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۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اپ تستفرورف لگ رد ام یوک رد ار هجاوخ نآ
اضقلا ءاج اذا ناوخرب وا لاح میوگب وت اب

وا تفریم ناشک نماد وا تفز و راورابج
ار قشع هدید هچیزاب ناقشاع رب نانکرخست

ادج و درف اهماد زا اوه رب نارپ غرم سب
\ب ریت وا رپ رب اضق هضبق زا دیآیم

یدز کبنخ ناقشاع رب یدش کتسمرس هجاوخ یا
ادخ اب یتفرگ یتشک دوخ یدنوادخ تسم

ربخیب وا تشبنرس زو رس هدرب اهنامسآ رب
اقب لاط زا رپ ششوگ رز و میسرپ وا نایمه

وا یاپ رب اههدجس زو وا تسد رب اههسوب زا
اخژاژ ره همدمد زو نارعاش دنکرول زو

یتف رد درآ ربک ناک یتفآ ار مرک دشاب
ادگ ره یسولپاچ رد دنک شرامیب مهو زا

مرد نآ تسدیرفان وا مرک رد اهمرد دهدب
اخس دشاب اجک یدرم یرگید کلم و لام زا

هدش یداب زا رپ یکیخ هدش یدادش و نوعرف
اهدژا هتشگ رام ناو هدش یرام هدب یروم

http://ganjoor.net/moulavi/
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اهدژا هتشگ رام ناو هدش یرام هدب یروم

ییسوم یاصع نوچمه ییسودق رس زا قشع
اصع یسوم دنکفا نوچ دروخیم ار اهدژا وک

نیمک نودرگ زا داشگب نیمز یور هجاوخ رب
اتود دش ینامک نوچمه وا مخز زک شدز یریت

نارگ مخز تبرض زا نامز نآ وا داتف ور رد
انف و گرم هرغرغ رد نایعرص نوچ نانکرخرخ

هدش نایرگ وا رب نمشد هدش نایرع هدش اوسر
ازع باحصا وچ یو رب نانک هحون وا ناشیوخ

هدزیم nا انا ینا هدب یدورمن و نوعرف
انبر رد و برای رد هدمآ ندرگ هتسکشا

وا مادنا رب هن یمخز ور هدرک ینارفعز وا
اقل نیریش یبلرکش یاهزامغ هزمغ زج

ناهد ای رتیهت شمشچ نامک ای رتبجع شریت
امه ای رتبجتحم وا ناهج ای رتافویب وا

ناقشاع ناحتما رد ناج رس میوگب نونکا
اشگرب ار اهشوگ نیه ناهن ریجنز و لفق زا

ار شوهدم رم شوگ وک ار شوگ ییاشگرب یک
اشی ام nا لعفی زج ار شوه دشابن صلخم

هشپ نوچ هتسکشرپ دش هشخرخاب هجاوخ نیا
اکب نم ینیع ضیباک هشیاع قشع ز نsان

ُمکِدْعُب ْنِم انَْلیَو ای ُمکَدْعَب اْنکَلَه اّنا
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ُمکِدْعُب ْنِم انَْلیَو ای ُمکَدْعَب اْنکَلَه اّنا
اضرلاِب اْنیَلا اوُدوُع ُمکُدَْقف ةویَحْلا ُتْقَم

؟ْنَزَحْلا یفْشَی ادَص ْنِم ْلَه نَهَتْرُم ُْمکیف ُلْقَعَْلا
یو~نلا نارین ِطْسَو یِف نََحتْمُم ُمْکنِم ُبْلَقْلا وَ

اضق زا تستسکش تیاپ اپ و تسد اب هجاوخ یا
ازج دمآ وت یاپ رب یسب وت یتسکش اهلد

ررض دمآ قشع یوک زک رمش اهتیانع زا نیا
اهتنا تسقح قشع رب رذگ ار یزاجم قشع

دهدیم نیبوچ ریشمش دوخ روپ تسد هب یزاغ
ازغ رد دریگ ریشمش دوش اتسا نآ رد وا ات

دوب نآ نیبوچ ریشمش دوب ناسنا رب هک یقشع
\تبا دیآ رخآ نوچ دوش نامحر اب قشع نآ

اهلاس دمآ فسوی رب ادتبا اخیلز قشع
افق فسوی رب درکیم ادخ قشع نآ رخآ دش

شنهاریپ رد تسد دز شیپ فسوی وا تخیرگب
ادتبا لاح سکعرب وا بذج زا دش هدیردب

نم زورما وت ز مدرب نهریپ صاصق شتفگ
ایربک قشع بیلقت دنک اهنیز یسب اتفگ

دنک بلاغ ار بولغم دنک بلاط ار بولطم
اعد هلبق مرک زا درک قح هک ار وگاعد سب یا

نهد رد دجنگنیم مد نخس اج نیا دش کیراب
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نهد رد دجنگنیم مد نخس اج نیا دش کیراب
اغد دشاب اور اج نیا ندز مهاوخ هطلغم نم

متسیکاخ متروص نم متسیک نم دنزیم وا
اطخ ای یباوص شقن دنز یکاخ رب لامر

ارم دیوگیم هک رگنب ار هجاوخ نک اهر ار نیا
ارچ یدرک اهر ار ام دز شیر ردنا شتآ قشع

مدمآ کنیا متفر رگ مدق بحاص هجاوخ یا
\مرب میوگ وت لاح نامزرخآ نیا رد نم ات

یاهرذ یباتفآ ز زج یاهرغ دیوگ هچ رخآ
ارجام تیاهنیب نیز یاهرطق مزلق رحب زا

تدیآ مولعم شیقاب تدیامنب یاهرطق نوچ
ارش ردنا دننک هضرع یمدنگ فک رابنا ز

شینادیم دوخ هدیدان شیقاب یدید وچ یفک
ایسآ ز ددرگزاب نوچ دوش نوچ یناد و شیناد

نک رابنا نیا رد یتسد نهک رابنا وت یتسه
\ه رب نوحاط هب هگناو یمدنگ هنوگچ رگنب

ینمرخ نوچ ناهج نیا تسه ایسآ نوچ ناهج نآ تسه
ایبول رگ یمدنگ رگ ندب یهاوخ نیمه اج نآ

رظتنم نیب ار هجاوخ نآ رصم یا وگ نیا کرت ور
\ص دیوگیم لیجعت دنکیم هراک مین وک

وک هنتفرپ نیا رد هتسخ وگب ینوچ وت هجاوخ یا
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وک هنتفرپ نیا رد هتسخ وگب ینوچ وت هجاوخ یا
\تبم و راو هراچیب یاهداتفا نوخ و کاخ رد

نیه دیرادهگن اهلد نیملسم یا ثایغلا تفگ
امش رب دشابن نیا ات نم نوخ دوخ هتخیر دش

شنزرس مدرک رایسب شبت رد ار ناقشاع نم
ازسان متفگ رایسب شغ و لغرپ هنیس اب

دوب دب نابز رهب ٍَةزَمُه ْلُکِل ٌلْیَو
اود دوبن ینشاچ زج ار زا� ار زامه

تسا مدژک و رام خاروس تسا مدرم ناهد نآ یک
ابرقا رب هنم مدزک نز خاروس نآ رد لگهک

نک ماد و بوبح کرت نک ماک کرت قشع رد
افج رب هن بقل رکش نک مان رز ار گنس رم

۳۴۳۵ رطس ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکدوک گنج وچمه ناقلخ گنج
ناهُم و زغمیب و ینعمیب هلمج

ناشگنج نیبوچ ریشمش اب هلمج
ناشگنهآ یعَفَنی s رد هلمج

یین رب هراوس هتشگ ناش هلمج
ییپ لُدلُد ای تسام ِقاُرب نیک


