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د اسرارو پردې
د لمر سپوږمۍ او ستورو نور پړکېږی
اورېدل کېږی ترانې د مینی
اود هجران پر تال ږغېږي زمان
له اسمانو راځي نغمې د مینی
او کبیر وایی زما محبوب ځلېږي
په اسمانو کی لکه نور بلېږی
پوهېږې څنگه یې ستاینه کوي
په کایناتو کی شېبې وختونه
خپل مشالونه گرځوي او وایی
په شپه او ورځ د خپل خالق نومونه
هلته دی پټ بیرغ او پټه ډولۍ
او په تیاره کی پټ موزیک ږغېږی
د کایناتو څښتن ناست دی پر تخت
کبیره هلته ذکر نه ویدېږي
ټول کاینات دي په کارونو لگیا
خو ورنه ورکي د ژوندون الري دي
چندانی څوک خپل محبوب نه پېژني
ورته تیارې د پیوستون الري دي
څوک چی ریشتیا دي په تالښ د جانان
په زړه کی گډ لري وصال او هجران
لکه سیندونه د گنگا او جمنا
پر یوه الره عاقبت وي روان
تل یې بهېږي د زړگي په تل کي
د مقدسو اوبو پاکي څپې
هلته نوبت د ژوند او مرگ ختم سي
او د زمان پکښی ایره سي ریښې
وگوره څه عجب مقام دی هلته
څوک چی پیدا کړي په څښتن کی قرار
هغه نېک بخته یې په خوند پوهېږي
چی پیدا کړې یې مین ته وي الر
هلته د میني په تارو تړلی
د خوشالۍ بحر ټالونه وهي
او د قدرت نغمه ږغېږي هلته
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پټو پردو کی شهبازونه وهي
او کبیر وایی څومره ښه ښکارېږي
چی بې اوبو یې نیلو فر غوړېږي
او زما د زړه مچمچۍ گرځي باندی
د نیلوفر له شاتو نه صبرېږي
څومره ښایسته دی دا آبی نیلوفر
چی په سینه کی د جهان سپړېږي
یوازي څو سترگی یې گل وویني
او تر څو زړونو یې خوښي رسېږي
د نیلوفر پر شاوخوا ږغېږي
د کایناتو د اسرارو نغمې
هغه ناپایه سمندر ته زړه ځي
او پکښی گوري د خوښیو شېبې
پکښي غوټه سه د کبیر په سال
د سمندر پټو خوږو ته ورسه
چی د ژوندون او مرگ خطاوی مینځي
هغو موجونو او څپو ته ورسه
گوره چی څنگه په خوږو څپو کي
تنده ماتېږي د پنځو حسونو
هلته پرده سي له اسرارو پورته
سوالونه نه وي د اوږدو رازونو
کبیره خالصي کړه د زړه سترگي دي
دا کرشمه ده د واحد المکان
هلته د پټی سپوږمۍ نور ځلېږي
د زړه د خوني پر میدان د انسان
هلته د ژوند او مرگ نغمه چوپېږي
پر جوش راځي د بېخودیو چینې
ټوله تیاره فضا له نوره ډکه
پکښی څپې وهي روښاني شغلې
هلته آواز دی د بې ږغه نغمو
ساز دی د میني او د درو نړیو
درې میلیونه څراغونه بل دي
په نور د لمر او د ښایستو سپوږمیو
ما پر هیڅ الره سفر نه دی کړی
بې غمه مځکي ته راغلی یمه
او لوی څښتن می بې تکلیفه دلته
د خپل رحمت غېږ کی نیولی یمه
دوی به سندري ال مکان ته وایی
ما په بې سترگو وظیفو لیدلی
هغه بې شکه ده بې غمه مځکه
خو چا یې څرک نه دی د خط ایستلی
یوازي څوک چی پر دې الر سي ور سم
له ټوله غمه به خالصېږي هلته
هغه عجیبه د قرار سیمه ده
چی په هنر څوک نه رسېږي هلته
هغه هوښیار دی چی لیدلی یې دی
هغه هوښیار دی چی نغمه یې وایی
دا سر منزل د کالم بوله مگر
ژبه د چا ده چی مزه یې وایی
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چا چی یې یو ځلی مزه څکلې
هغه پوهېږي څه خوښۍ دي پکښې
وایی کبیر که څوک په وپوهېږي
د تیاره عقل هوښیارۍ دي پکښی
د جهل کور ته هوښیاري راولي
او هوښیاران ورته گونگي پاتېږي
د مسجد کلي ته مستي راولي
زاهد بېخوده پکښی ونڅېږي
د هغه عقل سي کامل په سر کي
څوک چی د مینی تشوي جامونه
نه تار نه گوتي دي رباب ته په کار
بشپړ اسمان کی دي نغمې سورونه
لوبه د درد او د خوښۍ روانه
ورباندي نه لري اثر وختونه
وایی کبیر که سمندر ته د ژوند
ور گډوې د خپل ژوندون کلونه
درباندی اوري به باران د رحمت
نور به دي زانگي د ژوندون پر خونه
هلته په څرخ دی د مستیو جهان
پیالې ډکېږي شپه او ورځ په هر آن
بنده چښي د ساعتونو جوهر
ژوند یې په څېر وي د خالق دجهان
زه درته کړمه حقیقت خبره
ځکه چی ما دی حق منلی پر ځان
زه اوس ملگری یم له حقه سره
ما ترک وهلي دي ریا او گومان
او کبیر وایی چی پر دغه الره
بنده ته وېره وحشت نه پاتېږي
په مرگ او ژوند چی یې خطا کړې وي
هغه له زړه د بنده و کوچېږی
هلته د عرش مستي نغمې ږغېږی
باران د شاتو او کوثر اورېږی
ږغ د سورنا او د ډولونو راځي
هلته تارونه د بربط شرنگېږی
دا څه جالل دی هلته ځان پټ کړی
په کنگرو کی پاس د ښکلي اسمان
نه لمر خاته نه لمر لوېده سته هلته
نه یې کیسه نه یې معلوم دی داستان
او د جلوې په سمندر کی هلته
چی ټول جوړ سوی دی د مینی له نور
نه یې معلومه چاته ورځ او شپه ده
نه یې توپیر سته نه ښکارېږي انځور
هلته خوښي د تل دپاره راځي
غم او تالښ نه دی نصیب د انسان
ما دهغو خوښیو خوند لیدلی
ماته څرگند دی هغه ښکلی جهان
هلته نه ځای سته د گناه او خطا
دا حقیقت دی و کبیر ته عیان
زه یې شاهد یمه لیدلي مي دي
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لوبه  ،سخا او برکت د سبحان
ما می په خپل وجود کی ولیدله
ستره بازي د دې عالم او جهان
ما د نړۍ له خطا ځان ژغورلی
له گناهونو می پرېولی دی ځان
بهر دننه یو اسمان ښکارېږم
بې انتهی او انتهی ده یو شان
زه یې نشه یم له لیدلو څخه
راته مستي یې ده بخښلې جانان
دا ستا له نوره کاینات چلېږي
د مینی نور په معرفت بلېږی
او کبیر وایی خطا نه ځي هلته
جگړه د مرگ او د ژوندون ختمېږي.
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