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۱۵۳۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میریگب رس زا یقشاع ات ایب
میریگب رز رد ار کاخ ناهج

میشاب قشع راهبون ات ایب
میریگب ربنع زا و کشم زا میسن

ار ناج غاب و تشد و هوک و نیمز
میریگب رضخا هلح رد همه

مییاشگ نطاب زا تمعن ناکد
میریگب رت تخرد زا وخ نینچ

تفای رب و گرب نیا تخرد ندروخ رس ز
میریگب رب و گرب شیوخ رس ز

ربلد هب ناشیا دناهدرب هر لد ز
میریگب ربلد هر مه ام لد ز

یو زا میزومایب یناملسم
میریگب رفاک هرط نآ رگا

رمرم گنس نوچ شمغ دراد یلد
میریگب رهوگ دص ود رمرم نآ زا

همشچ داتفه وا گنس دشوج وچ
میریگب رغاس و هزوک و وبس

نشور تسا یمشچ شاهمشچ هنیمک
میریگب رف دص وا رون زا ام هک

۱۸۱۵ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یناک یناک رهوگ بلط رد ات
ینان ینان ٔهمقل سوه رد ات

http://ganjoor.net/moulavi/
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یناد ینادب رگا زمر ٔهتکن نیا
ینآ ینآ jسج رد هک یزیچ ره

۹۷۶ رطس ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوگخیرات زا ونشب تیاکح کی
یوب هدیشوپرس زار نیز یرب ات

راسهوک یوس تفر یریگرام
رام شاهنوسفا هب وا دریگب ات

دوب هدنباتش رگ و نارگ رگ
دوب هدنبای تسدنیوج کنآ

تسد ود ره وت امیاد نز بلط رد
تسربهر وکین هار رد بلط هک

بدایب و لکشهتفخ و کول و گنل
بلطیم ار وا و ژیغیم وا یوس

هگ و یشوماخب هگ و تفگب هگ
هش یوب وس ره ریگ ندرک یوب

شیوخ دwوا اب بوقعی نآ تفگ
شیب دح زا دینک فسوی jسج

دجب jسج نیرد ار دوخ سح ره
دعتسم لکش دینار فرط ره

اوسایت w ادخ حور زا تفگ
وسب وس ور رسپ هدرک مگ وچمه

دیوش ناسرپ ناهد سح هر زا
دیهن نآ هار راچ رب ار شوگ

دیرب وب دیآ شوخ یوب اجک ره
دیرس نآ یانشاک رس نآ یوس

یسک زا ینیبب یفطل اجک ره
یسع یبای هر فطل لصا یوس

فرژ تسییایرد ز اهشوخ همه نیا



Page 3 of 6

404_Qazal & Mathnavi 6/6/12 12:50 PM

فرژ تسییایرد ز اهشوخ همه نیا
فرط راد لک رب و راذگب ار وزج

تسیبوخ رهب قلخ یاهگنج
تسیبوط ناشن یگرب یب گرب

تسیتشآ رهب قلخ یاهمشخ
تسیتحاریب امیاد تحار ماد

دوب ار شزاون رهب ندز ره
دنکیم هگآ رکش زا هلگ ره

میرک یا لک ات وزج زا رب یوب
میکح یا دض ات دض زا رب یوب

تسرد درآ یتشآ یم اهگنج
تسج رام یرای رهب زا ریگرام

یمدآ دیوج رام یرای رهب
یمغیب فیرح رهب دروخ مغ

فرگش یرام یکی یتسجیمه وا
فرب مایا رد و ناتسهوک درگ

میظع اجنآ دید هدرم ییاهدژا
میب ز رپ دش وا لکش زا شلد هک

دیدش ناتسمز ردنا ریگرام
دید هدرم ییاهدژا تسجیم رام

قلخ یناریح رهب زا ریگرام
قلخ ینادان تنیا دریگ رام

دوش نوتفم نوچ تسیهوک یمدآ
دوش نوچ ناریح رام ردنا هوک

یمدآ نیکسم تخانشن jشیوخ
یمک رد دش و دمآ ینوزف زا

تخورف نازرا یمدآ ار jشیوخ
تخودب یقلد رب شیوخ سلطا دوب
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تخودب یقلد رب شیوخ سلطا دوب

تسوا ناریح هک و رام نارازه دص
تسودرام و تسدش ناریح ارچ وا

تفرگ رب ار اهدژا نآ ریگرام
تفگش رهب زا دمآ دادغب یوس

یاهناخ نوتس نوچ ییاهدژا
یاهناگناد یپ زا شدیشکیم

ماهدروآ یاهدرم یاهدژاک
ماهدروخ اهرگج نم شراکش رد

کیلو شدرب نامگ هدرم یمه وا
کین کین شدیدن وا و دوب هدنز

دوب هدرسفا فرب و اهامرس ز وا
دومنیم هدرم لکش و دوب هدنز

دامج وا مان و تسدرسفا ملاع
داتسوا یا دوب هدرسفا دماج

نایع دیآ رشح دیشروخ ات شاب
ناهج مسج شبنج ینیبب ات

دش رام اجنیا یسوم یاصع نوچ
دش رابخا نانکاس زا ار لقع

تخاس درم نوچ ارت کاخٔ هراپ
تخانش دیاش یگلمج ار اهکاخ

دناهدنز وس ناز و دنا وس نیز هدرم
دناهدنیوگ فرط نآ و اجنیا شماخ

ام یوس دتسرف ناشوس نآ زا نوچ
اهدژا ام یوس ددرگ اصع نآ

دنک یدواد نحل مه اههوک
دوب یموم فکب نهآ رهوج

دوش ینامیلس لامح داب
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دوش ینامیلس لامح داب
دوش ینادنخس یسوم اب رحب

دوش نیبتراشا دمحا اب هام
دوش نیرسن ار میهاربا ران

دشک رد یرام وچ ار نوراق کاخ
دشر رد دیآ هنانح jسا

دنکیم یم�س دمحا رب گنس
دنکیم یمایپ ار ییحی هوک

میشوخ و میریصب و میعیمس ام
میشماخ ام نامرحمان امش اب

دیوریم یدامج یوس امش نوچ
دیوش نوچ نادامج ناج مرحم

دیور اهناج ملاع یدامج زا
دیونشب ملاع یازجا لغلغ

تدیآ تادامج حیبست شاف
تدیابرن اهلیوات ٔهسوسو

اهلیدنق وت ناج درادن نوچ
اهلیوات یاهدرک شنیب رهب

دوب یک رهاظ حیبست ضرغ هک
دوب یغ لایخ ندید یوعد

نآ رادید ار هدننیب رم کلب
ناوخحیبست دنکیم تربع تقو

دهدیم تدای حیبست زا وچ سپ
دوبیم jفگ وچمه تلwد نآ

لازتعا لها لیوات دوب نیا
لاح رون درادن وک سکنآ نآ و

یمدآ دماین نوریب سح ز نوچ
یمجعا یبیغ ریوصت زا دشاب
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یمجعا یبیغ ریوصت زا دشاب

ریگرام درادن نایاپ نخس نیا
ریحز دص اب ار رام نآ دیشکیم

وجهماگنه نآ دمآ دادغب هب ات
وسراچ رب یاهماگنه دهن ات


