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۱۳۷۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منک یراک لگ دنچ ات ناهج نیا درادن یراک
منک یرای شنم هک ات نم رای درادن تجاح

دهد مداب رب داب ات متسین هریت کاخ نم
منک یراگنز هقرخ ات متسین قرزا خرچ نم

دوب مناکد و رازاب وا وچ مریگ ارچ ناکد
منک یرادناج هدنب نوچ ارچ سپ مناج ناطلس

وا یادوس نم ناکد منک ناریو دوخ ناکد
منک یرادناکد نوچ نم متفای یلعل ناک نوچ

وگب مدنب ارچ ار رس متسین هتسکشرس نوچ
منک یرامیب هچ رهب مYاع بیبط نم نوچ

منک یدغج رگا تسگنن لد غاب رد ملبلب نوچ
منک یراخ رگا تسفیح شنشلگ رد منبلگ نوچ

منک یرود ناسکان زا هش کیدزن ماهتشگ نوچ

http://ganjoor.net/moulavi/
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منک یرود ناسکان زا هش کیدزن ماهتشگ نوچ
منک یرازیب شیوخ زا مدش وا قشع شیوخ نوچ

مهن یراک رب تسد رگ دهن متسد رب ریجنز
منک یرایشه دصق رگ دنک مقرغ یم بنخ رد

منک نیگمغ ار هنیس نوچ میم ماج نم هجاوخ یا
منک یرات ار هناخ نوچ ماهناخ غارچ و عمش

مشک تشیپ هم صرق ات آ نم نامهم هب بش کی
منک یرادلد و فطل ات هنب نم شیپ هب ار لد

مسب نم تناهج و ناج یوش ناجیب رگا قشع رد
منک یراتسد مسر نم درب تراتسد دزد رگ

یرهوگ یباین نم نوچ یرگید رب هنم ار لد
منک یراوخمغ تنم ات روخم مغ و آرد ناسآ

رحس ات نز یم هدرپ نیا رظن بحاص برطم یا
منک یرادرم دنچ ات رس هدنز مشاب هدنز ات

یربلد رانک رد ای یرپ بش بشماک رادنپ
منک یراد یرپ نم ات یرپ نوچمه وش باوخیب

منک یم یسورع اریز منز یم فد هگب زا ناز
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منک یم یسورع اریز منز یم فد هگب زا ناز
منک یراتس دنچ ات قتت ردنا منز شتآ

قفا نوچ مریگ هشوگ نم قتت نوچ نامسآ نیز
منک یرابج کلم رب قنق مدرگ ار شرعلاوذ

ماهراتسا مه و وخمه رگا یزیربت سمش اب
منک یراونا هک دیاب تهج شش ردنا سمش نوچ


