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۱۸۲۱ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

نک هناور ام گر رد ار قشع تایح بآ
نک هنابش همجرت ار حوبص هنیآ

ورب ام ناج گر رب ون طاشن ردپ یا
نک هنارک ناهج ود زو وش یامن کلف ماج

وت راعش ندز ریت وت راکش مدرخ یا
نک هناشن ارم ناج نک تسد هب ملد تسش

شور نیا زا دنک عنم ار وت درخ سسع رگ
نک هناهب شهد عفد هجب وزا و نک هلیح

مرک زا دنوب رود نارقشاک تسا لثم رد
نک هناسف ناگمه اب رگن مرک یم رقشا ز

یاهتشگ هدایپ و تام نارتخا بعل ز هک یا
نک هناود هش بناج خر زورف نیزگ پسا

هجب اهماد همه زو هنب ژک هeک زیخ

http://ganjoor.net/moulavi/
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هجب اهماد همه زو هنب ژک هeک زیخ
نک هناش طاشن فلز هد هسوب حور خر رب

انشآ وش ناکلم اب آرب نامسآ رب زیخ
نک هناتس نآ تمدخ آردنا قدص دعقم

تلد رد تفرگ هناخ وا بوخ لایخ کنوچ
نک هناخ لقع و لد رد یاهتشگ لایخ وت نوچ

رز ز رگد نآ و شتآ یکی رد تشط ود تسه
نک هنایم نآ رد تسد نک رایتخا شتآ

رز تشط هب ینکن ات رظن نیه میلک وچ وش
نک هنابز نطو بل ناهد رد ریگ شتآ

نک هصاخ مصخ هلک نک هسای ریش هلمح
نک هناغم یم مان ار مصخ نوخ هعرج

ایب ایب یود عفد ایقاس تسا وت راک
نک هناگی ار هقرفت یاهناگی مفک هب هد

وجم یکی وا رد هلبق نطو نیا تسا تهج شش
نک هنایشآ مدع رد هگ هلبق تسا ینطو یب
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نک هنایشآ مدع رد هگ هلبق تسا ینطو یب

نآ رد وجم دبا رمع نامز نیا تسا رگ هنهک
نک هنامز نیا جراخ ار دلخ رمع عترم

تبلاق هاک و مدنگ وت ناج هشوخ وچ وت یا
نک هناد و زغم هب یور یروخ هک هچ یرخ هن رگ

یوش یم هچ رد هقلح رد نورب نابز تسه
نک هناور ناور یوس وت ناج هب نکشب رد


