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۴۰۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسلیام وا بناج اهناج هک ناج دنب شقن
تسلد رد ار ناقشاع و نابز رب ار ن7قاع

نیلف@ا بحا @ اهنابز رب دشاب کنآ
تسلصاح لد رد کنآ تسا تاحلاصلا تایقاب

نیمز نوچمه نابز دمآ نامسآ لاثم لد
تسلکشم سب لزنم اهنامسآ ات نیمز زا

اهماب نوچ اههنیس دمآ ربا لاثم لد
تسلزان اج نیا زا ناراب نادوان نوچ نابز نیو

اههنیس ماب هب ات دمآ کاپ لد زا بآ
تسلطاب اهنخس نیا دشاب هدولآ نوچ هنیس

دکچ ناراب وا ربا زک دوب ار سک نآ دوخ نیا
تسلیاق شنادوان دریگ ربا زا وک ماب

تسقراس وا نارگید نادوان زا درب کنآ

http://ganjoor.net/moulavi/
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تسقراس وا نارگید نادوان زا درب کنآ
تسلقان وا نارگید ماب بآ ددزد کنآ

تسقشاع شمشچ بآ ز لگ سگرن دیور هک ره
تسلماع دنب هتسد دنیچب اهسگرن هک ره

نزو تقو ربارب دش وزارت یاهفک هچ رگ
تسلیام وزارت نآ دوبن تسار ش هنابز نوچ

وا ناج گنر و لاح یو رب تسهدیشوپ یک ره
تسلئاس ینعم هب وا دیوگب هک یباوج ره

دهد یخلت ار روجنر یقذاح یبیبط رگ
تسلداع ملاظ تسین دیامنیم ملاظ هچ رگ

دوب یکیرات هک هچ را شیوخ شفک دسانش اپ
تسلزنم نیمادک نیاک دناد قوذ هار ز لد

شیوخ وت نافوط نیا رد نکفا حون یتشک و لد رد
تسلیاهلزنم هچ رگ ردارب یا ناسرتم لد

رگن ار شنیشنمه یسانش یهاوخ ار هک ره
تسلبقم نیشنمه ملاع ود رد لبقم کناز

نارگید رب هنم نآ دیآ شوخان وت رب هچ ره
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نارگید رب هنم نآ دیآ شوخان وت رب هچ ره
تسلماش ار ناگلمج تعیبط و وخ نیا کناز

یاهتکن ره یونشن ات نک شوگ رد اههبنپ
تسلباق ار اهگنز وت هداس حور کناز

تسر تشذگب نیمتفه یاوه زا شحور هک ره
تسلمسب شحور هک وا حور سافنا زا روخ یم

قیفریب دنیب وچ دشاب نیمک ردنا اوه نیا
تسلفاغ کدرم هک نیه دیوگب اهنت ار درم

دنلصاو ناشیا هک نیشنب ناسک اب یهاوخ لصو
تسلصاو ینعم هب وک یراب هاوخ سک نآ زا لصو

دسر ییوب دسر مک یم رگا درگ ناتسم درگ
تسلقاع درم کنآ دناد هچ یم قاذم دوخ

لاس ره باوج یریگیم دای ار اههتکن
تسلضاف درم دنیوگ ناحتما تقو هب ات

لامک یوس ندش دوخ صقن ز یناوتنب رگ
تسلماک تلامک ردنا نونک یزیربت سمش


