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همایونشاه عالمی

بابا کمال خجندی

(ع)

قصیده ای از دیوان «کمال خجندی" را برگزیده و به شما خوانندگان آریانا افغانستان آنالین تقدیم میدارم:

ت تو عق ِل کل گواه
ای بر کما ِل قــــدر ِ

بر لـــوح کــــبریایی تو توقـــــیعِ الاله

آشفتگـــــان خاک رهت رهـروان دین

دُردی کـــشان جـان غمت سالکان راه

از شبنم عطای تو یک قطره بحر و کان

وز پرتوی جمال تو یک ذره مهـر و ماه

مرغ امید از کف جود تو دانه جــوی

در عـــدل تو دادخــواه
دست نـیاز بر ِ

نام تو صیقلی ست کــز آئینۀ وجــود

بیرون برد به نـور خـرد زنگ اشتباه

سلطان عزت تو به فرمان کن فکان

گــرد از ره وجـود برآورده بـی سپاه

آثار صنع تُست که بر طاق نیلگون

صبح سپیـد روی نـمـود از شـب سیاه
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

انوار حسن تُست که از جیب آسمان

خورشید سرکشید چو یوسف قمر ز چاه

آنجا که آب لطف تو صد نیش گشته نوش

وآنجا به با ِد قهـ ِر تـو صد کوه گشته کاه

پیر دُرد نوش
گاه از تو َ
برد به صفا ِ

گــاه از تـو خون خورد بجفا طفل بی گناه

بنهد نسیم لطف تو در ناف الله مشک

بندد سموم قهـر تـو بـر شاخ گل گیاه

موسی کلـیـم بارگــه تست و پاسبان

فـرعــون رانـدۀ نظـ ِر تست و پادشاه

طاعت چه سود زاهــد پرهیزکار را

گر بر در قبول تواش نیست آب و جاه

بخشای بر کمال که نقصان پذیر نیست

گـر بر خورند از تـو محبان بارگــاه
روح بابا کمال خجندی شاد باد ،امید است که مورد پسند ادب دوستان معزز قرار گرفته باشید.
با احترام  :همایون عالمی
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تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند ،می
توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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