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۱۳۷۵ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

منکشب نادنز لفق ات ون دیع نوچ مدمآزاب
منکشب نادند و لاگنچ ار راوخ مدرم خرچ نیو

دنروخ یم ار نایکاخ نیاک ار بآیب رتخا تفه
منکشب ناشاههداب مه منز شتآ رب بآ مه

نم زاب نوچ مدش نارپ نم زاغآیب هاش زا
منکشب ناریو رید رد ار راوخ یطوط دغج ات

منک هش یادف ناج نیاک ماهدرک یدهع زاغآ ز
منکشب نامیپ و دهع رگ ناج تشپ اداب هتسکشب

مفک رد نامرف و ریشمش مفصآ نوچمه زورما
منکشب ناطلس شیپ رد ناشک ندرگ ندرگ ات

روخم مغ ینیب زبس رگ نایغاط غاب ود یزور
منکشب ناهنپ هار زا ناشخیب یاهلصا نوچ

ار روغدب ملاظ ای ار روج زج منکشن نم
منکشب نآ رگا مریگ کمن دراد یاهرذ رگ

http://ganjoor.net/moulavi/
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منکشب نآ رگا مریگ کمن دراد یاهرذ رگ

درب یو تدحو ناگوچ دوب ییوگ یکی اج ره
منکشب ناگوچ مخز رد درپسن نادیم هک ییوگ

وا مزع مدید فطل نوچ وا مزب میقم متشگ
منکشب ناطیش قاس ات وا هار ریقح متشگ

مدش ناک مدوب هبح کی مدش ناطلس فک رد نوچ
منکشب نازیم هک ناد یم یهن میوزارت رد رگ

یهد هر دوخ هناخ رد ار تسم و بارخ نم نوچ
منکشب نآ منکشب نیاک ردق نیا ینادن وت سپ

یم ماج مزیرب یو رب یه هک دیوگ نابساپ رگ
منکشب نابرد تسد نم دشک متسد رگا نابرد

منکرب شلصا و خیب زا لد درگ ددرگن را خرچ
منکشب نادرگ نودرگ دنک ینود رگا نودرگ

یاهدرب مشیوخ نامهم یاهدرتسگ مرک ناوخ
منکشب نان هشوگ نم رگا یلام ارچ مشوگ

وت نانامهم لیخرس وت ناوخرس منم ین ین
منکشب نامهم مرش ات منک نامهم رب ود یماج
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منکشب نامهم مرش ات منک نامهم رب ود یماج

ینک یم مرعش نیقلت نم ناج نایم هک یا
منکشب نامرف هک مسرت منک شماخ منز نت رگ

دنک متسم دسر هداب رگا یزیربت سمش زا
 منکشب ناویک نوتسا دوخ راو یلاباl نم


