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۲۴۲۹ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم
یرتشم رهپس و هام وت هام فاوط رد یا
یربنچ خرچ و دیشروخ وت خرچ رد هدمآ یا

نم نایوج ییوت دوخ ای وت نایوج منم بر ای
یرگید وت مرگید نم منم نم ات نم گنن یا

هتخیر ود ره نوخ یو هتخیوآ نم و ام یا
یرپ ین و یمدآ ین هتخیگنا رگد یزیچ

درب ناتسراخ هب ار ام اپ کنآ ز دشابن اپ ات
یرسود زا دوش رفاک رس کنآ ز دشابن رس ات

خی هتسب وج بل یبآ ناور وج نایم یبآ
یرسفن ات ور زیت نیه ور تسس نیا ورزیت نآ

وت گنس رب متفات ناز ار گنس دیوگ دیشروخ
یرهوگ رد یهنرد اپ یهراو یگنس ز وت ات

تلد ردنا تسهتفات ناز لزی مل قشع دیشروخ
یرتهم ییامن رخآ و یگدنب ییازف لواک

http://ganjoor.net/moulavi/
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یرتهم ییامن رخآ و یگدنب ییازف لواک

تخبطم رد مدمآ ناز ار هروغ دیوگ دیشروخ
یرگاولح ینک هشیپ رگد یشورفن هکرس ات

وت مشچ ود ماهتسب ناز نم هک دیوگ ار زاب هش
یرگنن ار ام یور زج دوخ سنج زا یلسگب ات

مرگنن تلامج رد زج مرب نامرف یلب دیوگ
یرکاچ میامن ناج زو مرذگن تلایخ رب زج

دوخ تخر مدرک هضرع ناز نم هک دیوگ ار غاب لگ
یروخ ام اب و یشورفب ار شیوخ تخر هلمج ات

دروخ رگید یربلد اب درب رز اج نیا زک سک نآ
یرخ زا دشاب هچ زا نآ وگ تسار و نیشن ژک وت

درخ یسیع و دهدب رخ وا هک دشاب یمدآ نآ
یرخ رخ و یهد یسیع وت هک دشاب یرخ زا نیو

دنک رهوگ دوب رز رو دنک رز ار تسم یسیع
یرتشم و هام ز رتهب دنک رتهب دوب رهوگ

یرتشا gا رون لب اونیب یرتشم ین
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یرتشا gا رون لب اونیب یرتشم ین
یرب ییوب نهریپ نیز ار وت دشاب یفسوی رگ

بطر دیآ کشخ خاش زا ببسیب میرم وچ ار ام
یرورس دیآ دهم رد بلطیب یسیع وچ ار ام

نیب رون بشیب و زوریب نیب روگنا زر و غابیب
یروادیب قح داد زا نیب روصنم تلود نیو

دش مرگ ملاع مامح مشتآ نوچمه یور زا
یرگ رتمک ناکدوک نوچ یاهبامرگ تروص رب

ار شوم و رام همعط دش ار شور ینیبب ادرف
یرهبع یاهمشچ نآ هدش ناروم هزاورد

هدنام هریت راوید هدنار هم ات باتهم
یرصبم رگ رگن وس ناک هدمآ هیلاانا

وش ظوفحم نید سمش زا ور زیربت بناج ای
یرواب امنب قدص زا نافصاو نابز زا ای


