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 مقدمه 

  

"سرحدی" با عشق خداوندی  سال قبل در قلب کوه پایه های غور شخصیت چون میر عبیدهللا 531          

دست به سرودن اشعار میزند وبیاض اشعار ان از نسل به نسل باقی مایماند ، بنده حقیر با پیگیری و تب و 

تالش موفق شدم این یادداشت ها را به همکاری محترم استاد تاج محمد خان و مال محمد از نواده گان مرحوم 

مطالعه و بعضی اصالحات در اشعار موصوف بزنم که بعد از مدت  "سرحدی" بدست بیاورم و در اوقات فراغت به

و   های طوالنی این فرصت دست داد تا به همکاری دوستانم چون جناب آقای عبدالقدیم "هوشنگ" بدخشانی

یکی از شعرا معروف و معاصر افغانستان افتخار چاپ را حاصل نمایم و خاطرات پدرانم و سلسله سالطین با 

ار غور را یک بار دیگر در دل ها زنده سازم ، سرداران غور که شعر شاعری یکی از میراث های شکوه و نام د

باقی مانده انان است ضمن شهکاری ، فتوحات و بیادگار گذاشتن آثار تاریخی ، باستانی چون منار جام ، منار 

لف زندگی تا امروز این قطب دهلی ، مسجد جامع بزرگ هرات و ده ها اثر به یاد ماندنی در دوره های مخت

اوالدهای سالطین غوری درغور، هرات ، کابلستان ، بامیان ، مشرقی   سلسله را زنده نگاه داشته است . و

، بادغیس،لوگر،غزنی،قندهار،فاریاب ،و هندوستان همیشه بر خود میبالند و افتخار دارند که منسوب به 

سلسله این سالطین نام دار و حکومت های شان سلسله ملک شنسب هستند و مهم تر از همه اینکه در 

از شرق مدیترانه تا غرب هندوستان در زیر سایه دین مقدس اسالم و در چوکات مقررات اسالمی آثار دینی و 

مذهبی زیاد به جا گذاشته اند ،همان طوری که در باال ذکر کردم شعر و شاعری میراث این سلسله است، 

ن چون استاد محمد سعید "مشعل"، جناب اقای پروانه در ولسوالی تیوره ،میر میتوان از شعرا و نویسنده گا

جالل الدین و مال محمد نیاز از میرهای غوک در ولسوالی شهرک که دسترسی خوب به شعر و شاعری داشته 

ز اند و از نواده گان سلسله شهاب الدین غوری بوده اند یاد اوری نماییم. میخواهم به یک قطعه شعری که ا

زمانی که از فوت برادرش آگاه شد و با جمع اوری لشکر قصد عزیمت  سروده های سلطان عالوالدین حسین 

 777به غزنی نمود منضومه را برای وی نوشت خواستم در اول این کتاب یادی کرده باشم از خاطرات ان ایام که

 سال قبل سروده شده زنده نمایم.

  

 بنام خداوند گردان سپهر 

 مشعل ماه و مهر فروزنده 

 به عرض مقدس به بیت الحرام 

 به مهد محمد علیه سالم 

 به غور بلند وحصار بلند 

 که از چرخ گردون نبیند گزند

 سپس بر تو الی پادشاه گزین 

 شهنشاه غزنه شه راستین 

 نه ما و تو فرزند یک رعیتیم 

 همایون همامان یک دولتیم 

 دو سروریم از یک چمن خواسته

 یک رنگ پیراستهدوباغیم ز

 دو آهو چمیده به یک مرغزار



 چمن پرور فیض یک نو بهار

 دریغ آمدم برتو شاه جوان 

 که برکین خود خود به بستی میان 

 ببازی به پیکار شیر آمدی

 به خون دلیران دلیر آمدی

 بدان شهر سوزد دل روزگار

 که بر مهد شیران نماید شکار

 ترا تخت محمود مغرور کرد

 ی دور کردزآیین مردانگ

 نترسیدی از فرو نیروی من 

 ز مردان فوالد بازوی من 

 بکشتی دو شاه جوان مرا

 مهین بازوان مهربان مرا

 دریغیت نیازید باالی شان

 از آن بر ز بازی زیبای شان 

 شه باک دل خسرو هوشمند

 پناهندگان را نگیرد به بند

 پناهده کشتن در آیین نبود 

 در آیین شاهان پیشین نبود

 ان گر ترا داد شهنشاهی جه

 مرا نیز داده فرو فرهی 

 سپهر برین داده یکسان شکوه 

 به فیروزه کاخ به فیروزه کوه 

 تو گر مردی ای شاه دشمن شکن 

 به شمشیر خود پشت دشمن شکن 

 زبیگانه گان ملک پیشین ستان 

 خراچ از شه روم و ازچین ستان 

 ترا چرخ ،پیالن انبوه داد 

 کوه داد  شکوه مرا تکیه بر

 زکهسار من کمترین بازها

 زگردون شود بر به پروازها

 غزاالن من کار شیری کنند

 به شیران جنگی دلیر کنند 

 کنون ای شهنشاه آگاه باش 

 سپاه مرا چشم براه باش 

 چه آهنگ خون بردار کنم 

 سرا پای غزنه به خون تر کنم 



 در آتش کنم ملک محمود را 

  بشویم به خون تخت مسعود را

 به غزنه نمانم ز کاخ بلند 

 نه آن پرچم آسمانی پرند

 شبستان فیروزه گلگون کنم 

 بناهای برجسته واژگون کنم

قابل یاد آوری میدانم که تواریخ کهن و مورخین مشهور افغانستان به کرات از سلسله غوری ها یاد کرده اند  

و من امیدوارم که با زنده نگاه داشتن تاریخ دالور  وهر تاریخ را که ورق بزنی به افتخارات غوری ها بر میخورید

مردان غور در این سلسله نام دار و واالتبار بازمانده گان این خاندان هر کدام به نوبه خویش در تداوم راه پدران 

و ارزشمندی های فرهنگی آنان بکوشند و چه خوب است به قول میر عبیدهللا سرحدی شاعر این کتاب که 

 گفته بود.

  

 سرحدی هر چند و که پنهان کنی 

 عاقبت این کار صـــــــدا میکـــــند

به جا خواهد بود آثار این سلسله جمع آوری و نسل امروز به تمدن غوری ها آشنایی پیدا نموده و برداشت  

 های خود را بیان نمایند.

یک صفحه گنجانیده ام که بعد از  بنده از البالی تواریخ شجره سلسله باشکوه و سرداران واالتبار غور را به

مقدمه مرور آن را فراموش ننمایند از خداوند منان شکر گذارم که این توفیق را به من داد تا آثار سرحدی را جمع 

بندی نمایم وبه صورت یک کتاب که مطالعه آن خالی از ثواب و مفاد نیست به همه شیفتگان آن مرحوم و 

 هموطنان عزیز تقدیم نمایم.

 ا احترامب

 نثاراحمد حبیبی غوری 

  

 دریای رحمت 

 یـــــا الهی مست مجنــــــون محبت کــــــن مرا  

 وارهان از کثـــــرت و مشغول وحدت کن مرا

 می کنــــد عقلـم بــــرای هوشیــــــاری آزمون 

 از شراب شوق خود جـــــــامی عنایت کن مرا

 قان را در ازل زان می شوقی که دادی عـــــاش

 جـرعه یی از شرب ایشـان هم کرامت کن مرا

 زار و حیران در بیــــــــابان غمت سرگشته ام 

 فضـــل کن یارب به لطف خود هدایت کن مرا

 "سرحدی " ام از دِر لطف تو دور افتـــــاده ام

 تشنه ام سیراب کن از دریـــــــــای رحمت مرا 



  

  

 فرش خضرا 

  

 وروز خندیده گل به صحـــــراعیدست فصل ن

 گلگشت کــــرد دلبـــــــــر برشــــاهد ان رعنا

 طـــــرف چمن معطر،اطـــــــراف باغ رنگین 

 بلبل ز شوق هر یک مخمور و مست و شیـــدا

 یک گوشه چشم نرگس در خـواب ناز تا صبح 

 در یک طـــــــرف ُگل می خندید بی محـــــابا

 موزون دل دار تا قیــــــامت قمری ســـــــــرو 

 در صحن بـــــاغ وسبزه گسترده فرش خضرا

 غنچه به نـاز در بــــــاغ بنشسته شـــاد و خرم 

 دارد دو چشم حیــران ، در حسن تو تمــــــاشا

 می ریــــــزد از دو چشمم سیــــــالب آب دیده 

 از حســــــرت جمــــــــــالش مـــــانند آب دریا

 "ســـــرحدی " چو محوی بهر نگاه رویش شد 

 خاک راه افشــــان بی طـــــــاقت و شکیبا  در

  

  

 شام هجران 

  

 گـــــرفته آتش غم جــــــــان مــــــا را 

 که سوزد ظــــــاهر وپنهـان مــــــا را 

 چه سازم شــــــــــام هجران کرد تیره 

 ــا را غبـــــــــــــار غم دل ویران مــــ

 صبــا گر بگذری سوی گلستـــــــــان 

 بگو آن نو گــــــل خندان مــــــــــا را 

 مکن چشمت سیاه از سرمه نــــــــــاز

 مزن بر هم سرو سـامان مــــــــــا را

 که دل در حلقـــــۀ زلفت ببنـــــــــــدم 

 دوا کن درد بی درمـــــــان مـــــــا را 

 ــۀ گل را پریشــــــان مکن مرغولـــــ

 که بی شک می بری ایمـان مــــــا را 

 نگارم آمد و خنــدیده بگـــــــــــــذشت 



 دوا بخشیــــــــد درد جــــــــان مــا را

 دل این "سرحدی " کن فــرش رویش 

 لطــــــافت کن دمی مهمــــان مــــا را

  

 فیض صبحدم 

  

 ی رسد این نـــدا نــداهر سحـــرم زالمکـــــــان م

 درگۀ لطف بسته نیست ؛ طـــــالب من بیـــا بیــــا

 قادر لم یــــــــــزل منم ، صــــــانع بی بــــدل منم 

 دولت بی خــــــلل منم ، نیست مـــــــــرا فنــا فنــا

 غره مشوبه ملک و تن ، تکیه مکن به مرد و زن

 ت دگر خدا خدادر دوجهـــان به غیـــــــر من نیس

 وه که زفیض صبحـــــدم خلـق نــــدارد آگهــــــی 

 دبدبۀ تجلــــــــــــی است ،دیدۀ دل گشـــــا گشــــا

 شمس و قمر،ستـــــــاره گان ،سرومیـــان بوستان

 وزپی عمر صبح دان کرد قیـــام جـــــا به جــــــا

 ان گنه رفتن دیروخـــــــــانقه نیست به عـــاشقــــــ

 ماه شب چهــــــــارده بـــر در او گـــــــدا گــــــدا

 از قلوبـــــــات شوق یــــــــار و ز دم تیغ انتظــار 

 عضو ز عضو "سرحدی" گشته ز هم جــدا جــدا

  

 خندۀ گل

  

 سحر از آب می شستم دهــــــــــــان را 

 که گیرم نام یـــــــار مهربـــــــــــان را 

 انده جـــــــــام جم ، تخت سلیمــــــان نم

 که میلی می رود این داستــــــــــان را 

 نصیحت می کند جـــــــــــام می سرخ

 بقایی نیست اسبــــــاب جهـــــــــان را 

 به وقت خنـــــــــــدۀ گل می شنیــــــدم 

 که می بخشید عمــــــر جــــــاودان را 

 عشق می کوش همیشه "سرحدی" بــا

 اگر خواهی نشــــــــــــاط این و آن را 

  

  



 تماشای گل

  

 بیا جانا، بیا مهمـــــــــــانم امشب 

 زمانی رحم کن بر جــــانم امشب

 که جان را می برد از شوق دیدار

 برون از حد شده ارمـــــانم امشب 

 منار ای دل که آمد فصـــل نوروز

 امشب  سمن می روید از بوستـــانم

 تماشــــــــای گل و افغـــــــان بلبل 

 یقین شد "سـرحدی" درمانم امشب 

  

 غم انتظار سرخ

  

 فصل گل است و غنچه ها شد به فراق یار سرخ 

 گشته قبای سرو سبز،چهرۀ شاد نـــــــــــار سرخ 

 رفته به صد غم و الم دل شده گان به کــــــوه غم 

 ار ســـــــــرخ هست شهید عشق را سنگ سر مز

 زاهد خود نما ببین جانب یـــــــــــــار نــــــازنین 

 گشته زخون عاشقان گونۀ دست یــــــــــار سرخ 

 "سرحدی " از غم و ستم گشته غـــریب در به در 

 اشک دو دیــــده می رود از غم انتظار ســــــرخ

  

  

 طبیب آزار

  

 مۀ من روی زیبــــــا می شناسد

 میخواری که مینا می شناسدچو 

 اگـــر با صد پری آیـی به مجلس 

 ترا با یک تماشـــــــا می شنـاسد

 ترا چشم محبت میتــــــــوان دید 

 که یوسف را زلیخا می شنـــاسد

 میـان جمله خوبان دو عـــــــــالم 

 تـــــرا تنها عبیـــدا می شنــــاسد

 دوا کـن "سرحدی" زا گاه گاهی 

 آزار و سودا می شنــــاسدطبیب 



  

 دامن صبح

  

 دلبر من عشوه بنــــــــــا می کند 

 ناز جدا، غمزه جـــــــــدا می کند 

 بهر گرفتــــــــــــاری مــرغ دلـم 

 زلف سیـه دام بال می کنـــــــــــد

 چشم سیاهش برد افسون گـــــری 

 هر طرفی فتنه به پــــــا می کــند

 ل من دست و پــا سرخ به خون د

 باعث خود رنگ حنا می کنــــــد 

 دامن صبح خنده گــــــل در چمن 

 قامت خود غنچه نمـــــــا می کند

 از لب پر خنده خود بوســـــه یی 

 شفقتم از بهر خدا می کنــــــــــد

 گر چه مرا ناظــــر مجلس هزار

 گوشه ابرو سوی مــــــا می کنـد

 سالـــه را  درد دل عـــــاشق صد

 دادن یک بوســــــــه دوا می کند 

 "سرحدی" هرچند که پنهان کنی 

 عاقبت این کـــــــار صدا می کند

  

 غنچهء خنده

  

 ز زلفت تا گذر باد صبــــا کرد

 جگرها پر شرر باد صبــا کرد

 زخوبی جمـــــــــــــال نازنینت 

 دو عالم را خبر باد صبا کـــرد

 سرمست بودنددر اول عاشقان 

 در آخر مست تر باد صبـا کرد

 به غنچۀ خندۀ مستـــانه آموخت 

 دهانش پر زدر باد صبــــا کرد

 نیی خالی پی قـــــــــدر بهاران

 درونش پرشکـــر باد صبا کرد 

 وجود سرحـــــدی را از جدایی 



 زغم زیرو زبر بــــاد صبا کرد

  

 در بزم قدم نوشان

  

 ــــــده ایـــــــام بهــــــار آمدای بلبل شوریــــــ

 برخیر تماشـــــــا کن، ُگل بر سرخـــــــار آمد

 از سینۀ پر آتش امـــــــــــروز نـــــــوا برکش 

 نسرین و گالبـــــــی را سوسن به کنـــــار آمد 

 بیمار محبت را زین مـــــــژده بشـــــــارت ده 

 به کنــــــار آمدامـــــــروز میمیرم ازغم،دلبر 

 در بزم قدح نوشان ، در مجلس مــــــدهوشان

 با چهرۀ چون آتش ،بــــــا خشک خمـــار آمد

 گو شمع میــــــار امشب در محفل عــاشق ها

 در مجلس مشتـــــــاقان شمع شب تــــــار آمد

 ای مرغ دل زاهد پـــــــرواز مکـــــــن امشب 

 ز بهر شکــــــار آمدبین شوخ جفـــــــا پیشه ا

 چون"سرحدی" ای دلدار هر چشم که بندد یار 

 از حسرت آن رخسار چون ابـــــــر بهار آمد

  

 غزال چشم

  

 بیا ای عـــــــــــــــــاشق روی محمد 

 قدم از صـــــــــــــدق ده سوی محمد 

 بنه رخسار در خـــــــــــــــاک مدینه 

 ــــــوی محمد که می آید از آن بــــــــ

 معطر می کند فردوس اعلــــــــــــی 

 شمیم جعـــــــد گیســــــــــــوی محمد 

 شفاعت می نماید عـــــــــــاصیان را 

 به محشرتـــــــــــــاریک موی محمد 

 از آن دارد هالل عید قـــــــــــــدری 

 که باشد همچو ابــــــــــــــروی محمد 

 د شیـــــــــر دل راشکار خود کند ص

 غزال چشم جــــــــــــــــــادوی محمد 

 به بُستـــــان رو سوی گل ها نظر کن 

 که دارد هر کجــــــــــــــا بوی محمد 



 اگر زاهد چـــــــــو من درخواب بیند

 همان رخســـــــــــــــار نیکوی محمد 

 شود چون"سرحدی"ازجـان و از دل 

 ــــــان هندوی محمدسگ سگبـــــــــــ

  

 با قامت ناز

  

  

 در باغ چو مـــــــــاه من درآید

 با قامت نــــــــــــــاز پرور آید 

 شمشـــــــاد صنوبر از خجالت 

 یک بــــــــار زبیخ و بن بر آید 

 از هر مژه اش به سینه کـاری 

 با تیر و سنان و خنجـــــــر آید

 درسینۀ هر که خـــورده تیرش 

 مرهم نشود که دیــــــــــگر آید

 هر کس که کنــــد هوای کویش 

 بـــــــــاید که چو آب از سر آید 

 آید چو به جلــــــوه شمع رویش 

 پروانه مثال دیـــــــــــــگر آمـد

 رسمیست که در بساط آنجـــــا

 "سرحدی" چو خون جـگر آید

  

  

 داغ غالمی

  

  

 ـاشد سروی چو تو در چمن نبــــ

 لعلی چو تو در یمن نبـــــــــاشد 

 چون زنگ و جمــــــال نازنینت 

 هم الله و نسترن نبــــــــــــــاشد 

 شمس و قمر ازچه روشنــان اند 

 چون عارض ماه من نبـــــــاشد 

 تا داغ غالمی تو آنجـــــــــــــــا 

 درچهر مرد و زن نبـــــــــــاشد 

 ــــــــــــا جان های جهانیان دنیـ



 بی یاد تو در کفن نبــــــــــــاشد 

 فردا تن "سرحـــــدی " بسوزند

 گر شمع در انجمن نبــــــــــاشد

  

 ای عقل پر اندیشه

  

 آن یوسف گم گشته ، این است که بـــــاز آید 

 صد مژده ترا ای دل ، کــــان محرم راز آید

 دیشه ای عقل پــــــــراندیشه ، در دل مکن ان

 کان شوخ جفا پیشه، بـا لشکر نـــــــــــاز اید 

 مجلس مشتاقان،در خـــــــــاطر عشاقش   در

 با چهرۀ چون آتش، بـــــــــــا زلف دراز آید

 عشق است که حسن او، هر شکل شود ظاهر 

 گه شور دل عــــــــــاشق ، گه پرده نواز آید

 دگه لیلی و گه مجنون، گه شیرین و گه فرها

 گه وامق و گه عذرا، گه شکل ایـــــــــاز آید

 هر چند کند عاقل، بــــــــــــا او نشود واصل 

 کان دلبر جان و دل ،دیــــــــــــوانه نواز آید

 این"سرحدی" بیچاره ، جان و دل صــد پاره 

 از بهر چو تو شاهی ،امشب به نیــــــــاز آید

  

  

 بوی عشق

  

 ـــــــاد صبا می آید سحر از سوی چمن بــ

 وزدَم باد صبـــــــــــا بوی وفــــــا می آید

 شکرکان سرو خرامان به چمن آمـده است 

 که زمرغان چمن نیک نــــــــــــوا می آید 

 هر طرف صومعه و خـانقه و طوف مزار

 خضر آنجا به گذر باِد صبــــــــــــا می آید 

 یعت تیمور شاه عالم ملک پـــــــــــــاک طب

 که زقبرش همه دَم بوی خــــــــــدا می آید 

 آه عاشق ز دل عشق چنـــــــان شعله نمود 

 بوی عشق از نفس شاه و گــــــــدا می آید

 گر در این عهـــد به اندوه وعلم صبر کنی 



 "سرحدی" درد تـــــــــرا زود دوا می آید 

  

  

 جور فلک

  

  

 بال بــــــــــــــاشد  کسی که از تو برنجد به صد

 به تیغ جور فلک گردنش جـــــــــــــــــــدا باشد 

 زمانه در پی آزار دردمنــــــــــــــــــــدان است 

 کرشمه کن که دوصــــــــــــــد درد را دوا باشد 

 صباح جمعه برون شو نقـــــــــــــــاب را بردار

 ـــا باشد که روز خوشدلی و عیش عهد مــــــــــ

 در این دیار اگر بگذرد چو بـــــــــــــــــاد صبا 

 ببین که موضع و معلوم و بی نـــــــــــــوا باشد 

 مپوش چهِر خود از "سرحدی " که بیگانه ست 

 که با سگان تو عمریست آشنــــــــــــــــــــا باشد

  

  

 عاشق عیار

  

 ببر باد صبا بر یار کـــــــــــاغذ

 آن عاشق ، به آن عیار،کاغذ به

 بگو درد دِل حـــــــــــال خرابم 

 که گوید جمله را یکبــــار کاغذ

 بیان درد و ایام جــــــــــــــدایی 

 کند شرح دل بیمار کــــــــــاغذ

 میان عاشق و معشوق پنهـــــان 

 برد مردم به هر گفتار کـــــاغذ

  

  

 مشک آشفته

  

 ان ابـــــــــــــرارخرامان می رود سلط

 نسیمی می نماید شاه بختیـــــــــــــــــار 

 مثال حــــــــــــــــــور سنبل تاب گیسو



 پریشان کرده هر جانب به رخســـــــار 

 دل و دین می ربود از شیخ و از شاب 

 به یک ناز و نگه چشمان خمـــــــــــار 

 دو زیبا لب و آن سیب زنخـــــــــــدان 

 به هر یک آن دوای درد بیمــــــــــــار 

 نهان گشته رخش در پــــــــــردۀ زلف 

 مثال آب حیوان در شب تــــــــــــــــار 

 از آن گیسو به قیمت تـــــــــــار مویی

 بود از مشک تر خروار خــــــــــروار 

 زچین کـــــــــــــــــاکل زلف قشنــگش

 ــــا بویی به بازاربیارد گر صبــــــــــــ

 به مشک آشفتــــــــــــه گشته اهل عالم 

 نماید بهر یوسف یک خـــــــــــــــریدار 

 بکشت آۀ نهـــــــــــانش "سرحدی " را 

 فنا اندر غمش در کنـــــــــــــــــج دیوار

  

 یک خنده 

  

 ای زهره جبین ماه رخســــــار 

 راز چهره نقاب نـــــــــاز بردا

 ذرات جهان تمــــــام یک یک 

 هستند درآرزوی دیــــــــــــدار 

 از بهر نظـــــــــــــارۀ شب تو 

 هر چشم کـــــواکب است بیدار 

 محنت زده گـــــــــاِن آرزویت 

 باشند به آتشی گرفتــــــــــــــار 

 در خنده کشد دهان نـــــــازک 

 تا خنده شود دوای بیمــــــــــار

 ک خنده از آن لبان شیــــرین ی

 ارزد به شکرهزار خــــــروار

 شد "سرحدی" بستۀ دو زلفت

 رحم آر به آن شۀ گرفتــــــــار

  

 در عرصهء محشر



  

 ای در چمن پــــــــاک رخت الله احمر

 در خیـــــــل شرر آمده ای از همه بهتر 

 تصویر دهان و قد و چشم تو به تحقیق 

 نویسنـــــــــــد به دفتر میم و الف و دال

 یاد تو بود مونِس تنهایی عــــــــــــاشق

 در دار جهــان، بین لحد،عرصۀ محشر

 در چیـــــن سر زلف تو ِسریست نهفته

 نسبت نتــــوان کرد به سنبل نه به عنبر 

 شد"سرحدی"درعشق تو مشهورمحبت 

 بر روی دو نعلیِن تو در عرصۀ محشر

  

 بر لوح جبین

  

 روی تو آفتاب دیــــــــــدار  ای

 زلف تو سیاهی شب تـــــــــار

 چشم تو فریب عقل عــــــــاقل 

 مژگان تو ناوک جفا کـــــــــار 

 بر لوح جبین تو زعنبـــــــــــر 

 سربرسر هم خطی چو پــرگار 

 آن خال سیه به طرف عارض

 زاغیست گرفته جا به گلــــزار

 شرافت  رخسار نمــــــــا که از

 یوسف شودش به جــان گرفتار

 گر "سرحدی" آن همــــال بیند

 دیوانه شود به گرد دیــــــــــدار

  

 آتش عشق 

  

 خرابش دل کند مژگان خون ریــــــز

 به سنگ سرمه هر دم می کند تیــــز

 طبیب از فتنــــــــــــــۀ چشِم سیاهش 

 به طعنه زاهـــــــــدان را گفته پرهیز 

 غیر خــــــــــــــانۀ دل تخم غم را  به



 نمی کارند اندر باغ فالیـــــــــــــــــز

 به هر جــــــایی که رفته آتش عشـق 

 شود غم های عــــــــــالم جمله ناچیز

 بخواه ای "سرحدی" درمــان دردت

 زمجلس های پاکــــــــــان سحر خیز

  

 فصل گل 

  

 ـــدان امروز با رقیبان منشین ای گل خنـــ

 تا به دامان نرسد چاک گریبـــــان امروز

 خال در چهر مزن در نظر بی بصـــران 

 عاشقان تا نروند داغ تو بر جان امـــروز

 فصل گل خنده زنان جانب بستان بخــرام 

 عشق بازان به رهت، دیدۀ گریان امــروز 

 برقع از رخ بگشا، بزم چمن رنگیـــن کن 

 ره غزلخوان امـــــــــروز تا شود بلبل بیچا

 "سرحدی"را بطلب جانب خود بعد وفـات 

 تا که آباد شود این دل ویـــــــــران امروز 

  

 تاجِ قیصر

  

 ز قتل ما چه داری برســر امروز 

 خرامان میروی ای دلبـــر امروز 

 زبهر کشتن عــــــاشق دوچشمت 

 به کف دارد سنان و خنجر امروز 

 ان بنشین که دل را به بزم عاشقـــ

 برد از روی تو صد زیور امروز 

 اگر پا در رکـــــــــابی دارد آری 

 شود پامال تــــــــاج قیصر امروز 

 همه شاهان عالـــــــــم از خجالت 

 فرو آینـــــــــد از تخت زر امروز 

 شوند خــــــــــــاک ره سم سمندی 

 که باشد به زتــــاج و افسر امروز 

  

 ای بی مروت !



  

 خود بترس  ای دال بد کــــــــــرده ای از کرده های

 صد جفا با خویش کردی از جفـــــــــای خود بترس 

 روز اول وعده کردی عقد خــــــــــــــدمت بسته ای 

 جهد کن در بنده گی از وعده هـــــــــای خود بترس 

 طمع  بی وفایی میکنی لطف و کـــــــــــــــرم داری

 خدای خود بتـــــــرس   ای خداناترس آخــــــــــر از

 دست و پایت روز و شب ، راه مخــــــالف می رود

 دشمن است این دست وپا ازدست و پای خود بترس 

 "سرحدی " عمریست استی پیـــــــــــرو نفس وهوا

 بازگرد ای بی مروت ، از هوای خود بتــــــــــرس

  

  

 انیس جان!

  

 حاال غم یار مهربــــــــان بس 

 دردوام او انیس جــــــــان بس 

 سرواست مراد جــــــان قمری 

 این نعمتم از جهانیــــــــان بس

 آن چشم سیــاه مست و شوخت 

 بر دولت حسن پاسبــــــان بس 

 دیگر چه کنم غم جهـــــــان را 

 درد تو به مغز استخــــوان بس 

 ن است غم در دل"سرحدی"نها

 این گنج زمرِد نهــــــــــان بس

  

  

 طالب دنیا

  

 تــــــا توانی طالب دنیــــــــا مباش 

 بی خبر از یار و بی پــــروا مباش 

 چون ترا امروز باشــد مهر دوست 

 در غم اندیشه فـــــــــردا مبــــــاش 

 گرکند غم های دنیــــــــا زیر و رو 

 ها مباش همچو سنگ انـدر پی غم 



 آب بــــــاران سوی پستی می رود

 آب رحمت خـــــواه، پی باال مباش

 گنـــــــج در ویـرانۀ مخفـــــی برد

 چون عمارت سرکش و باال مباش

 مجلسی کانجا نباشد گفتـــــــــگوی 

 پند من بشنو، دمی آنجـــــــا مباشد 

 ماه گلرخسار نادان میخـــــــــــرد

 " دانــــــا مباشتا توانی "سرحدی

  

 درد عشق !

  

 با خالیق گرنمایی جلوۀ رخســـــــــار خویش 

 خلق را مجنون کنی از پرتو انـــــوار خویش 

 ماه و خورشید شب و روز چشم و نورعالمند 

 رانکه دادی هر یکی را نور، از انوار خویش 

 جملۀ عالم به جــــان و دل خــــــــریدار تواند

 خری صد بنده در بازارخویش  در نگاهی می

 بر سر بالین من یک شب بیــــــــــا تا بنگری 

 اضطراب درد عشق ونـــــــــالۀ بیمار خویش 

 "سرحدی"دوراز توان و قدرتت گردیده است 

 عاجز و بیچـــاره و بیمــار ، اندر کار خویش 

  

 شب عید

  

 شب عید است و رخسار چوماهش 

 یـــــاهش برآمد چون مه از زلف س

 سرچنـــــــدین قلنـــــدر از شرافت 

 چو کوه افتاده اندر خـــاک راهش 

 خــــــاکستر نشیند  شب شاهان به

 به عمری از برای یک نگــــاهش 

 ز شوق او چنــــــــان نالیــده بلبل 

 که پر شد بوستـان از درد و آهش 

 صف مژگان خدنگ آبــــدار است 

 نگـــــــاهش  حذر کن زاهد از تیر



 برد در وقت طاعت قبلۀ جـــــــان 

 پی جان قبلۀ طــــــــــرف کالهش 

 به عالم زنده دارد "سرحــدی" را 

 امید لطف های گـــاه گـــــــــاهش 

  

 نیلوفر آتش 

  

 به جز رخسارۀ آن دلبــــــر آتش 

 نمی دانم به عالم دیـــــــگر آتش 

 ـالشبه دریا گرفتند عکس جمــــ

 شود در تاب او نیلــــــــوفر آتش 

 کبوتر گر نشیند طرف بــــــامش 

 کبوتر را شود بــــــال و پر آتش 

 به مجلس ماه من منبر نشین شد

 به عالم عاشقان رامنبـــــــر آتش 

 شبی درخواب در بالینــــــــم آمد

 فتار در دیــــــده و در بستر آتش 

 افتاداز این یک شعله برجان من 

 مرا پا و ســــــرآتش   که میسوزد

 زدنیا "سرحدی" درد و غمش را 

 زمـــــــانی میبرد در محشر آتش 

  

 عاشق زار

  

 مـاه مــــرا چو من بسی عـــــــاشق زار بــــــاشدش

 هر نفسی به هر یکی قـــــــول وقــــــــــرار باشدش

 مــــوی او هر که بدیده روی او کـــــــاسته همچــــو 

 پیش سگـــــــان کـــــــوی او بیــــــدل و یار باشدش

 طـــــــــالب او موحد است از همه غم مجـــرد است 

 عاشق روی او صد است بلــــــــــــکه هزار باشدش

 بسکه نیکوست روی او روی و دل است و بــوی او 

 جلوه موی و روی او لیل و نهـــــــــــار بــــــاشدش

 "سرحدی"این دو چشم مست هرکه بدیده گشته پست 

 گشته خــــــراب و می پرست مست و خمار باشدش

  



  

 چشم مست

  

 گر جلــــــــــــوه کند مه جبینش 

 چون خلد بـــــرین شود زمینـش

 خورشیـــــد حقیقت است رویش 

 شمس و قمر است خوشه چینش 

 دام دل صد هـــــــــزار بیـــــدل 

 زلف سیــــــاه عنبـــــــرینش دو 

 آهو بــــــــره است چشم مستش

 صیــــاد نشـــــسته درکمینـــش 

 آرام کجــــــاست "سرحدی" را 

 از هجــــر جمــــــــال نازنینش

  

 جامه طالیی

  

 دلـــــــــی که از غم و سودای او بود در جوش

  هزار درد بــه وی گر رسد بود خــــــــــاموش

 نمی خرند سری را که خـــــالی از عشق است

 اگر چه جامه طالیی ست اگــر چه اطلس پوش 

 به نـــــــــزد او نشود رنج هیچ کس ضــــــایع 

 نصیحتم شنــوی در طلب به جــــان می کوش

 دمــــی که نقش خیـــــــال تو نگـــــذرد در دل 

 نقوش فتـــد ز عشق تو در دل مـــــــــرا هزار 

 غالم حلقه به گوش تو "سرحدی" است بگوی

 ندیم درگــــــــه، شاه و غالم حلقه به گـــــوش

  

 باغِ دل

  

 بر درت بنده ایم از اخـــــالص 

 به غمت زنده ایم از اخــــالص 

 نقش نـــــام ترا به صفحـــۀ دل 

 نقش زر کـــرده ایم از اخالص 

 ای که در بــــاغ دل نهال غمت 

 ه لحــــــد برده ایم از اخالصب



 نظـــری کن که درد و داغ ترا 

 دایما شانده ایم از اخـــــــالص 

 "سرحدی" نـــام قل هو هللا را 

 هرسحرخوانده ایم ازاخــالص

  

 شب معراج

  

 به جهان آمــــــدنم برد جمـــــــال تو غرض

 وز همه عیش جهــــان فکر وخیال توغرض 

 ـــــوج ملک کـــــالبــــــد آدم را سجــــدۀ فــــ

 بود در راه حقیقت خط و خــــــال تو غرض 

 به عبادت همه را یــــــــافتن بـــــــاغ بهشت 

 و زهمه نعمت او هست وصـــــال تو غرض 

 شب معراج ترا خواندن و بردن سوی عرش

 بود در عرش برین گــــرد نهـــال تو غرض 

 ـاشـــای گلستان جهان "سرحدی" را به تمــــ

 هست از دیـــدۀ گل حسن و کمال تو غرض

  

 پامال جفا

  

 شد سبز به روی یار مـــــا خط

 چون سبزه به آب خوشنمـا خط

 وزمشک سیـــاه و ملک قدرت 

 بنوشته به صفحــــــۀ سیـه خط

 او سیـــاه پوش   شد کعبـۀ حسن

 شد زینت خــــــــانۀ خـــدا خط

 ل جفای خویشتن کردپــــامــــا

 صد خون شهید کــــــربال خط 

 چون جلـــــوۀ دلبری کند حسن

 دل میبــــــرد از شه وگـدا خط

 زلف وخط وخال وچشم وابرو

 باشد زتمــــام دلــــــــــربا خط

 درد دل زار "سرحـــــدی" را 

 صد شکر خدا که شـد دوا خط

  



 غنچهء گل 

  

 ــاظترا چون شهد شیرین است الفـ

 دوای جان غمگین است الفـــــــاظ

 لبت بـــــــاشد مـثــال غنچه گـــــل 

 چو مروارید سنگین است الفــــاظ

 وزان لب حرف گر قیمت نمـــایی

 بهای چین و ماچین است الفـــــاظ

 تکلم کن طلب کن "سرحـــدی" را 

 که همچون دین و آیین است الفاظ

  

 دل خراب

  

 خوشم درشب تار همچو شمع بس که به گریه سر

 بی تو تمــــــــام شب کنم گریه و زار همچو شمع 

 سوز دل خـــــــــراب من در دِل عالمـــــی گرفت 

 می کنم ای به سوز دل دار و ندار همچـــــو شمع 

 هرکه به دام غم فتــــــاد شــــــــاد نگردد از مراد

 و شمع است ، کــــــار او از غم یار همچ  سوختن

 می رود از دو دیده ام شـــام و سحر چو خون دل 

 ام پـــــــــای مزار همچو شمع   بی تو زغم گرفته

 عاشق یار"سرحدی" بوده زجــــــان و دل همیش 

 از دل زاِر او رود صبــــــــر و قرار همچو شمع 

  

  

 آتش غم 

  

 می رود خوناب دل از چشم گریانم چو شمع 

 شقت ابر نیســــــانم چو شمع در بهارستان ع

 آمدی،بنمودیم روی و ربودی صبــــــــر دل 

 از فراق روی تو گریـان و سوزانم چو شمع 

 آتشی افـــــــروختی وصبـــــــر فرمودی مرا 

 در میــان آتش غم زار و حیــــرانم چو شمع 

 رحم آری گر بدانی ای طبیب مهربـــــــــان 

 شام هجرانم چو شمع گریه های زار من در 



 "سرحدی" از نازکیهایی که دارد کار عشق 

 کم شد اندر مجلسش این آه و افغانم چو شمع 

  

 زلف سنبل

  

 فصل نوروز بشد الله و ریحــــــــان در باغ

 آمدند با دل و با آن لب خنــــــــــــدان در باغ

 نالــــــــــۀ زار عنـــــادل چمن آزار گل است 

 شام و صبا ناله و افغـــــــــان در باغمی کند 

 چشم نرگس به شکر خواب ریاحین سرخوش 

 زلف سنبل شده هر گوشه پریشـــــان در باغ 

 شده شبنم زحیـــــــــا شب عرق صفحــــۀ گل 

 می رود ماه نشـــان مست و خرامـان در باغ 

 تمــــــاشا گستر  فصل گل همچو بهشت است

 ا دل خنـدان در باغ"سرحدی" چون نروی ب

  

  

 پیمانه در باغ

  

 خرامان می رود جانانه در بــــــاغ

 نهاده مجلس شاهانه در بــــــــــــاغ

 به جمع مهوشان در صحن بستـــان 

 چو بلبل سرخوش و مستانه در باغ

 اگر عــــــــــاقل دمی آنجـــــا نشیند

 بمــــاند بی خود و دیوانه در بـــاغ

 لبــــالب ساغــــــــر دل  شده از می

 که هر دم می دهد پیمــــانه در باغ

 به وقت صبحدم بــــــــــاد بهــاری 

 زده زلفین او را شانه در بــــــــاغ

 گرفته بلبل و قمـــری به صد شوق 

 به سرو و شــاخۀ گل خانه در باغ

 برو ای "سرحـــدی" با یار بنشین 

 باغ که نبود صحبت بیگـــــانه در

  

  



  

 پیراهن عیش

  

 یار از بـــر یار شد جدا حیف

 گردید بــه دهر وبی نوا حیف 

 بیگـــــانه زیار شد به یک بار

 خود را به رقیب وآشنا حیف 

 گفتــــــــــم نفسی به او نشینم 

 این کار نشد به مدعـــا حیف 

 دامن شده چاک تا گریبــــــان 

 پیراهن عیش شد قبــــا حیف 

 ک لحظه فلک نشد به کـاممی

 شد تلخ مزاق کــــام ما حیف 

 گل ها همه غـارت خزان شد

 بلبل شده زار و بینـــوا حیف 

 از فرقت یار "سرحــدی" را

 پیدا شده درد بــــی دوا حیف

  

 جلوهء رخسار

  

 شد زینت رخســــار تو ای ماه لقــــا زلف 

 بردار رخســــارۀ خود بهر خـــــــدا زلف

 رخسار تو ارچند که از چشم نهـــان است 

 پوشیده یقین از نظر شاه و گـــــــــدا زلف

 در روی جهان عــــاشق صادق نشود کس 

 گر برنگشاید زجمــــال تو صبـــــــا زلف 

 از جلوۀ رخسار تو ای سرو خــــــــرامان 

 چون عاشق مشتاق تو شد بی سروپا زلف

  

  

 حلقهء گیسو

  

 ته در کـــــوی تو یوسف منم سرگش

 خمیده قد چو ابـــــــروی تو یوسف 



 چه سازم چون کنم یک دم فتـــــاده 

 به دام حلقهء گیســوی یــــــــوسف 

 چـــــرا روشن نگردد چشم یعقوب

 که بـــــــاد صبح دارد بوی یوسف 

 به بستان رو سوی گلهــــا نظر کن 

 نماید خویش را چون روی یوسف

 "سرحدی" از پای منشین بکوشش 

 اگر مردی روان شو سوی یوسف 

  

  

 درد عشق

  

 برد مهر تو ایمـــــــــــان خالیق

 به عالم نام تو جــــــــــان خالیق 

 به دنیا و به عقبا لطف عام است

 به درد عشق درمــــــــان خالیق 

 نبـــــاشد گــــر غِم عشقت نگیرد

 الیق غمی دیگر گــــــــریبان خــ

 بصر در قصــــه عشق تو بـاشد 

 همه تحـــــریر دیوان خــــــالیق 

 ببین حــال خراب "سرحدی" را 

 دگر حـــــــال پریشــــان خالیق 

  

  

 آشنای فراق

  

 کسی که همچو من افتـــاده در بالی فــــراق 

 شود مثـــــــال مِن زار و مبتـــال فـــــــــراق 

 جمــــــال معرفت استصالح محنت عاشق 

 به جز وصال چه باشد دگــــــــر دوای فراق 

 بسوخت هجر بتان عـــــــــــاقبت وجود مرا

 دگر به خویش نمی دانم ادعــــــــــــای فراق 

 رقیب بی خبـــــر از درد من چنین می گفت 

 که من به عین وصـــــال و توآشنــــای فراق 

 ای دوست  بگیر در شب غم دست"سرحدی"



 که هست از غم تو زرد و بی نـــــوای فراق

  

  

 شبهای فراق

  

 منــــــم ام روز در بالی فــــــراق 

 عــــــاجز و زار و بی نوای فراق 

 از یمینـــم چو بریســـار شــــــدی 

 گفتم این است ابتـــــــــــدای فراق 

 جز وصـــــــــال تو ای عزیزالقدر 

 دگــــــر دوای فراق نیست چیـزی 

 "سرحـدی" صبرکن که خالِق ترا 

 آفـــــــــریده تــــــــرا برای فـراق 

  

  

 ناز و نگاه

  

 شد زیک نازو نگـــــــاهش جـــــامه دل پاک پاک 

 گر بمیرم زار، زار از غم ترا از غم چه بـــــــاک 

 ای صبا گر بگــــــذری بر کـــوی ان نـــــامهربان 

 از صــــــدق برآن خـاک پاک   اول بنه  ی خودرو

 عطر زلفت عـــاشقان را بهتر است از بوی مشک 

 می پرستان را به است از کان زر یک چوب تاک 

 گرنباشد "سرحــــدی" را یـــــاد تو یک لحظـه یی 

 همچو مــــــاهی میشود از آتش هجــــــرت هالک

  

  

 کاله قیصر

  

 د ای در پاک در وصف تو آمـــــ

 لوالک کمــــــــــا خلقت االفالک 

 وصفت چه کنـــد چو من ضعیفی 

 این ناقص عقل و نــاقص ادراک 

 تـــــا مهر تو شـــــد زمین بثرب

 از ظلمت کفـــر شد زمین پـــاک 



 بهتر بود ا زکــــــــــاله قیــــصر

 از خـــــاک مدینه یک کف خاک 

 ــال نازنینت گردیـــــــده جمـــــــ

 خورشید زمیـن و مــــــاه افالک 

 بوبکـرو عمـر ،علی و عثمــــان 

 بودنـــد به راه عشق بی بــــــاک

 در راه تو جمله خــاک گشتنـــــد

 خواهم که به راه شـان شوم خاک 

 آن روی که هرکه دیده در خواب 

 شد در صف عاشقـــــــان چاالک 

 ببیند  گردیده "سرحـــدی "گـــــر

 پیــــــراهن عمــــر را زند چاک 

  

  

 درد دل

  

 چون کنم ای دوستــان اندر گرفتــــاری دل 

 چیست ای یــــــاران عالج درد بیماری دل 

 تاتوانی روز و شب از سوز دل زاری نمـا

 می نشینـــــد آتش نمـــــــرود از زاری دل 

 بی روی آور بر دِر اهـــــل وفــــــا گر طال

 بی وفا هرگز نمی دانـد وفــــــــــاداری دل 

 ای بی خبر از درد دل آگـاه باش   در جهان

 زانکه باشد حـاصل او آه و بیـــــــداری دل 

 "سرحدی"دل را به یـاد دوست اندرکار دار 

 سنگ استنجای شیطـان به زبیکـــــاری دل

  

  

 زلف سالسل

  

 ـــابل بیا ای شاه خوبــــــــان درمقــ

 بکن در دیده یا در سینه منــــــــزل 

 تبسم کن به ســــــان غنچۀ گـــــــل 

 برای خــــــــــــاطر زار عنـــــادل 

 غِم عشقت به جـــــــــان نـــــاتوانم 



 بهر سو می برد چــــون اب در ِگل 

 عزیزان بشنــــوید احــــــوال زارم 

 ـانۀ دلکه ظاهر می کند افســــــــــ

 به یک نظاره ان تــــرک سیه چشم 

 دل ازمن بـــــــــرده و یـــاران بیدل 

 به سوی بــــــاغ می رفته خرامــان 

 به ابــــروی کج و زلف سالســــــل 

 از آن رو"سرحدی"را از دل وجان 

 به قد و قـــــــــامت و روی تو مایل 

  

  

 مرغ نیم بسمل

  

 ز مقـــــــابل برفت آن شاه خوبـان ا

 چه چاره ای عــزیزان می رود دل 

 گلستـــــــان میشود راه از قــدومش 

 زیـــــــــادت میشود نور عنــــــادل 

 نه طاقت ، نی شکیبــایی ، نه آرام 

 عجب کاری مرا افتــــــــاده مشکل 

 چرا جان نسپرم ســاعت به ساعت 

 که جانان می رود منــزل به منزل 

 اهد حجـــــــاب از چشم بردار بیا ز

 چرا دل بستۀ چنــــــــــدین سالسل 

 بسی گردیــــده ام در کــــــل عالم 

 ندیده مثــــل اعـــــدا یک قبـــــایل 

 مکش ای ســـــاربان منـزل نگهدار 

 که جانم می رود همـــــــراه محمل 

 به هجران "سرحدی" طاقت ندارد

 یــــــم بسمل به راه مانده چو مرغ ن

  

  

 آتش افروخته

  

 جانا بیا و ساعتـــــی بنشین تو در پهلـــــوی دل 

 می باش از شب تا سحر همرازو هم زانوی دل 



 دل را نباشد روی راه سوی گــــــــــدا و پادشاه

 نام تو باشد تا ابد ای جـــــان جانـــــان روی دل 

 ی این را شبی گر بگذری در زحمت خود بنگر

 دانم که خود رحم آوری برحـــال این آهوی دل 

 شد "سرحدی" دل سوخته چــون آتشی افروخته 

 درد و غمت آموخته یعنـــی که رویت خوی دل 

  

  

 مبتال

  

 به حمد هللا که روی یار را بـــــــا مدعــــــا دیدم 

 جفا از وی طمع کردم ولــــــــی از وی وفا دیدم 

 در فـــــــــراقش مبتال بودم  دل آرامی که عمری

 به کام دل جمال او دراین محنت ســـــــــرا دیدم 

 پری رویان به سیرگل چوحوران درریاض خلد

 مریدانش به راه حق تمـــــــــــام پارســـــــا دیدم 

 به راه خسرو خوبان فتــــــــــاده جمع مهجوران 

  مثال "سرحدی" هــر یک غریب و بی نوا دیدم

  

  

 صورت دیدار

  

 به غفلت بگذران ای دل که ره دشوارمی بینم 

 سما وارض و مافیها همه درکـــــــار می بینم 

 تمام مومن و کافر زمانی طـــــــالب روی اند

 اگر من شیخ می بینم ، اگر زنـــــــار می بینم 

 یکی را طالب وصـل ویکی را طـــــالب دیدار

 استغفــــــــار می بینم یک از عاصیان با توبه 

 چه نیکو گفت آن عارف که از اسرار آگه بود

 به عالم هر چه می بینم جمـــال یـــار می بینم 

 درون دل نـــــــــدانـم کیست فقط هللا می گوید

 که بیکام وزبــــان او را به این گفتار می بینم 

 چرا حیران نبـاشد"سرحدی" برصورت دیدار

 ۀ خورشید بر دیوار می بینمکه عکس جلـــــو

  



  

 حلقهء دانش

  

 دگرگون می کند نور جنونـــــم 

 تالطم می نماید موج خونــــــم

 پیاپی میرسد پیغام منصــــــــور 

 که مستی برد از دریا برونــــم 

 درون گردیده سرشار ازانالحق

 دراین بی طاقتی زار و زبونـم 

 چو منصور آوردندم برســردار

 رون شود حــــــال درونم اگر ب

 مکن عیب من دیوانــــــه زاهد

 که من از حلقۀ دانش بــــرونم 

 دراین حالت نباشد اختیـــــارم 

 تو ای زاهد نپنداری که چـونم 

 نباشد "سرحدی" را خون امید 

 همی دانم نمی دانم که چونـــم 

  

  

 ناِز مستان

  

 به درد عشق درمــــــانی ندیدم 

 عشق پایـــــــــانی ندیدم  به راه

 سرم شد صرف راه نــازمستان 

 زایشان هیچ احســـــــانی ندیدم 

 به هرجا از جفــــــا وجور آنها 

 سالمت من گریبانی ندیــــــــدم 

 سحر رفتم به کوی می فروشان 

 نشان از دین و ایمــــــانی ندیدم 

 بیا مرغ چمن هم درس من باش 

 ــــانی ندیدم کزین خوشتر گلستــ

 بنا گه "سرحدی "را زنده گردان 

 که بهتر از تو خوشخوانی ندیدم 

  

  



 خوبان جهان

  

 دیرست که ما عاشق آن ترک خطاییم 

 آشفتۀ آن دلبـــــــر بی مهرو وفــــاییم 

 مجنون سراسیمه و مفتـــون هــــواییم 

 چون باد صبا در طلبش بی سـروپاییم 

 ه خـــــــــانه نشیندگویند که لیلی به سی

 هر شام و صبا بر در آن خـــانه گداییم 

 ای سرور خوبان جهـــــان مقصد عالم 

 پیش آی که ما عاشِق بی برگ و نواییم 

 شکوه نکند "سرحدی" از خارو بالیش 

 هرچند به گیســـــــوی تو در دام بالییم

  

  

 جمال ماهتاب

  

 ـــــان چون کنم دردها دارم ولـــــی با درد پنهــــ

 سینه صد چاک دارم ای عــزیـــــــزان چون کنم 

 یک طرف سودای وصل ویک طرف هجران یار

 با دو درد بی دوا ای همنشینـــــــان چون کنــــــم 

 شمع رخسارش شده در شــــــــــام هجران ناپدید

 دل خراب و سینه پردرد ای رفیقــــــان چون کنم 

 واست ازدرد دلــــــــم ای دوستان یــــــــار بی پر

 چون کنـــــــــم درمان درد خود رفیقان چون کنم 

 "سرحـــــــــدی" دور از جمـــــال ماهات عالمی 

 مانده ام با آه سرد و چشم گریـــــــــــان چون کنم 

  

  

 قطع انتظار

  

 ای فلک بعد از این چه کار کنم 

 نم به جفای تو چون مـــــــــدارک

 چند گویی که ترک دلبــــــر کن 

 کی توانم که ترک یـــــــــار کنم 



 دوش دیدم به خواب دلبـــر گفت 

 بعد از این قطع انتظــــــــار کنم 

 غم صد ســـــــاله ام زدست ببرد

 عهد پیشینه اختیــــــــــار کنــــم 

 گفتم ای شمع مجلس خوبــــــــان 

 ان نثار کنم روی بنمـــــــا که جــ

 گفت ای "سرحــدی" صبورنشین 

 که ترا عاقبت شکــــــار کنــــــم 

  

  

 وصال یار 

  

 در خرابات آمــــــــدم تا ترک یاد سر کنم 

 ترک مذهب کرده رو در مذهب دیگر کنم 

 چون زمسجد بــــــــــر نیامد سالها کام دلم 

 ساکن میخانه گشتــــــم تا ز می لب تر کنم 

 زازل محراب دل ابروی جانان بوده است ا

 کی نظـــر بر مسجد و محراب یا منبر کنم 

 من که امــروزم وصال یار حاصل میشود

 کی صبوری بر امیـــــــد وعدۀ محشر کنم 

 یار اگر از ناله گوید، "سرحدی"این جا بیا 

 بهر دُر غــواص گردم ماهی را از سرکنم 

  

 جمال سوسن

  

 یا تا بی سرو ســـــــــــامان شویم نو بهار آمد ب

 درچمن هم صحبت مرغان خوش الحان شویم 

 سربرهنه نو عروسان چمن بر تخت نـــــــــاز

 تا که ما محو جمال سوسن و ریحــــــان شویم 

 گاه با سر گه به چشم شوخ او همدم شـــــــویم 

 گاه چون سنبل به یاد زلف او پیچـــــان شویم 

 عظ بگذر زانکه استــــــــــاد ازل واعظا از و

 مجنون سرگردان شویم   در ازل میخواست تا

 "سرحدی" ما و دل عالم همه بیگــــــــانه ایم 

 بر امید آنکه روزی آشنــــــــــــــای آن شویم 



  

  

 بر شمع رخت

  

 رخسار ترا به خواب دیــــــدم 

 شب جای مه آفتـــــــــاب دیدم 

 شاخ سرو نـــــازت پیوند و به 

 نسرین و سمن و گالب دیـــدم 

 رخسار تمام دلبـــــــــــران را 

 برشمع رخت نقـــــــــاب دیدم 

 القصه که منــــــکـران عشقت 

 اندر ره نـــــــــــا صواب دیدم 

 در عشق تو جان"سرحدی"را 

 بسیار به پیچ و تـــــــــاب دیدم 

  

  

 زخم نهان 

  

 مشهور جهانم به که گویم  در عشق تو

 رسوای همه عالمیـــــــــانم به که گویم 

 تیری که زدی بر دلم از نـاوک مژگـان 

 آزردۀ آن زخم نهـــــانم بـه که گـــــویم 

 هر شب زغم روی تو زین گنبد خضرا 

 خود می گذرد آه و فغانم به که گویــــم 

 از دست جفاهای تو صد گونه شکـایت 

 نم بسته دهانم به که گویــــم دارم چه ک

 صد عاشق شیـــداست چو من بندۀ آزاد

 ای "سرحدی"بگرفته عنانم به که گویم 

  

  

 چون اشکهای شبنم

  

 جانا ز اشتیاقت چون ابر زار گــــــــــــــریم 

 در آتش فـــــــراقت دیوانــــــــــه وار گــریم 

 در مجلسی که مطرب خواند غـزل به نــامت 



 یکدم در آن میـــــــانه بــی اختیــــــار گریــم 

 آیم چو سوی صحــرا ای دوست زار و تنهـا 

 چون اشکهای شبنم برالله زار گریــــــــــــم 

 دیوانگی گزینــــــــــم در خلوات نشینــــــــم 

 از آتش جدایی در کنـج غــــــــاز گریـــــــم 

 ای دوست  گر "سرحدی" نبیند گردد خجالت

 در مجمع خالیق من سوگــــــــوار گریــــــم 

  

  

 درد بی عالج

  

 در عشق تو زار و مبتـالیـــــم 

 مجنون و خــــراب و بی نوایم 

 غمهـای تو درد بی عالج است 

 افتــــــــــــادۀ درد بی دوایـــــم 

 تو بر سر حسن پـــــــادشاهی 

 من در طلب تو چون گــــدایم 

 ر حلِقۀ زلف تو بــالیی ست ه

 افتــــاده به دام صد بالیــــــم 

 تو بر سر جفـــــایی   هر چند

 من شاد به محنت جفایـــــــــم 

 دیریست که با سگـــان کویت 

 ای جان عزیز آشنــــــــــــایم 

 باز آی و به "سرحدی"وفا کن 

 تو ظن نبـــــــری که بی وفایم 

  

 سودای پنهان

  

 م و دردی که از هجر تو برجان داشتــم دارم غ

 همان زخمی که از چشم تو پنهان داشتـــم دارم 

 بیا یک شب به بالینم به جای من تماشـــــــا کن 

 دل زاری که چون زلفت پریشان داشتــــم دارم 

 طبیبـــــا دردمندت را دوا کــــــن از سر شفقت 

 م دارم به دل داغی که چون آتش زهجران داشت

 زاحـــوال خـــــــراب من نمی پرسی نمی دانی 



 جفــــــــاهایی که از هجرت فراوان داشتم دارم 

 نباشد "سرحدی" یک دم زیــــاد روی تو غافل

 همان سودای پنهــــــانی که پنهـــان داشتم دارم 

  

 سیماب انتظار

  

 بیا جانــــا، بیــــــا یک شب به خوابم 

 احــــــــوال خـــــــرابم ببین چونست 

 ترحـــــم کن ترحـــــــم کن که امشب 

 چو سیماب از غمت در اضطـــرابم 

 به راه انتظــــــــــار تست دایــــــــم 

 تمام روز وشب چشــــم پر آبـــــــــم 

 به مشتاقان دمی هجران عذاب است 

 چه ســــــــازم مستحق این عذابـــــم 

 حدی" در عشق خوبان ببین ای "سر

 به غم بگـــــــذشت ایــــــــــام شبابم 

  

  

 شعلهء ایوان 

  

 مسکین منــــــم   شاه همه خوبان تویی، بیچاره و

 همچون مه تابان تویی، مانند آن پروین منــــــــم 

 سرحلقۀ خوبان تویی،سردار محبوبــــــــان تویی

 ــاسین منم ساقی سرمستان تویی،بنشسته در یــــــ

 آرایش بستان تویی، رنگ گل ریحـــــــــان تویی

 مثل گل خندان تویی ، چون بلبل غمگین منــــــم 

 در ملک دل سلطان تویی،چون گوهرعمان تویی

 در بهر دل پنهان تویی ، جویای تو دیرین منــــم 

 شمع شب هجران تویی ، هم شعله ایوان تویــــی 

 مانده و مسکین منم با "سرحدی"مهمان تویی،در

  

 جلوهءرخسار

  

 چون حسن روی تست به صحرا نمی روم 

 در باغ و بوستــــان به تماشــــــا نمی روم 



 ازجــــــــــام آن لبـــــــان چو یاقوت نازنین 

 چون نیست می به ساغر و مینـــا نمی روم 

 در شهر و کوچه جلوۀ رخسار یــار ماست 

 ـــــودا نمـــــی روم ورنه به شهر از پـی س

 گر وعدۀ وصـــــال نبـــــــاشد به روز حشر 

 در آرزوی نعمت فـــــــــردا نمـــــــی روم 

 چون من دویـــــار شود "سرحــــــدی" مرا

 بی زخــــــــم تیغ عشق زدنیـــــــا نمی روم 

  

  

 طالب وصال

  

 عاشقم عاشِق جمـــــــال توام 

 ــــــال توام آرزومند خط و خ

 ای طبیب دل خــــــــراب بیا

 که به جان طالب وصال توام 

 چشم مست تو دیدم و گفتـــــم 

 کشتۀ نــــــــــاوک غزال توام 

 مجرمان شد مــــــرکب نازت 

 در تهی کوچه پایمــــــال توام 

 از سرکوی تو نخواهــــم رفت 

 "سرحــــدیم " سگ بالل توام 

  

 عشق

  

 شق تو رفته دل زدستـــــم در ع

 عشق تو چوخـــــاک ره پرستم 

 درد و ستیـم تو عهد کــــــــردم 

 عهـــــد همه را زدل گسستــــم 

 دیدم چو خمــــــار جشم مستت 

 شوریده رنده مــــــــــی پرستم 

 مد نظـــــــــرم شده ست رویت 

 پنهان نکنـــــــــم که بت پرستم 

 ـدی" مپوشان رو ازمن "سرحــ

 دل طالب توست هر چه هستم 



  

 نقد جان 

  

 ای پری عاشق رخســـــار توام 

 بندۀ قامت و رفتـــــــــــــار توام 

 رحم کن بر من بی صبر و قرار 

 ای جفا پیشه خریــــــــــدار توام 

 نقد جان در کف واخالص به دل 

 روز وشب گرم به بـــازار توام 

 ـــــــــــار منی یار گفتا که اگر ی

 عمـــــــــــرها در پی آزار توام 

 گفتم خسرو خوبــــــــــان جهان 

 "سرحدیم " سگ دربــــار توام 

  

  

 افسانه عشق

  

 من به تو کاش که هم خانه شوم 

 از همه بی کس و بیگـــانه شوم 

 پند نــــــــاصح نکند سود به من 

 من ز سودای تو دیـــــوانه شوم 

 ه خیــــــــــال لب لعلت هر دم ب

 طــــــــالب بادۀ مستـــــانه شوم 

 "سرحــدی" دعوی بیهوده مکن 

 مِن عـــــــاشق همه افسانه شوم 

  

 عارض ماه

  

 در خیل پری رویان زیبا صمنـــــی دارم 

 از آتش عشق او در دل عالمــــــــی دارم 

 مجنون دل آزارم ، مجروحم و بیمـــــارم 

 جویای همان یارم ، تا آنکه دمـــــی دارم 

 سرحلقه خوبان است،سردار نیکوان است 

 درحد خراسان است ، از وی ستمی دارم 

 از عـــــــارض ماه او از چشم سیـــــاه او 



 از تیر نــــــــگـــاه او در سینه غمی دارم 

 از قامت و رفتــــارش از لعل گهر بارش 

 ، من جام جمی دارم از چهرۀ گلنــــارش 

 گفتم زخیـــــــــــال تو ، هردم زوصال تو 

 گفتا که به حــــال تو ، رحم و کرمی دارم 

 از "سرحدی" نــادان، رخسار مکن پنهان 

 گفتا که چو تو حیــران خیل وحشمی دارم 

  

  

 دنبال محمل

  

 مدتی در کوی خوبــــــان پای در ِگل مـــــانده ام 

 خواب و بی آرام و بی دل مانده ام  بی خود و بی

 بی قـــــــــــرارم صبر و طاقت رفته از اندام من 

 از برای ُمرشد کـــــــامل،مکمل مــــــــــــانده ام

 دوستی با خوبرویـــــــــــــان مایۀ دردو غم است 

 چون کنم دربند گل همچون عنــــــــادل ،مانده ام 

 رحــــــم کن از راه لطف  ای دلیــــــــل راه کعبه

 بر من بیچـــــــاره گر دنبــــــــال محمل مانده ام 

 "سرحدی" در آرزومی روی آن نـــــــــامهربان 

 عید قربان است و درامید بسمل مــــــــــــانده ام 

  

  

 قامِت هالل

  

 بیا جانا تمــــــــــاشا کن به حالــــم 

 ــــــــالم به درد وغم چگونه پایمــــ

 اگــــــــــر صد نعمتــــم گردد میسر 

 خواهم طلبگار وصـالـــــــــم   نمی

 بود در سینه ام شور وصــــــــالت 

 که در غم می گــــذارد ماه وصالم 

 چه سازم،چون کنم،غم با که گویم 

 تمام روزو شب فـــــــــکر و خیالم 

 زبس بار جفـــــــاهــــایت کشیـــدم 

 خمیده قــــامتم ؛ همچون هاللـــــــم 



 بگو جانــــــا جدایی تا که چند است 

 گرفته از جــــــدایی ها ماللـــــــــم 

 بپرس از باد حال "سرحـــــدی" را 

 که باد صبح گوید حسب حــــــــالم 

  

  

 در دام بال

  

 عاشقم بی سرو پا من چه کنـــــــم 

 ـــــــــم بی بت حور لقا من چه کنـ

 گاه یــــــــــار است و گه بیـــگانه 

 به همین طور ادا من چــه کنــــــم 

 گــرچـــه دل راست دوا روی نگار 

 این لحظه دوا من چه کنـــم   نیست

 زلف دلــــــــــــــدار بود دام بــــال

 مــــــــانده در دام بــال من چه کنم 

  "سرحـــــدی" گرچه رخ یا گلست

 نیست از خـــــــار جدا من چه کنم 

  

  

 شمع جمال  

  

 مدتی شد کز سر کوی تو دور افتــــــاده ام 

 بی دل و بی طاقت وصبروحضورافتاده ام 

 تا فتاد از شور عشقت در دلم شور جنـــون 

 بردر میخانه بی عقل و شعور افتـــــاده ام

 کولــــی صفت   برامید دیدن دیــــــــدار تو

 اندر این دم گویــــــا در کوۀ طور افتاده ام 

 ساقیـــــا می ده که ازدل رفت صبر وآرزو

 در میـــــــــان عشقبازان با صبور افتاده ام 

 ای صبا بر "سرحـــدی" شمع جمال او بیار

 مرده یی در خانۀ تـــــــاریک گور افتاده ام 

  

  

 درد و جدایی 



  

 ـــــدارم مه من جز تو دلداری نــــ

 به غیر تو دگر کاری نــــــــــدارم 

 من بار هجـــــــران   منه بر گردن

 که دیگر طاقت بــــــــــاری ندارم 

 ترا باری به هرغم خوردنی هست 

 غم من خو رکه غم خواری ندارم 

 به غیـــر محنت و درد جــــــدایی

 به جــــــــــان تو که آزاری ندارم 

 این "سرحدی" را  مینداز از نظر

 که غیر از تو خـــــریداری ندارم 

  

 لطف عاشق

  

 چنان میسوزد از شوق تو جــــانم 

 که می اید فغــــــــان از استخوانم 

 تو بی غم،من به درد جان سپاری 

 چه سازم ، تو براین غم،من برآنم 

 ببین روی امید از خاکســـــــــاری 

 سمانم گهــــــــی سوی زمین ، گه آ

 به لطفی عــــــــاشق روی توگشتم 

 به هرمجلس برد صد داستــــــــانم

 کرم کن "سرحدی" را روی بنمــا

 که دل خون گشت از وضع نهـــانم 

  

  

 مردان خدا

  

 خانه ام را حرم خاص خــــــــــدا می بینم 

 صحبت دل ز زمین تا به صبــــــا می بینم 

 ـــــــادشۀ خیِل ملک جبرئیل آنکه بود پـــــــ

 ایستاده به دِر دل چو گـــــــــدا می بینــــــم 

 پرتو ذات که هست از نظر خلق نهــــــــان 

 جلوه گر در دل مردان خـــــــــــدا می بینم 

 "سرحدی"گر طلب عشق کنی بی سر باش



 عاشقان را همه جا بی سروپـــــــــــا میبینم 

  

  

 نقش وجود

  

 نۀ دل را گشـــــــــــودم در گنجی

 دو عالم را سراسر آزمـــــــودم 

 نبد غیر وجودش هیچ موجــــود

 و زآن جا محو شد نقش وجــودم 

 در اول بهر تنها ذات بــــــــاری 

 نبودی عالمی من هم نبــــــــودم 

 مقصد نباشد "سرحدی " را   ترا

 از بود و نبودم   چه حاصل باشد

  

  

 ترک عشق 

  

 عاشقم عاشق وفــــــــــــــــا دارم 

 بی دل و مستمند بیمــــــــــــــارم 

 اندوه و درد دلبـــــــــــــر را   غم

 به دل و جان خود خریـــــــــدارم 

 ترک عشق بتان نخواهــــــــم کرد 

 من که رسوای چــــــــار بــازارم 

 "سرحدی"گرهمه جهان بیــازارم 

 ا به دیـــــــــــــدارم چه کنم من تر

  

  

 آتش عشق

  

 عشق تو دگــــــر نهان ندارم 

 پوشیده از این و آن نــــــدارم 

 از آتش عشـــــق تو شب روز

 میسوزم و من زبـــــان ندارم 

 من عاشقم و وصال جــــــویم 



 پروای جهانیان نـــــــــــدارم 

 زنهار مگو که بی وفــــــــایم 

 این گمان نـــــدارم  هرگز بتو

 رخساره ز"سرحدی"مپوشان

 دور ازرخِ دوست جان ندارم 

  

 روز حشر

  

 از سرکـــــــــــــوی بتــــان با چشم گریان می روم 

 دردمنــــــدم من و بس دل پریشـــــــــــــــان میروم 

 خواب و خور در مذهب عشاق عیب عاشقـــی ست 

 چو مقان می روم  بی خور و بی خواب و بی طاقت

 محرم رازی نـــــــدارم تا کنــــــــم اظهــــــار عشق 

 کوزۀ سربستـــــــه ام من سوی سلطــــــان می روم 

 هر که از دنیـــــــــا به نوعــــــی رفت ، روز حشر

 من دِل پردرد و غم از جور خوبـــــــــــان می روم 

 اگر گوید بیــــــا"سرحدی" آن ماه خوبــــــــــــانت 

 پای از سرساخته چون کوه غلطــــــــــــان می روم

  

  

 جمع بتان

  

 من عاشق جمال توام ای نگـــــــــار من

 صرف هوای عشق تو شد روزگــار من 

 بنمای رو که زنده شوم از جمــــــــال تو

 ای در میان جمع بتان نـــــــــــامدار من 

 ـــــــــردید در ازل پروانه جمال تو گـــــ

 جانهای عاشقان چو دل بی قـــــــراِر من 

 کی غم خورم زحادثۀ کار روزگــــــــــار 

 باشد خیال روی تو انـــــــــــدر کنار من 

 شب آه "سرحدی"به فلک می رسد زغم 

 ای باد صبح ، عرضه رسانی به یار من

  

  

 صبح وصال 



  

 ـاله ای نازنین چون الله بشکن درچمن طرف کــــ

 چون من هزاران را بری با یک نگـــاه ای نازنین 

 چون گل به بُستان خنده کن،خود بلبالن را بنده کن 

 در راه خویش افگنده ای صد پادشـــــاه ای نازنین 

 از چشم و زلف و ابروان از عقل سرکش دلستــان 

 دل بار غم را بارکش چشمی به راه ای نـــــاـزنین 

 مانده نی خرد با طعنه عیدم نـــــــــــا امید نی عقل

 صبح وصال آید،رود، شام سیاه ای نــــــــــــازنین

 بیچاره من درد و غمی با خود ندارم محــــــــرمی 

 خواهم بسوزم عالمی از برق آه ای نــــــــــــازنین 

 ای محرم زار نهان با "سرحدی" بنمـــــــــــا عیان

 ین جهان روی چوماه ای نـــازنین در وقت رفتن ز

  

  

 ذوق حضور

  

 نمــــــــــــــــــا خیز دمی ناله کن   ای دل زاهد

 حیله گر بی حیا خیز دمی نالـــــــــــــــــــه کن 

 جوانی گذشت حـــــال تو از خود نگشت   وقت

 خاک بفرقت نشست خیز دمی نـــــــــــــاله کن 

 ته چنــــــــان بی ثمرشب همه شب تا سحر، خف

 چند زخود بی خبر،خیز ، دمی نــــــــــــاله کن 

 کار تو خود کامی هست ، غفلت و بدنامی است 

 این همه از خامی هست خیز دمی نالــــــــه کن 

 زفت زخــــــود رنگ نور نور شد از چشم دور

 کو دلی ذوق حضور خیـــــــــــــز دمی ناله کن 

 ــــــر رسید ؛ موسی سیه شد سفید عمر به آخــــ

 با عنایت وزید، خیـــــــــزدمی نــــــــــــاله کن 

 دست تضرع برآر، بردر پروردگـــــــــــــــــار 

 گــــــریه بکن زار زار، خیـــــــز دمی ناله کن 

 "سرحـــــــــــــدی" بی خبر چند زخود بی خبر 

 دمی ناله کنغم مخــــــــور ای بی بصر خیزد 

  

  



 خاطر غمگین

  

 یا نبــــــــی هللا از ما یـــــــــــــاد کن 

 خاطر غمگین ما را شـــــــــــــاد کن 

 در بالی نفس بد درمنـــــــــــــده ایم

 هر یـــــــــــــــکی را از بال آزاد کن 

 تن خـراب و دل خراب و دین خراب 

 اد کن رحم کن از لطف خود آبــــــــــ

 بهر حق در روز حشر از یک نــگاه 

 عاشقان خسته را دلشـــــــــــــــاد کن 

 "سرحدی" در خـــــــــــــانۀ تار لحد 

 با شفیع المــــــــــذبین فریـــــــاد کن 

  

  

 خاِک قبر

  

 آه از این شبهای تار و درد بی درمــــــــان من 

 ــــــان من آه از این حال خراب و ُکنج گورستــ

 نالۀ زارم نمی آید، برون از زیر خـــــــــــاک 

 آه ! از این بی کسی احــــــــوال بی سامان من 

 آه اگر آب دوچشمم ، خـــــــــاک قبرم نم کشید

 مادرم کو تـــــــــــــا ببیند دیدۀ گریــــــــان من 

 آه کز تیغ اجل شد سینۀ من چـــــــاک چــــاک 

 تا چاره سـازد سینۀ بریــــــــــــــان من  کو پدر

 آه کز چاک دل من شد ، کفن غـــــرقه به خون 

 کو برادر تا بگیرد بر تن ویــــــــــــــــران من 

 آه کز تنگی گورم گشته جــــــــان و دل خراب 

 نیست آگه اهل بیت از آه و از افغــــــــــان من 

 ریـزد ، به چشم آه کز از باالی قبرم خاک می 

 کو هوایی تا بشوید خـــــــــــاک از چشمان من 

 آه از تنگی و تــــــــــــاریکی این گـــــــورسیاه 

 کو صباح خوشدلی و صحبت یــــــاران من 

 دست و پای بسته تن افتـــــــــاده در بند لحد

 رفته ذوق و شادمـــــــــانی از دل ویران من 

 ان جانم زنیش مار ومورشد خراب ای دوست



 من   بی خبردلدار من از زخمهــــــــای جان

 آرزو دارم که بینم در جهـــــــــــان بار دگر 

 چون کنم بی نور مانده دیدۀ گریــــــــان من 

 قدر قرآن را نمی دانستم اندر زنــــــــده گی 

 این زمان گشتم پشیمان آه کو قـــــــــرآن من 

 دهان تار بسته عنـــــکبوت  برلب و چشم و

 گشته پر خاک لحد روی لب ودنــــــدان من 

 بی کس و بی یار تنها مانده ام در کنــج گور 

 میخورد ماران و موران گوشتهای جان من 

 دسِت تهی   آمدم در گور تنها عـــــــــاجز و

 لشکر ماران و موران آمــــــــده مهمان من 

 که خوانده سوره یارب آن کس را بیامرزی 

 چون بیاید گاه گاهـــــی سوی گورستان من 

 "سرحدی" را خود بیامرز ای کریم مهربان 

 رحم کن این جا مبین بر شومی عصیان من

  

 برگ سمن

  

 زلف سیه پیچان مکن برطرف رو ای نـــــــازنین

 مصدر مزن زخسار را از تار موی نـــــــــــازنین 

 شک سوده خــــال زن هر صفحه برگ سمن، از م

 در حسن دارد خال زیب و آن به رو ای نـــــازنین 

 ساقی می و جامی بده ، کز آن لب خوش ســــاخته 

 از حسرت او بشکند ، جان سبو ای نــــــــــــازنین 

 واعظ اگر از حسن او ، برخلق گــــــوید شمعه یی

 صد شور و صد غوغا شود،از چـار سو ای نازنین 

 د آن زلف سیه ، افتـــــــــــــاده و بیچـــــاره ام در بن

 از سر نخواهد رفت آن ، سودای تو ای نـــــــازنین

 آن چشم مست نیم خواب،دل می برد از شیخ وشاب 

 یارب که را بینم به خواب جـــز آن نیکو ای نازنین 

 سیالب اشک "سرحدی" ، از هجر رویت می رود 

 ــــانند جــــــــو ای نازنین نوک هر مژه فتد،مـــ  از

  

  

 ساقی مجلس



  

 بیا ساقی مرا جـــــــــــامی عطا کن 

 غم صد سالۀ مــــــــــــــا را دوا کن 

 در اول ســـــــــاقی مجلس تو بودی

 به آخر بــــــــــــا من مسکین وفا کن 

 بهـــــــــار عیش را شـــــــاِم غم آمد 

 صبـــــا کن  ز روی خویش شامم را

 در آن مجلس که شاهــــــان و گدایند

 نظر اول به مسکیِن گـــــــــــــدا کن 

 بنال ای بلبل شوریده ، در بــــــــاغ 

 بهــــــار آمد ، بهــــــــار آمد نوا کن 

 مدام ای"سرحدی"گر وصل خواهی 

 آب چشم و خــــــون دل دعا کن   به

  

  

 در بر خورشید

  

 نیرنگ قبــــــــــــــا را ببین آن بت 

 مظهر انوار خــــــــــــــــدا را ببین 

 روی دل از هر طــــــرفی سوی او 

 خاصیت قبله نمـــــــــــــــا را ببین 

 تُرک من از میکده آمد، بــــــــرون 

 کور شدی سمش الضحـــی را ببین 

 در بر خورشید جمــــــــــالش عیان 

 ل سیــــــــــاه را ببین زلف کج و خا

 گشته معطر زقـــــــــــدومش زمین 

 آهوی مشکین خطــــــــــــا را ببین 

 دست نگـــــــارین ، ره دل می زند

 حور صفت رنگ عنـــــــا را ببین 

 شاه بتـــــــــــان بهر گــــــــــدا آمده 

 مرتبۀ حـــــــال گــــــــــــدا را ببین 

 ل در چمن،عـاشق طلب گشته چو گ

 رابطـــۀ عهــــــــــد وفـــــا را ببین 

 "سرحدی" افتــــــــاده و بیچاره شد

 عاشق بی برگ و نـــــــــوا را ببین 



  

 آهء شب

  

 من عــــــــاشق جمـــال توام ای نگار من 

 صرف هوای عشق توشد روزگــــــار من 

 در ازل  پروانۀ جمــــــــال تو گـــــــردیده

 جانهای عاشقان و دل بی قـــــــــــرار من 

 کی غم خورم ز حادثۀ کــــار روزگــــــار 

 باشد خیال روی تو انــــــدر کنـــــــار من 

 شب آه "سرحدی " به فلک می رسـد زغم 

 ای باد صبح ، عرضه رسانی به یــار من 

  

  

  در چمن افسانه ام من

  

 ــــانه ام من به عشقت در چمن افســ

 به نــــــــــــــــــــامت دیوانــه ام من 

 به زنجیـــــــــر سرزلفت فتـــــــادم 

 دل صد شـــاخ خم چون شانه ام من 

 بتــــــــــا دیدم لب لعل تو در خواب 

 وزان رو طالب پیمــــــــــانه ام من 

 ترا میجویــــم ای محبوب عــــــالم 

 گه درخانه ام من که گه در کوی و 

 چرا همدم نبــــــاشد "سرحدی" را 

 به مهرت از همه بیگــــــانه ام من 

  

 خون فشان 

  

 برده به غمزه چشم تو، صبـــــر من و قرار من 

 گوش چــــــــــــــرا نمی کنی ، نالۀ زار زار من 

 اشک دو چشم خون فشان،هست ز پیچ تو روان 

 ن ، وای به روزگار من نـــــاتوا  دل شده زار و

 در سر زلف خـــم به خـــم ، گشته دلم اسیر غم 

 بی خبری تو ای صنم ، از من انتظـــــــــار من 

 "سرحدیم " دو دیده تر حال ، خراب و در به در 



  باد صبا بیـــــا ببر، عرض مـــــــــرا به یار من 

  

  

 دور از تو

  

 ای مانده زدوستان جـــدا من 

 یار و رفیق و آشنــــا من بی 

 در هر نفسم هــــزار آه است 

 زان روز که گشتم آشنــا من 

 لعل لب تو دوای صـــد درد 

 افتـــــــاده به دام صد بال من 

 من دور، تو با رقیب ،همدم 

 وهللا که نیم بر این رضا من 

 دور از تو به محنت جـدایی 

 بیچاره و زار و بــی نوا من 

 و یار با وفـــــــایی دانم که ت

 هر چند که گشته بی وفا من 

 غم در دل "سرحـدی" نهفته 

 گر خود ببرم هزار جـــا من 

  

 دور از التفات

  

 ای که به حسن نیست هیچ، دلبری در زمــــــــــــان تو 

 نیست به باغ، غنچه یی خوب تر از دهــــــــــــــان من 

 ات تو ، سرشده ام زجــــــان تو دور از التفــــــــــــــــــ

 این سخنم خالف نیست ، دوست منم به جــــــــــــان تو 

 زخ بنمودی و شدی ، لحظه یی غــــــــایب از نظــــــر 

 هر چه بجست دل نیـــــــــافت ، منزل تو مکـــــــان تو 

 بهر امیـــــــــــــــــــد دیدنت آیـــــم و ترک سرکنـــــــم 

 نشنوم ار به گوش خود ، وعـــــــده یی از زبـــــــان تو

 بس که که بسوخت دل نهان،اشک من است، بس روان 

 بر همه خلق شد عیــــــــــان، درد و غِم نهـــــــــان من 

 عیب مکن به "سرحـــــــدی " گر چه قدش خمیده است 

 ـاتوان توبار فراق می کشد، عـــــــــــاشق نـــــــــــــــــ

  



 جمال حبیب

  

 خونم بریخت غمزۀ عالــــــــــــم فریب تو 

 ای بی وفا چه چــــاره ، به جور رقیب تو 

 ای گل که رنگ وبوی گلستان جمال تست 

 در پردۀ هنوز جهان عنــــــــــــــــدلیب تو

 در موسم خزان گل من تـــــازه و تر است

 ِل حبیب توبلبل بگو کجاست؟ جمـــــــــــــا

 ای دل به داغ هجِر لبت سوختم ، چو شمع 

 موجود نیست مرحم تو یـــــــــــا طبیب تو 

 خاموش "سرحـــدی" که به روز اول یقین 

 این داغ و درِد مـــــــاه نشان شد نصیب تو 

  

 گرفتار خط وخال

  

 کیست یارب آنکه می آید جهان حیـــران او

 خشـــــان او گشته عالم روشن از نور رخ ر

 کاکل مشکین پریشان گشته تـــــا طرف کمر 

 تن جــــــان او  هر که افتاده به راه رفته از

 شاه خوبان می خرامد،خلق می گوید بالست 

 گر بالیی نیست یاران جان من قربــــــان او

 مدتی شد این که ما ودل زهم بیگــــــانه ایم 

 ن اواو گرفتار خط و خال است و من حیـرا

 "سرحدی" عمریست دارد ، انتظـار طلعتی 

 می رود خوناب دل از دیدۀ گریــــــــــان او 

  

  

 شمع سحر

  

 رسوای جهــــــــانم دل دیوانۀ من کــــــــــو 

 مجنون صفتم ،در به درم خــــــــــانۀ من کو 

 بی راحت و بی طاقت و بی صبر و تحمــل 

 انــــــانۀ من کوجویای وصالـــــــــــم رخ ج

 بلبـــــــــــل به چمن به صد برگ چنین گفت 

 گر عـــــــــاشق آن روی نیم خـــــانۀ من کو



 می گفت سحر، شمع شب تـــــــار به مجلس 

 من سوخته ام ؛ عاشق و پــــــــروانۀ من کو

 با "سرحدی"ای دوست سخن گـوی چو لیلی 

 دیوانۀ من کومجنــــــون ســــــــــــــراسیمۀ 

  

  

 نیاز عاشقان 

  

 همه یک سو بود غم های آن نامهربـــــــان یک سو 

 جفاهای فلک یک سو ، فراق دوستـــــــــان یک سو 

 چه سازم ، چون کنم ، یاران زبخت و پند خود دایم 

 که عشقم می کشد یک سو و پنِد ناصحـــان یک سو 

 ی گلستــــــان کن بیا ای بلبل عاشق ،تماشــــــــــــــا

 که بشگفته سمن یک سو ،گالب و ارغوان یک سو 

 به بزم مطرب و ساقی ، نهـــــــان گر بگذری بینی 

 نیاز عاشقان یک سو و نازدلبـــــــــــــــران یک سو 

 شِب عید است ای زاهد ، که فـــــــردا محشری پیدا

 تماشای رخش یک سو و قتل عاشقـــــــــان یک سو 

 ه سازم "سرحدی" آندم که بـــــــار مرگ پیش آید چ

 نگاه روی اویک سو ، جدایی هــــــای جان یک سو 

  

  

 در قصد جان قاتلم

  

 جانا بیا نامت بگو، تا درک سازم نــــــــــــــــام تو 

 من عاشق دیوانه ام ؛ افتـــــــــــــــــاده ام در دام تو 

 ـا درِد خاک آغشته ییبا چون مِن سرگشته یی ، بــ

 وصلت میسر کی شود؛ امــــــا شدم بد نــــــــــام تو 

 زلفت بود چون شام گل ، رویت مراد ُجـــــز و ُکل 

 زیباتر است از برگ گل ،رخســـــــــــــارۀ گلفام تو 

 تا دل برایت مایل است،دایم زغربت غـــــافل است

 ــــادام تو است ،چشمان چون بــ  در قصد جانم قاتل

 می گفت عشقت این سخن،ای"سرحدی"برگو به من 

 کو آرام تو  عاشق به رویم نیستی ، کو صبـــــــر و

  



  

 آفتاب محشر

  

 خوبان زمانه را وفــــــــــا کو 

 عشاق زمانه را حیــــــــــا کو

 در مجمع عاشقاِن صــــــــادق 

 یک پرده نشین پارســـــــــا کو 

 یی به کعبه می گفت ترسا بچه 

 من بت شکن ام ، بت خطـا کو

 زاهد زبال حـــــــــذر تو داری 

 درد و غـــــــم عشق را دوا کو 

 درعرصۀ آفتـــــــــــاب محشر

 گویند جمـــــــــــــال یار ما کو

 یعقوب زهجر، دیده،کور است 

 پیراهن یوسف ای صبــــــا کو 

 مانند تو "سرحدی" به عالــــم 

 یک زاِر غریب و بی نـــوا کو

  

 طبیب عقل

  

 ای دل صبور بــاش به جورو جفــــــــــای او

 تا روز حشر، بـــــــــــاز ببینم لقـــــــــــای او 

 گر خلق عــــــــالمت نتـــــــــــــواند دوای غم 

 بیگــــــــانه است از همه کس آشنـــــــــــای او 

 بین که ندارند راحتــــــــــی مستــــــــان عشق 

 بی خورد و خواب،روز وشب اند از بـرای او 

 یعنـــــی دوای عشق نداند ، طبیب عقـــــــــل 

 درد است و غیــــــِر دوست نبـــــاشد دوای او

 شاهان اگر چه صـــــاحب تاج اند "سرحدی"

 دارند امید آنـــکه شوند چون گــــــــــــدای او

  

  

 ای بلبلنو

  



 بهار آمد صفـــــــای بوستان کو 

 نگاه سرو و سیب و ارغوان کو 

 دهان غنچه بـــاز است از تبسم 

 نوای بلبِل شیرین زبــــــــان کو

 دلم چون خانۀ زنبور تنگ است 

 کنــــــــار سبزه و آب روان کو 

 نمانده در زمـانه عیش و شادی 

 بیا ساقی بــــگو رطل گران کو 

 زم شاه ، درد دل توان گفت به ب

 که تیمور،آن شه جنت نشان کو

 دلم خون است از غم های عالم 

 نگاِر غمگساِر مهــــــــربان کو

 بده ساقی شراب"سرحــدی" را 

 که تا گویم غم و درِد جهــان را 

  

  

 کوهء آرزو

  

 ای درد دِل فگـــــــــــــــارم از تو 

 تو   ای محنت روزگــــــــــارم از

 پرخون دل و دیـــــــده ام چو الله 

 وامانده در این دیــــــــــارم از تو 

 در عشق تو با غم آشنــــــــــــایم 

 است گلــــــــــی بهارم از تو   این

 دور از تو به آتِش جـــــــــــدایی

 در سینه هزار خــــــــــارم از تو 

 جـــــان داده به کــــوی آرزویت 

 مردۀ خــــــــار و زارم از تو  من

 گر بر سر قبر من بیــــــــــــایی 

 پُر نُورشود مـــــــــــــزارم از تو 

 این "سرحدی "را مکن فراموش 

 من پیر بی مــــــــــــــدارم از تو

  

 ترک ما و من

  



 من بلبلم و چمن مــــــــــــرا به 

 سیِر گل و یــــــــــاسمن مرا به 

 تی که دل تو عاشق کیست ؟گف

 گر من نزنم سخن مـــــــــرا به 

 من گفتم و تو زمن رمیـــــــدی

 ترک همه مـــــــــا ومن مرا به 

 مجنونم و گوشۀ بیـــــــــــــابان 

 از صحبت مرد و زن مـــرا به 

 حاِل دل "سرحدی"خراب است 

 در عشــــــق تو سوختن مرا به 

  

 نماز صد ساله

   

 ی قدت سرو، عـــــارضت الله ا

 دور ماهت زمشک تر هـــــــاله 

 خال مشکین به لب نـــــازک تو 

 غنچــــــــه را آفت است از ژاله 

 سرمه برچشم مست خود نکشی 

 که فروشد نماز صد ســـــــــــاله 

 "سرحدی"را تو رحم عنایت کن 

 که تـــــرا دیده و شــــــــــده واله 

  

  

 بیچارهعاشق 

  

 ای دلبر خوبــــان که بالی دل و دینی 

 از ناز چرا ســــــــــوی من زار نبینی 

 در راۀ وفا شرط محبت نبـــــــــود این 

 من در غم تو باشم و تو شـــــاد نشینی 

 رخساره مپوشان،که چوخورشید نمایی

 از پردۀ برون آی که تو مــــــاۀ زمینی 

 و تیغ دوابرو  از ناوک مژگــــــان خود

 برعاشق بیچـــــــــاره همیشه به کمپنی

 خالی نبود"سرحدی" ازدرد تو یک دم 

 یک بار نگفتی که چـــــــرا آه ! چنینی



  

  

 زلِف اسیر

  

 به گیسو سنبـــــل و مشک و عبیری 

 به رخ خورشیِد رخشــــــان و منیری 

 به چشـــــــم مست آهوی خطـــــــایی 

 دلها همچـــــــــو شیری  به قصد صید

 به حسن و صورت و شکل و شمــایل 

 میان خوبرویـــــــــان بی نظیـــــــری 

 به مجمــــــــوع خـــالیق مهربـــــانی 

 ولی در ُکشتن عـــــــــاشق دلیــــــری 

 به راه عشق تو از پـــــــــا فتــــــــادم 

 ی بدیدی و نکـــــــــردی دست گیـــــر

 مرو ای"سرحدی"خوش باش و بنشین 

 که در بند ســـــــــرزلفش اسیــــــــری 

  

 عاشق سرگشته

  

 آن زلف اگر عنبـــــــــر ساراست تو داری 

 وآن چشم اگـــــر نرگس شهالست تو داری 

 آن روی که از قـدرت حق کعبۀ جـان است 

 چون آیینه پاک است و مصفاست تو داری

 ت نو خیِز نهــــــاِل چمِن حسن آن قــــــــام

 بارش همه گـــــی ناز و تمناست ، توداری 

 آن حسن که بهتـــــر زگلستـــــــان مالحت 

 از یوسف و مـوسی و مسیحاست،تو داری

 چون "سرحـدی" خسته به هر گوشه عـالم 

 گر عــــاشق سرگشته و شیداست تو داری 

  

  

 حسن ایمین

  

 ــــــــــاری زتیر ناوک چشم خمــ

 زدی بر سینۀ من زخم کــــــاری 



 به یک نــاز و نگه دل را ربودی 

 مثـــــال حملۀ بازشکــــــــــــاری

 گـل روی تو از زیب و لطــــافت 

 کند صانع دمـــــــــــــــادم آبیاری

 نمودی روی خـود در پـرده رفتی 

 که ُحسن ایمین بود از پـرده داری 

 شــــــــــــایم کن امشب بیا جانا تما

 که مستم من به وقت جـان سپاری 

 بگو ای"سرحدی" خاموش بنشین 

 مکن از درِد دل، بی اختیــــــاری 

  

  

 دل بیمار

 تو تا جـــــــا برسردیــــــوار داری  

 زحیرت ماه را بیـــــــــــــدار داری 

 تن خورشید زان دراضطراب است 

 ی عار داری که خود نـوری و از و

 خرامان میــــــــــروی با مرکب ناز

 زابرو تیغ جوهــــــــــــر دار داری 

 به چشم مرحمت هر سو نظــــر کن 

 که هر ُکشته گان بسیـــــــــار داری 

 کنار "سرحدی" بنشین زمــــــــانی 

 اگر میل دل بیمـــــــــــــــــار داری 

  

  

 مونس شبانگه

  

 خریدارم تو بـــــاشی چه باشد گر 

 چه باشد مونس و یارم تو بــــاشی 

 زشادی در همه عالــــــــــم نگنجم 

 اگر یک لحظه غم خوارم تو باشی 

 نمی خواهم که بینم روشنـــــــــایی

 شبانگه مونس ویارم تو بــــــــاشی 

 امید "سرحـــدی" از تو چنین است 

 که در هر دو جهان ،یارم تو باشی 



  

  

 درد بی کسی 

  

 دلم خون گشته خون از دیده جاری

 از این طوفان نبـــــاشد، رستگاری 

 مکن در بــــــــی قراری ام مالمت 

 که درد عشق دارد،بی قـــــــراری 

 گرفتــــــار محبت را به عالــــــــم 

 نباشد چاره یی ، ُجــــز رستگاری 

 به درد بی کسی و شــــــام هجران 

 ی نیست،غیــــر از آه و زاری دوای

 نه رویت عاشقـــان را می دهد باد

 به وقت صبح و گلهـــــــای بهاری 

 اال ای واقف حـــــال درونــــــــــم 

 که اندر ملک خوبی کامگـــــــاری 

 مکن ازگریه مانع "سرحــدی " را

 که دارد گـــــریۀ بی اختیـــــــاری 

  

  

 در بت خانهء عشق

 لم خون گشته ای دلبر کجــــــــایی د 

 مکن ازبیدالن خـــــــــود جـــــدایی 

 ترحــم کن ترحم روی بنمــــــــــــــا 

 که درد جـــــــــــان عاشق را دوایی 

 دل پرخون من بی تــاب از آن است 

 که گه بیگانه، گـــــــــــــاهی آشنایی 

 سحر سوی گلستــــــــــان رفته بودم 

 شنیــــــــــــدم بلبلـــــــی میزد نوایی 

 به عمر گل دمــــــــــــادم می بنوشید 

 که ُگل را نیست چنــــدان یک بقایی

 وطن سازید ، در بت خـــــانۀ عشق 

 که این است ،عاشقـــان را پارسایی 

 به جان "سرحــــــــــدی" افتاده آتش 

 عجب دردی، عجب ســـوز و بالیی



  

  

 لوهء رخسارج

  

 هر که را عاشق آن چهرۀ پر نــــــور کنی 

 عاقبت از غم خود خستــــــه و رنجور کنی 

 هر که یک بار چو من جلوۀ رخسار تو دید 

 گر محبت بــــــــه عتب دیدۀ او کــــور کنی 

 ای سلیمان که چـــو موران ببری مرکب تو 

 چه شود گر نظـری جـــــــانب آن مور کنی 

 رحـدی" را بنــــوازی و سگ خود دانی "س

  ایمن او را زبالهـــای شِب گـــــــــــور کنی 

  

 


