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۲۱۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وک وت راب وک وت راک دوش هچ ره ناهج راک
وک وت رایع تب نآ دش هدکتب ناهج ود رگ

نان و هساک رگد تسین ناهج تسا طحق هک ریگ
وک وت رابنا و هلیک ناهن و ادیپ هش یا

ناهج تسا رام و مدزگ ناهج تسا راخ هک ریگ
وک وت رازلگ و نشلگ ناج یداش و برط یا

ار همه یلیخب تشک اخس درم دوخ هک ریگ
وک وت راردا و تعلخ ام هدید یا و لد یا

رقس هب دشورف ود ره رمق و دیشروخ هک ریگ
وک وت راونا و هلعش رصب و عمس ددم یا

ییرتشم یپ تسین ییرهوج دوخ هک ریگ
وک وت رابرهگ ربا ییرورس ینکن نوچ

دوبن ینابز تفگ دوبن یناهد ریگ
وک وت رارسا ششوج دنز رارسا مد ات

اقل و میلاصو تسم ام هک راذگب همه نیه
وک وت رامخ هناخ ایب دوز دش هگیب

ارم تسد مه و لدمه ارم تسم رگن زیت
وک وت راتسد و هبج فرخ و یبارخ هن رگ

یرگد تیابق درب یرغ وت هgک درب
وک وت رادهگن و تشپ یرمق زا درز وت یور

دنز هار ییجراخ دبا ناتسم رس رب
وک وت راد وک وت مخز ینکن نوچ ییگنحش

ناشمخ شوگ روخرد ناشف فرح یا شماخ
وک وت راتفگ و تلاح نکم قلخ همجرت

۱۳۰۶ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

http://ganjoor.net/moulavi/
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۱۳۰۶ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

قح تفگ َتیَمَر ذا َتیَمَر ام
قبس دراد اهراک رب قح راک

۳۱۹۶ رطس ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینس و ربح ار ریغ رم ینک ات
ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

ندع نآ اب تلد دش نوچ لصتم
ندش یلاخ زا سارهم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

غgب ار تبآ هک ینعی اوتصنا
غاب تسکشخبل هک نک مک فلت نیه

۴۱۰ رطس ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هزن یا یرآ هک دیوگیمه قح
هب ربص و رآ ربص ونشب کیل

شورخ مک شماخ تسکیدزن حبص
شوکم وت وت یپ مشوکیمه نم


