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۱۱۳۴ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

رادیب دوشیمن سک کی هلفاق ز ارچ
رارط دربیم زاب یک ز رمع تخر هک

یرازاینیم رارط ز و باوخ ز ارچ
رازآ ینک دنکیم ربخ هک وا زا ارچ

تسوت ظعاو و خیش درزایب کنآ ره ار وت
رارق بآ شقن وچ ار ناهج رهم تسین هک

هناخ اب زار تفگیمه هشیمه یکی
رابخا نکب ارم هگان هب بارخ وشم

دمآ دورف وا رب هناخ هگان هب یبش
رایسب تیصو دش اجک تفگ تفگ هچ

نداتفا زا شیپ وت نک مربخ تمتفگن
رارف هب دوخ لایع اب نم مزاس هراچ هک

تبحص قح وک هناخ یا یدرکن ربخ

http://ganjoor.net/moulavi/
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تبحص قح وک هناخ یا یدرکن ربخ
راز یراز هب ارم یتشک و یداتفورف

هناخ نآ حیصف ار وا رم تفگ باوج
راهن و لیل هب تمدرک ربخ دنچ دنچ هک

فاکشب یمداشگ ار ناهد هک فرط نادب
راد شه دش تقو تسدیسرب متوق هک

لگ یتشم صرح ز مناهد هب یدزیمه
راوید رسارس یتسبیمه اهفاکش

یتسبورف ناهد مداشگ هک اجک ره ز
رامعم یا میوگ هچ میوگب هک میتشهن

فاکش وچ اهجنر و تسوت نت هناخ هک نادب
رامیب یا یتفرگ وراد هب جنر فاکش

نوجعم و هروزم نآ تسلگ و هاک لاثم
راشفایم فاکش ردنا لگ هاک وت iه

متفر تدیوگب ات نت دیاشگ ناهد
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متفر تدیوگب ات نت دیاشگ ناهد
راتفگ هر وا رب ددنب و دیآ بیبط

سانش گرم بارش زا ترس درد رامخ
رانا بارش لهب هشفنب بارش هدم

تسشوپور هک شهد تداع هب وت یهد رگو
رارسnا ملاع تسوک ناز یشوپ یور هچ

عرو صرق زاسب تبانا بارش روخب
رافغتسا ز اذغ نوجعم وت زاس هبوت ز

ینوچ نیبب دوخ نید و لد ضبن ریگب
راب کی لمع هروراق هب وت نک هاگن

دراد وا تایح بآ هک زیرگ قح هب
راهنز سفن ره هاوخ وا زا راهنیز وت

تسین هدیاف تساوخ هک دیوگب تسیک رگا
راکیب دوب نوچ تساخ وا زا تساوخ هک وگب

هدنهاوخ دیرم یزات هب تسیچ دیرم
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هدنهاوخ دیرم یزات هب تسیچ دیرم
راکش نآ زا دیص و تسدارم نآ زا دیرم

درک ناهاوخ مارچ سپ ارم تساوخن رگا
راسخر نآ قارف ار مخر درک درز هک

ارم قشع غیت هب دز وا هزمغ هن رگو
رابنوخ نم مشچ و نوخ نم لد نیا تسارچ

نانک هآ و درز تسراهب دیرم نازخ
راهب خیش دیسر وا رس هب تبقاع هن

دنامن هدرم و راهب دیرم تشگ هدنز وچ
رادرم هر نایم دنام هچ ز قح دیرم

نیبب لعف یازج و ایب غاب یوس هب
راهظا رد کاپ مخت ره قیn هفوکش

ناج یا راهب هوسکرضخ ناظعاو وچ
رای یا شاب شومخ و اشگ لاح نابز

 


