
 

 فایق الحق فضل: بکوشش

 

 

 جانی عبدالکریم كوهسار، گنجینه
 

 

 : مـــه مقــــــد

 ازالبالی اعصارپیداست همه به اش تاریخی شکوه که پرورافغانستان پهناورودیارادب سرزمین

 ها زند،درگذشته می موج خورشید امواج رنگینی به شعروادب سرمدی غنای آن زرین صفحات

 اش امروزی جغرافیای فراترازخطوط کشورباستانی این های ازکرانه معنویت وطلوع مدنیت رستاخیز

 باستانی ساحت این درپهنه وادب ممتازعلم های وشخصیت سخنورراستین وهزاران بود افگنده چتر

 .درآمد حساب به جهانی افتخارات بحیث کشورمان وادبیات فرهنگ غنای وسرانجام کردند قدرسا

 ستاره همچون مان ادبیات درآسمان نظیری بی سخنسرایان کالمی شعروساختاروزین درآفرینش

 وارایه درقلمرهنرزبانی ارزشیابی دامنه شان سخن وازدرخشش کشودند چشم درخشانی های

 ورهروان عشق ومیناگران دیگریافت وسعت کالم ومحتوای واژگان معنای. گردید تقویه ادبی فنون

 های آثارونمونه.تبارزدادند را ممکنه ومهارت تفنن احساس، درحوزه  شناسی زیبای تعمق با خیال

 تراوش این شودکه می تکثرمشاهده به یابد می توصل گرایی اوج دربنیان که شان کالمی متعدد

 .بود سرافرازخواهد ملت وهنراین دانش عظیم روزگارنمایانگرثروت نخبگان ذهنی

 بتوانیم که نخواهدبود ممکن بگیریم بررسی به را واستعدادعلمی فکری نبوغ هرچنددرگذشته

 . بسازیم روشن واقعی رابگونه آن فنی وابعاد بشکافیم را عظمت بحربا ازین قسمتی کوچکترین

 با گرفته جامعه عینی های مانیزالگوازواقعیت محلی اشعارشاعران که است اساس همین به

 بزرگ ملت یک های وخواسته تعبیروتفسیرازآرزوها بازهم وتصویری دستوری های وکاستی وجودکم

 می گری وصوفی درمحورتصوف بیشترینه که قبل درروزگاران رو ازین یابد تبارزمی دران که است

 جوان و ازشجاعت که کوهساران اهل درزمره بویژه برخورداراست خوبی نسبتا چرخیدازمحتوای

 شود می دانسته اشعارشان متن به دارندباآشنایی یوخداجوی آزاداندیشی برخوردارندوروح مردانگی



 آن ومهم پراکنده های نسخه بااحیای اواخر درین.آنهاست وواالی واقعی س احسا تبارزدهنده که

 همکاری به خادم الدین محی مرزاغالم حسرت های الله دیگررابعدازچاپ ازشاعران یکی تا کوشیدیم

 مال سرایشگرآن که( کوهسار گنجینه)  حاضررازیرنام مجموعه این و نمایم آوری جمع دوستان

 مربوط خیل ته درقریه 3131 درسال  وی نمایم چاپ آماده نیازاست حاجی فرزند جانی عبدالکریم

 . گردید غورمتولد چهارسده ولسوالی با مرز هم فاریاب والیت کوهستانات

 برای که رفت زمان آن ومشهور جید علمای درنزد تحصیالت فراگیری برای سالگی 31 درسن موصوف

 جناب وطریقت اسرارشریعت وواقف وعمل علم نمونۀ مظهرزهدوتقوا، ، ربانی لم بارنزدعا نخستین

 آن وصحبت شتافت فاریاب قیصاروالیت ولسوالی مربوط غوره درروستای عبدالحق مولوی

 والیت پرچمن عازم سالگی 51عمر با ازآنجا سپس.  جانی زندگی بودبرتحول مرحلۀ بزرگوارآغازین

 بدست نقشبندیه والدین بها شاه الحاج را یه نقشبند طریقۀ سلسلۀ آوان درآن که غورگردید

 درچندین که پرداخت سلوک ودرکسب اخذ ازنزدآن را طریقت سبقات اوداده به را بیعت دست.داشت

 صاحب مولوی نزد غوره به دوباره ازمدتی پس. کرده آوری یاد ندانش وخا ازوی اشعارش جای

.  نمود طی ارادتمندی کمال با رادرنزدشان سلوک مراحل وباقی برگشت واستادش مرشد عبدالحق

 به رساترازهمه صاحب مولوی دروصف وزبانش ستاید می بخوبی ازوی اشعارش درالبالی که

 . پردازد می سرایش

 زیادی مخلصان نموده دریافت عبدالحق مولوی ازنزد را وبیعت خالفت اجازه.  هـ 3131 ل درسا وی

 پوشیدواین ازجهان چشم اش اصلی درزادگاه.  هـ 3131 ل درسا باالخره.  ورزیدند می ارادت برایش

 . گفت پدرود جاودانگی بقصد سرارا فانی

 عرفان سرشارازمی وهمیشه نوشید می جرعه صوفیانه وازمشرب توانا ازشاعران یکی جانی

 ازخوان زبانش یذ لذ ودرنظم داد می سر عاشقانه گریه ؛ زتمامباسوزوگدا موصوف.  بود وتصوف

 ، واراده تصمیم ، نیازوتضرع ، وعاطفه ازعشق تلفیقی اش شعری درونمایه. شد می تغذیه معرفت

 مجازبرخاسته ازدامن محبت شاهراه درمسیر اوهمچنان. بود ویقین وتوکل هستی تدبروتفکردرجهان

 معنوی نیرویی به حقیقت اوج تا رهوارشعرش توسن ازمظاهرطبیعت عمیق وبرداشت اندیشه با

 وروشن آشکار خدابخوبی با را انسان پیوند آن درونی اسرارآمیز وآهنگ برداشت گام درسیرصعودی

 . ساخت

 پرداخت می یی وروستا ساده بسیار گی زند به ل سا درفصول زادگاهش های ودره ها درقله وی

 دیار آن وخم پرپیچ های درسنگالخ وگذارش وگشت بود هستی درجهان خداوند بیدریغ نعمات وغرق

 می آشنا ورمزواسرارالهی گی زند حقایق وخودرابیشتربه پیمود می را نگری حقیقت مسیرعادی

 بازی زبان ازهرگونه وعاری صمیمانه وبرخاست نشست با روستایی دۀ سا  مردمان ونیزبا ساخت

 با دلکشش نوایی که بود ببارآورده نیت انسا زمرۀ ل درقبا ومتعهد صادق را وی چنان ، وتزویروحیل

 . است خورده گره ومحبت دوستی نغمات



 دارد ازوی قبل شعرشاعران با وهمخوانی وابستگی ومحتوایکسلسله ازدیدشکل اگرچه اشعارش

 وی درکالم اوزان.  شد با می دارا مطلب رادرتوضیحات برازنده شاعرنقش سوزدرونی بازهم ولی

 خورد می نظر به جای تا وقافیه دروزن عروضی اشکاالت. است شده استفاده بسیارزیبا اما تقلیدی

 . کند نیازپیدامی وویراستاری آرایش کمتربه است وی موزون درسخنان کلی بیانگرارزش که آنچه اما

 ،بلکه است ساخته نمی شعررا امروزی شاعران از بیشتری مانند آید برمی ازاشعارش طوریکه

 زیبا های واژه رادرترکیب مفهوم تا ساخت وادارمی اورا که است بوده واسرارعشقی فکری توفان

 . نماید ن بیا ادبی مختلف   های درقالب

 رنگ آبی آسمان در ، گرفته سرچشمه وی درونی ازانگیزش کلمات وساختاربندی سرایش انگیزۀ

 . زند می ل با عروجی کیفیت با نات کوهستا شامخ های وقله

 ها ویرانه به سری گزیندوهمیشه دوری وتجمل عمارات از که داشت دوست وار یوانه د موصوف

 : گوید می شکایت بعنوان ازمعشوقه که نچه چنا باشد داشته

 آخر کرد فـــــــرارم بویرانه            عمارات اندر گی زند نخواهم

 : فرماید می بوده ناراض سخت آن واهل بدنیا ازتعلق

 آخر کرد بکارم رخنه دوصـد            شد من جان بند پای تعــــلق

 که نیـــزداشته حبیبی هللا حبیب غورالحاج پردازوالیت ونکته سرا شاعربدیهه با نزدیک ط ارتبا نی جا

 : است سروده زیبای مصارع درجوابش نیز ووی داشته تقدیم جانی به شعرزیرراحبیبی این

 ندارم نی درما خــویش بدرد           ندارم نی ما سا که جانی ببین

 ندارم چیزی ارمغان بجزگل           ندارم آویــزی دست بفــــــردا

 وارتباط شاعری زیبـــــــــای قریحۀ کند می نوشته زیبای دوبیتی حبیبی برای نی جا وهمچنان

 : زد سا آشکارمی را دوتن این معنوی

 بیـــن ام ه آزرد ل ود زار تــن         بین ام خاطــرافسرده حبـیـــبا

 بین ام برده بغفلت بسـرعمری         است رودرخزان بهارعمرمن

 قــرارمی وخودرامخاطب کشـــد می تصویر به را هستی جهان واژونۀ حقیقت دوبیتی یک عربه شا

 :گوید می دهد

 نیرزد عمرسربردن غفلت به         نیرزد خوردن غم به جانی جهان

 نیرزد ارزن جوبیک نیـــم به        وعمارت وایوان ســـــــــراوکشک

 صاحب مولوی وفرزند طریقت مرشد زاده آخوند جی حا ازجناب نمایم می سگزاری دراخیرسپا

 جانی اشعا قلمی نسخۀ شویچ اشترباغ قریه باشندۀ عبدالحامد حاجی همکاری با که عبدالحق

 شان موفقیت. شود گماشته همت آن ومقدمه وویراستاری تایپ به تا قراردادند من بدسترس را( رح)

 . نمایم می استدعا ازخداوندبزرگ کتاب این وچاپ رادراهتمام

 



 فایق الحق فضل

 

 

 

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 وآشــــکارا نهــــــان خــداوند         گــارا پـرورد لقـــــــــا الهـــــاخا

 سمارا کرده ســـتون بی معــلق        ومـاننــد مثــــــل تـواناقــادربـی

 نوروصفــارا ریختـــه بفــرقش        آدم پیـــــداکــرده خـــاک زمشت

 هـــــردوســرارا خواجه محمـد        کرد مرسـلین خـداســــردارخـیل

 دعارا واصـــحابش ل برآ کنــم       پاکش برروح سـالم صلواةوهــم

 مــارا درمــان دردبی دواکـــن        و ا حضـــــرت برطفـیــــل الهـی

 گدارا مشت  این ببخشــاجـرم         بازت پاک عــاشــــقـان طفیــــل

 القضارا سوء ازکــرم بگردان         خدایا حــــرعصیــــانمب غـــریق

 مجـتـبـارا ل آ کونین شـــــهی        تو درگــه با ام ورده آ شـــفیـــع

 نوارا هـردم ســـرکنم زخجلت         است عظیم من گنـــــاه اگرگویم

 وگدارا شـــاه یی بیـامرزجمله        است توعمیـم ولطف کریمافضل

 آمرزگــارا عفوکن گنـــــاهــــم        نت دوســــتا بـروی خـــــداونـدا

 محبــت اگــرداری االجـــــانی

 مصطفارا طریق بگزین زجان

 

 زیبـانگارا ورخ لعـــــــل لب      نگارا وباال قــــــد آن مبـــــارک

 نگارا خـــــــداتنــهـا تراداده       یکسر جمـله خوبرویان ل جمـا

 اعدانگارا لشکری شکستی       حجــــازی ملـــک پرورده گلـی

 کسرانگارا قلعـــۀ فگنــــدی       مژگان وپیــــکان ابرو تیــغ به

 آنجانگارا جبــــریل بیـــامد        امهـانی سرایی خــلوت شــهی

 یکتــــانگارا لق امرخــا به        مـرصــــع بازیـن آورده بـراق

 اســـرانگارا قبــــــاوخلعت        وقــــدزیبـا ل برجما مبــــارک

 باالنگارا عازم باشــد کـــه        دررکابش جبریل گشت سواره

 مسجـــــداقصــــانگارا امام       انبـــــیارا کـردخیــــــل مت اما

 کرمنـــانگارا تاج خــداوند        ده نهــا بادبرفرقت مبـــــارک



 اوادنانگارا تابه رســـــیدی        وقوسین قاب ازمقــام گذشتی

 ترابرمـانگارا شفقت زهــی       را امتان ل حا عـرض نمودی

 موالنگارا حضـرت بفضــل       شــــفاعت آمدترانقـــد کف به

 تواند کی محزون جانی همین

 نگارا تراانشـــا کنــــــدوصف

 

 مرا سودی بیـا وصـلش با یده غمد دل این      مرا یـداربنـمودی رباددلـــــــ آن کـاشـــــکی

 مرا بودی تن به تاجان بردرش ســرنهاده       آمده راهــــــان کرده ورهبــــرگم کودلیــــل

 مرا سـودی مایـۀ ونی وهمــدم رفیـــق نی       تپد می بسمل مرغ چون درقفس زارم جــان

 مرا وپربودی ل گــــربا پرزدی همچومرغ       می یکـــد لش جمــا گلســتان ی باتماشـــــا

 مرا بیفــــزودی دردل دردوغمش آن کاش        نیــــــزهم جــانهـــا درمان دل درداودرمان

 مرا غیرتومعبودی بوددردوجهــــــــان کی        دورنیست زفضلت رایارب بنـده گربخوانی

 اسـیر مانده خودی زندان به ل بیـــــد جانی

 مرا بهبودی نیست عامت ولطف جززفضل

 

 تمنا دارم وتن جان فـدایش            تمنا دارم گـلبـــدن زان نگـــــه

 تمنا دارم دهـن غنچـه ازان           تــازه بــه تـازه بـدم دم تـکلـــم

 تمنا دارم وطـن زان نسـیم            آنجا من بهـــرجاســـروریحـان

 تمنا دارم یـمـن د ازبـا مـن            جانان عنـبـــربوی زلف شـمیم

 تمنا دارم کفـن رنگین ازآن،            بریزد خونم اش زتیـــــرغمزه

 تمنا دارم پیـــرهن گل ازآن            ســـپردن جان وقت لطف نگاه

 تمنا دارم ذوالمـنـن زحـــی            یعنی اوجـــاوید وصـل همیشه

 تمنا دارم مـؤتــمـن رفیـــق            پرآشـوب راه درین زتنهـــایی

 تمنا دارم انجمن چـــــــراغ            دروبام بی سرای ظلمت درین

 تمنا دارم پرچـمن زشــــــاه            قیامت صحرای به را شفاعت

 نی جا رمان بید درد دوای

 تمنا دارم ذقن ســیب ازان

 

 مهــــــرووفارا اندردلش فگن        لقــــارا شـــــیرین مهـــــی آن الهـــی

 جوروجفارا یکسوهمه کنـــــد        نی زمـــا فـــــــــرودآیـدزاســـــــــتغنا

 دوارا ندانداین بجــــــزتـوکس        مـــــراکـــن درد طبـیــــباچـــــــــــارۀ

 بقـارا جــــــام ازمامکن دریغ        امــــروز مصـــفاداری جـــــــام بکف



 وعنارا رنج ازدلم فـروشوی         نی گـــــا زند ب زا یکجــــــرعـه بده

 دلـربارا ل جمــــا کن نمـایان         شــــــد توبا بسـودای لم بســـــاعــــا

 شـــفارا یابم خودنمی بســعی        امــروز خونبـــــــاراست ازغصه دلم

 مارا غمــگین دل آرد بجـــــا         یـد نمــــــــا رویـش مگــرگلگـــونــۀ

 ندانندسـرزپارا می زمســـتی        وسرشار مست جامش ازفیض جهان

 صفارا ومروه وعمره چوحج        مزارش طوف بجـــا آری ن چنــــــــا

 ادارا شـیرین مهی بگویـیدآن         است بیقـــرار هجــــــران ازتاب دلم

 نی جــــا ازقلب همتت زیمن

 سوارا ما نقش جمله بشویی

 

 صاحبا اندرفغانم ودردوفـــراق کزغـم       صـــــاحبا ناتـوانم ل بنــــگربحــــــــا ازکـرم

 صاحبا اندرخـاکدانم آواره سگی چون       حضرتت باجنــــاب گویم خویش حال عرض

 صاحبا ارمغـانم وبی مــایه وبی مفلس       منم وحیـران سررشته وبی سـروسـامان بی

 صاحبا نخواهدرایگانم کس باغـالمی        کنم چـون نگـارا عیــبم زســــــرتاپاهمه من

 اصاحب خوردوکالنم افسـانۀ زمان آن       مرا نقصــان بپوشــــــدعیب حق فضـل گرنه

 صاحبا زمانم درآن شوی دسـتگیرمن       گی غمخواره کن تو آخرمراشـــاهـــا دردمی

 صاحبا خوددرگمانم رفتـن   باســـالمت       شود برون زتن شــیرینم جـان کاین دمی آن

 صاحبا تنـهابمانم لحـــــد کنـج اندران       من مجـروح تن یاران برند بگورستان چون

 صاحبا رخســـــارتوگرددعیانم جــلوۀ       انتــــظار دوچشـــــم تـودارم لطـف بانگــــاه

 صاحبا مستعانم نزد شوبه عذرخواهـم      روزحشر روســــیاهـــــان زجمع گرمرایابی

 روجود اند نامدی بودی خـــــاک جانی کاش

 صاحبا ونشـــــــانم نام درجهــــــان تانبودی

 

 را ســــــروچمن آن صنوبرقامت        را گلبـــــدن بگوبادصـــــــباآن

 را وتن اوجـــان کنــــــد منورمی         کشورجــــان آفتــــاب جمالش

 را من ل حـا عرض گوی یکایک         دعایش وهم ســالم دم بگوآن

 را وزن مـــرد زلفـت آورده بــدام          دردمندان ل بنـــگربحا بیــــا

 را ودمن دشت کنـــد معطـــــرمـی        خیزد دوست گرزکوه نسیمی

 را ختن مشـــک رونق شـــکسته        جانان عنبــربوی زلف شمیم

 را کفــن لودی آ نـازم تیـــــــغ به         ازپافگندی مرا غمزه یک به

 جانی نیست ارمان مرگ بوقت

 را دهـن غنچــه آن روی ببـینم



 

 را شـــــکرگلفام پیـــــــکرلب دلبــــــــرمه      را وپیغام تحفه این رســــان صــباازمن ای

 را وبادام سـرووگل رضش بقــدوعا هــــم      بدرمنیر درآن نسبت کنـــم می لش گرجمــا

 ر آالم همـــــه واین فــــراق بازگوشــــرح      احتـــرام باهــــــزاران گوسالمی ازمن اول

 را کام بیابم تاکی دهـــــم می تســــلی دل       ام برجــــامانده پای چونقـش جانی ازگران

 را انجـام همتش فیـــــــروزیمن تاکنـــــــد      انتظار دوچشـم دارم من لیک محالست این

 را کــــردایام مصــروف وآن این باهوای       مهجورسـاخت حق مراازراه دوران عشوه

 را عــام غریب این بنوازشــــــاها ازکرم       کمترم ازسگ که چون ندانم خود بحال من

 را آشام دیوخون خوداین نفس پروریدم        دون نفس ازبرای دویدم بیجـا من گرچـــه

 حزین جان مؤنس ای وشد بیگاه روزهـــم

 را خام ل حـا افسرده نی جا ســــتگیراین د

 

 دارشــــفاآنجا بود مرهــــــم بنـه دل بزخم      نجا خوددواآ رد بد میــــدانی کـــه بیــازانجا

 عجزوالتجاآنجا بخشدبه رابازمی ســـگان      رو مگــردان درگـه ازین موالی اگرجـویای

 کشـاآنجا بردرمشـــکل بازآ نه مشوبیـــگا      کارت ازعقـده گره بکشــــاید که اگرخواهی

 نوروضیاانجا ببین برکن گران سرازخواب      خـرگوشی خواب دوران گاه بظلمت تراتاکی

 وصفاآنجا صدق طالب بودای حـق رضای      است سراســرنورعرفان تماشــاکن بیایکدم

 هاانجا امیـــــد بود نومیــــــدی مروباکوه      مشوایمن گفتم ترا است این امیــدوبیم رهی

 جوریاانجا نیـم ارزدبه نمی ارزن یک به       ریاباشـــد وگرکــــارت داری اگرفــــکرغلط

 یکسربیاانجا هــــاهمه عوایق ترک بکن      اگردانی تراگفتـم باشــــــد این مقصود رهی

 عرفان روازۀ بخودد بینی می اگرمسدود

 مدعاانجا کلیــــد میکن طلب نی بیاجـــــا

 

 را نـــه شـــــــــــــها بــزم آوربـدوربــادۀ      را فسانه شیرین قی قاصـــدبگوســـــــا

 را هجــــــرشبانه کنم توان کی شــــــرح       زجاگرفت لیال زهجــــــــرصورت روزم

 را تازیانه این کشندهردوضربت یکسان       وگدایکیست شــــــــاه ذلت عشق درراه

 را زبانه چنــــــــدین بردعـقـوبت یکــدم       شود می هجــــــرمکافات گاه درعرصه

 را آشـــــیانه ردآن چوبگذ کنـــــد گم ره       عبورنیست بال مقـــــام رادرآن سیمرغ

 را ترانه شـیرین این شــنوزبلبل ازجان       بود تن بــه تـراجــــــان   تا بکوش ایـدل

 را آستانه آن فشان زجان نقــدجان این       بری ره که گــــرخواهی وصل دربارگاه

 مزن دم ازخویش عاشقان بزم به جانی

 را دانه خردهــــــرگونه عشق صـــراف



 

 آیدمرا می یاد نازوتمــکین با دلبــــــــــر      آیدمرا می یاد نوشین لعــــل آن هـــرزمان

 آیدمرا می یاد دیرین های صحبت که وه       نازنین آن نمود خودشـــــادم باوصل مدت

 مرا آید می یاد خمارین چشـــم شـــــیوۀ       دریغ ای لش وصـــــا شکرایام نکردم من

 آیدمرا می یاد شـــــــــیرین تبسمهای آن      ُدرباراو ازلب هــــامن نکته شــــــنیدم می

 آیدمرا یادمی نگارتین ف ســــــــاعدصـا       چکد می مژگان ازراه دل راخون عاشقان

 آیدمرا یادمی سروسیمین آن عـــــارض       مهتری نشــــان مهــــرافروزاودارد حسن

 آیدمرا یادمی مشکین زلف آن دمبـــــدم       هزار چنـــــدین دل خودبســـتد باکمندزلف

 آیدمرا یادمی رنگین گلهـــــــــای بازآن       مهجورکرد دون رازاغ بلبالن گلستان زان

 اندرفــراق لب تشنه مانده بیچــــاره جانی

 آیدمرا یادمی بلورین جــــــــــام بۀ عـــــذ

 

 خدا ای دگرندارم هــــرگزدری جـــــــزدرت        خدا ای فـــریاددارم بادرگهت روزوشب

 خدا ای بردرغیـــــــــرتونبـوداعتــــــــبارم         ازدرت من روم چون ندارم راۀ جزدرت

 خدا ای کارم شـــــودپـایان چــون یـارب آه        خوددرباختم نقـــد دنیــــــــا حب ازبرای

 خدا ای زارم ل نمابرحـــا رحمت ازکــــــرم        وگربدیاکریم اگرنیــــــکم تراباشــــم من

 خدا ای بارم برگ بی درخزان درخت چون        آمدم بضــــــــاعت بی ندارم درکف مایۀ

 ایخدا برارم بادوســــــــراحاجت تویی خود        کارخویشتن خــــداتفویض ای باتوکردم

 خدا ای رم اختیا بی بندۀ من کنـــــــم چون        زدرقم بنامم اول قــــــلم کردم من آنچـه

 خدا ای باتوواگذارم خویش حال عـــــرض       سربسر گویم باکه خود دل ل بگوحا من

 !تو خاصان بادرگهی ام سـرگشته جانی

 ایخدا سپارم تاجان روزشب ســـرنهاده

 

 مرا ونورچشمان دوســــــــتان         مرا قاصـــــــدابرگوعـــــــــزیزان

 مرا ـــتدارانودوســـــ همدمان         ادب بارعـایات ســـــــــــالمم این

 مرا لیبان وعـنـــــد بلبــــــالن          بازپرس باشد چـه گل حال شرح

 مرا عبـــــــدالرحمن حامدوآل          شد نام اوراعـبــــــدالرحیـم آنکه

 مرا کنعان شــــــدماه مشتری          وارنیز یعقوب است یعقوب آنکه

 مرا الحان شــــــــعرناموزون          ازخوردوکالن هریک همرهانش

 مرا ازخـــــــــــداآغـــازوپایان          گدا این جــــــرم خواهند مغفرت

 مرا کوبردجان یاری صه خــا          واکنــــــد دل یادیـاران،غنـــــچۀ

 مرا سلیمان بهتـــــــــرازملک           خــــــــدایکساعتی مرد صحبت



 مرا ببــینندســـروریحان چون           ودرخروش ـــاناندرفغــ بلبالن

 مرا جانان اونشناخت هـــرکه           واحسرتاازســــرکشد نعـــــــرۀ

 مرا بــرهان نکوترچیـست این          یارمن حسن است معجــزحسن

 نشناختم قـــــــــدراو ازجهولی

 مرا بنادانی عمــــرشـــــدجانی

 

 آیدمرا یـدارمی د جـــــــلوۀ        آیـدمرا یـارمــی آن بــاد مــــــژده

 آیدمرا باگفتارمی بســـکه          رخـش بـسودای طبـــــعم طوطی

 آیدمرا هـرگلزارمی رشک          هرنفس سرایم می همچومجنون

 آیدمرا تـاتـارمـی فــــۀ نــا          امروزچون عطرگین مم مشا شد

 آیدمرا بیخـــارمی گل چون         من اندام ســــــروسیم شــــکرهلل

 آیـدمرا دلــــدارمی آن بوی         نفس خوش پیـــک صبح ازنسیم

 آیـدمرا می اسـرار منبـــــع         نسب عالی شـــــــهزادۀ آن یعنی

 آیـدمرا مسیحاوارمی چون         هـــــــــردردمنــــد درددل داروی

 آیـدمرا گلرخســــارمی ماه         ماتارشد محفــــل لش ــاجمـــ بی

 آیـدمرا بررخسارمی اشک         مش درانتـظارمقــــد دل چشـــــم

 آیدمرا بـــازارمـی رونــــق         بازارمن ســــردشد لش وصا بی

 آیدمرا برســـــــــربیمارمی         طب باعــلم لقب خوش طبیب آن

 آیدمرا یــوارمــی بــردرود         دولتـــــم ب آفتـــــــــا حمــــــدهلل

 کن راست برخیـزدامن نیــــــا جا

 آیدمرا رمی ابرگــــوهـــــــــــربـا

 

 هـــردوسراامشب خواجۀ آن مصطفی بروی       التـــــجاامشب تودارم رگـــاه خـــــــــــداونـدابـد

 بعدازانبــــیاامشب بود اوخیرالخـــالیق کــــه       یی ببخشـــا جـــــرمم مصطفییارغــــــار بروی

 امشب مرتضا رصفـــــدرعـلی بجودحیــــــــد       قـــــــرآن جـــــامع وحلم فاروق حضرت ل بعـد

 امشب منتـــــها بی آیدچوبحـــررحمت بموج       آمد حساب بی وزنش گشت افزون گرچه گناهم

 خیــــــــرالنســـاامشب یدۀ دونورد آن بحـق        مگـردانی هیچگاهی به یارب خـود مراازسوی

 امشب حسرتا صد بدل خود دارم زعمررفته       دیگر ماراچــــارۀ نیست تویارب بجــــزفضــــل

تومیـــدانی اگــــررانی اگرخوانی  امشب مــدعا دیگربجــــــــزاین ملجای ندارم       بهــــــــــرامر 

 امشب الورا یارب هـاست امیـــــدواری ازان       تقنـــطـوایارب ال آیـــــۀ نمودی ن بمسرفـــــــا

 امشب باصــــفا وخلیـــــــــل ونوح آدم بروح       یی ببخشــــا من گنـــاه عـــــــزیزانت آن بحق

 امشب دوا دردم بکن نم دردعصــــیا مریض       یارب ـــــلینومرسـ انبــیا خیـــــــل پاک بروح



 امشب لقا شیرین مهی زان دارم لطف امیــــد      وبنـدر غوره شــــــــــاه ودامان من دست بود

 حیران ی خود بزندان ســــامان بی نی بودجا

 امشب نوا بی هســــتم غوث یا برس بفـریادم

 

 امشب پیـــــــداست من تابان مـــۀ         امشب دلخواست مجلس مبارک

 امشب برخــاست ازبلبـــــالن فغان         ما محفـــــل این منـــورازرخش

 امشب میناست بکف را قی سـا که        عـزیزان باجمع مرافخــــــراست

 امشب غوغاست رابسی حــــریفان        ناب دۀ با مستان به ند بنوشــــا

 امشب لهــــــــاست د مـونس انـیس       بادامبـــــارک مقدمش مد خوشا

 امشب ست گــویا من طبـــــع ن زبا       بســـــیار بود تمنـــــــا مــرابادل

 سود مایۀ نبود که جــــای دران

 امشب جانیــــــــااوالست فروتن

 

 وازجواب توآخــرازسـوال یشی نیــــــند چون       صواب راه وبگـذاشتی رفتی باطـــــــل راه

 یاعـذاب ازتنـــــــعم رد بگـــــذ روزت پنـــــج       اندکی بهـــــــــــرمتـاع ریختی آبروهــــــــم

 ب خطا این دهنـــدامروزیافـــــردابگوشت می      عزیز ای بقرآن است الموت ذایق نفس کل

 یابخواب مخمورهستی ای نده ما فل غا ازچه      روزاجل کشی می گورسـتان راسوی رخت

 خراب کــردی خود کار تعمیـــــردنیـــــا درپی      دهد افالست بیم هردم هــرلحظه دون نفس

 اندرسراب دهـــــد می اوفریبـت باخبــــرباش      حیـــــات بودزاب کان نمــاید می اوزدورت

 بنـد نقش دلــــــداربادل رخ نیـــــاعکس جا

 وشـاب رودورشوازشیخ اختــیا کن کنجکی

 

 امشب ومیرباصفا یق صـد حضـــرت بروی       امشب مصـــطفا پروابروی بـی شــوخ االای

 امشب مرتضا علیی عثمان حضرت بحــلم       فش وانصا وعدل ورزم فاروق حضرت بروی

 امشب باصفا وخلیــــــــل ونوح آدم بـــروی       بنــورخودمنـورکـن هجــــــــرانم تاریک شب

 دوامشب دردم بکن وقـربانش اسـماعیل به       االحــــزانش بیت وبحق وبیعقوب اسحاق به

 امشب انبیا بخیــــــل و عیسا به و موسا به       مسوزانی بیشم ازین هجــــــــران آتش میان

 امشب مجتبا دین شــــرع پیـــــــروان بحق       بنــاگوشم سمین مـــه ای درانتــظارم منـــــه

 کشاامشب مشکل خواجۀ آن نقشبند شاه به       باالکن پرده طـــــریقت پیــران جمـــــله بحق

 بین زارم آحال فــرود سرمویی زاســــــــتغنا

 مهــــرووفاامشب رۀ ذ نی بجـــــا اگـــرداری

 



 زســـرتاقدمت ماه ای م زد هامی بوسه       ســـروارمت قــــــد آن چمن به م ید د دوش

 قدمت لبرشـــــیرین شودد رنجـــه کزلبم      م ترســـــید می بدل لیک زدم می ها بوسـه

 بعیدازکرمت نیست جان مونس ای یکدم      را دلسوختـــه من نگــــــاه به گـــــرنوازی

 خدامحترمت کرده عصروزمان ندرین کا      بنـــما رخ یاربمن ای فــــگن ازرخ برقـــع

 زدمت فســـرده لهــــــای بد دادی تازگی     عبور کـردی بما الحمــــد مســیحاصفت ای

 برحشمت جهان شاه ای میرسد زیان چه     فگنی بموران نظــــرلطف ســــلیمان چون

 گـــرو نی جـــــا یاربکن آن برده خود جان

 غمت نیست دردوجهان اگرباتوبود دوست

 

 مغفرت امید دارم ولی م بدعهـــــد گرچــــه        بردرت من م کامد ده ام توبـــه پادشــــــاها

 ازبرت پنهان نیست گفتم هرچه کردم هرچه       غفور یا بنیادباشد بی و سست بس عهدمن

 برسرت آید تاچه فـــــردا کــه یشی نیند می        سـرای ظلمت اندرین کی تا یده غمد دل ای

 محشرت وازعـــــــذاب ب یادآورازحســـــــا         ها ازوعیـدووعده داری درپیش ها عقبـــه

 برســــرت رحمت ببــــاردابر مردان می کزد        شـو بیــــگانه بگیرازخویشتن مردان دامن

 زیورت زنـاربـایـد حــــــلقۀ لیــــــــــال زلف        باش موصوف درجنون ببرکن پستی جامۀ

 بری کی بپایان بخودتنــها ره جانیـــــــااین

 ســـــــتگیرورهبرت د رهنماو نباشــــــد تا

 

 ایدوست زیبـــــاداری روی مصــــفا        وست اید داری قدوباال مبـــــارک

 توس اید داری رعنــا مست دوچشم       مســــکین ق عشــــا بردن دل پـی

 وست اید بسـوداداری را هـــــزاران       نی لســــــــــتا زواداود نا آن بــــه

 وست اید داری زاعدا مگررســـــــم       سواری بک چا ن عاشــقا بقتـــــل

 وست اید درپاداری کـــــه شور ازین      داری آغوشته غـــــــــم به مرادایم

 وست اید داری غوغـا به را نی جها      پـریـرو ای لـت جمــــــــا بســودای

 وست اید داری فـکرروزفــــــردا نه       چشم ســــــیه چوترکان بخونریزی

 وست اید ازپاداری نده ما ده پیــــــا        کن نگــــه باری روی می ســواره

 وست اید تواناداری بگیــــــردســتی       را نگـــــا پابجـــــامـــاندم چـونقش

 وست اید تماشـــاداری توخودباخود        ماه چون برروی یی افگنده حجاب

 وست اید میناداری جــام باکف کـــه       مددکن مشتاقان به جــــــرعه بیک

 ازپیروبرنا ن درجهـــــــا نی چوجا

 دوست ای داری وشـیدا بسامفتون

 



 نگـــــــاراست زلف وابســــــتۀ دلش      است ر یا یی اوجویا که خوشاآنکس

 بیقــراراست خاطــروبس پریشــــان       جـــــــــدایی یکــــــدم طـــــاقت ندارد

 اشکبــــــاراست چشـــــم پرخون دل       باردارد حســـــرت اشـــــــک دودیده

 خماراست وسرمست تگرفتـــــاراس      ری نگــــــا زلف خــــــــــم بســودای

 ناگواراست چه خوش چه بودیکسان      دهـــــر ومحنت ورنج وشادی غـــــم

 برکنـــــــاراست دورگـــردون زنقص       دوهفته ماۀ آن قـــــــربان ســــــــرم

 آبداراست همچودّری هــــــــریک که       نجـیـبش آل آن وصــف گــویم چــــه

 بیشــــماراست حق ورحمت فیض که       وبیــــگاه گاه رکن گــــذ محفل درآن

 نثاراست م نیزهنـــگا فــــــراهــــــــم        ومینا قی وســــــا بلبل وهـــــــم گل

 بهـــــــاراست وعهـــــد عشرت زمان       طر خــــــا افسـرده چـــــــرابنشستۀ

 باراست برگ بی درخـــــــزان اگرچه        آمد دربالیـــــــدن جمله نی جهــــــا

 نی جا سوی نظـرکن خـــــــدارایک

 کـــوپایــداراست خلعت ببـــخشـــــا

 

 سرورت ســـاخت دمکی دنیــــــا لـذت این        غرورت درخوردوباخواب گــذشت عمرت

 غـفـورت رگــــاه بـدعــــــاآربـد دســـــتی         خـیـزبفـــــــریادوتضــــرع دمی صبح یک

 نفورت خـــــداچـیست مــــردان ازصـحبت       بشـــــدآخــر چوعمرت وسرگشتــــه آواره

 صبورت نیست کنـون هیـچ ازبهــــــرچـــه       ازســـــرغیــــرت منــــــه هیـچ درطلب دل

 وشعورت صبروزســـــــرعقـل ل زد رفته        بمعـنی است قلیــــــل که ازبهـــــــرمتـــاع

 دورت اهـل ترازین ست ا ومحال سختست        ل اید کنــون باخـــودنداری یه ســـــــــرما

 قبــورت ببـینندزاصـــــحاب فـــــــــــردات        نازی چـه دوروزه فـــرصت این به امروز

 عبورت است ل محـا توشه وبی همره بی         ولیکن است وهـراس پرخوف مرحلۀ این

 ضرورت است این عجــزکه زرهی ایدل           خـــــــــــــداگیــــربـــزاری مــــرد رودامن

 زروزورت بـــا میــسرنبــود ن امــکــا          آری گوهــــــــرمقصدبکف باعجـــــــــزبود

 قصورت ازفهــم روی می غلط راه در          است همین مقصود کعبــــۀ رهی کـــه دانی

 زکدورت فی درصـــــا رآن د به روزی         رحمت قلزم دران خویش فــگن قطره چون

 بمورت هست نظری حشمت همـه باآن        امروز کــه الحمد صفت سلیمان شــــــاه ای

 است یقین کــــه نه ســـرخودبقدمش نی جا

 کورت دیدۀ این ســـــــرمۀ قدمش خــــــاک

 

 اوست خوی ی دلــربا ین کـا برد دل تابغمزه      اوست جادوی نرگس ازآن که ی تقاضا خوش

 اوست عنبربوی زلف آن وابســتۀ دل زانکـه      کنــــد می بیقـــــــراری تن لب درقا من جـــان



 اوست ابروی ازجـــلوۀ بیـــــدالن وهوی های      ریش دلفگاروسینه ســربصحـرا همچومجنون

 اوست کوی اســـــــتالم بیـــدل عشــــاق کعبۀ      دهند می بخواری تن کعبـــه درراه حاجیـــــان

 اوست دلجوی عارض زشوق هــــا ترنم وین      درفغان لش جما بهــــــــرگلســـــتان بلبـــــالن

 اوست موی آن لهــــــامگروابســتۀ د رشـــتۀ      دررهش وخیـــزان افتان صفت بسامجنون ای

 ن برآثارشـا نی جـــا اکنون است رفت کاروان

 اوست توبرسوی تاکجـــــاالطــاف راهی گشته

 

 نظیـــــــراست بی خوبرویـان بجمــــع         بدرمنـیراست وبرخ ســـــــــرو بقــــــد

 شـهیراست لم درعا وُخــــــــلق بحسن         آفــــــــریده لش مثــــــا بی خــــداونـد

 مستـتراست آفتــــــــاب لش جمـــــــــا         است حیات آب ودهـــان لعــــــــل لبش

 وزیراست مهــــــــــرویان سلطان بآن          هــــم دودرزمین درآســــــــــمان دوتن

 الظهیراست شمس عــارضش توگویی          خـوانم ـلوللّیـــــــــــ گیسویش بوصف

 ســـــــــتگیراست راد عاصـــــیان بعقبا          است گمرهــــان رهنـــــمای بدنیـــــــا

 ونذیراست اوبشــــیراست م نا کـــــــه          را عیــــــان ماه آن وصـــف چـــگویم

 بــرناوپیـراست ســـــــــــزاوارهمــــــه          درطریقش ن ند ما تســــلیم ســـــــــر

 زمهـریراست توگویی بهـــــــــرمنــزل          جـــــــانان حسن ب بغیـــــرازآفتـــــــا

 ناگـــزیراست ن وبـود درگـــــــاه دران          جـان ای پیـوسته برآســتان چواشک

 نی جـــا اومشـونــومیـــــــد زفیــــض

 اندرضمیراست هـــــــرنفس چوحبش

 

 است من جـــان رشــــــتۀ عنبــرینت تارزلف        است من شبســـتان شمع رخت ماه ایصنم

 است من رضوان فردوس درت خاک سرنهـم        اقدست برآســـــتان کمتـــرم ازسگ گرچه

 است من عهـــــــدوپیمان ندارم سرزسودایت         لــــــربا ایـد تاابـد برآیــد من گـــــرزدست

 است من وبســـتان باغ نت آســـــــتا خاکروب        بدل مراباشــــــد بوسی آســــــتان آرزوی

 است من ارمان زازغیــرتوایدوست نیـــــا بی        نیــــــاز بی ازدنیـــــــاومافیهامراکن یارب

 است من ن نــورایمــــــــا وبـاهللا تـووهللا حـب        ن جها وآن جهـان این تاچندگویم الغرض

 کن درگاه آن خاک رافـدای نیــــــاجان جا

 است من کورچشمان توتیای کویش خاک

 

 است محتجب نه زما ازاهــــــــــــــل          است درحجیب چوغنچه که گل آن

 است لیب عنــد فـــــــریادوفغــــــان           کــویش وصـــحن حسن درگلــشن

 است مضـطرب جـــــــــــدایی ازداغ          ماه زهجــــــــــرآن لـم د بیچــــاره



 است یووددغـریب د رمنـــــــــزل د           صـــــدارت زمنصب افتــــــــــــاده

 است رقیب زســـلطۀ هخســـــــت دل           کن ترحمی جهان شـــــــــــــاه ای

 است وناشـکیب صبروقــــــرار بی            ودردهجــــــــران فـــــــراق ازبیم

 است عنقریب مرگ که نیست شک           گـــذرکن تم عیـــــــاد به شب یک

 است طبیب دربســــــترهجـــــــربی           زبیـــــــــــنوایـی بیـــــــمارغــمت

 است نصیب بـی عشــق شــوریــدۀ           وکـــــامرانی ط ونشــــــا ازعیش

 نیـــــــــــــــازمندی همـه به جانی

 است حبیب آن لقـــــای مشــــتاق

 

 درکنــــارت بگیرم یکـدم چوجان         باکنارت آیم که روزی آن خوش

 نثـارت خودرا ودل جــان کنـــــم         را نازکت پایی و دست ببوســــم

 کوهســــارت بگرد طــایف شوم          همچوحجاج افگنـــد ردابردوش

 بارت فیض آســـــــتان ببوســــم          لبیک لبیک هـــــــرنفس بگویم

 تابـدارت زلف کــــرده خــــــرابم          مستت چشم ببرده ودینــــــم دل

پل           مرادم بدنیـــــــاگرنشـــدحاصــل  انتــظارت گل ای دارم ســـــر 

 بکـارت حیران جهـان شودخلق          تودلبر دامان سخت بگیـــــــــرم

 تابدربارصــــــدارت نم رســـــــا          را پـروایــیت جفــــــاوجـوروبی

 کفارت خـواهم راهمــی یک یکا          درفـــراقت بامن رفت هـــرآنچه

 بصارت براهل پیداست این خود          بینوایی حــــال عرض چــگونه

 جانی بیچاره ازغمت چوسیماب

 بیقـــــــرارت االبادباشـــــد االی

 

 کردبرفت پری رشک همان شکرخنده یک       کردبرفت گری جلوه یاربمن صبحـــدم

 کردبرفت اثری نــم بجــــــــا بـود شـــــعلۀ      مگر نیست سبب بی ن تنـا سمین خندۀ

 کردبرفت نظری یک بمن لطف ازســــــری      تلقینم بسی کـــرده عجب کلمات خوش

 کردبرفت ری گــــــــذ یک ابرکرم یــــۀ پــا       است قدم مبارک که بادمبارک مقدمش

 کردبرفت جــگری خون همین به اوپســندم      جـــــگر کردمراخون بسی برد زمن دل

 کردبرفت مشتری بجـــــای مـرغوب بیــــع       میــــگونش دیـدماراچـوخـــــــریدارلب

 ن جا ازدادن کم نیست لبش لعـــل قیمت

 کردبرفت گری نوحه آن ازحسرت نی جا

 

 است وسروسمن لــــه وال بهتـــرزگل         است تودربدن مراازغــــــــم کــــه ی درد



 است ختن مشــک نافۀ خوشترزشمیم         ســــــــازد صبـــــــــاازتوپریشان که بوی

 است یمن درو،لعل زبهای افــــــــزون         ریزد درهجــــــــــرتوبدامن کــــه اشـــک

 است تومراگلـخن بی گلـــزارجهـــــــان        مرا یلداست شب  فــــــراقت لحظــــه یک

 است من غمـگین زتـوبادل کـــــــه داغ         ندهــم گلســـــتان باســـــیروتماشـــــــای

 است تن واندوه غـــم توجان وصل بی         رضوان وگلشن روان گنج جهان، اسباب

 کن ماروشن کلبــــــۀ رخت ازشــــــــــمع

 است الحـزن بیت ســــــاکن زغمت جانی

 

 رفت پیــــــــروجـوان دریغادولت          رفت ازمیــــــان کنعان دریغاماه

 رفت آسـمان اوج چوعنــقاسـوی          ما برپـریدازکشـوری همـــــــای

 رفت زمان غوث جهـان شهنشاه          محمـــــــــد یـن د ملت نظـــــــام

 رفت خوددرگلستان اصـل بسوی           یـا گــــو د آبـا ولـــی بـاغ گلــی

 رفت گـلرخان ســردارجمع چوآن          ازفـــراقش خون بشد دلها بسی

 رفت زنان عقبــــاکف بدارالملک           دنیــــا ازدار بنـــــــدۀ تا مهـــی

 رفت جنـان باغ جانب خــــــرامان          محمــد غوث ب جنــــــا باغ گل

 رفت جـــان پاک اولیــــــاآن ریس          لت رســــــــــا باغ ازگلبن گلـی

 رفت پیــروجوان یدۀ ازد سرشک           سردارخوبان آن زهجــــرروی

 ن همنشینا وحســرتاای فغــــان

 رفت وجان ازجسم حزین زجانی

 

 خواراست توماننـــــــدۀ روی گل   پیش گل         وزاراست خسته بچمن توبلبل روی بی

 زشماراست توبرون ف اوصا که زانجــای         تاکنـــــدعــاشق تونیــــاردبزبان وصف

 فگاراست لهـــای د تومرهـــــم لب لعـــــــل         نهـــــــا جا توبودغـــارت کمان ابروی

 زاغیــــارتوواراست ترایافت که هــــــــرکس        ازغیرتوببـرید دل ید تراد که هــــرکس

 صبروقراراست وبی درهـــم دلم بیچــــــاره         نـه م زارقـــــد من سوی زکـــرم باری

 ونهــــــاراست لــیــــل بهمه دل انــدرطلبش         نگاهی نیـــم بیک اینک زمن برده دل

 ازبهـرنثاراست بکف ازحق اش می جــــــام         مهـراودردل وردزبان خوشش نام آن

 تــعلیم به مصروف بذکرحق هرلحظه

 هجرفگاراست زغم محزون جانی این

 

 عیداست سحرموسم که بسرایم خوش خوش      است نوید نه نا توجا مراوصل که شب آن

 یداست تود ابروی خم ل هال کـــه هــــــرکس      بتوقربان کنـدجان است ن چنـــــا امیــــــد



 است نرسید بمنزل وهیــــچ باختــــه جـــــان      مقصود گوهـــــــــر درطلبان صــــــدقافله

 است خزید یووددهـــــــرسوی ازنورتوهــرد      هدایت شـــــمع پیشروای تویی آنراکــــــه

 وزیداست شـــــوق رایحـــــــه تواش ازکــوه      توباشـــد ت یا عنـــــــا الطاف بســــتۀ دل

 لت وصـــــا تمنــــــای به جانی دل پرخون

 نرسیداست لت وآخـــــربوصا شـد عمرش

 

 کنــــــــــاراست بی رحمت ترادریای       ناشماراست وگناهم اگرجـــــرم

 ازغبــــاراست کم گنــــــه کوه همین       یت منتــــها بی رحمت پیش به

 بیقــــــراراست هجــــــرتودل زبیــــم      بتوازنارهجـــــران خواهـم پناه

 خاراست ننــــد ما جهـــــــان باغ گل       مقصودجانم توای بجــــزوصل

 همچوناراست توآن وصــــل بی ولی      توزیباست باوصل عدن بهشت

 توگـرددمیسر وصـــــــل بدوزخ

 زاراست له ال آندم دوزخ بجانی

 

 قمررخ صـیـددردام چون شـــــدم         ررخقمــــ ازنام عـنـوان کنـــــم

 قمررخ ازجام یکجرعه رســــان         میسر زی ســـــــا مقصدم الهی

 قمررخ م نـا ن وردزبـا کنــــــــم         مرگ رسـاعت اند هست امیــدم

 قمررح گلفام روی جـم ســــــــرا         ســــــپارند مرااندرلحـــــــدآندم

 قمررخ شــــــام طــــــــرۀ جوابم         گربپرســـــند ازمن نکیرومنکر

 قمررخ زانعــــام خواهـــــــم مـدد         ستانند ازمن حساب بفرداچون

 لم حا آشفته نی جــــــا اگرچــه

 قمررخ بام گوشـــۀ پنـــاهــــــم

 

 شد الضــحا شمس آیۀ لت جما        توخیـــرالوراشد نام قمررخ

 شد نمـــا لم عـــــــا آیینۀ رخت       آزاد سـرو چون قامتت نهال

 شد دارالصـــفا روضۀ مقــامت       شـد لقب وطهـــا تراتایاسین

 بادوسـراشد عاصیـــــان مغیث       کونین شـــاه آن امیرخافقین

 مظهــــرنورخــــداشد لش جما       او رخ زبانهاقاصــرازوصف

 بیـــدواشد همچورنج فـــراقش        لهـــا دردد دوای لعــلـش بل

 عمر نیاسـرمایۀ جا شد زکف

 شد وخطا بنسیان کارت همه

 



 تودارد نیروی ب تا هرکه نه          تودارد بوی ســمن وردویا نه

 تودارد نورازروی قمـــــــرآن         قمررخ اگرگفتـــم ازمن مرنج

 تودارد بازوی شـــــاه کدامین         کسراشکستی یۀ معجـــزپا به

 تودارد ازجوی پدریکجـــرعه         بمعـنی ازپــدربودی مقـــــــدم

 تودارد نیـــــــزازخوی مالحت        یوسف بود خوبان ختم اگرچه

 وحیران محـزون نی جا کمینه

 تودارد کوی باســـگ تمنـــــا

 

 بفریادآورد راهـــــــــردم شوریده بلبــــل        یادآورد ازبیـــــــدالن گل که بودیارب کی

 فـرهادآورد رابه شیرین لعــــــل تاپیـــــام       ر انتـــظا صبحــگاهی نسیم یارب بود کی

 بربادآورد راجمـله جورفلــــک خـــــرمن       خیـــزدبیگمان وصـل گرشمال ازحریمش

 آزادآورد سرو چون قـد آن ســـــــربپــای       مرا اندام گل ماه آن روی ندبی هــــــــرکه

 شمشادآورد نخل برایش عظمت ســــجدۀ        اواندرچمن رعنــــای گرفــــــــرازدقامت

 زادآورد کرم خوان زان سرگشته بهراین        ب جنـــــا آن نسیم باشد توشۀ ندارم من

 نفس خوش یارپیک زکوه باشد آن وقت

 ناشــادآورد نی جـــا این به شادی مـژدۀ

 

 تودارد ســـــــــــــروبـاالی هـوای         تودارد تمنـــای هــــــــــردم دلم

 تودارد سودای شـوریده ســـــری         وتابم درپیچ ازغمت وروز شب

 تودارد غوغای آغوشـــته بخـون         ن درافغـــا بیدل بلبـــــل همیشه

 تودارد خوای شـکر لعـــــــل ازان        نی شکّرفشا همه این چوطوطی

 تودارد پـای کف ک خـــــــــا ازان        درچشم ســــرمۀ بجای مراالیق

 تودارد تماشــــــای لم عـــا همـــه       نازوغمزه با روی می خــرامان

 تودارد پیـــــــمای ده بـا دم دمــــا       قی ســا توحیـــــد نۀ خمخا ازان

 تودارد ی ســـیما زیب ن نشـــــــا       امروز لت اقبـــــــا باتوسن فلک

 اندربیــنوایی نی جــا فتــــــــــاده

 تودارد یغمـــای ازخوان طمـــــع

 

 گردد می آرام دلش قی ــاســــــ خوش زانفاس        گردد می گلفـــام دۀ بــا هــــــــرکوبگــــرد دال

 گردد می م ونا زننگ فارغ و نه بیــــگا زخود        لم عا اندرین بی یا چه خوشتر مدعی ای بگو

 گردد می آثام صیـــقل   خود بیــخودی گنــــــاه         مخموران حـال بدانی آیی گرفــــــرود زهستی

 گردد می آشام خون بدگوگرچه ازقول باک چه        آرایند محفل هـــرجا به بینان خویشتن اگرچه



 گردد می کام نا برگرددیقین هـــــرکه ره کزین        خـردداری و اگرعقل درگـــه روازین مگردان

 گردد می جـــــام بگـــــرد پریرویان چوپروانه         کن تماشـــــا بنشین می د رندان درمحفل بیـا

 ایدل دریغ پخته شد خام هـزاران مطبخ دران

 گردد می م خا هنـوزم نی جا خود کامی زخود

 

 باشد مبتال هزاران سودا درین بینم می چو         شـد با نازوادا همـــــه خوبان پیشـــۀ عـــــــزیزان

 باشد دلربا ند ستا جــــان نگاهش غماز به         یش زلبــــها شــــــــکرریزد گویا کنــــــد می تبسم

 باشد اعال برترازعرش حـریمش دامان که         بگـــــذارآهسته قـــــدم عشق حــــــــریم در چوآیی

 باشد عنا و رنج همه منـــزل این پایان ولی        است راه در عقبه هــــــــــزاران دیدم اولین گام به

 باشد جوروجفا همه ن خوبا شیوۀ بینی چو       بردار شان ازلطف طمع ورزی می عشق خوبان به

 باشد خیـــــرالورا حضرت خوبرویان ریس        گنــجد نمی هـــــــا بدفتر ن شــــــا ل جما دالشــرح

 باشد بال دام گرفتــــارهمان دل هـــــــزاران        آنجا اعتــــراض نگنــــجد ســــــــازد نمی اگربامن

 نش پیـــچا زلف بدام افتــــــاده نی جا تنـــــــــها نه

 باشد کبــریا اوج به یش وجـــــا منـــــــــزل ازانکه

 

 خلیــــد نش جا زهـــرآلوداوبررشتۀ نیش         دردمید وجودش اندر شهمارعشق را هرکه

 کشید رندان حلقۀ با دخترش ترســا عشق        کثیر ت زهدوریاضـــا باهمـــه همچوصنعان

 برید بیگانه و خویش از ازان الفت رشتۀ         فگند مجنون بردل شوری چه یــــالل عشوۀ

 خاراکشید دودازدل اش تیشه برق تاکــــه         ربودازکوهکن دل شــیرین هــــای تبسم آن

 پرید گرفتــــاران ازچشم خواب صبرازدل         جهان جان گری غارت آن حسن ازفــــروغ

 شـهید شد با می یاراست نبودکشتۀ حیف         پذیر درمان شود کی سورگردد اونا زخـــــم

 صفهـــادرید جملۀ مستش نرگس بنگرآن         درجهان افگن شیر باشد که چشمش آهوی

 ناپدید بس آرزو تقواشکسته زهدوهم      ن نازکبـــد آن وصل باامیـــد صدهـــــــــزاران

 آورید زلفش ندردام گیسوا کمنـــــد با      زوادا نــا وباعشـوه راباشـــیوه هــــــــرکـــــه

 عشق ندازمینای نوشـــید می جام زان کبــــا پا

 رسید برلب جان که تا جانی افتــاده لب خشک

 

 افــــگارنکرد خســـتۀ کــارمن چــــــارۀ         یارنکرد بمن میــــــل کنـــم چـــه یارب آه

 بیمارنکرد ل ود حـــــــزین جان مرهمی          خضرلقا پیی فــرخنــــــده دم   مســــیحا آن

 زارنکرد شــــــدۀ دل این به لطف نگهی          ولی است نگران هی نگا امیـــــــد به دل

 یدارنکرد پد بخت دورهـــــم زین تابکی         پیدا هجـــــران غم نه بود وصل رهی نه

 ادبارنکرد لع طـــــــــا بمن موافق خوش         نیاوردبکف نقد درش ازخاک هـــــــرکه



 کرددیگربارنکرد بمن کـــــــه نزاکت این         مگر نازوغرورست رخــان لـــه ال پیشۀ

 ستمگارنکرد شوخ آن بمن رحمی گرچه         تاراجش روان بود گرفتــــــــارغمش دل

 عارنکرد درش زگــــــدایان منــعم هیـــچ         فگنی بموران لطف رینظ سلیمان چون

 دل خونین لبش لعـــل ازحســـرت نی جا

 شکربارنکرد لعل ازان شـــکرخنده یک

 

 بهــارآید وایام شودیکسو روزی خـــزان         درکنــــــارآید دولت بودروزیکـه مخـورغصـــه

 گلعــذارآید ســـاق سیم زیکسوســــــاقیان        درنواگردد بلبــــل دررقص زیکسوســـــرووگل

 آید نثــــــار جـان قمریان زیکسوهاوهوی        بنوازد چنگ ومطرب درجوش می زیکسوجام

 تتــارآید مشک فـــۀ نا شمیم جـانب زیک        گردد ن یبا ســـا رازسنبل وگل لـــــه زیکسوال

 یکسرببارآید جهــان امیــــــد بخت ل نهــا         گشن این وخاشاک اندازدخس بر باغبـــان چو

 رآید دیا مرزو این اقبــــــال کوکب طـلـوع         برخـــاست نارسموم راسلطه جهان گلســـــتان

 بکارآید  چومعماران بقعـه این ترمیــم پی          گلســــتانهاخست  منقارخیانت به دون چوزاغ

 رهگـــذارآید ک بخـــــا مردان همت زیمن          آرد ســــــربرفلک خاینـــــان رواق اگرطـــاق

 باذوالفقارآید علی چون نصرت و بفروزی           کسرا قلعۀ دررســـدآن گربکیوان حصــــارش

 میدارم جانیــــــاامید الهی بتایید

 نامدارتاجــــدارآید پناه دین امیر

 

 رآید بد تن لبـــــــد ازکــا وروان روح        بسرآید عمــــرت کــه چنــــــد نفسی ایدل

 نستاید وراکس کهنه شود کــــه اطلس       نیرزد ردهیـــــچ گــذ بغفلت کــه عمـــری

 برآید درآیـــدوزدگـــــرجــــــــا ب ازبا        هـــــرکس که دودرچورباطست خانه این

 ید نمـــا تراآب ســــــرابست ننـــــد ما        یب العجــــا بیت این قبت نماعــــا تحقیق

 ید ببـا راه دراین رهبــــــرمشفق یک        است وراه منزل دراین فریبــنده صدغول

 ید نیــا اندوه دردلش ازرهـــــــــزنان        است یم یاروند وراخضرنبی که هــرکس

 کـــارکشـــاید گــــــرۀ مردان کزهمت         بی بتــــا روی نســزد انمرد ازخــــدمت

 نورفـــــــزاید لت تابـــد بــااوبنــشین         همیشه است حق خــــداجالس مرد چون

 رباید ازســـینه همـــه طبیعت ادناس         یـارمـوافـق آن تـراصحبـت لحظــــه یک

 بزداید صی معــا رنگ ازآن یکقطره         بدامان فـــــروریـزد اشک شبان و روزان

 شــاهــدرعنا آن که کوش بطلب نی جـــا

 ید بنما رخ جـان زســـــراپردۀ ید شــــــا

 

 شد بیمار غم ازدردو ام ســــینه درون دل         شد افگار وتنـــــم جان لبـری د ازفــــــراق



 گلزارشد دران شیون و لـــه نا و درفغــان        او رخســـــار گل بهــــــــرتماشای بلبــــالن

 رشد غفــــــا نب تقنـــطواازجـــــا ال مژدۀ         بس بینست جهان جـام همان الوثقی عروة

 دشوارشد سفر این ایدل توشه و رفیق بی         ید آثارپد نیست زیشــــــان رفتـــند کاروان

 برخوردارشد آورد بدست دولت این هرکه         المتین بودحبـل ازکف مده شـــــاهان دامن

 شد نـوار ا منــــبع بارگـــــاهش آســـــتان         کنیم صــــل حا بجان نقد ازدرگهش تا خیز

 خونبارشد ها دیده لش وصــا د دریا چونکه        کرم از تی زدالتفا ســـــا امیــــــدآنکــه با

 شد زنار حلقـــۀ اوچون شـــبرنگ طـــــــّرۀ        چمن اندر گر شدجلوه دوتا زلف آن به تا

 شد تار تا نافــــۀ آن او وصـــــــل رهنمـای         پدید نا ما بر دوست وصـــــال راه گربود

 درودیوارشد آن اجابت محـــــــــراب زانکه        روان تابودنقـــــد ازحریمش بم نتــــا رخ

 کـــــردارشد بـد زشت شـــوم زاغ همنــشین       اندرقفس جـــداازبوستان مسکین بلبـــــل

 اغیـارشد نب کزجـــا وارهــــــان تسلط زین       گدا این بهـــــرنجات برگشــــا همت دست

 روزحشر دران فــــــردا نیــــا جا شـکرهلل

 مختــــارشد احمد چون گیرمجرمان دست

 

 آید می کار عجایب دم هــــــــر فلک اوضاع ز         ید آ می ر تشــــبا آ ه آ بگوشـــــم ل ایـد ببـین

 ید آ می دشـوار بسی زد ســـــــا کی انـد زمان         شد با فنــــا ش د بنیا که لم عا اندرین دل منه

 ید آ می غـدار لم ظا آن گری عشوه صـــــد به         زد سا مسرورمی دمی شهوانی ی ها لـذت به

 آید می مار چوزهـــــــر امـا انگبین نمـــــــاید         دارد روان بخش فرح جـــــام بکف پنداری تو

 آید خونخوارمی سگی همچون دغل پستان به         گیرد ردربغــل ماد همچو فریبی کودک این به

 آید می ر ادبــا گـــهی ید بنــما ل اقبـــــا گـهی         آخر وفسـاد کون ازین کوتــــه امل دست شود

 آید می دوار گـــردش از خـــــــزان را بهاران         آید کار کــــه کاری بکن دان راغنیمت جوانی

 آید می اغیار واز خویش از فغـان شورو بسی         گردد می الل زبانت روزی کان یشــه اند بکن

 نمیگیری عبرت عجب جانی دوســتان زمرگ

 آید می چار نا هم تو مرگ نــوبت روزی کــه

 

 شود سوزان آتش رضوان فــــــردوس گربود        شود بستان در یار وبی همدم اوبی هرکه

 شود ریحـــان و گل رشک چنان روید ها الله         بدن لددر ببا نهـــــا جا نفس یک نگاه از

 شود پران المـــکان بر عاشــــقان روح مرغ         وزد نهــــا جـا توبر شوق جذبۀ نسیم گر

 شود وحیــران سرگشته شکن شــکر طوطی         نگــار بخش روان لعـــــل لب آن زانفعال

 شود ســامان وبی صبر بی جهـــان زنینان نا         برون آید حجــاب بی خوبی بازار سر بر

 شود غلطان وخون خاک درمیان همچوبسمل         شد جـاگیر دلی هــــــر اوبا مژگان ناوک

 شود افغان در شورو اندر پرحســــرت دل با          اندربوســـــتان بلبل کشاید پرده زرخ گر



 شود خندان هـا غنچه گل آیدو رقص در سرو         سـیمتن آن رد بگـــذ گر چمن تماشای با

 ل منــــا دوران گردش ازانقالب نیـــا جا

 شود آن ،نخسـتین کرده ازل قّسـام آنچه

 

 عوداندرمجمــــراندازد راچون عشـــــــاق دل          براندازد ازرخ نقاب چهـــره پری ترک گرآن

 رادراندازد هـــــــــزاران پیچـــانش زلف بدام          ید بکشـــا عشق باب قفـــل محبت بمفتـــــاح

 ازعنبراندازد نسـیم آنگه رادرمشام ن جهــــا          برگیردمعطـــرمیشودعالم چومهــــــــرازنافه

 سراندازد درپایش سایه چون بهرشرف فلک          یش وجا برافــــرازدبقدررفعت اگرچهـــــــره

 برســــــرقبـــــــااندربراندازد لبـــــری د کاله          ازمن رایگـــــان دل دلبـــــــربرد نازوادا بآن

 براندازد ازپرده رخ نی کنعــــا ماه اگــــرآن          وشـیدایش یکسرشوندمفتون جهان خلق همه

 صنوبرسـردراندازد سروش قامت بپـــــــای           فـرماشد تشریف قـدم جانان آن که بهرمنزل

 نهااخـگراندازد بجـــــا شیرینش لبهای ازآن          من لقای شــــیرین مهی آن تبسم بهنـــــگام

 درساغراندازد چومی بردآنگـــه می بعشوه           پروا بی شـوخ آن نگه نیم رابیـک ودین دل

 راازپادراندازد ومعشوق عاشق هـــــــزاران         ابرو وبآن چشــم بدان نازش تیــــــرناوک به

 دیگراندازد های شیوه بهــردم بهـــــرلحظه           نوبرنو هــــای اولطافت قـــــــدبلنــــــد هیز

 براندازد سمین بت نهـــا درجا له نا و فغان          او دلفـریب وجمال حسن آن حیـــران منـــــم

 دلبراندازد بپــای   مشکینش خوی زخجلت          را چین نافۀ جگرخون وگیسویش زلف زتاب

 چوشورمحشراندازد شوروغوغای لم بعـــا            زخســــــارمینارنگ براندازدازان اگــربرقع

 راخطرباشد بردجان دل جانی آنکه جــای چه

 براندازد گه رعنـــــــارابجـــلوه قـــــد اگرآن

 

 آید کهســــارمی نب بصــــــدنازوادادرجـــــا          آید لــــدارمی د آن که یاران بادای بشـــــــارت

 آید پریرخســــارمی شــــــوخی نگارمهوش           بیـــارایید هــــا لس مجا هـــرگوشه برادرهابه

 آید دربازارمی است کنعـــان مـــاه توگـویی            دارند بکفهانقـــدجان زهرجانب خــــــریداران

 آید اسـرارمی صــــــاحب حریفان دربزم که            کن لی خـــــا غیــردوستراز دل نــۀ برادرخا

 آید شوارمی د بسی معـنی این عاشق بچشم            پارا بهــــــــرجـــاکونهـد چشـــمم بغیرازمردم

 آید مسیحاوارمی چون لهـــــــا د احیای پی             دلــــدارشـــــیرینم آن ناسوراست رنج طبیب

 آید زارمی ازبلبالن ن فـــــــریادوفغـــــا که             صف کشیده وریحان گل ماهش بگردعارض

 آید ازقیصـــارمی نوریست لمعـــۀ بچشـــمم            خورشــید چشــــمۀ تاب ش خفــــا ندارددیدۀ

 نی جا کن دوست راه ک خـا خودرافدای سر

 آید وگلزارمی گل بوی رهش ک ازخــــا کــه

 



 بکارآمد ونسرین گل یاران عهـدخزان درین         روزگارآمد خــــــرم چه وه عــــزیزان بحمدهللا

 فگارآمد دل حـــــزین ن لیــــبا عنــــــد ببـزم        بودسنبل بگردگل گل چون ســـــروبرخ بقــــــد

 سوگوارآمد های لــه نا حریفان لهــــــای زد        ـــــاریارپریرخس بنهـــــــادآن قدم بهـــــــرمنزل

 انتظارآمد براهش زهرجانب ن خلقــــا بسی         هـــــــرجا ن گلبــــــد آن مقدم درهوای چوبلبل

 کوهسـارآمد بملک دلهـــــــا مرهـــــم برای         است ردمنــدان د نهـــــاطبیب جا ومونس انس

 باوقارآمد شاه باداکه نقــــدجان نثــــــارش         شــــــــهریارما ماغریبـــــان آمددروثاق خوش

 برعاشق وعمره خوشترزحج عارضش طواف

 یارگلعـــــــذارآمد که نی جـا بادای بشـــــــارت

 

 آمد خوش امیــــرتاجـــــــــدارآمد          آمد خوش یارآمد که خوشاایدل

 آمد خوش ودیارآمد ملـــک درین          رضوان ازباغ ــدســـتۀگـلــ بود

 آمد خوش تبـــــارآمد عالی شهی          بصرها کحل رهش ک خـــا بود

 آمد خوش کوهســـــــارآمد بملک         اومعمورگشته ازفیض جهـــــان

 آمد خــوش رآبـــدارآمــــد چــــودُ          اندرتکلم درفشـــان دولعـــــــــل

 آمد خوش صـبروقــــــرارآمد بدل          ما بنهـــــــــاداندرمحفل قــــــدم

 زار جانی خـداای شـــــکر بکن

 آمد خوش ارآمد یارگلعــــــذ که

 

 حجــــازآمد ازراه رســــــفرکرده یا آن          زآمد وســــــا نغمـــه دالبا ش خوشــبا

 جانهــــابگدازآمد رخسارش وزپرتوی          ازغم جگرم شد خون رویش ازهجرگل

 درازآمد بازلف دلبــــرمهــــرویان کان          داراست سری آویز هـرجا منصوربسی

 ونازآمد باغمـــــــــزه امـروزمگــریارم         هجــــــرانش ازفرقت کردم بسی فــریاد

 خوشــــترزایازآمد پریرویان شـاه کان          نامش ردزبانو کن ل ایـد محمودصفت

 سروبنازآمد چون چهــــره یارپری آن          بوسی ازبهــــرقدم برسرراهش بنشین

 رازآمد محرم کان وللجیران لی طوبی           شهنشاهی جشن یا امروزبماعیـداست

 بازآمد که الحمــد رفته، زتن جان   کان           را وفداجان سازیم شاه آن می باهرقد

 روشن دل خانۀ کن مه ای ازنوررخت

 ازبهـــــرنیازآمد مگرجـــانی ایدوست

 

 بود والدین بها جی حا ودین دنیـــــا مقصد        بود بهــاوالدین جی حـــا حــزین قلب مؤنس

 بود والدین بها جی حا ونگین تاج صـاحب         نقشبند شـــــاه چو بنشـسته فقــــر سریر بر

 بود والدین بها حاجی لمین عا بخش فیض         وعـطا لطف منـــــبع نورهـــــــدایت مطلـــع



 بود بهاوالدین جی حا مبین شـــــرع یب نا         لکان ســــــا پیـشوای عرفان اهل مقتــــدای

 بود بهاوالدین جی حا گــزین وبر بهتــرین         سروری نشــان دارد رفان عـــا ن میــــا در

 بود والدین بها جی حا المتین حبل را خـلق         همه چشم ســـــرمــۀ گاهش بار خـــــاکـدان

 بود بهاوالدین جی حا دین یوم دســــــتگیر         خویش وازاعمال ازخویش من شدامید قطع

 بود والدین بها جی حا العــارفین ریس هـــم         نژاد شـــیرین او همچـو نزاده گیــتی در ما

 بود بهاوالدین جی حــا زمـیـن روی زیـنــت         حق بنـهاده کرم از او کف بر وحدت جــــام

 بود والدین بها جی حا نشین جــــا را مرپدر         دین شــــاه محمــــد غوث رشید فرزند بود

 زاروحزین یجان شـــــد درش گرکین کلب

 بود والدین بها حاجی مظهــــــرنورویقین

 

 کجاشد نقشــــــــــبندانم ریس         شد کجـــا دورانم قطب عــــزیزان

 کجاشد نم خلقـــــــا کل امیـــر         نی آســـــــــما همچـوبرق بزودی

 کجاشد نم دردپنـــــــها دوایی         نموده رو چون بما هــــا مریضی

 کجاشد ریزانم غیث ســـحاب          آسا پژمرده ن جهـــــا گلســـــتان

 کجاشد وعصیانم رنج شفای          محمد غوث شاه حضرت یعنی که

 کجاشد رضـــوانم ازباغ گلی          فغانم باصــــــد بلبــــالن بســـــان

 هردم پیوسته حـزین نی جــــا که

 کجـاشد نم نا جا که دارد ن فغــــا

 

 شد توبا ازخوان نعمت برین فردوس            شد توبا ازآن ملــک ن جهـــــا شـــــاه ای

 شد توبا خاصان درگهی سگ راکه آن            وهــراسی بیــــــم نبوده جهــــــنم ازتاب

 شد توبا گریان اسرایلی یعقوب صــــد            یوسف طلعت آن شده توتابان حسن زان

طـوراگـــرچنــــــد موسی  شد توبا توحیران ومعـــراج بارفــرف            زد قــــــدم بسر 

 شد توبا وثناخوان نعت زجان تاهست            چوبرآمد چهــارم بسرچــــــــــرخ عیسی

 شد توبا احسان ازجـــــــادۀ کرم چشم            رشد بد ازسرنه بدم وخویی شــــد عمرم

 خـــــرابم ل دوتاحا پشت بارگنـــــاه زین

 شد توبا وجویان لب طا حـــزین نی جــــا

 

 آید نفس خوش مسیح لهاآن د احیـــای پی           آید فـــریادرس آن که روزی بود مخورغصه

 آید درقفس چوبلبــــل گویا وروان روح بتن           مقصودبردارد ازچهـــــــرۀ ب نقا آید نســــیم

 آید راغبارخـــاروخس گرکهــــربای غم چه           شد با می چومقناطس مهـــــرویان لطف نگاه

 آید هـــرمگس طنین چون بینان خرده زکوه           او ن پیـــــــداآشـــیا است همچوعنقای بمعنی



 آید بازپس بزودی میـــکن، خـــــداونداتوآن           من م ید ند ســــیرش رفت آمدبزودی چوبرق

 آید عبس همچون ت ایزد عتــاب بودروزی           گـــــردانی روی چون بـــینوا ضعیف زکوران

 احوالت چیست نی جا که پرسی نمی آیی نمی

 آید فـــــریادجرس پیوسته اجل زصحـــــــرای

 

 شد با نفس هــــم بارگاهش ویاباچـــــاکران         شــد با دســــــترس لربای د بوصل را آنکس خوش

 شد با بس نکته سازدترااین می خـردتـنـبیه          گردد می ل ال نم زبا کاین ســــــرایم چون بوصفش

 شد با ورابسیارکس زهـــــرجانب خریداران          رینـــم نگــــــا روی گرفتــــــــارگل تنــــــــهامن نه

 شد با  بودآنجامگس شیرین هرجاشربت که          بینند می خویش خودبچشم بینان خرده کاین عجب

 شد با ملتمس جهــــان فـــراوانش زانعــــام          یغمـــــایش خوان گـــــرد به آنقدربیـــــنم طفیــــــل

 شد با وفـــریادجرس اهدرر کاروان توغافل           ســــــفربســـــتان راه توشــــۀ وصلش دالازخوان

 باراو فیض برآســــــتان ســـربنه توجانی

 شد با ماراهوس ارمغــــــان نگاۀ نیم ازان

 

 شد بحـروبربا فضـای تحـــــریرش مدادولوح          شد گرهنــربا گنجدهــــــزارش زبانهادرنمی

 شد اثربا قـــــدوباالیش زان راراســـــتی الف          دارد شـرف گویندکجاسروآن راسرومی قدش

 شد شـــکربا لبها گرازآن مم درکال چوطوطی          او وجمـال جاه ازان من دادی بهــــرجاشرح

 شد گـــذربا راراه خســـته دل من کی بکویش           بنــدم می خام خیــال ماهش بیــــــادعارض

 شد پرکارتقـــــــدیرقــــدربا نقطــۀ نش دهـــــا           یی دریکتـا ریزد کــه گویم راثنـــــا نش زبا

 شد نارپرشـــــرربا کـــه نم هجــــرناال بیــم ز           ســــربینــدازد تیغم به یشم خودنیـند زمرگ

 شد خوبتـربا زشیران کویش سگی آن ازانکه           برگردن راطوق سـگش میسرگرشودخواهم

 شد بسربا درلحـــدخاکت ن بعدمرد حاصل چه            ایدل المثل فی راببخشـند مسکون تماماًربع

 شد دگربا جـــای منــزلت ت برند فــردامی که            بیشـترنبود روزی دنیـــاچنــــــد بود ترااین

 شد هــــدربا کارت همه مهـــرمهرویان خالف            دریابی بنــگرکـه عیان قی ســـا رخ بمّرات

 شد جگربا خون خودهمین ناســپاسان ی سزا            او نفزای جـــا وصــــال شــــکرایام نکردی

 تافرداببارآید کــــه تخــمی جانیـــــا نکشتی

 شد خیرالبشربا من خواه شفاعت دارم امید

 

 دلبر غــــــزال ،چشــم بردبغارت می دل         دلبر ل نهــــــــــــــا قد چوسروسرفرازد

 دلبر باداحـــــالل ند ســـتا همی ن گرجــا         عاشق باقصـدجان فشانش خون مژگان

 دلبر هـــالل دو نمایدآن خوش چه وه وه         نوســـــراسـر دوماه ابروانش قوســـین

 دلبر ل وجمــــا حسن ید نمـا ازدورخوش         ید گشـــــــا زرخ آیـدبرقع بانازوغمــزه



 دلبر وخال خط آن نهــــــاده بدل داغـــــم          فگنــــده دلــــم وگیسومرغ زلف باچین

 دلبر ل زال جـــام عمـربخشـــــد جـــــاوید          بنوشم یکجــرعــــۀ باروصلش ازجوی

 دلبر ل وصا میکد خوشترآید ازهـــــــرچه          هردم ونوش باعیش لم عا ملک ازجاه

 دلبر وخصــــــال خوی کشیده خط برحسن         درفشانش لعـــل بخشدآن ت راحیا جان

 نامرادی درکنج ودلریش حــزین نی جا

 دلبر ل اندرخیـــــا جــگرنشسته خونین

 

 بر ســــــروسمن نگارمهوشی          انور ماه نمـــاای خود ل جمـــــــا

 توبنــــگر سـویم مرحمت بعین           ندارم ن ید د یق ال اگــــــرچـــــه

 ازتوســـراسر امیــــد دارم ولی           ندارم نی ســــــــاما سرگشته من

 رهبـــر یاســـــــلطان هللا ولــی           ن درامررحـما قـــلم چون لسانت

 تابمحشر هــم ازتوخوا حمایت           نه زما فــــرد درجهــــــان نه یگا

 مصــــور دارم رابــدل جـبیـنت            م دوروبعـیــــد اگـــرازخـــدمتــت

 دلهاسـراسر میـــــکنی عمارت          لنــــــوازی ود انس را یتیــــــمان

 تویاور شی سرابا محنت درین          توشاهی چون دارم که بحمـــــدهللا

 محشر تابه ندارم ازخنــده لب          کــرانت ازچــــــامرا نی اگـــــرخوا

 مهــرگستر شــاه خــــلق قوام          الــــهی رگـــــاه د ص خـــــا حبیـب

 گـــرددمنـــور مـی د اآلبا الی         تو ازبرکت لبـــــــان صـــــــــدورطا

 بادیکـسر فتــاده خون ک بخا         باداهمیشه ســــــــرنــگون حسودت

 مضطر نی آرزوجــا دارد کــه         را خـود گلـــگون رخ برافـــــروزآن

 بنگر هرمصراع حرف اول به         ن نا جـا نام بـی یا کـــــه اگرخواهی

 مسّتر کــردم گل چوبودربرگ         نست نها درتن همچوجان نامش که

 تر غنچه گل آن بوی بد بیــــا         ط زاخـال لی بودخـــا ن کا م مشـــــا

 آهو درناف ن ســــــا نافـــــه وگـرنه

 ر اند درغنـــــچه چـوگــل یا ند بمــــا

 

 کردآخــر بیـقرارم چومجنون             کردآخــــــر لــیالفگارم غــــــم

 کـــردآخـر برکنارم زخـــلقان              وحشیانه خــویی بگرفــت دلم

 کـــردآخــــر فـــرارم بویرانه              اندرعمارت زیستن نخواهــــم

 کـــردآخــــر کوهسارم مقیـــم             بریده بــیگانه و مراازخـــویش

 کردآخـــر بکارم رخنه دوصـد             شـــد من جـــــان بنـد پای تعلق

 کـــردآخـــر اختیارم بی زخــود            ننالـــم چـون ازجـــورزمانه من



 داری ازکی شکایـــت چـــراجانی

 کـــردآخـــر یارم نکـــوکـــردآنچه

 

 ر جفـــاکـــا پریـرودلــبرشـــوخ       نگـــــــاردلـــــــــربایاروفـــــادار

 ر گرفتا کـــردی ردوغــم مراباد       نداری یاری ســـــری چـــرابامن

 ر رخسا الله ای میروی شتابان        بادصـــرصـــرازکنــــــارم بسان

 ر وچـــا ده ماه مــت بنـورمقـــد        را غــمـم شبستان منـــــورکـــن

 گلــزار باسوی بگذری خــرامان        ک خــــا زند می صبر،بلبل قبای

 بــردار گلگـونه ازچهــرۀ حجاب        انـتـــظــارم نگـاهـت یک برای

 ر آیدگـــرفتا لبش لعـــــــل چوآن        را قـمریان گــــردد زبانهــــــاالل

 ر یـوا د بانقــش رشــحه ند فشا        بخشــــــدزاللش جاویدان ت حیا

 هجــــــرمگزار بدام بیشـــم ازین       را نازنـین صـــــباآن بگــــوبـاد

 بیـــنـوایـت غــــریـب نی جـا که

 ر بیـما افــتـاده غــمـت ببــالــین

 

 عجزوالتجاآور هــرلحظه زتقصیرعمل        خـــــداآور روبدرگاه صی معــــا ترک بکن

 راضیاآور دل یکتاچهــــــرۀ بذکرحسن         فــــردا بفکرتوشــــۀ تنــها درگوشۀ نشین

 نوروصفاآور بجــان پاکان همت زیمن         خـودکن راپیـشۀ ادب خوبان برودرمجلس

 ورجاآور خوف یشه اند بخاطرهرنفس         ایدل فساد کون ازاین کوته امل دست بکن

 آور هما ل با ســــایۀ درپنـــــــاه زهمت       هــــــــرمرغی رابزیربال دل بیضۀ میـــفگن

 جانی بکن دل روی خورشــید منبع بسوی

 فراآور شــــمع یکی دل سرای ظلمت درین

 

 بردار گلــگونه ازچهـــــرۀ نقــاب         ر رخســا بنده تا مۀ خــــــداراای

 ر خما چشـــم زندآن می دل رهی          ست ا عاشقان جـان دام دوزلفت

 ر اغیا ازدست صنم ای نوشم که          زهـــــرتوخوشتر بود شکر ازان

 سزاوار باشـــم گرفتــــــــارغمت           لهـــــا ردد د دوای لعـــــــلت لب

 ر آخـــــــرکا دارم لطف امیــــــــد          عمر گوهــــر کردم صرف برایت

 مگذار بیـگانه حاسد چنـــــگ به           ودنیــــا دین کـــــردم بتوتفویض

 ر لهـــــــــارابیــــکبا د زدایدزنگ          ازحق داری باکف کــه جــــام بده

 ر قیصـا شــــــهریارملک آمد که          درگوش مژده رسیداین هللا بفضل

 احـرار یاســــلطان جنـــــیدالوقت          است زمان فـــــریدالعصــروقیـوم



 نگهـدار نگهــدارم زشــــــــروی           نفسم پامـال روزوشب اگــــرچــه

 هجـــــــــرمگـذار بدام بیشم ازین           رسیدم کنــدن بجان زهجـــــرانت

 بحـرخونخوار زین گردهی نجاتم           لت بحـــــــرضال گشـــــتۀ گم منـم

 ر گرفتـا گرفتـــــارم رم گرفتـــــا           ن نا جـــــا زلف بـدام بحمــــــدهللا

 سودابمیــــرد درین نی اگــرجـــــا

 کار درجهان باشد خوشترچه ازین

 

 امروز مستجاب بل شود باخــــداآریم رو بسی        امروز انقالب زدور جوییم پناه مســـــلمانان

 امروز وشاب ازشیخ داریدهمه حق قول خالف        سازید نمی امروزچراباهم مؤمنان ای عجب

 امروز وپیـــــکارندباافراســـیاب باجنگ بهــــم         گویا خشمگین راببینیدهمچورســـتم گروهی

 امروز فاریاب زخلق هــــــردم بشنوم خصوصا         ازپیــروازبرنا یکدیگرخواهنــــدهمه تبـــــاه

 امروز هـــاخراب یکسروالیت بشد زبیــــــدادی         خونریزی قصد با برادربابرادرهــــــــرزمان

 امروز ازینهـاکامیاب نخواهدشـــــد یکــتن ولی         باهم زنند می وجـــاه سرداری منصب برای

 امروز بوتراب ن عفــا ابن شـیخین درفرمان نه         هللا درامررسول خــــــــداوندونه رقول د نـه

 امروز کـالب ردهمچون د می فقیران ثوب یکی         جوید هامردارمی رکوچه اند زاغ چون یکی

 امروز عقاب همچون بود پویا  اش اندرپی یکی         اندرپناگاهی بکوه کوه هــرجا ازضعف یکی

 امروز قهروعتاب بصــد ماســـــــزاواریم اگرچه         ازلطف مبین ماگنـــهکاران خــــــداوندابفعل

 امروز رخطاب اند ای خوانده جهولم وهم ظلوم           گفتاراست راجای کس نه یارب میکنی هرآنچه

 امروز عاجــــــزنواازانتـــــخاب عــــــادل امـــام          برپا کن لطف برمـازروی ازکــــــرم الــــهی

 امروز عذاب و رنج ازین یابیم تارهــــا زیمنش          برافـرازد داری جهان وانصاف عـــدل لوای

 بردار گران سرازخواب محزون نی جا ای کنون

 امروز وخواب سربسردرخورد عمرعزیزت بشد

 

 بس شــــــکرباراست لعل همان دل مقتضای        بس ست دلدارا کوه آرزوی نم هـــــرزما

 بس تاتاراست زلف آن من خـــــاطرمجموع        لکان ســـــا درمیـــان پرکارباشـــــد نقطۀ

 بس لداراست یارد آن وجهانهـــــرد حاصل         ام باوبسپرده دل خوبرویان درمیـــــــــان

 بس ناراست سوخته دوران های کزحـوادث        مسوز هجــــران دربوته ایصنم زارم جان

 بس داراست یۀ پـا تـا درکـفـم رزلفــش تــا         نیست حیف سوداازانم درین من گربمیرم

 بس خماراست چشــم مرمرازان اشارت یک        ازکرم التفاتی بهــــــــــرخـــداکن صنم ای

 بس شواراست ازتود جدای کردن ازآن بعد        رگهت د چـــــاکران زجمع نی گـرمراخوا

 بس درباراست خـــاک زان ماراشرف دیدۀ        تو زیبــــــــای بــارخ نـــدارم دیـدن الیـق

 بس خوشترزهرکاراست بردرت بودن خاک       درگهت ســرزخاک کمترشمردم کنون من



 آویزدیگر دست ندارد نی جـــــا میـــــرود

 بس شـهواراست لؤلؤی همان من ارمغان

 

 لش ذوالجال آفــــــــــریده زقدرت       لش وجما حسن آن حیران منم

 لش مثا بی کـــرده خویش زلطف      نموده سربیرون ازغنچه چوگل

 لش نهــــا پــرورده لطف آب بـه       جویبــــاری بلندی قــد ن همـــا

 لش باداحــــال بـــرد مــی اگـــردل       ابروومژگان وبدان چشـــم بآن

 لش وآ ب داربااصــــحا نگــاهـش       دوران هـای زآفت خــــــداوندا

 لش وســا ماه بـینوایان بفــــــرق       خورشــیدانور چون تابنده برخ

 لش زال بخشــد جاویدان ت حیـــا       نوشدزجامش جـرعۀ هرآنکس

 لش وصا ازجام جـرعه نوشم که       بـزودی خــــــداونـــدامیــسرکن

 لش نوا زمهجوران مبــــــاداکـــم        بادا اوپاینــــــده فیــض الـــهی

 را نامهــــــربان همـه آن الهی

 لش الیزا کن مهـــربان بجـانی

 

 دربرش نشـستم اوآنگه دست گرفتـــم من        منظرش بوده دوست بام قاصدآمدآنکــــه

 درزیرسرش نقطه چون ومکان کون لم عا       پرد عنـــقامی دربال ســـــیرمن یارچابک

 کشورش سرگشتــگان سوزددرین نمی دل       ررا پریرخسا آن یارب استغناست چه این

 درش خـاک شوم وانگه ســــرنهم تابپایش       حـــزین نفس این وبازوی قوت ندارم من

 کسـترش خــــا عاقبت وانمودی نسیمش تا       سوختی جـانم چشم این درنارغمش کاش

 گــرددباورش وانگـــــاه بســوزدبامـنش دل      بباد رفته کسترم خا چون بیندکه زمان آن

 باش درگاه آن خاک نیـــــابرخیزاکنون جا

 یدبرسرش ســــــا زرشودگرافگنـــــدخاک

 

 بخش چهــــــــاریارباصفا بروی          بخش مصـــطـفا بروی مرایـارب

 بخش الورا تویارب من گنــــــاه          دربحـــــرگناهم غـــــــرق اگرچه

 بخش ذوالعطا ای معرفت محبت          رضایت خواهـم مقصودمن تویی

 بخش مرا  واصحابش آل بروی           پیغمبـــرانت ســــــــــرور بحـــق

 بخش هــــدا راه مرا خود بفضل           راهان کرده ســـــــردفترگم منــم

 بخش زادالتــقا را توشه بی من           ســـــفرهیـــچ راه توشـــۀ ندارم

 بخش عطا بامن معرفت چــــراغ           آنجــا تاریک دوروبسی رهـــــم

 بخش صـــــفا باخـوان مرایارب           عامت جـــزفضل همرهی  ندارم



 بخش مجتــــبا وآل ابراهیــم به           وخــلیـــــلـت ونـــوح آدم بحـــق

 بخش لقا رایارب ســرگشته من           ومرســــلیــنت انبـــــــــیا بحــق

 بخش اتقیا بروی ـــــمراهـ بدان           من کمترمنــــم ترزســـگ زبدبد

 دردعصیان مریض نی جا منـــم

 دوابخش دردم تویی من طبــیـب

 

 حیف رفت یاران ازبیـن ط انبســــا          حیف رفت ازمحبـــــان مهـــــروالفت

 حیف رفت زارافغـــــــان بــا رونق          خواروزار شد جهــــان بســـــتان باغ

 حیف رفت نان کشـتیبا این ازجهان          بـال توفـــــــــان رابــربـود خــــــــلق

 حیف رفت باهــزاران لیبان عنـــــد          شده زاغان مســکن هــا گلســــــتان

 حیف رفت بهـــــاران ازیمن راحت          ماست اعمــال ازشومی همــــــه این

 حیف رفت سربسرباسهوونســــیان          طــــاعتی یم ونکرد عمــــــربگذشت

 حیف رفت خسران به من وقت نقد          شد صرف غفلت درخواب روزوشب

 حیف رفت ســــلیمان وجاه حشمت          بکس ماند نمی باقی جهــــــــان این

 حیف رفت ســـردارخوبان آن رفت          یکســـرهمـــه جهــــــــان نازنیـــنان

 هنوز خـوابی درگران نی جـــــا وای

 حیف رفت کـــاروانان تنــــها نده ما

 

 مشکل بســی یست درد فگارمن برجســــم         ردل د هوسـی دارم پریرویان شــــاه ای

 تل زهـربودقا چون آنجا عــــــــراق تریاک         نشودهـــرگز آنجـــامرهــــم طبیب درمان

 صل مقصودشــودحــا نگارینش کزلعــــــــل         نبوداما رادرمـــان نی ــــــــانهـ رنج این

 ل رد بودد صـــدرخنه رویت کزهجـــــــرگل           تو عمیـم ازلطف هست لم امیـــــدوصـــا

 بســـــمل کنـــــــدم ید شا روزی لـداربود د          خواهد می تایارچـه دیداراست طالب دل

 تمثیل سگش به خود من گفتم غلط بخشای         کویش سـگ قـــــربان فگارمن جان این

 ایدوست کرم باب زان اگررانی صــدبارم

 منزل ودرت نی جــــا ودامانت من دست

 

 نم نامهــــــــربا مهی زجورآن          نم وفغــا آه بشــــنوید عــــــزیزان

 نم بجا هاکرده رخنه فــــراقش          مهجــوردارد خود مراازوصـــــــل

 نم زبا شیرین زهجــــــردلبری          وغــــــم ومحنـت دربــال دم فتــــــا

 نم ابروکما دلبــــری عشوه به          کرد نهان ازمن بردورخ ازمن دل

 نم فغا داردپنــــــ مگربیــهوده          ندارد یاری ســــری چـــــــرابامن



 نم آسـتا سرچوخاک فگنـــــده         ندار جها بردرشــــــاه ازســگ کم

 نم براسـتخوا ناوکش نگ خد          نموده نهـــــا جا غارت بغمــــــزه

 خوابش نیم چون نرگس فــــــریب

 وتـوانم ب تـــا نیـــــــــا جا ربوده

 

 نم وحیرا سرگشته رویش ازهجـــــــرگل          نم نا جـا برگـوباحضـــرت بادصبـــــا ای

 نم وبیـــابا درکوه وســــــــــرگردان آواره         گرفتــــاران ازحــال پرسی یکبــــــارنمی

 نم پریشـــا ل باحـــا ایدوست رقیب ازبیم          درپیش ســـفرم راه مرابردوش باریست

 نم ازهجــــــــرهــــراسا نیندیشم کزمرگ         بوددردل توچنـــــــدان ل امیــــــــدوصـــا

 نم ارما نیــــــــزبه من است دوران آزاده        وغمخواری تومونس عـالم دراین آنراکه

 نم احزا کلبــــۀ این ازرویت شود روشن         ازرخ بردارنقــاب شــــــاهدرعنــــایی ای

 نم شبســـــتا به آیی دارم چنــان امیــــــد        بردار وقدم لطف رکنیا ای خزان دروقت

 بکندجانم آســـان رخســـارت پرتوی کز         وجــــان دل مونس ای رویت بنــماوگلـی

 خوبان همـــه ختم ای ودامانت من دست

 پیشــــیمانم گردیده ها زجنــــــایت جانی

 

 لم وارنا دوالب ناسرانجـــــام ازبخت         لم هجـریارنا از هـــــردم که ســــزد ایدل

 لم هزارنا همچون بانزددوســتداران          نم چنا آن شــرمنـده کردم هـاکه فعل زان

 لم زارنا ل برحــــا طرپریشـــان باخــا         شد تباه کنون شــــدعمرم بجا امرحق نه

 لم جبـــــــــارزارونـزارنا نـزدحــی با         عار رابودزمن ســـــگ ناســــزایم ازفعل

 لم ونهارنا لیل لم خصـــــا وبد بدفعل          لم زحـــا خودمطــلع لم ذوالجـــــال یارب

 لم وارنا یوانه د هجـــــرخوبان ازبیم          حیران خویش برحال پشیمان ها ازکرده

 لم برکوهسـارنا ریزان اشک دوچشم          فراغت درگوشۀ ایدل ید شــــــا بعد زین

 لم یارنا ازبوی بم بیـــــا شـــمۀ یک           رویش درآرزوی کویش بصحن هـــردم

 خم وزبارمعصیت وغــــــــم زمحنت قدم

 لم سوگوارنا بس هـــردم همیشه نی جا

 

 کارم نیست اندرپریشـــــا ممدا          لبــــــرفگارم اید کـــــرده فــــــراقت

 روزگارم اینـــک زپاافگنـــــده          ترحــــم توازروی ســـــتم بگیـــــرد

 خارم بخت پای به زندهــــردم          مــروت بـی دوردون کــاین فغـــــان

 غبارم هــــردم رسد دل بچشم          دوران هــــــــای حـوادث زجـوراین

 نزارم جان ســـــــازاین مصفا          ســینه غبـــــــارازلوح اکنون بروب



 استوارم گردان شـــــــرع براه          هسـتی مراازقیـــــــد ده خـــــالصی

 سپارم می خود توســرمایۀ به          قیــــــامت تـابصحــــــرای دم ازاین

 وغمگسـارم انیس توخودباشی          شـیرین جــــان این ن کنــــد بوقت

 یارم عنـــــبربوی زلف شـــمیم          درمشامم رسیدی بودی خوش چه

 بیــــــقرارم جان   آسوده شــدی          بــودی درلحــــــــدآرام زبــویـــش

 مزارم برســـــــرلوح نویســـید          را ام نه نا جــا آن نام مبـــــــارک

 گیرودارم حساب شودآســــــان          شـــــــریـفـش نام برکـت زفیـــض

 نی جـــا اعمــــــال نامـــۀ بودکان

 بریسارم نــه بریمـین، یـد بیـــــــا

 

 بیقرارم هـــــــــرلحظه لت وصا کزفرقت          زارم ل بنــــــگربحــــــا خوبان پادشـاه ای

 روزگارم است چون حسنت آفتـــــاب بی          بین من افــروزروزسیاه لم مهـــــــرعا ای

 انتظارم چشم من نگاهی کزبهــــــــریک          بم نتـــــــا برآیدروازدرت زتـن ن تاجـــــــا

 سپارم جان وبرفــــــروزدازشوق گاه آن         خاور ب آفتـــــا چون گل عارض که باشــد

 تارم گسـسته گــردد مبــــادروزی یارب          محـبت رشـــــــتۀ این ترزمویـیست باریک

 شمارم بی ازجـــرم دارم کـــــه ازخجلت          توانم ســــــربرنمی جنـــابت درحضـــــرت

 فگارم ودل محـــزون یی بینوا درکنــــج          لم بحــــا نما رحـــــم لم عا گاه قبـــــله ای

 نگارم شـــــعرها این اّما خویش باخورد         جانان روی باوصـف الیق نیست هــــرچند

 رشــــمارم آرندد ن ایشــــــا کزپیـــروان         است امید شان محمودازیمن شاعران وان

 نش درفشا ازگفت شــــنیدم خود نکته این

 کارم فتاده جانی شـــــعرخوانی روبه زان

 

 وهوشم وعقل برداست گه نا کرشمه بایک          فروشم می ترک آن بامن نموده رخ چون

 درخروشم هـــــــرلحظه وصلش درآرزوی        فگارکرده نم جـــــا نازش نگ تیـــــــرخد

 بگوشم حـــلقۀ زد نی مهــــــــــربـا ازروی        نی عمرجـــاویدا چون نی جا لربای د آن

 بکوشم شـــــــکرآن با باشد فریضه برمن         کـــرده ماراقبــول کرانش چـــــا باجـــمع

 بنوشم جـــــــرعۀ  یک ازجویبـــاروصلش        رســیده بلب جانم هجران زتاب قی ســــا

 بدوشم نهی آخـــرگرخود ترحـــــــــم دست        گسـتر داد شاه پیـــکرای مهـــــروماه ای

 زپادرآمد نی جــا ازجوردورگـــــــردون

 خموشم سوزدآن می دردل ده فتـا آتش

 

 وگلم آب زدخانۀ ســـا رافانوس شـــــمع          درمحــفلم عـارضش ب آفتــــــا بد گربتـــــا



 بگسلم لم عا کزخویش رود می آرزواین          مضمحل دربحــرلطفش قیمتم بی قطـــــــرۀ

 لم د سور نا برزخــــم کرم از نه مرهمی          وجود اندر مسیح ماراای است ناسور رنج

 وسـراومنزلم خ شودکا خوشبو زمان آن          عطرآمیزرا شبرنگ گیسوی نی فشـــــا گر

 دوروواصلم که یشم نیـــند باشی تومرا           باش یک تومرانزد بدورم ازوصلت من گر

 محملم وورشــکسته ید پد نا مقصد راه           کنون یابم نمی دلبرمن تو وصـــــــل چارۀ

 بهـــم مژگـــان توباناوک ابروی جــــــلوۀ

 بسملم چومرغ راکرده ســــــرگشته جانی

 

 پنـــــــاهم ده خویش بارحمت           الهــم توای زکـــــرم رب یــا

 گاهم تکیــه تونیست جزلطف          ن پنـــــاها کاربی چــــارۀ ای

 نگــــاهم خود میــــــداربحفظ           نم اما ده نه زمــــا زآشــوب

 انتـــــــباهم کن تن وزغفـــلت          زمشــــکالتم گره بکشـــــای

 بفـــــــرازعزوجاهم بنشـــــان          تم نجــــــــا ده نفس لت ذ از

 گواهم ـــزوقصورخودباعجــ           منـــفعلم خـویش یی ازکــرده

 گنــــــاهم کنــــــد عفوتوتـلف          تـو رحـــمت یل وذ من دست

 بشاهــــــراهم کشـــی ازلطف          لت بطا ازرهی کـــــه امیــــد

 بحشـــــرگاهم مکن امیــــد نا          محمــــــد زشـــــفاعت یارب

 خواهم ازکـه تویاری جزلطف          جویم ازکه توچاره جزفضل

 خواهم زتوبرمزیــد فـــــــردا           مارا امروزعــــــزیزکــردی

 نیازی وبی کریم روکه زان

 فقیــــروروسیاهم جانی من

 

 شویم می سینه زلوح توهرچیز غیرازحب به         گویم همی جانان ای چاکردیرینه آن منم

 جویم دردیگرنمی لی عـــا درگهی بجــــــزآن         روجودمن اند گردداستخوان اگرفرسوده

 رویم ســیه آنگه ســــــربکن دربتابم اگرزان         کویت عاکف براندازدمراآن ره اگرصـــد

 ردلجویم یا خودای ازلطف مرا دست بگیـــر         یت تمنـــــا بدامان من امیـــــــد بوددست

 نیرویم بگسست دورزمان گــردش وگرچـــه         زاغیارت باشد تونهــان وفای مهرو بدل

 پریرویم ای برد دلم جـــادویت چشم نگـــــاه         نودوابرویت  دوماه مویت طرۀ شـــکنج

 سویم کن ازلطف براندازونگـــه ازرخ نقاب          است وایمان دین توکمـال جمال تماشای

 زوروبازویم نمانده وپادرگل است ند فــروما          سامانی هیچ ندارم وحیران سرگشته منم

 خضـرا گنبد رســدبا وبیگاه درگه نم فغــا

 وپهلویم پشت شکسته جانی زبارمعصیت



 

 ودیارم ملک گــــذارداندرین          شــــهریارم کان گهی نا شنیدم

 انتـــــظارم عمربراهش شده          لیـــال روی باهوای چومجنون

 اشــکبارم دوچشم بااین نهم          جانان پای خــاک سرمه بجای

 ناشـــمارم هــــای رنج طبیب         بسویم آید صـــفت هللا مســـیح

 زارونزارم بسی زهجــــرانت         نگـــارا شــادم خودبکن بوصل

 رم چوخا باشد جهـان گلستان        ندم دورمــا من زگلـــــزاررخت

 تارم شــــــبهای مونس ای بیـــا        خوردم هاباســینه زخم زهجران

 فگارم جـــان باین مرهــــــم بنه        ردمنــدی هــــــــرد دل دوابخش

 گلعـــــــــذارم ای تاابــد دم ازین        ایدوست تراخواهانم وصل زحق

 دگزارمخو روی که خواهم همی        جان راحت ای نهی پا بهـــــرجا

 راسپارم شیرین جان خوشاکاین        میسر گـــردد بمن اگـــــروصلت

 زارم لـــه ال بودخوشــــــترزباغ        من جانانۀ توای وصـــــــل دمی

 گــارم توپرورد لطف بفضـــــــل        دارم وصــــــل آرزوی همـــیشه

 نی جا مجـــــــروح دل شــفایابد

 نگارم وصل نۀ خــــــــا زشربت

 

 نمیدانم شمشادی نخل ویا قامت صنوبر        نمیدانم ی ســــــــــروآزاد یا گلبــــنی یا گلــی

 نمیدانم وفرهادی ویاشیرین لیــــال تویی        نی ثا یوسف خود ناویا جا ای زاده تویوسف

 نمیدانم پریزادی خود یا خلقـتی یک مال        نی رضــوا بـاغ یاحــورالعین می آد زنســـــل

 نمیدانم صیادی یاکـه غـــــزالی توآهوی        ابرویت تیـغ با ای کـــرده شــــهیدم بردی دلم

 نمیدانم دادی ام تاچه افیون یاکه شـرابم        وصحراکرد کوه عزم خردبربست رخت جنون

 نمیدانم افتـادی کــــه زلف عنبرین بدام        آخــــر مده رازکف اختــــیا زمـــام گفـــتم بـدل

 آمـد الفرج صبرمفتـــاح اوفتـــــادی ردام چود

 نمیدانم بفـــــــریـادی زجورکــه نی بگوجــــــا

 

 صنم ازهجــرتودادای هرنفس هــــردم هرلحظه        صنم بفریادای ازغم جرس چون لم نا تاچند

 صنم ای شمشاد نخل هم شده ســــروصنوبرخم        شده تم ما سورهمه شــده کم مردان نیروی

 صنم ای ازپادرافتاد شـــــده موزون قــامت این        شده افزون غمم درد شـــده بیرون نقدازکفم

 صنم ای فرهاد حال بین سخن شیرین شکرلب         وتن جان بادافـــدایت پیــــــــرهن لبـرگل اید

 صنم ای ناشاد جان این مقدمت فدای ســــــازم         یکدمت ببــینم تاکی بشــــــداندرغمت عمرم

 صنم دربادای رفتست شـــــرف وقاروهم عـزو         تلف اکنون بشد عمرم بکف نیاوردم نقــدی



 بال دردام وبینواافتــــــاده غـــــــریب نی جا

 صنم قیدآزادای توازبهـــــــــرخدازین میکن

 

 م آمد وعصیان باجرم شـرمساروروسیه           م آمد ن زاروپریشـــــا بردرت پادشــــــــاهـــــا

 م آمد پشـــیمان هــااکنون ازکرده منـفعل           بیفاییده شد صـــــرف بغفلت گوهــــــــــرعمرم

 م آمد شیطان ازشرورنفس ولرزان ترس           بــرهـــواوآرزو ددادم بــربـــا عمـــــــــرخــود

 م آمد بحــــــرغفران باامیــــــداندرپنــــاه           ن کما چـون خمیــــــده قـــــّدم زیربارمعصـیت

 م آمد وبیـــــابان درکوه آواره سگ چون          وای وای دویدم نی دا ونا جهل از هــــرطرف

 م آمد گریان ســـــردوچشم زردوآه رنگ           کرد پژمرده رابادخـــــــزان رعمر نوبهـــــــــا

 م آمد وافغـــــــان باآه رحمتت برامیــــــد           نیـــــزهم ازندامت ســـــــرفگنــــده لت ازخجا

 م آمد فــــــراوان امیــــــد به الیق گرنیم            عمیــم یرازلطف بپــــذ ام توبــــه ده ام توبـه

 م آمد لرزان بیـــد چون عاقبت ازعقوبت           مرا بکارآید تا ری کـــــا هیــــــچ نکــردم من

 م آمد وخیـزان افتــــان کنون پیرونابالغ            هنوز نه طفـــــال وخوی گذشت عمرازپنــجاه

 م آمد ایقان به پس ناامیدهـــــــرگزنیـاید           وشک ریب بی یقین دانم ازدرگهت یلی ســــا

 م آمد نومســــلمان من یکی زانهـا گوییا           تودربرگرفت فضل را ره کرده گم بســــــا ای

 م آمد حیـــــران ومفتون عاجــزودرمانده          را بنده یارب نیست هــــــــــرگزپنــاه جزدرت

 م آمد گـــریزان ازخـود ام توآورده روبه           ن مســـــــتعا یا نفســـــــــنا ظلمنـــــا انا ربنا

 م آمد هــراسان اکنون موسفیدوروسـیاه           ناســزا زفعل کردم ســـــیاه خود خودرا روی

 م آمد بحـــرعّمان زان یی قطره باامیــــد          غبـار چون بحرلطفت پیش له سا چندین جرم

 م آمد اآلن ازتوخواهم ص خا اســـتعانت           آشـــــنا کن باخودت ده بیـــــــزاریم ازخودی

 م آمد پریشـان باحــــــال مایه بروبی بی           ر هــد شد جوانی رســـــــیدعهد پیری موسم

 م آمد ن رحما بادرگــــــاه التـــــجاآورده            توخودفــریادرس آخــــــــرمرایارب می درد

 همه حال شـــامل ازبحــــــــرلطفت یی قطره

 م آمد وخسران مغبون ام بیچــــــاره نی جا

 

 شرمسارم خویش یی ازکرده         کارم گناه عاجـــــــزوهـــم من

 گــذارم وهنوزمی بگـــذشت          لی فعـــا بد به ن وشبا روزان

 شمارم می راکرده ناکــــرده          فعــــلممن خـویش یی ازکــرده

 ندارم بخـودعمـــل ره یکــذ          وروســـــــــیاهی غیرگنـاه من

 وچارم بندپنج به هــرلحظه          اکنون رســـید چهــل به عمرم

 گذارم عمـــرمی ییده فا بی          روزفــــــردا ب زحســـا فل غا

 فــــرارم دون نفس اندرپی           زدســــتم عمرشد یۀ ســـــرما



 آرم و براه زکـــــرم یارب            ندم مگـــــربـدورمـــا راه زان

 امیدوارم بحـــــرکـرم زان           عصیان غریق منم هـــــــرچند

 توشــرمسارم روزمکن آن           احمــد ک پا جمـــــال به یارب

 دارم خودنگـــاه باعصمت           واصحاب آل جمله باحـــــرمت

 اوتواســــتوارم بارهی کن            اعظـــم امــــام آن باحــــرمت

 کبارم یخ مشـــا باجملــــه            ین مجتـــــهد جملـــه باحرمت

 تم سیـیا غــــریق نی جــــا من

 درآرم دوســــــتان درمســلک

 

 دلبرم ل جمـــا پیش چــــکد می زدیده آب        لبرم د ل نهـــــا قد ید بد ،چون سرووخمیــد

 دلبرم وخــال خط آن فــــزود دردمرابجان        ربود بلبــــالن قت گشودطا خود زروی پرده

 دلبرم محوجمــــــال بشـــد گل برگ شـبنم        جهان منوراین گشته نمود طلوع مهـررخش

 دلبرم وخصال خوی یاملک فرشته هست        کس شـنید زپری نه کس ید زبشـــرند هـــــم

 دلبرم وجـــــالل جــــاه تاابد بــاداهمـیشه         ازحسد جویی چه توخــــردعیب نداری ایکه

 دلبرم غزال چشــم ربود وصبرمن طاقت         کرد خـــــــراب لم د ملــک صنم نازآن ناوک

 خو کــــریم خضــــرجو،ازدرآن زالل نی جـــا

 دلبرم وصـــــال جــــــام دهــد عمــــربقاهمی

 

 ندانستم بوداست نوروصــــفا همــه خوبان رخ         ندانستم بوداست خطا کـــردن همسری خوبان به

 ندانستم بوداست خـــدا مظهرصنع خوبان کـــه         شعورایدل اگــــرداری خوبان درمحفـــــل نشـــین

 ندانستم بوداست دوا دردی بهــــر آنکه غرض        آمد فــــــزا ن جـا یث حــــد یشـــــقی فال جلســهم

 ندانستم بوداست توتیا پایش ک خــا چشمم به         نم جا مقدمش نثــــار ن نا جا رهی ک خــــا سرم

 ندانستم بوداست ،صفا مروه رخش تماشــای         شق عا بر عمــــره خوشــــترزحج او کـوه طواف

 ندانستم است بود عطا و لطف همه او جفای         آمد ذبیب همچون الجیب ضـــرب آن لبران د بقول

 کن وخورکم خواب جانی نیست این عاشقی طریق

 ندانستم بوداست وعنـــا رنج همه عشق راه کــــه

 

 م سپند همچو غمت هجران مجمر در        بندم تو زلف بخم نگارا عمریست

 م چند یی بوسه نازکبدنا دهی می کی        شــکرریزبگودلبرشیرین لعل زان

 م فگنـد یکسو کارجهان رخت جزیاد        لت وصا تمنـای به وشبانم روزان

 م قنــد چو توست لب نگــاراآن وهللا         بریدم جملــه طمـــع دنیــــا ازلذت

 نازت ناوک هدف نی جا سینه این



 م کمند قیـد تودر رخسار دورازگل

 

 حــزینم قلب مونس شــــد کجا         دینم کیـــــزه پا مرشد شـــد کجا

 نشینم مسند شهی الدین م نظا         لم عا خـــــــلق پیشوای شد کجا

 دنیـــــاودینم مقصــــــد او بود         ق عشا ومحراب قبـــله ابرو دو

 غمینم دل لش وصا ن زهجـرا         غم از شد خون سفرکردومرادل

 المتینم حبـــل اش سلسـله بود         او دامــن بـر طمـــــع دست زدم

 دینم یوم تا گــــرددبیرون نمی          گشته و گیر جا بدل ودردش غم

 لکینم سا ســــردارجمع آن به          زود مرابادصبـا بگوعــــــــرض

 کمترینم کران چا از من کـــــه          اعظم غوث یا برس فـــریادم به

 دینم شاه محمد والدین بهــــــا          نم زبا ورد وصبـــــــا شــام بود

 جبینم زهره ای رخ کن نمایان          بخوابم باری نشـد بیــــداری به

 طولی ســــلطان شـهی خداراای

 زنینم نا نماای رخ نی جـــــا به

 

 بم وتا واندرپیچ گاه بظلمت           خـــرابم تابان مهی ای زهجرت

 دراضطرابم غمت لین ببــــا           پرآبم لـــــــرباچشـــــم ایـد ببین

 نیــابم نی درما خویش بدرد           لبــــرمن اید لبت بجــــــزلعــــل

 کبابم دل چوفــرهادازفـراقت           یارشیرین ای من سوی گذرکن

 یابم کام توکی وصـــل زباغ            لبـــرنویدم تواید آخـــــــــر بده

 قهـــروعتابم بسی کرده ولی           سمرقند شـاه زاســــــتغناهمان

 نی جا بیچاره غمت بچنــــگال

 عقــابم درچنــــگ کبک بسان

 

 بیقــــرارم ثیرفــــــراقش زتا           یارم مشتاق مانهرز عزیزان

 زارم بودبرحــال پروایش نه           خاطـرپریشان زهجــــــراومنم

 گلعـــــــذارم آن فرقت حدیث            گـرامی باخوان فرســــــــتادم

 کردباغمهـــافگارم جـــــدایی           ازجـــدایی روزی سخت ندیدم

 وصبــــروقرارم طاقت ربوده           است ازنارجهیـــم بدتر جدایی

 برارم می ازنهــادش دمارش           درافتد من گربچنـــــگ جدایی

 ندارم هجـــــرانش تاب زیاده           طــریقت یاران زید دعاســــــا

 نگارم باآن شوم واصل تا که           باشد مقبول غایبـــــان دعایی



 نش آستا ک بخــــا رخ لم بما

 راسپارم جان نیــــا جا درآندم

 

 تراشودپیــــدادردوســــوزوغـوغایم تا           رایم دال مــــــه ای من با بیـــــــا یکــشب

 اعمایم های یده د نورافـــــــزاید تاکه           بـردار ازجبــــــین پـــرده منتـــظردیـــدارم

 یم تمنا دوصــد با او وصـــــــال طامع          سریارب به شد سوداعمر درین شبروزو

 ماولیـالیم بین یل بودحـــــا من زانکه           یابم نمی من اوهیـــــــچ وصــــــال چــاره

 سروپایم بی و مست جانانم بوصل کن          بردار نه ازمیـــــــــا ازمن خـــــــدامنی ای

 رسوایم تانسازی زدرگاهت مران پس           دانم آن توبجـای نا جــــا کمم وزســـــگت

 ردارم رآنقــــــد با نا جـــــــــا تهـی کف با

 آیم ن چســـــا تـا آه تومحبــــوبی نزدچون

 

 پرکینم عذاروشوخ وسیمین دل سنگین مهی          شیرینم لدار د آن به ازمن پیــام گو نســـــیما

 تمکینم نازو با مهـی روشن بکن نم شبســتا          من سرای ظلمت درین مه ای یکشبی گذرکن

 غمگینم احوال ببین نا جا نما رنجـــــه قــدم           پرسی نمی قان مشتا چـــــــراازحال آیی نمی

 تکفینم سـاز زرحمت بازویت باد مبـــــارک           کی تا جفـا جورو مارابگو ای کشـــته بزاری

 رنگینم جام دو یک به پیمانه شــاداب بکن           باری قیــــا ســــا شد با تو چودورروزبادست

 بینم خود ماه روی چشـــم کــدامین با ندانم           آمد تمام ماه آن کـــه مژده این آورده صبـــــا

 ودانش حس بی جمادی همچون جانیا زغفلت

 لیــنم با است ک خــــــا فرداتودۀ که نمیـدانی

 

 تنم سیمین لب شکر آن یعنی          صنم آن کوی بگذربه صبـــا ای

 میزنم لی فا نیــک بس قرعه         نفس هــــــر رویش امیدوصل با

 مغتنم هــم بود بویش شـــــمۀ        مرا ننماید روی لش گـروصــــــا

 روشنم دوچشم این یی تیـا تو         طبیب ای بنما کوراست دل چشم

 منم من نگوید کس وجودت با         خــاوری ب آفتـــــــا لت جما ای

 وتنم جان این فرسود چنین تا         تـنی هل کا در بگذشت عمرهـــا

 ازروزنم ن جــــا نور نماید تا         همتی لی عــــا که زانجا نما رخ

 بشـــکنم تن بت این توانم کـی         من حال بر همتی زی گرنســـــا

 خرمنم در زند تا عصیـان برق         فسون با وخواهد بدخواه حاسد

 کنید خودرامددگــــاری نی جــــا

 شمنم د صــد از ک با ندارم پس



 

 کن گــــــذر باری عاشــقان بسوی           هـاراببـــرکن لبری د قبــــــــای

 کن سفر عــــــزم دمی دان غنیمت           درگـــذاراست دنیا که بینی نمی

 کن پرثمـر ازســـــــــــرنــو زهمت           مارا نخلســـتان بگرفت خـــزان

 کن گذر لیــــنم ببـــــا آســــــا نسیم           بیــــــدارگردان غفلـــتم زخواب

 کن ور بهــــــره را لمی عا زبویت           را عنـبرین گیسـوان بیفشــــان

 کن مختـصر قصــــه است این پیام           را ام نه نا بگوجـــا صـد بروقا

 کن نظر مان سـا مهجوربی این به           است برواصالن دلت میل همه

 کن سحـــر را هجران تاریک شب           اسیرم نده ما سرا ظلمت درین

 خواه شکر لعــــــل لب زعناب

 راپرشــکرکن ات نی جا مذاق

 

 مســــتمنـدان وروان روح ای          ن دردمندا جـان مونس ای

 چنـــدان ست ا نده نما کزعمر          زارم ل بحـــــا نمــا و رحم

 خوان خود بسوی کرم ازروی          زماســــواکن تومرا رغ فـا

 ارزان به بهـــــا ُدرگـــران این          شد خودتلف بخواب اوقات

 زمستان چلّۀ ســــــــردی چون          ید سردگرد ملولی ز طبـعم

 شــیطان و نفس بدی ازشـــــرّ           ده خـــالصیم زکـــرم یارب

 گریان وچشم خـراب حـــــال با          سیاهم سفیدوروی موی با

 ن ورحما تویارحیم جـــــزفضل          زادراهـــم توانی بــرگ نی

 لرزان چـوبیــــــد ولــی آییــــم           وســــرفگنـده تهی بادست

 کاری گناه همـــه به نی جا

 جانان وصل لقای مشــتاق

 

 من نۀ نا جا مونس یی کجا         من نۀ وگلبــــــا گل ای یی کجـا

 من نۀ پیــــــکردردا مه بت         شـو خــلوتـم انس رحــمی بکن

 من نۀ خا کن منـورازرخت          غمزه بانازو یکشـبی رکن گـــذ

 من ویرانۀ کلبـــۀ این ببین          نی یارجــــا ای مرحـمت زروی

 من نۀ نا جا مقدمت زفیض         گــردان معمور ما آباد خـــــراب

 من نۀ یـوا د دل تمنــــــای          یی نما رویت گرشبی باشــد چه

 نی جا مکشای زبان خی بگستا

 من نۀ افسا رســـد کی بگوشش



 

 من سـر وتاج وهمـدم یم نــد         پرورمن شـــــــاهــــــددین االای

 پیــــکرمن مـه گلرخ نگـــــار         ســــپارم جـــــان قدومت تابا بیا

 ترمن چشـم ازان شودروشن         خاکپایت سازم سرمه چشمان به

 دربرمن زآیـــــی بودکــــــزنا          لم درهـردوعا من مقصود تویی

 سردفترمن اشعاروغـــزل به          همــیشه تراجـویم تراخواهــــــم

 دربرمن یــی بـیــــا مردن دم          تمنــــا دارم توبسی زوصـــــــل

 من لبـــر اید مرحبــــا بگویم          گردد تـازه مم تومشــــــا زبوی

 داورمن حـــی محبوب شــود          نم زبا ری جـــا مت مقــد زیمن

 نی ارمغا راهیـچ نی جا نباشــد

 یـــاورمـن گـــــــردد تو نام بود

 

 ند آفرید رازرحـــمت ت وجــود         ند آفرید مــــالحت ن تراکـــــــا

 ند آفرید لت رســــا شهنــــشاه          خوبان ســــلطان انبیا ـلخیـ به

 ند آفرید ومـلت ین د چــــــراغ          درگـــاه ن خــاصــــا ترابازمرۀ

 ند آفرید هــــــدایت تراشــــمع           هستی اندرلوح صنـع زکلــــک

 ند آفرید حضـرت خاص حبیب          نامش محمـــــداحمـــــدومحمود

 ند آفرید جنت هشـت زنـورش          شــــــدازطفیــلش تاثــری ثریــا

 ند آفرید عــــــزونازعــزت به          ند د نها کرمنــــــا تاج بفــرقش

 ند آفرید امت خواه شـــفاعت          روزمحشر قیـــــامت بفــــــردای

 است عین فرض جانی به حق سپاس

 ند آفرید ومـلت کـیش ایــن بــا کــــــه

 

 اشــــــکریزان بادوچشم نوشـــــتم         عزیزان خـــــــاطربعضی برای

 میزان به اگرســــــنجندهـــــــربیتم         نگیرند خورده بخوانندازکـــرم

 تمیزان صاحب پیشـۀ است این که         بپوشند عیبش وعاطفت بلطف

 خیــزان صبح دعـــــای س زانفــا          وبیـــگاه گـاه ــددارمامیـــ بسی

 گـــــریزان ازما لعین یـو د شـــود          شــــــیرمــردان آن همت زیمن

 لی نوا بهـــــــر منعـمان بمدح

 خودمریزان آبروی نی جــا تو

 

 من بری سمین مۀ باال بلنــــــد          من لبــــــر وفــــاومهــــــــــرتوایـد



 من توشدمنظری روی خیــــال          زلفت بنــــــد پا روزشــــــــدم ازان

 من سری تاج درت بودخــــاک          جـان مونس شـد ودردتوبا غـــــــم

 من واسکندری حشمت سلیمان          شاهی تو داردچون آنکه باشد چه

 من برساغری یکجرعۀ فشـان          حیــوان آب زاشــــک قی ســــا بیا

 من ناباوری دل ســـــنگین بآن          ید بگو لم حــــــا صـــــــد قا ندارم

 مرگ بســـتر اندر نی جا ده فتـــــا

 دربسترمن کس نیست غــم بجــــز

 

 ند کشــورآفرید هـفـت امـیــــــر          ند وســــــرورآفرید ســـــــلطان ترا

 ند بــرابـــرآفرید قــــامت بــــآن           نگـارا اســــــــــرا خلعت قبـــــــای

 ند احمــرآفرید گلهــــــــای ازان           فتـــــاده خویت رشحۀ بهــــــــرجا

 ند شــــــکرآفرید کان چون لبت           آرا لم عــــا آفتـــــــاب لت جمــــــا

 ند رادوخنجــــــرآفرید دومژگان           لهــــا صیــــــدد ابروانت کمــــــان

 ند وعطروعنبرآفرید مشک چو           دلبــر شــــــبرنگ گیسوی مسلسل

 ند کــوثرآفرید یکقطـــــره ازان           است حیــات آب ســـرچشمۀ دهان

 ند ســرووصنوبرآفرید قــــدش            گوش بنا سیمین آن سیب زنخدان

 ند بنــــوراومنـــــــــورآفـــــرید            تابمــــاهی مــــــــه تاثـــری ثــریا

 ند مکررآفرید چواوصــــــافش            فـرقان وبه انجیــــــــل به بتورات

 ند ســرآفریدبر تاج وراچـــون            تواند کی اوکس وصف بجــــزحق

 ند آفرید دفتــــــــر عنـــوان ورا           زد رقم دفتــــرهستی با قــــــلم

 ند مخیــرآفرید مختــــــــارو چو           است مجـــرمان مسماعذرخواه

 نی جـا میباش بالوصید ذراعک

 ند آفرید در آن کلب چــون تـــرا

 

 من تار شــــبهای بودیارومونس کو       نگارمن آن بگوبه من ســـالم قاصـــــد

 برکوهســــــــــارمن وزد مرادکـم باد        ام نده ما بهـــــره بی او کوه نسیم تااز

 بکارمن نکــــرده زناز نگـــــه لـکن       دلفروز شـمع آن ام دیده بخواب دیشب

 جویبــــارمن این گلبن خشکسار شد       بکن یاری بـــآب یت عنـــــا باغبان ای

 بارمن و برگ این افگنــده درتیـــره        پرست دون دوران زصـــرصرباد یارب

 شکارمن خواهد روسیه غراب اینک       دار نگاه یارب حمایتـــم یی درســـــایه

 بکارمن مشکل عقبۀ ده فتـــــا اکنون        ازجهـــــان آزاد دوست ببــــــام بــودم

 سرآمدبهارمن رسید خـــــــزان روز         یی دانــــه نکشـــتیم وجــود درمـزرع



 پروردگارمن توای گنــــه بخشــــــــا         ازبارمعصیت قامتم نهال شـــــد خــــم

 آخیر می کاندرد نیا جــــا امیـــد دارم

 درکنـــــــارمن می وهمــد انس آیــــد

 

 ن شد خواهد کـــاروان کــوچ وقت بیـــنی تاکــــه        خواهدشدن ازان بایدپیش درســـــفرآماده

 ن شد خواهد ســــفرامــــروزوفرداناگهــــان ین کا       هنوز گیری نمی اندعبرت رفته همرهانت

 ن شد خواهد روان ازتن روح مرغ کاین دمی زان        چــرا آید نمــی یادت ای داده بغـفــلت تن

 ن شد خواهد ارمغان بی برتوای حــــــال تاچــــــه        باشـدیقین زیرزمین منــــزلــگهت عاقبت

 ن شد خواهد حشــرونشرمردمــــان روزفـــــــردا         راجعون الیـه انا ای خوانده بقــرآن خود

 ن شد خواهد اندراســـتخوان خاک ازانکــــه پیش         خوشـتربود بادوستان درجهــان زندگانی

 النــشور یوم نیــــــا جا نداری آویـــزی دست

 ن خواهدشد روان ازدیده اشک لت خجا زان

 

 نــــاســــــازگارخویشتن زشـــــــرنفسک من         باکردگارخویشتن آمدم خواهـــــــــان داد

 ـدعـفـوتـووانتــــــــظارخویشتنبرامیـــــــــــ          حضرتت باجناب نمودم خود حال عرض

 امیـــــــدوارخویشتن تــــوام  باعنـــــــایــات          امید چشم رابود فـــــــراقت مســـتمندان

 روزگارخویشتن بخواری کــــردم گرســـــیه          دورنیست زلطفت یی ببخشا عیبم باهمه

 رســـــتگارخویشتن لم دردوعــا ازتوخواهم          کرد گمــراه حـق مراازراه دوران عشوۀ

 روزگارخویشتن کـردم بیجـــــاصرف زانکه           کنم می مل خودتا هـای ردرکــــرده آنقد

 کـــارخویشتن انجــــــام ام بتوبســــپرده این          ذرۀامیـــــــددرکــــــردارخویش نیابم می

 وکارخویشتن کشت کردم صرف مناسب بی           شدتباه غفلت بازسـیال اقبـــــــال مزرع

 نوبهــارخویشتن نمودم ضــــایع چون حیف          شـدخزان عمرم بستان تا بگذشت سالها

 شد صرف غفلت به یه عمرگرانما ام جانی

 شــــــرمســــارخویشتن الهـــا تاابدباشـــــم

 

 کن اصحاب اندرمحفل افروخته حسن شمع        کن احبـــــــاب باجانب قدم رنجه صنم ای

 کن پرتاب ســــنبل راشــــــکنج دل مسکن        وتاب پیـــچ اندر دل زیبایت حسن ازفراق

 کن شــاداب ما امیــــــد گلبن ازقــــــدومت        ابربهار چون بگرفت خـــــزان م امید باغ

 کن وهاب راباحضرت خویش حـال عرض        هوشـدار ایدل نیست عمـــــردنیــــارابقای

 کن محراب بران دل وروی آی باز ازهمه         کنون نبخشیدت سودی جهان آمال و مال

 کن راپرآب آلوده دامن این وزســـــرشک        ابربهار ریزچون ندامت ســــــیل هرزمان

 طبیب بیمارای گشته حوادث ازتاب جانی



 کن عناب راافشردۀ خسته این مرهـــــــم

 

 کن خودنظــــــربردلفگاران عمیــــم زالطاف       کن درکــوهســــــاران گــــذر من لـربای االاید

 کن برهزاران برداروجـلوه گل ازروی نقاب        قی ســــا می جام بیـــــاور خــاطریاران برای

 کن بهاران ازنوزانفــاس گان مرد حیــــــات       آمد خــــزان چوایام انهـــ بســـــــتا بشداوراق

 کن باران فیض برماغریبان مرحمت زروی       رحمت پایۀ شدای خشک رازراعت ن کوهستا

 کن نثاردوســتداران قی ســــا می جام پیاپی       بهرخونریزی کشیده صف زهـــــرسولشکرغم

 کن یاران کیش رامحبت حریفان به جذ بیک       میزنندبرســـــاغرعیـــشم مالمت ســـنگ همه

 خود نیــــاعمرعـــــزیز جا کردی صرف بغفلت

 کن گلعذاران آن خدمت دوروزی یک هم کنون

 

 من ســـــیاۀ روی کن اسفید مغفــــرت زآب       من تبـاۀ حــــال برین یی ببخشــــــا خــداوندا

 من وگناۀ جرم عفوکن یـارب خویش بفضل       چیزی جـــزگنه نکردم شدعمرم صرف بغفلت

 من پادشاۀ التقنــطواای ای گفتـــه ازانکـــه       دارم ازرحمتت امیــد کارم گنه من اگرچــــــه

 من امیــــدگاۀ توبس عطاهـــــاوکرمهـــــای       پوشی وخطا وعطابخش واحسـان ترافضلست

 من گاۀ دیگرتکیه نیست تویارب بجـزفضل       قصدخونریری چون یوقوی کندد ساعت دران

 من توباشـــــــدپناۀ لطف بارگــاه یقیـــــــنم        باشم معصیت سراهــــرچندغرق ظلمت درین

 من ازدودآۀ گرددجهــان می تیــــره دراندم        میگردد جمع خالیق چون قیـامت بفــــــردای

 بدرگاهم آوردی چه نی جـــا ای که اگرپرسی

 من یاااله ســــــربرارم لت ازخجـــا چــــگونه

 

 من کـــــــافرم نفس اســــیردام       من  زارومضطرم سخت عزیزان

 من اندرم ها چه به داننـد نمی        دارند نیـــک گمـــان بامن بســـــا

 من ونافرمانبرم عاصی زبس        منفعــــــلم خود زکـــــــــرداربــــد

 من اخگرم سزاوارحـــــــریق        عزیزان دارم من که فعـــــل ازین

 من برم می یی دعا تمنـــــای        وصباحی شام دوســــــتان زلطف

 من بدترم هم ازبدان اگرچـــه        اندرمنــــاجات سخن ختـــــــم کنم

 جانی گیـــــــرددست کـزلطف بود

 من ویاخــاکسترم خــاک وگرنـــه

 

 ن آشــیا یرعرش طا گفت جهــــان ترک       زمان غوث حضرت ایدوســتان الفراق

 مکان نمودزین نقــل بهشت بدلهـــا داغ       مظهردیروکنشت نیکوسـرشت شهی آن



 وروان روح راحت زار لــه ال کردجهـان      جافیضـــبار ردرهمه چوابربهــــا ه بود

 لکان ســــا هـــردردمندراهبـــری مونس      ارجمند شهی بود نقشـــبند باطــــــریق

 جنــان باغ گلبن وصــفا صــــدق مخـزن       وحیا حــلم معـــدن جودوســـــخا منبع

 ن زمـا بودامـــــام زمــین روی مشــــعل       متین شـــــرع نایب مبین دین خــــادم

 ازمیان چوبرق رفت ببست عزیمت رخت       بشصت نقــددرآورد برست تن ازقفس

 ن وافغـا وفغـــــان آه ختیم باهوادرســــا        گهــــرباختیم عقـــــد قدراونشــناختیم

 هرزمان زنان نعره ن دلســـــتا آن درغم        فغان بآه مانده ازهـــــرکران بلبـــالن

 گان بیچــــاره هــــــربینوامونس مـــــایۀ        وگدا کشــــارهبرشـــــاه مرشدمشکل

 ن جها براهــــل درجــــگرمانده نهاد داغ       سفر نموده نیــکوســــیرعزم صاحب

 بگ ل فروشد پای دل افسرده نی جــــا

 خـزان برنگ گشته خجل نزدعزیزان

 

 من زبان جــــــاری بکن هللا ا اّل  الا له به        من جان لحظه آن شود بیرون کزبدن الهی

 من تـوباشــدامان عام لطف که نگهدارم        خـود درپنـاه ویارب خواه بد زشــــّردشمن

 من مســتعان تویا جزفضل ملجای ندارم        وپهـلـویم پشت شکسته یارب زبارمعصیت

 من دوستان بــرندم می شتابان چـاالکیب       گورستان سوی چوآرند چوبین مرابامــرکب

 من راســـــتان دوپیک ناگه بیایندآنزمـان       نی ظلمــــــا بگورتـنگ تاگـــــــزارندم برندم

 من مهـربان کریم آسان بکن شان جواب      خودبرگو ودین رب پرسندکه زمن بصدهیبت

 من ارمغـــــان نباشد بجـــزالتقنطوایارب        درگاه درین آوردی آیدچه بفـــرداگــرخطاب

 من المنان تویارب آسان کنی آندم حساب       من های سنجندکرده چونکه عـدالت بمیزان

 ردانم اینقـــــــد نی آوردجــــا گنه اگـــرکـوه

 مــن بارگـــــران عفوتو پیش ازکاهیست کم

 

 رابگو حیران مشتاق دل شفـابخش آن     رابگو جان راحت آن وسالم صباعرض ای

 رابگو مستمندان پیام وانگه ری بگـــذ      هرطرف وخیزان افتان درپَیش همچوسایه

 رابگو ردمندان د وفــــراق رنج مرهـم      نگـار ای  جانم سوخت نارهجــران درمیان

 رابگو بینوایان این گلرخـان حال شرح       ن بد لبــــــرســمین اید زرخ باالکــن پـرده

 رابگو ن را ابـربهــــــــا پایۀ آن بازتـو       خـــــــزان د ازبا خشک امیـــدم شدگلستان

 رابگو دوستــــداران ازگدابهــردعــــاآن      دوستان درفــــــراق لــم چنـــدنا ازجــــدای

 رابگو نسبحا محبوب گلرخان پیشوای       لطف بگیـــــرازراه دستم ام افتاده زره من

 وای وای ســــــفرای راه توشۀ ندارم چون

 من حیـــران جـــانی این حـال نی تودا خود



 

 ُدربارتو لب آن ببوســـــم دل تابکـــام      گلنارتو عارض بینم که آنروزی خوش ای

 گــــرددسـردیوارتو کبوترپرزنان چون      پیکــــــرم لد ببا چندان پابرســرم گــرنهی

 دربارتو سگ چون برآستانت ســـرنهم      افگنی می نگاه بامن نیستم الیق گــــرچه

 خمــــارتو نرگس تاشودآن منظــــــردل      من اندام ســــروسیم برکشاای ازرخ پرده

 رتو رخسا یکسرخـــــــریدارگل عاشقان     دلبـــــری وقبــــــای بودتاج الیق مــــرترا

 چارتو ده مۀ فــــروزدآن جـــان دروثاق     مــرحمت فــــرمازروی قدم مارنجه سوی

 یقین نی ابدجــا تا نگـــردد ب ه هجران داغ

 افگــــارتو دل بااین نهــد اومرهــــم وصل

 

 تو موی مـــاسلسلۀ الوثقای عــــــروة         تو روی کنــــد جــــلوه برکشــا زرخ پرده

ّرات صیقـــل زتو افــــــــرو دل حسن  تو دلجوی قامت من ن مقصــدوارمـــا         دل م 

 تو کوکوی هردمی میزنم صفت قمری         فـــــــــراق برســــــرکوه صنم ای گربمیرم

 تو ســــوی همه میـــــل ازثریاتاسمک         وفلک وعرش کـــرسی ملک وبشرهم جن

 تو ثناگـوی جمـــله تویی خــاتم برهمه         تویی ازآدم مقصد تویی لـــم عــــــا رحمت

 تو بوی ختن توبدرمنیـــــرمشک روی         کنم چون رخت وصف بیچارگی این به من

 تو وترازوی شودکیل می عیـان روزی         دغــــل قلب به جــــزکه عمل نکردی جانی

 گذشت عمـــــربغـفلت پرمعصیت نی جــــــا

 تو روی سیاه کــرده تو اعمــــــــال شومی

 

 تو لوای زکرم حق است کرده رفیع که بس         تو پای زخاک گشته صنم ای مشرف  عــــــرش

 تو قـددلـــــــربای آن آفـــــرید لــم شوربعـا           صنم ای بنـــامت نامه زده رقـــــــم قـــــلم تاکه

 تو فدای زگوهــــرجان نیــا ازســــری تاکنم          فــــــروز خود جمـــال خودکشاشمع زروی پرده

 تو ی ثنا وردزبان جهـــــــانیان همه کـــرده          صلواوسلمواعیــــان خطـــــاب رسیــــداین تاکه

 تو سرایدر   خاک گلـــــرخان چشم ســـــرمۀ          وآسمــــــان نورزمین المکــــان یـراوج طـــــــا

 تو دلکشای کشــــدمگـــــرخنـــدۀ ازآن پرده          بروز شبم رسداین کی بسر عــــزیزشد عمــری

 تو مــدعــای حــــاصـــل بودنگـــارمــن تاچه         بینــــــواهنــــــــــوز بامن شفقـتی نداری چیست

 جناب آن به گهی اگررسدجانی خوشست چه وه

 تو مومیـــــای مـرهــــــــم جـــان تابنهدبزخــــــم

 

 تو امیـــدلقای به نند برافشا جــــــان هـــــزاران         تو دلــــربای جمـــــــال ید بنمــــا اگـــرازپرده

 تو بـــرای ن کـــــوبا پا زند نا تومی باقبــــــــال         یکسر بلبــــالن بگلشن برافـرازی اگــــرقامت



 تو فـدای صـدجــان میکنند بیــدل مشــتاقــان که          آنقـــــــدردارد حالوت شکربارت لعـــــــل لب

 تو هـــوای در ند نشــا برکف جان نقــــد نی جها         ســـــرمویت یک فدای جانان بادای وجان دل

 تو جــــــای رالد بد رخ آن دلهــــا رنج شفــــای         شو آســــاخـرامان مسیح مهجوران لین سربا

 تو مهـرووفای آن به بارانم یده د از ســـــرشک         نومیــــدی گاه بخـلوت میگونت لعــــــل بیـــاد

 تو ی بقــــــا آب ازان یابم جـــــاویدان حیــــــات         ریزی تربتم خـــاک به آبی قطــــرۀ یک اگـــر

 تو ثنای در ها زبان قـاصــــــر بود یکســـر همه         خسـروخوبان ای زبان گردد من هرمویی اگر

 پرس بازم مهجور، بدین جـانا نظر قطع مکن

 تو لوای زیر بود ســامـــان بی نی جا این چو

 

 تو پرنیــــــــرنگ گیسوی بدن پیکــــرنازک مه         تو شبــــرنگ طــــــــــرۀ آن پیــــرهن ایدلبــــرگل

 تو آهنــــگ زمـــزمۀ ازپیــــروجـــــوان برده دل         آن وخــردحیران عقـل رجهـــــان د شورفنگنــده

 تـو  نگ اور آوازۀ فــــلــــک بـرتـــربـودازنـُــه         وملک ُملک سرحلقه وشک ریب بی یقین هستی

 تو گلــــرنگ عـــارض آن وآســمـــان نورزمین        مکان خسروعــــالی ای جـان شهـــــریارملک ای

 تو پاسنگ برین عـــرش یی چربیده باگلـــرخان        یی وبگـــزیده زیبنده یی هـــــــــردیده مردم چون

 تو وشنگ رخسارشوخ همه وجان انس محراب        همه ســــرشاهـــان تاج همه ســــردفتـــــرخوبان

 بینمون زحی خواهــــم جنون باشـــد این نه جانی

 تو تنگ دل دشــــمن آن ســــــرنگــون باداهمیشه

 

 تو باالی قـــد ســـــــــروراازپادراندازد      تو شهــــالی ندنرگــس سـتا می بیغما دل

 تو زیبــای دررخ وزاری ن میکننـدافغا       بسی وحیران شوریده اندرچمن بلبــــالن

 تو هاسرمیکنندازجورواسـتغنای نعـره        حضـــرتت برآســـتان غـمت دردمنــــدان

 تو زیبـــــای طلعــت ببـینم بودیارب کی       هـــرنفس پریشان توهستم روی ازفـراق

 تو آرای جهـان لطف بادامن من دست        امیــد از نیابم بوی خود ازخودواعمــــال

 خودخجـل های ازکرده ام سرگشته ام جانی

 تو سودای بدل دارم نیستم الیق گــــرچـــــه

 

 تو خمـــارین چشـم میکند جـان غارت        تو شــیـرین خــــندۀ دل برده زمن مفت

 تو نگــــارین زلف آویزجــــان رشـتۀ         ریخـــته دلـم ریـزتـوخــون خـون ناوک

 تو مشـــکین زنارشــــدگیسوی حـلقه         قرار زدلهــــا نگاربرده ای لبت لعــــــل

 تو بین جهان جــــــام زجمشیدبرد آب         شکست قیمت فغـفورراساغرت کاســـۀ

 تو رنگین عارض شدعیان بجهان تا          اش قدرزآیینه رشکست زسکنــد هــــم

 تو ریاحین بوی ورادرمشـــــام روح          ابد تا شود مست ورادررسد هــــــرکــه



 تو تمکین برقــــرارازپی جهان گشت          صـنم ظهــورای انوارتوکــــرده پرتوی

 تو دورشـــــدکرداونفرین زحق آنکه          زرد نشودروی می کـرد بتوروی هرکه

 تو شیرین لب زان داشتم طمع چشم          مرا عمرهـــــاازتوببــریده فلک گرچـــه

 تو زآیین لیک صنم بعیـــدای نیست           زمرا مراعجـــــزونیــــــا گــــرتونوازی

 کند ازتوتمنــــــا زاروحــــــــزین نی جا

 تو سیمین ازکف دمبــــدم ســـــــاغرمی

 

 کوهسارتو جانب دل زشوق زنان نعره        فگــارتو اگررسدعاشقان خوشست چه وه

 گلنگارتو چهــــــرۀ محفلم چوشمع باد         بگسلم زغیرت که تا گلم چون بنمایی رخ

 تابدارتو طــــرۀ بسملم چومرغ کـــــرده        دمبـــدم بلحظــه لحــظه صنم ای نازنمایی

 پرخمارتو فگــارکـــردنرگس وتـنم جان        شــــــکارکرد دلــم نازوادابکارکـــــردمرغ

 زارزارتو لــــۀ نا برکشم زسـینه که وه         خمارســــرکشم ترک یارمهوشم ــمازغــــ

 نثـــارتو ودلم ن جــــــا نما نما بنما رخ        خودکشـــــا روی ز پرده بیا بیا دلبــــرمن

 ات پافتـــــاده بامن   ات زباده بده جــــــــام  

 بیقــــرارتو نی جا ات داده غـــــــالمی خط

 

 تو دهدازبرای شوداســـیرتوجان هــــــرکه       تو  بپــــای کنــم ســــجده من دلبـــــرنازنین

 تو دلکشای عارض حق لطف فیض مهبط        تویی جهــان گری چـــاره چــــارۀکارمابکن

 تو رضـــــای درطلب مضطــرب بادچوّذره        ودل کندزجان سمع ارجعی خطاب هــــــرکه

 تو هوای وزدم می نفس خوش نســیم ای        ســنان بدل میرسدم ســـــردجاهـــالن ازدمی

 تو فدای وتنم کشـــاجان خود زروی پرده        من فغــان گرشنوی من مهــــــربان مهی ای

 تو درسرای دگرجـــــزکـــه نیستم درگهی        بسر وخورعمرعزیزشد خواب به روزوشـبم

 تو لقای من رۀ چا ام ده فتــــا تهی دست        است رسیده خزان وقت ام نکاشته عمل تخم

 توبود کوه عـــازم درت ازکلب کم نی جـــــــا

 تو نفزای جــــا قــلۀ  لکان ســـــا امان کهف

 

 تو پروای بی ماراسخت کشتی        تو بانازواســــــتغنای صنـــم ای

 تو الی با قد شـــد نمایان چون        خجل سروشمشادوصنوبرشـــــد

 تو خـورســـــیمای مد یدآ پد تا        نورجان ای مضمحل شــدکواکب

 تو آرای جهـان حسن برهمــه،        ومستـنیر ظاهراست چگویم من

 تو ازسودای ســــرگرم عاشقان       شــرمسار لم ردوعــــا منکرتود

 تو زیبــای برطلعت ننـــگریست        شــقی ن همچوکنــعا نکهآ وای



 تو شدرسوای رانشناخت خویش       لعین ابوجهـــل چون آنکه وای

 باشـــدعلیل ازســــرتاقدم جانی

 تو شکرخوای لعــل آن مرهمش

 

 دربرتو شد مهتری قبــای        رســــــــرتو اند ســـــــروری کاله

 وقباوافسرتو تاج همـــان         بـــادا ینــــــــــده پا تــاابــد الــهی

 زیورتو الهی ت فیـوضــا         ورشد بهـــره زلفت ازبوی جهان

 داورتو نهــــــاده تراباکف         وجودواحسان ســــخا داری یقین

 ازدرتو نا جا مید نا نشــد          رگاه تراامدبد یل ســـا هـــــــران

 اندربرتو شوم نشـدواصل          مهجورمحزون من شـدیارب چه

 مجمرتو بتاب سوزم همی          آسا پروانه من شمع چون تویی

 وابترتو خراب لم بساعـــا          سوداخرابم رین تنـــــهاد من نه

 تو چاکر لم عا خوبان بود          درربودی خــوبی گـوی زخوبان

ه شــــــرابی  تو وپر بال بآن طیران کنـم          وحدت مراازخــمّ  د 

 دالرا ای ناامیــــــدم مگــــردان

 تو دری زکلبـــان نی جـــــا بود

 

 تو ق اّتفا است چون توکه زحــــال نمیــدانم         تو اشــــتیاق دارم کــــه نم نورچشـما بیاای

 تو ازفراق آوریدم لین ســـرببا زهجــــــران        بنـگر وتب ب تا مرااین نم نورچشـــما بیاای

 تو رواق بام تعمیرواین ت ثبــــــا بی بمانده         رسیدازغم برلب جان که نورچشمانم ای بیا

 تو تاق ا با گـــــل چون ننــــد نازبنـشا ترابا         میدارند چشم اخوان که نم نورچشــما بیاای

 تو دروفاق گزاریم خوش چندروزی همینکه         آمد خزان اّیام کـــــه نورچشـــــمانم  ای بیا

 تو نفاق بی ن وهمدما بودوباش زجـــــــای          آگـــــاه شــــّمۀ مراکن هــــــا جـــدایی زایام

 درراهست چشم جانی که نورچشمانم بیاای

 تو طمطــراق ببیند ســـــازد ترادمســـــازگل

 

 رو روآهسته آهسته من بجـــــان دردوغمت          رو روآهسـته آهسته من ن نا لبـرجــــا اید

 رو روآهسته آهسته همه وشبستان شـــــمع          همه دردتودرمان همـه جـــــــان راحت ای

 رو روآهسته بجاآهسته ندم ما پا نقش چون          گدا این بنــــگربحـال لربا ید بهـــــرخــــداا

 رو روآهسته آهسته عاشقان صیــــــــادجان          سـنان مژگان دل سـنگین ن لبرابروکما اید

 رو روآهسته توآهسته بوی بم بیـــــا کی تا          تو بگفتــگوی توبودم بجســــتجوی عمری

 رو آهسته رو آهسته من رماند لبت لعــــل          سخن شیرین شــکرلب پیـــــرهن لبرگل اید



 رو روآهسته آهسته وی کوه ازگـــــدای کم          ری وروم شام سلطان کی صدقیصروکاوس

 رو آهسته رو آهسته طبق هفتم گهت منـزل          یکورق زمینت سطح حق قرب ف شهبـازقا

 سر ده بنها رگهت بصربرد زاربی نی جــــا

 رو روآهسته نگرآهسته بهــــــــرخـــدابامن

 

 رسیده بلب نهـا جا ازانکه پیش بشتاب       نادمیده تاصبـح صبحـــگاهی پیــــــک ای

 آرمیده آسوده یثــرب ک بخــــــا آنکـــه       کویش ن کنا ســــا با بیحـــد برگوســـــالم

 یده ود نورهرد ای سـبحان حیّ  محبوب       عرفان بزم شـمع ای خوبان جمله شاه ای

 پروریده لطف با حضـــــرت دربارگــــاه       ســرمد شــــریف ذات ازظهورکونین پیش

ــــل آب هـنــــوزمـوجــوددربین آدم  توآفــریده بودی بت غیـــــا لم درعـــــــا      بود وگ 

 برگزیده شــاه ای نظیری بی ســــــلطان      امیـری جــــان درملک یری دلپـــذ محبوب

 یده ند جهان چشم همچوتوگوهــــــرپاک      امالک توست مشـتاق افالک خورشیدهفت

 دمیده گل صــدگونه رویت باگردشــــــمع      بگـردکویت یف طا بجستجویت لم عــــــــا

 یده توبـد کوروی یده دود آن قــــــــربان      لم دوعـــا رحمت ای شـــــنیدم خوشت نام

 طپیـده وخون باخاک لم زال غــــرقۀ من       لم بحا رحمت کن لم دوعـــــا شــــــاهنشۀ

 جوخریده نیـم با نیــرزم می هـــــرچنــــد     دستگیری زانروکه پذیری توخود عــــذرم

 نهایت بی باجـــــــرم یت بصدجنــــا جانی

 خمیـــده ازبارغــــــم ماند ل هـــــــال قّدش

 

 ابروخمیده بآن فــــــرســــــتادم       یده د ازخــون نامـــــۀ نوشــــــــتم

 خلیده دل بر تیــــــرناوکت کـــه       لم بحا رحمی دلبــــــربکن ای کــه

 آفریده بستان سروبه خوش چه       الــــهی ک پــا صنــعـت زم بنــــــا

 بریده عمرم رشـــــــتۀ فـــراقت       پـریرو ای بـــدرکـــن ازپـــرده رخ

 دریده شــــکیبایی ن گریبــــــــا       دراندم یده د چـون تراهــــــــردیده

 یده ند دوران یدۀ د نظیــــــرش       قند شهدوزبان لب و سیب زنخدان

 بریده الیـق زبس نـــا س لبـــــا       زیبـــا باقـــــــد ازل ط چـوخّیـــــــا

 کشیده محنت چومن مبـــاداکس       سوزدارد جــان آتش جــــــــــدایی

 یده نــورد ای تـــاابـد دم ازیــن       ناتــوانم ن مقصــودجــــــــا تویـی

 کشیده غــم جان امیــــــد تویی        جـــان راحــت مرادردوســـــــرای

 خمیـــده قـــــــدم بــارمعصیتز        جــوانی ایـام مصــــــروف بشــــد

 ندارد هجرانت تاب نی چوجــــــــا

 آرمیـــده بکنـــــجی بنومیــــــــدی



 

 شده اعما دیدۀ ی توتیــــــــــا پایت ک خــــا         شده لهـــا د روزن ب آفتـــــا لت جما ای

 حمراشده لـــــــۀ ال رشک گلگونه عارض        بس عشــــاق قبـــــــلۀ نا توجا ابروی طاق

 شده اقصــا مســـجد امام اســـــــرا درشب        او المعـــــراج لیـــلة گواه ســـــبحان سوره

 شده ال با انبـیــا وازمقــام ره تازســـــــــد         انبــیا خیـــــــل ند بود مش مقــــد منتــــظر

 شده کرمنا تاج بفـــــرقش شـــــاهی خلعت       همه پابوسش مشتاق وملک وکرسی عرش

 شده اوادنا قوسین ومنزلش مقـــــام هـــــم       القمرمشـــهورشد اوشــق ازســـــــرانگشت

 شده یکتا مهی هاآن ف صـــــد گوهردرج        رابلنــد شریفش ذات آن کرده لی تعـــــا حق

 شده پیدا درجهان جــــزخداهــــرگزنبودی        ــانراوجوداندرجهــــ کش پا ذات گــرنبودی

 شده رسوا جملگی لم دردوعـا نش دشمنا        زیند می وشادان تاابدخنــدان نش دوســـــتا

 شده لیــال یل ما ده یکسونهــــــا وآن این        او کوه رهنورد همچومجنون صـدهــــزاران

 شده برنا دراوپیــــروهـم بوس آســــــتان        درگهش چاکران غالم ازجان شــد هــــــرکه

 دربحـــرگناه افتـــــاده بخـــــردی ازنا نی جا

 دریاشده چون یده ازد خون اشــک ازندامت

 

 زده برهــــــم چولیالخانمان همچومجنونم        زده غـــم گونه گونه روجودم اند صنم آن

 زده مرهم بی زخم هزاران بادوصدپیکان        مــن مجـــــروح ســــــینۀ دلدوزاوبا ناوک

 زده آدم رسینۀ ند ا ص خـــا تیــــرنازش        نازنین آن ُرخ وشـیدای مست لـم عــا خلق

 زده ماتم رنددرهــــــرگوشۀ خواروبیقــــد        زمین برروی مالمتـهاست رابس عـاشقان

 زده لـــم عـــــا سنگهـــاباسّید ازجهــــالت        وکین ازبغض لعین همچوبوجهل صدهزاران

 زده نیارددم کس آنجا است ســــّرمحجوب          منکــــران ی آمدازجفــــــا راالزم دوستان

 م مبــد یدد اوببــا ســـپاس نیـــاشکرو جـا

 زده اندرخم خـــم زلف بستۀ شد دل زانکه

 

 ای سروصنوبربوده بوســــتان درمیـان        ای بوده رمّنــور توبد کـه انســــــتم ند مـــن

 ای برتربوده جمله خوبرویان درمیــــان        یی زهرشوریده من شنیدم می خوبان وصف

 ای ســـکنـدربوده ف صــــا تومــراآیینۀ         ام بوده ن نقصــا باعیب قدم ســرتا همه من

 ای ننـــداسپــــربوده رومـا تومرادرپیش         ام بوده تیــــرحوادث ردم د  من ف هد چون

 ای توخورشـیدانوربوده بیخبـــرزانجاکه         رنگ مگرخفاش ســـرابودم ظلمت درین من

 ای خوشتربوده تومگــرجانامراازهــرچه        زکف کارم سـررشـــتۀ وبرفت عمـــربگذشت

 همکنــان درمیـــــان جـانیــــامغــــــروربودن

 ای کمتربوده کــزجمله خودنشــناختی چیست



 

 نی بگوبـایـارجا ازمن ســــــــالم       نی زمهـــــربا ا االبادصبــــا

 نی گا زند آب ســـــرچشـــمه بآن       والیت باغ ســـــتۀ گلـــد بآن

 نی آسمــــــا م با خورشـــید بآن       گـــردون سپیدچــرخ ماه بآن

 عمـــــــرجوانی ســــررشـتۀ بآن       نه زمـــا ن شـبستا شمع بآن

 نی بحــــــــرمعـــــا دردانــۀ بآن       منظــر یسته شـا شهزادۀ بآن

 نی وسـروروا خصلت فـــرشـته       رضـوان فردوس گلغنچـۀ بآن

 سـایبانی لکانش ســـا بفـــــــرق       آفریده زرحمت حـق وجودش

 بندهـــــــرپیـــــروجوانی پا شده       درپیــچ پیچ نگارین زلف خـم

 نی تـوا زنا ا ام ده فــتـــــا ا زپا       زارم برحال کن رحـم را خـــدا

 دربحـــــرگناهــــم جمله سراپا

 جانی بیچـــاره بهـراین دعاکن

 

 نی وشــــکرزبا لب توشـیـرین که      گــربدانی است ازحدفزون غمم

 نی گــا زند چــوآب بخشــــد روان      جـانان افســـرده بۀ عذ نت لسا

 نی ویاشمشادوســـــــــروبوســــتـا     یار قــــامت نهـــــــال گویم الف

 خوانی حـــــــرف نخسـتین زهربیتم      است نهان همچوبودرگل مسّما

 کانی لعــــــل چون اش پرخنده لب      شـیرین ش بدروتبسمها رخش

 زهـــــــــرپیـــــــروجـوانی ربایددل      عندلیبی خوشنواچون بصورت

 نی زمــــــــا ور د ز ا نبینـــــدرنج      دا با د شــــــــا ل د ابد تا الهی

 نی وابروکمـــــــــا طلعت نگــارین      ادایی وشیـــــــرین ا مثـل ندیدم

 عیانی وماه سیــرت فــــــرشــــته       یی لقـا خوش دلـــــربای یگانه

 نی مکا لی عــــا مـرشیــــد زنسل      ست جناب وعالی عالی جنابش

 نی چـــــــرانامهــــــربا نمیــــدانم       ازکـــــریمـــان باشــد امیدلطف

 بــفــــردا ویزی آ دست رد ا ند

 جـــــانی ودست شمــــا بودذیل

 

 ثانی تویوسف خود هستی بمصرجان چون       نادانی ازکمــــــال رتوندانستیم قــــــد

 نی بهـرآ برســــرمیــزنم مگس چون دست       زشکـرستانت من جــــداگشتم زاندمی

 نی ومرجـا لعــل ز به معنی هر کان خودبه       ببازارت نقدهـــا چوســـنجیده صیرفی

 نی کنعــــــا همچومـــــاه ها خوبی ق دروثا       درگاهت خاکروب یی زلیخا چنان صد

 نی ســــلیمـا ردحشمت آ درنظـــــــــــرنمی       کنددرگوش می هرکه ات غالمی حلقۀ



 نی احسا توست لطف خــریدارش گرشوی       ارزد نمی باخــزف وجودمن این مس

 نی بآســــا دهـــــم کی رهـــــاازکف دامنش       نم دوچشمــا دلبرســرمۀ درگهی خاک

 ارزانی به دهـند راکی گــــرامی بس جنس       نقدی چنین خواهدرایگان نمی مشتری

 نی زهـــرکــا پیداگوهـــــــری شودچنین کی      باشد ودل جان وزن لعــلش لب لولوی

 نی رضـوا ســــــروباغ گویم می اشــگفتهن      را نهــــــالش قد آن درنظــــــرآرم تاکه

 نی هــــــرشبــستا شمع خوبان درمحـــــافل      دلجـویی درمقـــــــام ونیکویی توبخلق

 نی اگــــــربجنبا لب لهـــــــا شودد می زنده      مسیحـایت کزدمی داری عجب جوهری

 نی جا ازگران مــاندم وادی دریـن لب تشنه      گـــــردد می منــد بهره زمینایت عالمی

 نی اعیـــا عین بلکه یده د مـــــــردم همچـو     تر گرامی زجان بل نی جـا تومراهـمچو

 خمـــارینت نرگس نگارینت عــــــارض

 نی ازجــــا ربوده دل شیرینت های خنده

 

 بیاسودی می د ماهش عارض بوصل       بودی یارهمنشین بآن که دمی آن خوش

 پیمودی دوجام یک دالن خسته برای        درش ن برآســـــتا زنهادی ســــرنیــــــا

 فرمودی هــرانچه ازسرغفلت نکردم        نی زنادا ر حـــــذ نکـــردم ت زمنهیـــــا

 بفـرسودی کنون معـــاصی ازتاب دل        برباد شــد وجوانی عمرگذشت که کنون

 لودی نیـا رخ می د درش بآســـــتان        وامکان ترابودفــرصت کــــه ازان دریغ

 بهبودی چیست دوست لب لعل ورای        دانی نمی یقین نداری فهــم کــــــه ازان

 نی جا کنــد خــــــــدارهبری لطف اگرنه

 بودی اســــــیرونا هــوادان نفس بــــدام

 

 نی چودرفشا سازم ومویش دروی دریا        نی یارجاازهجـــــــــر نم فشـــــــا دل خون من

 نی آســــــما خورشید کشـیده برخ پرده        رمیــــده آهوی چــون نورهـــــــــــردودیده آن

 نی زندگا شدتلخ روصلش روزگـــــا بی        رفت جاویدان درملک رفت ازجهان برق چون

 نی معـا ردانـــــۀ د خـــالفت درمســـــند       شد عیان اش زپی ا مه شد گرنهان خورشیدی

 نی جـاویدا ملک هــم کامیابی چو بی یا        بی نتـــا روازدرش بی یا گـــــرعمـرخضـــــــر

 نی جا وسـتان اید است چوآفتاب روشن       کار این نیست پوشـــیده است المنوب وکا نایب

 وکـامرانی باعیش عمرچوخضـــــــریابد       بخـواند خــوش راکــــــه باداآن ســـــــــالم اول

 نی مهـــــربا روی برارنداز دعــا دست        زانجــــــاامیدوارم مســنون بعـــــــدازســـــــالم

 نی نها یی ازکرده شــرمسارم زانروکه        مــارا داورعـفــوگنـــــــــاه زحـــی خواهنــــــــد

 نی دا زآبـا دورم نامـــــرادی درکـــوه         ندم بما جابجــــــا من عــــــــزیزان ت باهیهـــا

 مارا پیــــــــــام آمـد عــــــــــزیزی نب ازجــــــا



 نی جا های ازگفتـــــــه بیتی چنـــــــد بفـــرست

 

 شی توبا کارم ۀســـررشــت همه       شی توبا ویارم همدم باشـــد چه

 شی توبا بیمــارم جـــــان انیس       سـپردن جـــــان تابوقت دم ازین

 شی توبا ویـارم ومـونس انیس       گـــــذارند نــــدم مراانـدرلحـــــدآ

 شی توبا واقــــرارم صدق زبان       بپرسند چون نکیرومنـــکَرازمن

 شی توبا خـریدارم ساعت درآن       گردد جمع خـــــالیق بفــرداچون

 شی توبا وکردارم فعــــل حساب       وازعــذابم ازحساب یی رهـــــــا

 شی توبا جّبــــــــارم حیّ  بنـــزد       قیامت بفـــــــردای من شــــــفیع

 شی توبا رم آنجایاروغمخوا که       تودســـتگیراندرصــــراطم شوی

 نی توجا میخواهی چه اگرپرسند

 شی توبا لدارم د که نعـــــره زنم

 

 شی با تارمن شبهای ومونس انیس        شی با من یاریار که ترا طرآورم بخــــا

 شی با وصبـــروقرارمن طاقت ثبات        بشدزمهجوری وصبرم قــــــراروطاقت

 شی با شـکارمن بقصد کشیده کمان        ابرو لبـــــرکمـان د سبب ازچــــه ندانم

 شی با کــارزارمن درطلب ســــتاده        خونریزی بقصد توهمچـوبازشــــکاری

 شی با بیقـــــــرارمن درددل طبــیب         دارم چنــین طــــمع تومـن همت زیمن

 شی با درکنــارمن روان نزع بوقت         گردد می همقرین اجــل که زمان دران

 شی با غمگسارمن کرم زروی بود         بسـپارند که می د لحـــدآن کنج به مرا

 شی با شـــرمسارمن تن   توپیشوای         یدآید پـد همــــه یق بروزحشـــرخــــال

 دهی مرامژده که نیست توبعید زلطف

 شی با درجوارمن توهم نی جا بیاکــــه

 

 گذاری من پیــــــغام جــــانان دربارگـــــاه      یاری زروی بگــــذر بادصبـــحگاهی ای

 دالراباعجـــــــزوانکســـــاری مهـی باآن       وآشــــــکارا ن ماراپنـــها برگوســــــالم

جویبـــــاری چون خوبی دربوسـتان       کنـعان چوماه هســتی خوبرویان باجمع  سرو 

 نداری بمن میـــــــل کـارم ده باتوفتـــــــا        نگارم بادردوغـــــم زارم بنــــــگربحال

 توآبداری میـــــکن ازجویبــــــــاروصلت        گردید  ازهجرخشک وجودم مزرع این

 ســپاری توجان میکن رویش باگردشمع        شوبکویش توبردارپروانه قــــــدم ایدل

 یت سربپا افگنده نت برآســــــتا نی جا

 گـــذاری من باچشــــم دلنوازی ازروی



 

 فگنی دوران خســـتۀ برین لطف یۀ ســــا      فگنی حیران  بامن نظری یک صــنم ای

 فگنی ایوان چشمۀ ران د تا را یی قطــره      گرگذری خضرصفت ای من سوی ازکرم

 فگنی نیسان قطرۀ عدم خــــــاک این تابه       شوق ازرهی توشـدم کوه بارهـــــاعازم

 فگنی جان من خوددرتن یی خنده بیک تا       لبت لعــــل درطلب دلم که شــــد عمرها

 فگنی مجمرهجـــــران درین وصل شربت      درنار هجـــــــرتوچـومـــاهی ازآتش دلم

 مگر لست دردتومحــــا رۀ جانیــــاچــــا

 فــگنی درمان منــــبع رادربرآن خویش

 

 

 ها مخمس

 

 ن گلـزارَجنا هشت دوزخ هفت آفــــــــریده        ن هـــــــــــــــــــــــردوجها لق خا بنام ابتداکردم

 ن پیــــغمبرا ســــــــــرور آدم اوالد زبــدۀ        وآســـــمان زمین هــــــــــــــم ومالیک وجن آدم

 آخــــرزمان محمدســــــــــّید نیـــــــــــکویش نام

 هــــــــــرگــــــداوهــرفقیر رهنماوپیشوای        کبـــیر شــــــیخ آن دروصف شــــــــــمۀ بازگویم

 رادسـتگیر لکان سا نقشـــــبندان درطریق        ضمیر روشن وشهی بهـــــاوالدین شاه نشین جا

 ن عاشــــــــــقا لــربای ود عارفان مقتـــــــــدای

 کند می لها د احیای نیزهــــــم درطریقت          کند می باال اســـــــــالم قبیـــــــر درشــــــریعت

 کند می شوربرپا صـــــــد دلبــری درمقام         کنـــد می مســـــیحا چون کــــارمریضــان رۀ چا

 دوروزمان درین من یدم ند مرشـــــــد چنین این

 است پیوسته بحق دایم خویشتن همچونام         است رسته لم وعا کزخویش شاهنشۀ چنین این

 است ازغیراوبگسسته زدل الفت رشــــتۀ         است بســـته مگربرتارزلفش نهـــــــا جا ن گـرد

 ن جنــــــــا یرباغ وطا خاکــــــدان یراین ســـــــا

 من تابان مهی ای گـــــــذرکن بامن یکشبی        من جانان ای راست زاغیـــــــــــا لی خا منـــزلم

 من ریحان و راحت لم دردوعا لت وصا ای        من احــــزان منورکلبــــــۀ کن لت ازجمـــــــــــا

 ن جهــا چشــــــم توباداســـــــــــرمۀ گردنعــــلین

 شقع درکوی رسم تاروزی کـه آروزودارم        عشق جستجوی به هســـتم ولی عاشق گرنیــــم

 عشق ازبوی شـمۀ بم یا باامیـــــــدآنکـــــه        عشق بگفتـــــگوی باشــــم عاشـــــقان درمیــان

 هـــــــردوجهان صل حا باشد عشق عـزیزان ای

 کرد راویرانــه دریدوعـقـــــل عصمت پردۀ         کرد ،هـــــــرجاخانــه لذت نهـا برداردزجا عشق

 کرد بتخانـه وراغب گرفت ن صنــــعا دامن         کرد ازخردبیگانه چومجنون را صدهــــــــزاران



 ن مردما میــــــان بدنامش آشـــــــــــکاراکـــــرد

 وتر خشک سوزد گرفتـددربیــشه یاچوآتش        جگر سربسرخون موجش بحـریست چون عشق

 تر یده د عاشـــــــقان بادافـــــــدای من جان        وسحر درشام یند نیاســـــــا یکدم عاشــــــــــقان

 وآن این ازخیــــــال وفـــــارغ مخمــــورند مست

 بسر عمرت بشـــــد نی جســــما لّذات درپی        ر هــــد شــــــــد جوانی ایام ب بشـــــــــتا نیا جا

 وســحر شوشام افتـــــاده بردرش باتضرع         گری د یابم کارتراهـــــــــــرگــــزنمی چــــــــــارۀ

 ن آســـــتا آن دردامن سگی همچون ســــــــربنه

 مخمس

 رابگو رضوان فـــــــــردوس وگلدســتۀ گل آن     رابگو شاهان شاه آن ســــالم صباازمن ای

 رابگو هردوســــــرافخـــــــــررسوالن خواجۀ      رابگو ســــبحان محبوب لمین اللعــا رحمت

 رابگو ن ســـــــــردارخوبا انبـــــیا نورچشم

 خودطلب نزد به حق کردش معــــراج شب آن      نسب لی عا االسراشــهی شهسوارلیــــــــلة

 ربّ  بجــــزازذات نبودآنجــــا آنجــــــاکه رفت       اندرعقب جبــــریل نده بما ره تاســـــد رفت

 رابگو رحمـان محبوب امّتــــــــان عذرخواه

 چــــاکـری خـط ند داد جهــــــان پادشـــــاهان       ثـــری تا ازثـریا گـــــرفته شمشـــیرش برق

 اورابرتری ند داد جهــان وآن جهــــــــان این       مشتری ازجان یکسرگشته جمله خوبرویان

 رابگو وانســــان جنّ  ی ــمادســـــتگیرورهن

 م تما ماه وعنبرعارضش مشک اوچون بوی       خیـــــــراالنام حضــرت لم ایجـــــادعا باعث

 م مقـا محمودش اومحمــــــــــدهست پاک نام       کـالم دلبــرشــــــیرین خوبرویان درمیـــــان

 رابگو جـــان راحت آن سالم وصد صددرود

 ن ومجرما عاصیـــــــــان رهاندازجهنم می      اّمتـــــــــان غمـخوارجملــه وآخــرتویی اول

 جانان باغ روضـۀ رادر ندخـــلق میرســـــا      ســـــــّیدآخـــــــرزمان ولـواآن تاج صـــاحب

 رابگو راهان کـرده ورهبـــــرگـم دلیـــــل آن

 ی ا بوده نورســــبحان ســــــــروراوالدآدم      ای بوده جـان راحت هم تویی خلقان رحمت

 ی ا بوده هـاجان تواندبرجسم اجزای جمله      ای بوده خلقـان اصــل خود آخرآمدی گرچه

 رابگو یوان رد صــــد آن وجود نقش باهمه

 ببین ما خراب برکشـــــــاحال رحمت چشم      لمین اللعــــــا یارحمت  المذنبـین یاشـــــفیع

 یفین الخا یاامان توســــپردم خودبا نقـــــد      درکمین دزدان پرخوف وره دوراست منزلم

 رابگو حیران محـــــــزون جانی حال عرض

 

 مخمس

 بنگــر شوروفغــــان هـــــــرکجــا نـــــه ثیـــرزما زتأ       بنگــــــر جهــــان اوضاع خ ـــردبکشای بیاچشم



 بنگــــر بیکــــران نگهـــــای وتا وتوب شنکوف کـال       بنگــر رآسمـــــان د رافــــــــرا دشمن هواپیمای

 بنگــــر راکــــامران ملحـــــدان شیرمردان بجای

 ید گــــــرد روجانشین سیه زاغ ن بلبــــــال ی بجــــا        ید گرد گـزین مسکن کرگسان بازوشاهین بجای

 ید گــــــــــرد چنین این رپامـــال اغیــا بزیرســـــلطۀ       ید گرد زمین ســرحــد این سرخ بیگناهان بخون

 بنگر ارغوان برنگ ازخون شده رنگین جهــان

 بین خـارمغیالن بسی رسته ســـــــرووگل ی بجــــا        بین ن افغـــــــــا  بباغستان یاران تعـــــــزیت پی

 بین ویران ســــرجمله سـرا منزلها ســــراووکشک        بین یکسان ک برخــا ومنبرهمه رمسجــد عمــــا

 بنگــــر فشان خون رادوچشم افغــــان بسامردان

 رسمــــــــارفته اند کـان وکود گـــان بیوه فغـــــــــان        درهـــــرکجـــارفته مردمان وپرچـــــم زجورخلق

 دارفنارفته زین آغـــشـــته بخــون نش ا شـــــــــهید        فــــــــــــرارفته بپاکستان افغــــــــــان مردم زنان

 بنگر خانمان بی لمی عــــا سوزان سینه پریشان

 برده پناه پاکســــــتان وبه ایران به ری بناچــــــــا         پرورده وناز ونجیب ک پـــا مــــردم ین ا بســــــا

 برده جنان سوی ارمغـــــــان شهــــادت خون بکف          خورده شهداجــــــل شــــــربت دشمن بساازدست

 بنگـــــر ن سودوزیا همه ل د ای زل یرا زتقـــــد

 آمد گهـــــان نا چومــرگ نامیمون ســـــرخ قوایی         آمد عیان چون وپرچــم خلق وشوم شوک درخت

 آمد رجهــــــــــان اد پیـــــد ل دّجــــا فتنه توگویی          آمد ن اما بی فــــران زشــــــــرکــا شوری عجب

 بنگـــــــــر آخــــــــرزمان یی بیــاازمهد مدداکنون

 بودی می چه سـودی نیـــا فنایکــــدم داری رین د         بودی می چه بودی نمی جانی عصروزمان درین

 بودی می چه موجودی هیچ نبودی بجــــــزواحـد          بودی می چه نیـــــــفزودی گانیها زنده نگو بدین

 بنگــــــــر مردمان اختالف وپرچــــــــم زشــرخلق

 باشد ذوالعــــــــال ب ر واعتصمواقـــول بقـــــرآن         شــــد مجتبابا اتحـــــــادامــررسول عــــــــــزیزان

 نارواباشد ایمان بااهـــــل هــــــــــم بین خصومت         ریاباشـــــــــد بی وقـــول لی ومـــا نی جهــــــادجا

 بنگـر جهــــــان بخلــــقان اگــــــــرباورنمیـــــداری

 خونخوارند حّجاج ن همچوآ توگویی خونریزی به         رند پیکـــا و باجنگ بهـــم نفسانی اغـــــراض پی

 بیزارند جمله وشــــریعت ین د زمسلک مگـــــــرا         آزارند دل و بیرحم بگـــــرفته وســـــتم ظــلم رهی

 بنگــــر ن جهـــا رب رحمت بگــــذارآنگه ستــــــم

 

 

 مخمس

 انشپیک تپداززخم اندرخون بسـمل چون لم د      خـــــرامانش ســـرو قامت م دید روزکه ازان

 بقـربانش ودل جــان سازندو نگه نیم بیک         نش پیچا زلف ن بودآ قــان مشــــتا کمندجان

 نــــــش پنهـــــا داغ بوداین بردل بد ا تا الهی



 نی پریشا صد شدبا صرف بغفلت وروزم شب      سـامانی هیـچ رم ا ند وحیـران ســـرگشته من

 نی درما پیـــداهیـــچ نیست بیمـــــــارمارا دل      نی نفسا اغــــراض پیی شدگوهــــرعمرم تلف

 درمانش زلطف کـندا روزی دلی حب مگرصـا

 وبیماری است رنج باشدهمه سـراسرانگبین      بودخاری انجامش دنیاکه عــــــّزت حاصل چه

 زاری رانیا کـــــس دال نی نفســــا  حظّ  برای      زاری روزوشب کن همی هــردم زتقصیرعمل

 نش بدنیاغیرنقصا صـــــل حا هیــچکس نبرده

 را شـــــریعت حکـــام توا آمـوزی باید اول به        را حقیـقـت یی تودریا گــــــــــرآرزوداری ال د

 را طـبـیعــت ر زنگـــا نگــاه آ لت زد ا زدایـــد        را طــــریقت ن ســـلطـا ش با محّبت ب ا بآد

 بهــارانش س زانفــــا گل بروید تن ک زخــا

 دارد مشتری هـــــــزاران نی کنعـا مـاه بسان        دارد سروری بخوبان دلدارم که هلل ا بحمـــــد

 دارد ــداوهمسـری صنـــوبربرقـ و د شمشا نه        دارد پیغمبـــــــری نیکوخ صلت وُخلق بُحســن

 احسانش یکسربودمرهون جهــــان خـلق همه

 را پیامـم وانگه ن اورسا رحــریم گـــــذراند         را مــــم ســــــــــال بگواول زمـــن ا االبادصبا

 را مــم یارکـــا برآرد لعــــــلش لب زعنـــاب        را ناتمامم ل حـــا توعرض کن شـــرح یکایک

 نش گدایا ازحال پرسـدشاه اینکه است عیب نه

 بردوشم دوش فگنده یش بلبها لب ده نهــا           رآغــوشـــم د سـروش قامت ل آمدخیا شبی

 قباپوشم ترک همان دوابروی صیــد شـــدم           فــــــراموشــم فیهـا وما گیتی شدغـم دراندم

 نــش مـــا ا د امیـدازطـرف دست ابد تا ندارم

 صبروقـــــرارازدل برد می توجه م هنگــــاب        مل مرشـــدکا جناب صــاحب حضرت یعنی که

 محـمل کن ده ما آ نیا جـا کویش طوف بعزم          بســمل میکند را دل مرغ قاطع سیف بضرب

 نش فشا درا لعـــــل لب آن رافدای جــان بکن

 

 مخمس

 آمد مصطفـــا محمـــــــــد نیکویــش نام مسّما        مظهرنورخــــــــداآمد ذاتش که شاه همـــان

 جـاآمد رالـــد بد آن وصف بانجیــل و بتورات        ومســـــــاآمد اوصبـــح پاک بروح درودحق

 آمد اتا هل ش قــــد وصف ویاسین طها لقب

 غیبی لــــــم وعــــا علیــم نی خبیررمزپنهـــــا       اســــــرارالریبی محــــرم آن عـرب شهنشاه

 ازجیبی نه ردا د ســــرزدچنین ونه هلل چوعبدا       زهرعیبی طاهرومصؤن شـــــریفش بودذات

 ُنورالُهـــــداآمد لمین اللعــــا رحمت وجودش

 باشد لقب طهـــا خـــواجۀ مزّمل پوش قبــــــا        باشــــد نسب لی خســـروعـــــا انبیاآن ریس

اوال  باشد اســــراررب محـــــــــرم علیۀ هللا وصلی       شــــد با عــــــــــرب اهل ُزبدۀ م د دآ سر 

 مد آ دلــــــــربا رآن ترازپد ن مهــربا اّمت به



 افتد ســــــروروان برافـــــرازدزپا وگـــرقامت       افتد اندرجهان برافروزدخروش اگــــرچهــره

 افتد آسمــان زبرج تابان ایمـــــامهی یک به        افتد رگمــــان اند زلبـش زاعجـــــا نشایدکس

 مد آ رهـــــــرکجـــا القمـــرد شق آوازۀ کنون

 باال نب جـــا اوشد وعـــزم رگذشت د زاقصا        موال آوردآن رکـاب ر ند پاا برق، چون شبی

 اوادنا وشدبه برنشست رفـــرف به تنهــا تن        نجــا آ وجبـــرییل براق هـم نده بازما بسدره

 احمـــــــــداآمد یا مــرحبــــا آسمانهـــــا زاهل

 او نام صیت ندم افتـادآ ن جهــــــا درافــــواه        او شدمقـــام درمدینه کــــردهجــــــرت زمکه

 او خوشخـــرام سروقـــــد آن آشـــفتۀ جهــان       او غــــالم ازجان شدند ند ید پسند بساشاهان

 مد آ دوتا پشت فلک ابرویش طــــاق پیش به

 او هــــالل دوابروی محـــراب پـیش خمیــــده       او فال فــرخنده عــارض ند ید چود پریرویان

 او زالل از مخمورگشــته ن گـا شـــورید بسی       او غـــــــزال چشم سیه ومژگان د صیــد شده

 روآشـــناآمد چویا یده گـــــــرد نه بیگا زخود

 او وخصال خوی وعظمت خلق عـــزوشان به       او ل وجمـــــا جاه حــــــرمت بحق ندا خـــداو

 او وصــال میسرکن یارب رگان بیچـــــا بمـــا        او کمــــــال بر و صفـــــا ریاربا چهــــــا بحق

 مد اآ ومقتـــــد مـام ا را امت ن را گنهـــکــا

 او فدای سازیم رانمی شیرین جان کاین عجب       او لقــــای مست بود اکنون نشین مسند شهی

 او ی ازتوتیـــا یقین روشن دلت چشــــم شود       او پای ک خا دم مــا د نی بصــرجـا کحل بکن

 نوروضیاآمد چون نکته این کالمنوب نایب که

 

 مخمس

 آور ا نـو را ن یا بینوا این کـــــــرم خـــوان ازان          ور آ با لـــــــــر د رازکـوه ما لقــــا بوی صبا

 ور آ شـــــــــفا دار ازان دوامــــــرهـــــــم بدردبی          گــداآور مشت این به شیرین لب زان حکایت

 ور آ ا فــــــــز جان حدیث لعــــلش لب زعناب

 است رین نگــــــا لعـــــــل لب بیدرمان درد دوای        است این من حال تودانی پرسی من اگرازحال

 است غمگین زهجردوست خاطرمحزون این مدام        است شیـــرین تکلمهای سوی دل میل همیشه

 مـــومیــــاآور رت رابشا ث حـواد کـوب لگـــد

 کــن مصفـــا دل زلــوح را ومحنت رنج ر غبــــــا        کــن بینــــا بنورعشــــق را مــا دل این  الهی

 کـــن مهجـوروازنـورمســـــیحـــا همه را یل ز ارا        کـــن ال با خویش رازلطف ملت شــــرع لوای

 ور آ والعطـــا ذ مرایا بردل معـــــــرفت محّبت

 تو ل زال آب ن ا ز ا شیـــــــرین بۀ عــذ بنوشــــم         تو جمــــــال تابینم که کن یان نمــا گفتم ُرخت

 تو ل وخصــا خـوی ازان خواهــــم می لطف نگاه         تـو ل وصــــــا ی تمنــا دارم ابـــد تا م د ازین

 صفـــــــاآور خــــمّ  ن ازا را ما بقــــا جام یکی



 شد با ن پیـــروجــوا گهی بـوسه رگهت رود ازان        باشـــد جهــــــان حســـــینان معجــزُحسن جمالت

 باشد عیان حــرفی هـــــــرمصــــــرعه اول مسّما        باشد درجهان  خاطف برق چون صنم ای نگاهت

 برعـــــالآور مـــرکب خــواهی گــــرعیـــان مسّما

 مــــش نا مشهورشد نقشبند چوشاه خـــــدادادش       الرامـــش د حسـن ن همـــــا عیب مدعی ای مکن

 مــــش نیکوترگـــــرددانجـــا دارم چنان امیدازحق        مــــــش جــا لبریزشــد کنون وحدت نۀ خمخا ازان

 ور آ بجــا مت خـــــد بادرگهش ســــربنه چوجانی

 

 مخمس

 زمن بستاند که ترســـم ن زجــــا ن بودآســــــــا این      زمــــن ند میـــــــــرا یده واشــــــــکهاازد ربود دل

 زمــــن ند بیفشــــــا دامـــــن رهش ک خـا شوم چون     زمـــن ند ریزا ب خـونا ل زد هــــــــــــردم ناوکش

 زمـــــن ند روبگـــــردا مگـــــردان ل د یم وربگــو

 چوصبـــــح د خنـــــد تمم وسوزما وآه ن درفغــــــــا     چوصبح خندد مم هــــرد زد بسو نه گــــــرچـوپروا

 خنددچوصبـح درغمم میرم پیش گـــــــــرچوشمعش      چوصبــــح د خنـــــد ُپرنمم وچشـــــم د با وربگـریم

 مـــن ز نـد برنجـــا زک طــــــــرنا خــا وربرنجــــــم

 همچوگل براید می چون ن بلبــــــــــال ید ســــرا می    گل همچو ید برکشا رخ ــاهـــــــرکجــ دلبــــــرمـــــن

 یدهمچوگل نما می بهـــــرکــــس رنگین رض عـــــا    گـل همچــو زداید ازدلهـــــــا رازنگ ن شــــــقا عـــا

 زمــــن ند زپوشــــــــا با ن زپـوشــــــا با یم وربگــو

 شود محـزون طـــــــرم اوخا رغـــــــم د ورنبینــم       شود افـــــــــــــزون وغمــــم رد اود روی گـــــرببینم

 شــود ن چـو تا برلبـــش ومن تشـــــنه نم اوبخـــو     شــــود بیــــــــرون مــن ماه بجنگم آیم گــــــــربصلح

 مـــــن ز ند بســــــــتا د ا د ازویا نم بستــــــا م کـــــا

 کین چیست ندانم جگــــــرریزد خـون اش غمـــــــزه    رکمین اند شـــــــقان بقصـــــدعـــا نـــش مژگا هست

 ببین یکنظــــــرسیـــــرش تو ام راگفته خود چشــم     زنین نا ی با لــــــــــــر د نمــودآن رم و زد چــوا رخ

 زمن راند خـون ی جــو مگــــــــرتا خــواهی می گفت

 نیست حیف ید گــــــــرنمـــا برما لطف نگــاه یک     نیست حیف ید ربا گـــــــــردل ن ال دلـــــــرباازبیــــــد

 نیست حیف براید ن جا تلخی به گرچوفـــــــرهادم     نیست حیف کشــاید پرده زرخ ن قـــا مشـــــــتا سوی

 زمـــن ند ما زمی با شیــــــرین ی یتهـــــا حـکا بـــس

 عشــق رس د بدانی تا ید با ق عشــــا لب طـــــا     عشـــــق رس د نی ندا می خـــــا ن پختگـــا ن درمــیا

 عشق درس خوانی گرزینگونه که حافظ کن ختم     عشــق رس د نی نشــــــــا تایابی که جانی ای و کوش

 زمــــن ند خـوا هـــا نه افســــا درهــــــــــــرگوشۀ خلق
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 بازارش گرمست بسی نی کنعـــــــا ماه ن بســـــا      ارش خــــــرید ن ازجا بود لم عا همه دارم بت

 گـــــــرفتارش اوباشـــــد زلف بدام دلهــــــا بسی      رخسارش بگـــــردشـــمع همچوپروانه هزاران

 ُدربارش موج خــــــزاین دانی قیمتش زلیخــــــا

 است ق نورآفا یی توگو بردارد گـــــــرپرده زرخ      ست ا طاق دلبران میان دلبـردارم طــــــرفه چه

 است ق همچوتریا بکامم ند بنوشا اگــرزهـــــــرم      است عشاق گـردلهای رت غــا آهویش دوچشم

 رش اشفا نوک فـــــدای نم جا زند وگــــرتیـــرم

 را هـــــــزاران نطق گـــــرکنم ره اواجـــا بوصف      را ران ونهــــــا لیل و ومه سال کنم اگروصفش

 را ران عـذاران سیمین مهی آن بتوانندوصف نه      را دوستداران تمام گـــــردد هــــــــرموزبان بتن

 نگهدارش توخودباشی خـــدایاهــــــرکجـــــاباشد

 لینم ببـــا شب ید بیا باری مـــــرحـــمــت زروی      لدارشیــــرینم د آن که زی ســـا خــــداونداچنان

 دیرینم مشــتاق توای من ازفــــــــراق چونی که      غمگینم حال زپرســــد با نی ومهـــــــربا زلطف

 رش اظهـــا خویش حال عرض یکایک آندم کنم

 موشــــــم فـــــرا گیتی غــــم ازدل اوشود بوصل     درآغـوشــــم سروش آیدقامت که روز آن خوش

 پوشـــــم قبا ترک آن کـــــــــــــردرگاه چــا کمینه     گوشــــم بنــا سیمین مهی رآن رانثا ن جــــا کنم

 رش تا تا زلف شــــــــمیم صبــاآرد د مگـــــربا

 را مـــا منـــــــزل زروشــــــن ســــا زانوارتّجلی     مارا مشـــــکل بکشاعقــــــــد ــــــــرمازکـــ الهی

 مارا معــطـــــــــــرمحفـــل پریروکــــن آن زبوی     را مــا ل د منــورکــن رب یا بنورمعــــــــــــرفت

 بیمارش حال پرسد که بردل فگن رحمت وی به

 هــــادارم له ونا ن فغـــــــا هــــردم غمش ببالین     بارم می ازدیده اوسرشک ازهجــــروفــراق من

 دلبـــــــــــرگــــــــــرفتارم آن زلف بدام نی جا من     یارم آن بجســتجوی ید با م قــــــــــــد بت ثا دال

 بدربارش حـــــــلقه اوزنم ل وصــــــــا میـــــد با
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 بروم گـــریان یدۀ د با ســــوخته ل د با     بروم ن خـوبا گهی بمنــــزل که آندم خوش ای

 بروم ویران منزل روزکــــزین آن خـرم     بـروم ن فغــــــا وا آه با رفلـــــک ازجـــو تاکه

 بروم ن نا جــــا زپی ا طـــلبم ن جــــــــا راحت

 زرقیب ومشوایمن مخــوف راه رین اند      ومهیب است محال چه منــزل مهلکه این قطع

 غــــریب راه نبرد یی بجا که دانم گرچه      عــجیب ن با وروبیــــا سفــــــرپرخطــــــــرود

 بروم ن پریشــــا زلف آن ســـــــــــر ببوی من

 بگـــــرفت تر یدۀ د اشـــکهای را دامنم      ربگـــــــرفت سمند مرغ بودچون آتش چه این

 ربگــــرفت سکنـــد زندان ازوحشت دلم      ربگـــــرفت آذ تنم ری ازهجـــــــــــرنگا که وه

 بروم ن سلیمــــا ملک وتا م بربنـــــــــــد رخت



 رفت باید پدرم ای برهـــش نگه آ نی فا      رفــت ید با رم د نقــــــــش زپیی ن چودونا نه

 رفت باید گـــربسرم وچوقــلم ا ررهی د      رفت ید با کـــــــــرم اهــــل رطلب د لبـــاً  غــــا

 بروم ن گــــــــــریا یدۀ ود کــــش رد د  ل د با

 وجان دل بفدایش ازجان تاکنم ام بسته       ن میــــــا بنــــــده تا مه ل وصــــــا تمنــای به

 ن کنـــا رقـص زدصــفت اود بهواداری       ن جـا زم با رطلبش د کنـــد ری گـــریا ا بخت

 بروم ن رخشــــا د رشیــــد خو چشــــمۀ تالب

 جنون راه بگیـــرم نگــــزینم ری هوشیا      کنـــون ا مـــن ام زده زلفــــی درحــــلقه دست

 برون بان زبیا ره نبــرم فـــظ ورچوحــا       فـــزون نی جـــا رتوای با بسی ودوراست راه

 بروم دوران آصـــف م کــــوکبـــــــــــه همــــــره
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 دانستم بوداست جهــــان خوبان جــمله نگین     دانستم بوداست  خســــــروان بخــش تاج نگارم

 دانستم بوداست عاشقان دلفــــریب دوچشمش    نستـم دا بوداست بلبــــــالن دوگیســـوهمچــودام

 دانستـم بوداست ابروکمـان گـــــرآن غارت بجان

 ش بنهـــاد آنگاه م رقــــد ســرد انبیا م تمــا      ش د نهــــــاسیــــرافتا آسمــا بسوی اسراء شب

 کـــــردآزارش بکلی امت ازغــــــــــم دراندم      هـــادادش وعـــــــده لی تعا حق بس امتان برای

 نستــم دا است بود مهــــربان شریفش ذات یقین

 یدارش د مشتاق کروبیان روحانیان شـــــده      خــریدارش ن ورضـوا وجنت حوروسرشت همه

 قــرارش ا ند اد د ل ود ن زجا ا گفتندهم ثنا      رخســارش بگــــــردشــمع همچوپروانه یک مال

 نستـــم دا ست بودا ن اوکــــــروبیــا جویای همه

 ومعبود بد عــا درمیان شد می فرق چگونه      جــود مـو ن رمیا د ی گــرنبود احمــد میم حجاب

 بنمود فها خـــداالطا آندم طـــــرش خا برای       محـمـــــود دۀ جــا وراآن میسرشـــــد حق زلطف

 نستم دا بوداست همان نا اواد و قوسین چون که

 آمد ین اوقـــــر ت ا بذ خـــداوندی فیوضات       آمد لمین اللعــــا رحمت وجـودش هلل ا بحمــــــــد

 آمد نبین مــذ ن زبهــــــرامتــا رتهــا بشـــا       آمد برزمین نهـــــا ازآسمـــا ق چــوبر کی ال بچـا

 نستـــم ا د است بود رغــــوان ا برنگ رویش گل

 باشد زبان شیرین مهی آن دلها رد د طبیب       شــــــد با ن بیگمـــا دردمنـــدان دوای لعــلش لب

 باشد پریرودرمیان آن حب که دل آن خوشا       باشد ن نهـــا بس دل پردۀ ن میــا ردش ود غــــم

 نستـــم دا بودست کســان گیــربی دست لطفش که

 می صبروآرا نده نما ازهجــــــــردلدارم مرا      می جا بده گلرخ قی سا شد فـــــزون ازحــــد غمم

 می انعا بخش نی بجا یق ال نیستـــم اگــرچه      می خوکا مصروف همه عمـــرم یۀ ســـرما بشـــد



 دانستـــم بوداست بیکـــران رحمت ی ریا د آن که

 

 مخمس

 امروز ارغوان چون برخ شــد فـــرما تشریف قدم     امروز ن عیـا ماه چوآن رم ا لد د کـــه بحمدهللا

 امــــروز ن وآسمــــــــا زنوراوزمین منورشــــــــد    امروز ن مهما شـــد بمـن ری با مرحمت زروی

 امروز ن رجها د شـگفته گلها مش مقــد زفیض

 رعنایش زلف ازشمیم پرعطــــرگــردید ن جهــــــا     رزیبایش رخســـا آن گشت فــــروزان بهرمحفل

 وشیدایش سرمست شود می همچومجنون هزاران     غوغایش هیچ ندارد آرامی اینکه شوراست چه

 امروز جوان و پیـــــر بود همچوپروانه بدورش

 زواســـــــــتغـنا ونا ا اد  رد دا بسی ن قــا بعشـــا     پـروا بی محبـوب دآن بنهــــــا قــدم بهـــرمنــزل

 پیدا رجهـان شورد است کـــرد اش طـــــــره سواد      لهـــا د گــری رت راوبودغـــا پرخمــــا دوچشم

 امروز درسـروعیـــــان برخاست ن ازبلبـال فغان

 عنبـــرآمیــــزش ازشمیم عطــــــربوشـــد نی جهــــا     دالویزش زلف حــــــــــلقۀ اســـیـــــر ینم ود دل

 خنجــــــرتیزش زنوک لهــا د طپـــد می چــوبســـمل      خونریزش مست بشدصیددوچشــــم جانها بسی

 امروز شوروفغـــان بسی مـن د برآمـــدازنهـــــا

 دارم ن زکبــد نا ن آ بـوسی ن آســــــــــــتا هــــوای      دارم دربدن تاجان که حیـــــران ســــرگشته من

 دارم تن ن جـــا تمنــا ن نا جـــا م رمقــــــــــــــد نثا      دارم وطـــن آن یی فـــــــدا ســـــرخـودآرزودایم

 امروز ایدوستان فشــــان خون وچشم پردرد دل

 جیکـــــش تا ترک م اوتمــــا ل روصــــــــا طلبــگــا      بودازدورونزدیکش نب زهــــرجا خـــــــریداران

 ریکــــش با ازفــهـم ل د غ مـــر بد نیـا می یی رهــا      گوهــــرنیکش یی دربها اشقع جان هـــــزاران

 امروز وبیان بخش روان لعـــــل آن حیران شدم

 او لســــــتان د ن آســــتا شوبرآن ده افتــا چـوسـک      او ن آســــتا رحـــــــــــــــریم برواند نی االجـــــا

 او ودان جـــا ل وصــا بی یا تا ن جا کــن ا فـــــــــــد      او ن گلســـــتا آن ببین بیگاه گه کــــن ره نظــــا

 امروز دوجهان زملک اوخوشتر وصل زمان

 

 مخمس

 مــم را ال د ن نزدآ کــی ال وبیچــــا زورا        وپیغــامم ل حـــا بردارعــــــرض بیا صبا ای

 مم دا بشـــــد گوییا بویش عنبـــرین زلف         مم آشــــا خون بسی اوشــــــد کمان ابروی

 مم را صبـــــــروآ راوبرده خمـــا نرگــــــس

 راگو پورمعنوی لــــم زاحــــوا بیک یک       گــو را طـــــولی شـــــــاه ازمن اسـالم قاصد

 راگو خسروی تاج بهاوالدین شــاه یعنی        گـو را معنـوی ن کا هــا یت عنــــا مخــــزن

 مم اّیا وقت صـــــرف بمهجوری شــــــدهمه



 رخسارش ازجبین منورشــــــد هـــا کوچه        خــــریدارش لمی عا نی کنعـــــــــا همچوماه

 شهمارش دوزلف یدآن گــــرد ن بلبــال دام        سرشــــــارش جام مست بهرگوشه بین خلق

 امم ند ا گل ابرومهـــــــرخ کمان سروقــــد

 عیاری دلفــــریبو خونریزی چشم شوخ        داری پری شــــیوۀ ن معشـــوقــا ن درمیــــا

 ری رخسـا یارماه پیشه جفـــــا دل سگ       دلداری طــــریق با می کا زوخـــود با عشـوه

 فامم گل خـّدی له ال دندان صدف ســـیمتن

 تو عمردرخیـــال بمهجوری شده صــرف       تـو ل جمـا سیـرآن من م ید ند دیرشــــــــــــد

 تو پایمال بودی لنــگــی رکـی همچـومـو       تو ل وصـــــــا روزوشـــــــب دارم آرزوهمین

 مم با رآن کنـــا با نا جـــا بارگــــــــــــردهـــی

 موزونم قــد شودآخـــرآه ن کمــــا چـون       زارومحـــــــزونم سخت ها جـــــدایی ازغـــــم

 چـومجنونم ســــودامیـــکنی درین قبت عا      جیحــونم همچــورود ل ازد میرودســـــرشک

 مم مگــــــرکا هی میــــــــد رمـــن نگا بود کی

 جانم وهم جسم سوخت تنورمهجوری با       هجــــــــــــرانم بنــــد پای نا جا بشد عمــــرها

 مسوزانم زهــــم با یت ها بغم ختم ســـو       طـــــرپریشـــانم خــا نی مـــــرنجــا ازین بیش

 مم نا بشـــــد رلقب د نی جـــا ن جهــــا شهره

 

 مخمس

 زوادامیـــــــداری ونا غمـــزه می هــــــرد      میـــــداری بپا راکه نگــا شــــــوریست چه این

 روامیـــــــــداری ق عشــــا تــومهجوریی       میـــــداری وعنـــــا ورنج رابغــــــم ن ال بیـــــد

 میـداری جـــدا زبرخـویــش ا نرا عاشــــــقا

 معین ماء ای رخت ق زفـــــرا مـم کا تلخ       زارببین مـــن ل حـــا نمـــــــــــا لطـف صنمـــا

 لیـــکن ن  ایجــا کـردمت وبحل ربودی دل      جبین زهــــــــره توای بادابقـــــــربان من جان

 مـــرامیـــــــــداری که دارنگـــاهــــش ازین به

 بفــــروشنـد نگهش میــد رابا وتن ن جــا      پوشند می درکشان چــون خـرقۀ عاشـــــــقان

 نوشند دیگرمی حـریفان کــه می ساغری       کـوشــــند می بقــــــــا جــــام رطلب د دایمــــا

 میــــــــــداری ازتــوروا نکـنیم تحمــــــــل مـــا

 کباب مجـــروح دل وزاروحــزینم خسـته       جناب لی عــا ن بآ مراگوی صباعـــــــــرض ای

 ب ریا د لی بزال راهـــــم یۀ باد تشــــنه        بشـتاب ن ضــعیفا ســوی ن کنا جلوه من ماه

 ری بخـــــــــدامیـــــــدا ره درین که بامیــــــدی

 راتوحنا دل جگــــرچهـره زخون زا ســـا       خـــــــــدا مرد درطلب نما ی پا خــود ســــری

 وجفا جوراست همه ن خوبا ت د العــا اید       وا د رد د بهــــــــر ننـــــد نا نزکبــــد گــــرچه

 میـــــــداری وفــا امیــــــــد یفه طــــا ازین چه



 

 طلبند ت د وشـــــها زند خنجـــــرنا کشتۀ       طلبند همت همه قی وسا ازمی رهــــــــــروان

 طلبند بخـدمت یه پا ن ازپادشـــهــــا حافظ       طلبند وحـرمت عــــــزت ن رخـــا له ال نیا جا

 میـــــــــداری امیـــــــدعطــــا چه کارناکــــرده

 

 مخمس

 ند آفـــــــــــــــــــرید ن تابا بنورعشــــق      آفـــــــریدند ن جــا چون خاک مشت به

 ند ــــــــــــــــریدآفـ ن وتراجا جســم همه      ند آفـــــــرید ن لـؤلـؤومــــرجـــــا بسی

 ند آفرید ن نا جــا ن جــا بل ن جــا چه

 زد عــــــــــــلم هستی نب جــا زخــلوت       زد برقـــــلم دم ازل ن چوفـــــــــــــرما

 زد رقــــــــــــــــم افسرشــــــاهی بنامت       زد عــــــدم برلوح خامه چـون قــــــلم

 ند آفــــــــرید ردیوان صـــــــــــد تراهم

 ی تـــوبـود م آد رطیـنــــــــــت چـــــودرد      ی د بـو تـو لــــم عــــا ازخلقت غرض

 توبودی مرهـــــــــــم  دالن درخســته که      بـودی تـو م وهمـــــــــد مونس بخلقان

 ند آفــــــــرید ن ا دردمنــــــــــــد دوای

 ت جود خـوان طفیــل ن شــــــاهـا همــــه      ت وجود آمـــد زنورســــــــــرمــــــدی

 ت ستـــــــــود هــــــم ن خــوبرویا بجمع      نمودت لـم عــا رحمت اوند خــــــــــــد

 ند آفــــــــرید ن تراســـــــــــردارخــوبا

ــــــــل   چـوتـو کـــــــــس یـده نـد       هی بمـــــا تا مه ن جهــــا خــلق همه  الهی ظِّ

 گـــــواهـــی ده دا خــــــــــدا معــی ین با      وشــــــاهی دارای ختم شـــــــــــد بتـو

 ند آفـــــــــرید  ن شـــــاهــــــا ترااکلیل

 رســـــــیـــــدی نا اد و با تا م بیکــــــــد     جه یدی آندم ن کــــدا ازخــا چــوبــرق

 ی یـد د نچــه آ رآنجـــــا نـد ا یـدی بد     دریدی هـــــــــم وقوسین ب قا ب حجـــا

 ند فــــــــرید آ ن شــــبســتا تراشــــمع

 تـو لبــــــــــــــر د ن یا دلـــــربا بجمع        تـو ر ســـــــــرو ن خــوبـرویا بخیل

تو تاج ن جهــــــا ن بشـــاهــا  تـو کشـــور یک مــــــــال خیـــــل بـود       ســـــر 

 ند آفـــــــرید ن با تا رشــــــید تراخــو

 گاهی تـوامیـــــــــــــــد همچـو ریم ا نـد       وپناهی پشت ن جهـــــا و رد تـود چو

 رخــــواهی عـــــــــــــذ مت قیا بفــردایی       لهـــی ا نـزد ن صــــیــا عـــــا بــرای

 آفـــریدند عصیان اهـــــــل شــــــــفیع

 رضـــــــوان باغ چه فلک هنــــــدوی چه      ن حــوروغــلمــا یک مـال چه آدم چه

 ن جـــــــا ای مخـــلوق ازنـوتـو همـــــــه      ن با تا خورشیـــد ختــــرو وا ماه چه



 ند آفــــرید  ن بحـــــــــرُعمـــــّا محیط

 پیـــــر حضــــــــرت با شـــــّمۀ یم بگــو       گیــــر ن جهــــــا شــــاه آن نعت زبعد

 گیــــــــــر بر رادســت ن گـا ده فتـا ا پا ز      گیــــر دل سخت ازدردهجــــــران شدم

 ند آفــــــــرید وحیــــــران مفتون چنین

ـــــل عقـــــــده سوااین ما زقیـــــــد      محــــــمل بربنـــــد ن کنــو نـی جا ایا  بگس 

 مـــــــــ ل پیـــرکــا ن برآســــتا چـوســک     تعـــجیل به ســــررا روبنـــه ی د بزو

 ند فـــــــرید آ دوران قطب ن چــــو ورا

 

 مخمس

 

 آمــــده ســـــــــــلطان ازنــزد گـــــی د آزا مـــژدۀ        آمده سروخــــــــرامان آن که ل اید شادباش

 آمــده ن ربهـــــــریتیــــمـا نترازپد مهــــــــــــــربا        آمده مریضـان سوی ذق حـــــا طبیب خوش

 آمده بهـاران فصـــــل ن یکسوکنو خزان شد

 کور کورست دل ش مگرخفا لش منــــکرحــــــــــا       نور نوراست لمعۀ چون قدم بنگــرازســــرتا

 حضور اهــــــــل برزمره دمبــــــدم ند چشــــــا می       غفور رب نــه ازخمخــــا برکف ساغـــــرمی

 آمده سـردارخوبان عاشـــــقان یی دلــــــــربا

 عشق سیمای وخوش خوشرنگ لهجه خوش طوطی     عشق ی دریا مســتغـرق آن البحــرین جامع

 عشق سودای اندرســــرش حق ومعشوق عــاشــــق     عشق گویای بلبـــل رضوان باغ لیب عنـــــد

 آمده ن کنعــا ماه چون لبـــری د ل کمــــــا با

 آفـــــرید ن جا راحت کـش پا ذات لی تعـــــا حــــق       بشمـرید راغنیمت شان مقــــدم عــزیزان ای

 ید یـز ازبا ن نشــا رد ا د ن رفــــا عــا ن رمیـــا د       مجیــــد رب آن محبوب نبـی شــــــــرع نایب

 آمده ن نوشـــا ده زبهـــــربا برکــف می جام

 نگــــر زارمـا ل وحــا ن بشــنوفغـــــا ازکــــــــــرم       ر نتــــرازپد رامهـــــربا شـــهــــــریا پادشاها

 راهبـــر نمـــاای راهــــــــم یی تو مـــن ی رهنمــــا       وخطر ُپرخـوف راه   این توشــــــــۀ ندارم من

 آمده ن راهـا کـــــرده رهبــــــرگــم پاکت ذات

 تو افـــــزای روح بوی م شــــمید ن جا رمشــام د        تو یی زیبا رخ آن یدم بد مــن هلل شـــکــــــر

 تو غوغـای شــــورودرین رین د شـــــــــم ابدبا تا        تو فـرسای هجرجان هـــــــرگــزنبینم کاشکی

 آمده ن ســـــــبحا ازحــیّ  ن ما ا مـــــرتراخطِّ 

 ب ا وازعــذ ب ازَعقــا یش شوَمیند راهش ک خا        صواب نا زفـعـــل نی جا پرهیــزای کن توبه

 ب ا تــر کـنــتُ  لیتـنی یا حـــسـرتا وا نعــــــــــره         ب الحسا یوم ن فـــــردادرا میزنند منکرانش

 مــد آ ن زرحــمـا غفــــــران رامژدۀ دوستان

 



 مخمس

 صنــم ای لــــــم د برده تو لجـــوی د مت قــا          صنم ای لـــم د توبرده نیکویی رض عـــا

 صنــم ای  لــم د تـوبرده ابروی خـــــــــم وان         صنم ای لم د توبرده وی د جــا نرگـــــس

 صنـم ای را لـــم د توبرده گیســــوی طـــــــّرۀ

 شــــد بســراوراق ســـــــر مــــن ل دفتــــــرآما         شـد ق طـا مــن قت توطـــا وریی د ازغــــم

 شـــــــد ق آفـا شـهــــــــرۀ تـو رای ال د حســن         شـد ق عشـــــا تورهــــــــزن خمارین چشم

 صنـم ای لــــــم د توبرده بوی ســـمن زلف

 شــمید لت وصــــــــــا بــوی و ز ر آ ازچمـــن         ید د تراهــرکه روی بد ا تا روان د شـــــــا

 برید الفت رشــــــتۀ ن جهــــــــا اهـل ازهمـــه        رید تقـــواد قۀ خـــــــر تو کیــــش معتـــــصم

 صنـــم ای  لـــم د توبرده وی هنــــــــد خالک

 تو حیوان چشـــــــــمه میــــدهــــــد عمــــــــربقــا        تـو ن ا زنخــــــــد چاه همــــه وروان روح

 تو ن فّتا نرگــس میکنـــــــد ین د به خنـــــــــــه ر        تـو ن پریشــــــا زلف بندآن پا دل مـــــــرغ

 صـنم ای لــم د برده تـو ســـــرکــوی خاک

 رگـــــرفت د مهــــروضیا روزشـــد شــــب ظــلمت         بخفـت ان حســـود بخت دمید سعادت صبح

 شـــــنفت بگــفت نی جـا رخت وصــــــف شـــــّمۀ         شــــگفـت لهـــا د توغنچــۀ کوهــی ازنسیم

 صـنم ای لــــم د توبرده خوشـبوی ســــنبل

 

 مربع

 لی هــــال مثل زده دوابروخــــم    غزالی همچون سیاه دوچشمان

 لی کمــــــا ردراوج چـــــا ده مۀ    لی وجمــــا بتوحسن خـــداداده

 برکشیده صف ن بلبـــال بدورت     آفــــــریده کل نع صـــــا تراگل

 جمالی هرصاحب یده د تراچون     بردریده تجمـــــل ن گــــــــریبا

 دلبــــر غــوغــای بردلــــم فتاده    دلـبر رعنای قـــــــد آن چودیدم

 لی وســا سودابودهـــرماه همین    دلبـــر ازسـودای بسرشوراست

 است بروکمنـد ا خوشبومهی گل     چوقنداست بشیرینی لعــلش لب

 لی میرکـــال چـون بعصـرخویش     نقشــبنداست زشـــاه ورانسبت

 یل خـصـــــا شیرین رخ نگارمه     ل ازد قت قـراروطـــا ببردازمن

ل بودهمچون دوزلفینش  لـی  اوبا ال غـــمین این بپـــای     ســالس 

 ایی جــد یکدم قت طــــا م ندار     یی خطا ترک ای مهجورم مکن

 لی  مثـا بی ن خوبرویا ن میـــا     دلـــــربایی وهــــــــم بنازوغمـزه

 دلـبر شوباکوی افتاده چوســگ     لبــر د جســـتجوی به نی بروجا

 لـی پایمــــا شیطان نفس زدسـت    دلبــر وروباسوی گریزازخویش



 

 مربع

 باز سفرکـــرداست حجـابانه بی     نگــــاردلنواز ن کــــا ایدل مژده

 آذرگــــرفت رابحال پرســتان می     برگــــــرفت ازرخ محاباپرده بی

 رقـــم بردل میــــــزند هللا نقش      زیروبم های بانغمه دمبـــــــــدم

 خیبرمیزند ب همچوحیـــــــدربا      واکبـــرمیـــــزند هللا نعــــــــــرۀ

 رابــشـگفانددرچمن هــا غنچــه     کشایددرســخـــــن لب هــرزمان  

 وشــــیداشـود واله دل حب صا     شود وا دل را غنچه ازقــدومش

 دهـــــد ن رادرما دیرینه خستۀ     دهــــــد ن رااوجــا افسرده قالب

 میــزند اعـــــال م ربا اند خیمه     ازمسیحامیــــــزند اودم لعــــــــل

 گلـــــزاررا میدهــــد حیوان آب    ررا بیمــــا دل مرهـــــــم نهد می

 دوبرنبات برجمـــا جاری گشته     حیات آب ســـــرچشـمۀ المثل فی

 دهـــــد عرفان راخلعت بازجان     دهـــــد ن جا نگاهش جامد برتن

 مـده نقـــــــــدراازکف نیااین جــــا

 رنه اغیـــــا بردل حســــــرت داغ

 

 مستزاد

 لش جمــا قـــــربان       پیــدا شده عـــــذاری نگرطــــرفه درغوره

 لــــش بخیا هستــم      پیـــدا شـــده عـــــذاری له ال وش خورشید

 را یـن ود ل د ه برد       کشوده پرده زرخ است نمـــود عشوه چون

 غــــزالش ن چشما      پیـــدا شــــده ری وخمـــا مست فگن ناوک

 را ن مهـــرعیــا آن      ند ا بد که برآمــد نه ن ز زرو ش خـفـــــــا

 لــش وجمــا باجاه      پیدا رشـــــــده حصـــا برج م ا زکــــــد یا کا

 خــــــر مشـوآ ایمن      چـــرایی ویرانه وساکن زبون جغـــــــــد ای

 لش هـــــال ابروی      پیــــدا شده ری زشکا با تـوچون قصــــــد با

 روز وهم شب نالم      رویــــــش گـــل بهــوای نه  صفــتا بلبـــــــل

 لش مقـــا برده دل     پیــدا شــــــــده ری زشعــــــــا نا ن نازکبـــــد

 را بقــــا جـــــام آن     خـداوندبرایش ده ا د خضــــــــرصفـــت چون

 لــش زال جـــویای      پیـــــــدا شـــــده وزاری خسته ازهرطـــــرف

 نی زجــــــا برگوی     یش باســــــــرکو گـــــرگـــذری بادصبـــــــا ای

 لش بحا رحــم کن         پیــــــدا شـــده صبـــروقــــــراری بی کاشفتۀ

 



 :ها مثنوی

 برسـرم شد با ینده پا اش یه ســـا     رهبرم باشـــد وقت وقطب ثغــــــو

 ل وال گنگ گرددبگفتن زبان صــد     ل کما صاحب آن وصف گویم چه من

 رفین عـــــا کل ود شــــــومرد می     یقین روبگـــــــرداند ازوی هـــرکــه

 رسول ب احبــــا شــــودمقبول می      سازدقبول را هرکه شـــــه آن لطف

 ن گا ند درمـا ومونس انیس هست     ن عصـروزمـا اندرین عـــزیزان ای

 آمـده ن ربهــــــــریتیمــــا پد چون      آمـــــــده ن ا یـزد ن ازخـــوا نعمت  

 لمین للعــــــا رحمت برمــا هســـت      یقین شــــــــــد نـوابا را ن بـینـوایا

 رفین العـــــا ســراج آن کامل شیخ     لکین السا غوث است االقطاب قطب

 ن عیــــا نامش بود بهاوالدین شاه      ن بیگمــــــــا باشــــــد وقت یزید با

 باب رّدی برعـــــــزیزان نگردی تا      ب متــا اورخ ازدرگـهی  لکا ســــا

 است خوانی اوبهترزقـــــرآن روی      است نی ازســـلطا به او گی بنــــــد

 او ابروی خـــــــم محــــــرابم هست     او کوی شــــــــــد با ق عشــــا قبلۀ

 گــــرفت رهبر مـرشــید آن دامـــــن     دربرگــــــرفت حق ف هـرکــــراالطا

 برســـــرم باشــــــــــد ل اقبا یۀ ســا     ترم بد ازبد گــــــــرچـه شـــکـــرهللا

 ش ا یه پیرا شود اومی یۀ ســــــــا     اش یه ســــــا بد بتا برســرهــرکس

 بینوا نی تونمــــــا تا ســـرمکـــــش     خــــــدا مرد یۀ ســــــــا  زان نیا جا

 اوســــــــربنــه بادرگهی همچوسگ     مـــــــده ازکف مـنــش دا نـی تـوا تا

 العــصــرآن فــــــــــرید آن ک پا نام     زبان ورد ومســـــــا بهــــرصبح کن

 حصیر چون فگن اوخویش رهی در     فقیـــــر ای پیـــرطــلب پیـــــرطـــلب

 کـــــــند روامـــی توجمــــله جت حــا     کنــــــــــــد می وا د د زو تــرا رد د

 اوســــــت م انعــــا کف با قـدم فیض     اوســــت نام حــق بنــدۀ ولی خاصه

 ورق نظـــــــــریک پیش طبقش ُنـه      حق عبد زمان غوث جهان شــــــــاه

 است ده بکشا برهمـــه کــــرم باب      اســـت داده وراحــق نیّّ  لــــــد عــلم

 وگـــوهــــراست صفا فیض یم غرق     مظهــــراســت یقین رابه خفی گـــنج

 خـــــــــداســـــت انــوارولـــی مهــبط     ســت کبــریا گهی وفیــض ا محفـــل

 ن آشــــــیا فــــلک اوج ش شود می      پرزنان همچــومـلک هــــــــرنفســـم

 َتخـــف وال ســــــــــــربنــه راو بــرد      شـرف ان بیشک راســـت درش کلب

 م ید بصــــرشـا کحـــل درش ک خــا      م ید ســــحــــــربا م وشـــــــــا را برد

 را افســـرده لب قا هـــــــد بد ن جـــا       را مــــــــرده کنــــــد اوزنده نفخـــــه

 را راوخـویـــش برد فگـــن نی جـــا

 را ریش این مـــرهـــــــم زوی خواه



 

 دردمایی وهم مسلک اگـــــرهــــم      جــــــــدایی شـــرح بیابشنوزمن

 فیــــــروزدارد نا طبع جــــــــدایی      سوزدارد جان آتش جـــــــــدایی

 است افراسیاب حربۀ جــــــــدایی      است پرالتهاب آتش جـــــــــدایی

 فگاراست هجـــــران پیشۀ زنیش      شـــهریاراست یاکه اگــرشهزاده

 است التیام اوبی نیش زخــــم که      است م وسـا پرســـم افعی جدایی

 شست دل سورازلوح نقش جدایی      تاروپودعمــــربگسست جــــدایی

 انداخت ماتم هــــزاران دل بملک      انداخت غـم بباالیی غــــم جدایی

 بیقراراست هجــــران ازتاب دلش      یاراست کـوجداازوصل هرانکس

 م ویارهمــــد وانیس بجـــــزوصل      مرهــم هیچ هجـــران نداردزخم

 تـراشــد می ازدل زنگ نگاهــش      باشــد که آن گفتم که یاری چنان

 صـــــل اوشودمقصودحـــا بوصل      دل صیقل نگاهش باشـــــد یقین

 م ند بیمارما دل غـــــــــــم بکنج       عمرجــــــداازیارماندم شـــــــده

 را ام ویرانه کلبۀ کن شــــــــرف      را ام نه نا جا توآن صـــد بگوقا

 رمارا چـــــا ده مۀ ال با بلنــــــــد      وغمخوارمــارا مـونــس بگوآن

 دی نهـــا هـــا جــــــدایی داغ بدل      بدادی وصــــلم وعــــــــدۀ باول

 رهایی بم یا کجـــا غــــــم زچنگ       یی نمــــا یت زیبا روی اگــرنه

 را مقـــــــــدمت بادگویم مبـــارک      را یکــدمت رم شما می غنیمت

 ندارد هجـــــرانت تاب جانی که

 گـــــزارد تاســـــربزانویت بیـــا

 

 دروجود لـــــم آوردعـــا م کزعـــد    ودود باخــــداوند بیحـــــد حمـــــد

 راسجود آدم کــــــرد یک مـــال تا    بـود ک لوال خـــواجــه آن باعـــث

 وآخــــــرین بودفخــــــــــــراولین     ومــــرســــــلین انبـــیا م امــــا آن

 بحرعلوم هــــریکی نش حبا صـا     نجوم اصحاب فرموداینکه خویش

 طی کـــــرد ن با بیـــا راه قبت عــا    پی برد ن برآثارایشــــــــــا هرکه

 مقتـدا رطـــــریقت اند کــــردشـــــد    اقتـــدا ایشان بااتباع هــــــــرکـــه

 رادسـتگیرورهنماست لکان ســـــا    انبیاست وارثان ایشـــــــان زانکه

 ســـــرند تاج وهــــم خـلق پیشوای    رهبرند درطـــــــــریقت درشریعت

 ن تاآســمـــــا زمین منوراز شــــــد    سروران آن طــــن زنوربا هــــــم

 ثـری تا ازثــریا روشــــــن کـــــرد    وری خا ب آفتـــــــا ن نورایشـــــا

 ین د م یو تا مشهورشد ن رجها د    چنین این پی پیـا بود ن نورایشـــا



 برقــــرار زیشان هست احمــد دین    پایدار دایم هست ســل ســـــال این

 ن عیــا کــرده هابسی عنایت حق    ن دورزمــــا ین ندر کـــــا شکرهللا

 بـرزمــیـن ه آفـــــــــریـد ب آفتـــــا    آفـــــرین ن جا لق خا آن ازکـــرم

 ازســـــرماهنوز ماافسرده جـــــان    فـــــروز لــم عـــا چنین این آفتاب

 ن ربیـــا د رم اوبیــا وصــف تاکه     وســــــتان اید ن زبا آن ندارم من

 زمـان غوث هم ومعــــروف عارف    گـــــرددعیان چنین تش ال ازکمــا

 مصطـفا وطـریق شـــــــــرع رایج     باخـــــدا وباطـــن باخلق ظاهرش

 خلــف یه نقشــــــبند درطـــــــریق     سلـف ن پیشــــــــــوایا نشـین جا

 بود برحـق مرشـــــــــد دین حاّمی     بود عبدالحق شــــــیخ نیکش نام

 خـداست فیض مهبط بارگاهــــش      نوروضیاست مطلع نش آســــــتا

 رحضور ود ب رغیـــا ند رهنمـــاا     نور دریای مســـتغـــــــــرق دایما

 رهبـــــرگــــرفت مرشـــد آن دامن     دربرگـــــرفت حق ف هــرکراالطا

 است رامرهــــم گـنه دردمنــــــدان    است لم فخـــــرعا خویش کوبعهد

 ن نشـا یابم دیگـــرنمی ن درجهــا     بهتـــرازان خـود ن رما د داروی

 میـــــزند لهـــا د راه مستش چشم     میــــزند ازمســــــیحا دم لبش گه

 بد ل افعـــــا همـــه زین نم اما ده      مدد مخواهـــ تومی ازلطف یارب

 ن آخــــرزما ازفتــنۀ وارهـــــــــم    امان ده کهفم ب اصحا سگ چون

 شـــرف واهــل گفتم نیکان وصف    خزف همچون قیمتم بی من گرچه

 ن مقبـال زجمــع مــراخواند حـــق     صــــاحبـــــــدالن آن بودازیمن تا

 نورنیست این الیق هــــرکس لیک     دورنیست ازکــریمان کرامت این

 وغمخوارشد مونس شـــکـرلب آن     رشــــد رکــا د ازل تاکـــــرالطف

 کو ّصراف رادرجهـــان ن نقـــــدجا    کـو ف انصــــــا یدۀ د ریغــــا اید

 میـکننــــد جــویی عیب بافقیــران     میـکنند گویی یاوه بس منکــران

 است صل حــا علمش نه غیرالینفع    است تل قا چوسـمِّ  ایشان صحبت

 سته برخا ن شــا ازکیـــد بال صـــد     آراســــــته تن عــــلم س درلبـــا

 عـوام فــــریبنده ظــاهـــــرایشـــان     بنــام نا موال ننــد راخواا خویش

 ن نها بس وجهلـست علم درلباس     رهـزنان آن رازصحبت الحــــــــذ

 ب وازکتـا یث ازحــــــد ایشان قول     شانرادرحجاب شدعیب شان علم

 رهـزنند گــــــــــروه این درحقیقت      میــزننـــد یث د زتفسیرواحا گپ

 س قیـا ازخــود راکنند کـــارمردان      س شــنا نا حق طاعـن گروه آن

 وعلی اســت نبـی ر کـا این محض      رولـی کـــا این داننــــد نمی این

 ردوســرا د ســـرند خاســـراندوخـا      ولــــــــیا وا انبــیــا منکــــــران



 نرست کی پا ونا ازخـبث ن تا طبع      پرست خود زاهـــدان ای تابکی

 حق ومحبوبان اند وب مجـــذ جمـله     حـق ن وبا مجــــــذ ذم چندگفتی

 درحجاب نی نمـا ن شــــا تازبغض      ناصــــواب ازگفتگوی کن توبـه

 غــــریق ومی انددربحـرمعـــد گشته     فـــــــریق این بساازمنکران ای

 ر غبــارروزگــــا زنگ از لـی خــــا     ر یا روی مصـــفــــا همچوآییــــنه

 روان بد ای تواست عیب همـه وان      درآن بینی می که عیب همــــه آن

 بیخبر ای ازتواست وانکـــــــدورت     ر ازکــد فی صـــا آیـــینه آن هست

 ازمنکران شد افسرده طــــــرم خــا     ن دوســــتا گفتگوای زین کنم بس

 طلب کن رضایش ازحق هـــــرزمان     روزوشـب هـــردم جانیاهـــرلحظه

 کـنـــــد مــــا نگـــــه نیم بیک به یا     کنــــــد ال با دعــــا ســت د بـود تا

 

 بایزید سلطان حضرت قصه

 

 مـــرید یک کردروزی پرسان تاکه      بایزید زسلطان شــــنیدستـــــــم این

 صفت گونه هر به الیق تویی چون      مرتبت لی عا ن ســــــــلطا ای گفت

ــــرنهــــــا واقــف بازگــــوای      ن خوشــتردرجهـــا راچیست می آد  ن سِّ

 بود د یا یـــش ازبـــالوازخــــطــــا      بود زاد ر د مــا کــه دولت آن گفت

 ســـــتـــرس د بد نیا دولت باچنین      نفـــس خوش مرید آن بازپرســـــید

 چنین این یل ســــا به شفقت ازرۀ      رفـین العــــــــا ریس ای بازگفــتش

 خوشست بینا یده د دان همی پــس      سـت بد ید اگـــرنا دولت چنین کاین

 ش یگــرباید د چــه بازگوشــــاهــا      ش گــــــرمیسرنایـد هـــــم این گفت

 بشنودنـــش ســــخن گوش بایدش      روشـنش چشـم گفت شــــد گـــــرنبا

 برو آندم خوشـتــــــرش باید مرگ      شـنو حق گوش گفت شــد گــــــرنبا

 ستی معنی زین یده د بی ّکرو هم       سـتی عاری همه زین اکنون دل ای

 گهــــر بد پرست تن خودســــتاای      کـــــر عقـــــل کوروچشــــم دل دیده

 بکف ده جــــــزبا نیست نقد هیــچ      تلـف عمــــرت ســـرمایه شـــدکنون

 ومصطفا ازخــدا بادت شـــــــــرم      وهـوا حــــــرص لجـه قغــــــری ای

 روحــــل فروداند شـد عمرت پای      عمل خـــــداکـــــردی ن بفــــــرما نه

 هنـر بی روای وترش خوی زشت      بســـــــــر تا پا رمعـصـــــیت با زیـر

 روان کــا ب ازحسا نـی بازمــــــا      رگــــــران زبا توا یـشی نینــــــد می

 تابرفتارســــــــــــریع مـــــــردباید      وســـــیع ن با دوروبیـــا منـــــــــزل

 شود طی بان بیا ین کا ید خضربا      شــــــــود کی این ره وزاد رفیـق بی



 ســــــرت تاج همچوخضـــررهنما      ورهبـــــــرت پیشوا شـــــــد پیــــربا

 بگیـــر دســـتم وکــرم ازســرلطف     ضمیــــر روشن شهی عبدالحق شیخ

 م آمد لــــــرزان بیـد چون بردرت      م آمــد ترســـــان سخت حوادث زین

 یـی تـو اعـــما ۀ یـد د ی تیـا تــو      تـوی لهــــــــا امیـــــرکشـــورد چون

 ر شــعا ن لقمــا مسیحاسیرت ای     ر ُگمــا مــــن جـــان برگوش یکنفس

 ن امــا ده نگـدازم جـا بالیی زین      ن زما شـــــــیخ کـــرم لطف ازسری

 سـفـــر زادوازرنج ازطـــــــــــریق     گـــر د یشـــــم نیند تومـــراباشــــــی

 الـــرفیق ــــمنعـ اینمـــا فی لی انت      الطــریق زقطاع من هــراســـم چون

 تویی مـــن گفتگوی لـم دوعــا در      یی تـو مــــن یی مـــرادآرزو هـــــــم

 ارجــمنـــد رشــــــاه پرکــا نقطــۀ       نقـشـــبند رطـــــریق انـد تویی چون

 اند فواره ومخمورازان ســرخوش      اند ره درنظـا له ها چون لکان ســـا

 گیـــر ده افتا ین ا دســـت ازترحــم      کبیر شــــیخ خویشــتن بعهـــــــد ای

 وزارتوام گشــــــته ســـــر نی جـــــا

 م رتـوا ربــا د ازکــلــــب کــــمتـرین

 

 تو ران توویا ن بقــــــربا ن جا      تو قــــــــــربان سرم هللا یارسول

 کـــــرام واصحــــاب برتووبرآل      ســــالم درودوصد ازماصد هردم

 ببین موران جانب سـلیمان چون      ببین مهجوران حال بکشاه چشم

 ما دفترازاعمـــــال صد شــدسیه      ما ل حا نی تودا هللا یارســــــول

 لمین اللعــــــا یارحمت ازکـــــرم      راببین امت ران گنـــهکــــا مــــا

 ناصواب های ازکـــــرده منفعــل      خــــراب حال روســـیاه عاصیان

 ســته ازوشـــــدکا نورمهــــرومه      برخـاســـته اندرجهـــــان ظلمتی

 بســــیارشد وستم ظلم ن درجها      رشــــد ازاغیا که ها تســـلط بس

 را هـــربیچاره دست دستـگیری      را آواره ازوطـــن ن صـــیا عــــا

ه ل اقبا رشـــــتۀ ـــانشـ درکف  نه اغیـــــار بردل حســــــرت داغ      د 

 فریادرس جهان وآن جهــان این      جـــــــزتوکس نداریم هللا یارسول

 قبول میـــکن عـــــذرمابیچارگان      یارســــول وترحـــم لطف ازرهی

 ایم ره وبیچا کــــس بـینــواوبی      ایم وآواره عاجــــــزوســــرگشته

 ازکــردارخویـــش ونادم رو زرد     ریش وسـینه خواروزارومســتمند

 ربرمـــاهّمتی بگمـــــا ازکــــــرم     عذرمانداردقیمتی گـــــــــرچـــــــه

 گمــرهان دســـــتگیرورهنمـــای     ن پیغمبــرآخــــــرزمـا تویی چون

 اسیــر دشمن رکــف د نیم نمــا تا     دســــتگیر ای ماگیرازکــرم دست



 مـــا بیم یا رهــا زگــــمــراهی تا      رهنما ای نجـــات راه نمــــا خود

 د فســـا اهــــل آن نیروی بشکنند     رشــــاد راه بند یا دوســـــــــــتان

 ازصدچمن خاروطن خوشتراست     وطـن ُحبّ  وهم ن ایمــــا شـــــعبه

 بود مشکل زیستن درغـــــــــریبی    بود دردل وطـــــــن ُحبّ هــــرکــرا

 جـو ره راچـــا وطــــن نیاراه جـــا

 آرزو راکمـــال غـــــــربت نیســــت

 

 مـــــل کــا پیران ســـــــرحلقۀ تویی      شــــــهـــــــریارکشــــــوردل االای

 لم وصا بخشا ازکــــــرم خـــــــدارا       لــــم بحـــــا بنگر مرحمت زروی

 زم عجــــــــزونیا یراین بپــــذ همی      وآزم حــــــــرص زبند ده خالصی

 رهانی نی نفســــا مــــــراازقیــــــد       نی جهــــــا خـــــــداوند تومحبوب

 زوالی بی فیض بحـــــــر غــــــریق      الیزالی باکــــــــــریم واصــــــل تو

 صی خــــال خواهـــــم دوستان زیمن      صی ومعــــا جــــرم همه مرابااین

 جویی ره چــا عفوگنـــاهــــــــم بکن       آبرویی تراهســــــــــت حـــق بنزد

 وارم امیــــــــــد هـــّمتت زیمـــــــــن       خودشــــــرمســـارم بد زافعــــالی

 گـــــدارا شــــــاهااین نومیـــــد مکن      را دعــــا دســـت مکن ازمن دریغ

 ســـازی ره راخودچا ره بیچــا مـــن     زی ا رانــو مـــا مـــــرحمت زروی

 بنگــــر تو یم ســـو مـرحمت زروی      در درآن افتاده ک خـــا چـون منــم

 باری قطـــــره هـــــردم ازلطف کنی      همچوابرنوبهـــاری بفـــــــرقــــــــم

 زعفـرانی شــــد ها له ال ن جهــــــا      جـوانی م عمــــــرایا ســــــــرامـــد

 رتوبه با صــــــد خویشتن زفعــــــل       کــــــــــــردارتوبه ازین جانی بکن

 رناهمـــوارتـوبــه کــــــــــردا وزین      بارتوبه صــــــــــــــد دم جانی بکن

 خوارگردد آدم کـه میـــــــــدان یقین       افســـارگـــــردد بی مست شترچون

 روانــــش رکـــا ود بادا فــــــــــزاید      ساربانش بکوشـــــد حش باصـــــال

 ر میکنـــدبا بانش پیل مضـــــاعــف      وسرشار شکرشدمست ازنی چوپیل

 بدآزار گـــــــــرشودمیا عــــــــــالوه      هــــــــرباربردار ازطــاقت فـــــزون

 شـــــد طرف یک شاهی احمال همه      شــــــــــد تلف ربـرداران رابا ملک

 انبارکــــــرده بسی مخــــــزن بیک       بارکـــــرده تن رابیک تمـــــــــامـــا

 است وهراس زهـربیم مامون یقین      اسـت س بیقیا گنج است رنج این نه

 است زوال بی زخوان نعمت این که      است ذوالجــــــالل کـــریم آن عطــای

 د گرد خســــته نی با یده د دوچشم      گــــــردد دوراشــــکسته که اگرچندان

 د گــــرد افـــــزوده روقیمتش ازان      گـــــــردد وده ند  ا تـوتیــا ن بســـــــا



 لـش ســــا چنـــــد کردخسته نموده     برنـوالش صـــا ازتن ن بکـــــــرمــــا

 رحمت ازخوان ست نعمتی فراوان     وزحمت رنج ید بظـــاهـــــرگـــرنمــــا

 شبرفــــــرایدعــــــــذوجـاه بمعنی    گـاهــــش چنـــد گــــــــــربدارد بمحنت

 فــاطـــر هــای لـــّم وتأ رنج این که    طـــــر بخــا د میگــــرد مراپیوســـــته

 اســـت کمــــال اهـــــل زمره نصیب    ست ل ذوالجـــــــــال ولطف انعام همه

 است دوستــتان برای نعمت این که    اســــت ن مهـــــربا کـــــریم زاکــــرام

 یـــش بپا خـواهـی خلــد راکی کسی    یش مقـتـضا نبـودی هــی اگـــــــرگــــا

 هـــــردویکسان این عاشـــقان بنزد    عــــــزیزان ای ن خـوبا جفــــــاولطف

 را بــال گـونـه صـــــــــد پزیراینــــد    وعنــــــارا ورنج ذلّت ن خواصـــــا که

 لد رنا رخــــا زجـو بلبـــــل چون نه    لــــــــــد زارنا نه زمـــــا ر ازجــو نــه

 بند صــــــــد افتاده گــــــره مرابردل    تـرازقــــند شــــیرین هـــا  رنج وراآن

 ر بیمـــــا ازغصـه بود دلهـــــا بسی    ر رخســـــــــــا لـــــه ال ن آ رتن زا زآ

 دوایـــش یم جـو دل ن ازثـریا مـــن     یش پاخــــارب رســــــد گــــــر بناگــــه

 راســت گــا پرورد تحفـــه نا همــــا     گـوارســت نا اوبـــــس بماگـــــــررنج

 بمـــاهی تا ازمــه فــــــروبگــــرفت     الهی ظـــــــل چون اوست چوظــــــــل

 است ن بردوســـــتا ابتال این زحق     است آنچنان راسزای هــــــــــرکس نه

 یت جــوراوشـکـــا ز نـی جـــا مکــــن

 یت عنــا جــورمهـــــراوباشـــــــد کـــه

 

 سـبق برده اوبسی درطـــــــریقت      حق مـردان ازیکی م  شـــــــنید من

 لـکان ســــا رهنمای برحق شیخ       ن درجهـــا مسّمی سقطی اوســـری

 عیان بروی شــد یعقوب حضرت       ناگهان یده د درخواب شـــــــب یک

 شـــورعجب افگندۀ ن درجهـــــا       نسب لــی پیغمبـــــرعـــــــا ای گفت

 ل خوشــخصا بودای حق مرترابا       ل برکمــــــا محّبت ین ا جـــود و با

 ای گردیده الحزن بیت کن ســــــا      ای برده یوسف ازبهــــــــر رنجهـــا

 میبری چون ب اد نبود سخن این       ســری کـای ش د ا زد آوا تفی ها

 مهتری باکمال یوســــف حســــن       ســــــری با م نـد نـدآ زبنمــــــود با

 برکشـــید سوزازدل جان نعــــره       ید بد چـون یوســـف زیبای عارض

 هنر ن کا بیحس هم بیهـوش شد       بیخبـــر ازخـود روزوشــــب سیزده

 ن گهـا نا زآمــد با یــش ا ند این       آنزمان است ه زآمد با َبهوش چون

 میـکند مت مارامــــــــال عاشـــق      میکند حرمت ترک ن سـا این هرکه

 هــرگــــــزمَبر برزبان مالمت این      سیر خوش بودای آن جــــــزای این



 اند پیوســــــــته حق لطف درپناه      اند َرسته لم وعـا ازخویش عاشقان

 اند بســـپرده لقــــا بامیــد ن جـــا      انـد خورده ت وحـــــد ازجام جرعۀ

 عشق نوشانندازمینای جـــرعـــه       عشـــق دریای مستغــــرق عاشقان

 اند قــربت بارگــاه ن لکا ســــــا        اند ت وحـــــــد مخمورجام عاشقان

 م درقیا نی فشـــا ن جا درمقـــام       م مقـــــا دارند نیسـتی ن درجهــــــا

 ر ابربهــــا چـون باراننـد اشـــک      ر نثا ن جــا ن نا جا وصــــل باامیـد

 بسی یارند گهی خلــوت محـــــرم       بــسی لــــدارنـد د کــــــوه رهنورد

 عشق ست جان راحت را عاشقان       عشق است ن ســلیما خوشترازملک

 خوشتراست مرجان اوازلعل خاک       خوشترست ازصدگلستان خوارعشق

 راومـــرغــــوبـتر رُّ  د آن وزرحیق      خوبتــر ن وریحــا ازصدورد درددش

 ن گــا درمنـــده جــــمله دستگری       ن مهــــربا خــــــــــداوندکــــــریم ای

ــــرّ  واقف       من حال  نی تـودا خـود چگـــویم من  من احــوال وهمــــه س 

ه ام توبه        الصمـــــد هللا تــوســــــــت ذات ایکه  بد افعــــــــال ارهمـــه د 

 ام آورده کنــون رگــــاهــت روبـد       ام برده یان بپا خـود عمــــر نقــــــــد

 کنی خاکم عاشـقان برطــــــــریق        کنـــی کـــــم پـا ردمســـــــلک نـو ره

 محشـــورُکن عـــاشــــقان باگروه        پرنــورکــن ام ه یــد د یت ازلقـــــــــا

 ور بهــــره زفضــــلت گمره بسی شد

 شمر ن ایشـــا یکی راهــــــــــم جانی

 

 راکــــــــردآبیــاری مرده ن جهــــا      ری ابرنوبهــــــــا بنگـــــرکـــــه دال

 ن درگلســــــــــتا وگل لـه برآمــدال       ن زمسـتا ســـرمای رنج ســرامـــد

 ازخـدنگش فسرده بود گلــــشن که      رنگش پینه ف لحا با ن زمســـــــتا

 دلوبشـکست ب طنــا مـــد آ نهنگ       باربربسـت اکنـــون رحـلت بعـــــزم

 بنمودغــــــرقـــــش تا افتـــاد چنان      بفـرقـــــش باری راازحمل ســــمک

 نـه زما ین کا ید با کــــرد سی قیا       رگــــــانه چهــــا فصول زاوضــــاع

 گـزاری د ر آ وشــــــتا صیف گهی      ری بهــــــا وگــه خــــــزان آید گهی

 است زهـــروانگبین آگـنده بهــــــم      است چنین این دوران وضع همیشه

 تم سوروما باهـــم وخـاراســت گل       نیهـــــابودغــــــم دما هــرشــــا پی

 ره پا کــــرد ن ما بدا تا ن گـــــریبا      ره خـــارچــــا گــلزارازجفـــــای نه

 غی کــال بنشـــیند گـــاه یــش بجـــا      باغی صحــــــن راهمیشـــه بلبل نه

 ن با وبیــا کــــــوه ر د ره آوا یکی      ن خـــــــراما باافســــروشاهی یکی

 گــدازد ن جا حسـرت ب رتا د یکی       برفــــــــــرازد راســـربکیوان یکی



 ی جــمند ر ا کـــاله بســـرکــــــرده      ی وبلنـــد وجــــاه باحــشــمت یکی

 ضربت خـورد ث حواد ن زچــوگـــا      غـــــربت اندرتیه ســـــرگشته یکی

 ری انکســــا س رلبـــا انـد یکـــی       ری شــــــــــهـریا رقبـــای اند یکی

 شــب نه روز نه بود مـش را آ نــه      بهـــرمطلوب ز ا میــکند جان یکی

 کـس با میـــل د ر ا نـد کـی با بی ز      واطلس ب کمخا دربستـــــری یکی

 خـــزانش بی اورا بخشــــد ری بهـا      نش رایگـــا زید خواهــــــــــد یکی

 نیست سبب بی بین کارها بس ولی      نیست عجب هــــــم چنین اگربخشد

 نـی جــــا ارام طــلعت چــویـوســـف     روانـی تاکـــا هـــــــا ببایدقــــــــرن

 ن با تا مـاه   آن زچـــاه   آرد ســت بد      ن کنعـــا ســوی با گهی گـــــذاردنا

 اسـت کاروان بسـعی موقــوف ولی      است رایگان اگــــرچه دولت چنین

 مــل کـــا پیــر زیمــن جســــتم همی      ل رد د بـود تمنا خـود ین مــــــراا

 بـی جنا لــی عـــا نکتـــــۀ م یـد بـد       بی درکتــا نـوشـــــته زی رو ولی

 درغلطان چـون ف رصــــد شوداند       ن ازابرنیســا قـطــــــرۀ یک زصد

 ازوی شد پرمی جهان چـوخـرمهره      شـــدازوی رمی دُ  اگرهـــرقطــــرۀ

 شـــکسـتم رش قــــــد ولی زنادانی      سـتــم بد  خودآمد دردانه ن همـــا

 شکســـتم رش قـــــــد ولی زنادانی      نبـــــردم پی حقیقت بمیـــــــــــزان

 برســـر یه ســـا م فگنـــد هماآســـاُّ       منظـــر ک پا آن ازکـــــــرم هنوزم

 افســـرمــن شــــد با هللا چوظــــــل      برســـــرمن ترحــــم ست د نهـــــد

 ن راهــا کـرده گـم ما راه چوشمع      ن رحما ازفضـــل آیینـــه ش جودو

 ش زود زاد ند رســـــــا هللا بفضـــل     خواهدازوجودش فیض هــــــرانکس

 وســحرکن م شا حق وحمـد س سپا      کمـــرکـــن جانیابســــــته مت بخــــد

 اســت ت ازواجبا او شــکــر نا همـا     است حیات آب چواوســـــرچشـــــمۀ

 

 بنفس ب خطا

 بـری بسـرمی رخواب رود خـو ر د      ی پرور تن عمربه همـــــه ایکــــــه

 بیخبــــر زخود رخــــواب د میــروی     تاسحر شب همه شب صـــــفت مرده

 عمو ای خوروخواب ل بخیـا شــــب      وآرزو بینیــــدهـــــــــوس روزبـــــه

 ر ببــا امت ند اشـــــک زجـــا خیــــز     بهار چوســـــــیل رفت عمــــــرروان

 کـنـند نفورت ب اســــــــبا ازهمــــــه     کنند بگــــورت ترازآنکــــه پیــــــش

ـــــــرد چشــــــــم خیززجـــا  زکـن ســـا گری نوحه هـــــــــرنفس      بازکن خ 

 اَلَســـت زتوعهـــــــد نند بازســـــــتا      نمـودندهست چونکـــــه ازعـــــدمت

 ن جهــاّّ  رب لـــق وخـــــــا گــی بند     نبــــــودغیــــــرآن انســـــــــان خلقت



 کن پیشه ومســــا کـرخـــــــداصبح ذ     کن پیشــــه ورجا خــوف حــــق بنده

 اســــــــــتوار َبــره   نــــه طــلب س پا     مــــدار تشــــریع نون زقــا دســـــت

 بده جــــان مصــطفوی یق درطـــــــر     پامنه نبی شـــــــــــرعی جـــــزبرهی

 پیــــر ردامان جـــــزتود مــزن ست د     پیـــــر ن درفرمــا جــــــزکــه پاننهی

 نورخـــــــــدا مظــهـــــــــر پیـــــربود      نمـــــــا حــــــق پیـــــــــربــودآیینــه

 کــــن ینـــه یر د حاســد چوآن که نی     کـــن آیـینـــه رخ نظـــــــــــربر نیک

 قهـــــرااله یختــــش بســـــرر ک خـا      نگـــاه آدم بر کـــــرد کوزحســـــــــد

 برفـــزود حســـــد ســود ن بآ کـــه تا     نبود بین حقیقت چونکه کجش چشم

 ورشـــــــد د زحــق بخت بد ســــد حا     نورشــد آن یل حا حســــــــد چونکه

 اســــــــــــرارتو قــف وا پیـــــــــربود     رتو یا جا درهمـــــــــــه پیـــــــــربود

 تـو ر نگــــــا ز صیقـــــــل د پیـــربـو     رتـو کــــــا روی پیربودپیـــــــــــــش

 پیر ســــت امــــــرونواهی دین ره در     پیــــر ســـــت الهی اســــــرار واقف

 بیــــش پیراســــت مت خــد یکدمکی      روفـــــــــرزندخویش د ارپدرومـــــا

 بـود بینـــــا ۀ یـد هـــــــــــــــرد یق ال     بـود ومصفـــــا ف کـوصــــــــا آیینه

 ازو نی ن تـوعیــــا ز وهنــــــرا عیب     ازو بی ن ا بــد زخــویـــش ا توَبد ی

 ترا ید نمـــــا نچـــــــــــه آ تـوبـود ز ا     ترا یـد نمــــا یینـــــه بآ آنچــــــــــــه

 اســــــت یده پســـنـــد اودیده صنعت      اســـت یده د رک مبــــــــا بیـنا دیدۀ

 چویار باطن اند ظاهــــردرویش گربه     ســـــوار همت مــرکب اند گــروه آن

 کـــــرخـــــدا ذ هـــــــرکجا در کند دل      پا پشــت اند زده را ن جهـــــا ملک

 تو خاصان زمـــــرۀ یبنصـــ شــــــد      تو فــــــــــراوان خــــــــداازلطف ای

 گـــــــــذار ما ه وگنا ازسـرجــــــــرم      دار نیک خورا ک هــــرپا حـــــرمت

 امیـد رتونا ازد شــــد کــــسی کــــم      رید و رتــوآ بــترد رو هــــرکــــــس

 فـــزون ازصــد بود توچـــون رحمت     فــــزون ازحــــد بود گناهـــــم گرچه

 هـــــــزار راصـــــد توهریکی رحمت     ر شمـــــا نا م بد بودفعـــــل گـــرچـه

 م قـد زسـرتا است نی جا گنه غـرق

 ازکــــــــرم وراعفــونمــــا جـــــــرم

 

 «ص» اکرم نبی معــــــــراج دروصـــــف

 نبی بود نشـــســــته درمقـــــام       شبی شریف عجب خوش شبی یک

 ری رخسـا لــه ال پیک ناگهان        وبیــــــداری ب خـوا بین ر د د بـو

 زین مـــرّصع مــــرکبی بایکی        تمـکین روبا قـــــــا و با و آمــــــدا

 ز با م وانمودپیـغــا سپس زان        ز آغا م ســــــــال با کـــــــرد اولین



 ســـرشــت ک پا براق م ید آور       زمرغــــــــــزاربهشت برایت من

 یت اعــــــــال ببـــام باید عــــزم       یت مــرمـوال ا به ره ســوا شــو

 د فتا جهات خودبشش پرشوی       د نهـــــا ب رکــا در پای درزمان

 ســــرا اال لیلة شـــــاه آن رفت        قصـا مسجـــــدا به آســــــا برق

 کــــــــرد مت امــــا انبیاهمــــه       کــرد مت اقـا می د جــــا اندران

 خضـــراکـــرد م ببا آنگه منزل       کــــرد ال با سوی عــزم بعدازان

 مـــلک م امــــــا نمودولی طـی       فـــلک ن با نرد زینــه با زینـــه

 د فتا زپا ن زمـــا آن ازعــروج       زســــــتاد زسیــــربا اوبســـدره

 جبــــــرییل بگفت درجـوابـــش       منــزل زین ا برترخــــــرام گفت

 ســــوزد وپـرم ل بـــا مـــی درد      برافــــــروزد ها شــعله نورحق

 ک افــال کـــواکب راهش فـرش       ک لوال شـــهنشـــهی تـنها رفت

 بجاآورد حـــــق حمـد ن با ز با       آورد زیرپا فـــرش چون عرش

 شهنشـاهی با هی شـا المثل فی       وللهی گـــــفــت ت التحیـــــــــا

 عـلیک وام الـد علی هللا رحمت       عــلیک السالم آنکه خطاب شد

 ش بشـنود نیست بشـنود وانچه      ش بنمود بود آنچـــــه نـی دیده

 نی جا محرم و د زان شـد گفته       نی پنهـــــــــا ن عیــا ی رازها

 شــــد مــل بدرکــا بنــده مهــرتا      شـــد صل حــا بود نچه مــدعاآ

 بستروخوابش سـت بودا گــــرم      اصــحابش بسوی منــزل کـــرد

 لینـش با رگشـــــت نو مطلـــــع      رینـــش نگـا رخ ازفـــــــــروغ

 مـــعبود آن ب زجنــــا ا ید آور      نامحدود قیاس بی ها تحفــــــه

 را اُّمت فــوزوفــــــــالح گشـت       را نعت ن کا د فــــرســــتا حق

 عین فرض است نعمت شکرآن      برثقلین اسـت عظـــمت نعــمت

 شـد ن پریشا همـه وظلمت کفر       شد عیـــان بخلق حقیقت چون

 گـفتم مختصــــر که گیرش د یا       رگفتم قـــــــد تواین بهـــرحفظ

 نامش کن ن زبا ورد نیــ جــــا

 مش زانعـــــا یابی توبهـــره تا

 

 لم بحــــا رحـــــم خودبکن بفضل       لم عــا ق خـــــالّ  تویی اوندا خــــــــد

 مـرانی کــا و بعیـــــش نی ا د زنا      رجـوانیشـــــــــــدعم صـــرف بغفلت

 م زرد روی خــود زکــــــــرداربد      کــــــردم آنچـــه یارب تراپیداســــــت

 خوارگشـــــته یوسف گرگ بجانم      یارگشــــته یوملعون باد ســـــــــــگی

 یی زهـــــا بم یا نمی وی زشــــــرّ       یی نما خودراهــم ســــوی اگـــــــرنه



 رهـــــنمونم رب تویا لــطــف بود      زبونم کـــــــــرده دون نفـــس هوایی

 وزاروزهیـــرم درمنـــــــــــده بسی       ســــــتگیرم د توگــــــردد فضــل بود

 است گران بس وبارم ســفردرپیش       اسـت رودرخــزان رعمرمن بهــــــــا

 خودشـــــرمـســــــارم بد ل زافعــــا      ندارم آویزی ســـــــــت د ازانکـــــــه

 م رکـرد بسیا وســـــتم  ظلم بخــود       م همــوارکــــــــــرد نا ل افعــــا بسی

 منفعـــــلم خــود بد ل زافعــــــــــــا      جــــلیلم ربّ  یا تــو رگــــــــــــــــاه بد

 رد ازســــرد انکســــاری بعجـــــز     جوانمرد یک روزی فرمود خوش چه

 هللا رحـمت تقنطوامـــــن بجـــــــزال      راه تـوشـــــــۀ نـه گـو هیـــــچ ندارم

 است ن بیکــــــرا رحمت ترادریای      است ازان هـــــا واری میــــــد مــراا

 خون در  غــــرق شهیدان آن بروی      بیچون ق خـــــــــاّل  برس بفــــــریادم

 نثـــارش ن جـــــا ن دوســـتا بروی      ش ر ریا وچهـــــــا مصطفـــی بروی

 یکســـــر جملـــــــه تم خا تابه زآدم      داور ق خـــــــــــــال انبیــــــــا بروی

 اعظــم عــرش ن مـــال حـــــا بحق       المــــکــــــرم بیــت آن کعبـه بحـــق

 حقیقت م ندوازجــــــا نوشـــــید که      طـــــــریقت پیران جملـــــــــه بحـــق

 ر ســرشــا مســت مجذوبان بروی      ابرار خیــــــل ن قــــا د صـــــــا بحق

 است مدام فیضش لکان ســا برای      ست ا بنام عبدالحق کـــــه شاۀ آن به

 غالمش مسکین باین رحمت بکن       مش نا ست رّبانی که شــــــــــاه بآن

 روسیاهـــم وبس جانی اگــــــــرچــه

 هــــم گنا بخشی وســـــــتان د بروی

 

 مربع

 غوره قــــــــربان راکنم وجان دل     غــــوره ســـــلطان من شاه غــالمم

 غوره تابان مهی زهجــــــــــرآن      غـــوره ـریانگــــ ام دیده همیشــــه

 هاللم همچون میشود موزون که      لـــم رخیــا اواند وصـــــل ید چـــوآ

 غوره نان جـــا ن زبا مــــراورد       لـــم وســــــــــــا ماه باشدتمام همی

 صبــــروتّحمل لــــــم برد نده نما       سنــبل جعـــــــد وآن گل آن چودیدم

 غوره خنــــــــدان گل آن بوصف      بلبــــــل نند مـا یکسربود ن جهـــــا

 غــــزالـــش چشم بآن بوسه زنم      لش وصــــا من با میسرگـــــرشــود

 غوره ن رمــا د مــن رد د دوای      لـــش زال م ازجــــا ده با بنوشــــــم

 درنوایم لیبان عنــــــد ن بســــا       میسـرایم لــــش وصــــــا بامیـــــــد

 غوره مرابوستان یاربّ  ن رســا       ســـــرایم تم ما کن ســــــــا چوبلبل

 امروز داری رسیدن بگلـــزارش      امروز اری د ن ید د گــــــرمیل ال د



 غوره ریحـــان گل آن زشــــــوق      امـــروز داری ن رید د جامــــه بتن

 وسحرگاه شام بادرگهش چوسک      وآه لــه نا صــــــد توبا نی بروجــــا

 غوره ن جویا ودل بشـــوازجــان       مـــــاه چــون روی آن ن ید د برای

 

 : شد آورده بنظم لس ازدرالمجا قصه این

 

 لس ازدرمجا قصــه شـــــــنواین      رمــونـس یا ای می د بنشین بیا

 بود چنــدتن یک مراوراکودکــان       بود زن یکبوه ن زمــا باقصای

 ند بود شام به گـــه چند که چنان       نـد بود ناآمرام قـــــه ازفا بسی

 بـودند پرآب هــا ه ید د م د دمــا       ند بود تاب بی بسی جوع زتاب

 دارش مال بوده کرده دوران کـه       جـــارش بود جهود مـــرد یکی

 تر یدۀ د با همـــــــه صبـری زبی      در بما م آند ن کا کود آن بگفت

 آری ســــــت د با ازان بودچیزی      باری یه همســــا رگهی د بروبا

 ربرخـــس چـــا نا آبرو فگنــــده       بیکس ن طـــــرطفـال خــا برای

 میسرازســــوالی برگی نشــــــــد       لی ابا زال ا زن بیـوه ن آ برفت

 آمـــد نه رخـــا د ن کودکـــا بنزد       آمـد نه ازدربیگا ســــت د تهی

 یگـــر رد با این مــــرحمت زراه       در بما آندم ن کـــــا کود بگفتند

 یـــش پا برپشـــت دوخته دودیده       رســــرایش اند بروگفتنـدورفت

 شـــــد ن اندرگمـــــا آمدن زرفتن      شد نگـــــران جهودازکاراوبس

 آمـــد ن ید زد د پی ر د شـک بال       آمد مسـکن چودراین زن پیاپی

 کرد اوراامتحان میخواست هــمی      مرد آن بنشست درکمین نی زما

 باز شـد همسایه ســکنازم روان     ز آغـــا کـرد رفتن بیچــــاره زن

 شـــد ن زمــا آن اندرعجب زبس      شـد اوروان ی رقفــــا جهوداند

 لش ســـرمحـــا این شودمکشوف     لش حا یی جویا شد تکاپوکـــرد

 نرا توا نا ن مســــتضعفا ن همــــا     نرا کــــا کـــود جمــع دید بناگـــه

 ند درید یی شـــــکیبا ن گـــــــریبا      نـد مادرکشـــــیـــد دامــن بزاری

 آب بی خشــــک درزمین چوماهی      ب بتـــا نـد بود مخمســـه زجـود

 ید بگـــرد لش حــا کودکان زحـال      یـد د واقعــه مردجهوداین چوآن

 برمن لحظه این طعـــام کـن مهیا      بازن گفت خـانـه سوی شد روان

 شد روان مردآندم بســـربگـــرفت      شد آنزمــان پختـه نیک طعامش

 خیروشــررا آید نیک وت ســــخا      را ر پد بی ن کـــــا کـــود بدادآن

 ر ورمیــــدا گفتامرامعــــــــذ بزن      کـــار ین از م خبــربود بی بگفتا



 را عــــجـــوزمحتــــرم بگفتندآن      را کـــــــرم خان دیدآن چوطفالن

 برجا هاش شکــــــرنعمت نماییم      مارا یسته شـــا مت بکرداوخـــد

 گــارا رد و پر بگفتندازکــــــــرم       دعــارا ســت د بهــــم ند براورد

 کــن عطـــا ایمان خلعت مراورا        واکـــن راد مـــا حب صــــا الهی

 داور نزد ری بعجــــــزانکســــا       یکسر ســجودآورد سـردر همـــه

 ورشد شــــعله نورایمان بقلبش       یگـــرشــد د لی حــا ثیردعــا زتأ

 شد آنزمان دیدحیران چون زنش      شــد روان نه خا نب جا با سپس

 م یـد نـد نت با تا روی با چـنـین      م گــــــــربعمـــــرآرمیـــد بوصلت

 ن رحما برمافضل کـردست عطـا     میدان نســت نورایمـــا این بگفت

 ند قــــرارداد ا ا خــــــــد بتوحید      ند د کشا مـــردهــردولب وآن زن

 را ن پیغمبــرا ســــــرور محمــد      را ن با ز للــــه ا اال لــــــــه ا بال

 ند خرید ایمـــان مشـــــعل بنانی       ند رآورید بگفـــتا ل د زشـــــوق

 مــــرد رآنجــوان زنا ببــرید زتن      ریاکرد بی ســـخــاوت کـه ازانجا

 است ن ال حبد صـا پیشه سخاوت     اســـت پیغمبــــران پیشه سخاوت

 سرفرازست همیشــه پیشه کـــرم      کارســـــــازست کریم وصف کرم

 ن یتیمـــا گــــریان چشـــــــم بآب     ن زکـــــــریما خــــداونداباعجـــــا

 بگـردان زمــــا ا ها فتنه این رخ      شــــــــیرمــــــردان آبروی بحــق

 را محتــــرم جناب آن خصوصــــاً      را کــــرم اهـــــــل ام آورده شفیع

 شــــمارم بی ی رنجهــــــا دوای      تبارم لی مرشــــــدعـــــا یعنی که

 ش سـتود حق فضل بعصرخویش     بحـــرجودش ریزان فیض بخلقان

 ش نژاد کی پا رابود ن کــا پا کـه     ش کــــــزاد پا هــــای دردانه بآن

 طــریقت ندارکان کـــرد طــی کـه      طــــــریقت پیـــران ک پا وح بــر

 رســـحـــرگاه د پیران چشــم بآب      رگاه د ن قـــا مشـــــتا آبروی به

 همچومجنون گردان مون هــا بآن     جگـــــرخون ق زردعشـــا برنگ

 ی راببخشـا حیـــران  جانی تواین

 راببخشــــای بحـــرعصیان غریق

 

 : شد اورده بنظم فررجال وگوهرازکتاب حسن قصه

 

 ل خصــــــا بوداحسن حسن مســما       ل بفـــــررجــــــا جوانی شنیدم

 د رشا طــــریق مردی یرفتـــــه پذ       د کـــــزا پا نکــــوطلعت جوانی

 حـریر پالس بودشان ن یکســــا که      ضمیـر روشــن عــزیزان زیمن



 برجــــــگـــــرداشــــتی ُحبّ  زبــس       برداشـتی بهــره شــان زانفاس

 عـــــــــلم نه رزما د بفـــــــرزانگی      م القــــد سـریع نوردی بهامون

 د فتا بباغی راگـــــــذارش قضــــــا      د برنهـــا م قـــــــــــد تجرد براه

 مختصرســـــاختم زان راا ســــخن      ختم نپــــردا قصــــــــه بتطویل

 جنـان همچورشک گلشــــن ران د      جـوان درآمـــد گـه نا باغ دران

 مراد زنخل چــوســـروی مت بقــا       حـورزاد ختری بدیدآنجایکـــــد

 پیکری پری بگوهــــــــرمســـــــما      لبــــــری د رایت برانداختـــــــه

 تر ب چوعنا لبهــــــا ســــیب ذقن     شکر چون همچوقندوزبان دهان

 گــــری بعشـــــــوه بردی خلق دل     پری رشـــک چون  تابنده رخش

 جگر خـونین ازرشــــک والله گل     تر چوگلــهای بفـرقش تا م قـــــد

 بود ســـــروآزاد زهمسرچوهــــــم      ســروشمشادبود چوهـــم بقامت

 وزاو لــــد د پیکان خـــــــورد ل بد     ســــوزاو گل راازحســــن جوان

 درکشــــید قــــــــدم مجانین بکیش      برکشید لمع عشقش چوسلطان

 د همچوبا شــــــد روان زنزدجوان      برنهاد برخ نجــــابت ب نقــــــا

 گــــــرفت طپیدن همچوماهی دلش      گرفت ن رمیـد ازوی ماه چوآن

 گزین مسکن گشــــــــت بهرمنزل      چنین این عـادت را بودعشــــق

 بشکند ســـــروشـمشادهم قــــــــد      فگنـد ا زپا ش د نها س اســـــا

 ســــــوختـــــه انجمن شــــعله بیک      افروخته شـــــمع بهـــــرمجمع

 بربادداد جملــــــه خــــــرد مـــــتاع      اوفتاد اخگـــــری ازان ل بهرد

 شــــد پراکنــــده وجودش س اســا      شد افگنده آتش کــران ن بجــا

 ختــــه ســـــو عالمی ازان چوبینی      افـــــروخته  آتش بهــــــرمنزل

 رشد چــــا بنا جســـــتجویــــش پی      گرفتارشـــــــد بماهی هـــرآندل

 گشت نه طلبـگارمیخـــا ن چوصنعا      زهدوتقواگذشت ازسـری جوان

 هســـــت بنده یا جوینده کـه ازانجا      بست کمرسخت جستجویش پی

 دآراســــــته بو گــی کیـــــزه بپــــا      خواسته گوهـــــرازمعدن چوآن

 او الالی ی لؤلؤ یه گـــــــرانمـــــــا     و ا زبابای ن خواهــــا وراگشت

 وزید نش بجـــــا تمنـــــا نســـــــیم      آوریـد بکف گرانش چونقـــــــد

 زوادا بســـــا ن وبســـــتا باغ دران     خوشـنوا چنین این وبلبـــــل گل

 وازآن ازاین رغ فا کنان شــــــا تما     گلســـــــتان دران بسرشدزمانی

 مست گشــــــته آندگری می زجوش    بدست ساغرمی این قی سا گهی

 تخف وال مــی این بنوش بگفــــــتا      بکف ادش د باده ازان پی پیـــا

 راست کــــــــرد راحلــه وطن بعزم      بخواست دختـــراجازت بای زبا



 کشـــــید مت اقــــا شهررخت دران      بشهـــررســــید منزل دراقصای

 لقـــا رک ومبـــــا آند د بســـــــربر     نفـــــــزا جــا منزل چوعمردرین

 زود رفت بازارروان ســـوی جوان     نبود چــراغش بخانه چون شبی

 ناگهش گـــــــرفت زمانه تهمت به     گهش بمنزل آرد شــــــــمع تا که

 غور سرمونکردند بجـــــــرمــــش     بجـور ورا ا نـد برد برشــــــــحه

 اورابقهــــــر ند فگنــــد  ن ا ند بز     شـــهر عـــوانان بدست سپردش

 گـون ژ وا گهـی براید خــوش گهی     کُهن ــرخچــ اوضاع است چنین

 مجو هـــــــــــــرگـــزوفاومروت تو     رو پراســـــــتیزه  کهن ین ز دال

 لـم وا زرنج خـواهی چـــه حالوت      دردوغـــم جفـاراحتش یش وفــا

 اســــیر ان بزند غــــــــریب جوان     پیر گنـــده زجــورهمین چگـــویم

 نورماند بی اوســـــــخت شبستان      دورماند جوان چوگـوهــرزوصل

 او روی بی ماند ســـیه چوروزش     او پوی بهـــــرتکـا کمــــربســـت

 رشــــــد آزا ل د بسی فلک زجور      شـــد بازار ســـوی کنان تفحص

 او زماورای ن نشـــــا بد یا کــــــه     او جویای گشــت زهـــــــــرمنزل

 زریر برنگ گـــــونش لــــه ال رخ      اسیر ان بزند ش ید بد گــه نا که

 بود زندان محـــبوس که جـای چه      بود ن آسا نه ران زیا ایی جـــــد

 برهـــــــزار یکی بمعـــنی جــــدایی     گوار بودنا بصورت جـــــــــــدایی

 است مرهم بی و پذیرست جـراحت     است اندرغم ســــراسرغم جدایی

 بود فشـــانی اگــرجان ســــــزایش      بود خصوصاًاگــــــــریاریارجانی

 بود وغــــــم محنت ینــدۀ کشـــــــا      بود وغمخواروهمـــــدم وفاکیش

 بود دق ارصـــــــــا د وفـــــــا براه      بـود فــق ا رمـــو ریا یا چــــنین

 نیدرواست فشـــــا اگرجــان بپایش      سزاست چنینت یابی وست اگـرد

 خودآشــــــــــکار کردحـال برشحه      کار بهرانجام زن آنکه غـــــرض

 مرد نیک ن همـــــــا نجــات برای      کرد عرض کنان تضرع بشحنــه

 او برویوا چشـــــــم صیدآن بشد      او کردبرروی نگــــــه چوشحـنـه

 را رام نا مــــــرغ ن آ د ر آ بـدام      را رام ال ند آ تا همیخــــواســــت

 گـرکشود د ب با خــود م کــــا پی      نمـــود راتوقــــف جـــوان نجات

 کنم برون قید اوراازان هـــــــــــم      ایصنم جتم حـــا رواگـــــــــرکنی

 دادرا لقضـا ارا بد نید رســــــــــا      پریزادرا آن نشــــد چوغــــورش

 د ازتوشــــــا لمی القضاعـا ریس      داد ل عـــــــــد رایج ای بگفتاکه

 ای بربســــته برخــــــلق درظلـــم      ای بنشسـته شـــــرع تودرمسـند

 د با د ازتوآبا ن جهــــا س اســــا      باد د زتوشــــــــا مستمندان دلی



 بودانبـــازمن وغــــــــم دی بشـــا      همــــرازمـــن هست مراهمسری

 خون غـرق دلم له چوال زغصـــه      کنون نش عنــا ند کشــید بزندان

 نهی مرهــــم تازه دلم بزخــــــــم       دهی تم نجا بحرهجـــــران ازاین

 بود مشــــــکل مرابند وه عـــــــال      بود بردل داغ مــرا زغــــــــربت

 کرد فراموش عــــــدالت طــــریق      کرد گوش صنم حدیث ضی چوقا

 ودین وایمان عقل رهزن ای کــه      زنـین نا زهـــــــــرۀ بدان بگفتـــا

 فـــــــروزشــد وبخت لع تراطـــــا      افــروزشــد مهرتوشـــــــعله بدل

 لبـران د همــه فــــــرق تاق توای      ن بدا این ورانیزهــــــــم نجـــات

 شــــواراو د ترگشـــت سخت ولی      و کارا چـارۀ نشــــد هــــــم ازان

 بشــب ش داد وعــــده کنان تبسم      لب د بکشـا قــول باین چوقاضی

 نوید ین ا د ا د رشــــب د ورانیـز       رسیـد شـحنه نزدیک جابه ازان

 یشـــتن خــو منـــــــــزل بشـــدوراد      ظــن کردازروی ها عشوه بسی

 رســـــید در رپـس د القضـــا ریـس      روزمعجزکشید روی بر چوشب

 کـــرد بیش آمدزحـــــد پریروخوش      کرد درپیش مصراع رفت درون

 ب با مفتاح خواســت همی م د دما       مآب فـضــیلت جناب غورآن به

 سـجودآورد ســـــمین بمحـــــــراب       قعـــودآورد بگفتازقــــومــــــــه

 بود مـــش لگــــا قـــــوت مگرحول      بود سرکش بدینگونه چوتوسن

 ن جها ضیان قــا ضی قــا ای کــه       ن اللســـــــا زراس گفتار دالرام

 حــــزین ن زاروجــــا ل د فــــدایت       گـــزین توقف حــــــالی بآسوده

 وگفتارتو قـــول صــــــیدآن منــــــم      ســــــتارتو د ریش آن بقـــربان

 ســـرزمین آردباین آنچه قـــــــــدم       مبین شـــــــــرع یب نا چـــوتـو

 اندازمت ـــــــرســــ پـیش بپــــــــا       فداسازمت شیرین جــــان سـزد

 کرد ســــاز مدمــه د گری بافسون       بازکرد ها ســـرقصه عشوه به

 بربارگاه رســــــید شـــحنه کـــــــه       یوسیاه بد قصه سری بعشــوه

 شـــــــیر ه د مـــــــــا ن بآ برد پناه       گـــزیر نا ب مــا فضیلت جناب

 زیرمیغ شـــــــــد امیدمن ماه که        ایدریغ دره نا ن بگفتاهمـــــــــا

 فگند هـــــــــالهل بکامــم زمانه      سودمند نشد اکنــون وصل بمن

 نهاد مبـــارک نا آن رفت درون      بداد نشانش خمی گوشـــه دران

 درنبـــــرد گــــــــربشد بتسخیرد      کــــــرد بند یورا د چوآن بحیلـه

 آغازکرد قصــــه نی زبا بشیرین     بازکرد درطلسمات هـــــــم دران

 تو رشـــــیرین گفتا صــــــید منم     تو خمارین چشـــــم قــــربان که

 کشید بدامش ضی آخرچوقــا که     میدمید م مبد د رفسون د فسون



 بخواب ونرگس خردباربربســت     شــــراب م جــــا بامــــــدادافیون

 ر بد ده ســــتا دستوراعظــم که     بیخبر ای کــــه بگفتش هیبت به

 جوال جـــزیک نبود خانه درین      ل محــا گـــــریزدبودبس ل مجـا

 پیوندکرد رشــته رابیک سرش      کــــرد دربند حیله ین بد چواورا

 پری نظــــــــری یدآن آور بدام       فســـونگــری رابا یوهـا د چوآن

 پرطرب بشد لـــــم عـــا برآورد      شب سرازگریبان چوخورشـــــید

 رابارکـــرد جوال وآن خـــــــــم      رکــــــــارکـــرد د رازود دوحمال

 زاندوبازاررا کرد گــــــرم بسی      را زار شـــــق عـــــا ببردآندوتن

 ن بنالیدگوهــــــــــرزآزارشــــا       ن کارشـــــــا رســـید بدارخالفت

 گوهــــــرکشود ازسرعقده گره       نمود بسلطان ن هاشا کرده همه

 ن شـــــا کـردار خورد جـزاداد       ن درکارشــــــا برآشفت شهنشاه

 کـــرد د با پاکبازآفــــــرین بآن       کـرد زاد آ بند ن ازا را ن جــــوا

 تن  بزندان گـــــرفتـارگشـــــته       من ن جــا ای پاکست جان جوان

 بود فی وا نیک ن جــــا بیاریّ        بود فی صـــا گوهـــــــرپاک خرد

 بود باقصدایمان پیوســــــته که       بود وشـیطان نفــــس دوکه ازین

 رواست شان افگنی وجوال بّخم       خطـاست ایدل مددجستن زدشمن

 بری خجلت نه فت بدارالخــــــال       هــــــــردورازیرپاآوری گـــــراین

 عمو بودای اولی رکـردن حــــذ      رو استیزه پاک ونا هـــــــرد ازین

 زوال بی شـــــــاهنشهی بدرگاه      ل حا عـــــرض بکن بعجزوبزاری

 رسد ممره تازه لم د بزخـــــــم      رســــــد ن نا بجـا شیرین بودجان

 رودرکمین سخت شــمن د بود      بکین چوهـــــــردم ایمن مشوجانی

 نفس درتمنای م مرویکقــــــــد      نفس هـــــوای به ضی دالهمچوقـا

 اجنبی آخــــــرنه داری نســــب      نــبی وزنـــوح صــــفــــــــی م زآد

 سزاوراشد وتحسـین باش بشا       یارشد هـــــردوچون باحسب نسب

 ناسـازگار نفس زبون ســـت بد      اختیار رشتــــــــــۀ هــــی د ید نبــا

 نند ترارهـز پنهان و ا پیــد که       دشمنند قوی وشــــیطان ترانفـــس

 ســـیاه وبروی ســــــفید بموی      تباه ل بحـــــــا ضــی اچـوقــا د مبا

 بری خجــالت عــــــزیزان بنزد      اوری د آن گـــــــــاه ر بـد ت برنــد

 شـــو ا پید پوشیـــــــده ن گناها      شود برپا ل عــــــــــد یت اگـــــررا

 روان ندامت اشک برخســــاره      پیـــروجـوان ز یق خــــــــال ن میـا

 سود چــه ترابا کنتُ  یلَیتنی که       ســـود چــــه آنجـــا تراحسرتاگفتن

 عمل خورد وگــزاراست گرفت      ل بد بی ل د عـــا ن همــــا ل بعـــد



 کند عفوگناهت پیشـــــه کــــرم      کنــد عت شــــــــفا گــــــرم شفیعت

 محتـــــــرم شــافع همان بروی      کرم زروی ارببخشــــــد گنـــــــــــه

 صمد ذاتش غفورست نامش که      وکــــرداربد قول ببخشـــــــدهمــــه

 مراتاابد ند بمـــا لت خجـــــــــــا      بد فعــــــل همــــه هنوزارببخشــــد

 منفعل عمـــــــرهـــا ازان بمانم      بدل حسرت اغ د همـــــان لـه چوال

 خــرد زروی نی بپرهیــــــزجا       بد ت ال وخیـــــــــا بـد زفعـــــــــــل

 ر آمــــــرزگـــــا بیچون بدرگاه       ر برا تضـــرع ســــت د وروز شب

 تو ن وپنهـــــا پیدا جــــرم همه      تو ن هــــا گنـــــا بودکوببخشـــــــد

 نیست رگاه د یق ال اگــــــرچند      نیست ه گــــــرگا د تضــــرع ورای

 نیـاز بردربی کــــس برد ره نه      ز وعجـــــــزونیـــا وزاری بجـــزآه

 

 مناجات

 بگیر ســــتم د کرم لطف ازســــری     پذیر روتقصیرم شـــــاهاعـــــذ پاد

 حیا هم نی عــــفت نـی ب د ا نــی     شــــدزما ت د عبا نی خلوصی نی

 یم شد محرم را نیک ل خصـــا نـه     یم شــــد همـــدم ورا نکوی به نی

 ختم ربا د خود نقــــــد نیا بهـــــرد     ختم پردا دمی نــــه ن بابزرگـــــــا

 وحیف حیف نکردیم احسـان ّرۀ ذ     وحیف حیف نکردیم نیکان خدمت

 وتا د پشــــــتم رمعصــــــیت زیربا    وآزوهوا رپی اند شــــــــد عمـــــر

 نم برد لت جــزخجــــــا یارب نیست     گـــــــردنم با شـــــد بارکه باچنین

 ام نده افشــــــــــا ولی بدنامی تخم      ام نده نیــــکوما درراه م قــــد نه

 هــــرگــزســــمن ندروی خـارکاری     سخن این ازادیبان شـــــــنیدم من

 عنب بی ثمریــا بی دزبیــــــــــــ کی     رطب ید رو کــی تلــــــخ ازگیـــاه

 زاروزبون ام گشـته لت خجـــا زین     کنون کردم عمـــرخــودتبه که من

 ن جهــــــــــا رب برای وبــی بینوا      رخزان د هی گیا همچون ام مانده

 گــر اد د ای تهی ســـــت د برکــنم     وبر ازبرگ تهی همچواغصـــــــان

 ه زکــا کمتــــر عفــوتـوبود پیـــش      تباه لم حا شد گرچــــــه ازمعاصی

 تو ازلطف من میـــــــــد نا نیــم زان      تقنطوا ال فــــــرمودۀ ازکـــــــــرم

 قـــران حب صـــا احمــــد برطفـــیل     ن مســــــتعا مراای جرم کن عفو

 رســــــــــول آل جمـــــــۀ برطفـــیل      رســــول چهـــــــاریاران برطفیل

 المـــتقین یــیـــس ر آن بوحنیفـــــه      ین کـــــــد پا م اما آن برطفـــــیل

 امین پیـــران جملـــــــــــــه برطفیل      اجــمـعین ین مجتهـــــــد برطفیل

 ببخش نم وعصیا جرم فـــرما لطف      ببخــــش نم نیکا خــداباروی ای



 رس فریاد را بیچــــاره نی جــــا

 رس داد ای درس ا د ای دادرس

 

 حکایت

 الیه آمد ســـــــــالم حق ب کــــــزجنا      علیــــــه هللا رحمت فی بشرحــــــــــا

 بوداومدام ومخمورومســت سـرخوش     م مـقـــــــــا تش رخــــــرابا د بوداول

 بود نــه همخــا ن ســـــــــقا فـا باگروه     دبو نـــه میخـــــــا آن ان مهتـــــررند

 بردعمـــــــربســـــر نـــه میخـــا ران اند    بیخبر یزان عـــــــــز ورســــــم ره از

 بود هنــــــربیــــگانه اهــــــــل  ازهـمـــه    بود مـیخانه آن مصروف وشب روز

 ب شـــــتا اوبا ررۀ اند شــــــت میگـــذ     شــراب م ازجا ســـــرمســت همچنان

 وخارۀ ک بخـــــا خواروفــــــرســـــــوده      رۀ پا غـــــــذ کــــــــــا راه ر اند ید د

 الــــرحیم الـــــرحمن هللا بســــــــم یعنی     ســلیم مرد آن ن ید د نوشته  چـون

 زاروضعیف رزمیــن د ید نشـــــــــا می     شـــریف م نا این است گفت ل اوبـــد

 عــــــزیز آن د بنهـــــــا پاک یی بجا هـم     نیـز ومعطــــرکـــــرد ببوســــید پــس

 خطاب شــــــــد ازحق درخواب مـــرورا     ب جنا لی عـــا مرشــــد بصری شیخ

 م ســـــــــال برگـویش ماســــــت اومحبّ      بشــــرنام جــوان نــه میخـــــــا روبه

 د آوازدا شــــــــــد نــه رمیـــخـــــــــا برد    د العــــبا رب از بشـــــــنود ا نــد این

 ید د ایستاده م مقـــا رآن راد شــــــــیخ     وید د برون تـنی یک ت ازخـــــــرابا

 ر چکــــا رندان مجمــــــع رابا شــــــیخ     ر کبا شـــــیخ بگـــــذرای زینجــا گفت

 م آمـــد باری ن فـــــــــــرما با بلکــــــه     م مــــــد آ ری زاختیـــــــا ا نــه گفت

 ام اورده م ســــــــــــال زحق مــــروراا     ام ه اورد م پیـــــــا را بشـــــــرحافی

 بیدارکـــــرد خوش اازخـــــوابر بشـر      مــــدعااظهارکرد این چون شــــــیخ

 ترا خواهـــــــد همی ده رایســـــــتا برد    ترا آمـــــــد م پیا فــــل غــــا ای گفت

 م پیا مـــــــــیگوید ه مــــــــــرتراآورد     مقام عالی شـــــهی بصری خواجـــــۀ

 ن زما شــــــیخ گویدآن م پیغـــــا تاچه     روان وشـــــــــــــــد بگــفت واویال آه

 خون غـرق ل د خاطـــــــــرافســــــرده    برون آمــــد شیخ سوی ولرزان ترس

 کـــــــرد تســــــــلیم  بوی حق م پیا ان    کرد تعظیــــم ید اورابد چون شــــــیخ

 دور یم کـــرد گمــــــراهیـــــــش ظلمت    غفور نـد او خــــــــــد مــــیگوید گفت

 برکشــــــــــــــــید ســـــــوزآه   پر ل ازد     شــــــنید حق سالم آن زخواجه چون

 را آغشـــــــــته معصیت با روزوشـــب     را گشــــــــته ســـــر من گفتا خدا ای

د د از ظلمت قفــــــــل    بود چه یارب راســــــبب یت عنا این  برکشــــــود ل ر 

 تواززمین شـــــــــــتی ا برد مــــــا نام    چـــنـین م انــد اد د آواز تف هــــــــا



 رپردۀ اند نده مـــا کـــش پا جـــــــــای   کــــــردۀ معطر هــــــــم برگـــــــرفتی

 میبــــــرم تک پا ی رجــــــا د ن همچنا    ازکرم ســـــــازم خوشـبوت همچوآن

 آشتی درمیانه شـــــــــــد ســــــبب  آن     برداشتی ک زخـــــا مــــــا نام توکه

 ای افســـــرده ل د ســــــخت ث ازحـواد     ای آورده بنظــــم قصـه این ایکـــــه

 قویست بس رهــــزنان وشیطان نفس     نیست کمتـــرازمیخــــانــه نیا د حبّ 

 ب کــــال مـــرترامثــــــل واند میـــــــد     شراب همچون دنیامسکراســـت حبّ 

 طلب راه از ســــــــــازند فـــلت غـــــــا    روزوشب باتوهســــتند همچوزندان

 ای ه ماند اینجا توشـــــــــه بی برو بی     ی ا نده ما تنهــــا رفتند رهــــروان

 هنوز بی دریا که شــــــــــــد با کن سعی    هنوز درخوابی شت بگـــــــذ عمرها

 را هللا بسـم هـــــــرلحظــــه کن ورد

 را هللا  ســـواء مـــــــــا یـد با ترک

 

 

 مکّرم شــــــــاه آن فــــــــــــرمـــود چنین    اعظم روق فا حضـــرت م شــــــنید

 لت عـــــــــــــــدا امیــــــــــربا آن روایت    لت رســـــــا ختم حضــــــرت زقـول

 ن فغـــــــــــــا ا میکـــرد بسی زمهجوری    رضوان ازباغ برون شـــــد م چوآد

 کـــــرد کبـــــریا ب جنــــا با توجـــــــــــه    کرد التجــــــــا خـــــــــدابس بدرگاه

 رازمحمــــــــد محــــــــــــرم هـــــستی که    محمـــــد ز ــــاعجــــ با خـــــداوندا

 را گــــــا پرورد نفســــــــنا ظلمــــــــــــــنا    مارا جــــــــرم اوببخشــــــــــا بحق

 بیانش کـــردی ختی بشــــــــــــنـا توچون     نــــــش زمــــا آن لی تعا بگفتاحق

 ی آفــــــــرید چنینـم مـــــــــرکـــــــــــن با     میـــدی د برتن روان چــون بگفتا

 اعال عــــــــــــرش قــــــوام با م یــد بــد     ال با ســـوی با چوسـربرداشــــــتم

 یکجــا بود ه شـــــــا توآن م نا با کـــــــه     را ال د مـــــــــــاه ان م نا م یـد بـد

 ترااوســـــت مرغـــوب گی جمله زخوبان     تراوست ترامحبوب نســـــــتم ا بد

 م یـد نـد زوی ا تـر نـیک شــــــــــــــــفیع     آوریدم اش شــــفیع رومـــن ازان

 اســـت اللعــــلمین رحمت احمـــــد کـــــــه     است چنین این گفتی بگفتاراســت

 ی جـــود و هــــــــــــرگـــــز پیداکردمی نه     نبودی حمداگـــرا میــــــدان تواین

 آشـــــــکارا خودهــــــــــم خــــــــــــداوندی    را وســـــــرا د ترانـــه  کـردم نمی

 م آفـــــــــــــــــرید واحمـــــد ورامحمــــــود    آفــــــــریدم نورســــــرمــــد ورااز

 رفیعت م وکــــــــــــرد م مــــــرزیـد بیــــــا     شــــــفیعت آوردی آنکـــــه بروی

 مختصـــــربود ولیکن  راتــــــــش عبـــــــا    عمربود عادل یث حــــد چورایوی

 ک فــــــــــال اال خلقت بمـــــــا ک ولـــــوال     ک رلـــوال اخبا ران د بپوســــــتم



 شـــــــد وربا د دان می وریب زشــــــــک      شــــــد مشـــهوربا صحیح باسناد

 وآشـــــــــــکارا ن رنهـــــــا د بــگـــــویم     را التجـــــــــا  روی ریم آ وی بــه

 پیـــــروانــــش جمــــــــــع ز اللــــه رضی     اندرروانـــش سالم وصـــــد درود

 ک ارلــــوال ســـــــــــــــرد ان ک پا بروح     پاک ازایزد سالم وصــــــــد درود

 جیـک وتا تـرک نفـــــوس د ا بتعـــــــــــد     یک مـال حــــــــــدازخیل بی درود

 ابرار ســــــــــرخـــیل ن آ ک پـا وح بـــر     ر اشـــــجا دازبرک بیعـــــــد درود

 لی خیــــــرالـــرجـا به صحـــــــــــــا علی    لی حــــا کل فیّّ  تعـــــــــــد ال درود

 مـــش ســـــال صــــــــد درودو بادا زحق     مـــش بنا اکنون ســـــخن ختم کنم

 نی هــــــرزمـــا محمــــد یا محمــد

 جانی هــــــرلحظــه زبان ورد بکن

 

 

 ها دوبیتی

 مــــکــرم آدم بنی شـــــد طفیـلش       لــم فخــــــردوعـــا شــــمی هــا رسول

 اعظم تاعــــرش ومکان کون همه      مــوجـــود گشـــت یق اوخــــــال ر زنو

 

 غـــمگسارش بودصدیق نخستین      رش هــــــرچـــاریا آن مــــــــدح بگویم

 ش سوار لدل د عــــلی دگرعثمان       اعـظـــــــم روق فـــا آن ل د امیــرعــا

 

 کش هـال کرده دشــمنان بخواری       کـــش پا ســـبطین آن  مـدح بگــــــویم

 کش نا درد شــــــقان بسـوزعــــا       زارم ل برحــــــــا کـــن حــــــم ر الهی

 

 رب یا بخش جـــاودانم وصـــــال       رب یا بخــــــــش نم وســـــــتا د بحـب

 رب یا بخـش خودامـــانم بفضـــل       هم پنــا ر ند ا ون د نفــــس زشــــــر

 

 نی وا ر و روح ویا ی یــزاد پــر       نی گـلســـــــــــــتا یا گــلبـن یا گــــلــی

 نـی لـســـــــتا تویارد چـون یدم ند        حـــورعینی یا خلقتی فــــــــــرشـــــته

 

 م ند لدارما د آن ازوصـــل جـــــدا       ند زارمــــا فــــــــــراقت زهجـــــــران

 م ند چـارمـا ده مهی تنهــازان که       لـــم بحــا ســـرابنگــــر تم مــــا درین

 



 مــــزارش طـوف بکن من زجـای       رش یا گـــــــربرد ری بگــــذ نســـیمـا

 رش واگــــزا رابخـــدمت یکــایک       نی جـا وعــــــــرض پیام وهـم ســـالم

 

 رم ا ند نی درمـــــــا خـویش رد بد       ندارم نـی ما ســــا هیــچ نی جــــا که

 م ر ندا چیـــزی بجـــزتوارمغــــان       ارم ند آویـزی ســـــــت د ا بفــــــــرد

 

 بــیـــــن م ا ه د ز آ ل د و ر زا تن       بین ام طـــــرافســــرده خــــــــا حبیبا

 بیــن ام ه برد بغـفـلـت بسرعمــری       است رخــــــزان رود رعمــرمن بهــا

 

 کی تا آشـــفته ازفـــــــرقـتـت دلـــم       کی تـا نشگفته غنچــــۀ لــت جمــــــا

 کی تا گفـــته نا بمن نا بگــوجـــــــا      نـش نهــــا داری زمــــــا معمــــــــای

 

 را نگـا حجـــــرداری همچون دلی     را نگـا اری قمـــرد چون هـــــــم رخی

 نگـارا جگـــــــرداری مــــراخــون       لت حـــا چیست  جانی که سی پر نمی

 

 

 مبــــارک وشهالیت مست دوچشم       رکت مبـــــــــا یت ال ســـروبا قدچون

 مبـــــارک بیـــاجــــایت گل بگــویم       گـــــــــزاری نی جـــا یدۀ برد قــــــدم

 

 است دراضطراب زهجـــــردلبــری        اســت تاب درپیچ ازدردوغــــــم دلم

 است قهـــــرعتاب برســـــرم نماید        نی منظورجــــــا رضش عــــا ل خیا

 

 لنوازم د وگه کــش شق عــــا گهی        زم ونا پرنیـــــــرنگ مـاه یی کجـــــا

 ازم گــــــــد ردجــــان د رنج دواکن        نی جـــــا ن رمــا بیــد رد د طـبـیـب

 

 ربـردار زنا رشـــــتــۀ نهـــــــا زجــا        ار د ربـر گـلـنا رض ازعـــــا ب نقـا

 خـــاربـردار ی جفــــــــا گلشن ازین        ســراسـرخوارزاراسـت رابین جهان

 

 بوددربیقـــــــراری زلفش چوهـــــــم        ری نگـــا زیبـــــا ازفــــــرقت دلــــم

 ری ســــپا ن جـا لش جـما بسـودای        روزگاری جانی است وقت چوخوش

 

 اســت زبون رو زا م ســرتاقــــد تنم        است  خون غـرق هردم ازغصه دلم



 است چـون که دانم نمی نجـاهـش ازا        است رفـــــــزون د دمادم ها حوادث

 

 آبرویم بی ن بنــــزدگلـــــــــــرخــــــا        خودچگویم حال عــــــرض عـزیزان

 یم بکــو کـــوه ند بـرا ید شــــا هـمـی       گـــــــــــربداند ودل من ل ازحـا کس

 

 است ورحیـــم ن رحمـــا فضــل امیدم       است عظیم بس اگــــــــرچه من گناۀ

 است عمیـــم ن برگنهــگارا لطفش که        بقــــــــــــرآن گفته تقنـطــوا خودال که

 

 مـش ســـال مسـکین ازمــن نی رســـا           بامش برطـــــــرف ری بگـــذ نسیما

 مـش ازکـــــال نی ازمغـــــــــا بیــــاری          مهجـور نی خـــاطــــــــــــرجــــا برای

 

 ذوالحترامی و خصلت فـــــــــرشــــــــته         کــالمی شیـــرین مهــوشی نگــــاری

 می تمـــــــا ه مـــا جبیـن زهــــــــــره بت           نمــوده لهــــــا د رت بیغمــــــاغــــــا

 

 نباشــد عنبـــــــــروسنـــبـل چـومـویت        نبــاشــد گل درلطــــــافت چـــورویت

 شـــــد نبــا وبلبــــــل قمـــــــری نوای         خـــوش درجهان جانفـــزایت چونطق

 

 نیرزد ن د عمـــــــرســـــربــر بغفلت        نیرزد خوردن بغــم نی جـا جهــــــان

 نیـــــــــرزد ن رز ا بیک جـو نیم به       ت ر عمــــــــا ایوان ســـــراوکشـــک

 

 ندارد نی رمــــــــــا رد بیمـــــــــا دل        ندارد ســــــامانی شوریده ســــــــری

 ندارد رمـــــــانی ا بدنیــــــاهیـــــــچ        شی توبا منظورش ناظــــرکه هــران

 

 نی گا زند کـــردی صــــــــرف بغفلـت        جانی است رگــــریزبود اند جهــــــان

 نی فــا شــــوازخویش بگــذار خودی        نی ودا جــا ت حیــا اگــــرخــــواهــی

 

 ونهــــــــاراست لیل گردش نشانش       اراســـت رگـــــذ د نیا د که دانی یقین

 فــرداکاروزاراســـــت که کاری بکن       اری میگــــذ بغفلت چــــــــراعمــــری

 

 نگـارا کی غضبـنا شـــــوخ عجب      را نگــــا کی با وبی رحـــــــم بی عجب

 را نگا کی ال چـــــــــا ترک عجایب      محـــــــــزون نیی جــــــــا کشتـن برای

 



 

 کارم نیســــت رپریشــــا اند مـــــدام       رم لبـــرفگـا اید کـــــرده قت فـــــــــرا

 باکنارم شـــــیرین ن جــــــــا ای بیا       شــــــدازهجـــــررویت فـــــرسوده تنم

 

 ت ر ا بــد تـا ســــــــیـاه وزلــفین د       پرخمـــارت ال غــــــز ن چشـــــما و د

 رت بغــــــا برده ن جهـــــــا خلق دل      رت ا بد آ ن کمــــــــــــــــــا وابـروی د

 

 آخــــر گـــــوچــنــد بیوفـــــــا نی بجا       خــــر آ چنــــــــــــد اگـــــو زواد نا تـرا

 گــــوچـــــندآخــر مبتـــال بغــمهــــــا       صــــلت و ن زخـــــوا جــداا وادی درین

 

 ررفت بد وست اید ازکفم عزیز اوقات     هـــدررفت به جوانی وقت بشـــد عمرم

 سحررفت هـــــرشام وخورو درخواب      تنها به نی مگرجـا بدکیش راهب چون

 

 پردازد قفس کهنـه وطـــــن عـــــزم با     پردازد ن جـــــــا مراطـــوطی که روزی

 بنوازد مــــرا کـــــــه توننوازی گــــر       زد نا می کــــرمت امیـــــــــــد به جانی

 

 رچنــــدان قــــــــد نباشــــــد دنیارا که    ن یبـــا د ا پنــــد این ـــــتاس د مـــرایا

 مــــــریزان خـود آبـروی نی جـــا تـو     ن وایمــــــا دین وی عــــــــد این برای

 

 گشـــــتم تو درگــــوش حلقه غــــــالم     توگشتم هــوش مد که ی عمر شـــــده

 توگشتم لبــــرفــــــرامــوش مگـــــرد      چیست ســــبب یی نمیا مــــن بخــواب

 

 یی وا د بم یا کی بیـــمارو شـــــــــدم       ازجـــــــدایی مـــن میـــکنم یت حکـــا

 خـــدایی خیر یک هیــــج نکــــــردی       را ن مــــــا ز ن طبیـــبا این بگشــــتم

 

 م ندید هـــــم بوداین وصــــل امیــــــــد       یدم ند مـــرهــــــــم را رد د این دریغ

 م ید ند محــــکم ن وســـــتا د عهـد که       د بنــــیا سستست رمـــــرا کـــــا ازان

 

 بم کبــــــا ی کـــــرد رغــــــــم نا ن میا      بم قــــــراروصبـــروتا ی برد زمـــــن

 ضطــــــرابم را د کنـــون زمهجــــوری      بردی زلف شــــــــکنج ر انــد لـــــم د

 

 نت مســــــــــــتعـــــا ک پـا ات ذ بحــق      نت ســــــــــتا دو بروی وندا خـــــــــد



 نت ســـــــــــــتا برآ م آمـــــــد جت بحــا       الهــی یا م امیـــــــد نا ن ا د مگــــــــر

 

 پرشــــــررکرد را تن ب اعصــــا همــــه       کــرد اثر نم برجـــــــا عشــــق ول با

 کــرد ر بد مم خــا پس ســـوخت آتش به        واســـــتخوانم پوست گشت وپی رگ

 

 نی جـــــا ل اقبـــــــا نمـــــــود رو بار باد      جانی اســتقبال به آمـــــد فـــــــــراق

 نی جا ل برحا کن خــــــــــدارارحـــــــــم      لــــم عــــا خوبان فتر ســــــرد توای

 

 بس مـو یکتـــار بســـــــــــــته وا لــــم د      بس او لطف لم عـــا مـــرادرهــــردو

 بـــــس تقنطـــــوا  ال یــــۀ آ م امیــــــــــد      هم گنا بحـــــــر در غـــــرق اگرچــــه

 

 اســـــت ن جــــــا آرام تــو ی زیبـــا رخ      است وردزبان خــوشت م نا مـــــــرا

 است ن فغا ر اند نی چــو زهجــــــــرانت      نی جــــــا مجـــــــروح دل این دمادم

 

 بس تو ابروی خـم محــــــــــرابم چـو        تـوبـس روی ز ا جــــلوۀ مـــرایک

 بس تو بوی عنــــــــبر زلف اسیـــــر       آزاد ســـرو ای لـــــم د مـــرغ همین

 

 بخش جـــــان پژمـــرده تن این مرابا         بخش روان لعـــل لب زان را نگــــــا

 بخش توان را ناتوانان هستی کــــــه        ایدوست زپاافتــــادم دســـــــــتم بگیر

 

 نی توا نا ل حـــا بـــه نظــربنمـــــا          نی مهـــــــربا زروی نا جـــــــا بیا

 مـــرانی ازخــــود ولــی ارد رواد            نی جا ن جـــا گــربســوزد تش بآ

 

 ندارم مهجـــوری ب تـا م بیکـــــد        ارم نــد وری د قت طا را نگـــــــــا

 رم ا نـــد ری زنبـو ب تـا ک اند به         میزندنیش هجــران ر ما نم بجـــــا

 

 ستانی می توجان کــــه بحمدللـه         عیانی ماه برخ ســــــــرو بقـــــــد

 نمانی می باکس که صورت زهی          لم عـا ن خوبا فتری ســـــرد تویی

 

 فــــــــزاید آتش بلبـــــــالن بجان         نماید رخ گل بشکفت چوغنچـــــه

 رباید می شــــــرین جان زعاشق         تکلم م هنگــــا به لعــــــلــــش لب

 



 داری مهجــور و سرگشــــــته یکـــــی         نـداری مــــن ل زحــــــا خبرداری

 سپاری ن وجـا اسـت مردن حین به          ربیقــــــراری د غمت از هستم که

 

 ادایم زو نـا پر مــــــاه بــا بگــــو       لــربایم د روبکـــوهی نســیمــــــا

 یم بال ام د ــــدوصـ د فتار گـــــــر        یم زارومبــــــتال کــــرده فــراقش

 

 ر وچــا ده مــاه ای رخ کن نمایان        ار برد گلنار رض ازعــــا ب نقــــا

 مگــــذار هجــــــــر بدام بیشم زین        رسـیده برلب من ن جــا زهجران

 

 نی نهـــــــا راو آشـــــکا عـــــلیم       نی ومکـــــا کون لق خــــــا الهی

 نی جـــــا ره بیچا این جرم ببخش        هـــــــم گنا دربحــــر غرق اگرچه

 

 ری ســـپا جان کن او روی بعشق        گـــــــذاری ن نا جـــا محفل با دال

 گلعــــــــذاری با می یکـــد نشینی        لم وعا درد باشد چه خوشتر ازین

 

 نور مطلع ای رخت وصـــل بجـــز        دیجور شــام روزم تاراست شـــبم

 وحــور جنــــت زوی ر آ رد ا نـد         همدم یارو باشی تو را کس هران

 

 پریشان هســــتم برس دم بفــــریا       دوران مـــوالی حضرت یا د مـــد

 ســـوزان ازنار بود ترســـان چرا       جان مونس باشی راتو کس هران

 

 وغــــم ومحنت برنج گـــــرفتارم       م یارهمــــد ای تو جـــــــداازوصل

 مرهم تو لعـــل لب جز شـــــد نبا       یی جـــــدا داغ لـــــــــم د بر ده فتا

 

 رسیداست شادی مژده را ن جهــا      اســـت عید فـــــردارروز که نداآمد

 است کشید حسرت پر ازجان فغان       یده ند خود ماه روی نی چــوجــــا

 

 را نگـــــا اری د نـوروضـــیا برخ       نگارا داری لـــــــربا د چشــــم و د

 را نگـــــا ری ا د وا د رد بهـــــرد       شیرین لعــــل زان صفت هللا مسیح

 

 غم از داد می شـــــربتم دایه کـــه       غـــــم از زاد در ما روزکـــه ن همــا

 غم از افتاد برسرم ســـــودا کــــه       ن برید فـــــــم نا مرا غـــــم تیغ به



 

 را ما زوی با قــــوی شــــــهنشاه       خـــــــدارا مـــن از صـــــبا د بگوبا

 گـــــدارا این ســــت د بگیرازلطف       م د فتا پـرغـــــــم یــــه د بـا رین د

 

 مایل نیست غیرش سوی با لــــم د       یل شــــما نیکو آن وصف چگــویم

 یل ما یده گـــــرد من مــــاه آن ترا       ی را خود بین خود زاهــد ای مگر

 

 ارم زارد هـــــای له ونا ن فغـــــــــا       دارم ر خـونبـــا یده د زهجـــــــران

 دارم ر قیصــــــا مـــــه ن زا تمنـــــا     را خــود  احـــــزان کلبــــــــه منور

 

 اســــت ناز جملــــه نازنینان کار که     اســــت ز نیا ین زومراچنـــــد ترانا

 است شــــــاهباز بچنگ چوعصفور     نی جـــا ره بیچـــــا تو هجـــــر بدام

 

 دی نهــــــــا یم رپا د ام د نمــــودی     دادی بوراتاب مشــــــــک لف ز و د

 مرادی رنا د زغمت ا  مـــیرم کــــه     نم  ا تــو نا ل بحـــــــا رحـــم بـکــن

 

 الیق گفتار یدن خـــــند شــــــرین          یق ال ر ورفــــتا شـــــــیوه تراآن

 یق رال زنار حلقـــــــــه ن بگـــرد          تـولیــــال رگیـســـوی مــــراازتــا

 

 الیق نه وپیمــــا می م جــــا بکف          یق ال نه شـــاها شـــــوکت تراآن

 یق ال نــه مســــــــتا باده آن زتو           ناســــــرانجــــام ن مفلــسا برای

 

 جــــنت ق ورا  ا تـواز روی گــل           جنت ق وابروطــا د مصحف رخت

 جـنت ق تومشـــــــتا یدار بجــــزد           هی گــا نراهیچ شــقا شــدعا نبا

 

 لـیال اســت ن جـا غارت دونرگس           لیـــال اســــت یان نما ر بد رخت

 لـیال اســــت درمـــان دردو دوای            نم جــــــا آرام توای لعـــــــل لب

 

 ربودی ســــــــتم ازد صبـــر عنان          ی کشـــود میگون ازچهره نقاب

 فــزودی بر غــــــم آتش نم بجــــا           نکـردی م د یا قبت عـــــا برفتی

 

 دارد تــو وی ر نوراز قمــــــــرآن           تودارد ازبوی زینت ن گلـــســتا



 ارد تـود دلجوی ازقــدی ن نشــــا           ســــــروآزاد ای راراســــتی الف

 

 خــویی رتند ابرونگــــــــا ن کمـــــا          مـــاهــرویی ی لـــــربا د زجـــور

 گــــویی لــــــــه وبذ گی بجــزافتاده          را طــــرحــــزن خـــا جانی نباشد

 

 هســت کـال رابسرازوی شاهان که          راپناهست شاهان که شاهی همان

 خـــواهسـت باج نیروازدلـــیران به          شـــکسته مت راقا سـرو چون بپا

 

 تم خـا همچو بخوبان ین الد نظام          عالم کل بهـایی ین والد بهـــــــا

 واعــــلم واللــــه بعین تا زبعـــــد           نادرآمد لم عــــا به شـاهی چنین

 

 رشـــــو بد حیــران نی جا بسوی          بدرشو ن با تا مهی رشــــوای بد

 بدرشـو نان جـا ای قـــــربانم بکن          ری دا ســــت د با حنا اگــــرمیل

 

 یان رو ده سـا نگاهی یک فـــدای          عزیزان ای شرین جان هـــزاران

 بان تا خورشــید میبرد لت خجــــا           آنماه ید اگــــربگشــــا رخ زپرده

 

 بود خواهــد توپیروجوان فرمانبری          خواهدبود جهان ملک اگرت ایدل

 بود خواهـد روان خودهـــرکه بانوبت         سکندرباشد وملک نوح عمرچو

 

 ترکـن چشم زگریه ســـــــــحرگاهان        کن نظـــر باخود االعبدالکــــــریم

 کن سفر راه توشـــــۀ عـــــزم تو           نوبت به نوبت رود می عـــزیزان

 

 برمـــــدار ل د رحمتش زفیض ری ورگنـــــهکـــا     مباش ایمــن هیبتش از طاعتی داری گرچـــه

 ازشمار افزون اوست لطف که خوشدل بس باش      ازقیاس برون قهراوست که شو ترسان نیک

 

 یی نمــــا چورخ میــــرم نبینم گرت سوزم       دلکشایی صبح تو گـدازم ن جا شـمع من

 جدایی قت طا نــه ارم د و وصـل ب تا نه       گفتم که ن چنـا ن رآ د چنینم این نزدیکت

 

 ل محـــــا است دلم توآرام ذکر بی         حال درهمـــه جان مونس ام یادتو ای

 ل وسا مــه نخوانم تو حمد جزنامه        وروز شــــب توندارم  یی جزفکرشــنا

 



 است عجب لـی راوبـا ظلم ورزیدن          است عجب حالی ظلم اهل دروعــــــــده

 است عجب لی گوشمــا الیوم الظلم        جـــــــزا وز رر د که پرهیـــــز به ازظلم

 

 درمجازی بازی عشق اگــــــرچــــه        زی با عشـــــــق راه راهســـــــت عجب

 سرفرازی زان ری بگـــذ بودخوش        است عشـــق رراه د قنطره زی مجــــــا

 

 تومنم آشنای چون منگــــر درکس         منم تـو وای د زچـون بســـــــــا رد د با

 منم تو خونبهای کـــــه بده شکرانه        شوی کشــــــته ما کوی گــــربرســــری

 

 اند ســــوختــــه بهــــرآن ز دل آیینه         اند برافـروخته عشـــق عـــــلم ل د ر د

 اند ختــــه ســـا دوست از آیینه کان         نگــــرد درآنجــــــا شـــــمن د مگـذارکه

 

 هـرگز یرد نپذ سامان شده دل عاشق        یردهرگز نپذ درمان که دردیست عشـــق

 هرگز یرد نپذ دگرجان که گردد کشته          آید  زخـــــم بال تیغ ازین هــــرکه برتن

 

 ســـوزد بســــرمی معشوق درمحبت      سوزد جگرمی شقی بعا ن شــــقا عــــا

 سـوزد پرمی شـــمع زوصـــل پروانه      گــــردد می فنا دربرخــورشـــــید مــــه

 

 نبود بخواری عاشــقان هـــــرگزچنین      نبود وزاری له نا توبا گــــــرعشــــــق

 نبود ری اختیا هـــــش گنــا کــه زیرا      گناه نگیرند ره بیچــــا  ن شــقا برعــا

 

 نیست شــــکیبایی روی درهجــرتوام       نیست رسوایی قت طـا توام درعشـــق

 نیست یی شــــــــکیبا وسع دگــرچکنم      کـــــردم تحمــــل بود وتوان وســــع تا

 

 آه  ندارم هجـــــــــران قت طـــا بیاکه      ه واویال کارتو مرا رســــــــید ن بجـــا

 اللـــــه اال الــــه ال ان اشـــهد بمردم      اینکه شهادت عاشقان مردن هست چو

 

 کرد خواهــــم فعت مرا واندردوجهــان      کرد خواهــم ترامــراقبت عشـــق مــن

 کرد خواهـــــم موافقت ن امـــروزبجــا      کــــــردم می لــفت مخــــــــا دیروزبدل

 

 نفست یک ندهد مهلت که نیست شک       وپست رآیدازپیـــــش د اجـــل که روزی

 هـــوســـت هــــواو جمـلـه شود باد بر        کــــس هیــــچ از درآندم نرســـــد یاری



 

 نیسـت رم گفتـــا  ن زبا گناه ازشــــرم       نیست کردارم هیـــچ کــــه چکنم یارب

 نیست خـــــریدار که عـــم متا چــه آیا       نخرند هیچم به ق آفا ســــــــری سـرتا

 

 نکنند مــم نا ســـــفله خـــرد جـــــزبی       نکنند مم امــا بخـود ن ســـگا کـــه آنم

 نکنند مـــم ســـــال یند رآ بد بــرمــــن       لـــم د احوالی بداند ن جهـــــا گرخــلق

 

 جای توازبلند خودراکـــه بخــــــاک مفگن      دلـربای توجان که خودکن بسوی نظری

 گرانبهایی بس که آیی برون درازصدف که     دانی خودچه توکمال خودنهانی توزچشم

 

 است یکی ونمرود خلیل مرتب آن         است یکی  وعود هیزم امروزبهایی

 است یکی داود  نغمۀ خـــــرو آواز         مستند ازدولت که کسانی گوش در

 

 خوانی فضل زروی وگــــــرخوانی         رانی ل عــــــــــد زراه اگــــــررانی

 نی تودا نی وگـــــررا اگــــرخوانی         کاراست چـــه وخواندن مراباراندن

 

 شــــرین ب ازدرخوشــــــــا کالمت         شـــــرین ب ازعنــــا پختـــم را لبت

 شرین آب زخمـــــروشیروشـــــهدو         نی گــــا زند آب همچو نت دهــــــا

 

 است پـــــــــرجــــــان نقــطه زبانت         است درفشان دهانت غنچــــه لبت

 است ومکان کون مظهری وجودی         جمـــالت صــــرازوصف قـــا زبانها

 

 نش لبا لعــــــــل ن آ بشــــکفت دلم         درفشانش های نکتــــه رســـــــدآن

 نش امــــــا خــــود ه پنا ر انــد بـده         نــه زمــا  ت فـــــــا زآ خــــــداوندا

 

 آمـد ده بــا م وجـــــا فیض نســـــیم         آمد ه شــــاهــــــزاد ازحضرت نوید

 مــــد آ ده غمـــــــزا نی جـــــا برای        لم مـــــا یده د با گهی بوســــه گهی

 

 گشــــــته همخــانــه با لــــر د بکــوه         گشـته نه بیگـــــا زمن ل د چگویم

 گشــــــته  نه نا جا صـــد قا نم گمــــا        زار میــا طــــــر خـــا  ازبیدلی ولی

 

 یدم ند ســودی غــزل شعرو ازین        یدم ند بهبودی نه میخــــــا ازین



 یدم ند ی ود د بجــــــز آتش ازین        دارد ســـوز ن جــــا آتش محبت

 

 خــــــدایا نم خودهــــراســـا زفعل         خـــــدایا حیـــــرانم جانی آن من

 ــــــــدایاخـ نم ایمـــــا باتو سپردم        نم امـــا ده شــــیطان زمکرنفس

 

 ایدوست داری زیبا روی مبــارک        ایدوست داری رعنا قدی مبارک

 ویست اید خواداری شکر لعل لب        ین شـــر های  تکلم بجـــاباشـــد

 

 مـــــــد نیـــا غمگین بامن خیــالت        مد نیــــــا ازمسکین تو چـــرایاد

 مــــــد نیــا شـــــرین الفت زتویک        گشــته صرف عمرم تو بسودای

 

 راید د بلبــــل لب قــــــــا در روان        براید پرده از گل آنروزی خوش

 برآید قان مشتا ن ازجــــا ن فغـــا         برکشــــــاید بخنده لب چوغنچه

 

 زاراست خوارو نروید گل بگلشن         است بهــار فصــل زینت گل رخ

 زاراست الله بودچون اگــــرگلخن         کنـاراست اندر مش چویاروهمد

 

 ودانی بودخــوشـــترزعــمـــرجـــا         نی جـــا یاری با زیسـتن زمانی

 نی زمــا یک نشینی باوصلش که          نی گــا زند شد خوشترنبا ازین

 

 ن نا جـــــا روی بی رونـق ندارد          رضـــــــوان باغ یا ارم گلستان

 زاروحیران شـــــقان عــا بجـــان          پیکان نند مـــــا بودهــــرگلبنی

 

 ندارد بازاری گـــــــرم متاعـــش           ندارد یاروغمخواری هرانکس

 ندارد کـــوخـریداری می غــــــال          خلقــــــــان بانزدی قیمت ندارد

 

 وتابم پیــچ ر انـد ه گــــــا بظلمت          خرابم ن با تا مهی ای زهجرت

 راضطـــــرابم د غمت لــین ببـــا          پـــرآبم چشــم دلــــربا ای ببین

 

 ناتوانم بحــــالی رحمی بکــــــن           فغـــــانم ر تواند زهجـــرروی

 خرابم حال این به کن نگــــاهی           زمانم غـوث رتو خـواهـم د مد

 



 من سری تاج نه باچشم م قـــــد           برمــــن لبرســــیـمیـن د ای بیا

 من دلبر ای لبت بجـــزلعــــــــــل          بم نیا نی رمــــا د خویش بدرد

 

 چوپــــروین بارانم اشـــک زدیده          سیـمین سرو ای جداازعارضت

 شرین یار ای من سـوی گــذرکن           کبــــابم دل ازفــرقت چوفرهاد

 

 نــه شـــقا عـا های بیت نویســـم           تــرانه اندر گـــل روی د بیــــا

 نـه شــــــبا تودارم روی ل خیــــا          لت ازوصا شم دوربا اگـــرچـــه

 

 است وشاب شیخ رهنمای غوره به       است جناب لی سرورعـا بطولی

 است باب مفتاح دیگــــر جنت یکی        مدینه ودیگــر مکه چــون یکی


