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۲۲۷۵ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

هتخیوآ ام تسم رد رگن ار ناتسم زورما
هتخیوآ =ب ردنا و تیفاع و لقع هدنکفا

ناج ناتسد زا هدروخیم ناج ناتسم یا هک متفگ
هتخیوآ امش ردنا لد و ناج نارازه دص یا

ار هام نیا درک هولج وک ار Nا رکش دنتفگ
هتخیوآ S رعق رد اقب زا میدوب هداتفا

وا رود زو یتدم کی وا روج زا میتخیرگب
هتخیوآ افج ردنا ام میدوب نانمشد نوچ

هتشاذگب ناکد و راک هتشادرب افو ماج
هتخیوآ اهراک رد هزمیب ناگدرسفا و

شوخ تسا یمشچ اب یک ره اب شک همرس لقع هتسشنب
هتخیوآ اجک ره رب شک هدید غاز هتسشنب

http://ganjoor.net/moulavi/
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هتخیوآ اجک ره رب شک هدید غاز هتسشنب

شچب یراد ینشاچ رگ شوخ و خلت یاهبنخ نیز
هتخیوآ اوه رد ای دوب رتشوخ اوه کرت

شمتسجیم دش هراوآ شمغ رد نم لد یرمع
هتخیوآ ادخ رد شوخ ار هراچیب لد مدید

ات زیخرب ینمیا رگ یتف یا ایند راد رب
هتخیوآ ار وت مه و ار تنادازآ میامنب

ناج هدنز ناگتشک نیب نادواج کلم راد رب
هتخیوآ اضترا رد ناوج روصنم دننام

نزب یراد نم رهب زا نم ناطلس ییوت اقشع
هتخیوآان لیدنق ار هناخ درادن نشور

دنز نادرم رد تسد وک مسک نآ یاپ کاخ نم
هتخیوآ ایمیک رد یسم نآ م=غ مناج

نک زاغآ عامس و شیع نک زاس ار برط هجرب
هتخیوآ اونیب ین نوگنرس فد نآ تسین شوخ
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هتخیوآ اونیب ین نوگنرس فد نآ تسین شوخ

ار هتسخ دیازف ناج ین ار هتسب دیاشگ لد فد
هتخیوآ ازف ناج نآ و دش هتسب نوچ اشگلد نیا

اخس رد ناج نک راثیا اشگرب یتسد زورما
هتخیوآ اخس رد دب نوچ تسر متاح رفک اب

ناج ماد نوچ افص اما نان ماد نوچ اخس نآ تسه
هتخیوآ افص رد وک هتخیوآ اخس رد وک

هدش یراثیا راغ رد یفیاخ نوچ یخس دشاب
هتخیوآ یفطصم رد دوب یرکبوب وچ یفوص

یرس رب دراپس مه ناج یربلد رد دهد لد نیا
هتخیوآ اهب ردنا یرتشم نوچ وج هفرص نآ و

هدش ناریح وا رد ایرد هدش نایآ گنهن نوچ نآ
هتخیوآ انشآ رد انشآون یرحب نیو

ایر ای دشاب قدص ای ایک و راک نیا هک ییوگ
هتخیوآ ایر و قدص ام و دنقاشع هک اج نآ
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هتخیوآ ایر و قدص ام و دنقاشع هک اج نآ

ناور بش غارچ و مشچ ناهج هاش یا تشگ بش
هتخیوآ امس هام تهم نوچ یور شیپ یا

ون هاج نوچ ازف ناج وت ون هام نوچ نامداش نم
هتخیوآ اتود نم نوچ ون هام وت مغ رد یو

تفص رد یهاک گرب نت تفرعم رد ناج تسا هوک
هتخیوآ ار هوک کی سک تسا هدید یک گرب رب

نارگید زا ربب تبحص ناور یدرگ ناور هر زا
هتخیوآ =تبم رد =تبم ینامب ین رو

نوچ تسا نوچ تبقاع ات نوخ هتشگ نازیزع ناج
هتخیوآ اهتنا رد نوگنرس ینامگدب زا

ناج تشاک لواک مخت نآ ناشکاپ ناج دید نوچ
هتخیوآ ادتبا رد اهتنا زا رکف تشگاو

ادص دتفا نت هوک رد دوب لد زا ادن لصا
هتخیوآ ادص رد یا نک لصا رد ور شوماخ
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هتخیوآ ادص رد یا نک لصا رد ور شوماخ

دروخ ار تزاین تربک دروآ ربک نابز تفگ
هتخیوآ ایربک رد ادج دوخ ربک ز وت وش

ایربک قرش یوس زا آرب یزیربت سمش یا
هتخیوآ ایض ردنا اههرذ نوچ وت ز اهناج


