
۲۱۷۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا دمآ نم نامهم هگان مه و هگآ مه
ور هم هم تفگ ناج دمآ یک هک تفگ لد

هناوید وچ هلمج ام هناخ رد دمآ وا
وک نایم هب هتفر هم نآ بلط ردنا

میاج نیا هک هناخ زا هتشگ نانز هرعن وا
وس ره نانز هرعن مه هرعن نیا زا لفاغ ام

نVان ام نشلگ رب ام تسم لبلب نآ
وکوک نانکدایرف نارپ ام هتخاف نوچ

دمآ دزد هچ هک یعمج هتسج یبش مین رد
وا دزد نآ و دمآ دزد دیوگیمه دزد نآ و

ناس ناز همه گناب اب شگناب دش هتخیمآ
وم کی ناش هلغلغ رد شگناب دوشن ادیپ

aسج نیا رد تسوت اب ینعی مکعم وه و
وج ار وا بلط رد مه ییوجیم وت هک هگنآ

نوریب یور هچ وت اب وت زا تسا رتکیدزن
وشیم دوخ ز وت ار دوخ وش نازادگ فرب نوچ

نسوس لثم ار ناج دیور نابز قشع زا
وخ نیا ریگ نسوس زا شماخ نابز رادیم

http://ganjoor.net/moulavi/


۱۰۵۹ رطس ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درم دیشوپ قلخ رگ یغابد رد
درکن مک نآ ار هجاوخ یگجاوخ

قلد دیشوپ را رگنهآ مد تقو
قلخ شیپ مک دشن وا ماشتحا

نت ز نک نوریب ربک سابل سپ
aخومآ رد شوپ لُذ سبلَم

تسا یلوق شقیرط یزومآ ملع
تسا یلعف شقیرط یزومآ َتفرِح

تسمیاق تبحص هب نآ یهاوخ رقف
تسد هن دیآیم راک تنابز هن

ناج ز ناج دناتس ار نآ شناد
نابز زا هن و رتفد هار ز هن

زومر نآ تسه رگا کلاس لد رد
زونه ار کلاس تسین ینادزمر

ایض دزاس نآ حرش ار شلد ات
ادخ دیامرفب حَرشَن مَلا سپ

میاهداد تحرش هنیس نورد هک
میاهداهنب تاهنیس ردنا حرش



؟یبلاط ار نآ جراخ زا زونه وت
؟یبلاح نوچ نارگید زا یبَلحَم

رانکیب وت رد تسریش ٔهمشچ
؟راغَت زا ییوج ریشیم ارچ وت

ریگبآ یا رحب هب یراد یذفنم
ریدغ زا aسج بآ زا راد گنن

؟زاب تسه تحرش هن حَرشَن مَلا هک
؟زاسهیدک و وجحرش وت یدش نوچ

نوردنا رد لد حرش رد رگن رد
نوُرِصُبت V ٔهنعط دیاین ات

۱۰۷۳ رطس ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رس قرفرب ارت نان رپ دبس کی
؟رد هب رد نان بل یهاوخ یمه وت

یرسهریخ له چیپ دوخ رس رد
؟یرد ره رب ارچ نز لد رد ور

وجبآ نایم ییونازب ات
وج بآ وت نآ و نیز دوخ زا لفاغ

ددم اب بآ مه سپ و بآ شیپ
دس فلَخ و دَس شیپ ار اهمشچ

وج بسا سراف و نار ریز بسا
؟وک بسا نکیل ،بسا تفگ ؟نیا تسیچ

؟دیدپ وت ریز هب نیا تسبسا هن یه



؟دیدپ وت ریز هب نیا تسبسا هن یه
؟دید هک یبسا دوخ کیل یرآ تفگ

نآ تسوا یور شیپ و بآ تسم
ناور بآ ز ربخیب و بآ ردنا

؟وک رحب دیوگ رحب رد رهگ نوچ
وا راوید فدص نوچ لایخ نآو

دوشیم شباجح وک نآ aفگ
دوشیم شباتفآ بات ربا

شدب مشچ مه تسوا مشچ دنب
شدس هتشگ وا دس عفر نیع

وا شوه مه هدش وا شوگ دنب
وا شوهدم یا راد قح اب شوه

۴۱۷۵ رطس ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ماک نآ مدیآ هر نیرد ای
نطو یوس هر ز میآ زاب وچ ای

رفس رب مماک تسفوقوم کوب
رضح رد مبایب مدرک رفس نوچ

تسچ و دج میوجب نیدنچ ار رای
تسج تسیابیمن هک منادب هک

نم شوگ رد دور یک تیعم نآ
نمز نارود درگ مدرگن ات

زار مهف تیعم زا نم منک یک



زار مهف تیعم زا نم منک یک
زارد یاهرفس دعب زا هک زج

درک رهم ار لد و تفگ تیعم قح
درط هن لد شوگ هب دیآ سکع هک ات

داد هار داد و درک اهرفس نوچ
داشگ رب وا لد زا رهم نآ زا دعب

افص اب باسح نآ نییاطخ نوچ
اطخ ود دعب ز نشور شددرگ

یمتسناد رگا دیوگ نآ زا دعب
یمتسج ار وا یک ار تیعم نیا

رفس فوقوم دوب نآ شناد
رکف یزیت هب شناد نآ دیان


