 

Биһәггә кор губиш мибу. 

Хәләф сүрхи бирәҝорһо 

Әри һәммә хубиш нибу. 

953 

Јә бәндәίүм һә нипоίи, 

Ә сәр аташ һә нипоίи. 

Ә ίә русму вомунуһош 

Зиндәлүίә ίә митоίи. 

954 

Јә бәндәίүм һәр чәнәчи, 

𝔥әрә нидү һәр чәнәчи. 

𝔥әдәтлүίә ҝәшдәίирәш 

Тәрҝ сохуһо зәнһо әҹи? 
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955 

Јә бәндәίүм Тиро ҝүрдә, 

Шәвиш-рузиш Тиро ҝүрдә; 

Одлумәндә 𝔥ошириҝәш 

Әз һәгг нибу ҹиро мүрдә. 

956 

Јә бәндәίүм пәртлү мундә, 

Ә пишоί һәгг пәртлү мундә; 

Әз ХУДОίи бирә ҹиҝәш, 

Хγкγмә ки шәртлү хундә? 

957 

Јә бәндәίнм доглом ҹурав, 

Су нә ҝүрдә доглом ҹурав; 

Ә нәкуми ҹунә дүһош, 

Рәћ ҹәннәтә соглом мурав. 

958 

Јә бәндәίүм ҝиләίлүнүм, 

Әз ҝоф-ҝәләҹ ҝиләίлүнүм. 

Мәҹнун сәрә ә сәнг зәҝәш, 

Ки муҝуίу - биләίлинүм? 

959 

Јә бәндәίүм нәрасирә, 

Ә сад, нә бисд нәрасирә; 

Ҹә𝔥м суррһорә гәрбол зәрә, 

Возирә ки вәрасирә? 

960 

Јә бәндәίүм тубо нибу, 

Шәфтә поίә тубо нибу. 

𝔥әίбәҹәри сәнгә руίәш 

Хокундәҝор – ХУДО мибу. 
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961 

Јә бәндәίγм  ίγргәлγ, 

Фоίдә нидγ ίγргәлγ. 

Дγнjо хәрәбә имбу, 

Офто рафтҝә мγргәлγ. 

962 

Јә бәндәίγм  нγҝәίлγ, 

Офдум бирә нγҝәίлγ. 

Ә бим-фикир домундә, 

Јор нә муно γҝәίлγ. 

963 

Јә бәндәίүм  чорәлγ, 

Нубоί Тиро – чорәлγ. 

Кипәί сәрә вонорә, 

Нимаз ҝәрдо хорәлγ. 

964 

Јә бәндәίγм  пурдалиш, 

Әз хәндәίи пурдалиш. 

Рәћhо муҹуҹи имбу, 

Нә бисдоҝә мурдалиш. 

965 

Јә бәндәίγм  кәпиклγ, 

Поίдә мурав кәпиклγ. 

Әри лγгәί хγшҝә нун 

Дγшмә муно тәпиклγ. 

966 

Јә бәндәίγм  кучәлγ, 

Шәhәр бирә кучәлγ. 

Рузә ә руз фурухдә, 

Нун нихуру гучәлγ. 
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967 

Јә бәндәίγм  биίодлу, 

Үҝәί нисди биίодлу. 

Лап гуроглуг бисдоҝәш, 

Бәhәр чирә миродлу. 

968 

Јә бәндәίγм  сγрҝәлγш, 

Гучhо бирә сγрҝәлγш. 

Гәдγр ҹунә хостә вәхт 

Ҝиснә мәмун – ҝүрҝәлγш. 

969 

Јә бәндәίүм  ҝиҹирәш, 

Ошкор мәсох ҝиҹирәш. 

ћәзγр - ҹовоб ән әгγл 

Нишон мидγ тиҹирәш. 

970 

Јә бәндәίγм гәбγргә, 

Лγт ниίо бу гәбγргә. 

Чог-чәнбәлиш бирәнки, 

Раст нәίово тәфγргә. 

971 

Јә бәндәίγм  пур мибу, 

Сәринә ов пур мибу. 

Әз дәс бәдә зимиләрз 

Әз булогиш сур нибу. 

972 

Јә бәндәίγм  ә гичә, 

Киләћ маров ә гичә. 

Кусов аташ нә сухдҝә, 

Чγ сохдәнγм у пичә? 
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973 

Јә бәндәίγм  кор мәрә, 

Дγрγст дирәм кор мәрә. 

Әз бәл ХУДО ҝγрдәίи, 

Ки мәҝγрγ шор мәрә? 

974 

Јә бәндәίγм  ә нунтγ, 

Тәпик мәзән ә нунтγ. 

Гизмиширә шәндә руз, 

Рγћ мидиров ә ҹунтγ. 

975 

Јә бәндәίγм  ҝәзинә, 

Тγнд ҝәзирә - ҝәзинә. 

𝔥әзоб-𝔥γзоб нә дирәш, 

Пур нәс бирә хәзинә. 

976 

Јә бәндәίγм  гγҹә-гγҹ, 

Палтар бирә гγҹә-гγҹ. 

Әз 𝔥илом мәдәрәхши, 

Нибисдоҝә кγчә -кγч. 

977 

Јә бәндәίγм  𝔥ор имбу, 

𝔥әсγлдорә 𝔥ор имбу. 

Әрхәjγш нә бирәҝор, 

Богбонсγзә дор имбу. 

978 

Јә бәндәίγм  тә𝔥әди, 

Бор нирасγ тә𝔥әди. 

Равусдәίә сәҝиҝә 

Нәбу диίә лә𝔥ә ди. 
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979 

Јә бәндәίγм  бәхтәвәр, 

Һәммә нибу бәхтәвәр. 

Тγ ә мишар мәдәниш, 

Бәм-бәшгәίи рәћ тәвәр. 

980 

Јә бәндәίγм  хәр муни, 

Омон, нәбу хәр муни. 

Әгγлмәнди ән мувәћ 

Ән чорәίә дәрмуни. 

981 

Јә бәндәίγм  пучhорәш, 

Ләпә нибу пучhорәш. 

Чумә ә хов вошәндә, 

Ә ҝγрҝ мәди гучhорәш. 

982 

Јә бәндәίγм  бушә гоб, 

Бәхш 𝔥онини бушә гоб. 

Миҹәί имид софиҝә, 

Сә𝔥әр нидγ хушә тоб. 

983 

Јә бәндәίγм  гәдәрсγз, 

Мозол бошҝу гәдәрсγз. 

Ундә, имбу ҝуфдирә, 

𝔥γмγр нирав hәдәрсγз. 

984 

Јә бәндәίγм  вор-hово, 

Дәҝиш бирә вор-hово. 

Одом әрәг нирухунд, 

Имбисдоҝә 𝔥ор ћово. 
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985 

Јә бәндәίγм  пинтирә, 

𝔥әίб сохдәнγт пинтирә. 

Руз тγ гәрәнтγ имбу, 

Дуст ҝγрдиҝә кинчирә. 

986 

Јә бәндәίγм  совурә, 

Ә дγм мәнγт совурә. 

Сәнгәсорлу имбоши. 

𝔥әнҹ бәрдиҝә ловурә. 

987 

Јә бәндәίγм  дон нә зә, 

Ә сиίә муί дон нә зә. 

Әз дорунә кәлмәhош 

Үҝγд ниди гонмәзә. 

988 

Јә бәндәίγм  гәчорә, 

Аташ миίни гәчорә. 

У килитә чγ сохум, 

Вир сохдәίҝә очорә. 

989 

Јә бәндәίγм  ишорә, 

Рәћ бурбундә ишорә. 

Ә дәс фәләк офдоҝә, 

Чγ мисоху бичорә.? 

990 

Јә бәндәίγм  ҹиро хун, 

Рузә әз руз ҹиро хун. 

Јә таза кор ҝγрдәнкиш, 

Ә әшгәвоз Тиро хун. 
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991 

Јә бәндәίγм  бγхтγрә, 

Гәриш мәсох бγхтγрә. 

Хун ә кәллә зәрәнки, 

Парлγ миίни рγћтγрә. 

992 

Јә бәндәίγм  мә𝔥әни, 

Дγл вәбәрдә мә𝔥әни. 

Косибә нун хурдәҝор, 

Инсон нисди ίә𝔥әни? 

993 

Јә бәндәίγм  ниίо бу, 

Ҝоф ләпәсγз ниίо бу. 

Әри сәсә шинирә, 

Ҝуш гәлпәсγз биίо бу. 

994 

Јә бәндәίγм  гинголәш, 

Ә богчә кор гинголәш. 

Хотур ίорә хостәίи, 

Ниίо зәни пинголәш. 

995 

Јә бәндәίγм  биίобу, 

Ә гәриш чγл-биίобу; 

Ә руί-бәруί тγндә сәҝ 

Дәс чомоглу биίо бу. 

996 

Јә бәндәίγм  хγрмәлγ, 

Вини бирә хγрмәлγ. 

Јә тәлγләί әнҝγшдәш 

ћисоб мәсох хγрдәлγ. 
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997 

Јә бәндәίγм  ҹоhилγм, 

Ә дγл ҝиро ҹоhилγм. 

Тγнди әшгә гәдәр нисд, 

Ки муҝуίу – оhилγм? 

998 

Јә бәндәίγм  бодлγни, 

Пәләмγрди – бодлγни. 

Әз дурә рәћ мәмизγл 

Воҝошдәίиш одлγни. 

999 

Јә бәндәίγм  чәрхлγни, 

Хори томом чәрхлγни. 

Һәр овлγίә никәрәш 

Ә фурм кәлә әрхлγни. 

1000 

Јә бәндәίγм  hә ћәίфи, 

Кγч бирәίи hә ћәίфи. 

Әз ширинә лич говун 

ћәз вәҝγрдәш ίә кәίфи. 

1001 

Јә бәндәίγм  воҝошдә, 

Ҹоhили нәс воҝошдә. 

Шикоίәтγ нисдиҝәш, 

Дγлә ίәсир ки дошдә? 

1002 

Јә бәндәίγм  думонлу, 

Коврә 𝔥әсму – думонлу. 

Хосдәҝор руί чарунди, 

Ә дур нираί ҝумонлу. 
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1003 

Јә бәндәίγм сәртики, 

Миҹәί бәхти – сәртики. 

Сад ҹγр гонун hисдиҝәш, 

Ә гисмәт дә hәр ники. 

1004 

Јә бәндәίγм гәшгәίи, 

Әз нишони – гәшгәίи. 

Әри гисмәт бошуhош, 

Ҝγίчәҝи бәм-бәшгәίи. 

1005 

Јә бәндәίγм  вәчәίи, 

Һәр хоίә ίә вәчәίи. 

Әз доруни ән догhош 

Хәбәрдору әҹәίи? 

1006 

Јә бәндәίγм  әз кγчγ, 

Јос мγҝγрγт әз кγчγ. 

Гозонҹ хуби-хәрәбиш 

Әз дивә𝔥γ мәпγчγ. 

1007 

Јә бәндәίγм  низәнγт, 

Сәрә ә сәнг низәнγт. 

Хушбуίлγίә духирәш 

Ә вә𝔥дәίγ мизәнγт. 

1008 

Јә бәндәίγм  сәтини, 

Ҝγллγбәндә сәтини. 

Әз hилимә - оволим 

Инсон бирәш чәтини. 
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1009 

Јә бәндәίγм  шәр миίов, 

Әз шәриhо - шәр миίов. 

Нә бисдоҝә боҹоруг, 

Әз дог сγрхиш хәίр ниίов. 

1010 

Јә бәндәίγм  нә бисто, 

Әз тγ хәбәр нә бисто. 

Би𝔥овунә и дγлмәш 

Ә гәриш хун дәбисто. 

1011 

Јә бәндәίγм  нә ҝγрди, 

Гилигмәрә нә ҝγрди. 

Гисмәт ίәккә бирәίиш, 

Әнҹәг фәткә вәҝγрди. 

1012 

Јә бәндәίγм  нә рафди, 

Дузә рәћә нә рафди. 

Ә пишнәви – минҹи руз 

Ә зγлмәти дарафди. 

1013 

Јә бәндәίγм  нә бәрди, 

Дузә корhо нә бәрди. 

Оhилә руз нә дирәш, 

Губәш ә дγл дәбәрди. 

1014 

Јә бәндәίγм  тоί нәбу, 

Поίшәфт ә тγ тоί нәбу. 

Әзу товнә ә мγлк тү 

Шәвиш-рузиш воί дәбу. 
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1015 

Јә бәндәίγм  вәҝири, 

Дγл әри ҹун вәҝири. 

Ә бим гувот домундәί, 

Јγкә чγтам мәҝири? 

1016 

Јә бәндәίγм ә чумтγ, 

Боворим сох ә чумтγ. 

Ә хосиίәт кәс ҝиро 

Локо нә зә ә нум тγ. 

1017 

Јә бәндәίγм  кор вәди, 

Тәίтә бирә кор вәди; 

Тилиш сәнгә дәшәндә, 

𝔥әсмуί чумә тор мәди. 

1018 

Јә бәндәίγм  шәртәво, 

Ә бәсдәίә шәртәво; 

Һәр кәлмәрә әз лә𝔥ә 

Нибу дорә пәртәво. 

1019 

Јә бәндәίγм  хуш ниίов, 

Губ әри дγл хуш ниίов. 

Нәштәрә ҝоф зәрәнкиш, 

Ә фурм ҝуллә туш миίов. 

1020 

Јә бәндәίγм бәћсhорә, 

Ә буг чарун бәћсhорә. 

ћәл-ћолмоши бирәнкиш, 

Чорә ниди ләхсhорә. 
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1021 

Јә бәндәίγм зγhунтγш, 

Пучә рузи – зγhунтγш. 

Гәргуш 𝔥илом сохдәίи, 

Бил дурруҝу зувунтγш. 

1022 

Јә бәндәίγм  ίә рузи, 

Һәр сәбәћә ίә рузи. 

Әри сад ҹγр ћγкγмhош 

Чорә бирә һә дузи. 

1023 

Јә бәндәίγм  бγрγм мәш, 

Нәдовоί тγ бγрүм мәш. 

Әнҝγшдәри вәҝүрдәί, 

И чγ рузи  дγрγм мәш? 

1024 

Јә бәндәίγм  нә hишди, 

Әз хγшдә нум нә hишди. 

Хосдәίтγрәш руз-бәруз 

Ә боләһо дәίишди. 

1025 

Јә бәндәίγм  hә hәчи, 

Кγмәћ мунди hә hәчи. 

Әз дγ руίә, дγ корә 

Диίә годош мәвәчи. 

1026 

Јә бәндәίγм  шор бγрγм, 

Әз чум-гоштγ шор бγрγм. 

Кәί ки, лә𝔥ә вокунди, 

Јә бивәҹә 𝔥ор дγрγм. 
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1027 

Јә бәндәίγм  нә чирγм, 

Ҝγл сγрхирә нә чирγм. 

Пәшмуίәти дирәнкиш, 

Рихдә 𝔥әрсә вәчирγм. 

1028 

Јә бәндәίγм нә бирә, 

𝔥γмγр нимә нә бирә; 

Бәсдә игрор ән сγрхи 

Ә кγл чγтам дәбирә? 

1029 

Јә бәндәίγм  тγ бири, 

Әhд-омонмә тγ бири. 

Руίә дγшмә чарусдәί, 

Имоhоί ҝу: - чγ бири? 

1030 

Јә бәндәίγм  нә бγрγм, 

Хунәвачар нә бγрγм. 

Әз биhәгги бγхтγлγш 

Дγлә чγларз нә ҝγрγм? 

1031 

Јә бәндәίγм  вәҝγрдγм, 

Тγндә воίә вәҝγрдγм. 

Әри әзини товнәш 

Дордә ә сәр дәҝγрдγм. 

1032 

Јә бәндәίγм  вәчγрγм, 

Рихдәhорә вәчγрγм. 

Дәрдhоί  кәлә бγмγздәш 

Ә сад хәрә дәчγрγм. 
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1033 

Јә бәндәίγм  нибисдо, 

Ә рачи ҝоф нибисдо. 

𝔥әрәίмурә зәрәίи, 

И бугозбур ки бисдо? 

1034 

Јә бәндәίγм  нә бири, 

Әзини дог нә бири. 

Әз ίә кәлмә гуί бирәί, 

Тγ ки ә дγл дәбири. 

1035 

Јә бәндәίγм фубәрди, 

Һәр кәлмәрә фубәрди. 

Чγтам пγрсγм әз ХУДО, 

Тγрә әрчγ зу бәрди? 

1036 

Јә бәндәίγм догуног, 

Хубә ҝоф нисд - догуног. 

Үшγг чуммә тор бири, 

Јә сәлт биίо, ίә гуног. 

1037 

Јә бәндәίγм кафтарә, 

Рач ниҝуίут – кафтарә. 

Гәhри бирә әз хунә, 

𝔥әдәт мәсох рафтарә. 

1038 

Јә бәндәίγм дәбирγм, 

Јә ә миhтγ дәбирγм. 

Ә пул ҝиро ίор хосди, 

Нәфәс чγтам вәҝирγм? 
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1039 

Јә бәндәίγм дәбәрди, 

Поί ә чол дәбәрди. 

Вор-дәвләтә гумор шушд, 

Ҹунәш әрчγ нә бәрди? 

1040 

Јә бәндәίγм нә шәнди, 

Кинә әз дγл нә шәнди. 

Диглә-диглә 𝔥әрс рихдә, 

Мәрәш ә дәрд дәшәнди. 

1041 

Јә бәндәίγм дог бирәм, 

Кобоб бирәм, дог бирәм. 

Ә гәд тәбәг мγрдәҝор, 

Јә пәнҹ метро ог дирәм. 

1042 

Јә бәндәίγм мизәнγм, 

Воί согирәш мизәнγм. 

𝔥әҹәл ћәзγр омоҝә, 

Јә пинголиш низәнγм. 

1043 

Јә бәндәίγм вирихдә, 

Әз бәхт нибу вирихдә. 

Гозонҹ батмиш бирәнки, 

Моίәhорәш ки рихдә? 

1044 

Јә бәндәίγм ҹγх дирә, 

Алмаз нитав ҹγх дирә. 

Әз 𝔥оширә гәбиләш 

Кәлмәί домор – сγрх бирә. 
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1045 

Јә бәндәίγм ки шәндә, 

Хубә әз дәс ки шәндә? 

Ә сәр нунә бәхшγhош, 

Һороί нибу дәшәндә. 

1046 

Јә бәндәίγм вәҝγрдә, 

Данан сән𝔥әт вәҝγрдә. 

Әз гәд губи ниҹүми, 

Әз дγм хәриш нә ҝγрдә? 

1047 

Јә бәндәίγм хубини, 

Ән кәлә рәћм – хубини. 

Тиҹмәндәjә чумиҝәш 

Ворворирә ки вини? 

1048 

Јә бәндәίγм 𝔥әмәлдан, 

Хәр нәс бирә 𝔥әмәлдан. 

Әз хотурһоί шγвәр тγ 

ћәмбоҹурәш хәhәр тан. 

1049 

Јә бәндәίγм дор мидγ, 

Расирәрә дор мидγ. 

Әз әтәкγ сγрх рихдҝәш, 

Мγшкγлә риск – шор нидγ. 

1050 

Јә бәндәίγм  ҝиловиш, 

Дәрдә нә шушт ҝиловиш. 

Аташ гәзгу тγндиҝә,  

Ҹих миҝирγ пиловиш. 
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1051 

Јә бәндәίγм чунәрә, 

Водорәнγт чунәрә. 

Сад сал ҝәрәк нә буһош, 

Хγрд-пγрт әрчγ хунәрә? 

1052 

Јә бәндәίγм ҝузиҝирә, 

Муҹуҹи дор – ҝузҝирә. 

Шәфтә 𝔥әмәл нә дирә, 

Кориш-бориш дуз бирә. 

1053 

Јә бәндәίγм вурухун, 

Ҹунә әз гәсд вурухун. 

Хγрд-хәшилә ћол тγрәш 

Ә сәр кифләт мәрухун. 

1054 

Јә бәндәίγм ћәзγр поί , 

Әри хуби ћәзγр поί. 

ћофт 𝔥әίилтγ бисдоҝәш, 

Һәммәшγрә ίә ҹγр хоί. 

1055 

Јә бәндәίγм  ниίо бу, 

Дәрму ширин ниίо бу. 

Дә𝔥әм дγhо мγникиш 

Ә гәдәрγ биίо бу. 

1056 

Јә бәндәίγм  гүҹә бәл, 

Рачи нидγ гγҹә бәл. 

Әз ҝоф бирәί ән хунәш, 

Һәр ίәтәнә чγ 𝔥әҹәл? 
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1057 

Јә бәндәίγм әз әлчәг, 

Шор нибоши әз әлчәг. 

Әз аташа ҝофhоίуш 

Ҝушһо митову әнҹәг. 

1058 

Јә бәндәίγм дәҝγрдә, 

Јослγ сиίә дәҝγрдә. 

Әз кγпәкә гәриhош 

Фоίдә нибу вәҝγрдә. 

1059 

Јә бәндәίγм ниίофу, 

Дγшмә хомә ниίофу. 

Әз шолумә ҝофhоίтγш 

Сад hәнҝомә миίофу. 

1060 

Јә бәндәίγм мурдала, 

Нәзник мәίил мурдала. 

Пиί дγлә ћәл сохдәίиш, 

Ә бγск вәίил ҹурдала. 

1061 

Јә бәндәίүм мүҝүрүм, 

Әз бәнд муίтү мүҝүрүм. 

Әз әшг дуίмиш бирәнкиш, 

Ә түрәвоз мүмүрүм. 

1062 

Јә бәндәίүм нидарам, 

Ә хәм-хәίол нидарам. 

Әри тәмәћ воίәί тү 

Ә гәд ίәлов мидарам. 
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1063 

Јә бәндәίγм гуз дирә, 

Дог тәпәрә - гуз дирә. 

Гозонҹсγзә мәћәлhош 

Гәрәнтγίә руз бирә. 

1064 

Јә бәндәίγм нә бошҝγ, 

Бивәхт ночог нә бошҝу. 

Зиндәҝуни пәсиниш 

Ә гәд ћәвәс дәбошҝγ. 

1065 

Јә бәндәίγм вәҝәрдо, 

Әгγл ә сәр вәҝәрдо. 

Фәндбазлγίә ћовуриш 

Ә тγ гисмәт нә ҝәрдо. 

1066 

Јә бәндәίγм вәнγш тγ, 

Ә сәр гәнәт вәнγш тγ. 

Ә ίорәвош ә мәҹлγс 

Фәгир-фәгир мәнγш тγ. 

1067 

Јә бәндәίγм әз ћәмγр, 

Руί мәвәҝи әз ћәмγр. 

Нә𝔥әләтә ҝофhорәш 

Әзбәр мәсох сог 𝔥γмγр. 

1068 

Јә бәндәίγм  ћәмәдов, 

Әшглγ нибу ћәмәдов. 

Ә hәр ίәтән чум норә, 

Ә пәсәίγш нә водов. 
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1069 

Јә бәндәίγм ләгәрәш, 

Човгун бәрдә ләгәрәш. 

Амбара ҝоф сохдәίи, 

Бәίә мәди лә𝔥әрәш. 

1070 

Јә бәндәίγм миләрзγ, 

Әз ҝуҹ догиш миләрзγ. 

Әз пәсини буhо ҝоф 

Ә пинголиш нивәрзγ. 

1071 

Јә бәндәίγм рәћмә ди, 

Ә бичорә рәћмә ди. 

Әз ҝγίчәки ίор ҝирош 

Әίә ҹиҝәш мәћ мәди. 

1072 

Јә бәндәίγм шәр чγни, 

Ә пишоί гәсд шәр чγни? 

Боворими нә бирәш, 

Мәрҹ ҝγрдәίи әрчγни? 

1073 

Јә бәндәίγм гәришлγ, 

Фикир бирә гәришлγ. 

Туп-туфәнҝә вәҝγрдә, 

Рәћәш мәбәсд – гәίишлγ. 

1074 

Јә бәндәίγм  ниди ов, 

Әгγл сәрә ниди ов. 

Ә 𝔥әсонтә пуләвош 

Мозол ә дәс нидиров. 
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1075 

Јә бәндәίγм нәс hишдә, 

Саίлов рәћми нәс hишдә. 

Сиίә чумә 𝔥әсәлhош 

Ә ћәсрәти дәhишдә? 

1076 

Јә бәндәίγм ә дурҝун, 

Фурмиш мәбош ә дурҝун. 

Хәрә ҝофhо виҹирә, 

ћәповирәш нә бурбун. 

1077 

Јә бәндәίγм хубә дор, 

Хәрәбә шән, хубә дор. 

Сад бо гәрбол зәриҝәш, 

Чол вәкәндә губә кор. 

1078 

Јә бәндәίγм вәίишдә, 

Рабиhо руш вәίишдә. 

Хәтоίә кор дирәнкиш, 

Хәлгә ә дәрд дәίишдә. 

1079 

Јә бәндәίγм кор-борә, 

𝔥әрә мәди кор-борә. 

Әз әрәг тән рихдәнки, 

Тиίнә нуниш шор дорә. 

1080 

Јә бәндәίγм сәр әҹи, 

Боләсγзә сәр әҹи? 

Јор воҝошдә нәίомо, 

Вокунуһо дәр әҹи? 
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1081 

Јә бәндәίγм боләчи, 

Гәм мухуру – боләчи. 

Ә мγгγр ίор офдорәм, 

Чорә буhо ћол әҹи? 

1082 

Јә бәндәίγм  вокуфдәм , 

Лγгәί нунә вокуфдәм. 

Јәзугбәри бурбундә, 

Јә мәҝәзәш нә куфдәм. 

1083 

Јә бәндәίγм ћәширә, 

Мәҝу: - Поίун ћәширә. 

Чогә гучә Мәҹнунум, 

Әдәм тәнҝи кәширә. 

1084 

Јә бәндәίγм 𝔥әрә ҝи, 

Амбар мәҝу: - 𝔥әрә ҝи. 

Пәләмγрдә бићолә 

Дошдәҝориш ҝәрәки. 

1085 

Јә бәндәίγм ίә парчо, 

Әз гәддари ίә парчо; 

Нγҝә вокундә ҝγлhош 

Ә бивәхти нә паҹо. 

1086 

Јә бәндәίγм hәрчγни, 

Саламати – hәрчγни. 

Ә ширинә пирә вәхт 

Ночог бирәш әрчγни? 
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1087 

Јә бәндәίγм лов мәсох, 

𝔥әрсhоί чумә лов мәсох. 

Воhнә ҝγрдә ίә ҝофәш, 

Хунәί кәсә сов мәсох. 

1088 

Јә бәндәίγм чγлк дәсәш, 

Јә милίон тан – чγлк дәсәш. 

Әз вићдә вадарафдә, 

Јәтим мәίил кук кәсәш. 

1089 

Јә бәндәίγм шәр нинγ, 

Бәбә ә кук шәр нинγ. 

𝔥они буhо бисәћиб 

Ә куч ләмбәш сәр минγ. 

1090 

Јә бәндәίγм ҝоф имбу, 

Ә ҝоф ҝиро - ҝоф имбу. 

Ә 𝔥әрә шәр дарафдҝәш, 

Рәћм дγлочуг соф имбу. 

1091 

Јә бәндәίүм hәр дәрәш, 

Ә дог боглу һәр дәрәш. 

Килит зәрә рәћиҝә, 

Ә сәр гәнәт бәр мәрәш. 

1092 

Јә бәндәίγм ҝәрми бу, 

Әз коh нәфәс ҝәрми бу. 

Ә сәр хори вәриҝәш, 

Әз пәнҹәрә дәр нибу. 
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1093 

Јә бәндәίүм шәр чγни, 

Әри бγмγзд шәр чγни? 

Дузә ҝофу һисдиҝә, 

Фурмундәίγш әрчγни? 

1094 

Јә бәндәίγм ίә ҝәзәш, 

Биҹиг мәхун ίә ҝәзәш. 

Ә гоб читγ дарафдҝә, 

Дγшмә митаj мәҝәзәш. 

1095 

Јә бәндәίγм кин нитав, 

Очугә дγл кин нитав. 

Әшг нә мγһбәт ҹә𝔥м бирә, 

𝔥әрәлугәш кип митав. 

1096 

Јә бәндәίγм бирәм мә, 

Гәтрәбәндлγ бирәм мә. 

Очуг мундә чумәвоз 

Ховә чγтам дирәм мә? 

1097 

Јә бәндәίγм мγнγм мә, 

Сәрә ә поί мγнγм мә. 

Лов-лә𝔥әрә бәсдәίи, 

« Һәри» чγтам шγнγм мә? 

1098 

Јә бәндәίγм ниίо бу, 

Фикир – тонлу ниίо бу. 

Сγрхә салhоί ҹовониш 

Әркәвонлу биίо бу. 
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1099 

Јә бәндәίγм  ҝγрдәнγт, 

Нә бәћс, нә нәћс ҝγрдәнγт. 

Әз дәвр Одом, хәлг 𝔥илом, 

Әз боләί нәфс мγрдәнγт. 

1100 

Јә бәндәίγм миίоί тγ, 

Ә сад фикир миίоί тγ. 

Пирә «кγдγ»ш бирәнки, 

Ә хош ίәкиш ниίоί тγ. 

1101 

Јә бәндәίүм hә воίун, 

Боҹ ћәвәсә һә воίун. 

Әз хостә сγст бирәнкиш, 

Рәћ нәфәсә мәпоίун. 

1102 

Јә бәндәίγм зу дара, 

Ә сур-сурог зу дара. 

Шорә хәбәр шинирә, 

Мәлћәм вәни ә ίара. 

1103 

Јә бәндәίγм дәри тγ, 

Ә мәгбуни дәри тγ. 

Тә сурогә вәҝγрдәш, 

Тамарузум әри тγ. 

1104 

Јә бәндәίγм кәίфлγни, 

Хγрдә-бәрдәш кәίфлγни. 

Нимәίә ҹун бирәίи, 

Бивәхт мγрдәш ћәίфлγни. 
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1105 

Јә бәндәίγм нә бәрди, 

𝔥әҹәл ноhог нә бәрди. 

Ә сипирә кәфәнhо 

Дәпичирәш ίә гәрди. 

1106 

Јә бәндәίγм дәгиг бош, 

Ә кор ҹә𝔥мәт дәгиг бош. 

Хотурхоhи бурбундә, 

Әри хγшдәш сәдиг бош. 

1107 

Јә бәндәίγм тәхсирә, 

Тәкрар мәсох тәхсирә. 

Әз чум ән хәлг офдорә, 

Әз 𝔥ίәб митаί дәхсирә. 

1108 

Јә бәндәίγм шәр мγрдә, 

𝔥оҹиз буhо шәр мγрдә. 

Хубә корәш hәмишә 

Имбу таза сәр ҝγрдә. 

1109 

Јә бәндәίγм ошуг бу, 

Тәшнәлүίә ошуг бу. 

Гәриш дγлγш, чγн 𝔥әсму, 

Думонсγзә очуг бу. 

1110 

Јә бәндәίγм дәбγрγм, 

Ә сур-сурог дәбγрγм. 

Ҹиҝәίγрә нә офдәш, 

Тә кәί һә дог вәҝγрγм? 
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1111 

Јә бәндәίγм паҹирә, 

Сγрхә ҝγлhо паҹирә. 

Гилиίә дәр вокундә, 

Моίә мәҝи рачирә. 

1112 

Јә бәндәίγм парсирә, 

Һовун митав парсирә. 

Ә ћγкγмhоί пуләвош 

Ә 𝔥ор нитав расирә. 

1113 

Јә бәндәίγм әз хγрдә, 

Дγрγҹ моров әз хγрдә. 

Гәнәтлγίә гуш буһош, 

Ә ҹоί гәнәт нәс ҝγрдә. 

1114 

Јә бәндәίγм губ дирә, 

Бовор нә сох губ дирә. 

Әз ширинә мә𝔥ниhо 

Ночог буhош хуб бирә. 

1115 

Јә бәндәίγм hоморә, 

Риндә мәзән hоморә. 

Фәсилhорә чәрх дорәш, 

Ә сәр ίә сал оморә. 

1116 

Јә бәндәίγм дγ зәри, 

«Зилиш-бәмиш» дγ зәри. 

Ә тәмизә тонәвоз 

Мә𝔥ни хундәш hγнәри. 
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1117 

Јә бәндәίγм мидаров, 

Бәхтлγ ә чум мидаров. 

Ҝуҹ ән ҝофә тануhош, 

Ә зир судум нидаров. 

1118 

Јә бәндәίγм ә бәћс 𝔥әрс, 

Имид нәдор ә бәћс 𝔥әрс. 

Әз гәрболhо ҝирошдҝәш, 

Тәмизлγрә ҹγ тәрс-мәрс? 

1119 

Јә бәндәίγм нидорим, 

Кәί пәхγри нидорим; 

Әри дγлhо мәлћәми 

Имидлγίә боворим. 

1120 

Јә бәндәίγм тәрс чумиш, 

Нәшдәр дγли – тәрс чумиш. 

Шәв тә сәбәћ рихдә вәхт, 

Чорә нидγ 𝔥әрс чумиш. 

1121 

Јә бәндәίγм хәрәво, 

Дустиҝә ә хәрәво, 

Ә тәhәрз ән ίә сγлмә 

Тик ниваров зәвәро. 

1122 

Јә бәндәίγм мәhәббәт, 

Ә дγл дәҝә мәhәббәт; 

Ә руί 𝔥илом hич диίә 

Ниίофдону ә бим бәд. 
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1123 

Јә бәндәίγм нә бирә, 

Духдир хγшдә нә бирә; 

Әз бичорә нәчоги 

𝔥әз дәрмурә ки дирә? 

1124 

Јә бәндәίγм рафда рәћ, 

Никбәнд бошку – рафда рәћ. 

Нобҝә әз бун дәгрихи, 

Нивараίу раф тәмәћ. 

1125 

Јә бәндәίγм hә дур мун, 

Әз михәнәт hә дур мун. 

𝔥әнҹ нәсдаҝә вәҝγрдә, 

Дәндγhорәш нә бурбун. 

1126 

Јә бәндәίγм  нә Одом, 

Әз дәвр ћово нә Одом; 

Ән данана мә𝔥лүмиш 

Тәбиәти ә 𝔥илом. 

1127 

Јә бәндәίγм тәкини, 

Әз бәдә ћол тәкини. 

Дә𝔥әм hингәр-ҝинәίиш 

Әз сад чорә ίәкини. 

1128 

Јә бәндәίγм ә тәмәћ, 

Нә офдорә ә тәмәћ; 

Шәлә-кγлә вәчирә, 

Чум мәдокун ә сә рәћ. 
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1129 

Јә бәндәίγм әшглγ бәр, 

Хостәίирә әшглγ бәр. 

Бушә 𝔥әрә нә дорәш, 

Әгγл сәрә мәшглγ бәр. 

1130 

Јә бәндәίγм боҹ мәсох, 

Нәшәр𝔥ирә боҹ мәсох. 

Дәс чәпирәш гәhр дорә, 

Дәс растирә тоҹ мәсох. 

1131 

Јә бәндәίγм губ мибу, 

Биhәггә кор губ мибу. 

Бивәҹлγjи ҝγрдәнкиш, 

Әри ҹә𝔥мәт хуб нибу. 

1132 

Јә бәндәίγм дγл дәбош, 

Ә хостәίи дγл дәбош. 

Ә ҝуҹ ҝиро боҹ бәрдә, 

Гәрәтикон ҝγл мәбош. 

1133 

Ίә бәндәίγм нипоίи, 

Ә сәр аташ нипоίи. 

Ә ίә русму вомнуһош, 

Јә зиндәίә митоίи. 

1134 

Јә бәндәίγм  чәнәчи, 

Ҝофәлγни чәнәчи. 

Ҝовләjирә овурдҝә, 

Ә ћγрмәтγ тән әҹи? 
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1135 

Јә бәндәίγм гәίилhош, 

Әз күк дори гәίилhош. 

Әри һозор салиһо 

Нәсилдори 𝔥әίилһош. 

1136 

Јә бәндәίγм вәри нум, 

Ә сәр hәммә вәри нум. 

Вошҝунәίә сифәтhош 

Зәћләбәри әри чум. 

1137 

Јә бәндәίγм миҝγнҹү, 

Пилиг ә чум миҝγнҹγ. 

Тухә ранҝhо зәрәнкиш, 

Ә hәгг-ћисоб ниҝγнҹγ. 

1138 

Јә бәндәίγм мидиров, 

Һозор әлчи мидиров. 

Нәћсә гисмәт бирәнкиш, 

Дγл хоίуhо нидиров. 

1139 

Јә бәндәίγм нәҝиров, 

Чирә хурдҝә - нәҝиров; 

Ә хәлг бәди сохдә вәхт, 

Әз чумhоίуш мәдиров. 

1140 

Јә бәндәίγм мидаров, 

Ә гәчәги мидаров. 

Кγчә рәћиш рафдәнки, 

Ә мγлк ҹәннәт нидаров. 

 

 

              200 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1141 

Јә бәндәίγм мизәнγм, 

Ә Тиро дәс мизәнγм. 

Пәшму бирәί ҝуфдирәш, 

Сәрә ә сәнг низәнγм. 

1142 

Јә бәндәίγм суί бәди, 

Тә ҹыҹ шәндә суί бәди; 

Мувәћсγзә, кәрҝ тәhәр, 

Һәр «хуруз»ә  руί  мәди. 

1143 

Јә бәндәίγм кәί нитав, 

Үлγм корә кәί нитав; 

Тәшнәί ҹγхәш нә дирә, 

Гәдγр овә кәί митав? 

1144 

Јә бәндәίγм дәчири, 

Корә хәрә дәчири. 

Расирәрә гушhо бәрд, 

Тγш рихдәрә вәчири. 

1145 

Јә бәндәίγм дәрγрәш, 

Килит зәри дәрγрәш. 

Әз воhнәhоί тимори 

Хәхә мәсох сәрγрәш. 

1146 

Јә бәндәγίм зәћмирәш, 

Гуног мәдор зәћмирәш. 

Әз әгγл сәр пирсирә, 

Ә дγл дәшән рәћмирәш. 
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1147 

Јә бәндәίγм боҹитγ, 

Дγл вәбәрдә боҹитγ. 

Јә кәм бәгдә, ошкориш, 

Одлу бошҝу тоҹитγ. 

1148 

Јә бәндәίγм бор нидγ, 

Хγшҝә лγҝәш бор нидγ. 

ћγршлγ буhо надана 

Хоши ҝγрдәш шор мидγ. 

1149 

Јә бәндәίγм ниҝәшдγ, 

Әз хоίә муί ниҝәшдγ. 

Гәтрәлүίә мәмизγл 

Әнҹәг бәдҝуί миҝәшдγ. 

1150 

Јә бәндәίγм ә гәтрә, 

Бәндлγ мәмун ә гәтрә. 

Нобҝә чорә тә офдәш, 

𝔥әрс мирихи ίә бәдрә. 

1151 

Јә бәндәίγм ίә ҝиләш, 

Синәмиш сох ίә ҝиләш. 

Әгγл ә сәр дәбуhо, 

Нифурмуну вәкиләш. 

1152 

Јә бәндәίγм расирә, 

Ә дод митав расирә. 

Гуҹундәҝор нә бирәш, 

Әз ћγлг чγтам тасирә.? 
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1153 

Јә бәндәίγм вәдәшән, 

Ҝофә сγрх-зәр вәдәшән. 

Гәләт бирә, нә буҝә, 

Ә чум нәштәр мәдәшән. 

1154 

Јә бәндәίγм нә ҝγрдә, 

Гәίмог корә нә ҝγрдә; 

Әз нγшунәί хилови 

Тәмәћ нибу вәҝγрдә. 

1155 

Јә бәндәίγм нә мәрди, 

Нә мγрдәίи, нә мәрди. 

Әз бәднумә пиίониш 

Дәс вәҝγрдә ίә дәрди. 

1156 

Јә бәндәίγм нә ҝγрди, 

Ҝоф данана нә ҝγрди. 

Гәлпәһоί ән базурәш 

Хγшдәни тγ вәҝγрди. 

1157 

Јә бәндәίγм хәр мундә, 

Ә тоί-бәтоί хәр мундә; 

Јә чγнтγни әлчәгәш 

Хори чүтам ҝәрдундә.? 

1158 

Јә бәндәίγм  𝔥онирәш, 

Софә дγл вә 𝔥онирәш. 

Бәхт-мозолу рәћм доҝә, 

Гисмәт миίнү хонирәш. 
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1159 

Јә бәндәίγм нитанγ, 

Дә𝔥әм ховәш нитанγ. 

Нун-мγнγкә хуруhо, 

Гәдγр овәш митанγ. 

1160 

Јә бәндәίγм нидирә, 

Әз ίор мәшән нидирә. 

𝔥әрγс - 𝔥они бисдоҝәш, 

Нивәҝүрγ – бидирә. 

1161 

Јә бәндәίγм биҹирә, 

Һәгсγз мәҝи биҹирә. 

Чγнки, ХУДО ә ҹәннәт 

Тәмизhорә виҹирә. 

1162 

Јә бәндәίγм ћәзγрә, 

𝔥әίил хурдә ћәзγрә. 

Ҹофокәши нә дирәш, 

Ки митанγ гәдγрә? 

1163 

Јә бәндәίγм әз сγлмә, 

Јовош вара әз сγлмә. 

Нобҝә, кәί ки, мичару, 

ћол нимуну әз дγлмә. 

1164 

Јә бәндәίγм  ворихдә, 

Бәίәί ҹилит ворихдә. 

Зиндәҝуниш пуч имбу, 

Вәрф нә воруш нә рихдә. 
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1165 

Јә бәндәίγм гуз-бәгуз, 

Ҝәшдә-ҝәшдә гуз-бәгуз; 

Нәкумиίә мγрдәрәш 

Воίә мәсох руз-бәруз. 

1166 

Јә бәндәίγм ҝγл чирә, 

Мγhбәтлγhо ҝγл чирә. 

Сәчкунәίә әшгиҝә, 

Диίә, әрчγ дγл чирә? 

1167 

Јә бәндәίγм hәрчγ дәрд, 

Гәсд дорәнки hәрчγ дәрд; 

Тиҹә әгγл сәр тγрә 

Ов-саίловиш әрчγ бәрд? 

1168 

Јә бәндәίγм бәћс мумә, 

Шә𝔥әм нитав бәћс мумә. 

Ә бәдә ίос даравhо, 

Чорә митав 𝔥әрс чумә. 

1169 

Јә бәндәίγм әз бәгдәш, 

Пәшму hичи әз бәгдәш. 

Тγрәш бәдә руз hисдҝә, 

Гәддор мәбош ίә вә𝔥дәш. 

1170 

Јә бәндәίγм нисоху, 

ћγкγм гәләт нисоху. 

Дәдәί бәсди чумhорә, 

Ҝирίәί ίосә ки соху? 
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1171 

Јә бәндәίγм ίә рγћбәр, 

Дәдәίә бәрд ίә рγћбәр. 

Әз ћол бәбә мγрдәҝор 

Јә кук имбу, ίә духдәр. 

1172 

Јә бәндәίγм бәдә кәш, 

Хγшдәни тγ бәдә кәш. 

Гоноҹоглу буhо кук 

Хок нисоху дәдәίәш. 

1173 

Јә бәндәίγм хγр зәрәш, 

Әри ίәбо хγр зәрәш; 

Шәхтә сохдә, әз чуму 

Нә вәдәшән хурдәрәш. 

1174 

Јә бәндәίγм пирсирә, 

Јә 𝔥әίб нисди - пирсирә. 

Ә сал тоjтγ нисдиҝәш, 

Ә ләг мәни пир-сирә. 

1175 

Јә бәндәίγм воҝошдә, 

Диίнә руз нәс воҝошдә. 

Тә сади бисд зиhисдҝәш, 

Әгγл сәрә ки дошдә? 

1176 

Јә бәндәίγм шәр миίов, 

Әз хәтокор шәр миίов. 

Һозор ҹиро рундиҝәш, 

Әз миҹәί мис зәр ниίов. 
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1177 

Јә бәндәίγм нимуну, 

Әз ҝоф тәмәћ нимуну. 

Тәшнәлγίә имидсγз 

Ә нимәί рәћ мимуну. 

1178 

Јә бәндәίγм ниҝγрγт, 

Ә дγл ковнә ниҝγрγт. 

Гәришлγίә мувәћhо 

Әшгә воhнә миҝγрγт. 

1179 

Јә бәндәίγм сар, дәрә, 

Хок хорини сар, дәрә. 

Әнзәлирәш шәндәҝор, 

Әз сәр кәмәр пар зәрә. 

1180 

Јә бәндәίγм нәвә тух, 

Әри бирә нәвә тух; 

Мγ𝔥γҹγзә корhорәш 

Ә кук-духдәр нә вәмух. 

1181 

Јә бәндәίγм митанγ, 

Кәίки, мγрдә митанγ; 

Вәбγрҹундә кәрҝhорәш 

Хәндә ҝγрдә нитанγ. 

1182 

Јә бәндәίγм һәнҹирә, 

Овә хәрҹсγз һәнҹирә. 

Зәћмәт хурдәj ҹәίрониш 

Зәрәниһо 𝔥әнҹ бирә. 
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1183 

Јә бәндәίγм хәрлγрә, 

𝔥әсб ниҝуίут хәрлγрә. 

Әз гәриш ίә милίониш 

Нишон мидγт сәрлγрә. 

1184 

Јә бәндәίγм дәрлγhош, 

Хунәлγни дәрлγhош. 

Ҝуҹлγίә дорд дорәнки, 

Виз мизәнγ нәрлγhош. 

1185 

Јә бәндәίγм буш нирав, 

Рузhоί 𝔥γмγр буш нирав. 

Әз парчоhо имидһо 

Зиндәҝуниш хуш мирав. 

1186 

Јә бәндәίγм азара, 

Субук мәҝу азара. 

Әри чорәί ночогиш 

Ә кәрҝолу нә дара. 

1187 

Јә бәндәίγм ниίо бу, 

Дурәί дәв𝔥о ниίо бу. 

Әз руί 𝔥әсму тә хориш 

Һово мәћво биίо бу. 

1188 

Јә бәндәίγм кγшдәрә, 

Гимәт дорә кγшдәрә; 

Әз тубоhоί зиндәҝун 

Пәћни мәсох хγшдәрә. 
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1189 

Јә бәндәίγм соί минγ, 

𝔥ошир ә пул соί минγ. 

Ношумошу – ночогhош 

Ә тγндә кор поί нинγ. 

1190 

Јә бәндәίγм низиhγ, 

Ә фурс ҝирош низиhγ. 

Бәбәрә вәрзундәҝор, 

Сади бисдәш мизиhγ. 

1191 

Јә бәндәίγм әҹә бу, 

Әгγл мувәћ әҹә бу? 

Ә зир ҝурни домундәί, 

Бәҝәм дγштγ ћәчә бу? 

1192 

Јә бәндәίγм ҝγл әҹә, 

Бәίә әҹә, ҝγл әҹә? 

Догуноглу буhорәш 

Воίә әҹә, дγл әҹә? 

1193 

Јә бәндәίγм пасундә, 

Дγлә нибу пасундә. 

Дуразмәнди 𝔥γмγрәш 

Әнҹәг ХУДО расундә. 

1194 

Јә бәндәίγм 𝔥γмγр дә, 

Соги ә вәхт 𝔥γмγр дә. 

ХУДО рази нисдиҝә, 

Әз сәр-вәри ки мγрдә? 
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1195 

Јә бәндәίγм ә рγћ дә, 

Шәрлатани ә рγћ дә. 

ћәрәмзәдә зимустуш 

Вәрфә ә пул фурухдә. 

1196 

Јә бәндәίγм бичорә, 

Ховлγ мγрдә бичорә. 

Ә ҝузәти ίор ҝирош 

Коhли ҝγрдә би𝔥орә. 

1197 

Јә бәндәίγм чγ чорә, 

Курбәндлγрә чγ чорә. 

Ә тәћно дәр домундҝә, 

Ләгәί чирәш ки дорә? 

1198 

Јә бәндәίγм бәр-нәбәр, 

Әву дγнjо бәр-нәбәр; 

Ә дәс чомог вәҝγрдә, 

Гопу мокуί дәр-бәдәр. 

1199 

Јә бәндәίγм офтолγ, 

Рузhо бирә офтолγ. 

Әз гугбәчәί hγндγриш 

Хәхә дирә офдолγ. 

1200 

Јә бәндәίγм тәмизлγ, 

Дγл биίо бу тәмизлγ. 

Әз сәр дуруб мичγнγ, 

Зәнә хостҝә гәлизлγ. 
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1201 

Јә бәндәίγм шәрбәтә, 

Јод дорәнки шәрбәтә; 

Огу-зәћәр нә хурдә, 

Ә гирог шән – шәр бәдә. 

1202 

Јә бәндәίγм бγҝγрγ, 

Јос ҝγрдәнки бγҝγрγ; 

Әз әхири ҝуҹәвоз 

Нум ХУДОрә мγҝγрγ. 

1203 

Јә бәндәίγм луҝуίу, 

Ҹγх дорәнки луҝуίу; 

Мәћәл ҝγлhо вокурдә, 

Јориш «hәри» муҝуίу. 

1204 

Јә бәндәίγм дγл шγвәр, 

Поίисдәнки дγл шγвәр; 

Сиίә шолә дәҝγрдә, 

Ә ίос нγшдә ҝγл шγвәр. 

1205 

Јә бәндәίγм бодлγни, 

Үлγм дирәш бодлγни. 

Әз әрх судум ләнҝ шәндә, 

Ҝовлә бирәш одлγни. 

1206 

Јә бәндәίγм кγшдәрә, 

Гумор нә тан кγшдәрә. 

Ә сәр ћγҹәт вомундә, 

Ә хун миди хγшдәрә. 
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1207 

Јә бәндәίγм чухур дә, 

Ә гәд шγгәм чухур дә. 

Әз гуг ән дор чирәίҝәш, 

Колә сибә чγ хурдә? 

1208 

Јә бәндәίγм мидорут, 

Кәί шγбhәрә мидорут; 

𝔥әрγс поίшәфт бирәнки, 

Тә сәбәћиш нидорут. 

1209 

Јә бәндәίγм мизәнγт, 

Кәί ки, сәркуш мизәнγт; 

Бикорлγίә шγвәрә 

Ә сәр нәхγш нивәнγт. 

1210 

Јә бәндәίγм мисоху, 

𝔥ошир 𝔥әнкор мисоху. 

Ә сәвҝәндhоί ән 𝔥они 

Јәкиш бовор нисоху. 

1211 

Јә бәндәίγм миләрзγ, 

Кәί дәсhоίу миләрзγ; 

Бәдмозолә мувәћсγз 

Ә поί шушдәш нивәрзγ. 

1212 

Јә бәндәίγм ҹирош дә, 

Мәҝу: «Рәћhо ҹирош дә.» 

Рγћәί 𝔥ошир нә 𝔥ониш 

Әз ίә кγрпи ҝирошдә. 
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1213 

Јә бәндәίγм хәндәhо, 

Шәггәлγни хәндәhо. 

Әз ћол-әћвол офдоҝә, 

Чγ мисоху мәндәhо? 

1214 

Јә бәндәίγм дәстә ҝи, 

Әз ҹә𝔥м ҝγлhо дәстә ҝи. 

Һγнәрмәндиш уни ки, 

Пишоί тγндә гәсдә ҝи. 

1215 

Јә бәндәίγм әз бәхши, 

Кук-духдәриш әз бәхши. 

Хубә үҝүд нә дорәш, 

Инсон нибу әз вәћши. 

1216 

Јә бәндәίγм чγллγнγм, 

Чәмәнлγнγм, чγллγнγм. 

Ә шә𝔥мәл әшг офдорәм, 

Ки ниҝуίу, кγллγнγм? 

1217 

Јә бәндәίγм бәл әҹи, 

Әтәк әҹи, бәл әҹи? 

Әз дур дирә, руί чарунд, 

𝔥әзизмәндә гәл әҹи? 

1218 

Јә бәндәίγм рәћәти, 

Әри сохдә рәћәти; 

Әз бим динҹә шоботһо 

Әнҹәг, шорә мәћә ди. 
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1219 

Јә бәндәίγм миίофум, 

Сурр hәр фәндә миίофум. 

𝔥иломә чәрх дорумҝәш, 

Јә чγнтγни ниίофум. 

1220 

Јә бәндәίγм вәбисто, 

Ә дуриhо вәбисто. 

Әз милίард ҹγр асдараш 

Јә бәхтләрә ки висто? 

1221 

Јә бәндәίγм ҝиловлу, 

Дувор бирә ҝиловлу. 

Ә фурм гогол нисонуш 

Нәни чирә хиловлу. 

1222 

Јә бәндәίүм дәб миίов, 

Ә чорәί дγзд, дәб миίов. 

Әз ҝушу кәширәнкиш, 

𝔥әдәткорә 𝔥әίб ниίов. 

1223 

Јә бәндәίγм чәћтлγhо, 

Дәрίоhлγни ҹәћтлγhо. 

Ҝәмирә ов хурдәнки, 

Ә руί моров бәхтлγhо. 

1224 

Јә бәндәίγм холлγрәш, 

Ҝγίчәк хундут холлγрәш. 

Ләхтә зәҝә хун дамар, 

Ки момуху ћол дγләш? 
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1225 

Јә бәндәίγм гитирә, 

ХУДО зәно гитирә. 

Нәбәләдә 𝔥әрγсhош 

Нә сухуно питирә. 

1226 

Јә бәндәίγм тон сәсә, 

Тәмиз вәҝи тон сәсә. 

Хγшдәнтγрә нә бирә, 

Чγ мисохи шон кәсә? 

1227 

Јә бәндәίγм доруίмәш, 

Јә hомбори доруίмәш. 

Тәίтә синә буш нәбу, 

Нивачару боруί мәш. 

1228 

Јә бәндәίγм дәрдлγрәш, 

Фикир кγшдә дәрдлγрәш. 

ХУДО ίәбо фирсорә, 

Әри бәрдә гәрдлγрәш. 

1229 

Јә бәндәίγм ә кучә, 

Сәбәћ тә шәв ә кучә; 

Әз пишоί чум ән хγшдә 

Тәћно ниίлγт ίә пучә. 

1230 

Јә бәндәίγм бор нидγ, 

Һәр ίәтән дор - бор нидγ. 

ћәрәмзәдәш буhо кук, 

𝔥әрγсә кәί шор мидγ? 
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1231 

Јә бәндәίγм шори бәр, 

Әз ίос хунә шори бәр. 

Пар зәрәнки нәшумо 

Рγћлγ нибу хорибәр. 

1232 

Јә бәндәίγм ворирә, 

𝔥әίил ҹәсдә ворирә. 

Әри мозол сәбәћhош 

Пәс ниίилγт шорирә. 

1233 

Јә бәндәίγм кор-борә, 

Миҹуҹи бәр кор-борә. 

Нәвә таза бирәнкиш, 

Јә кифләтә шор дорә. 

1234 

Јә бәндәίγм шә𝔥мәлә, 

Јәрәвурди шә𝔥мәлә. 

Ә никәрәί гурзумhош 

Нитав бирә ҹә𝔥 – кәлә. 

1235 

Јә бәндәίγм ҹунәрә, 

Әз мучәк кәш ҹунәрә. 

Әз ҹәвгиhош дур бирә, 

Ә бод мәкәш хунәрә. 

1236 

Јә бәндәίγм бирәнкиш, 

Чγклә 𝔥әίил бирәнкиш; 

Ҝирίәί шори мизәрγм; 

Дәдәίмәрә дирәнкиш. 
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1237 

Јә бәндәίγм ћәчә мунд, 

Ҝәрдән ә сәр ћәчә мунд. 

Ә бим фикир домундәм, 

𝔥әίилиhош әҹә мунд? 

1238 

Јә бәндәίγм чәрх нирав, 

Мәнҝ офтосγз чәрх нирав. 

Кγрпи вәди нисдиҝә, 

Рγћ әз коми рәћ мирав? 

1239 

Јә бәндәίγм ниҝәшдγм, 

Воίәί мүрә ниҝәшдγм. 

Әз кγнҹ-биҹог hәр ҹиҝәш 

Соίәί тγрә миҝәшдγм. 

1240 

Јә бәндәίγм нидаров, 

Бәләд ә сурр нидаров. 

Диίнә согә одомиш 

Чγтам ә гур мидаров? 

1241 

Јә бәндәίγм миҝирγм, 

Шоботирә миҝирγм. 

𝔥әҹәл-ћәзγр омоҝә, 

Пишоίγрә ниҝирγм. 

1242 

Јә бәндәίγм дәрγм мәш, 

Ә рәћ ХУДО дәрγм мәш. 

Буίмә чγклә hисдиҝәш, 

Әз доруίмә - нәрγм мәш. 
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1243 

Јә бәндәίγм 𝔥ор әҹи, 

Обур әҹи, 𝔥ор әҹи? 

Богбон ә дәрд домунди, 

Бәhәр әҹи, бор әҹи? 

1244 

Јә бәндәίγм сар дирә, 

Әгγл-нәфсә сар дирә. 

Содигίәти нәшумош 

Ә суд ХУДО ҹар бирә! 

1245 

Јә бәндәίγм дәр чγни, 

Мизузәсγз дәр чγни? 

Ә γшγги чумәвоз 

𝔥илом дирәш hәрчуни! 

1246 

Јә бәндәίγм 𝔥әрә ҝи, 

Әз 𝔥әрәчи 𝔥әрә ҝи. 

Ҹγр𝔥әтлγίи мәрдирәш 

Дошдәҝору ҝәрәки. 

1247 

Јә бәндәίγм зимистон, 

Сγнбγллγни – зимистон. 

Тәмизкори виҹдонәш 

Ә пуләвоз нә вистон. 

1248 

Јә бәндәίγм дәҝγрдә, 

Парсhош нитав дәҝγрдә. 

Гәлхәндә ҹун поладаш 

Аташ митав вәҝγрдә. 
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1249 

Јә бәндәίγм мидиров, 

Садбо әлчи мидиров. 

Нә хосдәнки әз дγли 

Нумуш ә ίор нидиров. 

1250 

Јә бәндәίγм ҝиров дор, 

Миҹәί әшгә ҝиров дор. 

Ә гәд шәхтәί зимустуш 

Пәшму нибу – ҝиίовдор. 

1251 

Јә бәндәίγм тγ - әнмә, 

Мә ән тγнγм, тγ - әнмә. 

Әз тәмизә хостәίиш, 

Хәто нидγ – ҝγвәнмә. 

1252 

Јә бәндәίγм биίофдон, 

Тγ ә пишо биίофдон. 

Ә hγндγри варафдәί, 

ћитίот бош, нәίофдон. 

1253 

Јә бәндәίγм 𝔥әрслγнγм, 

Әз чум рихә 𝔥әрслγнγм. 

Ләшҝәр нәрлγ бисдоҝәш, 

Јә әз ХУДО тәрслγнγм. 

1254 

Јә бәндәίγм дәрγм мә, 

Ә сад фикир дәрγм мә. 

Ә могбуни домундәм, 

Ә ки хәто зәрγм мә? 
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1255 

Јә бәндәίγм ә бусду, 

Шивән офдо ә бусду. 

Һәчи ћγршә сал-бәсал 

Бил нә рүхү зимусду. 

1256 

Јә бәндәίγм гәҹәлә, 

Чум мәкәнγ – гәҹәлә. 

Бисокитә дγллγhош 

Һороί зәрә 𝔥әҹәлә. 

1257 

Јә бәндәίγм hоморә, 

Әз ҝузҝи вин – hоморә. 

Гуноглγίә васалиш 

Һәр сал әз тин оморә. 

1258 

Јә бәндәίγм нитану, 

Нә дәрд, нә гәм нитану. 

Руί хорирә ҝәшдәҝор, 

Һәрчγ дә𝔥әм митану. 

1259 

Јә бәндәίγм поί вәҝи, 

Әз рәћ ХУДО поί вәҝи. 

Дәг рγхγhо хунәрә 

Ә чордогиш тоί мәҝи. 

1260 

Јә бәндәίγм никәрә, 

Гугуҹ нибу никәрә. 

Гәдγртанγ нисдиҝәш, 

Биίо сохи – никирә. 
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1261 

Јә бәндәίγм ҹиҝәр бу, 

Һәм ҹун, hәми ҹиҝәр бу. 

Ә дγшоб суί зәрәίиш, 

И чγтами шәкәр бу? 

1262 

Јә бәндәίγм ә рәћ дә, 

Биίов-бурав ә рәћ дә. 

Воί-воί әри мγрдәҝор, 

Зиндәҝуниш ә чәрх дә. 

1263 

Јә бәндәίγм тәмизә, 

Зән мидору тәмизә. 

Хунә шорсүз тор имбу, 

Шγвәр офдҝә - ћәмисә. 

1264 

Јә бәндәίγм hоворә, 

Миҹәί ҹун тан – hоворә. 

Боворими нә сохтәш, 

Нибу хостә ловорә. 

1265 

Јә бәндәίγм бисофи, 

Паҹирә дγл – бисофи. 

Чумәчару сохдиҝәш, 

Јорә әз дур ниίофи. 

1266 

Јә бәндәίγм суррлуни, 

Норә поίу суррлуни. 

Дипломә вәҝγрдиҝәш, 

Һәләм, ҝәнәш, ҹурлуни. 
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1267 

Јә бәндәίγм тәкиш hисд, 

ХУДОί  һәгһо тәкиш hисд. 

Әз офтоjә нур бәгшәί 

Ә бγҝγрγ ίәкиш нисд. 

1268 

Јә бәндәίγм бәлмәрәш, 

Ҝγрдә, мәкәш бәлмәрәш. 

Зуhун тәίтә лол бирә, 

Ә вәхтγ ҝу – кәлмәрәш. 

1269 

Јә бәндәίγм туршмәзә, 

Һингәр бирә туршмәзә. 

Дувор хунә ләхсиҝәш, 

𝔥әҹәл дирә, ћγрш мәзә. 

1270 

Јә бәндәίγм вихдәнγт, 

Гәрбол зәрә вихдәнγт. 

Јонуглγίә 𝔥әрсhорәш 

Ә гутинә рихдәнγт. 

1271 

Јә бәндәίγм туф дирәт, 

Әз дәвә чәнд туф дирәт. 

Ән гәдимә нәсилhош 

Хәрә – ҝусбәнд ҝуфдирәт. 

1272 

Јә бәндәίγм чγ кγшдә, 

Хоίәбәндә чγ кγшдә? 

Мувәћсγзә кәрҝиҝә 

Ә «гүрт»иш әрчγ нγшдә? 
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1273 

Јә бәндәίγм нитанγм, 

𝔥әίблγίә дәрд нитанγм. 

Чγ мәҝγрγм, чγ мγнγм, 

Хγшдәнимә митанγм. 

1274 

Јә бәндәίγм ниҝәшдγт, 

Әз ҝγлhо буί ниҝәшдγт. 

Кәчәл буhо сәрлγhош 

Ә hороί муί миҝәшдγт. 

1275 

Јә бәндәίγм нә дәку, 

Ә дγл зәћәр нә дәку. 

Зәлγ буhо 𝔥әрγсәш 

Әз толог зу вәтәку. 

1276 

Јә бәндәίγм си ҝилә, 

Гәhр сохдиҝә си ҝилә; 

Ә тәмизә гәд хунә 

Нәс дошдәнγт – зибилә. 

1277 

Јә бәндәίγм мичару, 

Ҝәмиш әз ов мичару. 

Ә хори боглу буhо, 

Чәрхиш пәсов ничару. 

1278 

Јә бәндәίγм мишини, 

Һозор ҝофиш мишини. 

Ә тγ лоίиг буhорә, 

Әз фәләкиш нишини. 
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1279 

Јә бәндәίγм ίә хγрдә, 

Јә дγрγҹд бош, ίә хγрдә. 

Әгγлмәндә ХУДОрәш 

Пишоҝири ки ҝγрдә? 

1280 

Јә бәндәίγм ә кишә, 

Сифир вәни ә кишә. 

Әз нубоhоί ән Мишиш 

Пәнҹи вәҝи hәмишә. 

1281 

Јә бәндәίγм ә дәр мә, 

Поί донори ә дәр мә. 

Әз зәћәриш бәд буhо, 

Гәргγш мәрих ә сәрмә. 

1282 

Јә бәндэίγм нә бәрдә, 

Чумә ә хов нә бәрдә; 

Сәр сундугә вокурдә, 

Зиίод мәсох hә дәрдә. 

1283 

Јә бәндәίүм тәбәглγ, 

Рәћ вараίист – тәбәглγ. 

Әнҝγшдәри вәҝγрдә, 

Ки ҝирисдә –гәзәблγ? 

1284 

Јә бәндәίүм дәрдисәр, 

Һич ниίо бу дәрдисәр. 

Бәдмозолиш поί ноҝә, 

Үлүм бошҝу гәрди шәр. 
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1285 

Јә бәндәίγм гиίрәтγ, 

Ә гичә вә гиίрәтγ. 

Јә әзини шопкәрә 

Ҝәнәш нибу гиίмәтγ. 

1286 

Јә бәндәίγм бихоши, 

Әз гисгонҹи бихоши. 

Мә әз чиҹо танум ки, 

Ә тарафмә нибоши. 

1287 

Јә бәндәίγм шәр чγни, 

Хуби чγни, шәр чγни? 

Һәгги гәрбол hисдиҝә, 

Ҹар дәшәндәш әрчγни? 

1288 

Јә бәндәίγм хγрдә кор, 

Әз кәлә тә хγрдә кор; 

Динҹимәнди винирә, 

Ҝовлә бирә мγрдәҝор. 

1289 

Јә бәндәίγм тγ әҹә, 

Садан әҹә, тγ әҹә. 

Чум ХУДО вә ә сәртγ, 

Пингол зәрә, hә вәҹә! 

1290 

Јә бәндәίγм дәри тγ, 

Һә ә дүл мә дәри тγ. 

Ҹун hисдиҝәш шип-ширин, 

Әдәм мγрдә әри тγ. 
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1291 

Јә бәндәίγм нә дәшән, 

Сәрә ә шәр нә дәшән. 

Гәрәнтγίә рузhорәш 

Әз хәίолтγ вәдәшән. 

1292 

Јә бәндәίγм ниίо бу, 

Зәрбә ә нум ниίо бу. 

Дәдәί ћофт ҹун бирәҝор, 

Әнҹәг хонум биίо бу. 

1293 

Јә бәндәίγм миләрзγ, 

Догhо әз кγк миләрзγ. 

Милίон сали бәίәhош 

Әз ћәл бирә нитәрсγ. 

1294 

Јә бәндәίγм дәхсундә, 

Поίиз хокә дәхсундә. 

Һозор саллγ сәнгhорәш 

Әз хов нибу вәхсундә. 

1295 

Јә бәндәίγм мγhбәтдор, 

Сγрх воίордә мγhбәтдор. 

Ә бим хәлгиш мимуну, 

Гиίрәтлγίә ћγрмәтдор. 

1296 

Јә бәндәίγм мидаров, 

Әлчи шәклγ мидаров. 

Мγhбәтмәндлγ нә хостәш, 

Һә минәтлγ нидаров. 
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1297 

Јә бәндәίγм тәлγрәш, 

Әз ҹә𝔥 миίни тәлγрәш. 

Ә сәр софә ҝоф-ҝәләҹ 

Ки вонорә пәлγрәш? 

1298 

Јә бәндәίγм ићтибор, 

Сγрхлγ бирә ићтибор. 

Әз кор ХУДО ҝоф сохдәш, 

Кирә имбу ихтиίор? 

1299 

Јә бәндәίγм дәшән тγ, 

Ҝоф ә ҝуш дәшән тγ. 

Сохдә хоhиш бәбәрәш 

Ә сәбәћһо мәшән тγ. 

1300 

Јә бәндәίγм гуч мәсох, 

Миҹәί ҹунә гуч мәсох. 

Ә сабуртγ вомундәм, 

Имидмәрә пуч мәсох. 

1301 

Јә бәндәίγм нифрәтәш, 

Говрә сохдәм нифрәтәш. 

Әзтγ сад бо зәвәртә 

Әдәм хостә кифләтәш. 

1302 

Јә бәндәίγм чγ кори, 

Хγшдәнхоhи чγ кори? 

Ә вәзифәш варафди, 

Чγ вәҝγрди, чγ дори? 
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1303 

Јә бәндәίγм бофдәни, 

Ҝәрмә ә ҹун бофдәни. 

Мисвоίә кор винирәш, 

Ә рәћ ҹәннәт мофдони. 

1304 

Јә бәндәίγм оглγни, 

Гәзонҹ инсон – оглγни. 

Битәв рәћhоί руί хориш 

Ә дγ-ίәки боглγни. 

1305 

Јә бәндәίγм ίунҹә дә, 

Ҝуҹ 𝔥әсб ә ίәм ίунҹә дә. 

Чиҹоί сәр-тән дорд доҝә, 

Рγћ нәшумош унҹо дә. 

1306 

Јә бәндәίγм бодίә - хош, 

Ә чи ҝиро бодίә - хош. 

Һич вәкилә нә ҝγрдә, 

Әри хγшдәш судίә бош. 

1307 

Јә бәндәίγм нимдошум, 

Фәрглγ нисди, нимдошум. 

Ә γшγгә сал пириш 

Ә ћәвәс тγ имбошум. 

1308 

Јә бәндәίγм дәри тγ, 

Ә γлγҝмә дәри тγ. 

Кγмγр сохдә дγлмәрәш, 

Әрчγ дәгмә зәри тγ? 
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1309 

Јә бәндәίγм рәћләίмә, 

ХУДОлγни рәћләίмә. 

Әз дγруίә инсонhош 

Гәсдлү мурав зәћләίмә. 

1310 

Јә бәндәίγм рузимә, 

Әз Тироίи рузимә. 

Ә ҝуш ХУДОш мидаров 

ћәлолбәндә дузимә. 

1311 

Јә бәндәίγм ҝγл мәрә, 

Дәстә бәсдγм ҝγл мәрә. 

Ә 𝔥әсγлдор чум норум, 

Чγтам нәдγм дγлмәрә? 

1312 

Јә бәндәίγм нә бәрдәм, 

Сура ә шәр нә бәрдәм. 

Әшг ҝуҹлуни ҝуфдирә, 

Нәфсәш зәвәр вәбәрдәм. 

1313 

Јә бәндәίγм нә дирәм, 

Хәтоίә кор нә дирәм. 

Јорә 𝔥әзиз танусдә, 

Әнҹәг ә шор дәбирәм. 

1314 

Јә бәндәίγм нә ҝγрдγм, 

Бәнд ίорә боҹ нә ҝγрдγм. 

Ә сәр зани гуз бирә. 

Әз поίуш моч вәҝγрдγм. 
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1315 

Јә бәндәίγм мәскәнγ, 

Тәнҝ ниίо бу мәскәнγ. 

Нобҝә хәндәί ҝоф-ҝәләҹ 

Әз ћγрмәтиш мәнҝәнγ. 

1316 

Јә бәндәίγм низγhγт, 

Хәлгһо бихош низγhγт. 

Ҹә𝔥мәтхоhә мә𝔥ниhо 

Һозор салhош мизγhγт. 

1317 

Јә бәндәίγм нирави, 

Дирә, чγн сәҝ нирави. 

Мозолиш сәίәг гуног 

Әнҹәг биίов – бурави. 

1318 

Јә бәндәίγм чорпоίә, 

ћәίвон бирә чорпоίә. 

Овчи инсоф нә сохдҝә, 

Әз хун миίов - кор воίә. 

1319 

Јә бәндәίγм ничару, 

Һовун ә мис ничару. 

Пәшму бирә, сәр ноҝә, 

𝔥овун тәмиз мичару. 

1320 

Јә бәндәίγм бәрдәни, 

Поίhо ә ҝәшд бәрдәни. 

Гисмәтә нә шинохдә, 

Ә синәί ки сәр мәни? 
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1321 

Јә бәндәίγм дәмлγ бу, 

Дорә чоί тγ дәмлγ бу. 

Ә ίә фикир домундәм; 

Чумтγ әрчγ гәмлγ бу? 

1322 

Јә бәндәίγм нә бәрди, 

Корәш ә лоί нә бәрди. 

Сәбәћ-сәбәћ ҝуфдирә, 

Јорәш ә ҹоί дәбәрди. 

1323 

Јә бәндәίγм ҝиίовhо, 

Холинчәίи – ҝиίовhо. 

Пәшмунәти нивγнγ, 

Ә ίос кәсиш биίовhо. 

1324 

Јә бәндәίγм дәс миди, 

Кәί фәләкәш дәс миди; 

Ә зәнлγίә руίәвоз 

Чәрх Хорирәш пәс ниди. 

1325 

Јә бәндәίγм әз ίобу, 

Зәћлә мурав әз ίобу. 

Ә дәдәί шγвәрәвоз 

Зән, дγруίә ниίо бу. 

1326 

Јә бәндәίγм hомуну, 

Мә𝔥γлγмәί hомуну; 

𝔥әрγс-духдәр ән хунә 

Ә пул ниίо вомуну. 
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1327 

Јә бәндәίγм ҝәрдәнә, 

Гузлу мәҝи ҝәрдәнә. 

Шγвәр әз ћол офдоҝә, 

Хәлг мидәҝрγ сәр зәнә. 

1328 

Јә бәндәίγм нисд бими, 

𝔥оширмәндә нисд бими. 

Ҹовон – бәбә бирәнкиш, 

Јә миллίонер нисдими? 

1329 

Јә бәндәίγм нәми но, 

𝔥әрс ә чумhо нәми но. 

Ә пирә вәхт ән шγвәр 

Зән, нәчоги нә вино. 

1330 

Јә бәндәίγм дәс 𝔥әjил, 

Тиро вокунд дәс 𝔥әjил. 

ХУДО ишорә дори, 

Мәрә әз рәћ пәс мәίил. 

1331 

Јә бәндәίγм шир нибу, 

Дуг чарусдә шир нибу. 

Сабур ХУДО нә бирә, 

Милίончиш зу пир мибу. 

1332 

Јә бәндәίγм кγшош тγ, 

Хγшдәрә кәм кγшош тγ. 

Тә әхири минутмәш 

Ә болнәίмә нγшош тγ. 
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1333 

Јә бәндәίγм гәл хоши, 

Гобонә нисд – гәл хоши. 

Әри дә𝔥әм ән согиш, 

Әнҹәг, биίо ћәл боши. 

1334 

Јә бәндәίγм дәсбушә, 

Гур михоίу – дәсбушә. 

Әрковони дирәнкиш, 

Хәлг нихоίу – хәспушә. 

1335 

Јә бәндәίγм нур рундә, 

Товуш офто нур рундә. 

Ә дәрίоh тән шуруhош, 

Әз гәлифо дур мундә. 

1336 

Јә бәндәίγм ничγнγм, 

Ҝγлә хγрд-сов ничγнγм. 

Әз гәдимә хәίолhош 

Ширинә хов мичγнγм. 

1337 

Јә бәндәίγм әрәги, 

Шороб, конίак, әрәги; 

Әри шγhрәт рәћбәрhо 

Ән әлчәгә ίәрәги. 

1338 

Јә бәндәίγм аташлγ, 

Кγмγр сухдә - аташлγ. 

Әгγл ә сәр дәбуhош, 

Ә кәс нибу – саташлγ. 
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1339 

Јә бәндәίγм чγләкон, 

Ә гәзәмот – чγләкон; 

Лап ίә кило hисдиҝәш, 

Губ вәҝγрдә дγл – ίә тон. 

1340 

Јә бәндәίγм мәндәбәнд, 

Зулумкәши – мәндәбәнд. 

Дәрдγ сәр-зир бисдоҝәш, 

Вәҹ ниҝγрγ – хәндәбәнд. 

1341 

Јә бәндәίγм ҹавусдә, 

Овәш нибу ҹавусдә. 

Дγрγст нисдҝә бинәίγ, 

Догиш митав чарусдә. 

1342 

Јә бәндәίγм нидиров, 

Гуш ә гәфәс нидиров. 

Дәс донорә хурдиҝә, 

Дγрγст имбу нидир ов. 

1343 

Јә бәндәίγм бим ҹури, 

Дәрд богбони – бим ҹури. 

Дәс чγлкирәш нә шушдә, 

Раҝ согирәш имбури. 

1344 

Јә бәндәίγм мә ҝγрγм, 

Сурра биίо мә ҝγрγм. 

Пишоί нәфәс мγрγмиш 

Годоί тγрә мәҝγрγм. 
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1345 

Јә бәндәίγм мә𝔥әниш, 

Бунт мисоху мә𝔥әниш. 

Ҝәшдә вә𝔥дә нә офдҝә. 

Ниίо соху – пәћәниш. 

1346 

Јә бәндәίγм ниίору, 

Зәћмәт – гәди ниίору. 

Мγ𝔥γҹγзә хәίолhош, 

Әнҹәг, бәди миίору. 

1347 

Јә бәндәίγм нибофум, 

Ҹәләί дәрдә нибофум. 

ћәсрәт γшγг мундумҝә, 

Јорә чγларз миίофум? 

1348 

Јә бәндәίγм пәс бирә, 

Үшγг әз кур пәс бирә. 

Сад шикоίәт сохдиҝәш, 

Јара мәлћәм нәс дирә. 

1349 

Јә бәндәίγм воίундә, 

Вәхт воίәрә воίундә. 

Пишоί бәдә гәсдирәш, 

Әнҹәг, ХУДО поίундә. 

1350 

Јә бәндәίγм нисохи, 

Ә мар бовор нисохи. 

Шидраί кәмәр чат зәҝә, 

Чγтар hомор мисохи? 
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1351 

Јә бәндәίγм вәрдγшә, 

Хәίирлγ сох вәрдγшә. 

Шәләί hγзγм вәҝγрдә, 

Јара мәсох сәр дγшә. 

1352 

Јә бәндәίγм, шәләрә. 

Јγнҝγл вәҝи шәләрә. 

Садан 𝔥оҹиз бисдоҝәш, 

Нәзник мәҝи 𝔥әрәрә. 

1353 

Јә бәндәίγм гәрдлγрә, 

Боләί сәри  гәрдлγрә. 

Гәдγртанγш нә бирә, 

ћов имбәрγ дәрдлγрә. 

1354 

Јә бәндәίγм никәшγт, 

Јγк дәвронә никәшγт, 

Пишоί чумә бәсдә вәхт 

Нум дәдәίә микәшγт. 

1355 

Јә бәндәίγм овурдәм, 

Сала ә сад овурдәм. 

Ίә руз кγчмиш бирәнкиш, 

Киhо имбу ћовур гәм? 

1356 

Јә бәндәίγм сухундә, 

Бәћслγрә нәћс сухундә. 

Пәћәниίә әшглγhош 

Рγгән дγлә рухундә. 
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1357 

Јә бәндәίγм битобу, 

Сарп сабури – битобу. 

Хори ә чәрх дарафдҝәш, 

Сәрίү ә ҝиҹ нидобу. 

1358 

Јә бәндәίγм нәравҝу, 

Рузhо пучлу нәравҝу. 

Тәгсиркори дирәίҝә, 

Ҹунмәш гучлу буравҝу. 

1359 

Јә бәндәίγм ниίо бу, 

Нифри додлу ниίо бу. 

Әри гуног ίә боίиш 

Шоhир одлу биίо бу. 

1360 

Јә бәндәίγм чи нидγ, 

Дә𝔥әм әшгә чи нидγ. 

Ҹиҝәрпара сухдәнкиш, 

Пәίләί овә ки мидγ? 

1361 

Јә бәндәίγм то - ночог, 

То - согломи, то - ночог. 

Јориш руίә чарундҝә, 

Нәшәр𝔥ә чγ гоноҹог? 

1362 

Јә бәндәίγм синәмиш, 

Шәклγ сохдә синәмиш. 

Сәрә ә сәнг додоҝәш, 

Әшглγрә чγ гинәмиш? 
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1363 

Јә бәндәίγм тимор ов, 

Ләзәт дорә тимор ов. 

ћγршлγ бирә пар зәҝәш, 

Ә вићдәίγ ки моров? 

1364 

Јә бәндәίγм зир чирә, 

Јәлов мәди зир чирә. 

Ә сәр мγрдә кусовhо 

Ловошиш нәс бирҹирә. 

1365 

Јә бәндәίγм хәрә кор, 

Нобудлγни - хәрә кор. 

Әз ҝиснәίи мγрдиҝәш, 

Нәфсә әз дγл дәрә дор. 

1366 

Јә бәндәίγм чәкмә сох, 

Ә суί хуром чәкмә сох. 

Сәр вәчәрә нә бурра, 

Ә виҹдониш шәк мәсох. 

1367 

Јә бәндәίγм әз гирог, 

Јод ҝирошдә әз гирог. 

Ә пир бирә вә𝔥дәhош 

Әз ҹоhили чγ сирог? 

1368 

Јә бәндәίγм шит дирә, 

Шурбәнд чирә шит дирә. 

Ә пулсγзә мәћәлһош 

ћовур-ћәрмәх гит бирә. 
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1369 

Јә бәндәίγм зар мәрә, 

Шәшлγ шәндәм зар мәрә. 

Мошиίәћиш поί ноҝә, 

Ки поίундә ҹар мәрә? 

1370 

Јә бәндәίγм ХУДОjмә, 

Муноίмәни - ХУДОjмә. 

Мошиίәћәш виҹиҝә, 

𝔥илом – имбу хунәίмә. 

1371 

Јә бәндәίγм дәс ХУДОш, 

Ә сәрмә вә дәс ХУДОш. 

Әри зутәί  Мошиίәћ, 

Минәтлγнγм әз ХУДОш! 

1372 

Ίә бәндәίγм биίо бу, 

Виҹдон  ә шон биίо бу. 

𝔥әрәбәрә кәшиҝәш, 

Инсон – ћәίвон ниίо бу. 

1373 

Јә бәндәίнм ίәво шән, 

Ҝулләj овә ίәво шән. 

Ә гәд тγндә вишәһош 

Чумә ә хов нәвошән. 

1374 

Јә бәндәίγм воίуни, 

Шәр вγхγhо – воίуни. 

Ә сәр мәίит әлчәгиш 

𝔥әрс рγхγhо – тоίуни. 
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1375 

Јә бәндәίγм ә хγшдә, 

Кәс нәравҝу ә хγшдә. 

Офтолγίә шоhирγм, 

Үшγгмәрә ки кγшдә? 

1376 

Јә бәндәίγм кγшдәрәш, 

Сад хәтоjи кγшдәрәш. 

Тәίтә ХУДО рәћ нәдγ, 

Хок нисохум хγшдәрәш. 

1377 

Јә бәндәίγм шор мәрәш, 

Ҹә𝔥мәтлγ тан шор мәрәш. 

Хәлг әз бору нә хурдҝә, 

Әрчγ корум дор мәрәш.? 

1378 

Јә бәндәίγм тә мәндә, 

Шәίир нγвγс – тә мәндә. 

Чумhо очуг бисдоҝәш, 

Мγрдәҝорә чγ хәндә? 

1379 

Јә бәндәίγм тә мγрдә, 

Гуί зәриҝәш тә мγрдә; 

Кисәhоί сγрх нә бирәш, 

Тγрә ә вәҹ ки ҝγрдә? 

1380 

Јә бәндәίγм мидорут, 

ћүрмәтә шор мидорут. 

Нум Әлдараш сүрхә хәлг, 

Һәр вәхт ә ίор миίорут! 
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                2 - ҹәрҝәһо 
1381 

𝔥оширмәнд дур мундҝә әз дәвләт, әз вор, 

𝔥әзоб-бәнд хунирә ә ίортүш мәдор. 

1382 

Ә сәр поί вәхүшдә нәсдаҝә ҝәшдә, 

Ә лоҝон суί миди сүрхиίә тәшдә. 

1383 

Ә мәћәл оһили бирәнки ночог, 

ћәίфбәри согирә никәшүт ноһог. 

1384 

Ә тәхт сүрхи нәс нүшдәҝәш ίә чубон, 

Дә𝔥әм рузә нитав дирә һәчу хон. 

1385 

ХУДО-шинох нә бисдоҝә хәлг диίор, 

Нур офторәш ә пишоί чум гәрг биίор. 

1386 

Ҝуҹлубәндә ворвориһо нә бирә, 

Гудузбәндһош ә гуг 𝔥орһо вәбирә. 

1387 

Дүшмәрә ә вәхтү сохдәнки лов – тум, 

Дәрίоһиш пур нибу әз рихдә ов чум. 

1388 

Бүзүрҝә одлурә сәрпуш дирә вәхт, 

Әз мозол мәлћәмтә дәрмуш чирә бәхт. 

1389 

Шор хәбәр шинирә әз Јәршолоίим, 

Шәрлүίә саданһо мүмүрүт әз бим. . 
1390 

Бүзүрҝә Искәндәр нивәбисдоҝә, 

Тарихиш ранҝ-бәранҝ имбисдо бәҝә? 
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1391 

Сироίи бирәнки әз дә𝔥әм дәрдһо, 

Чи шори нидаров ә шүгәм мәрдһо. 

1392 

Дүл дорә, ә аташ офдорәҝорһо, 

Ә 𝔥әрс чум момуну әз бофә корһо. 

1393 

Ки ә сәр ћәрәкәт 𝔥ориш нидуху, 

Әз ћәсрәт назлүίә ίориш мисуху. 

1394 

Чәнгәдә ә гәд дүл чәрх дарафдҝә хун, 

Михәнәт буһорә сәћиб воίҝә хун. 

1395 

Сабурһоί бәбәрә зәрәнки бәίә, 

Сәрпушиш митанут - мәрдә дәдәίә! 

1396 

Мә𝔥әни мүһбәтә нә хундәҝорһо, 

Ә минәт әлчиһо момуну корһо. 

1397 

Ҹә𝔥мәтә шорилү нә диҝә шоһир, 

Гәләмү тиҹ нибу әз вор ίә 𝔥ошир. 

1398 

Ә зир хәҹәләти домундҝә бәндә, 

Јә лүнҝәш динҹәлү нитану шәндә. 

1399 

Вәшәр𝔥и сифәтә товә-тов дирә, 

Тиробәнд нәбуһо рач нитав бирә. 

1400 

Әз тикһо фәм сохдә ә чәрх ән Хори, 

Муҝуίи: - Әί ХУДО, чү сүрхә кори! 
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1401 

Шә𝔥әм дүлтү нәс сухдәҝә әри хәлг, 

Тәћноίә сәр, бүзүрҝәлү, ниди бәрг. 

1402 

Ә шоһир, бидәблү, рүхшәнд сохдәҝор, 

Һич әри ҹун хүшдәш нибу хосдәҝор. 

1403 

Әз мүһбәт ихтилот тәίтә дәшәндә, 

Дәрд, гәмә әз ίортү митани шәндә. 

1404 

Ә пишоί чумһоίтү нә омоҝә ίор, 

Су – ίәлов мофдону ә һәр сохдә кор. 

1405 

Сәдигһо тәлћәлү ҹураί низәнү, 

Ә дузә сәбәћһо һороί мизәнү. 

1406 

Әз аташ паруһо ҹәнҝ әри вихдә, 

Әз сиίә думонһо сәнг нитав рихдә. 

1407 

Гәтрәίи нә диҝә ίә хәр, ίә гәтүр, 

Бурговәш ә овхур нивүнү ћәзүр. 

1408 

Ҝиләίи сохдәнки әз дуст, әз тониш, 

Әз чумһо мофдону һәм бәҝ, һәм хониш. 

1409 

Доћорлу бисдоҝә дәблүίә һүлһо, 

Ә сәнгиш мичару гәлплүίә дүлһо. 

1410 

Ә мүгүр оморә әз дүлхоши тү, 

Ә рәћ хәлг, офтолу биίо боши тү. 
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1411 

Әнҝүлә нә бәсдҝә гучи-гучиһо, 

Ә чү руз имбәрү пучи-пучиһо? 

1412 

Шәв шобот хуриһо әз ош ίәрпәги,  

Һич мәћәл кәм нибу пәίләί әрәги. 

1413 

Ә дүл тү нә дәҝә әз мүһбәт ίә миҹ, 

Чум норә, рәћүрә әри поί мәвиҹ. 

1414 

Әз ћүкүм ән ХУДО, әз дә𝔥әм ҹиро, 

Шоботәш шор миίни ә шә𝔥әм ҝиро. 

1415 

Нәсдаҝә ҝуфдирә кәлмәί ән ҝофә, 

Әз сурһо миҝәшди һәмләί ән софә. 

1416 

Ә синәί ән хори күк шәнүһо ҝүл, 

Шорирә овурдә әри миҹәί дүл. 

1417 

Чүкчүки оһили тәίтә варасдә, 

Әз 𝔥илом рафдаίиш ә һәд тараз дә. 

1418 

Әгүлмәнд нисдиҝә офдумә әвлод, 

Шор хәбәр мүшүнү һәр дүшмә, һәр ίод. 

1419 

Инсонһо ίәкирә хосдҝә бирорлу, 

Ә гуног мичару һәр рәћ ҝирорлу. 

1420 

Ҝофһорә дүрүстлү ҝуфдирә вә𝔥дә, 

Мә𝔥әнош ә мәлћәм мичару бәгдә. 
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                   1421 

                   Нә бурра, нә бәстә әнҝүл һәр корә, 

Ә кифләт бәхш ниди әз дүл һәр шорә. 

1422 

Вәҝүрдә нәсдаҝә ҝурундә ҝофә, 

Ә әлчәг ни имбу хорундә софә. 

1423 

Ә гәриш ән дәрίоһ чап зәрә-зәрә, 

Раст ниίов ә чумтү нә дог, нә дәрә. 

1424 

Әз бәлү ҝүрдиҝә һәр хүрдә корә, 

Митани расундә тә мүрдә шорә. 

1425 

Сә𝔥әрлү дириҝә һәр руз кор-борә, 

Һич мәћәл хүшдәрә нитаί шор дорә. 

1426 

Ә пишоί чум нисдҝә ҹофолүίә бор, 

Сал-бәсал бул нибу нә дәвләт, нә вор. 

1427 

Севҝили хүшдәрә 𝔥әзоб дорә вәхт, 

Бәдә рәћ мокуни әз ҹә𝔥м сиίә бәхт. 

1428 

Ә ҝүрүш ән рүћһо ҹәћтиш зәрәки, 

Әри хов винирә бәхтиш ҝәрәки. 

1429 

Мә𝔥дони 𝔥иломә әри вәҝүрдә, 

Митани һәмишә дәс ίорә ҝүрдә. 

1430 

Боришмиши бирәнки ә гәсд бәдәвоз, 

Тартапил нисохи ә ћәсрәтәвоз. 
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1431 

Ә хотур ән Ватан ә бод дарафда, 

Лоίиглү мүрүһо ә од варафда. 

1432 

Локолу бисдоҝә шивәһоί дәрдү, 

Әнҹәг ә ҹәһәннәм моҝошду гәрдү. 

1433 

Ә мүрдәί ән кәсһо шор буһо инсон, 

Јә мәћәл ә хүшдәш ниίофу имкон. 

1434 

Һүндүрә дор чинор доҝәш ίарашуг, 

Сог 𝔥үмүр бор – бәһәр ничини ίә дуг. 

1435 

Рузиҝор ҝирошдҝә әҝәр офтолу, 

Әз 𝔥әсәл ширинтә имбу шофтолу. 

1436 

Ә гәриш бог – богчә кәшдүҝә бәндә, 

Һич вә𝔥дә кәм нибу әз лову хәндә. 

1437 

Ә кумәк һәр ћовур имид бирә сәхт, 

Сәр түрә ә болә мәдәшән һич вәхт. 

1438 

Ә сәр тү варафдҝә чәглиίә күлиш, 

Чүн бурра ҝиίовһо импаҹу дүлиш. 

1439 

Думутлу, хәίоллу ҝирошдҝә 𝔥үмүр, 

Сад воίҝә мәҝүрү һәр ћәмүр – мүмүр. 

1440 

Ә сундуг тоорих тә дәри дәбһош, 

Әз дүнίо кәм нибу гәһри – гәзәбһош. 
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1441 

Јә пуст, ίә осдугу мундиҝә тән тү, 

Ә кәпик нивәрзү нә шор, нә шән тү. 

1442 

Рузһоίтү чүн дурә рафдҝә пәсәво, 

Ҝүрүшмиш нибоши ә һич кәсәво. 

1443 

Ә сәр бун нүшдиһо ίә гушә хуно, 

.Дуст, тониш һич мәћәл тәћно нә муно. 

1444 

Ә гәриш хов вәҝүрдәнки тәрс ҹунәш, 

Ә хурдә ов гәриш миίни 𝔥әрс чумәш. 

1445 

Тә кәί ки, ә гисмәт пүшҝиш нибоши, 

Әз ҝиίов бәтәртә хүшҝиш имбоши. 

1446 

Ә ХУДО шүкүри нисдиҝә вәхтиш, 

Чүн соίәί шәћәнҝум миҝрору бәхтиш. 

1447 

Ҝуҹ поίтү ә рәћһо кәм бирә вә𝔥дә, 

𝔥үмүрә кип-кутәћ мивини бәгдә. 

1448 

Дурҝунә ҝоф сохдҝә ићтиборлуί тү, 

Әз вићдә мадаров мићтиίорлуί тү. 

1449 

Ә пишоί чум ХУДО тәίтә варафда, 

𝔥овунлу  әз хори ҹарулу рафда. 

1450 

Әз нур зиндәҝуни мәлћәм вәҝүрдә, 

Сәр гәмә митани мүћкәм дәҝүрдә. 
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1451 

Хурдә чи мол-гәрә әри соί дирә, 

Ҝиίовһоί хориһо кәм нитав бирә. 

1452 

Әз зәвәр 𝔥әсмуһо ҹүр𝔥әт нә дирә, 

Ә 𝔥илом дәҝишуҝ нитанү бирә. 

1453 

Воίисдәί хүшдәрә әри соф дирә, 

Әз буши, әз суки нибу ҝоф бирә. 

1454 

Лапатка бурриһо ίә күкә хуно, 

Бәдхоһһо һәмишә чүк-чүкә муно! 

1455 

Ә ίос гәм офдоҝә ίә инсон әҝәр, 

Хун дүлү импалу әз гәзәб сә𝔥әр. 

1456 

Јә 𝔥илом бирәнки минкин ән шору, 

«Руз ә хәίр», нә дорә әз ίон миҝрору. 

1457 

Ә сәр чум ίә кәмләί тик вә ҝуфдирә, 

Битәв гош ә бәхш мәнҝ митав туш бирә. 

1458 

Ә рәћми дүләвоз нә ҝүрдҝә хоши, 

Әз бәдә ҹовобу гул ниίо боши. 

1459 

Дуст – тонишһо лап бисдоҝә һозориш, 

Ә чәтини наз мисоху мозолиш. 

1460 

Сурбәндһоί дүнίоһәш кәίки зу моίи, 

𝔥әмәлһоί 𝔥әсмуһош әз ћүкм ХУДОίи. 
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1461 

Ҝузәтлү мундиһо шәвһо, нә рузһо, 

Воίҝәһоί хүрдүни әри гудузһо. 

1462 

Әз аташ бүмүзди офдориҝә дур, 

Дә𝔥әм руз ни имбу нә хилов, нә шур. 

1463 

Бәндһоί муίә ә шеһәвоз шушдә вәхт, 

Нур сәбәћи фин мизәнү гәт-бәгәт. 

1464 

Ҝүрүшмиш бирәнки әшглүίә дү ίор, 

Шә𝔥мәләί аташиш мумну ίорбиίор. 

1465 

ћүрмәтлү ҝирошдҝә мәҹлис 𝔥әриси, 

Әшг тү чүн нисону нивнү – ћәмиси. 

1466 

Әз данан духдирһо мәсәл вәс дирә, 

Зиндәҝун тәмәћкор 𝔥әсәл нәс бирә. 

1467 

Чәнд ҹиро нумәлү әз дорһо кошдә, 

Бог, богчә бәһәрсүз од нитав дошдә. 

1468 

Ә сабур имидһо нәфс дорә-дорәш, 

Чүн офто, һәр сәбәћ хәбәр сох ίорәш. 

1469 

Әз оһили кәί ки, пузмиш мибоши, 

Әз ћәсрәт ίор ҝәнәш дуίмиш нибоши. 

1470 

Гушә хуно пар зәрәнки әз бовор, 

Дүл дорәҝор, ҹунәш мүдү ә рәћ ίор. 
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1471 

Ә нәсил ән Давид имид бирәҝор, 

Мошиίәћ ХУДОрә митав дирә шор. 

1472 

Ҹун соги нә доҝә вориш, дәвләтиш, 

Бәбәсүз, дәдәίсүз мумну әвлодиш. 

1473 

Офто нә мәнҝ нибисдокә 𝔥әсмурә, 

Асдараһо ниваравунд бәзмурә. 

1474 

Һоί-һороί дәшәндә нә ҝирошдҝә ов, 

Кипә парс мүҝүрү килит ίәсиίов. 

1475 

Ә пәнҹә вәҝүрдә согот нә нәҹәг, 

Әри чум хунхурһо тор биίор әнҹәг. 

1476 

ћәсрәтлү бәсдиһо әз дәстәί ҝүлиш, 

Шорәлү михәндү әшглүίә дүлиш. 

1477 

Ворвори бәрүһо тузһорә хуно, 

Дүшмәһо ә ћәсрәт динҹи домуно. 

1478 

Сәс түрә шинирә, нә доҝә ҹовоб, 

Сад ҹирә хубирәш нибу ίә совоб. 

1479 

𝔥әмәлдан әз ίәхән нәс ҝүрдәҝәш сәхт, 

Ә зир ћүкм мәрдмазар мәдәмун һич вәхт. 

1480 

Хүшҝә күз ләрбәрә әри вәхүшдә, 

Сабурә кәм мәсох һич вәхт әз хүшдә. 
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1481 

Тартапил сохдәнки ә чоләί һәндәг, 

Нун хурдәш әз ίортү мадаров әнҹәг. 

1482 

Догуног нүшдәнки әри чи хурдә, 

Һәчи ћисоб мәсох – ίә поί ә гур дә. 

1483 

Бирәћмә 𝔥овунә тә тәмиз шушдә, 

Нә тан ки, 𝔥әмәлтү ә воίәί хуш дә. 

1484 

Әз ћүкүм гуроглуг әри нәфс вихдә, 

Һәр думон оморә воруш нәс рихдә. 

1485 

Кәлә сәс дорәнки чүн бушә чәниш, 

Ә ћовур нә ћәрмәћ гудуз мәдәниш. 

1486 

Нур чумһо рафданки әз дәс ίә әлчәг, 

Хов 𝔥әҹәл ћәзүрбәнд импоίу әнҹәг. 

1487 

Әз ҝүлшән хәίолһо дәстә вәчирә, 

Әз бушә фикирһо бор нитаί чирә. 

1488 

Ә хотур имидһоί софлүίә тики, 

Әз рәћһоί мәмүзүл ниίофи ники. 

1489 

Хәрәбә инсонһо доҝә мәсләћәт, 

Ίә рузләί зомонәш низүһи рәћәт. 

1490 

Ов ҹуну бугбәнди дүширә вә𝔥дә, 

Хүшҝиίү әз мүрдәш бәд имбу бәгдә. 
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1491 

Әз рачһо тәίтә ки, мозол парустә, 

Ҹовониш митанү ә пир чарусдә. 

1492 

Чәнгәдә гоίимиш бисдоҝә дүлтү, 

Һәҝәнәш, ίә мәћәл, импаҹу ҝүлтү. 

1493 

Ҹиҝәрлү сухдәнки нәмишә хокһо, 

Әз ҝүлһош моруху һәмишә сокһо. 

1494 

ћәсрәтә 𝔥әрсһорә тәίтә рухундә, 

Сараί дүл ән ίорәш митаί сухундә. 

1495 

Әз корһоί ћәрмәћи мү𝔥үҹүз дирә, 

Әз ләмбәш митани лап уҹуз бирә. 

1496 

Әз ҹофоί ίә сали тә бор вәчирә, 

Гозонҹә ни имбу ә вор дәчирә. 

1497 

Сәбәћи  рузһорә гәрбол нә зәрә, 

Ә богчә ίә дориш нибу дәзәрә. 

1498 

Вәҝүрдә нәсдаҝә шәләί ҝурундә, 

И дәрдә ни имбу пәћни сурундә. 

1499 

Имидә әз рүћтү парундә вә𝔥дә, 

Сабуриш әз ћүрмәт мофдону бәгдә. 

1500 

Әз ҝумон хәίолһо тәίтә ниваровт, 

Ә расаί хәрәвоз ә чол нидаровт. 
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1501 

ћололи нә рихдҝә әз хурдә ширһо, 

Мүћүсиш имбоши әз дәс фикирһо. 

1502 

Сараίһо бинәлү вачарусдәнки, 

Зимиләрз нипоίу әз 𝔥әлбүс ҹәнҝи. 

1503 

Әз ҹә𝔥м никәрәһо рүхүһо овһо, 

Ә дәрίоһ мидаровт ә динҹә ховһо. 

1504 

Сәћиб бәдә куртәлићә чумһорә, 

ХУДО бәндлү нибу диίә нум дорә. 

1505 

Бә𝔥әдәти – шуров дирә 𝔥әмәлә, 

Ә шүгәмо пиш мисоху 𝔥әҹәлә. 

1506 

Үзүлмишә бићолирә фубәрдә, 

Ширнә ҹунә нибу ә гур зу бәрдә. 

1507 

Чүк – чонәлү гәсд сохдәнки әз вићдә, 

Зиндәҝуни васалирә ки вихдә? 

1508 

Бәдәшүгәм ίә әз хүшдә совоίи, 

Әри ίәкиш кор нисоху һовоίи. 

1509 

Тәлатумә гутинәрә винирә, 

Ҝузҝибәндлү ћисоб мәсох синирә. 

1510 

Вошҝунәрә дәшәндәнки ә 𝔥әрә, 

Кәм никәши гурлубәндә сә𝔥әрә. 
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1511 

Әз бићоли ә мәгбуни даравһо, 

Тәпик зәрә, фикир нидү ә равһо. 

1512 

Болушбәндә ночогирә хосдәҝор, 

Хомушмәндә ίорә нитав сохдә шор. 

1513 

Әз гәтрәίи ҹарундәнки мувәћә, 

Ә ҹәһәннәм хәхә миίни рувәћә. 

1514 

Гилиг корә нә ҝүрдәнки әз һәвәл, 

Сәрәдорди зиίод миίов әз 𝔥әмәл. 

1515 

Вошҝунәво нүшдәниҝә бүҝүрлү, 

Ранҝһоί руίәш митаί дирә күмүрлү. 

1516 

Вәрфә хуно ћәл бирәнки ҹилитһо, 

Әз дәр дәрίош очмиш имбу килитһо. 

1517 

Тәлћә ҝофә нә ҝуфдирә тә әхир, 

                                       Әз гәзәб дүл, чумәш митаί дирә ћир. 

1518 

Рушумлуίә чи нә хурдә вәхтә-вәхт, 

Зиндәҝуни ширин нибу бәхтә-бәхт. 

1519 

Нәбәләдә корһо дирә руз-бәруз, 

Руίә говрә рәћ мокуни дуз-бәдуз. 

1520 

Гәриш сохдә хуб-хәрәбә әίәки, 

Гәһри ҝүрдә, гуί мизәни әз тәки. 
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1521 

Күнҹ – буҹоглу ҝәшдә-ҝәшдә богчәрә, 

Ә ҹә𝔥м ҝүлһо 𝔥овунбәнди дог зәрә. 

1522 

Әз ћүлг бугоз зәвәриҝә ћүршһоίу, 

Хүшдәкүшә сугдлу имбу мүрсһоίу. 

1523 

Ихтилотә сәр ҝүрдәнки нәбәләд, 

Ранҝ парундә, рүћ микәшү әз гәләт. 

1524 

Ордовиҹлү сула сохдҝә ҹиҝәрә, 

Ә говрәһо нушу мүдүт ҹиҝәрә. 

1525 

Бичорәһо бићүрмәтлү мундәнки, 

Әз зир сәнгиш нивәдиров нун тәнҝи. 

1526 

Биномусһо ә дүл ίара зәрәки, 

Дордһоί ҹунәш поίундәҝор ҝәрәки. 

1527 

Соворәрә тә гуҹундә ә кишә, 

Ноләί дәдәί ҹарлү зәрә тәшвишә. 

1528 

Дордһоί дүлә тә вәҝүрдә чорәлү, 

Рүћһоί 𝔥әсму ҝирίә норә хорәлү. 

1529 

Лүгә-лүгә тә вәнҹирә мисирә, 

Мүрдәҝориш ә гиίомәт хисирә. 

1530 

Әз Мәҹнуниш зиίотдә дәрд ки дири, 

Миҹәί әшгә пәίмундәҝор ки бири? 
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1531 

Вәҝирлγjә нишониҝә хоштәίи, 

Әз алмазиш сәхдтә имбу хостәίи. 

1532 

Инсонһорә нә шинохдә нәсиллү, 

Хосиίәтһо дәҝиш имбу фәсиллү. 

1533 

Шолуми нисдиҝә мә𝔥әноί дусти, 

ћисоб сох, ҝиснәлү зувун ҹавусди. 

1534 

Әз гәдәр зиίотдә кәләҝәдлүһо, 

Синәсов миҝәшдү ә гәд бәдлүһо. 

1535 

Әз хори ән Ватан ҹиро бирәҝор, 

Әз дүли, әз ҹуни нитав дирә кор. 

1536 

Фәћләһо зиндонә куфуһо вә𝔥дә, 

Сифәтһо – руίһошу ә гәриш дәг дә. 

1537 

Ә бим дурә сәбәћлүίә әвр иму, 

Бинәборуί һәггә норә дәвр иму. 

1538 

Јаралү нүшдәнки әз дә𝔥әм ән ίор, 

Нә дәвләт, нә вориш нәс овурдә шор. 

1539 

Үшүги нә дирә әз шә𝔥әм ән дүл, 

Ә пилиг ән чумһо зу мәни әнҝүл. 

1540 

Ранҹбәр – кәндчи зәрәмундә кутон – хиш, 

Хок хорирә сәр-зир сохдә гип-гәриш. 
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1541 

Әз шори хостәίи учмишә гушһо, 

Тәлћә ҝоф нидорут ә сундуг ҝушһо. 

1542 

Әз тумһоί хок хори чирәнки бәһәр, 

Әз үлүҝ «һоί» мидү и сүрхә тәһәр. 

1543 

Ҹәлдә кор дирәнки фәћләίә инсон, 

Әз судум ән сәнгһош миоίфу имкон. 

1544 

Хәләίиг әз дүли сәхт хостә-хостә, 

У ҹүрә ћүрмәтә зоί нибу сохдә. 

1545 

Әз нәхуί ән поίтү зиίод нә буһо, 

Сад воίҝә мәҝүрү әз од вәбуһо. 

1546 

Хушбәхти әз гобу парусдә вә𝔥дә, 

Ранҝ руίиш ә күмүр чарусдә бәгдә. 

1547 

Ширини шәкәрә ә ҝуш нә ҝүрдә, 

Әз дә𝔥әм зәћәриш зу митаί мүрдә. 

1548 

Әз мозолһо суί нә зәҝә ίә бәхтиш, 

Хосдәҝорә сәркуш мәзән ίә вәхтиш. 

1549 

Дузи ћәрмәћ мә𝔥лүм нисдҝә ҹәг-бәҹәг, 

Дорһоί богә бурра имбу ҹәћт нәҹәг. 

1550 

Дәрз бичинә вәчирәнки хушәлү, 

Нун тәнүрәш митаί хурдә нушәлү. 
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1551 

Тәрәтәсух ҝоф парундә әз ҝүмиш, 

Әз пәћники ҝуллә шәндә мәрдүмиш. 

1552 

Суί зәрәнки ә ухшәри чогә хүрс, 

Хосиίәтәш ҹару зәрә ә ҹоί фүрс. 

1553 

Офдорәнки әз одлүίә сүрхә тәхт, 

Ә пишоί хәлг, гүҹ мидиров лүҹүί бәхт. 

1554 

Вошҝунәво ҝәшдә-ҝәшдә ә гәд хәлг, 

Вәҝиритүш обурбәндлү имбу гәрг. 

1555 

Зурбәлүίә 𝔥әзиίίәтһоί ән довом, 

Нишонәίи әз зомонәί ән Одом. 

1556 

𝔥оширбәндлү тәίтә ҝүрдә хүшдәрә, 

Ҹофокәшһо 𝔥әίб танусдә нүшдәрә. 

1557 

Бор – бәһәрә тә тәк-бәтәк соф чирә, 

Һәр зувунә тәгсирлүίә ҝоф бирә. 

1558 

Ободи нә ники овурдҝә рәћбәр, 

Хосиίәт түндирәш әнҹәг ә рәћ бәр. 

1559 

𝔥әзиίәт дәдәίә кәм нә сохдәҝор, 

Әз дә𝔥әм кукίәти нитав бирә шор. 

1560 

Әз дәдәί оһили нәзник нә бирә, 

Дәрдисәр ћолүрә кәс нитав дирә. 
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1561 

Бәдә руз дирәнки күти ән әгүл, 

Һәшданки әз дәрзә сула имбу дүл. 

1562 

Әҝәр вәҹәвундҝә хәлгә ә әнҝүшд, 

Мувәћү чәх имбу әз һәр зәрә мүшд. 

1563 

Гудузә сәҝһорә әз нәзник дирә, 

Әз тәрсһо ләрзүһо нәр нитав бирә. 

1564 

Лап виниҝәш һозор ҹүрә хәсәрәт, 

Салһоj ҹунәш имфуруху пулпәрәст. 

1565 

Ловгоίәти дур нә бирә әз зувун, 

Хубтә имбу, һич хүшдәрә нә зүһун. 

1566 

Јә кәпиклик ћүрмәт нисдҝә әз шону, 

Сәнгә хуно әз доћориш мофдону. 

1567 

Ә 𝔥әрәлуг кәί ки, күрпи никәшүт, 

Әз дәс ίәки 𝔥әзиίәтиш микәшүт. 

1568 

Вәћш нә бирә ә синәίтү ләшҝәр ҝоф, 

Шоһирίәти ә гәд ҹә𝔥мәт нибу соф. 

1569 

Зиндәҝуни буш бисдоҝә пучәлγ, 

Нишонәίүш әнҹәг имбу кучәлγ. 

1570 

Хәбәр нисдҝә әз рузиҝор сәбәћи, 

Бәһәр нидү булә хәίол тәмәћи. 
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1571 

Әз ҝузәт согломи нисдиҝә хәбәр, 

Дәрдһорә гәмәлү ә дүл нә дәбәр. 

1572 

Сад ҹиро тәшвишә гәриш сохдә вәхт, 

Ә пучи мадаров гәлизлүίә ҹәћт. 

1573 

Медалһоί сүрхирә ә дүш дәчирә, 

Ә дов𝔥о иҝидиш митав пуч бирә. 

1574 

Корхонә миҹуҹи нисдиҝә әҝәр, 

Зәћмәтиш шип-щирин нибу чүн шәкәр. 

1575 

Бәгдәвоί сокити дорд нә доҝә дүл, 

Әз чинкәш зобутә тиҹ имбу әгүл. 

1576 

Вәдилү бисдоҝә сәрпуш ән кифләт, 

𝔥әίилһош ә ћүрмәт маровт тә ћофт гәт. 

1577 

Сад болә дирәнки әз әз ҹинҝирә кук, 

Дүл бәбә тоб нидү ә куфтәί тук-тук. 

1578 

Мәҹбури бирәнки пәшмуίәтиһо, 

Борулу мачару пишмуί гәтиһо. 

1579 

Руҝәруҝ сохдәнки ә дәс ҝүрдәрә, 

Әз пәси микәшү пәшмуί мүрдәрә. 

1580 

Јаратмиш нә сохдә таза кор, пишә, 

Ҹура бор мәчини әз зир дор вишә. 
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1581 

Минкинтү нисдиҝәш әри хубиһо, 

Һә ҝәнәш нәфсәлү бошҝу дузиһо. 

1582 

Ә ћәсрәт ән соги домундәҝорһо, 

Шор дүлә нивинү әз рундә корһо. 

1583 

Әки хәлг, сәргузлу әри нә мундә, 

Әз шоруш, әз бәдүш нибу дәмундә. 

1584 

Әћволәт пирирә шәндҝә әз 𝔥әдәт, 

Дорду зиίод имбу сә𝔥әт-бәсә𝔥әт. 

1585 

Әз хәрәби винириҝәш тәшвишә, 

Әри хубиш гәрхундлу бош һәмишә. 

1586 

Әз ХУДО бәхшәрә вәҝүрдә бәгдә, 

Ә ҹә𝔥мәт расундә, ә сүрхә һәгг дә. 

1587 

Тәлатγм рузҝорә нәсдаҝә ҝүрдә, 

𝔥овунә әз әгүл митаί вәҝүрдә. 

1588 

Инҹимиш бирәίҝәш тә күшдә күлә, 

Сүркәлү чат мәсох шишәίә дүлә. 

1589 

Тәвәггә сохдәнки ә ћүрмәтәвоз, 

Сәр рәћә нибурут ә чүр𝔥әтәвоз. 

1590 

Нәсдаҝә вомухдә доруj ћәрмәћә, 

Әз гәрбол ҝировун рафда һәр рәћә. 
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1591 

Дә𝔥үдлүίә бәдбәхтиҝәш ίә ночог, 

Ә әћволу лог нисохут ним-ноһог. 

1592 

Хәбәрһоίу ҹар бирәнки дуз-бәдуз, 

Шолумиһо дәр микуίу руз-бәруз. 

1593 

Хәрәбиһо ҹироίиҝә әз суίуш, 

Пәшмуниһо нивохуру ә руίуш. 

1594 

Сабурһоίу амбарикә булә-бул, 

Мозолһоίу поί мәчүнү гулә-гул. 

1595 

Әз сәхтә манҹарһо ҝирошдәҝорһо, 

Бул бәһәр мичинү әз кошдә дорһо. 

1596 

Чүтам ә ҝүл чарусдәҝә хәст ҝиίов, 

Бәхтәвәриш ә мәћәлү раст миίов. 

1597 

Нисонурә әз дүлитү нә ҝүрдә, 

Рәћм ХУДОрә фәрлү нитаί вәҝүрдә. 

1598 

Кәί ки, чумһо тәмизирә ни дорут, 

Чүлки дәсһо ночогирәш миjорут. 

1599 

Ә гәриш куләлуг пәћниниҝәш сәр, 

ћитиίот биίо бу әз пәсәίи дәр. 

1600 

Чумәрәћи нә кәшиҝә севҝили, 

Хостәίирә ћисоб мәсох әз дүли. 
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1601 

Һәм 𝔥әсму, һәм хори, һәмикә һово, 

Һич дәҝиш нә бири әз дәвр ән ћово. 

1602 

Тәкәί ки, әз овһо лићәίи дури, 

Палаша никәрәш биллури, нури. 

1603 

Нәми раҝһо тәίтә ә дүл хүшҝ зәрә, 

Бәбә доро сугдә балаί хүшдәрә. 

1604 

Һозор гопоз зәрә-зәрә ә хүшдә, 

Мүрдә бәҝәм ә сәр ән поί вәхүшдә? 

1605 

Ә сәр кифләт әри мундә лоίиглү, 

Јә сә𝔥әтиш бил ҝирору соίиглү. 

1606 

Ә сәр ίара тәίтә мәлћәм совустә, 

Шивәнлүһош гумбәрәлү ловустә. 

1607 

Чугул сухдә кәί ки, бурҹун мизәнү, 

Шиновлуһош ә ҝуш пәмбә мидәнү. 

1608 

Әз фикир, әз хәίол домундҝәш ә дәрд, 

Шорлүίә рүхшәнди ниҝүнҹү ә мәрд. 

1609 

Ә ҹиҝәί вирихдә әз һәр ҹүр имкон, 

Дустогчи ҝоф хүшдә ниίо бу инсон. 

1610 

Әз күкү хүшҝиҝә бор дүһо ίә дор, 

Вәхт гәләм зәрәрә әίориш мәίор. 
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1611 

Ә минәт вомундә әз дәбәί муни, 

Ҝурундә ночогәш сад ҹүр гәίгуни. 

1612 

Аташлү сухуһо шимшәкә хуно, 

Ә ћәсрәт мүрдәίи ίәкиш нә муно. 

1613 

Ә пәнҹәί бибәхши тәίтә нун норә, 

Одомиш соίиллү митав ҹун дорә. 

1614 

Фәрг нисди, хурдәίү кишмиш ләзәти, 

Рундә ҹун мүрдәίү әз хиш гисмәти. 

1615 

Ә гәриш ћәрмәћи дүзди нә бирә, 

Әз моош миллίонһо нитанү дирә. 

1616 

Соровнәί зәнирә дәҝүрдә әлчәг, 

Бәднуми кифләтә микәшү әнҹәг. 

1617 

Тәίтә үшүг нури дәри ә чум тү, 

Пәшмунәти нивохуру ә нум ту. 

1618 

Дузовлу нә бирә һәгг-ћисоб инсон, 

Әз догһоί ән сүрхиш бул нибу имкон. 

1619 

Гәнимлү – шәхтәлү буһо хурдә чи, 

Дүмбәсүз мүίүлү ә фурм дүм кәчи. 

1620 

Ловгоίи сохдәнки коми мәћәлһо, 

Чүн шә𝔥әм пуч имбу әз ћәлә-ћәлһо. 
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1621 

Нүгрәрә нә сүрхә - әрхә ҝүрдәҝор,  

Јә вәхт лүт бирәнки нитав мүрдә шор. 

1622 

Чин һәвәли духдәриҝәш ә 𝔥әрә, 

Мәрдлү буһо, ћәл ни имбу чүн кәрә. 

1623 

Үзҝә зувун γҝәjиҝәш әри кәс, 

Сугд буһорәш әз ίор мәшән пәсә-пәс. 

1624 

Әз ҝофһоj ән зувун кутәћ нә сохдә, 

Әз ХУДО митани ћололбу хосдә. 

1625 

Ә хушә руз тә расирә кук, духдәр, 

Кәләтәрә гоίим хоίит әз рүћбәр. 

1626 

Ә сәр сифроί ән шоботи тә нүшдә, 

Сурр шә𝔥әмә дәбәлү тан ә хүшдә. 

1627 

Воίисд дәрә, воίисд тәпә нә бошҝу, 

Кәлмәί «рәћ ник», әсәр зувун вәбошҝу. 

1628 

Шолуми нә дәҝә ә гәд зән-шүвәр, 

Әз мозол совоίи, ә дүл һәрчү бәр. 

1629 

Шә𝔥идо бисдоҝәш чол вәкәндәҝор, 

Әз хүшдә ә ίәкиш нитав шәндә шор. 

1630 

Әз ховһоί мәгбуни тәίтә вәхүшдә, 

Товорих сәнгирәш мүίнү ә хүшдә. 
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1631 

Сәртү ә сәр болуш варафтә мундә, 

Һәрбоί соίил-боίил ни имбу хундә. 

1632 

Ҝәрми офтоίирә тәнүлү дирә, 

Ҹилит зумустурәш әнҝәлү бирә. 

1633 

Чәнгәдә бисдоҝәш инсон дүзүмлү, 

Ә пишоί шәри𝔥о нипоίу ҝүмлү. 

1634 

Әнҝүшдә донорә ә гәриш ән хун, 

Дүшмәрә һим зәрә, аташ мәрухун. 

1635 

Ә шоһид вомундҝә гәддара хоһин, 

Әгүллү бирәҝор нипоίу зомин. 

1636 

Зәрдә чин нә вәҝәш ә сәр ән дүшһо, 

Иҝидһо пәс нибу әз күшә-күшһо. 

1637 

Әз ноләί мәрдүми ворихдҝәш тоху, 

Кәләтә - 𝔥әίиләш вир ниίо соху. 

1638 

Әз шороб гәдими бирәнки сәрхуш, 

𝔥әίбәҹәр мумуну зирәнҝи сәрпуш. 

1639 

Ә сүрхә руί мәләк күк шәндҝә ҹингол, 

Әз дүлү кәм нибу ҝиҹинәί тингол. 

1640 

Хундәίү нисдиҝә китоб, дәфтәрлү, 

Сәбәћи рузһорәш нивинү фәрлү. 
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1641 

Әз соги дидәрҝин бирәнки фәрзәнд, 

Јә дәдәί митанү мундә дәрдибәнд. 

1642 

Духдәр әри дәдәί, гәм хурдә-хурдә, 

Ранҝ нә дорә, дүләш нитав вокурдә. 

1643 

Әз 𝔥әίил бәдмозол бошуһо бәбә, 

Ә мүгүр ниίору хошуһо дәбә. 

1644 

Гәίгулу нисдиҝә сиίә фикирһо, 

Јә чүпиш ничару ә шалбон тирһо. 

1645 

Тухтәмишә кәлмәһорә сохдә хәрҹ, 

Ә хәлгәвоз хәрлү нибу ҝүрдә мәрҹ. 

1646 

Әз ћүкүм ән ХУДО, ә ҹәндәҝ һәр сал, 

Ә тәһәр ән 𝔥әрүс мараίу васал. 

1647 

Ҝүлә хуно әри бәхшиш оморә, 

Инҹәjирә ә миҹә ки донорә? 

1648 

Шив коруһо ә сәр синәί ән хори, 

Ә вә𝔥дәίү бор мичини шор-шори. 

1649 

Әз ҝәрм гәрги тә лов-лә𝔥ә хүшҝ зәрә, 

Ә зир офто кобоб мәсох хүшдәрә. 

1650 

Чүн гүзүрҝүл рач бисдоҝәш севҝили, 

Хосиίәтүш мәлћәм бошҝу әз дүли. 
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1651 

Әри дүлә очмиш сохдәί мүһбәтлү, 

Ҝәрәк нисди, әћвол бошу гиίбәтлү. 

1652 

Дүлһо әри дур нә бирә әз ίәки, 

Јә𝔥әлмишә гисгонҹ мәбош әз тәки. 

1653 

Обурә-ћәίорә сәлт мәзән ҹару, 

Јә нобҝә ћүрмәтиш әз тән мичару. 

1654 

Нәсдаҝә пирсирә сурр мәһәббәтә, 

Әз хүшдә митани ҹусдә гиίбәтә. 

1655 

Ә 𝔥әрә домундҝәш лап амбара вәхт, 

Рәћ куфдә ҝәрәки ә хотур ән бәхт. 

1656 

Хәίли кор нә дирә тәίтә шәћәнҝум, 

Бихови мәпүчү шәв әз ίәхән чум. 

1657 

Әз әћвол офдоҝә бүзүрҝә инсон, 

Хәҹәләт микәшү әз пучи ән шон. 

1658 

Хүшдәкүш нәбуҝә ίә дәдәί әҝәм, 

Дувазда 𝔥әίилә шир мидү бәҝәм? 

1659 

𝔥әсонтә кор инҹимиши нә доҝәш, 

Чум вокурдә, вәҝирмәнди одә кәш. 

1660 

Ә кор ҝиро дәћүдиҝә тоб ҹовон, 

Лүгәί нунә импаруну ίиб-ίовон. 
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1661 

Шәίирһоί 𝔥әίили нүвүсдҝәш әҝәм, 

Әгүлүш оһили ни имбу бәҝәм? 

1662 

Кәлә дог сүрхирә ә ҝиров норә, 

Согирә кәширә нибу висдорә. 

1663 

Јә пусд, ίә осдугу мунуһо ночог, 

Тухдәмлү 𝔥ор мидү әз бим гоноҹог. 

1664 

Вәҝирлү бирәнки ә гәриш ҹә𝔥мәт, 

Әри күчмишиһо мәчүнү рәћмәт. 

1665 

Инсонһо әίәки нә сохдҝә ћүрмәт, 

Сугдәίә Вәтәнәш мивүнү гүрбәт. 

1666 

Әри вәрасирә ҝофһоί ίәкирә, 

Зутәлү гәрбол зән мә𝔥ноί фикирә. 

1667 

Ә һәр ҹиҝә бурбундиҝә мәрдίәти, 

Гир-сәгүзиш нибу ә тү дәрдίәти. 

1668 

Әри мәхлуг норә бәгдә сүрхә шәрт, 

Хүшдәкәшлү нитав бирә әрхә - пәрт. 

1669 

Боләί сәр бисдоҝә әз гәдәр зиίод, 

Әз дγнjоj мозоли  күч мураί биод. 

1670 

Тиҹлүίә әгүлә вәҝир нә сохдә, 

Хүшдәни хүшдәрә ни имбу хосдә. 
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1671 

Гисгәнҹи сохдәнки һә ним-ноһогиш, 

Зутәтә момуни ә бим ίә огиш. 

1672 

𝔥әίблүίә фүрсәтә ћолол хундәҝор, 

Әз гирίәт мәрдίәти нитав рундә 𝔥ор. 

1673 

Һәίбәлү ҝәшдиҝәш ә фурм гәрәчи, 

Ә гәриш дү хунхур мәбош 𝔥әрәчи. 

1674 

Әз хүшдә 𝔥оширә нишон нә норә, 

Ҝиснәлү тухлурә 𝔥ор нитав дорә. 

1675 

Ҹунбәрһо нисдиҝә ә һәндәвәртү, 

Бил дорһо тәрсүҝу әз ҹәнҝ тәвәр тү. 

1676 

Шәрбәтә овһорә әнҹирә вә𝔥дә, 

Ләзәтһоί мәлћәми ә дәгдәгә дә. 

1677 

Гәнәтһоί ворвори нисдиҝәш вәди, 

Әз гәзәб ћүршһоίуш кәм нибу бәди. 

1678 

Ә шүл-кути ләхсә поίһо вомундә, 

Ә дүләсти гәсди нибу домундә. 

1679 

Шәфт-шур буһо бинәлүίә ίә дорә, 

Тәвәр зәрә, дузов нибу вәдорә. 

1680 

Шәрлү-шәклү руз шәћәнҝум тә бирә, 

Ә чум бәдхоһ сад мү𝔥үҹүз дәбирә. 
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1681 

Зарлү-зарлү сүрхиш рихдҝә әз ҝофу, 

Нәбәләдһо рәћ дузирә ниίофу. 

1682 

Әз сәр һәвә сγфтә әнҝәлиҝә һәвәлγ, 

Воίәмәндһо нивәпүчү ә бәлү. 

1683 

Ә шәртәвоз кәί ки, әз чум мишәнүт, 

Ә ҝуҹәвоз кинә әз дүл нишәнүт. 

1684 

Нәвә-нишрә дирә бәгдә ә чум тү, 

Хүдүр-бүдүр воίә имбу ә нум тү. 

1685 

Бир-нәбирә ίә дүнίоһлуг вәс дирә, 

Гизмишбәндһо зир ән поίә нәс дирә. 

1686 

Дордлү һишдә әшглүмәндә дүлһорә, 

Ә фурм ҝиίов рихриҹ мәсох ҝүлһорә. 

1687 

Мәшгуләт нисдиҝә биҝорә әҝәр, 

Рузҝору дә𝔥әмлү миҝрору мәҝәр? 

1688 

Хушбәхти ћәзүрбәнд поίисдҝә ә дәр, 

Дәгдәгәj зүһуниш ниҝрору һәдәр. 

1689 

Әз нифри воҝошдә, годош вәҝрүһо, 

Ҝоһ – ίоди, ҝоһ – дусти ә фурм jә𝔥лүһо. 

1690 

Имидһо сухдәнки ә сәίәг пәмбә, 

Арзуһо пуч бирә ә тәһәр ләмбә. 
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1691 

Әз мүһбәт ән расди тә ћәвәс дирә 

Ә Мәҹнун ухшәрһо хушбәхт нәс бирә. 

1692 

Ә кәф дәс ҝүрдиҝәш воҹлүίә әшгә, 

Вәдилү нибоши ә тәһәр гәшгә. 

1693 

Ә сәίәг ән офто нә сухдә вә𝔥дә, 

Ә рәћ ίор товушә ки рихдә бәгдә? 

1694 

Шәίирлү бисдоҝәш ихтилот – сүһбәт, 

Шоһирәш дүл вәри әри әшг, мүһбәт. 

1695 

Нәдана нисдиҝә сабур нә имид, 

Һич әз у ни имбу нә нәр, нә иҝид. 

1696 

Ә бугоз дурҝуни зәрәнки тәвәр, 

Һич ίә чиш әз дузи нәс бирә зәвәр. 

1697 

Јаратмәί суррбәнди һисдиһо инсон 

ХУДОсүз ә ҹәннәт ниίофу имкон. 

1698 

Буләрә дорәнки әз ҝоф – «парашок», 

Һәлүсти инсонә митав ҝүрдә шок. 

1699 

Дүндүрмиш сохдәнки әгүлмәндһорә, 

Јорәвурд ниίорут нәгүлбәндһорә. 

1700 

Гәһр-гәзәб рихдәнки әз чумәрәћ лол 

Диίәштәш зобутә имбу ћол-әћвол. 
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1701 

Хәхәбәндлү әри лүҝә шовундә, 

Ә ћүкм ХУДО, һозор ҹиро 𝔥овун дә. 

1702 

Әрәг ҹофо нә рухундҝә ίә бәндә 

Болуш, дүшәҝ митав хундә - сәмәндә. 

1703 

Мү𝔥үҹүз хундәнки тов-тов офторә, 

Ә бәдән саданиш митав офдорә. 

1704 

Һәр ҹүрә ҝоф оморәнки ә әгүл, 

Һәчи сох ки, суίлу нәбу ә нәгүл. 

1705 

Видовусдә-видовусдә ҝәшдәҝор, 

Ә сараί дүл нитав бәһәм дошдә шор. 

1706 

Мәһәббәтә уҹуз ҝүрдҝә ίә ҝуҝус, 

𝔥оҹизбәндә нишон мәди чγн гудуз. 

1707 

Пирәнгинә офдорәнки ә гәд дүл, 

Бинәборуш рихриҹ имбу әз һәд күл. 

1708 

Бәίә-сәίәг ворихдиҝә әз дүл ίор, 

Обур-ћәίош нитав бирә әгγлдор. 

1709 

Әз сәдиги кәί нишинү дуз-бәдуз, 

Билоίиги күк мишәнү руз-бәруз. 

1710 

Боворимлү нә бисдоҝә ихтилот, 

Әз зир сүмәр ов нибәрү ҹәћти од. 
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1711 

Зобуни саίловә әри винирә, 

Ә нәгүл суί миди – сәрсон ҹинирә. 

1712 

Коми нәр, әз хәίол бәлиш миҝирү, 

Вәтәнә ә гиҹог гәлиш миҝирү. 

1713 

Ҹәнҝәсур мундәίҝәш ә ћәрифәвоз, 

ћүҹәтлү ҝоф мәсох ә зә𝔥ифәвоз. 

1714 

Шоһирә гәләмсүз, вәрәгсүз дирә, 

Ҹә𝔥мәтсүз зүһүһо ҝәрәксүз бирә. 

1715 

                                      Мүһүҹүз хәрәбһо гуί зәрә-зәрә, 

Ә нум хәлг мизәнү ίә хәрә шәрә. 

1716 

Шәләһоί ίүкирә тәнә-тән бәсдә, 

Хүшдәрә ни имбу ә ҝуҹ вәнҝәсдә. 

1717 

Ә бим хәрәбәίи кәί митаί мундә, 

Хүшдәрә һич мәћәл дуст нитаί хундә. 

1718 

Тәлүлү һисдиҝәш гүзүрҝүл әҝәр, 

Гисмәт ән һәр хунә бирә дәр-бәдәр. 

1719 

Сироίи нәбирә әз вор, әз дәвләт, 

Иштоһо ә гуриш имбәрү һәлбәт. 

1720 

𝔥әдәтлү нә ҝүрдә ћүрмәт ҹә𝔥мәтә, 

Дәб-дәбәί гәдими мидү ҹә𝔥м бәдә. 
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1721 

Лугондбәнд нисдиҝә әгүлмәнди тү, 

Сәвҝәндлү ни имбу кәкүлбәнди тү. 

1722 

Ворәвурд нә сохдә ҝофһоί хунирә, 

Бизә-биз мивини софһоί ҹунирә. 

1723 

Мүхшүлот бирәнки ә ҝоф дүләвоз, 

Тәбәглү мараίи ә боф ҝүләвоз. 

1724 

Гургутиш сохдәнки ловгоί ћәлчиһо, 

Дүлхүрдиш моҝошду һәр боί әлчиһо. 

1725 

Воίҝәрә вәҝүрдҝәш һәр бә𝔥әдәти, 

Хунбәрлү нә бошҝу шәр нә𝔥әләти. 

1726 

Әз нәшәр𝔥и әрхлүниҝә чәхә ћәл, 

Әз ίәсири ҝоф мәдәшән һич мәћәл. 

1727 

Ә кәллә нушундә соίил – чатмарә, 

.Рәћмлүίә дүл ίорә мәίил чат зәрә. 

1728 

Би𝔥орлу ҝүрдәнки пишоҝирирә, 

Ә пәмбә нидорут ћәшоί дирирә. 

1729 

Бирәћмә түндлүίә дә𝔥но нә зәрә, 

Сог 𝔥үмүр ίә шивәш нитав дәзәрә. 

1730 

Мәшгуләт нә бирә тә рәћәт вәҹи, 

Әз нәдан хәрлүһо мәсләћәт әҹи? 
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1731 

Бурбундә нәсдаҝә әҝәр хубирә, 

Ишорә нәбу ди ҹигир губирә. 

1732 

Ә пишоί растә ҝоф сохдиҝә гиίбәт, 

Әз дустһо, тонишһо нивини гиίмәт. 

1733 

Ә ҝәрми ән офто сәхд ләрзирәҝор, 

Ә шәхтәί зимусту нивәрзү ә кор. 

1734 

Әз кусов палутдор тә күмүр бирә, 

Сухдәίи ίәловиш ίә 𝔥үмүр дирә. 

1735 

Нәнаҹиб бисдоҝә ίә гунши әҝәр, 

Ихтилот бәдирәш ә хунчи мәбәр. 

1736 

Нүвүсдә ҝоф синә нисдиҝә бәһәм, 

Кумәки нисоху нә гәзәб, нә гәм. 

1737 

Күкәлү заίиҝә ίә тухум әҝәр, 

Сугдлүίә дә𝔥әмә мәҝәшд сәр-бәсәр. 

1738 

Хисирә нәсдаҝә рәћәт мәндәлү, 

Әз соги мофдону зәћмәт бәндәлү. 

1739 

Әз синәί чәмәнлуг ҝүл вәчирәнки, 

Ә ләшәί савзаһо мәдәчи – тәнҝи. 

1740 

Әз гирог ҝирошдҝә руί чарундәҝор, 

Әз обур нә ћәίо кәj палундә 𝔥ор? 
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1741 

Чумә рәћ мундәнки мәгбунә чумһо, 

Ҹәндәҝиш ћәл имбу ә сәίәг мумһо. 

1742 

Воίисдҝә ҝурунд бош, воίисдҝә - субук, 

Әнҹәг ки, кут бирә мәнүш чүн кутук. 

1743 

Хушбәхти инсонә әри пәίмундә, 

Сәдигә һәггирә нибу «кәί» хундә. 

1744 

Тә булшәί 𝔥әрүсә саташсүз духдә, 

Түнд буһо әшглүһо аташсүз сухдә. 

1745 

Әгрәбһо ҝәзиҝә әз гүлп нәмәрдһо, 

Азариш моруху әз гәлпәί дәрдһо. 

1746 

Әз чиҹо омоҝәш ноләί ән бәди, 

Һә ҝәнәш ә гәд дүл имбошу вәди. 

1747 

Мәләкиш һисдиҝә ίә духдәр әҝәр, 

Нур нидү, зувуну нисдиҝә шәкәр. 

1748 

Ҹиролу бисдоҝәш одохлумәндһо, 

Һәҝәнәш әз 𝔥әрә ниҝрору бәндһо. 

1749 

Мәһәббәт 𝔥әίили бисдоҝәш нәгүл, 

Тә сад сал вир нибу әз дүл, нә әгүл. 

1750 

Бирорлу, хәһәрлү әри сугд бирә, 

Нә бәбә, нә дәдәί нитав сурр дирә. 
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1751 

Киһо ки, әри шор ћәсрәт мизәнүт, 

Јә күһнә 𝔥овунәш ә руί низәнүт. 

1752 

Хүшдәни хүшдәрә шинохдиҝә хуб, 

Һич мәћәл дүл түрә кәшф нисоху губ. 

1753 

ХУДО-лу, Тиролу шәндиҝә лүнҝә, 

Шүбһәлү ниҝрори әз тин һәр дүнҝә. 

1754 

𝔥әдәтлү ҝүрдиҝә ћолә чүн ночог, 

Кут бирә һә нә нүш ә тәһәр ән дог. 

1755 

Сәхт хутә бириҝә ә гуморбази, 

Јә чүпиш нимуну әз домор нази. 

1756 

Чүрүмиш нә бирә әз гәмә ҹусдә, 

Динҹәлү шор митав фитаракусдә. 

1757 

Вомундә ә мүћтоҹ чүр-чүрә чорә, 

Мү𝔥үҹүз бурбундә дүруj – дүкорә. 

1758 

Дәрдәҹәр бирәнки ίәзугә ҹуниш, 

Ә лә𝔥ә ә хәми мичару нуниш. 

1759 

Ә гәриш бушә ҹиб ҝәрдундҝә дәсә, 

Вәрзундә нитани 𝔥ониίә кәсә. 

1760 

ХУДО рәћм дәшәндҝә ә дүл ән дүшмә, 

Инсонһо ҹун нидү әз күшмә-күшмә. 
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1761 

ћәрмәћә ә дүшмә дорәнки нишон, 

Нәсил тү нивинү нә шүһрәт, нә шон. 

1762 

Тикәрә әз лә𝔥ә парундәҝорһо, 

Хүшҝирә момуху әз лүҝәί дорһо. 

1763 

Хәрәби сохдәнки әз гәдәр зиίод, 

Әз чумһо мофдону әз һәдәр биод. 

1764 

Әз зәвәр дәрәво фураморәнки, 

Ҝушһорә кар мәсох әз ҹураί тәнҝи. 

1765 

Рачһорә дирәнки ә шори-ники, 

Ә гәрмог ничару би𝔥ори – тики. 

1766 

Әз ХУДОί Овроһом әри рәћм бирә, 

Ә милләт ән диίор нибу зәћм дирә. 

1767 

𝔥әзобһоί тәнҝирә кәширә зәбу, 

Дәсһоί тү ә бухов һич ниίо дәбу. 

1768 

Әлчәгә  нәмәрдә тә вәшүмәрдә, 

Човгунһоί гәдими ҹунурә бәрдә. 

1769 

Хүшдәрә ίә шоһир ћисоб сохдәҝор, 

Әз тараф ән ҹә𝔥мәт нибу хосдәҝор. 

1770 

Ә гәриш мәҹлүсһо тә ҝоф вәҝүрдә, 

Сабурһо ә сәр нәфс инсоф дәҝүрдә. 
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1771 

Шәртлүίә гәзәбһо хорундәнки хун, 

Сурогиш ни инбу әз ҹүίлүίә нун. 

1772 

Вәрдүшлү бирәҝор ә тәнҝи хүшдә, 

Сабурлу нитану нүшдә-вәхүшдә. 

1773 

Залуми гәбләрә тә вотовусдә, 

Сәр-сифәт 𝔥әрүсиш митав ковустә. 

1774 

Ә лүгәί хурдә нун нә дәҝә дә𝔥әм, 

Зутәтә ћәл имбу 𝔥әрүс чүн шә𝔥әм. 

1775 

Расундә нәсдаҝә вићдәһоί ίорә, 

Әрәгбәнд мухуни рихдәһоί 𝔥орә. 

1776 

Гәргиίә ҝәрмиһо сохдәнки һүҹум, 

Сүстлүίә ћолһорә мәҝүрү дү чум. 

1777 

Јәтимлү-ίәсирлү мундәнки 𝔥әίил, 

Нә әз дәрд, нә әз гәм нушунә мәίил. 

1778 

Һәр кирә воίисдҝә бошу бәхтәвәр, 

Тәмизбәнд биίо бу хошу сүрх тәһәр. 

1779 

Ширинә вәхт пири кәί нә варасди, 

Дәс чәпиш ҝәрәки - ә фурм дәс расди. 

1780 

Әз 𝔥ошир бирәίи пучиҝә дузһо, 

Һә ҝәнәш моҝошду сә𝔥әрә рузһо. 
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1781 

Гәрәзлү поίисдҝә ә шәр ҝоф хүшдә, 

Кәмәрү митанү ә сәр ноф нүшдә. 

1782 

Имоһоί бәхт, мозол нәс зәрәҝәш лох, 

Ҝирошдә рузһорәш вәрәгләмиш сох. 

1783 

Әз гәриш духдәрһо тә ίор виҹирә, 

ХУДОлу нитани ә шор пичирә. 

1784 

Мү𝔥үҹүз ән дәрдә кәί митав дирә, 

Кусовиш нә сухдә күл нитав бирә. 

1785 

Гуш сәίәг гәнәтлү нисдиҝә инсон, 

Әри пар зәрәίиш ниίофу имкон. 

1786 

Хостәίи нә дәҝә ә миҹәί дүл тү, 

Јә ҝүләш ничини әз виҹәί чүл тү. 

1787 

Ә чум ίор докундә хокисдәр күләш, 

Ә фурмәί ән шишә хүрд мәсох дүләш. 

1788 

Мәрҝинә вишәрә сохдәнки воίә, 

Тәћсирә мәпарун әз лүҝүί хоίә. 

1789 

Зир сиίә хокһорә тә шону дирә, 

Парчоһиш воίҝәсүз нитанү бирә. 

1790 

Әлчәгә ҝофһорә шинирә вә𝔥дә, 

Күл бирәί 𝔥овункор ә миҹәί һәгг дә. 
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1791 

Рүхшәнди овурдҝә кәширә зәћмәт, 

Ә гисмәт нидобу ҝуфдирәί рәћмәт. 

1792 

Әз шороб сохдәнки сәр хүшдәрә чәх, 

Мувәћүш дүширә митав зәрә пәх. 

1793 

Әз сохдә ҹәнҹәли кәί ки сурр мирав, 

Әз зәћми ән ХУДО һич ә дур нирав. 

1794 

Фүрсәтиш офдоҝә әри сәр бурра, 

Виҹдонәш рихринҹлү ни имбу дурра. 

1795 

Дүнίорә виҹәлү кәί митаί дирә, 

Тәћноίи зүһүсдә, шоһ нитаί бирә. 

1796 

Борулу бисдоҝәш чор тараф гәлә, 

Әз бәхтһо-мозолһо ҝоф нибу һәлә. 

1797 

Гул-нүкәр бирәнки 𝔥оҹизә мәхлуг, 

Ә тараф хушбәхти ниίофут рәћлуг. 

1798 

Гәзәбә ҹәћтиһо рихдәнки аташ, 

Һич овһоί булогһош ни имбу палаш. 

1799 

Чәтинә корһорә 𝔥әсонт дирәҝор, 

Әз дорә вә𝔥дәίү нитав бирә шор. 

1800 

Әз тараф ән парчоһ шориҝә бәндә, 

Әз лову кәм нибу шәггәһоί хәндә. 
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1801 

Хунәjә дүнίорә тәрҝ сохдәҝорһо, 

ћәίфбәри никәшү әз дошдә ворһо. 

1802 

Әгибәт хәίирлү нә бирә ҹиҝә, 

Ә зәћәр мичару хуруһо тикә. 

1803 

Сәс 𝔥ү𝔥үί хурузә тә нә шинирә, 

Бәҝәм ки, ни имбу әз хов вәћш бирә? 

1804 

Ә пәсә-пишоί тү нисдиҝә вәди, 

Боворим хүшдәрә ә гумор мәди. 

1805 

Тәмизә һоворә нә вокоширә, 

𝔥әзобә бәгдәһо митаί кәширә. 

1806 

Әз лово-тәшуво рүћ вәҝүрдәҝор, 

Хүшдәрә ә ХУДО нәзник ҝүрдә шор. 

1807 

Һәм гәриб, һәми ίод бисдоҝә инсон, 

Хүшдәрә мүвүнү ә гәриш зиндон. 

1808 

Кәί ки, мозол әз оһили ίон мурав, 

Пәрдәί вози ίовош-ίовош имфурав. 

1809 

Әхири нәфәсә тә вәдәшәндә, 

ХУДОрә ни имбу әз хәίол шәндә. 

1810 

Хәндүсдә-хәндүсдә ә шор дәбуһо, 

Һич мәћәл ни имбу ә суί зәбуһо. 
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1811 

Әз дүли нисдиҝә вә𝔥дәί рәћәти, 

Әз хубә ҹун соги ҝоф нибу гәти. 

1812 

Ә тәһәр ән шишә тә нә бирә хүрд, 

Һич мәћәл ҝурнә чи мәбәр ћүртә-ћүрт. 

1813 

Ә нимаз ән ХУДО гуллуг сохдәҝор, 

Әз ћолол дәрәтә нитав хосдә вор. 

1814 

Әз гәдәр амбартә 𝔥оҹизә милләт, 

Дов𝔥орә рихриҹлү нибәрү әлбәт. 

1815 

Әз пәни кәчиίи дуίмиш бирәҝор, 

Әз дә𝔥әм зиндәҝун нитав дирә шор. 

1816 

Зәћләһо рафданки әз тәк-бәтәкиш, 

Пәнҹәίү нәштәрлү бил нәίов ίәкиш. 

1817 

Гул-гәнәт вокундҝә әз һәр дирә кор, 

Ә гилиг мидаров – мити бирәҝор. 

1818 

𝔥әҹәлә чүн пәлү бүҝүрлү духдә, 

Хүшҝ буһо һүзүмһо күмүрлү сухдә. 

1819 

Ә 𝔥әрүс ән хунә зулум сохдәҝор, 

Ә пишоί чум ХУДО нәс поίисдә шор. 

1820 

Әз сәр𝔥әд ҹун соги ҝирошдҝә бәди, 

Әз чумһоί ночоги нур нибу вәди. 
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1821 

Ловоһоί тәшуво нидоҝә фоίдә, 

Бә𝔥изи бәхтлүһо миҝәшдүт поίдә. 

1822 

Үзиίог нисдиҝә бәбәί ән кифләт, 

Ҹә𝔥мәтиш әз сәрjү зу микәшү хәт. 

1823 

Дананда бошуһо әз гәдәр зиίод, 

Тоҹирә мидору ә зәвәр ән од. 

1824 

Сүрхәлү бәрдәнки рәћбәрίәтирә, 

Никилү мисохи рәћһоί бәдирә. 

1825 

Гәровул поίисдә ә дугоз ән ίор, 

Манҹара мәпучун ә бугоз ән 𝔥ор. 

1826 

Сүрх, нүгрә вәчирә ә чум кәсәвоз, 

Синәсов нибошут ә гәфәсәвоз. 

1827 

Кәрпичһоί сүрхирә әз расти офдә, 

Хунәһоί мозолә митани бофдә. 

1828 

Ҹувурһоί догирә вәҝирлү дирә, 

Мозолә ни имбу 𝔥әрәлү чирә. 

1829 

Ә фикир домундҝә кәләтәί хунә, 

Руз-бәруз тип-түтүр мисоху ҹунә. 

1830 

Әҹиҝәί диίәштәш ҹунә сог дирә, 

Ни имбу ә тәһәр кутә дог бирә. 
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1831 

𝔥ошири ҝуфдирә кәләтәһоί тү, 

Руίтүрә мәчарун әз дәбәһоί тү. 

1832 

Нәшумоί инсонә нә вәдәшәндә, 

Очорә ә килит нибу дәшәндә? 

1833 

Вор-дәвләт овурдҝәш 𝔥овунә корһо, 

Јә мәћәл әз чумһо мәдиров шорһо. 

1834 

Ворвори зәрәнки пишони түрә, 

Ә нәчог суί мәди нишони түрә. 

1835 

ћүршләмиш бирәнки ә хубә ћовур, 

Һүл зәрә мәдәшән ә гәриш новур. 

1836 

Расундә нәсдаҝә гәрди никирә, 

Һәҝәнәш ә зир поί мәни тикирә. 

1837 

Ίаралү мундәнки әз хәҹәләти, 

Јә чорә ниίофи әз вәҹәίәти. 

1838 

Тиҹәлү фәрзундә нәшдәр 𝔥үмүрә, 

Ә хүшдә мәхәндун ләшҝәр бүҝүрә. 

1839 

Ә тәпәί һүндүри әри вомундә, 

Ә зирһоί саίловһо нибу домундә. 

1840 

Хүшдәрә ә ҹиҝәί ίә ћәриф норә, 

Әбәди ни имбу тә𝔥әриф дорә. 
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1841 

Ә воίәί дүл хүшдә нә расирәҝор, 

Зиндәҝун хонирә нивүнү ошкор. 

1842 

Ә рачи ән сифәт имид бирәҝор, 

Тиҹίәти әгүләш доруҝу ә ίор. 

1843 

Зәвәро ҝүрдәнки сәрә ә гәд хәлг, 

Ә поίһоί әгүллүш нитав зәрә нәл𝔥. 

1844 

Чумшурә мәрдһорә тә тубо дорә, 

Хүшдәрә нимпулә митанү норә. 

1845 

Дәс-руίә нә шушдә әз сәбәћәвоз, 

Хурдә чи нуш нибу ә ћәвәсәвоз. 

1846 

Нүшдәнки ә гәриш ән кәлә мәрдһо, 

Ихдилот нә вәнҝән әз чүклә дәрдһо. 

1847 

Ә тәһәр ән 𝔥әрүс вараίисдәҝор, 

Ә нумҝир хушбәхти зу чарусдә шор. 

1848 

Ловгоһоί ћәлирә вәнҹирә вә𝔥дә, 

Мәдан ки, шәфтиһо ә бим jәрәг дә. 

1849 

Ҝофһорә дүздирә әз лә𝔥әί ән кәс, 

ћүрмәтлү буһорә мәдәшән ә дәс. 

1850 

Нәсдаҝә вәҝүрдә зиίодә ҝофә, 

Ә гәриш чүрүҝһо заί мәсох софә. 
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1851 

Хушә руз ҝирошдҝә ә вәхт зиндәίи, 

Ә зулум ничару гәсди мәндәίи. 

1852 

Әз хунә дидәрҝин офдорәҝорһо, 

Нимәҹун вәҝошдә әз бофдә корһо. 

1853 

Хәлг гимәт дорәнки зәћмәт дәстүрә, 

Рүћлүһош мүшүнүт рәћмәт сәстүрә. 

1854 

Сад лово хосдиҝә ә ћәвәсәвош, 

Кәлә чәрх тоорих нирав пәсәвош. 

1855 

Гәдүр тү һичиҝә ә гәриш ҹә𝔥мәт, 

Ә әнҝүшд мәмуну шуморуш рәћмәт. 

1856 

Мү𝔥үҹүз бирәнки пиίонә шән тү, 

Һәрдәнбир ҝузҝирәш ә ίор дәшән тү. 

1857 

Ә мәтләб нәдәҝә сәбәћи рузһо, 

Ә зәћәр мичару тәмәћи дузһо. 

1858 

Ҹиҝәрү хунлуһо ҝүрдәнки гәзәб, 

Ошкорә соф нибу нә һәгг, нә мәсәб. 

1859 

Нимәлит мундәнки арзуһоί ҹәћти, 

Әз ћүрмәт мофдону сабурһоί вәхти. 

1860 

ћәлолбәнд бәхш нисдҝә ћәрмәћә минҹи, 

Әз ίортү импару мозолһоj динҹи. 
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1861 

Возирә поίундҝәш гуморбазлүһо, 

Ә мүгүр ниίору шумор сазлүһо. 

1862 

𝔥әҹәлбәнд нәкуми бәрә-нәбәрә, 

Ә гәрбол мәвәίил ћүрмәт бәбәрә. 

1863 

Варафда нәсдаҝә ҝунәίирә хуб, 

𝔥әзоблу мәдәшән ә дүлләί тү губ. 

1864 

Саламат нисдиҝә мүћкәми соги, 

Јәίлогәш муҝуίи – хәзонә боги. 

1865 

ћәвәсә дүздиҝәш бәдә нүшунә, 

Јә мисгол дәрд нидү һәдәί бушунә. 

1866 

Ҝуфдирә омоҝәш ҝоф бәгдәίинә, 

Пысирә нитанү соф вә𝔥дәίинә. 

1867 

Бәһәмлү нисдиҝә ҹусдә фикирһо, 

ћәримһо моруху әз шәрә ширһо. 

1868 

Никиίә корһорә нәсдаҝә ҝүрдә, 

Хәрәбиш нә бошҝу тә әхир мүрдә. 

1869 

Бивәхди рафданки ә говрәί бәди, 

Тоҹлүίә нум - оду мүзвү әбәди. 

1870 

Бинәдор бисдоҝә кәләтәί хунә, 

Әз сифро кәм нибу ҝәрмә ош дунә. 
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1871 

Арзулу нисдиҝә боворими тү, 

Бизмудә ҹар имбу һоволими тү. 

1872 

Зәћләрә парундҝә гозиίә корһо, 

Ә говрә имбәрү возиίә шорһо. 

1873 

Гонунһо, 𝔥әдәтһо сугдлү бирәнки, 

Дүлиш ә гәд гәфәс нисоху тәнҝи. 

1874 

Илһомтү нисдиҝә әз гәдәр зиίод, 

Сад воίҝә мәҝүрү һәр бәд, һәр биод. 

1875 

Дәрәίә дәсһорә кәί руίуш гәми, 

Данусмәнд буһорә гәίгуίуш кәми. 

1876 

Хориһо нисдиҝә оводунәлү, 

Әћволсүз мумуну һовоί хунәлү. 

1877 

Мизузә зәрәнки рузәί һәр дәрә, 

Басарат имбәсдγ гузәj шәрбәрә. 

1878 

Гургутлу бурҹундә кәпәк ән ҹүίә, 

Гәнимлү миҹаву кәсәк ән күίә. 

1879 

Кәм әгүл офдоҝә ә пишоί ән хәлг, 

Бәрәкәт ниίофу әз хушәί ән һәгг. 

1880 

Тәрбиίә нә дорә 𝔥әίил хүшдәрә, 

Әз ίортү дур мәшән соίил нүшдәрә. 
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1881 

Хәҹәләт хурдәрә вомухдҝә инсон, 

Әри кәмә ћүрмәт миίофу имкон. 

1882 

Зорунҹи хундәрә дорәнки гиίмәт, 

Әз софи ән ҝофһош ниίо бу гиίбәт. 

1883 

Тићорут сохдиҝә вокундәί хәлгә, 

Руҝәруҝ мивини зиндәҝун гәргә. 

1884 

Дарамлү бәсдиҝәш тугәί әнҝүлә, 

Ә мүгүр ниίори бугәί ән чүлә. 

1885 

Мүрдәшир нәбирә туфи-нә𝔥әләт, 

Дәс кәндә нитанү әз бәләд гәләт. 

1886 

Буί-бухун, ҝуҹ-гувот нисдиҝә фәрлү, 

Хүшдәрә нуш мәди ә фурмәί нәрлү. 

1887 

Ә чубуг чарусдҝә әз түндә зәћми, 

Јә говрә митану бурбундә рәћми. 

1888 

Јә𝔥әлмиш бирәнкиш шәндә һоволәнҝ, 

Сог буһо поίһорәш ниίо сохи ләнҝ. 

1889 

Бәднумлу тоҹиҝә әз зәбу бирә, 

Әз гәнәт михәнәт хәίр нибу дирә. 

1890 

Әз зир гултуг ҝирошдәнки гуз-бәгуз, 

Хәҹәләтә мәдәшнәвун руз-бәруз. 
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1891 

Ләпәлү нисдиҝә ҝуфдирә ҝофтү, 

Әз ίорһо мадаров сүрхиίә софтү. 

1892 

Ә хүшдә домундҝә зәћми хосдәҝор, 

Әз пәшму бирәίи нибу хоштә кор. 

1893 

Әз имид дүл хүшдә лок вәҝүрдәҝор, 

Бәмзәри – зиндә вәхт хок дәҝүрдәҝор. 

1894 

Ним-ноһог ҹогундҝә ҝофһоί лә𝔥әрә, 

Ә чоги нибәрү хүшҝә ләгәрә. 

1895 

Шә𝔥әмһоί шоботә нә дәҝәсундә, 

Ләпәлү ни имбу ίә тәкә хундә. 

1896 

Ә мүшкүл офдоҝә әнҝүлә корһо, 

Шә𝔥әмлү ћәл имбу әз күлә 𝔥орһо. 

1897 

Ҝүлшонә зиндәҝун нисдҝә инсонә, 

Ҝирίәлү мүшүнү овоз ән тонә. 

1898 

Ә сәίәг соворә ҝүрдиҝә әргил, 

Ә пишоί чум һәммә имбоши диргил. 

1899 

Ίә хәбәр нисдиҝә әз мәдәниίәт, 

Ночоги мәҝири әз бәдә ниίәт. 

1900 

Ләпүрһоί ән дәрίо вәҹәсдә вә𝔥дә, 

Әз чүпиш нитани вәпчирә бәгдә. 
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1901 

Шидралү гәд сохдә миҝләί ән буίәш, 

Ә чәрми суί мәди пилкәί ән руίәш. 

1902 

Ә 𝔥әсму расиҝәш бугоз ҹырмиши, 

Дәбәί 𝔥әрисини – дугоз гырмиши. 

1903 

Јарашмиш нисдиҝәш ә дәбәί ән 𝔥ор, 

Буίпәίмун имбошу палтар духдәҝор. 

1904 

Бурҹундә нәсдаҝә кәлмәί зувунәш, 

Чоίәлү ранҝ вәҝи дәмләί зүһунәш. 

1905 

Хомутлу вокундә буίундуругәш, 

Үкүзлү риндә кәш 𝔥овунчулугәш. 

1906 

Буһолу бисдоҝәш соί-бәсоί пулһо, 

Ҹун гурбу нәравҝу ә кисәί булһо. 

1907 

Гизишмиш бирәҝор һә ним-ноһоглу, 

Әз ХУДО мәҝүрү түндиίә доглу. 

1908 

𝔥әзизмәнд бисдоҝәш әҝәр бүхтүкор, 

Һич мәћәл әз оду нибу рүћтү шор. 

1909 

𝔥оширбәнд зиһисдҝәш бодологлүһо, 

Ә ҹәннәт нидаравт әз бод логлүһо. 

1910 

Ә зәћәр суί дорә тәмәћ васала, 

Ә мирод нирасү чәхә мазала. 
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1911 

Пучлүίә ҝофиҝә амбардәкиίүш, 

Әз кара импусу һомбор тәкиίүш. 

1912 

Ихтилот базари сәр ҝүрдә вә𝔥дә, 

Һәм сабур, һәм обурә моjәj нәгд дә. 

1913 

Билоглу, чәшмәлү буһо чүл-чәмән, 

Мәлћәми, балзами әри дүл Вәтән. 

1914 

Сәр түрә дәҝүрдҝәш чәнди – чәндиһо, 

Әз дәрдтү мүмүрү дәдәί – зәндиһо. 

1915 

Овомбәнд бошуһо әз хәр бәшбәтәр, 

Дәмиίү миίору диίәштәш кәдәр. 

1916 

Бә𝔥зибо әз хүшдә вәдарафдиҝәш, 

Тә сокит нә боши мәҹүм әз ҹиҝәш. 

1917 

Ә 𝔥әсму варафдҝәш ћүҹәт ох – воίу, 

Азарлу бошуһош 𝔥әҹәл нихоίу. 

1918 

Дәсһоίуш, поίһоίуш зәрәнки коврә, 

Һә ҝәнәш тә𝔥әди нихоίу говрә. 

1919 

Биәдәб-биәдәб ҝоф сохдҝә би𝔥ор, 

Ә ћүрмәт кәләтәш мумуну биҝор. 

1920 

Әз ҹә𝔥мәт ән хәлги мундҝә битараф, 

Дүшмәнлү мофдону әз чумһоί сәраф. 
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1921 

Инсонһо оморә рафтҝәш әз 𝔥илом, 

Һәҝәнәш кәм нибу нә күт, нә овом. 

1922 

Суриһоί дүнίорә тәίтә вомухдә, 

Әхири тикәрәш мүίлүт вокуфдә. 

1923 

Инсофсүз бирәҝор әз гәдәр зиίод, 

Ҹәһәннәм мүвүнү әз һәдәр биод. 

1924 

Пинәки хурдәнки ә мәзәрәвоз, 

Синәсов имбоши ә һәзәрәвоз. 

1925 

Мү𝔥үҹүз һисдиҝәш сурлуίә корһо, 

Ә вәхтү буш бирә пурлуίә дорһо. 

1926 

Нимәлит кор диҝә ίә сәнә𝔥әткор, 

Ә хубуш, хәрәбүш һә лә𝔥әнәт дор. 

1927 

Бирорлу бисдоҝә ҝоф боҹоногһо, 

Мозоллу бәрг имбу соф гоноҹогһо. 

1928 

Әз ҝоф кәс бирәнки муίһоί сәр бим-биз, 

Хун дүләш муҹуму чүн зәлүί илбис. 

1929 

Һоволу омоҝәш ә сәртү гудуз, 

Лов-лә𝔥әί мәрдίәти нә бошҝу гугуз. 

1930 

Амбара 𝔥әίилһо дәҝә ә хунә, 

Дәдәj ә гәд пәмбә нидору ҹунә. 
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1931 

ћүрмәтсүзи бурбундиҝә ә кәсһо, 

𝔥үмүрбоги хуш нибоши ә нәфсһо. 

1932 

Сәрворίәти сохдә бәгдә ә сәр хәлг, 

Ә тоорих нәхш момуни ә һәр вәлҝ. 

1933 

Руίлубәндә бә𝔥әдәти бирәҝор, 

Әз асдара нитав бәхтә чирә шор. 

1934 

Дүл сухуίи тәίтә бирә 𝔥әдәтлү, 

Тиҹә хәнҹәл имбу дирә әз бәдлү. 

1935 

Гәдәрсүзә кәләҝәдиш сохдәҝор, 

Әз хүшҝ буһо дорһош митав хосдә бор. 

1936 

Ҹофолүίә гуллугһорә винирә, 

Ә сүрх чарун мисилүίә синирә. 

1937 

Бог-богчәрә тә ә ҹәннәт чарундә, 

Рүћә нибу әз сараί дүл парундә. 

1938 

Зури-зури тә лүнҝ шәндә әз һәндәг, 

Әхир корә пишо виниш тү әнҹәг. 

1939 

Мозолмәнди руί чарундҝә бивәхти, 

Һә ним-ноһог әри мүрдә чү ҹәћти? 

1940 

Хәлг бәндиҝә ә ҝоф рәћбәр ћүкүмәт, 

Ә согиίү хәтәр нибу ћүкүм бәд. 
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1941 

ћәмисбәндлү хундә вә𝔥дә мисирә, 

𝔥әсәлмәндлү нитаί бәгдә хисирә. 

1942 

Рабиһорә рүћшәндә соί ҝуфдирә, 

Нимазбәндлү митав һәрбоί туф дирә. 

1943 

Әз виләίәт шир нә 𝔥әсәл вәчирә, 

Сүрхлү митаί ίә минутләί вәҹирә. 

1944 

Гозилүίә корһо тәίтә ћәлүстә, 

Шәггә зәрә, гуҹоглу ки гәлүстә? 

1945 

Әз зулмәти бурра ниҝә омуну, 

Ә үшүгһоί ән пурсузиш момуну. 

1946 

Бүзүрҝлүίә ҝофһо нисдҝә зувунә, 

Ә  мүћтоҹһо мичаруни зүһунә. 

1947 

Рүћлүмәндә пакίәтирә дошдә вәхт, 

Зулумдорә ә хок хори кошдә бәхт. 

1948 

Мисраимлү гулίәтирә хосдәҝор, 

Дүл милләтә һич нитанү сохдә шор. 

1949 

Воίҝәлүίә инсонһорә шәфт дирә, 

Ә дәс үшү нибу һич вәхт дәфт бирә. 

1950 

Очор дәрдә бурбундүтҝәш әз гәфәс, 

Ә ҝуҹәвоз дүнмиш мәбош әз ћәвәс. 
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1951 

Дәрίоһлу нә сохдә аташ пичә ћәл, 

Лићәί дүл ни имбу палаш һич мәћәл. 

1952 

Чубонлу поί ноҝә вәрәί ән ҝусбәнд, 

Нәрһорә руз нидү шәрәί ән гузмәнд. 

1953 

Сүрх-нүгрәрә пур сохдиҝәш хүмәлү, 

Лов-лә𝔥әрәш биίо дори ҝүмәлү. 

1954 

Зәћәр ίәлов нәс рихдәҝә әз лә𝔥ә, 

Гәнәтлүίә гуш мәҝири әз бә𝔥ә. 

1955 

Кәί бићоли офдә миίов әз рувәћ, 

Хәίирбәндлү фоίдә ниίов әз мувәћ. 

1956 

Сәрә куфдҝә вошхорлүίә ίә𝔥әлмиш, 

Сурр ниίофу ошкорлүίә ίә әлмиш. 

1957 

Пәләмүрдлү кәί ки, мибу ҹун лоху, 

Шә𝔥әтурә ҹүр𝔥әт нибу хун соху. 

1958 

ћәшолүрә кәί ә мүгүр миίорут, 

Шә𝔥идорә ә пишоί гур нидорут. 

1959 

Мә𝔥әнорә хүрдә-хүрдә дәчирә, 

Ҝоф-ҝәләҹә нибу мүрдә вәчирә. 

1960 

Шүмә𝔥лүίә мү𝔥үҹүзә бурбундә, 

Шә𝔥мәләίә ίәловә ки фурмундә? 
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1961 

Лоίиглү нә ҹусдә миҹәί гудузә, 

Сал нибу танусдә виҹәί ίә рузә. 

1962 

Хун хорундҝә дәрзәлүίә сәнҹәгү, 

Гур моίору гәрәзлүίә һәндәгү. 

1963 

Израилә ҝәшдә-ҝәшдә сәίирлү, 

Шир-𝔥әсәлә митаί ҹусдә хәίирлү. 

1964 

Ә торики әри шәндә һоволәнҝ, 

Әз ћүкм ХУДО чум вокундә товә мәнҝ. 

1965 

Әри хуби һисдҝәш нәћси битобу, 

Дүл кәшиҝәш, нәфсү бәћси ниίо бу. 

1966 

Суί зәрәһо ә бәд тәлћлуг кучиҝә, 

ћәримхурә ә гәд мәхлуг чү ҹиҝә? 

1967 

Воίәмәндә руҝәруҝлу хосдәҝор, 

Бәдә рүћә пүтүрүклү сохдә шор. 

1968 

Синәпәһлү нәфәс доҝә кәнәһлү, 

Јод мәҝүрү һозор воίҝә пәһ-пәһлү. 

1969 

Мүрдәширлү чум норәίҝәш ә чомог, 

Тәлћә ҝофә мәдәшнәвун ә ночог. 

1970 

Ҝиров дошдә күчә минут чәтинә, 

Ҝоф лә𝔥әрә ниҝунҹунут чәпинә. 
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1971 

Зәћриморә гәһри-гәзәб бивиҹдон, 

Марбәндлүίә огу имбу ә миҹ шон. 

1972 

Үткәмлүίә бурмиш дорә гул бәдә, 

Товуш мидү 𝔥әсмуш торә зулмәтә. 

1973 

ћәфдәбәҹәр бурбундәнки хүшдәрә, 

Дорә хунош митаί ίә бо хүшҝ зәрә. 

1974 

𝔥әрс рихдәίи әз 𝔥әзизи бим шони, 

Мәћтәлмуниш әз 𝔥оҹизи инсони. 

1975 

ћәлимоши тәίтә бирә әзир поί, 

Нәшуморә нибу дирә әсир ҹоί. 

1976 

ћол-әћволә дәхиίәлү тә күшдә, 

ХУДОлүίә тәмәћ вәни ә хүшдә. 

1977 

Ә кор хүшдә фитракусдә тануһо, 

Нун мәчүнү әз гәд аташ тәнүһо. 

1978 

Чумәчару сохдә бәгдә күнҹһорәш, 

Хүп мизәнү әрәгиίә пүнҹһорәш. 

1979 

ћәнукоίи тәίтә поίә донорә, 

Ә нисонуш имбу воίә вонорә. 

1980 

Чүлкилүίә мурдалиҝә ћүсминә, 

Нәшуморәш зу мәҝүрү хүрсинә.  
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1981 

Вәхүшдә нәсдаҝә әз бим ән ҝәшдәш, 

Ә тараф гур имбу һүҹум дәҝәшдәш. 

1982 

Оворә мундәнки әрковонә сәр, 

Мү𝔥үҹүз чум имбу әз овом бәтәр. 

1983 

Мүрдәлү ҹусдәнки ћолә сад гәдәш, 

Тәрҝ сохдә нитанү хосиίәт бәдәш. 

1984 

Иҝиди ҹофоһо бирәнки нәрлү, 

Пәләмүрд гуί имбу зирәнҝә шәрлү. 

1985 

Нум ХУДО ҝүрдәнки һәрбоί чәнд гәдәр, 

Шорхәндәί ән ловәш Тиробәнд вәбәр. 

1986 

Кәлмәһоί ән лә𝔥ә ҹәгүсдә вә𝔥дә, 

Јә 𝔥орсүз нитанү ләгүстә бәгдә. 

1987 

Әз лә𝔥ә рафданки ләзәт дә𝔥әмиш, 

Ә дәрίоһ мичару 𝔥үзәт ίә гәмиш. 

1988 

Јә𝔥әлмиш бирәнки ә гәд кифләтиш, 

Ҝәмирә мичарну тәфүргәj бәдиш. 

1989 

Чумһорә чарундҝә ә суί михәнәт, 

Гәлпәлү импару базуί гул-гәнәт. 

1990 

Соф-чүрүҝ әгүлә сохдәнки дивих, 

Ә пәсәί хүшҝиίә шүһрәт мәвирих. 
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1991 

Дәшнәвунә ә ҝуш хоштә зәрәки, 

Ә кәләтәш ћүрмәт дошдә ҝәрәки. 

1992 

Рач сохдәнки зиндәҝуни мунирә, 

Хәст нивини раҝлүбәнди хунирә. 

1993 

Ә рәћ мүһбәт кәί ки, гурбу имбоши, 

Әз брилиίант софтә имбу бим хоши. 

1994 

Савзаҝәίә бог-богчәрә дирәίиш, 

Әз лүҝәһо дуллу бошҝу чирәίиш.   

1995 

Шикоίәтлү ҹар зәрәнки әз шүвәр, 

Ә дод ниίов нә әшрәфи, нә ҝүвһәр. 

1996 

Лап чәнгәдә бирәниҝә овомлу, 

Ә зир гопоз нидомуну довомлу. 

1997 

Әз ҹиҝәίү тәίтә зәћлә парусдә, 

Руίә говрә бәһәм нитав чарусдә. 

1998 

Рәћҝирорә гирдилиҝә ίә ίәләг, 

Инсонһорә әвурәвоз чү ҹәләг? 

1999 

Гисмәт мундҝә куфтәлүίә дәхиίә, 

Рихриҹ имбу шидраί кәмәр ән хиίә. 

2000 

Руίә 𝔥әсму тик вошәндҝәш винирә, 

Хунәί ћомол 𝔥әрүс нитав винирә. 
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2001 

Сүрхәлүίә нимаз мундҝә бихорлу, 

Рабибәндһо рүћ микәнү би𝔥орлу. 

2002 

Согә рузә әри дирә кәίфәлү, 

Дүл ίәкирәш назик мәсох ћәίфәлү. 

2003 

Руί чәнәхә дәчирәнки сәдәфлү, 

Сад говоләш нубо мидү ίә дәфлү. 

2004 

Әз ночоги ҝәшириҝә чәтини, 

Ҝәрәк буһош ίә пәнҹ митро сәтини. 

2005 

Сәбәћ-сәбәћ ҝоф нә бирә әз ХУДО, 

Миродсүзә дәгмә миίни әз тубо. 

2006 

Ҝофһоί мәрдүм һәрбоί түндә ләг бирә, 

Ҹә𝔥мәт мәнү гопоз хундә ҹәглирә. 

2007 

Сәдигмәндһо вәрзүшлүнүт ҝуфдирә, 

Әз 𝔥әдәт шән 𝔥әίилбәндә куфтирә. 

2008 

Ҝузәтиһо сәрбәһәмлү нә бирә, 

Шорбәндлүһош ә дүләсти дәбирә. 

2009 

Чү вәриҝә ә сәр когоз пишони, 

Нәбу ҝуίи әз хубиһо нишони. 

2010 

Сал-бәсаллү гобул сохдә мүздирә, 

Миҹ номусәш нибу әз нәфс дүздирә. 
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2011 

Ә кәләтә ћүрмәт нисдҝә әҝәнәр, 

Пәс мумуну әз зиндәҝун бәҝә нәр. 

2012 

ћүҹәтлүίә кор-бор дирә ә 𝔥әрә, 

Тәίтә әхир хор микәшү сә𝔥әрә. 

2013 

Әз зуһуну ҝүрдә бәгдә зу бәдәш, 

Ә пошнәί поί миίофдону зутәтәш. 

2014 

Әлчәгбәндә бишәр𝔥лүίә биномус, 

Миҹав имбу – тә сәр ҝүрдә мәһ товуз. 

2015 

Одомбәндә ћоволүίә нәфсирә, 

Һич вәхт нибу хушбәхтлүίә бәћс дирә. 

2016 

Әз һүнәрһо тәίтә соги вирихдә, 

𝔥оҹизирә әри зүһун ки вихдә? 

2017 

Тә𝔥рифбәндлү гимәт дорә дивә𝔥ә, 

Тәлћә ҝофәш ширин миίни ә лә𝔥ә. 

2018 

Түртүрбәндлү гәлпә бәрдҝәш кәί надан, 

Зәнә хуно ҝирисдәрәш 𝔥әίблү тан. 

2019 

Ә чум һәммә мундҝә шәклү бәдәниш, 

Ә лоί ίәкиш түндә чәплү мәдәниш. 

2020 

Сироίирә кәί ки, әз нәфс мибурут, 

Рүгән ҝушдә чүн шиҝалад нихурут. 
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2021 

Әри васал сохдәниҝәш тә𝔥әди, 

Чәрх ίә салиш әри 𝔥үмүр ίә бәди. 

2022 

Зән-шүвәрлү тә әίәки тән бирә, 

Муίһоί сәрә нәбу биίлит дән дирә. 

2023 

Ә ҝоф ХУДО һәрбоί сурлу пичирә, 

𝔥әίилхоһә ХУДО нурлу виҹирә. 

2024 

Јәзугбәри нә дәриҝә ә дүлтү, 

Бәίәί хәзон зу мәпүчү ә ҝүл тү. 

2025 

Офдориҝәш ә далгаһоί ән дәрίоһ, 

Сурогсүзә пучлу мәбош ә дүнίоһ. 

2026 

Сәдигбәндлү сохдә бәгдә ћәрәкәт, 

Әз ћүкм ХУДО зиίод мундә бәрәкәт. 

2027 

Хәзониҝәш чүллү тәһәр – биίобу, 

Хәһәрҝилиш ә фурм хәһәр биίо бу. 

2028 

Чуткә зәрә әз зәмонәί ән Одом, 

Сәбәбсүзә дәрд ниίофи әз 𝔥илом. 

2029 

Дүшмә фурми күшдәмолә буһо ҹун, 

Ә шоһ раҝу ләхтә имбу сиίә хун. 

2030 

Сәровнәрә ҝирбишинлү дәҝүрдә; 

Мәћ ћәίорә митаί нәхшлү вәҝүрдә. 
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2031 

Дәсдураз бирәҝор әз хотур рәћми, 

Һич мәћәл әίәкиш низәнү зәћми. 

2032 

𝔥овунә парундә әз пишоҝири; 

Гәзәллү ҝоф мәсох әһәнҝ шоһири. 

2033 

Гәлизә ҝофһорә тә дәшнәвундә, 

Ҹиҝәрлү митани һә тәшнә мундә. 

2034 

Ә гәрбол шовундә ҹә𝔥ми ҝофһорә, 

Ә дүнίоһ ҹарлу ҝу рәћми софһорә. 

2035 

Субуклу пәίмундә тирозуί шәфтә, 

Ранҝ руίә мәпарун ә гәд ίә ћәфтә. 

2036 

Ә хотур дүздирә тәрҝ сохдә ҝәнәш, 

Ҹибҝирә әз дәсүш ә горинә кәш. 

2037 

Әз пәшмуί дурҝуни кәί ки ә пәс дә, 

Һәләмиш митанү лә𝔥әрә бәсдә. 

2038 

Әз дәдәί бирәίи ә әгүләвоз, 

Кинһорәш мушури ә дәг дүләвоз. 

2039 

Әз сифро вәхүшдә нимә сироίи, 

Гуг кәлләί  Шоһдогәш вошширә моίи. 

2040 

Бала буί һисдиҝәш морчиҝәһорә, 

Мә𝔥нилү офдәнүт хор ҹиҝәһорә. 
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2041 

Ә ίортү мундиһо ҹә𝔥ми-ҹүмләтон, 

Нивәрзү ә ίә руз рәћмәҝүнә шон. 

2042 

Нәшәр𝔥лү бирәнки зобунә корһо, 

Пәмбәлү 𝔥ор хоίит әз ҹунәдорһо. 

2043 

Ҹәдукор 𝔥әлбүси руί бурбундәнки, 

Гәфәсәί ән дүлиш ниίо дү тәнҝи. 

2044 

Әз һәнәҝ сәр ҝүрдә дүздлү-мүздлүһо; 

Сәхтә руί вәҝүрдә әз бүмүздлүһо. 

2045 

Гәнәтә зәрәнки шәш күнҹә 𝔥әләм, 

Ә ХУДО боглүίиш ҝуҹ мидү һәләм. 

2046 

Духдирлү – тәбиблү ҝировундә руз, 

Әз дәстәj хушбәхти вадаравҝу гуз. 

2047 

Нимүрүм – ҝуфдирә нүшдә-вәхүшдә, 

Рүхшәндә мәвәчин ә вићдәί хүшдә. 

2048 

Гизмишә пиίонһо дирәнки ҝүрҝә, 

Ә пишоί ән чумһо миίору мүргә. 

2049 

Пысирә ҝофһорә әз лов парундә, 

Мүһләтә ә пучи нибу чарундә. 

2050 

Әз ләзәт вәнҝәсдҝә шороб хурдәрәш, 

Јә ћγрмәт нивүнү һәрбоί хүр зәрәш. 
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2051 

Әриләί дүл хүшдә ҹоллод бирәҝор, 

Ә гугәί дог сүрхиш бәрбод дирә кор. 

2052 

Рушумлу ҝоф сохдә ә данановоз, 

Тоί-бәтоί тән мәбош ә садановоз. 

2053 

ћүршбәндлү зәриҝәш боҹићһоί түрә, 

Ҝиловиш низәни 𝔥оҹизһоί түрә. 

2054 

Овбиίор бирәнки әри дәс шушдә, 

Мәдан ки, 𝔥әίб-𝔥ориш ә гәфәс гуш дә. 

2055 

Дүлтиҹә инсонә нисдиҝә сабур, 

Әнҝүлә вошәндә имидә нә бур. 

2056 

Софә ов – нәмүрүм нисдиҝә әҝәш, 

Ә гәриш говрәһо мәҝири ҹиҝәш. 

2057 

Ә дорун хәίолһо донорәнки поί, 

Ҝирошдә рузһорә ћисоб мәсох ҹоί. 

2058 

Омонәт дошдәнки бәхшәί ән ίорә, 

Мүһбәт ҹовонирә митаί ҹун дорә. 

2059 

Ә фикир овурдә лол мундәί ҹә𝔥ә, 

Нуботсүз ίә ҝофәш мәрих әз лә𝔥ә. 

2060 

Гудузә  сәҝһорә кәί миравунут, 

Кәрвонә әз сәр рәћ ни импоίунут. 
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2061 

Дәбәίә пәшмурәш әри воίундә, 

Бә𝔥зибо хәндәрәш имбу поίундә. 

2062 

Ә пишоί чум кифләт әри варафда, 

Пишнәви вәхүшдә, ә кор ки рафда? 

2063 

Әз хәндәί шориһо кәί лолиш нибу, 

Мидәв𝔥и ҝүрүһо бићолиш мибу. 

2064 

Ә воһнәί мүгүри тоб вәрастәкиш, 

Митанү фурмундә лап ә растәкиш. 

2065 

Гәтмәίә гәришлү буһо фикирһо, 

Фәткәίә бугмәίи - әри ћүлг пирһо. 

2066 

Бир-нәбир ҹибһорә шобош сохдәҝор, 

Әз дәмһоί пиίони дирә хоштә кор. 

2067 

Тәшвишә мәћәлһо парустҝә зәћлә, 

Ә мүшкүл момуну ίә виҹә рәћлә. 

2068 

Һисди-нисд хүшдәрә ә гумор норә, 

Хунәрәш митанү ә ҝиров дорә. 

2069 

Фәрг нисди одлүни, нобҝә ћобуни, 

Ә үлүҝ кор сохдә гәлпәί зобуни. 

2070 

ћәлово бирәίҝә әίә би𝔥овун, 

Митани парс ҝүрдә ә тәһәр һовун. 
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2071 

Мү𝔥үҹүз дирәнки әз пул шәндәҝор, 

Әз рәћәт хисирәш имбу мәндәҝор. 

2072 

Ним-ноһог нифрилү вәшмәрдә корһо, 

Хизбәндлү мамасү әз дәрдәдорһо. 

2073 

Ә болог шоволиш шәндәнки шәхтә, 

Овлүίә маладиш мәрзуну ҹәћтә. 

2074 

Биίовһо нәсилһо әри руз дирә, 

Ә пишоί дүшмәһо нитавт гуз бирә. 

2075 

Дәрвозәί синәрә ҝофлу куфдәҝор, 

Шоһири хүшдәрә нитав офдодор. 

2076 

Чумтиҹи тәкәί ки, нибошу одлу, 

Ә нумтү рүхшәнди мәпүчү бодлу. 

2077 

Вошунда нәсдаҝә хоίәһоί ҝәрҝә, 

Вәчәһош ә ҝил тү нипоίу ҹәрҝә. 

2078 

Тәрсирә нәсдаҝә әз туфәнҝ, әз туп, 

Јә дүлиш һич мәћәл нисоху ҝуп-ҝуп. 

2079 

Ә ҹәрҝәί саданһо сәр тик поίисдә, 

ћүрмәтә нитани пишкәш воίисдә. 

2080 

Чәнд гәдәр һисдиҝәш боҹлүίә биҹҝи, 

Әхир ки, ҹунурәш мәҝүрү ичҝи. 
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2081 

Ҹамтас овә докундәҝор ә дәс тү, 

Митав бирә дүм мошуну ә мәст тү. 

2082 

Чолвәкәһо вокундәнки ίәпинҹи, 

Мәрдίәтирә сәдиг мүнү ә минҹи. 

2083 

Ҝиснәίирә суί вәҝүрдә әз ҝомиш, 

Әз вор-дәвләт ни имбоши һич хомиш. 

2084 

Когоз-кугоз буш мундәнки ә дәс тү, 

Чугул фурми ләрз мидиров ә сәс тү. 

2085 

Ҹовгун – туфон ләрзундәнки сәр-тәнә, 

Гүзүрмәлү гили миίни дәр шәнә. 

2086 

Әрәг тәнә рүхунуһо нәхирчи, 

Әри ίәкиш нитав бирә пәхирчи. 

2087 

Ә хушлүίә ниίәтәвоз биίовһо, 

Лићәίирә сур мисоху әз овһо. 

2088 

Нимәҹунлу суί дорәнки ә мүрдә, 

Хосдәҝорһош митав тәнҝи вәҝүрдә. 

2089 

Нимәкәίфлү вир сохдәнки әгүлә, 

Ә рәћ ичҝи бим-буш миίли дәхүлә. 

2090 

Әз ћовур мәрдүми гисос вәҝүрдә, 

Јә боίҝә дү дәси нитани ҝүрдә. 
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2091 

Сәрдорди бирәнки ίошлүίә пирәш, 

Ә лә𝔥ә нибәрү хошлүίә чирәш. 

2092 

Ίә шәлә нифрирә воноҝә ә кул, 

Чәнд ҹиро азараш мисоху гәбул. 

2093 

Рәћмә дүл һисдиҝә ίә парчоһ әҝәр, 

Иҝидһош гәрәвул нипоίу ә дәр. 

2094 

Офуррәί ХУДО-рә бәхшлү танустә, 

Мәнҝ, офтош әз ҝофу нәхшлү парустә. 

2095 

Һүндүрә дорһорә бурра әз вишә, 

Нә𝔥ләт тәбиәтә мәдор ә кишә. 

2096 

Кор-борә винирә зу-зу тә𝔥әди, 

Симиҹи нә бурбун әри рәћәти. 

2097 

Брилиίант нисдиҝә әгүлһоί сәрһо, 

Ов сүрхиш зиίоди әри руί дәрһо. 

2098 

Лүћүчәк – динҹирә овурдҝәш сәрвәхт, 

Әри руз хисирәш амбар мәсох ҹәћт. 

2099 

Тәшнәίирә хүрд нә сохдә ә вәхтү, 

ћәшоί нәфсә локо мәзән ә бәхт тү. 

2100 

Ә гәриш куίәлуг дәмлү тарсирә, 

Ҹәндәҝүш һовунлу митав парсирә. 
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2101 

Парундут ҝуфдирә нунә әз ίәки, 

Әз 𝔥әсму бәхш ниίов 𝔥әсәл пәтәки. 

2102 

Әз дүзди, гәчәги тә нунә хурдә, 

ћисоб сох, тә мүрдә ә гәриш гур дә. 

2103 

ћовурһо әίәки бисдоҝә дүшмә, 

Мәҝуίит: «𝔥әдәтлү мурав вәрдүшмә.» 

2104 

Нәштәрә вәҝүрдә ә пиίонә вәхт, 

Ә залум ничарут әз хуниίә ҹәћт. 

2105 

Шә𝔥мәлә дәшәндә ә конәί дәриш, 

Хунәрә мәчарун ә хокистәриш. 

2106 

Нә𝔥ләтә рүхундә ә сәίәг воруш, 

Гунширә гул мәсох ә ίәрәг хоруш. 

2107 

Минәтдор бирәнки әри хубиһо, 

Әз дүлиш мадаров шәри губиһо. 

2108 

Гисмәтү бирәмунд хошлүίә хәндә, 

«Ләзҝинкә» мәҹәίү ίошлүίә мәндә. 

2109 

Ә тәһәр пәрванә чәрх хурдә вә𝔥дә, 

Наз дорәί ән ίориш ә сүрхә һәгг дә. 

2110 

Хонәлү нүшдиҝәш ә шори-ники, 

Ә чумһош мадара әз 𝔥ори тики. 
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2111 

Гилиίә дәрһорә вокундәҝорһо, 

Ә дүлһоί ҹә𝔥мәтиш докундә шорһо. 

2112 

Шәвһорә тә сәбәћ Тиро хундәҝор, 

Рузһорәш ә Нимаз ҝировундә шор. 

2113 

Јә гәһри – гәзәбәш дорәнки нушу, 

Тоорих вәрәглүш миίов ә хушу. 

2114 

Ә дәрдһоί ән бәбә шәрик буһо кук, 

Ҝурунди ίә тонәш митав сип-супук. 

2115 

Шәхәлү поίисдә ә руί дү-ίәкиш, 

Дү ћәрмәћ миравут ә суί дү сәҝиш. 

2116 

Ҝофһорә әз лә𝔥ә шушдәниҝә ов, 

Кәм әгүл ә сәһнә ә рол нидаров. 

2117 

Пәрдәрә әз 𝔥әрә вәҝүрдә бәћслү; 

Ә ίә руз нирасү ним мүрдә нәћслү. 

2118 

Нә бурра, нә бәсдә имид мувәћә, 

Очорсүз ки вокунд килит рүвәћә? 

2119 

Әз гиίрәт нә номус ҝирошдәҝорһо, 

Ә хори мидаровт әз дошдә 𝔥орһо. 

2120 

Ҝуҹлүίә ворвори, нә сәхтә ҝәрми, 

Әри дүл һич мәћәл ниίору нәрми. 
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2121 

Мәҹбуриш бисдоҝә ίошлүίә пирһо, 

𝔥әрс нидүт чүн 𝔥әίил – хошлүίә ширһо. 

2122 

Јәтимлү-ίәсирлү мундә балаһо, 

Микәшүт һозор ҹур түндә болоһо. 

2123 

Мол-гәрә нә бирә кифләт кәндчирә, 

Никәрәш нишуру нифрәт 𝔥әнҹ чирә. 

2124 

ћәрмәћһо сәдиглү нисдиҝә әҝәр, 

Миллίонһо мухурут ίә боίҝә бәҝәм? 

2125 

Ә дүнίоһ бириҝәш чәнд ҹиро зулмәт, 

Бил диίә соί – мигдор нә бошу булмәт. 

2126 

Ҹәннәтлү суί доҝәш гүзүлҝүл күнҹһо, 

Руз нибу пиίонәш әз мүшкүл пүнҹһо. 

2127 

Сәдәфлү һисдиҝәш ίәхәнһоί бәдһо, 

Ҹивәһоί зәћми дә ә хәндәί һәдһо. 

2128 

Ләзәтә вәҝүрдә әз рури-бури, 

Сәр минут ҝоф имбу әз гири-мури. 

2129 

Гәдәгон сохдәнки ранҝә-бәранҝә, 

Духдәрһо рач нитавт зомуни мәнҝә. 

2130 

Инсонһо ҹәгүстҝә әз бими тәрсһо, 

Туфонһош руί мәҝрү әз зимиләрзһо. 
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2131 

Лүгәрә әз дәстү тапарундәҝор, 

Бәхш кәсәш митанү чарундә ә вор. 

2132 

Ҝоф лә𝔥әί хүшдәрә нәсдаҝә ҝүрдә, 

Чүн Миши митанү тубо вәҝүрдә. 

2133 

𝔥иб-𝔥әсонт һисдиҝәш лово нүвүсдә, 

Воίисдәί хүшдәрә нибу зүһүсдә. 

2134 

ХУДОί һәгг виҹирә Овроһомә зу, 

Мозолә - ҝүллү но ә гәриш вазу. 

2135 

Әз хуби-хәрәби ҝоф дәшәндә вәхт, 

Очорәш ә дәрίоһ митав шәндә бәхт. 

2136 

Бисәћиб буһорә әз ћүлгү ҝүрдә, 

Тикәрә әз 𝔥әнҹү нибу вәҝүрдә. 

2137 

Садбо мәћ дориҝәш әз ҝоф – воίисдә, 

Гувотсүз ә сәр поί нитаί поίисдә. 

2138 

Ә ίара вонорә 𝔥әзоблүίә тох, 

𝔥иломә һич мәћәл буш ћисоб мәсох. 

2139 

Чумһорә ХУДО-лу әри вокундә, 

Думонһоί 𝔥әсмурә нибу покундә. 

2140 

Ләләһо омоҝәш ә мүгүр тобу, 

Јәтимә бәһәмә холуш биίо бу. 
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2141 

Ә рәћми ән ХУДО сәхт имид бәсдә, 

Соломон ћәштсад зән вәҝүрд ә дәстә. 

2142 

Нәдинҹи һисдиһо һәр мәлкәмутһо, 

Ухшәрлү ни имбу ә лолһо, кутһо. 

2143 

Бош-палтар вокундә ә сәр-тән ән зән, 

Сад боίҝә ә чуму нәштәр мәдәзән. 

2144 

Парчаһһо һозорбо бисдоҝәш дәҝиш, 

Бәгдәһо сур-сурог нәс һишдә ίәкиш. 

2145 

Оводу сохдәнки хәрәбәίирәш, 

Ә хүшдә мәҝүнҹун дәрәбәίирәш. 

2146 

𝔥әрслүίә 𝔥әрусһо һә сухундҝәш дүл, 

Әшгсүзә мозолһош мүхүсү – мүшкүл. 

2147 

𝔥әίиллү возиҝәш чигиндә - чигинд, 

Ҹурлуίә 𝔥үмүрүш ничару ә гинд. 

2148 

Әз ХУДО  ловорә хоίуһо бәндә, 

Әз дүлиш рәћмирә нивоίу шәндә. 

2149 

Пиίонлу дарафда әри вәҹәсдә, 

Расаίа ворилү ни имбу ҹәсдә. 

2150 

Гүнчәίә - ухшәрлү вараίисдәҝор, 

ћәтонә - 𝔥әрислү чарусдә ә ίор. 
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2151 

Нәнуίһоί дәдәίә әз ίор шәндәҝор, 

Әз әгүл 𝔥әίили имбу мәндәдор. 

2152 

Ίә чорә нисдиҝә әри ночогиш, 

Вор-дәвләт мичару ә кәфән огиш. 

2153 

𝔥овунсүз-хәтосүз зүһүсдҝә инсон, 

Ә сараί ҹәннәтиш миίору имкон. 

2154 

Дәрд-боләί нәчоги ҝүрдәнки әз ћүлг, 

Соίәлү вир имбу әз тәнҝи һәр мүрг. 

2155 

Ә хотур балаһо зүһүсдәҝорһо, 

Рәћәти нивүнү әз мүздә корһо. 

2156 

Никәрәί Гудίолә воίә сохдәҝор, 

Вәтәнәш митанү әз дүл хосдә шор. 

2157 

Ә зәћәр чарундҝәш 𝔥ошир рузҝорә, 

Кәмәрәш дүгәди нибу гуз норә. 

2158 

Ә дувор вәриһо шәкилһо ҝирош, 

Әз бәбә, нәз дәдәί низүһи ҹирош. 

2159 

Ә ίор тү дәшәндә ҹовонә вәхтәш, 

Ә хотур пәсәво мәбурбун ҹәћтәш. 

2160 

Әз пәшмуί гәләтһо воҝошдәҝорһо, 

Богбонлү бәнд имбу ә кошдә дорһо. 
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2161 

Биίовлу-буравлу һисдиһо 𝔥илом, 

ћоворәш фубәрди ә тәһәр Одом. 

2162 

Гизмиши бурбундҝә дүл сәнгә нәмәрд, 

Әз рүћү мәпүчү мүрдәлүίә гәрд. 

2163 

Хотурхоһ ән милләт бисдокәш бәндә, 

Әз гәдәр зиίодтә нитав лүнҝ шәндә. 

2164 

Бугозбур тићорут сохдә бинәрәш, 

Ә пәнҹәί хүшҝә дәс мәнү хинәрәш. 

2165 

Хушбәхти нә рихдҝә әз лүнҝ ән поίу, 

ћәсрәтлү ҹумуһо дүлүш импоίу. 

2166 

Чумһорә ҝүрдәнки торикә мәгбун, 

Ә ћисоб нидобу нә мүнүк, нә нун. 

2167 

Әз ҹуниш зиίодтә хосдиҝә ίорә, 

Тирозуш нитану пәίмундә шорә. 

2168 

Әгүлә әз сәртү бәрдҝәш ίә рачи, 

Моҝошду пәсәвош ә вәхт бирачи. 

2169 

Богчәһоί ҝүлирә тә𝔥әриф дорә, 

Поίһорә ни имбу ίә𝔥әлмиш норә. 

2170 

Ҝүҝәрмиш зәрәнки нәхуһоί әнҝүшд, 

Су-ίәлов согирә овсусз киһо күшд? 
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2171 

Мәһәббәт хосдәjи дәриҝә ә дүл, 

Јә хәто нә дүҝу ҹовобһоί әгүл. 

2172 

Рәћһорә  кутәћлү, чәрхәлү дирә, 

Мозолһош зәћәрлү, сүрхәлү бирә. 

2173 

Бә𝔥әзи инсонһо бисдоҝә надан, 

Јә мәћәл суί мүдүт ә зәћми садан. 

2174 

Фәм сохдә ћәсрәтлγ сухтәί офторә, 

Нимәрәћ  бәбәһош ә ίор офдорә. 

2175 

Визорлу мундәίҝәш  әз парун-парун, 

Инсонә 𝔥әίб дорә, ә хок мәчарун. 

2176 

Ә гәриш ширнә хов дәриҝә ίор тү, 

Тиробәнд мунуҝу номустү, 𝔥ортү. 

2177 

Һәр ҝоj ки, 𝔥овунә мәҝүрү әз бәд, 

Ә гирог поί нинү әз сәрһәд гисмәт. 

2178 

Томомлу нисдиҝә воίҝәһоί дүл түш, 

Ә вәхтү импаҹу ҝошдәίһо ҝүл түш. 

2179 

Һозор бо фурмундҝә ә тәһәр 𝔥әίил, 

Садана сухундә ә пустиш дәίил. 

2180 

Никәмәндлү ә зүһүсдә бәндиҝәш, 

Ки митанү салһоί 𝔥үмүр чәндиҝәш? 
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2181 

Шоробә әнҹирә бирәниҝә дәм, 

Оворәj бикори нибу әз тү кәм. 

2182 

Надана шәклγjи дәрд рүхундә вәхт, 

Бәд әћвол руίһорәш зәрд сухундә ҹәћт. 

2183 

Шәк-шүбһә бирәнки ә сәбәћи руз, 

Һәлγсди зу вәћш бош әз 𝔥ү-𝔥үί хуруз. 

2184 

Дорундә нәсдаҝә ә дүлтү губәш, 

Әίә чум мәвиниш хәрәбәш – хубәш. 

2185 

Ә вәхтү сурр дүлә нә пирсирәнки, 

Әз пәшму момуни пир-сир бирәнки. 

2186 

Ә ҹиҝә овурдҝә һәр гуллуг түрәш, 

Ә руίу шәх вокун дәр буллуг түрәш. 

2187 

Ә фикир нә хәίол дүрүст нә рафда, 

Ә бәди нитанү ә бүсд вәрафда. 

2188 

Богруί тү чат зәҝәш әз думон, әз чән, 

Бәдбәхтә коһлирә әз дәб вәдәшән. 

2189 

Сәхт фикир дорәнки ә вәлҝ, ә ҝиίов, 

Мәлћәмлү бошуһо сур дәрмуш миίов. 

2190 

Бүхтүһоί биһәгги вәриҝә ә дәм, 

Ҝирисдәш ән хубә чорә нисд бәҝәм? 
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2191 

Мүшкүллү нисдикә әз дәрдһоί губиш, 

Амбар танусдәҝор нихүсү хубиш. 

2192 

Әз чумиш палундҝә хурдә ширүрә, 

Лол-тумиш мисоху бир-нәбирүрә. 

2193 

Ә хуну кор сохдҝә азар мәнҝәнә, 

Ҹур-ҹундур мокуну палтар ән тәнә. 

2194 

Ә сүрхһо, нүгрәһо чум докошдәкор, 

Ә ћүрмәт, ә 𝔥үзәт нитав дошдә 𝔥ор. 

2195 

Ә гәриш ән лә𝔥ә, әз лош ән ҹүхү, 

Ә һәр лоһ әз ҝофү бор биίо рүхү. 

2196 

Нәхурә-нәбәрә ҹунә күшдәҝор, 

Һич мәћәл нитанү бирә хүшдәдор. 

2197 

Сәр-бәсәр дγнйоһә әри вәс дирә, 

Бүзүрҝә инсонһо кәмиш нәс бирә. 

2198 

Чү ҝәрәк һисдиҝә әри хушбәхти, 

Сә𝔥әрлү ниίо бу әз ћүкүм ҹәћти. 

2199 

Лүгәί нун нисдиҝәш әри ҹавустә, 

Әз ҝәдә дустирә нитани ҹусдә. 

2200 

Фәхрлү хундә ҹун дорәίи мәҝәзәш, 

Һә ним-ноһог 𝔥әзоб мәди ίә кәсәш. 

 

 

                           322 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2201 

Ҝофһоί Хәίίом сәлт омоҝәш ә хош тү, 

Гул-гәрәвош ән ίә ичҝиш мәбош тү. 

2202 

Инсонә ә нубот дошдә, чүн Одом, 

ХУДОί һәгг ә вәхтү бәрдә әз 𝔥илом. 

2203 

Ә гәд хәлг әдәблү нәсдаҝә нүшдә, 

Ә тоҹи ән 𝔥әίбһо митаί дәнүшдә. 

2204 

Хүшдәрә бәрдәнки ә тәһәр садан, 

Биίобур бирәрә әз ночог бәд тан. 

2205 

Судумһо ҝүшдәнки конһоί дүл түрә, 

Әз үлүҝ осдугу миίни күл түрә. 

2206 

Әз фәткәί фикирһо ћәл бирәίинҹә, 

Гучоглу зу биίоф рәћәти динчә. 

2207 

Әз сабур ХУДОίи дәнүшдәίинҹә, 

Имидлү гуллуг сох ҹыҹ шәндәί хинчә. 

2208 

Әз әгүл сәр хүшдә нисдҝә шүбһәлү, 

Ә зиһим ән кәсһиш нивәнү пәлү. 

2209 

Дүздирә нәсдаҝә пәхүр хүшдәрә, 

Ә чумиш мивүнү ћәзүр күшдәрә. 

2210 

Гисгонҹи ҝүрдәнки әз ћүлг ән чәћиш, 

Әз мүһбәт тә мүрүм ίә лүнҝи - рәћиш. 
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2211 

Лүгәί нун нә вәҝә ә сәр зани тү, 

Зәбуни чүниҝә ниίо тани тү. 

2212 

Воίисдәί ән дүл тү нисдиҝә бәһәм, 

Дуралов микәшү виҹдонтү әз гәм. 

2213 

Ҝиснәίи әз иштоһ тә вәдарафда, 

Ҝәвүлсүз ә гуг дор нитаί вәрафда. 

2214 

Әз чоги-чәмбәли дирәίҝә бәди, 

Ним ноһог нәфс түрә тә𝔥әриф мәди. 

2215 

Хәндәлү паҹундә ίос ән рәћмәтә, 

Ә ҹиҝәί ән сәгә нинүт ҹә𝔥мәтә. 

2216 

Ә гәриш ов-аташ молә бирәнки, 

Јә сирог ни имбу, әз һүнәр ҹәнҝи. 

2217 

Сәрһорә пучундә ә тәһәр гози, 

Соворлү бәнд мәбош ә диглә вози. 

2218 

Рухунә әрәг тү әҝәр һәр чүни, 

Ә гәтрәί ҝуҹәвоз хәндә әрчүни? 

2219 

Расара бурраҝор ә зәвәсәр чол, 

Әз поίһо кут имбу, әз бәш зуһун лол! 

2220 

Ә пири вомундҝәш - ә ћәл-ћәлә чи, 

Әз салһоί ҹовони хәҹәләт әҹи? 
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2221 

Әз мүшкүл гәрәнтүί ән ҹәфәнҝиίот, 

Һә ҝәнәш ә гисмәт ән кәфән миίовт. 

2222 

Чүн дүшмә ә дүлү пур бириҝә зәћм, 

Ә ҝузәт сохдәί тү нивәрзү бирәћм. 

2223 

Ә ми𝔥ид 𝔥әрәво нисдҝә гәрәбәч, 

Возисүз 𝔥әίилһош имбу гәрәгәч. 

2224 

Ә пәсәί хурдә чи чумә дәίишдә, 

Нәшумоί бәндәрә ни имбу һишдә. 

2225 

Ә тәһәр хүшҝ бирә дор гәрәбәчи, 

Дүлхүрдә инсонә чорәίү әҹи? 

2226 

Ҝәмәрә хүрд сохдҝә ίә бәбә әҝәр, 

Әвлоду пучиҝә, руз миίнү мәҝәр? 

2227 

Нәбәләди вәпичиҝә әз бугоз, 

Чәтин имбу поίтү даров әз дугоз. 

2228 

Ә сәр рәћ поίисдә ә фурм һәίвәрә, 

Фолчилү пур мәсох ҹүфтә һәίбәрә. 

2229 

Ҝоф-кәләҹ шинирә әз нәзник, әз дур, 

Бибәхшлү нүшдәрәш әз базу мәбур. 

2230 

Бәдә руί вәҝүрдә әз дуст-тониш тү, 

                                       Ә соjәj зиндәҝун хор мәдәшин тү. 
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2231 

Ә гәргүш нифирһо воίҝә дәбәрдә, 

Әгүләш ә ирог митанү бәрдә. 

2232 

Ә дәв𝔥оί ән Вәтән гәрдлүίә вәхти, 

Мүрүмлү ниίо бу мәрдлүίә ҹәћти. 

2233 

Сад ҹиро 𝔥овунә ә шир бофдәίиш, 

Ә чолә мидаров ә зир офтоίиш. 

2234 

Хокисдәр күлиҝәш кобоб бәди тү, 

Јәкирәш гудузлу ҹовоб мәди тү. 

2235 

 Гурбәндлү бирәнки ҹиро пиш зәмун, 

Ә зинҹил ән үкүз ҝировиш мәмун. 

2236 

Балаһо-нәвәһо кәίки һәрчүни, 

Әз һүлгтү зәвәртә дәвләт әрчүни? 

2237 

Бул бәһәр рихдәнки әз дорһоί имид, 

Биίобур ән γлкә нәс бирә иҝид. 

2238 

Бүмүздлү руз-бәруз тәрс дорә ҹунәш, 

Әз чумһо мофдону кәсһорә хунош. 

2239 

Нәхшһоίу тәкәί ки, зәрәнтү ниίов, 

Рузһоίу һәмишә гәрәнтү миίов. 

2240 

Пиίонлу дарафдҝә һәрбоί әз дәриш, 

Зибиләш ә куίә сохдәнүт гәриш. 
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2241 

Сәр ҝүрдәίи әз гәдими ән Одом, 

Инсонίәти – сүрхә чини әри хом. 

2242 

Ә пишоί чум ошкориҝә сурр дүлүш, 

Ә хов динҹи одлу имбу гур чүлүш. 

2243 

Әз һороί – ћәшилһоί ән ним-ноһоги, 

Гул-нүкәр нәс бирә сүрхиһоί доги. 

2244 

Јә гунши ћов-ћовлу равусдҝә әҝәр, 

Огуίә тәлћүрәш чарун ә шәкәр. 

2245 

Нухоруш сохдәίү чәћиҝә әҹәб, 

Нә бошҝу ίә үзҝә рәћиҝә ә дәб. 

2246 

Соголмиш бирәнки әз күһнә ίара, 

Һич мәћәл ә фикир ән диίнә мара. 

2247 

Јә лүҝәί ән дорәш тә гәләм зәрә, 

Тә𝔥әриф биίо дүт тәмәћ һүнәрә. 

2248 

Ҹүр-бәҹүр бисдоҝәш чумә чаруһо, 

Әз хәлг импокуну нумә ҹаруһо. 

2249 

Оһилә гәриһо тә фол вошәндә, 

Боворә ни имбу әз ћол фушәндә. 

2250 

Әз ҝофтү ҝүрдәнки лоίигә нумдош, 

Јә𝔥әлмиш бирәнкиш оίугә чум  бош. 
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2251 

Ә чумһоί обурһо тор кәширәҝор, 

Ә кишәί сабурһо нәс дәчирә вор. 

2252 

Әз гәләм шоһири дәс вәҝүрдәҝор, 

Мәрдиίә киләћә нәс дәҝүрдә шор. 

2253 

Гутинәί сүрхирә әри парс дорә, 

Ә пишоί чум ίәкиш нибу фурс норә. 

2254 

Јә дорләί мозолә нә кошдәҝорһо, 

Бил рүхшәнд нә соху ә дә𝔥әм борһо. 

2255 

Хунхурә ћилләίи домундҝә ә дүл, 

Миҹәлү күт имбу зиһимһоί әгүл. 

2256 

Гәсдәлү күшдиҝә ίә муҹинәрәш, 

Хокәлү мивини муҹуҹи сәрәш. 

2257 

Әз дәсһо кәширә вәбәрҝә зәвәр, 

Мозолу тиҹ имбу әз чинкәί тәвәр. 

2258 

Ә сәр хок ҝәшдәнки софлу, тәмизлү, 

Ә ХУДО хош миίоί ҝофлу, 𝔥әзизлү. 

2259 

Ә пишоί кәләтә поίисдә сәргуз, 

Зә𝔥ифи хүшдәрә бул мәсох һәр руз. 

2260 

Хиники бәсдиҝә ворәί ән дүлә, 

Әз гәрбол ҝировун чорәί әгүлә. 
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2261 

Нишонәί бәхтирә тә садан чирә, 

Јә дордиш әбәди нитанү бирә. 

2262 

Кәрпичһо һисдиҝә әз сәнгиш нәмтә, 

Нәмиши од нинү әз овиш кәмтә. 

2263 

Сүрхәлү һисдиһо бәл Офуррәҝор, 

Әз Одом нә ћово мунди ошикор. 

2264 

Тәмарүз ҝиснәίи ҝүрдәнки әз ћүлг, 

Ә ίәмиш мичарү ҝүίбәндлүίә зүлг. 

2265 

Иштоһлу суί доҝә мәίилһоί сәҝиш, 

Оворә нә муно ҹовонһоί ίәкиш. 

2266 

Бәдә руί вәҝүрдә әз хәίонәткор, 

Шә𝔥мәлә нә дәшән ә тән би𝔥әнкор. 

2267 

Чумһорә бәсдәнки әз тубоί вошҝу, 

Әхири кәлмәίтүш әз ХУДО бошҝу. 

2268 

Нәштәрлү дорәнки боләί дәсбушәш, 

ХУДОί  һәгг зу мәнү шәләί хәспушәш. 

2269 

Сиίә шәр рихдәнки әз зиһим сәрү, 

Ҹәнҝәсур ән бәдиш ә гур имбәрү. 

2270 

Сүрхәлү бисдоҝәш гәнәтһоί пари, 

Әз ниjәт дур бошҝу мәрдγ-мәзари. 
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2271 

Богбонә тә ҝүрдә борлүίә шорһош, 

Әз гәдәр зиίодтә биίо бу дорһош. 

2272 

Зомонә нисдиҝәш ә сәίәг хош тү, 

Әз вићдәί ән сабур ирог мәбош тү. 

2273 

Пәхүрә фикирһо тәίтә лош зәрә, 

Әз зинҹир ән гури мәвокош сәрә. 

2274 

Зар-зари ән сүрхә ҹусдә әз сәдәф, 

Рәћмбәри сип-сипи биίо бу чүн вәрф. 

2275 

Палутдор чәнгәдә бисдоҝәш мүћкәм, 

Әз тиҹи ән әгүл митав хурдә дәм. 

2276 

Тәшнәлү рафданки әз 𝔥илом хүшдә, 

Нә дан ки, рүћәίүш ә гәриш нәхш дә. 

2277 

Әз мозол тәкәί ки, ίә дугиш нисди, 

Ҝиснә чум бирәҝор – ίозугиш һисди. 

2278 

Дурәлов кәширә әз дәс пәшмуни, 

Ә ҹиҝәί рушуми хәсд ниίо муни. 

2279 

Гәзәблү ҝүрдиҝәш чүклә мәҝәзә, 

Ә һич кәс зәћәрә ҝоф мүрүм мәзә. 

2280 

Ә тәһәр ҹурҹурәк тәίтә ҹур зәрәш, 

Әз бинәί ән күкү зутә бур шәрәш. 
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2281 

Хүшдәрә күшдиҝәш әз бим бигәдүр, 

Нур чумтүш нибошу әҝәр диҝә хүр. 

2282 

Әгүлсүз – комолсүз буһо ҝәдәҝә, 

Ә вә𝔥дәί хундәίи мәзән гәдәгә. 

283 

Ә гәриш гуншиһо, ә гәд мәћәләш, 

Ә минҹи лов мәсох хокистәр ћәләш. 

2284 

Әкәр нә воίисдҝә дәр-бәдәр муну, 

Бүзүрҝмәнд буһорәш шәр митәрсуну. 

2285 

Түндә руί вәҝүрдә әз шир, әз пәләнҝ, 

Ә сәр зә𝔥ифбәндһо мәшән һоволәнҝ. 

2286 

Бигәдүр һисдиһо әри һәр ҹоһил, 

Әз бәбәш зиίоди һәίбәί ҹовоһил. 

2287 

Ә һәр ҹиҝә ләћ-ләћ буһо бом-були, 

Һәм – гәрәвош, һәми – нүкәр, һәм – гули. 

2288 

Јә хәр ки, мухуру ίүнҹәрәш – ҹүίәш, 

Тәпикһо миҝрору лап навад нүίәш. 

2289 

Лүҝәһоί ән дорә чүтам шовунди, 

Дорун дүл богбонәш һәчу ковунди. 

2290 

Ә сифро расиҝә кишәί әрәги, 

Ә мәҹлүс од имбу пишәί ләг-ләги. 
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2291 

Хәбәрбәри нә сохдиҝә һич мәћәл, 

Рүгән дүлтү әз пәшмуниш нибу ћәл. 

2292 

Вәћшилугһош амбариҝә гәдәрсүз, 

Мүрүмһошуш ниҝирору гәбәрсүз. 

2293 

Ләлә, холу гәл бәбәрә зәрәки, 

Јәтимхонәш диίә әрчү ҝәрәки? 

2294 

Ширинә ҝоф кәί ә лә𝔥ә гәһәти, 

Јә кифләтәш зувун мүίлү ә бәди. 

2295 

Хункорлуίә 𝔥әдәтһорә нә шәндә, 

Ә ҹовониш митаί ҝирίә дәшәндә. 

2296 

Тов офторә ћисоб сохдә уҹузлу, 

Торикирә тә𝔥риф мәди гудузлу. 

2297 

Огоjәти ҹиҝә ҝүрдҝәш ә дүл тү, 

Сә𝔥әрһорәш бул нә дүҝу әгүл тү. 

2298 

Ә вә𝔥дәίү кәί ки чорә ни имбу, 

Әз могбули дүлиш зутә пир имбу. 

2299 

Мү𝔥үҹүзһо әз тү ирог бирәнки, 

Шор мүзүһи рузә мәћлү дирәнки. 

2300 

Ҝуштәнхури нә дорушдҝә ә тобу, 

Чорәjәтиш диглә вози ниίо бу. 
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2301 

Ә гәриш сундугчәί гәдимлүίә хәлг, 

Тироһоί Мишини дорәниһо бәрг. 

2302 

Әмонәт мундиҝәш зурбаίә имкон, 

Ә тоҹи ниваров ләћ-ләћә инсон. 

2303 

Әз күкү кәндәнки ә тәһәр ҝиίов, 

Хушбәхтиш пәсәво боҹәћәт биίов. 

2304 

Тәшнәлү дирәнки бушә сәбәтәш, 

Туршмәзә ниҝүрүт хушә сифәтәш. 

2305 

Ә мәскән говрәһо тә шәндә һәндәг, 

Кәләтә - сәрпуш сәр биίо бу әнҹәг. 

2306 

Сүрхәлү һисдиһо сүмбүлә хуно, 

Суррлүίә ҝиίовһош чорәлү муно. 

2307 

Υкүзлүш, 𝔥әсбәлγш әри бәрдә боҹ, 

Гирмоҹиш-гәмчилиш ә күшдә мүћтоҹ. 

2308 

Духдири дорәнки шүһрәтә-шонәш, 

Хәләтсүз нинүшүт ә духдирхонәш. 

2309 

Миҹәлү бирәίи сурр гувотчиһош, 

Сәлигә дәчирә хүрдәвот чиһош. 

2310 

Бәгшләмиш сохдәтҝә түрә дү-сәбош, 

Ә пишоί чум ҹә𝔥мәт гирмизи мәбош. 
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2311 

Ә дәб ҝүрдә һәрбоί «почкә» шәндәрә, 

Дир-зу нитаί хәндәί ловә шән зәрә. 

2312 

Әри һәр кор гәлхәндиҝә имид тү, 

Әнҹәг миҹәί ән сабури – иҝид тү. 

2313 

Фирәһлүίә дүл нә дәҝә ә синә, 

Торлу миίни ҝурундә руз чәтинә. 

2314 

Бәхшләмиши нә омоҝә әз дүли, 

Кусов кγмγр -  һүзүм нибу әз күли. 

2315 

Догә хуно нүшдәниҝәш ә сәр ҹәћт, 

Мозолмәнди нивоҝошду ә дәр вәхт. 

2316 

Ә дустәвоз бисдориҝә бирорлу, 

Ә һәр рәћү шорлу имбу ҝирорлу. 

2317 

Әз нәчоги мүшкүлә руί вәҝүрдә, 

Ә сәр зиндә хокә нибу дәҝүрдә. 

2318 

Тиҹә нәштәр дәбисдоҝәш ә дәс тү, 

Боришмишә әћвол бошҝу ә сәс тү. 

2319 

Әз чумһоί тү ворихдәнки тәрс бәди, 

Бугмәлүίә бугозһорәш  ләрз мәди. 

2320 

Шинохһорә кәί ҝофәлү күшдәни, 

Тиҹә нәфслγ әри  хүшдәш – дүшмәни. 
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2321 

Сүрхә чорә гисмәт нисдиҝә ә бәхт тү, 

Әз чор тараф чумә мәнүт ә тәхт тү. 

2322 

Чапаламиш сохдә бәгдә ә вәрфи, 

Имид дүлә говрә сохдә чү сәрфи? 

2323 

Дү-ίәкирә вәнҹирәнки дү ћәίвон, 

Догуноглу парт мишәнү рүћәί кон. 

2324 

Рувәкиһо вәпичиҝә вәхтә-вәхт, 

Сироίирә ә дәб мәҝи ҹәћтә-ҹәћт. 

2325 

Әз хушбәхти кәί ки, поίу чәмүсти, 

Јә чордогәш сараί митав һәлүсти. 

2326 

Әз ҝиίовһо чорәί дәрдә офдәнки, 

Әз лә𝔥әһо ниворуху  ҝоф тәнҝи. 

2327 

Расаί чолә назукиҝә гәдәрсүз, 

Ә ҝовләίи нивадараί хәбәрсүз. 

2328 

Тәпикбәндлү вокундутҝә дәр түрә, 

Әгүлмәнди чәтин дору сәр түрә. 

2329 

Әри мүрүм вәмундәнки ә гәрди, 

Әз гитиһо чорә офдәш ίә дәрди. 

2330 

Ә 𝔥әрәлуг дәбисдоҝә ίә садан, 

Пишпонгули әнҝүшдһорә шор нәдан. 
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2331 

Томошә сохдиҝәш һозор бо әз дур, 

Очилмиш ни имбу ә пишоί тү сурр. 

2332 

Ҝәрәклү һисдиһо хәбәрәтәрһо, 

Нүвүстә нәс бирә ә сәр ән дәрһо. 

2333 

Јә сад бо әз гәрбол ҝирошдә вә𝔥дә, 

Ләгәмә дорәнүт ә нуму бәгдә. 

2334 

Мићилло хосдәнки ә ћүрмәтәвоз. 

Кәлмәрә муҝуίут ә мүһбәтәвоз. 

2335 

Ә сифроί ән шори, әз хүрдә-бәрдә, 

Озҝорәί сироίи 𝔥әίб мүдү мәрдә. 

2336 

Әз товнәί ћүҹәткор дарафда ә бәћс, 

Хәхәίә сәр мәбош ә зир хәрәί мәћс. 

2337 

Тә𝔥әриф дориҝәш әз рачи вини, 

Тиҹә чум нә бирә дурәш нивини. 

.2338 

Әритү һичиҝә һүндүриш – сариш, 

Ә фурм савзифурух мәдәшән ҹариш. 

2339 

Әз товнәί хәләίиг ә лог мәбош тү, 

Һәрдәнбир әз хүшдәш шүбһәлү бош тү. 

2340 

Әз дәстәί дананһо пиш бир вә𝔥дә, 

Һәчи тан хунәί тү ә рихдә дәг дә. 
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2341 

Мә𝔥лүмлү нә бирә ә шүһрәт ҝиро, 

Сәдиглү нимуну ә мүһләт ҹиро. 

2342 

Һингинәί ҝирίәрә зәрәнки зәнһо, 

Ләрзиίә бизә-биз имбошу тәнһо. 

2343 

Әз зомон ән Одом, әз гуморхонә, 

Јәкиш нә вәҝүрди һүнәр ән шонә 

2344 

Әз хуби од ҝиро бирәнки мәшһур, 

Әз хов зу мәхүсү ә сәίәг хәшхур. 

2345 

Бәдмозол вихдәнки сочҝуίә гәтрә, 

Һәшданки 𝔥әрс миίов әз пура бәдрә. 

2346 

Фикирлү поίисдә ә һәндәвәр ләш, 

Бә𝔥зи бо хүшдәрәш ә имтоһон кәш. 

2347 

Ићтибор дү ћәрмәћ бисдоҝә хүрлү, 

Әз бүҝүр гуί нибу күшлүίә мүрлү. 

2348 

Ә гәд нур нә шушдҝә 𝔥әjнәһо тәнә, 

Әз дур нибурбуну руί һәр ίәтәнә. 

2349 

Әз гәриш хун дамар хоһин бирәҝор, 

Зарбофлу нитанү һич вәхт дирә кор. 
2350 

Ә сараί пәтәкһо тә 𝔥әсәл нүшдә, 

Фитнәчи нипоίу әз 𝔥әмәл хүшдә. 
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2351 

Бәдәрүћ тәкәί ки, ћәшош ниҝүрү, 

Тәнҝә рәћ бирәнки пишош миҝүрү. 

2352 

Хүшҝиίә лүҝәрә бурранки әз дор, 

Бүтүн бог, богбонлу, имбу овулдор. 

2353 

Сәћибһоί дурҝунһо кәίки миләрзү, 

Раста ҝоф ән инсон ә сүрхиш мәрзү. 

2354 

Фәргү нисд нәзники, ίә нобҝә ίоди, 

Шикәстә фәгирә ә бод ниίо ди. 

2355 

Дүрүнҹә тәкәί ки, хүрдәш митанү, 

Ҹибҝирә һәр ίәтән ҝүрдәш нитанү. 

2356 

Хүшҝбәндә арзуһо кәί ки бор нидү, 

Зәрдовә ранҝ руίу чумәш тор мидү. 

2357 

Хәҹәләт хурдәҝор әз ҝγрдә бәди, 

Ә чумһоί ҹә𝔥мәтиш ни имбу вәди. 

2358 

Ә гәд хәлг ловиҝә биоди әлчәг, 

Фурсбәндлү ҝәшдәίүш зиίоди әнҹәг. 

2359 

Тәлћә ҝоф кәсһорә дәшәндә ә ҝуш, 

Ҹәфорәш митани вәдәшәндә буш. 

2360 

Сәгүзлү ҹавусдә тикәί кобобә, 

Гургутлу мәнҹини сикәί һәр тобә. 
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2361 

Ә дәс тү фүрсәтһо офдорә сә𝔥әт, 

Сәләмә ни имбу соф норә сә гәт. 

2362 

Рәћәти сохдәнкиш шүгәмпәрәзһо, 

Ә ћүлчәг домундә дә𝔥әм чәрәзһо. 

2363 

Ә ҹивәί зәћәрһо чарустҝә һәр рәћ, 

Фәтҝәрәш мәҝүрү әз дустә ћәрмәћ. 

2364 

Хүшдәрә ә ћүрмәт нә расундәҝор, 

Согирәш митанү вәрасундә 𝔥ор. 

2365 

Әрковун һисдиҝәш 𝔥әзизә хәләф, 

Әз ҝиίов зәћәри ниίо бу тәләф. 

2366 

Чинәдун ән хуруз бирәнки бимбуш, 

Ә гәриш ән кәрҝһо нитав ҝәшдә хуш. 

2367 

Мәләкһо воίисдҝәш дачару ә сәр, 

Данандаί арифһо ничару ә нәр. 

2368 

Сәр дүлә паҹундҝә кутә ίараίтүш, 

Пәс нибу - ә хори зутә дараίтүш. 

2369 

Ә ћүлг нә расирә һәлә дәс бәди, 

Чүн бушә ίә гәзгу кәлә сәс мәди. 

2370 

Дорә вәхт ән ХУДО тәίтә бирә ћәл, 

Нәхурә-нәбәрә мәмун һич мәћәл. 
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2371 

Нәсдаҝә поίундә пишоί дүшмәрәш, 

Ә әсир мәчарун пишәί хүшдәрәш. 

2372 

Гәтугә сип-сиίә ҝуфдиҝә ћәрмәћ, 

Һич вәдиш нә бошҝу диίә ә сәр рәћ. 

2373 

Никирә нә дирә әз кор-бор вәҹи, 

Зә𝔥ифә ћәрмәћә дошдәҝор әҹи? 

2374 

Вәрҝәвуш сохдәҝор гәд хунәί кәсә, 

Хүрбәндлү мүшүнү бәдмунәί сәсә. 

2375 

Әз лүћүф нәчоги мат бирә вә𝔥дә, 

Боләрә дирәίиш ә ћүкүм һәгг дә. 

2376 

Әнҝүшдлү шумордә кәмә хубирә, 

Ә ћәрмәћ туш мәсох нәмә губирә. 

2377 

Вәҹәвунд дәсһорә гәзәблү хундә, 

Ә хүшдәш ни имбу 𝔥әзоблү мундә. 

2378 

Гәнәтлү пар зәрә әз шори чоги, 

Јә чүпиш ниίили әз вори соги. 

2379 

Чүкә-чүк мундәнки әз дәс хосиίәт, 

Јә догиш ниләрзү әз сәс босиίәт. 

2380 

Тәпикә зәрәнки ә дәдәί 𝔥әίил, 

Ә сәртү бәднумә ίә одәш вәίил. 
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 2381 

 Ҝирисдә нәсдаҝә әз ћолотсүзи, 

 Гирмизи нибоши әз ћоловсүзи. 

 2382 

 Дәрдәҹәр-дәрдәҹәр чумә бәсдәҝор, 

Говрәрә ә хүшдә нәс дәбәсдә шор. 

2383 

Кирә ки, әз тәрсһо ћолиш нимуну, 

Ә тәһәр ән говрә лолиш мимуну. 

2384 

Ичҝилү пусундә дугиһоί түрә, 

Ә хори моҝсуни гугиһоί түрә. 

2385 

Шикәсти вәҝүрдҝә әҝәр ίә поί тү, 

Әнҹәг ки, зән хунә миίов ә һоί тү. 

2386 

Мүһбәтлү фәм сохдә әз руί пәнҹәрә, 

Зутәлү ә хинә мини пәнҹәрә. 

2387 

Нухоруш хурдәнки ә ләзәтәвоз, 

Огуίә руί мәди ә мәсәбовоз. 

2388 

Руз-бәруз ҝирошдҝә зимусту тәһәр, 

Сәс-сүмүк ни имбу әз бустуί һәдәр. 

2889 

Тәмаруз варасдҝә ширинә 𝔥үмүр, 

Ә овул ни нүшү бидинә бүҝүр. 

2890 

Ә гәдәр һичиҝә гобилиίәт тү, 

Әз чум ирог имбу тоби ниίәт тү. 
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2391 

Әз пәрдү ә чубуг чарусдәҝорһо, 

Мәћ нидү ә сәίәг зарустәҝорһо. 

2392 

Вәрфә ћол зимусту бирәнки чәтин, 

«Ләзҝинкә»ί ҹиҝидә ки вәҹәст ә тин? 

2393 

Ҝγзәштһо думонлу биίов-нәбиίов, 

Руί очуг дирәнки шолумиш миίов. 

2394 

Әҝәнәр нисдиҝә дуст тү, тониш тү, 

Ә сифәт кәләтә тик мәдәниш тү. 

2395 

Һәрҝоί ки, әз гирог саташ нивинү, 

Хүшдәрә доруһо садаш мивинү. 

2396 

Тә кәί ки, ә иштоһ зәћми ниίо бу, 

Әз соίәί ән хүшдәш пәћни биίо бу. 

2397 

Дәрмурә рихдәнки ә тәһәр ән дәг, 

Кәлмәрә тәлћ сохдә 𝔥овуни әнҹәг? 

2398 

Овондбәнд бисдоҝә мозолә бәхтү, 

Ҹәннәтмәнд миҝрору ћололә вәхтү. 

2399 

Оворә - сәрҝәрдә бошуһо ҹовон, 

Јә бәдә микроби ә ләшәί зомон. 

2400 

Нумһошу гәргүшлү бирәниһо лов, 

Әίәки ухшәрүт чүн ίә капли ов. 
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2401 

Һозор ҹүр хәбәрһо әри соф бирә, 

Сәвҝәндә тоί гәрбол нибу ҝуфдирә. 

2402 

Бәһәмлү нүшдәίҝә ә ҹиҝәί хүшдә, 

Шүбһәлү нибоши әз миҹәί күшдә 

2403 

Ә пишоί чум ХУДО тә бирә хошҝу, 

Сәдиги Овроһом ә тоҹ вәбошҝу. 

2404 

Гузирә тик ҝүрдҝә ә фурм ћәчәίи, 

Әз ћовур зиίодтә ћәрмәћ әҹәίи? 

2405 

Әз ҹәннәт ән ХУДО тә ҝүрдә хәбәр, 

Шәрәфә әз дәрә ә гуг дог вәбәр. 

2406 

Әз гәдәр зиίодтә әгүлмәндә хәр, 

Тоҹирә нивәнү ә күлбәндә сәр. 

2407 

Әз доћор дарафдҝә ә гәриш ән хов, 

Һәлүсти митанү дүлиш бирә лов. 

2408 

Гәрәнтү бириҝә үшүгһо чумиш, 

Јарашуг нивүнү диίә гүҹүмиш. 

2409 

Әз ћүрмәт офдоҝә мә𝔥лүм ошколәш, 

Әз ћүлгү ниворов тухә озҝорәш. 

2410 

Гувот гул нә мундҝә әри ҹәнҝ күшмә, 

Әз ҝуллә бәд имбу ҝоф-ҝәләҹ дүшмә. 
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2411 

Јә хүшҝә тәхтәрәш фәрлү нә рундә, 

Балкона нитани рач варавундә. 

2412 

Руί сипи бирәнки ә пишоί ән хәлг, 

Винирә корһоίуш митав дорә бәрг. 

2413 

Руί-бәруί поίисдә ә пәләнҝәвоз, 

Зарафат нисохут ә һәнәҝәвоз. 

2414 

Кук-духдәр нә диҝә руί бурбуниһо, 

Һәлγсти ҹар имбу суί дурҝуниһо. 

2415 

Ә сәр поί вәхүшдә нә ҝәшдҝә инсон, 

Ә нәфәс кәширәш нирасү имкон. 

2416 

Гәтрәлү поίисдҝәш садан ә сәр тү, 

Нум сабур ХУДОрә ә шон вәбәр тү. 

2417 

Дилибоҹ нисдиҝә әри кәлә кор, 

Бәрәкәт хүрдәрә ҝәнәш һәлә дор. 

2418 

Ә пәсәί ән хәίриш һич нә вәхүшдә, 

Мү𝔥үҹүз нивинү әз сәри хүшдә. 

2419 

Ә сәίәг буί ҝүрдә лүҝиίә хоίә, 

Гәзонҹә ниίору чүкиίә моίә. 

2420 

Дү ћәрмәћ әίәки омоҝә кәләк, 

Гәзонҹә мухуру, мүфтә, ίә фәләк. 
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2421 

Нәсдаҝә вәҝүрдә пишоί гәзәбә, 

Һә ҝәнәш гип-гәриш мәсох мәсәбә. 

2422 

Ә зир поί вошшиҝә дирәнки нунә, 

Һәшданки, ә говрә донори ҹунә. 

2423 

Ә пишоί чум ХУДО гудузи сохдә, 

Зиндәίә - мүрдәрә митани хосдә. 

2424 

Әз гилиг ҝүрдиҝәш надана әҝәр, 

Һә ҝәнәш лүгәί нун мофу әз сә𝔥әр. 

2425 

Әз имкон соίиги, ә ҹиб дарафда, 

Һә ίә бо әз инфаркт гурбу ки рафда? 

2426 

Шонирә хок сохдә ә дур – буруһош, 

Рүхшәнбәнд нихәндү обур доруһош. 

2427 

Әз миҹәί ίә түндә ћәләҹиҝәри, 

Бир-нәбир кифләтәш ә ћоҹ мибәри. 

2428 

Ә дәрίоһ фикирһо батмиш бирәҝор, 

Ә вә𝔥дәί сокитиш чәшмиш дирә кор. 

2429 

Вәтәнә әз дүли гимәт нә дорә, 

Әз дәстү ниворов нә хәίр, нә чорә. 

2430 

Бугоног бирәнкиш ҝәрми ίә рузҝор, 

Һә ҝәнәш рәћмә дүл нәрмирә дуз дор. 
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2431 

Чорәрә бурранки нәћслү бирәҝор, 

Ә ҹиҝәί тирίохиш мәћслү дирә кор. 

2432 

Рүћлүίә нәшумо кәшиҝә дәрдә, 

И ίүкә ә ҹәннәт һич нибу бәрдә. 

2433 

Әз сифәт ән руίу нә рихдҝә шори, 

Гуногһош гуί имбу ә фурм ворвори. 

2434 

Бор – бәһәр чирәнҝи әз һәдәί дузиш, 

Ә сәс дүл ҝуш вәни ә бәдә рузиш. 

2435 

Гәзәблү поίисдә ә сәрһәд тини, 

Сәр кәсә дорд дорәш ίә бәдбәхтини. 

2436 

Ә гәтрә рафданки әз зәћмоί ән шәр, 

Ә бәди мадаров гәриш бирәί сәр. 

2437 

Нәбәләд-нәбәләд әз рәћ рафдаҝор, 

Ә мәнзил нитану вәдарафда шор. 

2438 

Ә кәлә, ә чүклә әри сәр зәрәш, 

Ә гуίуг мәчарун хүрдә дәрзәрәш. 

2439 

Ҝәрәклү нисдиҝә кор сохдәί ән сәр, 

Әгүлиш буррара мәдәбәр әз дәр. 

2440 

Рузә шәв сохдиҝәш ә чүл-биίобу, 

Һә ҝәнәш болуш сәр әз сәнг ниίо бу. 
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2441 

Ҹә𝔥мәтәш ћүрмәтлү виниҝә чум тү, 

Хубә ҝоф мә𝔥ниһош имбошу нум тү. 

2442 

Нәсдаҝә ҝәрдундә ҹә𝔥мәт ә дәсһош, 

Парс ҝүрдә нә тәћсо гисмәт ίә кәсһош. 

2443 

Ә ίә нәсил чарусдәнки тумһоίүш, 

Ҝузҝилүίә овһо имбу чумһоίүш. 

2444 

Ә гисмәт дәриҝә сәбәћи рузһо, 

Ә пишо мәдиров тәмәћи дузһо. 

2445 

Әз ночоги вәҝүрдиҝә тәрс пәлүш, 

Бил чумһоίү фурс нәдүҝу гәсдәлүш. 

2446 

Имбисдоҝә зиίод сохдә 𝔥үмүрә, 

Лап ә сүрхиш мичарундут күмүрә. 

2447 

Ә бог-богчәί ән әшг-мүрбәт ҝүл бирә, 

Һич вәхт нитаί богбонлүίә дүл дирә. 

2448 

Әз хәίолу нәс рафдаҝә пәсәвош, 

Чү мисоху ә лоллүίә сәсәвош? 

2449 

Ә гәтрәһоί ворвориһо вомундә, 

Ә чор дувор нибу дустог домундә. 

2450 

Гурбучәлү сәс дорәнки ә ҹару, 

Думдумалү ә сәр зәниш мачарү. 

 

 

                      347 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2451 

Ә сәр вәлҝ нүшүһо нәмирә хуно, 

Зир чумһоί хосдәҝор гәми нә муно. 

2452 

Сад ҹиро әлчиһо оморә вә𝔥дә, 

Әнчәг ίә тәкләрә виҹирә бәгдә. 

2453 

Ә дүлтү дәриһо васал чүл-чәмән, 

Зиндәҝун γлγҝи әри ҝүл Вәтән. 

2454 

Нәмәрдә гуҹундә ә шүгәм сари, 

Чү хуб ки, ә дүнίо мәрдһош амбари. 

2455 

Сәрбәрәћ сугдәίә Вәтәнә дирә, 

Хилоскор ән хәлгиш митанү бирә. 

2456 

Зән-шүвәр зиһисдҝә әίәки гушә, 

Ҝәрмә ош митанүт һәр тикәί нушә. 

2457 

Ворвори догитмиш сохдҝә муί сәрә, 

Ә мәнҝиш нитани бәһәм руί зәрә. 

2458 

Әбәди зүһүһо офто мәбош тү, 

Ә ћоләт мүрүίә бофтә дәбош тү. 

2459 

Күч бирә рузирә нә танустҝә хәлг, 

Јогин ки, әз мүрдәш зутә бирәί гәрг. 

2460 

Ә чүл-чәмән кәί ки, ίорлү миҝәшдүт, 

Ә ҹиб ίәхән ҝүл донорә ниҝәшдүт. 

 

 

                           348 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2461 

Чугулбәнд расара ә бугоз бәсдә, 

Әхирдә ә хүшдәш мисоху гәсдә. 

2462 

Ночогһо тә хундә - «кәсмә шикәстә», 

Нимуну нә овоз, нә сәс – шикәстә. 

2463 

Дγләдәрд ҝүрдәнки ә вәхт нәкуми, 

Сәнгәлү мофдони әз тәхт ән нуми. 

2464 

Лүҹүһоί ән шолә бофдә-бофдә тү, 

Сүрхә бәл ХУДОрәш митаί офдә тү. 

2465 

Силләһоί 𝔥оҹизәш парт-парт дирәίи, 

Ә хүшдә домундәш - әз мат бирәίи. 

2466 

Кәширә нәфәсә кәί зә𝔥иф мидүт, 

Хиловә кор-борә тә𝔥әриф нидүт. 

2467 

Соворә ίә вәчә тә вәдәшәндә, 

Хоίәрә лүҝүлүш митани шәндә. 

2468 

Ә пишоί 𝔥ониһо 𝔥оширлү ҹәсдә, 

Әз шори пар зәрә, нибу вәҹәсдә. 

2469 

Ҝоф-ҝәләҹ кәсһорә вәчирәҝорһо, 

Ә мирод нирасү әз пучә шорһо. 

2470 

Сүрхиίә палтара вәкәндә әз тән, 

Түш ίәки имбоши ә гәд һәр ίәтән. 
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2471 

Сип-сиίә муίһорә зәрәнки хинә, 

Ә хүшдә туш миίни 𝔥әίнәһоί ҹинә. 

2472 

Хәҹәләт хурдәнки ә пишоί сурҝу, 

Сад болә мивини әз пишәj дурҝу. 

2473 

Әз сиίәһ ән 𝔥әсму рүћә парундә, 

Шәвһорә ә рузһо нибу чарундә. 

2474 

Ә гәриш ән дәрίоһ лолә чә𝔥 кутум, 

Һич мәћәл ниҝуίу: «Әз поίһош кутум.» 

2475 

Ә гәриш вишәһо ә фурм сүмүргуш, 

Инсон ниjо муну пучә 𝔥үмүрбуш. 

2476 

Тазадан вәхсундә ћилләί ҹәнҹәлә, 

Шарпа-шарп низәнүт силләί пәнҹәрә. 

2477 

Руз-бәрузлу воҝошдәнки пәсәво, 

Ҹар низәнүт ә лол бирә сәсәво. 

2478 

Әз дуст-тониш ћәл бирәнки омуну, 

Шә𝔥мәләлү сухдә-сухдә мумуну. 

2479 

Ә бәди кәс хәндүстиҝә ίә боләш, 

Хүшдәни тү миίофдони ә боләш. 

2480 

Әз сәћәри вәхүшдәмунд зу әз хов, 

Хәндә вошән һәм ә чумһо, һәм ә лов. 
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2481 

Ҝирошдә рузһорә ҹарундә сәр ҝоф, 

Гургушун ћәл мәсох ә һәндәвәр ноф. 

2482 

Јә фоίдә нә доҝә сәрраста нишон, 

Әз кәллә мофдону һәм гәίгу, һәм шон. 

2483 

Сәрчирә тиҹәлү нә виҹирәҝор, 

Һомори руί мурав әз ҝиҹиίә кор. 

2484 

Оворә ҝәшдәнки ә фурм сәрсәри, 

ћисоб сох, ә дәстәί һозор шәр дәри. 

2485 

Ә гәриш ән Нимаз сәрнуш бирәҝор, 

Јә әнҹәг ХУДОлу митав дирә кор. 

2486 

Ә ҹәлә офдоҝәш әҝәр сәрһәдчи, 

Әри Вәтән хүшдә ниίо бу бәдчи. 

2487 

Бәдбәхти бәдиҝә дәр субоίирәш, 

Һич мәћәл мәдәҝи сәр тубоίирәш. 

2488 

Ҝирорә вәҝүрдә ә ћәвәсәвоз, 

Мәлћәмә мокоши ә нәфәсәвоз. 

2489 

Сәр чумә рушумбәнд хосдәнки инсон, 

Саламат моҝошду әз тәнҝи зиндон. 

2490 

Бәһәрһоί арзурә тәjтә вәҝүрдә, 

Винирә зәвәро нитанү ҝүрдә. 
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2491 

Пәћәни бисдоҝәш ίә кәмләί әз ίод, 

Һә ҝәнәш хунәίү имбошу бәрбод. 

2492 

Ә ҹикәί нимәшәв оморәнки мәнҝ, 

Ә хосдәί дүләвоз чү 𝔥оси, чү ҹәнҝ. 

2493 

Јә хүшҝә чүп нә мундәнки әз шону, 

Хушә рузһо әз зувуниш мофдону. 

2494 

Ә гәмәвоз вәћш бирәίҝә тү әз хов, 

Нум ХУДОрә һозор бо кәш ә сәр лов. 

2495 

Аташ мүһбәт дарафданки ә гәд ҹун, 

Јә мисголлә чорәш нибу ә бәдмун. 

2496 

Ҝировундә сүрхә рузһоί ҹовони; 

Ә тоорих вәмунуһо – зомони. 

2497 

Ә бәш доћор кәί әз һүлиш ћол нибу, 

Әз оһ кәшһо рүгән дүлиш ћәл мибу. 

2498 

Ҹузлаһоί базурә гәбәрлү дирә, 

Әз сурр әшг митани хәбәрлү бирә. 

2499 

Әз күкү тә фәсил васал парусдә, 

Јә мәһиш митанү ә сал чарусдә. 

2500 

Зувун севҝилирәш нә варасирә, 

Ә мәтләб зутәтәш нибу расирә. 
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2501 

Вәрфһоί гугһо ворихдәнкиш ћәл-бәћәл, 

Дог дәрәсүз нитав бирәш һич мәћәл. 

2502 

Дүл дәдәίә воίисдәнки һә хош дү, 

Рафда рәћә бил пәсәвош воҝошду. 

2503 

Шоботә руз Сифир вәҝә ә кишә, 

Дугмәί ίәхән әз сүрх имбу һәмишә. 

2504 

Әз руί чуму парустиҝә миҹ шори, 

Ки муҝуίу: “Фәләк ҝуҹә тиҹ дори?” 

2505 

Пәрдәһоί 𝔥әсмурә зәрәнки сәнҹәг, 

Әшглүίә асдара мусуху әнҹәг. 

2506 

Чат зәрәнки әз сүркәһоί ән воίҝу, 

Дәрдһоί 𝔥илом ә зувунтүш нәίовҝу. 

2507 

Зувунлу кор-борә кәί митав бофдә, 

Сәвҝәндһо сал-бәсал од нитав офдә. 

2508 

Ә лә𝔥ә-бәлә𝔥ә офдоҝә нун тү, 

Әз зүһун визориш имбошу ҹун тү. 

2509 

Ҹару зәҝәш сәр сифрорә чиҝәрәк, 

Гәһри бирәj инҹимиши чү ҝәрәк? 

2510 

Ә тики вәриҝә 𝔥әләм Вәтән тү, 

Ҝовләjи рγћ мγдγ ә шорә шән тү. 
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2511 

Мәлћәмә нә ҹусдә гүҹәгүҹ ίара, 

Ә пишоί ән мүрүм чогәгуч мара. 

2512 

Тәкәί ки, мүһбәтә сур хундәш нитав, 

Хосдәҝор хүшдәрә вурхундәш митав. 

2513 

Дүшмәһо вәнҝәсдҝәш ә миҝлә һәндәг, 

Әшгә чум ίә түрә миҝәшдү әнҹәг. 

2514 

Рачалү омоҝә духдәр ә хош тү, 

Дү кәлмә ҝоф сохдә, ҹиро мәбош тү. 

2515 

Чомогә - автамат чубони дирә, 

Һәр мәрдиш чүн ίә полк митанү бирә. 

2516 

Тәмизә дүлочуг һисдҝә севҝили, 

Басарат ән бәхтиш ни имбу гили. 

2517 

Сәћибсүз мундәнки ә сәίәг сәҝиш, 

Хушә руз нә дирә нә миро ίәкиш. 

2518 

Бинәлү дирәнки тоҹә 𝔥әсүләш, 

Инҹимиш нисохут рачә 𝔥әрүсәш. 

2519 

Мүшкилиш бисдоҝә чәтинә корһо, 

Ә пишоί бәд𝔥әсүл мәмун әз шорһо. 

2520 

Сәрини дирәнки сифирә дүлһош, 

Шовунлу мәҹәίү сүрхиίә ҝүлһош. 
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2521 

 Хунхурлүрә 𝔥оси сохдҝә сәс шәниш, 

 Чүн Нәсими кәндә миίов пуст тәниш. 

 2522 

 Ҝузәтлүίә гәрор нисдҝә дүл түрәш, 

Хокистәрлγ томом мәсох күл түрәш. 

2523 

Вәрфһоί догһо бирәниҝәш сад бо ћәл, 

Ҝүл гутинә ниίо паҹү һич мәћәл. 

2524 

 Руί ίорә томошә нә сохдә вә𝔥дә, 

Тәмаруз хостәίи бәҝәм ә һәгг дә? 

2525 

Гәләтиһо овурдәнки биоди, 

Танусдәίи хүшдәнитүш ίә оди. 

2526 

Әз тари ҹарундә офтоίи бәхтәш, 

Ләзәтлү мусуху хүшҝ буһо тәхтәш. 

2527 

Танусдәнки ίә ћәмоли, ίә гоги, 

Әлогәрә бурраҝориш нәчоги. 

2528 

Кәίки тур ҹә𝔥ирәш гурзум ә шәр до, 

Ә ҝовлә бирәнкиш  фурсу мәҝәрдо. 

2528 

Хәндәί 𝔥үмүр тәίтә вәри ә ловтү, 

Хисирәнкиш ХУДО бошҝу ә ховтү. 

2530 

Биинсоф-биинсоф тәрсундәҝорһош, 

ХУДОлу нитанү вәрзундә корһош. 
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2531 

Тә ίә моч вәҝүрдә әз гутинәί ίор, 

Шикоίәт нә бошҝу әз бидинәί 𝔥ор. 

2532 

Сүрхәлү пур сохдә мүшүк чәίтәнә, 

Әз мүрүм нипоίни чүк-чүк сәр-тәнә. 

2533 

Би𝔥овун варафда ә гичәί ҹәнҹәл, 

Үшүгә корһоίтү нә бошҝу әнҝәл. 

2534 

Јγргәлγ бисдоҝәш сиίә шәритү,    

Хүшдәрә ХУДОлү биίо бәри тү. 

2535 

Хокисдәр бирәнки ћүрмәт әлчәгһо, 

Сүрхә бәхт нивүнү гисмәт ләгләгһо. 

2536 

Ә миҝләί чәтини дирә ћовурә, 

Ә хәндәί хушбәхти вошән ловурә. 

2537 

Тә нәшдәр пәнҹәрә мүћкәм нә зәрә, 

Дүшмәрә нитани ә хок дәзәрә. 

2538 

Вәтәнә хосдәҝор бисдоҝә һәммә, 

Ίә кәсиш ниҝуίу: - Дәрίоһи гәм мә! 

2539 

Ә дүшмәί ίодәвоз әри ҹәнҝ бәрдә, 

Гисмәтә мәхун ки. ә битәнҝ шәр дә. 

2540 

Һәр ҝофә зу рәћо дорә әз лә𝔥ә, 

Бәгдә ҝузәт мәсох чорә әз бә𝔥ә. 
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2541 

Миҹ зәћмәт нәдәҝә ә кон ән дүлтү, 

Ә хирмон бул нибу һич вәхт тәхүл тү. 

2542 

Әҝәр бисдориҝә гәним ән дуст тү, 

Хәтокор мүзүһү ә гәриш пусттү. 

2543 

Хүшдәрә бәрдиҝәш оголү, бәҝлү, 

Ә хори нәс мундә дог дәҝәнәҝлү. 

2544 

Әгүлә бәрдәнки ризлүίә хунһо, 

Ә ҹәннәт нидаров бизлүίә ҹунһо. 

2545 

Мурдара корһорә шәлә зәрәҝор, 

Лиҝимлү хүрд имбу әз һәр шәрә кор. 

2546 

Чүкә-чүк сохдиҝәш әри од бирә, 

Әз нәдан нитани ίә әвлод дирә. 

2547 

Ҝовләίи хосдәҝор әри хок Вәтән, 

Палтар салдатирә мокуну ә тән. 

2548 

Ә шорә мәҹлүсһош гәзәблү  нүшдә, 

Мәстиһоί ән кәίфә ни имбу күшдә. 

2549 

Дәрдәҹәр-дәрдәҹәр рγгән рихдәҝор, 

Гурлүίә говрәрәш митав вихдә шор. 

2550 

Ширлγ нә 𝔥әсәллү һисдиһо хори, 

Ҝовләίи нә динҹи әрчү нә дори? 
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2551 

Ә хунтү нә дәҝә хәрәби сохдә, 

Хүшдәрәш митани 𝔥әрәбир хосдә. 

2552 

Әз гәдәр зиίодтә нумә фушәндә, 

Ә кәм-кәс ни имбу дүмә вошәндә. 

2553 

Әз ХУДОί Овроһом нә тәрсирәҝор; 

Ҝоф шини: «Чумһорә әри 𝔥әрси дор!» 

2554 

Ә гәрбол нивәнүт тәмизбәнд сура, 

Норә рәћ ХУДОрә 𝔥әзизбәнд бура. 

2555 

Әлчәгә әз ίонтү тәίтә рәдд сохдә, 

Тә мүрдәш митанү әнҹәг бәд хосдә. 

2556 

Тиб-талан дирәнки һисди-нисдирә, 

Ки митав зүһүсдә сади бисдирә? 

2557 

Хәләίиг ίә үлкә бисдоҝә уίог, 

Јә мүргиш низәнү зурбалүίә дог. 

2558 

Мүшдлүίә гопозә вәҝүрдәҝорһо, 

Оголү, бәҝәлү нәс ҝүрдә корһо. 

2559 

Гизмишә садана әз чум норәҝор, 

Ухшәри, - ә хүшдә һүҹум дорәҝор. 

2560 

Ә һәлгә дәίишдҝә ән хубә дустә, 

Ҹәннәтә нитанү әз тубә ҹустә. 
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2561 

Гәзәбә рихдәнки ә хүшдән – хүшдә, 

Додһоίу кәм нибу нүшдә-вәхүшдә. 

2562 

Разилуг винирә әз ХУДОί Миши, 

Нуборә мәҝири әз Тироί Киши. 

2563 

ХУДОлү вәћш бирә һәр сәбәћмундә, 

Тирорә митани әз тәмәћ хундә. 

2564 

Шор бирә воίисдҝә түрә тә әхир, 

Јодһорә тоί мәсох һич вәхт ә нәхир. 

2565 

Рәћәти нә дирә ҹәндәҝ одоми, 

Хүшдәрә имбәрү ә фурмәί хоми. 

2566 

Ә пәсә-пишоί тү пурикә садан, 

Хүшдәрә һич мәћәл бүзүрҝә нә дан. 

2567 

Әлчәги тәкәί ки, ә тики ниίов, 

Чүк-чүкиш ә тәһәр нүк-нүки миίов. 

2568 

Хунәриҹ дирәίи әз бәди һәлгә, 

Ә ҹиҝәί хубиһош зулм мәди хәлгә. 

2569 

Әз сәхтә ҝәрмиһо руί чарундәҝор, 

Әз ҹилит митавми суί парундә шор? 

2570 

Дог сүрхи һисдиҝәш залумә ίодә, 

Тоорих нидору бәднумә одә. 

 

 

                        359 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2571 

Сәдигә инсонһо кура бирәнки, 

Ә Нимаз һич нибу тәнҝи нә ҹәнҝи. 

2572 

Ә ворһо, дәвләтһо тәίтә расирә, 

Әз богчәί дүл хүшдә ки вамасирә? 

2573 

Рәћәти нә бирә ә динҹи ҝиро, 

Әз рәћиш мумуну ә минҹи Тиро. 

2574 

Аташа палундә әз дорун чумһо, 

Сифәтә ҹүх мәди әз 𝔥ор бәднумһо. 

2575 

Ә ҹиҝәί вонорә шәләί һәр кәсә, 

Јә вәхтиш ә зир хун мәҝи сәр дәсә. 

2576 

Ә гәриш ћовурһо, әз рури-бури, 

Базурәш һич нәбу дурри әз зури. 

2577 

Зәвәрһоί һүндүрә әри воίистә, 

Сүлмәсүз ҝәрәки ә тик поίисдә. 

2578 

Әз дорһоj ән сибиш тә бәһәр чирә, 

Гәjгурәш ҝәрәки әз сә𝔥әр дирә. 

2579 

Сифирә вонорә ә гиҹог – кишә, 

Јә дүләш хүрд мәсох ә сәίәг шишә. 

2580 

Хәҹәләт хурдәнки ә пишоί ән ίор, 

Әз чумһо офдорә, нә мир чүн әгίор. 
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2581 

Кәί ки, тәбиәтә гәддарү мибу, 

Тәрсһорәш, ләрзһорәш гәдәрү нибу. 

2582 

Әз бәбә нә дәдәί хуши вәҝүрдә, 

Һәр куку хүшдәрә ίә киши ҝүрдә. 

2583 

Синәсов бисдоҝә зәнгәблә әҝәр, 

Һәр 𝔥әрүс дод мидү - ә дә𝔥әм шәкәр. 

2584 

Ҝәрдәнә гир ҝүрдә, тә садбо хоштү, 

Гәрхундә нифриһо бил нә воҝошдγ. 

2585 

Ә ίә болуш сәр нә ноҝә зән-шүвәр, 

Зиндәҝуни нә сүрх имбу, нә ҝүвһәр. 

2586 

Бәдбићисоб вадарафдҝә әз 𝔥әрә, 

Әз гуг кәллә сәнглү мурав ә дәрә. 

2587 

Ләзәт мугом кәί әри ҹун һәрчүни, 

Кар буһорә, овоз ошуг әрчүни? 

2588 

Воруш хәjри рихдә-рихдә ә сәртү, 

Бул бәһәриш тиίи имбу ә дәр тү. 

2589 

Сәрвәтлү бирәнки ов никәрәһо, 

Гурзумһош мәбүрҹү ә гәд кәрәһо. 

2590 

Кәί русмуί  космосиш ә дәрзә ниίов, 

Доћорһо нә догһош ә ләрзә миίов. 

 

 

                           361 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2591 

Әз чүлкһоί сәр-тәни мундҝә бирази, 

Ниҝуίут: «Ә ћамум нә ов, нә тази.» 

2592 

Һозор бо рүхшәнди сохдиҝәш ә хәр, 

Чәтин ки ίә һимәш офдону ә сәр. 

2593 

Јәново бисдоҝәш, ҝофә нә бурра, 

Зинҹирә нәс бирә расалү дурра. 

2594 

Ҹигирлү бисдоҝәш ә тәһәр гүҹүм, 

Күмүрлү мусуху гәчорһоί һүзүм. 

2595 

Ә зир гәрги ҝәрми тә овә хурдә, 

Һәшданки митани ә кәфән гур дә. 

2596 

Туборә вәҝүрдә әз ҝүлсәбәћи, 

Офторә ҝузәт сох әз дүл тәмәћи. 

2597 

Јәхәнһоί синәрә әри зарундә, 

Сүрхә әз зир хори имбу парундә. 

2598 

Гәрболлу нә бирә мәћтәл тәбиәт, 

Һәчи гүч нибисдо 𝔥әмәлһо һәлбәт. 

2599 

Ҝәрмиίә үшүгә нидоҝә офто, 

Ә ҹәндәҝ ән хориш бәίә миίофдо. 

2600 

Саламат мундиҝә әз кәлә тубо, 

Һозор бош имид дор ә рәћми ХУДО! 
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2601 

Зурбалү офдоҝә ә дәс мәлкомут, 

Ним-ноһог хинәрәш нисохут ковут. 

2602 

Кәләтә нә нүшдҝә ә гәриш шори, 

Һәшданки пәсәво чәрх мурав хори. 

2603 

Әз әвлодһо дүлтү нисдҝә динҹәлγ, 

Соворәлү миҝириси хинҹәлγ. 

2604 

Һозор ҹүр ҝоф дарафдәнки ә ҝуштү, 

Сугдәлγ виҹ - коми омо ә хуштү. 

2605 

Рури-бури тә сәр дүлә сохдә ћәл, 

Ләрзирә гул ниίо боши һич мәћәл. 

2606 

Әз дорун дүл кәшириҝәш гәмә ох, 

Дүруίәрә чүн сәҝ кучәш фәм мәсох. 

2607 

Чγн хорәһо вихдәниҝә хорушһо, 

Әгүл сәрә бил нә бәрү хомушһо. 

2608 

Бир-нәбирә кәί ки, томом вор дори, 

Хүшдән түрәш митав бәрдә ворвори. 

2609 

Јә боίҝәш әз дәдәί бисдоҝә инсон, 

Бәлкәш әри хуби миίофу имкон. 

2610 

Ҹузләί түрә тә вәҝүрдә һәрдовлуш, 

Бовор мәсох нә уίоглуш, нә ховлуш. 
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2611 

Һә шәклү мундиҝәш әз дәс дүлочуг, 

Нишонә ни имбу әз мүшкүл ίә дуг. 

2612 

Әнҹәг әри хуби ә суррһо дәбош, 

Хунә вәчарундә, гγсурлу мәбош. 

2613 

Јәкиләί ә гәдү нә дәриҝә соф, 

Киһорә ҝәрәки һозор пучә ҝоф? 

2614 

Нүвүсдә ҝофһоίтү омоҝә ә хош, 

Тә𝔥рифһо ә сәртү имбошу шобош. 

2615 

Ә ХУДО, ә Тиро бовор нә сохдә, 

Дурә рәћ ҹәннәтә һомор ки хосдә? 

2616 

Ә һүнәрбәнд әри лоίиг вәрзирә, 

Һич вәхт нибу ә фурм ίозуг ләрзирә. 

2617 

Ҹун согирә әз һәрчү кор пәс дирә, 

Нә хисирә, дγлиш рәћәт нәс бирә. 

2618 

Әки шүвәр, шәвлү-рузлу виз дорә, 

Хүрдә-хүрдә ҹунә нибу висторә. 

2619 

Һүндүрирә әри бивәхт сар дирә, 

Әз бурҹинә ҝушиш митав кар бирә. 

2620 

Хостәίи тәίтә ки, рәћ сузов дирә,  

Бәһәр дор әшглүһо тәлћ нитав бирә. 
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2621 

Бәбәлү-дәдәίлү зүһүсдҝә 𝔥әίил, 

Ә воjәj хушбәхтиш имбошу мәίил. 

2622 

Сал-бәсал синәмиш сохдиҝәш ίорә, 

Сүрхлүбәнд һәмишә митав тов дорә. 

2623 

Ә холчә суί зәҝәш әҝәр сәрмәшуг, 

Ҝүлһосүз чүл-чәмән нидү ίарашуг. 

2624 

Руз-бәруз нәсдаҝә хурдә ҝәрмә ош,  

                                      Ә динчә лүгәί нун һич вәхт шәр мәбош. 

2625 

Түндә әшг дүлүрә сохдиҝә ίихмиш, 

Ә ίонтү бирәнкиш имбу дорихмиш. 

2626 

Боворим бисдоҝә ә кәлмәһоί ίор, 

Бор-бәһәр мичини әз кошдәίһо дор. 

2627 

Гәнәтлү пар зәҝә гувотлүίә гул, 

Һүнәрлү имбоши ә ҹәннәт гәбул. 

2628 

Чәхә сәр дүшмәрә әри дәҝүрдә, 

Һоворә ни имбу хәри вәҝүрдә. 

2629 

Мәсләћәт сохдәнки ә сәррафавоз, 

Сүрхәлү мәћ нидүт ә зәррафавоз. 

2630 

Годолу мундиҝә ә зәнтүрәвоз, 

Балаһош шор имбу ә шәнтүрәвоз. 
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2631 

Ҹовонә нәсдаҝә овурдә ә рәћ, 

Дог сүрхи кәшф нибу әз воίәί тәмәћ.. 

2632 

Әз хүшдән ән хүшдә тәрсирә бәгдә, 

Јогин, ә шүгәмү ίә новур бәг дә. 

2633 

Әнҝүлә бофдәнки ә добог – тирίох, 

Хурдә чи сәбәћә әз гәίмог шир сох. 

2634 

Пәрвонә сухдәнки әз ћәсрәт шә𝔥әм, 

Нишонәш ни муну әз ћәзмәст jә кәм. 

2635 

Локоһоί хунирә ҝүрдҝә зир поίуш, 

Әз 𝔥әίнә мәдиров хурдә ширһоίуш. 

2636 

Әз гәлпә вәҝүрдәί зобунә садан, 

Хәҹәләт хурдәрә һич уҹуз нә тан. 

2637 

Әз фикир парундә тохә-тох зәћмә, 

Инҹимиш бирәнкиш вир мәсох рәћмә. 

2638 

Имидә нә бәсдә ә сәбәћи руз, 

Зу тәләф имбоши әз дәс һәр гудуз. 

2639 

Әз хотур ҝиснәίи иштоһ вәбәрдә, 

Чү бисдо ни имбу ә лә𝔥ә бәрдә. 

2640 

Имисал гәм хурдә әз дәрд ән пирор, 

Әз гиίрәт мәрдίәти әз һәд мәҝирор. 
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2641 

Үшүг мәнҝ нә офто тә нәбошу дуз, 

Әίәки тән нибу ћγрмәт шәв нә руз. 

2642 

Бәһәрә нидошдҝә әз воруш, әз вор, 

Вәлҝһорә ним-ноһог ҹуниш нидо дор. 

2643 

Әбәди мүрдәрә гәрхунд нә хостә, 

Ә бәндә ингәдә хуби ки сохтә. 

2644 

Мәлћәмлү ә сәр ҹун нә вачарусдә, 

Ә хокиш митанү зу дачарусдә. 

2645 

Әз хуби, әнҝүшдлү, бисдоҝә бурбу, 

Јә кошдә гәләмүш һич ниίо ҹур бу. 

2646 

Хиникә полада кәίки никуίут, 

Әίәки һәмишә ҹон-ҹон миҝуίут. 

2647 

Әз нумә ҝүрдәίи рафдҝә зәћләίүш, 

Ә зәћәр мичарү тимор мәћләίүш. 

2648 

Бушәлмиш нә бирә әз ћүршһоί ән дүл, 

Михәнәт мәдиров гәсдһоί мәмизүл. 

2649 

Әгүлмәнд – зиһимә хәрҹ сохдә вә𝔥дә, 

Һәмишә митавми бор чирә бәгдә? 

2650 

Зимиләрз ҹумундҝә хунәрәш тир-тир, 

Соворә 𝔥әίилә чү тәрс, чү фикир? 
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2651 

Хостәίи зән-шүвәр нә бисдоҝә кәм, 

Јәкирә чүн магнит микәшүт мүћкәм. 

2652 

Чиҝә ҝоф зувунә тәίтә ҹогундә, 

Би𝔥овун буһорә нивоί догундә. 

2653 

Хәрә – хәр ҝуфдирәт, гәтүрәш – гәтүр, 

Әри 𝔥әсб нум дорәш ки бисдо ћәзүр? 

2654 

Чорәίтү вомундҝә ә биҹ-мәмизүл, 

Ә сүркә мичару тиҹә гәми дүл. 

2655 

Рач ћәзүр бирәнки һәр әнҝүшдәри, 

Ә гисмәт субоίһош ә учир вәри. 

2656 

Әрәгиш нә рихдҝә әз бәдән – тәнү, 

Тәмбәлбәнд әз һүнәр ҝоф нивәнҝәнү. 

2657 

Сип – сиίә думонһо офдоҝә әз ћол, 

Һүндүрә доћорһош нидәҝүрү шол. 

2658 

Пәнҹәлү ҝүрдәнки әз бугоз ҝәрдән, 

Һәр пилиг ίә ухиш бирәни һәрдән. 

2659 

Ҹә𝔥м вәлҝһо рихдәнки ә руί ән хори, 

Рәћ-рүвәћ вир имбу әз ћүкм ворвори. 

2660 

Шә𝔥мәлә әз биод сухдәнки зобу, 

Хәрәбһо әз хубһо зиίод ниίо бу. 
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2661 

Софә әшгтү гул –гәнәтә дорәнки, 

Әз һозор ҹүр хәίол бәндһо чү тәнҝи? 

2662 

Әз ховһо хүрд нисдҝә тәшнәίи тәмәћ, 

Хурузбәнд мәвәхис һәр пишоί сәбәћ. 

2663 

Сад ҹиро фикирһо омоҝәш ә сәр, 

Һәммәрә ни имбу дирә тәвәсәр. 

2664 

Хосиίәт түндирә әри хошундә, 

Шγһрәтә - хоίәлү нибу вошундә. 

2665 

Әз мигдор 𝔥овунһо кәί ә тубо вә, 

Рәћмиһо, зәћмиһо ә дәс ХУДО дә. 

2666 

Бәбә-дәдәί 𝔥әрисиjә кор дирә, 

Дүлә хуно, чумиш митав шор бирә. 

2667 

Кусов һүзүм нәс сухдәҝә ә тову, 

Садҹүр дәрдә дүлиш биίо вәтову. 

2668 

Әз хотурәί хүшдәни тү дорә бәрг, 

Хәлолуши бил нәίовҝу әри хәлг. 

2669 

Һәр тарафлү ошкор нисдҝә гәриш дүл, 

Јовош-ίовош митав бирә сәриш күл. 

2670 

Шәфтә дәсһо рихринҹ мундҝә әз тәвәр, 

Дүздлү нибу диίә бүҝүр – һәндәвәр. 
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2671 

Пишоί рәћә сад бо ҝүрдҝәш һәдәхун, 

Нүкәр мәбош әри биһәгг бәдә ҹун. 

2672 

Ә ҝофәвоз бирәниҝәш һә гурбунд, 

Ә гошәвоз рүхшәндирә ки бурбунд? 

2673 

Ә ҹәлә офдоҝә мүшкүли хуниш, 

Јә дәдәί миҝрисү әз дүли-ҹуниш. 

2674 

Ә пишоί рүћбәдлү шәх поίисдәҝор, 

Әз догһоί ән сүрхиш нәс воίисдә вор. 

2675 

Поίһорә лүнҝәлү овурдә-бәрдә, 

Ҝәндүмлү нитанү воίурдә дәрдә. 

2676 

Чогәгуч бирәнки әри дуст-тониш, 

Хүшдәрә нибәрүт ә сәίәг хониш. 

2677 

Ә чолә дарафдҝә әз расәί чугул, 

Гувотсүз – базусүз мумуну дү гул. 

2678 

Тирорә вәҝүрдә нә хундҝә сәслү, 

Овозә нитанү дорә нәфәслү. 

2679 

Ловгорә ә ҝәрдә вәҝүрдҝә ίә мәрд, 

Ухшәрлү ниίо бу ә әдәш нәмәрд. 

2680 

Расундә нәсдаҝә хәрҹи хунәрәш, 

Ә гумор нивәнүт мәрҹи мунәрәш. 
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2681 

Нәбәләд-нәбәләд рәћә буравһо, 

Әз ћоләт мофдону әз сәҝәравһо. 

2682 

Сәрдуллу мундәҝор әз дәс ворсүзи, 

Хәҹәләт ниίо бу ә фурм шорсүзи. 

2683 

Боҹормиш нә дирә әз гәлизә кор, 

Шор хәбәр нишини әз 𝔥әзизә ίор. 

2684 

Гиίбәтә вәҝүрдә ә гәсд ћүршәвоз, 

Һәшданки раст миίов ә нәфс хүрсәвоз. 

2685 

Јә кәмләί ићтибор әри вәчирә, 

Догһорәш ә сәр дог нибу дәчирә. 

2686 

Хәндәлү омоҝә руί-бәруί ән ίор, 

Доћорһоί алмазиш мачару әз кор. 

2687 

Әз дури винирә, вирихдәҝорһо, 

Әз сундуг мәһәббәт нәс вихдә шорһо. 

2688 

Зир чуми фәм сохдә, Мәҹнун бирәҝор, 

Ә мγһбәт дүләвоз нитав дирә кор. 

2689 

Фирәһә дүлһошу бирәнки тиб-тәнҝ, 

Дүшмәрә рүћ нибу ә гәтрәίә ҹәнҝ. 

2690 

Ә тәһәр доћорһо вачарусдәҝор, 

Туборә мәҝүрү әз һәр ҹусдәҝор. 
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2691 

Ә нәћси офдоҝә зиһим одоми, 

Сәнгәсор имбошу зувун овоми. 

2692 

Лугондлу вокундә чоләί бәдирә, 

Шидралү мизәнү ноләί гәдирә. 

2693 

Чүкәнок дарафдҝә ә лугонди дүл, 

Әгрәбиш импоίу әз бугонти күл. 

2694 

Гәлхәндлү поίуһо ә пәсәί ҹә𝔥мәт, 

Ловоһо мирүхү әз кисәί рәћмәт. 

2695 

Һоворә сухундҝә ҝүм бирәнгинә, 

Хурдәрә мокуфи әз бим һингинә. 

2696 

Јәр-ίәмиш нә кошдә ә синәί бусду, 

Јә ћүрмәт нивүнү бинәί зимусту. 

2697 

Ә һомбор донорә бир нә бирһорә, 

Әз асфалт никәшүт зир фәгирһорә. 

2698 

Бәхиллү-бәхиллү хәндүстәҝорһо, 

Сиркәлү чат бирә әз ҹусдә корһо. 

2699 

Мәрдίәти хүшдәрә әри вәрзундә, 

Хубирә ҝәрәки һәгглү фәрзундә. 

2700 

Сәровнәί зән-зорә дошдәнки 𝔥орә, 

Ә хори мишәнүт сәчкуί би𝔥орә. 
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2701 

Нәвәһо, нишрәһо шор бирә вә𝔥дә, 

Говрәһош ә ҹәннәт мичару бәгдә. 

2702 

Номусә поί зәрә ҝирошдәҝорһо, 

Бор – зәћәр мичүнүт әз кошдә дорһо. 

2703 

Руί-бәруί поίисдә ә ћүҹәтәвоз, 

Рурирәш мәпусун ә күмәћәвоз. 

2704 

Килитә вонорә ә ловһоί лә𝔥ә, 

Бәһәмлү минүшүт ә товнәί ләгә. 

2705 

Нәшумо ә һово тәίтә пар зәрә, 

Дәрίоһиш митанү һәчу шар зәрә. 

2706 

Хәрһорәш ә ҹиҝә нушундәҝорһо, 

Хунһорәш овәлү душундә 𝔥орһо. 

2707 

Әз 𝔥әсбһо, әз хәрһо кәίки хәίр дирәт, 

Гәдимә инсонһо поίдәлү бирәт. 

2708 

Ә тәһәр давшонһо хурдә зәрдәрә, 

Ә догһо пиίодәш митаί сәр зәрә. 

2709 

Гобһорә буш сохтә ә фурм чиҝәрәк, 

Хүшдәрә суί мәди ә рәћми мәләк. 

2710 

Ә вәхтү рүћәлү тә ворихдә ҹун, 

Әз пошнәί ән поίтү ћәл нә бошҝу нун. 
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2711 

Тәίтә вәбурҹундә ίә гурзумләрәш, 

Ичҝирә нәфс нидүт ίә гуртумләрәш. 

2712 

Пәхүрә шоһирә әз бәлү ҝүрдә, 

Лγҝиίи нәфсүрә имбу вәҝүрдә. 

2713 

Нәчогә әз дүшәҝ вохусундәҝор, 

Әз чумһо митанү дохусундә шор. 

2714 

Вәҝирлү нисдиҝә зә𝔥ифә шоһир, 

Равусдә имбошу вәзифәί моһир. 

2715 

Сүврүстә нәсдаҝә ә ћүрмәтәвоз, 

Ҹәнҝәсур мумуну ә хүр бәдәвоз. 

2716 

Гәләтә боләлү зүһундәҝорһо, 

Бул бәһәр ничүнү әз рундә корһо. 

2717 

Сәкунә ҝүрдәнки гунширә һәр боί, 

Әз дүлү ни имбу губ чирә сәр воί. 

2718 

Нишонә бисдоҝә овозәj сәстү, 

Гәләмһоj сүрхирәш мивүнү дәстү. 

2719 

Нәшәр𝔥и пәхүрә нә күшдәҝорһо, 

Ә ҝузәт момунут ә хүшҝә дорһо. 

2720 

Ә софһо пәлүрә вәнорәҝорһо, 

Миравут әз могбун хуниίә корһо. 
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2721 

Куралү бисдоҝәш әгүлһоί вәҹи, 

Әвлодәш ә дүнίо гимәтү әҹи? 

2722 

Бирорсүз-хәһәрсүз мундәнки ίәтим, 

Дәдәί руί мәҝүрү әз ћовоί гәдим. 

2723 

Мүнүксүз хурдиҝә ίә чирә әҝәр, 

Һәшданки, ширнирә вир сохдә шәкәр. 

2724 

Ҹавустә нәсдаҝә оһилмәнд нунәш, 

Бил нәмлү хуруҝу ә фурм ош-дунәш. 

2725 

Куίәлуг хүшҝиίә дорһорә дирә, 

Ҝүлсүзә богчәһо бичорә бирә. 

2726 

Јәр-ίәмиш, ћәр-ћәвγҹ вәбуһо бусдуш, 

Тә𝔥әди нисоху әри зимустуш. 

2727 

Мәћтәллү мундәнки әз әдәб-𝔥ориш, 

Сад ҹиро һомбор дә ә шүгәм хориш. 

2728 

Хәләίиг бурбундҝә әгүл тиҹирәш, 

ХУДОсүз рәћбәрә нибу виҹирәш. 

2729 

Хостәίи гоһумһо мундәнки сәдиг, 

Рәћмиһоί ән ХУДОш сәлт имбу дәгиг. 

2730 

Ширирә әз ҝушди хурдәнки ҹирош, 

ХУДОлу имбоши ә Тиро ҝирош. 
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2731 

Ә пишоί кәләтә сохдәнки гәләт, 

Сад сали ћүрмәтиш имбу ләтә-ләт. 

2732 

Муίһорә шунәлү зәҝә ворвори, 

Муҝуίут: «Әз Шоһдог гуног омори!» 

2733 

Әз Вәтән - диjори бирәнки ҹиро, 

Һозорбо ћәлоли вәҝи әз Тиро. 

2734 

Сәҝәлү ҝүрдәнки пишоί ән рәћә, 

Равусдәш гул-гувот мүдү тәмәћә. 

2735 

Тиҹәлү ҝоф зәҝә әз биноһоги, 

Муштулуг, әбәди, пәнҹ митро оги. 

2736 

Дусти дү ћовурә зәрәнки әлчәг, 

Јә расаί горинәш кәм имбу әнҹәг. 

2737 

Бор-бәһәр овурдә лүҝәί – будогһо; 

Ҹүр-бәҹүр дод мидү ә сәр булогһо. 

2738 

Варафда нәсдаҝә ә кәлләί ән дог, 

Руз түрә ҝировун ә богчә, ә бог. 

2739 

Ә сифро вомундҝә ҝәнә нун-кәрәш, 

Сад ҹиро 𝔥әзоби ίәтим мундәрәш. 

2740 

Кәләлү, чүкләлү ίәсир мундә вәхт, 

Әз нәсил кәм имбу ХУДОлүίә бәхт. 
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2741 

Мурдали ән нәфсә мә𝔥лүм сохдәҝор, 

Әз сугдә 𝔥әзизиш нитав хостә кор. 

2742 

Рачирә вир сохдә әз ләгһоj пири, 

Ҝирошдә рузһорә әз һәгг ниҝири. 

2743 

Сүпүлтү ҹәгүстҝә әз ҝофһоί нәвәш, 

Тәмаруз нимуни ә туфһоί дәвәш. 

2744 

Корһоίтү дуз нисдҝә ә сәр тирозу, 

Бизмудә ҝофһорә ә шәр ҝиро ҝу. 

2745 

Зомонә чәрх хурдә ίәбо әίә сал; 

Ҝүлһорә вошундә ә мәһһоj васал. 

2746 

Чухури дарафдҝә ә руί сифәтһо, 

Бишәркиш мәҝүрүт әз гәдә-гәдһо. 

2747 

Нәсиһәт вәҝүрдә әз кәлә мәрдһо, 

Поίһорә нидәни ә ҹәләί дәрдһо. 

2748 

Нәданһо ХУДОрә офдоҝә ә сәр, 

Товушә митанүт дирә тәвәсәр. 

2749 

Ә ҹиҝәί бәләдчи ҝүрдә хүшдәрә, 

Әз товнәj бәбәһош гәрбол ки зәрә? 

2750 

Лулаһоί ҝиίовһо зоί бирә ҹиҝәш, 

Әз ћәсрәт балаһо мүмрү морчиҝәш. 
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2751 

Мувәћә гәтрәлү инҹимиш сохдә, 

Әз әлү ни имбу дод кишмиш хосдә. 

2752 

Ә ҝузҝи ән чумһо әдәбсүз мундә, 

Ҝүлшәнә ҹәннәтә ни имбу рундә. 

2753 

Рәћһорә әз ίәки дуров хундәҝор, 

Дәрһорә әшгәлү зу вокундә шор. 

2754 

Голиндә лүҝәһош овурдәнки бор, 

Хүшдәрәш нәсиллү митав хундә дор. 

2755 

Әшглγjә духдәрһо ҹәсдәнки вори, 

Муίһорә муҹумну ҝуҹһоί ворвори. 

2756 

Вәлҝһорә тәрҝ дирә әз кишәί хүшдә, 

Боглγjә ҹә𝔥м дорһо ә ҝирίә нүшдә. 

2757 

Гинголһоί бәһәрһо ә хок дәнүшдә, 

Јә нәсил дор моров әз сәри хүшдә. 

2758 

Сурһорә пәћәни дошдәҝорлүһош, 

Суί зәрә ә ҹурдор кошдәҝорлүһош. 

2759 

Әгибәт хәίирлү нә бирә вә𝔥дә, 

Ә хок чарусдәίиш, мүтләг, ә һәгг дә. 

2760 

Хәндәлү, ҝирίәлү мундәнки нәфсиш, 

Ә шори нә бәди бәхш бирә 𝔥әрсиш. 

 

 

                          378  

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2761 

Вәфосүз бирәрә 𝔥әләм ҝүрдәҝор, 

Ә ίәрәг ничару әри мүрдәҝор. 

2762 

Сугдәлү хосдәнки 𝔥әзиз хүшдәрә, 

Ҹәндәҝһоί нәхоίһо тәмиз хүшҝ зәрә. 

2763 

Мәһәббәт 𝔥әίили сухундәнки ҹун, 

Дамарһоί ән дүләш вачарундә хун. 

2764 

Вәҝирлү нүшдәнки ә хунәί хүшдәш, 

Ә ћүрмәт мидобу тәίтә вәхүшдәш. 

2765 

Ә соίәί ән дорһо бәндлүίә ίорһо, 

Нумунәί  сәдиги әри боворһо. 

2766 

Әҹәһо бисдоҝәш ίә бәбә әҝәр, 

Һәҝәнәш кифләтγ имбошу шәкәр. 

2767 

Јә хәто нә дирә инҹәίә сәр-тән, 

Јә тугәί әнҝүләш ћитиίотлу зән. 

2768 

Мәһәббәт сүрхирә соф дошдәҝорһо, 

Богбонлу ләрзирә чүн кошдә дорһо. 

2769 

Вәҝири бәбәһо кәίки – гәшгәίи, 

Ә холуш, ә ләләш ћүрмәт бәшгәίи. 

2770 

Чәмүстҝә, 𝔥әдәтлү, һәр норә поίу, 

Һәр ίәтән нирасү ә чорәί воίу. 
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2771 

Асдара сухдәнки ә космос пар-пар, 

Рузҝориш дәҝүрдә ни имбоши тар. 

2772 

Ранҝлүίә ҝүлһорә ов дорә вә𝔥дәш, 

Лоләлү: «Сог боши!» Муҝуίут бәгдәш. 

2773 

Ҝүлә хуно әри бәхтә вокундә, 

Нум Тирорә нибу әз дүл покундә. 

2774 

Јозугбәрлү дүл дорәнки бићолә, 

Ә ов дәрίоһ нишон мәди ίә холә. 

2775 

Дәрди-сәрә тә вәчирә әз дүлтү, 

Әгрәбүрә бикор мәίил әз лүлтү. 

2776 

Ә һәндәвәр ән гопуίтү дирәнкиш, 

Ҹунвәҝирә әз зувун кәш, зирәнҝиш! 

2777 

Огулуίә зәћәриҝә ίә хәндәш, 

Әз мәһәббәт дуίмиш нибу ίә бәндәш. 

2778 

Тә очмиш бирәjи сүрхиίә бәхтһо, 

Ә гәчор мичару парчоһә тәхтһо. 

2779 

Ә ҹиҝәί ән ҝүлһо чириҝә гәмәш, 

Ә буг мичаруни әшглγjә дәмәш. 

2780 

Севҝили гәһрилү бирәнки ҹиро, 

Ә чубуг мичару ә тәнҝи ҝиро. 
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2781 

Чәхәбәндлү ә гәсд ҹунтү поίисдә, 

Динҹ говрәрә зутә нибу воίисдә. 

2782 

Ә тәхлћә шәв кәί торики хов нидү, 

Әз офтоί руз үшүгмәндиш тов мүдү. 

2783 

Әз хәίолтү парундәнки фүрсәтә, 

Әз зиһими ән дүләвоз пүрс бәдә. 

2784 

Ә зувун нә ловһо нә ҝәшдҝә нумтү, 

Ҝулләίә тоί-тушлу нә бошҝу чумтү. 

2785 

Биίовһо рузһорә нә дорә гимәт, 

Очилмиш ни имбу софһоί әгибәт. 

2786 

Мисвоһоί одоми дорәнки бәргә, 

Ә чумһо мүвүнүт ҝовләίи хәлгә. 

2787 

Ләхтәрә зәрәнки хәстиίә хунһо, 

Ләхс нидү зирәнки мәстиίә ҹунһо. 

2788 

Ә ҹәрҝә поίисдҝәш ләшҝәр саданһо, 

Ми𝔥идлү шор нибу ниίәт наданһо. 

2789 

Шивдоһо күкәлү бирәнки кәлә, 

Ә рәћһо ниίо бу нә чол, нә тәлә. 

2790 

Боләлү зүһүсдҝәш әҝәр бигәрор, 

Хосдәрәш һич мәћәл нишәнү әз ίор. 
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2791 

Бинәһоί 𝔥әсүлә шәфт ҹусдә-ҹусдә, 

Ә хокиш митанү сүст дачарусдә. 

2792 

Парусдә нәсдаҝә әз дәс мәгбуни, 

Ә тәнүί аташһо ниίо дог муни. 

2793 

Ә ίә бәндәш бәд 𝔥әίнәһо нә расо, 

Нәфәс мәрдүм диίәш зутә варасо. 

2794 

Ҹофорә ә пучи вәдәшәндәҝор, 

Ә дүлһоί сугдәһош нәс дәшәндә шор. 

2795 

Һәмишә ћүрмәтдор бисдоҝә ҹовон, 

Јә тикәί ән нунәш нихуру ίовон. 

2796 

Сугдәлү нә бирә мәлћәмдорлуһош, 

Расдирә ни дорут әз дәм хорлуһош. 

2797 

Ә Сифир – Тироһо әри вәрзирә, 

Һәр кориш әз инсон митав тәрсирә. 

2798 

Ҝузәтлү мундәнки шәвһо нә рузһош, 

Әз Тиро мирүхү гәрболә дузһош.  

2799 

Ә мүгүр омоҝә ίә пучә сәрвоί, 

Гурбуни имбуру ίә гучә һәр боί. 

2800 

Вориһоί хунәрә дирәнки гугуз, 

Ҹунурәш митанү вәҝүрдә гудуз. 
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2801 

Бичорә-бичорә jәлов рухундә, 

Ҹилидә дүлһорә нибу сухундә. 

2802 

Ворушһо чарусдҝәш ә кәлә саίлһо, 

Јә мγргиш ни муну әз ћол васалһо. 

2803 

Әз алмаз бәтәртә - сәхтә ҝәрмиһо, 

Гәддара дүшмәίи әри нәрмиһо 

2804 

Ҝуҹлуίә ворвори вокундә вә𝔥дә, 

Ҹарулуш митанү покундә бәгдә. 

2805 

Зимиләрз туфонһо зәрәнки нолә, 

Ҹә𝔥мәтә дәрд мидү зирәнҝи болә. 

2806 

Бә𝔥зиһо биинсоф вәдиромоҝәш, 

Ҝәрдәнхүрд мадаров, шор диромоҝәш. 

2807 

Ки митавҝә әри мундә тәвәсәр, 

Бәдә нумә ниίо вәнү ә гуг сәр. 

2808 

Видовлу-видовлу әрәг рихдәҝор, 

Әз хүшдә күшдәίи нитав вихдә шор. 

2809 

Әз болә ҝирошдә ә бәћсәвоз тү, 

Ә мирод нираси ә нәћсәвоз тү. 

2810 

Дузирә ә шәфти чарундҝә бәндә, 

Инсонәт растирә митани шәндә. 
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2811 

Расундә нәсдаҝә хубирә ә хәлг, 

Хүшдәрәш, нәбуҝә, пуч мәсох ә гәрг. 

2812 

Мәскәнә дәшәндҝә ә гәрибиһо, 

Ҝәрдәнгир нә муно ә дәр гитиһо. 

2813 

Фәргү нисд мигдору кәми, амбари, 

Тәлћиίә мозолһош – зәћәр ән мари. 

2814 

Рүхшәндлү хәндүстҝәш мозоллγjә бәхт, 

Ә соги ҹун ҝиро уίог бош һәр вәхт. 

2815 

Нә𝔥ләтә ә сәр хәлг тиһи сохдәҝор, 

Хүшдәнүш миҝрору әз бибәхшә кор. 

2816 

Чәнгәдә 𝔥овуни сохдиҝә бим-бул, 

Үшүгәш тор миίни әз бәдә ҝилҝүл. 

2817 

Кумәксүз мундиҝә ә нә𝔥ләтәвоз, 

Јә боίҝә дәс ниди ә ҹә𝔥мәтәвоз. 

2818 

Хунәһоί 𝔥оширә сохдәнки талан, 

Хәрһоίуш мумуну әз сүрхә палан. 

2819 

Ә дүлһо дарафдҝә кинлүίә тәрсһо, 

Ә ворвор мичару ҹинлүίә ләрзһо. 

2820 

Үлүҝә әз добон тәίтә палундә, 

Әгүләш әз мувәћ нибу парундә. 
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2821 

Гулһорә гәнәтлү хүрд сохдә-сохдә, 

Вәтәнә гәίгулу ни имбу хосдә. 

2822 

Ә зувун ән лә𝔥ә вонорә дәгмә, 

Мәҝу ки: «Лол бири сүрхә ίәрәгмә!» 

2823 

Шәфтәлү винирә дузә бәћсһорәш, 

Әз сәрίү мизәнү тузә мәћсһорәш. 

2824 

И хори сәр түрә тәίтә фубәрдәш, 

Һич мәћәл руί мәди – ранҝү сүпәрдәш. 

2825 

Әри хәлг хубирә танустҝә зиίод, 

Хүшдәнүш, jә болуг,  сур имбу биод. 

2826 

Ә говрә ҝоф нисдҝә ә ίә кәсәвош, 

Һә ҝәнәш рәћ нибу диίә пәсәвош. 

2827 

Локоj хунә тә хәлг шушдә ίә болуг, 

Болә миίни чүн ћово, чүн Одомлуг. 

2828 

Мүрдәлүһо чум бәсдәнки әз һәги, 

Ә гәд говрә рәћәт мундәш әз дәби. 

2829 

Сад зәвәртә вәди нисдҝә ә чумһош, 

Рүхшәнд мәсох ә ћәл бирәί ән мумһош. 

2830 

Хүшдәрә әри кәс дорәнки гурбу, 

Буһоίи ән ҹунуш имбошу дурҝу. 
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2831 

Јә хәһәр биίобур сохдҝә бирорәш, 

Сугдәлү нитанү һәр рәћ ҝирорәш. 

2832 

Тузоног сохдиҝә һовоί 𝔥әсүләш, 

Саламат ни шини ловоί әгүләш. 

2833 

Бүзүрҝә ћүрмәтә тәίтә вәҝүрдә, 

Гәм хәлгә, әгүлсүз, нитаί дәҝүрдә. 

2834 

Ә Тиро боворим нисдиҝә түрәш, 

Һәми 𝔥әсб, һәми хәр митаί гәтүрәш. 

2835 

Әћволһоj согирә нә пирсирәҝор, 

Һозорбо кәмтәίи әз пысирә дор. 

2836 

Ҝәрәкә кор-борә ә пәсә һишдә, 

Чүк дүләш митани ә нәћс дәίишдә. 

2837 

Русмурә ним-назук виҹирә вә𝔥дә, 

Сиригһо ә пучи импичу бәгдә. 

2838 

Ноләһо варафтҝәш ә тики 𝔥әсму, 

Инсонһо нә муно ә мити русму. 

2839 

Ә дүнίо нә бирә ίә миҹ 𝔥овуну, 

Мәтләбһо ә дүлһо ниίо домуну. 

2840 

Һомборлу булиҝәш 𝔥оширә дәвләт, 

Әз Одом сәр ҝүрдә, ίәкиш нә бәрдәт. 
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2841 

Омунә ћәлундҝә ночогә дүлһо, 

Ә чорә миίовми согә әгүлһо? 

2842 

Ә инсон суί мәди хүшҝә лүҝәрә, 

У дорә ҹәләгиш бирәни зәрә. 

2843 

Тиб-тәћно нүшдиҝәш ә хүшдәрәвоз, 

Мозолу гул нибу ә күшдәрәвоз. 

2844 

Ә салһоί ίошлүίи күшдиҝә вәхтәш, 

Дәрдлүίә возиһо нибәрү бәхтәш. 

2845 

Әри шеһ сәбәћи ҝирисдәҝорһо, 

Әз тирίох-питови палусдә шорһо. 

2846 

Чор фәсил ίә салаш 𝔥әзиз хосдәҝор, 

Ә хиник нә ҝәрмиш тәмиз сохдә кор. 

2847 

Согломи һисдиҝә ҹиро-бәҹирош, 

Митанү ҝирошдә ә пири ҝирош. 

2848 

Гувотиш офдоҝә әз базуί зани, 

Зә𝔥ифи әгүләш дәб ниίо тани. 

2849 

Ә рузһоί ҹоһили ошуг бирәҝор, 

Пирирә нитанү ә чум дирә шор. 

2850 

Әз почкәί – фурмуни тә бирә 𝔥ошир, 

Һич миҹәш ниίофи ίә вәхт әри шир. 
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2851 

Ҹә𝔥мәтә әз ичҝи дорәнки нубош, 

Хәίолә ә ҹәннәт нә вәҝүрд ХУДОш. 

2852 

Товорих говрәрә нәфс вихдә-вихдә, 

Томошә мисохут 𝔥әрс рихдә-рихдә. 

2853 

Руί сифәт зәрәнки әз ранҝ коврәһош, 

Рүћһо кура бирә ә сәр говрәһош. 

2854 

Хәрәбә сохдиҝә хунәһоί кәсәш, 

Ә гопуί ән ҹәннәт низәни дәсәш. 

2855 

Әри пак вәрзундә бетамигдоша, 

Бүзүрҝә молохһо вәрзундә хошә. 

2856 

Гисмәтлү бирәҝор ә Јәршоләίим, 

Митанү зүһүсдә хушбәхт нә гоίим! 

2857 

Мол-гәрә бисдоҝә кәндчирә әҝәр, 

Әз чиһоί ћәрими ҝоф имбу һәдәр. 

2858 

Ә Тиро, бәһәмлγ, кәί сәр мизәнү, 

Ә сараj сәдигһо поίиш мидәнү. 

2859 

Нум шоһир зүһүсдҝә ә бәш зувунһо, 

Кәлмәһош рач миίов ә хош ән мунһо. 

2860 

Гәрәзлү поίисдҝә ә гәсдтү шәрдор, 

Нимәлит нә бошҝу әз дәстү һәр кор. 
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2861 

Иштоһә нәҝиро әри нә ҝүрдә, 

Сабурә әз 𝔥әнҝиш имбу вәҝүрдә. 

2862 

Чү воίист хурдиҝәш әз бим зүһүсдә, 

Ә сәр сәнг, сади бисд нибу нүвүсдә. 

2863 

Гәришуг ҹавустә ә фурм вәчвәчи, 

Һәр чирә ә шүгәм куίә мәдәчи. 

2864 

Ә һәлгә вәҝүрдҝәш таза ћовурһо, 

Сүрхә ҹә𝔥 ниҝүрүт әз гур новурһо. 

2865 

Мәсләћәт дорәнки түндә хәспушә, 

Тәнүлγ мәсухун ҝүндәί дәс бушә. 

2866 

Ә әхир расиҝәш 𝔥үмүр зимусту, 

Нәкуми ћәр-ћәвүҹ нибу ә бусду. 

2867 

Ә үлкә офдоҝә дүзди, гәчәги, 

Ә ћүрмәт ниваров и ҹүр әлчәги. 

2868 

Нухоруш дүшиҝә нә рушум, нә хәст, 

Хурдәҝор вәћш нибу әз дә𝔥әм ән мәст. 

2869 

Вор-дәвләт дәчирә ә сүрхә гәфәс, 

Әгүлә висторә нәс бирә әз кәс. 

2870 

Ә думон расиҝәш бићолә воίу, 

Ә сәһнә варавһо лол ниίо поίу. 
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2871 

Тироί Миши ҹиҝә ҝүрдҝә ә кишә, 

Дурә рәћһош нәзник имбу һәмишә. 

2872 

Гәһрилүһо бирә бәгдә боришмиш, 

Ҹурә әлүш зу мичару ә кишмиш. 

2873 

Гәрболлу нүшдәнки ә гәд имконһо, 

Мә𝔥ниһош дәрмуни ә дәрд инсонһо. 

2874 

Руί вәҝүрдә әз зомонәί Одомиш, 

Мәһәббәтсүз буш вәдини 𝔥иломиш. 

2875 

Холә-холу ћәίруниҝә әри тү, 

Бовор сох ки, ә дүл һәммә дәри тү. 

2876 

Пәхγрә чум дур бисдоҝә әз руίтү, 

Сипирә дән зу ни нγшγ ә муίтү. 

2877 

Дуст-тониш нә бирә ә сәртү кура, 

Һәшданки хиб-ћәзүр мивини гура. 

2878 

Әри һәммә мундә бәгдә 𝔥әзизлγ, 

Хунәί тγрә нибу хундә ћәмислγ. 

2879 

Ә дγл милләт кәί ки, ники мидәни, 

Ә гопуj дәрд әнҹәг килит мизәни. 

2880 

Кавказиһо сәдиг мундә ә Тирош, 

Ә нум ХУДО гурбучәjγт jә ҹирош. 
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2881 

Ҝоф пиίонһош кәίки дузә дәб бири, 

Омәр Хәίίам дәм ичҝирәш һәгг дири. 

2882 

Ә дүләвоз ћәвәс омо ҝуфдирә, 

Тә𝔥әдилү нибу коләш соф дирә. 

2883 

Шәкил дувор ίорәвурди дорә вәхт, 

Шә𝔥әмбәндлү ћәлиш имбу норә ҹәћт. 

2884 

Ә сәр хүшдә вәҝүрдәнки 𝔥овунә, 

Мүрүмлүίә булә мәди зобунә. 

2885 

Аташ ҝүрдә, сухдә бәгдә миҹәί әшг, 

Кумәк нибу нүмкүрдәлү буһо мәшг. 

2886 

Вәҝүрдәнки ә гәл-гиҹог Сифирә, 

Хунәί дүлиш ранҝ мивүҹү сипирә. 

2887 

Дүл сухундә ә бурҹинәί ноләлүш, 

Бил әз тәнҝи хилос бошҝу боләлүш. 

2888 

Ки ҝуфдикәш: «Хунәί кәсә вәчарун!» 

Әз зобуни дүлә ә сәнг мәчарун. 

2889 

Һәләлугә ҝуҹлуниҝәш хәίолтү, 

Әз сабурһош тиίи бошҝу ћәлолтү. 

2890 

Ә мити хәлг бирә ҹиҝә ћәзүртан, 

Зиίод бошҝу ίә чүнтүни гәдүртан. 
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2891 

Ә сәр ҝүлһо шеһ нә рихдә һәр сәбәћ, 

Тәбиәтиш миίофдону әз тәмәћ. 

2892 

Сифирһорә нә дирәίҝә ә кишә, 

Әз ћәίфбәри митаί зәрә тәшвишә. 

2893 

Тазалү, тәмизлү бисдоҝә чиһо, 

Ә дәбә мофдону ләзәт миҹиһо. 

2894 

Таралүίә ҝиίовһорә чирәнки, 

Әри чиһоί ҝушди нивоίу тәнҝи. 

2895 

Әрәги тутирә кәширә вә𝔥дә, 

Дәрмуһоί хубирә ниҝәшди бәгдә. 

2896 

Тәл-тәлүίә ҝәзинәһоί гитобиш, 

Мәлћәмлүίә нухоруши әз тобиш. 

2897 

Шинирәнки сәс шәх-шәхәί овһорә, 

Никәрәлү – бәндлү митаί ховһорә. 

2898 

Шумордиҝәш ҹә𝔥ми салһоί 𝔥үмүрә, 

Бәхт нихуни зәрдә сүрхһоί хүмүрә. 

2899 

Воҝошдәмунд, поί норәнки ә Вәтән, 

ХУДОмәндә рүћ мидиров ә сәр-тән. 

2900 

Хәзон дирә, бәίә зәҝә бүҝүриш, 

Әз воίисдәί ХУДО бошҝу 𝔥үмүриш. 
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2901 

Ов сәринә булогһорә хурдә вәхт, 

Ә ширәвоз ки нитанү ҝүрдә ҹәћт? 

2902 

Әз хиники бәίә зәҝә ҹәндәҝә, 

Ә согломһо митаί бирә тән бәҝә? 

2903 

Әз косиби чәтинә руз дирә вәхт, 

Шүгәм түрә тух нисоху мирә бәхт. 

2904 

Резинлүίә ҝалушһорә вокундә, 

Ә гәд дүлиш митаί бәίә докундә. 

2905 

Хиникиһо лол сохдәнки лә𝔥әрә, 

Јәрпәгилү пур нидори ләгәрә. 

2906 

Рәћмәдүллγ  тарлү һишдә чумһорә, 

Хошхошбәндлү лов нисохут тумһорә. 

2907 

Мәрдмазара тәίтә офдә әз 𝔥әрә, 

Сүрхә ҹиҝә нә дог имбу, нә дәрә. 

2908 

Хәрә хуно вошәндәнки тәпикә, 

Хәхәίиҝәш әз чум нинү гәпикә. 

2909 

Чум вокундә ә һәндәвәр ίә ләћ-ләћ, 

Јорәвурдлу ниίофдону ә мәћ рәћ. 

2910 

Фәргү нисди рүхшәндлүни, ίә одлу, 

Косибһорә ҝофу нибу зиίодлу. 
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2911 

Чүтам ҝәрәкиҝә әри руз дирә, 

Ә пишоί хүшҝә фурс нивоί гуз бирә. 

2912 

Руз-бәруз ҝәшдиҝәш уҹузә гәндә, 

Ләзәт чи нивини, чүн хомә бәндә. 

2913 

Чәнд салһо ҹиролу мундиҝәш Вәтән, 

Дәр гопу ниҝүрү әри һәр ίәтән. 

2914 

Ә гәд дүл дошдиҝә сүрхә гәдүрә, 

Чуму әз һәр ҹиҝә миҝәшдү түрә. 

2915 

Хубә руз дирәҝор, ә хәрәб ҝиро, 

Чогәгуч бошуҝу ә ХУДО-Тиро! 

2916 

Әз бγҝγр вәҝүрдә чүкһоί губирәш, 

Әз ίор мәвәдәшән чүпләί хубирәш. 

2917 

Ә рәћһо бисдоҝәш сад ҹүрә һәндәг, 

Воίәрә сохуһош ҝәшдәни әнҹәг. 

2918 

Ә дүләвоз ҝоф сохуһо руз-бәруз, 

Тирозурә дәгиг миίлү дуз-бәдуз. 

2919 

Вәҝири нә мундҝә әз гирог ән шон, 

Битәвиш суί нидү әз сирог нишон. 

2920 

Әшг Мәҹнун дәриҝә ә нәшумоί тү, 

Гисмәтиш мәдиров ә пишоί поίтү. 
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2921 

Сәћибсүз мундәнки оворә тәрсһош, 

Шори чумһоί түрә вәбәро 𝔥әрсһош. 

2922 

Ҝуфдирә һә ҝәшдҝә ә сәр зувунһо, 

Тәвәсәр моҝосу бәхт ә зүһунһо. 

2923 

Әз милләт дурίәти кәίки хуб нидү, 

Ловһоίу хәндүстҝәш, дүлү губ мидү. 

2924 

Шикоίәт сохдиҝәш әз кәми 𝔥үмүр, 

Ә һүзүм ничару мәнәми күмүр. 

2925 

Гәнәтлү пар зәҝә сәкунәί бәдиш, 

Әри «нә𝔥» ҝуфдирә мәсох тә𝔥әдиш. 

2926 

Нәштәрлү тиҹиҝәш ләшкәр һүлә-һүл, 

Гәмлүίә рәћһорәш мәвокун ә дүл. 

2927 

Кәί лово ә овоз сәсәвош миди, 

Ҝирошдә рузһорә пәсәвош ниди. 

2928 

Лићәрә ә воруш палаш чарундә, 

Мочлуίә думонһо аташ парундә. 

2929 

Сал-бәсал ә мүшкүл вошәндә әнҝүл, 

Ә пишоί рәћ милләт шә𝔥әм бошҝу дүл. 

2930 

Шулугбәнд ә 𝔥әсүл кәί мүгүр нибу, 

Бәхтсүзә мозолһош ә бүҝүр мибу. 
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2931 

Дәрдһорә, 𝔥әрәбир, ә ίор дәшәндә, 

Тикирәш митани әз дор фушәндә. 

2932 

Әгүллү бәрдәнки зиһим хүшдәрә, 

Тиҹә ҝоф чүн гилинҹ зәрә дүшмәрә. 

2933 

Поίһоίтү хомлүίә лүнҝмәнд зәрәки, 

Гәрибәш дүл дүһо ҹунбәнд ҝәрәки. 

2934 

Әз ноләί ән салһо бирәнки чәшмиш, 

Ә иштоһ ни дәбу 𝔥әсәлә кишмиш. 

2935 

Тәҝәрҝ вәрф савзара кәί миковуну, 

Чүл – чәмән сипирә шәίиш мокуну. 

2936 

Әз пәнчәί сиίә шәв ҝүрдә-ҝүрдә мәрд, 

Ә үшүг имбәрү әз вәҝүрдә дәрд. 

2937 

Гудузлә бирәнки, ә тәһәр надан, 

«Руз ә хәίр!» Нә дорә миҝрору садан. 

2938 

Тикирә дурранки вошҝуни совһош, 

Һүндүри доћорә шушдәни овһош. 

2939 

Һозор ҹиро 𝔥әίнә дәҝәш ә совоб, 

Зә𝔥ифмәндә нүкәр мәбош ә ҹовоб. 

2940 

Чумтү ов нә хурдҝә әз бәдә шүгәм, 

Биίобур буһорә әз һәдә чү гәм. 
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2941 

Соίәлү ҝәшдиҝә ә пәсәί ίортү, 

Воίәлү низиһи әз гүссәί 𝔥ортү. 

2942 

Лоллүίә мәһәббәт бисдоҝә сәдиг, 

Ҝоф чумһо нән гошһош имбошу дәгиг. 

2943 

Ҝүллүίә дорәлү буһо чәмәнһо 

Ҹәннәти, ә мити сәр-тән бәдәнһо. 

2944 

Јараһоj ћәсрәти бирәнки кәлә, 

Воίҝәһош сад буίлу имбошу һәлә. 

2945 

Мәстәлү вәҹәстҝә әз ҝоф һәр әлчәг, 

Әз ћәсрәт ҝүл дәсүш импаҹу әнҹәг. 

2946 

Чор тараф ә рәћһо бәхш бирә бәгдә, 

Сәрсонлу ниҝәшди дүрүстә вә𝔥дә. 

2947 

Миҹәһоί шориһо тә нәхштү бирә, 

Ширинә ховһорә ки вәћшлү дирә? 

2948 

Дәрίосүз мундиҝә ҝәми ә хори, 

Гәнәтлү пар нирав әз ҝуҹ ворвори. 

2949 

Хәспушлу бисдоҝәш әҝәр бүҝүрү, 

Чумә фәм сәхуһо ҝофәш мүҝүрү. 

2950 

Дов𝔥оһоί мүрими сәхтиҝә зобу, 

Мәрдлүίә салдата бәхтиш биίо бу. 
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2951 

Ә дузһоί сәбәћи боглу нә бирә, 

Рүћ ҹунә биимид соглү ки дирә. 

2952 

Кәί 𝔥әрүсә ә вә𝔥дәίү нә бәрди, 

Әз субоίи ҹиро бирәш ίә дәрди. 

2953 

Гәфәс дүлә торик һәнҝи сохдәҝор, 

Ә ћәсрәтиш шәрик имбу хосдәҝор. 

2954 

Ҝүлһорә ә бәнд муί бофдәлүίә ίор, 

Хγшдәрә имбәрγ - софтәίлүίә вор. 

2955 

Әгүләш оһили кәί миҹумуну, 

Гәләмиш ә ҝофһомүћтоҹ мимуну. 

2956 

Кәί рузһорәш ә гәриш хов мивини, 

Батмиш бирәί офтоίирәш нивини. 

2957 

Дәндәһо ҹүмүсдҝәш әз ләрз бәдәнү, 

Бил ә вәлҝ чинориш хушәс нәзәнү. 

2958 

Ә ћәсрәт дәίишдҝә догһорә вәрфһо, 

Ворушлу мишуру богрурә ћәίфһо. 

2959 

Дүл ҝуфдиҝә: «Нүвүс шәвһо тә сәбәћ!» 

Әри миҹ хов нә бәћс имбу, нә тәмәћ. 

2960 

Әз ҝиснәίи буруҹинә зәрәки, 

Соворәрәш хәндундәҝор ҝәрәки. 

 

 

                        398 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2961 

Зибиллү шәндәнки ә куίәί мәргү, 

Әз хүшҝә лүҝәһош ни имбу фәргү. 

2962 

Гүнчәһо ҝүрдәнки раҝһоί зәндәίиш, 

Гисмәтһоί ҝүлһоίи ранҝһоί хәндәίиш. 

2963 

Ә вә𝔥дәί ίә сә𝔥әт имид нә бирә, 

Рузҝори сәбәћәш ки митав дирә? 

2964 

Хәспушбәнд дәрзәрә сохдәнки довом, 

Әз дориш бәтәртә хүшҝ имбу томом. 

2965 

Хәндәлү дәҝәшдә әри хисирә, 

Ләгәί 𝔥әсәлирә митаί лисирә. 

2966 

Тә офто пар зәрә ә пәсәί ән дог, 

Мәнҝ шәви мәст бирә әз сифроί ίәίлог. 

2967 

Дананмәнд, чүн шоһир, әз булә ҝофһо, 

Брилиίант дәчирә ә ҝилҝул софһо. 

2968 

Гушәбәнд ҝәшдәнки ҹүфтә хосдәҝор, 

Бәбәһо, дәдәίһо сүфтә сохдә шор. 

2969 

Шуморуш ҹунвәҝи тә хирит бирә, 

Зүһүһо дәхмәрәш тићорут дирә. 

2970 

Мүшкүллү зиһисдҝә зиндә доглуһо, 

Әз ҹуриш бәд имбу гиндә соглуһо. 
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2971 

Сәдигә рәћмиһо тә вир ни имбу, 

Һүндүри ән дүлиш тә 𝔥әсму имбу. 

2972 

Растирә әз шәфти тә варасирә, 

Ә тәһәр һовуниш имбу парсирә. 

2973 

Тәмизә һоворә тәίтә мәст дирә, 

Буί мәрҝиш әз зәћәр кәмтә нәс бирә. 

2974 

Гәргүшкүн хүшдәрә руί-бәруί дирә, 

Ә ίәлов митанү суί-бәсуί бирә. 

2975 

Хүшдәрә дананмәнд танүһо пирһо, 

Дәрзәрә һич ниίо нуш дүт ә тирһо. 

2976 

Әгүлмәнд бирәҝор һич мәћәл, һич вәхт, 

Хүшдәрә нихуну парчоһлүίә бәхт. 

2977 

Шир дәдәί хуруһо чүклә соворәш, 

Әз динҹи – ҝовләίи моίу ховһорәш. 

2978 

Гозонҹи ҝуфдирә бәхшәһоί ХУДО, 

Бәндәһош ловорә әз дүли зу до. 

2979 

Ләхсирә дәίишдә ә күшә-күш дүл, 

Ләтә-ләт мүίүлү тәшвишә мүшкүл. 

2980 

Кәί рүћә у 𝔥илом тиклү вәбәрдә, 

Сәр-тәнәш хок хори чиҝлү фубәрдә. 
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2981 

Ҝәшдә-ҝәшдә 𝔥әрәлү, 

Дуст ниίофи – кәрәлү. 

2982 

Ә зир ҹәгли домундә, 

Ә од нитаί вомундә. 

2983 

Хәрҹ сохдиҝә имконә, 

Әћвол миди инсонә. 

2984 

Офдориҝәш ә дәс гәм, 

Сәдигирәш дор мүћкәм. 

2985 

Вараίисдҝәш чүл – чәмән, 

Ә Мәҹнуниш суί мәзән. 

2986 

Ә фурм дорһоί бәгәлү, 

Ҹә𝔥һош бәнди ә тәлү. 

2987 

Кәί ә ћүрмәт мивәрзү, 

Әз кәчәли нитәрсү. 

2988 

Әз һәггиҝә зиһүнү, 

Һич 𝔥әзиίәт нивүнү. 

2989 

Гәмә 𝔥әίблү хурдәҝор, 

Әз кәίф 𝔥илом нибу шор. 

2990 

Кәί ки, кору соф мибу, 

Ә бофдәίүш ҝоф нибу. 
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2991 

Тә нун дирә - ордһорә, 

Дүлиш митав дорд дорә. 

2992 

Ә чум дарафдҝәш туфу, 

Бәбәрә кук никуфу. 

2993 

Арзуһорә виҹирә, 

Јәҝәлү хор тиҹирә. 

2994 

Хәзон диҝә богчәһо, 

Пәмбә мәнү догчәһо. 

2995 

Јәтимлүίә ћәтони; 

Ә сәр дүшһо ίә тони. 

2996 

Јәсир мундҝә ίә бала, 

Поίиз мәсох васала. 

2997 

Хәлолуши нә дирә, 

Ә ҹәвги ки дәбирә? 

2998 

Вотовусдә нәсдаҝәш, 

Дәрд бәдирә асда кәш. 

2999 

Фурмундәίә кор дирә, 

Һич вәхт нибу шор бирә. 

3000 

Разиίә ҝоф нә норә, 

Әнҝүшдәри ки дорә? 
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3001 

Нәзникиһоί хүшдәрә, 

Суί бәдини ћүрш зәрә. 

3002 

Ловголүίә ҝофһорә  

Ә һәгг нибу боф дорә. 

3003 

Әз сүрхиҝәш һәр гобу, 

Сәдиг ХУДО биίо бу. 

3004 

Кәίки, думон миҝүрү, 

Үшүг офто нимүрү. 

3005 

Шух дошдәнки әћволәш, 

Хилос имбу әз боләш. 

3006 

Гәдүр шүвәр данүһо, 

Нәбу ә руί зәнү һо. 

3007 

Кәί дәҝәсунд шә𝔥әмә, 

Миίнү ләзәт дә𝔥әмә. 

3008 

Вәрдүшиҝә ә ћүҹәт, 

Нә рәћм имбу, нә 𝔥үзәт. 

3009 

Әз нурίәти ән офто, 

Ә шә𝔥әмиш суί офдо. 

3010 

Вомундәίҝәш әз вошҝу, 

ХУДОίә ћәίф нә бошҝу. 
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3011 

Шоһир гәләм дирәнки, 

Зу варас ки, ίә 𝔥әнҝи. 

3012 

Әз сүрхә күп – рүвәћлү, 

Әз зүлгә ҹиб – вирәћлү. 

3013 

Чүтам лоίиг һисдиҝә, 

ХУДОлу нүш ә ҹиҝә. 

3014 

Чәίрон мундҝә ίаралү, 

Дүлүш имбу паралү. 

3015 

Чорә ә ћүкм кәс дәҝәш, 

Әз рәћ ХУДО дәс мәкәш. 

3016 

Дүлсүз буһо иҝидһо, 

Мүмрү әз бим имидһо. 

3017 

Дәрә-тәпә миҝәшдү, 

Орд мидаров ә тәшдү. 

3018 

Дошдәҝору хубиҝә, 

Ошҝор имбу һәр ҹиҝә. 

3019 

Шорәбә һич нәхурдә, 

ћисоб мәсох ә гур дә. 

3020 

Чоίә ә дәм нә ҝүрдә, 

Дә𝔥әм нибу вәҝүрдә. 
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3021 

Әз бәл әтәк ҝγрдә-ҝγрдә, 

«Һәри» ίорә ки вәҝγрдә? 

3022 

Кәί ки, зомон ә дәҝиш дә, 

Шә𝔥әмдонә буш ки hишдә? 

3023 

Сәгдγш-согдуш ћәвәс дорә; 

Шор 𝔥әрγсә ә нәфс норә. 

3024 

Кәί гәришуг ә гәҹ мибу, 

Нәлоигhо ә вәҹ нибу. 

3025 

Рγћ воίәрдо әз пәтәк 𝔥ор, 

Дәс мәвәҝи әз әтәк ίор. 

3026 

Нә винирә чомог-кγтәк, 

Гудуз имбу hәрбоί кγпәк. 

3027 

Ә сәр ҝәрми ән пиләтәш, 

Нибу сохдә ίә гәләтәш. 

3028 

Шугәмә пур нә воίундә, 

Иштоh нәфсә ки поίундә? 

 3029 

Кәί ки, хәлгhо хуш нибисто, 

Јәрәгхонәш буш имбисто. 

3030 

Хушбуίлγίә ҝγл нә бирә, 

Мәгбунлγίә дγл ки дирә? 
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                                      3031   

Сугдә ћәίфә ҝуҹлγ дирә, 

Кумәк бирәћм пучлу бирә. 

3032 

Кәί ки, ә фурм ән зәлγнγт; 

Тәрс нә хостәш дγшмәлγнγт. 

3033 

Кәί руί-бәруί чарусдәнγт, 

Ҹәнҝhош әз ҝоф парустәнγт. 

3034 

Хилов бирәί нә𝔥әләти, 

Һәммә әз ћγкм ән гәләти. 

3035 

Гәίгуί ίорә нә кәширә, 

Шорhоί дγлә ки дәчирә? 

3036 

Бихошиҝәш hәд вәчвәчи, 

Пучәш ә гәд вәҹ мәдәчи. 

3037 

Чорә ҹусдә әз бивәхти; 

Ә бим динҹиш мәсох сәхти. 

3038 

Ә дγл нγшдҝә ширәί дә𝔥әм, 

Ҝоф ни имбу әз соί рәгәм. 

3039 

Ҝурунд дирә нәхш туборә, 

Рәћм нә дорәш хоί  ХУДОрә! 

3040 

Әз Тиро бәхш бирә бәгдә, 

Инсонίәти ә гәд hәгг дә? 
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3041 

Томом нисдҝә әҝәр 𝔥γмγр, 

Рузhош нибу ә ранҝ кγмγр. 

3042 

Рγћ бәрдәнки ә суί 𝔥әбу, 

Хәҹәләтиш ә руί мәбу. 

3043 
Лов-тум бирә ә соί хошхош, 

Ә гәриш хәлг русвоί мәбош. 

3044 

Ә дγлдинҹи нә дарафда, 

Ховиш ә чум нитав рафда. 

3045 
Әз бим ҝирίә хурдәнки ов, 

Ә гәд пәίләш 𝔥әрс мидаров. 

3046 

Ҝәрдән дәвә тә дуз мибу, 

Фәгир буhош, гудуз нибу. 

3047 
Ники рихдҝәш әз ҝγмон гәсд, 

Ә хәрәби имид мәбәсд. 

3048 
Парс нә нγшдә ә сәр хоштγ, 

Әз ҝоф-ҝәләҹ ҝовлә бош тγ. 

3049 
Кәί согломә вориш мибу, 

Әхирсγзә шориш нибу. 

3050 

Пуч нә сохдә губор дәрдә, 

Әз ћγлг ћγршә ки фубәрдә? 
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                                       3051 

Әгγл ә сәр тә оморә, 

Суί мәвәҝи әз оворә. 

3052 

Сәрлуг 𝔥әίбә нә дәҝγрдә, 

Воίҝәί шәр𝔥әш ки вәҝγрдә? 

3053 
Дγлә ә сәнг нә чарундә, 

Ҹузлаί базу ки парундә? 

3054 
Әз дурҝуни тγндә хәбәр, 

Миҹәί губәш ә дγл мәбәр. 

3055 
Әри рафда ίә ҹигирәш, 

Воίҝә имбу hәр фәгирәш. 

3056 
Ҝуш нә дошдә кәләтәрә, 

Ә поί митаί тәлә зәрә. 

3057 
Гәзәб рихдҝә әз рәћм шону, 

Догhош ә ләрз миофдону. 

3058 

Гәзәбиҝә сәбәб вәћшγ, 

Әз дγ чумиш хун мәрәхшγ. 

3059 
Зиндәҝуни чәћ бирәнки, 

Фироhуниш нидγ тәнҝи. 

3060 
Һәггсγзиҝә әз поί тә сәр, 

Тγндлγ буhо ћγршәш фубәр. 
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3061 

Пишоί дордә нә ҝүрдә, 

Сәнгәш имбу дәҝүрдә. 

3062 

Чәшмиш дирә әгүлә, 

Нифри мәсох 𝔥әсүлә. 

3063 

Әри 𝔥әсәл кәрәлү, 

Биίо зүһи 𝔥әрәлү. 

3064 

Әз бәл ХУДО ҝүрдә сәхт, 

Хүшдәрә дан мозол-бәхт. 

3065 

Саданиҝә гәбилә, 

Гуί мисоху ίә ҝилә. 

3066 

Ҹун-ҹиҝәрлү хосдәҝор, 

Сәдиг имбу ә 𝔥әίб-𝔥ор. 

3067 

Дастанлүίә нәгүлһо 

Күч нибу әз әгүлһо. 

3068 

Кγк 𝔥әсүлә дошдәҝор, 

Зирәк имбу әз һәр кор. 

3069 

Ләгләгиίә ҝофһорә, 

Нибу ә ҝуш соф дорә. 

3070 

Муίһо сипи бириҝәш, 

Пири нирав чириҝәш. 
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3081 

Тә ловорә вәҝүрдә, 

Чумә нибу дәҝүрдә. 

3082 

Мүфтә дирә чинәрә, 

Сихмиш мәсох синәрә. 

3083 

Әз ҹоһили дәм зәрә, 

Пирә мәкүш ә 𝔥әрә. 

3084 

Әри офдә дү чорә, 

Әз дәдәί бош дүборә. 

3085 

Манҹар бофдә ҹунәрә, 

Ίихмиш мәсох хунәрә. 

3086 

Гувот дорә чунәрә, 

Шобош мәсох мунорә. 

3087 

Ә зомуни дарафда, 

Ә од нитаί варафда. 

3088 

Әри сәћиб дү 𝔥үмүр, 

Дүбо дәҝәс, дүбо мүр. 

3089 

Имид бирә ә 𝔥әсүл, 

Дуруп мәкор ә сәр дүл. 

3090 

Ә бим рачи домундә, 

Ә ранҝ нибу вомундә. 
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3091 

Сә𝔥әр ҝура кәширә, 

Дүмбә ниди кәчирә. 

3092 

Ранҝ әћволә парундә, 

Дүлә нивоί ҹарундә. 

3093 

Әз гоголһоί нишону, 

Гисмәт имбу нисону. 

3094 

Зүһүсдиҝәш сади бисд, 

Зибәр бәрдә ίә чи нисд. 

3095 

Әз сүрхиҝә боруί тү, 

Нурлу маров  доруίтү. 

3096 

Зарлүниҝә корһоί тү, 

Гәм нихуру 𝔥орһоίтү. 

3097 

Пусундиҝә пәхүрә, 

Дураз ниίли нәхүрә. 

3098 

Кордә тиҹлү бисдоҝә, 

Мићтоҹ нибу ә ίәҝә. 

3099 

Әри дүлә сухундә, 

Јәловә ки рухундә? 

3100 

Јопологә чумиҝә, 

Тор микәшү нур диҝә. 
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3101 

Гәтмәгәрүшүгә кор, 

Ҝүл овурдҝәш нидү бор. 

3102 

Әз дәдәjи куриҝә, 

Пәшму нибу нур диҝә. 

3103 

Дүнίоһ ҹәннәт - нуриҝә, 

Чү хәίр, әҝәр куриҝә. 

3104 

Әз дәдәίи бирә кур, 

Нәзникиίүш имбу дур. 

3105 

Лоли, кари дирәҝор 

Сүрхи, - әз кур бирәҝор. 

3106 

Бинәί бору шәфдиҝә, 

Бунуш имбу шасд тикә. 

3107 

Әлм 𝔥иломә нә хундә, 

Рузиҝоруш ә хун дә. 

3108 

Пирә 𝔥әдәт ҝүрүһо, 

Хуби зутә мүрүһо. 

3109 

Әз сәдиги мәрдиҝәш, 

Миίов үзҝә дәрдиҝәш. 

3110 

Ә кәс ҝүрүһо мүшдә, 

Биίо зәнү ә хүшдә. 
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3111 

Шәфтлү, гәсдлү мүрдәҝор, 

Ә суд ХУДО нибу шор. 

3112 

Ә күһнә нун ән гугуз, 

Иштоһ нидү чум гудуз. 

3113 

Ә бәдә чум ән сәҝи, 

Базуί түрә дән мәҝи. 

3114 

Офдоруткәш ә поί-дәс, 

Дүборә нибу һич кәс. 

3115 

Тәкәί гәтуг – сипини, 

Сиίә ҝуίиш – бидини. 

3116 

Дәс ίәкирә нә ҝүрдәш, 

Поί мидәнүт ә мүрдәш. 

3117 

Ә һомори ләнҝүсдә, 

Әз дүл нибу хәндүсдә. 

3118 

Әз шүгәмоί ноләίи, 

Хилос бирәш боләίи. 

3119 

Гәрә-гәтрәш буравһо, 

Хуби ә хок даравһо. 

3120 

Әз бәл ίәкиш нә ҝүрдәш, 

Шәрәфлү зиһ тә мүрдәш. 
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                                       3121 
Әз ίарашуг ән тәбиәт 

Бил ίә кәсәш нәбу гиίбәт. 

3122 
Бун вәнγhо ә сәр бору, 

Бирәί кәсә нишумору. 

3123 
Хәрә «момо» буhо hәр кәс 

Ә рγхшәндиш мидγ ћәвәс. 

3124 
Һәр кγнҹ-биҹог ән руί хори 

Әз рәћм ХУДО дирә шори. 

3125 
Әри биhәгг ән дәрдвәчи 

Әз ХУДО гәίр рәћмлγ әҹи? 

3126 
Кон зәћләрә бәрдә-бәрдә, 

Хунәш ә сәр ки вәбәрдә? 

3127 
Миҹәj ҹунә кәширәҝор, 

Момну ә гәсд вәћшиίә кор. 

3128 
Әз ношумо бихәбәрhо 

Ҹунә мәίлγт ә бим шәрhо. 

3129 
Тапдаланмиш ән зирпоίи; 

Ҹовониjуш - ә пир тоίи. 

3130 
Рγћә ә гәд тән нә дошдә, 

Әз гиίомәт ки вәҝошдә? 
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                                      3131 
Бул-булиндә hисдҝә hәрчγ, 

Сәлигәсγз 𝔥γмγр әрчγ? 

3132 

Ә бәзмуί ίор тә дарафда, 

Әз хγшдә ки вадарафда? 

3133 
Кәίки, дγшмә кγмγр тγни; 

Нимәлитә 𝔥γмγр чγни? 

3134 
Чумнәвәҝир бирә ҹиҝә, 

Ләзәтлγ ҝу, - лош ән чиҝә. 

3135 

Боҹә кукhо буί тә ҝγрдә, 

Әз бәбәhо руί вәҝγрдә. 

3136 
Тәрсәнҝоһә ҝγрдә хоши, 

Әз хәрәби тоҹ нибоши. 

3137 

Гәзәб диҝә әз туфшәнγ, 

Ә гәд говрәш имфушәнγ. 

3138 
Дγлә әри хомуш сохдә, 

Нәфсә нибу гизмиш хосдә. 

3139 
Корhоί дәсhо hәгглγниҝә, 

Хуб митани дәб чγниҝә. 

3140 
Ә пишоί чум зәћәр норә, 

Дγлә нибу сә𝔥әр дорә. 
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3141 
Вошҝунәво нγшдәниҝә, 

Ә гәд мәхлуг мәҝәшд ҹиҝә. 

3142 
Үзҝγм зәрә ә дәрίоh шор, 

Лγҝәί дорәш тиморлу дор. 

3143 
Әгγлмәндә дананhорә, 

Ә бәдә руз нибу норә. 

3144 
Гәзәб дγлә әри кγшдә, 

Ә пиίони нибу нγшдә. 

3145 
Әз ХУДОίи бәхш нә дирә, 

Ов никәрәш шәх нәс бирә. 

3146 
Тәлатγмә гутинәлγ 

Тәћсирәни әз бинәлγ. 

3147 
Синәмишә кор нә бирә, 

Ә чум γшγг нәс дәбирә. 

3148 
Гисмәтиҝәш hγзур хуни, 

Мәрдίәтирә чγ дурҝуни? 

3149 
Кишмиш-хирмов нә бисдоҝәш, 

Ҝиснәίирә әз ловош кәш. 

3150 
Ҹунсуз дирә ίә шох ҝγләш, 

Дәрмәдогун мәсох дγләш. 
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3151 

Хәлг хγшдәрә ХУДОί 𝔥илом, 

Ә гәhр нинγ ә суί Одом. 

3152 

Әри тубо дирәί әлчәг, 

Никә корhо виниш әнҹәг. 

3153 
Шидралγίә шәлә духдә, 

Ә фурм hγзγм нибу сухдә. 

3154 
Тиро хундә әз дин вәҹи, 

Ҝофә хуно – ширин әҹи? 

3155 
Кәίки, ә сәр хун варафди; 

Ә гәриш дγл ки дарафди? 

3156 
Лапаткәлγ зәрәнки бил, 

Согә ҹунәш чγ тартапил? 

3157 
Миродhорә сиргә зәрә, 

Тγтγр мәίил ҝушhоί сәрә. 

3158 
Миҹәί рачә әри дирә, 

Чумhо нитав шәри бирә. 

3159 
Ә ҹар дорә чумкγшдәрә, 

Русвоί мәсох нум хγшдәрә. 

3160 

Лов-лә𝔥әрә әри бәсдә, 

Воҹ овсара ки дәбәсдә? 
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3161 
Ә hәр хубиш нәфслγ дәмун, 

Әз чγр𝔥әтиш пәслγ мәмун. 

3162 

Әз чум пири палусдҝәш хун, 

Хов динҹирә - говрә мәхун. 

3163 
Јә балала сγврγсдәрәш, 

Әз дәбәhо дγрγстдә кәш. 

3164 
Ә шәрәвоз нисдҝә рафтар, 

Ҹγг низәнγ сәίәг кафтар. 

3165 
Јә шорә ҝоф нә шинирә, 

Ҝузәт мәсох пәсинирә. 

3166 
Кәί ләпәлγ согиш ниίов, 

Ләрзундәίә догиш миίов. 

3167 
Ә сәчҝуίә нубот бәди, 

Ҝоф дурҝурә гувот мәди. 

3168 

Ә 𝔥әрсәвоз кошдә чирә, 

Ә нәфсәвоз хош вәчирә. 

3169 
Гонун ХУДО дәҝә ә дγл, 

Ҝәрәк нибу ίәҝәί әгγл. 

3170 
Әри кγшдә гәзәб дәрдә, 

Јә чап овиш дγл вәбәрдә. 
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3171 
Әз тәфγргәί ίово - воίи, 

Ә гәсд ҹуниш ниίо поίи. 

3172 
Кәί ки, мозол бурмиш нибу, 

Сад ҹүр hиίләш гурмиш мибу. 

3173 
Кәί ίә кәлмә хушиш ниίов, 

Ә буз гилинҹ тушиш миίов. 

3174 
Новур ҝγрдҝә шәх-шәхәί ов, 

Боләлγίә салhош миίов. 

3175 
Чумә бәсдҝә нур васалиш, 

Ә фурм нәфәс мурав салиш. 

3176 
Тәίтә мундә зуhун – биҝоф, 

Орхоίинә зγhун биίоф. 

3177 
Пул-мол - дәвләт hисдҝә догиш, 

Ҝγвәнмиш бош ә ҹунсогиш. 

3178 
Әз шорә кор офдорәҝор, 

Руҝәруҝуш имбу ошкор. 

3179 
Рγћ парундҝәш гәмиш охмох, 

Ә тәгсиртγш нифрәтә сох. 

3180 
Вомундиҝәш hәрдән – hәрҝоί, 

Ә хәрәбә рәћhо нә поί. 
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3181 
Мγгәддәси - әбәдиhо, 

Ҝилов зәрә ә бәдиhо. 

3182 
Ә дγл дәhо мәтләбhорә, 

Ә буз шорвор нибу дорә. 

3183 
Әз никиhо рихә шори, 

Гул-гәнәтиш рγћә дори. 

3184 
Ә ләhьәhо офдорәҝор, 

Әз хубиhо моίору вор. 

3185 
Гәнәтлγίә гушлу дирә, 

Һәдәф нифри тушлу бирә. 

3186 
Үҝγд дорәί ән hәр бәбә, 

Ми𝔥идлγни ә фурм дәбә. 

3187 
Нәшуморә тәίтә бәрдә, 

Тићорут сох гобуг дәрдә. 

3188 
Әз ҝучлγίә бәћс ләпγрhо, 

Бәди миоίв – hозор ҹγрhо. 

3189 
Бγхтγ рихдҝә ә сәр кγчγ, 

Ә гγдрәтγш ҝуҹ мәпγчγ. 

3190 
Ҝикәрмишә нәхγлγрә - 

ХУДО митав әхирγрә. 
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3191 
Бисдориҝәш ίә биҹ, ίә ҝиҹ, 

Бичорәίә рәћиш мәвиҹ. 

3192 
Суί – гәрәнтγ hисдҝә әҝә; 

Дурә – зәћәр нисди бәҝә? 

3193 
Сγрх парусдҝәш әз тубоίтγш, 

Ҝγвәнмиш бош ә ХУДОίтγш. 

3194 
Тә синогә зу вәҝγрдә, 

ХУДО әз дәс митав ҝγрдә. 

3195 
Әз синәмиш пиш - овнәки, 

Ә фурм овчиш нишон мәҝи. 

3196 
Ҝәрдәниҝәш гиров зәмун; 

Ә зуhун хәлг ҝиров мәмун. 

3197 
Ә сәр базу нә зәрә тох, 

Осдугурәш гирмиш мәсох. 

3198 
Ҝоф дорәтҝәш – сγрхиίә тәшд, 

Әз зулум ίод, ίослу мәҝәшд. 

3199 
Кәлә-чγклә hисдҝәш дәндγ, 

Дордәш ίә ҹγр биίо зәндγ. 

3200 
Әз ошпалу нә палусдә, 

Дод ћәлимә нибу ҹусдә. 
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3201 
Әри чорәί –лγҝγί лохи, 

Әнҹәг рәћми биίо сохи. 

3202 
Ә  хγрт-пγртγ зәрәнки тох, 

Ә фурм дγшмәш тәhгир мәсох. 

3203 
Поί бγнγhо әз hәд дини, 

Тә𝔥риф ХУДО - әбәдини! 

3204 
Чум гисгонҹә hич нә духдә, 

Әз гәзәбиш имбу сухдә. 

3205 
Ә мγрдәίи ән гиίомәт, 

Ҝузәтлγни hәм хуб, hәм бәд. 

3206 
И дγнίоhә тәίтә зәндә, 

Нә мγрг бири, нә ίә бәндә. 

3207 
Әз хошлγίә ћәрәкәтhо, 

Ә рәћ миоίв хәрә бәдhо. 

3208 
Әзәмәтлγ буhо ҹγрhьәт, 

Огоί сәри - әри гγрбәт. 

3209 
Әзир гәзәб домундәҝор, 

Киш бисдоҝә нивγнγ шор. 

3210 

Кәίки, 𝔥әҹәл - әгрәб мибу, 

Ҝиринҹә сәр ә дәб нибу. 
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3211 
Сәдиг мундә ә пишә, 

Чорәлγ бош hәмишә. 

3212 

Чалмаί 𝔥орә вәҝγрдә, 

Әз лγҹγί кәс ки ҝγрдә? 

3213 
Әз бићоли ћγрш зәрә, 

𝔥әнкор мәсох хγшдәрә. 

3214 
Нәфслγ hисдҝәш фоίдәлγ, 

Ә дур нирав поίдәлγ. 

3215 

Аташ дγлә тә ҝγшдә, 

Локо мәзән ә хγшдә. 

3216 
Гәләт дирә ћовурә, 

Нишон нидγт новурә. 

3217 

Кәί әз хγшдәш миләрзγ, 

Ә ίә ләмбәш нивәрзγ. 

3218 
Мозол нисдҝә сәрбәрәћ, 

Әз дәрдисор чγ ћәрмәћ? 

3219 
Әри офдә бәхт тγрә, 

Әз гәрбол кәш вәхт тγрә. 

3220 
Гиров сохдә поί-дәсә, 

Әз рәћ ХУДО чγ пәсә? 
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3221 
Әз муҹуҹи ободhош, 

Ми𝔥идлγ бош – шоботhош. 

3222 

Гәίтонә нә сухундә, 

𝔥әрс шә𝔥әмә рухундә? 

3223 

Имидсγзә зиндәҝун, 

Пучи - ә бим дин зәкун. 

3224 
Әри сәрсон ҝәшдәҝор, 

Фәткәлγни бәш дәћор. 

3225 

Әри дузә рәћ чорә, 

Шәвг ән чумиш рγћ дорә. 

3226 
Ә сәхтә гувотәвоз, 

Ширин ниίов hәр овоз. 

3227 

Гувот поίә нә кγшдә, 

Ә чорзани ки нγшдә? 

3228 
Ҹγл зәрәнки ә гәд хов, 

Сокунәрә чγ гәндов? 

3229 
Ҝоф нә рихдҝә әз садан, 

Силисчирәш дәрдлγ тан. 

3230 
Тәћсирәнки воίәhош, 

Батмиш имбу моίәhош. 
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3231 
Моләлγрә тә кγшдә, 

Пустәш мәкән әз хγшдә. 

3232 

Би𝔥и-би𝔥и возирә, 

Лγт ки hишдә гозирә? 

3233 
Сәрсон дирә ҹәћтлγрә, 

Тәслих мәсох – шәфтлγрә. 

3234 
Бор нә дорә - дор бәдин, 

Фантазиίа кор мәвин. 

3235 
Әри мγшкγл гәзәби, 

Фасон сохдәш ίә дәби. 

3236 
Хосдәниҝә hә лово, 

Ә фәгир чγ ћәлово? 

3237 
Ләмпәί дәси нә ҝγрдә, 

Чоләрә ки дәҝγрдә? 

3238 
Әри хγрдә сәрдәҝи, 

Ә дәс бәίбут мәвәҝи. 

3239 
Мәмзγриҝә ίә хәләф, 

Әз биҹиίγш чγ тәләф? 

3240 
Һә поίисдҝәш ә сәр рәћ, 

Әз бомбулиш чγ ћәрмәћ? 
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3241 
Дәҝәшдәнки биморлу, 

Дәвриш мурав биҝорлу. 

3242 
Ҝушдсγз буhо ләгәрhо – 

Хγшҝи ә фурм ҹәгәрhо. 

3243 
Әз хәспушә кор дирә, 

Дγл нитану шор бирә. 

3244 
Әз бәдлγίә хушунә, 

Ниίо муну нушунә. 

3245 
Ә бим фасон шәрҹуни, 

Ләί-луί хурдәш әрчγни? 

3246 
Вәпичирә ә ћәчә, 

Ә фурм ҝудил мәвәҹә. 

3247 
Ә суί хγрдә апарат, 

Чап-чап мәзән ә малад. 

3248 
Чγларз парчоh – тәхтлγни; 

Гилгилирәш вәхтγни. 

3249 
Үшγгмәндә кор-борә, 

Бәҝәм имбу 𝔥ор дорә? 

3250 
Битәнәшумолγhош  

Ҹури ә фурм әлγhош. 
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3251 
Кәί ә сәр дәрд гәмиш нибу, 

Һороί-ћәшил кәмиш мибу. 

3252 
Нәвә-нишрә нәдирә мәрд, 

Кγнд ниίобу бәдиίә дәрд. 

3253 
Әри әз чум нә офдорә, 

Әз зир сәнгиш биίоф чорә. 

3254 
Хәми зәрә ә сγрхә тәшд, 

Әз тәмизи локо мәҝәшд. 

3255 
Ҝофә сохдә софлу – шобош, 

Әри hәр кор инсофлу бош. 

3256 

Әри дорә суί 𝔥әсәли, 

Һәр миҹәрә ίә 𝔥әмәли. 

3257 

Инсоф дγлә вир сохдәҝор, 

Ә чум ХУДО чγ хосдәҝор? 

3258 
Шәнлγ мундә әз поί бәди, 

Имид дγлә ә зоί мәди. 

3259 
Әз кγкиҝә паҹирәί тох, 

Бим виҹдонәш рихринҹ мәсох. 

3260 
Нәфс хγшдәрә бурҹлу дирә, 

Хостәί дәдәί ҝуҹлу бирә. 

 

 

                 427           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3261 
Әз дγл хәбәр нә дорә, 

Мγһбәтлγрә чγ чорә? 

3262 
Һәр зомониш, hәр вәхтиш, 

Очмиш нибу дәр бәхтиш. 

3263 
Ә дγл ҹиҝә нисдиҝә, 

Әз бим мγhбәт чγ сикә? 

3264 
Ә рәћ мундҝәш чумhоίтγ, 

Ҹур ниίо бу тумhоί тγ. 

3265 

Дәрд-кәдәриш ә 𝔥илом, 

Руί вәҝγрди әз Одом. 

3266 
Ки ә дγлγ пәхир дә, 

Дγшмән бирә әхирдә. 

3267 
Һовун дирә - мисирә, 

Бәхтиш митав хисирә. 

3268 
Нун-мγнγкә шиширә, 

Пәрт нисохут – киширә. 

3269 
Әз амбари дәрди-сәр, 

Мγрдлγ имбу зәрди шәр. 

3270 
Дγрγст хәбәр нә бирә, 

Ә дγл човгун дәбирә. 
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3271 
Әз дәдәίhоί ән вәҹиш, 

Ширин нибу hич ίә чиш. 

3272 
Тә вәћш бирә тори - кин, 

Әзи 𝔥илом шори вин. 

3273 
Кәίки, дәр дγл очуги, 

Данки, чумhош ошуги. 

3274 
Тә мәhрибон, тә хошит, 

Ә дγ-ίәки тән бошит. 

3275 
Хилос бирә әз кәдәр, 

Кинә ә дγл мәдәбәр. 

3276 
Гәләт сохдә шәринәш, 

Хәрлγ мәзән –𝔥әринәш. 

3277 

Әз дәр хунә дарафда, 

Ә ҝγнҹ нибу варафда. 

3278 
Хәрәбиҝә hәр кору, 

Диίә чγтам сәр дору? 

3279 
Кәίки, рачи ίә мәнҝи, 

Чγ мγвγнγ әз тәнҝи? 

3280 
Хәрәί гәмә дәчирә, 

Дәрдиш митав кәширә. 
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3281 

Әз ошугhоί руί хори, 

Ә шори ки суί дори?! 

3282 
Ә вор бирә ҝγвәнмиш, 

Рγхшәнд мәсох ә мәнҝиш. 

3283 
Әз әшг Мәҹнун нә Ләίли, 

Ҝофhо имбу hә хәίли. 

3284 
Ә гәд дәвләт зиhисдә, 

Фикир мәсох – дивисдә. 

3285 
Мγhбәт ән ίор нә бирә, 

Кор шоhирә ки дирә? 

3286 

Торик бирәί ән 𝔥γмγр, 

Суί мизәнγ ә кγмγр. 

3287 
Туфонбәндә дγлhорә 

Нибу ә буз бγл норә. 

3288 
Ә дγләсти дәмундә, 

Ә надан ки вәмундә.? 

3289 
Муίә дγ бәнд нә бофдә, 

Миҹәί рачә ки офдә? 

3290 
Руί вәҝγрдә әз Одом, 

Әри ки мунд и 𝔥илом? 
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3291 
Кәί рγћволуш соф нибу, 

Әз чи хурдәш ҝоф мибу? 

3292 
Дγлγ торик буhорә, 

Үшγгмәнди ки дорә? 

3293 
Әз ләг-ләгә ҝоф-ҝәләҹ, 

Ҝγрдә ниίов соф ә вәҹ. 

3294 
Дурә дγhо пиләтәш, 

Ҝәрми дорә кифләтәш. 

3295 

Әри бәсдә лә𝔥әhо, 

Ҝәрәк нибу ләгәhо. 

3296 
Әз ҝоф мундә бирази, 

Ә миродиш нираси. 

3297 
Кифләт кәлә бирәнки, 

Дγлиш никәшγ тәнҝи. 

3298 
«Мә ән тγнγм!» - ҝуфдирә, 

Дуз нисоху – шәфтирә. 

3299 
Әгγл нисдҝә ә тоху, 

Нәрмә зуhун чγ соху? 

3300 
Нушу дорә иҝидә, 

Гирмиш мәсох имидә. 
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3301 
Мозол шәндҝә кγклγίә тох, 

Кор хәлвәтәш шәклγ мәсох. 

3302 
Тә сироίи ҝоф нә бирә, 

Бор воίҝәрә соф ки дирә? 

3303 
Ә бәхтәвоз әз ҹоί – дурлу, 

Ни импоίут руί-бәруίлу. 

3304 
Дәдәί мозол ә тум дәҝә, 

Дγнjохәндγст ә чум бәҝә? 

3305 
Тә сад ҹиро ћәвәсиш hисд, 

Үзҝә мγhбәт ҝәрәкиш нисд. 

3306 
Ә дγ рәћи пәртлγ мундә, 

Гисмәтә ки шәртлγ хундә? 

3307 
Ә сәр ән ҝγл пар нә зәрә, 

Поί мәдәни ә дог, дәрә. 

3308 
Воhнә ҝγрдә зимустурә, 

Килит мәзән дәр бустурә. 

3309 
Кәί әз васал хәбәр ниίов, 

Хγшҝә ләмбәш ә ίор миίов. 

3310 
Тә паҹирә әз ҹироίи, 

Әз әшг-мγһбәт чγ сироίи? 
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3311 
Зиндәҝуни нисдҝәш ә хош, 

Ә гәм-гγссәш лоίиг мәбош. 

3312 
Рәћ дузирә hомор дәшән, 

Ҝофhоί дγләш әз ίор мәшән. 

3313 
Вәҝγрдә ћол дидәрҝинәш, 

Зинҹир мәзән ә сәр синәш. 

3314 
Гилиг тγрә сохдиҝә вир, 

Пәшмуίәтиш hич нибу дир. 

3315 

Әз дәс 𝔥әрγс рундә сәсә, 

Нифри мәсох духдәр кәсә. 

3316 
Бγсҝә хуно кәίки товуст; 

Ҝурнә ҝофә ки вотовуст? 

3317 
Чәрхундиҝәш мγhрәhорә, 

Дурәί гәίлон сγврә дорә. 

3318 
Ә суд дивон залумίәти, 

Шәрә әз hәгг парун гәти. 

3319 

Нәр ә тә𝔥риф кәίки мәрзγ, 

Әз пуф зәрәш дог ниләрзγ. 

3320 
Рγћ бәрдәнкиш губорә ҹоί, 

Ә хәлвәтиш ХУДОрә хоί. 
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3321 
Хори ХУДО әз зәвәр, 

Үшγг хурдә - ћәзтәhәр. 

3322 
Данусмәндә талантәш, 

Боҹиίγрә талан кәш. 

3323 
Зәћәрбәндә зуhунhош, 

Сәбәб бирә ә хунhош. 

3324 
Нә домундә ә хγшдә, 

Нәфс ίәловә ки кγшдә? 

3325 
Хиίәh зәрә дәрдhорә, 

Ки тәрсундә мәрдhорә? 

3326 
Тәлћ бирәнки хов нәдан, 

Рәћ имидәш тов мәдан. 

3327 
Нә пичирә ә рәћтγ, 

Гудуз нибу тәмәћтγ. 

3328 
Ҝәрдәнгирлγ зиhисдә, 

Шә𝔥әмлγ ки ҝирисдә? 

3329 
Ә дγл мәтләб нә дәҝә, 

Инсон нибу әз ҝәдә. 

3330 
Ә чи хурдәί – чиҝәрәк, 

Рγхшәнд сохдә чγ ҝәрәк? 
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3331 
Рәћ офдәнки ә бәхтәвоз, 

Гәмиш мурав ә вәхтәвоз. 

3332 
Соворәлγ нә ҝирисдәш, 

Ки бәхш мγдγ сади бисдәш? 

3333 
Әри чумиш нә вохурдә, 

Түндә 𝔥әрсәш киhо хурдә? 

3334 
Боришмишә ҹәнҝ нә бирә, 

Офтош ә бим мәнҝ дәбирә. 

3335 

Бγтγн 𝔥γмγр тәки дирә, 

Дү дγл чγтам ίәки бирә? 

3336 
Дәрίоh дирә әз дәг Тирош, 

Ҝумонлу бош ә hәгг ҝирош. 

3337 

Чум тә дирә булундирә, 

Јγк гисмәтиш ҝурунд бирә. 

3338 
Әз ћәсрәт ίор сухдә-сухдә, 

Кγлә ә хок ки фурухдә? 

3339 
Хәтолγίә кор нә бирә, 

Ә дγл дγшмә шор дәбирә? 

3340 
Јорә әίор овурдәнки, 

Нәштәр мγίнγ обур тәнҝи. 
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3341 
Рач ћәjорә нә дошдә, 

Комини руί ә хош дә? 

3342 
Әз бγхтγhоί бичорә, 

Гәм хурирә чγ чорә? 

3343 
Ә кәф дәс тγ нә дәҝә, 

Бәхш нивини әз ҝәдә. 

3344 
Әз буг дорәί ҝәрмә-хош, 

Нәданлγίә сәр мәбош. 

3345 
Әри гисмәт нәри - бәхт, 

Ә тартапил дәри – вәхт. 

3346 
Әри шоhвор ән ҹару, 

Ҝуҹиш әз дог импару. 

3347 
Әри ә хош оморәш, 

Синәмиш сох доморәш. 

3348 
Нәс хундәҝә дγлтγрәш, 

Импаҹуну ҝγл тγрәш. 

3349 
Воруш hово нә рихдә, 

Хориш чатирә вихдә. 

3350 
Ҹγг зәриҝәш сәрә-сәр, 

Косиб мәбош – дәрә-дәр. 
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3351 
Имкон офдә лап ίә дәнәш, 

Ә и дәврон ниίоί ҝәнәш. 

3352 
Меhрибонә хостәίирә, 

Ә чум имбу хоштә дирә. 

3353 
Әз ҝγл хγшдә әшг нә дирә, 

Ә гәриш хәлг – гәшгә бирә. 

3354 
Ә кәф пәнҹә нә зәрә мих, 

Ә фурм зәлγ хунә мәрих. 

3355 
Сәр-сәриίә ворвориhош – 

Ҹузлә бәрдә әз шориhош. 

3356 
Сәс-кγί сохдҝәш ә гәриш хәлг, 

Нитав бирә кәдәриш гәрг. 

3357 
Кәί ки, ίорәш ћәвәс мибу, 

Чумhоί тγрәш әвәз нибу. 

3358 
Сокит рихдә ворушhорә, 

Хγшдән ХУДО хомуш дорә. 

3359 
Хори кәлә бәбәhорә, 

Ә ίод нибу дәбә дорә. 

3360 
Шγгәм - ҝиснә нә бирәнки, 

Әз ίор имбу әнҹәг – тәнҝи. 

 

 

               437          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3361 
Әз лов вишә дур бирә вәхт, 

Ә гәчориш мисоху ҹәћт. 

3362 
Фикир дорә ћәзлγ hәр боί, 

Хәлг Вәтәнә 𝔥әзизлγ хоί. 

3363 

Әз 𝔥әмәлhоί 𝔥әрәгәҹи, 

Дγлхγрдирә чорә әҹи? 

3364 
Ҝиснәίирә сәбәб дирә, 

Дγлиш митав битоб бирә. 

3365 

Ә сад фикир шәрик дәҝәш, 

Ә чум имид торик мәкәш. 

3366 
Ләпәсγзγ ән пучә ҝоф, 

Јә локоίи ә вәҹ инсоф. 

3367 

Чγн асдараί чәрхә 𝔥әсму, 

Товушлу бош ә рәћ – ћәзму. 

3368 

Хосдәниҝәш әз дγл-ҹуни, 

Ә мγлк кәдәр нәбу муни. 

3369 
Кәί туз hәггә покундәни, 

ХУДО дәриш вокундәни. 

3370 

Гәриш дγлγ нисдҝәш вәди, 

Мγhбәт тγрә әз дәс мәди. 

 

 

               438            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3371 
Дурҝун әри ћәвәс дирә, 

Дγ-дγдγίи «чор» нәс бирә? 

3372 

Тә әз душоб - 𝔥әсәл вихдә, 

Әз гәләтиш 𝔥әрсhо рихдә. 

3373 

Нурлуниҝә зиндәҝуни, 

Ниίо ә гәд кин дәмуни. 

3374 
Сәвҝиниҝә миҹәί hәрчγ, 

Хосдәҝорә тәркиш әрчγ? 

3375 

Кәί ә зуhун ҝофиш ниίов, 

Бәҝәм ә чум ховиш миίов? 

3376 
Кәί сад ҹγрә нифриш мибу, 

Ίә кәлмәίγ сγрхиш нибу. 

3377 

Гәдγшлγίә хориhорә, 

Әнҹәг ХУДО –  𝔥ори дорә. 

3378 

Танусдәнкиш хγшҝи – зобу, 

Хурдә нуниш нуш биίо бу. 

3379 
Дγләхури сохдҝәш - вошҝу, 

Хилоскортγш ХУДО бошҝу. 

3380 

Ә тирозу нә донорә, 

Шәләί кәсә ки вонорә? 
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3381 
Човгуниҝә коh нәфәсγ, 

Тон ниҝγрγ тәлhоί сәсγ. 

3382 
Дустә hишдҝә әз нун нә ов, 

Дурәловуш зу мәдиров. 

3383 
Факт бәсдәнки чум ловгорә, 

Әз зуhунуш нибу чорә. 

3384 
Сәр сурдорә нә вокундә, 

Чγлк хәторә ки покундә? 

3385 
Виҹдон – сабур тәίтә вихдә, 

Зуhун – лә𝔥нәт митав рихдә. 

3386 
ћγрмәт одтγ ә сәр вошҝу, 

Әз 𝔥әсмуhош зәвәр бошҝу. 

3387 

Тәмизкорhо әз туз буру, 

Ә лоҝониш поί мушуру. 

3388 
Саίлhо нисдҝә никидору, 

Әз сәрһош ов миҝирору. 

3389 
Кобоб дирә сәћиб дәрдә, 

Зиндә-зиндә ки фубәрдә? 

3390 
Әгγлбәндлγ диҝәш сәрә, 

Пишбонгулиш ноhог зәрә. 
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3391 
Вәхт ҝирошдҝәш ίовош-ίовош, 

Әp рәћм ХУДО сабурлу бош. 

3392 
Кәләί бγтγн γлкәhорә, 

ХУДО митав чγклә норә. 

3393 
Мγћкәмлγίә әбәдилик, 

Ә сәр дузи поίисдә тик. 

3394 
Гγдрәтлγίә корhо дирә, 

Митав сәћиб 𝔥орhо бирә. 

3395 
Дәсочуги бурбундәҝор, 

Фәгирhорә поί мγдγ – шор. 

3396 
Гәзәб ән руз вокундҝә чум, 

ХУДО әнҹәг мисоху тум. 

3397 

Бимә𝔥лγмә сәс шинирә, 

Гудуз мәсох нәфс кинирә. 

3398 
Ә домундә тәнҝиίә руз, 

Ҝәрдән дәвә ни имбу дуз. 

3399 
Имид рихдҝә әз Тироίиш, 

ХУДО мγдγ тә сироίиш. 

3400 

Гәдәрсγзә сабурhорә - 

Имбу дошдә ә бим чорә. 
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3401 

Худотәрси ә руί 𝔥илом, 

Јәдиҝори әз дәвр Одом. 

3402 

Һәм мγгәддәс, hәми зәћмлγ, 

Јарашуги әри рәћмлγ. 

3403 
Кәί ћәримәί пули ниίов, 

Ә хунәίγш були миίов. 

3404 
Зәћм хγшдәрә гучлу дирә, 

Имид бәдhо пучлу бирә. 

3405 
Һәгг рихдәнки әз чум шону, 

Дγшмәш ә поί миίофдону. 

3406 
Әз булог чум рихдҝә хәтош, 

Ә бәдә руз гәлхәндлγ бош. 

3407 
Ә ҝәрдәнтγ кәί вәhишди; 

Кγк 𝔥әсγлә гувотиш ди. 

3408 
Шәш зувунә ҝоф сохуhош, 

Әз ћγкм ХУДО миίов ә хош. 

3409 
Мәнликирә шәндә ә бод, 

Тарафкәши мәсох ә ίод. 

3410 
Гуίлумәндә тәрҝи дирә, 

Ә гәриби нәр ки бирә? 
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3411 
Һәдәрәмлγ дγл сухундә; 

Ә сәр митаί кγл рухундә. 

3412 
Гәрушугә корhо дирә, 

Имбу гурбуί ворhо бирә. 

3413 
Зиίод сохдә дәрди-сәрә, 

Сәгәт мәди – гәрдибәрә. 

3414 
Ә әнҝγшдтγ вәҹәвундә; 

Нун дуhорә ки 𝔥овундә? 

3415 
Сγст бисдоҝәш ворә-ворә, 

Бушә хәндә бор нәс дорә. 

3416 
Домундәнки ә гәд тәнҝи, 

Дγл имбәрγ дә𝔥воί ҹәнҝи. 

3417 

Тә хәзмуни куфдә дәрәш, 

Әз гәрбол кәш - әгγл сәрәш. 

3418 

Тә әнҝγшдә 𝔥әнҹ вәҝγрдә, 

Зу ҝәрәки 𝔥әίбә ҝγрдә. 

3419 
Сәргуз мундҝәш ә тәhәр гог, 

Руί нә бурбун ә бодолог. 

3420 

Әз биинсоф тә ћол дирә, 

Зир поί митав сәр чол бирә. 
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3421 
Гәриш дγлә тγнд губәрдә, 

Рγхшәндирә ки фубәрдә? 

3422 
Кәί ки, синә бәлгәмлγни; 

Ҝәрм ћәлимиш мәлћәмлγни. 

3423 
Вомундәнки ә дәс гизмиш, 

Сиίә нуниш мибу – кишмиш. 

3424 
Нәҝγрдәнки ҝоф ән дγлә, 

Лићә мәхун – соф әгγлә. 

3425 
Тоҹә ћγрмәт нә дирәҝор, 

Чγп нивγнγ әз бирәҝор. 

3426 
Хушә руίә нә бурбундә, 

Нә дан, мозол ә хурҹун дә. 

3427 
Инҹимиши буhо ҹиҝә, 

Нәвсиш имбу тикә-тикә. 

3428 
Сәронҹоми корә дирә, 

Фикир 𝔥орлу чорә бирә. 

3429 
Гγҹ зәрәнки ә локоί хун, 

Гәзәб ћγршә hинәр мәхун. 

3430 
Тә нәбирә корhо зобу, 

Бирорбәхши тән биίо бу. 
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3431 
Зән хосдәнки – hәлγсти, 

Дәрд ән дγлγш палусти? 

3432 
Әз әшгиҝә чуму ћир, 

Урә диίә чγ әхир? 

3433 
Бәләдчиhо нә бирә; 

Әз ҹәнҝ хоши ки дирә? 

3434 
Әри кәчәл буhо сәр, 

Сурог ҝузҝирә мәбәр. 

3435 
Әз ковнәί дγл hисдҝә сәхт, 

Шәкиш мәсох, нисдҝә бәхт. 

3436 
Әз чәнд ҝилә оморә, 

Ә кук чарун – доморә. 

3437 
Дγл сәћибhоί духдәрә, 

Һәрбоί нибу ҹγх зәрә. 

3438 
Әз сәр сохдә гунширә, 

Тәћно мәху нун-чирә. 

3439 
Әз хотурәί ән воίҝу, 

Јәзугитγш биίовҝу. 

3440 
Тәίтә ошкор бирә ҝоф, 

Дγләш нитаί дирә соф. 
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3441 
Кγhнә лоҝон ән ћомум, 

Нибу әри тәћно нум. 

3442 
Мар расиҝә ә лγҹγ, 

Ә ҝәрдәниш мәпγчγ. 

3443 
Әз вамасhоί ән гәбәр, 

Мγрдәҝорә чγ хәбәр? 

3444 
Бирор – ћовур нисдиҝә, 

Биίо вәхсγ әз ҹиҝә? 

3445 
Вәнҹγрγтҝәш чγн пәни, 

Ә нун гунши чум мәни. 

3446 
Соги дγлә нә ҝγрдә, 

Ләзәт нибу вәҝγрдә. 

3447 
Әз гәлизә зиhисдә, 

Нә сада хоί, нә - бисдә. 

3448 

Тә әз чуму рихдә 𝔥әрс, 

Әз торики дγлγш тәрс. 

3449 
Ә човгунә руз бәди, 

Дуст биίо бу дуз - вәди. 

3450 
Голиндиҝәш дγгәдә, 

Имид мәбәсд ә ҝәдә. 
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3451 
Чγк-чонәлγ буhо кор, 

Бәhәр нидγ чγн чинор. 

3452 
Әз рихшәнди вәхγшдә, 

Ошуг мәбош ә хγшдә. 

3453 
Дәрди-сәрә нә кγшдә, 

Дог мизәни ә хγшдә. 

3454 
Тә кәмәрә нә куфи, 

Хурдә чирәш мокуфи. 

3455 
Соги нисдҝә ίә кәмбиш, 

Ә дәвләт чγ ҝγвәнмиш? 

3456 
Әз бим хурдә, вокундә 

Тар чумә ки покундә? 

3457 
Дирә бәгдә әлчәги, 

Мумуну дәб – гәчәги. 

3458 
Зиhисдиҝәш чγн овом, 

Ләзәт вәҝи әз 𝔥илом. 

3459 
Нә сохдиҝәш ίә бо мәшг, 

Лол ниίо бу зувун әшг. 

3460 

Бисдориҝәш әҝәр дог, 

Ә хәлг мәίо бодолог. 
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3461 

Ә рәћ шәфтлγίә кор-бор 

Јә миҹәш ә дγл мәдор. 

3462 
Нәрасирә ҝоволу, 

Нитав бирә - hоволу. 

3463 

Туршов бирә әз хәсдhо, 

Тушлу мәмун ә гәсдhо. 

3464 
Әри мозол тәмәћиш, 

Очмиш имбу сәбәћиш. 

3465 
Хγшдәнхоhиҝә әнҹәг, 

Јә хәίр ниίов әз әлчәг. 

3466 
Саίлов бәрдҝә бун тγрәш, 

Зу хилос сох ҹунтγрәш. 

3467 
Васал – ҝәрми нә хурдә, 

Ҝγлhош нитав вокурдә. 

3468 
Имид норә ә инсоф, 

Фурмиш мәбош ә бим ҝоф. 

3469 
Голмоголә ҹәћтиҝәш, 

Әри мозол тәћди кәш. 

3470 
Әз буләhоί – hәдәхун, 

Ә рихшәнди мәдәмун. 
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3471 
Гәhриίә кор нә дирә, 

Сәрсон шγвәр ки бирә? 

3472 
Нә омоҝә ә чум – хош, 

Дγлнәхоhә чγ томош? 

3473 
Воhнә ҝγрдә ίә ҝофә, 

Ә вор мәди инсофә. 

3474 

Духдәр –𝔥әрγс тә бирә, 

Ә сәр гәрбол вәбирә. 

3475 
Ә гоhимә дγл ҝиро, 

Рγћә әз ҹун чγ ҹиро? 

3476 
Әри дошдә ћγрмәтә, 

Уҹуз мәҝи мγhбәтә. 

3477 
Руз ҝирошдҝә hәдәрлγ, 

Гәмиш миίов – кәдәрлγ. 

3478 
Хубә чи-чәм нә хурдә, 

Ә зиндәjи ә гур дә. 

3479 
Пирсирәнки ћол кәсә, 

Јослу мәдор ћәвәсә. 

3480 

Јә тәфә𝔥әт нә дорә, 

Корә мәвин дγборә. 
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3481 
Әҝәр вәрдиш – hәрчγни, 

Диίә дәрдиш әрчγни? 

3482 
Вәҹә - ә бим нә ҝγрдә, 

Хәторә ки дәҝγрдә? 

3483 
Нγшдә бәгдә ә гумор, 

Хушә рузә мәшумор. 

3484 
Нәс дирәҝә тγндирә, 

Митаί ә гәм кγнд бирә. 

3485 
Варавундә хγшдәрә, 

Әз рачи ки ћγрш зәрә? 

3486 
Сирдоглγίә дγлhорә 

Нивоί, ә фурм кγл норә. 

3487 
Руί вәҝγрдә әз дәблγ, 

Дәҝиш мәбош – хәрәблγ. 

3488 
Шәвә ә руз чарундә, 

Хов чумә ки парундә? 

3489 
Бимγћтоҹә кор дирә, 

Әз дγл нибу шор бирә. 

3490 
Тәίтә офдә никә рәћ, 

Ә сәнгәлуг чγ тәмәћ? 
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3491 
Соί мигдору нәбуhо 

Дәрд овурдә зәбуhо. 

3492 
Гәришмәтил буhо кор, 

Сәбәб нибу ә бим шор. 

3493 
Јә тәнкәшә вәҝγрдәш, 

Чорәлγни чγн әдәш. 

3494 
Тә нәзәнγ лγҝγί лох, 

Гәзәб дγлә тиhи сох. 

3495 
Хγрд нәбирә ћәчәί ҹун, 

Дγлә ә сәнг мәчарун. 

3496 
Поίисдәίҝә ә сәр ҝоф, 

Бәхтлγ имбу дәр инсоф. 

3497 
Әз дәрд – болә вәчирә, 

Согирә ки дәчирә? 

3498 
Хәм-хәίолә гунширәш, 

Һәрдән-бирдән ә бим кәш. 

3499 
Әри офдә дузҝирә, 

Томошә сох ҝузҝирә. 

3500 
Ә ихтилот нә нγшдә, 

Ә тәхт нибу вәнγшдә. 
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3501 
Әз дγлбәнди битов хосдә, 

Бәхтә рәддиш митав сохдә. 

3502 
Хостә дγлhо гәм нә дирә, 

Һәр вәхт ә сәр дәм вәбирә. 

3503 
Һәр кәлмәрә чәрх нисохут; 

Ә дустәвоз фәхр мисохут. 

3504 
Тә тәћсирә ҝоф ихтилот, 

Һәр кәлмәрә ҝу, ћитиίот. 

3505 
Кәί инсонә кәдәр мибу, 

𝔥әзиίәтәш гәдәр нибу. 

3506 
Шәк сохдиҝә әз бивәхтиш, 

Очмиш имбу ίә руз бәхтиш. 

3507 
Әз бирәίи чум нисдҝәш тух, 

Чун асдараш парлγ мәсух. 

3508 
Рәћмибәриш кәί никәши, 

Тартапиләш тγ микәши. 

3509 
Сәрәдорди нә ҝирошдә, 

Тәмәћ пәсә нәс воҝошдә. 

3510 
Бургов кәпәк хуруhо ҝов, 

Мγћтоҹ нибу ә хγшҝ ҝиίов. 
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3511 
ХУДОίиҝә - никидору, 

Бәдчум әз ίон миҝирору. 

3512 
Шорһоj чумhо нә бирә вәхт, 

Дγлhош  ә тәрс дәбирә сәхт. 

3513 
Әри мундә ә гәм тобу, 

Ширинә ҝоф кәм ниίо бу. 

3514 
Пәшму hишдә ҹусдәҝорә, 

Булә шор ди дустә - ίорә. 

3515 
Кәί әз фәрзәнд – мәрдиш нибу, 

Әз дог ҝурунд дәрдиш имбу. 

3516 
Әз дор бәди тубо чирә, 

Ҝγлә руίиш зу паҹирә. 

3517 
Дорhо бәhәр овурдә вәхт, 

Богбон гәίмог ҝγрдә әз ҹәћт. 

3518 
Хуну ширин нисдҝә әҝәр, 

Чγ мисоху 𝔥әсәл, шәкәр? 

3519 
Дγлшориίә инсонhорә, 

Хγшдән ХУДО имкон дорә. 

3520 
Ә мәтләб дγл нә расирә, 

Гисмәтә ки вәрасирә? 
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3521 
Әз лγҹγί әшг тә нәхш норә, 

Пәшмунирә ки бәхш дорә? 

3522 
Сәрсон hисдҝәш кимиhошу, 

Дәрд мγhбәтә ки никәшγ? 

3523 
Шинирә сәс ошугhорә, 

Хунәш шорлγ γшγг дорә. 

3524 
Зиндәҝуни хуб нә бирә, 

Ә дγл сәр вәхт губ дәбирә. 

3525 
Гәhри буhо пәртә хуно, 

Бил ә рәћтγ шәр нә муно. 

3526 
Дγнjоһә рач хосдәҝорhо 

Софи әз ҹә𝔥м сохдә корhо. 

3527 
Гәришиҝә ә шәр hәр кор, 

Чумhо чγтам ниίору тор? 

3528 
Ә рәћ мундә чумhоί ίорә, 

Руз пишнәвиш тор ки дорә? 

3529 
Чәнд гәлизә мγсибәтhо, 

Шәксγз рихдә әз дәс бәдhо. 

3530 
Хостәί ән дγл нәбуhо ίор, 

Әхи чγларз дәбу ә шор? 
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3531 
Зиндәҝунә тә пәс дирә, 

Ним-ноhогә кор нәс бирә. 

3532 
Кәί ки, фикир – зәћәр ҹуни, 

Мә𝔥ни хундәш ίә дәрмуни. 

3533 
Рәћм ХУДОрә хубмиш дирә, 

Лово әз лов гупмиш бирә. 

3534 
Тә ҹыҹ шәндә тазаί бәди, 

Әхир корәш ә заί мәди. 

3535 
Һә ки, имид митав мγрдә, 

Әз дәс бәхтиш нитав ҝγрдә. 

3536 
Мәлћәмиҝә ҝәрми тәнγ, 

Ә hәгг дузиш сәр мизәнγ. 

3537 
Нә омоҝәш сәр-дγм ә хош, 

Ә тәбиәт шәрлγ мәбош. 

3538 
Әз аташа мәсәлhоί кәс, 

Ҹγх низәнγ 𝔥әсәлhоί нәфс. 

3539 
Кур - чәнгәдә бисдоҝәш шәр, 

Ҝәнәш ҹәгли мәкәш ә сәр. 

3540 
Хурдәниҝәш нун ән ҹγίи, 

Тә кγч бирәш биίо зγhи. 
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3541 
Әгγл мувәћ hисдҝәш ә хош, 

Әз чум дγлиш пәћни мәбош. 

3542 
Әз фикирhоί ән кγшә-кγш, 

Ҝәрдәнгирлγ сәргуз мәнγш. 

3543 
Хомлу мундә әз хошә-хош, 

Тә𝔥рифмәндә ћомбол мәбош. 

3544 
Туфлγбәндә пәшму бирә, 

Имбу шәндә хәспуширә. 

3545 
Чутҝә зәрә соί мигдорә, 

Мәрд ә 𝔥әрә сәдиг норә. 

3546 
Рихриҹәлγ сохдә дәрдә, 

Саташәлγ моч ки бәрдә? 

3547 

Сәрбәрәћи корә дирә, 

Мәћлγ митаί борә чирә. 

3548 

Обурмәндә 𝔥әсγлдорhо 

Бәхши әри 𝔥әрγс шорhо. 

3549 
Әз бићоли шәклγίә ҹун, 

Бићәрмәћә тәклγ мәмун. 

3550 
Тәмбићhорә ҹусдә бимбуш, 

Асдамәндлγ дәбәр ә ҝуш. 
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3551 
Әз дорунә фикири тγ, 

Вәћш ни имбу фәгиритγ. 

3552 

Ҹофокәшә булә дорә, 

Шәләίγрә ки водорә? 

3553 

Моίәлγίә гәзонҹлγhо, 

Фурсиш мγдγ ә боҹлγhо. 

3554 
Дәрвозәί дуст нисдҝә очуг, 

Ә сγфрәίγш мәбош ошуг. 

3555 
Ҝурни ҝофә нә пәίмундә, 

Хγшдәрә - хәр митаί хундә. 

3556 
Зиһимбәндә гәноҹоглγ, 

Әз дγл нитав бирә доглγ. 

3557 
Пәћни бирә ә хγр чәмән, 

Ә кор ћәрмәћ пәхγр мәшән. 

3558 
Ә зир судум шәлә-кγләш, 

Ә ҹар мәди ҹураί дγләш. 

3559 

Ловhоί лә𝔥ә зәҝә килит, 

Ҝофә әз сәр сохит хирит. 

3560 
Әри ҹγфтә гул ћәшори, 

Гувот дорә пул 𝔥ошири. 
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3561 
Әз ворсγзи тәнҝи сохдә, 

Ә шәртәвоз зән ки хосдә? 

3562 
Шорә әз чум вәдәшәндә, 

Ә руί хγшдә ки туф  шәндә? 

3563 
Бәхтә-бәхтлγ тә руз дирә, 

Мγфтәхуриш гудуз бирә. 

3564 
Мәшгуләтә кор нә бирә, 

Ә руз дә𝔥әм нәс дәбирә. 

3565 
Бәћсә-бәћслγ буhо корhо, 

Тәк-тук мундә әз hозорhо. 

3566 
Ә бим мозол, ә хотур бәхт 

Үшγг чумә мәбәр hич вәхт. 

3567 
Кәί номусә мәрд никәшγ, 

Би𝔥әнкориш дәрд микәшγ.. 

3568 
Зәћм дирәнки әз hәр гудуз, 

Сәћибсγзә чγ хубә руз? 

3569 
Дәсγ ә хун тә дәбирә, 

Һич гирмизиш нитав бирә. 

3570 
Вор рихдәнки әз имидγ, 

Һәләмәhәл дәсиш нидγ. 
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3571 
Нун тә хурдә әз тәшт губи, 

Ҝиснә мундә диίәш хуби. 

3572 
Сурр әгγлә тәίтә офдә, 

Сурр 𝔥иломә киhо бофдә? 

3573 
Аташ ХУДО ίәлов дирә, 

Вишәhош лγт митав бирә. 

3574 
Хәрәбә дγл ниίәтлγhо 

Мγмрγ әз әшг гиίрәтлγhо. 

3575 
Инсоф нәфсә нә пәίмундә, 

Гәрор хәлгә тәкәί хундә? 

3576 
Гәсд ворихдҝә әз коhнәίγш, 

Дәрд мγрγхγ әз воhнәίγш. 

3577 

Ҝγрдә 𝔥әсәл пәтәк-пәтәк, 

Ҝоф мисоху пәлтәк-пәлтәк. 

3578 
Дγл сухдәнки ә доруhош, 

Дурә моров ә буруhош. 

3579 
Фурс дорәнки ә суί пәләнҝ, 

Ҝуллә рихдә ә руί нәhәнҝ. 

3580 
Ҝоф чарусдҝә ә ҹәгҹәгәш, 

Тәнҝи мәкәш ίә дәгдәгәш. 
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3581 
Кәί ХУДОлу ә hәгг мирав, 

Јә дәгдәгәш нәhог нирав. 

3582 
Фурмиш бирә ә шәр – субук, 

Сәр мәвәни ә сәр кутук. 

3583 
Әз дуролов ән ҝәзинә, 

Пәшмулурә чγ пәсинә? 

3584 

Әз хәтолγш дирә шәр𝔥ов, 

Хилос нитаί бирә hәрдов. 

3585 
Пар зәрәнки ҝәбәί гәргγш, 

Шәр моίору дәбәί вәрдγш. 

3586 
Ә чум бәдлγ ҝγрдә тирәш, 

Дунә мәхун – хγрдәкирәш. 

3587 
Тә варасда думон ҹәнҝә, 

Ки никәшγ ҝумон мәнҝә? 

3588 
Вәћш бисдоҝәш әз шәк мәрдγм, 

Нәр ниҝуίу: «Әз тәрс-зәрдγм.» 

3589 
Әри дорә ҹунә илhом, 

Офтоjини – чорәί  𝔥илом. 

3590 
Ә ίә брура нәхуί ән мәрд, 

Һич нивәрзγ базуί нәмәрд. 
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3591 
ХУДОмәндә тики норә, 

Әри ҹуһур ники дорә. 

3592 

Ранҝ парундә әз 𝔥ор шивән, 

Кγчмγширә әз ίор мәшән. 

3593 
Зулмәтиҝәш сиίә фәндγ; 

Дγшмә әз дγл ниίо хәндγ. 

3594 
Гәләтлγίә ҹәћтә дирә, 

Хунлу мибу ләхтә бирә. 

3595 
Әз чγк-чәноί ән зәћмиhош, 

Чат мизәнγ чән рәћмиhош. 

3596 

Әри  𝔥әләм Јәршолоίим, 

ХУДОмәндлγ биίо поίим. 

3597 

Фәм сохдәнки әз 𝔥ор тини, 

Әдәб-әркән хубә чини. 

3598 

Һәгг-ћисобә ҝγндә зәрә, 

Ә кор мәίор ћγндәвәрә. 

3599 
Һәр назлγίә сәлигәлγш, 

Нидәмуну ә бим пәлγш. 

3600 

Ә бим хуби буҝә тәмәћ, 

Рүћ мәҝири әз нур сәбәћ. 
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3601 

Ҹусдә 𝔥әjбһоj мәндәίирә, 

Зиίод мәсох хәндәίирә. 

3602 

Әз ҹγр-бәҹγр ҝоф шәндәhо, 

Тәслих бирә руί зәнчәhо. 

3603 
Чумәрәћи хосдәҝорә, 

Нибу ә буз шоhвор дорә. 

3604 
Рγћ парусдҝәш әз гәләткәш, 

Әз 𝔥әмәлтγш хәҹәләт кәш. 

3605 

Әз ҹγх зәрәί ән биҹә ҝиҹ, 

Ә ίодовоз чγ пичә-пич? 

3606 
Әз тоорих гәдимбәндhо, 

Мәћрγм бирә - ίәтим зәндhо. 

3607 

Нәнуίхунә гәмлγ дирә, 

Сә𝔥әр хурдәш дәмлγ бирә. 

3608 

Ҝофhоί дγлә вәдәкγрдә, 

Гушә парлγ «ҝәдә» ҝγрдә? 

3609 
Чип-чиҝиҝә сурог хоши, 

Субукмәндлγ ниίо боши. 

3610 

Әз сад ҹиро тоҹә имкон, 

Ҝирίәлγни әхир инсон. 
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3611 
Ә гәдγшә мәскән хори, 

Әз ХУДОίи сәр-тән шори. 

3612 

Әри «бә𝔥ә - вәчә» инсон, 

Сγрхиш имбу пучә имкон. 

3613 
Нәштәрлγίә ҝоф шинирә, 

Ә ίор биίор соф динирә. 

3614 
Шәв-руз әри Јәршоләίим, 

Ҝовләίирәш биίо хоίим! 

3615 
Ә мγлкәдар чарусдиҝәш, 

Әз сәр 𝔥они ҹару мәкәш. 

3616 
Әри хотур ән бигәдγр, 

Ә зир фәткә ки зәрә хγр? 

3617 

Вәрф рихдәнки тә ноф тикиш, 

Бугоз миίов әз хиникиш. 

3618 
Ә гәтрәίә ҹәзорәвоз, 

Хундә мә𝔥ни нидγ овоз. 

3619 
Тәрбиίәдор дананиҝә, 

Мәћтәл мумну hәр ки диҝә. 

3620 

Зиίод хостә тәмәћтγрә, 

Биод мәсох мувәћтγрә. 
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3621 
Гирлигонә чγләконлу, 

Кγчмиш бирә кγләдонлу. 

3622 
Миҹәί дγлγ тә гәм дирә, 

Чәрми ҝомиш ә дәм бирә. 

3623 
Ҝофә әри шох ҝуфдирә, 

Ҝилов мәзән лох шәфтирә. 

3624 
Ә чум кәсhо нисдҝәш вәди, 

Ићтиборәш әз дәс мәди. 

3625 
Тәίтә чумhо товлу дирә, 

Әз Тиро дур нибу бирә. 

3626 
Әз гилигтγ ҝγрдәнγткәш, 

Гәίгуhорә әз γҝγд кәш. 

3627 
Кәί әз губи дур нимуни, 

Әз ҹәзониш ҹурр мимуни. 

3628 
Хубә ҝофә ҝуш нә дошдә, 

Ә богчәίγ ки дор кошдә? 

3629 
Шоhирбәндлγ нә зγhγсдә, 

Ә ҝуҹәвоз ки нγвγсдә? 

3630 
Тәмбәлирә - сабур хундә, 

Зә𝔥ифмәнди ки бурбундә? 
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3631 
Хосдәίәти ән сад гәди; 

Әз чум нә руί бошҝу вәди. 

3632 
Хосдәхундә рγћ нә дорә, 

Әри ћолтγш ниίов чорә. 

3633 
Әз тәфγргәί гәтиίәтиш, 

Дәглγ рихдә 𝔥әрсhоί бәдиш. 

3634 
Дγл хγшдәрәш фурмундәҝор, 

Нәшдәр зәрә ә ҹун нә 𝔥ор. 

3635 

Рихдә-рихдә дәгhоί ән бун, 

Ә вәћш миоίв дәгмәί ән ҹун. 

3636 
Әз соворә - хинҹлγί вошҝу, 

Рафдә рәћтγш динҹлγ бошҝу. 

3637 

Пар зәрәнки әз чәћәни, 

Хушә руίә чγ пәћәни? 

3638 
Ә дәб дәҝәш – сиίә воίу, 

Ә чол нәзник ниίо поίу. 

3639 
Кин ворухдҝәш әз ћγҹәткор, 

Дәс растирәш әз хәто дор. 

3640 
Әз гәлпиҝәш ҹәлби ίобу, 

Кәлләί дγшмәш ћәл биίо бу. 
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3641 
Әз ҹустәί ίор hәдәр дирә, 

Софίәтирәш гәдәр бирә. 

3642 
Парс рихдәнки әз соф нәдан, 

Пәсә-пишоί ән ҝофә дан. 

3643 
Ихтилотә сохдҝәш кутәћ, 

Кәм ни имбу дурази рәћ. 

3644 
Ә бим чорә нисдҝә тәдбир, 

Софίәтиhош имбу – тәкбир. 

3645 
Руҝәруҝә мәнәмhорә, 

Ә ҝофәвоз нибу чорә. 

3646 
Әз бәдиҝә ίә ләгәмиш, 

Һич нидобу ίә дә𝔥әмиш. 

3647 
Ҝәвγлсγзә чи хурдәнки, 

Әћвол согиш мγдγ тәнҝи. 

3648 
ћолбоҹлγίә нәфс нә бирә, 

Ә кор дә𝔥әм нәс дәбирә. 

3649 
Әри дошдә рγћтоҹирәш, 

Ниίо кәши мγћтоҹирәш. 

3650 
Ә зулумә човгун бәдиш, 

Хәίрлγ бошҝу әгибәтиш. 
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3651 

Јә 𝔥әдәтәш әри дошдә, 

Кγчмишиhо нәс воҝошдә. 

3652 

Ә муίhоί сәр офдоҝәш дән, 

Имидhорәш гәрбол мәзән. 

3653 
Ә сурр ХУДО рәћ нә офдә, 

Дәрмуί ҹунә нитаί бофдә. 

3654 

Мә𝔥әнолγ нисдҝә фикир, 

Лов нихәндγ – нә зу, нә дир. 

3655 

Ә чумәвоз дәниширә, 

Ә дγләвоз гәм кәширә? 

3656 
Дәрдәҹәри дγhо корhо, 

Гәлпи әри гәзәбдорhо. 

3657 

Гәнәт зәрә ћәсрәтиҝәш, 

Гәίгубәнди поίhорә кәш. 

3658 

Әз ҝоф ћәсбошолум би𝔥ор, 

Дурҝуниίγш ниίов ә ίор. 

3659 
Рачә хәләф – сурхибәнди, 

Шәрә әз сәр кγрси шәнди. 

3660 

Үлγҝ бәхтә дәчарундә, 

Зәћләί зәнә ки парундә? 
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3661 
Әз бәдиhоί ән дγлтәнҝи, 

Бәсдә миίоί - әнҝγлhәнҝи. 

3662 
Әз тәлћиhоί хәбәрсγзи, 

Кумәксγзhош – кәмәрсγзи. 

3663 

Ҝоф 𝔥әсγлә сохдҝә фурмиш, 

Вәчәί хәрә чγ андурмиш? 

3664 
Ә зир гопоз домундәҝор, 

Хов ән чумәш нәс рундә шор. 

3665 
Домундиҝә ә дәс ҝәдә, 

Тик нипоίи әз дγгәдә. 

3666 
Корә диҝә мувәћлγтә, 

Хәтош имбу кутәћлγтә. 

3667 
Нәҝирошдҝә әҝәр ҝофтγ, 

Тәћс мγҝγрγ шәкәр софтγ. 

3668 
Ә зир гәрги ҝәрмә hово, 

Ә дγл мәбош сәхт ћәлово 

3669 

Гитлγниҝәш нәфс – hәнәҝи, 

Әз согломиш дәс мәвәҝи. 

3670 

Зиб-зиндәлγ нә бирәҝор, 

Нимәлитлγ винирә кор. 
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3671 
Хәлг нә рафдҝә әз ίә рәћ, 

Тγш вәдәшән әз тәмәћ. 

3672 
Әри хунәί дγлдинҹи,  

Говрә бошҝу ә минҹи. 

3673 
Тәίтә ҝγрдә дәсдәчуш, 

Ҹәлдлγ митаί ҝәшдә хуш. 

3674 
Бәхт омоҝә әз пәсиш, 

Рәћсо мәди әз дәсиш. 

3675 
Аташ тәнә пәίмундә, 

Гγздγрмәрә кәί рундә? 

3676 
Хәмилγίә ҝγндәҝир – 

Әз нун тәнγни вәҝир. 

3677 
Әри дирә - хγдγрә, 

Гәίгулу дор – хγсγрә. 

3678 
Сокит зγhо – асдалγ, 

Пир ни имбу әз салγ. 

3679 

Зә𝔥ифиҝә әҝәр дγл, 

Мγрдәίирәш чγ мγшкγл. 

3680 

Нидир сохдә 𝔥әҹәлә, 

Ҹун ки хосдә әз ҹәлә? 
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3681 

Ҝәвүл ХУДО хосдиҝә, 

Дог миҹүмү әз ҹиҝә. 

3682 

Сиркәлүίә гәбилә, 

Чат мизәнү ίә ҝилә. 

3683 

Әз дүширә ҝәрмә ов, 

Буг думонлү мәдиров. 

3684 

Диргилиҝә - кәләтә, 

Гәдәр нибу гәләтә. 

3685 

Түнд нисдиҝә истивут, 

ћәлол имбу лап ίә пут. 

3686 

Гип – гирмизи бисдоҝәш, 

Ә 𝔥ориίү гул мәкәш. 

3687 

Әгүл дәҝә ә мувәћ, 

Гәм нихуру рућ – рүвәћ. 

3688 

Офдорәнки сәрҝуллу, 

Чум имбәсдү - нәргуллу. 

3689 

Әри шобот шә𝔥әмдор, 

Тирош имбу дә𝔥әмдор. 

3690 

ХУДОлүίә бәһәмлү, 

Әз рәћ нибу хүрд-хәмлү. 
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3691 

Әри һүнәр бурбундә, 

Хәлгә нибу фурмундә. 

3692 

Һәки, сәћиб руί нидү, 

Сәҝиш ә ҝүрҝ суί мидү. 

3693 

Әз зәћмлүίә ίә сә𝔥әт, 

Рәћмиш мурав әз 𝔥әдәт. 

3694 

Ә нәфс шороб мимуну, 

Ә ћәίр суриш ни муну. 

3695 

Диргиллүίә нифрәтлү, 

Нитав бирә - кифләтлү. 

3696 

Ә сәр ίәһәр тә нүшдә, 

Боворим бош ә хүшдә. 

3697 

Әз ҝуфәрә - ҝушиһо, 

Бәхт моίору хушиһо. 

3698 

Дарафдаίҝә ә 𝔥әрә, 

Ә чум мәзән сә𝔥әрә. 

3699 

Ә дәдәί ҝуш нә дүһо, 

Нә руз вино, нә зүһо. 

3700 

Гичәлүίә дүлиҝә, 

Киләћ мәнү ки диҝә. 
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3701 

Шәр дарафдҝә ә кору, 

Ә сәр дуруп микору. 

3702 

Әз сәнг чәмүсдҝә кору, 

Бор ничини әз дору. 

3703 

Миҹәί ҝүзәл ә гәд дүл, 

Миҹәί 𝔥әсәл ә гәд ҝүл. 

3704 

Гәίчи зәрә тохә-тох, 

Ә бәнд муίһо гәсд мәсох. 

3705 

Гилинҹ, хәнҹәл вәҝүрдә, 

Хокә нибу дәҝүрдә. 

3706 

Нум хүшдәрә нәр хундә, 

Нибу һүнәр бурбундә. 

3707 

Ҹуһур доги  пакиҝә, 

Әз ҝоф ‘’тати’’ чү тикә? 

3708 

Рәћ ХУДОрә нә дирә, 

Бәндәί 𝔥илом ки бирә? 

3709 

Һә ки, кәрәί ниһрә һисд, 

Әри 𝔥әҹәл сүврә нисд. 

3710 

Гурдәләмиш сохдә зу, 

Дог мәвәни ә базу. 
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3711 

Әз дәс бәдә гәм- кәдәр, 

Лап һозор бош әл-һәзәр. 

3712 

Боҹ бәрдәнки әз ћиллә, 

Дуриш нибу ә силлә. 

3713 

ћүрмәт нисдҝә ә кәлә, 

Миίофдону ә ҹәлә. 

3714 

Диҝәш 𝔥әсәл лов-лә𝔥ә, 

Ширин нибу хов бә𝔥ә. 

3715 

Әз сүрхиҝәш уҝәίһо, 

Гисмәт муно ә кәίһо. 

3716 

Әз лүҝиίә хоίәһо, 

Ә дур мундә воίәһо. 

3717 

Һәр уҝәίә зән-зорә, 

Лүҝиίә суί нәс дорә. 

3718 

Рури-бури буррәҝор, 

Нә 𝔥әίб митав, нәки 𝔥ор. 

3719 

Күшдәмолә бирәҝор, 

Шор нибу әз дирә кор. 

3720 

Парслү дирә һовунә, 

Мәзән ә руί 𝔥овунә. 
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3721 

Әз ҝәрм аташ офтоίи, 

Гәбәр мәбош сәр поίи. 

3722 

Ширинә ίор зәҝә пар, 

Ширә хуно ә дуг чар. 

3723 

Хәрҹ сохдиҝә 𝔥үмүрә, 

Јос мәҝγрγ бүҝүрә. 

3724 

Әз бәл оһил зу ҝүрдә, 

Сәбәб нисдҝә ки мүрдә? 

3725 

Кәί нәћсирә нихоίу, 

Вәхт ХУДОрә михоίу. 

3726 

Бовор сохдә ә дүшмә, 

Тәћно мара ә күшмә. 

3727 

Бәдлүниҝә хосиίәт, 

Гәриб имбу хошиίәт. 

3728 

Ҝоф сохдәҝә бим-буши, 

Јогин сәрjүш говгуши. 

3729 

Руί вәҝүрдҝә әз күчүк, 

Хилос нибу әз чүк-чүк. 

3730 

Пучундәнки сәр кәсә, 

Ә хун мидәнү дәсә. 
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3731 

Шириниҝәш бәһәр 𝔥әнҝ, 

Һүҹум мәкәш чүн пәләнҝ. 

3732 

Мәлћәмиҝәш сәс бугоз, 

Азан мәкәш әз дугоз. 

3733 

Шарлатана 𝔥әίиләш, 

ХУДО дорә мәίиләш. 

3734 

Гомпә-говол бирәҝор, 

Әгибәтәш миίлү хор. 

3735 

Говолчиίү нә бирә, 

Кәjф мә𝔥нирә ки дирә? 

3736 

Устадиҝә зурначи, 

Ҹарлү имбу – нуртоҹи. 

3737 

Бићолини ҝуфдирә, 

Шәклγ мәвин духдирә. 

3738 

Чирә-чирә муίһорә,  

Бирач мүίлүт руίһорә. 

3739 

Бирор имид – сабури, 

Биҝор иҝид – обури. 

3740 

Әз дәс милләт ҝүрдәίи, 

Ә нәфс ҹәннәт – мүрдәίи. 
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3741 

Кәί ки, мозол пүшҝлү мибу, 

Нәфәс ίориш хүшҝлү нибу. 

3742 

Сад ҹγр 𝔥әзоб кәширә вәхт, 

Хәҹәләти мивүнү бәхт. 

3743 

Ә кәләтә нисдҝә ћүрмәт, 

Әри сабур нибу гүрбәт. 

3744 

Әз гәләми бирә ҝәίмиш, 

Дә𝔥әм мидү бәһәр - ίәмиш. 

3745 

Әз ворушһоί думондори, 

Хүшҝ нимуну синәί хори. 

3746 

Мү𝔥үҹүзһо бирә ҹиҝә, 

Сәрсон мәбош дирә ҹиҝә. 

3747 

Ә хов дәрдлү диҝә ίорә, 

Әз вәћш бәгдә имбу чорә. 

3748 

Нәми чумә тә покундә, 

Гәмә ә чи ки докундә? 

3749 

Кәмәрә гуз ҝүрдә-ҝүрдә, 

Нәзник мурав руίә мүрдә. 

3750 

Хәһәр, бирор бирәнки ҹә𝔥м, 

Нивоҝосу чум бәдә зәћм. 
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3751 

Ә расирәί онҝур ҝиро, 

Тохә әз күк мәсох ҹиро. 

3752 

Поί зәриҝә ә софоһо, 

Бор нивини әз ҹофоһо. 

3753 

Болушсүзә лүћүчәҝә, 

Рәћәтиίү һисди бәҝә? 

3754 

Ләрзирәнки әз хиники, 

Дәрд мирүхү ә сәр ники. 

3755 

Дарафданки ә 𝔥әрәлуг, 

Хун нә чаро ә дуг нә буг. 

3756 

Варавундҝәш гошә, чумә, 

Пак доруҝу хошә нумә. 

3757 

Үшүг доҝәш бирдән шорә, 

Һәр асдара бәхт нәс дорә. 

3758 

Әҝәр 𝔥әсәл нидоҝә ҝүл, 

Ҝәнәш хошлу мимунд ә дүл. 

3759 

Һәрбоί дирә дорә чүн шох, 

Чумә ә 𝔥әрс хутә мәсох. 

3760 

Рүгәндоглү бирә-бирә, 

Үзҝә болә нибу дирә. 
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3761 

Кәίки дүнίо сәίрлү имбу, 

Әгибәтүш хәίрлү имбу. 

3762 

Гуллуг диҝә дор нә тәһәнҝ, 

Буί мошонут ә фурм нәһәнҝ. 

3763 

Ә ћол ән хәлг нә вәрзирә, 

Шори чумәш нитав дирә. 

3764 

Мүћкәм һисдҝәш палутдорһо, 

Ләпәсүзә  колут – борһо. 

3765 

Рихдә 𝔥әрсә ә фурм овшән, 

Мүрдәίирә мәхун – ховшән. 

3766 

Ә фурм рачә ҝүлһоί ҝүлшән, 

Бил дәдәίиш бошу – дүлшән. 

3767 

Хәндәί ловә дәчирәнки, 

Шәггә мәзән әз зирәнҝи. 

3768 

Фурогусдә әћвол ән чум, 

Ә ίосхунә имбу бәднум. 

3769 

Тәкә сарбә овурдәнки, 

Сабурлу бош әри тәнҝи. 

3770 

Дәдәί бофдҝә һәмәлһорә, 

Сүрхәш нитаί  ә тоί норә. 
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3771 

Дәрә-тәпә буһо рәћһо, 

Сурог нидү әз тәмәћһо. 

3772 

Хәрәбирә хоίуһо кәс, 

Әз ҹәннәтиш мимуну пәс. 

3773 

Дәрзәгири сохдә вә𝔥дә, 

Пиίончиίиш хосдә бәгдә. 

3774 

Әри бирә гул-гәрәвош, 

Ә гәд ховиш һич мәвинош. 

3775 

Думон гәнәт зәҝәш ίәвош, 

Дәҝиш имбу әвир һовош. 

3776 

Хәбәрбәрһо нә бисдоҝә, 

Чол мәдиров поίә ноҝә. 

3777 

Хурдә чирә нә вокуфдә, 

Ә дәб нисди – кәмәр куфдә. 

3778 

Һәр шә𝔥әмә сухундәҝор, 

Әз нум ХУДО имбошу шор. 

3779 

Шәфтлүниҝә гәрәзчиһо, 

Зир-зәвәри – тәрәз чиһо. 

3780 

Видов-видов вирихдәҝор, 

Әз сабурһо нәс вихдә шор. 
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                                                                             3781 

Ә дәб һишдә нүшдәрә, 

Кутов мәсох хүшдәрә. 

3782 

Ош нә дәҝәш ә ләгә, 

Нифри мәшән әз лә𝔥ә. 

3783 

Осдугусүз һисдиҝәш, 

Әз ҝоф зувун нисд ҹиҝәш. 

3784 

Әз хәҹәләт дур мундә, 

Ә гәлп нивоί вомундә. 

3785 

Сәркушлүίә гунширә, 

Мәίил әз раҝ хун чирә. 

3786 

Ә ћәрмәћи бирәҝор, 

Ниίо дγздү ҹиро вор. 

3787 

Јә ћәрәмбәнд нә бирә, 

Бәҝәм нибу руз дирә? 

3788 

Ов-саίловә нә дирә, 

Орковониш дәб бирә. 

3789 

“Руз ә хәίр бу”, нә дорә, 

Әз әгибәт чү чорә? 

3790 

Һәггә ә дәб нивәίлү, 

Дүләш ә гәлп мидәίлү. 
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3791 

Хок хорирә нә рундә, 

Мә𝔥ни нунә ки хундә? 

3792 

Кәί ки, болә миίофи, 

Сәрбәрәћиш ниίофи. 

3793 

Гәнәт зәҝәш ә һово, 

Ләпә нидү һәр лово. 

3794 

Гәллүниҝә Сифирһо, 

ћәрим нибу ә сифро. 

3795 

Вораίисдҝә дог-дәрә, 

Јорлү миίни богчәрә. 

3796 

Чи дарафдҝә ә лә𝔥ә, 

Мәвәҝордун ә ләгә. 

3797 

Әз  нифриһоί хәрәлү, 

Биίо ҝәшди 𝔥әрәлү. 

3798 

Ә фурм парса һовунһо, 

Ҹун пусундә 𝔥овунһо. 

3799 

Ә дор нәћси варафда, 

Имбу ә гур дарафда. 

3800 

Әз согә ҝоф мәрдίәти, 

Нибу дирә дәрдίәти. 
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3801 

Согломиҝә ловоί тү, 

Нурлу имбу һовоί тү. 

3802 

Ҝуҹлуниҝә һомону, 

Зу марасү зомону. 

3803 

Гәрәтикон винирә, 

Ә кул мәшиш винирә. 

3804 

Ә ҹар ћүрши кәί мараί, 

Ә гилигүш нидараί. 

3805 

Бурруриҝә омунә, 

Нибу ћүрмәт ә хунә. 

3806 

Сәркәлләίә 𝔥овунлу, 

Парс миҝүрү һовунлу. 

3807 

Пысириҝә ίә дәндү, 

Тазара ки мизәндү? 

3808 

Әз амбара равусдә, 

Ә сәҝ нибу чарусдә. 

3809 

Әз бәрәкәт палусдә, 

Ә мәрҝ нибу чарусдә. 

3810 

Ләзәт доҝә чи лә𝔥ә, 

Виз низәнү чүн бә𝔥ә. 
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3811 

Фурогусдә чумһорә 

Фәрлү нибу нум дорә. 

3812 

Ә бићолә зомонтү, 

Ҹун мәҝүрү Амон тү. 

3813 

Јарашугә муί сәрә, 

Ә лов гәίчи ки зәрә? 

3814 

Хүрди дустә хосдәҝор, 

Имбу пәшмуί сохдә кор. 

3815 

Кәί ћүрмәтә микәшүт, 

Дара-бара никәшүт. 

3816 

Рури-бури сохдәҝор, 

Мәнjәтирәш мидү вор. 

3817 

Пур нә сохдә ләгәрә, 

Нивокунут лә𝔥әрә. 

3818 

Чү дәриҝә ә ләгә, 

Уни гисмәт ән лә𝔥ә. 

3819 

Тә руί зәрә никирә, 

Бил бәрү ов никәрә. 

3820 

Ниίрә нисдҝә ә 𝔥әрә, 

Нә дуг миίни, нә кәрә. 
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3821 

Сохдә бәгдә никирә, 

Ә хок мәди тикирә. 

3822 

Дәдәί ә дүл нә дәҝә, 

Ҝәдә нисди у бәҝә? 

3823 

Әз сәр сохдҝә хубирә, 

Дүл мүкуίу – ҝупирә. 

3824 

Нә дүширә ов чоίник, 

Буг ниваров ә ҹоί тик. 

3825 

Гилиг хәрә нә ҝүрдә, 

Нирав, күшдҝәш тә мүрдә. 

3826 

Әз бирасди ән лә𝔥ә, 

Моҹовунут чγн сәгә. 

3827 

Бићүрмәтә доморә, 

Ә пәмбә ки донорә? 

3828 

Ә дорун дүл дәбуһо, 

Нә сук имбу, нә буһо. 

3829 

Богбонлүίә бог-бусду, 

Хәзон нибу зимусту. 

3830 

Бинәлүίә нәсилһо, 

Дәм мәҝγрγт әз зилһо. 

 

 

             484 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3831 

Әри товуш дорәίи, 

Хәндәί ловуш чорәίи. 

3832 

Ҝиснә-тәшнә нә бирә, 

Сәр сифрорә ки дирә? 

3833 

Сәбәћ-сәбәћ бирә кор, 

Һәм бор мидү, һәми - шор. 

3834 

Әз оһили – бәбәίи, 

Догә мәҝу - тәпәίи. 

3835 

Хүшдәкүшлү бирәίҝәш, 

Пәшмунирәш ҹиро кәш. 

3836 

Хушбәхтирә хосдәнки, 

Ҝоф ниίо бу әз тәнҝи. 

3837 

Гәмлүниҝә дүл дәдәί, 

Әз 𝔥әрс моров ҝүл дәдәί. 

3838 

Лош нә дорә кәлмәрә, 

Јорә нидаί гәл зәрә. 

3839 

Әз шәггәлү хәндүһош, 

Үшүг миίнү дәндүһош. 

3840 

Әз зәћмоίә бәдчумиш, 

Ләпә нидү гәд тумиш. 
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3841 

Борлүниҝә әрәг тән, 

Мочлү имбу ίәрәг зән. 

3842 

Әри хубә шүвәрһо, 

Зәнһош имбу ҝүвһәрһо. 

3843 

Бәдбәхтиҝә ίә шүвәр, 

Түш диίә нә вәшүмәр. 

3844 

Рәћмәлүίә одоми, 

Мәҝу – пучә бодоми. 

3845 

Пәшмуниҝә һәмләдор, 

Ә сәр дәрдүш гәм мәίор. 

3846 

Нә равусдҝә ә фурм сәҝ, 

Нә хон имбу, нә ки бәҝ. 

3847 

Нә күшдиҝә нәфс түрә, 

Әз хүшдә дан тәрс түрә. 

3848 

Әз кәм бирәί әгүлһо, 

Губ мидаров ә дүлһо. 

3849 

Инсон нәдан нисдиҝә, 

Ҝүл миίору һәр ҹиҝә. 

3850 

Гәзонҹ сохдҝә хүшдәнү, 

Ә пучкуһош пүшҝ мәнү. 
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3851 

Сифир – Тиро нә ҝүрдә, 

Рәћмә нибу вәҝүрдә. 

3852 

Рәћ Тирорә нә рафда, 

Ә ҹәннәт ки дарафда? 

3853 

Видов-видов буравһо, 

Јоди әри – суравһо. 

3854 

Сундуглүίә вор диҝә, 

Дәҝиш нибу шор ҹиҝә. 

3855 

Рәћ ћәлолә офуһо, 

Нә сук имбу, нә буһо. 

3856 

Сәлигәίү нисдиҝә, 

Нә кор мүнίнү, нә ҹиҝә. 

3857 

Әз ҹычәί күк нә чирә, 

Ҝусбәнд митав – кәчирә. 

3858 

Хәм-хәίоллу нә бирә, 

Нибу ә дәрд дәбирә. 

3859 

Овә хуно дүширә, 

Дүрүст мәίил – күширә. 

3860 

Хәрәб бәрдә кор-борә, 

Кәсә нибу һор дорә. 
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3861 

Нә чарундҝә чумһорә, 

Сүрћов нивни гумһорә. 

3862 

Расә дураз һисдиҝәш, 

Әз зир чолә нәфсә кәш. 

3863 

Соломонлү мәстиҝәш, 

Әз чумшури нәфсә кәш. 

3864 

Һәрбоί пишоί нисону, 

Тәмиз имбу нишону. 

3865 

Вәҝүрдәнки мәсләћәт, 

Митаί зүһүсдә рәћәт. 

3866 

Ҹар зәҝә зимиләрзү, 

Әз ХУДО ки ни тәрсү? 

3867 

Давидлүίә чумшурһо, 

Локо мәнү ә нурһо. 

3868 

Ә сәр нәхү вонорә, 

Митаί ә гур донорә. 

3869 

Пишоҝири нә ҝүрдә, 

Гудуз имбу тә мүрдә. 

3870 

Ҝәшдә-ҝәшдә 𝔥әрәлү, 

Дәрдһош имбу хәрәлү. 
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3871 

Коврәлүίә чумһорә, 

Ки 𝔥әсмулу нум дорә? 

3872 

Нә тәрсундә сүфтәрә, 

Бургов мухри – күфтәрә. 

3873 

Һәрбоί чумһо хов мидү, 

Мәндәίирәш ов мидү. 

3874 

Руί бурбундә әз тини, 

Хәлг нисдиҝә, тү кини? 

3875 

Зәћләбәрә ћовурә, 

Һә вәћш миίлүт ховурә. 

3876 

Әз һәр сүрхә ҝоф Тиро, 

Сад чорәрә боф ҹиро. 

3877 

Гәлхәндиҝә мишинү, 

Сәс ХУДОрәш мишинү. 

3878 

Дүләпәсә нә бирә, 

Ә әшг нибу дәбирә. 

3879 

Хәҹәләти нә хурдә, 

Митаί ә дүл вохурдә. 

3880 

Пәтәклүίә хунәί 𝔥әнҝ, 

Зәрдәчуни ә суί мәнҝ. 
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3881 

Әз Мәрдәхәί нә Пурим, 

Нә ҹироίим, нә дурим. 

3882 

Хирмов хурдҝәш чүн ләмбә, 

Әз кун кәчи чү дүмбә? 

3883 

Һәрбоί хундә Тирорә, 

Боҹлу мүίни пирорә. 

3884 

Әз гәләтһо воҝошдә, 

Митаί 𝔥әдәтә дошдә. 

3885 

Асдараһоί шә𝔥әми, 

Әри шәвһош дә𝔥әми. 

3886 

Ә гәд Тиро мидараί, 

Ә гуч Синаί мивараί. 

3887 

Моч сохдиҝә Тирорә, 

Әз дүл мини биҝорә. 

3888 

Ә гәм доҝәш кук - доһом, 

ХУДОлү мунд Овроһом. 

3889 

Чәнд зән хосдҝәш Соломон, 

Әз суд ХУДОш чү ҝүмон? 

3890 

Әз ХУДОίә бәрдә - бәрд, 

Шорә ә дүл ки дәбәрд? 
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3891 

Ә сок чарусдҝә зәрдә, 

Гул-гәнәт мидү мәрдә. 

3892 

Чү ә гәзгу мидаров, 

Ә сәр сүфрәш зу маров. 

3893 

Кәί ки, дәсү вор мидү, 

Соίил-боίил шор нидү. 

3894 

Тә хүшдәрәш фурмундә, 

Митав әз хәлг дур мундә. 

3895 

Әри үшүг ән гәрди, 

Офтоίирә чү дәрди? 

3896 

Тә годорә вәҝүрдә, 

Рузҝор митав дәҝүрдә. 

3897 

ҸәЈмәт мундҝә бирази, 

Мәҝу – рушмәш дурази. 

3898 

Лап бисдоҝәш вәч-вәчи, 

Рихдә овәш ки вәчи? 

3899 

Кишмишә ίәм дәчирә, 

Дүмбә нидү кәчирә. 

3900 

Ә шор 𝔥әрүс оморә, 

Јә шоһ ҝуίит доморә. 
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3901 

Ә вокундәί сәр-тәниш, 

Ићтиборсүз мәдәниш. 

3902 

Ә ҝоф ән һәр ίәтәниш, 

Ордовиҹсүз мәдәниш. 

3903 

Иштоһорә хусундә, 

Руриш митаί пусундә. 

3904 

Әз зулмиҝә нүвүсдәш, 

Дә𝔥әм нидү зүһүсдәш. 

3905 

Руίә шушдҝә гәм туфи, 

Хурдәһорәш мокуфи. 

3906 

Ә ҹироί шәр мидараί, 

Диίә әз дәр нидараί. 

3907 

Һәки, ћисоб соф ниίов, 

Ә мүшдәвоз ҝоф миίов. 

3908 

Мувәћ ҝовә һә хурдәш, 

Әгүл ниίовтә мүрдәш. 

3909 

Хурдә-бәрдә нисдиҝәш, 

Нә шор миίни, нә ҹиҝәш. 

3910 

Зобу рихдҝә әз инсон, 

Нә рәћ мидү, нә имкон. 
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3911 

Пилигһоί чум тариҝә, 

Чү ћол, сүрхә зариҝә? 

3912 

Әз софә ҝоф ән зәћәр, 

Ә ҹоί мара һич мәћәл. 

3913 

Әз сәр хоίә вәхүшдә, 

Вәчәһорә ки күшдә? 

3914 

Балаί түрә михоίи, 

Диίә мүрдәш нихоίи. 

3915 

Ә гәтрәһо  офдорә,  

Нибу дурра бофдорә. 

3916 

Әри дәмлү хәндүстәш, 

Ә гәрбол кәш чәнд дустәш. 

3917 

Әри мүрдәί гәрдүни, 

Һәр инсонә дәрдүни.  

3918 

Пишоί дүлә вәбәрдә, 

Зу сувог зән һәр дәрдә. 

3919 

Һәрчүί шори һисдҝәш бул, 

Тиролү нүш ә стул. 

3920 

Ә хунәί дуст рафда вәхт, 

Һәм мозол бош, һәми - бәхт. 
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3921 

Әгибәтлү хәндүҝәш, 

Бирор имбу чәнд үҝәш. 

3922 

Зәћлә бәрдҝә дирәнки, 

Обурәш ди – зирәнҝи. 

3923 

Әз сиб чирәί ән ћово, 

Туболү бош ә лово. 

3924 

Тә вокундә гопурә, 

Әз гәрбол кәш обурә. 

3925 

Зомун нисдҝә ҹунсоги, 

Тобутиш ίә гундоги. 

3926 

Һово тәмиз нә бирә, 

Ҹун согирә ки дирә? 

3927 

Әри офто, ов нә нун, 

Гул- нүкәри ковнәί ҹун. 

3928 

Әз ίә 𝔥илом ән бофи, 

Чорәί мүрә ниίофи. 

3929 

Әз бәдлүίә гәίгуһо, 

Тов нивүнү гәзгуһо. 

3930 

Тәшнә-тәшнә миίрүхү, 

Ковнәί дүлүш мирүхү. 
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3931 

Тәмизирә мидору, 

Согломирә миίору. 

3932 

Ә рәћ Тиро боҹ имбу, 

Ә чум пирһо тоҹ имбу. 

3933 

Ә бог хәίол мидаров, 

Бор-бәһәрлү мадаров. 

3934 

Ә лов шорә хәндә кәш, 

Сог мидору ҹәндәҝәш. 

3935 

Нә бисдоҝә гозиһо, 

Ләзәт мидү возиһо. 

3936 

Әз 𝔥әдәти буһо кор, 

Бәһәр мидү ә фурм дор. 

3937 

Кәί милләтә мәрзуну, 

Бил хүшдәрәш нәр хуну. 

3938 

Тә кәί әз һәгг дур нибу, 

Ә чумһоίуш нур мибу. 

3939 

Биҹә Раби мибошу, 

Пүшҝ ҹәннәтиш нибошу. 

3940 

Рушә дураз сохдәҝор, 

Ниίо винү шәфтә кор. 
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3941 

Ә кәрҝолу дарафда, 

Ә софи ки варафда? 

3942 

Әз ҹүр-бәҹүр дүздиһо, 

Хубтәίи – бүмүздиһо. 

3943 

Тә руш бирә дим-дуллу, 

Тиро хунит бим-буллу. 

3944 

Әз ћәримә чи ләгә, 

Килит маров ә лә𝔥ә. 

3945 

Шиновундҝә хәбәрә, 

Тәк низәнү гәбәрә. 

3946 

Кәίки, дусту лүт имбу, 

Диίә вәдиш ни имбу. 

3947 

Винирә дорд тәлүрә, 

Зу мизәнү пәлүрә. 

3948 

Әз хониҝә гәфәсиш, 

Ҝәрәк нибу нәфәсиш. 

3949 

Дәһшәтә лум нә дирә, 

Хошхошә тум ки бирә? 

3950 

Гәләтә кор нә сохдә, 

Бәдћисоби ки хосдә? 
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3951 

Ләлә, холу – ҝуфдирә, 

Бәһәрә ки хуш чирә? 

3952 

Бим сабура тә бурра, 

Һим обурә ки дурра? 

3953 

Ә нәфс бәди зәрә тох, 

Ә зир чумиш фәм мәсох. 

3954 

Әри нуботә 𝔥әрсһо, 

Гисмәт нә бошҝу тәрсһо. 

3955 

Әз бићәлол ән бәхшү, 

Хурдәһорәш мәрәхшү. 

3956 

Шоһдог буһо мәрдиҝә, 

Нитав үзҝә дәрдиҝә. 

3957 

Ә гәзонҹһоί ән динҹи, 

Хун нирүхү ә минҹи. 

3958 

Тә әз минҹи шәр нирав, 

Ә кутукиш сәр маров. 

3959 

Дәсә тәмиз мивинү, 

Корәш гәлиз нивинү. 

3960 

Коһлиίәти нә ҝүрдә, 

Әз дәрд динҹи ки мүрдә? 
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3961 

Кәί ҹофолү миίору, 

Јә ләпәрәш мидору. 

3962 

Әз гисмәтһоί ән мүри, 

Јә дәндүрәш 𝔥үмүри. 

3963 

Корлу-борлу мирихи, 

Шорлу-𝔥орлү мивихи. 

3964 

Әри шә𝔥әм сухундә, 

Ҝофәш имбу ҹγхундә. 

3965 

Тиролүίә ганунһо, 

Дә𝔥әмлүни әз нунһо. 

3966 

Ә соί-ћисоб хәлг ҝиро, 

Ҹиро нибу – фәрг Тиро. 

3967 

Кәί офтолү мәнҝлүни, 

Ҹувур догиш – 𝔥әнҝлүни. 

3968 

Нәсдаҝә вәхт ән мүрә, 

Чәнд митани 𝔥үмүрә? 

3969 

Тәкәί корһо ә кәί мунд, 

Сабур дүлә ки пәίмунд? 

3970 

Үшүг чумһо нә сухдә, 

Јә русмурәш ки духдә? 
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3971 

Парслүниҝә һомуну, 

Ә ҝиснәίиш момуну. 

3972 

Әз бүлмәί тү чи бәрдә, 

Нибу гәмсүз дәбәрдә. 

3973 

Чәрмлүниҝә пусд руίу, 

Сипиш нибу сүфд муίу. 

3974 

Әз гирмизи бошуһо, 

ћәлол имбу ошу һо! 

3975 

Ә мәнҝ шәви вомундә, 

Нитаί ә шор домундә. 

3976 

Үшүг офто мүрдә вәхт, 

Асдарараш мәхун бәхт. 

3977 

Һәрбоί хәрәί гәм дирә, 

Хәндәш әдәί кәм бирә. 

3978 

Сәрбәһәмә кориҝә, 

Нибу үзҝә шориҝә. 

3979 

Әнзәллирә шәндәнки, 

Мүрдә-мундә ίә ләнҝи. 

3980 

Пишоί нәфсә нә ҝүрдә, 

Дәрдиш митаί вәҝүрдә. 
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3981 

Әз ҝуфәрә ҹумундә, 

Нәнуί бәгшәί чү мундә? 

3982 

Әз бинәлүίә корһо, 

Бәһәриш мидү дорһо. 

3983 

Гәίгуί хәһәр нә бирор, 

Кор нисоху ә би𝔥ор. 

3984 

Чуму торлу бисдоҝәш, 

Ә ҹиҝәί сүрх – мис мәкәш. 

3985 

Әри бићол бәдҝуни, 

Сүврүсдәрәш һәддүни. 

3986 

Әри воҹһоί дуз нәкәш, 

Дәрд сәбәћи рузә кәш. 

3987 

Сиίәлүίә шәвһорә, 

Нибу ә зәћм тоί норә. 

3988 

Ә мәнҝ ҝиро ҹовонһо, 

Һә мундәнүт ίовонһо! 

3989 

Әри мундә мәћшәвә, 

Виҹирәнүт мәнҝ шәвә. 

3990 

Хосдәхундә нә дирә, 

Бәбә, дәдәί ки бирә? 
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3991 

Чумә-чару нә сохдә, 

Воίәί дүлә ки хосдә? 

3992 

Ә лугонди дарафда, 

Үзҝүм ҹә𝔥ә ки рафда? 

3993 

Ә сәр зуһун варавһо, 

Шәрбәт мидү әз овһо. 

3994 

Дог нә рихдҝә әз буну, 

Ә дүләстиш нимуну. 

3995 

Ә зимустуί ән вәрфи, 

Һовоί хиникиш сәрфи. 

3996 

Ә хәрәбә рузиһош, 

Соглом бошҝу дузиһош. 

3997 

Әз гисмәти бирә кор, 

Ә сәр дүшһо нибу бор. 

3998 

Әри толог нә дорәш, 

Мәлћәм биίо бу чорәш. 

3999 

Ә биһорә руί ҝиро, 

Шүбһә мәсох ә Тиро. 

4000 

Мазалара хосдәҝор, 

Јә фикирәш мидү вор. 
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4001 

Мәрдмазари мисохи, 

Диίә ҹари нисохи. 

4002 

Ҝурунди ίүк дог мибу, 

Диίә ҹуниш сог нибу. 

4003 

Нә винирә губирә, 

Нидаί гәдүр хубирә. 

4004 

Бурра-бурра миҝәшди, 

Дурра-дурра ниҝәшди. 

4005 

Пучкунәндә бирәίи, 

Гәләтә кор – дирәίи. 

4006 

Ә сәр дү поί нә ҝәшдә, 

Нәчог имбу дәҝәшдә. 

4007 

Дәс нә дәҝә ә хуни, 

Мә𝔥әнирәш михуни. 

4008 

Әз миһидә рузиһо, 

Күк дәшәндә дузиһо. 

4009 

Әз хуниҝә шәрзәнүш, 

Манҹар миίнү ҝәрдәнүш. 

4010 

Судумлүίә рәћ мибу, 

Шәрбәтлүίә мәћ нибу. 

 

 

                502 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4011 

Кәίки, офто рүћ нидү, 

Әз ҝәрмиίүш чүк мидү. 

4012 

Тә гәргүшә вәчирәш, 

Гирίәтлү дор – вәҹирәш. 

4013 

Әри дошдә рачирә, 

Нибу ҝүлбәнд паҹирә. 

4014 

Офтәсүзә хол имбу, 

Ә вәхт чирәш кол имбу. 

4015 

Әри 𝔥үмүр гәрдини; 

Күшдәҝориш шәр дини. 

4016 

Дураз сохдә дәсһорә, 

Ки хәндундә кәсһорә? 

4017 

Гәсд-гәрәзи виҹирә, 

Ә мүр киһо пичирә? 

4018 

Шәрлүниҝә ҹәнҝәлү, 

Мүрдлү имбу - әнҝәлү. 

4019 

Ҝуфәрәлү нә бирә, 

Ниһрә кәрәш нәс дирә. 

4020 

Фикир, хәίол нә дирә, 

Инсон пириш нәс бирә. 
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4021 

Софә лә𝔥әί ән бодом, 

Јорәвурди әз Одом. 

4022 

Ә гирмәһо чарусдә, 

Чүн ҝуллә ки парусдә? 

4023 

Әз тәрсундәί ворвориш, 

Ҝуҹлу имбу зәћм 𝔥ориш. 

4024 

Әз ловго нисдҝә тәрҝүш, 

Гоз, бадбад имбу кәрҝүш. 

4025 

Һовунлүниҝә пасү, 

Ә лүгәί нун нирасү. 

4026 

ћәримиҝә лүгәίү, 

Бор ниίору лүҝәίү. 

4027 

Хун дамара товундә, 

Дүлә нибу шовундә. 

4028 

Пәлү зәрә шоволһо, 

Ә дәб бири һәвәлһо. 

4029 

Әврүшүмиҝә муίһо, 

Әз мәнҝиш имбу суίһо. 

4030 

Әз похлиίә соί 𝔥әрсһо, 

Гитлү нибу воί тәрсһо. 
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4031 

Әз куίәлуг вәхүшдә, 

Ә гуг тоҹи ки нүшдә? 

4032 

Бәсдәίиҝә рәћһоίуш, 

Ләзәт нидү мәћһоίуш. 

4033 

Нәс дирәҝә гәләтә, 

Шор имбу ми кәләтә? 

4034 

Ҹару зәрә тузһорә, 

Сифирлү хоί дузһорә. 

4035 

Кәί ә поίһо ҝуҹ мидүт, 

Һич 𝔥әсблүрә дыр нидүт. 

4036 

Дәс ән мәрдә ҝүрдәҝор, 

Бил нә данү хүрдә кор. 

4037 

Һәр ћәлолә ош-пилов, 

Нә шур имбу, нә хилов. 

4038 

Назлү-сазлү ҝофлүһо, 

Хол зәрә ә софлүһо. 

4039 

Тә нум гәрдә нә ҝүрү, 

Ә поίәвоз мәҝүрү. 

4040 

Нашдавирә нә сохдә, 

Ҝиснәίирә ки хосдә? 
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4041 

Әз сәр поίи ҝәшдиһо, 

Соглом бирә вәћшиһо. 

4042 

Әри динҹә хисирә, 

Ҝушдиш әдәί пысирә. 

4043 

Ә зир 𝔥әсмуί коврәһо, 

Бун сәнгини говрәһо. 

4044 

Сәрәдорди нә дирә, 

Рузиш митав шәв бирә. 

4045 

Хунә нисдҝә чироглү, 

Бәхт микәшдү гироглү. 

4046 

Кор нә дәҝә ә 𝔥әрә, 

Ки мидору бә𝔥әрә. 

4047 

Чәшмишиҝә нәбәләд, 

Дәћүд имбу әз гәләт. 

4048 

Тә ҹовобә вәҝүрдә, 

Нибу сиίә дәҝүрдә. 

4049 

Кәί ки, ә кәс михәнди, 

Нәбу ә дәс ίәхән ди. 

4050 

Нә ҝәшдиҝә 𝔥әрәлү, 

                                        Ни ҝириси – хәрәлү. 
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4051 

Әри хундә мидиров, 

Әри хәндә мадаров. 

4052 

Дәниширә инсонә, 

ХУДО дорә имконә. 

4053 

Әз гугиҝә фурај тү, 

Әз чол мијов ҹурај тү. 

4054 

ћәрлү-ћәрлү мибури, 

𝔥әрлү-𝔥әрлү мидури. 

4055 

Рәћми ҝушә мидори, 

Зәћми хушә ни дори. 

4056 

Ә 𝔥әрәј биг нә рушһо, 

Ловһо мијов ә хушһо. 

4057 

Ә 𝔥әјилһо момуни, 

ћәрим имбу зомуни. 

4058 

𝔥әјилмәндә кор мибу, 

Гојимбәндә 𝔥ор нибу. 

4059 

Әз ћәрими ҝоф мибу, 

Әз ћәлоли соф нибу. 

4060 

Ҹуркум дәҝә ә рури, 

Нун дустирәш ни бури. 
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4061 

Әз лићәјә әгүлһо, 

Губ мидиров ә дүлһо. 

4062 

Никлү рафдҝә рәћһорә, 

Ҹиҝәш нибу мәћһорә. 

4063 

Кәй ки, бурунҹ бәм мибу, 

Дүлиш тијнә гәм нибу. 

4064 

Хундәҝорә одоми, 

Ләпәлүjә бодоми. 

4065 

Һәки динҹә дәм мибу, 

Бәхшәј ХУДОш кәм нибу. 

4066 

Пишоj  𝔥әрүс оморә, 

Дүлдинҹи дит доморә. 

4067 

Әз ћүҹәтә мәсләћәт, 

Нә ћол имбу, нә рәћәт. 

4068 

Мәрҹүмәкә хүрдиһо, 

Гәсди әри мүрдиһо. 

4069 

Кәй әз шүбһә дур мибу, 

Ҝуштәнхуриш ҹур нибу. 

4070 

Гәләтә кор нисоху, 

ХУДОрәш шор мисоху. 
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4071 

Јәтимлүјә јәсири; 

Буховлүјә әсири. 

4072 

Бәдҝүмонә фикирһо, 

Гәсд микәшү ә пирһо. 

4073 

Гәрәгәтрә бирәҝор, 

Әз пој имбу гировдор. 

4074 

Әнҝүшдһорә шумордә, 

Мәҝу мозол ә вор дә. 

4075 

Хәрәлүјә дәрдиҝә, 

Гумор имбу бәрдиҝә. 

4076 

Чәшмиш сохдә вәкилә, 

Зијод мәсох шәкирә. 

4077 

Ә ҹәнҝлүјә боф дов𝔥о, 

Кумәк нибу ҝоф шов𝔥о. 

4078 

Ә ћәшт рузә  нисону, 

ћәлол имбу инсону. 

4079 

Огсогголи ҝуфдирә, 

Мәјор дүлә  куфтирә. 

4080 

Әз јә Тиро вәҝүрдә, 

Шәрәш имбу дәҝүрдә. 
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4081 

Сәнә𝔥әти ән чугул, 

Хок мошәнү ә бун кул. 

4082 

Зобујә гәм хуруһош, 

Имписү әз руриһош. 

4083 

Гироглүјә пој ноҝә, 

Мүфтә нидүт гәјмогә. 

4084 

Данан дирә чумһорә, 

Тушов мәшән гумһорә. 

4085 

Кәй мәлћәмә һој нибу, 

ћовурјәтиш  зој мибу. 

4086 

Пой норәнки кор бәди, 

𝔥ор 𝔥әсүлә вор мәди. 

4087 

Нәзники нә ҹироји, 

Ә ҝоф зувун ҝироји. 

4088 

Кәй тәбиәт бор мидү, 

Әгибәтиш шор мидү. 

4089 

Зојлүниҝәш кор-борһо, 

Пәлүш мәзән ә шорһо. 

4090 

Кипәј сәрә  вонорә, 

Ә хәриш ки суј норә? 
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4091 

Гилијә дәр дирәҝор, 

Килит мәнү ә лов шор. 

4092 

Әгүл нисдҝә јә хәрә, 

Ә дәс мидү јәхәрә. 

4093 

Ә ҹунсоги пүшҝ норә, 

Әз духдирһо  чү чорә? 

4094 

Дүшмә мундҝә  јә чәнд сал, 

Әз зимусту чү васал? 

4095 

Ә фурм дәрмуј ән ҝијов, 

Әз күһнә дуст бәд нијов. 

4096 

Шир варафдҝә ә сәр тов, 

Гүсүр имбу нәнәј ҝов. 

4097 

Сәр ҹә𝔥мәтә фурмундә, 

Рујә нибу бурбундә. 

4098 

Ә миҝләлуг мидарај, 

Ә ћүрмәтһо миварај. 

4099 

Кәј ћәримә ҝоф нибу, 

Рәћ ХУДОрә оф мибу. 

4100 

Саламати мидори, 

Динҹи ҹунә мијори. 
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4101 

Савзај хори нә бирә, 

Дә𝔥әм ширә ки дирә? 

4102 

Ихдилотә сәр ҝүрдә, 

Дураз мәкәш тә мүрдә. 

4103 

Әри ловој рәћмәти, 

Гәтрәјирә рәћ мәди. 

4104 

Шумә һәләм нә рундә, 

Ә бим хәрмон ки мундә? 

4105 

Әз мәћтәлә бимлүһо, 

Руј мәҝүрү һимлүһо. 

4106 

Әз шулугә нәдинҹи, 

ћүрмәт нибу ә минҹи. 

4107 

Ҝуш дошдә ә кәләтә, 

Чәтин соху гәләтә. 

4108 

Әз 𝔥әјбиҝә вирихү, 

𝔥әрсһой чумәш мирихү. 

4109 

Гимиш сохдә сә гәтә, 

Воһнә мәҝи 𝔥әдәтә. 

4110 

Дәв𝔥оһорә хосдәҝор, 

Бәд мијору ә һәр кор. 
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4111 

Садирә нә зиһисдә, 

Нәшумоју ә бисд дә? 

4112 

Кәј ә сәр чум бор нибу, 

Чогәгучә јор мибу. 

4113 

Гәриш дүлә нә хундә, 

Аташ нибу сухундә. 

4114 

Сабуриҝә синәт тү, 

Гәбул имбу минәт тү. 

4115 

Пәхүрлүјә ҝоф мибу, 

Йә ћәфтәјүш ћофт нибу. 

4116 

Јә нимаза вокундә, 

Митај 𝔥әрсә покундә. 

4117 

Шолијәћлү бирәҝор, 

ћәлоли чүн ширәдор. 

4118 

Сәдигиҝә ә нун, ов, 

Ә үшүгиш мадаров. 

4119 

Вор-дәвләтә ћәзүрхој, 

Чол мәкәнү ә зир пој. 

4120 

Ә човони нә кошдә, 

Ә оһили ки дошдә? 
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4121 

Әз ћәрими марајү, 

Тох нидору парајү. 

4122 

Әри гәмлү ҝәшдәҝор, 

Хунлу имбу тәшдәдор. 

4123 

Вирәћлүјә бисәдиг, 

Нә тух имбу, нә дәгиг. 

4124 

Һәки зәнә руј нидү, 

Тићорутиш суј мидү. 

4125 

Нә расирә ә мирод, 

Ҹун имбәрү ћәширот. 

4126 

Әз сүрхијә кәлмәһо, 

Ҝовлә нибу һәмләһо. 

4127 

Нимпуләјиҝә ћүрмәт, 

Вәтәниш имбу гүрбәт. 

4128 

Ићтијоҹә ҝиснәрә 

Хорун тәйтә виз зәрә. 

4129 

Әри 𝔥әмәл ән чумһо, 

Ә сүрх ничару гумһо. 

4130 

Әри  боҹлу буһо тоҹ, 

Ә сәвҝәндү чү мићтоҹ? 
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4131 

Әз хунхурә михәнәт, 

Хәлг муҝују лә𝔥әнәт. 

4132 

Пучкуниҝә йә әвлод, 

Гүчһојуш имбу бәрбод. 

4133 

Гәрушугә сәр бирә, 

Хәјрәш митај шәр дирә. 

4134 

Әз гәдимә 𝔥әдәтһо, 

Нә бод мийов, нә бәдһо. 

4135 

Нә зәриҝә хәндәрә, 

Вир нисохи мәндәрә. 

4136 

Сәр ҝүрдәнки ох-воји, 

Хок Вәтәнәш мухоји. 

4137 

Әз мәћәләј 𝔥әјили, 

Дур нә бошҝу мәјили. 

4138 

Ә мәћәлү буһо кор, 

Бәмзәри ә ХУДОдор. 

4139 

Гәлпәлүјә дүл нибу, 

Гуҹоглүјә һүл мибу. 

4140 

Пишоҝири миҝири, 

Совобо 𝔥ор ниҝири. 
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4141 

Ләмбәлүјә субукһо, 

ћүрмәт нинү ә нунһо. 

4142 

Хәндәјә лов мивини, 

Дур имбоши әз кини. 

4143 

Зарафатҹи нә бирә, 

Ә дүлиш губ дәбирә. 

4144 

Вәдилүјә инсонһо, 

Руј ниҝүрү әз хонһо. 

4145 

Килитләмәјә ћәрһо, 

Шәрлүни әз зәћәрһо. 

4146 

Ә хов динҹи мидарај, 

Нә нәфс имбу, нә ҹурај. 

4147 

Боглүјә кор нәбуҝә, 

Нә сугд имбу, нә үҝә. 

4148 

Офто бикор нә бирә, 

Мәнҝ шәвирә ки дирә? 

4149 

Офто нисдҝә ә 𝔥әсму, 

Әз нуријү чү мәзму? 

4150 

Азар нисдҝә ә  гәсдү, 

Ә сәр чалма ни бәсдү. 
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4151 

Гудурмишә ворвори, 

Һәлә кирә шор дори? 

4152 

Хәмилүјә ҝүндәрә, 

Ә аташ ки күнд зәрә? 

4153 

Ићтиборә нә һишдә, 

Сүрҝиш митај вәјишдә. 

4154 

Әз би𝔥ори воҝошдә, 

Дор бәдирә ки кошдә? 

4155 

Гәбәриҝә лов, лә𝔥ә, 

Шур нә бошҝу ов ләгә. 

4156 

Гәлизиҝә гуншитү, 

Ә гәл дәри хунчи тү. 

4157 

Варасдиҝә хундәрә, 

Һомор мијни рундәрә. 

4158 

Рихринҹиҝә руријү, 

ћәлим имбу пуријү. 

4159 

Әз бәдлүјә ћовурһо, 

Нибу дирә обурһо. 

4160 

Кәй сифәтү нур нидү, 

Товуш чумуш кур мидү. 
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4161 

Тик вошәндҝә винирә, 

Диртәш нитав винирә. 

4162 

𝔥әдәт сохдҝә тәкирәш, 

Ни шинову јәкирәш. 

4163 

Нәрмә ҝушдә вәнҹирә, 

Лүләш митав һәнҹирә. 

4164 

Ҹун висдоҝә гурчәјүш, 

Гәним имбу хурдәјүш. 

4165 

Кәй сәр дүлү пий имбу, 

Әз мүзд ҹофо ни имбу. 

4166 

Ә јор бәхтә  дәбәсдә, 

Мәндил сәрә ки бәсдә? 

4167 

Бәхт парустҝә әз хошу, 

Ҝүноћкориш имбошу. 

4168 

Лиләву вир нә сохдә, 

Ҝәшдәҝуни ки хосдә? 

4169 

Хунә ә сәр дәчирә, 

Гәјлон нитав кәширә. 

4170 

Пәћәникијә  хошкор, 

Дир-зу бирәни ошкор. 
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4171 

Әри зәрә јә ҝоләш, 

Әз ХУДО хој мозоләш. 

4172 

Нәбз ҹәннәтә тә ҝүрдә, 

ХУДОлу бош тә мүрдә. 

4173 

Гәрбол зәрә әз бобот, 

Нимазлү бош һәр щобот. 

4174 

Сифирлүјә мә𝔥ниһо 

Ходи, әри нәгдиһо. 

4175 

Әз нәзники ән Тиро, 

Фәләк мүнүми ҹиро? 

4176 

Вәҝүрдәнки шүһрәтә, 

Сабурлу дор мүһләтә. 

4177 

Думонлүјә пишони 

Әри дордһо нишони. 

4178 

Јовош-јовош михуру, 

𝔥үмүр мидү чихуру. 

4179 

Ә сәрјәки вошондә, 

Һәгг виҹдонә ки шәндә? 

4180 

Кәлә-чүклә нитанү, 

Овәш сүркә митанү. 
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4181 

Ә бәхили вомундә, 

Ә дусти ки домундә? 

4182 

Әри мүрдәј ән гәрди, 

Кур бирәјиш јә дәрди. 

4183 

Тартапилиш сохдиҝә, 

Пој хоһинә нисд ҹиҝә. 

4184 

ћәллү-ћәллү вәнҹирә, 

Хурма мәҝу әнҹирә. 

4185 

Кәј ә динҹи нидаров, 

Рүћ ә 𝔥әсму ниваров. 

4186 

Домундиҝә ә ҹәлә, 

Ә нәфс мәвомун һәлә. 

4187 

Гәришиҝә фикирһо, 

Чүп мичарү ә тирһо. 

4188 

Һәлә навад нә бирә, 

Сади бисдә ки дирә? 

4189 

Шори нисдҝә ә чумһо, 

ћәлә вомух әз мумһо. 

4190 

Ләхтә зәҝә бимуну, 

Ә миҝләј кор мимуну. 
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4190 

Әҝәр косиб һисдиҝә, 

Бәҝәм дәрдә нисд ҹиҝә? 

4192 

Кәјки әз чум 𝔥әрс мијов, 

Дијә ә дүл тәрс нијов. 

4193 

Зај бирәнки вор-јуху, 

Ә фурм бәјә моруху. 

4194 

Гәләтирә нә шушдә, 

Данки 𝔥үмүр ә буш дә. 

4195 

Әз миллјонһој 𝔥ошири, 

Һозор 𝔥әјбәш мишури. 

4196 

Дәр нәхоһәш микуфи, 

Хурдәһорәш мокуфи. 

4197 

Гип-гирмизиш миҝуји, 

Дијә дәрәш никуји. 

4198 

Ҹовоб хәрә нә дорә, 

Нә шор имбу, нә чорә. 

4199 

Милләтиҝә зомун тү, 

Әз нур имбу һомун тү. 

4200 

Хәлг Вәтәнә нә хосдә, 

Мәҝу 𝔥үмүр ә хош дә. 
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4201 

Тәјтә ә дәс воҹ нәдүт, 

Шәләј түрәш боҹ мәдүт. 

4202 

Ихтилотһо нә бирә, 

Бәһәмә кор ки дирә? 

4203 

Ҝоф лә𝔥әрә мәрзуни, 

Говрә имбу шәр хуни. 

4204 

Гоглү-моглү појисдә, 

Бәхтә нибу војисдә. 

4205 

Тә сифрорә дәҝүрдә, 

Дә𝔥әм нибу вәҝүрдә. 

4206 

Ә чол губи мидарај, 

Ә ћол хуби нидарај. 

4207 

Түнд рафдәнки зарафат, 

Ә ҹиҝәј пат мәмун мат. 

4208 

Әз асдарај бәхтлүһо, 

Нур вәчирә ҹәћтлүһо. 

4209 

Шәвһо нисдҝәш виб-вәди, 

Офторә руз 𝔥әјб мәди. 

4210 

ћол-әћволә тәлћ дирә, 

Булә мәди рәћҝирә. 
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4211 

Дүлхојлүјә ҝоф мибу, 

Хәндәј ловиш соф мибу. 

4212 

Ә нун зәрә әз кәрә, 

Ә дог марај әз дәрә. 

4213 

Кәј ә бәднум михәнди, 

Ә дәс нәбу јәхән ди. 

4214 

Әз дурҝунә хосдәји, 

Мүрдә дијәш хоштәји. 

4215 

𝔥әйб-𝔥ор нисдҝә бәндәрә, 

Ә ход мидү хәндәрә. 

4216 

Күшдәмолә нә бирә, 

Гәчәг ә һәгг дәбирә? 

4217 

Әз ловгоји дәнүшдә, 

Нәшәр𝔥 мәбош ә хүшдә. 

4218 

Хәлг бәндиҝә ә кору, 

Әнҹәг ћүрмәт мидору. 

4219 

𝔥әсәлиҝәш тикәшү, 

                               Бәдхоһ, дә𝔥әм никәшү. 

                               4220 

                               Манҹар зәрә ә бугоз, 

                               Дуллу мәбош ә дугоз. 
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4221 

Гәрглү дирә пишорә, 

Нибу мундә бичорә. 

4222 

Нә дүшиҝә шир чүн ов, 

Гәјмог ә руј ниворов. 

4223 

Әз ләрзундәј чомог тү, 

Ҹамтас нибу имог тү. 

4224 

Әнҝүшдәри нә офдә, 

Гүдүширә ки бофдә? 

          4225 

          Сәҝәрави сәррәћи, 

          Йә бихәјрә шәрбәћи. 

          4226 

          Лугондиҝә јә чолә, 

          Пој мәдәшән ә болә. 

          4227 

          Ҹар зәрәнки би𝔥орхун, 

          Ҹовобәш зу воҝордун. 

          4228 

          Гәрәзиҝә ә хош тү, 

          Тәрсүнәнҝоһ мәбош тү. 

          4229 

          Тә овурдә губјәти, 

          Шәләјүрә хуб вәди. 

          4230 

          Појисдиҝә ә гәсди, 

          ћүлгә нәбу ә дәс ди. 
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4231 

Мәћәллүни ҝуфдирә, 

Нибу һә ох-уф дирә. 

4232 

Сәбәћлүјә тәмәћи, 

Әз ҹә𝔥м Тиро јә рәћи. 

4233 

Сә𝔥әрлүјә ҹофолү, 

Әрәг тәнә офолү. 

4234 

Мәћәл нисдҝә күчиһо, 

Дәћүт нибу гүчиһо. 

4235 

Митаниҝә дарафда, 

Әрчү ә гуг варафда? 

4236 

Сәћиб писәр бирәҝор, 

Нијо бошу пирә дор. 

4237 

Ә чи дәҝә ћис дурә, 

Тәхсир нибу гәзгурә. 

4238 

Дарамиҝә әнҝүлү, 

Ә вор нирав мәндилү. 

4239 

Никә гисмәт һисдиҝә, 

Садиш мијнү бисдиҝә. 

4240 

Һәрбој 𝔥әсму ов дорә, 

Ночог нә тан офторә. 
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         Рүбоиһо 
4241 

Нәсазлү нүшдәјҝәш ә пишој гопу, 

Әри һәр рәћҝирор дүлә мәвоку. 

Сабурмәнд бисдоҝә чәнд гәдәр инсон, 

Мозолиш моруху әз сәнг ән соку. 

4242 

Дәрдәҹәр-дәрдәҹәр нүшдә-вәхүшдә, 

Ҝулләһој залумә мәзән ә хүшдә. 

Ә ХУДО боворим бисдоҝә әҝәр, 

Мәрдүмәш  митани  күкәлү күшдә. 

4243 

Боворим нисдиҝә ә дуст, ә ћәрмәћ 

Сәдиги хγшдәрә мәкүш әз тәмәћ. 

Дәрд дүлә очмиш сох ә ҝуш ән  ХУДО, 

Воҝордун бәдбәхтә ә палашә рәћ. 

4244 

Јә чүпәш ә кујә нә шәндә вә𝔥дә, 

И сүрхә хосијәт ә миҹәј һәгг дә. 

Хүшдәни ән ХУДОш мидәшнәвуну: 

«Ә ҝәрәк бирәнки ни офи бәгдә.» 

4245 

ћәрмәћә нишәнүт ә зиндон ҝирош, 

Ҹовобә тәнлү ди ә инсон ҝирош. 

Әз Тирой ән Мишиш митани  хундә: 

“Бугозә ни бурут ә имкон ҝирош.” 

4246 

Әз дүли зәрәнүт хәндәј шорирәш, 

Әз 𝔥әсүл ҝүрдәнүт дәбәј 𝔥орирәш. 

Дәвронһо ә ХУДО сәдиг мундәји, 

Күһнәлү, тазалү мәҝуј хорирәш. 
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4247 

Кумәкчи ән 𝔥әҹәл хундәнүт хүрәш, 

Ә гәдәр буј-бухун рундәнүт ίγрәш. 

Сәдигә Овроһом имбисдоҝә сог, 

Әз пәнҹәј әлчәгһо импарунд түрәш. 

4248 

Һәр сәбәћ согломә ҹунлу бош ҝәнәш, 

Әз ҹәннәт кәм мәтан гәјгуј ҝүлшәнәш. 

Ә хори ХУДОј һәгг пој ноҝә дүшмә, 

Јә бомба ћисоб сох һәр сәнг Вәтәнәш. 

4249 

Јә мәнүм, јә мәнүм ҝуфдирә һәр вәхт, 

Ә хүшдә ҝүвәнмиш нијо боши сәхт. 

Ә хотур ән ХУДО әри оморәш, 

Ә булә тә𝔥рифи амбар мәсох ҹәћт. 

4250 

Хун сәрә мәвошән ә бәћсәвоз тү, 

Сифрорә мәдәшән ә нәћсәвоз тү. 

Ә тирјох добоги од бирә ҹиҝәш, 

Хорирә бүл мәзән ә мәћсәвоз тү. 

4251 

Сәдигһо хиникә 𝔥әрәлү нибу, 

𝔥оҹизһо иҝидә нәрәлү нибу. 

Әз Тирој ән ХУДО рәћ вәҝүрдәнки, 

Һәҝәнәш сүфрәјү кәрәлү мибу. 

4252 

Әз бәди палусдә чәнәвән надан, 

Инсон әри хүшдә нијо бу садан. 

Тиролү саламат әри дод дирәш, 

Гәдүр дәндүһорә әз ҹовони тан. 
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4253 

Ноһоглу хәндүстә 𝔥орсүзиш мәбош, 

Дәвләтә хәрҹундә ворсүзиш мәбош. 

Сүрхә рәћ 𝔥әсмурә тә ә чум дирә, 

Әз нимаз гуй бирә, хорсүзиш мәбош. 

4254 

Һәр чүклә никәрә бәнд митав бирә, 

Әз хунәј чордогһо кәнд митав бирә. 

Ранҝ-бәранҝ дошдәји космосә ХУДО, 

Дү дүнјо әјәкиш тән нитав бирә. 

4255 

Доћорһо мачару, догһо мүҹүмү, 

Сәрһорә гәришүг мүјлү гүҹүмίү. 

Ә пишој чум ХУДО фурсә дорәнкиш, 

Шәһәрһо нисд имбу әз ҝуҹ һүҹумίү. 

4256 

Әз дә𝔥әм мундәнки гәндәίә дәндәш, 

Шәфткәмәр миҝәшдү сәргузә бәндәш. 

ХУДОј һәгг әз хәлгһо руј чарундәнки, 

Дәдәјһо нитанү иҝидә зәндәш. 

4257 

Тәгсирә ә ҝәрдә вәҝүрдҝәш бәндә, 

𝔥овунә әз ҝәрдән нитанү шәндә. 

Ә мүгүр оморә әз тәрсһој ХУДО, 

Ә ловһој ән хәлгиш мијору хәндә. 

4258 

Әз 𝔥әдәт ә гирог вадарафдаҝор, 

Ә хунәј ән хүшдә нәс дарафда шор. 

Һәлүсти чум  норә ә Тирој Миши, 

Кипәлү мүнүшү ә бүҝүр ән јор. 
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4259 

Фәрг нисди оһили, јә ҹовони тү, 

Сугдәлү һисдиһо кук зомони тү. 

ХУДОј һәгг тә ҝүрдә әз ћолтү хәбәр, 

Ә зәвәр вәбошҝу ћүрмәт шони тү. 

4260 

Йәки нисд, дүдү нисд дәрдһој ән 𝔥илом, 

Јә бәндә боҹлүни, јә бәндә - овом. 

Шүкүр сох ә ХУДО әз дүли-ҹуниш, 

Бил гисмәттү нә бошҝу лүҝүлүјә хом. 

4261 

Лићәлү рихдәнки палаша булог, 

Ә савзај ҝүлбәнди нәс кәширә дог. 

Тәшнәлү ҝәшдәнки ә хори ХУДО, 

Софә ов моруху әз чалмај һәр дог. 

4262 

Ә сәр поί, 𝔥әјилбәнд, јәкәм нә рафда, 

Сүлмәј гәдимирә түтәм варафда; 

Гәнәтсүз пар зәрә думонә хунош, 

Хориму ә чәрхиш чүтам дарафда? 

4263 

Йә гәрдә вәҝүрдә, дү бо нијо дүт, 

Тирорәш ә сәјәг нубо бијо дүт. 

Ә пишој чум ХУДО әри вәрзирә, 

Ҹовонәш ә вәхтү тубо бијо дүт. 

4264 

Ә зувун чәрх мәди ҝоф һисди-нисдәш, 

Ә әгүл нә бијор мигдор дивистәш. 

ХУДОрә војисдҝә, әри сүрхә ҹун 

Зәвәртә мошону сал сади бисдәш. 
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4265 

Фикирлү појисдә ћәл мәсох дүләш, 

Ҝәрәклγ ћисоб сох рихдә шеһ ҝүләш. 

Әз корһой физика гурмиши 𝔥илом, 

Үлчүрә нә бәрдә мәзән әнҝүләш. 

4266 

Тәкәј ки, ә  сугдә дәдәј бәнди тү, 

Һәчи тан  јә сүрхә мозолмәнди тү. 

Бәбәрәш ХУДОлү шор сохдә ҹиҝә, 

Офтолүш, мәнҝәлүш бијо хәнди тү. 

4267 

Шүбһәлү мәдәниш ә мәнҝ, асдара, 

Јәки һүндүр виҹи, јәкиҝә – сара. 

Тәнүјә аташлү сухдә ҝуфдирәш, 

Һич ҹиро нисохи рујә-асдара. 

4268 

Сәбәби ворвори әри ҹүмүстә, 

Ә чумһо нур нори әри нүвүстә. 

Һозорбо шүкүр сох ә ХУДОј 𝔥илом, 

Ҝүлһорәш ҹун дори әри зүһүсдә. 

4269 

Јә бојҝәш ә дүнјо нијој тазадан, 

Чум түрә мәдәкош ә рәћ ән садан. 

Әз ховһош саламат әри вәхүшдә, 

Гәдүр вәкошиһо нәфәс түрә тан. 

4270 

Һәрдән хәјручәјүм, һәрдән гурбунум, 

Дананмәнд ни ҝују, јәкәм дурҝунум. 

Әз дүли, әз ҹуни сохдиҝәш хоһиш, 

Ҹәннәтә нә дирәш, чүтам бурбунум? 
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4271 

Јә појлү нәс ҝәшдә ә тәһәр дү пој, 

Бигәдүр нивәрзү ә хуб бошу тој. 

Ә ћүрмәт 𝔥әсүли нәс нүшдәҝә түш, 

Әз ХУДО јә бојҝә рәћмирәш мәхој. 

4272 

Һәмишә дуртә пој әз бәдә хәсәр, 

Имидһо нисдиҝәш әҝәр тәвәсәр; 

Ә ћүчәт поијсдә ә Рабирәвоз, 

Ҝурундә бетона мәвәнҝән ә сәр. 

4273 

Мүшкүллү ә мүрүм имбурбуну чәћт, 

Појһојγ ә гиров мијофдону сәхт. 

Ичҝирәш хуб хосдҝә әз ҹун зијодлу, 

Пијони аксиом нијо бу һич вәхт. 

4274 

ћәлоли ни вини ә сифрој зобу, 

Ләмбәлү сук имбу 𝔥әзијәт тобу. 

Әҝәрдә вәҝүрдҝә михәнәтирәш, 

Доруни пәшмуни лугонд бијо бу. 

4275 

Бисәдиг мундәнки ә руј ән Тиро, 

Гирлигон сохдәнки ҹиро-бәҹиро, 

Локоһој ән хунһо тәмиз нә бирә, 

Бәгшләмиш ни сохут ә 𝔥әрсһо ҝиро. 

4276 

Пәләмүрд 𝔥оҹизи, тәјтә шор дорә, 

Дәс-појә вәчирә әри кор дорә, 

Рурундә нәсдаҝә хомә хорирә, 

Тәхүләш ә хирмон нитав вор дорә. 
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4277 

𝔥әсәлә дориһо ширәј ҝүл имбу, 

Инсонә доруһо пишәј дүл имбу. 

Әхирү нә буһо дуразә рәћәш, 

Пәсәво буравһо јә мүшкүл имбу. 

4278 

Дананһо сурр әлмә әз нубо дирә. 

Наданһо хүр гәмә әз тубо дирә. 

Сог 𝔥үмүр синәмиш сохдәм ҝуфдирә, 

Саданһош ҹур гура әз ХУДО дирә. 

4279 

Фәрг нисди, тәмбәлә нимәҹуни тү, 

Әз сәдиг Овроһом нијо муни тү. 

Рәћмирә әз ХУДО әри вәҝүрдәш, 

Тирорә әзбәрбәнд бијо хуни тү. 

4280 

Лүҝәһо нүшдәнки әз бәһәр бори, 

Богбонлу мүрүхү әз дүлтү шори. 

ћофт шүкүр ҝуфдирә ә нум ән ХУДОш, 

И сала һәмишә ә јор мијори. 

4281 

Йә чүклә рәћмүрә јә кәс нә дирә, 

Ә дүлһо һозор ҹүр фәткә дәбирә. 

Хүшдәни ән ХУДОш мидәшновуну, 

Мәркомут - 𝔥әсүлбәнд нитану бирә. 

4282 

Ә бәхил, нәгәсди, бисдорикә тој, 

Нифрирә ни имбу нә мигдор, нә сој. 

Пәшмуј сохдә ҝофһо әри нә бирәш, 

Ә зувун лә𝔥әјтү фикир ди  һәр бој. 
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4283 

Ә таза фикирһој хәјри домундә, 

Рәћәти нә сохдә, һисдҝәш вомундә, 

Ә пишой әгүлмәнд ҝоф рухундәнки, 

Јә кәлмәш ҹовобсүз нитанү мундә. 

4284 

Нуборә мәвәҝи әз 𝔥әмәл гудуз, 

Чубониш һич мәћәл нәс ҝәшдә сәргуз. 

Әз вәҝир бирәјтү нә дәҝә дә𝔥әм, 

Әз хәлгиш митани вирихдә јә руз. 

4285 

Јә дә𝔥әм нәдәри әз ночог мундә, 

Ләшәјү чүн кобоб ә дог вомундә. 

Хурдәјү, бәрдәјү әз зәћәриҝәш, 

Ҝәнәш чорә офдә әз Тиро хундә! 

4286 

Әз гәриш ҝуфәрә бошуһо бәдбәхт, 

Әри инсонјәти сохдәниҝә ҹәћт; 

Имидә әз дүли хојһорә хуно, 

Сабурә митану шорундә јә вәхт. 

4287 

Әз мәћтәл хокисдә, гуч дирәҝорһош, 

Богбонә дәрд дорә пуч бирә дорһош. 

Әз 𝔥әсму ингәдә ҝиләји мәсох, 

Әз у рәћ ҝирошдә күч бирәҝорһош. 

4288 

Дурәрә пуф мәзән әз тәлћә ҝийов, 

Мофдони ә әгүл бијов-нәбијов. 

Хүшдәнтү ә губи дарафда мәћәл, 

Чорәлү бирәҝор нәзникиш нијов. 
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4289 

Ә пәсәј јә кәсиш ћилләрә мәҝи, 

Лүћүфһој мүрүмә гуралү дәҝи. 

Ә пишој нум ХУДО ћәјручә бирәш, 

Ҹоһ-ҹолол ичҝирә әз әгүл вәҝи. 

4290 

Јәки нисд, дүдү нисд азарһој 𝔥илом, 

Јә нәфәс кәширә һәр хуб, һәр овом. 

Ә Тирој ән ХУДО јә бојҝәш сәр кәш, 

Гәләти нә сохит чүн Ћово, Одом. 

4291 

Дәсһорә ә 𝔥овун ми𝔥ид мәдәнит, 

Раби кәрҝ нә күшдәпарамәкәнит. 

Әз гәриш зимиһој сүрхә сүмбүлһош, 

Әләгә һәмишә әз күк вәкәнит. 

4292 

Ићтибор бошуҝу ә корһој ХУДО. 

Мозолһо бәхш бошҝу әз шорһој ХУДО. 

Магнитлү ҹәлбиҝә Тироһо ә дәс, 

Хушбәхти рүхγҝу әз дорһој ХУДО. 

4293 

Әз булог рихә ов нәфт нитав бирә, 

Әз дәдәј бирә кук шәфт нитав бирә. 

Әз ћүкүм ән ХУДО вәриҝә, әнҹәг, 

Әз чүкүм зәрдә руј тәфт митав бирә. 

4294 

Кәләйи ән 𝔥илом сәр ҝүрдә әз кәм, 

Дәрдәҹәр сироји нәс бирә әз гәм. 

Ә фикир ән ХУДО диромориҝәш, 

Офторә ә хүшдә тој ки ди, бәҝәм? 
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4295 

Ә судум јәсири офдорә бәгдә, 

Бәҝәм инсонјәти ә дузов һәгг дә? 

Ә рузһој ҝовләји әри расирә, 

Ә ХУДО шикојәт расун и вә𝔥дә. 

4296 

Сад түһмәт омоҝә әз бәҝү, хону, 

Әгүлмәнд әз ћәвәс нийо офдону. 

Саломон парчоһә овурдә ә јор, 

Әз ХУДО мирасγ данани шону. 

4297 

Мү𝔥үҹүз дирәнки хәлгһој ән 𝔥илом, 

Биҝонә нә мундәт ә Ћово, Одом. 

Әз ХУДО тәрсирә, сүпүл ҹогундәт, 

Сад миллјард мүзүһү хори Овроһом 

4298 

Дәрзәрә ә гујуг чарундәҝорһо, 

Догһорә ә тәпә сарундәҝорһо, 

Ә јор нә ҝүрдәтҝә кәлә ХУДОрә, 

Әз судиш нитанут парунда шорһо. 

4299 

Јә диглә возирәш ћәвәс ҝәрәки, 

Јә түндә вәћширәш гәфәс ҝәрәки. 

Әз тараф ән ХУДО оһилә-пирә, 

Әри ҹунә дошдәш нәфәс ҝәрәки. 

4300 

Нум дәдәј ҝүрдәмунд зувун ән 𝔥әјил, 

Ҝофһоју ә ХУДО бошуҝу мәјил. 

Сәћибә хош мијов әз дүли-ҹуни, 

Дор бәһәр ни нибу һүзүм нә гәјил. 
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4301 

Хуморә чумһорә тә𝔥риф дорә вәхт, 

Ә тәһәр сүрхә ҝүл очмиш бирә вәхт. 

ХУДОрә хош дорә и ҹүр мәнзәрә, 

Хотур бәндәһорә хосдәни лап сәхт. 

4302 

Әз пинтиш бәтәри чүлкијә рујһо, 

Јә түндә вишәји гир-гирә мујһо. 

Јә кәлә ҝузҝини ә пишој ХУДО, 

Ә пәнҹәј дәс дәри 𝔥иломә сујһо. 

4303 

Нәшәр𝔥и вәҝүрдә әз нифриш бәди. 

Гәд дүлү ҝузҝилү бирәни вәди. 

Ҹовобә ҝәшдәнки зәћми ән ХУДО, 

Нәкуми әз 𝔥илом мурав әбәди. 

4304 

Шәрәфү һисдиҝәш гәдәрлү, сойлү, 

Ә ҹә𝔥мәт һәмишә бијо бу һојлү. 

Јә кәмләј вохурдҝә ә хотур ХУДОш, 

Дирәҝор ни имбу дијә дү појлү. 

4305 

Дәдәјлү хосдәнки холә нә 𝔥әмәш, 

Јә нәсил руз мијнү әјәки һәмәш. 

Әз дорун дүл хүшдә шор имбу ХУДО, 

Мәлћәмлү мәҝүрү әз чојник дәмәш. 

4306 

Ә дорун ән әлмһо тәјтә дарафда, 

Ә һүндүр-һүндүрһо тәјтә варафда, 

Космосә ХУДОлу әри фәм сохдә, 

Ә ҝәрми ән офто ки нәзник рафда? 
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4307 

Јә дәрәш нә куфтә дору мадара, 

Әз күкү тәмиз сох и ҹүр азара. 

Дәбәлү вәди бош ә пишој ХУДО, 

Ә хүшдә мәвәчи 𝔥әјбһој базара. 

4308 

Әз инфаркт ҝүрдиҝә пишәј зувуну, 

Кон дүлә ләхсәлү нијо ҹумуну. 

Ә Тирој ән Мишиш нүвүсди  ХУДО: 

«Кәләтә һәмишә тоҹ бијо муну.» 

4309 

Лапаткә вәҝүрдә ә дәстү јәбо, 

Зәћмәт кәш. богчәрә бил зән дү-сәбо, 

Әз кумәк ән ХУДО, јә чәнд сал бәгдә, 

Әз зарһој ән сүрхи мокуни 𝔥әбо. 

4310 

Сәртүрә гуз ҝүрдә 𝔥оҹизлү нә пој, 

Дәрһој ән корирә вокун тој-бәтој. 

Зәћм ХУДО һәлүсти мурав әз сәртү, 

Мәрдитү лов имбу ә нәзник, ә ҹој. 

4311 

Кинлү вонориҝә ә сәр гәчәг һәд, 

Вишәһо нитәрсү әз јә нәҹәг бәд. 

Ә ХУДОш боворим бисдоҝә түрә, 

Парчоһлү миҝәшди әз вәшәр𝔥 ҹә𝔥мәт. 

4312 

Нифрирә мәвәчи ә гәд кишәј тү, 

Әз обур гүч бошҝу очор пишәј тү. 

ХУДОрә ни имбу инҹимиш сохдә, 

Нобҝә кәчәл имбу түндә вишәј тү. 
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4313 

Јә минут нүшдиҝә ә јобурәвоз, 

Ә бәди раст нијој ә обурәвоз. 

Ә ХУДОј кәлә мәрд хәбәр нә дорәш, 

Ҹәнҝәсур ки бирә ә сабурәвоз? 

4314 

Ә хубә рәћмәлү домундҝә чум тү, 

Локој ән Мәҹнунә мәзән ә нум тү. 

Хәјоллу һорој зән сүрхә ХУДОрә, 

Бил ҝују, мәрзүми ә нәсил тум тү? 

4315 

Ҝовләји 𝔥әсмурә Вәтәнтүш мүјнү. 

Дов𝔥осүз динҹирә бәдәнтүш мүјнү. 

Дү чумә торики вәҝүрдә ҹиҝә, 

Әз ХУДО, чүн Ванга, сәр-тәнтүш мүјнү. 

4316 

Вәћшилү вәхүшдҝә әз нур сәбәћи, 

Обурә вәҝүрдҝә зәћләй тәмәћи; 

Әз ХУДОј ән 𝔥илом хәбәрәтәрсүз, 

Хорирәш пәсәво ки чәрх до әхи? 

4317 

Одоми фурмуни гәрәбәч пучһо; 

Ләпәрә әсирлү дорәт ә гучһо. 

Алмаза гобугә, ој ХУДОј 𝔥илом, 

Очорсүз вокунди комини ҝуҹһо? 

4318 

Ә дәрјоһ үзҝүмлү зүвүһо ҹә𝔥һо, 

Рихшәнд нәс сохдәнүт ә марһо, бәгһо. 

Ә фикир домундәм, ој ХУДОј мә, ҹон! 

Мәрд әрчү ҹун дорә ә пәнҹәј јә𝔥һо. 
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4319 

Ә ҹә𝔥мәт нә бурбун зәбујәтирәш. 

Ә 𝔥әдәт мәвәнҝән 𝔥әбујәтирәш. 

Әз ћүкм ән ХУДО гәрор вәҝүрдә, 

Ә говрә имбәри јәбујәтирәш. 

4320 

Растлү бош, дузлу бош ә вәхтһой 𝔥үмүр. 

Рүхшәндлү мәдәниш ә ҹәћтһой 𝔥үмүр. 

ХУДОј һәгг әз һәр кор хәбәрдор бирә, 

Нәмә хок нә бурбун ә бәхтһой 𝔥үмүр. 

4321 

Хүрдәлү, дүрүҹлү бисдоҝәш тәһгир, 

Әз пәнчәј биномус ниҝүрүт әлгир. 

ХУДОјму разилуг нә дорә ҹиҝәш, 

Әз товнәј мүрдәјиш мәбош тәмәћҝир. 

4322 

Әтәкә пур сохдә ә сәнгһорәвоз, 

Ҹәнҝәсур нибошут ә 𝔥әнҝһорәвоз, 

Хγшдәни 𝔥әсәләш ХУДО бәхш дори, 

ћәлоли нихурут ә ҹәнҝһорәвоз. 

4323 

Ә мүгүр рачә јор офдорә вә𝔥дә, 

Нә данки, дурҝуниш ә миҹәј һәгг дә. 

Әҝәр соф нисдиҝә әшглүјә мүһбәт, 

ХУДОрәш чү ҹовоб миди тү бәгдә? 

4324 

Ҹәћтиһој дамарһо әз әнҝүл имбу. 

Нәгәсди ҹүмүһо тән ән ҹүл имбу. 

Шоһир ән 𝔥әјилһо буһо ίә пирәш, 

Һәр таза шәјирίү һә јүнҝүл имбу. 
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4325 

Сурр дүлә вокундә лов-ҹар мәсох тү. 

Расара мазундә манҹар мәсох тү. 

Ә пишој чум ХУДО сәргуз мундәнкиш, 

Хүшдәрә сухундә паҹар мәсох тү. 

4326 

Әгүллү-әгүллү ҝуш дор кәлмәрәш. 

Ә 𝔥әрәј ән дү дәр мәҝи бәл нәрәш. 

Ә тәһәр шоһирбәнд дә𝔥но зәрәнки, 

Мисволу ћисоб сох гуҹог гәлмәрәш. 

4327 

Һич мәћәл ә хүшдә мәзән дәгмәрә. 

Ә мүгүр 𝔥ор бијор ћәјој ләгбәрә. 

Ә нишон ән ХУДО офдорә вә𝔥дәш, 

Ҝоф лә𝔥әш һәлүсти митав ҹәг зәрә. 

4328 

Виронә бирәҝор бајгушә хуно, 

Кәләтә сәс мидү - сој бушә хунош. 

ћүршләмиш фәрзундә ХУДОј Сәћибә, 

Зу лула миҝәшдү јә мушә хунош. 

4329 

Һәмишә нуш нибу дәбәј мәзәндә. 

Дәдәјһо ҹүр-бәҹүр 𝔥әјилһо зәндә. 

Ҹиҝәрү сухдәнки әз гәрги ҝәрмиш, 

𝔥әрс чумә ә фурм ов хурдәни бәндә. 

4330 

Гәчәг нитав бирә һәр тәрсундәҝор. 

Бәхтәвәр 𝔥иломи шор вәрзундәҝор. 

Нәшумо ә русму вомундә вә𝔥дәш, 

ХУДОј һәгг ә косиб нәс фәрзундә хор. 

 

 

                            540 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4331 

Сәрсонлу нүшдәҝор гәмиш мухуру. 

Пијонлу ҝәшдәҝор дәмиш мухуру. 

Әз пишој чум ХУДО пәћни бирә вәхт, 

Әз хокһој ән говрә нәмиш мухуру. 

4332 

Ошугһо сазһорә зәрәнки әшглү, 

Шә𝔥әмһој шориһо имбу вәшәрглү. 

Һәммә сәр мизәнү ә шүһрәт ХУДО, 

Јә мүргиш нитанү мундә нәшәр𝔥лү. 

4333 

Тирорә моч сохдә, ә пәнҹәј дәс ҝи. 

Садана хоһинә әз хүшдә пәс ҝи. 

Әгүлә гәрбол зән әз ҝофһој Тиро, 

Әнҹәг јә ХУДОрә сүрхијә вәс ҝи. 

4334 

Ә ћәсрәт домундә әри руз шобот, 

Јә мигләј вәхт түрәш ҝировун бобот. 

Гәлхәндә Сәћиб тү - ХУДО бирәјиш, 

Гәддара дүшмәһо пуч имбу ә бод. 

4335 

Сокити дирәнки динҹиш гәм нибу. 

Күмүрһо нә сухдә чојиш дәм нибу. 

Ә гәриш ћәрмәћһој ән ћәримјәти, 

Пулһо бул бирәнки ҹәнҝиш кәм нибу. 

4336 

Дәндүһо низәлү, ухлу бирәнки, 

Зувунә гилинҹлү, тиҹлү дирәнки, 

Ворәлү кәширә мујһој ән сәрә, 

Әз күкиш мәкәнү ә һәд зирәнҝи. 
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4337 

Мазалај хәхәрә сәриш нибошу. 

Бунсүзә хунәрә дәриш нибошу. 

ХУДОј һәгг гувотә бурбундә вә𝔥дә, 

Доћорһо ә догһош гәриш имбошу. 

4338 

Овәлү мәдушун гәзәбһој дүләш. 

Ә чумһо мәдәкун хокистәр күләш. 

ХУДОрә әз фикир вәдәшәндәҝор, 

Ә рим-хун чарундә зиһим әгүләш. 

4339 

Һәр 𝔥әрсә рихдәнки ә сәјәг ән дәг, 

Дурҝурә вихдәнки әз миҹәј ән һәгг, 

Ә тәһгир дүшмәһо вомундә вә𝔥дәш, 

Имидә ә ХУДО бәсдәнүт әнҹәг. 

4340 

Тә әхир расирә 𝔥үмүр ән зиндон, 

ХУДОсүз әћволә нимуну имкон. 

Әз ҝәрмә сәћроһош әри гуј бирә, 

Ә појһо ә минәт момуну инсон. 

4341 

Нәшумој соворә чүларз ә ноф дә, 

ХУДОј һәгг һәр чүрә сириглү бофдә. 

Әз хојәш муј ҝәшдә бирәнки чәтин, 

Әз софиш һә һочу 𝔥әјб нитав офдә. 

4342 

Јә 𝔥илом инсонә  хәрәб – хубини. 

Вәҝирә гунширә мәҝу зәбуни. 

Фикирһо дүлтүрә сихмиш сохтәнкиш, 

Ә ХУДО ә минәт чүларз нимуни? 
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4343 

Хүшҝиһој лә𝔥әрә тәјтә тарундә, 

Ҹавусдәј лүгәрә тәјтә парундә, 

Әз 𝔥әрә јә мигиш нә ҝирошдәнки, 

Сифәтә ә дү руј нибу чарундә. 

4344 

Сәррафһо әз нәдан әгүл нидүздү, 

Пуллурәш әз дәвләт имбошу мүздү. 

Ә ХУДО шикојәт сохдәнки дурҝун, 

Аташлү мусуху сәр-зир бүмүздү. 

4345 

Гилинҹә вәҝүрдә ә ҹәнҝ нә дара, 

Лүћүфә дәҝүрдә ә мәнҝ нә вара. 

Чәнд гәдәр ширинтә бисдоҝә ховиш, 

Виҹәлү нә пәјмун һүндүрә , сара. 

4346 

Һозор ҹүр 𝔥әмәл дә ә гәриш сурһо. 

Дә𝔥вош ширин бирә әз дурә-дурһо. 

Бәднуми 𝔥иломә вәҝүрдә вә𝔥дә, 

Виҹдонәш ћәл дирә әз ћол обурһо. 

4347 

Ә мәҹлис ҹүләлү ни имбу нүшдә. 

Садана күләлү ни имбу күшдә. 

Ҝурунди ән дүнјо рихдәнки ә сәр, 

Әз шидрај кәмәриш имбу дәнүшдә. 

4348 

Гәрәнтү нә бошҝу рузһој бәбәјтү. 

Нәфсәлү вәс бошҝу дузһој бәбәјтү. 

ХУДОрә дәрдәҹәр мәсох ингәдәр, 

Ә говрә марасу гузһој дәбәј тү. 

 

 

                           543 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4349 

Ә Мәҹнун чарусдә, фурс мәди хүшҝлү. 

Гуморә нибәрү һәр јәтән пүшҝлү. 

Әз ХУДО јәдиҝор мундиһо ҝофи; 

Ә пишој ән ҝуллә чү соху мүшдлү? 

4350 

Шәндәнки 𝔥әдәтә әз түтүнкориш, 

Тә𝔥әриф шушдәнки әз фасондориш, 

Дошдиҝә 𝔥әјб – 𝔥орә әз Офуррәҝор, 

Обуртү ҹар имбу ә бүтүн хориш. 

4351 

Гәдәгән бошуһо ҝофлү чирәнкиш, 

Пијоздог бүнүһо софлү дирәнкиш, 

Әз ҹиҹәй ән 𝔥үмүр дуллу имбоши; 

Ә ҝәбә суј дүһо бофлү бирәнкиш. 

4352 

ХУДОрә шинохдҝә ҹовонһош, пирһош, 

                        Ә полад мичару шалбанһош, тирһош. 

Әз хори нисд имбу ҹәнҝәсурлуһо, 

Ҝијовә михурут асланһош, ширһош. 

4353 

Әз догһо, әз сәнгһо јә шәһәр нибу. 

Әз оврог, әз согот јә тәвәр нибу. 

Әз Тиро ми𝔥идлү мәст хундәҝорһош, 

Әз ХУДО, шоботлу, бәхтәвәр имбу. 

4354 

Ә һәммә духдәрһо наз нитав бирә. 

Әз һәр ҹүр дор-морһо саз нитав бирә. 

Хосдәҝор дәстәлү ҝүл овурдәнкиш, 

Ә һәр күнҹ ән хунә ваз митав бирә. 
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4355 

Әз ћәвәс мәвәнҝән нубо хундәрә, 

Ә дүнјо ҹар мәзән тубо хундәрә. 

Ә үлүҝ осдугу офдоҝәш аташ, 

«Аксиом» 𝔥үмүр тан  ХУДО хундәрә! 

4356 

Јә инсон нијофи әз дәдәј зијод. 

Вәшәрглү бәрг ниди әз сојәј биод. 

Әз Тиро јәдиҝор чүтам мундиҝә; 

Ә ловһо хәнд мәбәр әз ҝирјәј ән јод. 

4357 

Ҝофһорә сәнгәлү ә кәс мәшән тү. 

Кәлмәрә әз бугоз мәстлү дәшән тү. 

Сәдиги Овроһом ҹар бирә ҹиҝәш, 

Бил ХУДО разилуг соху әз шән тү. 

4358 

Шүгәмә ҝәшдәҝор әз чум мофдону, 

Әз шүһрәт мофдону, әз нум мофдону. 

Тә хушәз зәрәίγ ә ҝүлсәбәћиш, 

Ләпәјү тәћсирә әз тум мофдону. 

4359 

Ингәдә ҝирисдә нитанү инсон. 

Сог 𝔥үмүр писирә нибу ә зиндон. 

Әз әгүл ән Тиро пәшмун бирәји, 

Ворушлу рүхүҝу рәћмијә имкон. 

4360 

Пәсмуни ҝәлирлү нисоху түрәш. 

Кәсмуни ћәмүрлү мисоху түрәш. 

Јә 𝔥үмүр ә гисмәт дәри ҝуфдирә, 

Пәшмуни вәҝирлү нисоху түрәш. 
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4361 

Ә дәрдһо  мәдәшән гулум-гунширәш. 

Әз пәнҹә буш мәсох ћүлгум хунчирәш. 

Әз Тирој ән ХУДО митани хундә; 

Тә𝔥әди очмиш сох дүҝүм нунчирәш. 

4362 

Һәр ҝүрдә расара ә дәс воҹ мәсох. 

Ә мүгүр бивәҹи ҝуҹә боҹ мәсох. 

Ә мәҹлис Рабиһош Тиро ҝүрдәнки, 

Бигһорә пуч хундә, рушә тоҹ мәсох. 

4363 

Әри мәсләћәтиш јә Тиро бошҝу. 

Әри нәсиһәтиш јә Тиро бошҝу. 

Ә динҹи нүшдәнки әз нум ән ХУДО, 

Гәзонҹһой рәћәтиш јә Тиро бошҝу. 

4364 

Ичҝирә нә хурдә хуморлу мәбош. 

Возирә нә бәрдә гуморлу мәбош. 

Микрофон  вәҝүрдә тост ҝуфдирәнкиш, 

Зувунту нә ҝүрдә шуморлу мәбош. 

4365 

ћололбәнд нитанү әћвол гәчәгә. 

Ҝулләшәнд күт митав тиҹи нәҹәгә. 

Әз ХУДО зәвәртә јә парчоһ нибу; 

Һисдиҝәш ә зир пој шишит әлчәгә! 

4366 

Хәмирә нисохут әз орд кәпәки. 

Хосдәҝор дәс нидү ә фурм чәпәки. 

Әз ХУДО иҹозә вәҝүрдә бәгдә, 

Ичҝирәш ә вәхтү хурдә ҝәрәки. 
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4367 

Ә хунәј әбәди рафданки инсон, 

Ә хубиш-хәрәбиш нијофу имкон. 

Јә парчоһ ән үлкә буҝәш ә соги, 

Имоһој сарај нисд говрәјә зиндон. 

4368 

Муҝум ки: - Пәшмуни мәјор әри хәлг. 

Ә човгун зиндәҝун бил нә бошут гәрг. 

Ҹовоб до: - Мә кинүм ә пишој ХУДО? 

Ә рәћмһој Сәћиб дә һәм үшүг, һәм бәрг. 

4369 

Појундум әлчәгә: - Хун мәсох ноһог, 

Бәҝәм ә јор нисди пијоздог, сирдог? 

Муҝу ки: - Тәрс нибу әз ҝулләшәнтүш, 

Һич мәћәл раст нијов кутлγίә дү дог. 

4370 

Хубә руз дирәҝор ә кифләтәвоз, 

Руј-бәруј раст нијов ә гәфләтәвоз. 

Хүшдәрә мүкүшү әз товнәј ХУДО, 

Шоботәш мүҝүрү ә ћәфтәрәвоз. 

4371 

Јә вишә вәнҹиҝәш әз тиҹәј нәҹәг, 

Су-јәлов дәшәндҝәш ә ләшәј әлчәг, 

Әз 𝔥әсмуј ән ХУДОш јә сәс шинирүм: 

«Ләгәб сукә бәбәш – «пәмбә»ји әнҹәг.» 

4372 

Мозоллу нисдиҝә гош әнҝүшдәри, 

Хубиһо ә әнҝүл пәндүмиш дәри. 

ХУДОсүз ни имбу јә миҹләј чорәш, 

Ҹовобуш ә Сифир ән Нимаз вәри. 
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4373 

Нәштәрә мәвәни ә сәр дамар хун. 

Бил һәлә бивәхти учмиш нәбу ҹун. 

ХУДОрә ҹәдвәли ә ћисобәвоз, 

Ә пишо офдорә нә дә ә гонун. 

4374 

Ә чолә туш мәни зир ән пој түрә, 

Ә нолә мәнҝәни нәзник, ҹој түрә. 

ХУДО хуб шинохдә ићтиборсүзә, 

Әз говрә войисдә шинү «һој» түрә. 

4375 

Ә пулһо, ә молһо фурмундә мәбош, 

Ә иблис сурр мәди сог 𝔥үмүр јә бош. 

Әз ХУДО пәћники тәйтә гәст сохдә, 

Ә фурм јә соворә ә әлгир дәбош. 

4376 

Хәлгһо тәмарузи әри сәс ХУДО. 

Сифирһо ћәсрәти әри дәс ХУДО. 

Ә гәриш гонунһој ән мозолмәндиш, 

Тә𝔥әнит ҝүрдәίи рәћми әз ХУДО! 

4377 

Јәки зәћмәт кәши, јәкиҝә ҹавуст. 

Ә јәки парс варафт, јәкиҝә паруст. 

Ә ХУДО јә ћофтбо шүкүр ҝуфдурум! 

Јәки ә ҹәннәт рафд, јәкиҝә чаруст. 

4378 

Әз диглә возиһо сәр ҝүрдә 𝔥әйил, 

Ә шәфти һич мәћәл нәс мундә мәјил. 

Сог ҝәрдо ХУДОјму, хәјоләш дори; 

И дәврә һәмишә ә раф чум вәјил. 
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4379 

Килитләмә ҝоф мәвәнҝән, ә јормә. 

Обур-ћәјо мәскән ҝүрди ә 𝔥ормә. 

Муштулугә ХУДО зутә вәҝүрди, 

Әзим бәгдә хүшҝи нијов ә дормә. 

4380 

Чүкә-чүкһо ә мү𝔥үҹүз домунди. 

Ҹәнҝәсурһо әз гирлигон нә мунди. 

Зәћмһој ХУДО ә ћүршәвоз тој бири, 

Имид бәдһош ә русмуһо вомунди. 

4381 

Йә фурмиҝә дәҝиш бири зомонһо. 

Мәҹнун сәјәг хутә нисди ҹовонһо. 

Ә рәћ бәди хүшдән ХУДО чапар зә, 

Јәрли-диблү ә хок рафди амонһо. 

4382 

Кәләтәрә нәбу ҝири пишорәш, 

Ариф тәһәр вәсү имбу ишорәш. 

Әл-виләјәт «бәниҝору» хундәнки, 

Ә ћүрмәтү лојиг мәҝи бишорәш. 

4383 

ћол - әћволә зир-зимини нә ҹусдә, 

Ҝоф-ҝәләҹә мәјил ә ҹој парустә. 

ХУДОлүјә тәрсһо були ә 𝔥илом, 

Осдугурәш ҝушдлу нибу ҹавусдә. 

4384 

Сәрбәһәмә кор дирәнки зирәнҝи, 

Хүшдән дүлиш хилос имбу әз тәнҝи. 

ХУДОј 𝔥илом тиҹ мисоху әгүлә, 

Хокһој күлиш гисос нибу әз ҹәнҝи. 
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4385 

Мәнҝлүјә рујтүрә әри винирәш, 

Хунчәлү пур сохдум јә чәнд синирәш. 

Обурлу дәр куфдим ә фурм хәзмуни, 

Ҹун дорум тә «һәри» јорә шинирәш. 

4386 

ћофт иглим бәхш нори ә сәр Гүбәј мә, 

И мәскән нә бири һич вәхт үҝәјмә. 

Әз кәлмәј ән ХУДОш пәс нә домундәм, 

Ә Бокуш, ә Хајфаш сугди ҹиҝәјмә! 

4387 

Инсофлу нә бирә јә духдәр хунәш, 

Ә сәр зани хүшдә нидору нунәш. 

Ә рачә ίә 𝔥әрγс суί зәрә вә𝔥дә, 

Ә дундуг ҹоһилһо нивәјлү ҹунәш. 

4388 

Сурәтлү ә дүлмә мибофум түрәш. 

Гуншилү әз чуммә нијофум түрәш. 

Тәйтә әзи 𝔥илом күчмиш нә бирә, 

Әз ховмә ћәсрәтлγ мијофум түрәш. 

4389 

Әз дәрдтү ә зәћәр чарусди нунмәш. 

Әз ћолтү әз үшүг парусди чуммәш. 

Ә ХУДО ә минәт вомундәм ҝәнә, 

Әз бим тү, ћисоб сох, варасди ҹунмәш. 

4390 

Ихдилот мүрбәтә ә јор дәшәндә, 

Дигләһој  𝔥әрсһорә ҹүфт шәндә-шәндә, 

Ә пишој чум ХУДО сәргуз појисдә, 

Митај әз бәдәнмә рүћ вәдәшәндә. 
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4391 

Пүрсүрүм: Һәмишә әри бирә соф, 

Хүшдәрә әз чиҹо бурбундә «инсоф»? 

Ҹовоб до: - ХУДОјә сурри ҝфдирә, 

«Инсоф»әш нивини ә тәһәр ән «ҝоф». 

4392 

Ә хостәј дүләвоз 𝔥әрүс бијовһо, 

Ә ҝүлһо мичару чәмән ҝијовһо. 

Ҹәннәтлү марајү фәм сохдәј ХУДО, 

Ухшәриш мизәнү ә шәнҝи ховһо. 

4393 

Зомонә бурбундҝәш чән чүр вәзијәт, 

Зиндәҝун нијо бу ә фурм 𝔥әзијәт. 

Әз гонун бирәји һәр ҝоф кәләтә, 

Токи гәргүшәлү нәбу нәсијәт. 

4394 

Муҝум ки: - Ә ҹиҝәј Мәнҝ дирәм түрә, 

Әз бәхтһој асдара шән чирәм түрә. 

Ҹовоб до: - Офторә әрхәј тү хундә; 

Әз шори ән ХУДОш јор бирәм түрә. 

4395 

Ҝуфдурум: - Ә садан боворим мәсох, 

Чәнд ҹиро 𝔥әјнә дә ә гочорһој шох. 

Муҝу ки: - Вишәлү, богчәлүнүм мәш, 

Дорһорәш әримә ҹиһиз ћисоб сох. 

4396 

Ә һорој зәрәнкиш фикир нә дори, 

И шонә зәвәро киһо вәдори? 

Нә тан ки, әз ХУДОш руј мичаруни, 

Һәлә ки, јә мүргәш и бәтх нә дори. 
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4397 

Вишәрә од нибу чәмәнсүз, чүлсүз. 

Богчәрә «сәнгәлуг» муҝујут ҝүлсүз. 

Чәнд гәдәр суррһорә дошди тәбиәт, 

У 𝔥әрүс шор нибу рафдиҝә дүлсүз! 

4398 

Ҝирошдә рузһорә әвәзү әҹи? 

Тоҹίәти 𝔥ониһо әз коми вәҹи? 

Ә миҝләј рәћ мунди нимәлитлүһо, 

Әз рихдә 𝔥әрсһошу тубо ки вәчи? 

4399 

Пишнәви ән рузиш мәхусун чумә, 

Тәмбәлә пәләмүрд мухунут нумә. 

Корсүз нәс појисдә офтоји 𝔥илом, 

Түш әри кут мундә мәсох һүҹумә. 

4400 

Сад ҹиро 𝔥овунә ҹәнҝбуллу мәсох. 

Әз гичәј ән бәбә сәнг дуллу мәсох. 

Әз зәћмһој ән ХУДО хок имбоши тү, 

Хүшдәрәш ә говрә сәрҝуллу мәсох. 

4401 

ћүршмәзәјә хосијәтү бирәҝор, 

Нәрмәлүјә дүлү нитав дирә шор. 

Сәбәћиһош ә рәћм ХУДО момуну. 

Богбонбәндлүш  ћәсрәт мурав әри бор. 

4402 

Бирорбәндлү дәс дорәнки ћовурә, 

Ширинбәндә 𝔥әсәл мүдү ховурә. 

ХУДОш шорлу фәм сохдәнки әз зәвәр, 

Ә сәр Тирош мочлу мијнү ловурә. 
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4403 

Јә кәлмә ҝофтүрә нә шини ҝушмә. 

Ә гутур чарусди хор-хорәј хушмә. 

Әј Сәћиб ән һәггһо, әј Офуррәҝор, 

Ә зәћәр чүтамтә суј нәдү нушмә? 

4404 

Ә далда појисдә ҝуллә нә шәндәм, 

Хүшдәрә ә гәриш аташ дәшәндәм. 

Виҹдониш ә рәћм дә, әј Сәћиб 𝔥илом, 

Дүл чүтам нә паҹу әз рүхшәндә гәм? 

4405 

Ҝуфдурум: - Пәрвонәј ән јор имбошум. 

Ҹовоб до: - Ә һәр ҝоф бовор нибошум. 

Ҝуфдурум: - Имидә ә ХУДО бәсдәм, 

Ҹовоб до: - Ә дәстү совор нимдошум. 

4406 

Муҝум ки: - Бинәлү, бунлу мачарум. 

Ҝуфди ки: - Ә мозол, ә бәхт мичарум! 

Муҝум ки: - Гонуни ҝоф Офуррәҝор! 

Ҝуфди ки: - Әз ХУДО һич вәхт ничарум! 

4407 

Кимиһо 𝔥үмүрә јодлу зиһисди, 

Бә𝔥зиһо 𝔥әзоблу, бодлу ҝирисди. 

Ә ћәсрәт 𝔥ошири домундәҝориш, 

Ә товнәј ҹунсоги һич додлу нисди. 

4408 

Хәбәрчи бирәҝор гәмиш мухуру. 

Әз гәрги ҝәрмиһо дәмиш мухуру. 

Әз дү пој кут буһош, ә чоги ҝиро, 

Әри чү ә вәхтү кәмиш нихуру? 
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4409 

Хушбәхти нијору 𝔥әјблүјә корһо, 

Ә хүшҝи вошәнди борлүјә дорһо. 

Томошәј мәћтәлһо ћәл сохди дүләш, 

Гисмәт киһо бири Тиројә 𝔥орһо? 

4410 

Ҝуфдири: - Зу мијој әз дорә вә𝔥дәш, 

Сүфрәрә вокурдә ҝүл бини бәгдәш. 

Чәкәвәк 𝔥иломә кәширүм түсүз, 

Әз полат сәхтәји ҹунмә ингәдәш? 

4411 

Муҝум ки: - Ов булог сәринтә бирә, 

Митам ә түрәвоз ә дог вәбирә. 

Ҝуфди ки: - Кәләтә ХУДОји әнҹәг, 

Јә лүнҝәш нишәнүм сурог нә бирә. 

4412 

Муҝум ки: - Ҝуш дошдә ә ҝофмә һәмә, 

Зимусту бәјәрә мәфурух әмә, 

Ҝуфди ки: - Әз тү јор ни имбу һич вәхт, 

Һәминон ҝәрмирә гимәт нисд бәҝә? 

4413 

Чәндбо гурдәләмиш сохум гәд дүлә? 

Чәндбо ә гәрболһо кәшүм әгүлә? 

Һәҝәнәш ә сәр «нә𝔥» појисд вәфосүз, 

Ҹон, ХУДО! Ки дүзди зиһим 𝔥әсүлә? 

4414 

Әз хүшҝә никәрә ҝәнәш ов мијов. 

Әри чәнд ночоги мәдиров ҝијов. 

Тγш ҹәћти сохдәнки әри дур бирә, 

Әз и дог ә чуммә чүларз хов бијов? 
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4415 

Әгибәт вир бири әз пәнҹәј дәстү, 

Думонлу, хүрлүни һовој нәфәстү. 

Ә сабур вәјишдә кур сохдәј мәрә, 

Имоһој хутә бош  ә ҝирјәј сәстү. 

4416 

Имишәв миҹәһој ховмә парусди. 

Тү рафди, ә сәрмә 𝔥илом чарусди. 

Түсүз јаралүни сәр-тәнмә бүтүн, 

И ћолә, әј ХУДО, јор әз ки ҹусди? 

4417 

Инсоф сох, дәҝиши томом вәзијәт. 

Гәрибә сәрмәрә мәди 𝔥әзијәт. 

Сүпүл хәлг ҹәгусди әз дәс дурҝуни, 

Митавми тоб дорә сабур тәбиәт? 

4418 

Ә чумһо пуф мәзән хокисдәр күләш. 

Әј ХУДО, әгүл ди и сәнгә дүләш. 

Вор-дәвләт 𝔥ошири бәсди чумтүрә, 

Ҝиснәһо митанү гәдүр сүмбүләш. 

4419 

Муҝум: - Јә боләјҝәш, әј ҝүл, вәдиро. 

Бил сүрхә әшг иму нә бошу ҹиро. 

Ҝуфди: - Әз ХУДОј һәгг вәҝи хәбәрә, 

Бәҝәм тә имоһој нә хундәј Тиро? 

4420 

Мувәћмә гәриши әз дәстү, әј јор. 

Нәзникһош, дуриһош дәнишүрүт хор. 

Әј ХУДО, ә рәћмтү вомунди сабур, 

Ә гәфәс бәјәлуг чү мозол, чү шор?! 
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4421 

Софолү рихдиһо булогһош рачи, 

Лүҝәлү хунимһо будогһош рачи, 

Әз 𝔥әрүс зијотдә варајүсди бог, 

Ә бүҝүр һисдиһо гуногһош рачи. 

4422 

Мигдору, соју нисд гимәт дәдәјәш. 

Фирәһү, тоју нисд исмәт дәдәјәш. 

Әз ХУДО бәхш бирә јә «аксиом»и, 

Бәхшәјү, поју һисд мүһбәт дәдәјәш. 

4423 

Әз сүрх ҹусдә пака софи Израил. 

Сурлу һисдһо мә𝔥ној ҝофи Израил. 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО тәвәсәр, 

Әри дүнјо ә фурм нофи Израил! 

4424 

Гәләтһорә кәфҝир зәрә вәҝирит. 

Нур чумһорә әз сәр дәрә нәҝирит. 

Әдәб-әркон нәсиһәти әз ХУДО, 

Кипәһорә ә һәр 𝔥әрә дәҝирит. 

4425 

Тарһорә мәсухун ә хүшҝ ҝиро, јор, 

Әз дәрдтү әз хүшдәш оморәм визор. 

Чәјтәнһој сүрхирә сохдиҝәш тиһи, 

Ә руз нирасуну тәлћә интизор. 

4426 

Һәр јәтән духдәрә нибу чум зәрәш, 

Ә ләрзә мофдону һәм дог, һәм дәрәш. 

Бијобур имбоши ә 𝔥әрәј нәсил, 

Бәднуми мәҝири ә фурм һәјвәрәш. 
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4427 

Сүрхә ҝүлһој чүлә тә булә ҝүрдәш, 

Јә мариш мәдиров әз куләј хүрдәш. 

Әз хотур сохдәјһо һозор ҹүр 𝔥овун, 

Хилосиш ни боши әз пәнҹәј мүрдәш. 

4428 

Ә чәрх нәс дарафда думдумәј һовун. 

Ә ћүлг кәс варафда судумәј 𝔥овун. 

Әз ћисоб ән ХУДО нисдиҝә вәҝир, 

Әри пуч мүрдәһо ки бирә зомун? 

4429 

Расталү нә дирә нүшунәј бәдә, 

Ә хүшдә боворим мәбош ингәдә. 

Нәкуми вәхүшдҝә јә ћүршләј ХУДО, 

Сад фәткә мәҝири әз бидин һәдә. 

4430 

Бәгфурми  бурбундә буј ховорәрәш, 

Тәрсундә ҝәрәк нисд јә соворәрәш. 

Инҹимиш имбошу Сәћиб ән 𝔥илом, 

Гәним ҹун митани ћүкм оворәрәш. 

4431 

Әсәр бул бирәји вәбирә ҹиҝәш, 

Ә сарај вәҝири дәбирә ҹиҝәш, 

Әз ХУДО ҝиләји сохдәјә вә𝔥дә, 

Әјә чүп мичари нәр бирә ҹиҝәш. 

4432 

Чумһорә фәрзундә чүн коврә ҝүҝәм, 

Бир-нәбир нимаза хурдиҝә әҝәм, 

Тү мәрә ҹовоб ди әј хәрә күмәћ, 

ХУДО нә тануһо јә кор һисд бәҝәм? 

 

 

                         557 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4433 

Инсофтү бисдоҝә әз гәдәр дәрә, 

ћүрмәтиш, 𝔥үзәтиш мурав әз 𝔥әрә. 

Хүшдәни ХУДОрәш нисохи мити, 

Дәс түрә ә ләмбәш нитани зәрә. 

4434 

Хүшдәнхоһ бирәнки бүтүн сог 𝔥үмүр, 

Дәрдһојтү сојәлү имбу ә бүҝүр. 

Гәмһорәш мухури ә 𝔥әзобәвоз, 

Шәриктүш ни имбу јә донә мүгүр. 

4435 

Ҝоф-ҝәләҹ варафдҝә ә кәләјә тон, 

Әз 𝔥әрә мадаров ҝуфдирәтһо «ҹон». 

Гәрәнтү микәшү сабур имидиш, 

Гәзәбиш ћәзүрбәнд импоју ә јон. 

4436 

Ә бәћсәвоз гәсд дирәнки, чү бәгдә? 

Ә нәћсәвоз хәст зәрәнки, чү бәгдә? 

Јәлов ҝүрдҝә үҝәјлүјә дәвләтиш, 

Ә 𝔥әрсәвоз мәст бирәнки, чү бәгдә? 

4437 

Мозолмәндә шинохдәнүт әз рују, 

ћәлолбәндлγ рүћ вәбәрдә әз сују. 

Сеһирбәндиш кумәк дирә әз ХУДО; 

ћофт ранҝлүјә күрпи норә 𝔥әсмују. 

4438 

Хәҹәләти нә вүнүҝу сәр јәкиш, 

Ә бәдбәхти туш нә бошҝу дәр јәкиш. 

Омбуруһош ә вә𝔥дәјү расирә, 

Ә бивәхти пој нә доно шәр јәкиш. 
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4439 

Чәндгәдәр ә товуш зомуни чумһо, 

Јәтимлү-јәсирлү нимуну чумһо, 

Офто үшүгирә күшдәјә вә𝔥дә, 

Һә ҝәнәш ә пурсуз момуну чумһо. 

4441 

Хилоскор дү-јәки бисдоҝә һәммә, 

Әз товнәј ҝовләји ни имбу гәм мә. 

ХУДОрәш хош мијов әз динҹијәти, 

Ә сәр шори-ники мәбу 𝔥әләм мә. 

4442 

Һозор бош војистҝә хуб-хуб дәчирә, 

Фикирә ә һәјбә нибу вәчирә. 

Хүшдәрә расундҝәш ә богчәј ән јор, 

Ә хунә нидаров јә ҝүл нәчирә. 

4443 

Һәр түндә мүһбәтлү сәрсониш нибу, 

Ә 𝔥әдәт дәб ҝиро хәр шәниш нибу, 

Әз имид ән ХУДО бәхш вәҝүрдәнки, 

Кук-духдәр војуһо сәрзаниш мибу. 

4444 

Чү рачи зүһүсдә, ој ХУДОј 𝔥илом! 

Чү боҹи нүвүсдә, ој ХУДОј 𝔥илом! 

Имбуруз йә 𝔥әјил гунши ҝирошди, 

Чү ҹоҹи ҝирисдә, ој ХУДОј 𝔥илом! 

4445 

Ә зәћәр суј мәди әрх шори мәрәш. 

Әз ћәрим руј мәкәш рәћ 𝔥ори мәрәш. 

Миҝәшдүм нијофум бәгдә ҹәннәтә, 

Пәсәво мәчарун чәрх Хори мәрәш. 
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4445 

Кәлә сур ХУДОрә нә варасирә, 

Һәр инсон ә вәҝир нитав расирә. 

Чәнд сали ћисоб дә ә дәс ән Сәћиб; 

Нухоруш косиб тан нун-јармасирә. 

4446 

Дәрзәрә нәштәрлү хундәнки ҹоҹу, 

Һәчи митанү ки, јә доги боҹу. 

Хүшдәрә бушә бос бурбундәҝориш, 

Вәхт мијов ә хәлгиш имбу мүћтоҹу. 

4447 

Хокистәр ән ҹару бошуһо бәндә, 

Ә пишој мүрүмһо бирә мәзәндә. 

Гоһумиш-гәрдәшиш ә јос нүшдәнки, 

Дәдәјһош митәрсү әри «пуч» зәндә. 

4448 

Мәлћәмлү бијовһо гуногһош чү хуб, 

Бәһәрлү воровһо будогһош чү хуб. 

Әз дүли ХУДОји тәбиәт дүнјо, 

Сәринлү рүхүһо булогһош чү хуб! 

4449 

Әри хурдә-бәрдә дәстәј хосһорә, 

Миллјонһо һисдиҝәш битәв босһорә, 

Осдугуј занирә совлу сохдәнки, 

Әз һиҹош сугдә пој нитав восдорә. 

4450 

Шоботһо чумһорә мәсох 𝔥әрси тү. 

Чүн шә𝔥әм ми𝔥иди нијо ҝирси тү. 

Нәвәһо, нишрәһо һисдиҝәш зијод, 

Әз ХУДО һәмишәш бијо тәрси тү. 
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4451 

Нә𝔥әләт бошуҝу ә руј саданһо. 

Шә𝔥мәлә даравҝу ә буј саданһо. 

Әз дәдәј оморә кәчәл бирәјиш, 

Шунә нә варавҝу ә муј саданһо. 

4452 

Ҝуфдурум: - Рәћ мәрә бијо виҹи тү. 

Нәбуҝә әримә томом һичи тү. 

Ҹовоб до: - Рәћ ХУДО тоҹ бирә ҹиҝә, 

Јәкирәш ҝәрәк нисд әгүл тиҹи тү. 

4453 

Туршовә шороби дәбәј гуншиһо. 

Әз дүлһо кобоби һәмәј гуншиһо. 

Һозорбо ҝулләлү булә дорутҝәш, 

Нифрини, гопози һәдәј гуншиһо. 

4454 

Гәсдлүбәнд тәрсиҝә  әз сојәј хүшдә, 

Ә зир ҝәрми офто нитанү нүшдә. 

Ә товнәј торики ҝүрдәји 𝔥илом, 

Ә хунәш үшүгә митанү күшдә. 

4455 

Дустирә нә бурит гәмишә хуно. 

Тирорә хосдәҝор һәмишә хуно. 

Әз ХУДО шинирә ҝофмәни ә хов: 

«Ширинмәст ҝәрдошит кишмишә хуно.» 

4456 

ћәлолһо пој мүнү ә рач хушбәхти, 

Ә ћәрим туш мәнү бирач бәдбәхти. 

Әз ХУДО сабурсуз руј чарундәнкиш, 

ћүҹәткор мофдону ә гәҹ бивәхти. 
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4457 

Әз коһнәј ән дүли әри зиһисдә, 

Шумордә ҝәрәк нисд: сада, дивисдә. 

Әри ҝәрмә 𝔥әрсһо мүћтоҹ бирәҝор, 

Ә пишой ҹун дорәш митав ҝирисдә. 

4458 

Әз үшүг ән чумһо тор бирә-бирә, 

Ә кисәј хушбәхти вор нәс дәбирә. 

Јә рузиш әз дүнјо бәрдәнки ХУДО, 

Дәдәјсүз 𝔥әίилә шор нитај дирә. 

4459 

Һозор бо шумордә куфтиҝәш сәрә, 

Ниһрәсүз әз ширһо никәши кәрә. 

Рүгәнсүз бошуһо дугиш дод мүдү. 

Гәтугиш әз миҹә мүјнү хүшдәрә. 

4460 

Әхир ән һүзүмиш һисди күмүрү. 

Саррафаш дананһо бирә бүҝүрү. 

Әз 𝔥илом сәхт дујмиш бошуһо мүрдәш, 

Чумһорә һич мәћәл очуг ниҝүрү. 

4461 

Човгунә бәјәлү мәбош, әј инсон. 

Хунәһо мәсухун јә бош, әј инсон. 

Ә бәди, ә ники ҝәрәклү бирә, 

Ә мүћтоҹ ән ҹәннәт дәбош, әј инсон! 

4462 

Судумлу мәдәниш ә кор-бор дәсһо. 

Кон дүлә нә ћәлун әз сә𝔥әр кәсһо. 

Имидә хубтәлү дор әри сәбәћ, 

Сүрхәш вәҝүрдәнүт әз гәд гәфәсһо. 
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4463 

Дор ҝүлә јаралү мәсох әз күкү. 

Чүл-чәмән кар имбу әз оһ-вој чүкү. 

Дәсә ә пишони мәнү ХУДОј һәгг; 

Чүнки и 𝔥иломә  очуги  лүкү. 

4464 

Ә дүлһо зијодә нур әри рихдә, 

Ҝәрәки һәмишә үлчүрә вихдә. 

Нәбуҝә һәгг-ћисоб имбошу гәриш, 

Әз ҝәрми ән аташ нитај вирихдә. 

4465 

Сәр говрә һисдиҝәш ҝүллү һәмишә, 

Мүрдәрә ниҝири дијә ә кишә. 

Оморә рафдајтү дорәнки 𝔥әрә, 

Әри түш мизәнүт һәчи тәшвишә. 

4466 

Ә пәсәј ворвори омоҝәш воруш, 

Чүл-чәмән әји ћол зу бири хомуш. 

Гонунһој тәбиәт ћүкми ҝуфдирә, 

Әз дорһош, әз ҝүлһош нибу вәҝоруш. 

4467 

Әзир гултуг рәћбәр тә нә дарафда, 

Ә кәлә гуллугһо нибу варафда? 

Зәћмирә ҝүрдәнки әзи ћол ХУДО, 

Гәзәбһой ән дүлγш тә әхир рафда. 

4468 

Ә мујһо офдоҝәш лап 𝔥әрәбир дән, 

Хәҹәләт пирирә ә дүлиш дир зән. 

Локолу буһорәш хосдиҝә дәблү, 

Тоорих пузмишиш мисоху бирдән. 
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4469 

Салһорә гәд сохдә пири вәчирәм. 

Ә рәћһо маладһој гири дәчирәм. 

ХУДОј һәгг үзјоглу расунд ә хунә, 

Ә сифрој ән ҝушдиш шири нә дирәм. 

4470 

Ә хунәј гәдими јәтим бирәҝор, 

Дәдәјә һич вә𝔥дә нитав дирә шор. 

Ә фикир мофдону хүшдәни ХУДОш, 

Рихдәрә вәчирә нијилү әз 𝔥ор. 

4471 

Хәндәј хушбәхтирә кәм мәсох әз лов. 

Мә𝔥әной ширинә мәҝүрүт әз хов. 

Кәлә ХУДОј 𝔥илом рәћ дорә бәгдә, 

Јә чапар ән дүшмәш ә 𝔥әмәл нијов. 

4472 

Тә пусту әз ҹәндәк нә бошу сујмиш, 

Бәдә рүћ әз хурдә нәс бирә дујмиш. 

Бәгдә, нәгәсданки, парт шәндәнки дүл, 

Әнҹәг јосхонәрә мисохут гурмиш. 

4473 

Сипирә гошһорә дирә ә сәр чум, 

Пирирә чүн пәлү мәнүт ә гәд нум. 

ХУДОрәш, һәләги, мүҝүрү хәндә: 

«Оһилһо һич мәћәл нијо бу бәднум.» 

4474 

Әз шәфтә кориһош нолә мәдиров. 

Әз дүздә вориһош болә мәдиров. 

Ҝурундә дәрдһорә әри бәрдәҝор, 

Әз дузә хориһош чолә мәдиров. 
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4475 

Әҹәш рәћ офдоҝә ХУДОлу бош тү. 

Ә хубиш-хәрәбиш туболу бош тү. 

Ә фурм рәћми Сәћиб зәћмүш түндлүни, 

Әз әгүл ән Тирош нуболу бош тү. 

4476 

Доћорһој хәјолһо кәј вачарусди, 

Комини мәћәлһо ранҝһо парусди; 

Дүлтүрә пәћники әри рухундә, 

Дор тути мәћәләш сәдигә дусти. 

4477 

Ҹүр𝔥әтү тиҹлүһо кәмбиш вомундә, 

Хунһо ә дамарһо вәрдиш домундә. 

Чәндгәдәр ранҝ рујтү бисдоҝәш дәҝиш, 

Ҝәрми дүл тә пириш һә һочу мундә. 

4478 

Шикојәт нә сохдә әз әћвол хүшдә, 

Ә ҝәрәк бирә вәхт нитај вәхүшдә. 

Әз 𝔥әҹәл хәбәрдор бошиһо вә𝔥дә, 

Јә ХУДО митанү садана күшдә. 

4479 

Әз дүли нә сухдәј әри јә кәсиш. 

Дәсдәчу нә бирәј әри јә дәсиш. 

Ловоһој ХУДОјиш нәгүл бисдоҝә, 

Тәмаруз мумуни әри јә сәсиш. 

4480 

Нәнујәш, нәнәмәш дәдәјһо хунди. 

Холәһош, 𝔥әмәһош ә дурһо мунди. 

ХУДОј һәгг кура сохд ә мγлк Израил, 

Дүлһошу нәхоһһош ә хун домунди. 
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4481 

Мәмизүл рәћирә әри ҝирошдә, 

Тәрсһорә ә гәд дүл ни имбу дошдә. 

ХУДОрә ә јортү гәлхәндлү ҝүрдә, 

Ә хунәш саламат митај воҝошдә. 

4482 

Ә түндә хәјолһо домундәнки тү, 

Һич мәћәл сәр мәкуф, ҝәнәш тәки тү. 

Мәһәббәт 𝔥әјили бошуһо духдәр, 

Әбәди сојәлүш һисди әки тү. 

4483 

Әз раса ворирә бәсдәнки јә вәхт, 

Дәдәј нәс вомундә әз ловојә бәхт. 

ХУДОрә јозуги оморә, ҝәнәш, 

Ә мозол мичару војәлүјә ҹәћт. 

4484 

ћүрмәтә гәдәрлү нәс ҝүрдәҝә хуб, 

Әз лүҹү импалу пәшмулујә губ. 

Дурәлү вир имбу ћол инсонјәти, 

Винитүш кујәлуг миҝәшдү чүн хуҝ. 

4485 

Думонһој 𝔥әсмурә әри покундә, 

Ҹарундә дәсмолә әҹә докундә? 

Дураза сүлмәрәш әри вонорә, 

Очорсуз јә сурраш нитај вокундә. 

4486 

Ичҝирә бул хурдә мәкүш хүшдәрә. 

Согијү нә буһо дорлу хүшҝ зәрә. 

Ә јосиш нүшдәнки гоһум, әгрәбә, 

Әз 𝔥әдәт хундәнүт и ҹүр күшдәрә. 
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4487 

Томошәј ән 𝔥илом бошуһо бәндә, 

Номусәш, гијрәтәш ә зир пој шәндә. 

Јә чүклә 𝔥әјилиш сәр дәҝүрдәнки, 

Моју ки, ә гәриш аташ дәшәндә. 

4488 

Шәггәлү зәриҝәш хәндәһој ҹара, 

Хәјоллу күшдиҝәш далгаһој шара, 

Әз сә𝔥әр ән рузи әри динҹ бирә, 

Нум ХУДО нә ҝүрдә ә хов нә дара. 

4489 

Ихтилот сохдәнки һәр тониш, һәр кәс, 

Хошлүјә мә𝔥әно бијовҝу әз сәс. 

Әз хүшдә гәзәблү вәдарафдәнкиш, 

Бил 𝔥әҹәл оморә ҝүрүҝу әз дәс. 

4490 

Ә гәнәт хәјолһо кәјки мәниши, 

Зәвәро әз зирһо бијо дәниши. 

Богрујтү парусдә, сүпүл ҹәгүсдҝә, 

Әз хотур 𝔥әҹәлиш нијо вәниши. 

4491 

Һәгг-ћисоб бусдурә әри тән дошдә, 

Пијозә ә ҹиҝәј сир нивој кошдә. 

ћовурә әз дүшмәш ҹиро нә сохдә, 

Јә мәћәл ә хунәш нитај воҝошдә. 

4492 

Һәрдән осдугурәш нијо ҹави тү. 

Һәмишә ‘’лезгинкә’’ нивәҹәји тү. 

Кип-кәлә гувотһо дәҝә ә гулһо, 

Ә пишој ҝулләһош јә миҹави тү. 
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4493 

Ә кәм-кәс сохдәнки кәмбишә совоб, 

Гизмишә саданһо бирәнки кобоб, 

Мә𝔥әно нә дүһо ҝоф пирсирәнки, 

Гул мәбош ә пишой чәтинә ҹовоб. 

4494 

Әз ћүлгү ҝүрдәнки догвәни хәлгә, 

Појурә ҹүфтәлү дәни ә һәлгә. 

Әз Тирој  ән Мишиш митани хундә: 

«Һәр сухдә јә күмүр нәс дорә бәргә.» 

4495 

Руҝәруҝ бисдоҝәш бүтүрүкчиһо, 

Битәрүћ имбоши әз чүрүнчиһо. 

Чәнд гәдәр әгүлсүз зүһүсдҝәш инсон, 

Нәхшә зар нивәнү  ә түртүр чиһо. 

4496 

Пәсәво мәвоҝошд әз никлүјә рәћ, 

Әз дәдәј гәдимһо мунди и тәмәћ. 

ХУДОрәш јә сүрхә војәји һәр руз, 

Зу вәхис, нур вәчи әз таза сәбәћ! 

4497 

Әгүлһој мувәћә әри соф дирә. 

Хүшдәрә нијүлү нүкәр ҝоф бирә. 

ћәлҹиҝәр митәрсү әз зәћми ХУДОш, 

Нитав ранҝ гәтугә сијә ҝуфдирә. 

4498 

Нәфсү тәмизлүһо бүхтүш нивәнү, 

Ә догләј сүрхә дүл Тирош мидәнү. 

Дәндүһој лә𝔥әјү тиҹ бирәҝориш, 

Сүрҝү нә вәбирә кәлләш низәнү. 
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4499 

Ә тәһәр ворвори зәрә мәҝирор. 

Тон сәсәш һәмишә әз дәрә бијор. 

Јә𝔥әлмиш бирәјҝә ә товнәј ХУДОш, 

Хәбәр нә расирә әз 𝔥әрә ҝирор. 

4500 

Уталмиш-ћәловиш нәс бирәҝә тү, 

Әз чәрмә гәндәји пучи бәҝә тү? 

ћүрмәтиш-𝔥үзәтиш хок бирә ҹиҝә, 

Зуһунә тиҹ мәсох ә сәр јәҝә тү. 

4501 

Әз мүрүм бәтәри тоб ићтиборсүз, 

Моју ә дүл даров лап ихтијорсуз. 

Зимустуј 𝔥үмүрүш ҹилит зәрәнки, 

Јосүрәш мүҝүрүт сәлт мићтијорсүз. 

4502 

Рушумә палундә әз гәдәриш сәхт, 

Ә гәриш дамарһо тә хун зәрә ләхт, 

Әз дәс һозор ҹүрә бәдбићисобиш, 

Виҹдону чәкәвәк имбошу һәр вәхт. 

4503 

Тирјох добогирә вокундә бәгдә, 

Пәјләј ширнә чојә докундә вә𝔥дә, 

Әз бичин динҹирә әри вәҝүрдәш, 

Нун пәни хурдәјиш ә ләзәт һәгг дә. 

4504 

Бәбәлү бирәји хуби һәмишә, 

Ә фурм тәхт миниши ә гуҹог – кишә. 

ХУДОрә хош мијов әз и мәнзәрә, 

Кукһој мәћәләјиш нидү тәшвишә. 
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4505 

ћол-әћвол нәсазлү бирәнки һәрдән, 

Бүтүн сәр зәрәнки сипилүјә дән, 

Ә һүҹүм кирошдҝә гәтрәјә дүшмә, 

Һә ҝәнәш салдат бош әри хок Вәтән. 

4506 

Тә𝔥әди сохуһо сабур нәс дирә, 

Ҹә𝔥м 𝔥әјбә гәләтһо тә гур вәс бирә. 

Мозолә дорһорә бәхш доҝәш ХУДО, 

Бәд𝔥әсүл мишовну обур мәстирә. 

4507 

Мә𝔥әно нидобу ә килитләмә, 

Ҹоһилбәнд нисоху вәкили гәмә. 

ХУДОрә Тиролу шинохдәҝорһош, 

Тә мүрдә нихуру әрәги дәмә. 

4508 

Ҝуфдурум: - Јә бобот ә хүшдә диро, 

Јә үзҝә дәвләт нисд әз соги ҹиро. 

Муҝу ки: - Хәјјамиш амбар нүвүсди: 

«Шоробә нә хурдә чү дин, чү Тиро?» 

4509 

Ҝуфдурум: - Лићәбәнд мәсох палаша, 

Ә сәртү мокунут күлә, аташа. 

Ҹовоб до: -Хурдәјҝә әҝәр шоробә, 

Ә вәҹиш ниҝири и чүр саташа. 

4510 

Ҝуфдурум: - Әз 𝔥әдәт ә гирог мәпој, 

Хәлолуш мијору ҹәћтиһо һәр бој. 

Муҝу ки: - И дүнјо ән јәкиш нисди, 

Нәһоги ҝирјәһо, нәһоги оһ-вој! 
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4511 

Сумогә дәхсундә ә буј мәди тү, 

Говрәлү – гурлуни гәјгуј бәди тү. 

Раклүјә пәнчә дә ә гәриш дүлиш, 

Јә мүргиш нәҝәрдә ә суј вәдитү. 

4512 

Ә ҹој нивирихи әз сәрәҝиҹи, 

Догә ниҹумуни әз зуһун тиҹи. 

Чүнтүни пучлүһо амбари ҝәнәш, 

Әнҝүшдлү шумордә - сојәш нивиҹи. 

4513 

Пирсирүм: Әрчүни и шәфтә корһо, 

Бәҝәм дәрд бијо дү и пүшҝә 𝔥орһо? 

Ҹовоб до: Хүшдәрә мәхун әгүлмәнд, 

Бул бәһәр нәс дорә һәр кошдә дорһо. 

4514 

Парслүјә кинһорә әз дүл вәдәшән, 

Хүшдәрә ә болә, ә дәрд мәдәшән. 

Дүборә 𝔥үмүрә нәс дорә ХУДО, 

Јә минут зомонәш ә һәдәр мәшән. 

4515 

Нум чәнди ҝијовә јонуглу ҝүрдә, 

Чумһорә әз ћәсрәт ховһо дәҝүрдә; 

Дурәлү бисдоҝә һовой ән нәфәс, 

Әз хүшдә митани дәсиш вәҝүрдә. 

4516 

Тәбиәт 𝔥оҹиз нисд, гојими пустуш, 

Чумурә ни бәсдү ҹилид зимустуш. 

Әз ХУДОј ән 𝔥илом бәхш дорә вә𝔥дә, 

Товлүјә офтоји, - 𝔥әзизә дустуш. 
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4517 

Нәфсә рази сохдә әз парун-парун, 

Гутинәј сүрхирә ә хок мәчарун. 

Инҹимиш имбошу Сәћиб ән рүћһо, 

Ә пишој софә ҝоф ҝушәш нә карун. 

4518 

Рүхшәндә ҝоф мәсох ә 𝔥әмоләвоз, 

Пийозлу пуст мәкән ә хәјоләвоз. 

Әз гәдәр ҝуҹлүни антинай  ХУДО, 

Боҹ бәрдә нитани ә ћәјорәвоз. 

4519 

Ә фурм дүм омбуру дуллу мәбош тү, 

Хәләјиг михәндү ә чум, ә гоштү. 

Рачирә әз дәдәί овурдә инсон, 

Ә бим әгүлмәнди зиһим дәбош тү. 

4520 

Јә бурра нәхүш нисд кинлүјә әлчәг, 

Шүбһәлү нәбуҝә, нивокну әлҹәк. 

Хунәһо мачару әз 𝔥әмәлһоју, 

Бәгдә ә чүкәвоз мүмүрү әнҹәг. 

4521 

Гизмишә кәләҝәд мәбош һич вә𝔥дә, 

Зиһисдәј һәр бәндә ә гонун һәгг дә. 

Вор түрә сајловһо пуч сохдә ҹиҝә, 

Хүшдәнтү ә чүпиш нивәрзи бәгдә. 

4522 

Сад јара вәҝүрдәј әз бәднумә нум, 

Әз пишој ән ХУДО јон ҝирор әз чум. 

Ә гуриш динҹирә ә товнәί дирә, 

Хиникә хокһоίуш мисоху һүҹум. 
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4523 

Нәсдаҝә фубәрдә ҝофә тә әхир, 

Ҹовобә пәћәни мәсох әз пәхир. 

Јә ујун бијор ки, ә сәр зуһуну, 

Јә бојҝәш бил ә тү нә дәнүшү ћир. 

4524 

Гәрәнтү зәрәнки үшүгә чумһо, 

Војҝә вәҝүрдәнки тәћсирә нумһо. 

ХУДОрә јәзуги омоҝә јә кәм, 

Ә сүрхиш митанү чарусдә гумһо. 

4525 

Хәтолу бошуһо јә чүклә ләмбәш, 

Ә дүл митав зәрә јә кәлә зәрбәш. 

Булоглу мәдиров чүлкијә римһо, 

Нәфәслү мокошу бујлујә мәрҝәш. 

4526 

Дүл јорә хүрд мәсох шишәрә хуно, 

Ә ћәјвон бәнд мәбош вишәрә хуно. 

Сохдәјһо 𝔥овуниш мәдиров әз чум, 

Сәрсони мисохи пишәрә хуно. 

4527 

Мүшкүлү нисдиҝә әз ћәјо вәдиш, 

Сәрә вурухундҝә әз сијосәтиш, 

Хунһоју әз раҝһо вәдәрәхшиҝә, 

Дузә кор нисоху тә гијомәтиш. 

4528 

Әнкүшдлү шумордә хубә рузһорә, 

Ә хүшдә мәхәндун шәфтә бузһорә. 

Бәҝәм тә имоһој нә шинирәј ки, 

Хәләјиг нәс хосдә бәхтү гузһорә? 
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4529 

Ҹәнҝәсур  бисдоҝә әҝәр јә ҹовон, 

ћүкмү нитав бирә ә сәр ән зомон. 

Сүпүлү миҹәгү ә пишој ХУДО, 

Вәхт нибу зувунуш ҝуйу: - Ой, омон! 

4530 

Мүһбәтә гәришлү гуј зәрә бәгдә, 

Митанү лолијү ә сурһој чә𝔥 дә. 

Әз һәгги ән ХУДО нә тәрсирәнкиш, 

Ә гәрмог пәләнҝһо мофдону бәгдә. 

4531 

Нәсдаҝә 𝔥овункор әнҝүшдә бурра, 

Әнҹәг софә дүлә митанү дурра. 

Ә ҝушу дарафдҝә мәсләћәт Тиро, 

Чумһорә бәсдә вәхт мокуну сурра? 

4532 

Марсәјәг тәлћиҝә ширәј зувунтү, 

Ә зәћәр мичару ҹавустә нун тү. 

Минәтә ҹусдәнки әз ХУДОј 𝔥илом, 

Нимәҹун мумуни тә вәхт зүһунтү. 

4533 

Ә кәсһо вәмундҝә јә сүрхә хәләф, 

Мγрγхγ 𝔥әрс чуму ә сәјәг сәдәф. 

Појурә бирәћнә дирәнки ХУДО, 

Зимустуј фәсиләш мисоху тәләф. 

4534 

Ә 𝔥әрәј дү  ћовур дарафдҝә садан, 

Әз дүдү јәкишү нијо бу надан. 

Әз Тирој ән Миши мәсәл овурдә, 

Мәрдүмә ә гәрмог мәнү чүн сазан. 
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4535 

Әз 𝔥әјил ворихдә һәм  мозол, һәм бәхт, 

Ә хуби, 𝔥әјилсүз, нибу сохдә ҹәћт. 

Нитајҝә тәрбијә дорә әвлодә, 

Ә ХУДОш, ә минәт, мәвомун һич вәхт. 

4536 

Сәрсониш бирәјҝә ә сәјәг Мәҹнун, 

Лап һәчи гәсд мәсох ә ношумоί ҹун. 

ХДОрә нәфсү нисд, ҝүрү әз дәстү, 

И хәрә 𝔥әдәтә јә бушә вәҹ хун. 

4537 

Мәрдлүјә шүвәр бош ә гәриш хунә, 

Әз мозол дәпарун вәрдиши ҹунә. 

ХУДОрә ни имбу шәндә әз фикир, 

ћәл бирә, дәм мәкәш ә тәһәр дунә. 

4538 

Јарашмиш нәс дорә бирач бу инсон, 

Ә 𝔥илом лов бири сад ҹиро имкон. 

ХУДОрәш ҝузҝини әри соф дирә, 

Бәхт мәҝәшд әз куләј ән гәрәтикон. 

4539 

Ләзәтү нәс бирә овлүјә чирә, 

Сокурә ә ләгәш нитај вәчирә. 

Шүкүрлү бошуҝу нум кәлә ХУДО, 

Ә сәртү әгүләш митав дәчирә. 

4540 

Ә бәћс-мәћс мәдәбош ә гунширәвоз, 

Сугдлүјә нәзник бош ә гунширәвоз. 

ХУДОрә сабуру зийоди һәр вәхт, 

Әз хәһәр кәм мәбош ә гунширәвоз. 
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4541 

Ә сәрмә, әз рујтү, гисмәттү вәри, 

Ә дүлмә, әз бујтү, ћәсрәттү дәри. 

ХУДОјмуш һозор бо фикир дори ки, 

Ә ҹунмә, әз мујтү, гәсдһојтү зәри. 

4542 

Руз-бәруз офтолу әри бәрг дорә, 

Имидә шәкәлү нибу гәрг норә. 

Сәбәбкор шорә бәхт бирәји ҝирош, 

Әнҹәг ә әшгәвоз хојит ХУДОрә! 

4543 

Ә зир зуһун нәдәриҝә зулум, шәр, 

Мизузәлү товуш мүдү гопуј дәр. 

Јә вәлҝ Тиро хундә мијов әз дүли. 

Ә ҝуш ХУДОш зу мирасү шор хәбәр. 

4543 

Офуррәҝор гувот дүҝу ә сәстү, 

Әз хушбәхти ҹар зәнүҝу ћәвәстү. 

Тирой Миши чүларз војә сохдәҝә, 

Инсонјәти вир нә бошҝу әз дәстү. 

4544 

Әз һомор парусдә рәћ норә-норә, 

Әз 𝔥әсәл палусдә мәћ норә-норә, 

ХУДОј һәгг ҝурундә гәјгу кәширә, 

Инсонһој 𝔥иломә рәћмә шор дорә. 

4545 

Әз дәсү офдоҝә нун ән инсониш, 

Әз рүћү парустҝә ҹун ән инсониш, 

Һәммәрә оводу сохдәнки ХУДО, 

Ә мувәћ нидүшү хун ән инсониш. 
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4547 

Әз чуму јә чүплә ә дур нә мундә, 

Гәјгуһој 𝔥иломә тә дәхүсундә, 

ћүкм ХУДО тоҹ бирә нәсил-бәнәсил, 

Офторә күшдәни, һәм дәҝәсундә. 

4548 

ћүкүм ән мүрүмә тәјтә вәҝүрдә, 

Бугозу хүшҝ бирә, нур чуму мүрдә. 

ХУДОрә јәзуги оморә вә𝔥дә, 

Тирорә нәкуми ә руј дәҝүрдә. 

4549 

Фикирлү нисдиҝә әҝәр јә ҝофтүш, 

Локолу мумуну сад ҹиро софтүш. 

Нәгәсди чум ХУДО вохурдә вә𝔥дә, 

Рәћм соги моҝосу ә миҹәί нофтүш. 

4550 

Мундиһо 𝔥үмүрә тә һәдәр дирә, 

Ҝәшдәйһо мозолә тә гәдәр чирә, 

Дәс расти ән ХУДО мәбу ә сәртү, 

Әз ховиш митани шор хәбәр бирә. 

4551 

Хүшдәни ән ХУДО хосди тәкирәш, 

Ә бүҝүр, ә нәзник нәһишд јәкирәш. 

Далгаһо бү𝔥 зәрә варафдҝәш зәвәр, 

Әз ХУДО пәћники батмиш ки бирәш? 

4552 

Ә 𝔥илом тәбиәт, ә тоҹи лојиг, 

Әз ХУДО бәгшәјтә нисди јә сојиг. 

Зәћмијү чарусдҝә ә кәлә ћүршһо, 

И дγнίош нисд имбу ә гәриш йә миг. 
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4553 

Гилинҹә ә пәнҹә кәјки мәҝүрү, 

Сәртүрә чүн думон нијо дәҝүрү. 

Дәс растү хүшҝ имбу әз гәзәб ХУДО, 

Һич ћолуш ни имбу 𝔥әрә вәҝүрү. 

4554 

ХУДОјму бәхширә ширинә ховәш, 

Шәјилү вокунди ә хори овәш. 

Дәрјоһһо әз хүшҝи амбари дγ бо, 

Митани бул шушдә хәндәјә ловәш. 

4555 

Данана 𝔥әјб нидү һозор ҹиро фәнд, 

Дү дүшмә әјәки нитав бирә бәнд. 

Ә 𝔥әрә чум воно Бәбәјә ХУДО, 

Хγрсә 𝔥әмәлданиш пуст әнҝγшдә кәнд. 

4556 

Ә мүгүр омоҝә дүшмә ҹәћтә-ҹәћт, 

Ә сәвҝәнд вомундҝә залум сәхтә-сәхт, 

Ә сүрхә ҝовләји нифрәт сохдәҝор, 

Әз ХУДО сад болә мγίнγ вәхтә-вәхт. 

4557 

Фәргү нисд, ҹә𝔥м шәвһо һәрбој сийә бу. 

Нур чумһош бивәхти күмүр нијо бу. 

Миллјон таза нәсил оморә вә𝔥дәш, 

Ә ХУДО әбәди шүкүр бијо бу! 

4558 

Дүл тәмиз бошуһо зулм нитав дорәш, 

Әз ҹуни хојуһо сәр митав норәш. 

ХУДОј һәгг мү𝔥үҹүз әри бурбундә, 

Әз сүрхһо маравну лүҝәй һәр дорәш. 
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4559 

Овоми нә дирә әз ћүкм бәхтә-бәхт, 

Зиһими мувәћә ки хосдәҝә сәхт; 

Ә ҹиҝәј әгүлиш ҹунә дорәҝор, 

Әз дүли ән ХУДО имбошу һәр вәхт. 

4560 

Әз дијнә 𝔥әмәлтү нисдиҝә ҹәћтиш, 

Јүнҝүлә тә𝔥рифһо бириҝә гәһтиш, 

Ә пишој суд ХУДО сәр куфтә вә𝔥дә, 

Мумуни ә ҹиҝәј ән бә𝔥әдәтиш. 

4561 

Бушәлү дирәнки әгүл ән хәрә, 

Ә килит нә очор мәјилүт дәрә. 

Ә пој вәхүшдәнки әз ҝилҝәз бәгдә, 

Ә пәнҹәј дәс ХУДО мүвүнүт сәрә. 

4562 

Рушумһо нә хәстһо нә ҝүнҹүсдәнки, 

Хунһо ә дамарһо ләх ҹүмүсдәнки, 

Дү әгрәб ћәҹәлү појундҝә дүлә, 

Ә хүшдә микәшү рәћ мүздә тәнҝи. 

4563 

Бил зәћәр нә бошҝу ә гәд хурдә ов. 

Бил чорә дәбошҝу ә ҹун һәр ҝијов. 

Ҝәрәксүз мундәнки зиндон дирәҝор, 

Јә мүргиш пој норә ә сурог нијов. 

4564 

Овлүјә никәрә нитав хүшҝ зәрә. 

Мүрүһо ни бәрү ә гур хүшдәрә. 

Милләтә ә дәвләт фурухдә вә𝔥дә, 

Фәләкиш ҹун нидү ХУДО күшдәрә. 
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        4 – ҹәрҝәһо 

4565 

Һәр 𝔥әмәл хубәлү нисди ҝуфдирә, 

Сәдигә ә һәлгә нијо дәни тү. 

Норә рәћ ХУДОрә һә софлү дирә, 

Ә сәртү сүрхә тоҹ бијо вәни тү. 

4566 

Фикирһо догуног бирәјә вә𝔥дә, 

Ә гәриш хәјолһош јәлов мәҝи тү. 

Сәрпуши кәләтә кәј ки, ә һәгг дә, 

Ә пишой појһојуш һәлов дәҝи тү. 

4567 

Дәрәрәш, тәпәрәш нәхш дирә ҹиҝә, 

Боләлү нијо бу чәпәки һәндәг. 

Әз тараф ән ХУДО бәхш бирә ҹиҝә, 

Зимустуш чүн васал ҝәрәки әнҹәг. 

4568 

Фадиһој тәнүһо кәј ки ә хош дә, 

Хүшҝә конҝолушлу нибу тикәјүш. 

Јә ҝүләш чорәлү нәсдаҝә кошдә, 

Ә ҹәрҝәј тәмбәлһо имбу ҹиҝәјүш. 

4569 

Разилуг нә бирә әз хосдәј ән дүл, 

Әлчиһо гушәлү бил нә дарвҝу. 

Ә гони ћүҹәтһо вошәндә әнҝүл, 

Шыринәш ә 𝔥әсмуј ХУДО варавҝу. 

4570 

Әз сүрхиш зијоди јүнҝүл бирәји, 

Әз ћүлгиш зәвәртә ҝиснә мәбош тү. 

Јарашуг чәмәнәш әз ҝүл дирәји, 

Ә гәриш јор чирә дәстә дәбош тү. 
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4571 

Саданһо ә нум јор бүхтү норәнки, 

Әгибәт әћволәш рүћәлү пүрс тү. 

Гәрибә шүшнәсәф тәнҝи дорәнки, 

Ҹунтүрәш чорәлү ә рәћү фүрс тү. 

4572 

Хуб дивих сохдәнки софи пир-сирә, 

Миҹәһој шүһрәтиш ә күкһој шон дә. 

Әз әгүл ән мувәћ ҝоф нә пирсирә, 

Сә борә әнҝүләш нивој вошәндә. 

4573 

Сәр Вәтән дурәлү бирәнки һово, 

Рүћ ҹунә һәми зән, һәми мәрд норә. 

Әз вә𝔥дәј ән Одом, әз зомон Ћово, 

Мүрдә руз һәми чән, һәми дәрд дорә. 

4574 

Хунәһо догуног әри нә бирә, 

Зимиләрз нәс һишдә хәбәр вәчирә. 

Инсонһо ә хотур ә һәгг дәбирә, 

Дәрдһорәш ә чәјтән һәдәр дәчирә. 

4575 

Чорәсүз мундәнки ә фурм ћүрүмчәк, 

Ә боглу дәбирәј ән суриш дара. 

Ә гәриш аташа ҝәрми лүћүчәк, 

Мүрүмлү ҝоф сохдә, ә гуриш мара. 

4576 

Сүрхә ҝоф нәвәҝә ә сәр зувун тү, 

Тарһорәш хүшҝәлү әри сухундә; 

Нә𝔥әләт докундә ә ҹәћт зүһун тү, 

Әхири 𝔥әрс чумәш нивоί рухундә. 
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4577 

Гәбәрлү сухдәнки рәћ-рүвәћ хори, 

Тикиһой рәћбәрә әри сарундә; 

Јәләглү ҝоф сохдә, ә фурм ћәшори, 

Ә хокиш 𝔥әсγлә шәри чарундә. 

4578 

Ә сифрој нисону кәј гогол вәри, 

Тәмбәләш нитанү нәр хундә ХУДО. 

Дирәнки ә 𝔥әрә гәлмогол дәри, 

Зәћмһорәш 𝔥иломлуг вәрзундә ХУДО. 

4579 

Шә𝔥мәлә дорәнки јәлов сухә-сух, 

Војисдәј хүшдәрә ә бим вәҝүрдә; 

Сабурә вәнҝәсдә ә тәрәтәсух, 

Имидә әз бугоз ни имбу ҝүрдә. 

4580 

Гәзәблү ҹусдәнки дәрдә күшдәрә, 

Хубә од нијору әгибәт шивән. 

Әдәблү-әркәнлү бәрдә хүшдәрә, 

Рүћшәндлү нүшдәрә зу әз 𝔥әдәт шән. 

4581 

Үшүгә күшдәнки офтој ән 𝔥илом, 

Јә шәвәш ә сәбәћ тә шон чарундә; 

Сәдиги ҝуфдирә ә фурм Овроһом, 

Зәћләй торикирәш әз кон парундә. 

4582 

Рабиһо  ћәлолдор Нимаз бирәнки, 

Зиһимбәнд әгүләш ә бод нәс дорә. 

Суррһој тәбиәтә нәсаз дирәнки, 

Саррафиш әз ХУДО ҹовоб восторә. 
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4583 

Гәчәгирә 𝔥әдәт ҝүрдә әз дүли, 

Јә хунәрәш јармиш мәсох үстәлик. 

Тә имоһој әз хокистәр ән күли, 

Јә һүзүмиш нә појисти тик-бәтик. 

4584 

Ҝүрдә рәћ бәбәрә нәс рафдаҝә кук, 

Чоләһо ә һомор нитав чарустә. 

Ләмбәһо чүн пәмбә бирәниҝә сук, 

Јәки пысирәни, јәки парустә. 

4585 

Әз чиһој ләзәти дә𝔥әм – том дирә, 

Әри тә𝔥әдиһо сәбәб нијо бу. 

Сал-бәсал вә𝔥дәјү тә томом бирә, 

Ми𝔥идһош ә ћәсрәт шорһо бијо бу. 

4586 

Әз 𝔥әдәти борһоί хәлгәш чирәҝор, 

Ҝуштәнхури сохдәίиίγш дәм мибу, 

Ә һәр хунәј ҹуһур догиш бирәҝор, 

Духдәр, 𝔥әрүс шор дирәίγш гәм нибу. 

4587 

Бирәћмә гуншиһо сохдәнки гәсдә, 

Дәстәклү зәрүтҝә үҝәјә борәш; 

Әз товнәј ән гуги ћәллүјә дәсдә, 

Богбон нәс шовундә лүҝәј ән дорәш. 

4588 

Мә түрә нишәнүм, ҝуфдиҝә һәр руз, 

Киһорә ҝәрәки әзини ҝофһош? 

Тирозуј мүһбәтү әри бирә дуз, 

Бил әз сүрх палуҝу тәмизи софһош. 
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4589 

Дәрдһорә вәчирә ә гиҹог – кишә, 

Гурбучәј сипиһо мәсох мујтүрәш. 

Тәбиәт тә рихдә ћүршһој тәшвишә, 

Чумһојмә миҝәшдү мәнҝә рујтүрәш. 

4590 

Ә далда појисдә дирәниҝә кор, 

Тәћноји јә нәриш ә од ниваров. 

Һәм ширин, һәм шәрбәт ән хәлг бирәҝор, 

Јә вә𝔥дәј ән вәхтүш буш нијо бурав. 

4591 

Офдодор бирәнки мүфтәјә фүрсәт, 

Базурә ҹарундә хунә мәрих тү. 

Нәбуҝә бү𝔥 зәрә ә сәјәг хүрсәҝ, 

Ҹун нитав парундә јүргәј вирих тү. 

4592 

Сәрпушлу ҝирошдә әз дог, әз дәрә, 

Тә кәј ки, зиндәлү ә сәр поји тү. 

Зиһимһој әгүлә ә гәрбол зәрә, 

Үшүги милләтә бијо хоји тү. 

4593 

Лов-лә𝔥ә ә гәбәр дәбирә ҹиҝә, 

Әз дә𝔥әм ән овһо од ни дәшәнүт. 

Ә 𝔥әрә јә булог нә бирә ҹиҝә, 

Ә сәћро гурбиίә бод мидәшәнүт. 

4594 

Догуног мундәнки әз шәфтә корһо, 

Шоһворәш әз дүмү ни имбу ҝүрдә. 

Ә фикир хәјолһо сүст рафдаҝорһо, 

Шәвәлүш-рузәлүш һә дәм вәҝүрдә. 
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4595 

Зиһимбәнд әгүлә хәрҹ сохдә вә𝔥дә, 

Ә сүрхә јә чорә мичару ҝијов. 

Бә𝔥зиһо гопозлү сәр куфтә бәгдә. 

Хундәји нә бирә, ә сојиш нијов 

4596 

Мәркомут бәсдиҝә әҝәр рәћ түрә, 

Һич нәбу појһорә дәни ә бухов. 

Ә ХУДО нушу ди залум зәћм түрә, 

Чорәсүз бил бәрү әз миҝләј ән хов. 

4597 

Сијәлү бирәнки зәћләбәр бәхтү, 

Говрәлү ҹә𝔥м имбу хокисдәр, күлиш. 

Әз гәдәр зијодтә ҝирошдҝә вәхтү, 

Сәхт кара мүҝүрү мәтләбдор дүлиш. 

4598 

Догуног бирәнки гилијә дәрһо, 

Ә хунәй ҹунсузһо зу маров килит. 

Әз ћәсрәт вәхүшдҝәш ћилијә сәрһо, 

Бул бәһәр нәс дорә корһој нимәлит. 

4599 

ћүрмәтдор бирәҝор ә ҹој, ә бүҝүр, 

Әз 𝔥әдәт 𝔥әсүли чүпиш нишәнү. 

Бәхтәвәр руз дирә бүтүн сог 𝔥үмүр, 

Әз сүрхһо, алмазһо күпиш мизәнү. 

4600 

Ә минәт вомундҝәш һозор бо ә бәхт, 

Йә бәндәш гәнәтсүз нитав парусдә. 

Ә гәриш су-аташ вәҹәсдәјә вәхт, 

Шор рузиш митанү ә јос чарусдә. 
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4601 

Мујһорә әврүшүм ҝуфдирә вә𝔥дә, 

Гошһорәш нимәј мәнҝ ћисоб сохдәҝор; 

Зомонәј ҹовони гуј бирә бәгдә, 

Әз вәрфһој сәр догиш нитав хосдә бор. 

4602 

Зир-зәвәр сохдәнки 𝔥әдәтә кәјһо, 

Һәлүсти, нәкуми, нәс бирә чорәш. 

Ә бим дәчарусдә ә сәр дәдәјһо, 

Думдумә суј мүдү әри чәрх дорәш. 

4603 

Ә гәриш мозолһо, әз шорә шәнһо, 

Хушбәхти офдиҝәш нүшдә-вәхүшдә; 

Ә рәћ шүвәрәвоз нәравһо зәнһо, 

Бодолог мизәнү ә хүшдән – хүшдә. 

4604 

Сәнгәлуг доћору әз сүрх бисдоҝәш, 

Ә јә руз, ә дү руј нибу чарусдә. 

Дγнίоһә ә пәнҹә әсир висдоҝәш, 

Һә ҝәнәш митанү ә хок парустә. 

4605 

Дәндүнә гиринҹи сохуһо инсон, 

Ә хүшдә әз тики бил нә дәнишү. 

Әри руз јәтимһо тә офдә имкон, 

И ћолә мәҝүрү сугдә зән ишү. 

4606 

Әз товнәј ән хуби сохдәниҝә ҹәћт, 

Һозор бо пәјмундә, гәрбол зән сәхтиш. 

Рушумһо ә хәсти гәриш бирә вәхт, 

Кумәки нисоху мозолһој бәхтиш. 
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4607 

Пәсәво чарусдҝә зүһүсдә шорһо, 

Ә годој ән зувун амбар мәсох ҹәћт. 

Әз тараф ән ХУДО нүвүсдә корһо, 

Сәргузлу нәс мундә ә пишој ән бәхт. 

4608 

Ховәлү ҹусдәнки вәћшлүјә сәбәћ, 

Әћволтү нијо бу рузлу, шәвлγ бәд. 

Хүшдәрә күшдиҝәш ә гәриш тәмәћ, 

Әз 𝔥әјил зијодтә нијофи дәвләт. 

4609 

Әз рәћм Офуррәҝор бәләд хосдәнки, 

Ә гурә говрәһо тә дорә гәрдәш; 

Ә пишој чум ХУДО гәләт сохдәнки, 

Пәшмунә хәҹәләт мүкүшү мәрдәш. 

4610 

Сојәрә әз дурһо кәлә дирәнки, 

Сәртүрә пәћәни мәсох чүн ҹоҹу. 

Вәтәнә ҝүрдәнки ћәшорә тәнҝи, 

Ә гувот гул дәри иҝидәш боҹу. 

4611 

Чумһојтү јә мәћәл дирәнки буллуг, 

Ҝилҝәзә, тәпиклү, ә јор нә дәшән, 

Бәһәрлү-ҝәлирлү нә бирә гуллуг, 

Хәҹәләт хурдәрә әз 𝔥ор вәдәшән. 

4612 

Әз ћүрмәт 𝔥әзизи шорлүјә ҹә𝔥мәт, 

Саррафә һәмишә ә сәр дәс дирә. 

Инсонһо дәбәлү рафдҝәш ә рәћмәт, 

Зомонә һич мәћәл гүсүр нәс бирә. 

 

 

                         587 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4613 

Зибәрә бәрдәнки сә𝔥әрһој гури, 

Нә𝔥әләт ниҝујут ә мозол, ә бәхт. 

Парчоһһош јә мәћәл әз бијобури, 

Әрәгә рихдәнки нүшдәнүт ә тәхт. 

4614 

Руј пири нәдирә, күшдә тәмәћә, 

Лолирә мәвәни ә сәртү чүн ҹә𝔥. 

Гәзәблү-гәзәблү рафдајһо рәћә, 

Пәсәво воҝошдәш ҝәрәки әнҹәг. 

4615 

Әз 𝔥әдәт гонунһо, тә ҹунтү һисд сог, 

Ә чумһо тор зәрә мүргәлү мәбош. 

Гәдимлү нүшдиһо ә тәһәр Шоһдог, 

Кәмәрә вәдорә ә хәлгәвоз бош. 

4616 

Лолбәндлү појисдә ә сәјәг ҹә𝔥ҝи, 

Ә рәћбәр корәвоз сүрҝә-сүрҝ мәбош. 

Растирә рүхүндә ә сәр биһәгги, 

Әз кәлә нум ХУДО ә бүзүрҝ дәбош. 

4617 

Обурә тә бәрдә шәрә гурумсог, 

Ә рәћү сојәлү кут нийо боши. 

Үшүгә парундә әз чум зулумдог, 

Нәфсүрә тәпиклү хирт бијо воши. 

4618 

Голмогол динҹирә вәћшү дирәји, 

Чумәлү гәрүшуг хисирә сәриш. 

Һәр вәхтә әз ХУДО нәхшү бирәји, 

Шәвһорә ә рузһо нисохут гәриш. 
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4619 

Хосдәҝорһо ҹә𝔥м бирәнки ә гиног, 

Ә чум јәкиш бил нәјовҝу софој тү. 

Әрәг сәр-тән суј зәрәнки ә билог, 

Ә ћүрмәтиш бил вәрзүҝу ҹофојтү. 

4620 

Әз ҹовони ә нәшәр𝔥и суј дүһош, 

Ә ҝофәвоз һозор тә𝔥риф мијорут. 

Сурәт сүрхи бирәҝорә рујлүһош, 

Рачи мәнҝә һич ә јориш нијорут. 

4621 

Дәр-бәдәр ҝәшдәнки 𝔥они, бичорә, 

Нимәтух мумунут шәвһо тә сәбәћ. 

Тә офдә јә бојҝәш әри ҹун чорә, 

Сәр дуллу, дәс дуллу мофдонут ә рәћ. 

4622 

Бомбәһо гәтрәлү парт шәндә бәгдә, 

Ә базу мидаров гәлпәһој до𝔥во. 

Ҝулләһо, ворушлу, рихдәјә вә𝔥дә, 

Иҝидә ҝуҹ мүдү дориһо шо𝔥во. 

4623 

Разилуг дориҝә хостәјһо духдәр, 

Фикирлү дүрујә нијо бу һич вәхт. 

Очорә вир сохдҝә суррлүјә рүћбәр, 

Һәм сипиш, һәм сијәш митав бирә бәхт. 

4624 

Ә дүҝүм домундҝә сүрхәлүјә кор, 

Пәсәво рәћ ҝәшдә, пәшмубәнд мәбош. 

Әз имид ән ХУДО тә ворихдә шор, 

Рузәлү, шәвәлү ә кәшфмәнд дәбош. 
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4625 

Ковшәнә зимиһо хушә дорәнкиш, 

Хорирә рурундә, ҝәндүмәш дәзән. 

Сајловһо 𝔥әҹәллү туш оморәнкиш, 

Түрә нун дориһо дәсәш 𝔥әнҹ мәзән. 

4626 

Мәнҝәнәј һәлгәһо ҝуҹлу бирәнки, 

Әз ҝофһо-ҝәләҹһо әз әгүл мара. 

Тарлүјә зир чумә гүҹлү дирәнки, 

Ә тәһәрз Мәҹнуниш ә нәгүл дара. 

4627 

Чәнд нәсил пишотә бинә нориҝә, 

Сәдиги әз хуниш митав парусдә. 

Әз гәләм зәрәһо синә дориҝә, 

Бә𝔥әли ә сибиш нитав чарусдә. 

4628 

Әз Тирой ән Миши хундәнки нубо, 

Ән бәдә азари сијә дүлхүриш. 

Әз 𝔥әсүл бәбәһо вәҝүрдә тубо, 

Виҹдонә мәфурух ә догһој сүрхиш. 

4629 

Руί 𝔥әсму һәрдәнбир сијә дәҝүрдҝә, 

Амбара 𝔥әмәл һисд әри имконһош. 

Говрәһо ә хори ҹиҝә вәҝүрдҝә, 

Мүрдәји әхир нисд әри инсонһош. 

4630 

Миллјон ҹүр 𝔥әмәлә дирәйи ҹиҝә, 

Сәсмәкү һисдиҝәш ә тәһәр ән ҹә𝔥. 

Гонунһо аксиом бирәји ҹиҝә, 

Дγнίо ә һәггәвоз зүһүсдә әнҹәг. 
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4631 

Гувотһој ән гулһо нә бирә ҹиҝә, 

Мозолһо бәхтәлү нинүшү ә сәр. 

ХУДОј һәгг ә ҝәрдә вәҝүрдәниҝә, 

Ћәлоллу мухуру нунә тәвәсәр. 

4632 

Дундугәлү хунә ҝүрдҝә тәк-бәтәк, 

Дүл нәравҝу әз бирачи имкониш. 

Гәнәтһорә вокундәнки парустәк, 

Мәћтәл мумну ә и рачи инсониш. 

4633 

Кәлә хори кунпәсәво чәрх хурдҝәш, 

Сәрзәвәрә ов никәрә нирүхү. 

Әгүл-зиһим ә осдугу вохурдҝәш, 

Кобоб бирә, рүгән ән дүл мирүхү. 

4634 

Сабурә дошдәнки ә сојәј тәнҝи, 

Хүрһо вәпичирә, појисдҝә нәфәс, 

Үшүгә 𝔥иломә сијә зәрәнки, 

Бүмүздә ночоги нәс вәҝүрдә дәс. 

4635 

Ноләлү кәширә дордһој дәндүрә, 

Тә𝔥әди мәлћәмә чорә бијоф тү. 

Нәбуҝә јосундә шорә шән түрә, 

Сијә хол мәнҝәнү ә сипрә соф тү. 

4636 

Нәсдаҝә вәҝүрдә дурҝунә ҝофә, 

Чумһорә гуҹундә тиҹлү мәдәниш. 

Нәбуҝә кәширә ҹәфоһоί 𝔥γмγр, 

Бәрәкәт ни рγхγ әсәр сәр-тәниш. 
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4637 

Нимәлит мундиҝә сәр ҝүрдә кортү, 

Әз тәшнәј 𝔥оҹизи тә дујмиш бирә; 

Таза рүћ дәшәндә ә ҹун бовортү, 

Садана пустлу кән, - тә сујмиш дирә. 

4638 

Һоволәнҝ шәндәнки әз һәндәг овом, 

Ә ләрзә мәвәнҝән хәбәрсүзһорәш. 

Јә 𝔥әдәт лов бири ә ҹәндәҝ 𝔥илом, 

Ә тәшнә суј нидүт гәбәрсүзһорәш. 

4639 

Киһо ки, тәпикә зәри ә нун тү, 

Годорә вәҝүрдә, зәнчә мәбош тү. 

Чәнгәдәр мәрдјәти дәри ә ҹунтү, 

Ә хотур ҝовләји ә ҹәнҝ дәбош тү. 

4640 

Инсофу бирәҝор овчи нисдиҝә, 

Гәнәтсүз нијүлү јә морчиҝәрәш. 

Гәссоби дирәҝор сәрчи һисдиҝә, 

Әз боләј хуниһо хилос сох нәрәш. 

4641 

Дәрзәһо ә гујуг чарусдә вә𝔥дә, 

Әз тәпәј һүндүриш ни имбофи дог. 

Миҹәһој ән нури парусдә бәгдә, 

Әз үшүг ән чумиш нијофи сурог. 

4642 

Ҝурундә 𝔥әмәлә тәћно дирәнки, 

Хубиһош һич мәћәл нибу зијоди. 

Сабурһо һәрдәнбир 𝔥әнкор бирәнки, 

Имидәш ә ћүҹәт гурбу нијо ди. 

 

 

                          592 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4643 

Ә суј тәнү кәј гичәлү вомундә, 

Мисухуни һәрдән гәлпәј ән ҹунәш. 

Әзир појһо тәјтә тәплү домундә, 

Дүллү вәчи рихдә ләпәј ән нунәш. 

4644 

Гурбучәј ән јосһо дорә шәнтүрә, 

Зарафат сохдиҝә ә доћорәвоз, 

Рачалү вокундә палтар тән түрә, 

Мә𝔥нирә нихуни ә сәс хорәвоз. 

4645 

Әсирлү мундиһо судумә әгүл, 

Ҝирошдә дәвронә әри тән дирә. 

Мә𝔥әно дәриһо гәдимә нәгүл, 

Һич мәћәл әфсонә нитанү бирә. 

4646 

Саданһо бурранки басарат 𝔥орә, 

Ә сәнгһој доћори вохурдҝә поју, 

Сипирә мујһорә гимәт нә дорә, 

Ә сифәт кәләтә шохиш импоју. 

4647 

Ә хотур хубәр руз бирә тәвәсәр, 

Һәр јәтән мәрдүмә әри дорә руј. 

Хәрәбә фикирһо омоҝә ә сәр, 

Әз хүшдән ән хүшдәш митав бирә гуј. 

4648 

Ҹүр-бәҹүрә воһнәһорә нә ҝәшдә, 

Шорә хуно ә бәдиһош тү пой кәш. 

Ҹәћт сохдиҝәш әри таза воҝошдә, 

Нәнуј дәдәј тәкрор нибу јә бојҝәш. 
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4649 

Бәһәмлү нисдиҝә кәширә нәфәс, 

Әз јонтү ә дурһо нибу садан тү. 

Сад ҹиро дәрмурә парундә әз дәс, 

Пијодә ҝәшдәрә сүрхчорә тан тү. 

4650 

Вәрзирә нәсдаҝә ә парчоһјәтиш, 

Ҝүнәћкор киниҝә нијо тани тү. 

Әз хотур јә тәшнәί ән моһијәтиш, 

Нун ниίо вәбошу ә сәр зани тү. 

4651 

Дәндәһој ән синә тәјтә бирә хүрд, 

Појисдә нәсдаҝә ә зәрбәј хәнҹәл; 

Зә𝔥ифи бурбундә, ә фурм пәләмүрд, 

Ә пишој хунхурһо түрә чү 𝔥әҹәл? 

4652 

Ҹилитһо-бәјәһо хиник висдоҝәш, 

Ә пәнҹәј полати вокундә әлҹәк; 

Миродһо амбарлү-кәмлү бисдоҝәш, 

Ә ҹиҝә овурдә ҝәрәки әнҹәг. 

4653 

Мәһһорә ә салһо чарундәҝорһо, 

Ә 𝔥әрә бушә вәхт ћәрзо нијо дү. 

Тикәрә әз лә𝔥ә парундәҝорһо, 

Гудузи ән нәфсә рәћсо бијо дү. 

4654 

Соворә ә кишә тәјтә вәҝүрдә, 

Үшүг чум кәләтә рафдә, оморә. 

Тә хунә вокундә, тә бун дәҝүрдә, 

Әз нәхү парундә ҹыҹһој һоморә. 
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4655 

Ә сәјрәк чарусдҝәш сипрә мујһој сәр, 

Әз ҝузҝи фәм сохдә, гәм мәху һич вәхт. 

Мозолһој пирирә ҝәшдә дәр-бәдәр, 

Ә ћүкүм бәхтәвоз шоһлу нүш ә тәхт. 

4656 

Әри дуг нисдиҝәш јә бәдә тәнҝи, 

Әз ниһрәј ән ширһо зу-зу кәрә ҝи. 

Јәкиҝә, әз јортү нә вәдәшән ки, 

Јә чүклә 𝔥әйиләш гәјгу ҝәрәки. 

4557 

Сәхт бизмиш бирәнки әз гумор ән ҹун, 

Доћорлу појисдҝә ә бәш ән боләш, 

Әнҝүлә вошәндә ә дамар ән хун, 

Инсонә хилос сох әз кәшомоләш. 

4558 

Котубәј ћүкүмү нүвүсдә ҹиҝә, 

Бићолә ә говрә дәбәр-нәдәбәр; 

Ә мәскән јә хори зиһисдә ҹиҝә, 

Әз 𝔥они 𝔥оширә ни имбу хәбәр. 

4659 

Һәләлуг имидә вор хостә ҹиҝә, 

Партбәндә винирәш ә тин мәвәбәр. 

Мәләкһо сәдиглү кор сохдә ҹиҝә, 

ХУДОрә әз һәрчүш бирәни хәбәр. 

4660 

Әз ХУДО дүллүјә лово хосдиҝәш, 

Һозор ҹүр 𝔥әјбһорә әри дәҝүрдә; 

Хәстирә ә рушум гәриш сохдиҝәш, 

Һәр дувор ҝиловә нәсда вәҝүрдә. 
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4661 

Од Ћово ҹар бирә ә дог, ә дәрә, 

ћәзүрмәнд бирәнки тубој Одомиш. 

Хәндәһој ловһорә тәјтә нәхш зәрә, 

Ә фикир домунди ХУДОј 𝔥иломиш. 

4662 

Нимноһог, һич мәћәл, әз сәри хүшдә, 

Думонһо пар зәрә, ворушһош нијов. 

Оммо ки, бә𝔥зиһо әз хәри хүшдә, 

Хорәјү ә тәһәр хорушһош мијов. 

4663 

Гисмәт нә бирәнки парчоһлүјә тәхт, 

Буллүјә дәвләтә сохдәнки војә; 

Сүмбүлһој ҝәндүмһо сүрхлү бирә вәхт, 

Ә догһој зариһош нидәни појә. 

4664 

Гуморлу бошуһо әз һәдәј ҹәнҝи, 

Јәкиһо вонори, јәкиһо бәрди. 

Әз јортү һич мәћәл мәвәдәшән ки, 

Ән кәлә пулһорәш јә кујә дәрди. 

4665 

Ә минҹи појисдә ә 𝔥әрәй ҹә𝔥мәт, 

Лә𝔥әрә вокундә, чумһорә мәбәсд, 

Ә бим инсонјәти хундәнки рәћмәт, 

Ә хомуд ән хүшдәш 𝔥әрәбә дәбәсд. 

4666 

Лә𝔥әрә шовундә ә фурмәј ҝупчи, 

Нифриһо  руз-бәруз нијо бошу мәшг. 

Йә бојҝәш, сад бојҝәш ә јортү хуб ҝи, 

Шәкәлү нәс бирә гисмәтлүјә әшг. 
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4667 

Гилинҹлү, нәштәрлү ҹәнҝ бәрдә-бәрдә, 

Ә һомбор дәрдәвоз гәмиш мизүһү. 

Губһорә әз дүлиш ләнҝ вәдәбәрдә, 

Вошҝунә нүшдәҝор чәћиш низүһү. 

4668 

Әз нифри гәргүшһо руҝәруҝ бирә, 

Дүлә тә појундә әз лићәj тәнҝиш; 

Әз ћүкүм ән ХУДО разилүг дирә, 

Дурҝуни ћәл имбу әз хәхәј сәнгиш. 

4669 

Әз ћүкүм паруһо гәрорә хуно, 

Әз сифәт рихдәнки ҝиловһој зәрдиш; 

Әри нә вонорә гуморә хуно, 

Сабурә митану гугундә дәрдиш. 

4670 

Винирә зәвәро нә вокошуһо, 

Тикирә пилләлү тәјтә варафдаш; 

Доморлу-𝔥әрγслγ хушбәхт бошуһо, 

Әз 𝔥илом сироји митанү рафдаш. 

4671 

Ә нолә ҝушәлү дәкошдәҝорһо, 

Ә ҹиҝәј мүрдәһош нитанү хундә. 

Әз дов𝔥о јаралү вәҝошдәҝорһо, 

Јә појлүш, јә дәслүш митанү мундә. 

4672 

Вәрдүшлү нисдиҝә әри гәм хурдә, 

ћүҹәтә ә јара нибу чарундә. 

Ә тиҹәј әгүлиш тә кәм вохурдә, 

Рүћәрәш әз бәдән имбу парундә. 
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4675 

Растирә, дузирә соф хосдәҝорһо, 

Ним-ноһог нәс зәрә бәдҝуј тәшвишә. 

Әз хуби, хәрәби ҝоф сохдәҝорһо, 

Ә хүшдәш сәхт фикир дүтҝу һәмишә. 

4676 

Руј-бәруј појисдҝә овомлүјә хәр, 

Әз ћүршһој ән ләрзи хәрҹ мәсох һич вәхт. 

Хүшдәнтү әгүллү бијофдон ә сәр, 

Ә һәдә лојиг нисд әзини бәдбәхт. 

4677 

Вихдиһо мүһбәтә тә сәрраст дирә, 

Ә сәјәг пәрвонәј шә𝔥әмиш мибу. 

Ә хосдәј дүләвоз әри раст бирә, 

Сүрхә ҝүл нә чирә, дә𝔥әмиш нибу. 

4678 

Ә гувот ән русму вомундәнки ҹун, 

Хубирә һәр јәтән нитанү бофдә. 

Јә мәћәл буррајһо ћәрмәћлүјә нун, 

Имбуруз сад чорәш митанү офдә. 

4679 

Әри дошдә 𝔥әдәтмәнди динирә, 

Тә руз шобот сә𝔥әт-сә𝔥әт бирә ћәл, 

Пар-парлүјә офтојирә винирә, 

Шә𝔥әмһорә нибу күшдә һич мәћәл. 

4680 

Богруйү јармишлү бирәнки әз сәс, 

Ә пәсәј хубиһо ниҝәшдү әлчәг. 

Јә чүпә вәҝүрдә нә норә әз дәс, 

Хәјолу дүнјоһә миҝәшдү әнҹәг. 
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4681 

Әлчәгә әз дәрјо кәширә бәгдә, 

Әз полат гојимтә нибу ҹарундә. 

Әз ћүлчәк бугозу ҝүрдәјә вә𝔥дә, 

Јә дәрдә ә садиш имбу чарундә. 

4682 

Нимәҹун ҹиролу мундәнки әз ҹәнҝ, 

Тә фонтан ән хунә фушәндә јә кәм, 

Һозор бо сәр түрә зәриҝәш ә сәнг, 

Әз мүрүм бәтәртә јә дәрд һисд бәҝәм? 

4683 

Ә чумәвоз тә үшүгә шор дирә, 

Ә гәриш хәлг офдориҝәш мәзәндә. 

Суррбәндлүјә космос бордор нә бирә, 

Ә руз јә бо офтојирәш ки зәндә? 

4684 

Ә сиб ҝиро, сәр бәдирә дәҝүрдә, 

Ә руз јә бо дәниширә ә дәндә; 

Әз рүћ Одом  бәхшләмиши вәҝүрдә, 

Нум Ћоворә киһо әјор дәшәндә? 

4685 

Парс ҝүрдәрә әри кошдә губәлү, 

Күһнә сарај – күһнә бунлу нијо бу. 

Дә𝔥әм додә әри дошдә хубәлү, 

Таза мә𝔥ни – таза нунлу бијо бу. 

4686 

Ранҝ гутинә  һәрбој зәрдлү парусдә, 

Әз 𝔥әдәтһо вәрдүш дирә азара; 

Ә гәд хәрһо, тә ә гәтүр чарусдә, 

Зу әз 𝔥әрә,дир нә бирә, вадара. 
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4687 

Бәдхоһһо локорә зәҝәш ә нумтү, 

Иҝидһо ә минәт нәсда вәмундә. 

Ҹә𝔥мәтә шорбәндлү виниҝә чумтү, 

Хүшдәрәш митани никмәстә хундә. 

4688 

Ә 𝔥әрә хостәји дәбирә ҹиҝә, 

Рафһорә бодјәлүш, вазлүш дәчирә. 

Хүшдәнjү кәләтә нә бирә ҹиҝә, 

Гәјгуһој бәбәрәш назсγз кәширә. 

4689 

Әз күкһој 𝔥әсүли сујә дәҝүрдә, 

Ә тәһәр думдумәш кәј ки мачари; 

Әз тоҹи, әз боҹи рујә вәҝүрдә, 

Ә гуг сәр дәдәјиш бијо дачари. 

4690 

Гутурлу хосдәнки хорә-бәхорә, 

Нәчоги ҝүрдәнки әз зәћмлүјә тәрс. 

Согирә әз дәстү дорә-нәдорә, 

Инсофә ни имбу гул сохдә ә нәфс. 

4691 

Сипрә ранҝ вәҝүрдә тәмизлүјә хун, 

Ә мүрүм чарундҝә 𝔥әҹәл гәләтәш; 

Ә хотур ширинә 𝔥әзизлүјә ҹун, 

Вәхүшдә ҝәрәк нисд ә руј кәләтәш. 

4692 

Ә сәјәг сијәјә јополог хиши, 

Сәсмәкү – лоләлү тә дирә 𝔥әмәл. 

Әз хотур нәсохдә чапаламиши, 

Дәсһорәш појәлү бәсдәни 𝔥әҹәл. 
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4693 

Рәћмиһој ХУДОрә бәхшлү боҹ дирә, 

Јә хәтәр нијору нә 𝔥әзоб, нә дәрд. 

Ә пишој нәфс хүшдәш әри тоҹ бирә, 

Нәвәрә әз чумиш зијод хој, ој мәрд! 

4694 

Ә боләј ноләһо офдорә вә𝔥дә, 

Тә расај 𝔥үмүрә бурра әз минҹиш; 

Әз гәриш судумһо күч бирә бәгдә, 

Әз ћүкүм ән ХУДО мијофи динҹиш! 

4695 

Ҹәннәтә ҝәләҹһо кәј ки, ә сурр дә, 

Сүлмәј дү 𝔥иломә әри варафда; 

Гудузә ә мүгүр тә зу овурдә, 

Јә поју ә говрәш митав дарафда. 

4696 

Ә ћисоб ән 𝔥үмүр зәрәнки чуткә, 

Дордһо сула сохдә ә сәјәг ән дог. 

Ҹә𝔥м 𝔥әҹәл ә инсоф мијоморутҝә, 

Мүрүмһо рәћәтлү имбисдо әнҹәг! 

4697 

Әҝәнәр овурдҝә ә софи зәбу, 

Әз кутә нүшдәһој һәрчү 𝔥әрә ҝи. 

Јә сарраф әгүллү чү ҝуфдирәбу: 

“Хисирәй ән рузиш әрчү ҝәрәки?” 

4698 

ХУДОлу тәкәј ки, ә расти һәгг дә, 

Сог 𝔥үмүр сохдәнки сәдигә бовор, 

Чумһорә әбәди бәсдәјә вә𝔥дә, 

Соломон Давидәш мијору ә йор. 
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4699 

Мәрдјәти инсонә кәј ки, тобу до, 

Хушбәхти бирәнки нә амбар, нә кәм; 

Митибәнд зүһүсдә әз нум ән ХУДО, 

Вәтәнә хостәјиш мүһбәт нисд бәҝәм? 

4700 

Суј зәрәј ҹовони воҝошдә ҹиҝә, 

Мәләклү ә чумһо әри вохурдә; 

Рачиһој ән рујә хуб дошдә ҹиҝә, 

Ловһорә 𝔥әнҹәлү ни имбу хурдә. 

4701 

Базуһо кобобдог мундәнки ә буд, 

Тәмаруз тәкәј ки, буләлү нибу; 

Гәсдлүйә ћүкүмә хундәнки ә суд, 

Јә кәлмәй зувуниш ҝулләлү имбу. 

4702 

Әз нәсаз мәһәббәт мүрд хостә ҹиҝә, 

Хүшдәрә бәрдәнки ә тәһәр овом; 

Гәләчәј ән дүлә хүрд сохдәниҝә, 

Әз боләј рүхшәнди хилос бош томом. 

4703 

Рузәлү-шәвәлү дорәнки бәргә, 

Фәрг нисди ҹовони, јә нәбуҝә пир. 

Шәјирһо магнитлү кәшиҝә хәлгә, 

Ә зувун нәсилһо мәмуну шоһир. 

4704 

Зәћәрбәнд 𝔥әмәлә ҹә𝔥мәлү ҝүрдә, 

Гироглу-биҹоглу нисдиҝә ә хош; 

Хәторә әз сәртү әри вәҝүрдә, 

Ә күкәј мәрдүмһо тәвәр зән јә бош. 
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4705 

Воjҝәһоj хүшдәрә тасундә ҹиҝә, 

Јә мәћәл 𝔥әрс чумә рихдәнки дәг-дәг; 

Һозор ҹүр хубирә расундә ҹиҝә, 

Јә чүпиш никәни әз ћоҹиләгләг. 

4706 

Дигләһоj 𝔥әрсһорә вәчирә бәгдә, 

Ә 𝔥әрә дарафдҝә мәстә хошиһош. 

Нум ХУДО әз дүлү кәширә вә𝔥дә, 

Ә фәткә мофдону дәстәбошиһош. 

4707 

Садана  чγн Амон тә зу сухундә, 

Сифирә ә гиҹог ҝүрдә-ҝүрдә сәхт; 

Тироһой Миширә әри хуб хундә, 

Рабиһо јә𝔥әлмиш нијо бу һич вәхт. 

4708 

Дәрзәј чум дүшмәрә јә тир дирәҝор, 

Шорирә-никирә тә ә хәлг дорә; 

Сәћиб һозор ҹиро фикир бирәҝор, 

Ә гәриш ән губи нитав гәрг норә. 

4709 

Һәлгәjә 𝔥әмәлһо ә сур дәриҝәш, 

Хубиһо ә мүгүр кәј боҹ мидиров; 

Ширинә ховһорә һә ҹар зәриҝәш, 

Әз јортү јә һомбор гозонҹ нидиров. 

4710 

Јә кәмләј чумһојтү пул дирә бәгдә, 

Хүшдәрә бәрдәнкиш ә тәһәр бәҝи; 

Әз зулмәт ховиһо вәћш бирә вә𝔥дә, 

Ҝурунди 𝔥иломәш ә сәр мәвәҝи. 
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4711 

Зәћмиһој ворвори ҹоҹлу виз доҝәш, 

Мү𝔥үҹүз 𝔥иломә хов вәрасирә; 

Шәхшәхәј никәрә ҝуҹлу бисдоҝәш, 

Ә сајлов ворушһо нитав расирә. 

4712 

Әћволурә зирзимини тә ҹусдә, 

Һәр тарафлү ухшәриҝә ә зәлү, 

Хун дамара аста-аста ҹумустә, 

Хокһој говрә зутә маров ә бәлү. 

4713 

Түндлүјә ҝофһорә тә дәшнәвундә, 

Гондурмиш сохдәрә ҝүрдиҝә 𝔥әдәт, 

Әз пәнҹәј әзини һә тәшнә мундә, 

Әз 𝔥илом ни офи јә әзини бәд. 

4714 

Үлүҝә кобоблу сухундә ҹиҝә, 

Ә дәвләт јәкиҝә сохдә бәгдә ҹәћт; 

Чумһорә мүрәлү хусундә ҹиҝә, 

Сиһирбаз әз јәхән нәс ҝүрдә һич вәхт. 

4715 

Әз зир ҝурундәјә зәћмәт вәхүшдә, 

Шидраһој кәмәрә тәjтә сов дирә; 

Әз дәс хәҹәләти ән кифләт хүшдә, 

Мићтоҹи вүнүһо шор нитав бирә. 

4716 

Әфсанә хундәнки нәгүл динирә, 

Зур-зури рафдараш тәјтә вәс дирә; 

Јә кәмләј рәћәти әри винирә, 

Никәрәј овирәш моҹол нәс бирә. 
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4717 

Офдорәнки ћүрмәтлүјә гимәтһо, 

Хәбәрәтәр нә бирәнки әз шону; 

Хокәливә бирәҝорә сифәтһо, 

Ә ћәсрәти говрәј хүшдәш мофдону. 

4718 

Мигидиди нә бирәјҝә әз зувун, 

Сијә локош нивомуну ә нумтү. 

Хушбәхтиһо ворихдәнки әз зүһун, 

Совобиһош нур миојру ә чумтү. 

4719 

Нимәй 𝔥үмүр гисмәтиҝә ә гүрбәт, 

ћәлолбәндлү бијо ҝәшди ә хориш. 

Локосүзи вәрзирәнки ә ћүрмәт, 

Зәћләбәрә ҹиҝә нибу ә кориш. 

4720 

Фәргү нисди јә фәћләји, јә одлу, 

Чәмчәмәки нијо бошу зир појуш. 

Хәхәлүјә сәр бирәнки зијодлу, 

Јә нәсилә овул мүјлү мир војуш. 

4721 

Согломјәти басарата бурра вәхт, 

Шабалутлу тәћсирәнки покијүш; 

Әврүшүмә руриһорә дурра сәхт, 

Әз лүћүчәк рәћсо нидү шокијүш. 

4722 

Хок сохдиҝә сүрхәлүјә синәмиш, 

Ә руј 𝔥илом ҹариш нибу әзбәрү. 

Әҝәр ҹунә рундәниҝә гинәмиш, 

ћәшой лә𝔥ә нурһој ҹунәш имбәрү. 
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4723 

Ә појизи ћол нә мундҝә ә вәлҝһо, 

Ворворисүз ә руј хори мофдону. 

Сәр рујһорә дәҝүрдәнки тәҝәрҝһо, 

Һич јә кәлмәј ҝофиш нибу әз шону. 

4724 

Бәдћисоби күшдәниҝә дәрдлүрә, 

Шикојәтә әри сохдәш ҝуҹ нијов. 

Әз гәд ранҝһо виҹириҝә зәрдлүрә, 

Зир чумһојуш гиришлүјә гүҹ мијов. 

4725 

Ә сәрраф суј зәҝәш гобилијәтү, 

Гәлхәндү нә буһо иҝидлү нибу. 

Сәдиги Овроһом бисдоҝә әтү, 

У дүнјош әри тү ми𝔥идлү имбу. 

4726 

Хокә хуно вомундәнки ә воруш, 

Ә фурм 𝔥әјил, кәј ки, әргил миҝүрү. 

Диглә-диглә 𝔥әрс рухундә ә болуш, 

Әз дәрд нәнуј ән дәдәјиш мимүрү. 

4727 

Әз хәјолһо парусдәнки јорәвурд, 

Мүрүмһорә әри дирә ә ховһо; 

Сурәтһорә ә пишој чум ки овурд, 

Хәндәһорә сурр мисоху әз ловһо. 

4728 

Ә сој норә 𝔥иломлүјә сә𝔥әрә, 

ХУДО хосди тәћнолүјә тәкирәш. 

Тәгсиркори нә дәриҝә ә 𝔥әрә, 

Пишоҝири нәбу ҝири јәкирәш. 
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4729 

Әшглүһо хундәнки – “кәсмә шикәстә”, 

Сүрхә ҝүл  хүшдәрә тә мәст бурбундә; 

Әз мәскән дур бирә, ә гәриш дәстә, 

Әз товнәј ваз сифро ә ћәсрәт мундә. 

4730 

Ә вәҹтү нисдикә ҝирисдәј 𝔥әсму, 

Дүлтүрә ә сәнгиш мисохут бәмзәр. 

Момуни ә имид јә сијә русму, 

Јә мүргиш нидиров һич әз конәј дәр. 

4731 

Һәләлуг күчлүһо пәс нә воҝошди, 

Бијовһо-буравһош ә бим дәмунди. 

Јә шәјир ән шоһир дүнјорә ҝәшди, 

Әз парчоһ бириһош јә чүп нә мунди. 

4732 

Имид тү нисдиҝә ә расти ћәрмәћ, 

Шәһә 𝔥әрс мәрухун әз думон чумһо. 

Миҹәһој шорирә бурра әз тәмәћ, 

Бил килит варавҝу ә ҝγмон нумһо. 

4733 

Пој расти кутирә виҹирә ҹиҝә, 

Шүгәмо рафдара мәвәнҝән 𝔥әдәт. 

Мозолһо ә әгүл пичирә ҹиҝә, 

Ә кәлмәј бәдбәхти зу микәши хәт. 

4734 

Пәлтәкә зувунтү лол бирә ҹиҝә, 

Хүшдәрә тә𝔥әриф мәди ә пириш. 

Әз мүрүм зијодтә ћол дирә ҹиҝә, 

Мәћ ниди ә сәјәг шоһиш, вәзириш. 
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4735 

Ҹуркумлу бисдоҝә гәриш рури тү, 

Хурдәһо-бәрдәһо нуш нитав бирә. 

Фәләкәш нисдиҝә ћәриф сури тү, 

Јә говрәш ә нумтү буш митав бирә. 

4736 

Ә мигдор варафдҝә дурҝуһој зувун, 

Ә дүнјо јәкимүн имбоши әнҹәг. 

Әхири сәвҝәндә хундиҝәш әз нун, 

Сүрхчорә момуну ә чинкәј нәҹәг. 

4737 

Әгүлә 𝔥овункор нибу ҝуфдирә, 

Ә ҹә𝔥мәт бирорлу, хәһәрлү дәниш. 

Номусу, 𝔥әсүлү әри соф бирә, 

Митанү тәрҝ сохдә сугдәјә зәниш. 

4738 

Палтара рүтбәлү вокундәниҝәш, 

Ә фәгир-фүгорә саташ мәбош тү. 

Локоһој 𝔥овунә покундәниҝәш, 

Ә кәлә суд ХУДО палаш дәбош тү. 

4739 

Инҹимиш бирәјҝәш әз јә кәлмәј ҝоф, 

Руј-бәруј мәпојун кифләт хүшдәрә. 

Һәмишә һоморлу нәс бирә инсоф, 

Лүҝәһој һәр дориш митав хүшҝ зәрә. 

4740 

Сарајлү нисдиҝәш мүлк ән гәләчә, 

Биҹиги ҝуфдирә мәпојун шорә. 

Имбуруз һисдиһо јә чүклә вәчә, 

Јә мәћәл митанү јә гушун дорә. 
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4741 

Ә гувот гул ҝиро мәләрзун кәсә, 

ХУДОрә хош нијов әз и 𝔥әмәлтү. 

Һич әјә хүрдә чүп нә зәрә дәсә, 

Митанү зәћәрбәнд суј дү 𝔥әсәл тү. 

4742 

Сад 𝔥әмәл мәбурбун ә пишој ХУДО, 

Нәкуми митани вир сохдә чумәш. 

Бовор сох, киһо ки дүлә очуг до, 

Зиндә вәхт ә ҹәннәт нүвүсдә нумәш. 

4743 

Чомогә чүн чубон ҝүрдә, ој инсон, 

Чәрх мәли 𝔥әмәлә ә фурм дугово. 

Чәнд гәдәр ә дәстү дәриҝә имкон, 

Ә ҹәннәт рәћ бијоф әз палаш һово. 

4744 

Тиб-тәћно зүһүсдҝә дәдәј ћофт 𝔥әјил, 

Лол-кар нүшдә ҹиҝә 𝔥әрс мүдү дү чум. 

Оммо бил танут ки, јә мәћәл, јә ҝил, 

И гәст ә сәр үшүш мисоху һүҹум. 

4745 

Јә годовәҝијә хәһәр бирәнки, 

Дәдәјәш мивини ә пишој чумтү. 

Дустһојтү булиҝәш шонлу, фирәнҝи, 

Ҝәнәш сугд мухуну сәвҝәнд ә нумтү. 

4746 

ћол-әћвол нисдиҝә әз бәди ночог, 

Хүшдәрә ҝуҝусмәнд мәбәр һич мәћәл. 

Полатиш чәнгәдә мүћкәмиҝә сог, 

Ә вә𝔥дәј ҝәрәки бирәни ћиб-ћәл. 
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4747 

Имбуруз әз дүли шори ҝуфдирә, 

Пәринә 𝔥әрс чумә мәшән әз јортү. 

Нәбуҝә бул борә тәјтә соф чирә, 

Әз күкиш митанү пысирә дор тү. 

4748 

Хүшдәрә вонорә ә ћоләт ћәмпов, 

Сарајһој сүрхирә зиндон мәхун тү. 

Һәггә гугундәнки ә дәрјо ән ов, 

Зәћәриш импалу әз миҹәј хунтү. 

4749 

Һозор ҹүр 𝔥овуни вәрзундә бәгдә, 

Нә шори, нә ники нипалу әз хов. 

Ҹиҝәрһој сәдигә сухундә вә𝔥дә, 

Ә нүшдә ҹиҝәјтүш сад дүмбәл моров. 

4750 

Әз дәвләт, әз вориш нә𝔥әләт дирә, 

Дү дүшмәш јәкирә бирүћлү хосдә. 

Ә 𝔥әрә дарафда, тә шолум бирә, 

Хүшдәрәш ә ҝузҝи нитав шинохдә. 

4751 

Думонһој вәрф, тәҝәрҝ 𝔥әмәл дирәнки, 

Әз 𝔥әсбиш сүрхәлү мәҝу гәтүрә. 

Бәјәһо тәпәлү, доглу бирәнки, 

Сузовһош митанү ҹогундә түрә. 

4752 

Гуллугчи бисдоҝә ә тәһәр зәрҝәр, 

Әз дорһој сәдиги шәр нитај чирә. 

Овәлү хурдиҝә шоробә әҝәр, 

Јә мүрдә муҹовәш нәр митај дирә. 
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4753 

Фәсилһој салһорә бирәћмлү дурра, 

Ә пишој суд ХУДО гогиш мимуни. 

Јә русмуј дәрзәрә нәсдаҝә бурра, 

Әз манҹар горинә согиш нимуни. 

4754 

Нәфәсһој бугозһо әҝәр ћис доҝәш, 

Ҝурнирә ә дүштү нијо ҝәрдүни. 

Ҝузҝирә хүрд сохдә 𝔥осонт бисдоҝәш, 

Мозолә пәсәво ни воҝордуни. 

4755 

Ҹура бор дорәнки һәр лүҝәј ән ҹун, 

Чүкиһо мирүхү әз миҹәј зобу. 

Тәпикә зәрәнки ә лүгәј ән нун, 

Тирорә моч сохдәш ә дәб ни добу. 

4756 

Мәрдјәти нә рихдҝә әз һьәсмуј 𝔥ору, 

Чат бирә пәрдүһош имбу совә-сов. 

Довомлу нисдиҝә бинәј ән бору, 

Луг зәрәј ән буниш әз чум мәдиров. 

4757 

Чугулбәнд офдоҝә әз һүндүр тики, 

Ә гилиг ни ҝүнҹү боләј ән шону. 

Ҹиҝәјүш нисдиҝә ә шори-ники, 

Ә рафда рәћһојуш чолә мофдону. 

4758 

Буләрә дорәнки әз говрәј гури, 

Ә ловһој растлүһо воноҝә сәнҹәг, 

Әз тараф ән ХУДО, јә дири-зури, 

Кифләтүш ә 𝔥овун мофдону әнҹәг. 
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4759 

Пучкүнән ичҝиһо 𝔥әҹәл дирәјиш, 

Тәгсирә мәвәни ә сәр мозол, бәхт, 

Ә ҹәрҝәј дананһо лојиг бирәјиш, 

Хүшдәрә овомбәнд нә бурбун һич вәхт. 

4760 

Әз алмаз нисдиҝәш рүћлүјә рәћмәт, 

Нә нәҹәг, нә тәвәр нитанү бурра. 

Сәргузлу мундәнки ә пишой ҹә𝔥мәт, 

Ҝушд ләшәј хүшдәрәш митанү дурра. 

4761 

Чорәлү хундәнки 𝔥әдәт хубирә, 

Хәҹәләт пәшмуни тәјтә воҝошдә; 

Дүнјорә мәрдлүјә хиртәк нә бирә, 

Тәбиәт сурһорә нитануст дошдә. 

4762 

Сурбәнди хүшдәрә тә космос дорә, 

Миллјард галактика бурбундҝә вәҹи; 

Кәләлү-чүкләлү асдараһорә, 

Ә зувун бијовһо һәгг-ћисоб әҹи? 

4763 

ћитијот ҹусдәнки әз сабур тәнҝи, 

Ним-ноһог ҝәрәк нисд хүшдәрә күшдә. 

𝔥әмәлһо дәрдәҹәр губ овурдәнки, 

Әнҝүлһош моруху әз сәри хүшдә. 

4764 

Әгибәт вәҝүрдә әз ћүкүм әгүл, 

Хәрәби сохдәрә мәвиниш боҹлу. 

Нәкуми појисдҝә ћәрәкәт ән дүл, 

Мүрдә руз ниҝујут рәћмәтәш тоҹлу. 
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4765 

Әз әгүл данани хушбәри дирә, 

Гувотһој ән гулиш јә боҹ нә бошҝу. 

Јә ләгәј ош – пилов нуш әри бирә, 

Динҹјәти ән дүлиш ә тоҹ вәбошҝу. 

4766 

Рүгәндог бирәнки ә лих сирәвоз, 

Лиҝимлү-лиҝимлү нә рихдә совтү; 

Гол-мәгол вәнҝәсдә ћәримирәвоз, 

Ә динҹә лүгәјтү зәћәр мәсов тү. 

4767 

Әз 𝔥овун фојдәрә һәрбој ҹур дирә, 

Сифрој нун-𝔥әсәлә тәјтә динҹ вихдә; 

Әз гур бәдмозоли әри дур бирә, 

Әз хүшдәни - хүшдәш нитај вирихдә. 

4768 

Ә ховһој мүшкүли бисој код норә, 

Возијә туп мәбош ә дәс һәр надан. 

Никирә нәсдаҝә соф гимәт дорә, 

Виҹирә рәћтүрәш ҹәннәтлү мәтан. 

4769 

Ворушлу, сајловлу гәбәрдор бирә, 

Миҹәһој хәјолә ә губи мәвош. 

Нәшумој хүшдәрә әри шор дирә, 

Бүтүн сог 𝔥үмүртү ә хуби дәбош. 

4770 

Тән-бәтән нисдиҝәш нәзникһо, дурһо, 

Һәм шориш, һәм бәдиш ә суј тараз дә. 

Гәдәрсүз бирәнки сој ән сабурһо, 

Рәћмјәти ән дүлиш митав варасда. 
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4771 

Әсәрбәһәм нә омоҝә војҝәһо, 

Булог чумиш би𝔥әрс нитав хүшҝ бирә. 

Пәс-пәсәлү губ дәшәндҝә зәћмоһо, 

Соги ҹуниш битәрс митав пүшҝ бирә. 

4772 

Чум 𝔥әсмурә 𝔥әрсундәнки 𝔥ор-𝔥ори, 

Хокһош нитав әз нәмиши вирихдә. 

Синәј дүлә ләрзундәнки вор-вори, 

Шидраш митав ә фурм бәјә ворихдә. 

4773 

Ә дәрјо чум дәшәндәнки јә тирә, 

Әз ҝоф-ҝәләҹ ћол ҹунсогиш гүч нибу. 

Гәтмәгәриш ҹусдә бәгдә фикирә, 

Хәјолбәндлү әз 𝔥иломиш күч мибу. 

4774 

Ош-пиловә пур сохдәнки ә ләгә, 

Сурмәндһорәш ловә-ловлу нисохут. 

Гәләтбәндә ҝоф рихдәнки әз лә𝔥ә, 

Шишәј дүләш совә-совлу мисохут. 

4775 

Рүхшәндирә гобул сохдә би𝔥орлу, 

Сәр хүшдәрәш ә зир кулә нидәнүт. 

Шопкә норә ә фурм пучә бикорлу, 

Ҝоф лә𝔥әрәш чүн јә ҝуллә мизәнүт. 

4776 

Гәнәтсүзә мәхлугһорә додорә, 

Әз һовоји учмиш дирә нитанүт. 

Фәткәј дүлә вәҝүрдәнки сә борә, 

Әз 𝔥иломиш күчмиш бирә митанүт. 
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4777 

Гәһрибәндлү дә𝔥но зәҝә јә хомә, 

Ә зир поју тәләш митав дәҝүрдә. 

Нимәҹунлу ҝәшдә-ҝәшдә 𝔥иломә, 

Ә сәр дүшһо шәләш нитав вәҝүрдә. 

4778 

Биинсофә тубој булә дорәнки, 

Шәрбәндлүрә миҝировнут әз гәрбол. 

Мү𝔥үҹүзлү гилинҹ дәсә норәнки, 

Ә пишој хәлг нә од имбу, нәки ћол. 

4779 

Зир-зимини әри бурра ћәр шәрә, 

Ҝулләјә ҝоф нијо бошу јә тәкиш. 

Ихтилотә вәнҝәсдәнки ә 𝔥әрә, 

Чәп-чәпәки тиҹ мәдәниш ә јәкиш. 

4780 

Офуррәҝор виҹириҝә тәкирәш, 

Дананбәндһош ә и тубо гоглунут. 

Әз дү-јәки хәбәр нисдҝә јәкирәш, 

Сабурмәндһош ә нум ХУДО боглунут. 

4781 

Әз торики ворихдәнки әнҝәлү, 

Ә фирәһо дүлтүрәвош тәнҝлү пој. 

Әврүшүмә мујә хундә пәмбәлү, 

Үшүгмәнди руј сифәтәш мәнҝлү хој. 

4782 

Чәрхәдуду дарафдәнки рәћһорә, 

Чор фәсиллү рузҝор мүјнүт јә салаш. 

Вәрзундәнки тәмәћһорә-мәћһорә, 

Әнҹәг 𝔥үмүр кутәћ имбу әз талаш. 
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4783 

ћәр-ћәрһој хәндәрә вихдәнки әз гәм, 

Әз лә𝔥әј бүмүздиш шәр митај чирә. 

Ә имид ићтибор нә буҝә әҝәм, 

Нурлујә сәбәћәш зәр нитај дирә. 

4784 

Боруһој сәнгиһо тә вачарусдә, 

Киләћә бун сәрjүш ә ћүрмәт мәбу. 

Гәлпәһо вәхүшдҝә әри шәр ҹусдә, 

Сәћибүш суј мидү ә фурм јә јәбу. 

4785 

Биинсоф рундәнки синәј ән дүлә, 

Гәргүшкүн пәлтәкиш имбу әз зувун. 

Бивәхти кәширә тугәј әнҝүлә, 

Нәшумош моруху әз бәзмуј ән ҹун. 

4786 

Дәрдәҹәр бирәҝор шәвһо тә сәбәћ, 

Әз ховһо мәлћәмиш нитав вәҝүрдә. 

Дурәлов зәрәнки әз нәфс ән тәмәћ, 

Сифроһој бәдирәш митав дәҝүрдә. 

4787 

Ә сурһо дошдәнки фәнд чумјәтирә, 

Пучкүнән 𝔥әмәләш нидү ә дурҝу. 

Тә𝔥әриф дорәнки пәндумјәтирә, 

Ичоләт шүгәмәш мидү ә гурбу. 

4788 

Јә лүнҝә тә шәндә әз бүҝүр тәнҝи, 

Јә мүҹләј зомониш тәрсәлү нибу. 

Хәјолһо әз зәћәр суј вәҝүрдәнки, 

Сәбәћки  рузҝориш 𝔥әрсәлү мибу. 
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4789 

Тү әмә «𝔥иломмә» ҝуфдири һәр руз, 

Имоһој јә ҝофиш нә шини ҝушмә. 

Богһорә ҹур дүрүм, догһорә  сәргуз, 

Јә бојҝәш, дү борә, нијој ә хушмә. 

4790 

Ә мүгүр офдоҝә 𝔥әсәлмәнди ҹун, 

Сурлуjә 𝔥әмәлә јә ћәриф нидү. 

Ә лә𝔥ә дәриһо дурҝунә зувун, 

Имоһој јәкҝәрә тә𝔥әриф мидү. 

4791 

Рәћәти нә дирә, ћәрәкәт диҝә, 

Ә дәрјо 𝔥ошири тәјтә дарафда; 

Ҝилҝули вәҝүрдҝә пој норә ҹиҝә, 

Һә ҝәнәш пишово ни имбу рафда. 

4792 

Тој-бәтој вокундә дәрһој гәфәсә, 

Ә шивән мәчарун шор вәч-вәчирә. 

Ә хүшдәш нәсдаҝә ҹәлб сохтә кәсә, 

Әз лүҝәј чинориш бор нитај чирә. 

4793 

Әз 𝔥оҹиз бирәҝор мозол парустә, 

Ә кәлмәј ән ҝофуш нәдә ихтијор. 

Боруһој ҹунсоги тә вачарусдә, 

Планһој 𝔥үмүрәш ә ҹиҝә бијор. 

4794 

Оһили ән пири пој норә вә𝔥дә, 

Ә мићтоҹ ән гувот вомундә гулһош. 

Әз 𝔥әрә вәхт-зомон ҝирошдә бәгдә, 

Һәмишә ҹәг-ҹәги нәс мундә пулһош. 
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4795 

Иштоһә ворихдҝә әз мәлћәм синә, 

Ә гәзгуј зәћәриш ләгә мәдәкун. 

Овһорә бурриҝә әз сәр ән бинә, 

Ә јә сухтәкәләш лә𝔥ә нә вәкун. 

4796 

Зәћләрә рихдәнки әз ћүкм ән бәћс, 

Ә имдод нирасү нә дузи, нә һәгг. 

ћәлмоши тә бирә әз ҝурунди нәфс, 

Хүшдәрә чорәсүз хилос сох әнҹәг. 

4797 

Боҹићә һоројһо рихдҝә би𝔥орһо, 

Богрујү јарилмиш ни имбу әз сәс. 

Саданү виниҝә зијодә корһо, 

Вәчирә дәвләтәш зу мидү әз дәс. 

4798 

Чәнгәдә дүлвәбәр бисдоҝә гиног, 

Әз ҹунтү зијодтә нитани хостә. 

Ҝузҝилүш товустҝә овһој ән билог, 

Хүшдәрәш томошә митани сохтә. 

4799 

Виҹдонһој бәдиһо тә говгуш бирә, 

Хүшдәрә мәвәнҝән ә пәнҹәј әлчәг. 

Сәбәћи  динҹирә әри хуш дирә, 

Имбуруз ҹофорә зијод хој әнҹәг. 

4800 

Лича-лич хокһорә тәјтә дирә гум, 

Тикәһој хорирәш зур митај рундә. 

Әз мозол ћололи бирәнки мәћрум, 

Әз 𝔥әрсһој ћәримиш дур нитај мундә. 
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4801 

Булутһој 𝔥әсмурә покундиҝәш тү, 

Һәҝәнәш фәсилһо ә һәгг тараз дә. 

Шопкәрә пәсәво вокундиҝәш тү, 

Әз ћәсрәт мүрүмһош нибу варасдә. 

4802 

Локоһој пәхүрә соф покундәнки, 

Әз товнәј ҝиләји гәсд нитав хостә. 

Әз дүли, әз ҹуни ҝоф вокундәнки, 

Ихтилот мәрдирәш мәст митав сохдә. 

4803 

Хокисдәр аташа сәрзир хосдәҝор, 

Әз ҝуллә бәдлүтәш нитав ћәширә. 

Ә кәлмәј сәвкәндһо бовор сохдәҝор, 

Пәшмуһој 𝔥иломәш митав кәширә. 

4804 

Гәтрәјә човгунһо кәјки ә һәгг дә, 

Ҝәрмиһо нирүхү әз бәхт ән никиш. 

Зимусту ћүршлүйә ћүкм дорә бәгдә, 

Јә фәсил миҹәги әз ҹәћт хиникиш. 

4805 

Ә гичәј сикәһо вәмундә вә𝔥дә, 

Гурбучәј ћүҹәтһош бирә митани. 

ХУДОлу, Тиролу нә мундә бәгдә, 

Сүрхијә рузһорәш дирә нитани. 

4806 

Бәһәмбәнд нисдикә бору норәј тү, 

Әз фикир, хәјолиш нибоши дујмиш. 

Дәрвоку тә офдә әри чорәј тү, 

Әз салһој 𝔥үмүриш мибоши сујмиш. 
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4807 

Хүшдәрә фурмундә лап әз сәћәри, 

Әнҹәг јә һоворә нијо зәни тү. 

Огурә палундә әз тәлћ зәћәри, 

Гәтугә ә гәдү бијо дәни тү. 

4808 

Хүшдәрә ә ҝузҝи ә бим хуш дирә, 

Рачлүһо әз ҝүмон холиш никәшү. 

ћүкүмһој тәбиәт әри туш бирә, 

Доћорһо әз думон шолиш микәшү. 

4809 

Ҹурмәндә нәвило бисдоҝә гудуз, 

Сүпүлә ҹогундә, тәрсә нијору. 

Тариһој гутинә нә бирә гугуз, 

Дүборә тәлћлүјә 𝔥әрсә мијору. 

4810 

Әз конһој ән дүли рүвәћ ҹәсдәнки, 

Вирәћлү нибоши әз гәлпәј ҹәћти. 

Мозоләш күшдиҝә ә нәгәсдәнки, 

«Мүрүм»әш митани хостә бивәхти. 

4811 

Әз дорһој ћәрими дирәнки ҹура, 

ћол-әћвол сүрхирә кәјки импирси; 

Һозор ҹүр сәвҝәндһо бисдоҝәш кура, 

Әгүлмәнд буһорә ә бод нифирси. 

4812 

Гәлпәруј вәҝүрдә әз гәрәтикон, 

Дәрзәлү мәдара ә бәшһој әнҝүшд. 

Ә 𝔥әрә мундәнки әз дүл ҹыҹәј кон, 

Ә мирод нираси әз ћол күшдә-күшд. 
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4813 

Гобулбәнд сохдәнки битүнд шәртһорә, 

Тәрсирә нивүнүт ә суј ән Одом. 

Чорәһо бисдоҝә бүтүн дәрдһорә, 

Ҝирјәһош кәм имбу ә руј ән 𝔥илом. 

4814 

Әз ћүлгтү ҝүрдәнки пәнҹәһој тубо, 

Видовлу чәрх мидү хунһој дамариш. 

Ә инфаркт чарундә дүлә јә-дү бо, 

Әз соги мәћ нидү ҹунһој азариш. 

4815 

Әз дәрдһој битоби дәмә ҝүрдәҝор, 

Чатлүјә ҹиҝәрәш нитав гүҹ дирә. 

Ә тәһәр нун нә ов гәмә хурдәҝор, 

Ә нимәј 𝔥үмүриш митав күч бирә. 

4816 

Нүшунә нисдиҝә әз бәһәр бори, 

Һәм нифри, һәм гәргүш бәдилү мибу. 

Ҹә𝔥м вәлҝһој дорһорә дирәнки хори, 

Нә ҹигир, нә рәћиш вәдилү нибу. 

4817 

Ә сәрһәд нәчоги тә лүнҝә шәндә, 

Ә иштоһ вәрзүһо нисдиҝәш һәрчү; 

Рачлүјә бәхтһорә ә јор дәшәндә, 

Ә вә𝔥дәј оһили ҝирисдәш әрчү? 

4818 

Холчәрә, ҝәбәрә ә чум дирәҝор, 

Ә боҹ тәбиәтиш бофдәҝор нибу. 

Әз ҝүлһо зијодтәш риб-рач бирәҝор, 

Чүн 𝔥әсмуй 𝔥иломиш офтодор мибу. 
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4819 

Зувунә сүрхәлү әри зарундә, 

Ә сәр һәр кәлмәјү күл нијо дәбу. 

Шәјирәш ә мә𝔥ни әри чарундә, 

Шоһирәш мәлћәмә дүл бијо вәбу. 

4820 

Коми сал, ҹә𝔥м 𝔥әнҝһо гәрәгәтлүни, 

Ә пәтәк 𝔥әсәлиш митав дәбирә. 

Тә кәј ки, јә хубә сәнә𝔥әтлүни, 

Нунjүш ә сәр зани нитав вәбирә. 

4821 

Ә хәјол рафданки әз були-нуни, 

Нитанү вокундә тән-бәтән дәрәш. 

Тә ә руз расирә әз дүли-ҹуни, 

Сип-сипи мисоху мујһој ән сәрәш. 

4822 

Гәрәвош әшг-мүһбәт мундәнки әнҹәг, 

Сухдәји ән дүлә шә𝔥әмиш нидү. 

Ә војҝә расундҝә кәлә ХУДОј һәгг, 

Зиндәҝун 𝔥үмүрү дә𝔥әмиш мидү. 

4823 

Ҝурунди нүшдәнки ә сәр шәләјү, 

Сабурһо огујә зәћәриш мидү. 

Ә ћол хәлг нә мундҝә әҝәр кәләјү, 

Имидһо һич мәћәл бәһәриш нидү. 

4824 

Ә јәккә ҝоф зәрә шиновундәҝор, 

Корһојуш һәмишә гәрәгәҹлүни. 

Дәвронә пучәлү ҝировундәҝор, 

Гијмәтүш јә пучә гәрәбәчлүни. 
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4825 

Ә аташ чарундә дә𝔥воһой ҹәнҝәш, 

Сад 𝔥әмәл рүхундҝә әҝәр әдәш тү; 

Әз доћор ћәсрәти парундә сәнгәш, 

Ә пишој рәћ ән мәрд чапар мәкәш тү. 

4826 

Бәһәрһој бәхили чүк дорә бәгдә, 

Әз сүрхиш софлүтә нивини 𝔥әрсә. 

Ә дәрјо булјәти чап зәрә вә𝔥дә, 

Әз ћүлгиш зәвәртә мәвошән нәфсә. 

4827 

Шәһәрһо, кәндһорә тәјтә күл зәрә, 

Бир-нәбир милләтә әри војундә; 

Су јәлов вәҝүрдҝә чәнд ҹүр үлкәрә, 

Сүрхә ҝоф дә𝔥ворәш митав појундә. 

4828 

Чум вонорә ә мүзд тәнҝи ән бовор, 

Дананмәндһо әз гопуј хәр нидаров. 

Ширин-ширин хәндүсдәнки ә руј јор, 

Хун дамариш ә сәр кәллә ниваров. 

4829 

Ә гилигтү ҝировундә 𝔥әдәтә, 

Әз нәчоги кәшириҝә һә сә𝔥әр; 

Аташ дүлә нә ҝүшдиҝә зутәтә, 

Әз сабуртү нә бор мијов, нә бәһәр. 

4830 

Хәјирбәнд әгүлә тә кәјки соф до, 

Әз рәћмлү бошуһо кәм нибу хәндәш. 

Ә ҹиҝәј пишнәви расуһо офто, 

Зарали нијору әри јә бәндәш. 
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4831 

Ҹовонә шивәрә кәјки кошдә шор, 

Мозолһо палустә әз дәбәј 𝔥ориш. 

Ә хотур хушбәхти богә дошдәҝор, 

Лүҝәсүз нә муно јә вәлҝ ән дориш. 

4832 

Кутәлү вомундҝә дәс ә сәр дәсиш, 

Хушә руз нивини әз гәрәгәҹи. 

Шолијәћ бирәнки әри кәм-кәсиш, 

Гәдүртан буһорә гијмәтүш әҹи? 

4833 

Ә гәриш ән ҹә𝔥мәт мәрдлү нә ҝәшдә, 

Јорәвурд ћәјкәлүш әз бүст нијо бу. 

Ә сәр шидрај кәмәр тәјтә дәҝәшдә, 

Чорәһош әз пәмбә дүрүст бијо бу. 

4834 

Ҝофлүјә ҝәләҹһо кәјки ә ләг дә, 

Сүпүлү ҹәгүсдә, дүл нијо ләрзү. 

Әз сијә фикирһо дур бирә вә𝔥дә, 

Јә хәндәј 𝔥әјилиш ә милјон мәрзү. 

4835 

Нимдошә сәркушһо нәвәҝә ә нәфс, 

Ә ҹиҝәј рәћәтиш нијо һә бим бу. 

Хәбәрһој мә𝔥лумәт нәдәҝә ә дәс, 

Гоглүјә лолирәш әвәз ни имбу. 

4836 

Әћвол сәдигирә ҹусдә тәвәсәр, 

Ә шорһо тән-бәтән хундәнки шәнәш; 

Әшглүһо 𝔥әрәлү зүһүсдҝәш әҝәр, 

Дүлһошу әјәки мукују ҝәнәш. 
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4837 

Ҝәрмирә мәлћәмлү тәкәј ки соф до, 

Чумһорә ҹарундә суј мәди ә дәг. 

Боворим нисдиҝә ә үшүг офто, 

                                           Хүшдәрә мүрүмлү ћисоб сох                               

әнҹәг? 

4838 

Пәхүрбәнд бирәнки сүстлүјә һәгкәш, 

Һәр ҝофә чарундә, ловго мисоху. 

Әз аташ-парпара ҹусдәјә вә𝔥дәш, 

Шолуми војуһо, дә𝔥во нисоху. 

4839 

Ә гәд тоҹһо әз ћүкм сәрпуш вәбирә, 

Пијһој дүлә әри сохтә зутә ћәл; 

Ә вә𝔥дәјү ә гур гисмәт тә бирә, 

Тәкабурлу ә хәлг мәхәнд һич мәћәл. 

4840 

Ә ҹүр𝔥әт варафдҝә әз шәрә ћәвәс, 

Нә𝔥әләт шумордә мәндәј туборә; 

Зутәлү вәҝүрдә нәштәрә ә дәс, 

Әз кәмәр низәнүт бәндәј ХУДОрә. 

4841 

Гол-могол бирәнки дә𝔥воһој бәди, 

Ә фикир мәдәмун нүшдә-вәхүшдә. 

Ә пишој ән чумһо нисдиҝә вәди, 

Гушунһој ХУДОрә ки митав күшдә? 

4842 

Гәләмә ә пәнҹә гисмәт норәнки, 

Һәр јәтән шоһирһош ћәзбәрлү нибу. 

Рγћбәрә хундәҝор гијмәт дорәнки, 

Шәјирһош ә зувун әзбәрлү мибу. 
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4843 

Пәшмунирә кәширәнки руз-бәруз, 

Дод дүшобиш ә суј 𝔥әсәл ничару. 

Үлчүһорә бурра бәгдә дуз-бәдуз, 

Чор фәсилиш ә буј јә сал мичару. 

4844 

Ә сәр хокһо хубә корһо дирәји, 

Тумһој чирә бул мәчини әз хориш. 

Әз дорун дүл ошугбәндлү бирәји, 

Чумһојтүрә нә вурухун әз јориш. 

4845 

Ә хушә ћол расирәнки әвлодһо, 

Миродһорә лойгбәнд хун бәхтә-бәхт. 

Конһој дүлә нә фурухдә ә јодһо, 

Ә рузҝорһо сәдигмәнд мун вәхтә-вәхт. 

4846 

Әз ћүкүм ән рузи шәвә зу дорә, 

Офторә мәнҝәлү нитанүт дирәш. 

Шумордә-шумордә рузһој ХУДОрә, 

Нәвәлү-нишрәлү митанүт бирәш. 

4847 

Равлүјә сәҝлүһо тубо нә ҝүрдә, 

Әгүлә хәрҹ сохдә әз нәћс вәдара. 

Әз 𝔥әдәт дәбәһо нубо вәҝүрдә, 

Гувотсүз нисдиҝәш ә бәћс нә дара. 

4848 

Сәдиги виҹирә әз дузһој тубо, 

Ә нумтү локорә нәбу вәјили. 

Чүтам ҝәрәкиҝә әз тараф ХУДО, 

Вокошдә нитанү рузһој 𝔥әјили. 
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4849 

Тә𝔥әди нә рафда әри кумәки, 

Әз чумһо мофдону и коврә хосдә. 

Руз дирәј ән сабур кәј ки ҝудәҝи, 

Имидә митани зу говрә сохдә. 

4850 

Гәрәзлү нәс бирә софтојә корһош, 

Дәсвози дустирә күшмә нихунут. 

Ә бушә сәћроһо офдорәҝорһош, 

Офторә һәмишә дүшмә мухунут. 

4851 

Ә вәлҝәвоз пәћни сохтә сәр-тәнәш, 

Әшглү бирәт һәми Ћово, һәм Одом. 

Һозор салһо ҝирошдәнки һә ҝәнәш, 

Хостәјирә чапар нибу ә 𝔥илом. 

4852 

Ә гәриш ҹур-ҹундур руз ҝировундә, 

Хүшдәрә бәднумә билисмор мәјил. 

Бәгдәһо ранҝ рујә тәјтә товундә, 

Ә кумәк момуни ә фурм јә 𝔥әјил. 

4853 

Гәлпәһо вәҝүрдә әз базуј 𝔥үмүр, 

Хүшдәрә түнд мәбәр әһәнҝ јә ҹоһил. 

Имидһо суј доҝә әз кусов күмүр, 

Сифәтиш тов нидү - сәјәг ҹовоһил. 

4854 

ћәјорә, обурә ә вәҹ нә ҝүрдә, 

Нә𝔥әләт рихдәнки әз сад бимхоши; 

Хүшдәрәш тәйтә ки, ә дәс вәҝүрдә, 

Ә гәриш говрәһош зијод имбоши. 
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                4855 

                Әз ликут соилһо тојә дәчирә, 

                Ә гәриш фикирһо чәшмиш мәбош тү. 

                Әз зомон тәбиәт појә вәчирә, 

                Һәмишә ә гәтрәј соги дәбош тү. 

                4856 

                Бәндәһој ХУДОи зә𝔥ифиш, нәриш, 

                Һәммәрә јә ҹүрә ихтијор мибу. 

                Хиники нә ҝәрми бирәнки гәриш, 

Ә дивә𝔥 рузҝориш ићтибор нибу. 

4857 

Дарамлү тарсирә әз шәр кинлүһо, 

Ҝуҹәлү мәвирих ә пәсәј ән од. 

Гујә-гуј бирәнки дидәрҝинлүһо, 

Зә𝔥ифбәнд мофдону ә ҹәләј имдод. 

4858 

Зар – шивән дәшәндә ә пишој кифләт, 

Әз ћүрмәт бәбәји мәјофдон тә пој. 

Мәрдмазар ҝүрдәнки әз бугоз, гәфләт, 

Сугдәјә әвлодиш нирасү ә һој. 

4859 

Дошдиҝә 𝔥әсγлә әз мисвој ҹәнҝи, 

Ә сәр күк импоју ә тәһәр ҝијов. 

Лүнҝһоју дарафдҝә ә мәскән тәнҝи, 

Нун-мүнүк, һовоји, чүн бәһәр нијов. 

4860 

Ә гичәј 𝔥әјнәшиф дуллу вомундә, 

Әћволәт нисдиҝә әри вәхүшдә; 

Ә миҝләй саданһо мүһьүҹүз мундә, 

Гәзәбәш мидори ә ләшәј хүшдә. 
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4861 

Јозиги рихдәнки әз бимәј бәдбәхт, 

Хушмәндә кәлмәһош әтәк-әтәки. 

Мүнүкә ә јара тији сохдә вәхт, 

Әри тоб дорәјиш ҹүр𝔥әт ҝәрәки. 

4862 

Йәловлу фәрзундә аташ ән ҹинә, 

Әз алмаз сәхтә кәш тох әнҝүл түрәш. 

Мангала вонорә ә сәр руј синә, 

Әз ћүҹәт кобобдог мәсох дүл түрәш. 

4863 

Зомонһо 𝔥әдәтлү омоҝәш, рафдҝәш, 

Боришмиш нибошу әјәки хәјр-шәр. 

Ә 𝔥әрә сәдигә сарраф дарафдҝәш, 

Јә чорә кәшф нибу әз әгүлһој сәр. 

4864 

Ә офто имидә бәсдә тәвәсәр, 

Үшүги һәм мозол, үшүги һәм бәхт. 

Хәјолһо ҝузҝилү товусдҝәш әҝәр, 

Бәсдә чум рачирә нивүнү һич вәхт. 

4865 

Чәшмиши палундә әз ћәвәс шәки, 

Зиндәҝун дорәнки ҹүр-бәҹүр овоз; 

Булудбәнд чәрх хурдә ә пәсәјәки, 

Дә𝔥волу нијо бу руз ә шәвәвоз. 

4866 

Ә сәр нүшундәнки шәрә садана, 

Ә зәнҹир гәтрәји пичирәш митај. 

Әгүллү хундәнки хәрә надана, 

Ћәрмәћә әз дүшмә виҹирәш нитај. 
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4867 

Әћволә тә күшдә рихшәндә хәндә, 

Ә гилиг рузиҝор ән зомон дәбош. 

Инҹәји инсонә әз јортү шәндә, 

Ә пишој әгүлмәнд јә ћәјвон мәбош. 

4868 

Гәддарһо сокити-динҹи нә вихдҝәш, 

Чумһорә ториклү әри дәҝүрдә; 

Кәлмәһој зувунһо ворушлу рихдҝәш, 

Милләтә әз 𝔥әрә нибу вәҝүрдә. 

4869 

Бизәћмәт гүч нибу назукә русму, 

Ҹофоһош әз миҹәј әгүл дәнүшдә. 

Нәбуҝә думонә ҹә𝔥м сохдә 𝔥әсму, 

Ворушһош нәс рихдә әз сәри хүшдә. 

4870 

Дәндүрә бурбундә гилинҹәворлу, 

Һүнәрлү ҝоф мәсох ә пишој гудуз. 

Тә гәлпә вәҝүрдә, чүн динҹә 𝔥орлу, 

Нәрмә дүл хүшдәрәш мисохи гугуз. 

4871 

Ә корһој бигәдүр сохдә нә𝔥әләт, 

Ҹәглирә мәвәни ә сәр ән хубиш. 

Әҝәр ки, ә 𝔥әрә нәбуҝә гәләт, 

Хүшҝә рәћ ни офи әз гәриш губиш. 

4872 

Хәрәлү дәчирә ҝофһој бәдирә, 

Ә пәсәј ән һәрки хәрҹ мәсох ҝәнәш. 

Нәбуҝә винирә кәмәр гәдирә, 

Ҝазурлу мијили хоруш бәдәнәш. 
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4873 

Сәр јә лүнҝ һисдиҝә амонһо вәди, 

Ә 𝔥илом дүрүстмәнд ни имбу һәрчү. 

ћәләво бирәнкиш саданһој бәди, 

Кутбәндә појһорәш вирихдә әрчү? 

4874 

Әгүлә - чинорлу ә хок дәзәрә, 

Гүзүрҝүл ҝуфдиҝә ләшәј ҝазурәш; 

Ә омбор вор-дәвләт килит нә зәрә, 

Гәрәвул мәпојун јә шә𝔥әтурәш. 

4875 

Хәзон нүшдҝә ә чәмән тү, ә чүл тү, 

Парс ҝүрдәји әз фәрсүзи һовуни. 

Һозор ҹиро ћүрш дәриҝәш ә дүлтү, 

Хубә 𝔥әсбәш гәмчил зәрә 𝔥овуни. 

4876 

Бәдҝүмонә ә сәр лә𝔥ә чарундә, 

Шолијәћлү ҝәшдә-ҝәшдә чиҹорә; 

Нәшуморәш әз кон ән дүл парундә, 

Күшдәмолә бирәҝорәш чү чорә? 

4877 

Јә 𝔥әдәти әз зомонәј ән Одом: 

Ҝүвәһорә бул мисоху мәрҝәвуш. 

Гәдүртаниш тә күч бирә әз 𝔥илом, 

Хубиһорәш нијо соху пәртәвуш. 

4878 

Јә духдәр бисдоҝә аташ-парпара, 

Гәбәрһо мәдиров әз тәлћи зувун. 

Ә мүгүр омоҝәш әз дара-бара, 

Һә ҝәнәш нәфсүрә гәнимбәндлү хун. 
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4879 

ћәлмоши нә бирә ә зир ән појһо, 

Гузбәндлү тик вәҝи лүгәј ән нунә. 

Нәбуҝә јә мәћәл әз ҹура војһо, 

Гәләмиш нисохи лүҝәј ән ҹунә. 

4880 

Ҝоф лә𝔥әрә һәр бој дурҝу висдоҝә, 

ћәлоллуһош нијо бурав ә бәд гәрг. 

Һозор ҹиро әнҝүшдбурбу бисдоҝә, 

Әрк сохдәрәш ҹиҝәјүни ә гәд хәлг. 

4881 

Мүјрәлүһо ә бим ҝушвор домундә, 

Нәфс хүшдәрә бил ә ҝуллә суј нәдү. 

Нобҝә әз дәрд ә ћүкм дәрзә вомундә, 

Ә ҹиҝәрү охмиш имбу гијбәтү. 

4882 

Һозор ҹиро губ дорәнки јә ҹунә, 

Һәр равуһо 𝔥әнҹлүбәндә сәҝ нибу. 

Боришмиши тә оморәш ә хунә, 

Ә говроһо ҹиҝә ҝүрдәш дәб мибу. 

4883 

Әз ширини варафдәнки шәкәртү, 

Кәј ки, гулһо овсарлүјә воҹ мибу; 

Академик бисдориҝәш әҝәр тү, 

Мигидиди ҝоф сохуһо тоҹ нибу. 

4884 

Сәдиги Овороһом нисдиҝә јодә, 

Јә𝔥әлмиш бирәјүш вәхтә-вәхт имбу.. 

Доћорһо мачару, мүкүшү одә, 

Хуниһој дамарүш ләхтә-ләхт имбу. 
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4885 

Тәлћәлү бошуһо кәлмәһо дәрди, 

Әгүлһо, дусдоглү, ә гәфәс сәр дә. 

Ә тәһәр возиһој тәхтәјә нәрди, 

Мә𝔥әни шоһирә нитанү бәрдә. 

4886 

Дүшмәбәнд әз дурһош митанү күшдә, 

Вәћширә 𝔥әрәлγ  нәс дирә надан. 

Овсарлү нисдиҝәш нүшдә-вәхүшдә, 

Әз сәҝиш бәтәртә түнд бирә садан. 

4987 

Дүрүҹдә ҝиләһо нә офдҝә имкон, 

Дүләсти нијору јә финҹон ҹуриш. 

ћәвәслү бошуһо әз ҹофој инсон, 

Ә шороб чарусдә сокһој онҝуриш. 

4888 

Тә𝔥әди сохдәрә 𝔥әдәт нә ҝүрдә, 

Сабурлу, имидлү бил бошу мүһләт. 

Ихтијор сәћибә тәјтә вәҝүрдә, 

Чорәсүз мимуну әшглүјә мүһбәт. 

4889 

Тәшнәлү мундәнки хокһој ән хори, 

Әз јә сал гуроги нипаҹу богһо. 

Чумһорә ҝүрдәнки тузһој ворвори, 

Имидтү мимуну ә пәсәј догһо. 

4890 

Лә𝔥әрә вокундә әз кон сәбәћи, 

Гәргүшә ә 𝔥әсәл тој нибу ҝүрдә. 

Јәнҹигир фубәрдә әз гәм тәмәћи, 

Нифриһо сәћибәш ә гур дәҝүрдә. 
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4891 

Хүшдәрә ә ҹиҝәј јә ћәриф норә, 

Ҝүмонһо вәрфәлү тәјтә бирә ћәл; 

Сијә тов чумһорә тә𝔥әриф дорә, 

Әгүлә нимпулә мәсох һич мәћәл. 

4892 

Синәбәнд дүшмәрә дәгиг рундиҝә, 

Ә пишој чум ән хәлг мәләкиш һисди. 

Хурдә шир ћәлоли сәдиг мундиҝә, 

Ҹә𝔥мәтә мә𝔥рәкә ҝәрәкиш нисди. 

4893 

Мизузәј тироји вәриҝә ә дәр, 

Јә мүргиш јә хәто нитанү дирә. 

Дәрҹәлү бисдоҝә бун хунә әҝәр, 

Томошәј 𝔥иломиш митанү бирә. 

4894 

Гултугбәнд ә лүгәј ән нун нә вәҝәш, 

Ә сәҝ 𝔥оширәво синәсов бирә. 

Ранҝ рујә, бәгдәтә, һә ҝилов зәҝәш, 

Тирозуј фурсирә дуз нитав дирә. 

4895 

Әз синә зәрәји зәрбәһој мүшдә, 

Динҹјәти сәр-тәнүш кәј ки ә гур дә; 

Сә𝔥әрә кәширә әз боләј хүшдә, 

Чумһоју митанү лиловуш хурдә. 

4896 

Әз дәдәј бошуһо 𝔥әјилә хуно, 

Лолбәндлү гог мәнүш ә сәјәг ән ҹә𝔥. 

Сәвҝәндлү сохдүтҝәш ә сәртү муно, 

Ә хүшдә имид бәст, ә хүшдә әнҹәг. 
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4897 

Хунәхој бисдоҝә рәћмлүјә ҹовон, 

Бәбәрәш, дәдәјәш михоју әз һәгг. 

Дә𝔥ворә суј доҝә зәћмлүјә зомон, 

Вәтәнәш ҝовләлү мивоју әнҹәг. 

4898 

Ҝофһорә шовундә пәс-пәсәјәки, 

Ә тәһәр колә сиб мәрих ингәдәш. 

Имидә бурранки дәс-дәсәјәки, 

Сүпүлтү миҹәгү ә фурм јә ҝәдәш. 

4899 

Чунәрә мәрдүмлү нә водориҝәш, 

Ҹә𝔥мәтә дүләсти кәј митај дорә; 

Синәрә сәнгәлү һә додориҝәш, 

Ә мәскән дананһо пој нитај норә. 

4900 

Әз дүли нисдиҝә: «Руз тү ә хәјр бу!» 

Дγнjоһуш догуног митанү бирә. 

Әз ћоләт офдорә әз ҝоф зәћәрҝу, 

Чумһојуш үшүглү нитанү дирә. 

4901 

Тәкәј ки, нәс мундә әз ләгә ҹиро, 

Әз товнәј һәр кәсә јаралу хостә; 

Ә түндә кәлмәһој ән лә𝔥ә ҝиро, 

Гәд дүләш митанү паралү сохдә. 

4902 

Симиҹи хүшдәрә пәћәни сохтә, 

Сәрә ә гәд кулә дәшәндәҝорһо; 

Нифрирә ә тәһәр мә𝔥әни хостә, 

Шүһрәтә нитану вошундә ворһо. 
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4903 

Сифәтә гуҹундә ә фурм ҝүнәћкор, 

Корһоју ҝирошдҝә һәмишә әнҝәл. 

ћүлгүмә гугундә әз ћүкүм зәћмдор, 

Әз мүрүм суј мүдү гәтрәјә ҹәнҹәл. 

4904 

Нум сала вәнҝәсдҝә әз ћүрмәт, әз од, 

Јә фәсил васалиш һәдәрсүз нирав. 

Күчәри зүһүсдҝә әз гәдәр зијод, 

Әз дә𝔥әм 𝔥әсәлиш хәбәрсүз мирав. 

4905 

Чәнд гәдәр әз ранҝһој мази висдоҝәш, 

Хүшдәрә тәкәј ки тәк митав дирә. 

Әз дәвләт 𝔥ошири рази бисдоҝәш, 

Бизмудә нәвило пак нитав бирә. 

4906 

Тәбиәт дорәнки инҹиһој динҹә, 

Војәлү нә хостә јә метро огәш; 

Чојирә ҝијовһо, ә фурм холинчә, 

Хунәлү маровну богчәрә, богәш. 

4907 

Ә мујһо нүшдәнки дән вәзијәти, 

Ә хәјол јә үзҝә вәҹиҝә нијов. 

Әз дә𝔥әм судумһој ән жәзијәти, 

Боҹәћәт әгүлү ә ҹиҝә бијов. 

4908 

Сүпүлә ҹогундә кәј ки ә һәгг дә, 

Әз ХУДО нәхшлүни һәр ҹиро зәћмәт. 

Арзуһој сабурә ҝүнҹундә бәгдә, 

Хиловлу ҝоф мәсох ә гәриш ҹә𝔥мәт. 
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4909 

Әз сүрхһој хәјоли зәрә јәһәрә, 

Сијә муј ҹовони тәјтә дән дорә, 

Әз дорһој 𝔥әҹәли чирә бәһәрә, 

Ә зәћәр мәчарун гәјмог ән шорә. 

4910 

Зәћмидор бирәнки мәмизүрлүһо, 

Әз ники одоми нивүхүт шори. 

Ә сәјәг гум дәрјоһ нәми ҝүрлүһо, 

Дәгбәндлү-дәгбәндлү мирүхүт 𝔥ори. 

4911 

Сәр-сифәт пәхүрә әри винирә, 

Һич мәћәл чумкурлу нијо боши тү. 

Ә әгүл дәбәрдә нубој динирә, 

Нәфсүрә ҹундурлу бијо воши тү. 

4912 

Бийовһо-буравһо һозор нәсилһо, 

Әгүлә ҹарундә, сохдәнки ворә. 

Имидә бәсдүтҝә мәһһо, фәсилһо, 

Әз дурә астара нивинүт чорә. 

4913 

Нәфсә руј вәҝүрдә әз пишәлугһо, 

Суроглу ҝәшдәнки ә бим јә миҹ бәхт; 

Ҹигирә вәнҝәсдә әз вишәлугһо, 

Ә лә𝔥әј вәћшиһо јәм мәбош һич вәхт. 

4914 

Тирорә хундәнки ә ћүрмәтәвоз, 

Сәдиги Миширә тә тоҹлу вихдә; 

Вәтәнә тој сохдә ә гүрбәтәвоз, 

Ҝушд тәнә ни имбу базулу рихдә. 
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4915 

Ә зувун овурдә јәбујә муно, 

ћәјорә, обурә әз 𝔥ор нәшән тү. 

Мә𝔥нирә шинирә нәнујә хуно, 

Ҝуфәрәј хүшдәрә ә јор дәшән тү. 

4916 

Зобујә 𝔥әмәлә бим-буллу хостә, 

Әз сојәј кәләтә кәј ки миләрзү; 

Кәлә сәр хүшдәрә дип-дуллу сохтә, 

Пәшмулә бирәјүш ә милјон мәрзү. 

4917 

Хунлујә гозијә тә бәрдә ҹунә, 

Әлоҹә дәрмулу нә диҝә инсон; 

ћәлимлү бошуһо ә тәһәр дунә, 

Әз сулај ошпалу ни офу имкон. 

4918 

Сајловә әз бинә нәсдаҝә бәсдә, 

Ҹә𝔥мәтә ховәлү мәјил хисирәш. 

Нәбуҝә чорәрә тәјтә дәбәсдә, 

Нун-мүнүк суј мидү јосһој мисирәш. 

4919 

Бензинә рухундә ә јәлов аташ, 

Вәтәнбәнд шүһрәтә нибу вәҝүрдә. 

Тә новур ҝиләји војурдә палаш, 

Сәрсәнги говрәрәш имбу дәҝүрдә. 

4920 

Ҹигирһој вишәрә хүрслү бәсдәҝор, 

Дузҝисүз нәрәлү бирәш митанү. 

Ә пишој чум ХУДО фурслу ҝәшдәҝор, 

Ҝузҝисүз ҝушһорә дирәш нитанү. 
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4921 

Вихдә-вихдә рачә ҝофһој лә𝔥әрә, 

Миҝирору рузһо, мәһһо нә салһо, 

Һәминонә вәдәшәндә әз 𝔥әрә, 

Ә зумусту пој нидәнү васалһо. 

4922 

Пим-пишоки әри зәрә хәндәрә, 

Әз 𝔥әдәти пишоҝири ниҝүрү. 

Сүрхәлүјә бәхт нәбирә бәндәрә, 

Әз гуг дориш офдорәнки мимүрү. 

4923 

Әз сокити вихдә бәгдә динҹирә, 

Һорој-ћәшил чәрхәдуду нијо бу. 

Әз гәрболһо дәпарундә инҹирә, 

Әз софјәти сүрхә оду бијо бу. 

4924 

Фурмундәнки ћирә чумһој пәпүли, 

Пәћәники әз офтојиш миләрзү. 

Хостәјирә сәдиг дошдҝә әз дүли, 

Тә күч бирә әз мүрүмиш нитәрсү. 

4925 

Ранҝ парундә, минәт мәсох ә бүмүзд, 

Һәчиниҝәш хүшҝә дорһо бор нидү. 

Һозор ҹиро бүхтү маров ә сәр дүзд, 

ћәлоллүјә кәлмәһојуш 𝔥ор нидү. 

4926 

Сајловһо рихдәнки ә сәр-сәрјәки, 

Имконәт импаҹү әз ришај хүшдә. 

Ә мүшкүл мидаров дәр-бәдәр тәки, 

Нә нүшдә митанү, нә ки вәхүшдә. 
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4927 

Зәћләбәр бирәнки дустлүјә ћәрмәћ, 

Гүнчәһој ән ҝүлһо ә чум нидәбу. 

Тәбиәт тә дорә мәстлүјә тәмәћ, 

Ночоги ә гәтрәј һүҹум мидәбу. 

4928 

Шәкбәндлү нүшдәнки ә гәриш шори, 

Нервиһој - әсәби нивүнү динҹи. 

Согирә ҹаралу зәрә ворвори, 

Инфарктә мүвүҹү мүрүм рихринҹи. 

4929 

Ә нуму тә һәрбој тә𝔥рифи бирә, 

Әшглүјә годорә тә кәјки висто; 

Әз вићдәй ән хүшдә зә𝔥ифи дирә, 

Түндә руј мәвәни ә һәрки бисдо. 

4930 

Догуног мундәнки әз кор, әз пишә, 

Пәләмүрд әћволә тә ҹуну дирә; 

Күкһорә дәшәндә чүн түндә вишә, 

Бирјони, сәјрәклү нитанү бирә. 

4931 

Хушә хәбәр нә рихдәнки әз сурог, 

Софә имид кәј лүнҝә-лүнк мәчару; 

Јә фәрсүзә богбон бирә әри бог, 

Лүҝәј һәр дор бил ә јә шох нәчару. 

4932 

Тәлћә 𝔥әрсә ә гутинә додорә, 

Тәбиәтәш рач нивүнү куртәлић. 

Бир-нәбирә ә сәр соги вонорә, 

Үшүг чумәш һәмишәлуг нуртә вих. 
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4933 

Динҹјәтирә әз вәҝоруш парундә, 

Әгүл ән сәр, кәј әз хәјол мүјрүхү; 

Дәб-дәбәрә кунпәсәво чарундә, 

Ә руз васал, ә дүл нијо вәрф рүхү. 

4934 

Әҝәр хосдәниҝә әз гәдәр зијод, 

Ә дүлтү дәриһо и нифрәт чүни? 

Тәлатүм бирәҝор ә бим хүшҝә од, 

Сәбәбкор ән мүрүм әнҹәг јә түни. 

4935 

Ә 𝔥әсму сәр зәҝә гугиһој ники, 

Чумһорә пәл-пәлү мәсох ингәдә. 

Әз товнәј ширинә арзуһој ники, 

Һә ҝәнәш мәҝу ки, ә ћүлг һингә дә. 

4936 

Хәјолә әз фикир парундә ҹиро, 

Ә дүлтү јә кәмләј ћилләји дәҝәш; 

Мүһбәтә вир сохдә ә виҹдон ҝиро, 

Ә пишој ҝәрҝолу пинәки мәкәш. 

4937 

Һәрбој сифәт түрә дирә әз дури, 

Гушә хуно гәнәт зәҝә дүл ән јор, 

Мүһбәтлүјә руј хәндундә әз зури, 

Бил ә 𝔥илом ҹар дәшәнү шивән шор. 

4938 

Әз гәтрәј мәмизүл кин дошдә-дошдә, 

Ҝулләлү рафданки гәлпәј пәрчүми; 

Бәдиһо әз 𝔥әрә тәјтә ҝирошдә, 

Мүһбәтсүз хәндүһо рујиш әрчүни? 
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4939 

Һәр ҝүлә чәнд ҹиро ранҝ дүһо васал, 

Ухшәмиш нәс бирә һич ә дү-јәки. 

Чор фәсил хүшдәрә доруһо јә сал, 

Дүвазда ән мәһүш чәрхлү сәјәги. 

4940 

Әз хисирәј мәгбунјәти вәхүшдә, 

Ә гәд мәјду тә фурс дорә шәрәҝи; 

Ә сәр дүлһо пәхүрә туз нә нүшдә, 

Дустә ә һәгг расундәҝор ҝәрәки. 

4941 

Боләј ән сәр тә кут сохдә појһорә, 

Бим чорәрә нијо уҹуз ҝири тү. 

Ә һәгг-ћисоб нә ҝүрдәнки сојһорә, 

Нобҝә, томом, нәзник мијов миритү. 

4942 

Мәмизγлә кобоббәндлү догундә, 

Динҹјәтирә әз чүләкон вәдәшән. 

Сүпүлүрә ә мәскәнү ҹогундә, 

Пој дүшмәрә ә хок Вәтән мәдәшән. 

4943 

Әз динҹи ворихдәј ән мугојәти, 

Ә пишәј ән дүзди хутә нисдҝә дәс; 

Әз дорә мисвоһој ән ХУДОјәти, 

Ә пәсә-пишојтү хуб бошҝу һәр кәс. 

4944 

Гәлхәндмәнд појундә пишој бәдирә, 

Садана әз лула пиш сохдә бәгдә; 

Чумлујә тәкабур ћәл бирә-бирә, 

Ҹилитбәнд мундәјү ә коми һәгг дә? 
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4945 

Зимиләрз ҹусдәнки әз догинтиһо, 

Ҹуркумлу моҝошду кәсиш әз дугоз. 

Нифрирә шинирә әз лугондиһо, 

Чоләлү мәдиров сәсиш әз бугоз. 

4946 

Ә бәһәр тәрәвәз кәј дә𝔥әм дәри, 

Ләзәтһо бинәлү мүр-мүриш нибу. 

Ә тәһәр дүширә гут пәгәмбәри, 

Ҝиләһо базулу түр-түриш мибу. 

4947 

Шоробә докундә ә чамтәсәвоз, 

Шолумә ҝовләји тәјтә војурдә; 

Зиһимлγ ҝоф сохдә ә кәм-кәсәвоз, 

Ә мүгүр бирори митај овурдә. 

4948 

Обур палустәнки әз ћүрмәтјәти, 

Ҝурундә ҝүрдәнки ә тәһәр ћәчә; 

Ә гәриш ҹовонһој ән ҹүр𝔥әтјәти, 

Һәр әвлод нәс бирә јә сүрхәпочә. 

4949 

Гирилмиш нә бирә тәл хоштә корһо, 

Ә дүмбәл чарусдҝә хүрдә ҹинголиш; 

Әз инсоф кәләјә ћәл сохдәҝорһо, 

Ҝурунди јә тонә мидү пинголиш. 

4950 

Дәгмәрә вәнорә ә кәмәр софһо, 

Тәкәј ки, нәрлүһо гучәлүш нибу; 

Мүнүклү - шур бирә сәдигә ҝофһо, 

Әз миҹһој тәлћјәти пучәлүш мибу. 
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4951 

Шә𝔥мәләј јәловһо офтолу сухдә, 

Нур чумһо домундҝә әзир кујәј дәрд; 

Сәдиги хүшдәрә ә пул фурухдә, 

Ә појһо мәјофдон ә фурмәј нәмәрд. 

4952 

Әз күкәј 𝔥әсүлһо нисдиҝә әлоҹ, 

Имидһо вомундҝә ә тиҹә миҹ ҹәћт; 

Хүшдәни – хүшдәрә вәбәрдә ә тоҹ, 

Дәрзәрә ә гујуг суј мәди һич вәхт. 

4953 

Разилуг нә доҝә хүшдәни виҹдон, 

Пишово јә лүнҝәш дураз мәсох тү. 

Әз дурҝу бошуһо шүһрәтлүјә шон, 

Ә вәчәш ничару лүҝүјә лох тү. 

4954 

Ә миҝләј дәрдисәр әсир нүшдә вәхт, 

Сәртү думдумалү мидаров чәрхиш. 

Ә сәр дү гутинә ҹиҝә ҝүрдә сәхт, 

Әз нәми хүшҝ нибу 𝔥әрслүјә әрхиш. 

4955 

Сайловһо рихдәнки әз дог, әз дәрә, 

Пирәнгинәј 𝔥әсму ә ҹун појиз дә. 

Ә хүшдән инсонһо әри суј зәрә, 

Гушһорәш мә𝔥ниһо хундә војисдә. 

4956 

Ниҝорән нә мундә әз духдәр, әз кук, 

Виҹдониш дүләлү ә сәнг чарусдә. 

Кутлүјә појлуһо ә фурмәј кутук, 

Һә ҝәнәш әз тики ә хок сарустә. 
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49571 

Ә зәћмәтһо нә вәрзиҝә нәтиҹә, 

Боләј јә сал нимәј ҹунә имбәрү. 

Әз буј-бухун офдорәнки јә виҹә, 

Ә чор тараф мә𝔥лүм имбу бим шәрү. 

4958 

Ә күнҹ хунә кура сохдә зир-зибил, 

Тузәногә гәриш мәсох ә нәфәс. 

Һәр винирә рүћ микәнү гурд-гәбил, 

Хүшдән түрәш нә шор имбу, нә ћәвәс. 

4959 

Ә сәрраф вәбуһо ћүрмәтә хуно, 

Гәдәрсүз ћәйомәнд бисдоҝә 𝔥әрүс; 

Ә дүлһо дәбуһо сурмәтә хуно, 

И сәбәб әћволә әз һич кәс мәпүрс. 

4960 

Гизишмиш бирәнки шоһворә хуно, 

Ә гәриш хуб-хәрәб тәјтә зүһүсдә; 

Ә 𝔥әдәт офдорә јә корә хуно, 

Шоһирәш дәврүни әри нүвүсдә. 

4961 

Әшглүјә мә𝔥әни шиниҝә ҝуштү, 

Ҝуп-ҝупи ән дүлиш митав појисдә. 

И вәхти тәбиәт имбу ә хуштү, 

Виҹдонәш 𝔥ол үҝәј нитав војисдә. 

4962 

Тәрбијә дирәнки әвлодһој софи, 

Һәркирә јә ҹүрәш сәнә𝔥әт мибу. 

Мү𝔥үҹүз дорәнки гәрглүјә бофи, 

Тәлатүм ҹусдәшүш јә 𝔥әдәт нибу. 
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4963 

Сифәтә әз 𝔥әрсһо дәхсундәниҝә, 

Гәләти севҝили нәс дорәҝә бәрг; 

Хисирә дәрдһорә вәхсундә ҹиҝә, 

Лобујлу күнд мәбош ә бүзүрҝә хәлг. 

4964 

Довомлу нисдиҝә буш-бушә ҝофһо, 

Чәнд сали хостәји импаҹу кәм-кәм. 

Ә ҹиҝәј ә ћүрмәт вәрафда софһо, 

Имидһош хорилү нәм имбу әз гәм. 

4965 

Локолу мундәнки гијрәт јә инсон, 

Хәндәруј ҝозилә әз дүл нисоху. 

Фүрсәт офдәрәнки әз тиҹә имкон, 

Һә ҝәнәш мозолә әнҝүл мисоху. 

4966 

Ә хотур нухоруш сохдәниһо ов, 

Рузҝорә тә кәј ки, зәћм митав дирәш; 

Чәшмәһој булогһо нәдүҝә тов-тов, 

Нумҝирә духдәрһо ҹә𝔥м нитав бирәш. 

4967 

Әз гәдәр зијодтә нәфслүјә кинһо, 

Согломи инсонә тәћсундә вә𝔥дә; 

Шополог вонорә ә ҝоф нәшинһо, 

Сүстбәндә ә мүрүм кәширә бәгдә. 

4968 

Пәртәво нә дорә би𝔥әсүллүрә, 

Хунәрә мачарну ә пишој ән чум. 

Ә 𝔥әдәт нә норә бигүсүрлүрә, 

Тәјтә 𝔥үмүрбогиш мимуну бәднум. 
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4969 

Мә𝔥әносүз ҝоф дәшәндә ә 𝔥әрә, 

Әз вићдәһо зәвәринҹи мәбош тү. 

ћәлолбәндһо кәширәнки сә𝔥әрә, 

Марбәндлүји нијо ҝүнҹү ә јоштү. 

4970 

Думон 𝔥әсму тә 𝔥әрсһорә рухундә, 

Пирәнгинә лов бирәнки бомболү; 

Рихдәһорә тәјтә сәр-зир сухундә, 

Әгүлмәндһош бијо бошу ћомболу. 

4971 

Әз тәрсһо сүпүлә ҹогундә вә𝔥дә, 

ХУДОрә ә кумәк һорој зәрәнки; 

Әз дүли дориһо сәвҝәндһо бәгдә, 

Әз Тиро мәпүчү чүн һәвәләнҝи. 

4972 

Әз вәрфһо, ворушһо нисдиҝә хәбәр, 

Әз фәсил зимусту гәһри мәбош тү. 

Тә ловһо әз хиник вошондә гәбәр, 

Ҝәрмирә нә𝔥ләтлү мәхун јә бош тү. 

4973 

Хәјолһо нәбуҝә нә шур, нә хилов, 

Фикирһо ним-ноһог нијов ә сәртү. 

Имидә ә сабур кәширә ҝилов, 

Мозолһо бодолог мијов ә дәртү. 

4974 

Зирзимин зиһисдә ә кин гуншиһо, 

Һозорә ә садиш нушу мәди тү. 

Дә𝔥әмлγ хурдиҝәш ә фурм нунчиһо, 

Ә пишој чум ХУДО пучә гәди тү. 
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4975 

Сәс-сурог нә бирә әз 𝔥оҹизбәндлү, 

Әз пәнҹәј ән дәсү ҝүрдәҝор нибу. 

Хосијәт мундәнки мү𝔥үҹүз фәндлү, 

Кутирә дирәјүш гүртә кор мибу. 

4976 

Ҹә𝔥мәтлү ки нүшдҝә ә сифрој ники, 

ХУДОлүш, Тиролүш ә дәб варафда. 

Әз товнәј әрәги буһо әники, 

Појһоју әз хориш нитанү рафда. 

4977 

Ихтилот бирәнки әз хубә инсон, 

Ҹовонһо мәлћәмә дә𝔥әм мәҝүрүт. 

Үшүг мәнҝ, асдара нә доҝә имкон, 

Әз пишо-пишоки шә𝔥әм миҝирүт. 

4978 

Нифриһо, гәргушһо варасда бәгдә, 

Ә кәлә күнҹ сифро нүшдәнки әлчәг; 

Мисирә вәҝүрдә 𝔥әнҹ зәрә вә𝔥дә, 

Туборә әз ХУДО мүвүнү әнҹәг. 

4979 

Бор-бәһәр чирәнки әз кошдә дорһо, 

Тә кәј ки, сиројиш нитанүт бирә; 

ћүрмәтһој гунширә нә дошдәҝорһо, 

Сәнгәлуг түһмәтәш митанүт дирә. 

4980 

Соворә мундәнки кәслүјә мәјил, 

Ә гәриш үҝәјһо гәл-гәлүш нибу. 

Бәбәјлү-дәдәјлү бисдоҝә 𝔥әјил, 

Ә пишој чум ХУДО вәрзәлүш мибу. 
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4981 

Компас хунә нә бисдоҝә јә бәбә, 

Әвлодһорә чәшмиш мијлү ә рәћһо. 

Әгүлмәндлү тә вәрзундә сәбәбә, 

Чумә ә хов сәркуш мәјлү сәбәћһо. 

4982 

Әз руз-тәруз ҝуҹлу сохдә хәндәрә, 

Һә ним-ноһог ә чум ҹә𝔥мәт мәдара. 

Бигәдәрә ћәвәс дорә мәндәрә, 

Әз дәр хунәш ә шор гисмәт вәдара. 

4983 

Гүдрәтлүји мәһәббәтә тә ҹусдә, 

Булог әшгиш митав бирә бипалаш. 

Әзум бәгдә рујә ХУДО чарусдә, 

Әз сајл воруш шә𝔥мәләрә чү аташ? 

4984 

Диабетә ҝүдмиш сохдә гәрд зүһун, 

Мәћрумиҝә әз 𝔥әсәлһој пәтәки; 

Тә𝔥әрифи ҹиҝә ҝүрдҝәш ә зувун, 

Дордһо𝔥 ҹунәш кәм сохдәҝор ҝәрәки. 

4985 

Һәр инсон ә богчә гәләм кошдәји, 

Тәкәј ки хәндәрә митав ловундә; 

Дәбәрә растлγjә сәдиг дошдәји, 

Һәр дорә нәћсәлү нитав шовундә. 

4986 

Ҝуфәрәј 𝔥әјилә ҹумундә вә𝔥дә, 

Ширинә хәјолһо кәм нибу әз сәр. 

Соворә ә иҝид чарусдә бәгдә, 

Дәдәјү нур чуму имбу тәвәсәр. 
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4987 

Әз губ зобуниҝә кәлә мәћәлә, 

Боворим ни имбу јәсир нә дирәш. 

Чумһолү нә рундә ћәлмоши –ћәлә, 

Вирихдә ҝәрәки тә дир нә бирәш. 

4988 

Мәћәниф бирәҝор ә дәвләт ҝиро, 

Мувәћә ә губиш митав дәшәндә. 

Јәхәнү мундәнки әз шүһрәт ҹиро, 

Мүрүмәш әз говрә хуш вәдәшәндә. 

4989 

Мәћәләј виҹдонә тәрҝ сохдәнки кон, 

Әлчәгә нивоју ә һәлов даров. 

Фүрсәтә офдәнки әз кәмә имкон, 

Бәдирәј бензинүш ә јәлов маров. 

4990 

Ә мүгүр овурдә одохлуһорә, 

Ширинмәнд вүҹүтҝу зувун хүшдәрә. 

Бәһәрһој бориһо тә тохлу дорә, 

Шоробһој порирә митавт хуш зәрә. 

4991 

Хубирә висторә әз гичәј туку, 

Ә ловһо низәни ә тәһәр сәнҹәг, 

Хәрәбә инсонһо, ә тәһәр луҝу, 

Хокоруј хорирә мәчүнү әнҹәг. 

4992 

Әз 𝔥әјили дүлү огу бирәҝор, 

Бинәборуј буј-бухунуш ләх мидү. 

И ҹүр𝔥әтә әз дурр-нәзник дирәҝор, 

Ә ћүрмәтү кәлләй сәрәш чәх нидү. 

 

 

                          650 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4993 

Мујһој сәрә тә ворвори ләрзундә, 

Бәдћисоби оморәҝәш ә хоштү; 

Гәрәтикон 𝔥әмәлирә вәрзундә, 

Әз вид – парчоһ, әз дүл – хоһин мәбош тү. 

4994 

Тәшнәјирә әз ҹиҝәрү палундә, 

Сүрхә нумә ҹәләг сохдә ә мисү; 

ћүҹәткорә тә нимпулә ҹарундә, 

Јә инсонәш мәҹбур мәсох ҝирисү. 

4995 

Сүрхә хуно пар зәрәнки гәфәс тү, 

Хун рихдиҝә әз мүһүҹүз ән шәни; 

Үзҝә чорә нә офдоҝәш ә дәстү, 

Бәдћисобәш ә сәр кәллә мәвәни. 

4996 

Тәрсә чумлу гәмә хурдә кәдәрлү, 

Соф-чүрүҝә тә әз гәрбол виҹирә; 

Чәрмә рујә ҝилов зәрә бәтәрлү, 

Нуболүјә шобош мәсох биҹирә. 

4997 

Ниһрәј дәсү ҹихи зәрә кәрәсүз, 

Чоләбәндлү кәј ҹарлүјә кор мибу; 

Шә𝔥әмһорә дәҝәсундә 𝔥әрәсүз, 

Ә тәрсәвоз зиһисдәҝор шор нибу. 

4998 

Ҹибһојтү пуралү әри пул дирә, 

Тәмбәли нәјовҝә һич вәхт ә хоштү; 

Сифрәһој шәвһорә әри бул бирә, 

Битәвә рузһорә әрәглү бош тү. 
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4999 

«Рәћ ишму ник ҝәрдо!» Ҝуфдиҝә һәр руз, 

ХУДОрә хош мијов әз дүли, ҹуни! 

Шәфтлүјә ҹигирһо мичару ә дуз, 

Кифләтиш шор имбу әз були-нуни. 

5000 

Јәјлугһој дәсирә хәрҹ сохдә-сохдә, 

Ингәдә мәҝирис шәвһо тә сәбәћ. 

Ә ҝоф зувун ҝиро пуч хосдә-хосдә, 

Бил ә гур мунуҝу и хүшҝә тәмәћ. 

5001 

Сәрсонлу ҹусдәји зомон вәхтирә, 

Әз тәшнәј ҹиҝәри бисдоҝәш хосу; 

Гәтрәи кәширә боләј ҹәћтирә, 

Рәћәти нә сохдәш кор нивоҝосу. 

5002 

Бүзүрҝә Вәтәнә виронә хосдә, 

Саданиш, наданиш хор имбу бирә. 

Ҝиснәрә әз пијон ҹиро нә сохдә, 

Мә𝔥лүмәј ми𝔥идәш шор нибу дирә. 

5003 

Борлүә дорһорә гирмиш дирәнки, 

Ҹуркум пирәнгинә мухру мисирә. 

Сип-сиә думонһо учмиш бирәнки, 

Ворвориш мәндәлү сокит хисирә. 

5004 

Хокһорә шиширә әз булә гәрди, 

Рәћмијәт нә рихдә әз хәндәдорһо; 

Әз пәнҹәј пучҝунә дорд дүләдәрди, 

Мүрүмһо сој нидү ә зәндәҝорһо. 
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5005 

Сијә думон пар нә зәрә ә ҹојһо, 

Рәћ офтоји ә мүшкилиш мофдону. 

Хүр ҝүрдәнки руј бүҝүрһо нә лојһо, 

Тәбиәтәш рачи мидү ћофд дону. 

5006 

Дүл әвлодә зәћми дикә бәбәјү, 

Сәнг доћору ә гумлугһо ничару. 

Һоловлуглуш рачи нидү ҝәбәјү, 

Сүрхә ҝофуш ә тән ләмбә мичару. 

5007 

Мүрүмлү офдорә ә ћол вошҝуно, 

Хисирә мәдәмун рузиш ә фурм шәв. 

Ә ховһо бијовһо хәјолә хуно, 

Руй 𝔥илом әз дәстүш мичәмү битәв. 

5008 

Нәчоги дорд дүлә шок дирәниҝә, 

Чумһорә митанү кәсиш дәҝүрдә. 

Ә пишој чум ән хәлг, хок бирә ҹиҝә, 

Әз хүшдә митанү дәсиш вәҝүрдә. 

5009 

Имидһорә ә сәбәћһо норәнки, 

Сабурмәнди нүкәр имбу ә рәћми. 

Гәрболлурә ә вор хирмон дорәнки, 

Хәҹәләти хурдәҝорә чү зәћми. 

5010 

Гәлифорә нә шушдәнки һәр сәбәћ, 

ћүҹәтбәнди дүләстирә мијору. 

Хәм-хәјоллу офдорәнки әз тәмәћ, 

Гәлхәндирәш ә бод нидү дијору. 
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5011 

Инсонһо имидә әз сабур ҹиро, 

Ҹурһорә чарундә ә кәлә тирһо. 

Мә𝔥әно ҝүрдәнки ә сәјәг Тиро, 

Әримә јод нитав бирә фикирһо. 

5012 

Оһилмәнд дирәји әћвол бәбәрә, 

Дәстәҝир шидрајү митани бирә. 

Нәбуҝә туршундә зәћәр гәдәрә, 

Јәбојгәш  дүборә нитани дирә. 

5013 

Тәбиәт 𝔥иломә хуб ҹусдә бәгдәш, 

Әз зәћмәт ҹарунит лүҹүј вәҝирә. 

Догһо ә сәр доћор офдорә вә𝔥дәш, 

Әз 𝔥әсәл ширинтә хојит јәкирә. 

5014 

Кәлмәј ән «нәвило» - нифри бирәји, 

Бил зувун инсонһо нә соху тәкрор. 

ХУДОј һәгг һәр корә ҝофлу дирәји, 

Хүшдәрәш әз хүшдә һәмишә шән дор. 

5015 

Сәдигли дарафда ә гәд ћәрмәћи. 

Видовлу сур мәбош чум дирә-дирә. 

Ә дәвләт расиҝәш корһој тәмәћи, 

Сәћибсүз мимуну тум бирә-бирә. 

5016 

Сал-бәсал инсофсуз мундиҝә ҝәнәш, 

ћүвсәләј бигәдүр шор нитав дорә. 

Битовуш һишдиһо гәрәнтуј зәнәш, 

Мүрүмҹүл чунәлү митав вәдорә. 
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5017 

Һовунлу зәрәнки ҝурундә мүшдә, 

Әз зәрбәј чата-чат јаралүш имбу, 

Хүршиһој ХУДОј һәгг тәјтә вәхүшдә, 

Ә сәр сәнг офдорә паралүш имбу. 

5018 

Һә ҝәнәш 𝔥әрсһорә әри појундә, 

Хосдәҝор зу әз кор бијо воҝошду. 

Һәр руз и возирә әри војундә, 

Когозһој разводә бијо ә лош дү. 

5019 

Пәнҹәјтү әз полад бисдоҝәш бәтәр, 

Һә ҝәнәш пәмбәрә ә зир пој мәвош. 

Мошинә ход дорә әз сој ән гәдәр, 

Динҹирәш палундә имбу әз јовош. 

5020 

Әз шорә хәбәрһо дүл куфтә бәгдә, 

Фикирһо ә дурһо нибәрү түрә. 

Мозолһо хунәлү ҹә𝔥м бирә вә𝔥дә, 

Хәләјиг ә тәхтһо мәбәрү түрә. 

5021 

Нимәшәв омоҝә һәр бој мәрд хунә, 

Тип-таза воһнәһо мијору ҝәнәш. 

Әхирдә сүст бирә әз зәрбәј чунә, 

Јә кәпик гијмәтү нибу сәр-тәнәш. 

5022 

Мүрүмлү рүћ ҹунә учмиш дирәнки, 

Пысирәј нурирәш јә дәб нијо бу. 

Согломлу, нәгәсди күчмиш бирәнки, 

Хисирәј гурирәш сәбәб бијо бу. 
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5023 

Чәкәвәклү ҹиҝә ҝүрдҝә ҹүл зәрә, 

Дәрдһој дүлә имкон нијлү нүвүсдә. 

Ә гәд хунә гијмәт нисдҝә шүвәрә, 

Мүрүмбәндлү митав миһлү зүһүсдә. 

5024 

Ҹурлүјә сәс бәсдә бәгдә ћәширә, 

Рәћбурбују кәј ки, әнҹәг чомоги; 

Визориҝә әри нәфәс кәширә, 

Әз лугондә торикиһо чү соги? 

5025 

Ә чүл-чәмән дураз бирә ә локһо, 

Әз 𝔥әсонти кәј ки, мүрдәш митанү; 

Бәхширәнки ҹун хүшдәрә ә хокһо, 

Бир-нәбирә ә дәс ҝүрдәш нитанү. 

5026 

Тиробәндлү ҝүрдә 𝔥әдәт динирә, 

Овчи буһо кон ән дүлә никәнү. 

Сәнә𝔥әтлү кор хүшдәрә винирә, 

Сәлигәлү пуст ән хүрсәш микәнү. 

5027 

Би𝔥овунә корһо дирә ә минҹи, 

Рәћ 𝔥үмүрә кутәћ мәсох әз бинә. 

Кәрә, 𝔥әсәл хурдәниҝәш ә динҹи, 

И рузикә хунһо моров әз синә. 

5028 

Әз ҹовони ә хәспуши дәбирә, 

Ә сәрбәти ән хуниҝә ҝофдону; 

Шәв шәћәнҝум һәлә торик нә бирә, 

Ә дузә рәћ әнҹәг чугул мофдону. 
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                5029 

                Јәкимүн ки диҝә риҝаз офторә, 

                Расирә омбуруш мичинү әз дор. 

                Оһилә вә𝔥дәјү тә наз офдорә, 

                Ҹүр𝔥әтә гувотәш мәчүнү әз кор. 

                5030 

                Бүтγн 𝔥үмүр ә ћүкм  гәтүр вәмундә, 

                Офдорәнки кәјки әз дүм миҝүрү; 

                Имидсүзһо ә нимәј рәћ нә мундә, 

                Һич мәћәлиш ҝоф ХУДОрә ниҝүрү. 

                5031 

                Әз ҝуҹбәнди космослүјә ворвори, 

                Чәрх дарафда, тә әз ҹиҝә ҹүмүсдә; 

                Рәћ үшүгә дәҝиш сохдә ә хори, 

Пој асдараш шәвһо митав чәмүстә. 

5032 

Ә хубә вә𝔥дәһо сәчкунә бирә, 

Кишмишәш зәћәрлү сохтә митанүт. 

Һәмишә рујтүрә вошҝунә дирә, 

Мүһбәтә ләпәлүш хостә нитанүт. 

5033 

Рузиҝор һисдиҝә ҝәрмә дә𝔥әмлү, 

Шәћәнҝум шәвирәш тијон миҝујут. 

Әгүллү бошуһо әз сәр бәһәмлү, 

Ҝиснәјә сүстлүрәш пијон ниҝујут. 

5034 

Ә имид килитһо һишдә хунәрә, 

Ә дурә үлкәһо учмиш мәбош тү. 

Ҝүдмишә овчиһо бәсдҝә ҹунәрә, 

Гәд сарај јә бојҝәш нијов ә хоштү. 
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5035 

Үшүглүјә ҝүзәлирә ҝәшдәҝор, 

Әз бирачһо пәсиш мундә митанүт. 

Још миҝрору, ә фурм ә гүрт нүшдә дор, 

Овозлүјә сәсиш хундә нитанүт. 

5036 

Нифрәт сохдә ә зүлмјәти ән зәћмәт, 

Дәвләтбәндлү кәј ки, әз дәр нидаров; 

Биразилуг 𝔥онијәти ән ҹә𝔥мәт, 

Ә ҝуш ХУДО дијәш ҹарлу мидаров. 

5037 

Зә𝔥ифбәнди тә сәр лә𝔥ә чарусдә, 

Зиндәҝуни кәј ки, вәрәг-вәрәг дү; 

Сәнә𝔥әтиш әри әз сүрх парустә, 

Ә сәр талант ҹофош бијо әрәг дү. 

5038 

Ә ҹун соги хоһинјәти тә бирә, 

Кәј ә пәнҹәј ән диабет дәри тү; 

Әз вор-дәвләт 𝔥онијәти нә дирә, 

Кобоб хурдә ћәрим имбу әри тү. 

5039 

Әз дуг 𝔥әрсһо тар бириҝә чум-гошу, 

Вәҹәсдәһо ҹумундиҝә хорирәш; 

Вид ән ћәтон нә омоҝә ә хошу, 

Хәндәј рују тәлћи мидү шорирәш. 

5040 

Нуборә ә вәхтү нә хундә бәгдә, 

Биһәггә әз дәсү тәјтә нә ҝүрдә; 

Ә нубој ошколә сәр зәрә вә𝔥дә, 

Шоҝирдә нәчогиш митав вәҝүрдә. 
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5041 

Чапар дүшмәјәти нисдиҝә 𝔥әјил, 

Ә күнҹһо, буҹогһо сәјирлү мибу. 

Бор-бәһәр нә дорә чүн хүшҝә гәјил, 

Әз дәсү јә ләмбәш хәјирлү нибу. 

5042 

Бүхтүһо ҝәшдәнки лә𝔥ә-бәлә𝔥ә, 

Дәҝишиш ни имбу ћәрә сәс тону. 

Имидсүз мундәнки ә сәјәг бә𝔥ә, 

Сәбәбкор дүл дорә, ҹунәш мостону. 

5043 

Ҝурундлγ ҝирошдҝә зиндәҝуниһо, 

Ә ҹиҝәј ворушһо тәҝәрҝиш мијов. 

Ә русму вомундә мундәҝуниһо, 

Ә һорој вәчәһо јә кәрҝиш нијов. 

5044 

Һозор ҹүр 𝔥әзоби тә 𝔥әјил зәндә, 

Разимәнд нисдиҝә әз товун хүшдә; 

Дорунә сокитлү буһо јә бәндә, 

Әхирдә хүшдәрәш митанү күшдә. 

5045 

Әз бим хәлг, хүшдәрә јә иҝид дирә, 

Тә кәј ки, әз ХУДО ҹустә мивоју; 

Ә ҝәрми офтоји сәхт имид бирә, 

Тәјтә сади бисдиш зүһүсдә моју. 

5046 

Әз фикир, әз хәјол ҝүмонлу бирә, 

Дүрүст нә парусдҝә әз шону хәндәш; 

Нәчогә рузһорә думонлу дирә, 

Ә чорәј офтоји мофдону бәндәш. 
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    Шәјирһо 

     Јәршолојим 

1 

Мизузәһо дәрәлүни, 

Хушбәхтиһо хәрәлүни, 

Бәрәкәтһо кәрәлүни, 

Ә боҹ дәри Јәршолојим, 

Ә тоҹ вәри Јәршолојим! 

Тәкрор: 

Шори дүлмәни, гүнчәј ҝүлмәни, 

Ҝуҹ әгүлмәни – Јәршоләјим мә! 

2 

Мәнҝәлүһо товушлуни, 

Тиролуһо хомушлуни, 

Ловолуһо ворушлуни, 

Ә боҹ дәри Јәршолојим, 

Ә тоҹ вәри Јәршолојим! 

3 

Дүшмәнлүһо әләглүни, 

Ҹофолүһо әрәглүни, 

Иҝидлүһо јәрәглүни, 

Ә боҹ дәри Јәршолојим, 

Ә тоҹ вәри Јәршолојим! 

4 

Мошјәћлүһо зијодлүни, 

Тиролүһо ћитјотлүни, 

ХУДОлүһо әвлодлүни, 

Ә боҹ дәри Јәршоләјим, 

Ә тоҹ вәри Јәршоләјим! 
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        Түсүз 

 

Јә ҹовоб ди, чү ћоли? 

Зувун әрчү һә лоли? 

Сәрә вәҝи әз боли, 

Ҹун әрчүни мүрүмдор? 

Түсүз чүтам зүһүм, јор? 

 

Пәрдәј чумә вокун тү, 

Тәлћә 𝔥әрсә покун тү, 

Дәрдә ә чол докун тү, 

Бил һәмишә бошум шор, 

Түсүз, бәҝәм, хошум, јор? 

 

Пар зәнүҝу дәрди-гәм, 

Хәндәј ловә мәзән кәм, 

Тә пилигһо бирә нәм, 

Нур офторә чин һомор, 

Түсүз һичи динһо, јор? 

 

Ә сабурһо бәләд бош, 

ћитијотә дор јовош, 

Гәјгуһорә ди ә лош, 

Хүшҝ мошону хосдәҝор, 

Түсүз ки руз хостә, јор? 

 

Үшүг дүҝу тор думон, 

Бәхт доруҝу шор ҝүмон, 

Ә һово мун чүн чубон, 

Тәбиәтә хој әз 𝔥ор, 

Түсүз кути пој-дәс, јор? 
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Һәминон мијов гиног, 

Әрәг мирихү әз дог. 

Миҝәшдим әшглү ә бог, 

Нәхоһ мимну 𝔥ип-𝔥онкор, 

Түсүз чү шән, чү шон, јор? 

 

Мәхмәрлү мибу чүлһо, 

Јарашуг мидү ҝүлһо, 

Ә бәћс маров әгүлһо, 

Бор мичиним әз һәр дор, 

Түсүз чү бул бәһәр, јор? 

 

Дәс јәкирә һә ҝүрдә, 

ћәлолбурә вәҝүрдә, 

Тост ҝујуҝу әхирдә, 

Бәниҝору хундәҝор, 

Түсүз ки ник мундә, јор? 

 

Дәрд импоју әз бинә, 

Шәјир мијов әз синә. 

Холһо моров әз хинә, 

𝔥әрисирә бисурр дор, 

Түсүз чү зу, чү дур, јор? 

 

Дәр куфдәнки хәзмуни, 

Ә Әлдар ҝу, әз дүли: 

«Тә кәј субој мимуни?! 

Зу әнҝүшдәри бијор, 

Түсүз и чү хәјри, јор?» 
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        Бијо бу 

 

Ә бим мундә әз тәнкәш, 

Мәҝу, гәјгуј дәрд мәкәш. 

Јә соворә 𝔥әјиләш, 

Вој чүкијү нијо бу, 

Пој вокујү бијо бу. 

 

Ҹәћтлү хостә тәкирәш, 

Ә дур мәјил јәкирәш. 

Пура гәзгуј һәр чирәш, 

Шәр докују нијо бу, 

Сәр вокују бијо бу. 

 

Дур шәндиҝә хәндәрә, 

Кип дошдиҝә мәндәрә, 

И бићолә мәндәрә, 

Сәнг сокују нијо бу, 

Тән вокују бијо бу. 

 

Нәс дирәҝә јә дугә, 

Вир сохдиҝә үшүгә, 

И бәдбәхтә јәзугә, 

Тум локијү нијо бу, 

Чум вокују бијо бу. 

 

Сүрх ворихдҝә әз хунә, 

Әз бим дошдҝә ћәз ҹунә, 

𝔥әсүлмәндә мәгбунә, 

Зәр покују нијо бу, 

Дәр вокују бијо бу. 
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         Дошдә ҝәрәки 

 

Дәсә дулу сохдә мәпојит бикор, 

Рачи руј хорирә дошдә ҝәрәки. 

Ә кор буһо ҹиҝә дүл бирәни шор, 

Дәвләтһој ворирә кошдә ҝәрәки, 

Рачи руј хорирә дошдә ҝәрәки. 

 

Богбон ники дирә бәһәр чирәнки, 

Чумһо үшүг дорә богә дирәнки, 

Ошуг рүћә чирә мугом зәрәнки, 

𝔥әрслүјә 𝔥орирә шушдә ҝәрәки, 

Рачи руј хорирә дошдә ҝәрәки. 

 

Бил лићә нә соху овә булогһо, 

Ә ҝузҝи чаруҝу товә булогһо, 

Ә хәндә вәнүҝу ловә булогһо, 

Уһорә јәдиҝор һишдә ҝәрәки, 

Рачи руј хорирә дошдә ҝәрәки. 

 

Әз күк мәвәкәнит дорһој вишәрә, 

Јаралү мәсохит ҹәјронә, ширә. 

Нәсданүм дүнјорә догуног дирә, 

Дүшмәһој корирә күшдә ҝәрәки, 

Рачи руј хорирә дошдә ҝәрәки. 

 

Хокурә моч сохтә ә дәб домуно, 

И 𝔥илом әбәди мәлћәм ҹун муно. 

Әри варајусдә 𝔥әрүсә хуно, 

ХУДОјму-дорирә хоштә ҝәрәки, 

Рачи руј хорирә дошдә ҝәрәки. 
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                Сәвҝили 

 

Ә ћәлолбәнд кор нисоху јә сәрбуш, 

Бәдхоһлүрә ә ҝофһоју мәдор ҝуш. 

Ә 𝔥әсүлтү нә гәҹ имбу, нә сәркуш, 

Годој түрәш мә мәҝүрүм, сәвҝили, 

Ә зир појтүш мә мимүрүм, сәвҝили. 

 

Јә чум зәрә әгүлмәрә вурухун, 

Ловоһорә ә фурм воруш һә рухун. 

Әри һәр кор 𝔥әрсһој чумә мәрухун, 

Годој түрәш мә мәҝүрүм, сәвҝили, 

Ә зир појтүш мә мимүрүм, сәвҝили. 

 

Ҝузҝиј руји у тов дорә булогһо, 

Дә𝔥әм доди ширнә бәһәр будогһо, 

Коһ нәфәси софә һовој ән догһо, 

Годој түрәш мә мәҝүрүм, сәвҝили, 

Ә зир појтүш мә мимүрүм, сәвҝили. 

 

Шинохдәнүм әз бинәдән 𝔥әсүлә, 

Тәлћ нитанүм әри зувун 𝔥әсәлә, 

ХУДО доро јә чүнтүни ҝүзәлә, 

Годој түрәш мә мәҝүрүм, сәвҝили, 

Ә зир појтүш мә мимүрүм, сәвҝили. 

 

Тоҹ имбошум корһо бәһәм бирәнки, 

Әлчи мијов ХУДО мәћәл дирәнки, 

Хинәј дәсә шәв 𝔥әриси зәрәнки, 

Годој түрәш мә мәҝүрүм, сәвҝили, 

Ә зир појтүш мә мимүрүм, сәвҝили. 
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       Мәш миҝирисүм 

 

Вәҝи әз сифәттү пәрдәј думонә, 

Тү 𝔥әрсә рихдиҝә, мәш миҝирисүм. 

Пиш сох әз әгүлтү бәдәј ҝүмонә, 

Тү шорә вихдиҝә, мәш ниҝирисүм, 

Тү 𝔥әрсә рихдиҝә, мәш миҝирисүм. 

 

Вәни ә сәр гәрбол хәрәбә-хубә, 

Әз 𝔥әрә вәдәшән ћәзобә-губә, 

Ә чорә чаруҝу и дәб, и тубә, 

Тү 𝔥орә вихдиҝә, мәш ниҝирисүм, 

Тү 𝔥әрсә рихдиҝә, мәш миҝирисүм. 

 

Зутәлү хилос бош әз чүк оһ-воји, 

Әз ники, бивәхти, мәбош сироји, 

Сад салиш ҝирошдҝә зүһүсдә моји, 

Тү ворә вихдиҝә, мәш ниҝирисүм, 

Тү 𝔥әрсә рихдиҝә, мәш миҝирисүм. 

 

ХУДОлү, Тиролү бәрош ҹәћт түрәш, 

Мозоллү, сүрхәлү дорош вәхт түрәш, 

Сабурлу, ми𝔥идлү ҝирош бәхт түрәш, 

Тү корә вихдиҝә, мәш ниҝирисүм, 

Тү 𝔥әрсә рихдиҝә мәш миҝирисүм. 

 

Согирә ћәл мәсох ә пишой ән чум, 

Бил мәрдүм бошуҝу 𝔥әјблүјә бәднум, 

Әлдара бәхшә ди – јә одлујә нум, 

Тү јорә вихдиҝә, мәш ниҝирисүм, 

Тү 𝔥әрсә рихдиҝә, мәш миҝирисүм. 
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            Хиникә ов 
 

Сәбәћ-сәбәћ әз сәћәри вәхүшдәј, 

Ә ћүршәвоз шә𝔥әм дүлә һә күшдәј, 

Тә пишнәви дәсә, рујә нә шушдәј, 

Кинһој  гәлпә әри бәрдә гәм мәху, 

Јә-дү пәјлә хиникә ов доку, ху. 

 

Үшүг 𝔥әсму әз офтоји, әз мәнҝи, 

Дәрд нә мозол пој донори ә ҹәнҝи, 

Ҝәрәк нисди һә домуни ә тәнҝи, 

Бил аташ ҹун шә𝔥мәләлү нә суху, 

Јә-дү пәјлә хиникә ов доку, ху. 

 

Губ овурдә гәдәрсүзә фикирһо, 

ћүрмәт бошҝу ә човонһо, ә пирһо. 

Бил јә чүплә нә чаруҝу ә тирһо, 

Тә𝔥әди сох, сәр шишәрә воку зу, 

Јә-дү пәјлә хиникә ов доку, ху. 

 

Сог 𝔥үмүрлү бил әз хуби дәб боши, 

Шәвлү-рузлү ә гәд динҹи дәбоши, 

Дүл вәрафдә әз хәндәһој ән хоши, 

Војисдәҝә думон әз руј воруху, 

Јә-дү пәјлә хиникә ов доку, ху. 

 

Дәҝиш бири әвир һовој ән догһо, 

Ҝүл овурди дорһој богчә нә богһо, 

Чумә рәћи Әлдар ә фурм булогһо, 

Нәзник бијо тә ҝиләји нә соху, 

Јә-дү пәјлә хиникә ов доку, ху. 

 

 

                        667 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Таза сал 

 

Ә Израил пој донори таза сал, 

Ә һәр хунә пәјләј шори вәҝүрдәт. 

И руз појиз дијәш рачи әз васал, 

Тән богчәһо әз вәлҝ лүћүф дәҝүрдәт. 

 

Дәсдәј ҝүли тупә-тупә думонһо, 

Мәнҝ нә појунд ҝәнә вози хүшдәрә. 

Ҝоһ гәрг бирә ә гәд тиҹә ҝүмонһо, 

Ҝоһ вихдәни үшүг чумә күшдәрә. 

 

Асдараһо әдәт чәсдә ә вори, 

Ов булогһо јә ҝузҝини ә 𝔥илом. 

Бәндһој мујә лов сохдәнки ворвори, 

Ҝәрмәлүјә нәфәс дорә рүћ Одом. 

 

Ҝовләјирә тә вәҝүрдә дуг-бәдуг, 

Сәркушиһо амбар дирәт ҹуһурһо. 

Имоһојһо мозоллүнүт 𝔥үмүрлуг, 

Гул-будоглу зијод бирәт ҹуһурһо. 

 

Кипәлүһо дәб вәҝүрди әз Тиро, 

Сүрхәлүни шоботһорә ҝүрүһош. 

Довидлүһо әз гилинҹһо нисд ҹиро, 

ХУДОлүни ә рәћ Вәтән мүрүһош! 

 

Нур офторә боҹ чирәјмҝәш бәхтәлү, 

Ә чум хәлгһо иҝидлүни нәримуш. 

Зәмонәрә рач дирәјмҝәш вәхтәлү, 

Таза салһо ми𝔥идлүни әримуш! 
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      Хәјолһој оһили 

 

Паза ә пазавоз сохдәүнт пара, 

Хунә ә хунәвоз шушдәнүт әнҹәг. 

Зувуниш ә лә𝔥ә ҝүрдәнки кара, 

Тох ловә вонорә парслүјә сәнҹәг. 

 

Чумә ә чумәвоз тәрсундәт һәр вәхт, 

Бәхтиш ә бәхтәвоз возирә гумор. 

Дустјәтиш мүћкәмбәнд бирәнки лап сәхт, 

Пәјләһо шор зәрәт тә бирә хумор. 

 

Әз појһо, 𝔥әрәбир, парустә тәпик, 

Дәсһо ә мүшдәвоз куфтә јәкирәш. 

Хуниш дүширәни әри јә гәпик, 

Шинохдә нәс бирә ҹовонәш-пирәш. 

 

Сәриш ә сәр зәрә кәлләј хүшдәрә, 

Јәлов-ҹуркум ҹәсдә әз дәс һәр дүшү. 

Шолуми офдоҝәш әҝәр ә 𝔥әрә, 

Иһо ә јә сифро дијә нинүшү. 

 

Әри субут сохдә расти хүшдәрә, 

Шә𝔥ворә хундәнүт ә сәр ән шә𝔥во. 

Һәр бој јәлов ҝүрдә синәј дог-дәрә, 

Инсонәш күшдәни инсон ә дә𝔥во. 

 

Хәјолһо амбари, хәјолһо кәми, 

Хәјолһо гуш зәрә әз руј һовоји. 

Хәјолһо шорини, хәјолһо гәми, 

Ә 𝔥илом хәјолһо зүһүсдә моји! 
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          Шорлу нүвүсдә 

 

Ловһорә, чумһорә дорәји хәндә, 

Әз ХУДО ҝәрәки шорлу нүвүсдә. 

Әшглүрә ни имбу ҹироји шәндә, 

Руз-бәруз әз товнәј јорлү зүһүсдә, 

Әз ХУДО ҝәрәки шорлу нүвүсдә! 

 

Сәћибкор нитәрсү әз туф ән дәвә, 

ћәлоли, ћәрими ә руј бәндә вә. 

Тә𝔥рифи тәмбәлһо ә Тиро нә вә, 

Мәһ-бәмәһ әз товнәј корлу зүһүсдә, 

Әз ХУДО ҝәрәки шорлу нүвүсдә! 

 

Әз ҹофој боҹини 𝔥әсәлһој 𝔥әнҝи, 

Рузһорә - офтоји, шәвһорә - мәнҝи, 

Ә ћүрмәт нивәрзү ҹәнҝиһој тәнҝи, 

Һәр фәсил әз товнәј борлү зүһүсдә, 

Әз ХУДО ҝәрәки шорлу нүвүсдә! 

 

Ә мүгүр бијовҝу бодлүјә һәр бәд, 

Мозолә нә бошҝу боглүјә сәрһәд. 

Ә шүгәм хори дә доглүјә сәрвәт, 

Сал-бәсал әз товнәј ворлу зүһүсдә, 

Әз ХУДО ҝәрәки шорлу нүвүсдә! 

 

Ә шәш руз нәхш зәри 𝔥илом имурә, 

ћоворә бәхш дори Одом имурә. 

Әз ҹәннәт дур нори овом имурә, 

Сог 𝔥үмүр әз товнәј 𝔥орлү зүһүсдә, 

Әз ХУДО ҝәрәки шорлу нүвүсдә. 
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     Јовош-јовош 
 

Тәмәћә һич зијод мәсох, 

Иштоһорә јә кәм дур сох. 

Ә сәр јара зәрәнки тох, 

Һәмишәлуг сабурлу бош, 

Хүшдәрә дор јовош-јовош. 

 

Салһо мијов миҝирору, 

Пиј сәр ән дүл имбу бору. 

Нитај хундә «бәниҝору», 

Зу ә хәјол нәфәс тү бош, 

Хүшдәрә дор јовош-јовош. 

 

Ә сокити мәмун вәрдүш, 

Китоб хундә, вәхт түрә күш. 

ћолсүзини бәдә гәргүш, 

Нә хунуһо јә духдир бош, 

Хүшдәрә дор јовош-јовош. 

 

Әјә ҹиҝә нүшдә, мәхис, 

Ҹүр𝔥әтлү бош, ә пој вәхис. 

Бил шүгәмтү нәбу чүн хиз, 

Әз вамасһо хәбәрдор бош, 

Хүшдәрә дор јовош-јовош. 

 

Ә јод мәди расај рәћә, 

Хок пусундә ҹун сәпәхә. 

Нитај дирә руј сәбәћә, 

Тә дир нисди һә ујог бош, 

Хүшдәрә дор јовош-јовош. 
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         Сур 𝔥әсму 

 

Әз пәмбәјә думон һәр руз, 

Пудрә зәрә ә руј 𝔥әсму, 

𝔥әсму –𝔥оҹиз, 𝔥әсму – гудуз. 

Вәди нисди сәр-буј 𝔥әсму. 

 

𝔥әсму – хәндә, 𝔥әсму – оһ-вој, 

𝔥әсму – дәрјоһ, 𝔥әсму – ҝофи. 

Кип-ковуни әз сәр тә пој, 

Әхирүрә һич ни офи. 

 

𝔥әсму – имид, 𝔥әсму – хәјол, 

𝔥әсму – дәсдан, 𝔥әсму – нәгүл. 

Ҝоһ ҹар зәрә, ҝоһ имбу лол, 

Һәр гонуну әз боҹ әгүл. 

 

Фикир сәрә хәјол бәрҝә, 

Мү𝔥үҹүзи һәр јә тикә. 

Ҹиҝә ҝүрди ҹәрҝә-ҹәрҝә, 

Гәдәрсүзә галактика. 

 

Һәр асдара јә чум инсон, 

Үшүг дорә чәнд риз вокунд. 

Ҝуриндишү нитав чәнд тон, 

Әз јә русмуш дуллу нә мунд. 

 

Бәлкәм дузи и нәгүлһо, 

Сад ҹүр вози пур 𝔥әсмурәш. 

Әдәј ҝәшдә тиҹ әгүлһо, 

Очор килит сурр һәсмурәш. 
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        Офуррәҝор 

 

Ә гәд шәш руз 𝔥илом бисдо, 

ћово бисдо, Одом бисдо. 

Јә шарлүјә дүнјо висдо, 

Ҝоф зувун до – Офуррәҝор! 

𝔥әсәл, нун до – Офуррәҝор! 

 

Ә јон дәрјоһ хок хори до, 

Ә сәр чумһо бәхт шори до, 

Ә вәрфәвоз ворвори до, 

Мәһ васал до – Офуррәҝор! 

Чәрхә сал до – Офуррәҝор! 

 

Ә руј һово гушһо вәҹәсд, 

Ә сәр појһо ћәјвонһо ҝәшд, 

Ә гәд овһо були вәнҝәсд, 

Чәнд бәһәр до – Офуррәҝор! 

Рүћ вәбәр до – Офуррәҝор! 

 

Асдараһо дур офдоҝәш, 

Нәзник овурд мәнҝ, офторәш, 

ћофт руз вәнҝәсд јә ћофтәрәш, 

Шоботи ҝүрд – Офуррәҝор! 

Динҹи вәҝүрд – Офуррәҝор! 

 

Ов никәрә вәрф дог бисдо, 

Миҹәј вишә дор бог бисдо, 

Чум чүл-чәмән булог бисдо, 

Һәм јә сиб до – Офуррәҝор! 

Һәм гәһр висдо – Офуррәҝор! 
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Очор ҹунә јә дүлә до, 

Ә гәд мувәћ әгүлә до, 

Јә тәмизә 𝔥әсүлә до, 

Дү ҝушиш до – Офуррәҝор! 

Дү чумиш до – Офуррәҝор! 

 

Ки нитанү дәрд 𝔥иломә, 

Вәхтлү мидү гәрд 𝔥иломә. 

Мозоллу сохд мәрд 𝔥иломә, 

Миҹәј сурр до – Офуррәҝор! 

Говрәј гур до – Офуррәҝор! 

 

Мәһәббәтә тәмиз виҹи, 

ћәрмәћ бисдо сәрәҝиҹи, 

𝔥үмүрә һишд лап јә миҹи, 

Сабурәш до – Офуррәҝор! 

Обурәш до – Офуррәҝор! 

 

Һәрчү һисди јә нәгүли, 

Һәрчү һисди ҝуҹ әгүли, 

Һәрчү һисди гүнчәј ҝүли, 

Заровунд до – Офуррәҝор! 

Варавунд до – Офуррәҝор! 

 

Пак нә тануст сәргузирә, 

Бәдбәхти хунд һәгсүзирә, 

Әлдарбәнд дошд дәб дузирә, 

Дәһ гонун до – Офуррәҝор! 

Нуму – ХУДО – Офуррәҝор! 
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              Ҝиснәји 

 

Офтоји сухунди савзај хорирә, 

Инҹо нитај ҝәшдә поју бирәћнә. 

Әшгбәндһо нәс зәрә хәндәј шорирә, 

Инҹо нитај офдә зувун бирәћмә. 

 

Руј хокһо чат зәрә, әрхһо вокунди. 

Һәшданки, ә тәнү донорәј сәнгә. 

Ҝүлһо 𝔥әрсһој шеһә лап зу покунди, 

Шинохдә нәс бирә 𝔥әјбкәшә мәнҝә. 

 

Вәлҝһој дор гүҹ зәри луҝурә хуно, 

Сәрмәшуг ә муј сәр зәрди вошәнди. 

Чинор ә ҹун думон нәс сохдә муно, 

𝔥әсму әз чум хүшдә воруш нә шәнди. 

 

Имисал ҝәндүмиш, ҹүјиш чәтин бу, 

Сүмбүлһо әз бинә јә виҹә һүндүр. 

Имоһој ки митав кәј бәһәр имбу, 

Әз инҹо парусди һәм булут, һәм хүр. 

 

Имидһо 𝔥әрәбир ә нәћс варафда, 

Сабурә гәдәри тә вотовусдә. 

Офтоји һәшданки ә бәћс дарафда, 

Сәнгһој ән дог-дәрә товлу товусдә. 

 

Ә гәриш оһ-војһо домунди богбон, 

Мәћсулә пуч һишди гитә тәшнәјиш. 

        Имоһој у һәчи сохди ки ҝүмон, 

        Ҹә𝔥мәтә мәҝүрү бәдә ҝиснәјиш. 
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              Војҝә. 

 

       Тә ҝәрдәнтү гир бирә, 

        Војҝә мәзән ә ћәзмә. 

        Ҹунә бивәхт пир дирә, 

        Түш мидарај ә гәзмә. 

 

       Офто товә нур нидү, 

       Мәнҝәш гошлү нивини. 

       Нәшәр𝔥иһо ҹур мидү, 

       Ховәш вошлү мивини. 

 

       Рази мундә әз хүшдә, 

       ћәр-ћәр зәрә мәхәнд тү. 

       Су аташа нә күшдә, 

       Јәлов миҝрү јәхәнтү. 

 

Мүрди дә𝔥әм зүһүсдә, 

Бәрәкәтиш вир бири. 

Тә тү ә кәс хәндүстә, 

Тикиһојтүш зир дири. 

 

Човгун мијни васала, 

Ләрз мидиров ә ҹунтү. 

ћәз ни вини һәр сала, 

Зәћәр маров ә нун тү. 

 

Шори дүлә кәм дирә, 

Үшүг чумиш сурр мирав. 

ћәрмәћ 𝔥үмүр гәм бирә, 

Поj 𝔥әҹәлиш дур нирав. 
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      Бәд𝔥әсүл 

 

Әз дәс бәд𝔥әсүл һорој, 

Сәрә вәҝи дур бура. 

Нивадарај әз оһ-вој, 

Зутә мијни рәћ гура. 

 

Сијә булут бирәнки, 

Сајл мирихү әз 𝔥әсму. 

Бәд𝔥әсүлә дирәнки, 

Нә шор имбу, нә бәзму. 

 

Ә бәд𝔥әсүл дүл дүһо, 

Ә гуг сәрү күл маров. 

Һәр чи минишү буһо, 

Бәхтү ә чол мидаров. 

 

Гәнәтһо пар низәнү, 

Хунһо имбу сип-сијә. 

Кәј ки, ҹурај мизәнү, 

Нәфәс нибу һич дијә. 

 

Бәдбићисоб мурав кор, 

Догуноги мидиров. 

Әз мозоли нирав 𝔥ор, 

Әгүл ә сәр нидиров. 

 

Сурог мәҝәшд әз ћәсүл, 

Дијә кумәк ни соху. 

Әз бирәћмә бәд𝔥әсүл, 

Говрәјүш шәк мисоху. 
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      Хәбәрбәр 

 

Јә гунши бу имурә, 

Сәнә𝔥әтү – хәбәрбәр. 

Миҝәшд нәзник нә дурә, 

Ҝушу момунд ә сәр дәр. 

 

Шәв-руз мисохд ҝиләји, 

Годо мәҝүрд гуч-гучи: 

«Јәки ә кәјф ҝуләји, 

Јәкиҝәјҝә пим-пучи.» 

 

Ә һәр ҝуш јә ҝоф дәшәнд, 

Догуног һишд ҹә𝔥мәтә. 

Бәћсә әз нәћс вәдәшәнд, 

Һәммә вир сохд ћүрмәтә. 

 

Ҹар кәши сәс хәбәрбәр, 

Әз рәћ шәри нә воҝошд. 

Пәшму бирә кук, духдәр, 

Ә ҹироји чум докошд. 

 

Ә гол-мәгол офдорут, 

Гоһум-гәрдәш дуст-тониш. 

Тиробәндлү ҝоф дорут, 

ћәтон нибу әз 𝔥ониш… 

 

Јә гунши бу имурә, 

Сәнә𝔥әтү – хәбәрбәр. 

Чуму диә нәс дирә, 

Чәтин ҝәшдү дәр-бәдәр. 
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     Годовәҝи 

 

Вәсси, годо вәҝүрдә, 

Руримурә ћәл мәсох. 

Сәр 𝔥әјб-𝔥орә дәҝүрдә, 

Әри хуби мәћәл сох. 

 

Нум мәрди вә ә сәртү, 

Зәнчәбәндлү ки мундә? 

Һәр ҝуфдирә хәбәр тү, 

Ә сәр годо вомундә. 

 

Кук әз бујтү һиб-һүндүр, 

Духдәртүш 𝔥әјб кәширә. 

Әз чор тараф думон-хүр, 

Чумтүш һичиш нәс дирә. 

 

Бовор сох ки, әј надан, 

Һәр годо вәҝүрдәји; 

Әри мәрдһо, чүн садан, 

Ҝурунди әз мүрдәји. 

 

Годоһорә вәчирә, 

Дүшһој һәммә јүнҝүл мунд. 

Ҝофә ә ҝоф дәчирә, 

Губмәндиш ә дүл домунд… 

 

Хуб нүвүсдәт ә дәр тү: 

«Годојтүрәш вәҝиром!» 

Војҝәјмәни, - ә сәртү 

Кәлогојиш дәҝиром. 
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             Сүрхә 𝔥әмәл 

 

Тәћно һишдә, ә дур-дурһо мара тү, 

Сүрхә 𝔥әмәл дијә нијов, ә духдәр. 

Инсоф дошдә, ә сурр-суррһо дара тү, 

Әгүл сәрә имбәрү ов, ә духдәр. 

Сүрхә 𝔥әмәл дијә нијов, ә духдәр. 

 

Шура 𝔥әрсһо ә гутинә моҝосу, 

Торикини, шә𝔥әм чумә доҝосу. 

Бил дәсһојтү ә дәсһојмә воҝосу, 

Һәр бој нибу әзини хов, ә духдәр. 

Сүрхә 𝔥әмәл дијә нијов, ә духдәр. 

 

Локој ловтү ә сәр рујмә вомунди, 

Ҝоф зувунтү ә ҝушһојмә домунди, 

Чү бисдо ки, дүләпәсә нә мунди, 

Јәјлуг ҹибә һишдәј ҝиров, ә духдәр. 

Сүрхә 𝔥әмәл дијә нијов, ә духдәр. 

 

Ә 𝔥әрәлуг нә шәр бошҝу, нә дурҝун, 

Ә софә әшг ћилләјирә мәбурбун, 

Чәшмиш мундә һич хүшдәрә мәфурмун, 

Ә пәшмуни зәним ҝилов, ә духдәр. 

Сүрхә 𝔥әмәл дијә нијов, ә духдәр. 

 

Гуз ҝәшдәрә ә рәћ мүһбәт гуг нә тан, 

ћәримирә әри 𝔥әсүл губтә тан. 

Мүрдәјирә әз мундәји хуб нә тан, 

Рузҝор Әлдар сијә мијов, ә духдәр. 

Сүрхә 𝔥әмәл дијә нијов, ә духдәр. 
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               Нитанү 

 

Хостәјирә ә тирозу никәшүт, 

Аташ әшгә јәкиш күшдә нитанү. 

Сәвҝилиһо 𝔥әзоб 𝔥илом микәшүт, 

Дәрдлү кәј ки, сокит нүшдә митанү, 

Аташ әшгә јәкиш күшдә нитанү. 

 

𝔥лом рачи, әз дүл ошуг бирәнки, 

Чум михәндү, јорә хушруј дирәнки, 

Пәјләј ники мәһәббәтә зәрәнки, 

Ҝоф ҝуфдирә, кәј вәхүшдә нитанү, 

Аташ әшгә јәкиш күшдә нитанү. 

 

Одохлуһо тәјтә дирә јәкирә, 

Дәрдлү мијни һәм ҹовонә, һәм пирә. 

Тәјтә куфтә шәрә мувәћ бәдирә, 

Кәј мүшд бирәј пәнҹ әнҝүшдә митанү, 

Аташ әшгә јәкиш күшдә нитанү. 

 

Бәди човгун әз һәминон сурр имбу, 

Лићәји ов әз булогһо дур имбу, 

Нури чумһо әз 𝔥әрс шори пур имбу, 

Локој гәлпә кәј ки, шушдә митанү, 

Аташ дүлә јәкиш күшдә нитанү. 

 

Сифирһорә моч сохдәнүт әз 𝔥ори, 

Тироһорә вокундәнүт әз шори, 

Дәс вәҝүрдә әз дәвләтһој ән вори, 

Дγл Әлдара кәј ән хүшдә митанү, 

Аташ дүлә јәкиш күшдә нитанү. 
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                  Офдо 

 

Овчи 𝔥әдәт дошди марал күшдәрә, 

Чумәлү дирәјиш ә јормә офдо. 

Ҹәјрон ә бод һишди балај хүшдәрә, 

Дәрдәҹәр бирәјиш ә 𝔥ормә офдо, 

Чумәлү дирәјиш ә јормә офдо. 

 

𝔥әсүлһој дәгиги хомуш дорәнки, 

ћәсүлһој һәгиги ә хуш норәнки, 

Асдарај сәдиги товуш дорәнки, 

Мозолә чирәјиш ә шормә офдо, 

Чумәлү дирәјиш ә јормә офдо. 

 

Сәрпуши хунәјмә - бәбәлүјә вәхт, 

Шолјәћи дәдәјмә - дәбәлүјә вәхт, 

Богбони ҹофојмә - Гүбәлүјә вәхт, 

Дәстәкһо зәрәјиш ә дормә офдо, 

Чумәлү дирәјиш ә јормә офдо. 

 

Хушбәхти сүрхәлү парустә вә𝔥дә, 

Мәһәббәт үлүҝлү палустә вә𝔥дә, 

Мә𝔥ниһо мугомлу чарустә вә𝔥дә, 

Овозһој бәмәjиш ә хормә офдо, 

Чумәлү дирәјиш ә јормә офдо. 

 

Сәдиги 𝔥γмγрә хәндәлү дирә, 

Фикири хәјолә чәндәлү дирә, 

Оһили Әлдара мәндәлү дирә, 

Говрәһоj дәрәјиш ә тормә офдо, 

Чумәлү дирәјиш ә јормә офдо. 
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                Дү дәстәчу 

 

Офдум кәлә бирәј ә кин ћофд бирор, 

Јәкиш ҝоф нә ҝуфди ә сәр ән ҝофтү. 

Әркәвон ћисоб сохд һәр винирәҝор: 

«ћәрмәћ 𝔥үмүртүрә нәрлγ бијоф тү». 

 

Әнҝүшдәриш омо, 𝔥әрисиш бисдо. 

Тү хонум бисдори, шүвәртү јә хон! 

Зувун «ҹон-ҹон» фурухт, зувун «ҹон» висдо. 

Ә гәд 𝔥әсәл, рүгән шори тү јә тон! 

 

Пәјләј әрәгирә ә пишони зә, 

Ә сәртү муно сохд ә 𝔥орирәвоз. 

Ә дә𝔥әм зиндәҝун зәр нишони зә, 

Фәсилһо чәрх дарафд ә хорирәвоз. 

 

Шәш кук нә јә духдәр шир ћәлол хурдә, 

Әз ҝәрми нәфәстү ә хов варафдәт. 

Ә мәћәл ән пири тә чум вокурдә, 

Имидһо ә мүшкүл әћвол дарафдәт. 

 

Ә јонтү нә бәбә, нә дәдәјиш нисд, 

Гуз бирә тик ҝүрүт түрә ә сәр пој. 

Чү фојдә, ә дурһо ћофт бирориш һисд, 

Ә тәћно сәрәвоз мундәј тој-бәтој. 

 

Фәрзәндһо гәрибүт ә чәнд үлкәһо, 

Һәммәшү әз дурһо ә «һој» - дорә «һој». 

Әҹиҝәј вәҹәсдә ә шор нәвәһо, 

ћәрмәћ дү дәстәчү мундәј имоһој. 

 

 

                          683 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Тәфило 

 

Фикирһо, хәјолһо ни имбисдоҝә, 

Инсонһо пар мизә ә гәд ән шори. 

Дәрдлүһо бәд дорә, мозол мисдоҝә, 

Чүн 𝔥әрүс марајист күнҹ-буҹог хори. 

 

Думонһо күнд бирә, ни рихдҝә воруш, 

Ә малад ни чаруст тузһој хориһош. 

Ә кишәј ән дорһо лүҝәһо бим-буш, 

Вәлҝһорә миҹумунд коһ ворвориһош. 

 

Ҝәрм офто нә буҝә догә-дәрәрә, 

Бимәћәл импаҹи ҝүлһој богчә-бог. 

Инсонһо ни хурдут ширә, кәрәрә, 

Әз 𝔥әсәл ән 𝔥әнҝһо ни бисдо сурог. 

 

Јә сибә чирәнки, ни хурдҝә ћово, 

Нә 𝔥әјбәш, нә 𝔥орәш ни танусд һич кәс. 

Әҝәр ни чарусдҝә чорбо ћол һово, 

Ә ҝәрмиш, хиникиш ни бисдо ћәвәс. 

 

Әшг – мүһбәт чүниҝә әри танустә, 

Кук-духдәр әјәки вәрдүш бирәми? 

Кәләтә ҝуфдирә шәв шори тостә, 

Мозол 𝔥әјилһорә ә чум дирәми? 

 

Тәфило ни хундҝә Раби ә Нимаз, 

Шә𝔥әмһој шоботә ни бисдо ћүрмәт. 

Чүл сала микәши ХУДОјму дураз, 

Хәлгмәш ә Израил ни бисдо гисмәт. 
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               Шори дүл 

 

Томом дәҝиш бисдо әвир ән һово, 

Хиники ә дур мунд, ҝәрмиһо омо. 

Ә богһој сәвмиши ҝүлһо воромо. 

Сәрмә ә чәрх дарафд ә тәһәр хори, 

Түсүз ни ҝирору әз дүлмә шори. 

 

Рачирә гәдәр нисд, ҝүлһо чәнд ҹәрҝә, 

Сәс хундәј ән гушһо лов ә һәр ҹиҝә, 

Мәнҝиш ошуг бири ә богчә ҝуҝә, 

Ән товә үшүгә инҹо фирсори, 

          Түсүз ни ҝирору әз дүлмә шори. 

 

          Ә тәһәр асдара ә дурһо мара, 

          Дәр бәхтә вокундә, ә дору дара. 

          Инҹо мәлћәм дәри әри һәр јара. 

          Һәм дәрдиш, һәм гәмиш әз ћол офдори, 

          Түсүз ни ҝирору әз дүлмә шори. 

 

            𝔥әсүлү пак буһо бәхтәвәр имбу, 

          Мироду лап дүрүст – хуш хәбәр имбу, 

          Согдүшү шәвхәһәр, һәм хәһәр имбу. 

          И хәндәј ловһорә ХУДО пој дори, 

          Түсүз ни ҝирору әз дүлмә шори. 

 

          Дор әшгә, мүһбәтлү, тазадан кошди. 

          Суррһорә ә миҹәј үлүҝһо дошди. 

          Чү хуб ки, Әлдар-бәнд, әз рәћ воҝошди. 

          Ә појһоj түрәвоз мозол омори, 

          Түсүз ни ҝирору әз дүлмә шори. 
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              Нә муно 

 

Хәрмон әри тәхүлһо, 

Ҝγмон әри әгүлһо, 

Зомон әри нәгүлһо, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Нәрһо әри тикиһо, 

Сәрһо әри сипиһо, 

Пирһо әри митиһо, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Раҝһо әри хун-бәнди, 

Бәргһо әри ҹун-бәнди, 

Хәлгһо әри нун-бәнди, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Шәвһо әри  нушә ләс, 

Гушһо әри хушә сәс, 

Дүшмә әри бушә дәс, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Офто әри товушһо, 

Софһо әри хомушһо, 

Бофһо әри ворушһо, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Шәвдор әри сәбәћһо, 

Дузкор әри тәмәћһо, 

Рузҝор әри мәћ-чәћһо, 

          Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 
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Шори әри ҝүзәлһо, 

Шоһир әри гәзәлһо, 

Оһил әри 𝔥әсәлһо, 

Ҝәнәш  мүћтоҹ нә муно! 

 

Дорһо әри бор-бәнди, 

Дәрјо әри вор-бәнди, 

Дүнјо әри 𝔥ор-бәнди, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Дәбә әри шә𝔥әмһо, 

Ләгә әри рәгәмһо, 

Лә𝔥ә әри дә𝔥әмһо, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Сабур әри имидһо, 

Вәҝир әри ми𝔥идһо, 

Обур әри иҝидһо, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Бунһо әри товусдә, 

Чумһо әри ховусдә, 

Гумһо әри овусдә, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 

 

Әлдар әри зүһүсдә, 

Дγлшор әри ҹүмүсдә, 

Амбар әри нүвүсдә, 

Ҝәнәш мүћтоҹ нә муно! 
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          Дәниш 

 

Лово хосдә ә нум ХУДО, 

Әнҹәг рујә 𝔥әсму дәниш! 

Одомә ҹун киһо мидо? 

Бовор мәсох һич ә јәкиш, 

Әнҹәг рујә 𝔥әсму дәниш! 

 

Ә сәр кипә дәҝүрдәји, 

Рәћ ХУДОрә кәм ҝүрдәји, 

Чүл сал тубә вәҝүрдәји, 

Биһәгг нијо боши чәшмиш, 

Әнҹәг рујә 𝔥әсму дәниш! 

 

Дүл саданһо бирәнки тох, 

Дананда бош, јә ҝоф мәсох. 

𝔥орлу-𝔥орлу појисдә шох, 

Биһил ранҝ руј нәбу дәҝиш, 

Әнҹәг рујә 𝔥әсму дәниш! 

 

Әгүл сәрә ә ҝуҹ норә, 

Дананмәнди дорә-дорә, 

Дүрүст һишдә сад ҹүр корә, 

Һич ә хүшдә тоҹ мәдәниш, 

Әнҹәг рујә 𝔥әсму дәниш! 

 

Човгун доҝәш вәрфһој тәҝәрҝ, 

Әз чум ХУДО тә бирә тәрҝ, 

Сог 𝔥үмүртү ,ә фурм  јә кәрҝ, 

Јә дуг овә нуш хурдәнкиш, 

Әнҹәг рујә 𝔥әсму дәниш! 

 

 

                688 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Вәрдүш бирәм 

 

Шасд салајүм, дуз шасд сала! 

Чор тарафмә шасд ҹүр бала! 

Хосдәнүм һәм мәһ васала. 

Вәрфәш гошлу зәрдүш дирәм. 

Данит, һәчи вәрдүш бирәм. 

 

Оһилүмҝәш әји 𝔥әрә, 

Боҹ ҝирошдәм рәћ сә𝔥әрә. 

Оммо ҝәнәш мә хүшдәрә, 

Тоҹлумәндә нәрдүш дирәм. 

Данит, һәчи вәрдүш бирәм. 

 

Ә дүләсти вәрзириһо, 

Әз ћүрмәти ләрзириһо. 

Чумнәвәҝир шәр бириһо, 

Дустә сәћиб гәргүш дирәм. 

Данит, һәчи вәрдүш бирәм. 

 

Ә бод норәм амонһорә, 

Тиро дорәм ҹовонһорә. 

Гәрбол зәрәм зомонһорә, 

Бәхт-мозолә хәјрдүш дирәм. 

Данит, һәчи вәрдүш бирәм. 

 

Појҝәшдирә ә дәб норә, 

Ләгәрирә гимәт дорә, 

Әз Әлдара - сүрхә чорә, 

Ҹун согирә фәрлүш дирәм. 

Данит, һәчи вәрдүш бирәм. 
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Јәршолојим ән Израил 

 

Суррлүјә ҝоф ән Одоми, 

Јәршолојим ән Израил! 

Ҹунлүјә ноф ән 𝔥иломи, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Чәтиниһо булбәнд дири, 

Јәршолојим ән Израил! 

Имоһојһо ҝүлбәнд бири, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Ловомәстә 𝔥әсмулүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

Варајисдә бәзмулүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Рабимәндә сиројини, 

Јәршолојим ән Израил! 

Мишибәндә Тиројини, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Ә сәр дүнјо нур дәҝүрди, 

Јәршолојим ән Израил! 

Ә дүл хәлгһо ҹиҝә ҝүрди, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Сүрхибәндә зәрнушлуни, 

Јәршолојим ән Израил! 

ХУДОмәндә сәрпушлуни, 

Јәршолојим ән Израил! 
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Бәхшлүјә дүл ҹуһурһоји, 

Јәршолојим ән Израил! 

Нәхшлүјә ҝүл офуррәји, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Мүлк офторә нурбәнд хундә, 

Јәршолојим ән Израил! 

Күк мәрдүмә сурбәнд рундә, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Обурмәндә шүһрәтлүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

Сабурбәндә мүһләтлүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

«Ҝирјәлүјә дувор»лүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

Сифирлүјә хуморлүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Дә𝔥әмлүјә бәһәрлүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

Бирорлүјә хәһәрлүни, 

Јәршолојим ән Израил! 

 

Нәфс дүшмәрә ә гир дори, 

Јәршолојим ән Израил! 

Дәһ гонунә вәҝир нори, 

Јәршолојим ән Израил! 
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               Хов 
 

Бәһәрсүзә бог имбошум, 

Јә миҹәј хов нә бисдоҝә. 

Сәрпузијә дог имбошум, 

Јә миҹәј хов нә бисдоҝә. 

 

Сәрәҝиҹи нидү 𝔥әрә, 

Давленијә имбу дәрә, 

Сарбәнд мијни буј хүшдәрә, 

Јә миҹәј хов нә бисдоҝә. 

 

Ҹиро нибу шәвһо әз руз, 

Шәфтә рәћә мивинү дуз, 

Дуллу мумну әћвол лов-буз, 

Јә миҹәј хов нә бисдоҝә. 

 

Ә ранҝ сифәт зәрди маров, 

Ә хунәј дүл шәр мидаров. 

Хуну ә чәрх хуб ни даров, 

Јә миҹәј хов нә бисдоҝә. 

 

Нә𝔥әләтлү мијнү вәхтә, 

Әз дәс рәћсо мидү бәхтә. 

Нитав чүларз бәрү ҹәћтә, 

Јә миҹәј хов нә бисдоҝә. 

 

Тәлћ мојору 𝔥әсәлһоју, 

Ә чум нибу ҝүзәлһоју, 

Ҹүн согирә 𝔥әҹәл моју, 

Јә миҹәј хов нә бисдоҝә. 
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                 Ловго 

 

ХУДОлу фикир ди ә буј-бухун тү, 

Ингәдә ловгоји мәсох руз-бәруз. 

Хүшдәрә әгүлмәнд 𝔥илом мәхун тү. 

Растирә әз күкү бурра дуз-бәдуз, 

Ингәдә ловгоји мәсох руз-бәруз. 

 

Гутинә ә судум зәрди вәмунди, 

Јә нәсил фикирлү ә дәрд домунди. 

Әз обур, әз ћәјо јә од нә мунди, 

Сарлүјә шүгәмһо рафда гуз-бәгуз, 

Ингәдә ловгоји мәсох руз-бәруз. 

 

Дуворһој бетони рәћһорә ҝүрди, 

Дүл јәки гәмлүни, дүл јәки хүрди. 

Ә соку кип нүшдә ә фурм ҝәрҝ гүрти, 

Гәчорә лә𝔥әрә һишдә гип-гугуз, 

Ингәдә ловгоји мәсох руз-бәруз. 

 

Бәбәјтү нә дори и ҹүрә нубо, 

Мү𝔥үҹүз михуни әз вәлҝ котубо. 

Хәрһо нәс дарафда ә губһо дүбо. 

Ҝилҝәзлү 𝔥әр зәрә ә гәд туз-бәтуз, 

Ингәдә ловгоји мәсох руз-бәруз. 

 

Бәш зувун нә бошҝу тичә јәрәг тү, 

Бил әри сүрхә кор рихү әрәг тү. 

Тәјтә хүшҝ нә бири ћүкүм вәрәг тү 

Ловә дулу сохдә, әһәнҝ буз-бәбуз, 

Ингәдә ловгоји мәсох руз-бәруз. 
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Јәршолојим чүн гилинҹи 

 

Јәршолојим чүн гилинҹи, 

Ҹуһурһорә ХУДО дори! 

Јәршолојим ә дү минҹи, 

Нитав бирә ә руј Хори. 

 

И гилинҹә мүћкәм дорит, 

Ә дү дәси ҝирит һәр вәхт,. 

Ә чор тараф дорһо корит, 

Бәһәрлү бу чүн мозол, бәхт. 

 

Гилинҹ әдәј пар-пар зәрә, 

Офто дори миҹәјүрә. 

Ҹун војурди әз дог-дәрә, 

Варавним һәр виҹәјүрә. 

 

Пәхүр дүшмә мунди гәт-гәт, 

Уни гәним гәјмогә нун! 

Војисдәни сә𝔥әт-сә𝔥әт, 

Тийи соху ноһогә хун! 

 

Гилинҹ дошди зарб тиҹирә, 

Дијә сабур һич нисоху. 

Сәр ән јодә туш виҹирә, 

Ә фурм бомбә пуч мисоху! 

 

Тиролүни миҹһој 𝔥ори, 

Нум ХУДОјмуш ә миҹ дәри! 

Әгүл сәрһо - ҝуҹһој шори, 

Гилинҹ имуш ә кишд вәри! 
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        Шүҝүр ҝәрдо 
 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Чумһо әдәј хуб винирә. 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Ҝушһо әдәј хуб шинирә. 

 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Пој донорум ә Израил. 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Руј вонорум ә Израил. 

 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Јәршолојим ҝүлмә бири. 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Јәршолојим дүлмә бири. 

 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Виҹи хори ҹуһурһорә. 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Тиро дори ҹуһурһорә. 

 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Нимазһорә гәдәр нисди. 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

𝔥үмүр тәјтә сади бисди. 

 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Шор ҝирошдәм рәћ шасд салаш. 

Шүкүр ҝәрдо ә нум ХУДО! 

Мүјнүм һәлә шасд васалаш! 
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Түрә дирә нә танусдум 

 

Ә ћүкм ћәсрәт вомундәји, 

Түрә дирә нә танусдум. 

Ә тәћнои домундәји, 

Түрә дирә нә танусдум. 

 

Севмишиһо ә богһоји, 

Ә сәр товә булогһоји, 

Мәћтәл мундәм, чү догһоји, 

Түрә дирә нә танусдум. 

 

Ә дамарма сијәји хун, 

Ә лә𝔥әјмә сәгүзи нун, 

Рүћә бәрди – јәзуги ҹун, 

Түрә дирә нә танусдум. 

 

Имид шәвһо ә сәр мәнҝи, 

Ҹофој һәгги – тәһәр 𝔥әнҝи. 

𝔥илом иму бәҝә тәнҝи? 

Түрә дирә нә танусдум. 

 

Нә𝔥әләти воҹлу мундҝәш, 

Ҝуштәнхури боҹлу мундҝәш, 

Мүһбәтбәнди тоҹлу мундҝәш, 

Түрә дирә нә танусдум. 

 

Хәјолһојмә вәлҝлү бисдо, 

Миродһојмә гәрглү бисдо. 

Гисмәтһојмә тәрҝлү бисдо, 

Түрә дирә нә танусдум. 
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           Гәлхәнд 

 

Әз тү нитам бирә зәвәр, 

Гәлхәнд хунәш зәни, әј јор! 

Ә сәр дәрд-гәм вәни тәвәр, 

Ә хостәји шүбһә мәјор, 

Гәлхәнд хунәш зәни, әј јор! 

 

Кук-духдәрә зәндә-зәндә, 

Нәнуј-нәнәм хундә-хундә, 

Ә ћол әвлод мундә-мундә, 

Сәдиг бирә ә ићтибор, 

Гәлхәнд хунәш зәни, әј јор! 

 

Асдарара дур мәвиниш, 

Мәһәббәтә кур мәвиниш, 

Әгибәтә сурр мәвиниш, 

Ә дүл хүшдә локо мәдор, 

Гәлхәнд хунәш зәни, әј јор! 

 

Залумһорә сухундәҝор, 

Шолумһорә вәрзундәҝор. 

Шоботһорә фәрзундәҝор, 

Дошдәниһо дијор-дијор, 

Гәлхәнд хунәш зәни, әј јор! 

 

Нум Вәтәнмә - нум Дәдәји, 

Ҹун Вәтәнмә - ҹун Дәдәји. 

Нун Вәтәнмә - нун Дәдәји, 

Ә ХУДОј һәгг шүкүр бијор, 

Гәлхәнд хунәш зәни, әј јор! 
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      Сабур ҝәрдо 

 

Чәтинирәш әхирγ һисд, 

Мисвой ХУДО – сабур ҝәрдо! 

Сәнгә дγләш пәхирγ һисд, 

Мозол әз бәхд сур нә ҝәрдо, 

Мисвоj ХУДО – сабур ҝәрдо! 

 

ХУДО доро ҹун мәрдһорә, 

ХУДО дγҝγ нун мәрдһорә. 

ХУДО зәно намәрдһорә. 

Мозол  шәрбәхт пур нә ҝәрдо, 

Мисвоj ХУДО – сабур ҝәрдо! 

 

Әгγл сәрә сохим кура, 

Дγл дγшмәрә виним пара, 

Мәлһәм гәшдим әри яра, 

Мозол сәр бәхт шур нә ҝәрдо, 

Мисвоj ХУДО – сабур ҝәрдо! 

 

Јә хуб бошҝу, jә оворә, 

Јә пир бошҝу, jә соворә, 

Әри офдә jә сад чорә, 

Мозол чум бәхт кур нә ҝәрдо, 

Мисвоj ХУДО – сабур ҝәрдо! 

 

Һәр ки һисди балаjмуни, 

Чорәсγзә яраjмуни, 

Вачарусдә сараjмуни, 

Мозол әз бәхт дур нә ҝәрдо, 

Мисвоj ХУДО – сабур кәрдо! 
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                   Ҝγл мә 
 

Залум зәћәр шәндҝә ә гәд ов билог, 

Дγшмә поj доноҝә ә богчә, ә бог, 

Танит лов-тум имбу һәр дәрә, һәр дог, 

Мәҝуjит 𝔥оҹизγм, бомбоjи дγлмә, 

Әз һәр шәхтәj човгун ни паҹγ ҝγл мә. 

 

Сабур ән ХУДОрә һәмишә ҝγрдәjм, 

Ә сәр хори Вәтән мозол дәҝγрдәjм. 

Ҹон  Дәдәй, һәшданки, ә jәки мγрдәjм. 

Мәҝуjит jәсирγм, нәшдәри кγл мә, 

Әз һәр шәхтәj човгун ни паҹγ ҝγл мә. 

 

Әри тәлћә онгур - тәһәнҝ ни бошум. 

Әри  хунхур овчи - тγфәнҝ ни бошум, 

Әри рачә ҹәjрон - пәләнҝ ни бошум, 

Мәгуjит ћолсγзγм, ҹәннәти чγл мә, 

Әз һәр шәхтәj човгγн ни паҹγ ҝγл мә. 

 

Әри лγҝәj дорһо - вәлг нитам бирә, 

Әри офдоjә руз - мәнҝ нитам бирә, 

Әзи рачә һилом тәрҝ нитам бирә, 

Мәҝуjит чат зәри  шишәjә бγлмә, 

Әз һәр шәхтәj човгун ни паҹу ҝγл мә. 

 

Дузә рәћә шәндә, шәфти нә рафдәм, 

Ә бог сәвмишиһо сәр-тик дарафдам. 

Һәр сал jә пилләрә зәвәр варафдәм, 

Мәҝуjит офдорәм әз гуг сәр сγлмә, 

Әз һәр шәхтәj човгун нипаҹу ҝγл мә. 
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             Јәсир мундәм 
 
Дәрдһоj  𝔥илом ә гәд дγлмә рәћ вокунд, 

Јәсир мундәм, әки ҝуjум ћол мәрә? 

Һич насданγм, 𝔥әрсһоj чумә ки покунд, 

Јәкиш һәчи нә дирәбу лол мәрә, 

Јәсир мундәм, әки ҝуjум ћол мәрә? 

 

У бәдә шәв чумһо ә рәћ дәбири, 

Әз дәс 𝔥әҹәл диjә товуш нә дири, 

Јә сур дγлтγш әки ҝушмә нә бири. 

Јәкиш һәчи нә дирәбу лол мәрә, 

Јәсир мундәм, әки ҝуjум ћол мәрә? 

 

𝔥әрс рухунд ә Гγбә һисдһо дәдәjһо, 

Һәшданки, дәдәjсγз бисдо дәдәjһо. 

Әзjәки ҝирjәрә висдо дәдәjһо, 

Јәкиш һәчи нә дирәбу лол мәрә, 

Јәсир мундәм, әки ҝуjум ћол мәрә? 

 

Әхири мәскән тγ - говрәj ән Гγбә, 

Гәл тγрә дәшәнди, ә гәл ән Бәбә. 

Имоһоj ә гәд хов мγjнγм jә боjҝә. 

Јәкиш һәчи нә дирәбу лол мәрә. 

Јәсир мундәм, әки ҝуjум ћол мәрә? 

 

Шәкәр бу һәм нумтγ, шәкәр бу ҹунтγ, 

Әри кәлә-чγкләш ширин бу хунтγ, 

Имой әри  Әлдар jорәвурд мун тγ, 

Јәкиш һәчи нә дирәбу лол мәрә, 

Јәсир мундәм, әки ҝуjум ћол мәрә? 
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                 Ки ҝуфдирә 
 
Ки ҝуфдирә, jә мәрдһоjи ә ҝγл бәнд; 

Гәд дγл зәнһош һәм шордори, һәм гәми? 

Ки ҝуфдирә, jә мәрдһоjи  әгγлмәнд; 

Әгγл зәнһош һәм амбари, һәм кәми? 

 

Ки ҝуфдирә, jә мәрдһоjи мозоллу; 

Лово хосдә, зәнһош бәхтә тәләб сохд? 

Ки ҝуфдирә, jә мәрдһоjи хуш һоллу; 

Јә сиб хурдә, ћол зәнһорәш хәрәб сохд? 

 

Ки ҝуфдирә, мәнҝ гәһрини әз офто; 

Астараһо шолjәћ бири  әришγ?! 

Ки ҝуфдирә, тори ә мәнҝ миjофдо; 

Астараһош ҹәһми әри сәр ишγ?! 

 

Ки  ҝуфдирә, офто – аташ виҹири; 

Нум  ХУДОрә  ҝγрдә-ҝγрдә дγл сухунд?! 

Ки ҝуфдирә, офто – палаш пичири; 

Ә нурәвоз ә гәд космос кγл рухунд?! 

 

Ки ҝуфдирә, Јәршолоjим ҹун мәни; 

Дγлвәбәри  сәнгһоj «дувор ҝиjәһо»?! 

Ки ҝуфдирә, Ершолойим хун мәни; 

Јорәвурди ҹәнҝһоj «дувор ҝирjәһо»?! 

 

Ки ҝуфдирә, «мγрдә дәрjо» зу мγрди; 

Сад чорәjи әри зиндә мундиһо?! 

Ки гуфдирә, рәћ дузирә вәҝγрди; 

У, дәһ гонун ХУДОj һәггә хундиһо?! 
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         Хγшдәнхоһ мәҝу 
 

Сәбәћ-сәбәћ jә пәjләj ов хосдәнки, 

Бићолиш бурбундә, хγшдәнхоһ мәҝу. 

Зу вәћш бирә, ховә зәћәр сохдәнки, 

Расдирәш дурҝундҝә рγхшәндһоj зәбу, 

Бићолиш бурбундә, хγшдәнхоһ мәҝу. 

 

Руjтγрә әз руjмә мәҝи jәново, 

Ә ћγрмәт ни варов – ћγрмәт нәнγһо. 

Әз чум миjофдону һә ҝоф зәнγһо, 

Нәгγллγш фурмундҝә рγхшәндһоj  зәбу, 

Бићолиш бурбундә, хγшдәнхоһ мәҝу. 

 

Тәҝәрҝә дирәҝор әз вәрф ни тәрсγ, 

Зимусту сәр шушдҝә, поjиз ни ләрзγ. 

Јә динҹә нун-мγнγк ә миллjон мәрзγ, 

Әз хубһош дур мундҝә рγхшәндһоj зәбу, 

Бићолиш бурбундә, хγшдәнһоj мәҝу. 

 

Ҝурунд ҝи хушдәрә, jγнҝγл мәбош тγ, 

Ә гәриш тиконһо чγн ҝγл мәбош тγ. 

Ә ҹиҝәj ворихдә, әнҝγл мәбош тγ, 

Гәндһорәш ҹур хундҝә рγхшәндһоj зәбу, 

Бићолиш бурбундә, хγшдәнхоһ мәҝу. 

 

Вәдәшән ҹәвгирә әз гәриш дγлтγ, 

Бил ә нун чаруҝу кошдә сγмбγл тγ. 

Нобҝә, ә сәр аташ, әз бор әгγлтγ, 

Кобобәш бурҹундҝә рγхшәндһоj зәбу, 

Бићолиш бурбундә, хγшдәнхоһ мәҝу. 
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             Шир Дәдәj 
 

Мә амбар разинγм әз Офуррәҝор, 

Хурдә шир дәдәjә ћолол дирәм мә! 

Нуборә вәҝγрдә әз обур нә 𝔥ор, 

Әз дурә асдараш мозол чирә мә, 

Хурдә шир дәдәjәш ћолол дирәм мә! 

 

Хγшҝирә нә хосдәм нә амбар, нә кәм, 

Сәнгирә пиш сохдә, дγл мунди һә нәм. 

Дәрдһоj чәнд салирә вонорәм ә дәм, 

Әз сγрхә хәjолһош мозол чирәм мә, 

Хурдә шир дәдәjәш ћолол дирәм мә. 

 

Бәлкәм ҹовон бγрγм, бәлкәм пир бγрγм, 

Бәлкәм зутә дγрγм, бәлкәм дир дγрγм. 

Имоһоj һәм jәтим, һәми jәсирγм, 

Әз jорәвурдиһош мозол чирәм мә, 

Хурдә шир дәдәjәш ћолол дирәм мә. 

 

Ә палаш чарусди һәр лићәjә ов, 

Әз 𝔥әсәл зиjодтә ширинтәjи хов, 

Гәзгуj шори-ники варафди ә тов, 

Әз бәхтһоj балаһош мозол чирәм мә, 

Хурдә шир дәдәjәш ћолол дирәм мә. 

 
Тәмәћ  амбариҝәш, 𝔥γмγр кутәћи, 

Ки митав чγ имбу рузә ән сәбәћи? 

Шоһирбәнд һисдиһо Әлдарγм әхи, 

Әз кәлә бәхш ХУДОш мозол чирәм мә, 

Хурдә шир дәдәjәш  ћолол дирәм мә! 
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       Ни бошум 
 

Мәһәббәт тγ ә хунмә дә, 

Хосдәjи тγ ә ҹунмә дә. 

Бәрәкәт тγ ә нунмә дә. 

Тγ һисдиҝә, мәш мибошум. 

Тγ нисдиҝә, мәш ни бошум. 

 

Мә – Одомун, тγ –ћовоjмә, 

Мә – 𝔥әсмунум, тγ – һовоjмә. 

Мә – бәндәjγм, тγ – ловоjмә. 

Тγ һисдиҝә, мәш мибошум. 

Тγ нисдиҝә, мәш нибошум. 

 

Мә онҝурум, тγ – тәһәнҝмә, 

Мә – ҹунҝирγм, тγ – нәһәнҝмә. 

Мә – әшглγнγм, тγ – jә мәнҝмә. 

Тγ һисдиҝә, мәш мибошум. 

Тγ нисдиҝә, мәш нибошум. 

 

ХУДО чγпә ә мәрд шәнди, 

Нәфс ән зәнә ә дәрд шәнди, 

Јорсуз буһо – гәләтбәнди, 

Тγ һисдиҝә, мәш мибошум. 

Тγ нисдиҝә мәш нибошум. 

 

Фоjдә нибу әз оһ-воj-зар, 

Нә дәрд виноjм, нәки азар. 

Һә мишини әз сәс Әлдар: 

Тγ һисдиҝә, мәш мибошум. 

Тγ нисдиҝә, мәш нибошум. 
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       Тγ миjори 
 

Сәбәћ-сәбәћ әз сәћәри, 

Дәсдәj ҝγләш тγ миjори. 

Јә тәлћә ҝоф – тоj зәћәри, 

Мәлћәм дγләш тγ миjори. 

 

Ә поjизи ә богчә – бог, 

Лγћγф – вәлҝәш тγ миjори. 

Гәд зимусту ә сәр Шоһдог, 

Вәрф тәҝәрҝәш тγ миjори. 

 

Гγзγрҝγл пур ә дог-дәрә, 

𝔥әсәл 𝔥әнҝәш тγ миjори. 

Думон –хγрә ҹару зәрә, 

Товуш мәнҝәш тγ миjори. 

 

Ә гәд ҹәннәт мидобошум, 

Ширнә ховәш тγ миjори. 

Ә һәд ћәсрәт ни добошум, 

Хәндәj ловәш тγ миjори. 

 

ћәрмәћ 𝔥γмγр офдәj мәрә, 

Дустәш, кәсәш тγ миjори. 

Шәв 𝔥әриси, әри зәрә, 

Хинәj дәсәш тγ миjори. 

 

Офтоj 𝔥әсму ә дγлтγ дә, 

Ҝәрми ҹунәш тγ миjори. 

Ҹәфоj Әлдар ә чγл тγ вә, 

Лγгәj нунәш тγ миjори. 
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      ћәjру ҝәрдом 
 

Әгγл сәрә вурхундиһо, 

Хол руj тγрәш ћәjру ҝәрдом. 

Ә сәр ҝәрдән рухундиһо, 

Бәнд муj тγрәш ћәjру ҝәрдом. 

 

Рачә ҝофә кәм сохиһо, 

Сәнгә дγлә нәм сохиһо, 

Мәнҝә руjә фәм сохиһо, 

Ҝузҝиj тγрәш ћәjру ҝәрдом. 

 

Ҹовонирә хуш дириһо, 

Суj нә дорә ә пириһо, 

И чумһоjмә бәнд бириһо, 

Сәр-буj тγрәш ћәjру ҝәрдом. 

 

Ә боҹиһо дәмундиһо, 

Ә тоҹиһо вәмундиһо, 

Әз рачиһо хундиһо, 

Нәнуj тγрәш ћәjру ҝәрдом. 

 

Ҹә𝔥мәт ники кәjки вәчи, 

Шорә сифро кәjки дәчи, 

Ә сәр пура гәзгуһоj чи, 

Сәс-кγj тγрәш ћәjру ҝәрдом. 

 

«Бәниҝору» хундә-хундә, 

Әшг Әлдара  дарамундә, 

Ә фурм 𝔥әрγс варавундә, 

Бәзмуj тγрәш ћәjру ҝәрдом. 
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   Хоjим Израилә 
 

Хилос бирәjм әз гулjәти, 

Шәлә рафди әз кулjәти, 

Рγћ варафди әз булjәти, 

Ворлу воjим  Израилә, 

Шорлу хоjим Израилә! 

 

Гγзγрҝγлһо очмиш  бири, 

Хубә рузһо сечмиш бири, 

Ковтәр дусди учмиш бири, 

Овлу воjим Израилә, 

Ховлу  хоjим  Израилә! 

 

Овроһоми һә jорбиjор, 

Соломонә ХУДО сохд шор, 

Кура бирәjм әз һәр диjор, 

Нумлу воjим Израилә, 

Чумлу хоjим Израилә! 

 

Тироj Миши нубоjмуни, 

Хәтоj Миши тубоjмуни, 

Сә𝔥әр Миши тобһоjмуни, 

Нунлу воjим Израилә, 

Ҹунлу хоjим Израилә! 

 

Ә руj 𝔥илом вәнҝәнγ од, 

Тиро бәндлγ бушу обод, 

Һәммәj иму тәһәр әвлод, 

Боҹлу воjим Израилә, 

Тоҹлу хоjим Израилә! 
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               Ни мγрγм 
 

Әҝәр jәбо ҝуфдириҝә: - Ҹун  тγнγм, 

Бәлкә диjә ҹунә дорә, ни мγрγм. 

Әҝәр jәбо ҝуфдириҝә: - хун тγнγм, 

Јогин у вәхт и ҝофә тоҹ мγҝγрγм. 

Бәлкә диjә ҹунә дорә, ни мγрγм. 

 

Шоботһо, ми𝔥идһо ә нимаз миjом, 

Тиро моч мисохум тәһәр Овроһом. 

ХУДОрә митанγм сәћиб ән 𝔥илом, 

Јогин у вәхт Сифир-Тиро мγҝγрγм, 

Бәлкә диjә ҹунә дорә, ни мγрγм. 

 

Әри ҝәшдә нә бисдоҝә ћәвәсмә, 

Ә гәд бухов дәбисдоҝә дγ дәсмә, 

Ҹγр𝔥әт сохдә лап әхири нәфәсмә, 

Јогин у вәхт чумә ә чум мγҝγрγм, 

Бәлкә диjә ҹунә дорә, ни мγрγм. 

 

Дордһоj дγлиш дәрд-гәм бошҝу, ә jормә, 

Соjһоj салһош лап кәм бошҝу, ә jормә. 

Ҝофһоj зувун мәлћәм бошҝу, ә jормә, 

Јогин у вәхт әз бәнд муjтγ мγҝγрγм. 

Бәлкә диjә ҹунә дорә, ни мγрγм. 

 

Сәр занитγ болуш бошҝу әримә, 

𝔥әрсһоj чумтγ воруш бошҝу  әримә, 

Хосдәj дγлтγ хомуш бошҝу әримә, 

Јогин у вәхт әз jә дәстγ мγҝγрγм, 

Бәлкә диjә ҹунә дорә, ни мγрγм. 
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                    Јә руз 
 

Јә руз и 𝔥иломә сохдумҝә дәҝиш, 

Мәскән мә зир сиjә хок хори имбу. 

Ә 𝔥олмә расирә нитанγ jәкиш, 

Һәм ҝирjә мисохут, һәм шори имбу. 

 

𝔥әрс чумә рухундә муҝуjут һәммә: 

«Хәлгә тоҹ сохдиһо jә шоһир мγрди! 

Бәрди мәгбунирә, бәрди дәрд-гәмә, 

Әриму мозолә jәдиҝор ҝγрди.» 

 

Ә лов хәндә зәрә, муҝуjут һәмә: 

«Поjунит ҝирjәрә, шоһир нә мγрди! 

Кγшди мәгбунирә, кγшди дәрд-гәмә, 

Шоһир ә дγл ҹә𝔥мәт ҹиҝә вәҝγрди». 

 

Дγлә фурогундә, муҝуjу һәр кәс: 

«Шоһир тар зәрәнбу, шоһир хундәнбу. 

Нγвγсдә шәjирһо ни офдо әз дәс, 

Шоир ә шориһош гисмәт мундәнбу». 

 

Јәjлугә ҹарундә, муҝуjу һәр кәс: 

«Шоһир бирор  иму, шоһир – бәбәjму! 

Ә ҝушһо домунди рачә овоз сәс, 

Шоһир фәхр ҹуһурһоj Дәрбәнд, Гγбәjму!»... 

 

Јә руз и 𝔥иломә сохдиҝә дәҝиш, 

Ә сәр сәнг мγрγхγ  әз лγҝәһо вәлҝ. 

Ҹон Әлдар, ә ћолтγ ни расγ jәкиш, 

Јорәвурд  мумуни әнҹәг әри хәлг! 

 

 

                           709 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Дγл Израил 
 

Әнҝγшдәри гошсγз нибу, 

Јәршолоjим – гош Израил! 

Ә сәр һәр чум jә гош мибу, 

Јәршолоjим – гош Израил! 

 

Һәр лγҝәj дор бәһәр дорә, 

Јәршолоjим – бор Израил! 

Богбон  әз дγл шәггә зәрә, 

Јәршолоjим – шор Израил! 

 

Әз гγзγрҝγл 𝔥әсәл бирә, 

Јәршолоjим – 𝔥әнҝ Израил! 

Торикә шәв әри дирә, 

Јәршолоjим – мәнҝ Израил! 

 

Дә𝔥әмлγни сабур ХУДО, 

Јершолоjим – бәхт Израил! 

Чәнд падшоһһо чәнд гонун до, 

Јәршолоjим – тәхт Израил! 

 

Хәлгһоj 𝔥илом ә рәћ дәри, 

Јәршолоjим – дәр Израил! 

Әгγл ә сәр дγ чум вәри, 

Јәршолоjим – сәр Израил! 

 

Бог-богчәрәш әри кошдә, 

Јәршолоjим – ҝγл Израил! 

Сурр Әлдараш әри дошдә, 

Јәршолоjим – дγл Израил! 
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               Ә дәс вәҝи 
 

Амбарһо зәрγтҝәш тγрә һә сәркуш, 

Инсон әри һәммә нитав бирә хуш. 

Учмиш бирә мара ә дурһо чун гуш, 

Ноһогә тәлћирәш әз ҝоф кәс мәҝи, 

Хγшдәнтγ – хγшдәрәш зу ә дәс вәҝи. 

 

Әри  𝔥әрс рγхундә һич мәбош вәрдγш, 

Ов докун, аташа әз сәр һәвәл кγш. 

Ә сәћиб моҝошду һәр сохдә гәргуш. 

Фикир һәр наданаш әз вәҹ пәс мәҝи, 

Хγшдәнтγ – хγшдәрәш зу ә дәс вәҝи. 

 

Кәмәрә гуз ҝγрдә дәрдәҹәр мәбош, 

Мәлћәми  руjтγни  дγ  чум , нә дγ гош. 

Һәрбоj сабурлу бош, һәрбоj уjог бош. 

Јәћәлмиш мундәрәш шитә вәс мәҝи, 

Хγшдәнтγ – хγшдәрәш зу ә дәс вәҝи. 

 

Рачитγ вәрәглγ ә сәjәг кишмиш, 

Әз ҹγфтә бәнд муjһо бирәнγм чәшмиш. 

Ә тγ нәс ҝγнҹγсдә нә гәм, нә тәшвиш, 

Әз тәрсһош, әз ләрзһош хунә хәсд мәҝи, 

Хγшдәнтγ – хγшдәрәш зу ә дәс вәҝи. 

 

Ә пишоj чум Әлдар jә  ҝγзәли тγ, 

Сγрхә ҝоф ворихдә әз 𝔥әсәлитγ, 

Туборә вәҝγрдә әз хәзәли тγ, 

Дәгдәгәj 𝔥γмγрәш әз шор пәс мәҝи, 

Хγшдәнтγ – хγшдәрәш зу ә дәс вәҝи. 
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           Хәрәби мәjил 
 

Јармиш сох рәћ догә, очмиш сох сура, 

Вомундәjи мәтан, пишово бура. 

Тә гозонҹ нә сохи дγ митро гура. 

Әз хγшдә һич мәћәл хәрәби мәjил. 

 

Думон нә бисдоҝә, 𝔥әрс нидγ 𝔥әсму. 

Хори әри хγшдә ни офу дәрму. 

Тәjтә вараjисдә, тоҹ бирә бәзму, 

Әз хγшдә һич мәћәл хәрәби мәjил. 

 

Ә дәс тγфәнҝ ҝγрдә, ҝγллә мәшән тγ, 

Ә гәриш ән вишә дγсти дәшән тγ. 

Кγшдәрә әз дγлтγ зу вәдәшән тγ. 

Әз хγшдә һич мәћәл хәрәби мәjил. 

 

Дәниш әjи дγнjо, вәҹә әз шори, 

Сад ҹиро дә𝔥әмә вәчи әз хори. 

Бил ә пәс нә муну 𝔥әсγл әз 𝔥ори. 

Әз хγшдә һич мәћәл хәрәби мәjил. 

 

Инсон jә 𝔥γмγрә зγһγсдә әнҹәг, 

Дγлә сула мәсох ә сәjәг сәнҹәг. 

Ов бәндә бәсдиҝә тәләф имбу ҹәћ, 

Әз хγшдә һич мәћәл хәрәби мәjил. 

 

Кәсһорә  нә шинох ә дγлтγ ҝиро, 

Әз мәрдһо нәзник бош, әз нәмәрд ҹиро. 

Әлдара динҹи ди әз ҝофһоj Тиро, 

Әз хγшдә һич мәћәл хәрәби мәjил. 
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      Вәтәнхоһи 

 
Әри шори рихди 𝔥әрсмә, 

Вәтәнхоһи ә дγл дәри! 

Әз jә мγргиш нисди тәрсмә, 

Миҹәj 𝔥әсәл ә ҝγл вәри. 

Вәтәнхоһи ә дγл дәри! 

 

Гушһо хундә ә хорәвоз, 

Гисмәт мундә ә шорәвоз. 

Синәсовум ә jорәвоз, 

Миҹәj 𝔥әсәл ә ҝγл вәри, 

Вәтәнхоһи ә дγл дәри! 

 

Ә дузә рәћ нә вә әнҝγл, 

Бәхш ХУДОjи зәрдә сγмбγл, 

Ләпәj нуни – ҝәндγм тәхγл, 

Миҹәj 𝔥әсәл ә ҝγл вәри, 

Вәтәнхоһи ә дγл дәри! 

 

Гәл мγҝγрγм буj хорирә, 

Дор микорум руj хорирә, 

Нәнуj мухнум ҝуj хорирә, 

Миҹәj 𝔥әсәл ә ҝγл вәри, 

Вәтәнхоһи ә дγл дәри! 

 

Зиjод мγjнγм ҹγр𝔥әт мәрә, 

Шорлу мγjлγм ҹә𝔥мәт мәрә, 

Чγн 𝔥әнҝ моjум зәћмәт мәрә, 

Миҹәj 𝔥әсәл ә ҝγл вәри, 

Вәтәнхоһи ә дγл дәри! 
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                Гγбәj мә 

 
Думон, туз вәҝγрди ҝәнәш һоворә, 

Ҝуфдурут, «хәмсин»и омори гуног. 

Хокоруj руj хори ә фурм оворә, 

Әдәj лов-тум бирә ә богчә, ә бог. 

 

Әдәj сәхт ҹумундә лγҝәһоj дорә, 

Ә ҝуш ҹиҝә ҝγрди сәс-кγj ворвори. 

Әjинҹо низәни хәндәj ән шорә, 

Поjдә ҝәшдәjирәш ә jор ниjори. 

 

Воруш кәлә воно әз гәдәр зиjод, 

Әз 𝔥әсму тә хори jә бәнд кәширγт. 

Офтоjиш гәрг бисдо ә тәһәрз ән jод, 

Ҹә𝔥ми асдараһош «ох» вокәширγт. 

 

Гγбә ә jор офдо, саjл нәс вомундә, 

Ә дәрjоһ чарусдγт чәмәнһо – чγлһо. 

Чәтини сәћибсγз, чорәсγз мундә, 

Әз ховиш вәћшлγ мунд 𝔥оҹизә ҝγлһо. 

 

Воруш у воруши, хориш у хори; 

Јә сиб ә дγ минҹи бири һәшданки. 

Хәндә у хәндәjи, шориш у шори, 

Ә дγлмә дγ Вәтән дәри һәшданки. 

 

Әлдар дәрд хγшдәрә сур дошдәниҝәш, 

Вәчирә бәһәрһо әз тубоj мәни. 

𝔥γмγр ә Израил ҝирошдәниҝәш, 

Хәjолмә ә Вәтән ән Гγбәj мәни. 
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          Филонкәс 
 

Бил ә 𝔥илом ҹар бошуҝу; 

Шоһир нибу әз «филонкәс». 

Лол бошуҝу, кар бошуҝу, 

Би𝔥ориҝә әз воjҝәj нәфс, 

Шоһир нибу әз «филонкәс». 

 

Одлуһорә ә jод фурухд, 

Һәггә вәнҹи рихриҹ-гургут. 

Чугулиjγ ә фурм ҹургут, 

Зәћәриҝә әри нәфәс, 

Шоһир нибу әз «филонкәс». 

 

Әз дор данан бәһәр чири, 

Ә сәр бγхтγ шәр дәчири, 

Әз һәр 𝔥ошир зәр вәчири, 

Мγћтоҹиҝә ә ҝоф кәм-кәс, 

Шоһир нибу әз «филонкәс». 

 

Әз тиҹjәти ә боҹ дәри, 

Әз биҹjәти ә тоҹ вәри, 

Әз ҝиҹjәти ә воҹ дәри, 

Говгушиҝә синәj гәфәс, 

Шоһир нибу әз «филонкәс». 

 

Хәрбәдлγни нγвγсдәjγш, 

Сурһәдлγни зγһγсдәjγш, 

Гургәдлγни ҹγмγсдәjγш, 

Шәjир нисдҝә әз шән ћәвәс, 

Шоһир нибу әз «филонкәс». 
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Әри Раби Јә𝔥әнҝил 
 

Бинәj кγкγ әз Дәрбәнди, 

Кәлә-чγклә әjγ бәнди. 

 

𝔥әсγл вәчи әз кәләтә, 

Шорлу дәчи ћәз милләтә. 

 

𝔥әрсәлγjә чум покунди, 

Ә Израил диһ вокунди. 

 

Сәдиг дошди софтәjирә, 

Сγрхлγ һишди бофтәjирә. 

 

Овроһомлу зомон дири, 

Соломонлу данан бири. 

 

Никиһорә гәдәр нәбу, 

Рγћ Миширәш хәбәрγ бу. 

 

Ә и дγнjо ә боҹ домунд, 

Ә у дγнjо ә тоҹ вомунд. 

 

Хγшдән ХУДО гобул сохди, 

Ҹәннәтлγһо әз дγл хосди. 

 

Тиробәндә рәћ Јә𝔥әнҝил, 

Ә тоорих вәри һәр ҝил! 

 

Раби-бәндә нум Јә𝔥әнҝил, 

Ә jор хәлгмә дәри һәр ҝил! 
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        Сәнг товорих ә Хедера 
 

Ноа  Ишаj нә Әриjил  Ишаj, ә гәд  говрәһо 2-сәнг  

вонорәт әри ә вәђдәj  2-мγн  дођвоj дγнjо, ә Богда- 

новка нә Минҹински ҝγлләләмиш бирә, нимәҹун  

сәхт бириһо  600-ҹувурһоj доги ән  Кавказиһоjму. 

 

Бәдә дγшмә фәткә вәҝγрд әз сур-бәнди 

ән нумһошуш. 

Дγл Ҝетләрә jәлов дәҝγрд әз нур-бәнди 

ән чумһошуш. 

 

Бә𝔥әдәтә ҹәнҝһо бисдо һәм ә хγшҝи, 

һәм ә дәрjош, 

Чәнд милjонлуг 𝔥γмγр висдо дγjмγн 

дә𝔥воj гәмә дγнjош. 

 

Ә шәхтәһо рәћә варасд соглу буһо  

𝔥γмγрлγһош, 

Ә һәндәгһо зиндә дарафд доглу буһо 

ҹувурлγһош. 

 

Сә𝔥әрлγjә 𝔥әзоб кәши шассад бәндәj 

Офуррәҝор, 

Хунхурлγjә ҹар вокоши бисаррафһоj 

бисофә кор. 

 

Әри мозол хушбәхтиһо әз 𝔥әсγлһо 

ворихдә 𝔥ор, 

Хун мәрәхшγ әз ҹәћтиһо jә нәсилә 

фурухдәҝор. 
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Әз ҝирjәһоj овул-бәнди вош дәбисдо 

ә суj шори, 

Сараjлγһоj тики-мәнди хошхош бисдо 

ә руj хори. 

 

Амбартаһош, русму сәjәг, сиригинә 

дәпичγрγт, 
Асдараһош, һәсмуjә гәрг, ә һингинә 

вәпичγрγт. 

 

Товә офтош, хәҹәләтлγ, ә дог-хунә 

дарафдабу, 

Хγшдән мәнҝиш һәчи танки, ә горинә 

варафдабу. 

 

Зәћәрлγjә – огулу бу ћолотсγзи хәлгһоj 

𝔥илом, 

Әз хов-хәjол дур мундәбу сәдиг-мәнди 

ән Овроһом... 

 

Хәлг Израил  jорбиjори сиjә рузһоj ән 

бәдирәш, 

Нәшумоһо кура имбу ә говрәһоj ән 

Хедерәш. 

 

Әз ҹә𝔥м рγћһо нишон дәби, - сугдә сәнгһоj 

товорихиш, 

Һозор салһо зомун имбу, - сγрхә вәлҝһоj 

тоорихиш! 
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         Рγћ кәләтә 
 

Сипиһорә сиjә нибу ҝуфдирә, 

ХУДОхоһи әз ћәлоли соф бирә. 

 

Рачиһорә jарашуги дошдиһош, 

Хуби миjни әз дорһорә кощдиһош. 

 

Гәjгубәндлγ нә шәр имбу, нә зәбу; 

Ә фурм совор ә шорәнҝи мидәбу. 

 

Хотурхоһи дур нәс бирә әз 𝔥әрә, 

Ә гуг мундә – зәвәрлγни әз дәрә. 

 

Нәсилхоһи, – ҹунә хошҝу дорәҝор, 

Әз 𝔥әмәлһо дур нә бошҝу шорә кор. 

 

Ә Тироһо ћәсрәт мәjил 𝔥әjиләш, 

Ә дәр ҹәннәт гисмәт вәjил мәjиләш. 

 

Фәгирлγһош ә пучи дγл домундә, 

Вәҝирлγһош ә ҝуҹ әгγл вомундә. 

 

Шәр jәсирәш ҹγр-бәҹγрә чγкини, 

Һәр нәсиләш палутдорә кγкγни. 

 

Ә нур чумһо сурәтлγни дәдәjмәш, 

Ә у дγнjо ҝузәтлγни бәбәjмәш... 

 

Кук-духдәриш рәћҝирорлу ниjо бу, 

Рγћ кәләтәш jорбиjорлу биjо бу! 
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Ҝенерал Гасан Мирзәjев 
 

Ниһрә зәрә шитә кәрә вәчирәj, 

Ә дγл милләт дәрjоһ шорә дәчирәj, 

Әз ҹовони никә рәћһо виҹирәj, 

Нурлубәндиш һә γшγги ә чумтγ! 

Ҝенералиш jарашуги ә нумтγ! 

 

Әз Тироһо ҝуҹ һγнәрә вәҝγрдәj, 

Әз вәҝири кипәj сәрә дәҝγрдәj, 

Әз софjәти jә кинләрә нә ҝγрдәj, 

Ҹә𝔥мәтхоһиш тән-бәтәни ә чумтγ! 

Ҝенералиш шән Вәтәни ә нумтγ! 

 

Ә сәр һәггһоj ән гонунһо вәмундәj, 

Ә шәр бәдһо  ә зомунһо нә мундәj, 

Ә һәр чорәj ән омунһо дәмундәj, 

Шолjәћмәндиш соjиглγни ә чумтγ! 

Ҝенералиш лоjиглγни ә нумтγ! 

 

Академик – тоҹәлγjә одлуни, 

Чәнд китобһо Сифирлγjә кодлуни, 

Бәнд кәлмәһо 𝔥әсәллγjә додлуни, 

Әгγлмәндиш булоглуни ә чумтγ! 

Ҝенералиш Шоһдоглуни ә нумтγ! 

 

Тә𝔥әрифһо ә jә достон ни дору, 

Овроһомә сәдиги дә ә дору, 

Әл-виләjәт ћγрмәт тγрә мидору, 

Мозолмәндиш әз нубоjи ә чумтγ! 

Ҝенералиш әз ХУДОjи ә нумтγ! 
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Әри Телман Исмаjилов 
 

Сифир Тиро вәҝγрдәҝор ә кишә, 

Ә чум ХУДО вәҝир бирә һәмишә. 

 

Ә Израил сγрхә Нимаз вокундәj! 

Ә бγлмәj хәлг мәлћәмә чи докундәj. 

 

Шγһрәтмәнди әз сә𝔥әрһо палусди, 

Ҹγрћәтбәнди ә тә𝔥рифһо чарусди. 

 
Сабурлγjә имид дәри ә дγлтγ, 

Миҹәдорһоj  𝔥әсәл вәри ә ҝγл тγ. 

 

Богчәлγjә  jарашуги хори тγ, 

Битәвлγjә дγнjолуги шори тγ. 

 

Һγнәрмәндһо  𝔥оҹизә кор нәс дирә, 

Тухә чумһо әз ћәлолдор нәфс бирә. 

 

Сәдигмәнди Овроһом дә ә ҝофтγ, 

Саломонә данани  вә ә софтγ. 

 

Јә мозоллγш ә хубһоjтγ тоj нинγт, 

Нәвә-нишрәш ә рәхһоjтγ поj минγт. 

 

Асдараһо нәхш вәнори ә бәхт тγ, 

Офуррәҝор бәхшә дори ә чәћт тγ! 

 

Сад фаизәш ә соj дивисд миjори, 

Ҹун согирәш тә сади бисд мидори! 
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Јорәвурди Сосун Гуршумов 

 
Гγнчәһо ҝγлһорә воjурдә вә𝔥дәш, 

Ә ховмә раст миjоj, ә рγћдор Бирор! 

𝔥әсмуһо торирә овурдә бәгдәш, 

Ә ћәсрәт домундә, ә фурм jорбиjор, 

Ә ховмә раст миjоj, ә рγћдор Бирор! 

 

Сәбәћи нурһорә соф дәҝγрдәнкиш, 

Тәмәћи сурһорә сәjф нә ҝγрдәнкиш, 

Сәррәћи дурһорә  ҝоф вәҝγрдәнкиш, 

Ә гисмәт вомундә, ә фурм jорбиjор, 

Ә ховмә раст миjоj, ә рγћдор Бирор! 

 

Ә мәjдуj духдирһо вәҝир бирәjиш, 

Әз дәвләт тәбиjәт сәр-зир чирәjиш, 

Сад ҹиро чорәрә чγн шир дирәjиш, 

ћол-әћвол тә мундә, ә фурм jорбиjор, 

Ә ховмә раст миjоj, ә рγћдор Бирор! 

 

𝔥әсәлбәнд ширин бу дорәjһо һоjһош, 

Мозолә миjовурд норәjһо поjһош, 

Имоһоj ә шори таза субоjһош, 

«Бәниҝору» хундә, ә фурм jорбиjор, 

Ә ховмә раст миjоj, ә рγћдор Бирор! 

 

Әз ХУДОj бәбәһо әри бәл ҝγрдәш, 

Әз 𝔥әрсһоj гирjәти әри сәл ҝγрдәш, 

Ә мγлкһоj ҹәннәти әри гәл ҝγрдәш, 

Раҝ дγлә тә рундә, ә фурм jорбиjор, 

Ә ховмә раст миjоj, ә рγћдор Бирор! 
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Јорәвурди Һилил бирор 

 
Ҹофокәши лоjиглγ бу ә нумтγ, 

Сарафмәнди соjиглγ бу ә чумтγ. 

 

Ә чγллγгһо бог-богчәһо дәшәнди, 

ћγрмәт хәлгә ә вәҝири вошәнди. 

 

ћисобдорә кор дирәjи jә дәб бу, 

Бухалтери әри одтγ ләгәб бу. 

 

Әз пәнҹәjтγ хγшдән ҹәфо миләрзи, 

Һәр кәлмәjтγ ә ҝоф синә мивәрзи. 

 

Әз бирорһо сγфтә бири ә кифләт, 

Ә нәкуми сурр нидори ә гифләт. 

 

Кәлә-чγклә сәфо миjни әз дәстγ, 

Чорәмәндә мәлћәм морихд әз сәстγ. 

 

Дγнjо митав торик мундә офтосγз, 

Тәбиәтә рачи нибу бофтәсγз. 

 

Вокундәрә һγнәрлγһо ҝәрәки, 

Ә кин ХУДО хошлу мундә 𝔥әрәҝи. 

 

Думдумалγ  Хориш әдәj чәрх дорә, 

Овһоj догһош тәjтә дәрjоһ рәћ норә. 

 

Әз дәвр Одом әри һәрчγ имкони, 

Рәћ Тирорә дуз буравһо -  инсони. 
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Нәрмәндjәти мә𝔥γлγм бу ә Гγбә, 

Әз динҹjәти нә сәс-кγj бу, нә тубә. 

 

Бәбә-дәдәj мозолмәнди офдәбу, 

𝔥әсγлмәнди әз алмазиш софтә бу. 

 

Υшγг чум бу назлγ jортγ – Мирвори, 

Дәдәj урә ћәлолмәндә шир дори. 

 

Чор духдәрә нә чор кукә бәхшлγни, 

Ә бәхт һәммә сγрхәлγjә нәхшлγни. 

 

Сарафлγjә мәсәллγ бу мундәҝун, 

Пәтәклγjә 𝔥әсәллγ бу зиндәҝун. 

 

Зомон ҝирошд, салһо бисдо зиjодлу, 

ћәшд һәjилтγ һәм шонлу бу, һәм одлу. 

 

Чор кук - ћәтон, чориҝәһо 𝔥әрγс рафд, 

ћол-әћволиш ә кәjфәоз саз варафд. 

 

ћәвәслγһош ә рәћ Москов офдорут, 

Боҹоруглуш әз 𝔥әнҝ хубтә соф дорут. 

 

Базар вокунд кәлә куктγ Тәлћγмиш, 

Ҹә𝔥мәт бисдо әз тәмбәли мәћрумиш. 

 

Υшγгмәндә рузһо диjәш товлу бу, 

Рәћәтбәнди ән динҹиһош ховлу бу. 
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Сиjә бәхтһо чумә вокунд шәрәлγ, 

Овулбәнди дәрдә докунд хәрәлγ. 

 

Хонуммәндә зәнтγ буһо – Мирвори, 

Дур һишд тγрә әз гәjмогһоj ән шори. 

 

Ә сәр дәсмә, ә болнисәj ән Боку, 

Чумһорә бәсд әз бинәфәс ән шоку. 

 

Шивән дәшәнд кәлә духдәр – Раjаj тγ, 

Диjә ҹовоб нитав дорә ә һоjтγ. 

 

Бγтγн нәсил ә сиjәjи дарафдγт, 

Дәрдлγ-гәмлγ ә сәр говрә варафдγт. 

 

Ҹавусдә нун сәгγз бисдо ә лә𝔥ә, 

Ә ҹиҝәj чи зәћәр дарафд ә ләгә. 

 

Әз кор бәгдә jор нә вокунд дәр тγрә, 

Парс ҝγрγһо һовун хунди зәр тγрә. 

 

𝔥әдәтбәндлγ тә руj ҝγрдә jараһо, 

Ҹиро бисдо чатлγ буһо параһо. 

 

Бәбә Пинћос чумһорә бәсд ә Боку, 

Ҹә𝔥мәт Гγбә һәммә бисдо дәрвоку. 

 

Дγл сухунди һәрбоj нγшдә-вәхγшдә, 

Сәрпуширә тγ вәҝγрди ә хγшдә. 
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Кγһнә дәврон таза бисдо чәнд сали, 

Тәбиәтә рγћ до ҝγлһоj васали. 

 

Һәм шγвәрә, һәм 𝔥әрγсә кγч дирә, 

Сәрҝγрд 𝔥γмγр Дәдәj Шәкәр пуч бирә. 

 

Дигләлγjә 𝔥әрсһоj чумә мурухунд, 

Ҝирjә норә, мичәj ҹунә мусухунд. 

 

Јә сиjә шәв дурмиш бисдо әз 𝔥илом, 

Нубо вәҝγрд әз рγћ ћово нә Одом. 

 

Сәрпуш сәjәг тγ ә пишо офдори, 

Гәнәт зәрә, сурог нә мунд әз шори. 

 

Дәһ салиһо чәрх хурдәнки руз-бәруз, 

Ә һәггәвоз зомон ҝирошд дуз-бәдуз. 

 

Сиjә хәбәр Тәлћγм омо әз Москов, 

Гәнимлγ мунд хурдә тикәj нун нә ов. 

 

Чγ мисохи садан ҝуҹлу бирәнки, 

Гәм мухури – ҹунә гучлу дирәнки. 

 

Кәлә кукә бәсдә чумлу дирә вәхт, 

Ә гәсд поjисд сиjә мозол, сиjә бәхт. 

 

Шидрабәндлγ зәрбә вәҝγрд кәмәртγ, 

Ҹунәбәрлγ 𝔥әҹәл поjисд ә дәр тγ. 

 

 

                        726 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Овозәj Симонләj Бәбә Ҝγршγмиш, 

Саjлов тиjи сохди әз булог чумиш. 

 

Бирорзәрә һисдһо Тофикләj Борис, 

Әри ћәтон бирә нә бисдо холис. 

 

Кукләлә хундәjһо ћәjимләj тγш рафд, 

Ә синәj говрәһо jә мәскән дарафд. 

 

Рγћһоj ләләj Ҝγршγм, нән ләләj Әсәф, 

Ә рγћ Бәбәjхунә бирорлу хунд ћәjф. 

 

Әри зә𝔥әмләһо - Сибо нә Боҹи, 

Рγћ Дәдәj Шәкәрмә унҹош әлоҹи. 

 

Кγһнәjә jараһо хиб-хуб нә бирә, 

Сәр синә ћәл бисдо чум дирә-дирә. 

 

Хәзонһо диромо ә богчәj динҹи, 

Јә кәлә мγ𝔥γҹγз офдо ә минҹи. 

 

Си сала 𝔥γмγрγ нә бирә томом, 

Заурә – нәвәрә гобул сохд Одом. 

 

Президент ҹуһурһоj ән доги бирә, 

Имоjиш ә дγлһоj ән хәлг дәбирә. 

 

Дγнjорә дәҝиш сохд Сосун бирориш, 

Ә рәћγ бисдори әз ҹун ҝирориш. 
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Гозиһо омори ә сәртγ, Бирор, 

Ухбәндһо вохуро ә шәртγ, Бирор. 

 

Әз хори тә 𝔥әсму ћγрмәтлγ бирәj, 

Имоһоj ҹәннәтә сургәтлγ дирәj. 

 

Вор-дәвләт фушәндә әз дәвәһоj тγ, 

Никиһо моҝошдут ә нәвәһоj тγ. 

 

Сабурә сириглγ ҝунҹундәj ә бәхт, 

Ә диjор дγлһоjму мизγһи һәр вәхт. 

 

Ә сәр ән ћәшдод дγ поjисд сади бисд, 

Саломон сәjәги шәjирһоj тγ һисд. 

 

Ә корһо чγн Довид ҹәнҝәсур бирәj, 

Әз сәдиг Овроһом мәнҝә нур дирәj. 

 

Ә унҹош васалбәнд дәби ә фәсил, 

Ә нумтγш лоjигмәнд имбу һәр нәсил. 

 

Әри һәр зомонә мумни jорбиjор, 

Ә гәд хәлг мәшћури чγнтγни Бирор! 

 

Мошиjәћ ҝовләjиш - мозол вәҝәрдо! 

Дә𝔥әмһоj 𝔥γмириш ћәлолтγ ҝәрдо! 

 

Чәрхәлγ ҝирошдә рузһош, фәсилһош, 

ХУДОбәнд мидироj ә хов нәсилһош! 
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                  Дәрд 

 
Имидһоjмәш ә сабурһо вомунди, 

ћәлолjәтиш ә обурһо домунди. 

Јә кәм буҝәш әjи сурһо зомун ди, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Бәхтлγмәндһош әз 𝔥әдәти шор дирә, 

Мозолмәндһош әз 𝔥әсγлһо 𝔥ор чирә. 

Дәрдлγбәндһош имоj әдәj хор бирә, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Мәндәлγjиш ә гуг ән сәр варафди, 

Бәндәлγjиш  очуг ә шәр дарафди, 

Хәндәлγйиш jә дуг зәвәр нә рафди, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Ихтиjориш диjә әз ләг дәм нибу, 

Мићтиjориш һәммә әз дәг нәм нибу, 

Ићтибориш ҝәнә әз һәгг кәм нибу, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Биномусһош нә вγнγҝу хинәрә, 

Биҝофсγзһош нә зәнуҝу синәрә, 

Билоjигһош нә шовнуҝу бинәрә, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 
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Ов булогһош ә ҝузҝиһо чарусди, 

Сәнгһоj догһош әз 𝔥әсмуһо тарусди. 

Ҹунһоj согһош әз алмазһо палусди, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Кγк нә сохдә, тәлһоj тариш лол бирә, 

Нур нә дошдә, борһоj дориш кол бирә. 

Тум нә кошдә, говрәj хориш чол бирә, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Кγчмишиһош нәс воҝошдә пәсәво, 

Ҹунхушиһош 𝔥γмγр дошдә ћәзәво, 

Соjмишиһош мозол ҝәшдә нәфсәво, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Сифирбәндлγш бәхт-мозолә вәс дирә, 

Шолjәћмәндлγш ҹәћт ћомолә нәс дирә. 

Мошjәхбәндлγш рәћ ћәлолә ћәз дирә, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Гәлифәһош әз һәндәвәр дур бири, 

Гγзγрмәһош сад ҹγр тәһәр сурр бири, 

Гәдγрлγһош офто гәдәр нур бири, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 
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Чәмәнһорәш ҝγллγ дирәм һәмишә, 

Ҹәjронһорәш чγллγ дирәм һәмишә, 

Ҝγзәлһорәш дγллγ дирәм һәмишә, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Бирәћмлγһош ә сәр рәћһо нә мунди , 

Бихоjлγһош ә буховһо домунди, 

Имидлγһош ә Тироһо вомунди, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

ћәлолбәндиш әз нимазһо ҹәћт дири, 

Мозолбәндиш әз нәсазһо бәхт чири. 

Согломбәндиш әз алмазһо сәхт бири, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Шәjирһорәш әз чум ниjлγм офдорә, 

Тә виҹирәш гәрбол зәрγм софһорә. 

Јәдиҝориш хәлгһо миjлγм бофһорә, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 

 

Хушә рузһош әз дγ-jәки тов имбу, 

Шоһирjәтиш ҹар зәрәнки лов имбу, 

Ҹәннәтбәндиш әри Әлдар хов имбу, 

«Шәкәр» дорә, «зәћлә» бәрди кγмγрлуг, 

ХУДОj 𝔥илом, и чγ дәрди 𝔥γмγрлуг?! 
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Әри jорәвурди Тәлћγм Гуршумов 
 

Догуног нγшдәjи шәвһо тә сәбәћ, 

Ә ћәсрәт руjтγнγм, ҹон Бирорзәрә! 

Тә хәбәр шинирә әз рафдаjһо рәх, 

Ә гәтрә бофундә jонҝирор шәрә, 

Ә ћәсрәт руjтγнγм, ҹон Бирорзәрә! 

 

Чогәгуч мундәнкиш Дәдәj Мирвори, 

Пинћосиш, Шәкәриш 𝔥әҹәл висдори, 

Һәки, ә суд ХУДОш 𝔥әсәл бисдори, 

Әз зувун лолундә тон би𝔥ор нәрә, 

Ә ћәсрәт руjтγнγм, ҹон Бирорзәрә! 

 

Тазалә винирә рузһоj васала, 

Томомбәнд нә бирә Заур си сала, 

Ә гәнәттγ омо и сγрхә Бала, 

Падшоһлу вәрзундә хон диjормәрә, 

Ә ћәсрәт руjтγнγм, ҹон Бирорзәрә! 

 

Ҝәрми палустәнки әз пәшм ҝәбәjтγ, 

Ә мγлкән говрәһоj шәһәр Гγбәjтγ, 

𝔥иломә дәҝиш сохд – Һилил бәбәjтγ. 

Дγлбәнди ковундә кон дивор сәрә, 

Ә ћәсрәт руjтγнγм, ҹон Бирорзәрә! 

 

Кук – духдәр нәс офдә митиjә вә𝔥дә, 

Рихдә 𝔥әрс ән jориш ә миҹәj һәг дә. 

Ә ховһоj Әлдариш оморә бәгдә, 

Гәл-бәгәл гуҹундә – шонбиjор дәрә, 

Ә ћәсрәт руjтγнγм, ҹон Бирорзәрә! 
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Әри jорәвурди Заур Гилалов 

 

Ҝәнәш таза бири jараһоj дγлмә, 

Мәлћәмә палундә зу вәҝорд, Заур! 

Зимиләрз винири параһоj чγлмә, 

Сабура ҹарундә зу вәкорд, Заур! 

 

Нимазһо пәс дирә тәрсһоj Дәдәjә , 

Кипәрә дәҝγрдә зу вәҝорд, Заур! 

Поjундә нәс бирә 𝔥әрсһоj Дәдәjә, 

Руjпоку вәҝγрдә зу вәҝорд, Заур! 

 

Тγсγзә рачиһо әз назγ рафди, 

Ҝγjчәклγ, ҝγзәллγ зу вәҝорд, Заур! 

Хунриҹа гәлпәһо әз базу рафди, 

Шәкәрлγ, 𝔥әсәллγ зу вәҝорд, Заур! 

 

Ә ћәсрәт ҝоф сохдә дәри Бирортγ, 

Дәбәлγ – синәлγ зу вәҝорд, Заур! 

Ә гисмәт соф хосдә вәри Бирортγ, 

Бәбәлγ – бинәлγ зу вәҝорд, Заур! 

 

Ә гγрбәт ки мунди си салә зәвәр? 

1D252әдәтә покундә зу вәҝорд, Заур! 

Ә сурәт вомунди сә балаj Хәһәр, 

Сәр-тәнә вокундә зу вәҝорд, Заур! 

 

Хәлгиһо шор-бәшор хосдәнγт Тγрә, 

ћәтонә буj бирә зу вәҝорд, Заур! 

Рабиһо jорбиjор сохдәнγт Тγрә, 

Әз ХУДО руj дирә зу вәҝорд, Заур! 
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     𝔥әjилһоjму 

 

Һγнәрмәнди нәриһорә, 

Никә рузһоj зәриһорә, 

Хушә кәлмәj пәриһорә, 

Гобул сохдә мәjилһоjму, 

Вәҝир бошҝу  𝔥әjилһоjму. 

 

Офто нурлу хәндγсдәнки, 

Думон  𝔥әрслγ ҹәнҝγсдәнки, 

Дγнjо торлу мәнҝγсдәнки, 

Ә фурм сγрхә ҹоһилһоjму, 

Вәҝир бошҝу 𝔥әjилһоjму. 

 

Бәхт асдара чирәниһо, 

𝔥әнҝлγjә кор дирәниһо, 

Бәхтәвәр хәлг бирәниһо, 

Чγн парчоһә оһилһоjму, 

Вәҝир бошҝу 𝔥әjилһоjму. 

 

Әз кγтбәнди әгγлһошу, 

Әз ћәрими  𝔥әсγлһошу, 

Әз хоини ән дγлһошу, 

Чумкур мундә соjилһоjму, 

Вәҝир бошҝу 𝔥әjилһоjму. 

 

Нум  ХУДОрә  𝔥орлу хосдә, 

Пәнҹ Тирорә борлу хосдә, 

Дγл Әлдара шорлу сохдә, 

Әри таза шәjирһоjму, 

Вәҝир бошҝу 𝔥әjилһоjму. 
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     Әри Акиф Гилалов 

 

Дә𝔥әм шәв-руз әз дγ-jәки ҹироjи, 

Хуб-хәрәби әз мәсләћәт Тироjи! 

 

Ә сә Нимаз рәћм пичирәj ҹовонлу, 

Ҹә𝔥мәтлγjә рәћ виҹирәj зомонлу. 

 

Парчоһбәндлγ Сифир ҝγрдәj ә кишә, 

Гәлхәндбәндлγ чорә дирәj һәмишә. 

 

Сәдиглγjи обур-𝔥ори ә чумиш, 

Офуррәҝор нәхш вонори ә нумиш. 

 

Вәҝирмәнди - тоҹәлγни руз-бәруз, 

Әгγлмәнди - тиҹәлγни дуз-бәдуз. 

 

Тә𝔥рифмуни ә нум Гγбәj диjориш, 

Ни домуну 𝔥овун Бәбә-Бирориш! 

 

Нәхоjлγһо сә𝔥әрлγjә ҹун дири, 

Мәлћәмһошγ зәћәрлγjә нун бири! 

 

Нәсил-нәсил одлу мундә босс хоси, 

Ҹә𝔥м хубиһо - соj асдараj космоси! 

 

Мозол сγрхи  шор-дγллγни 𝔥γмγрлуг, 

Богчәj мγһбәт дор-ҝγллγни бγҝγрлуг. 

 

Дәдәй, Хәһәр 𝔥әрγс вино ә дәртγш, 

Хγшдән ХУДО сәћиб муно ә сәртγш!!! 
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   Әри Чинҝиз бирормә 

 

Бәбәхолу бирәҝорһо шор бирә, 

Әз сугдә дор бәһәр дирә, бор дирә. 

 

Рафда рәћһо γшγглγни офтолγ, 

Гопуj бәхтһо очуглуни софтәлγ. 

 

Нубобәндә Тиролуни һәр фикир, 

Сәдигмәндә ћәлоллуни миҹәj шир. 

 

Гимиш сохдә, нәфс нә һишдәj ә ҝγлиш, 

Овроһомбәнд сабур дошдәj ә дγлиш. 

 

Һәр арзуjтγ ә сәрбәһәм боҹ миjов, 

Ә һγнәртγ jә дананиш тоҹ ниjов. 

 

Сәрворитγ нуботлуни сәбәћлγ, 

Зәрҝәритγ зомонлуни тәмәћлγ. 

 

Υшγгмәндә әгγл дәри ә сәртγ, 

ХУДОбәндә мозол вәри ә дәртγ! 

 

Әлм Сифирә хунчә тәһәр мивини, 

Ники буһо хәбәрәтәр мишини! 

 

Вәҝирирә гәдәр нибу ә 𝔥илом, 

Ҝоф мәнҝәни әз Саломон нәз Одом! 

 

Офуррәҝор нәхшә мәнγ ә сәстγш, 

Шолjәћмәндә бәхш мидәбу ә дәстγш! 
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   Әри Ҝерман Захарjаев 
 

ХУДОбәндлγ сохдә-сохдә ћәрәкәт, 

Дә𝔥әммәндлγ додлу бирә бәрәкәт. 

 

Никә рәћγ әз Тироһоj динини, 

ћγвсәләрә һә сабурлу мивини. 

 

Руз-бәрузлу вәхтә ә кор чарундә, 

Дуз-бәдузлу ҹәћтә әз 𝔥ор парундә. 

 

Бинәj 𝔥әсγл ҹиҝә ҝγрди ә дγлγш, 

Әз Бәбәjи нәхш вәҝγрди әгγлγш. 

 

Дәсҝириjγ ә чум нурә дәбәрдә, 

Хубиһоjγ һозор дγлә вәбәрдә. 

 

Шоһ Довидлγ тоҹ винирә бофлγрәш, 

Саломонлу бирор бирә софлγрәш! 

 

Сифирһорә ә нимазһо бәхшири, 

Әз шир Дәдәj ћәлолмәндә нәхш дири! 

 

Әз сәдигһо әри товнәj хәбәрдор, 

Офуррәҝор чум вонорә ә һәр кор. 

 

Кәлә-чγкләj ҹуһур-бәндһоj ән догиш, 

Әдәj хосдә әри нуму ҹун согиш! 

 

Шор ҝирошдә рузуш, мәһγш, фәсилγш, 

Әз бәхт-мозол 𝔥ошир ҝәрдо нәсилγш! 
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               Гәзәлһо 
                 Әз дәр дγнjо 
Хумор-хумор ҝоф сохдәjи сγрхәлγни 

әз хәjр дγнjо. 

Мәнҝә хуно чәрх бофдәjи әрхәлγни 

ә сәр дγнjо. 

 

Ә ћол Мәҹнун офдорәнγм jә рузлугә 

дир дирәнки, 

Мәлћәмиjә мозол иму зутә бири 

әзбәр дγнjо. 

 

Һич биҝонә нитам мундә ә пич-пичи 

шитә 𝔥орһо, 

Милjард саллγ 𝔥γмγрлγни мγ𝔥γҹγзһоj 

гәдәр дγнjо. 

 

Фирәһлγjә лугонд-бәндлγ бирә ҹиҝә 

дәрjоһ мγһбәт, 

Бирлиjантлγ пәjмундәjи мә𝔥лγмлγjә 

һәр зәр дγнjо. 

 

Хушбәхтирә ҹусдәҝорһо ә пγшҝ гәрбол 

нәс вомундә, 

Офуррәҝор сәдиг дошди хосдәjмурә 

әз шәр дγнjо. 

 

Ширин буһо арзуһорә сәрбәһәмлγ 

дирә, Әлдар; 

Кγчә вә𝔥дәш разимәндлγ миҝирори 

әз рәћ дγнjо. 
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               Хов овчирә 
 

Јә чγнтγни хосдәхунлу ә руj һилом 

нитав бирә, 

Ә тγрәвоз руз ҝγрγһо бәхтәвәри 

митав дирә. 

 

Шор мγһбәтә нәс винирә мәһә, сала 

хор сохдәҝор, 

ћолол-бәндлγ биjо хури әз дәдәjтγ 

битәв ширә. 

 

Ҝγлә хуно вокурдәjи, дәм вәҝγрдә 

𝔥әсγлмәндлγ, 

Ә дγлγ рәћм дәбирәҝор ә кγкәвоз 

чγтав чирә? 

 

Богдор буһо 𝔥әрс мирγхγ, лγҝәj борә 

хγрд дирәнки, 

Рихриҹ мундә jγкһоj гәмә хәрәлγjә 

сов вәчирә. 

 

Јә тазаjә рачи вәри ә руj чумһо, нә 

гошһоjтγ, 

Нумҝγрдәлγ, муjһой 𝔥орә ә сәр дγшһо 

лов дәчирә. 

 

Тәмәћкорһо әз хәjр хγшдә домундәнки, 

Әлдар, ҝәнәш; 

Хунширинә ҹәjрон имбу, тәлћ сохуһо 

хов овчирә. 
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    Хуш хәбәрә 𝔥әсγлмәнд 
 

Јә лγнҝләрәш диjә нитам ә тәћноjи 

тγсγз шәндә, 

Әз вићдәһо вәдәбәрди, шорә дγлә 

мγћγс - мәндә. 

 

Гирлигонә корһо имбу, ә хәjол сәр 

кәширәнки, 

Ловһорә һич ҝәрәк нибу, әзим бәгдә 

фәрсγз хәндә. 

 

Мγ𝔥γҹγзһо поj мидәнγт ә бог-богчәj 

севмишиһо, 

Хγшдән ХУДО рәћми нидγ ҝиҝәрмишә 

𝔥орсγз-бәндә. 

 

Мозолмәндә әћвол дирә, ә jорәвоз 

ҹγфт ҝәшдәҝор, 

Нәхоһлγһош һә лол нγшдә, әз пәхγри 

тә дәс кәндә. 

 

Әз томошә нәс вомундә, ә мәһәббәт 

офдорәҝор, 

Әз ҹун хγшдәш рач хосдәнγт, никәлγjә 

𝔥әрγс-бәндә. 

 

Тиролγjә гәjгуһорә гәлхәнд ҝγрдә, Әлдар, 

ҝәнәш; 

Ә чум бәдҝуj нишон мәди, сәдиг буһо 

𝔥әсγлмәндә. 
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       Рәћә руjә ҹәннәт вәбәр 
 

Гәмҝинлγjә 𝔥оҹиз-бәндлγ ни импоjум 

ә пишоj дәр, 

Нәкумиjә ћәр-ћәр моров ә лов-лә𝔥әj 

ән хушәj шәр. 

 

Јә 𝔥иломлуг шор имбәрγм ә мγлк-хунәj 

𝔥әзихә jор, 

Ә фурм 𝔥әрγс рач мәҹәjγ әз тип-таза 

ҝофһоj хәбәр. 

 

Хәлолуши нитав дирә, Тирорә ҝуш 

дошдәҝорһо, 

Минәтчиһо ћәзγр имбу әри ҝәшдәj ән 

дәр-бәдәр. 

 

Ошуг-мәндһо нур чирәнγт әз γшγг чум 

нумҝγрдәһо, 

Хотурһорәш хостә-хостә вәбәрдәнγт ә 

гуг сәрһо. 

 

Ә руз jә бо рәћ мукуjум, тәшнәj дγлә 

тә хусундә, 

Дәрди-бәндлγ гуj нибошум, 𝔥әзиjәтә 

буҝә гәдәр. 

 

Хубә рузһо нитав дирә, Әлдар, шәклγ 

мундәҝорһо, 

Әз рәћм ХУДО вәҝир бирә, рәћәш 

руjә ҹәннәт вәбәр. 
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             Мәрдлγjә совоб 
 

Нун-мγнγкә шиширәнки, хубә рузһош 

нибу дирә, 

Воjәj дγлә һәгг ҝγрдәγки, никә дузһош 

тобу бирә. 

 

Әгγл ә сәр дәбирәҝор ә ҝоф-ҝәләҹ нәс 

вомундә. 

Јә мәрд-муләш ни вотову доглу-бәндә 

кобобирә. 

 

Дәгдәгәjә минәт мундум суррһоj әшгә 

вокундәнки, 

Һәчи тан ки, зәћәр хундум – гәлифоjә 

ҹовобирә. 

 

Гәрхундиjә мγрγмирә ә хәjолмә 

овурдәjиш, 

Ә соj рәгәм нә вәбәрдγм мигдорлγjә 

ћисобирә. 

 

Ә бәхт хγшдә поj зәрәҝор, ләзәт хошә 

нәс вәҝγрдә, 

Һич вәхт әз jор нә шәнγҝу Тиролγjә 

китобирә. 

 

Әз мәгбуни сә𝔥әр мәкәш, Әлдар, әз дәс 

дγруj-бәндлγ, 

Офуррәҝор шәрәф хундә, рәћм мәрдлγjә 

совобирә. 
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             Фикир нибу 
 

Гәм хурдәҝор тγнд микәшγ сә𝔥әрә, 

Биjо, әj jор, чапар мәни ә 𝔥әрә. 

 

Ҝирошдә руз хуб ниjо бу әз сәбәћ, 

Никә ҝофһо бил вәҝγрγ лә𝔥әрә. 

 

Һәр дәгдәгә шор мә әзтγ ворихдә, 

Руз-бәрузлу ә зиjод бәр гәдәрә. 

 

Думдумалγ чәрх мидарам ә сәртγ, 

Әз бинәjγ, кγкәлγ, бур и шәрә. 

 

Әз дγлһоjму тәмиз бошҝу лићәjи, 

Соги нидγ и нәхурә-нәбәрә. 

 

Әз хотуртγ дγнjорә чәрх мидарам, 

Мәҹнун сәjәг мәскән имбу дог-дәрә. 

 

Ҹун-нәшумо ә тγ ҝиро мәст бири, 

Ә дәр гопу ҝиров мәjио кәдәрә. 

 

Хәм-хәjоллу тә ә мγгγр оморә, 

Аташ ловтγ нә сухуно хәбәрә. 

 

Дәб-дәбәjә әхир бошҝу возирә, 

Һәр дәгдәгә гушә мәшән дγ зәрә. 

 

Су jәловә ә вәхтγ кγш, ҹон Әлдар, 

Һозор ҹиро фикир нибу jә сәрә. 
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    Бил ә шорһо ћәзγр бу 
 

ћәвәс әшгә, ҹун сәjәглγ, мә гурбу, 

Ә һәр jәтән ранҝһоj руjә нә бурбу. 

 

Әз 𝔥әjили ә jә кучә зиһисдәjм, 

Зуһунһоjму нә вомунди ә дурҝу. 

 

Хосдәхунди гәнәт дори ҹунмәрә, 

Мγ𝔥γҹγзһо бил әз хәто ә дурр бу. 

 

Ә әшг ҝиро jә дор кошдәм ә богчә, 

Әз бәһәрγ биjил чумһо ә нур бу. 

 

Ә гәрг ҝәрми ә соjәjγ вомундәjм, 

Пич-пичиһо воjисдәнγм ә сурр бу. 

 

Нумҝириму сәвҝилиjә од бири, 

Әгjор буһош рафда рәћγ тә гур бу. 

 

Әз 𝔥әсәлиш ширинтәjи дә𝔥әм лов, 

Шγкγр сох ки, нә хилов бу, нә шур бу. 

 

Кәләтәһо софә ћолә дирәнки, 

Ә чумһошу воjәj ники һә пур бу. 

 

Сумог, холчә дәҝγрдәнки чγл-чәмән, 

Гγзγрҝγлһо ниjо ә фурм ҝазур бу. 

 

𝔥әрсһоj чумһош бәхш ХУДОjи, ҹон Әлдар, 

Хәрҹһош, әнҹәг, бил ә шорһо ћәзγр бу! 
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        Гисмәт нимунд 

 

Ди шәв ә хов диромори, ә jор мә, 

Сура дәрдһо вирәћ дори әз jормә. 

 

ћәсрәтлγjә гопологһо ҝγл вокурд, 

Ҹәфолγjә 𝔥әнҝһо нγшдγт ә доһо. 

 

Ҝәрдән-бәндлγ гәл дәшәнди мγһбәтлγ, 

Алмаз-бәндә гоjим вәҝγрд бовор мә. 

 

Нур офтоjи γшγг вәнҝәсд ә миҝлә, 

Палашлγjә ҝузҝилγ мунд һомормә. 

 

Әз Физули гәзәл хундум бәмәлγ, 

Бγҝγрлγһо овоз дорут ә хормә. 

 

Јә ҹироjҝә мә𝔥донлу бу ћәвәстγ, 

Әз ХУДОjи бәхш бирә бу рузҝор мә. 

 

𝔥әрисиjә томошә бу мәнзәрә, 

Сәһнәлγjә мәћтәл бисдо и кор мә. 

 

Хәндәj ловһо әз шәггәһо парусдут, 

Шоботлγjә ми𝔥идлγ бу боһор мә. 

 

Нәкумиjә вәћш бисдорум мәстәлγ, 

Тγрә дирә нә танусдум хумор мә. 

 

Хисирәjи ни бисдоҝә, ҹон Әлдар, 

Пишо вини гисмәт ни мунд ә 𝔥ормә! 
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            Сәвҝәнд хунди 
 

Һәр боj дирә сәвҝәнд хунди ә ҹунмә, 

Ҝуфдири ки, бил нә бошум мәгбун мә. 

 

Әз хосдәjи ҝоф вәнҝәсди ћәвәслγ, 

ћол-әћволә палаш вини омун мә. 

 

Ҹγр𝔥әтлγjә тәмәћ нори ә сәр шор, 

Ә ширини 𝔥әсәл чаруст зиһун мә. 

 

Мәнҝ шәвирә тә𝔥риф дори ҝγзәллγ, 

Асдарара бәхтлγ ҝуфди зувун мә. 

 

Јә дәгдәгәш нә һишди ки, дәрд кәшγм, 

Әз мәћлγjә дә𝔥әм бисдо фасун мә. 

 

Ҝуш-бәндлγһо хәбәр дорут мә𝔥нолγ 

Әз һовунтγ jγнҝγлтә бу 𝔥овун мә. 

 

Ҹусдәҝорһо чум вәнорут ә сәр кор, 

Сиjә ранҝә ҹиро сохдут әз хунмә. 

 

Рәћми дγлә щобош дори әз бим әшг, 

Әзи мә𝔥дон парс ни ҝγрγ һовун мә. 

 

𝔥әдәт-мәндлγ поj норәҝор ә хуби, 

Ҝовләjирә сәдиг мәjлγ ә бун мә. 

 

Тироһорә ћәлол ҝγрдә дәс Әлдар, 

Әз ХУДОjи 𝔥әсәллγ бош ә нун мә. 
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               Бәзмуj тγ 

 
Таза нәхшһоj мәнҝи вәри ә руj тγ, 

Јә ухшәрә рачһо нибу ә суj тγ. 

 

Сәдигирә әз миҹ 𝔥әсγл вәҝγрдәj, 

Јә ҹироjҝә бәндһо нивоj ә муj тγ. 

 

Гәдγр ҹунә танусдәҝор сог бирә, 

Мәлћәмлγjә мә𝔥дон дәри ә буй тγ. 

 

Вәшҝунәво ҝоф ни ҝуjу jә тоҹлγш, 

Һәм офтолγ, һәм мәнҝлγни 𝔥әсмуj тγ. 

 

Бәхтәвәрһо мәсәллγни әри кәс, 

Әри залум хәрҹ бошуҝу дәрмуj тγ. 

 

Јә бәдбәхтәш дәдәj зәндә, jә мәћәл, 

Әри гисмәт очуг буҝу гопуj тγ. 

 

Гәнәтлγрә кγрпи овһо ҝәрәк нисд, 

Ә ҝуҹ ћәсрәт нә мунуҝу базуj тγ. 

 

Мәһәбәтә бим-буллγjә рәћһо һисд, 

Һәр пәсәмун чапар нидγ ә зуj тγ. 

 

Овроһомә сәдиг ХУДО ҝуфдирәj, 

Тиролγjә софһо дәри ә ҝуj тγ. 

 

Әз мозолһо хушбәхтирә палундә, 

Әлдар-бәндлγ вараjуҝу бәзмуj тγ. 
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      Гоjим дору гәдәрә 
 

Әз офтоjи ҝоф мәвәнҝән ә 𝔥әрә, 

Мәнҝ шәвирә нибу ә хок дәзәрә. 

 

Зиjодтәjи әз дγ-jәки һәр дγшγ, 

Данан буһо сәрә ә сәнг нәс зәрә. 

 

ћәjвонәтһо торки ә ҹун оморә, 

Ов зәрәнγт ә чγл, ә дог, ә дәрә. 

 

Асдараһо вәҹәсдәнγт ҹәсдәлγ, 

Коврә 𝔥әсму зиjод сохдә мәзәрә. 

 

Тә сәбәћи парундәнки нур чумә, 

Ов никәрә нәс поjундә шәхәрә. 

 

Чуму ховлу нибу дирә Шоһдогә, 

Мәрдлγ-бәндлγ очуг һтшдә jәхәрә. 

 

Дор-бәндлγjә ухшәр бири буругһо, 

Сγрхә нефтһо 𝔥ошир дошди Хәзәрә. 

 

Пәхγлγjә кин нә бошҝу дγлһорә, 

Ә дәрдәвоз кәширәнγт һәзәрә. 

 

Сипи-сиjә гисмәт гәрбол нә мундә, 

Гәт-мәгәриш ә вор нидγт һәмәрә. 

 

Әз ҝоф ХУДО сади бисдә вәҝγрдә, 

Бил Әлдариш гоjим дору гәдәрә. 

 

 

                      748 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Әз ћәлоли бәрәкәт 
 

𝔥әнкор мәмун ә кин софә мәһәббәт, 

Шәкиһорә ҝуҹ мәвәни ә һәлбәт. 

 

Ә руз jә бо ә пәсәj jор офдорәj, 

𝔥әсγлдорә ҝәрәк нивоj и гиjбәт. 

 

Чорәлγһо ә шор мирод расирәт, 

Әгрәбәшγ аташ рихди ә сәр бәд. 

 

Υмидһорә әз рәћ сабур ҝировун, 

Гәjмоглурә хәрә дәчи гәдә-гәд. 

 

Инсофлуһо чамтас 𝔥әрсә рγхундәт, 

Бићисобә ҹиро норәт ләтә-ләт. 

 

Гимиш мәсох әри  хγшдә гисмәтә, 

Бихоһлуһо бγхтγ мәнγт гәрәгәт. 

 

Ә jорәвоз мозол миjов ә сифро, 

Јә пәjләй ов офдә ниjов әз гәһәт. 

 

Тәмбәллγjә ҹәфо мәвиҹ ә бим әшг, 

Әз һовоjи пур нәс бирә гәд сәбәт. 

 

Гизмиширә кγклγ вәкән ҝазурлу, 

Толићмәндә әћволә дор әз 𝔥әдәт. 

 

Соj ћәримә ә дур һишдә әз Әлдар, 

Ә динҹи зиһ, әз ћәлоли бәрәкәт. 
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   Амбар бәрди ворвори 
 

Гәргγшһоjтγ бәди овурд ә шори. 

Хәрәбитγ jәки нисди, һозори. 

 

Хост-воjистә ә мәнҝәнә дәшәндәj, 

Сугдә руjһош әз 𝔥әмәлтγ визори. 

 

Бићγрмәти фантан зәри ә 𝔥әсму, 

Тиролурәш човобjγрә тγнд дори. 

 

Зомон-бәндлγ пәшму нибу әз бәхтһо, 

Бибәхшлγрәш коми рәћγ һомори? 

 

Нәгγлһорә әзбәр сохдҝә китоблу, 

Әз ләг-ләги чунәо\рә ки вәнори? 

 

Имисалиш сәгγз бирәj ә хубһо, 

Чум вәкәjи ошкор мунди  әз пори. 

 

Нәсил-нәсил әз вә𝔥дәһоj ән Одом, 

Бәдмозолә киһо ә од вәнори? 

 

Бγтγн 𝔥γмγр ә синәjγ ҝәшдиҝәш, 

𝔥әзизмәндә гәjгу бошҝу ә хори. 

 

Сәр расарә вәпучундә ә гуг дор, 

Ә горинә суj ниjо дγ ҹәсд вори. 

 

Ә руj Әлдар дγдγ мәсох jә ҝофәш, 

Чγн тγнирәш амбар бәрди ворвори. 
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          Әри чорә 

 
Боҹоругә әз дәс мәди ә тәнҝи, 

Зиндәҝуни әри һәр кор ә ҹәнҝи. 

 

Биодлγрә ҝәрәк нибу обур, 𝔥ор 

Хγрдә кориш әри чуму нәһәнҝи. 

 

Ә нәкуми ә бод мәjил әћволә. 

Дәгдәгәрәш зомонәлγ ә шән ҝи. 

 

Зил-бәмлγни овозә сәс ошугһо, 

Гәлхәндирәш әз ҝовләjи Вәтән ҝи. 

 

Сәдиг буһо, ҹиҝә нидγ мәћтәлә, 

Хушә нәфсә әри ники һә тән ҝи. 

 

Пишоҝири нитаj ҝγрдә шоһворә, 

Динҹә 𝔥әсму ә ҝовләjи jә мәнҝи. 

 

Әз чәшмиши минәт мәмун ә хуткор, 

Әз пәнҹәjγ ә дурр рафда, jәхән ҝи. 

 

Боворимә имид мәбәст ә әгjор, 

Ә поj хγшдәш чоләлγни рγхшәнҝи. 

 

ћәлолирә вәҝирлγ хоj – ХУДОлу, 

ћәримиһо ә бим иштоһ – пәләнҝи. 

 

Әз ширини мәсләћәтһо, ҹон Әлдар, 

Телефониш әри чорә ә зәнҝи. 
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     Мозолмәндә хушбәхти 
 

Υшγгмәндә руз ҝәрәки, чи сифрорә 

әри норәш, 

ћәлолмәндә нун биjо бу, гәрд Сифирә 

әри дорәш. 

 

Ә зир поjһо ниjо вошши бәрәкәтһоj 

ән ХУДОрә, 

Руз-бәрузлу тәлћлγ миjни дә𝔥әм-мәнди 

шәриһорәш. 

 

Әз дγл, әз ҹун биjо дори ћγрмәт 

бәбә нән дәдәjә, 

Ә нум дγшмә лоjиг биjил гәләт буһо 

хәриһорәш. 

 

Мγшкγллγjә кор бәдирә гисмәт мәхоj, 

әз товнәj бәћс, 

Јә әнҝγшдлуг ҝуҹ ҝулләjи кγшдәниһо 

нәриһорәш. 

 

𝔥әнҝәлγjә ҹәфоj нәри кәм ниjо бу, ә 

рәћ сәфо, 

Ә гәд нәрдиш сγрхлγ мәдор гуморлγjә 

зәриһорәш. 
 

Әз хушбәхти пар ни зәнγ, ә әшг хоин 

буһо бәндә, 

Ә сәрбәһәм зутә биjор, ә дγл Әлдар 

дәриһорәш! 
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Азәрбајҹан дилиндә 

2 ҹәрҝәлиләр 

5047 

Вә’дәсини аздырар, 

Гәм һөкмүнү јаздырар. 

5048 

Ҝүнәш тәки алышан, 

Нә из гојар, нә нишан. 

5049 

Зәрҝәр кими чалышар, 

Сәадәтә алышар. 

5050 

Һәгигәти дананда, 

Гызарарсан бир анда. 

5051 

Һөрмәт етсән атана, 

Арзун галмаз һачана. 

5052 

Дүз дејәндә сөзүнү, 

Бәрәлдмәзләр ҝөзүнү. 

5053 

Кишилиίин итирсән, 

Өмрүнү дә битир сән. 

5054 

Дән дүшәндә сачына, 

Һүрмәт артар таҹына. 

5055 

Шүһрәтини тапанда, 

Ағыр чәкәр гапан да. 
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5056 

Далғаларын гојнунда 

Су дајанмаз бојнунда. 

5057 

Јол олса да гаранлыг, 

Ҹани сусмаз бир анлыг. 

5058 

Вәтәнбәндли ҹарчылар, 

Јад әлиндән сарсылар. 

5059 

Фајда јохса ҹәһдиндә, 

Хејри олмаз әһдин дә. 

5060 

Дағ ашса да биҹлијин, 

Гәдрини бил динҹлијин. 

5061 

Инанмырса ел һәлә, 

Јурда салма вәлвәлә. 

5062 

Зәрәр вериб чохуна, 

Һарам гатма јухуна. 

5063 

Чатсан дәвләт, вара да, 

Гудузлашма арада. 

5064 

Пис оларса нијјәтин, 

Һечә енәр гијмәтин. 

5065 

Асланларын пәнҹәсиндә 

Һүнәр олмаз әнҝәсиндә. 
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5066 

Јалгыз фәгир олсан әҝәр, 

Һәсрәтини кимләр чәкәр? 

5067 

Һәјаҹандан гопан фәрјад, 

Виҹданы да едәр бәрбад. 

5068 

Гүрбәт сајсан Вәтәнини, 

Әридәрсән бәдәнини. 

5069 

Достлуг сәси ҝәлсә һардан, 

Аҹизлијин чыхар дардан. 

5070 

Гәлбин долса сәхавәтлә, 

Ҝүнүн кечмәз гәбаһәтлә. 

5071 

Хош арзулу диләјиндә, 

Јер тутмасын ҝилејин дә. 

5072 

Гызыл тахсан белинә дә, 

Уғур дилә елинә дә. 

5073 

Чырпан гәлбин шән дујғусу, 

Ола билмәз шәр гурғусу. 

5074 

Горхунҹ әмәл – нијәтиндән, 

Ар сызылар гијрәтиндән. 

5075 

Көк үстүндән гопарса от, 

Тез гурудар ҝүнәшли од. 
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5076 

Күмәјини данан заман 

Виҹдан сәндән күсәр јаман. 

5077 

Еришинлә наз еләсән, 

Ҝәрәк сајы аз едәсән. 

5078 

Ифтихарла данышанда, 

Ҹуша ҝәләр чалышан да. 

5079 

Ҝүнаһыны дујан ҹаван, 

Чөрәјини јемәз јаван. 

5080 

Үшүмәсән гарлы дағда, 

Јада дүшмәз һеч отаг да. 

5081 

Гәриб олсан бир өлкәдә, 

Үҝәј галар һәр өзҝә дә. 

5082 

Севинҹиндән ҹошуб-ашан, 

Нә јад тапар, нә долашан. 

5083 

Мәнлијинин гәдрин билән, 

Башгасына демәз: - Дилән. 

5084 

Гышын оғлан чағында да, 

Изин галсын бағында да. 

5085 

Ким ки, һагга гоју газар, 

Јүксәлдији јолу азар. 
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5086 

Үмидинә инананлар, 

Аллаһыны һәр ан анлар. 

5087 

Сәс-сәмирсиз кечсә анын, 

Гаралмаз да һеч вахт ганын. 

5088 

Кәлмәләрин јохса дады, 

Дашыјарсан гуру ады. 

5089 

Ајаглашсан заман илә, 

Өјүнмәзсән саман илә. 

5090 

Дәләдузлуг едән инсан, 

Хошбәхтлијә тапмаз имкан. 

5091 

Гаранлыгын аләминдә, 

Кор бәхти вар алимин дә. 

5092 

Дәрдә дүчар олан иши, 

Бада вермәз ганан киши. 

5093 

Алгышлара архаланан, 

Чох сајмасын өзүн данан. 

5094 

Әҹдәр олан ҝәзсә елсиз, 

Бүкүләрәк галар белсиз. 

5095 

Пијадалы олса дөвран, 

Јенә халгла бирҝә ҹөвран. 
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5096 

Көнүл версә севҝили јар, 

Сәнин дә өз ҝүлүн олар. 

5097 

Үрәјиндән нә вахт силәр, 

Өзҝәнин дә ола биләр. 

5098 

Ел уғрунда дағ ашарсан, 

Үрәкләрдә пак јашарсан! 

5099 

Ағласан да бир көрпә тәк, 

Даш-гаш илә долмаз әтәк. 

5100 

Ҝөз јашыны силә-силә, 

Ҝүн ҝөрмәзләр ҝилә-ҝилә. 

5101 

Јашын аздыр, ја да чохдур, 

Мәһәббәтчүн дәхли јохдур. 

5102 

Нә заман ки, гәлбин шаддыр, 

Гәм-гүссә дә сәнә јаддыр. 

5103 

Мәһәббәти парчалајан, 

Хошбәхтлији олар јалан! 

5104 

Ешгдә сафлыг јохса даһа, 

Ајры ҝөзлә бах сабаһа. 

5105 

Фәрги јохдур, нәр бојун вар, 

Ҝүнәши дә ким сојудар? 
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5106 

Ај ишығы олан јердә, 

Јолу азан дүшмәз дәрдә. 

5107 

Һөкм  верилсә әдаләтли, 

Мәһв олунар хәјанәтли. 

5108 

Гышын сојуг күләјиндә, 

Даға дөнсүн күрәјин дә! 

5109 

Интизары чәкмәјәндә, 

Мејвә дәрәр әкмәјән дә. 

5110 

Чүрүкдүрсә нијјәтин дә, 

Сафлыг галмаз чиҝ әтиндә. 

5111 

Һансы ишдә әјри чохдур, 

Тәләссән дә хејри јохдур. 

5112 

Уҹа олсан бахышларда, 

Јер титрәдәр алгышлар да. 

5113 

Әјриликлә јохса аран, 

Һалаллыгла кечәр һәр ан. 

5114 

Ҝүнәш ҝүндә доған заман, 

Ҝүлүстанә енмәз хәзан. 

5115 

Мәһәббәтә гыјмајанда, 

Һеч изи дә галмаз ҹанда. 
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5116 

Вермәк үчүн имтаһан 

Танрыја нә анд-аман? 

5117 

Дујуб чәмән әтрини, 

Аләм биләр гәдрини. 

5118 

Тәгатини итирсән, 

Алданма ки, бир ширсән! 

5119 

Гара бәхтдән күсәндә, 

Достлар ҝәзмәз күчәндә. 

5120 

Гәлбин сафса дим-дуру, 

Ҝөзүнүн артар нуру. 

5121 

Јандан үтән јолдашы, 

Әршә чәкәр ҝөз јашы 

5122 

Ҝилавартәк әсәндә, 

Һүркәр чөрәк кәсән дә. 

5123 

Дәјән олса гәлбинә, 

Пәләнҝ кими ҝәл синә. 

5124 

Гәлби вуран сирдаша, 

Дәрсини вер бирбаша. 

5125 

Һәр пајызда ағаҹлар, 

Јарпагларчүн јас сахлар! 
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5126 

Ҝениш сәма өнүндә, 

Бир дүнјасан өзүн дә. 

5127 

Јај ҝәләндә јурдуна, 

Исинәрсән одуна. 

5128 

Дүнјасына бағланан, 

Һәм шән олар, һәм ганан. 

5129 

Өз-өзүнү алдадан, 

Шүбһә етмәз далдадан. 

5130 

Ешгдән алыб ағрыны, 

Ган еләмә бағрыны. 

5131 

Ҝүләр үзлү ҝөзәлләр, 

Мин бахыша дөзәрләр. 

5132 

Һәјат олан нәфәсдә, 

Дар ҝөрүнмәз гәфәс дә. 

5133 

Лә’л-ҹәваһир анында, 

Аләм олар јанында. 

5134 

Сары симдә чалдырыб, 

Өлмүшү ким галдырыб? 

5135 

Од јағдырсан үстүнә, 

Чатан олмаз түстүнә. 
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5136 

Тој-бүсатлы кечсә ҝүн, 

Нә фикирләш, нә дүшүн. 

5137 

Шәрлидирсә валлаһын, 

Сакит олмаз Аллаһын. 

5138 

Ҝүвәнмәсән өзүнә, 

Бел бағлама сөзүнә. 

5139 

Дән дүшсә дә башына, 

Тәслим олма јашына. 

5140 

Тγстү кими чәкилән, 

Башына да чәкәр дән. 

5141 

Һәрчәнд үрәк сыхылмаз, 

Һәр бүдрәјән јыхылмаз. 

5142 

Гатмагарыш сөзләрдән, 

Сел дә ахар ҝөзләрдән. 

5143 

Ҹан сағлыгы аханда, 

Ағлар мин шәр јахан да. 

5144 

Олмаг үҹүн бәхтијар, 

Паклығын да ҹәһти вар. 

5145 

Шүкүр етсән Аллаһа, 

Һаггы данма бир даһа. 
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5146 

Мүгәддәс јерләри дагытса дүшмән, 

Аллаһын зәһминдән олар үшүтмән. 

5147 

Зәфәр бајраглары далгалананда, 

Өзүнү нәр сајар ловгаланан да. 

5148 

Аллаһын һүзуру нур сачан заман, 

Үлвилик паклыгдан сөз ачар һәр ан. 

5149 

Севинҹи ҝеријә гајтармаг үчүн, 

Садиглик әбәди олмалы бүтүн. 

5150 

Милләтин һалына олмасан дајаг, 

Ҹәннәтин наминә атмазсан ајаг. 

5151 

Һәјат китабындан силинсә адын, 

Тој-бајрам кечирдәр пахыллы јадын. 

5152 

Гәзәбләр јагдырсан дүшмән үстүнә, 

Нәсилләр ҝүл-чичәк сәрәр бүстүнә. 

5153 

Аталыг етмәсә евлада һәр ан, 

Гајгысыз гоҹа тәк күчәр дүнјадан. 

5154 

Нә заман ешгинин оду сөнәҹәк, 

Хәјаллар күмүрлү күлә дөнәҹәк. 

5155 

Јолунда бајрагдар олмасан јарын, 

Архада төкүләр абырын, арын. 
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5156 

Гөнчәләр ичмәсә шеһи сәһәрләр, 

Арылар «атларын» бәјәм јәһәрләр? 

5157 

Севҝисиз јашамаг мүмкүнсә әҝәр, 

Мәҹнун һеч мәзара дүшәрди мәҝәр? 

5158 

Јарыны аздырмаг олса адәти, 

Әбәди итирәр саф мәһәббәти. 

5159 

Гурана әл басыб, ашсан һәддини, 

Руһундан сорарлар андын әһдини. 

5160 

Билсәјдин һәјатда нәдир сәадәт, 

Күсүб-барышмағы етмәздин адәт. 

5161 

Мин ҹүрә тә’рифлә хош ҝәләндә јаз, 

Пајыз, гыш һәм дә јај јасдан ајрылмаз. 

5162 

Үмидин јохдурса тулланмағына, 

Виҹданын тој тутмаз јубанмағына. 

5163 

Көлҝә тәк һәр заман изләсән јары, 

Гысғанҹлыг ҹәлб едәр мәзара сары. 

5164 

Нә вахт ки, ҝәнҹлијин архада галыр, 

Јашын чохаланда сач да ағарыр. 

5165 

Әлиндән јахшылыг ҝәлмирсә, сөз јох, 

Пислији баҹарсан, ҝөзүн олмаз тох. 
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5166 

Севҝилин нә вәхт ки, вәфасыз чыхар, 

Севирәм дејәрәк, евин дә јыхар. 

5167 

Ҝөзәллик әтрини верән чәмәндә, 

Зөвгүнү охшадар јолдан кечән дә. 

5168 

Севдасы олмајан јазлы баһарда, 

Тәбиәт өзү дә гәм јејәр дарда. 

5169 

Бир ҝөзәл сүфрәни ачанда јарын, 

Дуз-чөрәк андына әбәди сарын. 

5170 

Йаз фәсли, новбәли, ҝирсә ојуна, 

Ајы тәк – бузлу ғар чәтин ојана. 

5171 

Арада аҹылы олса да һиҹран, 

Аллаһа инамын солмасын һеч ан. 

5172 

Будағтәк ајрылса анадан өвлад, 

Гајғылы фикирләр гопармаз фәрјад. 

5173 

Гарлы гыш зәрбинә таб тутан дағлар, 

Исти јај ҝүнүндә ушаг тәк ағлар. 

5174 

Өзҝәни севмәсә көнлүн әбәди, 

Нүмајиш едәрсән пак мәһәббәти. 

5175 

Гәлбиндә өзүнә инам олмаса, 

Хәјаллы арзун да батаҹаг јаса. 
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5176 

Тәбии ифаләр ҝөзәлик версә, 

Аләм һејран галар белә бир дәрсә. 

5177 

Учуруб дағытсан гәлб сарајыны, 

Гулагын јашадар зәрб һарајыны. 

5178 

Һәкимлик рәмзисә ағ рәнҝли халат, 

Сағламлыг наминә раһатлыг јарат. 

5179 

Јағышлы булутлар вермәсә ара, 

Ҝүнәш дә ај кими ҝејинәр гара. 

5180 

Ушаглыг гапысын ачмасан әҝәр, 

Гоҹалмыш анана кимләр баш чәкәр? 

5181 

Өлүмүн чарәси олмајан јердә, 

Өзүнү һисс етмә ајлы ҝөјләрдә. 

5182 

Өзҝәнин јарына ҝөз тикән заман, 

Бир башлы олмағы унутма һеч ан. 

5183 

Бир мәлһәм ағаҹы әкмәјән јердә, 

Учмағын әбәсдир сонсуз ҝөјләрдә. 

5184 

Өзүнә јазығын ҝәлмирсә әҝәр, 

Өзҝә дә әлиндән мин бәла чәкәр. 

5185 

Унуда билмирсә олуб кечәни, 

Зинданлы кечирәр һәр бир ҝеҹәни. 
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5186 

Ҝүнаһсыз бәндәни чәкәндә дара, 

Аллаһ да ҝүнүнү едәҹәк гара. 

5187 

Достун күрәјини нә вәхт ки дәләр, 

Кәсдији чөрәк дә ҝөзүндән ҝәләр. 

5188 

Һәрчәнд ки, һөрмәтин көкү кәсилмәз, 

Һеч кәси өзүнә ҝүлдүрә билмәз. 

5189 

Сүр’әтли хәбәри чатдырмаг үчүн, 

Атлары вахтында дәјиш бүтүн ҝүн. 

5190 

Аздырмаг истәсән һаггын јолуну, 

Ҝөкүндән јыхарсан ҝүллү колуну. 

5191 

Ҝүлдүрә билмәсән халгын үзүнү, 

Јарымчыг кәсәрләр азғын сөзүнү. 

5192 

Нә гәдәр ҹәһд едиб јарла ҝөрүшмәз, 

Көнлүнү вермәсә ода да дүшмәз. 

5193 

Сүзҝәҹдән кечириб гараны, ағы, 

Тәпәдән дырнаға сүзмә гонағы. 

5194 

Һагг јолунда бәнд олмасан елинә, 

Шаһдағ јүкү хәтәр етәр белинә. 

5195 

Нә су вердин, нә дуз вердин, нә чөрәк, 

Сары симә тохунмағын нә ҝәрәк? 
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5196 

Ҝеҹәни ҝүндүзә гатмаса инсан, 

Тәмбәллик гәмини удаҹаг һәр ан. 

5197 

Дүнјаны дујмасан ҝәнҹлик јашындан, 

Пешманлыг түстүсү чыхар башындан. 

5198 

Ушаг тәк ҝүвәнсән ширин сөзләрә, 

Гоҹалыг һәсрәти чөкәр ҝөзләрә. 

5199 

Јер илә сүрүнсә әҝәр гаш-габағ, 

Сачлара дән дүшүб, олаҹаг дүм ағ. 

5200 

Јар илә долансан бағчаны, бағы, 

Шам тәки әријәр гәлбинин дағы. 

5201 

Һәсрәтин одуна јанмаса үрәк, 

Зәһәрдән бәд олар једијин чөрәк. 

5202 

Көксүнә сыхсан да даш гәлбли јары, 

Хошбәхтлик үз тутмаз евинә сары. 

5203 

Ширинли, әзизли хатирәләри, 

Унуда билмәјән, дөнмәз дә ҝери. 

5204 

Хумар бахышлара вермәкчүн гијмәт, 

Дүнјаны вары да бәс етмәз, елбәт. 

5205 

Мәрҹандан, ләлдән дә артыгса јарын, 

Гәлбиндә әбәди јашар баһарын. 
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5206 

Гајғы ҝөстәрмәсән гоҹа анана, 

Пәрванә олмазсан шам тәк јанана. 

5207 

Аҹлығын фикрини чәкәндә инсан, 

Өлмәзлик наминә тапылыр имкан. 

5208 

Сағламлыг јухусу гопарса фәрјад, 

Ҝүнәшлә ојаныб, ај чыханда јат. 

5209 

Бармағын габарлы олмамаг үчүн, 

Тәпәдән дырнаға бејинлә дүшүн. 

5210 

Инсаны дәриндән дәрк етмәк үчүн, 

Бир мә'на кәсб етмәз түстүлү түтүн. 

5211 

Нә гәдәр тапса да ҹанына имкан, 

Бу сонсуз дүнјада – сонлудур инсан. 

5212 

Нәфсин иштаһаны хәрҹләсән дә аз, 

Пас атмыш дәмирдән үз чәкмәк олмаз. 

5213 

Хәлбири өртсә дә гызылла алмаз, 

Иштаһла јығдыгын судан из галмаз. 

5214 

Дүшмәни ҝөзүнлә ҝөрмәсән дә сән, 

Тәдбирдән јајынсан, демәзләр әһсән. 

5215 

Камандан атылан зәһәрли ох тәк, 

Һәр сөзүн бир үрәк јармасын ҝәрәк. 
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5216 

Јарынын ешгијлә ким алса нәфәс, 

Зиндан да ҝөзүндә ҝөрүнмәз гәфәс. 

5217 

Чөрәји газансан әјриликлә сән, 

Гәлбиндә јурд салмаз нә шадлыг, нә шән. 

5218 

Үрәји пахыллы һәр бәд нәзәрдән, 

Сиррини данмағы унутма һәрдән. 

5219 

Әлиндән ҝәлдији мәһарәт илә, 

Едән јахшылығы ҝәтирмә дилә. 

5220 

Јарын әлә салыб чох едәрсә лағ, 

Тәпә дә ҝөзүндә ҝөрүнәҹәк дағ. 

5221 

Гарлы зирвәләри чох олан дағлар, 

Исти јај ҝүнүндә көрпә тәк ағлар. 

5223 

Гарышыг олса да зәманә һәрдән, 

Чалыш ки, сачына тез дүшмәсин дән. 

5224 

Үзүнү дөндәрсә варланан сирдаш, 

Башыны јармаға ахтарма бир даш. 

5225 

Гәлбини сыхса да ајрылыг дәрди, 

Јашамаг нијјәти ҝөјләр гәдәрди. 

5226 

Мин ҹүрә јахшылыг бар верән јердә, 

Һөрмәт саһибини салмазлар дәрдә. 
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5227 

Гәлбинә изтираб доларса әҝәр, 

Гара бәхт, үрәјә мин дағма чәкәр. 

5228 

Ағзыны ачандан аҹыса сөзү, 

Сөһбәт мејданында тәк галар өзү. 

5229 

Дәрд, бәла гонарса ҝүләр үзүнә, 

Вар-дөвләт нур вермәз сипәр ҝөзүнә. 

5230 

Сары сим төкәндә ҝөз јашларыны, 

Ҝөзләр дә охшадар баш дашларыны. 

5231 

Алышыб јанмагла иш битсә әҝәр, 

Дүбарә дүнјаја сәни ким чәкәр? 

5232 

Нәрбәндли олса да јолуну азан, 

Шаһдағы тәрпәтмәк дејилдир асан. 

5233 

Јемәкдән-ичмәкдән дојмурса гарын, 

Иштаһын уҹунҹан әринәр арын. 

5234 

Бөјүклүк – кичиклик олмајан јердә, 

Тәбиәт өзү дә дүшәҹәк дәрдә. 

5235 

Чәкиси јүнҝүллү оларса сөзүн, 

Елин иштаһындан су ичмәз ҝөзүн. 

5236 

Илғары, вәфасы ҝөзәл олмајан, 

Сәма тәк нурланмаз, ҝүн чыхан заман. 
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5237 

Көнүл хошлугуну даим јарадан, 

Гырылмыш ганадла учмаз арадан. 

5238 

Мави үфүг кими өндә олса јар, 

Бу дүнја ҝөзүнә ҝөрүнмәз дә дар. 

5239 

Раһат јатмаг үчүн динҹли гәбирдә, 

Өзҝә гапысына даш атма бир дә. 

5240 

Ҝөз јашы севинҹдән нә вәхт ки долар, 

Севдаја дүшән дә бәхтәвәр олар. 

5241 

Гәлбини дидәрсә јар хатирәси, 

Дүнјаны санмазсан – арха күрәси. 

5242 

Ҝөј ҝөзүнә сијаһ сүрмә вуранда, 

Гәлб јандырар, үз-бәүзә дуран да. 

5243 

Гәриб елдән хош дөнәрсә гојнуна, 

Голларыны кип бағлајар бојнуна. 

5244 

Гәлбини јандыра билмәсә јарын, 

Ешгини аләмә јајмасын ҹарын. 

5245 

Хәбәрин јохдурса севимли јардан, 

Бир даһа сөз салма абырдан, ардан. 

5246 

Саф ешгин дәјәрсә гара дашлара, 

Ҝөзүн дә батаҹаг ганлы јашлара. 
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5247 

Аллаһын јолујла ҝетмәсә инсан, 

Бәхтәвәр олмага тапылмаз имкан. 

5248 

Хәјалын ҝәзсә дә бүтүн аләми, 

Ҝөзүндә ҹанланмаз ҝерчәклик дәми. 

5249 

Ҝөјләрдә ҝөрмәсән нә думан, нә чән, 

Гураглыг сачлары ағардар дән-дән. 

5250 

Ҹәннәтә билити алсан да баһа, 

Ишыглы дүнјаја ҝәлмәзсән даһа. 

5251 

Тәзәҹә көрпәләр доғулан заман, 

Өлүмүн вахты да верилир бу ан. 

5252 

Тәбиәт гојнуну тушлајанда гар, 

Миллјон ҹығырларда бүдрәјән дә вар. 

5253 

Бир аз тәбәссүмү бағышласа јар, 

Сәадәт јағыш тәк үстүнә јағар. 

5254 

Үмиди бағлајыб ајлыг сәләмә, 

Нәфсини һарама пајлыг еләмә. 

5255 

Ган төкән әлини ҝөрмүрсә ҝөзүн, 

Мәһкәмә ҝүнүндә лаг олар сөзүн. 

5256 

Кечдијин јолларда галмаса изин, 

Ијнә-ләгәбини ҝөтүрәр бизин. 
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5257 

Үрәјин саф тәмиз олмазса, валлаһ, 

Хејирхаһ әлини узатмаз Аллаһ. 

5258 

Јохсула, фәгирә рәһм едән бәндә, 

Аллаһын истисин дојар бәдәндә. 

5259 

Аллаһа һәмд етсә нур бахышлар да, 

Торпағы суварар ҝур јағышлар да. 

5260 

Јаланчы додаглар оларса сәндә, 

Абырдан дүшәрсән јери ҝәләндә. 

5261 

Фитнәкар дилләрлә өјүнсә милләт, 

Дизләри чөкдүрәр арамсыз зилләт. 

5262 

Хәзан јарпағы тәк саралыб солан, 

Һеч демәз өзүнә: « Бир аз да долан.» 

5263 

Гајдаја салмамыш һеч бир ишини, 

Ҝәрәк итирмәсин дүз јеришини. 

5264 

« Лә'нәтә ҝәләсән», - дејирсә һәр кәс, 

Тәхтдә әјләшмәјин дејилми әбәс? 

5265 

Ел јолунда даша дөнсә үрәјин, 

Сел ҝүҹүнә мә'руз галар күрәјин. 

5266 

Өмрүнүн мүлкүнү өртсә туфан, гар, 

Әбәди һөкм едәр аҹы рузиҝар. 
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5267 

Дивары тутараг јеријән инсан, 

Хәјјамын мејиндән тапармы имкан? 

5268 

Арзулар чичәк тәк соларса әҝәр, 

Гәбирдән әлавә чарә вар мәҝәр? 

5269 

Гәлбини сөз илә бөлсәләр ики, 

Ачыла билмәзсән бир гөнчә тәки. 

5270 

Молланы боғараг өз әлләринлә, 

Аллаһа саташма әмәлләринлә. 

5271 

Халг үчүн бәнзәсән пуч олан гоза, 

Аллаһ да чевирәр соврулан тоза. 

5272 

Ҝөрдүјүн ишләрдә јохдурса саваб, 

Етдијин зүлмләрә тапылар ҹаваб. 

5273 

Оддан тапмаса да гар әлаҹыны, 

Бағбан балталамаз нар ағаҹыны. 

5274 

Дүнјанын ҝәрдиши олса да бәлли, 

Өлүмү бүдрәтмәз чарәнин һәлли. 

5275 

Зәһәрин дадыны версә ширин бал, 

Мум тәки әридәр инсаны хәјал. 

5276 

Бир евин хәтасы оларса – ата, 

Чәтин ки, бир даһа раһат да јата. 
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5277 

Мешәни јандыран бир алов кими, 

«Сеҝаһ»да күл етмә һәр сары сими. 

5278 

Әзијјәт чәкәрсә бәлалы башын, 

Һесаба алынмаз нечәдир јашын. 

5279 

Чәјирткәләр Рәбб әмринә тапыб дил, 

Торпагларда гајнашарлар ил-бәил. 

5280 

Доғма јувасыны гурмаса бир гуш, 

Бала чыхартмагы санмасын удуш. 

5281 

Гәлбини алова, ода јаханда, 

Күлүндән рәнҝ алар, јашы ахан да. 

5282 

Товрат китабынын варагларында, 

Гануна баш әјир јарагларын да. 

5283 

Гајғына галмаса севдијин ниҝар, 

Ҝәләҹәк ҝүнләрчүн мин ҹүр бәлан вар. 

5284 

Йоргана бәнзәдиб кәфән ағы да, 

Сон мәнзил ҝәтирәр раһатлығы да. 

5285 

Аҹизлик ҝөстәрсән сәрт тәбиәтә, 

Тез дә говушарсан әбәдијјәтә. 

5286 

Кимләр ки, торпаға мин әзаб верәр, 

Ҝүл әкиб, јеринә тиканлар дәрәр. 
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5287 

Севинҹин аҹысы ашса гәдәрин, 

Јумулу ҝөзләрин атма кәдәрин. 

5288 

Тәбиәт неҹә ки, тәравәтлидир, 

Бәшәрин өзү дә мәһәббәтлидир. 

5289 

Ҝүнәшин ишығы версә да аман, 

Кор олан јолуну азар һәр заман. 

5290 

Варлығынла севирсәнсә јарыны, 

Әбәди дә сахлајарсан арыны. 

5291 

Шүһрәтин нәғмә тәк ҝәзсә елләри, 

Адын да олаҹаг дилләр әзбәри. 

5292 

Танрына ибадәт етмәсән әҝәр, 

Дүнјаја мәһәббәт артармы мәҝәр? 

5293 

Дүнјасыны дәјишәндә бир баһар, 

Сон нәфәсдә Аллаһына јалварар. 

5294 

Нә вахт ки, аҹылы ҝөз јашы ахмыр, 

Мәһәббәт – севәнин јашына бахмыр. 

5295 

Зөвг алмаг пешәси јохдурса сәндә, 

Гәриб ҝөрүнәҹәк догма Вәтән дә. 

5296 

Хәјала даланда гәмдән, кәдәрдән, 

Көрпә ушаг тәки көврәлмә һәрдән. 
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5296 

Үрәкләр севинҹлә нә вахт ки долмаз, 

Ишыгсыз сабаһын фајдасы олмаз. 

5297 

Даш гәлбли инсанлар чыхса гаршына, 

Јенә дә һарамлыг гатма аршына. 

5298 

Һәсрәтин одунда јанарса ҹанын, 

Интизар ичиндә кечәр һәр анын. 

5299 

Мугамын сеһрини дојарса инсан, 

Јашамаг зөвгүнә тапаҹаг имкан. 

5300 

Лә'лли – ҹәваһирли кечәрсә ҝүнләр, 

Памбыг тәк јумшалар полад дөјүнләр. 

5301 

Бағчада ачылмыш бир гызыл ҝүл тәк, 

Пак ешгин наминә шәрәфдир өлмәк. 

5302 

Дәрдләрә дәрманлыг едәрсә сәфан, 

Һүрмәтә чатдырар чәкдијин ҹәфан. 

5303 

Нәғмәли додағлар гөнчә ачанда, 

Ҝүлләри охшадар әтир сачанда. 

5304 

Јарына көнлүнү вердијин андан, 

Һазыр ол, јолунда кечмәјә ҹандан. 

5305 

Имдадына јетишәндә садигин, 

Јарасына мәлһәм дилә ашигин. 
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5306 

Аваз кими јар көнлүнә доланда, 

Гүнчә ачар јарпаглары солан да. 

5307 

Севән јар нә вахт ки, аҹылы ҝүлмәз, 

Үрәк јашајырса,  диләк дә өлмәз. 

5308 

Мин бир ҹәфасына дөзәндә јарын, 

Шам тәк әримәсин һеч заман арын. 

5309 

Әтрини ҝүлләрдән аланда јарын, 

Јолунда гурбан ол белә дијарын. 

5310 

Дүнјасыны дәјишсә дә һәр нәсил, 

Үнванына садиг галар һәр фәсил. 

5311 

Хаһинлик едәрсә сирдашларын да, 

Сәбрин мајәсидир ҝөз јашларын да. 

5312 

Әгл илә ҝөрүлсә һәр ишин сәнин, 

Дилинә дүшмәзсән јолдан кечәнин. 

5313 

Ајрылыг һалына дүшәрсә гәлбин, 

Ҝөзләр дә үрәк тәк ҝорүнәр гәмҝин. 

5314 

Ешгин нәгмәләри әритсә дашы, 

Инсаны сарсытмаз гоҹалыг јашы. 

5315 

Әјәр олмасајды ширин хәјаллар, 

Дүнја да ҝөзүмдә ҝөрүнәрди дар. 
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5316 

Достларын дүшмән тәк ејләсә рәфтар, 

Јенә дә һагсыза олма тәрәфдар. 

5317 

Ешгин атәшиндән јанмасан әҝәр, 

Хошбәхтлик кәлмәсин мисал ким чәкәр? 

5318 

Севҝини гәлбиндә ҝизли сахлајан, 

Ҝөјләр тәк јаш төкәр кечдикҹә заман. 

5319 

Нәзәрин дөнәрсә бир ахшам чағы, 

Көкүндән гырарсан бар верән таҹы. 

5320 

Хәстәјә дәрманса ала ҝөзләрин, 

Балдан ширин олсун ҝәрәк сөзләрин. 

5321 

Арзулар чыхарса ҝүн-бәҝүн јаддан, 

Көнүл ҹуша ҝәлмәз бир гуру аддан. 

5322 

Аллаһсыз алчага сатсан арыны, 

Виҹданын чүрүдәр шаһ дамарыны. 

5323 

Инҹијиб – күсмәји сансан сәадәт, 

Бир ҝүн барышмаға галмаз да тагәт. 

5324 

Көрпәҹә гузу тәк мәләсән дә сән, 

Әһдинә чатмазсан, јада јар десән. 

5325 

Гәлби охшамаса нәфәси јарын, 

Мејвәси јетишмиш будаға сарын. 
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5326 

Алчағын өнүндә баш әјинҹә сән, 

Ҝәрәк варлығындан һеј инҹијәсән. 

5327 

Сәбри-гәрарыны алса да јарын, 

Хәзана дөндәрмә ҝүллү баһарын. 

5328 

Әһдиндән дөнәрсә көнүл верән јар, 

Дилиндә сәсләнмәз нә абыр, нә ар. 

5329 

Тәбиәт гојнунда тутараг гәрар, 

Һәр булаг сујунун өз тәркиби вар. 

5330 

Јағышлы гасырға дешсә дә јери, 

Вә'дәли, сөзүндән чәкилмәз ҝери. 

5331 

Ҝеҹәләр јухусуз галарса инсан, 

Ҝүндүзләр ҹушмаға тапырмы имкан? 

5332 

Ҝәлинлә гајнана оларса јадлы, 

Һалал дуз-чөрәк дә ҝөрүнмәз дадлы. 

5333 

Јарыны ҝөрмәксә һәр ан адәтин, 

Үрәјин башында ҝәздир сурәтин. 

5334 

Өмрүн мә'насыны ешгиндән алан, 

Паклы мәһәббәтә сатмаз да јалан. 

5335 

Көмәјә кәлсә дә аҹы сијасәт, 

Пислијә һеч вәдә ејләмә адәт. 
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5336 

Гәлбинин евиндә шаһлыг едән јад, 

Гызыл сарајы да едәҹәк бәрбад. 

5337 

Гајалар гојнунда битән ҝүл олсан, 

Ҝөз јашын төкмәзләр, - нә вахт ки солсан. 

5338 

Шанындан аләмдә галмаса нишан, 

Адыны јашатмаз заман һеч бир ан. 

5339 

Вәфадар алышар, һөкм ејләјәрәк: 

Јар гәлби ешг илә дөјүнсүн ҝәрәк. 

5340 

Һәјатын баһары чичәкләнмәсә, 

Шүһрәтә чатмағы гојмазлар сәсә. 

5341 

Азадлыг шүары сәсләнмәјәндә, 

Иҝидләр јетишмәз һеч бир Вәтәндә. 

5342 

Ҝөз јашы ахытсан һәмишә дән-дән, 

Дүнјанын ән бәдбәхт оғлу да сәнсән. 

5343 

Гәриблиг чағыны саланда јада, 

Вәтәндән әзиз шеј вармы дүнјада? 

5344 

Ширин сөз јохдурса дилиндә сәнин, 

Одуна јанарсан һәр бир јетәнин. 

5345 

Улдузлу асиман оларса јарын, 

Ҝүнәш дә сајылар дәвләтин – варын. 
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5346 

Севдијин ел-оба ҝөрүнсә һејран, 

Хошбәхтлик нәфәсин чәкәрсән һәр ан. 

5347 

Ҝөз јашын, јағыш тәк, јағса да дән-дән, 

Севинҹи кәдәрлә гарышдырма сән. 

5348 

Севинҹин гәмини үтмәсә һәр ан, 

Гајғылар гәлбинә тутаҹаг диван. 

5349 

Ајрылыг шәрабы ичиртсә јарын, 

Хәзанә дөнәҹәк ҝүлшән баһарын. 

5350 

Бивәфа чыхарса әһдиндән дөнән, 

Ҝөзүндән нур вермәз чираг тәк сөнән. 

5351 

Арзулар үмидлә ҝәлмәсә дә тән, 

Јенә дә һәр шејдән јахшыдыр Вәтән. 

5352 

Тәбиәт тәсвири чатса нәзәрә, 

Торпағын сәфасы ҝетмәз һәдәрә. 

5353 

Јар ҝәлән јоллара дикилмәсә ҝөз, 

Ешгин сәфасындан әлини дә үз. 

5354 

Јарыны аҹыглы сүзәрсә бәндә, 

Пајыны алаҹаг имкан дүшәндә. 

5355 

Көнлүнү тутмаса мәһәббәт ешги, 

Бир фајда верәрми ағламаг мәшги? 
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5356 

Сачына дүшәрсә ағ рәнҝиндә дән, 

Ҝөзүн јашатмасын нә думан, нә чән. 

5357 

Фүрсәти әлиндән версә пәһливан, 

Силаһлы рәгибә тутармы диван? 

5358 

Аҹылы дујғулар нә вахт ки өлмәз, 

Әһдини позанлар инсафа ҝәлмәз. 

5359 

Дағларын башыны алса да думан, 

Јаған гар һалыны ејләмәз јаман. 

5360 

Аҹы-аҹы демәсә дә сөзүнү, 

Зәһлә ҝедәр туршуданда үзүнү. 

5361 

Халгын ҝөзү олмасајды тәрәзи, 

Динин данан унутмазды гәрәзи. 

5362 

Вар еләјән олмасајды иҝиди, 

Өз халгына бәсләмәзди үмиди. 

5363 

Һәгигәтә дөнмәсәјди ҝүманлар, 

Илдырымы чахмаз иди думанлар. 

5364 

Ҝүл бағында гонса да мин будага, 

Хәзан вахты дурна көчәр узага. 

5365 

Аҹылы сөзүндән ҝәлсәләр кәләк, 

Дилини ҝүнаһкар сајасан ҝәрәк. 
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5366 

Бүлбүл тәки охујанда севҝилин, 

Ҹәннәт олар һәр фәсилин, һәр илин. 

5367 

Пак зәһмәтә алышарса әлләрин, 

Дилләриндән дүшәрсәнми елләрин? 

5368 

Олуб кечәнләри саланда јада, 

Сабаһкы хош ҝүнү вермәзләр бада. 

5369 

Бу дүнја ҝөрүнсә ҝөзләринә дар, 

Атдыгын аддым да јолуну азар. 

5370 

Севинҹлә кечирсә һәр бир анын да, 

Күмүр тәк гаралмаз дамла ганын да. 

5371 

Ҝәнҹлијә хәјанәт етсә гоҹалыг, 

Торпага туш олар шанлы уҹалыг. 

5372 

Фүрсәти әлиндән версә ҹаванлыг, 

Һәм балсыз, һәм јағсыз кечәр јаванлыг. 

5373 

Нуруну итирсә гоҹа ҝөзләрин, 

Кимсәни ҝәтирмәз ҹоша сөзләрин. 

5374 

Һәгигәтә дөнмәјәндә арзулар, 

Виҹданын да кешијиндә ар дурар. 

5375 

Мәнлијин алчатса мүдрик бир инсан, 

Нурлу ҹаһаны да сајаҹаг зиндан. 
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5376 

Шаирлә бирликдә өләрсә ше’ри, 

Ҝәлән нәсилләр дә ҝөрмәзләр хејри. 

5377 

Ганыны зәли тәк сорарса јадын, 

Он киши өнүндә чәкилмәз адын. 

5378 

Ҹәбһәчи өлүмдән горхарса әҝәр, 

Гәрәзсиз ҝүллә дә башына дәјәр. 

5379 

Ишини бирбаша тутсан һәвәслә, 

Дағлары ашарсан ҹошгун нәфәслә. 

5380 

Ағры кәсилмәсә милјончу ҹанда, 

Ҝөзүндә гаралар ҝүнлү ҹаһан да. 

5381 

Елин шәнлијиндә һеч олса шанын, 

Бир өмрә бәс ејләр дәрди бир анын. 

5382 

Талејин гул олса дөнүк намәрдә, 

Гајалы дашлар да дөзмәз бу дәрдә. 

5383 

Јахшылыг ејләјиб, нә гәдәр лалсан, 

Бихәбәр нә билсин сафсан, һалалсан? 

5384 

Һәмдәм олсан гәлби сөнүк гадына, 

Рүсвајчылыг шан ҝәтирмәз адына. 

5385 

Әҹәлин ҝәлиши узанан заман, 

Ағрылар өлүмдән бәд олар һәр ан. 
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5386 

Суал верилсә дә дәриндән дәрин, 

Көлҝәлик ахтарма сәриндән сәрин. 

5387 

Алышыб јанмаса үрәјин шам тәк, 

Ешгин бәһәриндән долармы әтәк? 

5388 

Мәрд кими јарыны севмәјән адам, 

Намәрдтәк сөјләјәр: - Бәхтимә јадам! 

5389 

Аллаһын јолунда аддымлајанлар, 

Өлдүјү ҝүнү дә тој-бајрам анлар. 

5390 

Гәдрини билмәсән бу ҝүн әјәр сән, 

Сабаһкы өмрүн дә бојнун әјәрсән. 

5391 

Ҝүнаһда бармағын оларса әҝәр, 

Үрәјин мүсибәт бәласын чәкәр. 

5392 

Јаланын һөкмүндән анды ичәндә, 

Хәлбирдән кечирәр һаггы бичән дә. 

5393 

Ҝөзәлләр ҝөзәли олмајан һәр кәс, 

Зәкалы ағлын да сајмасын әбәс. 

5394 

Зәһмәтин сәрф олса јахшылыг үчүн, 

Халгына ҝүвәнәр сағламлыг ҝүҹүн. 

5395 

Үрәҝдән ҝәләни демирсә дилин, 

Самбаллы ҝүнләрлә фәхр етмәз илин. 
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5396 

Ҝеҹә-ҝүндүз шәнләнмәсә үрәјин, 

Шаһ дағы тәк вүғарланмаз күрәјин. 

5397 

Пәрванә тәк алышанда одларда, 

Ҝүлләр тәки јас сахлајар отлар да. 

5398 

Гәм чөкәрсә јанагына дилдарын, 

Һаг газанмаз нә абырын, нә арын. 

5399 

Инсанлардан ҝилејләнән ҝөјләр дә, 

Дәрдләрини јағышларла сөјләр дә. 

5400 

Анламагчүн ганад ачыр, шәр неҹә, 

Ҝүндүзүнү хәлбирдән сүз һәр ҝеҹә. 

5401 

Торпағын ҝүлләдән дешилсә бир ҝүн, 

Гејрәтин динҹлији гој етсин сүрҝүн. 

5402 

Әмәлиндән итҝин дүшсә ихтијар, 

Елин дә шанынла етмәз ифтихар. 

5403 

Ҹәннәтбәндли апармагчүн мәшгини, 

Ики гәлбә көрпү елә ешгини. 

5404 

Боллуҹа олмаса һаглы ҹүрәтин, 

Азалар сәрвәтин, донар шүһрәтин. 

5405 

Ҝөрән ҝөзә охшамаса булаглар, 

Хәзан дүшмүш чөл-чәмәнчүн ким ағлар? 
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5406 

Өз сеһри олмаса мугамын әҝәр, 

Бәјәм инсанлары ардынҹа чәкәр? 

5407 

Һиҹранын наләси ода дөнәндә, 

Ҝөзүнү ҝиләси исланар ҝүндә. 

5408 

Нәғмәләр өтмәсә башынын үстә, 

Гәлбинин оду да сөнәр аһәстә. 

5409 

Ҝөзләрин ҝүлмүрсә ҝөрәндә јары, 

Кор олмуш бағбан тәк дәрмәзсән бары. 

5410 

Ҝөрүшдә дујулса бүлбүлүн сәси, 

Дағлары ашаҹаг ешгин һәвәси. 

5411 

Үмидли хәјалын сејринә далсан, 

Динҹәлән дилинлә санма ки, лалсан. 

5412 

Гәлбини охшатса илкин мәһәббәт, 

Гәдрини билмәкдир вәзифән әлбәт. 

5413 

Башынын гарыјла өјүнән дағлар, 

Ҝүнәш алышанда ушаг тәк ағлар. 

5414 

Гүдрәтин әзмијлә ҹошмурса үрәҝ, 

Дадыны итирәр једијин чөрәк. 

5415 

Әлини киши тәк сыхмырса һәр кәс, 

Ҝүнүнү гаралдар саламлы һәр сәс. 
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5416 

Ҹисмини торпаглар уданда бир ҝүн, 

Руһун да дүнјадан олаҹаг сүрҝүн. 

5417 

Тумурҹуг тәк партлајарса үрәјин, 

Из итирәр дағлы олан күрәјин. 

5418 

Арзуларын ҝүл ачмаса баһарда, 

Ҝөзүн ҝүлмәз нә боранда, нә гарда. 

5419 

Гәриблик тәнһасы бүрүсә јары, 

Көнлүнү алмагы унутма бары. 

5420 

Мәлһәмли муғама шәр јахан заман, 

Ешгинә нур сәпмәз нә тар, нә каман. 

5421 

Гәлбләри ајырса пахыл – бәдҝүман, 

Үзләрдә јурд салар һәм чән, һәм думан. 

5422 

Оғул тәк дөзмәсән һәр чәтинлијә, 

Сәадәт говушмаз нәр мәтинлијә. 

5423 

Гызылдан, ҝүмүшдән налланса да ат, 

Јарарлы олмаса, газанмаз бир ад. 

5424 

Елчиләр үрәји дөндәрсә буза, 

Учмаг истәјәрсән аја, улдуза. 

5425 

Саф ешги дујмаса севҝили јарын, 

Хәзана дөнәҹәк јазлы баһарын. 
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5426 

Зәһәр кими аҹы олса чөрәҝ дә, 

Тумурҹуг тәк партлајаҹаг үрәҝ дә. 

5427 

Сәадәт, сорагсыз, сөнсә ил-бәил, 

Хошбәхтлик наминә чалынмаз тәбил. 

5428 

Дилиндән јағарса аҹылы сөзләр, 

Нуруну итирәр гәзәбли ҝөзләр. 

5429 

Милләтин ҝөзүндә уҹалмаг үчүн, 

Аләми дағытма гоҹалмаг үчүн. 

5430 

Севдијин јарына ҝәлмәјәндә тән, 

Шүбһәлү сүзәҹәк һәр јолдан кечән. 

5431 

Елиндән јохса да сәни бир сајан, 

Аллаһын јолунда јенә шамлы јан. 

5432 

Бол оларса гыз-ҝәлинин әдасы, 

Көнүл охшар тар-каманын сәдасы. 

5433 

Дар ҝүндә сајмаса әҝәр јар – јары, 

Бәјдән гоҹа олмаз, ҝәлиндән - гары. 

5434 

Чарәли бир сөзә оланда мөһтаҹ, 

Ҝөзүнә нур сәпмәз гызылбәндли таҹ. 

5435 

Ајрылыг гәлбинә версә ишҝәнҹә, 

Товратдан нәфәс ал һәр ҝүн, һәр ҝеҹә. 

 

 

                                   791 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5436 

Кечмиш һәјатыны саланда јада, 

Ҝәләҹәк өмрүнү вермәзсән бада. 

5437 

Өзүнә ҹәлб етсән ҝүн-бәҝүн ели, 

Сонуну охшатсын ҝәрәк әввәли. 

5438 

Ешгин ҝүлшәниндә солса чичәкләр, 

Саһибсиз ҝөрүнәр баллы пәтәкләр. 

5439 

Далғалар нәғмәли оларса әҝәр, 

Лај-лајын бешији сајылар Хәзәр. 

5440 

Үлви мәһәббәтдән үзүлсә әлин, 

Бәдбәхтлик ҝәтирәр һәм тој, һәм ҝәлин. 

5441 

Бағбанлыг етмәкдән әринсә арын, 

Бағындан дәрмәзсән ҹәфалы барын. 

5442 

Севинҹлә өмрүнү кечирсә үрәк, 

Нәфсин дә һәддини ашмасын ҝәрәк. 

5443 

Өтән илләрини аҹылајанлар, 

Бәрбад өмүр үчүн өзүнү данлар. 

5444 

Һилалы гашларын јарашыгындан, 

Нәғмәләр диләрсән саз ашыгындан. 

5445 

Вүсал ҝүнү јетишмәсә мејвә тәк, 

Дәрди-сәри ҝүндә артар бир әтәк. 

 

 

                         792 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5446 

Хәтринә дәјмәсән әҝәр һеч кәсин, 

Һамыја хош ҝәләр бәм олан сәсин. 

5447 

Гызылдан сүзүлсә бишмиш сөзләрин, 

Баш әјән шаһлары сүзәр ҝөзләрин. 

5448 

Бал јухулу олмајанда имканлар, 

Сағламлыгы фәтһ еләмәз инсанлар. 

5449 

Ҝөјләрдә шимшәкләр чахмаса әҝәр, 

Тәбиәт шамлары јандырар мәҝәр? 

5450 

Тәрбијә версәниз өвладыныза, 

Бир хәтәр јетирмәз өз адыныза. 

5451 

Ҝүлләрин гохусу ҝәлән чәмәндә, 

Ҹәннәтә алышар јолдан кечән дә. 

5452 

Хошбәхтлик наминә сөкүләрсә дан, 

Ширин јухусундан пак дурар инсан. 

5453 

Јасдыгын даш олса дағда, аранда, 

Чобаны охшадар ағрын алан да. 

5454 

Севҝилин ешгини күл едән заман, 

Шимшәкдән алышыб бир шам тәки јан. 

5455 

Севҝилин оларса ҝөзүн гарасы, 

Гәлбини сарсытмаз сөзүн јарасы. 

 

 

                               793 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5456 

Ашиги саралдыб бәдрәнҝ еләсән, 

Ҝәрәк барышыга өзүн ҝәләсән. 

5457 

Иштаһлы нәфсинә дөзмүрсә үрәк, 

Сағламлыг һәддини ашаҹаг чөрәк. 

5458 

Әтрини дујмагчүн баһарлы јазын, 

Нәрҝизли чәмәндә чалынсын сазын. 

5459 

Вуран гәлблә ејләмәсән имтаһан, 

Нечә сирри ҝизлин сахлар бу ҹаһан. 

5460 

Дүмаг сәтирләри олмаса јолун, 

Тәһлүкә төрәдәр сағын, һәм солун. 

5461 

Дағлар титрәсә дә зәрб һүнәриндән, 

Елләр јанылмасын гәлбин шәриндән. 

5462 

Кечдијин јоллардан гајытмаг үчүн, 

Һалалдан сүзүлсүн газанҹын бүтүн. 

5463 

Сәһрада су үчүн галанда мөһтаҹ, 

Гашлы үзүкдән дә тапылмаз әлаҹ. 

5464 

Гызыл кими сафлы олса “валлаһ”ын, 

Арзуна да тәкан верәр Аллаһын. 

5465 

Әһдинә дүз чыхса севиб-севилән, 

Севинҹдән ҝүлүмсәр ҝөз јашын силән. 

 

 

                               794 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5466 

Әбәди бағласа ҝөзүнү инсан, 

Раһат динҹлијә дә тапылар имкан. 

5467 

Данышыг тәрзини билмәјән ҝәдә, 

Сәррафлы әглә дә ҝәләҹәк һәдә. 

5468 

Истәсән сүфрәндә бол олсун чөрәк, 

Хоруз банлајанда дурасан ҝәрәк. 

5469 

Әтирли чөрәјә верәндә гијмәт, 

Бугдалы сүнбүлдән етмәзләр гијбәт. 

5470 

Чағырыш вахтында кимләр ки ҝәлмәз, 

Вәтәнә хиласкар чыха да билмәз. 

5471 

Абыра, һәјаја јарадыб имкан, 

Сөзүнү кәсәрли гој десин инсан. 

5472 

Сөзләри јағдырса автомат кими, 

Ҹавабы верилсин дипломат кими. 

5473 

Ешгин мәнасыны арашдыранда, 

Мәҹнунә гошулар гарышдыран да. 

5474 

Сиррини сирдаша вердијин заман, 

Сәсин титрәмәсин ҝәрәк бирҹә ан. 

5475 

Инсанлыг наминә өмүр сүрәндә, 

“Аллаһа мин шүкүр!” Дејәр ҝөрән дә. 

 

 

                               795 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5476 

Ҝүвәниб һарамлы вара-дәвләтә, 

Ҝүнәшли демәзләр - гара гүрбәтә. 

5477 

Һәрчәнд ки, башларда ағыл аз олар, 

Космосдан сөз салар нағылбазлылар. 

5478 

Үрәкдән ҝүлмәсә ҝәлинин үзү, 

Ајрылыг јолуну ахтарар ҝөзү. 

5479 

Гаранлыг пәрдәјә бүрүнсә ҝөз дә, 

Дилинә јол ачмаз бир кәлмә сөз дә. 

5480 

Һәгигәт гушу тәк ганад чаланда, 

Дилиндән чыхмасын ҝәрәк  јалан да. 

5481 

Үзүнә шах дурса сүдүнү әмән, 

Өвладлыг һәддиндән чыхаҹаг һәмән. 

5482 

Ағлыны итирсән бағры јаранда, 

Көлҝән тәк јашајар сөзлү- јаран да. 

5483 

Инсафа ҝәлмәсә гәлби јандыран, 

Ҝәрәк јубанмасын һаггы гандыран. 

5484 

Әр-арвад дидәрсә бири-бирини, 

Аләмә јајарлар евин сиррини. 

5485 

Илан тәк чаларса арвад әрини, 

Ҝәрәк о дүнјада тапсын јерини. 

 

 

                          796 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5486 

Һәр дамласы нә вахт гәлбин инҹидир, 

Инсанлыгдан чыхаран да ичҝидир. 

5487 

Һәрчәнд ки, гәдәһин тез-тез долаҹаг, 

Ағлыны алан да ичҝи олаҹаг. 

5488 

Шаир олмаса да хәстә сәрхошлар, 

Ичҝидән зөвг алан  - Хәјјама охшар. 

5489 

Һәсрәти әјәр ки, ганында ахмаз, 

Ичҝини тәрк едиб, сәрхоша бахмаз. 

5490 

Үрәјини ган еләсә дилбәрин, 

Хош ҝүнләрлә кечә билмәз илләрин. 

5491 

Севҝилин гәлбини саларса ода, 

Өзүнү гәриб дә сај бу дүнјада. 

5492 

Илк барын верәндә көрпә будағлар, 

Бағбан да севинҹдән көрпә тәк ағлар. 

5493 

Јухуна ҝирсә дә гәлби дөнмүш јар, 

Ешгиндән ҝөзләмәз нә абыр, нә ар. 

5494 

Өмрүн пајызыны унудан инсан, 

Сәрт гышдан чыхмага тапмаз да имкан. 

5495 

Дәрин күк салмаса көксүндә ешгин, 

Бәхтинә јол ачмаз ҝүндәлик мәшгин. 

 

 

                                 797 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5496 

Сәма видалашса ҝүнәшлә, ајла, 

Аләмә нур сәпмәз улдузлар сајла. 

5497 

Һәрчәнд ки, ешгинлә чајлар тәк ашмаз, 

Биилгар олана бәхт дә јарашмаз. 

5498 

Ҹисми ҹаван сахламајан гоҹалыг, 

Талејинә нәсиб етмәз уҹалыг. 

5499 

Һалал сүдү әмибдирсә анадан, 

Сачларына әл ҝәздирмәз һәр надан. 

5500 

Ҹәннәтдән јан кечсә көчәри јолун, 

Бәдләрлә долаҹаг сағын һәм солун. 

5501 

Сәадәт наминә өмүр сүрәндә, 

Ҝәрәк ибрәт алсын һәр бир ҝөрән дә. 

5502 

Һәр сөзүн, гылынҹ тәк, кәсмәсә ити, 

Арсызын абрыны алмазсан гәти. 

5503 

Һәр кәсин ки, өз-ҝөзүндә ар олмаз, 

Јерә, ҝөјә анд ичмәкдә јорулмаз. 

5504 

Ҝүвәнәрсә гәдир билән елинә, 

Бир дағы да шәлә бағлар белинә. 

5505 

Дағлардан уҹаса үрәјин сәнин, 

Торпаға кипләнмәз күрәјин сәнин. 

 

 

                              798 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5506 

Һалаллыг наминә дөјүнсә үрәк, 

Сүфрәндән әксилмәз нә дуз, нә чөрәк. 

5507 

Ел јанында сөз демәји баҹарсан, 

Өз евин тәк мин гапыны ачарсан. 

5508 

Үфүгләр гызаркән дан ағаранда, 

Ҹаһаны сејр едәр ҹан Апаран да. 

5509 

Исдәр пајыз олсун, исдәрсә дә гыш, 

Ҝөј сәмадан нә гар ҝөзлә, нә јағыш. 

5510 

Илһам верән ҝөзәллијин оланда, 

Ҹана ҝәләр саралан да, солан да. 

5511 

Ешгин ҹәсарәтин анлајан заман, 

Вар-дәвләт дәјәрин итирәр бу ан. 

5512 

Товратын барыјла гидалананда, 

Һагг јола гајыдар һәр бир надан да. 

5513 

Көнлүндән кечәндә гүдрәтин ешги, 

Зирвәјә галдырсын шүһрәтин мәшги. 

5514 

Јеришинә ҹүзи версә дә аман, 

Хәстәликлә достлуг етмә һеч заман. 

5515 

Иштаһы позанда јағлы пиловлар, 

Диабет оланы дағлы ҹиловлар. 

 

 

                           799 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5516 

Саламы алмаса севҝили ҹанан, 

Күмүр тәк гаралар дамарында ган. 

5517 

Гәлбини әманәт вермәсән јара, 

Гапыны сәадәт дөјмәз һеч ара. 

5518 

Һәр дәрди-мөһнәтә дөзсә дә инсан, 

Хош өмрә, әбәди, тапылмаз имкан. 

5519 

Јарадандан гисмәт олса гоҹалыг, 

Ҝәрәк, шам тәк, әримәсин уҹалыг. 

5520 

Шүбһәли торпаға ајаг басанлар, 

Оларлар өзүјчүн гоју газанлар. 

5521 

Голун гүввәтиндән сөз салан заман, 

Одлу силаһлары унутма бу ан. 

5522 

Гураглыг баш версә ҝөзүн ҝөлүндә, 

Мәһһәббәт јас тутар үзүн дүзүндә. 

5523 

Сөз ешгијлә ҝәр ки, үрәк дөјүнмәз, 

Әһли-гәләм саһиб тәки өјүнмәз. 

5524 

Ешгини үрәјә нә вахт ки јапмаз, 

Бахмагдан савајы бир чарә тапмаз. 

5525 

Ешгин һәрарәти аловнананда, 

Алышар гуру тәк сулу олан да. 

 

 

                           800 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5526 

Ҝүнү-ҝүндән ишләр ҝтсә тәрсинә, 

Дүнја вары бәс еләмәз тәрҝинә. 

5527 

Ағлынын касасы нә вахт ки долмаз, 

Һәр шеји јадында сахламаг олмаз. 

5528 

Инҹәликлә дөјүнмәсә үрәјин, 

Ағрылара ҹәзб олунар күрәјин. 

5529 

Көнлүн истәјитәк ҝөрсән дилдары, 

Тәбиәт гүввәси гырмаз илгары. 

5530 

Чичәкләрин өз дилини ганмајан, 

Тәбиәти дуја билмәз һеч заман. 

5531 

Фәрги јох, күчәләр ҝенишдир ја дар, 

Һәр арзу-диләjин бир үнваны вар. 

5532 

Севәнләр гүдрәтлә ҝәзәрсә гоша, 

Сәадәт ҹәһтләри чыхмаз да боша. 

5533 

Селләр, зәлзәләләр нә вахт ки чағлар, 

Тәбиәт өзү дә ушаг тәк ағлар. 

5534 

Јағ кими әритсән ҹаванлыгыны, 

Халга ҹар едәрсән авамлыгыны. 

5535 

Милләти дәрдисәр еләҹәјинлә, 

Әлбәјаха олма ҝәләҹәјинлә. 

 

 

                       801 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5536 

Һәр сөзү-сөһбәти дәрд верән заман, 

Һеч ким дә бу кәси диндирмәз бир ан. 

5537 

Зәһминдән ҝәлирсә ганын гохусу, 

Һеч вәдә ширинлик вермәз јохусу. 

5538 

Дәрманын һөкмүјлә дөјүнсә үрәк, 

Зәһәрдән бәд олар једијин чөрәк. 

5539 

Көмәјә ҝәлмәсә достун, гардашын, 

Дағларын гары тәк ағарар башын. 

5540 

Чухуру ахтаран сулар тәк ахсан, 

Үнванын дәјишмәз, ејнәк дә тахсан. 

5541 

Үрәји дәләндә етибарын да, 

Јаддашдан силинәр вәди јарын да. 

5542 

Фәрги јохдур Нәбиjә тән - Һәҹәрсән, 

Сусуз чајдан үзмәсән дә кечәрсән. 

5543 

Ҝөз ағартсан сачы дәнли баш кими, 

Из гоjарсан гара рәнҝли даш кими. 

5544 

Арзуларын гуҹағында ујмагдан, 

Көрпә тәки севинмәзсән дојмағдан. 

5545 

Сүзмәк үчүн нәғмә долу додағын, 

Ајнасы вар сују – сөзлү булағын. 

 

 

                           802 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5546 

Инсафын да ашдыранда һәддини, 

Бармаг сајлы биләҹәкләр гәдрини. 

5547 

Бир-бирини анламаса севәнләр, 

Сачлара да һγҹум чәкәр ағ дәнләр. 

5548 

Довраныны хош кечирсә ушаглар, 

Өмγр бойу йаддан чыхмаз бу чағлар. 

5549 

Халгын γчγн ίанмаίанда γрәίин, 

Нәр дә олсан ίерә дәίәр кγрәίин. 

5550 

Υз-ҝозγнγ туршудан да ҝәлинә, 

Саф ана тәк ҝөрγнмәзсән елинә. 

5551 

Гәлб евини етмәсә дә һеч виран, 

Көрпәнин дә гайғысы вар һәр бир ан. 

5552 

Ачылмаίан гөнчә тәки соланда, 

Υз чевирәр сәнә ίахын олан да. 

5553 

Илиίинә ίол тапмаса мәһәббәт, 

Υрәίинә дамға вурар  һәгибәт. 

5554 

Гәлбинә ҝирибсә γрәίи дашлы, 

Чалыш, галмаίасан ҝөзләри ίашлы. 

5555 

Дәрманла кечсә дә әҝәр һәр ҝγнγн, 

Јенә дә дγшмәнә һγнәрли ҝөрγн. 

 

 

                           803 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5556 

Гардашын γрәίи бәнзәсә даша, 

Чәтин ки, ίолунда дағлары аша. 

5557 

Вар-дәвләт ағлыны алса гардашын, 

Сәни унутса да ағартма башын. 

5558 

Ешг ίаған ҝөзләри долдурсан ίашла, 

Сәадәт тапмазсан ағылсыз башла. 

5559 

Υзγшмәсән гәлбиндәки гәм илә, 

Ҝөзләринин нуру ҝедәр нәм илә. 

5560 

Аловлу ешгинин гығылҹымлары, 

Ҝγшәштәк исидәр гызыл гумлары. 

5561 

Ешгиндә сәадәт ҝөрмәίән бәндә, 

Ҝөз ίашы ахыдар ίери ҝәләндә. 

5562 

Ҝөзγнγ чәкмәсә гыздан, ҝәлиндән, 

Гуртармаз ҹаныны ίаман әлиндән. 

5563 

Һалалдан әламәт ίохса ишиндә, 

Һарам аш чеίнәίәр һәр бир дишин дә. 

5564 

Ҝериίә чәкилсән доғма елиндән, 

Дар ҝγндә бир кәс дә тутмаз әлиндән. 

5565 

Шөвг версә гәлбинә ачылан ҝγлтәк, 

О ίардан уммазлар нә шγбһә, нә шәк. 

 

 

                               804 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5566 

Ҝγлләр илә өίγнсә дә илк баһар 

Сәрт кечән гышын да дәвләтидир гар. 

5567 

Илк баһар чағында ешгә дγшәндә, 

Ҝγлләрлә доғулар севинҹ дә, шән дә. 

5568 

Зөвгγ охшаса да ичҝили хөрәк, 

Сγфрәнин гашыдыр су илә чөрәк. 

5569 

Ҹәннәти хәίалла арзулаίанда, 

Ҝөзлә ки, батмасын һалал маίан да. 

5570 

Милләтин ҝөзγндә уҹалмаίанда, 

Јγкγндән ίапышмаз гоҹалмаίан да. 

5571 

Вахтында торпағы шумламаίанда, 

Анбарда ҹγҹәриб батар маίан да. 

5572 

Хәтринә дәίсә дә һәр сөзγн дγзγ, 

Өзγндән аҹизә бәрәлтмә ҝөзγ. 

5573 

Әлавә ҝγҹ-гγввәт версә дә варлыг, 

Υлви ешг ίолуну шумламаз дарлыг. 

5574 

Ҝөзәллик салмаса ешги кәмәндә, 

Ҝγлләр дә ίарышар чөлдә-чәмәндә. 

5575 

Сағламлыг ешгиίлә дөίγнсә γрәк, 

Балдан ширин олар дуз илә чөрәк. 

 

 

                            805 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5576 

Һаί вермәсә ίар һеίинә, 

Ган да сызар дар беίинә. 

5577 

Υлви гәлбдән севмәсә ίар, 

Бәίәм онда еһтибар вар? 

5578 

Υмидә бел бағлаίанда, 

Тәк-тγк олар ағлаίан да. 

5579 

Әтирвермәз ҝγлә дөнсән, 

Шанын олмаз һеί өίγнсән. 

5580 

Итирсән дә ҝγл γзγнγ, 

Хәзан боғмаз чөл дγзγнγ. 

5581 

Севдиίини алдаданда, 

Ат оίнадар бал да ганда. 

5582 

Нәфсли удсан сел кини дә, 

Виран еίләр гәлбини дә. 

5583 

Дил демәсә “ҹан” сөзγнγ, 

Наданоғлу сан өзγнγ. 

5584 

Нә вахт кинин гачмаз ҝендән, 

Нәр дә сөһбәт ачмаз сәндән. 

5585 

Бәд хәίалдан γзсән әлин, 

Ҝөз γстγндә олар ίерин. 

 

 

                    806 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5586 

Долансан да бу дγнίаны, 

Гара бәхтдән хош ҝγн һаны? 

5587 

Бәхш оланда шγһрәт вә шан, 

Севҝини дә ίашад һәр ан. 

5588 

Дөнγк чыхмыш дост, ίолдаша, 

Гоίма бир дә һәдди аша. 

5589 

Υмидини итирән кәс, 

Өлγмγ дә саίмаз әбәс. 

5590 

Аллаһындан дγшсән узаг, 

Варлығындан ҝәлмәз сораг. 

5591 

Хәίаната дөзә-дөзә, 

Нур да хаин чыхар ҝөзә. 

5592 

Мәһв етмәсән ίағыны, 

Хәзанлы сай бағыны. 

5593 

Фәрги ίохдур улусан, 

Сән дә Аллаһ гулусан. 

5594 

Аллаһ сәндән γзәндә әл, 

Диз чөкмәкдән бγкγләр бел. 

5595 

Бар дәрәндә шәрик сәίлә, 

Аллаһа да шγкγр еίлә. 

 

 

                    807 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Бәндәләр 
 

5596 

Бир бәндәјәм чән дә ҝәлди, 

Думан илә чән дә ҝәлди. 

Һансы сәрраф гызысан ки, 

Сөзләримиз тән дә ҝәлди? 

5597 

Бир бәндәјәм арды ҝетди, 

Кечән ҝүнүн арды ҝетди. 

Ҹан алыҹы бахышыјла 

Гәлбими дә јарды, ҝетди. 

5598 

Бир бәндәјәм алышмадыр, 

Севҝи сөзү – алышмадыр. 

Аксиомын һөкмүјлә дә 

Һәјат өзү – јарышмадыр. 

5599 

Бир бәндәјәм сөзүндәдир, 

Ҹанын сирри сөзүндәдир. 

Гоҹалмамыш көчәндә дә, 

Ҝүнаһ сәнин өзүндәдир. 

5600 

Бир бәндәјәм мәләр, ҝедәр, 

Јаныглылар мәләр, ҝедәр. 

Өлүмлә дил тапылмаса, 

Милјонлар да ҝәләр, ҝедәр. 

5601 

Бир бәндәјәм симләр ағлар, 

Мизраб вурар, симләр ағлар. 

“Јетим сеҝаһ” ҹан аланда, 

Мәндән бетәр кимләр ағлар? 

 

 

                      808 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5602 

Бир бәндәјәм шәр илә, 

Намәрд ҝәләр шәр илә. 

Һаглы ҹаваб аланда, 

Чимәҹәк дә тәр илә. 

5603 

Бир бәндәјәм азанда, 

Гәриб јердә азанда; 

Һечә дөнәр ҝөзүндә 

Дүнән дуа јазан да. 

5604 

Бир бәндәјәм сөз десин, 

Ашыг ҝәрәк сөз десин. 

Ҝөзүм сәнә дүшүбдүр, 

Неҹә севим өзҝәсин. 

5605 

Бир бәндәјәм дөнәрми, 

Заман ҝери дөнәрми? 

Јγз или дә γтмәмиш, 

Бәхт улдузу сөнәрми? 

5606 

Бир бәндәίәм  олаίды, 

Сөзγмγз сөз олаίды. 

Мәзара да чатанда, 

Әһдимиз дγз олаίды. 

5607 

Бир бәндәίәм бошадыг, 

Гәлбимизи бошадыг. 

Ҝөзәл бир тоί ахшамы 

Бир өмрγ дә ίашадыг. 

 

 

                  809 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5608 

Бир бәндәίәм дашмаз да, 

Чаίлар сусуз дашмаз да. 

Ешг ίолунда бγдрәίән, 

Сел гаίаны ашмаз да. 

5609 

Бир бәндәίәм долар да, 

Ешг касасы долар да. 

Аίры дγшсә ίарындан, 

Бир ҝγл тәки солар да. 

5610 

Бир бәндәίәм кγчәҹәк, 

Вахты чатан кγчәҹәк, 

Гоншуίа тор гуран да, 

Өз баласы дγшәҹәк. 

5611 

Бир бәндәίәм бағлады, 

Сәманы чән бағлады. 

“Шура” аίаг еίләдим, 

“Јәтим сеҝаһ” ағлады. 

5612 

Бир бәндәίәм хош ағлар, 

Севҝи севән хош ағлар. 

Доланыб ίар башына, 

Ҝөзләрин дә бош бағлар. 

5613 

Бир бәндәίәм аί доғар, 

Ҝγн батанда аί доғар, 

Улдузлары сγзәндә, 

Ҝөзләри дә саί боғар. 

 

 

              810 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5614 

Бир бәндәίәм чәкәр ίад, 

Пахыллығын чәкәр ίад. 

Даға кγлγнҝ чалан да 

Нә Геίс олар, нә ФәрҺад. 

5615 

Бир бәндәίәм ίағышлар, 

Ҝөί ίашыдыр ίағышлар. 

Ешгиндән кγсән руһ да 

Сәни неҹә бағышлар? 

5616 

Бәндәίәм тоз гопарар, 

Әсән ίел тоз гопарар. 

Нәфси ләпә ҝγдән дә, 

Ағаҹдан гоз апарар. 

5617 

Бир бәндәίәм ίазырсан, 

Ешгиндән зар ίазырсан. 

Бәс jанына ҹуманда, 

Јолу ниίә азырсан? 

5618 

Бир бәндәйәм гарышдын, 

Шәр ишләрә гарышдын. 

Севмирдинсә γрәкдән, 

Шамтәк ниίә алышдын? 

5619 

Бир бәндәίәм ағлады, 

Ҝөίγн ҝөзγ ағлады. 

Данышмадын лал кими, 

Нитгини ким бағлады? 

 

 

                    811 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5620 

Бир бәндәjәм jарышым, 

Сона jетди jарышым. 

Мәзарымы газмысан, 

Сәнлә неҹә барышым? 

5621 

Бир бәндәjәм еләси, 

Гәлбими тәрҝ еләси; 

Барышыга ҝәлсән дә, 

Кимә лазым беләси? 

5622 

Бир бәндәjәм назыны, 

Аз чәкмәдим назыны. 

Дилин бәjәм лал олуб, 

Ҝөстәрирсән  jазыны? 

5623 

Бир бәндәjәм сөнγбдγр, 

Гәлбим оду сөнγбдγр. 

Сәадәтин улдузу 

Кγллγ шама дөнγбдγр. 

5624 

Бир бәндәjәм әбәсди, 

Субаjлығын әбәсди. 

Кәсмә әшгин  jолуну, 

Бу нә ҹγрә  һәвәсди? 

5625 

Бир бәндәjәм jаздырдын, 

Шеjтана фал jаздырдын. 

Бәдхаһлыгын уҹундан 

Һагга да jол аздырдын. 

 

 

                812 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5626 

Бир бәндәjәм дәjәндә, 

Һеjва, армуд дәjәндә. 

Гыjмасан да өзγнә, 

Тапылаҹаг jеjән дә. 

5627 

Бир бәндәjәм γзγләр, 

Севән γрәк γзγләр. 

Хош ҝγнләрин саjы да 

Тоjдан сонра дγзγләр. 

5628 

Бир бәндәjәм саjанда, 

Шәрти шумда саjанда; 

Фырылдагла һагг кәсиб, 

Әлдән ҝедәр маjан да. 

5629 

Бир бәндәjәм сапына, 

Иjнә батып сапына. 

“Һә” ҹавабын алмамыш, 

Елчи ҝәлмәз гапына. 

5630 

Бир бәндәjәм гара да, 

Еһтиjаҹ вар гара да. 

Фаjда вермәз о торпаг, 

Нәмлик jохса арада. 

5631 

Бир бәндәjәм солмаjыр, 

Саралмаjан  солмаjыр. 

Кγсγлγләр jаш төкәр, 

Ҝөзγн ниjә долмаjыр? 

 

 

                 813 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5632 

Бир бәндәjәм сөһбәтин, 

Елдә ҝедир сөһбәтин. 

Сынадыгым анда да 

Дағлар ашыр һөрмәтин. 

5633 

Бир бәндәjәм садаға, 

Ҹаным ешгә садаға. 

Әбәди jува саллам, 

Јарым гонан будаға. 

5634 

Бир бәндәjәм сөзγндән, 

Шәкәр jағыр сөзγндән. 

Каш ҝәлинтәк ҝәләjди, 

Өпәjдим өз-ҝөзγндән. 

5635 

Бир бәндәjәм ичәрәм, 

Зәһәр версән ичәрәм. 

Јарышса да мин ҝөзәл, 

Тәкҹә сәни сечәрәм. 

5636 

Бир бәндәjәм олмасын, 

Севҝи ҹинлә олмасын. 

Јар да ҝәлин ҝәләндән, 

Υрәк кинлә долмасын. 

5637 

Бир бәндәjәм елиндән, 

Аjры дγшмә елиндән. 

Дγшмәнә ҝγҹ ҝәлсән дә, 

Горун сатғын әлиндән. 

 

 

                814 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5638 

Бир бәндәjәм өз башым, 

Даша дәίиб өз башым. 

Јарым чарә гылмаса, 

Чаjа дөнәр ҝөз jашым. 

5639 

Бир бәндәjәм доjмарам, 

Ширин сөздән доjмарам. 

Иштаһымын дәрдиндән 

Јары ҝөздән гоjмарам. 

5640 

Бир бәндәjәм батаjдым, 

Ҝγлләр ичрә батаjдым. 

Јар jухуjа ҝирәндә, 

Әбәди дә jатаjдым. 

5641 

Бир бәндәjәм  сөнәҹәк, 

Јанан  шамлар сөнәҹәк. 

Јарла олан  ҝγнγм дә 

Аjа, илә дөнәҹәк. 

5642 

Бир бәндәjәм инҹимә, 

Талеһиндән инҹимә. 

Гисмәт Аллаһ бәхшидир, 

Һарам гатма динҹимә. 

5643 

Бир бәндәjәм сечәнәм, 

Јахшы, писи сечәнәм. 

Буjруг ҝәлcә Аллаһдан 

Ҹанымдан да кечәнәм. 

 

 

               815 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5644 

Бир бәндәjәм ҝөзγм вар, 

Јары сечән ҝөзγм вар. 

Деjин аjаг сахласын, 

Деjилмәмиш сөзγм вар. 

5645 

Бир бәндәjәм бу дағлар, 

Шаһдағымдыр бу дағлар. 

Тәшриф буjур бағчама, 

Бар ҝәтириб будағлар. 

5646 

Бир бәндәjәм арымы, 

Абрым ашмаз арымы. 

Сөһбәт илә, саз илә 

Диндирәрәм jарымы. 

5647 

Бир бәндәjәм тәбибим, 

Υз чевирмир тәбибим. 

Ешг jолунда бγдрәсәм, 

Јар олаjды һәбибим. 

5648 

Бир бәндәjәм галарам, 

Ҝөзγ jолда галарам. 

Дәли конлγм ҹошанда, 

Гадасын да аларам. 

5649 

Бир бәндәjәм өләjди, 

“Өлγм” сөзγ өләjди. 

Јарымын  аj γзγ дә 

Баһар тәки ҝγләjди. 

 

 

              816 

 

 

 

 

 



 

 

 

5650 

Бир бәндәjәм олаjды, 

Тез тоjумуз олаjды. 

Бизи севмәjән әгjар, 

Һәм донуб, һәм солаjды. 

5651 

Бир бәндәjәм ҝγл-чичәк, 

Халчалыгдыр ҝγл-чичәк. 

Гангал битиб арада, 

Јерли-дибли ҝәл бичәк. 

5652 

Бир бәндәjәм көjнәjим, 

Ҝен ҝөрγнγр көjнәjим. 

Јарым мәнә дағ чәкиб, 

Сирри кимә сөjләjим? 

5653 

Бир бәндәίәм әίиләм, 

Јанмамышам әίиләм. 

Јарла олан севдамдан 

Әл дә чәкән деίиләм. 

5654 

Бир бәндәίәм даш γстә, 

Даш ίығылар даш γстә, 

Тоίдан хәбәр ίетирин, 

Мән дә деίим баш γстә. 

5655 

Бир бәндәίәм нә азар, 

Нә дәрд олсун, нә азар. 

Ҝγл ίарымын гәлбиндә 

Јγрд салмасын интизар. 

 

 

                    817 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5656 

Бир бәндәίәм ίаш γстә, 

Јаш төкγләр ίаш γстә. 

Мәзарымы бәзәίиб, 

Адымы ίаз даш γстә. 

5657 

Бир бәндәίәм барышдым, 

Кγсәнимлә барышдым. 

Од аловлу сөнәндә, 

Ҝөздән ниίә алышдым? 

5658 

Бир бәндәίәм сөзγм ίох, 

Севән гәлбә сөзγм ίох. 

Ҝγнәш адлы ίарым вар, 

Өзҝә γздә ҝөзγм ίох. 

5659 

Бир бәндәίәм сарыма, 

Гыз, ίарамы сарыма. 

Биздә әғίар ҝөзγ вар, 

Хәбәр верәр ίарыма. 

5660 

Бир бәндәίәм деίилди, 

Мин бир бөћтән деίилди. 

Јарын бирҹә сөзγндән 

Белим ниίә әίилди? 

5661 

Бир бәндәίәм ҝγләίдим, 

Данышайдым, ҝγләίдим. 

Јарла һәίат гуранда, 

Јγздән сонра өләίдим. 

 

 

                  818 
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5662 

Бир бәндәίәм ίанаға, 

Гурбанам ал ίанаға. 

Гол-ганадым гырылар, 

Бир дә чәксән сынаға. 

5663 

Бир бәндәίәм елиндән, 

Иҝид дөнмәз елиндән. 

Каш ки, ίашын ίγзγндә 

Өпәίдим ίар әлиндән. 

5664 

Бәндәίәм гоша дағлар, 

Уҹадыр гоша дағлар. 

Јарындан аίры дγшән, 

Јγз гәзәл гошар, ағлар. 

5665 

Бир бәндәίәм ҝөрәίдим, 

Шән тоίуму ҝөрәίдим. 

Өмрγмγ дә сонатәк 

Өз ίарымла сγрәίдим 

5666 

Бир бәндәίәм ҹар олдум, 

Дилдән-дилә ҹар олдум. 

Мән ки, Мәҹнун деίилдим, 

Ешгдә ниίә хар олдум? 

5667 

Бир бәндәίәм ίарамды, 

Аҹылы сөз ίарамды. 

Мәндән шγбһә едән, гыз 

Кифир ίерим һарамды? 

 

 

                   819 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5668 

Бир бәндәίәм башымы, 

Ағартмышам башымы. 

Көнγл верән ίарым да, 

Лаға гоίур ίашымы. 

5669 

Бир бәндәίәм залым ίар, 

Әршә чәкиб залым ίар. 

Зәһәрдән дә аҹыса, 

Неҹә деίим: Балым – ίар! 

5670 

Бир бәндәίәм даш гаίа, 

Даша билмәз даш гаίа. 

Јарын чәкән дағлары, 

Ағлы олан, баш саίа. 

5671 

Бир бәндәίәм будағлар, 

Јарпаг төкәр будағлар. 

Аллаһ лаίиг билмәсә, 

Бәίәм чөкәр бу дағлар? 

5672 

Бир бәндәίәм ҝәзишим, 

Ҝәрәк һәр ҝγн ҝәзишим. 

Јарым ҝөздән салмаса, 

Гоҹалыгла нә ишим? 

5673 

Бир бәндәίәм назы ίох, 

Јесир гызын назы ίох. 

Бир гырпымлыг севинҹ дә, 

Ҝөрγнәҹәк азы – чох. 

 

 

                820 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5674 

Бир бәндәίәм аί һаны, 

Булут учду, аί һаны? 

Сонсуз олан ҝөίләрдә 

Улдузлара саί һаны? 

5675 

Бир бәндәίәм ҝγләнәм, 

Деίинәнәм, ҝγләнәм. 

Көнлγм ίарсыз оланда, 

Һәсрәтиндән өләнәм. 

5676 

Бәндәίәм долмасын, ίар, 

Ҝөз ίашла долмасын, ίар. 

Ҝγл тәки пак ешгимиз, 

Аз ίашла солмасын, ίар! 

5677 

Бәндәίәм ашмаг олмаз, 

Һәр дағдан ашмаг олмаз. 

Јарла кәбин кәсәндә, 

Һеч ҹγрә чашмаг олмаз. 

5678 

Бир бәндәίәм әлимдән, 

Әлин γзмә әлимдән. 

Υрәίим одлананда, 

Алов чыхыр белимдән. 

5679 

Бир бәндәίәм сусмушам, 

Бир лал тәки сусмушам. 

Једиртдиίин бал исә, 

Зәһәр ниίә гусмушам? 

 

 

               821 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5680 

Бир бәндәίәм чөрәίим, 

Һарам деίил чөрәίим. 

Јарын хәстә ҹанына 

Гурбан олсун γрәίим. 

5681 

Бир бәндәίәм сел илә, 

Чаίлар ашар сел илә. 

Υмид ίери галмаса, 

Гоша ίаша ел илә. 

5682 

Бир бәндәίәм сөҺбәтин, 

Υрәк ачыр сөҺбәтин. 

Ана дилин дөнγбсә, 

Вәтән олмаз – гγрбәтин. 

5683 

Бир бәндәίәм алышды, 

Гәлбин көзγ алышды. 

Ҝәлин ҝәлди евимә, 

Тоί баίрама гарышды. 

5684 

Бир бәндәίәм ҝγлγрәм, 

Ҝөзγ ίашлы ҝγлγрәм. 

Евә ҝәлин ҝәләндән, 

Һеч дәмәдин - өлγрәм! 

5685 

Бир бәндәίәм арымды, 

Елин дәрди арымды. 

Мәни арха еίләίән, 

Өз һалалҹа ίарымды. 

 

 

               822 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5686 

Бир бәндәίәм халы вар, 

Јанағында халы вар. 

Белә ίара таί олмаз; 

Додағында балы вар. 

5687 

Бир бәндәίәм сγфтәм дә, 

Υз ағардыб сγфтәм дә. 

Јарым ҝәлин ҝәләндән, 

Бәрәкәт вар сγфрәмдә. 

5688 

Бир бәндәίәм ашыглар, 

Дилә ҝәлсин ашыглар. 

Јеίиб-ичмәк тоίудур, 

Бош галмасын гашыглар. 

5689 

Бир бәндәίәм нарым вар, 

Мин будағда нарым вар. 

Гоί дилләрдә ҹар олсун, 

Аίдан ҝөзәл ίарым вар. 

5690 

Бир бәндәίәм гар олар, 

Дағ башында гар олар. 

Гоҹалыг γз тутанда, 

Јашадан да ίар олар. 

5691 

Бир бәндәίәм ίара, гыз, 

Гәлбә вурдун ίара, гыз. 

Гашындан из галмаίыб, 

Сән һара, мән һара, гыз? 

 

 

                 823 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5692 

Бир бәндәίәм сап дара, 

Јуну ешиб, сап дара. 

Әғίар хаин чыхыбдыр, 

Ҝγнγ кечсин гапгара. 

5693 

Бир бәндәίәм ағлады, 

Гара булут ағлады. 

Нишанлымын ҝәлиши 

Әғίарымы дағлады. 

5694 

Бир бәндәίәм илк баһар, 

Илк севинҹдир – илк баһар. 

Диίарымдан  ҹәннәтли 

Бәίәм γзҝә γлкә вар? 

5695 

Бир бәндәίәм һәм долар, 

Су бошалар, һәм долар. 

Сән ағласан, мән өлләм, 

Мән ағласам гәм олар. 

5696 

Бир бәндәίәм назын чәк, 

Назлы ίарын назын чәк. 

Ешги дөнγклγдән дә 

Нә ҝγл ҝәлсин, нә чичәк. 

5697 

Бир бәндәίәм ар ашмаз, 

Сәдагәти ар ашмаз. 

Ешги уҹуз тутан да, 

Мәҹнунә тән ίарашмаз. 

 

 

                  824 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5698 

Бир бәндәίәм булағсыз, 

Ҹеίран дөзмәз булағсыз. 

Бағбан ҝәзән бағда да 

Ағаҹ галмаз будағсыз. 

5699 

Бәндәίәм дөнәр илә, 

Гара ҝγн дөнәр илә. 

Гәлбдән севән ίар олса, 

Јашарам һγнәр илә. 

5700 

Бир бәндәίәм ίыхаҹаг, 

Дәрд, гәм нәри ίыхаҹаг. 

Сәадәти сәсләίән 

Ағ ҝγнә дә чыхаҹаг. 

5701 

Бир бәндәίәм ίаралар, 

Овчу овун ίаралар. 

Дәвләт γчγн севәнин 

Ағ ҝγнγ дә гаралар. 

5702 

Бир бәндәίәм γзҝәни, 

Тора салма γзҝәни. 

«Һә» демәίин хәтринә 

Баш-аίағлы сγз мәни. 

5703 

Бир бәндәίәм әίмәсин, 

Һәίат боίнун әίмәсин. 

Υлви олан ешгин дә 

Гара даша дәίмәсин. 

 

 

               825 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5704 

Бир бәндәίәм тәхтимин, 

Ҝγнәшисән тәхтимин. 

Елчиләрә «ίох» десән, 

Дады олмаз бәхтимин. 

5705 

Бир бәндәίәм әтрини, 

Ҝәтир баһар әтрини. 

Мәндән геίри һәίатда 

Билән олмаз гәдрини. 

5706 

Бир бәндәίәм гулунам, 

Нөкәринәм, гулунам. 

Сәнсиз бу шән аләмдән 

Ҝәрәк сγрҝγн олунам. 

5707 

Бир бәндәίәм ҝγл, чичәк, 

Әтир ίаίыр ҝγл, чичәк. 

Сәнә көнγл верәси, 

Сөнә билмәм ҝγнәштәк. 

5708 

Бир бәндәίәм оҹағым, 

Гәлбин һәίат оҹағым. 

Исинмәίә ҝәлмишәм, 

Өлмәзликдир бу чағым. 

5709 

Бир бәндәίәм алмышам, 

Танрыдан бәхш алмышам. 

Шаир оландан бәри, 

Υмидинә галмышам. 

 

 

                  826 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5710 

Бир бәндәίәм сәс еίләр, 

Гәлбин тели сәс еίләр. 

Бирҹә кәрә «һә» десән, 

Өмγр боίу бәс еίләр. 

5711 

Бир бәндәίәм һарамды, 

Бөһтән атмаг һарамды. 

Јар бәίәнмиш сафам мән, 

Чγрγк  ίерим һарамды? 

5712 

Бир бәндәίәм ίарышыр, 

Аί  ҝγнәшлә ίарышыр. 

Гоί  дилләрдә  ҹар олсун, 

Јар мәнимлә барышыр. 

5713 

Бир бәндәίәм әкмишәм, 

Дәрдиίими әкмишәм. 

Јара  гисмәт  олунҹа, 

Ҹәфасыны чәкмишәм. 

5714 

Бир бәндәίәм ίаш төкәр, 

Гәмли ҝөзләр ίаш төкәр. 

Фәрһад кими севән дә, 

Шиш гаίадан даш сөкәр. 

5715 

Бир бәндәίәм кәримдир, 

Танры өзγ кәримдир. 

Өлмәз идим бир дәсән:  

«Истәдиίим – әримдир!» 

 

 

                  827 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5716 

Бир бәндәίәм алышмыр, 

Гәлбим оду алышмыр. 

Мән ашигин ишинә 

Танрым ниίә гарышмыр? 

5717 

Бир бәндәίәм олмушам, 

Υрәίи ган олмушам. 

Гызыл ҝγлләр ачылыб, 

Бәс мән ниίә солмушам? 

5718 

Бир бәндәίәм солубдур, 

Сараланлар солубдур. 

Думан учуб, ҝγн чыхыб, 

Ҝөзγн ниίә долубдур? 

5719 

Бир бәндәίәм кәримдир, 

Дедим: «АллаҺ кәримдир!» 

Гәриб дγшмγш ашигәм, 

Бура мәним ίеримдир? 

5720 

Бир бәндәίәм уҹаίдым, 

Вәтәнимдә уҹаίдым. 

Тәки, мән дә дурнатәк 

Гәрибликдән учаίдым! 

5721 

Бир бәндәίәм дедиләр, 

«Торпағы әк,» дедиләр. 

Бул бәһәрин чағында 

Гәми ниίә ίедиләр? 

 

 

                   828 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5722 

Бир бәндәίәм көтγкдγр, 

Кγкγн γстγ көтγкдγр. 

Миллίардлары олан  да, 

Бир халатла көчγбдγр. 

5723 

Бир бәндәίәм һимләләр, 

Аҹыдырса һимләләр; 

Ағлы башдан чыханын, 

Ҝөрγшγнә ким ҝәләр? 

5724 

Бир бәндәίәм лаг олмаз, 

Сәрраф сөзγ лаг олмаз. 

Бәхти гараларын да 

Јанағлары ағ олмаз. 

5725 

Бир бәндәίәм саз олмаз, 

Һәр ағаҹдан саз олмаз. 

Севҝиίә хор баханын 

Ҝөз ίашы да аз олмаз. 

5726 

Бир бәндәίәм ίетишдир, 

Лоғманы тез ίетишдир. 

Гана дөнγб γрәίим, 

Бу ίериш нә кедишдир? 

5727 

Бир бәндәίәм сахталар, 

Бәд ҝәтирәр сахталар. 

Сағалмаίан ίара да, 

Ҝөрγнмәмиш вахт алар. 

 

 

               829 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5728 

Бир бәндәίәм алышмаз, 

Дәрίада од алышмаз. 

Әгли олан арвад да 

Әри илә ίарышмаз. 

5729 

Бир бәндәίәм әсарәт, 

Гул ишидир әсарәт. 

Саһибинә лаг етсә, 

Белин гырар хәсарәт. 

5730 

Бир бәндәίәм кγләкләр, 

Мγҹγзәдир кγләкләр. 

Ҝөзә ҝөрγнмәсә дә, 

Υст-башыны көтәкләр. 

5731 

Бир бәндәίәм Мәккәдир, 

Инам ίери Мәккәдир. 

Ордан ҝери дөнәркән, 

Санма ҝγнаһ дәбдәдир. 

5732 

Бир бәндәίәм мәләίәр, 

Арханҹа ίад мәләίәр. 

Гәлбдән севән ίарын да 

Өмрγнγ шад еләίәр. 

5733 

Бир бәндәίәм γз алмаз, 

Мәрд намәрддән γз алмаз. 

Өзγн киши саίан да, 

Арвадындан сөз алмаз. 

 

 

                 830 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5734 

Бир бәндәίәм бахышлар, 

Сәрт олмасын бахышлар. 

Зәһмин тутса елини, 

Сәни кимләр бағышлар? 

5735 

Бир бәндәίәм ким боғар, 

Ким гуҹаглар, ким боғар? 

Гоҹа дγнίа көчәрсә, 

Тәзәсини ким доғар? 

5736 

Бир бәндәίәм һарамды, 

Оғру тикә һарамды. 

Сөзγндән һγшум ҝетди, 

Ҝγллә ίери һарамды? 

5737 

Бир бәндәίәм ҝәлинди, 

Ешги сөнмγш ҝәлинди. 

Сонра ҝәлсән ҝеҹ олар, 

Һараίына ҝәл инди. 

5738 

Бир бәндәίәм или – шәр, 

Ҝγнγ, аίы, или – шәр. 

Дилинә бал сәпмәсә, 

Топаға да илишәр. 

5739 

Бир бәндәίәм ίағар гар, 

Әсас, гышда ίағар гар. 

Бәхти гара олан да, 

Тез башыны ағардар. 

 

 

                831 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5740 

Бир бәндәίәм ҝγнәшдән, 

Дағ тәрләίәр ҝγнәшдән, 

Вулканлар да пγскγрәр, 

Гәлбимдәки атәшдән. 

5741 

Бир бәндәίәм еίләдин, 

Мәни ίолдан еίләдин. 

Лә'нәт ίағмаг истәдим, 

Дилими дә кеίләдин. 

5742 

Бир бәндәίәм Аίа да, 

Улдуз бәнзәр Аίа да. 

Һәр дәнизин далғасы 

Гисмәт олмаз чаίа да. 

5743 

Бир бәндәίәм долаίды, 

Ҝөзләр нурла долаίды. 

Јашымызын саίы да 

Υч рәгимли олаίды. 

5744 

Бир бәндәίәм дағ еίләр, 

Кечәл башын дағ еίләр. 

Дедиб, кγлән ίар олса, 

Кеίфини дә саз еίләр. 

5745 

Бир бәндәίәм ағардар, 

Јахшылыг γз ағардар. 

Дәрди олан нәри дә, 

Тәкчә мәзар сағалдар. 

 

 

              832 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5746 

Бир бәндәίәм сел илә, 

Υмид дашар сел илә. 

Дәрдә әлаҹ тапылар, 

Ҝγнγн кечсә ел илә. 

5747 

Бир бәндәίәм ίарышдым, 

Нәфсин илә ίарышдым. 

Дузу сәпдин ίарама, 

Сәнлә ниίә барышдым? 

5748 

Бир бәндәίәм саз илә, 

Ашыг ίашар саз илә. 

Елчиίә «һә» демәдим, 

Каш ки «ίох»у – наз билә. 

5749 

Бир бәндәίәм долудур, 

Синән сөзлә долудур. 

Мин бәһанә ҝәтирдин, 

Бу әшг кимин гулудур? 

5750 

Бир бәндәίәм өлγм, ίар, 

Гылынҹ чәкмир өлγм, ίар. 

Гәфлән ίоха чыхмысан, 

Бәхтә неҹә ҝγлγм, ίар? 

5751 

Бир бәндәίәм сән идин, 

Варым, арым сән идин. 

Илдырым тәк  чахмысан, 

Бәίәм ода тән идин? 

 

 

                     833 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5752 

Бир бәндәjәм jарышмаз, 

Гара - ағла  jарышмаз. 

Гәм jәсә дә әбәди, 

Ҝγн дә аjла барышмаз. 

5753 

Бир бәндәjәм илишәр, 

Дил додаға илишәр. 

Ешги γлви саjан да, 

Ширин сөзлә ҝиришәр. 

5753 

Бир бәндәjәм арын вар, 

Абырын вар, арын вар. 

Сәни чγпә дөндәриб, 

Ниjә белә jарын вар? 

5754 

Бир бәндәjәм елимдир, 

Вар-дәвләтим елимдир. 

Суjу гана чевирән, 

Бәjәм мәним әлимди? 

5755 

Бир бәндәjәм галармы, 

Ашиг субаj галармы? 

Алов тутуб jананда, 

Ешгин чарә гылармы? 

5756 

Бир бәндәjәм ҝәлмәди, 

Кγсән jарым ҝәлмәди. 

Сөзγ аҹы зәһәрдир, 

Бу нә ҹγрә кәлмәди? 

 

 

                834 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5758 

Бир бәндәjәм даша, инсан, 

Башын вурма даша, инсан. 

Аслан кими тәк галмагдан, 

Һәм фикирлә jаша, инсан. 

5759 

Бир бәндәjәм сеjрҝәр диләр, 

Тәбиәти сеίрҝәр диләр. 

Бабалардан jадиҝардыр: 

«Зәр гәдрини зәрҝәр биләр». 

5760 

Бир бәндәjәм тәравәти, 

Ҝγл итирмәз тәравәти. 

Селләр ҹошуб ίол азанда, 

Ким кечирмәз һәрарәти? 

5761 

Бир бәндәjәм елин γчγн, 

Артым истә елин γчγн. 

Дγнjа дөнγб ҹәннәт олар,- 

Ана олан ҝәлин γчγн. 

5762 

Бир бәндәjәм пәсдән ҝәлсин, 

Хош авазын пәсдән ҝәлсин. 

Ҝөзγ ίолда галанда да, 

Гоj  jанына хәстән ҝәлсин. 

5663 

Бир бәндәjәм аj ҝизләдәр, 

Пәрдә булут аj ҝизләдәр. 

Јаша долмуш ханымлар да, 

Өз өмрγндән саj ҝизләдәр. 

 

 

                    835 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5764 

Бир бәндәjәм дәрдин ҝөзγ, 

Нәмли олур дәрдин ҝөзγ. 

Јγз имзаны бирҹә сөзлә 

Евәз еjләр мәрдин сөзγ. 

5765 

Бир бәндәjәм аҹы дағлар, 

Намәрд сөзγ аҹы дағлар. 

Бир ҝγн ҝөзγ jуманда да, 

Ана кими - баҹы ағлар. 

5766 

Бир бәндәjәм елин олсун, 

Арха галан елин олсун. 

Ағыр сөзγн алтында да 

Мγһкәм олан белин олсун. 

5767 

Бир бәндәjәм ҝилә-ҝилә, 

Сөзγ  гандыр ҝилә-ҝилә. 

Јохса бир ҝγн  галаҹагсан, 

Ҝөз jашыны силә-силә. 

5768 

Бир бәндәjәм гошуб, jашар, 

Ашыг нәғмә гошуб, jашар. 

Јаған сел дә тәбиәтин 

Синәсиндә ҹошуб дашар. 

5769 

Бир бәндәjәм әсәр ҝедәр, 

Чылпаг кγләк әсәр ҝедәр. 

Истәjиндән шәкләнән дә, 

Υмидини кәсәр ҝедәр. 

 

 

                  836 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5770 

Бир бәндәjәм ишарә, 

Өлγм версә ишарә; 

Көкγ чγрγк ағаҹа 

Тәбиәтдән нә чарә? 

5771 

Бир бәндәjәм  отламаз, 

Дишсиз галан  отламаз. 

Ешгә садиг олан да, 

Јар γрәjин одламаз. 

5772 

Бир бәндәjәм гаралар, 

Ҝеҹә һава гаралар. 

Аҹы олан кәлмә дә 

Өмγр боjу jаралар. 

5773 

Бир бәндәjәм алышдын, 

Алов тәки алышдын. 

Ҝγллә сөзγн зәһминдән 

Нә ҝәлдин, нә барышдын. 

5774 

Бир бәндәjәм әздиләр, 

Шәр дәстәни әздиләр. 

Сонра да сағлыгында 

Мәзар jери ҝәздиләр. 

5775 

Бир бәндәjәм демәзләр, 

Шәр ҝөрдγjγн  демәзләр. 

Бабалардан  jадыҝар: 

«Тγпγрдγjγн  jемәзләр». 

 

 

                  837 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5776 

Бир бәндәjәм сими бағпар, 

Ашиг саза сими бағлар. 

Баласыны итирән дә, 

Ана-ҹеjран кими ағлар. 

5777 

Бир бәндәjәм бағлаjарлар, 

Јағыша бел бағлаjарлар. 

Булутлар дил тапмаjанда, 

Савашантәк ағлаjарлар. 

5778 

Бир бәндәйәм Вәтәнимдир, 

Азәрбаjҹан Вәтәнимдир. 

Баллы, сγдлγ Израил дә 

Аллаһ Өзγ сечәниндир. 

5779 

Бир бәндәjәм симләр ачар, 

Сәс сиррини симләр ачар. 

Улдуз дәбли бәхш верәндә, 

Өз бәхтиндән кимләр гачар? 

5780 

Бир бәндәjәм әлиндәдир, 

Әлаҹ әрин әлиндәдир. 

Гаjнанасы сач jоланда, 

Демә, тагсыр ҝәлиндәдир. 

5781 

Бир бәндәjәм охлар, ҝедәр; 

Намәрд сөзлә охлар, ҝедәр. 

Гырғын салыб, баш гоjанда, 

Ардынҹа да чохлар ҝедәр. 

 

 

                       838 

 

 

 

 

 



 

 

            Рубаиләр 
5782 

Ҝөзγнγ  jолундан чәкәрсә  jарын, 

Боранлы сәрт гыша бәнзәр баһарын. 

Әркән  jетдиjинчγн  әдавәтә сән, 

Мум тәки әриjәр бигәдәр арын. 

5783 

Хәjалар кечмишә апарса сәни, 

Саф-чγрγк едәрсән олуб-кечәни. 

Илк ешгин  шаһиди олса да чинар, 

Гаjтара билмәзсән – балта кәсәни. 

5784 

Дәрди  чох оланын  тагәти олмаз. 

Ган  олан  γрәjи  севинҹлә долмаз. 

Υмиди  доғрулдан  бәхт  гөнчәси дә, 

Нә ҝγл тәк ачылар, нә дәки солмаз. 

5785 

Сәадәт  мγлкγндә  из салан заман, 

Талеһдән сөз ачмаз нә тох, нә jаван. 

Ҝγнәшдән нурланан саф ҝγлγшләрлә, 

Гәм-гγссә алчалар ҝөзγндә  һәр ан. 

5786 

Бағча –бағлар нә вахт гарла долаҹаг, 

Лалә, нәрҝиз  һәм дә һеjран солаҹаг. 

Вәфасызлыг китабына дγшән дә, 

Әбәдилик γрәjи ган олаҹаг. 

5787 

Товратдан дәрс алан, дағлар ашаҹаг, 

Дашлы  гаjалардан  jоллар  ачаҹаг. 

Арзусу, диләjи  ҝγлмәjәнин  дә 

Севинҹи  нә ашар, нә дә дашаҹаг. 

 

 

                            839 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5788 

Өмрγн  баһарына  дγшән  дә  хәзәл, 

Ҝγнәшин  нуруну богаҹаг әҹәл. 

Бәләдчи  елчиләр  jол  ҝөстәрәндә, 

Мәни дә өзγнлә апар, әj көзәл. 

5789 

Дамлалар чохалыб дәниз доланда, 

Далғалар  һγҹума  кечсә бу анда. 

Ҝәмиjә  бир хәтәр дәjмәмәк γчγн, 

Аллаһа jалварар бир шаһ олан да. 

5790 

Чох да фикирләшмә, γҝәjдир заман 

Ҝγнәш чыхмаса да сөкγләҹәк дан. 

Һәрәкәт етмәклә, jашамаг γчγн, 

Јерин кγррәси тәк  jол дәjиш һәр ан. 

5791 

Бир  кәллә  хош сөзә галанда мγһтәҹ, 

Һәjадан, абырдан салар әһтиjаҹ. 

Сәбәбләр мγхтәлиф олса да әҝәр, 

Јәнә дә ағылла тапылар әлаҹ. 

5792 

Тәбиәт ҝөзγндән һәрчәнд jаш ахмаз, 

Булутсуз һавада илдырым чахмаз. 

Фырлана-фырлана дөврә вурараг, 

Аj да өз дибиндән кәнара чыхмаз. 

5793 

Пахыллыг уҹундан нә вахт мγрҝγләр, 

Руһуну охшамаз һәр γзγ ҝγләр 

Бγлбγлγн сәсиндән ҝγлләр ачанда, 

Јазыны гыша да дөндәрәр бу шәр. 

 

 

                               840 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5794 

Өзγнлә бу гәдәр өjγнмә, инсан, 

Һәр вахты чатанда тапылмыр имкан. 

Мин шәфа тапмагчγн бир ичим судан, 

Товратын булағы ачыгдыр һәр ан. 

5795 

Әлиндән дγшәрсә нәғмә-бәндли саз, 

Бошалмыш симләрә фикир вермә аз. 

Сағалмаг наминә γмид варса да, 

Јараны баш ачыг сахламаг олмаз. 

5796 

Бу бөjк аләм дә ҝөрγнәндә дар, 

Ҝөзγнγ ҝγлдγрмәз нә дәвләт нә вар. 

Әсасы олмаjан кин бағлаjанда, 

Доғмалар jаддан да бетәрли олар. 

5797 

Дγзҝγнлγк олмаса һәр әмәлиндә, 

Өjγнмә, арханҹа ҝедәр елин дә. 

Тәпәдән даға тәк уҹалмағынла, 

Сонсуз хәjаллара чатмаз әлин дә. 

5798 

Тәбиәт гоjнунда ушагтәк азсан, 

Ҝәләҹәк ҝγнләрин кечинмәз асан. 

Әзаблы дәрдләри хәлбирләсән дә, 

Υмиди доғрулдан бир шеj тапмазсан. 

5799 

Гәмләр дәрjасында дибә чөкәрәк, 

Ҝөзләрә ҝөрγнмәз ҝөj гуршагытәк. 

Өлγмγ дәрдләрә әлаҹ тапанда, 

Әлини ҹәннәтдән γзсγн дә ҝәрәк. 

 

 

                             841 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5800 

Шәрин либасына һачан бγрγнәр, 

Вар-дәвләт наминә нә вахт сγрγнәр; 

Һәгигәт деjилсә «севирәм» сөзγ, 

Баһарлы jазы да хәзан ҝөрγнәр. 

5801 

Гылынҹтәк кәсирсә һәр аҹы сөзγн, 

Дилинин зәһминдән гоj доjсун ҝөзγн. 

Сәндән һγнәрлиләр чыханда γзә, 

Ҹавабын аларсан бир анда өзγн. 

5802 

Нәфсинә гул икән, гарнын да долмаз, 

Тәбии олмаjан ҝγлγн дә солмаз. 

Улдузлар гәдәри оланда варын, 

Ҝөjләр Рәббини дә унутмаг олмаз. 

5803 

Һәр гәлби дөнγкә газандырма һагг, 

Гγдрәтли пилләjә галхмаз утанҹаг. 

Фәрги jох, jашынын саj мигдарындан, 

Әһдиндән дөнмәjән саф олар анҹаг. 

5804 

Дәjишир фәсәлләр, дәjишир заман, 

Булутлар сәмаjә вермәjир аман. 

Јағышлы, ҝγнәшли бир дγнjамыз вар, 

Ҝәлмәләр, кγчмәләр баш верир һәр ан. 

5805 

Ҝγнәшли ишығы сачмазсан һеч вахт, 

Өзγндән узаға гачмазсан һеч вахт, 

Ҝәләрли-ҝедәрли бу дγнjада сән, 

Өлмәзлик сиррини ачмазсан һеч вахт. 

 

 

                              842 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5806 

Виҹдандан һачан ки, бир әсәр галмаз, 

Тәмбәлләр геjрәтин абрына далмаз. 

Өзγнә γмиди бағлаjан нәр дә, 

Горху көлҝәсиндә динҹини алмаз. 

5807 

Һγнәрли һәрчәнд ки, боjнуну әjмәз, 

Јухуда ҝөрдγjγ армуду дәрмәз. 

Гангала бәнзәjән бир дәстә ҝγл дә, 

Сγфрәнин вазында ар дады вермәз. 

5808 

Фәсилләр нγвбәлγ фырланыр һәр ил, 

Тәбиәт варлыға еjләйир мәjил. 

Ҝγнәшин нурундан доjса да jохсул, 

Мγһтаҹын әлиндән гуртаран деjил. 

5809 

Хәстәлик jарпағы нә вахт ки солмаз, 

Сөкγлән синәси сөз илә долмаз. 

Халгын өз артисти чыхыш етсә дә, 

Шит олан jуморун ҝγлγшγ олмаз. 

5810 

Сел кими дөврәjә аланда дәрд, гәм 

Әбәди гурулмаз ҝөзγндәки нәм. 

Узаға чәкилиб ҝγнγн нурундан, 

Анҹаг гаранлыгла оларсан һәмдәм. 

5811 

Аллаһдан кγсмәзләр, ағарса баш да, 

Суларын ичиндә нәмләнмәз даш да. 

Вар-дәвләт наминә итирсә әглин, 

Дγшмәнин чыхаҹаг доғма гардаш да. 
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5812 

Нәфсин бәһәриндән доjмаjан ганмаз, 

Фикирдән, хәjалдан ҝеридә галмаз. 

Анҹаг өз талеһин дγшγндγjγндән, 

Гардашдан, баҹыдан сөһбәт дә салмаз. 

5813 

Һәр jетән ҝөзәлә демә - мәләкдир. 

Ағлыны апаран санма фәләкдир. 

Шәрабдан доjмаjан Υмәр Хәjjамтәк, 

Сәрхошлуг һалы да кимә ҝәрәкдир? 

5814 

Мγшкγллγ ишләрин оланда бәрбад, 

Мγһтәшәм бир нәсил гопарар фәрjад. 

Фырылдаг ишләтсән доғма гардаша, 

Сәнә ҹан jандырмаз нә гоһум, нә jад. 

5815 

Јахшылыг гопмаса әмәлләриндән, 

Υрәкләр сыхылар һәдәләриндән. 

Ҹәзалы һөкмγнγ верәндә Аллаһ, 

Паjыны аларсан jад әлләриндән. 

5816 

Мγҹγзә jохса да гәбаһәтиндә, 

Бир сиррли jанғын вар һәрарәтинда. 

Аллаһа хош ҝәлән jалварышындан, 

Һәдәрсиз саjылмаз шикаjәтин дә. 

5817 

Торпағын геjдинә голмасан бир аз, 

Сәфа ҝөтγрмәзсән нә паjыз, нә jаз. 

Вердиjин сөзләри хытырлаjанда, 

Хәҹаләт чәкмәкдән γз дә гызармаз. 
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5818 

Мурада jетишмир көкγ сахталар, 

Баһарлы гәлбиндә гарлар - шахталар. 

Өмγрлγк дилиндә тәкрар олунсун: - 

Υрjи дγз олан, һаггы ахтарар. 

5819 

Һәрчәнд ширинлиjи - арын балыдыр, 

Санма ки, бу дγнjа гарын малыдыр. 

Ҝөjдә дә гγдрәти ҝөсдәрмәк γчγн, 

Аллаһдан иҹазә алынмалыдыр. 

5820 

Јохсуллуг кәсасы нә вахт ки долар, 

Арзунун jарпагы jаjда да солар. 

Һөрмәтин итириб елдә, обада 

Ҝәлиш-ҝедишин дә ҝөрγнмәз олар. 

5821 

Бир мә’на jохдурса дедиjин сөздә, 

Бәхш олмуш әглиндән әлини γз дә. 

Тез кγлә дөнәҹәк сонсуз тә’рифләр, 

Севинҹи итирәр γрәк дә, сөз дә. 

5822 

Мәһәббәт кәлмәсин хырдалаjанда, 

Ҹавабы һәкк олуб илиҝдә, ганда. 

Јохса ки, гуруҹа бир дилин илә, 

Јолуну дәjишмәз чалан илан да. 

5823 

Јухудан дискиниб баһарлы jазда, 

Мγрҝγдән әламәт галмаз бир аз да. 

Тәбиәт дәjишәр өз либасыны, 

Чәмәндә чалынар гавал да, саз да. 
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5824 

Јапышма намәрдин бәд әмәлиндән, 

Мин хәта тохунар ганлы әлиндән. 

Ағ γзγн гаралса тутдугун ишдән, 

Дидәрҝин дшәрсән доғма елиндән. 

5825 

Хаинә jалварма ағыр ҝγндә дә, 

Пәһливан ҝөрγнмәз һәр сатгын ҝәдә. 

Јадындан аздырма нәр Короғлуну, 

Атыны гачырдар кечәл Һәмзә дә. 

5826 

Ганан гапы ачар, надан бағлаjар, 

Набәләд оланы заман һаглаjар. 

Дәрди дә дост илә бөлдγjγн ҝγндән, 

Ҹан алан сабаһа анан ағлаjар. 

5827 

Ҝөзәлә бахмазлар, бир ҝөзγ бағлы. 

Дөрдγнγ арзулар – γрәjи дағлы. 

Фырланыб чөлләрдә Мәҹнун тәки дә; 

Јарыны фәрз етмәз - Леjли саjағлы. 

5828 

Бармағы әздирәр – дәмли мыхлаjан, 

Кабаба ҝөз гоjмаз – диши лахлаjан. 

Гарнын да долдурса һәр ҝγн шәрабла, 

Бир гушун кγлфәти кимди сахлаjан? 

5829 

Алданма рәгибин саламына сән, 

Дγшмәнсиз ҹәннәтә бәнзәjәр Вәтән. 

Јада сал товрәтин кәламәтини: - 

Һагга садиг чыхмаз һәр jолдан γтән. 
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5830 

Даjынын сәрвәти, әминин вары, 

Кγлбәндли пуч еjләр абыры-ары. 

Хәҹаләт ичиндә әримәкдәнсә, 

Һалалҹа дуз-чөрәк jашадар бары. 

5831 

Сағламлыг ҹар олмаз γшγмәjинлә, 

Ҝәләҹәк наминә дγшγн беjинлә. 

Узаглаш, дәрд чәкиб, гәм jемәjиндән, 

Мин шәфа ҹγҹәрәр ҝγлγшмәjинлә. 

5832 

Әшгин баһарында ҝγл сола билмәз, 

Хәрҹләнән өмрγнә jаш дола билмәз. 

Өзγнә ҹγрәтли ҝγвәнирсә дә, 

Υмиди гырандан нәр ола билмәз. 

5833 

Соған габыгыны нә вахт ки соjар, 

Ҝөзγн jашларындан бәһәмли доjар. 

Сабаһкы ҝγнγ дә дγшγнмәjәндә, 

Гоншунун евинә jенә ҝөз гоjар. 

5834 

Шөлә олсан чыраглара бу ахшам, 

Ҝәрәк ҝөзγн нуруна да алышам. 

Пәрванә дә зәифләшәр ганадлы, 

Јәсир кими jаш ахыдар пахыл шам. 

5835 

Инсанлар өзләри билмәдән нәдән, 

Поладтәк һәр шеjә дөзмәjир бәдән. 

Сакитҹә jериндән галхдыгы анда, 

Өлγм дә баш верир сиррли һеч нәдән. 
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5836 

Сөкγлγб мәһв олса – гәлбиндә нә вар, 

Дγнjа ҝөрγнмәсин ҝөзләринә дар. 

Белә бир суал да көврәлдир мәни: 

Бәдбәхт олмағына кимдир ҝγнаһкар? 

5837 

Һәjанын нәхшләри болдур γзγндә, 

Ҝγнәши әритмә нурлу ҝөзγндә. 

Дγнjаjа бир дәфә гисмәт оласы, 

Сачы да jонмазлар гаралы ҝγндә. 

5838 

Сорсан ки, шәрабдан мәстли неҹәjәм, 

Санма ки, өзγмә гәсд едәҹәjәм. 

Шахталы ҝγндә дә, бузлаг чағында, 

Одлу нәфәсиндән исинәҹәjәм. 

5839 

Јγксәлмәк уҹундан шγһрәтә, ада 

Сәадәт говушмаз гумлу сәһрада. 

Атыны чапса да һеj сола, саға 

Өлγмγн өнγндә галар пиjада. 

5840 

Иштаһын гулутәк бир су ичимдә, 

Гарныны долдурма һәсрәт ичиндә. 

Мγдрγклγ бир өмγр jашамаг γчγн, 

Аjнатәк ҝөрγнсγн ҝәрәҝ ичин дә. 

5841 

Зәрләрин мγлкγнә - нәрд дә деjирләр. 

Гәмин ләгәбинә - дәрд дә деjирләр. 

Бир адәт jашаjыр Азәрбаjҹанда: 

Тә’рифдән гачана - мәрд дә деjирләр! 
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Гарабағ бәндәләри 
 

5842 

Бир бәндәjәм нәр илә, 

Оjун олмаз нәр илә. 

Ган ағладыр «шикәсдә», 

Дөjγшә галх шәр илә. 

5843 

Бир бәндәjәм әзизләр, 

Һәр чәнд севәр, әзизләр; 

Гарабағы jад әлли 

Һәшаратдан тәмизләр. 

5844 

Бир бәндәjәм солмасын, 

Тәбриз, Дәрбәнд солмасын. 

Гарабағ да, Ҝөjчәтәк, 

Ҝәрәк дәрдбәнд олмасын. 

5845 

Бир бәндәjәм гоша ҝәл, 

Елин илә гоша ҝәл. 

Гарабағым дардадыр, 

Короғлутәк ҹоша ҝәл. 

5846 

Бир бәндәjәм дәрәрләр, 

Дәjән бары дәрәрләр. 

Шушаjа ҝөз тикәнин 

Ҹавабын да верәрләр. 

5847 

Бир бәндәjәм аj һаны, 

Ҝγнәш батыб, аj һаны? 

Азәрбаjҹан jурдунда 

Гарабаға таj һаны? 
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        Олмасын ҝәрәк 

 
Әлли милjон саjы олан милләтин, 

Торпағы jад әлдә галмасын ҝәрәк. 

Белини гырынҹа гара зилләтин, 

Ҝγлγшγ додаға алмасын ҝәрәк. 

 

Баһарлы фәсилдән сәрт гыш диләjән, 

Булутсуз ҝөjләрдән jағыш диләjән, 

Аллаһын һγкмγндән алгыш диләjән, 

Υмиди γзҝәjә салмасын ҝәрәк. 

 

Ганлардан из галыб һәр jарагда да, 
Гангаллар кγк салыб солда, сагда да, 

Гөнчәли чичәкләр  Гарабағда да, 

Тәбриз ҝγлләритәк солмасын ҝәрәк. 

 

Шушаны итирән мәгамдан сонра, 

Ҝγндәлик ҝөз jашы доғандан сонра, 

Υрәjи әридән муғамдан сонра, 

Тарында шән маһны чалмасын ҝәрәк. 

 

Садиг Ибраһимтәк уҹалмаг γчγн, 

Падшаһ Давуд кими ҝγҹ алмаг γчγн, 

Јарадан һаггыjла гоҹалмаг γчγн, 

Дγнjа залымларла долмасын ҝәрәк. 

 

Физули гәләмлә башларды ишә, 

Короғлу гылынҹла чәкәрди шишә, 

Илһам да сәбр илә деjир һәмишә: 

«Арзулар бәһрәсиз олмасын ҝәрәк!» 
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               Хиласкар 

                                     Аjдын Гуршумов γчγн 

 

Торанын кодуну ачандан бәри, 

Аллаһын jолундан кечирсән, Гардаш! 

Ҝγнәштәк нуруну сачандан бәри, 

Сиррли рәгәмләри сечирсән, Гардаш! 

 

Оjадыб шаһларын дилчиләрини, 

Мәналы һәjаты сγрγрсән инди. 

Танрымыз Аллаһын елчиләрини, 

Јатаг отағында ҝөрγрсән инди. 

 

Дамын нахышындан ашараг әлләр, 

Сәни ҝәләҹәjә апарыр jенә. 

Одлу бахышындан ҹошараг селләр, 

Һәр шеjи көкγндән гопарыр jенә. 

 

Шәрәфлә адына сөз гоша-гоша, 

Нәғмәләр аләмә jаjылаҹагдыр. 

Өмрγн Израилдә долса да jаша, 

Υнванын Губа да саjылаҹагдыр. 

 

Шәрин бөнγврәси сөкγлән заман, 

Зәриф ҝөрγнәҹәк ҝөзγнә даш да. 

Мγгәддәс сараjы тикилән заман, 

Јерин билинәҹәк jухары башда. 

 

Јарадан һөкмγнγ вердиjи андан, 

Бәхтинин улдузу jанаҹаг, Гардаш! 

Ҝөjләрдән башына сәрдиjи шандан, 

Елләр дә хиласкар санаҹаг, Гардаш! 
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72. Әри Чинҝиз Бирор-------------------736 

73. Әри Ҝ.Захарjаjев---------------------737 
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                  Гәзәлһо 

 
74. Әз дәр дγнjо---------------------------738 

75. Хов овчирә----------------------------739 

76. Хуш хәбәр-----------------------------740 

77. Руjә ҹәннәт----------------------------741 

78. Мәрдлγjә совоб-----------------------742 

79. Фикир нибу----------------------------743 

80. Бил ә шор------------------------------744 

81. Гисмәт нимунд------------------------745 

82. Сәвҝәнд хунди------------------------746 

83. Бәзмуj тγ-------------------------------747 

84. Гоjим дору----------------------------748 

85. Әз ћәлоли------------------------------749 

86. Амбар бәрди--------------------------750 

87. Әри чорә-------------------------------751 

88. Мозолмәндә  хуш------------------- 752 

 

          Азәрбаjҹан дилиндә 

 

89. 2-ҹәрҝәлиләр-------------------------753 

 

                       Бәндәләр 

 

90. Бир бәндәjәм-------------------------808 

 

                      Рубаиләр 

 

91. Рубаиләр------------------------------839 

92. Гарабағ--------------------------------849 

93. Олмасын------------------------------850 

94. Хиласкар----------------------------- 851 

95. Сәр нумиһо---------------------------852 
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