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 ای آتشی افروخته، در بیشهای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها
ی اندیشه ها

 بر مستمندان آمدی، چونامروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی
بخشش و فضل خدا
 مطلب تویی طالبخورشید را حاجب تویی، اومید را واجب تویی

تویی، هم منتها هم مبتدا
 هم خویش حاجت خواسته،در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته

هم خویشتن کرده روا
َد،ل، وی لذت علم و عمل َب  باقی بهانه ست و دغل، کاینای روح بخش بی 

علت آمد وآن دوا
 گه مست حورالعینما زان دغل کژ بین شده، با بی گنه در کین شده

شده، گه مست نان و شوربا
 کز بهر نان و بقل را،این ُسرکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را

چندین نشاید ماجرا
 و اندر میان جنگتدبیر صدرنگ افرکنی، بر روم و بر زنگ افرکنی

افرکنی، فی اصطناع ل یری
 جان رب خلصنی زنان، واللهمیما،ل پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان

که لغست ای کیا
 کاغذ بنه بشرکن قلم،خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم
ساقی درآمد، الصل

2
 در حلقه سودای تو روحانیانای طایران قدس را عشقت فزوده با،ل ها
را حا،ل ها

 در دیده های غیب بین، هردر "ل احب الفلین"، پاکی ز صورت ها یقین
دم ز تو تمثا،ل ها

 ماهت نخوانم، ایافلک از تو سرنگون، خاک از تو چون دریای خون
فزون از ماه ها و سا،ل ها

www.irandll.net/forum1

دیوانشمستبریزی  
ترجیعات    و رباعیات غزلیات،



www.irandll.net

 یک قطره خونی یافته،کوه از غمت بشرکافته، وآن غم به د،ل درتافته
از فضلت این افضا،ل ها

 دانی سران را هم بود،ای سروران را تو سند، بشمار ما را زان عدد
اندر تبع دنبا،ل ها
 با نقد تو جان کاسدی، پاما،لسازی ز خاکی سیدی، بر وی فرشته حاسدی

گشته ما،ل ها
 آن کو چنین شد حا،ل او، برآن کو تو باشی با،ل او، ای رفعت و اجل،ل او
روی دارد خا،ل ها
َبد، خار از پی گـل میزهد  صراِف زر هم مینهد، جو برگیرم که خارم، خار 

سر مثقا،ل ها
ُبدست این ما،ل ها ُبدست افعا،ل ها، خاکی  ُبدست این حا،لفرکری   قالی 

ُبدست این قا،ل ها ها، حالی 
 عشقی و شرکری با گله، آرام باآغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله

زلزا،ل ها
 فا،ل وصا،ل آرد سبق،توقیع شمس آمد شفق، طغرای دولت عشق حق
کان عشق زد این فا،ل ها

 چون مه منور خرقه ها، چوناز رحمة للعالمین، اقبا،ل درویشان ببین
گل معطر شا،ل ها

 او صد دلیل آورده و،عشق امر کل، ما رقعه ای، او قلزم و ما جرعه ای
ما کرده استدل،ل ها

 از عشق گشته دا،لاز عشق گردون مؤتلف، بی عشق اختر منخسف
الف، بی عشق الف چون دا،ل ها

ُدن  جان را از او خالی مرکن، تاآب حیات آمد سخن، کاید ز علم من ل
بردهد اعما،ل ها

 بر اهل صورت شدبر اهل معنی شد سخن، اجما،ل ها، تفصیل ها
سخن، تفصیل ها، اجما،ل ها

ُدر ُپر به بود دریا ز  ُپر،   کز ذوق شعر آخر شتر،گر شعرها گفتند 
خوش میرکشد ترحا،ل ها

3
 زان سوی او چندان وفا زینای د،ل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها

سوی تو چندین جفا
 زان سوی اوزان سوی او چندان کرم زین سو خلف و بیش و کم
چندان نعم زین سوی تو چندین خطا

 زان سوی او چندانزین سوی تو چندین حسد چندین خیا،ل و ظن بد
کشش چندان چشش چندان عطا

 چندین کشش از بهرچندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود
چه تا دررسی در اولیا
 آن دم تو را او می کشد تااز بد پشیمان می شوی الله گویان می شوی
وارهاند مر تو را

 آن لحظهاز جرم ترسان می شوی وز چاره پرسان می شوی
ترساننده را با خود نمی بینی چرا
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 گاهی بغلطاند چنینگر چشم تو بربست او چون مهره ای در دست او
گاهی ببازد در هوا

 گاهی نهد در جان تو نورگاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن
خیا،ل مصطفی

 یا بگذرد یااین سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان
بشرکند کشتی در این گرداب ها

 کز گنبد هفت آسمانچندان دعا کن در نهان چندان بنا،ل اندر شبان
در گوش تو آید صدا

 چون شد ز حد ازبانک شعیب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش
آسمان آمد سحرگاهش ندا

 فردوس خواهی دادمتگر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت
خامش رها کن این دعا

 گر هفت بحر آتشگفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان
شود من درروم بهر لقا

 من در جحیم اولیترم جنتگر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم
نشاید مر مرا

 من سوختم زین رنگجنت مرا بی روی او هم دوزخست و هم عدو
و بو کو فر انوار بقا

 که چشم نابینا شود چونگفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری
بگذرد از حد برکا

 هر جزو من چشمیگفت ار دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت
شود کی غم خورم من از عمی

 تا کور گردد آن بصرور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن
کو نیست لیق دوست را

 یار یرکی انبان خون یار یرکیاندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود
شمس ضیا

 ما را دریغ آید که خودچون هر کسی درخورد خود یاری گزید از نیک و بد
فانی کنیم از بهر ل

 پس بایزیدش گفت چه پیشهروزی یرکی همراه شد با بایزید اندر رهی
گزیدی ای دغا

 یا رب خرش را مرگگفتا که من خربنده ام پس بایزیدش گفت رو
ده تا او شود بنده خدا

4
   ای درشرکسته جام ماای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما

ای بردریده دام ما
 جوشی بنه در شور ما تا میای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

شود انگور ما
 آتش زدی در عود ما نظارهای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

کن در دود ما
 پا وامرکش از کار ما بستان گروای یار ما عیار ما دام د،ل خمار ما

دستار ما
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 وز آتش سودای د،لدر گل بمانده پای د،ل جان می دهم چه جای د،ل
ای وای د،ل ای وای ما

5
 آن رنگ بین وانآن شرکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا

هنگ بین وان ماه بدر اندر قبا
 از شمع گویم یا لگن یا رقصاز سرو گویم یا چمن از لله گویم یا سمن

گل پیش صبا
 بر کاروان د،ل زده یکای عشق چون آتشرکده در نقش و صورت آمده

دم امان ده یا فتی
 ای فرخ پیروز من ازدر آتش و در سوز من شب می برم تا روز من
روی آن شمس الضحی
 خود را زمین برمیبر گرد ماهش می تنم بی لب سلمش می کنم

زنم زان پیش کو گوید صل
 هم درد و داغ عالمی چون پاگلزار و باغ عالمی چشم و چراغ عالمی

نهی اندر جفا
 خدمت کنم تا واروم گوییآیم کنم جان را گرو گویی مده زحمت برو
که ای ابله بیا

 غایب مبادا صورتت یک دم زگشته خیا،ل همنشین با عاشقان آتشین
پیش چشم ما

 خوابت که می بنددای د،ل قرار تو چه شد وان کار و بار تو چه شد
چنین اندر صباح و در مسا

 وان سنبل ابروی او وان لعلد،ل گفت حسن روی او وان نرگس جادوی او
شیرین ماجرا

 من دوش نام دیگرتای عشق پیش هر کسی نام و لقب داری بسی
کردم که درد بی دوا

 گندم فرست ای جان که تاای رونق جانم ز تو چون چرخ گردانم ز تو
خیره نگردد آسیا

 بگداخت جانم زیندیگر نخواهم زد نفس این بیت را می گوی و بس
هوس ارفق بنا یا ربنا

6
 زیرا نمی دانی شدن همرنگ مابگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما

همرنگ ما
 سالم نماند یک رگت بر چنگاز حمله های جند او وز زخم های تند او

ما بر چنگ ما
 بیخود شوی آنگه کنیاو،ل شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی

آهنگ ما آهنگ ما
 چون شیشه گشتیزین باده می خواهی برو او،ل تنک چون شیشه شو
برشرکن بر سنگ ما بر سنگ ما

 از د،ل فراخی ها برد دلتنگهر کان می احمر خورد بابرگ گردد برخورد
ما دلتنگ ما
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 بس با شهان پهلو زندبس جره ها در جو زند بس بربط شش تو زند
سرهنگ ما سرهنگ ما
 با مقنعه کی تان شدنماده است مریخ زمن این جا در این خنجر زدن
در جنگ ما در جنگ ما

 گر قیصری اندرگذر از زنگگر تیغ خواهی تو ز خور از بدر برسازی سپر
ما از زنگ ما

 تا نشرکند کشتی تو دراسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما
گنگ ما در گنگ ما

7
 باشد که بگشایی دری گوییبنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا
که برخیز اندرآ

 ای صد هزارانغرقست جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت
مرحمت بر روی خوبت دایما

 عالم اگر برهم رود عشق توماییم مست و سرگران فارغ ز کار دیگران
را بادا بقا

 صد قرن نو پیدا شود بیرونعشق تو کف برهم زند صد عالم دیگر کند
ز افلک و خل

 خورشید راای عشق خندان همچو گل وی خوش نظر چون عقل کل
درکش به جل ای شهسوار هل اتی

 چون نام رویت می برم د،لامروز ما مهمان تو مست رخ خندان تو
می رود والله ز جا

 کو جام غیر جام تو ای ساقیکو بام غیر بام تو کو نام غیر نام تو
شیرین ادا
 ای کاشرکی درخوابمی درگر زنده جانی یابمی من دامنش برتابمی

خواب بنمودی لقا
 زیرا که سرمست وای بر درت خیل و حشم بیرون خرام ای محتشم

خوشم زان چشم مست دلربا
 خون جگر پیچیده بینافغان و خون دیده بین صد پیرهن بدریده بین

بر گردن و روی و قفا
 سنگ و کلوخی باشد او او راآن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو بگو
چرا خواهم بل
 ای شاه و سلطان بشر لرنج و بلیی زین بتر کز تو بود جان بی خبر

تبل نفسا بالعمی
 از آشنایان منقطع باجان ها چو سیلبی روان تا ساحل دریای جان

بحر گشته آشنا
 الحمدلله گوید آن وین آه و لسیلی روان اندر وله سیلی دگر گم کرده ره

حو،ل و ل
 بر بندگان خود را زده باریای آفتابی آمده بر مفلسان ساقی شده

کرم باری عطا
 وان چنگ زار از چنگ توگل دیده ناگه مر تو را بدریده جان و جامه را

افرکنده سر پیش از حیا
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 زیرا نهد لب بر لبت تا از تومقبلترین و نیک پی در برج زهره کیست نی
آموزد نوا

 رقصان شده در نیستان یعنینی ها و خاصه نیشرکر بر طمع این بسته کمر
تعز من تشا

 دف گفت می زن بربد بی تو چنگ و نی حزین برد آن کنار و بوسه این
رخم تا روی من یابد بها
 تا آن چه دوشش فوتاین جان پاره پاره را خوش پاره پاره مست کن

شد آن را کند این دم قضا
 والله نگویم بعد از اینحیفست ای شاه مهین هشیار کردن این چنین

هشیار شرحت ای خدا
 یا بنده را با لطف تو شدیا باده ده حجت مجو یا خود تو برخیز و برو
صوفیانه ماجرا

8
 صد جان برافشانم بر اوجز وی چه باشد کز اجل اندررباید کل ما

گویم هنییا مرحبا
 صبر و قرارمرقصان سوی گردون شوم زان جا سوی بی چون شوم

برده ای ای میزبان زودتر بیا
 گه شیرخواره می بری گهاز مه ستاره می بری تو پاره پاره می بری

می کشانی دایه را
 من که کشم که کیدارم دلی همچون جهان تا می کشد کوه گران

کشم زین کاهدان واخر مرا
 من آردم گندم نیمگر موی من چون شیر شد از شوق مردن پیر شد

چون آمدم در آسیا
 زاده مهم نی سنبله در آسیا باشمدر آسیا گندم رود کز سنبله زادست او
چرا

 زان جا به سوی مه رود نینی نی فتد در آسیا هم نور مه از روزنی
در دکان نانبا

 خاموش کن تا نشنود اینبا عقل خود گر جفتمی من گفتنی ها گفتمی
قصه را باد هوا

9
 آن جام جان افزای را برریزمن از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا

بر جان ساقیا
 دور از لب بیگانگانبر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان
پیش آر پنهان ساقیا

 آن عاشق نانباره را کنجینانی بده نان خواره را آن طامع بیچاره را
بخسبان ساقیا
 برجه گدارویی مرکن در بزمای جان جان جان جان ما نامدیم از بهر نان
سلطان ساقیا

 چون مست گردد پیر ده رو سویاو،ل بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه
مستان ساقیا
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 ور شرم داری یک قدحرو سخت کن ای مرتجا مست از کجا شرم از کجا
بر شرم افشان ساقیا

 تا بخت ما خندان شود پیشبرخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا
آی خندان ساقیا

10
 مهمان صاحب دولتممهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا
که دولتش پاینده با

 استیزه رو گر نیستیبر خوان شیران یک شبی بوزینه ای همراه شد
او از کجا شیر از کجا

 آخر چه گستاخی استبنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چرکد
این والله خطا والله خطا

 تو دشمن خود نیستی بر ویگر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان
منه تو پنجه را

 بسیار نقش آدمیآن کو ز شیران شیر خورد او شیر باشد نیست مرد
دیدم که بود آن اژدها

 گر هست آتش ذره اینوح ار چه مردم وار بد طوفان مردم خوار بد
آن ذره دارد شعله ها

 همچون جهان فانیمشمشیرم و خون ریز من هم نرمم و هم تیز من
ظاهر خوش و باطن بل

11
 هین زهره را کالیوه کن زانای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا

نغمه های جان فزا
 با چهره ای چون زعفران با چشمدعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا

تر آید گوا
 که داد ده ما را ز غم کوغم جمله را نالن کند تا مرد و زن افغان کند
گشت در ظلم اژدها

 تا غلغل افتد در عدم از عد،لغم را بدرانی شرکم با دورباش زیر و بم
تو ای خوش صدا

 ارواح را فرهاد کن در عشقساقی تو ما را یاد کن صد خیک را پرباد کن
آن شیرین لقا

 دردم ز راه مقبلی در گوشچون تو سرافیل دلی زنده کن آب و گلی
ما نفخه خدا
 هین از نسیم باد جان که را زما همچو خرمن ریخته گندم به کاه آمیخته

گندم کن جدا
 تا گل به سوی گل رود تا د،لتا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود
برآید بر سما

 در گوش یک باران خوشاین دانه های نازنین محبوس مانده در زمین
موقوف یک باد صبا
 پا بود اکنون سر شودتا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود
که بود اکنون کهربا
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 سری که نفرکندست کس درخاموش کن آخر دمی دستور بودی گفتمی
گوش اخوان صفا

12
 ای از تو آبستن چمن و ای از توای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

خندان باغ ها
 ای پاکتر از جان و جا آخرای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس
کجا بودی کجا

 پیراهن یوسف بود یاای فتنه روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش
خود روان مصطفی

 بر سینه ها سیناستی بر جان هاییای جویبار راستی از جوی یار ماستی
جان فزا

 ماه تو خوشای قیل و ای قا،ل تو خوش و ای جمله اشرکا،ل تو خوش
سا،ل تو خوش ای سا،ل و مه چاکر تو را

13
 کای گل گریز اندر شرکر چونای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما

گشتی از گلشن جدا
 شرکر خوش و گل هم خوشای گل ز اصل شرکری تو با شرکر لیقتری

و از هر دو شیرینتر وفا
 در دولت شرکر بجه از تلخی جوررخ بر رخ شرکر بنه لذت بگیر و بو بده
فنا

 از گل برآ بر د،ل گذر آن ازاکنون که گشتی گلشرکر قوت دلی نور نظر
کجا این از کجا

 بر آسمان رو از زمینبا خار بودی همنشین چون عقل با جانی قرین
منز،ل به منز،ل تا لقا
 بستان به بستان میدر سر خلقان می روی در راه پنهان می روی

روی آن جا که خیزد نقش ها
 کامد پیامت زان سریای گل تو مرغ نادری برعرکس مرغان می پری
پرها بنه بی پر بیا

 زان جامه ها بدریدهای گل تو این ها دیده ای زان بر جهان خندیده ای
ای ای کربز لعلین قبا

 کای هر که خواهد نردبان تاگل های پار از آسمان نعره زنان در گلستان
جان سپارد در بل

 از شیشه گلبگر چونهین از ترشح زین طبق بگذر تو بی ره چون عرق
روح از آن جام سما
 بودیم ما همچون شما ماای مقبل و میمون شما با چهره گلگون شما
روح گشتیم الصل
 ای بود ما آهن صفت ویاز گلشرکر مقصود ما لطف حقست و بود ما
لطف حق آهن ربا

 ما را نمی خواهد مگر خواهمآهن خرد آیینه گر بر وی نهد زخم شرر
شما را بی شما
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 با کس نیارم گفت منهان ای د،ل مشرکین سخن پایان ندارد این سخن
آن ها که می گویی مرا

 بی حرف و صوت و رنگ وای شمس تبریزی بگو سر شهان شاه خو
بو بی شمس کی تابد ضیا

14
 افتاده در غرقابه ای تا خودای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

که داند آشنا
 مرغان آبی را چه غمگر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود
تا غم خورد مرغ هوا
 زان سان که ماهی را بودما رخ ز شرکر افروخته با موج و بحر آموخته

دریا و طوفان جان فزا
 ای موسی عمران بیاای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده
بر آب دریا زن عصا

 سودای آن ساقی مرا باقیاین باد اندر هر سری سودای دیگر می پزد
همه آن شما

 امروز می در می دهد تادیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله
برکند از ما قبا

 خوش خوش کشانمای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری
می بری آخر نگویی تا کجا

 خواهی سوی مستیمهر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی
کش خواهی ببر سوی فنا

 هر دم تجلی می رسدعالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان
برمی شرکافد کوه را

 یک پاره گوهر مییک پاره اخضر می شود یک پاره عبهر می شود
شود یک پاره لعل و کهربا

 ای که چه باد خورده ای ماای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او
مست گشتیم از صدا

 گر برده ایم انگور تو تو بردهای باغبان ای باغبان در ما چه درپیچیده ای
ای انبان ما

15
 باخویش کن بیای نوش کرده نیش را بی خویش کن باخویش را
خویش را چیزی بده درویش را

 بر زهر زن تریاق را چیزیتشریف ده عشاق را پرنور کن آفاق را
بده درویش را

 ما را تو کن همراهبا روی همچون ماه خود با لطف مسرکین خواه خود
خود چیزی بده درویش را

 با ما چه همره میچون جلوه مه می کنی وز عشق آگه می کنی
کنی چیزی بده درویش را

 نی دلق صدپاره کشاندرویش را چه بود نشان جان و زبان درفشان
چیزی بده درویش را
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 هم راز و هم محرمهم آدم و آن دم تویی هم عیسی و مریم تویی
تویی چیزی بده درویش را

 خار از توتلخ از تو شیرین می شود کفر از تو چون دین می شود
نسرین می شود چیزی بده درویش را

 سلطان سلطانان من چیزیجان من و جانان من کفر من و ایمان من
بده درویش را

 منگر به تن بنگر بهای تن پرست بوالحزن در تن مپیچ و جان مرکن
من چیزی بده درویش را

 بر عشق جان افشان کنمامروز ای شمع آن کنم بر نور تو جولن کنم
چیزی بده درویش را
 وین کار را یک سونامروز گویم چون کنم یک باره د،ل را خون کنم

کنم چیزی بده درویش را
 خود را بگو تو چیستی چیزیتو عیب ما را کیستی تو مار یا ماهیستی

بده درویش را
 تو محتشم او محتشم چیزیجان را درافرکن در عدم زیرا نشاید ای صنم
بده درویش را

16
 ای عیسی پنهان شده برای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
طارم مینا بیا

 یعقوب مسرکین پیراز هجر روزم قیر شد د،ل چون کمان بد تیر شد
شد ای یوسف برنا بیا
 گاوی خدایی می کندای موسی عمران که در سینه چه سیناهاستت

از سینه سینا بیا
 در گور تن تنگ آمدمرخ زعفران رنگ آمدم خم داده چون چنگ آمدم

ای جان باپهنا بیا
 زان طره ای اندرهمت ایچشم محمد با نمت واشوق گفته در غمت
سر ارسلنا بیا

 ای دیده بینا بهخورشید پیشت چون شفق ای برده از شاهان سبق
حق وی سینه دانا بیا

 د،ل داده ام دیرای جان تو و جان ها چو تن بی جان چه ارزد خود بدن
است من تا جان دهم جانا بیا

 او،ل تو ای دردا برو و آخر توتا برده ای د،ل را گرو شد کشت جانم در درو
درمانا بیا

 اندر د،ل بیچاره ام چون غیرای تو دوا و چاره ام نور د،ل صدپاره ام
تو شد ل بیا
 دی بر دلش تیری بزن دی برنشناختم قدر تو من تا چرخ می گوید ز فن

سرش خارا بیا
 کس نیست شاها محرمت درای قاب قوس مرتبت وان دولت بامرکرمت

قرب او ادنی بیا
 ای آب و ای آتش بیاای خسرو مه وش بیا ای خوشتر از صد خوش بیا

ای در و ای دریا بیا
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 تبریز چون عرشمخدوم جانم شمس دین از جاهت ای روح المین
مرکین از مسجد اقصی بیا

17
 جان گفت ای نادی خوش اهل وآمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصل

سهل مرحبا
 یک بار دیگر بانگ زنسمعا و طاعه ای ندا هر دم دو صد جانت فدا
تا برپرم بر هل اتی

 آخر کجا می خوانیم گفتاای نادره مهمان ما بردی قرار از جان ما
برون از جان و جا

 بر چرخ بنهم نردبان تا جاناز پای این زندانیان بیرون کنم بند گران
برآید بر عل
 د،ل بر غریبی می نهی اینتو جان جان افزاستی آخر ز شهر ماستی

کی بود شرط وفا
 آن گنده پیر کابلی صد سحرآوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده

کردت از دغا
 چون برنمی گردد سرتاین قافله بر قافله پویان سوی آن مرحله

چون د،ل نمی جوشد تو را
 ای بس رفیق وبانگ شتربان و جرس می نشنود از پیش و پس

همنفس آن جا نشسته گوش ما
 نعره زنان درخلقی نشسته گوش ما مست و خوش و بی هوش ما

گوش ما که سوی شاه آ ای گدا

18
 انا فتحنا الصل بازآ زای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما

بام از در درآ
 این جان سرگردانای بحر پرمرجان من والله سبک شد جان من
من از گردش این آسیا

 اشتر بخوابان هین هله نه ازای ساربان با قافله مگذر مرو زین مرحله
بهر من بهر خدا

 از چون مگو بی چوننی نی برو مجنون برو خوش در میان خون برو
برو زیرا که جان را نیست جا

 گر خرقه تو چاک شد جان توگر قالبت در خاک شد جان تو بر افلک شد
را نبود فنا

 چون عشق را سرفتنه ایاز سر د،ل بیرون نه ای بنمای رو کایینه ای
پیش تو آید فتنه ها

 بنگر که در خون میگویی مرا چون می روی گستاخ و افزون می روی
روی آخر نگویی تا کجا
 می غلط در سودایگفتم کز آتش های د،ل بر روی مفرش های د،ل
د،ل تا بحر یفعل ما یشا

 بر د،ل خیالی می دودهر دم رسولی می رسد جان را گریبان می کشد
یعنی به اصل خود بیا
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 نعره زنان کان اصلد،ل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو
کو جامه دران اندر وفا

19
 می شد روان بر آسمان همچونامروز دیدم یار را آن رونق هر کار را

روان مصطفی
 از تابش او آب و گلخورشید از رویش خجل گردون مشبک همچو د،ل

افزون ز آتش در ضیا
 گفتا سر تو نردبان سر راگفتم که بنما نردبان تا برروم بر آسمان

درآور زیر پا
 چون تو هوا را بشرکنی پا برچون پای خود بر سر نهی پا بر سر اختر نهی

هوا نه هین بیا
 بر آسمان پران شوی هربر آسمان و بر هوا صد رد پدید آید تو را

صبحدم همچون دعا

20
 می دان که دود گولخن هرگزچندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
نیاید بر سما

 کز دود آورد آسمان چندانور خود برآید بر سما کی تیره گردد آسمان
لطیفی و ضیا

 با نقش گرمابه مرکنخود را مرنجان ای پدر سر را مرکوب اندر حجر
این جمله چالیش و غزا

 ور دامن او را کشی هم برگر تو کنی بر مه تفو بر روی تو بازآید آن
تو تنگ آید قبا

 بس برطپیدند و نشدپیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان
درمان نبود ال رضا

 سر درکشید و گرد شد مانندبگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن
گویی آن دغا

 سوراخ سوراخ آمد اوآن مار ابله خویش را بر خار می زد دم به دم
از خود زدن بر خارها

 گر صبر کردی یکبی صبر بود و بی حیل خود را برکشت او از عجل
زمان رستی از او آن بدلقا

 ساکن نشین وین ورد خوانبر خارپشت هر بل خود را مزن تو هم هل
جاء القضا ضاق الفضا

 ای همنشین صابران افرغفرمود رب العالمین با صابرانم همنشین
علینا صبرنا

 مر صابران را می رسان هررفتم به وادی دگر باقی تو فرما ای پدر
دم سلمی نو ز ما

21
 از زعفران روی منجرمی ندارم بیش از این کز د،ل هوا دارم تو را
رو می بگردانی چرا
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 یا قوت صبرش بده دریا این د،ل خون خواره را لطف و مراعاتی برکن
یفعل الله ما یشا

 بی شمع روی تو نتان دیدناین دو ره آمد در روش یا صبر یا شرکر نعم
مر این دو راه را

 کی ذره ها پیدا شود بیهر گه بگردانی تو رو آبی ندارد هیچ جو
شعشعه شمس الضحی

 بی عصمت تو کی رودبی باده تو کی فتد در مغز نغزان مستی یی
شیطان بل حو،ل و ل

 تا درنیندازی کفی زنی قرص سازد قرصی یی مطبوخ هم مطبوخیی
اهلیله خود در دوا

 بی تو کجا جنبد رگی درامرت نغرد کی رود خورشید در برج اسد
دست و پای پارسا

 در سنگ سقایی نهی در برقدر مرگ هشیاری نهی در خواب بیداری نهی
میرنده وفا

 زان سیلشان کیسیل سیاه شب برد هر جا که عقلست و خرد
واخرد جز مشتری هل اتی

 وی کوفته هر سو دهلای جان جان جزو و کل وی حله بخش باغ و گل
کای جان حیران الصل

 آن کم دهد فهم بیا گوید کههر کس فریباند مرا تا عشر بستاند مرا
پیش من بیا

 آن کت دهدزان سو که فهمت می رسد باید که فهم آن سو رود
طا،ل بقا او را سزد طا،ل بقا

 هم اوت آرد در دعا هم اوهم او که دلتنگت کند سرسبز و گلرنگت کند
دهد مزد دعا

 در باد دم اندر دهن تاهم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف
خوش بگویی ربنا
 ز آب تو چرخی می زنملبیک لبیک ای کرم سودای تست اندر سرم
مانند چرخ آسیا

 کاستون قوت ماست او یاهرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود
کسب و کار نانبا
 حق آب را بسته کند او همآبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند
نمی جنبد ز جا
 تا گوید او که گفت او هرگزخامش که این گفتار ما می پرد از اسرار ما

بننماید قفا

22
 تا برکنم از آینه هر منرکریچندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگ ها

من زنگ ها
 در هر قدم می بگذردبر مرکب عشق تو د،ل می راند و این مرکبش

زان سوی جان فرسنگ ها
 تا بر سر سنگین دلن ازبنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی

عرش بارد سنگ ها
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 کاین دولت و اقبا،ل را باشدبا این چنین تابانیت دانی چرا منرکر شدند
از ایشان ننگ ها
 آن سو هزاران جان ز مهگر نی که کورندی چنین آخر بدیدندی چنان

چون اختران آونگ ها
 تا از خوشی راه تو رهوارچون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند

گردد لنگ ها
 هر عقل زیرا رسته شد دراما چو اندر راه تو ناگاه بیخود می شود

سبزه زارت بنگ ها
 زین رو دو صد سروزین رو همی بینم کسان نالن چو نی وز د،ل تهی

روان خم شد ز غم چون چنگ ها
 زین ره بسی کشتیزین رو هزاران کاروان بشرکسته شد از ره روان

پر بشرکسته شد بر گنگ ها
 تا دانش بی حد تو پیدا کنداشرکستگان را جان ها بستست بر اومید تو

فرهنگ ها
 تا صلح گیرد هر طرف تاتا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو

محو گردد جنگ ها
 پیدا شود در هر جگر درتا جستنی نوعی دگر ره رفتنی طرزی دگر
سلسله آهنگ ها

 هر ذره انگیزنده ایوز دعوت جذب خوشی آن شمس تبریزی شود
هر موی چون سرهنگ ها

23
 کز چشم من دریایچون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها

خون جوشان شد از جور و جفا
 ور بر سرش آبی زنمگر لب فروبندم کنون جانم به جوش آید درون

بر سر زند او جوش را
 اه لیک خود معذور را کیمعذور دارم خلق را گر منرکرند از عشق ما

باشد اقبا،ل و سنا
 شد حرف ها چون موراز جوش خون نطقی به فم آن نطق آمد در قلم

هم سوی سلیمان لبه را
 در تو را جان ها صدفکای شه سلیمان لطف وی لطف را از تو شرف
باغ تو را جان ها گیا

 در سیر سیاره شده هم توما مور بیچاره شده وز خرمن آواره شده
برس فریاد ما
 ما دیدبان آن صفت با اینما بنده خاک کفت چون چاکران اندر صفت
همه عیب عما

 در حق هر بدکار بد همتو یاد کن الطاف خود در سابق الله الصمد
مجرم هر دو سرا

 در غیر تو چون بنگرمتو صدقه کن ای محتشم بر د،ل که دیدت ای صنم
اندر زمین یا در سما

 کو خورده باشد باده ها زان خسروآن آب حیوان صفا هم در گلو گیرد ورا
میمون لقا

www.irandll.net/forum14



www.irandll.net

 آن را که دید او آن قمر درای آفتاب اندر نظر تاریک و دلگیر و شرر
خوبی و حسن و بها

 در فرقت آن شاهای جان شیرین تلخ وش بر عاشقان هجر کش
خوش بی کبر با صد کبریا
 در راه شاهنشاه کنای جان سخن کوتاه کن یا این سخن در راه کن

در سوی تبریز صفا
 تو بازگرد از خویش وای تن چو سگ کاهل مشو افتاده عوعو بس معو

رو سوی شهنشاه بقا
 گشته رهی صدای صد بقا خاک کفش آن صد شهنشه در صفش

آصفش واله سلیمان در ول
 از ترس کو را آن عل کمتروانگه سلیمان زان ول لرزان ز مرکر ابتل

شود از رشک ها
 بربوده از وی مرکرمت کردهناگه قضا را شیطنت از جام عز و سلطنت

به ملرکش اقتضا
 دیو و پری را پای مردچون یک دمی آن شاه فرد تدبیر ملک خویش کرد

ترتیب کرد آن پادشا
 زان باغ ها آفل شده بی برتا باز از آن عاقل شده دید از هوا غافل شده
شده هم بی نوا

 کو را ز عشق آن سریزد تیغ قهر و قاهری بر گردن دیو و پری
مشغو،ل کردند از قضا

 در منع او گفتا که نهزود اندرآمد لطف شه مخدوم شمس الدین چو مه
عالم مسوز ای مجتبا

 تبریز را از وعده ایاز شه چو دید او مژده ای آورد در حین سجده ای
کارزد به این هر دو سرا

24
 خون بارد این چشمانچون نالد این مسرکین که تا رحم آید آن دلدار را

که تا بینم من آن گلزار را
 د،ل حیلتی آموزدم کز سرخورشید چون افروزدم تا هجر کمتر سوزدم

بگیرم کار را
 کز وی بخیزد در درونای عقل کل ذوفنون تعلیم فرما یک فسون

رحمی نگارین یار را
 کی داند آخر آب و گلچون نور آن شمع چگل می درنیابد جان و د،ل
دلخواه آن عیار را

 این دام و دانه کیجبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد
کشد عنقای خوش منقار را

 ای عنرکبوت عقل بس تا کیعنقا که یابد دام کس در پیش آن عنقامگس
تنی این تار را

 کز وی د،ل ترسا همیکو آن مسیح خوش دمی بی واسطه مریم یمی
پاره کند زنار را

 کو عیسی خنجرکشی دجا،لدجا،ل غم چون آتشی گسترد ز آتش مفرشی
بدکردار را
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 عیسی علمت ها ز تو وصلتن را سلمت ها ز تو جان را قیامت ها ز تو
قیامت وار را

 آتش به خار اندرفتدساغر ز غم در سر فتد چون سنگ در ساغر فتد
چون گل نباشد خار را

 لیرکن خمار عاشقی در سرماندم ز عذرا وامقی چون من نبودم لیقی
د،ل خمار را

 صد که حمایل کاه راشطرنج دولت شاه را صد جان به خرجش راه را
صد درد دردی خوار را

 وز شاه جان حاصلبینم به شه واصل شده می از خودی فاصل شده
شده جان ها در او دیوار را
 منسوخ گرداند کنونباشد که آن شاه حرون زان لطف از حدها برون

آن رسم استغفار را
 یا در سنایی رو کند یا بو دهدجانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند

عطار را
 گاهی که گویی نام او لزممخدوم جان کز جام او سرمست شد ایام او

شمر ترکرار را
 پرنور چون عرشعالی خداوند شمس دین تبریز از او جان زمین

مرکین کو رشک شد انوار را
 کان ناطق روح المینای صد هزاران آفرین بر ساعت فرخترین

بگشاید آن اسرار را
 در پرده منرکر ببین آندر پاکی بی مهر و کین در بزم عشق او نشین
پرده صدمسمار را

25
 ای قد مه از رشک تومن دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا

چون آسمان گشته دوتا
 هم یوسف کنعانامروز صد چندان شدی حاجب بدی سلطان شدی

شدی هم فر نور مصطفی
 فردا زمین و آسمان در شرحامشب ستایمت ای پری فردا ز گفتن بگذری

تو باشد فنا
 فردا ملک بی هش شود همامشب غنیمت دارمت باشم غلم و چاکرت

عرش بشرکافد قبا
 زین پشگان پر کی زند چونکناگه برآید صرصری نی بام ماند نه دری

ندارد پیل پا
 هر ذره ای خندانباز از میان صرصرش درتابد آن حسن و فرش

شود در فر آن شمس الضحی
 صد ذرگی دلربا کان هاتعلیم گیرد ذره ها زان آفتاب خوش لقا

نبودش ز ابتدا

26
 کاخر چو دردی بر زمین تاهر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها

چند می باشی برآ
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 آنگه رود بالی خم کان دردهر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود
او یابد صفا

 تا درد تو روشن شود تا دردگل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود
تو گردد دوا

 چون دود از حد بگذردجانیست چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر
در خانه ننماید ضیا

 از نور تو روشن شود هم اینگر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری
سرا هم آن سرا

 خورشید و مه پنهان شوددر آب تیره بنگری نی ماه بینی نی فلک
چون تیرگی گیرد هوا

 وز بهر این صیقل سحر درباد شمالی می وزد کز وی هوا صافی شود
می دمد باد صبا
 گر یک نفس گیرد نفس مرباد نفس مر سینه را ز اندوه صیقل می زند
نفس را آید فنا
 نفس بهیمی در چرا چندینجان غریب اندر جهان مشتاق شهر لمرکان
چرا باشد چرا

 تو باز شاهی بازپرای جان پاک خوش گهر تا چند باشی در سفر
سوی صفیر پادشا

27
 با تو بگویم حا،ل اوآن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا
برخوان اذا جاء القضا
 تسخرکنان بر عاشقانجباروار و زفت او دامن کشان می رفت او

بازیچه دیده عشق را
 می آید از قبضه قضا بر پربس مرغ پران بر هوا از دام ها فرد و جدا

او تیر بل
 مست خداوندی خودای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی

کشتی گرفتی با خدا
 همیان او پرسیم و زربر آسمان ها برده سر وز سرنبشت او بی خبر

گوشش پر از طا،ل بقا
 وز لورکند شاعران وزاز بوسه ها بر دست او وز سجده ها بر پای او
دمدمه هر ژاژخا

 از وهم بیمارش کند در چاپلوسیباشد کرم را آفتی کان کبر آرد در فتی
هر گدا

 از ما،ل و ملک دیگری مردیبدهد درم ها در کرم او نافریدست آن درم
کجا باشد سخا

 موری بده ماری شدهفرعون و شدادی شده خیرکی پر از بادی شده
وان مار گشته اژدها
 کو اژدها را می خوردعشق از سر قدوسیی همچون عصای موسیی

چون افرکند موسی عصا
 تیری زدش کز زخم اوبر خواجه روی زمین بگشاد از گردون کمین

همچون کمانی شد دوتا
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 خرخرکنان چون صرعیان دردر رو فتاد او آن زمان از ضربت زخم گران
غرغره مرگ و فنا

 خویشان او نوحه کنانرسوا شده عریان شده دشمن بر او گریان شده
بر وی چو اصحاب عزا

 اشرکسته گردن آمده درفرعون و نمرودی بده انی انا الله می زده
یارب و در ربنا

 جز غمزه غمازه ای شرکرلبیاو زعفرانی کرده رو زخمی نه بر اندام او
شیرین لقا

 او بی وفاتر یا جهان اوتیرش عجبتر یا کمان چشمش تهیتر یا دهان
محتجبتر یا هما
 از قفل و زنجیر نهان هیناکنون بگویم سر جان در امتحان عاشقان

گوش ها را برگشا
 مخلص نباشد هوش راکی برگشایی گوش را کو گوش مر مدهوش را
جز یفعل الله ما یشا
 نالن ز عشق عایشهاین خواجه باخرخشه شد پرشرکسته چون پشه
کابیض عینی من برکا

 مقت الحیوه فقدکم عودوا الیناانا هلرکنا بعدکم یا ویلنا من بعدکم
بالرضا

 و القلب منرکم ممتحنالعقل فیرکم مرتهن هل من صدا یشفی الحزن
فی وسط نیران النوی

 د،ل ها شرکستی توای خواجه با دست و پا پایت شرکستست از قضا
بسی بر پای تو آمد جزا
 عشق مجازی را گذراین از عنایت ها شمر کز کوی عشق آمد ضرر
بر عشق حقست انتها
 تا او در آن استا شودغازی به دست پور خود شمشیر چوبین می دهد
شمشیر گیرد در غزا

 آن عشق با رحمانعشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود
شود چون آخر آید ابتل

 شد آخر آن عشق خدا میعشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سا،ل ها
کرد بر یوسف قفا
 بدریده شد از جذب اوبگریخت او یوسف پیش زد دست در پیراهنش
برعرکس حا،ل ابتدا

 گفتا بسی زین ها کند تقلیبگفتش قصاص پیرهن بردم ز تو امروز من
عشق کبریا
 ای بس دعاگو را که حق کردمطلوب را طالب کند مغلوب را غالب کند

از کرم قبله دعا
 من مغلطه خواهمباریک شد این جا سخن دم می نگنجد در دهن

زدن این جا روا باشد دغا
 رما،ل بر خاکی زند نقشاو می زند من کیستم من صورتم خاکیستم
صوابی یا خطا

 عشق آتش اندر ریشاین را رها کن خواجه را بنگر که می گوید مرا
زد ما را رها کردی چرا
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 تا من در این آخرزمان حا،لای خواجه صاحب قدم گر رفتم اینک آمدم
تو گویم برمل
 از بحر قلزم قطره ای زینآخر چه گوید غره ای جز ز آفتابی ذره ای

بی نهایت ماجرا
 ز انبار کف گندمی عرضهچون قطره ای بنمایدت باقیش معلوم آیدت

کنند اندر شرا
 دانیش و دانی چون شودکفی چو دیدی باقیش نادیده خود می دانیش
چون بازگردد ز آسیا

 بنگر چگونه گندمی وانگه بههستی تو انبار کهن دستی در این انبار کن
طاحون بر هل

 آن جا همینهست آن جهان چون آسیا هست آن جهان چون خرمنی
خواهی بدن گر گندمی گر لوبیا

 کو نیم کاره می کندرو ترک این گو ای مصر آن خواجه را بین منتظر
تعجیل می گوید صل
 در خاک و خون افتادهای خواجه تو چونی بگو خسته در این پرفتنه کو
ای بیچاره وار و مبتل
 شد ریخته خود خونگفت الغیاث ای مسلمین د،ل ها نگهدارید هین

من تا این نباشد بر شما
 با سینه پرغل و غشمن عاشقان را در تبش بسیار کردم سرزنش
بسیار گفتم ناسزا

هماز را لماز را جز چاشنی نبود دواویل لرکل همزه بهر زبان بد بود
 کهگل در آن سوراخکی آن دهان مردم است سوراخ مار و کژدم است

زن کزدم منه بر اقربا
 مر سنگ را زر نام کن شرکردر عشق ترک کام کن ترک حبوب و دام کن
لقب نه بر جفا

28
 سرمه کش چشمان ما ایای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما

چشم جان را توتیا
 چون دیدمت می گفتای مه ز اجللت خجل عشقت ز خون ما بحل

د،ل جاء القضا جاء القضا
 گه خوانیش سوی طرب گهما گوی سرگردان تو اندر خم چوگان تو

رانیش سوی بل
 گه جانب شهر بقا گهگه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی

جانب دشت فنا
 گه خدمت لیلی کند گهگه شرکر آن مولی کند گه آه واویلی کند

مست و مجنون خدا
 گه عاشق کنج خل گهجان را تو پیدا کرده ای مجنون و شیدا کرده ای

عاشق رو و ریا
 گه خویش را قیصر کند گهگه قصد تاج زر کند گه خاک ها بر سر کند

دلق پوشد چون گدا
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 گه زهر روید گه شرکرطرفه درخت آمد کز او گه سیب روید گه کدو
گه درد روید گه دوا
 گه باده های لعل گون گهجویی عجایب کاندرون گه آب رانی گاه خون
شیر و گه شهد شفا

 گه فضل ها حاصل کند گهگه علم بر د،ل برتند گه دانش از د،ل برکند
جمله را روبد بل

 گه دشمن بدرگ شود گهروزی محمدبک شود روزی پلنگ و سگ شود
والدین و اقربا

 گاهی دهلزن گه دهل تا میگه خار گردد گاه گل گه سرکه گردد گاه مل
خورد زخم عصا

 این سوش کشگه عاشق این پنج و شش گه طالب جان های خوش
آن سوش کش چون اشتری گم کرده جا

 گه چون مسیح وگاهی چو چه کن پست رو مانند قارون سوی گو
کشت نو بالروان سوی عل

 شیاد ما شیدا شود یک رنگتا فضل تو راهش دهد وز شید و تلوین وارهد
چون شمس الضحی

 بحرش بود گور و کفنچون ماهیان بحرش سرکن بحرش بود باغ و وطن
جز بحر را داند وبا
 در صبغه الله رو نهد تازین رنگ ها مفرد شود در خنب عیسی دررود
یفعل الله ما یشا
 رست از برو رست از بیارست از وقاحت وز حیا وز دور وز نقلن جا

چون سنگ زیر آسیا
 نلحق برکم اعقابرکم هذا مرکافاتانا فتحنا بابرکم ل تهجروا اصحابرکم

الول
مما شرکرتم ربرکم و الشرکر جرار الرضاانا شددنا جنبرکم انا غفرنا ذنبرکم

 باب البیان مغلق قل صمتنامستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
اولی بنا

29
 ما را چو تابستان ببر د،ل گرم تاای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما

بستان ما
 تا آب رحمت برزند از صحنای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا

آتشدان ما
 انگور گردد غوره ها تا پختهتا سبزه گردد شوره ها تا روضه گردد گورها

گردد نان ما
 آخر ببین کاین آب و گل چونای آفتاب جان و د،ل ای آفتاب از تو خجل

بست گرد جان ما
 تا صد هزار اقرارها افرکند درشد خارها گلزارها از عشق رویت بارها

ایمان ما
 تا ره بری سوی احدای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد
جان را از این زندان ما
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 روزی غریب ودر دود غم بگشا طرب روزی نما از عین شب
بوالعجب ای صبح نورافشان ما

 سلطان کنی بی بهره راگوهر کنی خرمهره را زهره بدری زهره را
شاباش ای سلطان ما

 کو گوش هوش آورد تو تاکو دیده ها درخورد تو تا دررسد در گرد تو
بشنود برهان ما

 نعره برآرد چاشنی ازچون د،ل شود احسان شمر در شرکر آن شاخ شرکر
بیخ هر دندان ما

 ریحان به ریحان گل به گل ازآمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آید به کل
حبس خارستان ما

30
 چون اشک غمخواران ما در هجرای فصل باباران ما برریز بر یاران ما

دلداران ما
 زیرا که داری رشک هاای چشم ابر این اشک ها می ریز همچون مشک ها

بر ماه رخساران ما
 کز لبه و گریه پدر رستنداین ابر را گریان نگر وان باغ را خندان نگر

بیماران ما
 رطل گران هم حق دهد بهرابر گران چون داد حق از بهر لب خشرکان ما
سبرکساران ما

 زین بی نوایی میبر خاک و دشت بی نوا گوهرفشان کرد آسمان
کشند از عشق طراران ما

 بشرکفته رویاین ابر چون یعقوب من وان گل چو یوسف در چمن
یوسفان از اشک افشاران ما

 وز ما،ل و نعمت پریک قطره اش گوهر شود یک قطره اش عبهر شود
شود کف های کف خاران ما

 زیرا که بر ریق از پگهباغ و گلستان ملی اشرکوفه می کردند دی
خوردند خماران ما

 تا بازآیند این طرف ازبربند لب همچون صدف مستی میا در پیش صف
غیب هشیاران ما

31
 سور و عروسی را خدا ببریدبادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما

بر بالی ما
 هر شب عروسیی دگرزهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شرکر
از شاه خوش سیمای ما

 ان الهموم اخرجت در دولت مولیان القلوب فرجت ان النفوس زوجت
ما

 داماد خوبان می شویبسم الله امشب بر نوی سوی عروسی می روی
ای خوب شهرآرای ما

 خوش می جهیخوش می روی در کوی ما خوش می خرامی سوی ما
در جوی ما ای جوی و ای جویای ما
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 خوش می بریخوش می روی بر رای ما خوش می گشایی پای ما
کف های ما ای یوسف زیبای ما

 پای تصرف را بنه بر جاناز تو جفا کردن روا وز ما وفا جستن خطا
خون پالی ما

 وین استخوان را همای جان جان جان را برکش تا حضرت جانان ما
برکش هدیه بر عنقای ما
 در دولت شاه جهانرقصی کنید ای عارفان چرخی زنید ای منصفان
آن شاه جان افزای ما
 کامشب بود دف و دهلدر گردن افرکنده دهل در گردک نسرین و گل
نیرکوترین کالی ما

 بگرفته ساغرخاموش کامشب زهره شد ساقی به پیمانه و به مد
می کشد حمرای ما حمرای ما

 در غیب پیش غیبدانوالله که این دم صوفیان بستند از شادی میان
از شوق استسقای ما

 قومی مبارز چونقومی چو دریا کف زنان چون موج ها سجده کنان
سنان خون خوار چون اجزای ما

 این نادره که می پزدخاموش کامشب مطبخی شاهست از فرخ رخی
حلوای ما حلوای ما

32
 در خواب غفلت بی خبر زودیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی

بوالعلی و بوالعل
 در پیش او می داشتمزان می که در سر داشتم من ساغری برداشتم
گفتم که ای شاه الصل
 جوشیده و صافی چوگفتا چیست این ای فلن گفتم که خون عاشقان
جان بر آتش عشق و ول
 از جان و د،ل نوششگفتا چو تو نوشیده ای در دیگ جان جوشیده ای
کنم ای باغ اسرار خدا
 اندرکشیدش همچوآن دلبر سرمست من بستد قدح از دست من

جان کان بود جان را جان فزا
 می کرد اشارتاز جان گذشته صد درج هم در طرب هم در فرج

آسمان کای چشم بد دور از شما

33
 گردن بزن اندیشه را ما ازمی ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا
کجا او از کجا
 آن عیش بی روپوش را ازپیش آر نوشانوش را از بیخ برکن هوش را

بند هستی برگشا
 زان سان که او،لدر مجلس ما سرخوش آ برقع ز چهره برگشا

آمدی ای یفعل الله ما یشا
 در بی دلی د،ل بسته بیندیوانگان جسته بین از بند هستی رسته بین

کاین د،ل بود دام بل
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 مستش کن و بازشزودتر بیا هین دیر شد د،ل زین ولیت سیر شد
رهان زین گفتن زوتر بیا

 پر ده قدح را تا که من سربگشا ز دستم این رسن بربند پای بوالحسن
را بنشناسم ز پا

 هر لحظه گرمی میبی ذوق آن جانی که او در ماجرا و گفت و گو
کند با بوالعلی و بوالعل

 ای تشنگی عشق تو صدنانم مده آبم مده آسایش و خوابم مده
همچو ما را خونبها

 پر شد همه شهر این خبرامروز مهمان توام مست و پریشان توام
کامروز عیش است الصل

 در سبزه این گولخن همچونهر کو بجز حق مشتری جوید نباشد جز خری
خران جوید چرا

 زیرا ز خضرای دمنمی دان که سبزه گولخن گنده کند ریش و دهن
فرمود دوری مصطفی

 دورم ز کبر و ما و من مستدورم ز خضرای دمن دورم ز حورای چمن
شراب کبریا

 ماننده ماه از افق ماننده گلاز د،ل خیا،ل دلبری برکرد ناگاهان سری
از گیا
مانند آهن پاره ها در جذبه آهن رباجمله خیالت جهان پیش خیا،ل او دوان

 شمشیرها پیشش سپربد لعل ها پیشش حجر شیران به پیشش گورخر
خورشید پیشش ذره ها

 مانند موسی روح همعالم چو کوه طور شد هر ذره اش پرنور شد
افتاد بی هوش از لقا

 خنبک زنان بر نیستیهر هستییی در وصل خود در وصل اصل اصل خود
دستک زنان اندر نما

 کالصبر مفتاح الفرج وسرسبز و خوش هر تره ای نعره زنان هر ذره ای
الشرکر مفتاح الرضا

 حارس بدی سلطانگل کرد بلبل را ندا کای صد چو من پیشت فدا
شدی تا کی زنی طا،ل بقا

 برقی بر ایشان برزده ماندهذرات محتاجان شده اندر دعا نالن شده
ز حیرت از دعا

 و النار صراف الذهب و النورالسلم منهاج الطلب الحلم معراج الطرب
صراف الول
 و الوصل تریاق الغشا یا منالعشق مصباح العشا و الهجر طباخ الحشا

علی قلبی مشا
 و العشق من جلسنا من یدرالشمس من افراسنا و البدر من حراسنا

ما فی راسنا
 کل المنی فی جنبه عند التجلییا سایلی عن حبه اکرم به انعم به

کالهبا
 و السرکر افنی غصتی یا حبذایا سایلی عن قصتی العشق قسمی حصتی

لی حبذا
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 القلب من ارواحرکم فیالفتح من تفاحرکم و الحشر من اصباحرکم
الدور تمثا،ل الرحا

 یا یوسفینا فی البشر جودوااریاحرکم تجلی البصر یعقوبرکم یلقی النظر
بما الله اشتری

 قدامرکم فی یقظهالشمس خرت و القمر نسرکا مع الحدی عشر
قدام یوسف فی الرکری

 یا من لحب او نوی یشرکوا مخالیباصل العطایا دخلنا ذخر البرایا نخلنا
النوی

34
 از آسمان آمد ندا کای ماهای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

رویان الصل
 بگرفته ما زنجیرای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان

او بگرفته او دامان ما
 ای جان مرگ اندیش رو ایآمد شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین

ساقی باقی درآ
 ای هست ما از هستای هفت گردون مست تو ما مهره ای در دست تو

تو در صد هزاران مرحبا
 ای عیش زینای مطرب شیرین نفس هر لحظه می جنبان جرس

نه بر فرس بر جان ما زن ای صبا
 آید مرا شام و سحر ازای بانگ نای خوش سمر در بانگ تو طعم شرکر

بانگ تو بوی وفا
 بر جمله خوبان ناز کن ایبار دگر آغاز کن آن پرده ها را ساز کن

آفتاب خوش لقا
 ستار شو ستار شو خوخاموش کن پرده مدر سغراق خاموشان بخور
گیر از حلم خدا

35
 ای یوسف دیدار ما ای رونق بازارای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما
ما

 ما مفلسانیم و تویی صد گنجنک بر دم امسا،ل ما خوش عاشق آمد پار ما
و صد دینار ما
 ما خفتگانیم و تویی صدما کاهلنیم و تویی صد حج و صد پیرکار ما
دولت بیدار ما

 ما بس خرابیم و تویی هم ازما خستگانیم و تویی صد مرهم بیمار ما
کرم معمار ما
 سر درمرکش منرکر مشو تومن دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما

برده ای دستار ما
 چون هرچ گویی وادهدواپس جوابم داد او نی از توست این کار ما

همچون صدا کهسار ما
 زیرا که که را اختیاری نبودمن گفتمش خود ما کهیم و این صدا گفتار ما

ای مختار ما
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36
دفع مده دفع مده ای مه عیار بیاخواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا

تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیاعاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر
 بلبل سرمست تویی جانبپای تویی دست تویی هستی هر هست تویی

گلزار بیا
 یوسف دزدیده تویی بر سرگوش تویی دیده تویی وز همه بگزیده تویی

بازار بیا
 بار دگر رقص کنان بی د،ل واز نظر گشته نهان ای همه را جان و جهان
دستار بیا
 ماه شب افروز تویی ابرروشنی روز تویی شادی غم سوز تویی

شرکربار بیا
گاه میا گاه مرو خیز به یک بار بیاای علم عالم نو پیش تو هر عقل گرو

 پخته شد انگور کنون غورهای د،ل آغشته به خون چند بود شور و جنون
میفشار بیا

ای خرد خفته برو دولت بیدار بیاای شب آشفته برو وی غم ناگفته برو
ور ره در بسته بود از ره دیوار بیاای د،ل آواره بیا وی جگر پاره بیا
مرهم مجروح بیا صحت بیمار بیاای نفس نوح بیا وی هوس روح بیا

شادی عشاق بجو کوری اغیار بیاای مه افروخته رو آب روان در د،ل جو
 چند زنی طبل بیان بی دم وبس بود ای ناطق جان چند از این گفت زبان

گفتار بیا

37
 یار تویی غار تویی خواجه نگهداریار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

مرا
 سینه مشروح تویی بر درنوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

اسرار مرا
 مرغ که طور تویی خسته بهنور تویی سور تویی دولت منصور تویی

منقار مرا
 قند تویی زهر تویی بیشقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

میازار مرا
 روضه اومید تویی راه ده ای یارحجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
مرا

 آب تویی کوزه تویی آب دهروز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
این بار مرا
 پخته تویی خام تویی خامدانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

بمگذار مرا
 راه شدی تا نبدی این همه گفتاراین تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
مرا

38
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 زنده و مرده وطنم نیسترستم از این نفس و هوا زنده بل مرده بل
بجز فضل خدا

 مفتعلن مفتعلنرستم از این بیت و غز،ل ای شه و سلطان از،ل
مفتعلن کشت مرا

 پوست بود پوست بود درخور مغزقافیه و مغلطه را گو همه سیلب ببر
شعرا
 کمتر فضل خمشی کش نبود خوفای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی

و رجا
 مست و خرابم مطلب دربر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلن

سخنم نقد و خطا
 تا که به سیلم ندهد کیتا که خرابم نرکند کی دهد آن گنج به من

کشدم بحر عطا
 خشک چه داند چه بود ترلللمرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شرکر

ترللل
 دیده شود حا،ل من ار چشم شودآینه ام آینه ام مرد مقالت نه ام

گوش شما
 چرخ من از رنگ زمین پاکتردست فشانم چو شجر چرخ زنان همچو قمر

از چرخ سما
 چونک خوش و مست شوم هرعارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم

سحری وقت دعا
 و آنک ز سلطان رسدم نیم مرا نیمدلق من و خرقه من از تو دریغی نبود

تو را
 چشمه خورشید بود جرعه اواز کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم
را چو گدا
 زانک تو داود دمی من چومن خمشم خسته گلو عارف گوینده بگو

کهم رفته ز جا

39
 می نرکند محرم جان محرم اسرارآه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا

مرا
 پرسش همچون شرکرش کردنغزی و خوبی و فرش آتش تیز نظرش

گرفتار مرا
 رنگ کجا ماند و بو ساعتگفت مرا مهر تو کو رنگ تو کو فر تو کو
دیدار مرا

 کان گل خوش بوی کشد جانبغرقه جوی کرمم بنده آن صبحدمم
گلزار مرا

 چند زیانست و گران خرقه و دستارهر که به جوبار بود جامه بر او بار بود
مرا

 هست به معنی چو بود یارملرکت و اسباب کز این ماه رخان شرکرین
وفادار مرا
 شیر تو را بیشه تو را آهویدستگه و پیشه تو را دانش و اندیشه تو را
تاتار مرا
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 باده دهد مست کند ساقینیست کند هست کند بی د،ل و بی دست کند
خمار مرا
 شهره مرکن فاش مرکن برای د،ل قلش مرکن فتنه و پرخاش مرکن

سر بازار مرا
بر طمع ساختن یار خریدار مراگر شرکند پند مرا زفت کند بند مرا

 اصل سبب را بطلب بسبیش مزن دم ز دوی دو دو مگو چون ثنوی
شد از آثار مرا

40
 لبه گری می کنمت راه توطوق جنون سلسله شد باز مرکن سلسله را

زن قافله را
 حامله گر بار نهد جرم منهمست و خوش و شاد توام حامله داد توام

حامله را
 هیچ زمین دفع کند از تن خودهیچ فلک دفع کند از سر خود دور سفر

زلزله را
 تازه کن اسلم دمیمی کشد آن شه رقمی د،ل به کفش چون قلمی

خواجه رها کن گله را
آنک بیابد کف شه بوسه دهد آبله راآنچ کند شاه جفا آبله دان بر کف شه

 جان تو سردفتر آن فهم کنهمچو کتابیست جهان جامع احرکام نهان
این مساله را

 باز کن از گردن خر مشغلهشاد همی باش و ترش آب بگردان و خمش
زنگله را

41
 راست بگو شمع رخت دوششمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما

کجا بود کجا
 دولت آن جا که در او حسن توسوی د،ل ما بنگر کز هوس دیدن تو

بگشاد قبا
 گشته بود همچو دلم مسجددوش به هر جا که بدی دانم کامروز ز غم
ل حو،ل و ل
 بدرک بالصبح بدا هیج نومیدوش همی گشتم من تا به سحر ناله کنان

و نفی
 نور کی دیدست که او باشدسایه نوری تو و ما جمله جهان سایه تو

از سایه جدا
 پهلوی او هست خدا محو در اوگاه بود پهلوی او گاه شود محو در او

هست لقا
 تا چو برکاهد برکشد نورسایه زده دست طلب سخت در آن نور عجب

خدایش به خدا
ل یتناهی و لن جات بضعف مدداشرح جدایی و درآمیختگی سایه و نور

بی سببی قد جعل الله لرکل سببانور مسبب بود و هر چه سبب سایه او
هر کی نه چون آینه گشتست ندید آینه راآینه همدگر افتاد مسبب و سبب
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42
 ما همه پابسته تو شیر شرکاریکار تو داری صنما قدر تو باری صنما
صنما

 در دو جهان در دو سرا کار تو داریدلبر بی کینه ما شمع د،ل سینه ما
صنما
 چاکر و یاری گر تو آه چه یاریذره به ذره بر تو سجده کنان بر در تو
صنما
 گفت که دریا بخوری گفتم کآریهر نفسی تشنه ترم بسته جوع البقرم
صنما

 آنگه اگر مرگ بود پیش توهر کی ز تو نیست جدا هیچ نمیرد به خدا
باری صنما

 زان که ندانم جز تونیست مرا کار و دکان هستم بی کار جهان
کارگزاری صنما

 کیست خبر چیست خبرخواه شب و خواه سحر نیستم از هر دو خبر
روزشماری صنما

 از تو شبم روز شود همچو نهاریروز مرا دیدن تو شب غم ببریدن تو
صنما
 هیچ ندید و نبود چون تو بهاریباغ پر از نعمت من گلبن بازینت من
صنما

 باز مرا نقش کنی ماهجسم مرا خاک کنی خاک مرا پاک کنی
عذاری صنما

 زو ندمد سنبل دین چونک نرکاریفلسفیک کور شود نور از او دور شود
صنما

 خوبی این زشتی آن هم توفلسفی این هستی من عارف تو مستی من
نگاری صنما

43
 طوطی اندیشه او همچو شرکرکاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا

خورد مرا
 بر صفت گلبشرکر پخت وتابش خورشید از،ل پرورش جان و جهان
بپرورد مرا

 گفت زبون یافت مگر ای سره اینگفتم ای چرخ فلک مرد جفای تو نیم
مرد مرا
 ای ملک آن تخت تو را تختهای شه شطرنج فلک مات مرا برد تو را

این نرد مرا
 بحر محیط ار بخورم باشدتشنه و مستسقی تو گشته ام ای بحر چنانک

درخورد مرا
 فردی تو چون نرکند از همگانحسن غریب تو مرا کرد غریب دو جهان

فرد مرا
 نوحه گر هجر تو شد هر ورقرفتم هنگام خزان سوی رزان دست گزان
زرد مرا

www.irandll.net/forum28



www.irandll.net

 شهره آفاق کند این د،ل شب گردفتنه عشاق کند آن رخ چون روز تو را
مرا

 با،ل مرا بازگشا خوش خوشراست چو شقه علمت رقص کنانم ز هوا
و منورد مرا

 از پی خورشید تو است این نفسصبح دم سرد زند از پی خورشید زند
سرد مرا
 جزو من از کل ببرد چونجزو ز جزوی چو برید از تن تو درد کند

نبود درد مرا
 چون صفتی دارد از آن مه کهبنده آنم که مرا بی گنه آزرده کند

بیازرد مرا
 عشق وی آورد قضا هدیه رههر کسرکی را هوسی قسم قضا و قدر است

آورد مرا
 گر چه که خود سرمه جاناسب سخن بیش مران در ره جان گرد مرکن
آمد آن گرد مرا

44
 ابروی او گره نشد گردر دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
چه که دید صد خطا

 خوی چو آب جو نگر جملهچشم گشا و رو نگر جرم بیار و خو نگر
طراوت و صفا

 وز سخنان نرم او آب شوندمن ز سلم گرم او آب شدم ز شرم او
سنگ ها
 قهر به پیش او بنه تا کندشزهر به پیش او ببر تا کندش به از شرکر

همه رضا
 در دو در رضای او هیچ ملرز ازآب حیات او ببین هیچ مترس از اجل
قضا

 ای که تو خوار گشته ای زیرسجده کنی به پیش او عزت مسجدت دهد
قدم چو بوریا

 چونک تو رهن صورتیخواندم امیر عشق را فهم بدین شود تو را
صورتتست ره نما

 بر سر پاست منتظر تا تو بگوییشاز تو د،ل ار سفر کند با تپش جگر کند
بیا
 هست خیا،ل بام تو قبله جانش درد،ل چو کبوتری اگر می بپرد ز بام تو

هوا
 آب حیات جان تویی صورتبام و هوا تویی و بس نیست روی بجز هوس

ها همه سقا
 نعره مزن که زیر لب میدور مرو سفر مجو پیش تو است ماه تو

شنود ز تو دعا
 کای کر من کری بهل گوشمی شنود دعای تو می دهدت جواب او

تمام برگشا
 آه بزن که آه تو راه کندگر نه حدیث او بدی جان تو آه کی زدی
سوی خدا
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 میوه رسد ز آب جان شورهچرخ زنان بدان خوشم کآب به بوستان کشم
و سنگ و ریگ را
 شاخ شرکسته را بگو آب خورباغ چو زرد و خشک شد تا بخورد ز آب جان

و بیازما
 شب همه شب مثا،ل مه تا بهشب برود بیا به گه تا شنوی حدیث شه

سحر مشین ز پا

45
 خاصه که در گشاید و گویدبا لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا

خواجه اندرآ
 بر قد مرد می برد درزیبا لب خشک گوید او قصه چشمه خضر

عشق او قبا
 رقص کنان درخت ها پیشمست شوند چشم ها از سرکرات چشم او
لطافت صبا

 این دم در میان بنه نیستبلبل با درخت گل گوید چیست در دلت
کسی تویی و ما

 جهد نمای تا بری رخت توی از اینگوید تا تو با تویی هیچ مدار این طمع
سرا

 ره ندهد به ریسمان چونکچشمه سوزن هوس تنگ بود یقین بدان
ببیندش دوتا

 تا که ز روی او شود روی زمین پربنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی
از ضیا

 گفت من آب کوثرم کفشچونک کلیم حق بشد سوی درخت آتشین
برون کن و بیا

 جانب دولت آمدی صدرهیچ مترس ز آتشم زانک من آبم و خوشم
تراست مرحبا

 نادره زمانه ای خلق کجا و توجوهریی و لعل کان جان مرکان و لمرکان
کجا
کارگه وفا شود از تو جهان بی وفابارگه عطا شود از کف عشق هر کفی

 جانب بزم می کشی جانز او،ل روز آمدی ساغر خسروی به کف
مرا که الصل

 مس چه شود چو بشنودد،ل چه شود چو دست د،ل گیرد دست دلبری
بانگ و صلی کیمیا

 گفتم هست خدمتی گفتآمد دلبری عجب نیزه به دست چون عرب
تعا،ل عندنا

 کرد اشارت از کرمجست دلم که من دوم گفت خرد که من روم
گفت بلی کل کما

 تا که نیاید از کفتخوان چو رسید از آسمان دست بشوی و هم دهان
بوی پیاز و گندنا

 کاس ستان و کاسه ده شورکان نمک رسید هین گر تو ملیح و عاشقی
گزین نه شوربا
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 هم به زبانه زبان گویدبسته کنم من این دو لب تا که چراغ روز و شب
قصه با شما

46
 داد ز خویش چاشنی جان ستمدی بنواخت یار من بنده غم رسیده را

چشیده را
 جوش نمود نوش را نورهوش فزود هوش را حلقه نمود گوش را
فزود دیده را
 من نفروشم از کرم بندهگفت که ای نزار من خسته و ترسگار من
خودخریده را

 یوسف یاد می کند عاشقبین که چه داد می کند بین چه گشاد می کند
کف بریده را

 بر کتفم نهاد او خلعتداشت مرا چو جان خود رفت ز من گمان بد
نورسیده را

 در تن من کشیده بینعاجز و بی کسم مبین اشک چو اطلسم مبین
اطلس زرکشیده را

 صد طربست در طربهر که بود در این طلب بس عجبست و بوالعجب
جان ز خود رهیده را

 چونک نهفته لب گزد خسته غمچاشنی جنون او خوشتر یا فسون او
گزیده را

 پر کند از خمار خود دیدهوعده دهد به یار خود گل دهد از کنار خود
خون چرکیده را

 سینه بسوزد از حسد اینکحل نظر در او نهد دست کرم بر او زند
فلک خمیده را

 طبل زند به دست خودجام می الست خود خویش دهد به سمت خود
باز د،ل پریده را
 چون که عصیده می رسدبهر خدای را خمش خوی سرکوت را مرکش

کوته کن قصیده را
 در مگشا و کم نما گلشن نورسیدهمفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

را

47
 در رخ مه کجا بود این کر و فر وای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
کبریا

 ناله کنان ز درد تو لبه کنانجمله به ماه عاشق و ماه اسیر عشق تو
که ای خدا
 چونک کند جما،ل تو با مه وسجده کنند مهر و مه پیش رخ چو آتشت
مهر ماجرا
 غیرت عاشقان تو نعره زنانآمد دوش مه که تا سجده برد به پیش تو
که رو میا
 تا که ملک فروکند سر زخوش بخرام بر زمین تا شرکفند جان ها

دریچه سما
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 دست به چشم برنهد از پیچونک شوی ز روی تو برق جهنده هر دلی
حفظ دیده ها
 از دی این فراق شد حاصلهر چه بیافت باغ د،ل از طرب و شرکفتگی
او همه هبا

 کی برسد بهار تو تا بنماییشزرد شدست باغ جان از غم هجر چون خزان
نما
 کرد خیا،ل تو گذر دید بدان صفتبر سر کوی تو دلم زار نزار خفت دی
ورا

 کز تنرکی ز دیده ها رفت تنگفت چگونه ای از این عارضه گران بگو
تو در خفا

 صحت یافت این دلم یا ربگفت و گذشت او ز من لیک ز ذوق آن سخن
تش دهی جزا

48
 تافت ز چرخ هفتمین درماه درست را ببین کو بشرکست خواب ما
وطن خراب ما

 آب مده به تشنگانخواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشت شب
عشق بس است آب ما

 جمله کو گرفته بو از جگرجمله ره چرکیده خون از سر تیغ عشق او
کباب ما

 غره شدی به ذوق خود بشنو اینشرکر باکرانه را شرکر بی کرانه گفت
جواب ما
 از پی امتحان بخور یک قدح ازروترشی چرا مگر صاف نبد شراب تو

شراب ما
 چونک ز هم بشد جهان ازتا چه شوند عاشقان روز وصا،ل ای خدا

بت بانقاب ما
 ای که هزار آفرین بر مه واز تبریز شمس دین روی نمود عاشقان

آفتاب ما

49
زانک تو آفتابی و بی تو بود فسردنابا تو حیات و زندگی بی تو فنا و مردنا

 هم ز تو ماه گشتنا هم ز توخلق بر این بساط ها بر کف تو چو مهره ای
مهره بردنا

 من ز تو بی خبر نیمگفت دمم چه می دهی دم به تو من سپرده ام
در دم دم سپردنا

 خنده زنان گشاد لبپیش به سجده می شدم پست خمیده چون شتر
گفت درازگردنا

 گردن دراز کرده ایبین که چه خواهی کردنا بین که چه خواهی کردنا
پنبه بخواهی خوردنا

50
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 بر من خسته کرده ای روی گرانای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا
چرا چرا

 هر نفسی همی زنی زخمبر د،ل من که جای تست کارگه وفای تست
سنان چرا چرا

 جان و جهان همی بری جانگوهر نو به گوهری برد سبق ز مشتری
و جهان چرا چرا
 ز آتش هجر تو منم خشکچشمه خضر و کوثری ز آب حیات خوشتری
دهان چرا چرا
 در د،ل من ز بهر تو نقش ومهر تو جان نهان بود مهر تو بی نشان بود

نشان چرا چرا
 ای بنموده روی تو صورتگفت که جان جان منم دیدن جان طمع مرکن

جان چرا چرا
 بس دودلی میان د،ل ز ابرای تو به نور مستقل وی ز تو اختران خجل
گمان چرا چرا

51
تا که بهار جان ها تازه کند د،ل تو راگر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا

 باغ و گل و ثمار من آرد سوی جانبوی سلم یار من لخلخه بهار من
صبا

 ملک و درازدستییمستی و طرفه مستیی هستی و طرفه هستیی
نعره زنان که الصل

 پیش دو نرگسپای برکوب و دست زن دست در آن دو شست زن
خوشش کشته نگر د،ل مرا

 پهلوی یار خود خوشم یاوهزنده به عشق سرکشم بینی جان چرا کشم
چرا روم چرا

 تا سوی گولخن رود طبعجان چو سوی وطن رود آب به جوی من رود
خسیس ژاژخا

 سخت خوش است این وطن میدیدن خسرو زمن شعشعه عقار من
نروم از این سرا
 ساغر جان به دست ماجان طرب پرست ما عقل خراب مست ما

سخت خوش است ای خدا
 روز شدشت گو بشو بیهوش برفت گو برو جایزه گو بشو گرو

شب و روز تو بیا
 هیچ مگو که یار منمست رود نگار من در بر و در کنار من

باکرمست و باوفا
رونق گلستان من زینت روضه رضاآمد جان جان من کوری دشمنان من

52
 کفر شدست لجرمچون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما

ترک هوای نفس ما
 غمزه خونی تو شدچونک به عشق زنده شد قصد غزاش چون کنم

حج و غزای نفس ما
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 چون به خم دو زلفنیست ز نفس ما مگر نقش و نشان سایه ای
تست مسرکن و جای نفس ما

 پرس که از برای که آن زعشق فروخت آتشی کآب حیات از او خجل
برای نفس ما

 جز به جما،ل تو نبود جوششهژده هزار عالم عیش و مراد عرضه شد
و رای نفس ما

 عشق برای عاشقان محو سزایدوزخ جای کافران جنت جای مومنان
نفس ما

 خواجه روح شمس دین بود صفایاصل حقیقت وفا سر خلصه رضا
نفس ما

 از تبریز خاک را کحل ضیای نفسدر عوض عبیر جان در بدن هزار سنگ
ما

53
گفتم می می نخورم پیش تو شاهاعشق تو آورد قدح پر ز بلها

مست شدم برد مرا تا به کجاهاداد می معرفتش آن شرکرستان
پیش دویدم که ببین کار و کیاهااز طرفی روح امین آمد پنهان

شرکر خدا کرد و ثنا گفت دعاهاگفتم ای سر خدا روی نهان کن
 چیست که آن پرده شود پیشگفتم خود آن نشود عاشق پنهان

صفاها
 کوه احد پاره شود خاصه چوعشق چو خون خواره شود وای از او وای

ماها
باز گشاید به کرم بند قباهاشاد دمی کان شه من آید خندان

پیشتر آ تا بزند بر تو هواهاگوید افسرده شدی بی نظر ما
بنده خود را بنما بندگشاهاگوید کان لطف تو کو ای همه خوبی

تازه تر از نرگس و گل وقت صباهاگوید نی تازه شوی هیچ مخور غم
نیست مرا جز لب تو جان دواهاگویم ای داده دوا هر دو جهان را

 روی چو زر و اشک مرا هستمیوه هر شاخ و شجر هست گوایش
گواها

54
 دمی می نوش باده جان واز این اقبالگاه خوش مشو یک دم دل تنها

یک لحظه شرکر می خا
 دمی الهام امر قلبه باطن همچو عقل کل به ظاهر همچو تنگ گل

دمی تشریف اعطینا
 ز رزم و بزم پنهانی ز سر سر اوتصورهای روحانی خوشی بی پشیمانی
اخفی

 به قطره سیر کیملحت های هر چهره از آن دریاست یک قطره
گردد کسی کش هست استسقا

 مگر خفته ست پای تو تودل زین تنگ زندان ها رهی داری به میدان ها
پنداری نداری پا
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 چه نان ها پختهچه روزی هاست پنهانی جز این روزی که می جویی
اند ای جان برون از صنعت نانبا

 زند خورشید بر چشمت کهتو دو دیده فروبندی و گویی روز روشن کو
اینک من تو در بگشا

 مرو ای ناب با دردیاز این سو می کشانندت و زان سو می کشانندت
بپر زین درد رو بال
 نشان و رنگ اندیشه ز د،لهر اندیشه که می پوشی درون خلوت سینه
پیداست بر سیما

 شود بر شاخ و برگ اوضمیر هر درخت ای جان ز هر دانه که می نوشد
نتیجه شرب او پیدا

 ز دانه تمر اگر نوشدز دانه سیب اگر نوشد بروید برگ سیب از وی
بروید بر سرش خرما
 ز رنگ و روی چشم توچنانک از رنگ رنجوران طبیب از علت آگه شد
به دینت پی برد بینا

 ز رنگت لیک پوشاند نگرداند تو راببیند حا،ل دین تو بداند مهر و کین تو
رسوا

 همی داند کز این حامل چهنظر در نامه می دارد ولی با لب نمی خواند
صورت زایدش فردا

 اگر درد طلب داری بدانیوگر برگوید از دیده بگوید رمز و پوشیده
نرکته و ایما

 فسانه دیگران دانی حوالهوگر درد طلب نبود صریحا گفته گیر این را
می کنی هر جا

55
 مه بدرست روح تو کز اوشب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها
بشرکافت ظلمت ها

 مگر دریای غفرانی کز اومگر تقویم یزدانی که طالع ها در او باشد
شویند زلت ها

 و یا گنجینه رحمت کزمگر تو لوح محفوظی که درس غیب از او گیرند
او پوشند خلعت ها

 عجب تو رق منشوری کز اوعجب تو بیت معموری که طوافانش املکند
نوشند شربت ها

 که در وی سرنگونو یا آن روح بی چونی کز این ها جمله بیرونی
آمد تامل ها و فرکرت ها

 بر آثار لطیف تو غلطولی برتافت بر چون ها مشارق های بی چونی
گشتند الفت ها

 از او افتادهعجایب یوسفی چون مه که عرکس اوست در صد چه
یعقوبان به دام و جاه ملت ها
 کشدشان در برچو زلف خود رسن سازد ز چه هاشان براندازد

رحمت رهاندشان ز حیرت ها
 خمش که بس شرکسته شدچو از حیرت گذر یابد صفات آن را که دریابد

عبارت ها و عبرت ها
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56
 مهی مریخ چشم ارزد چراغ آنعطارد مشتری باید متاع آسمانی را

جهانی را
 ببیند بی قرینه اوچو چشمی مقترن گردد بدان غیبی چراغ جان

قرینان نهانی را
 دو چشم معنوی بایدیرکی جان عجب باید که داند جان فدا کردن
عروسان معانی را
 چو نرگس خواب او رفتهیرکی چشمیست بشرکفته صقا،ل روح پذرفته
برای باغبانی را

 قیاسی نیستچنین باغ و چنین شش جو پس این پنج و این شش جو
کمتر جو قیاس اقترانی را
 نهاده بر کف وحدتبه صف ها رایت نصرت به شب ها حارس امت

در سبع المثانی را
 که هر خس از بنا داندشرکسته پشت شیطان را بدیده روی سلطان را
به استدل،ل بانی را
 کسی دزدد چنین دریزهی صافی زهی حری مثا،ل می خوشی مری
که بگذارد عوانی را

لقینا الدر مجانا فل نبغی الدنانی راالی البحر توجهنا و من عذب تفرکهنا
 صحبت اللیث احیانا فللقیت الماء عطشانا لقیت الرزق عریانا

اخشی السنانی را
 ره فرعون باید زد رها کنتوی موسی عهد خود درآ در بحر جزر و مد
این شبانی را

 به ما ده از بنان تو شراب ارغوانیال ساقی به جان تو به اقبا،ل جوان تو
را

 نشان درد اگر خواهی بیابگردان باده شاهی که همدردی و همراهی
بنگر نشانی را

 برهنه کن به یک ساغربیا درده می احمر که هم بحر است و هم گوهر
حریف امتحانی را

 که ره نبود در این بستان دغابرو ای رهزن مستان رها کن حیله و دستان
و قلتبانی را

 که هندو قدر نشناسد متاعجواب آنک می گوید به زر نخریده ای جان را
رایگانی را

57
 که صد فردوس می سازدمسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را

جمالش نیم خاری را
 چو عشق او دهدمرکان ها بی مرکان گردد زمین ها جمله کان گردد
تشریف یک لحظه دیاری را

 که آب زندگی سازد ز رویخداوندا زهی نوری لطافت بخش هر حوری
لطف ناری را
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 چه نقصان گر ز غیرت او زندچو لطفش را بیفشارد هزاران نوبهار آرد
برهم بهاری را

 ولیرکن نقش کی بیند بجزجمالش آفتاب آمد جهان او را نقاب آمد
نقش و نگاری را
 اگر چه گل بنشناسد هوایجما،ل گل گواه آمد که بخشش ها ز شاه آمد

سازواری را
 ازیرا آفتی ناید حیاتاگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی

هوشیاری را
 چرا باید سپردن جانبه دست آور نگاری تو کز این دستست کار تو

نگاری جان سپاری را
 که عشقی هست درز شمس الدین تبریزی منم قاصد به خون ریزی

دستم که ماند ذوالفقاری را

58
 فروبرید ساعدها برای خوبرسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان را

کنعان را
 به پیشش جان چه کار آیدچو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان

مگر از بهر قربان را
 بدم کوهی شدم کاهی برایبدم بی عشق گمراهی درآمد عشق ناگاهی

اسب سلطان را
 چو جان با تن ولیرکنگر ترکست و تاجیرکست بدو این بنده نزدیرکست
تن نبیند هیچ مر جان را

 سلیمانی به تخت آمد برایهل یاران که بخت آمد گه ایثار رخت آمد
عز،ل شیطان را

 نمی دانی ز هدهد جوبجه از جا چه می پایی چرا بی دست و بی پایی
ره قصر سلیمان را

 سلیمان خود همی داند زبانبرکن آن جا مناجاتت بگو اسرار و حاجاتت
جمله مرغان را

 ولیرکن اوش فرماید که گردسخن بادست ای بنده کند د،ل را پراکنده
آور پریشان را

59
 مخواه از حق عنایت ها و یاتو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها

کم کن شرکایت ها
 بده آن عشق و بستان تو چوتو را عزت همی باید که آن فرعون را شاید

فرعون این ولیت ها
 پی اومید آن بختی کهخنک جانی که خواری را به جان ز او،ل نهد بر سر

هست اندر نهایت ها
 نتاند خواندن مقریدهان پرپست می خواهی مزن سرنای دولت را

دهان پرپست آیت ها
 به باغ جان هر خلقیازان دریا هزاران شاخ شد هر سوی و جویی شد

کند آن جو کفایت ها
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 به او،ل بنگر و آخر که جمعدل منگر به هر شاخی که در تنگی فرومانی
آیند غایت ها

 رود هر یک به اصلاگر خوکی فتد در مشک و آدم زاد در سرگین
خود ز ارزاق و کفایت ها

 که لف عشق حق دارد و اوسگ گرگین این در به ز شیران همه عالم
داند وقایت ها

 که هست اندر قفای او زتو بدنامی عاشق را منه با خواری دونان
شاه عشق رایت ها
 که از جانش همی تابدچو دیگ از زر بود او را سیه رویی چه غم آرد

به هر زخمی حرکایت ها
 که از عشقش صفاتو شادی کن ز شمس الدین تبریزی و از عشقش
یابی و از لطفش حمایت ها

60
 چنین عشقی نهادستی بهایا نور رخ موسی مرکن اعمی صفورا را

نورش چشم بینا را
 گهی بر رکن بام تو گهی بگرفتهمنم ای برق رام تو برای صید و دام تو

صحرا را
 چه داند یوسف مصری غم و دردچه داند دام بیچاره فریب مرغ آواره

زلیخا را
 که من دامم توگریبان گیر و این جا کش کسی را که تو خواهی خوش

صیادی چه پنهان صنعتی یارا
 سبب خواهم که واپرسمچو شهر لوط ویرانم چو چشم لوط حیرانم
ندارم زهره و یارا

 نه اینم من نه آنم من که گماگر عطار عاشق بد سنایی شاه و فایق بد
کردم سر و پا را

 یرکی گوشم که منیرکی آهم کز این آهم بسوزد دشت و خرگاهم
وقفم شهنشاه شرکرخا را

 که جانش مستعدخمش کن در خموشی جان کشد چون کهربا آن را
باشد کشاکش های بال را

61
 تقاضایی نهادستی در اینهل ای زهره زهرا برکش آن گوش زهرا را
جذبه د،ل ما را

 گهی بر رکن بام تو گهی بگرفتهمنم ناکام کام تو برای صید و دام تو
صحرا را

 چه داند یوسف مصری نتیجه شورچه داند دام بیچاره فریب مرغ آواره
و غوغا را

 که من دامم توگریبان گیر و این جا کش کسی را که تو خواهی خوش
صیادی چه پنهان صنعتی یارا

 سبب خواهم که واپرسمچو شهر لوط ویرانم چو چشم لوط حیرانم
ندارم زهره و یارا
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 نه اینم من نه آنم من که گماگر عطار عاشق بد سنایی شاه و فایق بد
کردم سر و پا را

 یرکی گوشم که منیرکی آهم کز این آهم بسوزد دشت و خرگاهم
وقفم شهنشاه شرکرخا را

 که جانش مستعدخمش کن در خموشی جان کشد چون کهربا آن را
باشد کشاکش های بال را

62
 از آن پیغامبر خوبان پیام آوردبهار آمد بهار آمد سلم آورد مستان را
مستان را

 شنید آن سرو اززبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت
سوسن قیام آورد مستان را

 چو دید از لله کوهی که جامز او،ل باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل
آورد مستان را

 چه حیلت کرد کز پرده به دام آوردز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی
مستان را

 چو آمد نامه ساقی چه نامسقاهم ربهم خوردند و نام و ننگ گم کردند
آورد مستان را
 که سرمای فراق او زکامدرون مجمر د،ل ها سپند و عود می سوزد
آورد مستان را

 ز پنهان خانه غیبی پیام آورددرآ در گلشن باقی برآ بر بام کان ساقی
مستان را

 که ساقی هر چهچو خوبان حله پوشیدند درآ در باغ و پس بنگر
درباید تمام آورد مستان را

 ببین کز جمله دولت ها کدامکه جان ها را بهار آورد و ما را روی یار آورد
آورد مستان را
 به جام خاص سلطانی مدامز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت
آورد مستان را

63
 چو آن پنهان شودچه چیزست آنک عرکس او حلوت داد صورت را

گویی که دیوی زاد صورت را
 چو پنهان شد درآید غمچو بر صورت زند یک دم ز عشق آید جهان برهم
نبینی شاد صورت را

 بسی جانی کهاگر آن خود همین جانست چرا بعضی گران جانست
چون آتش دهد بر باد صورت را

 که مرکر عقل بد در تن کندوگر عقلست آن پرفن چرا عقلی بود دشمن
بنیاد صورت را

 همان لطف و همانچه داند عقل کژخوانش مپرس از وی مرنجانش
دانش کند استاد صورت را
 چنین پیدا و مستوریزهی لطف و زهی نوری زهی حاضر زهی دوری

کند منقاد صورت را
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 برای امتحان کرده زجهانی را کشان کرده بدن هاشان چو جان کرده
عشق استاد صورت را

 از آن سری کز او دیدم همهچو با تبریز گردیدم ز شمس الدین بپرسیدم
ایجاد صورت را

64
 تو دیدی هیچ ماهی راتو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
که او شد سیر از این دریا

 تو دیدی هیچ وامق را کهتو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد
عذرا خواهد از عذرا

 ولی معنی چوبود عاشق فراق اندر چو اسمی خالی از معنی
معشوقی فراغت دارد از اسما

 برکن رحمت برکنتویی دریا منم ماهی چنان دارم که می خواهی
شاهی که از تو مانده ام تنها

 دمی که تو نه ای حاضرایا شاهنشه قاهر چه قحط رحمتست آخر
گرفت آتش چنین بال

 کز آتش هر که گل چیند دهداگر آتش تو را بیند چنان در گوشه بنشیند
آتش گل رعنا

 به جان تو که جان بیعذابست این جهان بی تو مبادا یک زمان بی تو
تو شرکنجه ست و بل بر ما

 چنانک آید سلیمانی درونخیالت همچو سلطانی شد اندر د،ل خرامانی
مسجد اقصی
 بهشت و حوض کوثر شد پرهزاران مشعله برشد همه مسجد منور شد

از رضوان پر از حورا
 پر از حورست این خرگهتعالی الله تعالی الله درون چرخ چندین مه

نهان از دیده اعمی
 به کوه قاف کی یابدزهی دلشاد مرغی کو مقامی یافت اندر عشق
مقام و جای جز عنقا

 که او شمسیست نی شرقیزهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی
و نی غربی و نی در جا

65
 ببین این بحر و کشتیببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا

ها که بر هم می زنند این جا
 ببین معشوق و عاشق راببین عذرا و وامق را در آن آتش خلیق را

ببین آن شاه و آن طغرا
 ز قلزم آتشیچو جوهر قلزم اندر شد نه پنهان گشت و نی تر شد

برشد در او هم ل و هم ال
 مزن لف و مشوچو بی گاهست آهسته چو چشمت هست بربسته

خسته مگو زیر و مگو بال
 چو مفلوجی چو مسرکینیکه سوی عقل کژبینی درآمد از قضا کینی

بماند آن عقل هم برجا
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 که اینت واجبست ای عم اگراگر هستی تو از آدم در این دریا فروکش دم
امروز اگر فردا

 چه جان و عقل و د،لز بحر این در خجل باشد چه جای آب و گل باشد
باشد که نبود او کف دریا

 چه سرگردانچه سودا می پزد این د،ل چه صفرا می کند این جان
همی دارد تو را این عقل کارافزا

 زهی امن و شرکرریزی میانزهی ابر گهربیزی ز شمس الدین تبریزی
عالم غوغا

66
 فرومگذار در مجلس چنینتو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را

اشگرف جامی را
 مهل ساقی خاصت را برایز خون ما قصاصت را بجو این دم خلصت را
خاص و عامی را

 مشو سخره حللی را مخوانبرکش جام جللی را فدا کن نفس و مالی را
باده حرامی را

 تو را چون پخته شد جانیغلط کردار نادانی همه نامیست یا نانی
مگیر ای پخته خامی را

 چو آن مرغی که می بافد بهکسی کز نام می لفد بهل کز غصه بشرکافد
گرد خویش دامی را
 مگو از چرخ وز خانهدر این دام و در این دانه مجو جز عشق جانانه
تو دیده گیر بامی را

 مگو القاب جانتو شین و کاف و ری را خود مگو شرکر که هست از نی
حی یرکی نقش و کلمی را

 چرا دربند آنچو بی صورت تو جان باشی چه نقصان گر نهان باشی
باشی که واگویی پیامی را

 چنان سرمست شو این دمبیا ای هم د،ل محرم بگیر این باده خرم
که نشناسی مقامی را

 از این مجنون پرسودا ببر آنبرو ای راه ره پیما بدان خورشید جان افزا
جا سلمی را

 به خود در ساغرم ریزیبگو ای شمس تبریزی از آن می های پاییزی
نفرمایی غلمی را

67
 شب و روزم ز تو روشناز آن مایی ای مول اگر امروز اگر فردا

زهی رعنا زهی زیبا
 نمایی صورتی هر دم چهتو پاک پاکی از صورت ولیک از پرتو نورت

باحسن و چه بابال
 مرا بی عقل و دینچو ابرو را چنین کردی چه صورت های چین کردی
کردی بر آن نقش و بر آن حورا

 چه صیدی بی زمرا گویی چه عشقست این که نی بال نه پستست این
شستست این درون موج این دریا

www.irandll.net/forum41



www.irandll.net

 که سر عرش و صدایا معشوق هر قدسی چو می دانی چه می پرسی
کرسی ز تو ظاهر شود پیدا

 که تا آتش شود گلزدی در من یرکی آتش که شد جان مرا مفرش
خوش که تا یرکتا شود صد تا

 که از مزج و تلقی رافرست آن عشق ساقی را بگردان جام باقی را
ندانم جامش از صهبا

 به تبریز نرکوآیین ببربرکن این رمز را تعیین بگو مخدوم شمس الدین
این نرکته غرا

68
 به شست عشق دستچو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را

آورد جان بت پرستش را
 برکرد این د،لبه گوش د،ل بگفت اقبا،ل رست آن جان به عشق ما

هزاران جان نثار آن گفت رستش را
 نشستست این د،ل وز غیرت چونک جان افتاد گفت اقبا،ل هم نجهد

جانم همی پاید نجستش را
 بیامد آتشی در جانچو اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست

بسوزانید هستش را
 تراشید و ابد بنوشتبرات عمر جان اقبا،ل چون برخواند پنجه شصت
بر طومار شصتش را

 نداند جبرئیل وحی خود جایخدیو روح شمس الدین که از بسیاری رفعت
نشستش را

 درستی های بی پایانچو جامش دید این عقلم چو قرابه شد اشرکسته
ببخشید آن شرکستش را

 بلندی داد ازچو عشقش دید جانم را به بالی یست از این هستی
اقبا،ل او بال و پستش را

 که شیرانند بیچاره مر آناگر چه شیرگیری تو دل می ترس از آن آهو
آهوی مستش را

 فروآمد ز اسپ اقبا،ل و میچو از تیغ حیات انگیز زد مر مرگ را گردن
بوسید دستش را

 بده تبریز از او،ل بلیدر آن روزی که در عالم الست آمد ندا از حق
گویان الستش را

69
 ز روزن سر درآویزد چوچه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا

قرص ماه خوش سیما
 که دستم بست و پایم همدرآید جان فزای من گشاید دست و پای من
کف هجران پابرجا

 نه شادم می کند عشرت نهبدو گویم به جان تو که بی تو ای حیات جان
مستم می کند صهبا
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 ز سودای تو می ترسم کهوگر از ناز او گوید برو از من چه می خواهی
پیوندد به من سودا
 که از من دردسر داری مرابرم تیغ و کفن پیشش چو قربانی نهم گردن
گردن بزن عمدا

 مرا مردن به از هجران بهتو می دانی که من بی تو نخواهم زندگانی را
یزدان کاخرج الموتی

 همی گفتم اراجیفست ومرا باور نمی آمد که از بنده تو برگردی
بهتان گفته اعدا

 تویی چشم من و بیتویی جان من و بی جان ندانم زیست من باری
تو ندارم دیده بینا

 رباب و دف به پیشرها کن این سخن ها را بزن مطرب یرکی پرده
آور اگر نبود تو را سرنا

70
 خضر آمد خضر آمد بیار آب حیاتیبرات آمد برات آمد بنه شمع براتی را
را

 سحر آمد سحر آمد بهلعمر آمد عمر آمد ببین سرزیر شیطان را
خواب سباتی را

 به بستان آ به بستان آ ببین خلقبهار آمد بهار آمد رهیده بین اسیران را
نجاتی را

 ببین لعل بدخشان را وچو خورشید حمل آمد شعاعش در عمل آمد
یاقوت زکاتی را

 ببخشد جان ببخشدهمان سلطان همان سلطان که خاکی را نبات آرد
جان نگاران نباتی را

 قبو،ل آمد قبو،ل آمد مناجاتدرختان بین درختان بین همه صایم همه قایم
صلتی را

 ببین باری ببین باری تجلیز نورافشان ز نورافشان نتانی دید ذاتش را
صفاتی را

 فرستاد او فرستاد اوگلستان را گلستان را خماری بد ز جور دی
شرابات نباتی را

 که حشر آمد که حشر آمدبشارت ده بشارت ده به محبوسان جسمانی
شهیدان رفاتی را
 تو هم نو شو تو هم نو شوشقایق را شقایق را تو شاکر بین و گفتی نی
بهل نطق بیاتی را

 که بیخم نیست پوسیده ببینشرکوفه و میوه بستان برات هر درخت آمد
وصل سماتی را

 که جانم واصل وصلست وزبان صدق و برق رو برات مومنان آمد
هشته بی ثباتی را

71
 فراغت ها کجااگر نه عشق شمس الدین بدی در روز و شب ما را

بودی ز دام و از سبب ما را
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 اگر از تابش عشقش نبودیبت شهوت برآوردی دمار از ما ز تاب خود
تاب و تب ما را

 رهانید و فراغت داد از رنج ونوازش های عشق او لطافت های مهر او
نصب ما را

 که عین ذوق و راحتزهی این کیمیای حق که هست از مهر جان او
شد همه رنج و تعب ما را

 برویانید و هستی داد از عین ادبعنایت های ربانی ز بهر خدمت آن شه
ما را
 شقایق ها و ریحان ها و گلبهار حسن آن مهتر به ما بنمود ناگاهان

های عجب ما را
 که مطلوب همه جانزهی دولت زهی رفعت زهی بخت و زهی اختر

ها کند از جان طلب ما را
 چو جام جان لبالبگزید او لب گه مستی که رو پیدا مرکن مستی

شد از آن می های لب ما را
 ز معشوق لطیفعجب بختی که رو بنمود ناگاهان هزاران شرکر

اوصاف خوب بوالعجب ما را
 گران قدر و سبک د،لدر آن مجلس که گردان کرد از لطف او صراحی ها
شد د،ل و جان از طرب ما را

 کشاند د،ل بدان جانب بهبه سوی خطه تبریز چه چشمه آب حیوانست
عشق چون کنب ما را

72
 عجب بردست یا ماتست زیربه خانه خانه می آرد چو بیذق شاه جان ما را

امتحان ما را
 تراشیدست عالم را وهمه اجزای ما را او کشانیدست از هر سو

معجون کرده زان ما را
 چو اشتر می کشاند او بهز حرص و شهوتی ما را مهاری کرده دربینی

گرد این جهان ما را
 که چون کنجدچه جای ما که گردون را چو گاوان در خرس بست او

همی کوبد به زیر آسمان ما را
 همیشه مست می دارد میانخنک آن اشتری کو را مهار عشق حق باشد
اشتران ما را

73
بنمود بهار نو تا تازه کند ما راآمد بت میخانه تا خانه برد ما را
پر کرد کمان خود تا راه زند ما رابگشاد نشان خود بربست میان خود

 صد نرد عجب بازد تا خوشصد نرکته دراندازد صد دام و دغل سازد
بخورد ما را

 گر چه چو درخت نو از بنرو سایه سروش شو پیش و پس او می دو
برکند ما را

کاو،ل برکشد ما را و آخر برکشد ما راگر هست دلش خارا مگریز و مرو یارا
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 بر جمله سلطانان صد ناز رسد ماچون ناز کند جانان اندر د،ل ما پنهان
را

آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما رابازآمد و بازآمد آن عمر دراز آمد
 وان فخر شهان آمد تا پرده درد ماآن جان و جهان آمد وان گنج نهان آمد
را

وز آمدنش شاید گر د،ل بجهد ما رامی آید و می آید آن کس که همی باید
 تا بر شجر فطرت خوش خوششمس الحق تبریزی در برج حمل آمد

بپزد ما را

74
 ور زان که نه ای مطربگر زان که نه ای طالب جوینده شوی با ما

گوینده شوی با ما
 ور زان که خداوندی هم بندهگر زان که تو قارونی در عشق شوی مفلس

شوی با ما
 گر مرده ای ور زنده همیک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند

زنده شوی با ما
 تا تو همه تن چون گل در خندهپاهای تو بگشاید روشن به تو بنماید

شوی با ما
 اطلس به دراندازی در ژنده شویدر ژنده درآ یک دم تا زنده دلن بینی

با ما
 این رمز چو دریابی افرکندهچون دانه شد افرکنده بررست و درختی شد

شوی با ما
 چون باز شود چشمت بیننده شویشمس الحق تبریزی با غنچه د،ل گوید

با ما

75
 این یوسف خوبی را این خوش قدای خواجه نمی بینی این روز قیامت را

و قامت را
 این شعشعه نو را این جاه و جللتای شیخ نمی بینی این گوهر شیخی را
را

 این روضه دولت را این تخت وای میر نمی بینی این مملرکت جان را
سعادت را

 درکش قدحی با مناین خوشد،ل و خوش دامن دیوانه تویی یا من
بگذار ملمت را

 انوار جل،ل تو بدریده ضللتای ماه که در گردش هرگز نشوی لغر
را

 چون عید وصا،ل آمد بگذار ریاضتچون آب روان دیدی بگذار تیمم را
را

 در بارکشی یابی آن حسن وگر ناز کنی خامی ور ناز کشی رامی
ملحت را

 درسوز عبارت را بگذارخاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی
اشارت را

www.irandll.net/forum45



www.irandll.net

 از تابش تو یابد این شمسشمس الحق تبریزی ای مشرق تو جان ها
حرارت را

76
تا حشر دگر آمد امشب حشر ما راآخر بشنید آن مه آه سحر ما را

 ای دور قمر بنگر دور قمر ماچون چرخ زند آن مه در سینه من گویم
را
کو یوسف تا بیند خوبی و فر ما راکو رستم دستان تا دستان بنماییمش
لقمه نتوان کردن کان شرکر ما راتو لقمه شیرین شو در خدمت قند او
 زین روی دوا سازد هر لحظه گر ماما را کرمش خواهد تا در بر خود گیرد
را

 می زن به نمک هر دم بریانچون بی نمرکی نتوان خوردن جگر بریان
جگر ما را
 چون بی سر و پا کرد او اینبی پای طواف آریم بی سر به سجود آییم

پا و سر ما را
 کو مست الست آمد بشرکست دربی پای طواف آریم گرد در آن شاهی

ما را
 صد گنج فدا بادا این سیم و زر ماچون زر شد رنگ ما از سینه سیمینش
را

 نوری که ملک سازد جسم بشر مادر رنگ کجا آید در نقش کجا گنجد
را

زیرا که همی داند ضعف نظر ما راتشبیه ندارد او وز لطف روا دارد
 مشرکات و زجاجه گفت سینه وفرمود که نور من ماننده مصباح است

بصر ما را
 خود کیست که دریابد او خیرخامش کن تا هر کس در گوش نیارد این

و شر ما را

77
ماهی همه جان باید دریای خدایی راآب حیوان باید مر روح فزایی را

 این عرصه کجا شاید پرواز هماییویرانه آب و گل چون مسرکن بوم آمد
را

 تو گوش مرکش این سو هرصد چشم شود حیران در تابش این دولت
کور عصایی را

 آخر تو چه پنداری اینگر نقد درستی تو چون مست و قراضه ستی
گنج عطایی را

 صد د،ل به فدا باید آن جاندلتنگ همی دانند کان جای که انصافست
بقایی را

 آن سنگ که پیدا شدد،ل نیست کم از آهن آهن نه که می داند
پولدربایی را
 عقلی بنمی باید بی عهد وعقل از پی عشق آمد در عالم خاک ار نی

وفایی را
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 د،ل روی زمین بوسد آن جانخورشید حقایق ها شمس الحق تبریز است
سمایی را

78
درده می ربانی د،ل های کبابی راساقی ز شراب حق پر دار شرابی را

 جز آب نمی سازد مر مردمکم گوی حدیث نان در مجلس مخموران
آبی را

 آراسته دار ای جان زین گنج خرابیاز آب و خطاب تو تن گشت خراب تو
را
 دربار کند موجت این جسم سحابیگلزار کند عشقت آن شوره خاکی را

را
 از شب چه خبر باشد مر مردمبفزای شراب ما بربند تو خواب ما

خوابی را
باده ز فلک آید مردان ثوابی راهمرکاسه ملک باشد مهمان خدایی را

 در خم تقی یابی آن بادهنوشد لب صدیقش ز اکواب و اباریقش
نابی را

بوجهل کجا داند احوا،ل صحابی راهشیار کجا داند بی هوشی مستان را
استاد کتاب آمد صابی و کتابی رااستاد خدا آمد بی واسطه صوفی را

 بربای نقاب از رخ خوبانچون محرم حق گشتی وز واسطه بگذشتی
نقابی را

بنده ره او سازد آن گفت نیابی رامنرکر که ز نومیدی گوید که نیابی این
 ویرانه دنیا به آن جغد غرابینی باز سپیدست او نی بلبل خوش نغمه

را
 کز غیب خطاب آید جان هایخاموش و مگو دیگر مفزای تو شور و شر
خطابی را

79
 ای خواجه نمی بینی این خوش قدای خواجه نمی بینی این روز قیامت را

و قامت را
من بر سر دیوارم از بهر علمت رادیوار و در خانه شوریده و دیوانه

 خورشید جما،ل او بدریدهماهیست که در گردش لغر نشود هرگز
ظلمت را
 درکش قدحی با من بگذارای خواجه خوش دامن دیوانه تویی یا من
ملمت را

 چون دید رخ ساقی بفروختپیش تو از بسی شیدا می جست کرامت ها
کرامت را

80
برهم زن و درهم زن این چرخ شتابی راامروز گزافی ده آن باده نابی را
 پنهان نتوان کردن مستی و خرابیگیرم قدح غیبی از دیده نهان آمد

را
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 بربای نقاب از رخ آنای عشق طرب پیشه خوش گفت خوش اندیشه
شاه نقابی را

 برکن هله ای گلرخ سغراق وتا خیزد ای فرخ زین سو اخ و زان سو اخ
شرابی را

 از بهر چه بگشادی دکانگر زان که نمی خواهی تا جلوه شود گلشن
گلبی را

 در آب فرکن زوتر بط زادهما را چو ز سر بردی وین جوی روان کردی
آبی را

 لب خشک و به جانماییم چو کشت ای جان بررسته در این میدان
جویان باران سحابی را

لحو،ل بزن بر سر آن زاغ غرابی راهر سوی رسولی نو گوید که نیابی رو
دزدیده رباب از کف بوبرکر ربابی راای فتنه هر روحی کیسه بر هر جوحی

 این جان محدث را وان عقلامروز چنان خواهم تا مست و خرف سازی
خطابی را

 شیر شتر گرگین جانستای آب حیات ما شو فاش چو حشر ار چه
عرابی را

 آگاه مرکن از ما هرای جاه و جمالت خوش خامش کن و دم درکش
غافل خوابی را

81
 آن راه زن د،ل را آن راه برای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را

دین را
 مخمور کند جوشش مر چشمزان می که ز د،ل خیزد با روح درآمیزد

خدابین را
 و این باده منصوری مر امت یاسینآن باده انگوری مر امت عیسی را

را
 تا نشرکنی آن خم راخم ها است از آن باده خم ها است از این باده

هرگز نچشی این را
 هرگز نرکشد غم را هرگز نرکند کینآن باده بجز یک دم د،ل را نرکند بی غم
را

 جانم به فدا باشد این ساغریک قطره از این ساغر کار تو کند چون زر
زرین را
 آن را که براندازد او بستر واین حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد
بالین را

 تا نشرکنی از سستی مر عهدزنهار که یار بد از وسوسه نفریبد
سلطین را
 رستم چه کند در صف دستهگر زخم خوری بر رو رو زخم دگر می جو

گل و نسرین را

82
 کفرش همه ایمان شد تا بادمعشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

چنین بادا
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 باز آن سلیمان شد تا بادملرکی که پریشان شد از شومی شیطان شد
چنین بادا
 غمخواره یاران شد تا بادیاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی
چنین بادا
 نک سرده مهمان شد تا بادهم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی
چنین بادا

 هر گوشه چو میدان شد تا باد چنینزان طلعت شاهانه زان مشعله خانه
بادا

 عالم شرکرستان شد تا بادزان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش
چنین بادا
 خورشید درخشان شد تا بادشب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
چنین بادا

 آن سلسله جنبان شد تا باد چنیناز دولت محزونان وز همت مجنونان
بادا
عیدانه فراوان شد تا باد چنین باداعید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد

 کان زهره به میزان شد تاای مطرب صاحب د،ل در زیر مرکن منز،ل
باد چنین بادا
 همرکاسه سلطان شد تا باددرویش فریدون شد هم کیسه قارون شد
چنین بادا

با نای در افغان شد تا باد چنین باداآن باد هوا را بین ز افسون لب شیرین
 نک موسی عمران شد تا باد چنینفرعون بدان سختی با آن همه بدبختی
بادا

 نک یوسف کنعان شد تا بادآن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی
چنین بادا

 تبریز خراسان شد تا بادشمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی
چنین بادا

ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادااز اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی
 اشخاص همه جان شد تا بادآن ماه چو تابان شد کونین گلستان شد

چنین بادا
فر تو فروزان شد تا باد چنین بادابر روح برافزودی تا بود چنین بودی

 ابرش شرکرافشان شدقهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد
تا باد چنین بادا
 این گاو چو قربان شد تا باداز کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش
چنین بادا

 این بود همه آن شد تا بادارضی چو سمایی شد مقصود سنایی شد
چنین بادا

 اندیشه پریشان شد تا بادخاموش که سرمستم بربست کسی دستم
چنین بادا

83
آواز تو جان افزا تا روز مشین از پاای یار قمرسیما ای مطرب شرکرخا
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 تا بود چنین بودی تا روزسودی همگی سودی بر جمله برافزودی
مشین از پا

 بیدار شد آن خفته تا روز مشین ازصد شهر خبر رفته کای مردم آشفته
پا
در کوه کند رخنه تا روز مشین از پابیدار شد آن فتنه کو چون بزند طعنه

 دارم ز تو من طمعی تا روزدر خانه چنین جمعی در جمع چنین شمعی
مشین از پا

 وان شرکر و شیر آمد تا روز مشینمیر آمد میر آمد وان بدر منیر آمد
از پا
 ما را تو بری از سر تا روز مشینای بانگ و نوایت تر وز باد صبا خوشتر
از پا

 چون شمع فروزنده تا روزمجلس به تو فرخنده عشرت ز دمت زنده
مشین از پا

 ای استن این خیمه تا روزاین چرخ و زمین خیمه کس دید چنین خیمه
مشین از پا

زیر و زبرند از تو تا روز مشین از پااین قوم پرند از تو باکر و فرند از تو
 تا منز،ل آباقان تا روز مشیندر بحر چو کشتیبان آن پیل همی جنبان
از پا
 چون با همه برنایی تا روز مشین ازای خوش نفس نایی بس نادره برنایی
پا

 با نی همه پست آید تا روزدف از کف دست آید نی از دم مست آید
مشین از پا

 تو باش زبان ما تا روزچون جان خمشیم اما کی خسبد جان جانا
مشین از پا

84
 زیرا که منم بی من با شاهچون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها

جهان تنها
 جان را برسان در د،ل د،ل را مستانای مشعله آورده د،ل را به سحر برده

تنها
 آن را مگذار این جا وین رااز خشم و حسد جان را بیگانه مرکن با د،ل
بمخوان تنها

 تا کی بود ای سلطان این با تو وشاهانه پیامی کن یک دعوت عامی کن
آن تنها
 صد شور کنیم ای جان نرکنیمچون دوش اگر امشب نایی و ببندی لب

فغان تنها

85
 هر جا که روی ما را با خویش ببراز بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا

جانا
 تا جامه نیالیی از خون جگرچون در د،ل ما آیی تو دامن خود برکش
جانا
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 ابری سیه اندرکش در روی قمرای ماه برآ آخر بر کوری مه رویان
جانا

 آوه که چه کاسد شد بازارزان روز که زادی تو ای لب شرکر از مادر
شرکر جانا
 د،ل سجده درافتاده جانگفتی که سلم علیک بگرفت همه عالم

بسته کمر جانا
 امروز بنشناسم شبچون شمع بدم سوزان هر شب به سحر کشته

را ز سحر جانا
 ای بحر کمربسته پیش توشمس الحق تبریزی شاهنشه خون ریزی

گهر جانا

86
 پیوسته چنین بادا چون شیرای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا

و شرکر با ما
 احسنت زهی خوابی شاباش زهیای چرخ تو را بنده وی خلق ز تو زنده
زیبا

پرگنج شود پستی فردوس شود بالدریای جما،ل تو چون موج زند ناگه
 هر جا که روی آیی فرشتهر سوی که روی آری در پیش تو گل روید
همه زر بادا

 می گو که جفای تو حلواستوان دم که ز بدخویی دشنام و جفا گویی
همه حلوا

 کز مشعله ننگستش وز رنگگر چه د،ل سنگستش بنگر که چه رنگستش
گل حمرا
 فخرش ده و نازش ده تایا رب د،ل بازش ده صد عمر درازش ده

فخر بود ما را

87
ای سرو روان بنما آن قامت بال راجانا سر تو یارا مگذار چنین ما را

 خورشید دگر بنما این گنبدخرم کن و روشن کن این مفرش خاکی را
خضرا را
 در جوش و خروش آور از زلزلهرهبر کن جان ها را پرزر کن کان ها را
دریا را

 آری چه توان کردن آن سایه عنقاخورشید پناه آرد در سایه اقبالت
را

 سودای بپوسیدهمغزی که بد اندیشد آن نقص بسست ای جان
پوسیده سودا را

 درده تو طبیبانه آن دافعهم رحمت رحمانی هم مرهم و درمانی
صفرا را

 تو سرده اسراری هم بی سر و بیتو بلبل گلزاری تو ساقی ابراری
پا را

 در کار درآری تو سنگ و کهیا رب که چه داری تو کز لطف بهاری تو
خارا را
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ننشاند صد طوفان آن فتنه و غوغا راافروخته نوری انگیخته شوری

88
 تا بود چنین بودی تا باد چنانشاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ

بادا
 ای صورت عشق کل اندر د،ل ماای صورت هر شادی اندر د،ل ما یادی
یاد آ

 از منت هر دادو وز غصه هربیرون پر از این طفلی ما را برهان ای جان
دادا
 ای دف تو بنا،ل از د،ل وی نای بهما چنگ زدیم از غم در یار و رخان ما

فریاد آ
 ور خسرو شیرینی در عشقای د،ل تو که زیبایی شیرین شو از آن خسرو

چو فرهاد آ

89
 من خمره افیونم زنهار سرمیک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا
مگشا
 کاندر فلک افرکندم صد آتش و صدآتش به من اندرزن آتش چه زند با من
غوغا

 نی سر بهلم آن را نی پاگر چرخ همه سر شد ور خاک همه پا شد
بهلم این را

اسرکر نفرا لدا و السرکر بنا اولییا صافیه الخمر فی آنیه المولی

90
 هم محرم عشق تو هم محرم توای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا
جانا
 هم شسته به نظاره بر طارم توهم ناظر روی تو هم مست سبوی تو
جانا

ای دیو و پری شیدا از خاتم تو جاناتو جان سلیمانی آرامگه جانی
ای روشنی د،ل ها اندر دم تو جاناای بیخودی جان ها در طلعت خوب تو

 از حسن جمالت پرخرم تودر عشق تو خمارم در سر ز تو می دارم
جانا
زمزم شرکر آمیزد از زمزم تو جاناتو کعبه عشاقی شمس الحق تبریزی

91
 بشتاب و شتاب اولی مستاندر آب فرکن ساقی بط زاده آبی را

شبابی را
 پر کن ز شرکر چون نی بوبرکر ربابیای جان بهار و دی وی حاتم نقل و می
را

 پر کن ز می احمر سغراق وای ساقی شور و شر هین عیش بگیر از سر
شرابی را
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 بربای نقاب از رخ معشوقبنما ز می فرخ این سو اخ و آن سو اخ
نقابی را
 شاباش زهی دارو د،ل هایاحسنت زهی یار او شاخ گل بی خار او

کبابی را
 کاسد کند این صهبا صد خمر لعابیصد حلقه نگر شیدا زان باده ناپیدا

را
 صد کوه چو که غلطانمستان چمن پنهان اشرکوفه ز شاخ افشان
سیلب حبابی را

 پنهان نتوان کردن مستی و خرابیگر آن قدح روشن جانست نهان از تن
را

 تشنه شده و جویانماییم چو کشت ای جان سرسبز در این میدان
باران سحابی را

 وز صبر و فنا می کشچون رعد نه ای خامش چون پرده تست این هش
طوطی خطابی را

92
زهی قدر و زهی بدر تبارک و تعالیزهی باغ زهی باغ که بشرکفت ز بال

زهی گوهر منثور زهی پشت و تولزهی فر زهی نور زهی شر زهی شور
 زهی پر و زهی با،ل بر افلکزهی ملک زهی ما،ل زهی قا،ل زهی حا،ل
تجلی
 چه ذاالنون چه مجنون چه لیلی وچو جان سلسله ها را بدرد به حرونی

چه لیل
 چه سلطان و چه خاقان چه والی و چهعلم های الهی ز پس کوه برآمد

وال
 بزن گردن آن را کهچه پیش آمد جان را که پس انداخت جهان را

بگوید که تسل
 چه ناقوس چه ناموس چه اهل وچو بی واسطه جبار بپرورد جهان را

چه سهل
چو آن حا،ل ببینی بگو جل جللگر اجزای زمینی وگر روح امینی
د،ل غمناک نباشد مرکن بانگ و عللگر افلک نباشد به خدا باک نباشد

 تویی باده مدهوش یرکیفروپوش فروپوش نه بخروش نه بفروش
لحظه بپال
بپال و بیفشار ولی دست میالتو کرباسی و قصار تو انگوری و عصار

 مگو فاش مگو فاش ز مولیخمش باش خمش باش در این مجمع اوباش
و ز مول

93
چو نفطند بسوزند ز هر بیخ تری هامیندیش میندیش که اندیشه گری ها

 که تا جمله نیستان نمایدخرف باش خرف باش ز مستی و ز حیرت
شرکری ها

 چو شیران و چو مردان گذر کن زجنونست شجاعت میندیش و درانداز
غری ها
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 چرا باید حیلت پی لقمه بریکه اندیشه چو دامست بر ایثار حرامست
ها

وگر حرص بنالد بگیریم کری هاره لقمه چو بستی ز هر حیله برستی

94
 چه نغزست و چه خوبستزهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا

چه زیباست خدایا
 نه از کف و نه از نای نه دفاز آن آب حیاتست که ما چرخ زنانیم

هاست خدایا
 که اسباب شرکرریزیقین گشت که آن شاه در این عرس نهانست

مهیاست خدایا
 چه مغزست و چه نغزست چهبه هر مغز و دماغی که درافتاد خیالش

بیناست خدایا
 ز تست آنک دمیدن نه ز سرناستتن ار کرد فغانی ز غم سود و زیانی

خدایا
 که شب و روز در این ناله ونی تن را همه سوراخ چنان کرد کف تو

غوغاست خدایا
 دم ناییست که بیننده ونی بیچاره چه داند که ره پرده چه باشد

داناست خدایا
 چه نورست و چه شورست چهکه در باغ و گلستان ز کر و فر مستان

سوداست خدایا
 چه لوتست و چه قوتست و چهز تیه خوش موسی و ز مایده عیسی

حلواست خدایا
 که از دخل زمیناز این لوت و زین قوت چه مستیم و چه مبهوت

نیست ز بالست خدایا
 به هر سو مه و خورشید وز عرکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار

ثریاست خدایا
 که منزلگه هر سیل بهچو سیلیم و چو جوییم همه سوی تو پوییم
دریاست خدایا

 مگر هر در دریای توبسی خوردم سوگند که خاموش کنم لیک
گویاست خدایا

 نگهش دار ز آفت کهخمش ای د،ل که تو مستی مبادا به جهانی
برجاست خدایا

 سراسیمه و آشفتهز شمس الحق تبریز د،ل و جان و دو دیده
سوداست خدایا

95
 چه نغزست و چه خوبست وزهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا

چه زیباست خدایا
 چه پنهان و چه پنهان وچه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پیداست خدایا
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 که جان را و جهان را بیاراستزهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
خدایا
 زهی کار زهی بار که آن جاستزهی شور زهی شور که انگیخته عالم
خدایا
 زهی گرد زهی گرد که برخاستفروریخت فروریخت شهنشاه سواران
خدایا

ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایافتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
 دگربار دگربار چه سوداستز هر کوی ز هر کوی یرکی دود دگرگون
خدایا

 چه بندست چه زنجیر کهنه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم
برپاست خدایا

 غریبست غریبست زچه نقشیست چه نقشیست در این تابه د،ل ها
بالست خدایا

 که اغیار گرفتست چپ و راستخموشید خموشید که تا فاش نگردید
خدایا

96
 تا از لب دلدار شود مست ولب را تو به هر بوسه و هر لوت میال
شرکرخا

تا عشق مجرد شود و صافی و یرکتاتا از لب تو بوی لب غیر نیاید
کی یابد آن لب شرکربوس مسیحاآن لب که بود کون خری بوسه گه او
بر مزبله پرحدث آن گاه تماشامی دانک حدث باشد جز نور قدیمی

 رست از حدثی و شود او چاشنیآنگه که فنا شد حدث اندر د،ل پالیز
افزا

رو از حدثی سوی تبارک و تعالیتا تو حدثی لذت تقدیس چه دانی
 کو دست نگه داشت ز هر کاسهزان دست مسیح آمد داروی جهانی

سرکبا
 دریای کرم داد مر اواز نعمت فرعون چه موسی کف و لب شست

را ید بیضا
 پرگوهر و روتلخ همی باشخواهی که ز معده و لب هر خام گریزی
چو دریا

 هین معده تهی دار کههین چشم فروبند که آن چشم غیورست
لوتیست مهیا

کز آتش جوعست تک و گام تقاضاسگ سیر شود هیچ شرکاری بنگیرد
کو صوفی چالک که آید سوی حلواکو دست و لب پاک که گیرد قدح پاک

یا من قسم القهوه و الرکاس علینابنمای از این حرف تصاویر حقایق

97
 خود فاش بگو یوسف زرینرفتم به سوی مصر و خریدم شرکری را

کمری را
 در بر کی کشیدست سهیل ودر شهر کی دیدست چنین شهره بتی را

قمری را
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بخرید به گوهر کرمش بی گهری رابنشاند به ملرکت ملرکی بنده بد را
 کز چشمه جان تازه کند اوخضر خضرانست و از هیچ عجب نیست
جگری را

نی زیر و زبر کردن زیر و زبری رااز بهر زبردستی و دولت دهی آمد
 مه بوسه دهد هر شب انجم شمریشاید که نخسپیم به شب چونک نهانی
را

حما،ل د،ل و جان کند آن شه اثری راآثار رساند د،ل و جان را به موثر
هر لحظه زر سرخ کند او حجری رااکسیر خداییست بدان آمد کاین جا

 غم نیست اگر ره نبود لشهجان های چو عیسی به سوی چرخ برانند
خری را

 کاین جاه و جللست خدایی نظریهر چیز گمان بردم در عالم و این نی
را

تا سرمه کشد چشم عروس سحری راسوز د،ل شاهانه خورشید بباید
کی آهوی عاقل طلبد شیر نری راما عقل نداریم یرکی ذره وگر نی

 کان روی چو خورشید تو نبودبی عقل چو سایه پیت ای دوست دوانیم
دگری را

تا زخم زند هر طرفی بی سپری راخورشید همه روز بدان تیغ گزارد
در خانه کشد روح چنان رهگذی رابر سینه نهد عقل چنان د،ل شرکنی را
رخ زر زند از بهر چنین سیمبری رادر هدیه دهد چشم چنان لعل لبی را

 کو راست کند چشم کژرو صاحب آن چشم شو ای خواجه چو ابرو
کژنگری را

 نتوان د،ل و جان دادن هر مختصریای پاک دلن با جز او عشق مبازید
را

 تا چند کشی دامن هر بیخاموش که او خود برکشد عاشق خود را
هنری را

98
 ای یوسف جان گشته ز لبای از نظرت مست شده اسم و مسما

های شرکرخا
 هین وقت لطیفست از آنما را چه از آن قصه که گاو آمد و خر رفت

عربده بازآ
 ای جان ولی نعمت هر وامقای شاه تو شاهی کن و آراسته کن بزم

و عذرا
 هم جنت فردوسی و همهم دایه جان هایی و هم جوی می و شیر
سدره خضرا

گویید خسیسان که محالست و عللجز این بنگوییم وگر نیز بگوییم
 تا چرخ به رقص آید و صد زهرهخواهی که بگویم بده آن جام صبوحی
زهرا

 می غرد و می برد از آن جای د،لهر جا ترشی باشد اندر غم دنیی
ما

کان جا که تویی خانه شود گلشن و صحرابرخیز بخیلنه در خانه فروبند
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 این نور خداییست تبارک واین مه ز کجا آمد وین روی چه رویست
تعالی

او،ل غم و سودا و به آخر ید بیضاهم قادر و هم قاهر و هم او،ل و آخر
 یا رب خبرش ده تو از اینهر د،ل که نلرزیدت و هر چشم که نگریست
عیش و تماشا

فریاد برآرد که تمنیت تمناتا شید برآرد وی و آید به سر کوی
 شاباش زهی سلسله و جذب ونگذاردش آن عشق که سر نیز بخارد
تقاضا

 هر لحظه مرا گیرد ایندر شهر چو من گو،ل مگر عشق ندیدست
عشق ز بال

 گر حاذق جدست وگر عشوههر داد و گرفتی که ز بالست لطیفست
تیبا

99
همه رفتند و خلوت شد برون آدلرام نهان گشته ز غوغا
فرح ده روی زردم را ز صفرابرآور بنده را از غرقه خون

تماشا چون نیایی سوی دریاکنار خویش دریا کردم از اشک
از آن خوشتر کجا باشد تماشاچو تو در آینه دیدی رخ خود
ز نورت می شود ل کل اشیاءغلط کردم در آیینه نگنجی
ز رویت می شود پاک و مصفارهید آن آینه از رنج صیقل

خرابی ها عمارت ها به هر جاتو پنهانی چو عقل و جمله از تست
به پیشش پست شد بام ثریاهر آنک پهلوی تو خانه گیرد
چه عذر آورد کسی کز تست عذراچه باشد حا،ل تن کز جان جدا شد

کسی کز جان شیرین گشت تنهاچه یاری یابد از یاران همد،ل
به از خوابی ضعیفان را به شب هابه از صبحی تو خلقان را به هر روز
چو گمراهان نگویم زیر و بالتو را در جان بدیدم بازرستم
جهان گشتست همچون دیگ حلواچو در عالم زدی تو آتش عشق

همه مغز از تو باید جدی و جوزاهمه حسن از تو باید ماه و خورشید
که سودای توش بخشید سودابدان شد شب شفا و راحت خلق

که از زیب خودش کردی تو زیباچو پروانه ست خلق و روز چون شمع
شبش خوشتر ز روز آمد به سیماهر آن پروانه که شمع تو را دید
به روز و شب ندارد هیچ پرواهمی پرد به گرد شمع حسنت
بگفتم این قدر باقی تو فرمانمی یارم بیان کردن از این بیش

که به گوید حدیث قاف عنقابگو باقی تو شمس الدین تبریز

100
ببر از کار عقل کاردان رابیا ای جان نو داده جهان را

بیا بار دگر پر کن کمان راچو تیرم تا نپرانی نپرم
فرست از بام باز آن نردبان راز عشقت باز طشت از بام افتاد
از آن سویی که آوردند جان رامرا گویند بامش از چه سویست

به وقت صبح بازآرد روان رااز آن سویی که هر شب جان روانست
چراغ نو دهد صبح آسمان رااز آن سو که بهار آید زمین را
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به دوزخ برد او فرعونیان رااز آن سو که عصایی اژدها شد
 نشان خود اوست می جویداز آن سو که تو را این جست و جو خاست

نشان را
 همی پرسد ز خر این را و آنتو آن مردی که او بر خر نشسته است
را
که در دریا درآرد همگنان راخمش کن کو نمی خواهد ز غیرت

101
درآشامیم هر دم موج خون رابسوزانیم سودا و جنون را

که بشرکافند سقف سبزگون راحریف دوزخ آشامان مستیم
فلک را وین دو شمع سرنگون راچه خواهد کرد شمع لیزالی

که دزدیدست عقل صد زبون رافروبریم دست دزد غم را
بخوابانیم عقل ذوفنون راشراب صرف سلطانی بریزیم

که از حد برد تزویر و فسون راچو گردد مست حد بر وی برانیم
چه داند حیله ریب المنون رااگر چه زوبع و استاد جمله ست

که چون آید نداند راه چون راچنانش بیخود و سرمست سازیم
که تا عبرت شود لیعلمون راچنان پیر و چنان عالم فنا به

کنون واقف شود علم درون راکنون عالم شود کز عشق جان داد
ستون این جهان بی ستون رادرون خانه د،ل او ببیند

سرکون بودی جهان بی سرکون راکه سرگردان بدین سرهاست گر نه
تن بی سر شناسد کاف و نون راتن باسر نداند سر کن را

چه باشد از برای آزمون رایرکی لحظه بنه سر ای برادر
چنین سگ را چنین اسب حرون رایرکی دم رام کن از بهر سلطان

فنا شو کم طلب این سرفزون راتو دوزخ دان خودآگاهی عالم
که برنایی نبینی این برون راچنان اندر صفات حق فرورو
چه بویی سبزه این بام تون راچه جویی ذوق این آب سیه را
ز رشک و غیرت هر خام دون راخمش کردم نیارم شرح کردن

که تا نقصی نباشد کاف و نون رانما ای شمس تبریزی کمالی

102
مطیع و بنده کن دیو و پری راسلیمانا بیار انگشتری را

منور کن سرای شش دری رابرآر آواز ردوها علی
مسلم شد ضمیر آن سری رابرآوردن ز مغرب آفتابی

که بهر حق گذارد مهتری رابدین سان مهتری یابد هر آن کس
مرکرم کن نیاز مشتری رابنه بر خوان جفان کالجوابی

تو کن مخمور چشم عبهری رابه کاسی کاسه سر را طرب ده
کسادی ده نقوش آزری راز صورت های غیبی پرده بردار

روان کن چشمه های کوثری راز چاه و آب چه رنجور گشتیم
پذیرا شو شراب احمری رادل در بزم شاهنشاه دررو

بر این دو دوخت یزدان کافری رازر و زن را به جان مپرست زیرا
برای این دهد شه لشرکری راجهاد نفس کن زیرا که اجری
ز حیرت گم کند زر هم زری راد،ل سیمین بری کز عشق رویش
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به دست آورد گوهر گوهری رابدان دریادلی کز جوش و نوشش
به رشک آری تو سحر سامری راکه باقی غز،ل را تو بگویی

تو بگشا پر نطق جعفری راخمش کردم که پایم گل فرورفت

103
چو صافی شد رود صافی به بالد،ل و جان را در این حضرت بپال

لب خود را به هر دردی میالاگر خواهی که ز آب صاف نوشی
که جانبازست و چست و بی مبالاز این سیلب درد او پاک ماند
چو نبود عقل کل بر جزو للنپرد عقل جزوی زین عقیله

چو بازرگان بداند قدر کالنلرزد دست وقت زر شمردن
کسی خود را بر این گرگین ممالچه گرگینست وگر خارست این حرص

طلی سازش به ذکر حق تعالچو شد ناسور بر گرگین چنین گر
سوی این در روان و بی مل،ل آاگر خواهی که این در باز گردد

میان جان بجو صدر معلرها کن صدر و ناموس و ترکبر
به هر کل کی رسد حاشا و کلکله رفعت و تاج سلیمان

که این ساعت نمی گنجد عللخمش کردم سخن کوتاه خوشتر
بقایی شاء لیس هم ارتحالجواب آن غز،ل که گفت شاعر

104
که دریابد د،ل خون خوار ما راخبر کن ای ستاره یار ما را

که تا شربت دهد بیمار ما راخبر کن آن طبیب عاشقان را
که تا رونق دهد بازار ما رابگو شرکرفروش شرکرین را
نه دشمن بشنود اسرار ما رااگر در سر بگردانی د،ل خود
که دشمن می نپرسد کار ما راپس اندر عشق دشمن کام گردم
بسوزان جان دشمن دار ما رااگر چه دشمن ما جان ندارد

بیار و بشرکفان گلزار ما رااگر گل بر سرستت تا نشویی
بدان رخ نور ده دیدار ما رابیا ای شمس تبریزی نیر

105
چه باشد شب چه باشد روز ما راچو او باشد د،ل دلسوز ما را

بس است این جان جان افروز ما راکه خورشید ار فروشد ار برآمد
که استادست عشق آموز ما راتو مادرمرده را شیون میاموز
نشاید شیخ خرقه دوز ما رامدوزان خرقه ما را مدران

جما،ل آن عدو پیروز ما راهمه کس بر عدو پیروز خواهد
ولیرکن عشق رنج اندوز ما راهمه کس بخت گنج اندوز جوید

106
میفرکن وعده حلوا به فردامرا حلوا هوس کردست حلوا
که صوفی را صفا آرد نه صفراد،ل و جانم بدان حلواست پیوست
که هر دم می رسد بویش ز بالزهی حلوای گرم و چرب و شیرین
ز د،ل خور هیچ دست و لب میالدهانی بسته حلوا خور چو انجیر
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 بخور زان دست ای بی دست و بیاز آن دستست این حلوا از آن دست
پا

که او می خورد از آن جا شیر و خرمادمی با مصطفا و کاسه باشیم
کلی و اشربی و قری عینااز آن خرما که مریم را ندا کرد

ندایش می رسد کای جان بابادلیل آنک زاده عقل کلیم
که خوان آراسته ست و یار تنهاهمی خواند که فرزندان بیایید

107
وجودی بخش مر مشتی عدم راامیر حسن خندان کن چشم را

ظفر ده شادی صاحب علم راسیاهی می نماید لشرکر غم
غم و اندوه ده اندوه و غم رابه حسن خود تو شادی را برکن شاد

که حسن تو دهد صد جان کرم راکرم را شادمان کن از جمالت
تو لعلین کن رخ همچون زرم راتو کارم زان بر سیمین چو زر کن

تو کم اندیش در د،ل بیش و کم رادل چون طالب بیشی عشقی
که ایمانست سجده آن صنم رابنه آن سر به پیش شمس تبریز

108
چو آن مه را بدیدی بیست این جابه برج د،ل رسیدی بیست این جا

ز نادانی کشیدی بیست این جابسی این رخت خود را هر نواحی
به هر نوعی شنیدی بیست این جابشد عمری و از خوبی آن مه

بدید و نابدیدی بیست این جاببین آن حسن را کز دیدن او
 که از شیرش چشیدی بیست اینبه سینه تو که آن پستان شیرست

جا

109
و اخری بالبرکا بخلت علینابرکت عینی غداه البین دمعا

بان غمضتها یوم التقینافعاقبت التی بخلت علینا
بده آن جام مالما،ل صهباچه مرد آن عتابم خیز یارا

که پیشم جمله جان ها هست یرکتانرنجم ز آنچ مردم می برنجند
بپوشیدست این اجسام بر مااگر چه پوستینی بازگونه

همان جان منی در پوست جاناتو را در پوستین من می شناسم
چرا سازیم با خود جنگ و هیجابدرم پوست را تو هم بدران

اگر خردیم اگر پیریم و برنایرکی جانیم در اجسام مفرق
یرکی اصلست ایشان را و منشچراغک هاست کآتش را جدا کرد

که سرهاشان نباشد غیر پاهایرکی طبع و یرکی رنگ و یرکی خوی
به سر با تو بگویم یا به اخفادر این تقریر برهان هاست در د،ل

چه تو بر توست بنگر این تماشاغلط خود تو بگویی با تو آن را

110
هزاران چنگ دیگر هست این جاتو بشرکن چنگ ما را ای معل

چه کم آید بر ما چنگ و سرناچو ما در چنگ عشق اندرفتادیم
بسی چنگی پنهانیست یارارباب و چنگ عالم گر بسوزد
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اگر چه ناید آن در گوش صماترنگ و تنتنش رفته به گردون
چو غم چون سنگ و آهن هست برجاچراغ و شمع عالم گر بمیرد

نیاید گوهری بر روی دریابه روی بحر خاشاکست اغانی
که عرکس عرکس برق اوست بر ماولیرکن لطف خاشاک از گهر دان
برابر نیست فرع و اصل اصلاغانی جمله فرع شوق وصلیست
از آن ره باش با ارواح گویادهان بربند و بگشا روزن د،ل

111
کشیده بهر تو زخم زبان هابرای تو فدا کردیم جان ها

رسیده تیر کاری زان کمان هاشنیده طعنه های همچو آتش
ببخشایی بر آن پرخون نشان هااگر د،ل را برون آریم پیشت

مها دشمن چه گوید جز چنان هااگر دشمن تو را از من بدی گفت
که در لطف تو خندد لعل کان هابیا ای آفتاب جمله خوبان

که گردد سود با بودت زیان هاکه بی تو سود ما جمله زیانست
که در قند تو دارد بدگمان هاگمان او بسستش زهر قاتل

112
بیا ای عید و عیدی آر ما راز روی تست عید آثار ما را

هزاران عید در اسرار ما راتو جان عید و از روی تو جانا
نگیرد غصه دستار ما راچو ما در نیستی سر درکشیدیم
نباشد غصه اغیار ما راچو ما بر خویشتن اغیار گشتیم

خیا،ل خوب آن دلدار ما راشما را اطلس و شعر خیالی
عتاب دلبر عیار ما راکتاب مرکر و عیاری شما را
دو صد عیدست هر دم کار ما راشما را عید در سالی دو بارست

جما،ل خالق جبار ما راشما را سیم و زر بادا فراوان
براق احمد مختار ما راشما را اسب تازی باد بی حد
برو عالم شما را یار ما رااگر عالم همه عیدست و عشرت

به دست این و آن مگذار ما رابیا ای عید اکبر شمس تبریز
سخن کوتاه شد این بار ما راچو خاموشانه عشقت قوی شد

113
در پرده زیر گوی زاری راای مطرب د،ل برای یاری را

همدم شو بلبل بهاری رارو در چمن و به روی گل بنگر
در مجلس عشق جان سپاری رادانی چه حیات ها و مستی هاست

بسپار بدو دم شماری راچون دولت بی شمار را دیدی
کو زنده کند ابد شرکاری راای روح شرکار دلبری گشتی
وقتست بده شراب کاری راای ساقی د،ل ز کار واماندم

کآراسته ای شرابداری راآراسته کن مرا و مجلس را
جا نیست دگر شرابخواری رابزمیست نهان چنین حریفان را

114
غیر تو کلوخ و سنگ خارااندر د،ل ما تویی نگارا
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ما جز تو ندیده ایم یاراهر عاشق شاهدی گزیدست
بر غیر تو نیست رشک ما راگر غیر تو ماه باشد ای جان

باقی همه شاهدان شما راای خلق حدیث او مگویید
آن کس که بدید کبریا رابر نقش فنا چه عشق بازد

آن کس که گمان برد خدا رابر غیر خدا حسد نیارد
کین رشک بدست انبیا راگر رشک و حسد بری برو بر

عیسی چه کند کلیسیا راچون رفت بر آسمان چارم
عثمان و علی مرتضا رابوبرکر و عمر به جان گزیدند

گردان کن سنگ آسیا راشمس تبریز جو روان کن

115
پر بخش و روان کن روان هاای جان و قوام جمله جان ها
ای سودکن همه زیان هابا تو ز زیان چه باک داریم

وز ابروهای چون کمان هافریاد ز تیرهای غمزه
بگشاده به طمع آن دهان هادر لعل بتان شرکر نهادی

بگشاده بدان در جهان هاای داده به دست ما کلیدی
برجسته چراست این میان هاگر زانک نه در میان مایی
پس شاهد چیست این نشان هاور نیست شراب بی نشانیت

پس زنده ز کیست این گمان هاور تو ز گمان ما برونی
پیدا ز کی می شود نهان هاور تو ز جهان ما نهانی

بیزار شدیم ما از آن هابگذار فسانه های دنیا
کی گنجد در دلش چنان هاجانی که فتاد در شرکرریز
کی یاد کند ز آسمان هاآن کو قدم تو را زمین شد
ما را مفرکن در این زبان هابربند زبان ما به عصمت

116
شیری بنموده آهوی راای سخت گرفته جادوی را

در دیده نهاده ای دوی رااز سحر تو احولست دیده
کی یافت ترنج آلوی رابنموده ای از ترنج آلو

بنموده ز گندمی جوی راسحر تو نمود بره را گرگ
طومار خیا،ل منطوی رامنشور بقا نموده سحرت

از سحر تو جاهل غوی راپر باد هدایتست ریشش
ای ترک نموده هندوی راسوفسطاییم کرد سحرت

پیلن تهمتن قوی راچون پشه نموده وقت پیرکار
تقدیر و قضای مستوی راتا جنگ کنند و راست آرند

بگشای زبان معنوی راسوفسطایی مشو خمش کن

117
فخر تبریز و رشک چین رااز دور بدیده شمس دین را

آن زنده کننده زمین راآن چشم و چراغ آسمان را
هر جان که بدیده او چنین راای گشته چنان و آن چنانتر

گفتمش که بنده کمین راگفتا که که را کشم به زاری
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از غیب گشاد او کمین رااین گفتن بود و ناگهانی
وز بیخ برکند کبر و کین راآتش درزد به هست بنده

سرمست برکرد یاسمین رابی د،ل سیهی لله زان می
بر ما بفشاند آستین رادر دامن اوست عین مقصود
بر اسب فلک نهاد زین راشاهی که چو رخ نمود مه را

همتا شه روح راستین رابنشین کژ و راست گو که نبود
جبریل مقدس امین راوالله که از او خبر نباشد
او چرخ بلند هفتمین راحالی چه زند به قا،ل آورد
یک جو نخریم ما یقین راچون چشم دگر در او گشادیم

آن دولت وصل پوستین راآوه که برکرد بازگونه
جان تو که بازگو همین راای مطرب عشق شمس دینم
بر خاک همی زنم جبین راچون می نرسم به دستبوسش

118
هرگز نرویم ما از این جابنمود وفا از این جا
ذوقست دو چشم را از این جااین جا مدد حیات جانست

چون برگیریم پا از این جااین جاست که پا به گل فرورفت
کس را مبر ای خدا از این جااین جا به خدا که د،ل نهادیم

مرگست بدن جدا از این جااین جاست که مرگ ره ندارد
روشن کردی مرا از این جازین جای برآمدی چو خورشید
زین جا یابد بقا از این جاجان خرم و شاد و تازه گردد
یک بار دگر برآ از این جایک بار دگر حجاب بردار
درریز تو ساقیا از این جااین جاست شراب لیزالی
مشرکی پر کن سقا از این جااین چشمه آب زندگانیست

بگرفت خرد هوا از این جااین جا پر و با،ل یافت د،ل ها

119
پرلخلخه کن کنار ما رابرخیز و صبوح را بیارا
ای ساقی خوب خوب سیماپیش آر شراب رنگ آمیز

قندست و هزار رطل حلوااز من پرسید کو چه ساقیست
بر وسوسه محا،ل پیماآن ساغر پرعقار برریز

آهنگ کند به صید عنقاآن می که چو صعوه زو بنوشد
برجه سبک و میان ما آزان پیش که دررسد گرانی

حمرا می ده بدان حمیرامی گرد و چو ماه نور می ده
وان گاه نظاره کن تماشاما را همه مست و کف زنان کن

در عربده های در عللدر گردش و شیوه های مستان
کان شاه من و حبیب و مولدر گردن این فرکنده آن دست
می بوسد یار را کف پااو نیز ببرده روی چون گل

که خرج کنید بی محابااین کیسه گشاده از سخاوت
کاین را به گرو نهید فردادستار و قبا فرکنده آن نیز

آن مهر که می بجوشد آن جاصد مادر و صد پدر ندارد
کز سرکر چنین شدند اعدااین می آمد اصو،ل خویشی
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در بزم خدا نباشد آن هاآن عربده در شراب دنیاست
ساقیست و شراب مجلس آرانی شورش و نی قیست و نی جنگ

می گوید ل اله الخاموش که ز سرکر نفس کافر

120
در کفر مرو به سوی کیش آتا چند تو پس روی به پیش آ

آخر تو به اصل اصل خویش آدر نیش تو نوش بین به نیش آ
پس رشته گوهر یقینیهر چند به صورت از زمینی

آخر تو به اصل اصل خویش آبر مخزن نور حق امینی
می دانک تو از خودی برستیخود را چو به بیخودی ببستی

آخر تو به اصل اصل خویش آوز بند هزار دام جستی
چشمی به جهان دون گشادیاز پشت خلیفه ای بزادی

آخر تو به اصل اصل خویش آآوه که بدین قدر تو شادی
در باطن خویشتن تو کانیهر چند طلسم این جهانی

آخر تو به اصل اصل خویش آبگشای دو دیده نهانی
وز طالع سعد نیک فالیچون زاده پرتو جللی
آخر تو به اصل اصل خویش آاز هر عدمی تو چند نالی

تا چند غلط دهی تو ما رالعلی به میان سنگ خارا
آخر تو به اصل اصل خویش آدر چشم تو ظاهرست یارا
سرمست و لطیف و دلرکش آییچون از بر یار سرکش آیی

آخر تو به اصل اصل خویش آبا چشم خوش و پرآتش آیی
شمس تبریز شاه و ساقیدر پیش تو داشت جام باقی

آخر تو به اصل اصل خویش آسبحان الله زهی رواقی

121
با آتش و با زبانه ماچون خانه روی ز خانه ما

از رخش و ز تازیانه مابا رستم زا،ل تا نگویی
مرکر و دغل و بهانه مازیرا جز صادقان ندانند
چون در سر اوست شانه مااندر د،ل هیچ کس نگنجیم

آن جاست یقین نشانه ماهر جا پر تیر او ببینی
زنهار مگو ز دانه مااز عشق بگو که عشق دامست

ای محرم د،ل فسانه مابا خاطر خویش تا نگویی
والله که تویی چنانه ماگر تو به چنینه ای بگویی
اقبا،ل د،ل فلنه مااندر تبریز بد فلنی

122
آن چشم و چراغ روشنی رادیدم رخ خوب گلشنی را
آن عشرت و جای ایمنی راآن قبله و سجده گاه جان را

بگذارم هستی و منی راد،ل گفت که جان سپارم آن جا
آغاز نهاد کف زنی راجان هم به سماع اندرآمد

این بخت و سعادت سنی راعقل آمد و گفت من چه گویم
هر پشت دوتای منحنی رااین بوی گلی که کرد چون سرو
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ترکی سازند ارمنی رادر عشق بد،ل شود همه چیز
وی تن بگذاشتی تنی راای جان تو به جان جان رسیدی
درویش خورد زر غنی رایاقوت زکات دوست ما راست

تازه رطب تر جنی راآن مریم دردمند یابد
منمای به خلق محسنی راتا دیده غیر برنیفتد

در عزلت جوی ایمنی راز ایمان اگرت مراد امنست
در د،ل خو گیر ساکنی راعزلت گه چیست خانه د،ل

آن ساغر باقی هنی رادر خانه د،ل همی رسانند
بگذار تو لف پرفنی راخامش کن و فن خامشی گیر

در د،ل می دار مومنی رازیرا که دلست جای ایمان

123
آن چشم و چراغ سینه ها رادیدم شه خوب خوش لقا را
آن جان و جهان جان فزا راآن مونس و غمگسار د،ل را
آن کس که صفا دهد صفا راآن کس که خرد دهد خرد را

آن قبله جان اولیا راآن سجده گه مه و فلک را
کای شرکر و سپاس مر خدا راهر پاره من جدا همی گفت

از سوی درخت آن ضیا راموسی چو بدید ناگهانی
چون یافتم این چنین عطا راگفتا که ز جست و جوی رستم
وز دست بیفرکن آن عصا راگفت ای موسی سفر رها کن
همسایه و خویش و آشنا راآن دم موسی ز د،ل برون کرد

کز هر دو جهان ببر ول رااخلع نعلیک این بود این
د،ل داند رشک انبیا رادر خانه د،ل جز او نگنجد
گفتا که عصاست راه ما راگفت ای موسی به کف چه داری

بنگر تو عجایب سما راگفتا که عصا ز کف بیفرکن
بگریخت چو دید اژدها راافرکند و عصاش اژدها شد
چوبی سازم پی شما راگفتا که بگیر تا منش باز
سازم دشمنت مترکا راسازم ز عدوت دست یاری

یاران لطیف باوفا راتا از جز فضل من ندانی
چون درد دهیم دست و پا رادست و پایت چو مار گردد

ای پا مطلب جز انتها راای دست مگیر غیر ما را
رنجیست رهی بود دوا رامگریز ز رنج ما که هر جا
آمد بترش پی جزا رانگریخت کسی ز رنج ال
بگذار به عقل بیم جا رااز دانه گریز بیم آن جاست

چون رفت ببرد لطف ها راشمس تبریز لطف فرمود

124
آن نام و نشان بی نشان راساقی تو شراب لمرکان را

سرمست و روانه کن روان رابفزا که فزایش روانی
ساقی گشتن تو ساقیان رایک بار دگر بیا درآموز

بشرکن تو سبوی جسم و جان راچون چشمه بجوش از د،ل سنگ
حسرت ده طالبان نان راعشرت ده عاشقان می را
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می بارانیست باغ جان رانان معماریست حبس تن را
بگشا سر خم آسمان رابستم سر سفره زمین را

بگشای دو چشم غیب دان رابربند دو چشم عیب بین را
تا نشناسیم این و آن راتا مسجد و بترکده نماند

در بانگ درآرد این جهان راخاموش که آن جهان خاموش

125
هرگز نبدست این مفرماگفتی که گزیده ای تو بر ما
بر نقد بزن مگو که فرداحاجت بنگر مگیر حجت
در سایه ات ای درخت خرمابگذار مرا که خوش بخسپم

چون قند و شرکر درون حلواای عشق تو در دلم سرشته
مانند گهر میان دریاوی صورت تو درون چشمم
تو نیز بگو زهی تماشاداری سر ما سری بجنبان

کو زهره که تا کنم تقاضاآن وعده که کرده ای مرا دوش
از دور همی کنم تمناگر دست نمی رسد به خورشید

در حسرت تست ای معلخورشید و هزار همچو خورشید

126
در چشم میار این خسان راگستاخ مرکن تو ناکسان را

کم آرد جامه رسان رادرزی دزدی چو یافت فرصت
هم نیز نیند لیق آن راایشان را دار حلقه بر در
از طمع مپوش این عیان راپیشت به فسون و سخره آیند
چون دور کنند ز تو غمان راایشان چو ز خویش پرغمانند

رنج باریک اندهان راجز خلوت عشق نیست درمان
دیگر چه کند کسی جهان رایا دیدن دوست یا هوایش

می دار تو در سجود جان راتا دیدن دوست در خیالش
چون فرصت هاست مر مهان راپیشش چو چراغپایه می ایست
کی بینی اصل این زمان راوامانده از این زمانه باشی

زو بیند جان آن مرکان راچون گشت گذار از مرکان چشم
بر آتش نه تو قازغان راجان خوردی تن چو قازغانی

زان پس نخری تو داستان راتا جوش ببینی ز اندرونت
نظاره درونست راستان رانظاره نقد حا،ل خویشی

با گم شدگان دهم نشان رااین حا،ل بدایت طریقست
این چون گویم مران کسان راچون صد منز،ل از این گذشتند

یعنی که چراغ آسمان رامقصود از این بگو و رستی
کوهست پناه انس و جان رامخدومم شمس حق و دین را
د،ل گم مرکناد نردبان راتبریز از او چو آسمان شد

127
کز عشق زند نه از تقاضاکو مطرب عشق چست دانا
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در گور شدم بدین تمنامردم به امید و این ندیدم
طوبی لک یا حبیب طوبیای یار عزیز اگر تو دیدی

تنها به کناره های دریاور پنهانست او خضروار
کاندر د،ل ما از اوست غوغاای باد سلم ما بدو بر

آرد به حبیب عاشقان رادانم که سلم های سوزان
عشقیست مسیر ماه نه از پاعشقیست دوار چرخ نه از آب
با آب دو دیده چرخ جان هادر ذکر به گردش اندرآید
خاموش که جوش کرد سوداذکرست کمند وصل محبوب

128
آن جا د،ل ما گشاد بی ماما را سفری فتاد بی ما

رخ بر رخ ما نهاد بی ماآن مه که ز ما نهان همی شد
ما را غم او بزاد بی ماچون در غم دوست جان بدادیم

ماییم همیشه شاد بی ماماییم همیشه مست بی می
ما خود هستیم یاد بی ماما را مرکنید یاد هرگز

ای ما که همیشه باد بی مابی ما شده ایم شاد گوییم
بگشود چو راه داد بی مادرها همه بسته بود بر ما
بنده ست چو کیقباد بی مابا ما د،ل کیقباد بنده ست

از طاعت و از فساد بی ماماییم ز نیک و بد رهیده

129
بگذار ره ستمگری رامشرکن د،ل مرد مشتری را
قربان نرکنند لغری رارحم آر مها که در شریعت
آن جام شراب گوهری رامخمور توام به دست من ده

آن چشم خمار عبهری راپندی بده و به صلح آور
کز حد نبرند ساحری رافرمای به هندوان جادو
بشرکن در حبس شش دری رادر شش دره ای فتاد عاشق

جمع آور حلقه پری رایک لحظه معزمانه پیش آ
هر لحظه شراب آن سری راسر می نهد این خمار از بن

تنگ شرکر معسرکری راصد جا چو قلم میان ببسته
بگذار سلم سرسری راای عشق برادرانه پیش آ

مگذار حق برادری راای ساقی روح از در حق
این کشتی طبع لنگری راای نوح زمانه هین روان کن

آن ساغر زفت کوثری راای نایب مصطفی بگردان
بگشای لب پیمبری راپیغام ز نفخ صور داری
بگشا پر و با،ل جعفری راای سرخ صباغت علمدار
این صحن رخ مزعفری راپرلله کن و پر از گل سرخ

درریز رحیق احمری رااسپید نمی کنم دگر من

130
از بهر نبیذ همچو جان رابیدار کنید مستیان را

از خم قدیم گیر آن راای ساقی باده بقایی
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لیرکن بگشاید او زبان رابر راه گلو گذر ندارد
آن جان شریف غیب دان راجان را تو چو مشک ساز ساقی

آن مشک سبک د،ل گران راپس جانب آن صبوحیان کش
درده تو فلن بن فلن راوز ساغرهای چشم مستت
تا خود نشود خبر دهان رااز دیده به دیده باده ای ده
اندر مجلس می نهان رازیرا ساقی چنان گذارد

جویا گشتست آن عیان رابشتاب که چشم ذره ذره
بشرکاف تو ناف آسمان راآن نافه مشک را به دست آر
صبری بنهشت یوسفان رازیرا غلبات بوی آن مشک

شمس تبریز درفشان راچون نامه رسید سجده ای کن

131
 سوی کوه طور رفتم حبذامن چو موسی در زمان آتش شوق و لقا
لی حبذا

 دلربایی جان فزایی بسدیدم آن جا پادشاهی خسروی جان پروری
لطیف و خوش لقا

 چون بهشت جاودانی گشتهکوه طور و دشت و صحرا از فروغ نور او
از فر و ضیا

 رویشان چون ماه تابان پیش آنساقیان سیمبر را جام زرین ها به کف
سلطان ما
 چشم های محرمان را ازروی های زعفران را از جمالش تاب ها

غبارش توتیا
 وز هوای وصل او در چرخاز نوای عشق او آن جا زمین در جوش بود
دایم شد سما
 پای همت را فنا بنهاد بر فرقدر فنا چون بنگرید آن شاه شاهان یک نظر

بقا
 کی گذارد در دو عالم پردهمطرب آن جا پرده ها بر هم زند خود نور او

ای را در هوا
 جمع اضداد از کما،ل عشق اوجمع گشته سایه الطاف با خورشید فضل
گشته روا

 محو گشت آن جا خیا،ل جمله شانچون نقاب از روی او باد صبا اندرربود
و شد هبا

 هست محو و محو هست آنلیک اندر محو هستیشان یرکی صد گشته بود
جا بدید آمد مرا

ذره ها اندر هوایش از وفا و از صفاتا بدیدم از ورای آن جهان جان صفت
 هر زمان زنار می ببریدم ازبس خجل گشتم ز رویش آن زمان تا لجرم

جور و جفا
 گفت بس راهست پیشت تاگفتم ای مه توبه کردم توبه ها را رد مرکن

ببینی توبه را
 چون حجاج گمشده اندرصادق آمد گفت او وز ماه دور افتاده ام
مغیلن فنا
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 این یرکی رمزی بود از شاهنور آن مه چون سهیل و شهر تبریز آن یمن
ما صدرالعل

132
 عاشقان را با جما،ل عشق بی چوندر میان پرده خون عشق را گلزارها

کارها
 عشق گوید راه هستعقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیست

و رفته ام من بارها
 عشق دیده زان سوی بازار اوعقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد

بازارها
 ترک منبرها بگفته برشده برای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق

دارها
عاقلن تیره د،ل را در درون انرکارهاعاشقان دردکش را در درونه ذوق ها

 عشق گوید عقل را کاندرعقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست
توست آن خارها
 تا ببینی در درون خویشتنهین خمش کن خار هستی را ز پای د،ل برکن

گلزارها
 چون برآمد آفتابت محو شدشمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف

گفتارها

133
 کو به یک جو برنسنجد هیچ صاحبغمزه عشقت بدان آرد یرکی محتاج را

تاج را
 تا کشد در پای معشوقاطلس و دیباج بافد عاشق از خون جگر

اطلس و دیباج را
 پیش مرکی قدر کی باشددر د،ل عاشق کجا یابی غم هر دو جهان

امیر حاج را
 از رخ عاشق فروخوان قصهعشق معراجیست سوی بام سلطان جما،ل

معراج را
 زان همی بینی درآویزان دوزندگی ز آویختن دارد چو میوه از درخت

صد حلج را
 بنده احبار بخارا خواجه نساجگر نه علم حا،ل فوق قا،ل بودی کی بدی

را
 هندوی ترکی میاموز آن ملکبلمه ای هان تا نگیری ریش کوسه در نبرد
تمغاج را

 آنک تلقین می کندهمچو فرزین کژروست و رخ سیه بر نطع شاه
شطرنج مر لجلج را

 بر چنین خوانی چه چینیای که میرخوان به غراقان روحانی شدی
خرده تتماج را
 عشق دایم می کند اینعاشق آشفته از آن گوید که اندر شهر د،ل
غارت و تاراج را
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 پیش بلبل چه محل باشد دمبس کن ایرا بلبل عشقش نواها می زند
دراج را

134
 در صبوح آور سبک مستان خوابساقیا در نوش آور شیره عنقود را

آلود را
 اندر آتش امتحان کن چوبیک به یک در آب افرکن جمله تر و خشک را
را و عود را

 چون گل نسرینسوی شورستان روان کن شاخی از آب حیات
بخندان خار غم فرسود را

 تا که درسازند با هم نغمهبلبلن را مست گردان مطربان را شیرگیر
داوود را

کوری آن حرص افزون جوی کم پیمود رابادپیما بادپیمایان خود را آب ده
 هم بخور با صوفیان پالوده بی دودهم بزن بر صافیان آن درد دردانگیز را
را

 آنک جوشش در وجود آوردمی میاور زان بیاور که می از وی جوش کرد
هر موجود را

 زان میی کو روشنیزان میی کاندر جبل انداخت صد رقص الجمل
بخشد د،ل مردود را

 کز کرم بر می فشانی بادههر صباحی عید داریم از تو خاصه این صبوح
موعود را

 تا که هر قاصد بیابد در فنابرفشان چندانک ما افشانده گردیم از وجود
مقصود را
 چون ایازی دیده در خود هستیهمچو آبی دیده در خود آفتاب و ماه را

محمود را
 همچو صبحی کو برآرد خنجرشمس تبریزی برآر از چاه مغرب مشرقی
مغمود را

135
 محو کن هست و عدم راساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را

بردران این لف را
 برکند از بیخ هستی چو کوهآن میی کز قوت و لطف و رواقی و طرب

قاف را
 در زمان بیرون کند جوله هستیدر دماغ اندرببافد خمر صافی تا دماغ

باف را
 شرم آید عد،ل و داد وآن میی کز ظلم و جور و کافری های خوشش

دین باانصاف را
 زان می خورشیدوش تو محوعقل و تدبیر و صفات تست چون استارگان
کن اوصاف را
 تا گشاید چشم جانت بیند آنجام جان پر کن از آن می بنگر اندر لطف او

الطاف را
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 رازدار شاه کی خوانندتن چو کفشی جان حیوانی در او چون کفشگر
هر اسرکاف را

آتش غیرت کجا باشد د،ل خزاف راروح ناری از کجا دارد ز نور می خبر
 آفرین آن سیف را وسیف حق گشتست شمس الدین ما در دست حق

مرحبا سیاف را
 ای خدا ضایع مرکن این سیراسب حاجت های مشتاقان بدو اندررساد

و این الحاف را
 گر خبر گردد ز سر سر اوشهر تبریزست آنک از شوق او مستی بود

اسلف را

136
 آن هزاران یوسف شیرین شیرینپرده دیگر مزن جز پرده دلدار ما

کار ما

 غمزه خونی مست آن شهیوسفان را مست کرد و پرده هاشان بردرید
خمار ما

 آفرین ها صد هزارانجان ما همچون سگان کوی او خون خوار شد
بر سگ خون خوار ما

 صد هزاران بلبلن اندر گل و گلزاردر نوای عشق آن صد نوبهار سرمدی
ما

 لجرم غیرت برد ایمان برد،ل چو زناری ز عشق آن مسیح عهد بست
این زنار ما

 ذره وار آمد به رقصآفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت
از وی در و دیوار ما

 رقص باشد همچو ذره روز و شبچون مثا،ل ذره ایم اندر پی آن آفتاب
کردار ما

 چونک شمس الدین تبریزی کنونعاشقان عشق را بسیار یاری ها دهیم
شد یار ما

137
 گوهری باشی و از سنگیبا چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا

فرومانی چرا
 چون نه مرداری تو بلک بازمی کشد هر کرکسی اجزات را هر جانبی
جانانی چرا
 دیده ات شرمین شود ازدیده ات را چون نظر از دیده باقی رسید

دیده فانی چرا
 این چنین بیشی کند برآن که او را کس به نسیه و نقد نستاند به خاک

نقده کانی چرا
 زهر ریزد بر تو و توآن سیه جانی که کفر از جان تلخش ننگ داشت

شهد ایمانی چرا
 آخر او نقشیست جسمانی وتو چنین لرزان او باشی و او سایه توست

تو جانی چرا
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 تو بر او از غیب جان ریزی واو همه عیب تو گیرد تا بپوشد عیب خود
می دانی چرا

 دعوی او چون نبینیچون در او هستی به بینی گویی آن من نیستم
گوییش آنی چرا

 از برای خشم فرعیخشم یاران فرع باشد اصلشان عشق نوست
اصل را رانی چرا

 ناحقی را اصل گوییشه به حق چون شمس تبریزیست ثانی نیستش
شاه را ثانی چرا

138
 در تک دریای د،ل گوهر مبادا بیسرکه رخسار ما جز زر مبادا بی شما
شما

 خشک بادا بی شما وشاخه های باغ شادی کان قوی تازه ست و تر
تر مبادا بی شما
 جز میان شعله آذر مبادا بیاین همای د،ل که خو کردست در سایه شما

شما
 هین بگو چون نیست میوهدیدمش بیمار جان را گفتمش چونی خوشی
برمبادا بی شما

 گفت رنج صعب من خوشتر مباداروز من تابید جان و در خیالش بنگرید
بی شما
 نقش های آزر و آزر مبادا بیچون شما و جمله خلقان نقش های آزرند

شما
 کاین جگر را شربت کوثرجرعه جرعه مر جگر را جام آتش می دهیم

مبادا بی شما
 عقل گوید کان می ام در سرصد هزاران جان فدا شد از پی باده الست

مبادا بی شما
 در دو ده این چاکرتهر دو ده یعنی دو کون از بوی تو رونق گرفت
مهتر مبادا بی شما

 ای که هر دو چشم را یک پرچشم را صد پر ز نور از بهر دیدار توست
مبادا بی شما

 خسرو شاهنشه وبی شما هر موی ما گر سنجر و خسرو شوند
سنجر مبادا بی شما

 دست های گل بجز خنجرتا فراق شمس تبریزی همی خنجر کشد
مبادا بی شما

139
 چشم بد دور از تو ای تورنج تن دور از تو ای تو راحت جان های ما
دیده بینای ما
 صحت جسم تو بادا ایصحت تو صحت جان و جهانست ای قمر
قمرسیمای ما

 کم مبادا سایه لطف تو ازعافیت بادا تنت را ای تن تو جان صفت
بالی ما
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 کان چراگاه دلست و سبزه وگلشن رخسار تو سرسبز بادا تا ابد
صحرای ما

 تا بود آن رنج همچون عقل جانرنج تو بر جان ما بادا مبادا بر تنت
آرای ما

140
 مرگ بادا بی شما و جاندرد ما را در جهان درمان مبادا بی شما

مبادا بی شما
 گلبن جان های ما خندانسینه های عاشقان جز از شما روشن مباد
مبادا بی شما

 با دو زلف کافرت کایمان مبادا بیبشنو از ایمان که می گوید به آواز بلند
شما

 تاج و تخت و چتر اینعقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او
سلطان مبادا بی شما

 جان ما را دیدن ایشان مباداعشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده
بی شما

 ملک مصر و یوسف کنعانجان های مرده را ای چون دم عیسی شما
مبادا بی شما

 رخ چو زر کردم بگفتمچون به نقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم
کان مبادا بی شما

141
 آسمان با جملگان جسمستجمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا

و با تو جان چرا
 چون تو رفتی جملهچون تو آیی جزو جزوم جمله دستک می زنند
افتادند در افغان چرا

 می شود با دشمن تو مو بهبا خیالت جزو جزوم می شود خندان لبی
مو دندان چرا
 چون ببیند آن خطت را میبی خط و بی خا،ل تو این عقل امی می بود

شود خط خوان چرا

 جانش می گوید حذر ازتن همی گوید به جان پرهیز کن از عشق او
چشمه حیوان چرا

 جان به تو ایمان نیارد باروی تو پیغامبر خوبی و حسن ایزدست
چنین برهان چرا
 کف نبرد کفرها زین یوسفکو یرکی برهان که آن از روی تو روشنترست

کنعان چرا
 برنروید هیچ از شه دانه احسانهر کجا تخمی برکاری آن بروید عاقبت
چرا

 گنج حق را می نجویی در د،لهر کجا ویران بود آن جا امید گنج هست
ویران چرا
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 جمله موزونند عالم نبودش میزانبی ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهان
چرا

 این سواران باز میگیرم این خربندگان خود بار سرگین می کشند
مانند از میدان چرا

بس کن آخر این ترانه نیستش پایان چراهر ترانه اولی دارد دل و آخری

142
 زین سپس باخود نماند بوالعلی ودولتی همسایه شد همسایگان را الصل
بوالعل

 آن که جان می جست او راعاقبت از مشرق جان تیغ زد چون آفتاب
در خلء و در مل

 همچنان که آتش موسیآن ز دور آتش نماید چون روی نوری بود
برای ابتل

چون بلی گفتید او،ل درروید اندر بلالصل پروانه جانان قصد آن آتش کنید
 هر که دارد در د،ل و جان اینچون سمندر در میان آتشش باشد مقام

چنین شوق و ول

143
 گفتمش خدمت رسان از مندوش من پیغام کردم سوی تو استاره را

تو آن مه پاره را
 کو به تابش زر کند مرسجده کردم گفتم این سجده بدان خورشید بر
سنگ های خاره را

 گفتمش از من خبر ده دلبر خونسینه خود باز کردم زخم ها بنمودمش
خواره را

 طفل خسپد چونسو به سو گشتم که تا طفل دلم خامش شود
بجنباند کسی گهواره را

 ای تو چاره کرده هر دم صدطفل د،ل را شیر ده ما را ز گردش وارهان
چو من بیچاره را
 چند داری در غریبی این د،لشهر وصلت بوده است آخر ز او،ل جای د،ل

آواره را
 ساقی عشاق گردان نرگسمن خمش کردم ولیرکن از پی دفع خمار

خماره را

144
 لوح محفوظت شناسد یا ملیک برعقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا
سما
 چرخ شاید جای تو یا سدره ها یاجبرئیلت خواب بیند یا مسیحا یا کلیم

منتها
 کز خداوند شمس دینطور موسی بارها خون گشت در سودای عشق
افتد به طور اندر صدا

 جان احمد نعره زن از شوق اوپر در پر بافته رشک احد گرد رخش
واشوقنا
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 گر سر مویی ز حسنش بیغیرت و رشک خدا آتش زند اندر دو کون
حجاب آید به ما

 نعره ها در جان فتاده مرحبااز ورای صد هزاران پرده حسنش تافته
شه مرحبا

غاشیه تبریز را برداشته جان سهاسجده تبریز را خم درشده سرو سهی

145
 ای به زودی بار کرده بر شترای وصالت یک زمان بوده فراقت سا،ل ها
احما،ل ها

 درفتاده در شب تاریک بسشب شد و درچین ز هجران رخ چون آفتاب
زلزا،ل ها

 چشم باز و من خموش وچون همی رفتی به سرکته حیرتی حیران بدم
می شد آن اقبا،ل ها

 چهره خون آلود کردیور نه سرکته بخت بودی مر مرا خود آن زمان
بردریدی شا،ل ها
 در زمان قربان برکردیبر سر ره جان و صد جان در شفاعت پیش تو

خود چه باشد ما،ل ها
 تا چو احوا،ل قیامت دیده شدتا بگشتی در شب تاریک ز آتش نا،ل ها

اهوا،ل ها
 سنگ خون گرید اگر زانتا بدیدی د،ل عذابی گونه گونه در فراق

بشنود احوا،ل ها
 اشک خون آلود گشت وقدها چون تیر بوده گشته در هجران کمان

جمله د،ل ها دا،ل ها
 در صف نقصان نشستچون درستی و تمامی شاه تبریزی بدید

است از حیا مثقا،ل ها
 ای خداوند شمس دین تا نشرکنیاز برای جان پاک نورپاش مه وشت

آما،ل ها
 لعل گشته سنگ ها و ملک گشتهاز مقا،ل گوهرین بحر بی پایان تو

حا،ل ها
 شرمسار از فر و تاب آنحا،ل های کاملنی کان ورای قا،ل هاست

نوادر قا،ل ها
 هر یرکی عنقا شود تا برگشاید با،لذره های خاک هامون گر بیابد بوی او
ها

گرد خرگاه تو گردد واله اجما،ل هابا،ل ها چون برگشاید در دو عالم ننگرد
 کحل بادا تا بیابد زان بسی اکما،لدیده نقصان ما را خاک تبریز صفا

ها
 خود چه پا دارد در آن دمچونک نورافشان کنی درگاه بخشش روح را
رونق اعما،ل ها

 می کند پنهان پنهانخود همان بخشش که کردی بی خبر اندر نهان
جمله افعا،ل ها

تا هما از سایه آن مرغ گیرد فا،ل هاناگهان بیضه شرکافد مرغ معنی برپرد
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 تا به رغم غم ببینی برهم تو بنویس ای حسام الدین و می خوان مدح او
سعادت خا،ل ها

 دست شمس الدینگر چه دست افزار کارت شد ز دستت باک نیست
دهد مر پات را خلخا،ل ها

146
 محومان کن تا رهد هر دو جهان ازدر صفای باده بنما ساقیا تو رنگ ما

ننگ ما
 در هوا ما را که تا خفت پذیرد سنگباد باده برگمار از لطف خود تا برپرد

ما
 تا چو یک گامی بود بر ما دوبر کمیت می تو جان را کن سوار راه عشق
صد فرسنگ ما

 خون چرکید از بینی ووارهان این جان ما را تو به رطلی می از آنک
چشم د،ل آونگ ما

 می دود اندر عقب اندیشهساقیا تو تیزتر رو این نمی بینی که بس
های لنگ ما

 از میان راه برگیرید ایندر طرب اندیشه ها خرسنگ باشد جان گداز
خرسنگ ما

 مطرب تبریز در پردهدر نوای عشق شمس الدین تبریزی بزن
عشاقی چنگ ما

147
 صد هزاران سر سر جانآخر از هجران به وصلش دررسیدستی دل
شنیدستی دل

 پرده خوبان مه رو رااز ورای پرده ها تو گشته ای چون می از او
دریدستی دل

 همچو چنگ از بهر سرو تراز قوام قامتش در قامت تو کژ بماند
خمیدستی دل

 همچو ادبیرانز آن سوی هست و عدم چون خاص خاص خسروی
چه در هستی خزیدستی دل

 پای بندت با ویست ار چهباز جانی شسته ای بر ساعد خسرو به ناز
پریدستی دل

 از چنان آرام جان ها دررمیدستیور نباشد پای بندت تا نپنداری که تو
دل

 در هوای عشق آن شهبلک چون ماهی به دریا بلک چون قالب به جان
آرمیدستی دل

 تو ز قرآن گزینشچون تو را او شاه از شاهان عالم برگزید
برگزیدستی دل
 گر ز زخم خشم دست خودچون لب اقبا،ل دولت تو گزیدی باک نیست
گزیدستی دل
 در رکاب صدر شمس الدینپای خود بر چرخ تا ننهی تو از عزت از آنک
دویدستی دل
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 کز مدام شمس تبریزیتو ز جام خاص شاهان تا نیاشامی مدام
چشیدستی دل

148
 از پی آن آفتابست اشکاز پی شمس حق و دین دیده گریان ما

چون باران ما
 چونک هستی ها نماند از پیکشتی آن نوح کی بینیم هنگام وصا،ل

طوفان ما
 رو نماید کشتی آنجسم ما پنهان شود در بحر باد اوصاف خویش

نوح بس پنهان ما
 پس بروید جمله عالمبحر و هجران رو نهد در وصل و ساحل رو دهد

لله و ریحان ما
 سر آن پیدا کند صد گلشن خندانهر چه می بارید اکنون دیده گریان ما
ما

 خار و خس پیدا نباشدشرق و غرب این زمین از گلستان یک سان شود
در گل یک سان ما

 چنگ عشرت می نوازد از پیزیر هر گلبن نشسته ماه رویی زهره رخ
خاقان ما

 جام می را می دهد در دستهر زمان شهره بتی بینی که از هر گوشه ای
بادستان ما

تا ز حیرانی گذشته دیده حیران مادیده نادیده ما بوسه دیده زان بتان
 د،ل گود احسنت عیش خوب بیجان سودا نعره زن ها این بتان سیمبر
پایان ما
 چون صفای کوثر و چونخاک تبریزست اندر رغبت لطف و صفا

چشمه حیوان ما

149
 باده گردان چیست آخرخدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا

داردارت ساقیا
 تا بگردد جمله گل اینساقی گلرخ ز می این عقل ما را خار نه

خارخارت ساقیا
 تا چو طاووسی شود اینجام چون طاووس پران کن به گرد باغ بزم

زهر و مارت ساقیا
 تا ز کیوان بگذرد این کار وکار را بگذار می را بار کن بر اسب جام

بارت ساقیا
 می کند ای سخت جانتا تو باشی در عزیزی ها به بند خود دری

خاکی خوارت ساقیا
 تا ز چشمه می شود هرچشمه رواق می را نحل بگشا سوی عیش

چشم و چارت ساقیا
 تا نماید آن صنمعقل نامحرم برون ران تو ز خلوت زان شراب

رخسار نارت ساقیا
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 تا بگیرد در کنار خویش یارتبیخودی از می بگیر و از خودی رو بر کنار
ساقیا

 چون بگیرد در بر سیمینتو شوی از دست بینی عیش خود را بر کنار
کنارت ساقیا

 چونک بیخودتر شدی گیرد کنارتگاه تو گیری به بر در یار را از بیخودی
ساقیا
تا ببرد تارهای چنگ عارت ساقیااز می تبریز گردان کن پیاپی رطل ها

150
 بی سر و سامان عشقشدرد شمس الدین بود سرمایه درمان ما

بود سامان ما
 هم امیر مجلس و هم ساقیآن خیا،ل جان فزای بخت ساز بی نظیر

گردان ما
 گشته در مستی جان همدر رخ جان بخش او بخشیدن جان هر زمان

سهل و هم آسان ما
 کاندر آن جا گم شودصد هزاران همچو ما در حسن او حیران شود
جان و د،ل حیران ما
 تا ابدهای ابد خود اینخوش خوش اندر بحر بی پایان او غوطی خورد

سر و پایان ما
 تیره باشد پیش لطف چشمهشرکر ایزد را که جمله چشمه حیوان ها

حیوان ما
 پیش چشم مست مخمورشرم آرد جان و د،ل تا سجده آرد هوشیار

خوش جانان ما
 ناگهان گیرد گلوی عقل آدمدیو گیرد عشق را از غصه هم این عقل را

سان ما
 پس ز جان عقلپس برآرد نیش خونی کز سرش خون می چرکد

بگشاید رگ شیران ما
 تا رهاند روح را از دام و از دستاندر دهان عقل ریزد خون او را بردوام
ما

 آن قباد و سنجر و اسرکندر وتا بشاید خدمت مخدوم جان ها شمس دین
خاقان ما

 تا ببیند حا،ل اولیان و آخریانتا ز خاک پاش بگشاید دو چشم سر به غیب
ما

 کز زمینش می بروید نرگس وشرکر آن را سوی تبریز معظم رو نهد
ریحان ما

151
 از صبوحی های شاه آگاه کنسر برون کن از دریچه جان ببین عشاق را
فساق را

 جان نو ده مر جهاد و طاعت واز عنایت های آن شاه حیات انگیز ما
انفاق ما
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 سر بریدن کی زیان دارد دلچون عنایت های ابراهیم باشد دستگیر
اسحاق را

 نقش ها می رست و میطاق و ایوانی بدیدم شاه ما در وی چو ماه
شد در نهان آن طاق را

 رنگ رخ ها بی زبان میغلبه جان ها در آن جا پشت پا بر پشت پا
گفت آن اذواق را
 چون بدیدندی به ناگه ماهسرد گشتی باز ذوق مستی و نقل و سماع
خوب اخلق را

 وان در از شرکلی که نومیدیچون بدید آن شاه ما بر در نشسته بندگان
دهد مشتاق را
 چشم کس دیگر نبیند بند یاشاه ما دستی بزد بشرکست آن در را چنانک

اغلق را
 کآنچ دست شه برآمد نیستپاره های آن در بشرکسته سبز و تازه شد

مر احراق را
 تا چه خواهد کرد دست وجامه جانی که از آب دهانش شسته شد

منت دقاق را
 مست آن باشد نخواهد وعدهآن که در حبسش از او پیغام پنهانی رسید
اطلق را
 زود از لذت شود شایسته مربوی جانش چون رسد اندر عقیم سرمدی
اعلق را

 کش مرکان تبریز شدشاه جانست آن خداوند د،ل و سر شمس دین
آن چشمه رواق را

 همچو گربه می نگر آنای خداوندا برای جانت در هجرم مرکوب
گوشت بر معلق را

 از فراق خدمت آن شاه منور نه از تشنیع و زاری ها جهانی پر کنم
آفاق را
 خرق عادت بود اندر لطف اینپرده صبرم فراق پای دارت خرق کرد

مخراق را

152
 مست آمد با یرکی جامی پردوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا

از صرف صفا
 خاک ره می گشتجام می می ریخت ره ره زانک مست مست بود

مست و پیش او می کوفت پا
 ناله می کردند کیصد هزاران یوسف از حسنش چو من حیران شده

پیدای پنهان تا کجا
 عقل دیوانه شده نعرهجان به پیشش در سجود از خاک ره بد بیشتر
زنان که مرحبا
 د،ل سبک مانند کاه و روی هاجیب ها بشرکافته آن خویشتن داران ز عشق

چون کهربا
 وز خمار چشم نرگس عالمی دیگرعالمی کرده خرابه از برای یک کرشم
هبا
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 پیش او صف هاهوشیاران سر فرکنده جمله خود از بیم و ترس
کشیده بی دعا و بی ثنا

 چون ثنا گویند کز هستی فتادستندو آنک مستان خمار جادوی اویند نیز
جدا

 پیش جام او بدیدم مستمن جفاگر بی وفا جستم که هم جامم شود
افتاده وفا

 چون دو خصم خونیترک و هندو مست و بدمستی همی کردند دوش
ملحد د،ل دوزخ سزا

 می فتادندی به زاری جانگه به پای همدگر چون مجرمان معترف
سپار و تن فدا

 هر دو در رو می فتادند پیشباز دست همدگر بگرفته آن هندو و ترک
آن مه روی ما
 وز نهان با یک قدح می گفتیک قدح پر کرد شاه و داد ظاهر آن به ترک
هندو را بیا

 بر رخ هندو نهاده داغ کاینترک را تاجی به سر کایمان لقب دادم تو را
کفرست،ها

 وین مقامر در خراباتی نهادهآن یرکی صوفی مقیم صومعه پاکی شده
رخت ها

 جام در کف سرکر در سرچون پدید آمد ز دور آن فتنه جان های حور
روی چون شمس الضحی

 می کش و زنار بستهترس جان در صومعه افتاد زان ترساصنم
صوفیان پارسا

 می شرکستند خم ها و می فرکندندوان مقیمان خراباتی از آن دیوانه تر
چنگ و نا

 جمله را سیلب بردهشور و شر و نفع و ضر و خوف و امن و جان و تن
می کشاند سوی ل

 ایها العشاق قوموا و استعدوانیم شب چون صبح شد آواز دادند موذنان
للصل

153
 شمع کی دیدم که گردد گردشمع دیدم گرد او پروانه ها چون جمع ها

نورش شمع ها
 او چو بفروزد رخ عاشقشمع را چون برفروزی اشک ریزد بر رخان

بریزد دمع ها
 از برای استماعش واگشاده سمعچون شرکر گفتار آغازد ببینی ذره ها

ها
 گرمی جانش برانگیزد ز جانشانناامیدانی که از ایام ها بفسرده اند

طمع ها
 مر مرا از ذکر نام شرکرینشگر نه لطف او بدی بودی ز جان های غیور

منع ها
 کز جما،ل جان او بازیب و فرشمس دین صدر خداوند خداوندان به حق

شد صنع ها
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 جان صدیقان گریبان را دریدچون بر آن آمد که مر جسمانیان را رو دهد
از شنع ها

یک نظر بادا از او بر ما برای ینع هاتخم امیدی که کشتم از پی آن آفتاب
 یا رب آن سایه به ما وادهسایه جسم لطیفش جان ما را جان هاست
برای طبع ها

154
 بی بصیرت کی توان دیدن چنیندیده حاصل کن دل آنگه ببین تبریز را

تبریز را
 می نهد بر خاک پنهانی جبینهر چه بر افلک روحانیست از بهر شرف
تبریز را

 گر به چشم سر بدیدستیپا نهادی بر فلک از کبر و نخوت بی درنگ
زمین تبریز را

 با همین دیده دل بینی همینروح حیوانی تو را و عقل شب کوری دگر
تبریز را

 از صفا و نور سر بنده کمینتو اگر اوصاف خواهی هست فردوس برین
تبریز را

 چون شناسد دیده عجلنفس تو عجل سمین و تو مثا،ل سامری
سمین تبریز را

 چشم درناید دو صد در ثمینهمچو دریاییست تبریز از جواهر و ز درر
تبریز را

 وافروشی هست بر جانتگر بدان افلک کاین افلک گردانست از آن
غبین تبریز را
 جوهرین یا از زمرد یا زرینگر نه جسمستی تو را من گفتمی بهر مثا،ل

تبریز را
 چون بدانی تو بدین رایچون همه روحانیون روح قدسی عاجزند

رزین تبریز را
 پس چه گویم با تو جان جانچون درختی را نبینی مرغ کی بینی برو

این تبریز را

155
 او مسیح روزگار و درد چشمم بیاز فراق شمس دین افتاده ام در تنگنا
دوا

 خون جانم گر بریزد او بودگر چه درد عشق او خود راحت جان منست
صد خونبها

 من بگفتم کیست بر در باز کن درعقل آواره شده دوش آمد و حلقه بزد
اندرآ

 می بسوزد هر دو عالم را زگفت آخر چون درآید خانه تا سر آتشست
آتش های ل
 تا کند پاکت ز هستی هستگفتمش تو غم مخور پا اندرون نه مردوار

گردی ز اجتبا
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 تا چو شیر حق باشی در شجاعتعاقبت بینی مرکن تا عاقبت بینی شوی
لفتی

 روح مطلق کامرکار وتا ببینی هستیت چون از عدم سر برزند
شهسوار هل اتی

 گشته در هستی شهیدجمله عشق و جمله لطف و جمله قدرت جمله دید
و در عدم او مرتضی

 کز نهیب و موج او گردانآن عدم نامی که هستی موج ها دارد از او
شد صد آسیا

 تو بگویی صوفیم صوفیاندر آن موج اندرآیی چون بپرسندت از این
بخواند مامضی

نور شمعت اندرآمیزد به نور اولیااز میان شمع بینی برفروزد شمع تو
دررباید جانت را او از سزا و ناسزامر تو را جایی برد آن موج دریا در فنا

 بی تو داده باغ هستی رالیک از آسیب جانت وز صفای سینه ات
بسی نشو و نما

 در حریم محو باشی پیشوا ودر جهان محو باشی هست مطلق کامران
مقتدا

 تا که نجهد دیده اش از شعشعه آندیده های کون در رویت نیارد بنگرید
کبریا
 که تو را وهمی نبوده زان طریقناگهان گردی بخیزد زان سوی محو فنا
ماورا

 محو گردد نور تو از پرتو آن شعلهشعله های نور بینی از میان گردها
ها

 آن شعاع شمس دینزو فروآ تو ز تخت و سجده ای کن زانک هست
شهریار اصفیا

 تا ببینی داغ فرعونی بر آن جا قدور کسی منرکر شود اندر جبین او نگر
طغی

کم نگردد از جبینش داغ نفرین خداتا نیارد سجده ای بر خاک تبریز صفا

156
ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیاای هوس های دلم بیا بیا بیا بیا

 ای گشاد مشرکلم بیامشرکل و شوریده ام چون زلف تو چون زلف تو
بیا بیا بیا

ای تو راه و منزلم بیا بیا بیا بیااز ره منز،ل مگو دیگر مگو دیگر مگو
 در میان آن گلم بیا بیادرربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل

بیا بیا
از جمالت غافلم بیا بیا بیا بیاتا ز نیرکی وز بدی من واقفم من واقفم

 غافلم نی عاقلم باری بیاتا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو
رویی نما

 ای عجوبه و اصلم بیا بیا بیاشه صلح الدین که تو هم حاضری هم غایبی
بیا

157
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 ای مراد و حاصلم باری بیا روییای هوس های دلم باری بیا رویی نما
نما

 ای گشاد مشرکلم باریمشرکل و شوریده ام چون زلف تو چون زلف تو
بیا رویی نما

 ای تو راه و منزلم باری بیا روییاز ره و منز،ل مگو دیگر مگو دیگر مگو
نما

 در میان آن گلم باریدرربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل
بیا رویی نما

 از جمالت غافلم باری بیاتا ز نیرکی وز بدی من واقفم من واقفم
رویی نما

 غافلم نی عاقلم باری بیاتا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو
رویی نما

 ای عجوبه واصلم باری بیاشه صلح الدین که تو هم حاضری هم غایبی
رویی نما

158
 با کسی باید که روحش هستامتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها

صافی صفا
 آن نه یک روحست تنها بلکچون تغییر هست در جان وقت جنگ و آشتی

گشتستند جدا
 مر زفاف صحبتچون بخواهد د،ل سلم آن یرکی همچون عروس

داماد دشمن روی را

 میل دارد سوی داماد لطیفباز چون میلی بود سویی بدان ماند که او
دلربا
وز حرکایت امتزاج و از فرکر آمیزهااز نظرها امتزاج و از سخن ها امتزاج
 وز تصافح وز عناق و قبله و مدح وهمچنانک امتزاج ظاهرست اندر رکوع
دعا

 وز سر کره و کراهت وز پیبر تفاوت این تمازج ها ز میل و نیم میل
ترس و حیا

 هم مراتب در معانی در صورهاآن رکوع باتانی وان ثنای نرم نرم
مجتبا

 کش سما سجده اش برداین همه بازیچه گردد چون رسیدی در کسی
وان عرش گوید مرحبا

 کو رهاند مر شما را زینآن خداوند لطیف بنده پرور شمس دین
خیا،ل بی وفا

 این همه تاثیر خشم اوست تا وقتبا عدم تا چند باشی خایف و امیدوار
رضا

 لجرم در نیستی میهستی جان اوست حقا چونک هستی زو بتافت
ساز با قید هوا

گه به تسبیع کلم و گه به تسبیع لقاگه به تسبیع هوا و گه به تسبیع خیا،ل
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 گه خیا،ل بد بود همچون کهگه خیا،ل خوش بود در طنز همچون احتلم
خواب ناسزا
 اینت هستی کو بود کمتر زوانگهی تخییل ها خوشتر از این قوم رذیل
تخییل عما

 این عدم ها بر مراتب بودپس از آن سوی عدم بدتر از این از صد عدم
همچون که بقا

هیچ بندی از تو نگشاید یقین می دان دلتا نیاید ظل میمون خداوندی او

159
 داد گلزار جمالت جانای ز مقدارت هزاران فخر بی مقدار را

شیرین خار را
 در سجودافتادگان و منتظر مر بارای ملوکان جهان روح بر درگاه تو

را
 چونک طنبوری ز عشقتعقل از عقلی رود هم روح روحی گم کند
برنوازد تار را

 کس ندیدی خالی از گل سا،ل هاگر ز آب لطف تو نم یافتی گلزارها
گلزار را

 می نتانم فرق کردن از دلم دلدارمحو می گردد دلم در پرتو دلدار من
را

 کو ز مستی می نداند فخر رادایما فخرست جان را از هوای او چنان
و عار را

 کرده رهبان مبارک پر ز نورهست غاری جان رهبانان عشقت معترکف
این غار را

 نخوتی دارد که اندرننگرد مرگر شود عالم چو قیر از غصه هجران تو
قار را

 ای وصا،ل موسی وشچون عصای موسی بود آن وصل اکنون مار شد
اندرربا این مار را

 رشک نور باقی ست صدای خداوند شمس دین از آتش هجران تو
آفرین این نار را

160
 که سزا نیست سلح ها بجز از تیغمفروشید کمان و زره و تیغ زنان را

زنان را
 چه کند عورت مسرکین سپر و گرزچه کند بنده صورت کمر عشق خدا را

و سنان را
 که وی از سنگ کشیدنچو میان نیست کمر را به کجا بندد آخر

بشرکستست میان را
 ز پی سنگ کشیدن چوزر و سیم و در و گوهر نه که سنگیست مزور

خری ساخته جان را
 تو ز مردان خدا جو صفتمنشین با دو سه ابله که بمانی ز چنین ره

جان و جهان را
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 که در آن چشم بیابی گهرسوی آن چشم نظر کن که بود مست تجلی
عین و عیان را

 که بدان جاست مجاریتو در آن سایه بنه سر که شجر را کند اخضر
همگی امن و امان را

 که به شب باید جستن وطنگذر از خواب برادر به شب تیره چو اختر
یار نهان را
 سوی آن دور سفر کن چهبه نظربخش نظر کن ز میش بلبله تر کن

کنی دور زمان را
تبع تیر نظر دان تن مانند کمان رابپران تیر نظر را به موثر ده اثر را

 چو یقین صید تو گردد بدرانچو عدواید تو گردد چو کرم قید تو گردد
دام گمان را

 چو چنان سود بیابی چه کنیسوی حق چون بشتابی تو چو خورشید بتابی
سود و زیان را

 که گشادست به دعوت مه جاویدهله ای ترش چو آلو بشنو بانگ تعالوا
دهان را

 که درآکند به گوهرمن از این فاتحه بستم لب خود باقی از او جو
دهن فاتحه خوان را

161
 که بدر پرده تن را و ببینچو فرستاد عنایت به زمین مشعله ها را

مشعله ها را
 وگر از اصل تو دوری چه ازتو چرا منرکر نوری مگر از اصل تو کوری

این مشعله ها را
 تو عزبخانه مه را تو چنین مشعلهخردا چند به هوشی خردا چند بپوشی

ها را
 که به مردی بگشادند کمین مشعلهبنگر رزم جهان را بنگر لشرکر جان را

ها را
 تو بدانی و ببینی به یقینتو اگر خواب درآیی ور از این باب درآیی
مشعله ها را
 به خدا روح امینی و امینتو صلح د،ل و دین را چو بدان چشم ببینی
مشعله ها را

162
 تو مرا گنج روانی، چهتو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را ؟
کنم سود و زیان را ؟

 چو در این دور خرابم، چه کنم دورنفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم
زمان را ؟

 نه نهانم نه پدیدم، چه کنم کون وز همه خلق رمیدم، ز همه باز رهیدم
مرکان را ؟

 چو تو را صید و شرکارم، چه کنمز وصا،ل تو خمارم، سر مخلوق ندارم
تیر و کمان را ؟
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 چه توان گفت؟ چهچو من اندر تک جویم، چه روم؟ آب چه جویم؟
گویم؟ صفت این جوی روان را

 چو مرا گرگ شبان شد، چهچو نهادم سر هستی، چه کشم بار کهی را ؟
کشم ناز شبان را ؟

 خنک آن جا کهچه خوشی عشق چه مستی؟ چو قدح بر کف دستی
نشستی، خنک آن دیده ی جان را

 چو ز تو یافت نشانی،ز تو هر ذره جهانی ، ز تو هر قطره چو جانی
چه کند نام و نشان را ؟

 چو به سر باید رفتن، چه کنم پایجهت گوهر فایق به تک بحر حقایق
دوان را ؟

 همه رختم ستدی تو، چه دهم باجبه سلح احد تو، ره ما را بزدی تو
ستان را ؟

 د،ل من شد سبک ای جان، بده آنز شعاع مه تابان، ز خم طـّره پیچان
رطل گران را

 منگر جور و جفا را، بنگر صد نگرانمنگر رنج و بل را، بنگر عشق و ول را
را

 هم از این خوب طلب کن،غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن
فرج و امن و امان را

 بشنو راه دهان را، مگشا راهبطلب امن و امان را، بگزین گوشه گران را
دهان را

163
به من آورید آخر، صنم گریزپا رابروید ای حریفان، برکشید یار ما را

 برکشید سوی خانه، مه خوببه ترانه های شیرین، به بهانه های زرین
خوش لقا را

 همه وعده مرکر باشد، بفریبداگر او به وعده گوید که: دمی دگر بیایم
او شما را

 بزند کره بر آب او و، ببندد اودم سخت گرم دارد که به جادوئی و افسون
هوا را

 بنشین نظاره میرکن تو عجایب خدابه مبارکی و شادی چو نگار من درآید
را

 که رخ چو آفتابش، برکشدچو جما،ل او بتابد، چه بود جما،ل خوبان ؟
چراغ ها را
 برسان سلم و خدمت، توبرو ای د،ل سبک رو، به یمن به دلبر من

عقیق بی بها را

164
 ز مقربان حضرت بشدمچو مرا به سوی زندان برکشید تن ز بال

غریب و تنها
 که فرکند در دماغم هوسشبه میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد

هزار سودا
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 چه روم چه روی آرم؟ بههمه کس خلص جوید، ز بل و حبس، من نی
برون و، یار اینجا

 که نشد به غیر آتش د،لکه به غیر کنج زندان نرسم به خلوت او
انگبین مصفا

 نظری بدان تمنا، نظری بدیننظری به سوی خویشان، نظری برو پریشان
تماشا

ُبستان و کهچو بود حریف یوسف نرمد کسی چو دارد  به میان حبس 
خاصه یوسف ما

 ز چنین شرکرستانیبدود به چشم و دیده سوی حبس هر کی او را
برسد چنین تقاضا

 اثری ز نور آن مه خبری کنیدمن از اختران شنیدم که کسی اگر بیابد
ما را

 بنهی قدم چو موسی گذریچو بدین گهر رسیدی رسدت که از کرامت
ز هفت دریا

 که چو ماه او برآید بگدازدخبرش ز رشک جان ها نرسد به ماه و اختر
آسمان ها
 چه برد ز آب دریا و ز بحرخجلم ز وصف رویش به خدا دهان ببندم
مشک سقا

165
 بستان ز من شرابی کهاگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا
قیامتست حقا

 دومش نعوذبالله چه کنم صفتچه تفرج و تماشا که رسد ز جام او،ل
سوم را

 پس از آن خدای داند که کجا کشدغم و مصلحت نماند همه را فرود راند
تماشا
 بجهی چو آب چشمه ز درونتو اسیر بو و رنگی به مثا،ل نقش سنگی

سنگ خارا
 چو چنان شوم بگویم سخن تو بیبده آن می رواقی هله ای کریم ساقی
محابا

 بنگر که از خمارت نگرانقدحی گران به من ده به غلم خویشتن ده
شدم به بال

 که روانه باد آن جو که روانهنگران شدم بدان سو که تو کرده ای مرا خو
شد ز دریا

166
 صنمی که بر جمالش دو جهان نثارچمنی که تا قیامت گل او به بار بادا

بادا
که به تیر غمزه او د،ل ما شرکار باداز بگاه میر خوبان به شرکار می خرامد

 که دو چشم از پیامشبه دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم
خوش و پرخمار بادا
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 که برو که روزگارت همه بی قراردر زاهدی شرکستم به دعا نمود نفرین
بادا

 که به خون ماست تشنه کهنه قرار ماند و نی د،ل به دعای او ز یاری
خداش یار بادا

 د،ل ما چو چنگ زهره کهتن ما به ماه ماند که ز عشق می گدازد
گسسته تار بادا

 تو حلوت غمش بین که یرکش هزاربه گداز ماه منگر به گسستگی زهره
بادا

 چو دو دستچه عروسیست در جان که جهان ز عرکس رویش
نوعروسان تر و پرنگار بادا

 به عذار جان نگر که خوش و خوشبه عذار جسم منگر که بپوسد و بریزد
عذار بادا

 که به رغم این دو ناخوشتن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان
ابدا بهار بادا

 که قوام بندگانت بجز اینکه قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد
چهار بادا

167
ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیاکی بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را
 از گناهش بمیندیش و به کین دستدست خود بر سر رنجور بنه که چونی

مخا
 گستران بر سر او سایه احسان وآنک خورشید بل بر سر او تیغ زدست

رضا
 لیک زان لطف بجز عفو واین مقصر به دو صد رنج سزاوار شدست

کرم نیست سزا
 مچشانش پس از آن هرآن دلی را که به صد شیر و شرکر پروردی
نفسی زهر جفا

 بند بشرکست و درآمد سویتا تو برداشته ای د،ل ز من و مسرکن من
من سیل بل
سپه رنج گریزند و نمایند قفاتو شفایی چو بیایی خوش و رو بنمایی
 از همان جا که رسد دردبه طبیبش چه حواله کنی ای آب حیات

همان جاست دوا
 کی شود زنده تنی که سر او گشتهمه عالم چو تنند و تو سر و جان همه
جدا

 جوی ما خشک شده ستای تو سرچشمه حیوان و حیات همگان
آب از این سو بگشا

 تا نبیند رخ خوب تو نگوید بهجز از این چند سخن در د،ل رنجور بماند
خدا

168
 چون تو را نیست نمک خواه بروای بروییده به ناخواست به مانند گیا

خواه بیا
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 خدمت او به حقیقت همههر که را نیست نمک گر چه نماید خدمت
زرقست و ریا

 باده عشق بیا زود که جانتبرو ای غصه دمی زحمت خود کوته کن
بزیا

169
 کور شو تا نخوری از کف هر کوررو ترش کن که همه روترشانند این جا
عصا
 لته بر پای بپیچ و کژ و مژ کن سرلنگ رو چونک در این کوی همه لنگانند
و پا
 روی خوب ار بنمایی بخوری زخمزعفران بر رخ خود ما،ل اگر مه رویی
قفا

ور نه بدنام کنی آینه را ای مولآینه زیر بغل زن چو ببینی زشتی
 چونک سرمست شدی هرتا که هشیاری و با خویش مدارا می کن

چه که بادا بادا
 چونک بر کار شدی برجه و درساغری چند بخور از کف ساقی وصا،ل
رقص درآ
 این چنین چرخ فریضه ستگرد آن نقطه چو پرگار همی زن چرخی

چنین دایره را
سلم الله علیک ای مه و مه پاره مابازگو آنچ بگفتی که فراموشم شد

 سلم الله علیک ای دم یحییسلم الله علیک ای همه ایام تو خوش
الموتی
 هیچ سودش نرکند چاره و لچشم بد دور از آن رو که چو بربود دلی

حو،ل و ل
ماه را از رخ پرنور بود جود و سخاما به دریوزه حسن تو ز دور آمده ایم

 پیش ماه تو و می گفت مراماه بشنود دعای من و کف ها برداشت
نیز مها

 سوی ما محتشمانند و بهمه و خورشید و فلک ها و معانی و عقو،ل
سوی تو گدا

 د،ل من تن زد و بنشست وغیرتت لب بگزید و به دلم گفت خموش
بیفرکند لوا

170
آن مایی آن مایی آن ماتا به شب ای عارف شیرین نوا
الصل ای پاکبازان الصلتا به شب امروز ما را عشرتست
مه لقایی مه لقایی مه لقادرخرام ای جان جان هر سماع

مرحبا ای کان شرکر مرحبادر میان شرکران گل ریز کن
باوفایی باوفایی باوفاعمر را نبود وفا ال تو عمر

از کجایی از کجایی از کجابس غریبی بس غریبی بس غریب
با خدایی با خدایی با خدابا که می باشی و همراز تو کیست

کی جدایی کی جدایی کی جداای گزیده نقش از نقاش خود
آشنایی آشنایی آشنایی آشنابا همه بیگانه ای و با غمش
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ربنا و ربنا و ربناجزو جزو تو فرکنده در فلک
قلب ها و قلب ها و قلب هاد،ل شرکسته هین چرایی برشرکن
منتهایی منتهایی منتهاآخر ای جان او،ل هر چیز را
بی لوایی بی لوایی بی لوایوسفا در چاه شاهی تو ولیک

کیمیایی کیمیایی کیمیاچاه را چون قصر قیصر کرده ای
اولیایی اولیایی اولیایک ولی کی خوانمت که صد هزار

کربلیی کربلیی کربلحشرگاه هر حسینی گر کنون
 خوش سقایی خوش سقایی خوشمشک را بربند ای جان گر چه تو

سقا

171
از طرب در چرخ آری سنگ راچون نمایی آن رخ گلرنگ را

از برای عاشقان دنگ رابار دیگر سر برون کن از حجاب
تا که عاقل بشرکند فرهنگ راتا که دانش گم کند مر راه را
تا که آتش واهلد مر جنگ راتا که آب از عرکس تو گوهر شود

وان دو سه قندیلک آونگ رامن نخواهم ماه را با حسن تو
آسمان کهنه پرزنگ رامن نگویم آینه با روی تو

شرکل دیگر این جهان تنگ رادردمیدی و آفریدی باز تو
ساز ده ای زهره باز آن چنگ رادر هوای چشم چون مریخ او

172
خاصه اندر عشق این لعلین قبادر میان عاشقان عاقل مبا

دور بادا بوی گلخن از صبادور بادا عاقلن از عاشقان
ور درآید عاشقی صد مرحباگر درآید عاقلی گو راه نیست
صرفه اندر عاشقی باشد وبامجلس ایثار و عقل سخت گیر
بد بود پیری در ایام صباننگ آید عشق را از نور عقل

عمر خود بی عاشقی باشد هباخانه بازآ عاشقا تو زوترک
دست بر د،ل نه برون رو قالباجان نگیرد شمس تبریزی به دست

173
در دگر آتش بگستردم تو رااز یرکی آتش برآوردم تو را

چون سخن آخر فروخوردم تو رااز د،ل من زاده ای همچون سخن
جادوم من جادوی کردم تو رابا منی وز من نمی داری خبر
گوش مالیدم بیازردم تو راتا نیفتد بر جمالت چشم بد

این کف دست جوامردم تو رادایم اقبالت جوان شد ز آنچ داد

174
و اندر آتش بازگستردم تو راز آتش شهوت برآوردم تو را
 چون سخن من هم فروخوردم تواز د،ل من زاده ای همچون سخن

را
چشم بستم جادوی کردم تو رابا منی وز من نمی دانی خبر

از برای آن بیازردم تو راتا نیازارد تو را هر چشم بد
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من به رحمت بس جوامردم تو رارو جوامردی کن و رحمت فشان

175
شرکل مجنون عاشقان زین شیوه هااز ورای سر د،ل بین شیوه ها

اصل و فرع و سر آن دین شیوه هاعاشقان را دین و کیش دیگرست
وحی جویان اندر آن چین شیوه هاد،ل سخن چینست از چین ضمیر

زان پری تازه آیین شیوه هاجان شده بی عقل و دین از بس که دید
شیوه ها گم کرده مسرکین شیوه هااز دغا و مرکر گوناگون او
زان صنم بی کبر و بی کین شیوه هاپرده دار روح ما را قصه کرد

این عجب بی آن و بی این شیوه هاشیوه ها از جسم باشد یا ز جان
خود نبیند جان خودبین شیوه هامرد خودبین غرقه شیوه خودست

تا ببینم بعد ستین شیوه هاشمس تبریزی جوانم کرد باز

176
نار می جوید چو عاشق یار راروح زیتونیست عاشق نار را

ای معطل کرده دست افزار راروح زیتونی بیفزا ای چراغ
د،ل ندارد دیدن دلدار راجان شهوانی که از شهوت زهد
بر امید خلد و خوف نار راپس به علت دوست دارد دوست را

در پی او جان پرانوار راچون شرکستی جان ناری را ببین
کی جدا کردی دو نیرکوکار راگر نبودی جان اخوان پس جهود

نار بیند نور موسی وار راجان شهوت جان اخوان دان از آنک
یاوه کرده نطق طوطی وار راجان شهوانی ست از بی حرکمتی
روی سوی قبله کن بیمار راگشت بیمار و زبان تو گرفت

نور دیده مر د،ل و دیدار راقبله شمس الدین تبریزی بود

177
وی برای بنده پخته کارهاای بگفته در دلم اسرارها
ای جمالت رونق گلزارهاای خیالت غمگسار سینه ها

دست این مسرکین گرفته بارهاای عطای دست شادی بخش تو
از کف پایم برکنده خارهاای کف چون بحر گوهرداد تو
چون دهند از بهر تو دستارهاای ببخشیده بسی سرها عوض

دانه افتاده از انبارهاخود چه باشد هر دو عالم پیش تو
کرده بر هر ذره ای ایثارهاآفتاب فضل عالم پرورت

گر چه حیله می کنیم و چاره هاچاره ای نبود جز از بیچارگی
ایمنیم از دوزخ و از نارهانورهای شمس تبریزی چو تافت

178
زخم خوردی از سلحدار قضامی شدی غافل ز اسرار قضا

این چنین باشد چنین کار قضااین چه کار افتاد آخر ناگهان
کو نشد گرینده از خار قضاهیچ گل دیدی که خندد در جهان
کو نشد محبوس و بیمار قضاهیچ بختی در جهان رونق گرفت

کو نشد آونگ بر دار قضاهیچ کس دزدیده روی عیش دید
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پیش بازی های مرکار قضاهیچ کس را مرکر و فن سودی نرکرد
جان کنند از صدق ایثار قضااین قضا را دوستان خدمت کنند

در عنایت های بسیار قضاگر چه صورت مرد جان باقی بماند
رفت در حلوا ز انبار قضاجوز بشرکست و بمانده مغز روح
مغز او پوسید از انرکار قضاآنک سوی نار شد بی مغز بود

مغز جان بگزید و شد یار قضاآنک سوی یار شد مسعود بود

179
ور برانندت ز بام از در بیاگر تو عودی سوی این مجمر بیا
سوی زهر قهر چون شرکر بیایوسفی از چاه و زندان چاره نیست
گر تو آن اکبری اکبر بیاگفتنت الله اکبر رسمی است
گر تو شیری چون می احمر بیاچون می احمر سگان هم می خورند
گر نباشد زر تو سیمین بر بیازر چه جویی مس خود را زر بساز

عاشقا بی شرکل خشک و تر بیااغنیا خشک و فقیران چشم تر
چون ملک بی ماده و بی نر بیاگر صفت های ملک را محرمی
همچو د،ل بی پا بیا بی سر بیاور صفات د،ل گرفتی در سفر

گر نه ای چون خاره و مرمر بیاچون لب لعلش صلیی می دهد
سوی تبریز آ دل بر سر بیاچون ز شمس الدین جهان پرنور شد

180
ای تو دریای معانی فاسقناای تو آب زندگانی فاسقنا

سوی تو ای خضر ثانی فاسقناما سبوهای طلب آورده ایم
از تو ای دریای جانی فاسقناماهیان جان ما زنهارخواه
عجز خود را ارمغانی فاسقنااز ره هجر آمده و آورده ما

تو فزون از داستانی فاسقناداستان خسروان بشنیده ایم
زانک تو فوق گمانی فاسقنادر گمان و وسوسه افتاده عقل
تو جنون عاقلنی فاسقنانیم عاقل چه زند با عشق تو

شمس حق رکن یمانی فاسقناکعبه عالم ز تو تبریز شد

181
آسیا کی داند این گردش چراد،ل چو دانه ما مثا،ل آسیا

سنگ گوید آب داند ماجراتن چو سنگ و آب او اندیشه ها
کو فرکند اندر نشیب این آب راآب گوید آسیابان را بپرس

گر نگردد این که باشد نانباآسیابان گویدت کای نان خوار
از خدا واپرس تا گوید تو راماجرا بسیار خواهد شد خمش

182
خاصه در عشق چنین شیرین لقادر میان عاشقان عاقل مبا

دور بادا بوی گلخن از صبادور بادا عاقلن از عاشقان
ور درآید عاشقی صد مرحباگر درآید عاقلی گو راه نیست

رفته باشد عشق تا هفتم سماعقل تا تدبیر و اندیشه کند
رفته باشد عشق بر کوه صفاعقل تا جوید شتر از بهر حج
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که گذر از شعر و بر شعرا برآعشق آمد این دهانم را گرفت

183
به فنا ساز و در این ساز میاای د،ل رفته ز جا بازمیا

قالب از روح بپرداز میاروح را عالم ارواح به است
خویش را آب درانداز میااندر آبی که بدو زنده شد آب
تو ز آخر سوی آغاز میاآخر عشق به از او،ل اوست
هم در آن آتش بگداز میاتا فسرده نشوی همچو جماد
چو عدم هیچ به آواز میابشنو آواز روان ها ز عدم

مده آواز تو ای راز میاراز کآواز دهد راز نماند

184
دیدم آن جا صنمی روح فزامن رسیدم به لب جوی وفا

همچو خورشید همه بی سر و پاسپه او همه خورشیدپرست
گر تو باور نرکنی قو،ل مرابشنو از آیت قرآن مجید
اوتیت من کل شی ء و لهاقد وجدت امراه تملرکهم

سجده دادیش چو سایه همه راچونک خورشید نمودی رخ خود
تا رسیدم به در شهر سبامن چو هدهد بپریدم به هوا

185
 هر ذره خاک ما را آورد دراز بس که ریخت جرعه بر خاک ما ز بال

علل
 چون شیشه صاف گشته ازسینه شرکاف گشته د،ل عشق باف گشته

جام حق تعالی
 غیرت مرا بگفته می خور دهاناشرکوفه ها شرکفته وز چشم بد نهفته
میال

 چون مشتری تو بودی قیمتای جان چو رو نمودی جان و دلم ربودی
گرفت کال

درد تو خوش گوارد تو درد را مپالابرت نبات بارد جورت حیات آرد
وز تو بلند و پستم وقت دنا تدلیای عشق با توستم وز باده تو مستم
سروت اگر بخوانم آن راستست الماهت چگونه خوانم مه رنج دق دارد
 جز اصل اصل جان ها اصلی نداردسرو احتراق دارد مه هم محاق دارد

اصل
 گر تو خلیل وقتی این هر دوخورشید را کسوفی مه را بود خسوفی

را بگو ل
باطل نگردد آن کو بر حق کند تولگویند جمله یاران باطل شدند و مردند

 جز خنده ای که باشد در جاناین خنده های خلقان برقیست دم بریده
ز رب اعل
 هم روح شد غلمش هم روحآب حیات حقست وان کو گریخت در حق
قدس لل

186
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 تا چشم ها گشاید ز اشرکوفهای میرآب بگشا آن چشمه روان را
بوستان را

 زان مردمک چو دریاآب حیات لطفت در ظلمت دو چشم است
کردست دیدگان را

 کاندر شرکم ز لطفت رقص استهرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند
کودکان را
 کاندر لحد ز نورت رقصاندر شرکم چه باشد و اندر عدم چه باشد

است استخوان را
 چابک شوید یاران مر رقص آنبر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم

جهان را
 خاصه چو بسرکلند این کندهجان ها چو می برقصد با کندهای قالب

گران را
 در ظلمت رحم ها از بهر شرکر جانپس ز او،ل ولدت بودیم پای کوبان

را
 رقصان و شرکرگویان این لوتپس جمله صوفیانیم از خانقه رسیده

رایگان را
 خود چیست جان صوفی این گنجاین لوت را اگر جان بدهیم رایگانست

شایگان را
 از خوان حق چه گویم زهرهچون خوان این جهان را سرپوش آسمانست

بود زبان را
 پاینده دار یا رب این کاسه را وما صوفیان راهیم ما طبل خوار شاهیم
خوان را

 هر خام درنیابد این کاسه رادر کاسه های شاهان جز کاسه شست ما نی
و نان را

 پیش مگس چه فرق است آن ننگاز کاسه های نعمت تا کاسه ملوث
میزبان را

 گه می گزد زبان را گه میوان کس که کس بود او ناخورده و چشیده
زند دهان را

187
 در دیده جای کردم اشرکا،ل یوسفیاز سینه پاک کردم افرکار فلسفی را

را

تا سجده راست آید مر آدم صفی رانادر جما،ل باید کاندر زبان نیاید
 هر لحظه نور بخشد صدطوری چگونه طوری نوری چگونه نوری

شمع منطفی را
نوری دگر بباید ذرات مختفی راخورشید چون برآید هر ذره رو نماید

چون صید می کند او اشیاء منتفی رااصل وجودها او دریای جودها او
 بس تیز گوش دارد مگشا بهاین جا کسیست پنهان خود را مگیر تنها

بد زبان را

188
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 هر صورت خیالت از وی شدستبر چشمه ضمیرت کرد آن پری وثاقی
پیدا

 بااحتیاط باید بودن تو را درهر جا که چشمه باشد باشد مقام پریان
آن جا

 ز اشراق آن پری دان گهاین پنج چشمه حس تا بر تنت روانست
بسته گاه مجری

 هم پنج چشمه می دان پویانوان پنج حس باطن چون وهم و چون تصور
به سوی مرعی

صورت به تو نمایند اندر زمان اجلهر چشمه را دو مشرف پنجاه میرابند
 کاین گونه شهره پریان تندند و بیزخمت رسد ز پریان گر باادب نباشی

محابا
 مرکرش گلیم برده از صد هزار چونتقدیر می فریبد تدبیر را که برجه

ما
 د،ل های نوحه گر بین زانمرغان در قفس بین در شست ماهیان بین
مرکرساز دانا
 تا نفرکند ز چشمت آندزدیده چشم مگشا بر هر بت از خیانت
شهریار بینا
 برجوشد آن ز چشمه خونماندست چند بیتی این چشمه گشت غایر
برجهیم فردا

189
 چون یوسف اندرآمد مصر و شرکرآمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ

به رقص آ
 ای شیرجوش دررو جان پدر بهای شاه عشق پرور مانند شیر مادر

رقص آ
 از پا و سر بریدی بی پا وچوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدی

سر به رقص آ
 گفتم بیا که خیر است گفتا نه شرتیغی به دست خونی آمد مرا که چونی

به رقص آ
 آن جا قبا چه باشد ای خوشاز عشق تاجداران در چرخ او چو باران

کمر به رقص آ
 رقعه فنا رسیده بهر سفر به رقصای مست هست گشته بر تو فنا نبشته
آ

گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آدر دست جام باده آمد بتم پیاده
یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقص آپایان جنگ آمد آواز چنگ آمد

 هجرم ببرده باشد دنگ و اثرتا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد
به رقص آ

 کای بی خبر فنا شو ای باخبر بهکی باشد آن زمانی گوید مرا فلنی
رقص آ

 با مرغ جان سراید بی با،ل و پر بهطاووس ما درآید وان رنگ ها برآید
رقص آ
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 گفته مسیح مریم کای کور و کر بهکور و کران عالم دید از مسیح مرهم
رقص آ

 اندر بهار حسنش شاخمخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است
و شجر به رقص آ

190
 بی تو نمی گوارد این جام باده مابا آن که می رسانی آن باده بقا را

را
 جانا یرکی بها کن آن جنسمطرب قدح رها کن زین گونه ناله ها کن
بی بها را

 آن چاه بابلت را وان کان سحرهاآن عشق سلسلت را وان آفت دلت را
را

از سر بگیر از سر آن عادت وفا رابازآر بار دیگر تا کار ما شود زر
طغرای تو نبشته مر ملرکت صفا رادیو شقا سرشته از لطف تو فرشته

من دم به دم بدیده انوار مصطفا رادر نورت ای گزیده ای بر فلک رسیده
 شد کوه همچو کاهی ازچون بسته گشت راهی شد حاصل من آهی

عشق کهربا را
 بشنو دعا و گه گه آمین کناز شمس دین چون مه تبریز هست آگه

این دعا را

191
 چشمی چنین بگردان کوریبیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را

چشم بد را
 بر مرده زن چو عیسیخود را بزن تو بر من اینست زنده کردن

افسون معتمد را
 تا بنده دیده باشد صد دولتای رویت از قمر به آن رو به روی من نه

ابد را
 با آن نشان که گفتی این بوسه نامدر واقعه بدیدم کز قند تو چشیدم

زد را
 کز چهره می نمودی لم یتخذجان فرشته بودی یا رب چه گشته بودی
ولد را

 بی هوشیی بدیدم گم کردهچون دست تو کشیدم صورت دگر ندیدم
مر خرد را

 تا گم شوم ندانم خود را و نیک و بدجام چو نار درده بی رحم وار درده
را
 تا چشم سیر گردد یک سو نهداین بار جام پر کن لیرکن تمام پر کن

حسد را

تا روح اله بیند ویران کند جسد رادرده میی ز بال در ل اله ال
 چندانک خواهی اکنون می زن تواز قالب نمدوش رفت آینه خرد خوش

این نمد را
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192
 تا وا شود چو کاسه در پیش توبشرکن سبو و کوزه ای میرآب جان ها

دهان ها
 تا وارهد به گیجی این عقل زبر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

امتحان ها
 مگذار کان مزور پیدا کندناقوس تن شرکستی ناموس عقل بشرکن
نشان ها

 تو چون عصای موسی بگشا بروور جادویی نماید بندد زبان مردم
زبان ها

 چون آینه ست خوشتر درعاشق خموش خوشتر دریا به جوش خوشتر
خامشی بیان ها

193
 بنده و مرید عشقیم برگیرجانا قبو،ل گردان این جست و جوی ما را
موی ما را

تا گل سجود آرد سیمای روی ما رابی ساغر و پیاله درده میی چو لله
 رشک بهشت گردان امروزمخمور و مست گردان امروز چشم ما را
کوی ما را

 از ما رسد سعادت یار وما کان زر و سیمیم دشمن کجاست زر را
عدوی ما را

 فحل و فراخ کردی زین می گلویشمع طراز گشتیم گردن دراز گشتیم
ما را

 اکنون حل،ل بادت بشرکن سبوی ماای آب زندگانی ما را ربود سیلت
را
 همخوی خویش کردست آن بادهگر خوی ما ندانی از لطف باده واجو

خوی ما را
 زیرا نگون نهادی در سرگر بحر می بریزی ما سیر و پر نگردیم

کدوی ما را
 کاین دیگ بس نیاید یک کاسه شویمهمان دیگر آمد دیرکی دگر به کف کن

ما را
 مخمور چون نیابد چون یافتنک جوق جوق مستان در می رسند بستان
بوی ما را

گر بشنود عطارد این طرقوی ما راترک هنر بگوید دفتر همه بشوید
 زخمه به چنگ آور می زنسیلی خورند چون دف در عشق فخرجویان
سه توی ما را

 گر بشنوند ناگه این گفت و گوی مابس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا
را

194
 دامی نهاده ام خوش آن قبله نظرخواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را
را

ای عقل بام بررو ای د،ل بگیر در رادیوار گوش دارد آهسته تر سخن گو
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چون بشنوند چیزی گویند همدگر رااعدا که در کمینند در غصه همینند
 در قعر چه سخن گو خلوت گزینگر ذره ها نهانند خصمان و دشمنانند

سحر را
 در خانه دلم شد از بهرای جان چه جای دشمن روزی خیا،ل دشمن

رهگذر را
 می خواند یک به یک را میرمزی شنید زین سر زو پیش دشمنان شد

گفت خشک و تر را
 پنهان کنیم سر را پیش افرکنیم سرزان روز ما و یاران در راه عهد کردیم
را
بی زخم های میتین پیدا نرکرد زر راما نیز مردمانیم نی کم ز سنگ کانیم

یعنی خبر ندارم کی دیده ام گهر رادریای کیسه بسته تلخ و ترش نشسته

195
 چون با زنی برانی سستیشهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را

دهد میان را
 بنگر به اهل دنیا دریاب این نشانزیرا جماع مرده تن را کند فسرده

را
 خاک سیاه بر سر این نوعمیران و خواجگانشان پژمرده است جانشان

شاهدان را
پرنور کرده از رخ آفاق آسمان رادررو به عشق دینی تا شاهدان ببینی

زان آشیان جانی اینست ارغوان رابخشد بت نهانی هر پیر را جوانی
 کز شومی زبانت می پوشدخامش کنی وگر نی بیرون شوم از این جا
او دهان را

196
 در رقص اندرآور جان های صوفیاندر جنبش اندرآور زلف عبرفشان را

را
 ما در میان رقصیم رقصانخورشید و ماه و اختر رقصان بگرد چنبر

کن آن میان را
در چرخ اندرآرد صوفی آسمان رالطف تو مطربانه از کمترین ترانه

خندان کند جهان را خیزان کند خزان راباد بهار پویان آید ترانه گویان
وقت نثار گردد مر شاه بوستان رابس مار یار گردد گل جفت خار گردد
 یعنی که الصل زن امروز دوستانهر دم ز باغ بویی آید چو پیک سویی
را

 در سر خود روان شو تا جاندر سر خود روان شد بستان و با تو گوید
رسد روان را

لله بشارت آرد مر بید و ارغوان راتا غنچه برگشاید با سرو سر سوسن
معراجیان نهاده در باغ نردبان راتا سر هر نهالی از قعر بر سر آید

 چون بر خزینه باشد ادرار پاسبانمرغان و عندلیبان بر شاخه ها نشسته
را

 د،ل ها چو رو نمایداین برگ چون زبان ها وین میوه ها چو د،ل ها
قیمت دهد زبان را
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197
بشنو ز آسمان ها حی علی الصلای بنده بازگرد به درگاه ما بیا

در خارزار چند دوی ای برهنه پادرهای گلستان ز پی تو گشاده ایم
 آن کس که درد داده همو سازدشجان را من آفریدم و دردیش داده ام

دوا
کاین چرخ کوژپشت کند قد تو دوتاقدی چو سرو خواهی در باغ عشق رو

 باغی که جان ندارد آنباغی که برگ و شاخش گویا و زنده اند
نیست جان فزا

 خود تاسه می نگیرد از این مردگانای زنده زاده چونی از گند مردگان
تو را
 با جان پنج روزه قناعت مرکنهر دو جهان پر است ز حی حیات بخش
ز ما

هر یک چو آفتاب در افلک کبریاجان ها شمار ذره معلق همی زنند
 خفاش شمس گشت از آن بخششایشان چو ما ز او،ل خفاش بوده اند

و عطا

198
 صد جامه ضرب کرد گل از لذتای صوفیان عشق بدرید خرقه ها

صبا
 زین هر دو درد رست گل از امرکز یار دور ماند و گرفتار خار شد

ایتیا
 کاین راه کوتهست گرت نیست پااز غیب رو نمود صلیی زد و برفت

روا
 از من سلم و خدمت ریحانمن هم خموش کردم و رفتم عقیب گل

و لله را
 ای جان صوفیان بگشا لب بهد،ل از سخن پر آمد و امرکان گفت نیست
ماجرا
 چون خوی صوفیان نبود ذکرزان حا،ل ها بگو که هنوز آن نیامده ست
مامضی

199
شاد آمدیت از سفر خانه خداای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا
 در عشق حج کعبه و دیدارروز از سفر به فاقه و شب ها قرار نی
مصطفا

در خانه خدا شده قد کان آمنسامالیده رو و سینه در آن قبله گاه حق
ایمن کند خدای در این راه جمله راچونید و چون بدیت در این راه باخطر

تا عرش نعره ها و غریوست از صدادر آسمان ز غلغل لبیک حاجیان
ای مروه را بدیده و بررفته بر صفاجان چشم تو ببوسد و بر پات سر نهد

 مهمان عزیز باشد خاصه بهمهمان حق شدیت و خدا وعده کرده است
پیش ما
تا مشعرالحرام و تا منز،ل مناجان خاک اشتری که کشد بار حاجیان
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 جان حلقه را گرفته و تن گشتهبازآمده ز حج و د،ل آن جا شده مقیم
مبتل

 باتیغ و باکفن شده این جا کهاز شام ذات جحفه و از بصره ذات عرق
ربنا

ترکبیر کن برادر و تهلیل و هم دعاکوه صفا برآ به سر کوه رخ به بیت
اندر مقام دو رکعت کن قدوم رااکنون که هفت بار طوافت قبو،ل شد

تا هفت بار و باز به خانه طواف هاوانگه برآ به مروه و مانند این برکن
وانگه به جانب عرفات آی در صلتا روز ترویه بشنو خطبه بلیغ

 پس بامداد بار دگر بیستوانگه به موقف آی و به قرب جبل بایست
هم به جا

 تا هفت بار می زن و می گیروان گاه روی سوی منی آر و بعد از آن
سنگ ها

 ای شوق ما به زمزم و آن منز،لاز ما سلم بادا بر رکن و بر حطیم
وفا

از اذخر و خلیل به ما بو دهد صباصبحی بود ز خواب بخیزیم گرد ما

200
 نام بچه ش چه باشد او خود پیشنام شتر به ترکی چه بود بگو دوا

دوا
 چون کودکان دوان شده ایم از پیما زاده قضا و قضا مادر همه ست

قضا
 گر شرق و غرب تازد ورما شیر از او خوریم و همه در پیش پریم
جانب سما

 در حفظ و در حمایت و در عصمتطبل سفر ز دست قدم در سفر نهیم
خدا

 ای جان غلم و بنده آن ماه خوشدر شهر و در بیابان همراه آن مهیم
لقا

 آن جاست خان و مان کهآن جاست شهر کان شه ارواح می کشد
بگوید خدا بیا

 پیش و سپس چمن بود و سروکوته شود بیابان چون قبله او بود
دلربا
کای قاصدان معدن اجل،ل مرحباکوهی که در ره آید هم پشت خم دهد

چون او بود قلوز آن راه و پیشواهمچون حریر نرم شود سنگلخ راه
ای دوستان همد،ل و همراه الصلما سایه وار در پی آن مه دوان شدیم

 زیرا که د،ل سبک بود ود،ل را رفیق ما کند آن کس که عذر هست
چست و تیزپا

 د،ل مرکه می رود که نجویدد،ل مصر می رود که به کشتیش وهم نیست
مهاره را

 کز تن نجست حق و ز د،ل جستاز لنگی تنست و ز چالکی دلست
آن وفا
 آب و گلی شده ست بر ارواحاما کجاست آن تن همرنگ جان شده
پادشا

www.irandll.net/forum100



www.irandll.net

 از حد ما گذشت و ملکارواح خیره مانده که این شوره خاک بین
گشت و مقتدا

گر پا نهیم پیش بسوزیم در شقاچه جای مقتدا که بدان جا که او رسید
در هیچ آدمی منگر خوار ای کیااین در گمان نبود در او طعن می زدیم

 تا خاک های تشنه ز ما برما همچو آب در گل و ریحان روان شویم
دهد گیا

 زین رو دوان دوان رود آنبی دست و پاست خاک جگرگرم بهر آب
آب جوی ها

طفل نبات را طلبد دایه جا به جاپستان آب می خلد ایرا که دایه اوست
در صد هزار منز،ل تا عالم فناما را ز شهر روح چنین جذب ها کشید
پنهان و آشرکار بازآ به اقرباباز از جهان روح رسولن همی رسند

ما بی تو ناخوشیم اگر تو خوشی ز مایاران نو گرفتی و ما را گذاشتی
با هر کی جفت گردی آنت کند جداای خواجه این مللت تو ز آه اقرباست
تاثیر همت ست تصاریف ابتلخاموش کن که همت ایشان پی توست

201
ناچار گفتنی ست تمامی ماجراشب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما

کوته نگشت و هم نشود این درازناوالله ز دور آدم تا روز رستخیز
چون ترک گوید اشپو مرد رونده رااما چنین نماید کاینک تمام شد

تا گرمی و جلدت و قوت دهد تو رااشپوی ترک چیست که نزدیک منزلی
 چونت قنق کند که بیا خرگهچون راه رفتنی ست توقف هلکت ست
اندرآ

 لیرکن گرت بگیرد ماندی درصاحب مروتی ست که جانش دریغ نیست
ابتل

مستیز همچو هندو بشتاب همرهابر ترک ظن بد مبر و متهم مرکن
 وان جا به گوش تست د،لکان جا در آتش است سه نعل از برای تو

خویش و اقربا
اندر گلوی تو رود ای یار باوفانگذارد اشتیاق کریمان که آب خوش

 ور با وفا تو جفت شوی گردد آنگر در عسل نشینی تلخت کنند زود
جفا

 سرگشته دارد آب غریبی چوخاموش باش و راه رو و این یقین بدان
آسیا

202
آن جا که شه نشیند و آن وقت مرتضاهر روز بامداد سلم علیرکما

 تا دست شاه بخشد پایان زرد،ل ایستاد پیشش بسته دو دست خویش
و عطا
 بر خوان جسم کاسه نهد د،ل نصیبجان مست کاس و تا ابدالدهر گه گهی
ما

 مر مرده را سعادت و بیمارتا زان نصیب بخشد دست مسیح عشق
را دوا

هم بانوا شود ز طرب چنگل دوتابرگ تمام یابد از او باغ عشرتی
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 جان خود خراب و مست در آندر رقص گشته تن ز نواهای تن به تن
محو و آن فنا
 قاضی عقل مست در آنزندان شده بهشت ز نای و ز نوش عشق
مسند قضا

کاین فتنه عظیم در اسلم شد چراسوی مدرس خرد آیند در سوا،ل
کاین دم قیامت ست روا کو و ناروامفتی عقل کل به فتوی دهد جواب

 با ذوالفقار و گفت مر آن شاه رادر عیدگاه وصل برآمد خطیب عشق
ثنا
کرده نثار گوهر و مرجان جان هااز بحر لمرکان همه جان های گوهری
 صف صف نشسته در هوسش برخاصان خاص و پردگیان سرای عشق

در سرا
 بس نعره های عشق برآیدچون از شرکاف پرده بر ایشان نظر کند

که مرحبا
 سینای سینه اشمی خواست سینه اش که سنایی دهد به چرخ

بنگنجید در سما
 نی نار برقرار و نه خاک و نمهر چار عنصرند در این جوش همچو دیک

هوا
گه آب خود هوا شد از بهر این ولگه خاک در لباس گیا رفت از هوس

آتش شده ز عشق هوا هم در این فضااز راه روغناس شده آب آتشی
 از بهر عشق شاه نه از لهو چونارکان به خانه خانه بگشته چو بیذقی

شما
 تا وارهد ز آب و گلت صفوتای بی خبر برو که تو را آب روشنی ست

صفا
 وان نیست جز وصا،ل تو با قلزمزیرا که طالب صفت صفوت ست آب
ضیا

ابلیس وار سنگ خوری از کف خداز آدم اگر بگردی او بی خدای نیست
 این سنتی ست رفته در اسرارآری خدای نیست ولیرکن خدای را

کبریا
 یک سجده ای به امر حق ازچون پیش آدم از د،ل و جان و بدن کنی

صدق بی ریا
کعبه بگردد آن سو بهر د،ل تو راهر سو که تو بگردی از قبله بعد از آن
مجموع چون شوند رفیقان باوفامجموع چون نباشم در راه پس ز من
آن گاه اهل خانه در او جمع شد دلدیوارهای خانه چو مجموع شد به نظم
 پس سیم جمع چون شود از ویچون کیسه جمع نبود باشد دریده درز

یرکی بیا
 شمس الحقی که او شدمجموع چون شوم چو به تبریز شد مقیم

سرجمع هر عل

203
چون صد هزار تنگ شرکر در کنار ماآمد بهار خرم آمد نگار ما

تا بشرکند ز باده گلگون خمار ماآمد مهی که مجلس جان زو منورست
ای سرو گلستان چمن و لله زار ماشاد آمدی بیا و ملوکانه آمدی
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در بیشه جهان ز برای شرکار ماپاینده باش ای مه و پاینده عمر باش
کهسار در خروش که ای یار غار مادریا به جوش از تو که بی مثل گوهری

در روز رزم شیر نر و ذوالفقار مادر روز بزم ساقی دریاعطای ما
 برخیز تا رویم به سوی دیارچونی در این غریبی و چونی در این سفر

ما
 ما را کشان کنید سویما را به مشک و خم و سبوها قرار نیست

جویبار ما
 آرام عقل مست و د،ل بیسوی پری رخی که بر آن چشم ها نشست

قرار ما
شد آفتاب از رخ او یادگار ماشد ماه در گدازش سوداش همچو ما

وی دولت پیاپی بیش از شمار ماای رونق صباح و صبوح ظریف ما
 کارزد به هر چه گویی خمر وهر چند سخت مستی سستی مرکن بگیر

خمار ما
 درکش به روی چون قمر شهریارجامی چو آفتاب پرآتش بگیر زود

ما
کار او کند که هست خداوندگار مااین نیم کاره ماند و د،ل من ز کار شد

204
تا چه برآرد ز غیب عاقبت کار راسر بر گریبان درست صوفی اسرار را

 لیک بر او هم دق ستمی که به خم حقست راز دلش مطلق ست
عاشق بیدار را

 عشق به هم برزده خیمه این چارآب چو خاکی بده باد در آتش شده
را

 بر فلک بی نشان نور دهد نارعشق که چادرکشان در پی آن سرخوشان
را

مرغ نه ای پر مزن قیر مگو قار راحلقه این در مزن لف قلندر مزن
 بیخود و بی هوش کن خاطرحرف مرا گوش کن باده جان نوش کن

هشیار را
قبله خود ساز زود آن در و دیوار راپیش ز نفی وجود خانه خمار بود

 پر کن از می پرست خانهمست شود نیک مست از می جام الست
خمار را

 ای شده تبریز چین آن رخداد خداوند دین شمس حق ست این ببین
گلنار را

205
 جان تو در دست ماست همچوچند گریزی ز ما چند روی جا به جا

گلوی عصا
زین رمه پر ز لف هیچ تو دیدی وفاچند برکردی طواف گرد جهان از گزاف

 همچو سگان مرده گیرروز دو سه ای زحیر گرد جهان گشته گیر
گرسنه و بی نوا

 از کفن مرده ایست در تن تومرده د،ل و مرده جو چون پسر مرده شو
آن قبا
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 چند کشی در کنار صورت گرمابهزنده ندیدی که تا مرده نماید تو را
را

باورم آنگه کنی که اجل آرد فنادامن تو پرسفا،ل پیش تو آن زر و ما،ل
 من به سما می روم نیستگویی که زر کهن من چه کنم بخش کن

زر آن جا روا
 باغ و چمن را چه شد سبزه و سروجغد نه ای بلبلی از چه در این منزلی

و صبا

206
 ای گل در باغ ما پس توای همه خوبی تو را پس تو کرایی که را
کجایی کجا

گفت رو از من مجو غیر دعا و ثناسوسن با صد زبان از تو نشانم نداد
وز کف تو بی خبر با همه برگ و نوااز کف تو ای قمر باغ دهان پرشرکر

 نرگس اگر چشم داشت هیچسرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید
ندید او تو را
 سبزه اگر تیز راند هیچ نداردمرغ اگر خطبه خواند شاخ اگر گل فشاند

دوا
 ابر حریف گیاه صبر حریفشرب گل از ابر بود شرب د،ل از صبر بود

صبا
لیک در این میرکده پای ندارند پاهر طرفی صف زده مردم و دیو و دده
ره نبری تار مو تا ننمایم هدیهر طرفی ام بجو هر چه بخواهی بگو

باز همش آفتاب برکشد اندر علگرم شود روی آب از تپش آفتاب
صاف بدزدد ز درد شعشعه دلربابربردش خرد خرد تا که ندانی چه برد

 لیک فلک جمله شب میزین سخن بوالعجب بستم من هر دو لب
زندت الصل

207
وی که به تلخی فقر گنج روانی مراای که به هنگام درد راحت جانی مرا

 از تو به جانم رسید قبلهآن چه نبردست وهم عقل ندیدست و فهم
ازانی مرا

کی بفریبد شها دولت فانی مرااز کرمت من به ناز می نگرم در بقا
گر چه به خوابی بود به ز اغانی مرانغمت آن کس که او مژده تو آورد
واجب و لزم چنانک سبع مثانی مرادر رکعات نماز هست خیا،ل تو شه

 مهتری و سروری سنگدر گنه کافران رحم و شفاعت تو راست
دلنی مرا

پیش نهد جمله ای کنز نهانی مراگر کرم لیزا،ل عرضه کند ملک ها
 گویم از این ها همه عشقسجده کنم من ز جان روی نهم من به خاک

فلنی مرا
زانک نگنجد در او هیچ زمانی مراعمر ابد پیش من هست زمان وصا،ل

 بی تو چه کار آیدم رنج اوانیعمر اوانی ست و وصل شربت صافی در آن
مرا
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 در هوسش خود نماند هیچ امانیبیست هزار آرزو بود مرا پیش از این
مرا

گوید سلطان غیب لست ترانی مرااز مدد لطف او ایمن گشتم از آنک
 اوست اگر گفت نیست ثالث وگوهر معنی اوست پر شده جان و دلم
ثانی مرا

 گر چه مجرد ز تن گشترفت وصالش به روح جسم نرکرد التفات
عیانی مرا

نام بری بازگشت جمله جوانی مراپیر شدم از غمش لیک چو تبریز را

208
تا به کف رهزنان بازسپارد مرااز جهت ره زدن راه درآرد مرا
 من چه زنم پیش او او به چه آردآنک زند هر دمی راه دو صد قافله

مرا
 گر نفسی او به لطف سر بنخاردمن سر و پا گم کنم د،ل ز جهان برکنم
مرا

 هر دم بازی نو عشق برآرداو ره خوش می زند رقص بر آن می کنم
مرا

 چونک نشینم به کنج خود بهگه به فسوس او مرا گوید کنجی نشین
درآرد مرا

 تا که چه گیرد به من بر کی گماردز او،ل امروزم او می بپراند چو باز
مرا

 قطره چرکد ز ابر من چونهمت من همچو رعد نرکته من همچو ابر
بفشارد مرا

تا که ز رعد و ز باد بر کی ببارد مراابر من از بامداد دارد از آن بحر داد
در کف صد گون نبات بازگذارد مراچونک ببارد مرا یاوه ندارد مرا

209
خانه د،ل آن توست خانه خدایی درآای در ما را زده شمع سرایی درآ

 ای د،ل و جان جای تو ای توخانه ز تو تافته ست روشنیی یافته ست
کجایی درآ

ای همه خوبی تو را پس تو کرایی درآای صنم خانگی مایه دیوانگی

210
 خواجه چرا می دود تشنه در اینگر نه تهی باشدی بیشترین جوی ها

کوی ها
 خم پر از باد کی سرخ کندخم که در او باده نیست هست خم از باد پر

روی ها
 کور بجوید ز خار لطف گل و بویهست تهی خارها نیست در او بوی گل
ها

 بر پی دودش برو زود در این سویبا طلب آتشین روی چو آتش ببین
ها
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 آنک خدایش بشست دور زدر حجب مشک موی روی ببین اه چه روی
روشوی ها

 گاه چو چوگان شود گاه شودبر رخ او پرده نیست جز که سر زلف او
گوی ها

 صورت او می شود بر سر آن مویاز غلط عاشقان از تبش روی او
ها

 چون مگسان شسته اند برهی که بسی جان ها موی به مو بسته اند
سر چربوی ها

 حسن تو چون یوسفیست تاباده چو از عقل برد رنگ ندارد رواست
چه کنم خوی ها

 راست شود روح چون کژآهوی آن نرگسش صید کند جز که شیر
کند ابروی ها

 توی به تو عشق توست باز کن اینمفخر تبریزیان شمس حق بی زیان
توی ها

211
باز گل لعل پوش می بدراند قباباز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا

 مست و خرامان و خوشبازرسیدند شاد زان سوی عالم چو باد
سبزقبایان ما

 وز سر که رخ نمود للهسرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت
شیرین لقا

 گفت علیک السلم در چمن آی ایسنبله با یاسمین گفت سلم علیک
فتا

 دست زنان چون چنار رقص کنانیافته معروفیی هر طرفی صوفیی
چون صبا
 باد کشد چادرش کای سرهغنچه چو مستوریان کرده رخ خود نهان

رو برگشا
زینت نیلوفری تشنه و زردی چرایار در این کوی ما آب در این جوی ما

 عمر تو بادا دراز ای سمنرفت دی روترش کشته شد آن عیش کش
تیزپا
 سبزه سخن فهم کرد گفت کهنرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را

فرمان تو را
 گفت عزبخانه ام خلوت توستگفت قرنفل به بید من ز تو دارم امید
الصل

 گفت من از چشم بد میسیب بگفت ای ترنج از چه تو رنجیده ای
نشوم خودنما

کردش اشارت به گل بلبل شیرین نوافاخته با کو و کو آمد کان یار کو
 ماه رخ و خوش دهان باده بدهغیر بهار جهان هست بهاری نهان

ساقیا
نور مصابیحه یغلب شمس الضحییا قمرا طالعا فی الظلمات الدجی

 هر چه به شب فوت شد آرمچند سخن ماند لیک بی گه و دیرست نیک
فردا قضا
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212
بریز خون د،ل آن خونیان صهبا رااسیر شیشه کن آن جنیان دانا را

قبای لعل ببخشیده چهره ما راربوده اند کله هزار خسرو را
گشاده چون د،ل عشاق پر رعنا رابه گاه جلوه چو طاووس عقل ها برده
قیاس کن که چگونه کنند د،ل ها راز عرکسشان فلک سبز رنگ لعل شود

هزار پیر ضعیف بمانده برجا رادرآورند به رقص و طرب به یک جرعه
که جان دهند به یک غمزه جمله اشیاء راچه جای پیر که آب حیات خلقند

 سخن شناس کند طوطیشرکرفروش چنین چست هیچ کس دیده ست
شرکرخا را

 چنین رفیق بباید طریق بالزهی لطیف و ظریف و زهی کریم و شریف
را

روان شوید به میدان پی تماشا راصل زدند همه عاشقان طالب را
ز مغز ما نتوانند برد سودا رااگر خزینه قارون به ما فروریزند
بریز بر سر سودا شراب حمرا رابیار ساقی باقی که جان جان هایی
بر او گمار دمی آن شراب گیرا رادلی که پند نگیرد ز هیچ دلداری

 زهی گهر که نبودهزهی شراب که عشقش به دست خود پخته ست
ست هیچ دریا را

 رها کند به یرکی جرعه خشمز دست زهره به مریخ اگر رسد جامش
و صفرا را

 ز خویشتن چه نهان می کنیتو مانده ای و شراب و همه فنا گشتیم
تو سیما را

هزار عاشق کشتی برای لل راولیک غیرت للست حاضر و ناظر
بزن تو گردن ل را بیار ال رابه نفی ل ل گوید به هر دمی لل

که علم و عقل رباید هزار دانا رابده به لل جامی از آنک می دانی
 که غمزه تو حیاتی ست ثانی احیاو یا به غمزه شوخت به سوی او بنگر
را

 به خواب درکن آن جنگ را و غوغابه آب ده تو غبار غم و کدورت را
را

 که نیست لیق پیچش ملک تعالیخدای عشق فرستاد تا در او پیچیم
را

ولی دریغ که گم کرده ام سر و پا رابماند نیم غز،ل در دهان و ناگفته
به مغز نغز بیارای برج جوزا رابرآ بتاب بر افلک شمس تبریزی

213
بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیااگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا

 حدیث بی غرض است اینبدتنک سد عظیم است در روش ناموس
قبو،ل کن به صفا

هزار شید برآورد آن گزین شیداهزار گونه جنون از چه کرد آن مجنون
گهی ز زهر چشید و گهی گزید فناگهی قباش درید و گهی به کوه دوید

 ببین چه صید کند دام ربیچو عنرکبوت چنان صیدهای زفت گرفت
العلی
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چگونه باشد اسری به عبده لیلچو عشق چهره لیلی بدان همه ارزید
 نخوانده ای تو حرکایات وامق وندیده ای تو دواوین ویسه و رامین

عذرا
 هزار غوطه تو را خوردنی ست درتو جامه گرد کنی تا ز آب تر نشود

دریا
 که سیل پست رود کی رود سویطریق عشق همه مستی آمد و پستی
بال
 اگر تو حلقه به گوش ترکینی ایمیان حلقه عشاق چون نگین باشی

مول
 چنانک حلقه به گوش استچنانک حلقه به گوش است چرخ را این خاک

روح را اعضا
 چه لطف ها که نرکرده ست عقل بابیا بگو چه زیان کرد خاک از این پیوند

اجزا
علم بزن چو دلیران میانه صحرادهل به زیر گلیم ای پسر نشاید زد

هزار غلغله در جو گنبد خضرابه گوش جان بشنو از غریو مشتاقان
 توهای و هوی ملک بین و حیرتچو برگشاید بند قبا ز مستی عشق

حورا
 ز عشق کوست منزه ز زیرچه اضطراب که بال و زیر عالم راست

و از بال
رسید جیش عنایت کجا بماند عناچو آفتاب برآمد کجا بماند شب

 که ذره ذره ز عشق رخ توخموش کردم ای جان جان جان تو بگو
شد گویا

214
 نه رنج اره کشیدی نه زخم هایدرخت اگر متحرک بدی ز جای به جا
جفا

اگر مقیم بدندی چو صخره صمانه آفتاب و نه مهتاب نور بخشیدی
اگر مقیم بدندی به جای چون دریافرات و دجله و جیحون چه تلخ بودندی

ببین ببین چه زیان کرد از درنگ هواهوا چو حاقن گردد به چاه زهر شود
 خلص یافت ز تلخی و گشت چونچو آب بحر سفر کرد بر هوا در ابر

حلوا
 نهاد روی به خاکستری و مرگ وز جنبش لهب و شعله چون بماند آتش
فنا
 سفر فتادش تا مصر و گشتنگر به یوسف کنعان که از کنار پدر

مستثنا
 به مدین آمد و زان راه گشت اونگر به موسی عمران که از بر مادر

مول
 چو آب چشمه حیوان ست یحیینگر به عیسی مریم که از دوام سفر

الموتی
 کشید لشرکر و بر مرکه گشتنگر به احمد مرسل که مرکه را بگذاشت
او وال
بیافت مرتبه قاب قوس او ادنیچو بر براق سفر کرد در شب معراج
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 مسافران جهان را دو تا دو تا و سهاگر ملو،ل نگردی یرکان یرکان شمرم
تا

 ز خوی خویش سفر کن به خوی وچو اندکی بنمودم بدان تو باقی را
خلق خدا

215
 من از کجا غم باران ومن از کجا غم و شادی این جهان ز کجا
ناودان ز کجا

د،ل از کجا و تماشای خاکدان ز کجاچرا به عالم اصلی خویش وانروم
 من از کجا غم پالن و کودبان زچو خر ندارم و خربنده نیستم ای جان
کجا

 تو از کجا و فشارات بدگمانهزارساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان
ز کجا

تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجاتو مرغ چارپری تا بر آسمان پری
 تو از کجا و هیاهای هر شبانکسی تو را و تو کس را به بز نمی گیری
ز کجا

تو تن زنی و نجویی که این فغان ز کجاهزار نعره ز بالی آسمان آمد
 میان کژدم و ماران تو راچو آدمی به یرکی مار شد برون ز بهشت
امان ز کجا

 که آسمان ز کجایست و ریسمان زدل دل به سررشته شو مثل بشنو
کجا

من از کجا غم هر خام قلتبان ز کجاشراب خام بیار و به پختگان درده
تو از کجا و بد و نیک مردمان ز کجاشرابخانه درآ و در از درون دربند

 صفات حقی و حق را حد و کران زطمع مدار که عمر تو را کران باشد
کجا

اجل کجا و پر مرغ جاودان ز کجااجل قفص شرکند مرغ را نیازارد
 که این دهل ز چه بام ست وخموش باش که گفتی بسی و کس نشنید

این بیان ز کجا

216
من درازقبا با هزار گز سوداروم به حجره خیاط عاشقان فردا

بدین یرکی کندت جفت و زان دگر عذراببردت ز یزید و بدوزدت بر زید
 زهی بریشم و بخیه زهی یدبدان یرکیت بدوزد که د،ل نهی همه عمر
بیضا

به زخم نادره مقراض اهبطوا منهاچو د،ل تمام نهادی ز هجر بشرکافد
 به ثبت و محو چو تلوین خاطرز جمع کردن و تفریق او شدم حیران
شیدا
 زهی رسوم و رقوم و حقایق ود،ل ست تخته پرخاک او مهندس د،ل

اسما
 ز ضرب خود چه نتیجه همیتو را چو در دگری ضرب کرد همچو عدد
کند پیدا

www.irandll.net/forum109



www.irandll.net

 که قطره ای را چون بخشچو ضرب دیدی اکنون بیا و قسمت بین
کرد در دریا

 خمش که فرکر دراشرکست زینبه جبر جمله اضداد را مقابله کرد
عجایب ها

217
 درآ درآ به سعادت درتچه نیرکبخت کسی که خدای خواند تو را
گشاد خدا

که نز،ل و منز،ل بخشید نحن نزلناکه برگشاید درها مفتح البواب
 که سر برآر به بال و می فشانکه دانه را بشرکافد ندا کند به درخت

خرما
 که گشت مادر شیرین و خسروکه دردمید در آن نی که بود زیر زمین
حلوا

 کی کرد در صدفی آب راکی کرد در کف کان خاک را زر و نقره
جواهرها

 ز قاب و قوس گذشتی به جذب اوز جان و تن برهیدی به جذبه جانان
ادنی
 به سوی قامت سروی ز دست للههم آفتاب شده مطربت که خیز سجود
صل

شنید بانگ صفیری ز ربی العلیچنین بلند چرا می پرد همای ضمیر
 که مستجاب شد او را از آن بهارگل شرکفته بگویم که از چه می خندد
دعا

 دهان گشاد به خنده که هایچو بوی یوسف معنی گل از گریبان یافت
یا بشرا

 به فر عد،ل شهنشه نترسمبه دی بگوید گلشن که هر چه خواهی کن
از یغما

 تو برگ من بربایی کجاچو آسمان و زمین در کفش کم از سیبی ست
بری و کجا

بجز به خدمت معنی کجا روند اسماچو اوست معنی عالم به اتفاق همه
 وز اسم یافت فراغتشد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف
بصیرت عرفا

اگر عصاش نباشد وگر ید بیضاکلیم را بشناسد به معرفت هارون
که آفتاب و مه از نور او کنند سخاچگونه چرخ نگردد بگرد بام و درش
غلم چشم شو ایرا ز نور کرد چراچو نور گفت خداوند خویشتن را نام

 که می خرامد از آن پرده مستاز این همه بگذشتم نگاه دار تو دست
یوسف ما

 که ساقی ست دلرامچه جای دست بود عقل و هوش شد از دست
و باده اش گیرا

که آب و تاب همان به که آید از بالخموش باش که تا شرح این همو گوید

218
ببافت جامع کل پرده های اجزا راز بهر غیرت آموخت آدم اسما را
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چرا نمود دو تا آن یگانه یرکتا رابرای غیر بود غیرت و چو غیر نبود
 چه مانع ست فصیحان حرف پیمادهان پر است جهان خموش را از راز
را
شرکرلبان حقایق دهان گویا رابه بوسه های پیاپی ره دهان بستند

 مجا،ل نیست سخن را نه رمز و ایماگهی ز بوسه یار و گهی ز جام عقار
را

 به فتنه بسته ره فتنهبه زخم بوسه سخن را چه خوش همی شرکنند
را و غوغا را

چه چیز بند کند مست بی محابا راچو فتنه مست شود ناگهان برآشوبند
 که بیم آب کند سنگ هایچو موج پست شود کوه ها و بحر شود
خارا را

احاطت ملک کامرکار بینا راچو سنگ آب شود آب سنگ پس می دان
 صناعت کف آن کردگار داناچو جنگ صلح شود صلح جنگ پس می بین

را
 زبون و دستخوش و رامبپوش روی که روپوش کار خوبان ست

یافتی ما را
 مرکن مبند به کلی ره مواساحریف بین که فتادی تو شیر با خرگوش

را
 چنان که پند دهد نیم پشهطمع نگر که منت پند می دهم که مرکن
عنقا را

چنان که راه ببندد حشیش دریا راچنان که جنگ کند روی زرد با صفرا
فما ترکت لنا منزل و ل دارااکنت صاعقه یا حبیب او نارا

فلست افهم لی مفخرا و ل عارابک الفخار ولرکن بهیت من سرکر
متی اجار اذا العشق صار لی جارامتی اتوب من الذنب توبتی ذنبی

اما قضیت به فی هلک اوطارایقو،ل عقلی ل تبدلن هدی بردی

219
 چو گیرد او به کنارم چه خوش بودچو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا

به خدا
 که ای عزیز شرکارم چهچو شیر پنجه نهد بر شرکسته آهوی خویش
خوش بود به خدا

 بر آسمان چهارم چه خوش بود بهگریزپای رهش را کشان کشان ببرند
خدا
 چو بشرکنند خمارم چه خوشبدان دو نرگس مستش عظیم مخمورم

بود به خدا
که جز تو هیچ ندارم چه خوش بود به خداچو جان زار بلدیده با خدا گوید

 به هیچ کس نگذارمجوابش آید از آن سو که من تو را پس از این
چه خوش بود به خدا

 که روز و شب نشمارم چه خوششب وصا،ل بیاید شبم چو روز شود
بود به خدا

 رسد نسیم بهارم چه خوشچو گل شرکفته شوم در وصا،ل گلرخ خویش
بود به خدا
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که برد صبر و قرارم چه خوش بود به خدابیابم آن شرکرستان بی نهایت را
 به مستحق بسپارم چه خوش بودامانتی که به نه چرخ در نمی گنجد

به خدا
 نه بدروم نه برکارم چه خوشخراب و مست شوم در کما،ل بی خویشی
بود به خدا

 سر حدیث نخارم چه خوش بود بهبه گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم
خدا

220
که بامداد عنایت خجسته باد مراز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا

که بامداد سعادت دری گشاد مرابه یاد آر دل تا چه خواب دیدی دوش
 ببرد بر فلک و بر فلک نهادمگر به خواب بدیدم که مه مرا برداشت

مرا
ترانه گویان کاین دم چنین فتاد مرافتاده دیدم د،ل را خراب در راهش

 که اندک اندک آیدهمی به یادمیان عشق و دلم پیش کارها بوده ست
مرا
 همی بدان به حقیقت که عشق زاداگر نمود به ظاهر که عشق زاد ز من

مرا
 به ذات تو که تویی جملگی مرادایا پدید صفاتت نهان چو جان ذاتت

مرا
 ز پرده های طبیعت که این کی دادهمی رسد ز توام بوسه و نمی بینم

مرا
فغان برآورم آن جا که داد داد مرامبر وظیفه رحمت که در فنا افتم

 خوشم که حادثه کردستبه جای بوسه اگر خود مرا رسد دشنام
اوستاد مرا

221
 بگو که در د،ل تو چیستمرا تو گوش گرفتی همی کشی به کجا

چیست عزم تو را
 خدای داند تا چیست عشقچه دیگ پخته ای از بهر من عزیزا دوش
را سودا

 کجا روند همان جا کهچو گوش چرخ و زمین و ستاره در کف توست
گفته ای که بیا
 که می زنم ز بن هر دومرا دو گوش گرفتی و جمله را یک گوش
گوش طا،ل بقا

چو پیر گشتم از آغاز بنده کرد مراغلم پیر شود خواجه اش کند آزاد
قیامت تو سیه موی کرد پیران رانه کودکان به قیامت سپیدمو خیزند

 خموش کردم و مشغو،ل می شومچو مرده زنده کنی پیر را جوان سازی
به دعا

222
که داد اوست جواهر که خوی اوست سخارویم و خانه بگیریم پهلوی دریا
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 ز صحبت فلک آمد ستارهبدان که صحبت جان را همی کند همرنگ
خوش سیما

 چه می شود تننه تن به صحبت جان خوبروی و خوش فعل ست
مسرکین چو شد ز جان عذرا

چو شد ز جسم جدا اوفتاد اندر پاچو دست متصل توست بس هنر دارد
 نه این زمان فراق ست و آن زمانکجاست آن هنر تو نه که همان دستی
لقا

که ناز یار بود صد هزار من حلواپس الله الله زنهار ناز یار برکش
که این دعاگو به زین نداشت هیچ دعافراق را بندیدی خدات منما یاد

به اهبطوا و فرود آمد از چنان بالز نفس کلی چون نفس جزو ما ببرید
 که گشت طعمه گربه زهی ذلیل ومثا،ل دست بریده ز کار خویش بماند

بل
 که گربه می کشدش سو بهز دست او همه شیران شرکسته پنجه بدند

سو ز دست قضا
 که یافت دولت وصلت هزار دستامید وصل بود تا رگیش می جنبد

جدا
 که پاره پاره دود از کفش شدستمدار این عجب از شهریار خوش پیوند
سما

برکن نظر سوی اجزای پاره پاره ماشه جهانی و هم پاره دوز استادی
 ز الست زخمه همی زنچو چنگ ما بشرکستی بساز و کش سوی خود

همی پذیر بل
که آن چو نعره روحست وین ز کوه صدابل کنیم ولیرکن بلی او،ل کو

نیاز این نی ما را ببین بدان دم هاچو نای ما بشرکستی شرکسته را بربند
 که کی دمم دهد او تا شوم لطیفکه نای پاره ما پاره می دهد صد جان
ادا

223
 درافرکند دم او در هزار سرکجاست مطرب جان تا ز نعره های صل
سودا
من از کجا و وفاهای عهدها ز کجابگفته ام که نگویم ولیک خواهم گفت

 به یک دم آن همه را عشق بدروداگر زمین به سراسر بروید از توبه
چو گیا

علو موج چو کهسار و غره دریااز آنک توبه چو بندست بند نپذیرد
 که نیست لیق آن روی خوبمیان ابروت ای عشق این زمان گرهیست
از آن بازآ

 که کارهای تو دیدم مناسب ومرا به جمله جهان کار کس نیاید خوش
همتا

ز ذره ذره شنیدم که نعم مولناچو آفتاب جمالت برآمد از مشرق
 که شد از او جگر آب را همحلوتیست در آن آب بحر زخارت

استسقا
 چو درد عشق قدیمست ماند بی زخدای پهلوی هر درد دارویی بنهاد

دوا
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 به کاه گل که بیندوده است باموگر دوا بود این را تو خود روا داری
سما
 چه التفات نماید به تاج و تخت وکسی که نوبت الفقر فخر زد جانش
لوا

میان زهرگیاهی چرا چرند چراچو باغ و راغ حقایق جهان گرفت همه

 به جان جمله مردان بگو تودهان پرست سخن لیک گفت امرکان نیست
باقی را

224
 مگر که در رخمست آیتی از آنچه خیره می نگری در رخ من ای برنا
سودا

میان داغ نبشته که نحن نزلنامگر که بر رخ من داغ عشق می بینی
 که آب خضر لذیذست و من درهزار مشک همی خواهم و هزار شرکم

استسقا
 چو د،ل برفت برفت از پیشوفا چه می طلبی از کسی که بی د،ل شد
وفا و جفا
 خوش است گنج خیالت دربه حق این د،ل ویران و حسن معمورت

این خرابه ما
مرا ز خواب جهانید دوش وقت دعاغریو و ناله جان ها ز سوی بی سویی

 ز ناله گوش پرست از جمالش آنز ناله گویم یا از جما،ل ناله کنان
عینا

 ببین که می کشدت هر طرفقرار نیست زمانی تو را برادر من
تقاضاها

دوانه تا سر میدان و گه ز سر تا پامثا،ل گویی اندر میان صد چوگان
 کجاست قامت یار و کجاستکجاست نیت شاه و کجاست نیت گوی

بانگ صل
 بگو تو ای شه دانا و گوهرز جوش شوق تو من همچو بحر غریدم

دریا گویا

225
 که حلقه حلقه نشستند و در میانبپخته است خدا بهر صوفیان حلوا

حلوا
چو درفتاد از آن دیگ در دهان حلواهزار کاسه سر رفت سوی خوان فلک

 چنین بود چو دهد شاهبه شرق و غرب فتادست غلغلی شیرین
خسروان حلوا

که پخته اند ملیک بر آسمان حلواپیاپی از سوی مطبخ رسو،ل می آید
 به سوی عرش برد چونک خوردبه آبریز برد چونک خورد حلوا تن

جان حلوا
 که تا چو کفچه دهان پر کنیبه گرد دیگ د،ل ای جان چو کفچه گرد به سر

از آن حلوا
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 کرم بود که ببخشد به تایدلی که از پی حلوا چو دیک سوخت سیاه
نان حلوا
 چه جای نان ندهد هم به صدخموش باش که گر حق نگویدش که بده

سنان حلوا

226
رخ معصفر و چشم پرآب و وااسفابرفت یار من و یادگار ماند مرا

فرات و کوثر آب حیات جان افزادو دیده باشد پرنم چو در ویست مقیم
 به گنج بی حد و کان جما،ل و حسنچرا رخم نرکند زرگری چو متصلست

و بها
 ز یوسف کش مه روی خویشچراست وااسفاگوی زانک یعقوبست

گشته جدا
رسد چو می زندش آفتاب طا،ل بقاز ناز اگر برود تا ستاره بار شوم

 کجاست زهره و یارا که گویمش کهاگر چیم ز چراگاه جان برون کردست
چرا

 گواه گفت بلی هست صدالست عشق رسید و هر آن که گفت بلی
هزار بل

 خصوص در یتیمی که هست از آنبل درست و بلدر تو را کند زیرک
دریا

کجا پرم نپرم جز که گرد بام و سرامنم کبوتر او گر براندم سر نی
که سلطنت رسد آن را که یافت ظل همامنم ز سایه او آفتاب عالمگیر

 مسیح رفت به چارم سما بهبس است دعوت دعوت بهل دعا می گو
پر دعا

227
 که صبر نیست مرا بی تو ای عزیزبه جان پاک تو ای معدن سخا و وفا

بیا
 ز آفتاب جدایی چو برفچه جای صبر که گر کوه قاف بود این صبر

گشت فنا
چو جان بنده نبودست جان سپرده تو راز دور آدم تا دور اعور دجا،ل

 وفای عشق تو دارم به جانتو خواه باور کن یا بگو که نیست چنین
پاک وفا

بود که کشف شود حا،ل بنده پیش شماملمتم مرکنید ار دراز می گویم
 کز او شرکاف کند گر رسد به سقفکه آتشیست که دیگ مرا همی جوشد

سما
 خلل نرکرد و نگشت از تفش سیهاگر چه سقف سما ز آفتاب و آتش او

سیما
 خبر ندارم من کز کجاست تاروان شدست یرکی جوی خون ز هستی من

به کجا
 برو بگو تو به دریا مجوشبه جو چه گویم کای جو مرو چه جنگ کنم

ای دریا

www.irandll.net/forum115



www.irandll.net

 که اختیار ندارد به ناله اینبه حق آن لب شیرین که می دمی در من
سرنا
 نمی شرکیبی می نا،ل پیش اوخموش باش و مزن آتش اندر این بیشه
تنها

228
فرشته را ز فلک جانب زمین کشدابیار آن که قرین را سوی قرین کشدا
براق عشق ابد را به زیر زین کشدابه هر شبی چو محمد به جانب معراج

 به خلق و خوی و صفت هایبه پیش روح نشین زان که هر نشست تو را
همنشین کشدا

 نگیرد و نرکشد ور کشد چنینشراب عشق ابد را که ساقیش روح است
کشدا

که آن تو را به سوی نور شمع دین کشدابرو بدزد ز پروانه خوی جانبازی
 که گوش تیز به چشم خدای بینرسید وحی خدایی که گوش تیز کنید

کشدا
 که آن خیا،ل و گمان جانب یقینخیا،ل دوست تو را مژده وصا،ل دهد

کشدا
 رسن تو را به فلکدر این چهی تو چو یوسف خیا،ل دوست رسن
های برترین کشدا

 نگفتمت که چنان کن که آن به اینبه روز وصل اگر عقل ماندت گوید
کشدا
 گرفتمش همه کان است کان بهبجه بجه ز جهان همچو آهوان از شیر

کین کشدا
اگر کژی به حریر و قز کژین کشدابه راستی برسد جان بر آستان وصا،ل

 به سبزه و گل و ریحان و یاسمینبرکش تو خار جفاها از آن که خارکشی
کشدا

 که آن به لطف و ثناها وبنوش لعنت و دشنام دشمنان پی دوست
آفرین کشدا

که شه کلید خزینه بر امین کشدادهان ببند و امین باش در سخن داری

229
 چو قسمتست چه جنگست مر مراشراب داد خدا مر مرا تو را سرکا

و تو را
 شناسد او همه را و سزا دهد بهشراب آن گل است و خمار حصه خار
سزا

که هست جا و مقام شرکر د،ل حلواشرکر ز بهر د،ل تو ترش نخواهد شد
 مرا چو مطرب خود کردتو را چو نوحه گری داد نوحه ای می کن
دردمم سرنا

به روی او نگرم وارهم ز رو و ریاشرکر شرکر چه بخندد به روی من دلدار

 طمع کن ای ترش ار نه محا،ل رااگر بدست ترش شرکری تو از من نیز
مفزا
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 بگریم و برکنم نوحه ای چووگر گریست به عالم گلی که تا من نیز
آن گل ها

 ز بهر شعر و از آن هم خلص دادحقم نداد غمی جز که قافیه طلبی
مرا

 که فارغست معانی ز حرفبگیر و پاره کن این شعر را چو شعر کهن
و باد و هوا

230
 که بوک دررسدش از جناب وصلز سوز شوق د،ل من همی زند علل

صل
 شهید گشته دو صد ره بهدلست همچو حسین و فراق همچو یزید

دشت کرب و بل
 اسیر در نظر خصم وشهید گشته به ظاهر حیات گشته به غیب
خسروی به خل

 رهیده از تک زندان جوع ومیان جنت و فردوس وصل دوست مقیم
رخص و غل

 چرا شرکوفه وصلش شرکفته استاگر نه بیخ درختش درون غیب ملیست
مل

 که نفس ناطق کلی بگویدتخموش باش و ز سوی ضمیر ناطق باش
افل

231
 ز دم زدن نشود سیر و ماندهسبرکتری تو از آن دم که می رسد ز صبا

کس جانا
 تو آن دمی که خدا گفتز دم زدن کی شود مانده یا کی سیر شود
یحیی الموتی

چو بسته گشت دهان تن از دم احیادهان گور شود باز و لقمه ایش کند
که تا شوم ز دم تو سوار بر دریادمم فزون ده تا خیک من شود پرباد

که یک گیاه نروید ز جمله صحرامباد روزی کاندر جهان تو درندمی
 چو بسرکلد ز لب این باد آنفروکش این دم زیرا تو را دمی دگر است

بود برجا

232
 بپرس از رخ زرد و ز خشرکیچو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها

لب ها
ز عقل و روح حرکایت کنند قالب هاچنان که آب حرکایت کند ز اختر و ماه

که آن ادب نتوان یافتن ز مرکتب هاهزار گونه ادب جان ز عشق آموزد
که بر فلک مه تابان میان کوکب هامیان صد کس عاشق چنان بدید بود

 اگر چه واقف باشد ز جملهخرد نداند و حیران شود ز مذهب عشق
مذهب ها

 کساد شد بر آن کس زل،ل مشربخضردلی که ز آب حیات عشق چشید
ها

www.irandll.net/forum117



www.irandll.net

 دمشق و غوطه و گلزارها و نیرببه باغ رنجه مشو در درون عاشق بین
ها

 عقو،ل خیره در آن چهره ها ودمشق چه که بهشتی پر از فرشته و حور
غبغب ها

نه از حلوت حلواش دمل و تب هانه از نبیذ لذیذش شرکوفه ها و خمار
 به عشق بازرهد جان ز طمع وز شاه تا به گدا در کشاکش طمعند

مطلب ها
 چه پشت باشد مر شیر را ز ثعلبچه فخر باشد مر عشق را ز مشتریان
ها

که کند شد همه دندانم از مذنب هافراز نخل جهان پخته ای نمی یابم
چو آفتاب منزه ز جمله مرکب هابه پر عشق بپر در هوا و بر گردون

 نه خوف قطع و جداییست چوننه وحشتی د،ل عشاق را چو مفردها
مرکب ها

مسببش بخریدست از مسبب هاعنایتش بگزیدست از پی جان ها
 که تا دلش برمد از قضا و از گبوکیل عشق درآمد به صدر قاضی کاب

ها
هزار شور درافرکند در مرتب هازهی جهان و زهی نظم نادر و ترتیب

 که عشق چون زر کانست وگدای عشق شمر هر چه در جهان طربیست
آن مذهب ها

کذبت حاشا لرکن ملحه و بهاسلبت قلبی یا عشق خدعه و دها
و لهت فیک و شوشت فرکرتی و نهاارید ذکرک یا عشق شاکرا لرکن

فزونترست جمالش ز جمله دب هابه صد هزار لغت گر مدیح عشق کنم

233
بروبد از د،ل ما فرکر دی و فردا راکجاست ساقی جان تا به هم زند ما را

چنو امیر بباید سپاه سودا راچنو درخت کم افتد پناه مرغان را
چو بر قنینه بخواند فسون احیا راروان شود ز ره سینه صد هزار پری

 که پر کنند ز آهوی مشککجاست شیر شرکاری و حمله های خوشش
صحرا را

ز آدمست در و نسل و بچه حوا راز مشرقست و ز خورشید نور عالم را
 که چشم های روان داده است خاراکجاست بحر حقایق کجاست ابر کرم

را
 که چشم بند کند سحرهاشکجاست کان شه ما نیست لیک آن باشد
بینا را

 میان روز و نبینی تو شمس کبریچنان ببندد چشمت که ذره را بینی
را
میان بحر و نبینی تو موج دریا راز چشم بند ویست آنک زورقی بینی

 چنانک جنبش مردم به روز اعمیتو را طپیدن زورق ز بحر غمز کند
را
همو گشاید مهر و برد غطاها رانخوانده ای ختم الله خدای مهر نهد

 دو چشم باز شود پرده آندو چشم بسته تو در خواب نقش ها بینی
تماشا را
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ریاضتی کن و بگذار نفس غوغا راعجب مدار اگر جان حجاب جانانست
همی پرند و نبینی تو شمع د،ل ها راعجبتر اینک خلیق مثا،ل پروانه

 بزار و توبه کن و ترک کنچه جرم کردی ای چشم ما که بندت کرد
خطاها را

 سزاست مشی علی الراسسزاست جسم بفرسودن این چنین جان را
آن تقاضا را

 که صد هزار حیاتست وحیخموش باش که تا وحی های حق شنوی
گویا را

234
 که لحظه لحظه برآری زز جام ساقی باقی چو خورده ای تو دل

عربده علل
 که بزم خاص نهادم صلی عیشمگر ز زهره شنیدی دل به وقت صبوح
صل

چه می گریزی آخر گریز توست بلبل درست بلیش بنوش و در می بار
 میان خلق نشستست در خلستپیاله بر کف زاهد ز خلق باکش نیست
خل
 ز دست ساقی معنی تو هم بنوشزهی پیاله که در چشم سر همی ناید

هل

235
ترش ترش بگذشت از دریچه یار چرامرا بدید و نپرسید آن نگار چرا

 که خاطرش بگرفتست اینسبب چه بود چه کردم که بد نمود ز من
غبار چرا

چرا کشید چنین تیغ ذوالفقار چراز بامداد چرا قصد خون عاشق کرد
 دمید از د،ل مسرکین هزار خارچو دیدم آن گل او را که رنگ ریخته بود
چرا

 در آن لبست همیشه گشادچو لب به خنده گشاید گشاده گردد د،ل
کار چرا

 گره گره شود از غم د،لمیان ابروی خود چون گره زند از خشم
فرکار چرا

یرکی دمش که نبینم شوم نزار چرازهی تعلق جان با گشاد و خنده او
نه روز ماند و نی عقل برقرار چراجهان سیه شود آن دم که رو بگرداند
چرا رمید ز ما لطف کردگار چرایرکی نفس که د،ل یار ما ز ما برمید

 وگر نه خوبی او گشت بیمگر که لطف خدا اوست ما غلط کردیم
کنار چرا

 پیمبران ز چه گشتند پردهبرون صورت اگر لطف محض دادی روی
دار چرا

236
در این عروسی ما باد ای خدا تنهامبارکی که بود در همه عروسی ها

مبارکی ملقات آدم و حوامبارکی شب قدر و ماه روزه و عید
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مبارکی تماشای جنه الماویمبارکی ملقات یوسف و یعقوب
نثار شادی اولد شیخ و مهتر مامبارکی دگر کان به گفت درناید

 به اختلط و وفا همچو شرکربه همدمی و خوشی همچو شیر باد و عسل
و حلوا

بر آنک گوید آمین بر آنک کرد دعامبارکی تبارک ندیم و ساقی باد

237
یوسف دیدار ما رونق بازار مایار ما دلدار ما عالم اسرار ما
مفلسانیم و تویی گنج ما دینار مابر دم امسا،ل ما عاشق آمد پار ما

خفتگانیم و تویی دولت بیدار ماکاهلنیم و تویی حج ما پیرکار ما
ما خرابیم و تویی از کرم معمار ماخستگانیم و تویی مرهم بیمار ما

 سر مرکش منرکر مشو برده ایدوش گفتم عشق را ای شه عیار ما
دستار ما
 هر چه گویی وادهد چونپس جوابم داد او کز توست این کار ما

صدا کهسار ما

 زانک که را اختیار نبود ایگفتمش خود ما کهیم این صدا گفتار ما
مختار ما

هر ستوری لغری کی کشاند بار ماگفت بشنو اول شمه ای ز اسرار ما
بلبلی مستی برکن هم ز بوتیمار ماگفتمش از ما ببر زحمت اخبار ما
 احمد و صدیق بین در د،ل چون غارهستی تو فخر ما هستی ما عار ما

ما
 خور ز دست شه خورد مرغمی ننوشد هر میی مست دردی خوار ما

خوش منقار ما
 رسته گردد زین قفص طوطی طیارچون بخسپد در لحد قالب مردار ما

ما
 بعد ما پیدا کنی در زمین آثارخود شناسد جای خود مرغ زیرکسار ما
ما

 ور به زندان با توایم گلگر به بستان بی توایم خار شد گلزار ما
بروید خار ما

 ور به جنت بی توایم نار شد انوارگر در آتش با توایم نور گردد نار ما
ما

 بس کن و دیگر مگو کاین بود گفتاراز تو شد باز سپید زاغ ما و سار ما
ما

238
در عیش را سره برگشاهله ای کیا نفسی بیا

نبود مرا سر ماجرااین فلن چه شد آن فلن چه شد
نرهد دلی ز چنین لقانهلد کسی سر زلف او
نرود کسی ز چنین سرانرکند کسی ز خوشی سفر

که شنیده ام کرم شمابهل این همه بده آن قدح
بپرد دلم به سوی سماقدحی که آن پر د،ل شود
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که فدای تو د،ل و جان ماخمش این نفس دم د،ل مزن

239
قراری ندارد د،ل و جان ماکرانی ندارد بیابان ما

کدامست از این نقش ها آن ماجهان در جهان نقش و صورت گرفت
که غلطان رود سوی میدان ماچو در ره ببینی بریده سری

کز او بشنوی سر پنهان مااز او پرس از او پرس اسرار ما
حریف زبان های مرغان ماچه بودی که یک گوش پیدا شدی
برو طوق سر سلیمان ماچه بودی که یک مرغ پران شدی
فزونست از حد و امرکان ماچه گویم چه دانم که این داستان
پریشانترست این پریشان ماچگونه زنم دم که هر دم به دم

میان هوای کهستان ماچه کبرکان و بازان ستان می پرند
که بر اوج آنست ایوان مامیان هوایی که هفتم هواست

که درهم شرکستست دستان مااز این داستان بگذر از من مپرس
جما،ل شهنشاه و سلطان ماصلح الحق و دین نماید تو را

240
چه جان و جهان از کجا تا کجاتو جان و جهانی کریما مرا

جهان خود چه باشد بر اولیاکه جان خود چه باشد بر عاشقان
که در مرغزار تو دارد چرانه بر پشت گاویست جمله زمین

یرکی گاوبارست و تو ره نمادر آن کاروانی که کل زمین
که آن نشرکند زیر هفت آسیادر انبار فضل تو بس دانه هاست

زهی چشم بند و زهی سیمیاتو در چشم نقاش و پنهان ز چشم
زهی کیمیا و زهی کبریاتو را عالمی غیر هجده هزار

بگویم بلی وام دارم تو رایرکی بیت دیگر بر این قافیه
که فقرست دریای در وفاکه نگزارد این وام را جز فقیر

فقیر از سخاوت فقیر از سخاغنی از بخیلی غنی مانده ست

241
شیر غم تو خوردست مرانرد کف تو بردست مرا
آتشرکده ها سردست مراگشتم چو خلیل اندر غم تو

کز راندن تو گردست مرادر خاک فنا ای د،ل بمران
کز گلشن جان وردست مرامی ران فرسی در گلشن جان

کاین خنده گری پرده ست مرادر شادی ما وهمی نرسد
یک رخ ز برون زردست مراصد رخ ز درون سرخ ست مرا
کز راحت تو دردست مراای احو،ل ده این هر دو جهان
بر هر سر ره مردست مرادر رهبریت ای مرد طلب

کز راحت تو دردست مراخاموش و مجو تو شهرت خود

242
خوش نازکنان بر پشت سقاخیک د،ل ما مشک تن ما

کای تشنه بیا ای تشنه بیااز چشمه جان پر کرد شرکم
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لیرکن نبود از مشک جداسقا پنهان وان مشک عیان
رقصش نبود جز رقص هواگر رقص کند آن شیر علم

تا بوی بود بر عود گوادورم ز نظر فعلم بنگر
ای چشمه جان ای چشم رضااز بوی تو جان قانع نشود

243
 به حق چشم مست تو که توییبگشا در بیا درآ که مبا عیش بی شما

چشمه وفا
 انا و الشمس و الضحی تلفسخنم بسته می شود تو یرکی زلف برگشا

الحب و الول
 امه العشق فاعرجوا دونرکم سلمانا فی العشق آیه فاقرونی علی المل

الهوی
 گفت نی همچنین مرکندیدمش مست می گذشت گفتم ای ماه تا کجا
همچنین در پیم بیا

 در پی گام تیز او چه محلدر پیش چون روان شدم برگرفت تیز تیزپا
باد و برق را

صوره فی زجاجه نور الرض و السماانا منذ رایتهم انا صرت بل انا
 کل من رام نوره استضا مثلهرکب القلب نوره فجلی القلب و اصطفی
استضا

 تو بیا بی تو پیش من که تو نامحرمی توکیف یلقاه غیره کل من غیر فنا
را

 گفت یک دم ثنا مگو که دویبه ثنا لبه کردمش گفتم ای جان جان فزا
هست در ثنا

 ز لب بسته گر سخن بگشاید گشاتو دو لب از دوی ببند بگشا دیده بقا
گشا

چو در خانه دید تنگ برکند مرد جامه هاان علینا بیانه تو میا در میان ما
 به میان روان تو صفتینی که هر شب روان تو ز تنت می شود جدا

هست ناسزا
 شب نرفتی دوان دوان بهکه گر آن ریگ نیستی نامدی باز چون صبا
لب قلزم صفا
 ماند در کیسه بدن چو زر وبازآمد و تا ویست بنده بنده ست خدا خدا
سیم ناروا

 تا تن از جان جدا شدن مشوجان بنه بر کف طلب که طلب هست کیمیا
از جان جان جدا

 رو پی شیر و شیر گیر که علیی وگر چه نی را تهی کنند نگذارند بی نوا
مرتضی

 خط حقست نقش د،لنیست بودی تو قرن ها بر تو خواندند هل اتی
خط حق را مخوان خطا

 هله دست و دهان بشو که لبشالفی ل شود و تو ز الف لم گشت ل
گفت الصل
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 چو که بی دست و د،لچو به حق مشتغل شدی فارغ از آب و گل شدی
شدی دست درزن در این ابا

244
 همه روز اندر آنچه شدی گر تو همچون من شدییی عاشق ای فتا
جنون همه شب اندر این برکا

 که دو صد نور می رسد بهز دو چشمت خیا،ل او نشدی یک دمی نهان
دو دیده از آن لقا
 که مجرد شدم ز خود کهز رفیقان گسستیی ز جهان دست شستیی

مسلم شدم تو را
 ز برونیم متصل به درونه زچو بر این خلق می تنم مثل آب و روغنم
هم جدا

 نه جنونی ز خلط و خون کهز هوس ها گذشتیی به جنون بسته گشتیی
طبیبش دهد دوا

 بجهندی ز بند خود بدرندیکه طبیبان اگر دمی بچشندی از این غمی
کتاب ها
 که شوی محو آن شرکر چوهله زین جمله درگذر بطلب معدن شرکر

لبن در زلوبیا

245
بازخوان ای حرکیم افسون رااز برای صلح مجنون را

درج کن در نبیذ افیون رااز برای علج بی خبری
تا ببینی جما،ل بی چون راچون نداری خلص بی چون شو

درده آن جام لعل چون خون راد،ل پرخون ببین تو ای ساقی
سجده آرد ز حرص هر دون رازانک عقل از برای مادونی

این دو قرص درست گردون راباده خواران به نیم جو نخرند
تا که در سر چهاست مجنون رانخوت عشق را ز مجنون پرس
صد هزاران طریق و قانون راگمرهی های عشق بردرد

از کرم بحر در مرکنون راای صبا تو برو بگو از من
روح بخش این حماء مسنون راگر چه از خشم گفته ای نرکنم

در فراقت مدارهارون راشمس تبریز موسی عهدی

246
بانگ آن بشنویم ما فرداصد دهل می زنند در د،ل ما

غم فردا و وسوسه سوداپنبه در گوش و موی در چشمست
همچو حلج و همچو اهل صفاآتش عشق زن در این پنبه

این دو ضدند و ضد نرکرد بقاآتش و پنبه را چه می داری
خوش لقا شو برای روز لقاچون ملقات عشق نزدیرکست

گر تو را ماتمست رو زین جامرگ ما شادی و ملقاتست
عیش باشد خراب زندان هاچونک زندان ماست این دنیا

چون بود مجلس جهان آراآنک زندان او چنین خوش بود
که در این جا وفا نرکرد وفاتو وفا را مجو در این زندان
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247
پس تو هم سبح اسمه العلیبانگ تسبیح بشنو از بال

مرغزاری که اخرج المرعیگل و سنبل چرد دلت چون یافت
ناف مشرکین او و مایخفییعلم الجهر نقش این آهوست

روح را سوی مرغزار هدینفس آهوان او چو رسید
چون سنقرئک فل تنسیتشنه را کی بود فراموشی

248
جان به جان جسته یک سلم تو راگوش من منتظر پیام تو را

منتظر بوی جوش جام تو رادر دلم خون شوق می جوشد
دانه حاجت نبوده دام تو راای ز شیرینی و دلویزی

مر قبای کمین غلم تو راکرده شاهان نثار تاج و کمر
که تصور کنم ختام تو راز او،ل عشق من گمان بردم
من طمع کی کنم سنام تو راسلسله ام کن به پای اشتر بند

مرگ بیند یقین فطام تو راآنک شیری ز لطف تو خوردست
که به گوشم رسان پیام تو رابه حق آن زبان کاشف غیب

بنمایم ز دور بام تو رابه حق آن سرای دولت بخش
چه زیانست لطف عام تو راگر سر از سجده تو سود کند

بر جگر بسته است نام تو راشمس تبریز این د،ل آشفته

249
گل ما بی حدست و شرکر ماد،ل بر ما شدست دلبر ما
زان د،ل ما قویست در بر ماما همیشه میان گلشرکریم

که بگردد بگرد لشرکر مازهره دارد حوادث طبعی
زانک عرشیست اصل جوهر ماما به پر می پریم سوی فلک
از صفات خوش معنبر ماساکنان فلک بخور کنند

بر زمین شاهراه کشور ماهمه نسرین و ارغوان و گلست
بی نسیم دم منور مانه بخندد نه بشرکفد عالم

از دم عشق روح پرور ماذره های هوا پذیرد روح
از زبان و د،ل سخنور ماگوش ها گشته اند محرم غیب

سایه اش کم مباد از سر ماشمس تبریز ابرسوز شدست

250
بستن در نیست نشان رضاهین که منم بر در در برگشا

تا نگشایی بود آن در خفادر د،ل هر ذره تو را درگهیست
باز کنی صد در و گویی درآفالق اصباحی و رب الفلق
راه بده در بگشا خویش رانی که منم بر در بلک توی

گفت برون آ بر من دلبراآمد کبریت بر آتشی
جمله توام صورت من چون غطاصورت من صورت تو نیست لیک

محو شود صورت من در لقاصورت و معنی تو شوم چون رسی
از خود خود روی بپوشم چراآتش گفتش که برون آمدم
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بر همه اصحاب و همه اقرباهین بستان از من تبلیغ کن
داده امت من صفت کهرباکوه اگر هست چو کاهش برکش

نه از عدم آوردم کوه حراکاه ربای من که می کشد
سوی د،ل خویش بیا مرحبادر د،ل تو جمله منم سر به سر
جوهر د،ل زاده ز دریای مادلبرم و د،ل برم ایرا که هست

سایه من کی بود از من جدانقل کنم ور نرکنم سایه را
وصلت او ظاهر وقت جللیک ز جایش ببرم تا شود
تا که جدا گردد او از عداتا که بداند که او فرع ماست
تات بگوید به زبان بقارو بر ساقی و شنو باقیش

251
از من و ما بگذر و زوتر بیاپیشتر آ پیشتر ای بوالوفا

پیشتر آ تا نه تو باشی نه ماپیشتر آ درگذر از ما و من
در عوض کبر چنین کبریاکبر و ترکبر بگذار و بگیر
شرکر بلی چیست کشیدن بلگفت الست و تو بگفتی بلی

حلقه زن درگه فقر و فناسر بلی چیست که یعنی منم
جا ز کجا حضرت بی جا کجاهم برو از جا و هم از جا مرو

تا که ز خاک تو بروید گیاپاک شو از خویش و همه خاک شو
تا که ز سوز تو فروزد ضیاور چو گیا خشک شوی خوش بسوز

باشد خاکستر تو کیمیاور شوی از سوز چو خاکستری
کو ز کف خاک بسازد تو رابنگر در غیب چه سان کیمیاست

دود سیه را بنگارد سمااز کف دریا بنگارد زمین
باد نفس را دهد این علم هالقمه نان را مدد جان کند
فقر به جان داند جود و سخاپیش چنین کار و کیا جان بده

جان بستانی خوش و بی منتهاجان پر از علت او را دهی
در خمشی به سخن جان فزابس کنم این گفتن و خامش کنم

252
خواب نباشد ز طمع برتر آنذر کند یار که امشب تو را

چونک سهر باید یار مراحفظ دماغ آن مدمغ بود
هست چراغ تن ما بی وفاهست دماغ تو چو زیت چراغ
صبح شود گشت چراغت فناگر دبه پرزیت بود سود نیست
چند چراغ ارزد آن یک صلدعوت خورشید به از زیت تو

مست کند چشم همه خلق راچشم خوشش را ابدا خواب نیست
چشم خوشش بر خلل چشم هاجمله بخسپند و تبسم کند

کو ملرکان خوش زرین قباپس لمن الملک برآید به چرخ
بهر بلدالله حافظ کجاکو امرا کو وزرا کو مهان
دیو نیابی تو به دیوان سرااهل علم چون شد و اهل قلم

چونک ببردیم یرکی دم ضیاخانه و تنشان شده تاریک و تنگ
افتد بر خاک سیه بی نواگرد که بادش برود چون شود

بازبمالند سبا،ل جفاچون بجهند از حجب خواب خویش
دانششان هیچ ندارد بقااه چه فراموش گرند این گروه
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بر د،ل پروانه ز جهل و عمازود فراموش شود سوز شمع
بازبسوزد چو د،ل ناسزابازبیاید به پر نیم سوز
بر شب و بر روز و سحر ای خدانذر تو کن حرکم تو کن حاکمی

253
آن مه تابنده فرخنده راچند نهان داری آن خنده را

شاه کند خنده تو بنده رابنده کند روی تو صد شاه را
جلوه کن آن دولت پاینده راخنده بیاموز گل سرخ را
تا برکشد چون تو گشاینده رابسته بدانست در آسمان

منتظرانند کشاننده رادیده قطار شترهای مست
حلق دو صد حلقه رباینده رازلف برافشان و در آن حلقه کش

هیچ مپا مدت آینده راروز وصالست و صنم حاضرست
میل لبست آن نی نالنده راعاشق زخمست دف سخت رو

دم ده آن نای سگالنده رابر رخ دف چند طپانچه بزن
خوش بگشا آن کف بخشنده راور به طمع ناله برآرد رباب

نیست وفا خاطر پرنده راعیب مرکن گر غز،ل ابتر بماند

254
یار ترش روی شرکرپاره راباده ده آن یار قدح باره را

غمزه غمازه خون خواره رامنگر آن سوی بدین سو گشا
نه به کفش چاره بیچاره رادست تو می مالد بیچاره وار

این خرد پیر همه کاره راخیره و سرگشته و بی کار کن
چشمه فرستی جگر خاره راای کرمت شاه هزاران کرم
می کشد او سوی تو گهواره راطفل دوروزه چو ز تو بو برد

ای بد،ل روغن کنجاره راترک کند دایه و صد شیر را
خوب کمندی د،ل آواره راخوب کلیدی در بربسته را

نور فرستی مه و استاره راکار تو این باشد ای آفتاب
ترک کن این گنگل و نظاره رامنتظرش باش و چو مه نور گیر

خانه دهد عقرب جراره رارحمت تو مهره دهد مار را
باد دهد خاطر سیاره رایاد دهد کار فراموش را
تا چه دمست آن بت سحاره راهر بت سنگین ز دمش زنده شد

ترک کن این عالم غداره راخامش کن گفت از این عالم است

255
خیز که صبح آمد و وقت دعاخیز صبوحی کن و درده صل

خیز مزن خنبک و خم برگشاکوزه پر از می کن و در کاسه ریز
جان مرا تازه کن ای جان فزادور بگردان و مرا ده نخست

در فلک انداخت ندا و صداخیز که از هر طرفی بانگ چنگ
وقت تو خوش ای قمر خوش لقاتنتن تنتن شنو و تن مزن

تا نروم بیهده از جا به جادر سرم افرکن می و پابند کن

آب درانداز چو کشتی مرازان کف دریاصفت درنثار

www.irandll.net/forum126



www.irandll.net

گشته ام ای موسی جان اژدهاپاره چوبی بدم و از کفت
حشر شدم از تک گور فناعازر وقتم به دمت ای مسیح

بیخ کشان آمدم اندر فلیا چو درختم که به امر رسو،ل
ای دهن و کف تو گنج بقاهم تو بده هم تو بگو زین سپس
سرور شاهان جهان علخسرو تبریز تویی شمس دین

256
مایه دهی مجلس و میخانه راداد دهی ساغر و پیمانه را

پیش کشی آن بت دردانه رامست کنی نرگس مخمور را
صبر و قرار این د،ل دیوانه راجز ز خداوندی تو کی رسد
نور ده این گوشه ویرانه راتیغ برآور هله ای آفتاب

شمع تویی جان چو پروانه راقاف تویی مسرکن سیمرغ را
نقل کن آن قصه و افسانه راچشمه حیوان بگشا هر طرف

این بدن کافر بیگانه رامست کن ای ساقی و در کار کش
پس چه شد آن ساغر مردانه راگر نرکند رام چنین دیو را

پست کند صد د،ل فرزانه رانیم دلی را به چه آرد که او
آن صنم و فتنه فتانه رااز پگه امروز چه خوش مجلسیست

مست کند زلف تو صد شانه رابشرکند آن چشم تو صد عهد را
رقص درآر استن حنانه رایک نفسی بام برآ ای صنم

قفل بگوید سر دندانه راشرح فتحنا و اشارات آن
ترک کنم گفت غلمانه راشاه بگوید شنود پیش من

257
آنچ تو را لعل کند مر مرالعل لبش داد کنون مر مرا

برگ منت هست به گلشن برآگلبن خندان به د،ل و جان بگفت
مژده چرا داد خدا کاشتریگر نخریدست جهان را ز غم

زود برآیید به بام سرادر بن خانه ست جهان تنگ و منگ
شرکر چو کم نیست شرکایت چراصورت اقبا،ل شرکرریز گفت

فخر من و فخر همه ماوراساغر بر دست خرامان رسید
با زره از غابر و از ماجراجام مباح آمد هین نوش کن

سجده کند عقل جنون تو راساغر او،ل چو دود بر سرت
در سخنی زاده ز تحت الثریفاش مرکن فاش تو اسرار عرش

258
رو به تو بنماید گنج بقاگر بنخسبی شبی ای مه لقا

چشم تو را باز کند توتیاگرم شوی شب تو به خورشید غیب
تا که ببینی ز سعادت عطاامشب استیزه کن و سر منه
نشنود آن کس که بخفت الصلجلوه گه جمله بتان در شبست

سوی درختی که بگفتش بیاموسی عمران نه به شب دید نور
دید درختی همه غرق ضیارفت به شب بیش ز ده ساله راه
برد براقیش به سوی سمانی که به شب احمد معراج رفت

چشم بدی تا که نبیند تو راروز پی کسب و شب از بهر عشق
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جمله شب قصه کنان با خداخلق بخفتند ولی عاشقان
هر کی کند دعوی سودای ماگفت به داوود خدای کریم

خواب کجا آید مر عشق راچون همه شب خفت بود آن دروغ
تا غم د،ل گوید با دلربازان که بود عاشق خلوت طلب

تشنه کجا خواب گران از کجاتشنه نخسپید مگر اندکی
یا لب جو یا که سبو یا سقاچونک بخسپید به خواب آب دید
خیز غنیمت شمر ای بی نواجمله شب می رسد از حق خطاب

چونک شود جان تو از تن جداور نه پس مرگ تو حسرت خوری
هیچ ندارد جز خار و گیاجفت ببردند و زمین ماند خام

مست شدم سر نشناسم ز پامن شدم از دست تو باقی بخوان
بستم لب را تو بیا برگشاشمس حق مفخر تبریزیان

259
آن گهر روشن دردانه راپیش کش آن شاه شرکرخانه را

آن مه دریاد،ل جانانه راآن شه فرخ رخ بی مثل را
مهر دهد سینه بیگانه راروح دهد مرده پوسیده را

عقل دهد کله دیوانه رادامن هر خار پر از گل کند
آنچ نباشد د،ل فرزانه رادر خرد طفل دوروزه نهد

عربده استن حنانه راطفل کی باشد تو مگر منرکری
چونک بگرداند پیمانه رامست شوی و شه مستان شوی

ور نه نرکو گویم افسانه رابیخودم و مست و پراکنده مغز
قصه شیرین غریبانه رابا همه بشنو که بباید شنود

بشرکند آن زلف دو صد شانه رابشرکند آن روی د،ل ماه را
ساحر ساحرکش فتانه راقصه آن چشم کی یارد گزارد

تا ابد او بیند پیشانه رابیند چشمش که چه خواهد شدن

یاد کن آن خواجه علیانه راراز مگو رو عجمی ساز خویش

260
گرد خدا گردد چون آسیاچرخ فلک با همه کار و کیا

گرد چنین مایده گرد ای گداگرد چنین کعبه کن ای جان طواف
چونک شدی سرخوش بی دست و پابر مثل گوی به میدانش گرد

 گر چه بر این نطع روی جااسب و رخت راست بر این شه طواف
به جا

تا که شوی حاکم و فرمانرواخاتم شاهیت در انگشت کرد
جان جهانی شود و دلرباهر که به گرد د،ل آرد طواف
گردد بر گرد سر شمع هاهمره پروانه شود دلشده
میل سوی جنس بود جنس رازانک تنش خاکی و د،ل آتشی ست

زانک بود جنس صفا با صفاگرد فلک گردد هر اختری
بر مثل آهن و آهن رباگرد فنا گردد جان فقیر

شسته نظر از حو،ل و از خطازانک وجودست فنا پیش او
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کز حدثم بازرهان ربنامست همی کرد وضو از کمیز
کژمژ و مقلوب نباید دعاگفت نخستین تو حدث را بدان
وا شدن قفل نیابی عطازانک کلیدست و چو کژ شد کلید

قامت چون سرو بتم زد صلخامش کردم همگان برجهید
بستم لب را تو بیا برگشاخسرو تبریز شهم شمس دین

261
 یا صاحبی اننیهان ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چو ما

مستهلک لو لکما
 اصفر خدی من جوی وای یوسف صد انجمن یعقوب دیدستی چو من

ابیض عینی من برکا
 تجری دموعی بالولاز چشم یعقوب صفی اشرکی دوان بین یوسفی
من مقلتی عین الول

 الصید جل او صغرصد مصر و صد شرکرستان درجست اندر یوسفان
فالرکل فی جوف الفرا

 فالوقت سیفاسباب عشرت راست شد هر چه دلم می خواست شد
قاطع ل تفترکر فیما مضی
 اذهب و ربک قاتل اناجان باز اندر عشق او چون سبط موسی را مگو

قعودها هنا
 قولوا لصحاب الحجی رفقاهرگز نبینی در جهان مظلومتر زین عاشقان
بارباب الهوی

 من فضل رب محسن عد،لگر درد و فریادی بود در عاقبت دادی بود
علی العرش استوی

 الزمه و اعلم ان ذا من غیرهگر واقفی بر شرب ما وز ساقی شیرین لقا
ل یرتجی
 ماذا تری فیما تری یا منکردیم جمله حیله ها ای حیله آموز نهی

یری ما ل یری
 فالفهم من ایحائه من کلخاموش و باقی را بجو از ناطق اکرام خو
مرکروه شفا

262
 العیش فی اکنافنا و الموتفیما تری فیما تری یا من یری و ل یری

فی ارکاننا
یا نور ضو ناظرا یا خاطرا مخاطراان تدننا طوبی لنا ان تحفنا یا ویلنا

فرکن لنا فی ذلنا برا کریما غافراندعوک ربا حاضرا من قلبنا تفاخرا
 اگر نواله ای رسد نیمی مرامن می روم توکلی در این ره و در این سرا

نیمی تو را
 کیل گهر همی رسد برخود کی رود کشتی در او که او تهی بیرون رود

مشتری و مشترا
 نور بصر همی رسد اندکترینکیل گهر همی رسد قرص قمر همی رسد

چیزها
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 جز بر قرابی ها مزن جر برخوش اندرآ در انجمن جز بر شرکر لگد مزن
بتان جان فزا

263
متع الله فوادی بحبیبی ابدابه شرکرخنده اگر می ببرد جان مرا

انما یوم اجزای اذا اسرکرهاجانم آن لحظه بخندد که ویش قبض کند
 سبحت راقصه عز حبیبی ومغز هر ذره چو از روزن او مست شود

عل
انا نقل و مدام فاشربانی و کلچونک از خوردن باده همگی باده شوم
 یوم وصل و رحیق و نعیم وهله ای روز چه روزی تو که عمر تو دراز

رضا
 نعم ما قدر ربی لفوادی وتن همچون خم ما را پی آن باده سرشت

قضا
کان فی خابیه الروح نبیذ فغلیخم سرکه دگرست و خم دوشاب دگر
 انما القهوه تغلی لشرور وچون بخسپد خم باده پی آن می جوشد

دما
 برنتابد خم نه چرخ کف ومی منم خود که نمی گنجم در خم جهان
جوش مرا

 انا زق ملت فیه شراب ومی مرده چه خوری هین تو مرا خور که میم
سقا
 فانصتوا و اعترفوا معشرا اخوانوگرت رزق نباشد من و یاران بخوریم
صفا

264
لو یشا یمشی علی عینی مشالی حبیب حبه یشوی الحشا
ای خوشا آن روز و روزی ای خوشاروز آن باشد که روزیم او بود

قد رضینا یفعل الله ما یشاآن چه باشد کو کند کان نیست خوش
انه المنان فی کشف الغشاخار او سرمایه گل ها بود
لیس لب العشق سرا قد فشاهر چه گفتی یا شنیدی پوست بود

ذو لباب فی التجلی قد نشاکی به قشر پوست ها قانع شود
عافنا من شر واش قد وشامن خمش کردم غمش خامش نرکرد

265
کم اشتهیها قم فاسقنیهاراح بفیها و الروح فیها

آواز یارست قم فاسقنیهااین راز یارست این ناز یارست
فازداد ناری قم فاسقنیهاادرکت ثاری قبلت جاری
خود تشنه تر شد قم فاسقنیهالب بوسه بر شد جفت شرکر شد

نعم التلقی قم فاسقنیهاالله واقی و السعد ساقی
من بی قرارم قم فاسقنیهاهر چند یارم گیرد کنارم

یحلف براسی قم فاسقنیهاساقی مواسی یسخوا برکاسی
زان سرو آزاد قم فاسقنیهادر گوش من باد خوش مژده ای داد

منهم تواری قم فاسقنیهاکاسا اداری عقل السرکاری
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ما در کشاکش قم فاسقنیهامی گفت من خوش وی گفت می چش

266
اذکرنی و امضه طیب زمان سلفاهیج نومی و نفی ریح علی الغور هفا

یا قمرا الفاظه اورثن قلبی شرفایا رشا الحاظه صیرن روحی هدفا
افقرنی اشرکرنی صاحب جود و علشوقنی ذوقنی ادرکنی اضحرکنی

و ان نای شیبنی ل زا،ل یوم الملتقیاذا حدا طیبنی و ان بدا غیبنی
 حتی رمی باسهم فیهن سقمی واکرم بحبی سامیا اضحی لصید رامیا

شفا
لح من المشارق بد،ل لیلتی ضحییا قمر الطوارق تاجا علی المفارق
یا ثقتی ل تهنوا و اعتجلوا مغتنمالح مفاز حسن یفتح عنها الوسن

اغضبه فاستترا عاد الی ما ل یرییا نظری صل لما غمضت عنه النظرا
منتقل مغتربا مثل شهاب فی السماکن دنفا مقتربا ممتثل مضطربا

 قلبی عشیق للسرییا من یری و ل یری زا،ل عن العین الرکری
فانتهضوا لماورا

267
البدر غدا ساقی و الرکاس ثریاناقد اشرقت الدنیا من نور حمیانا
و المشجر ندمانی و الورد محیاناالصبوه ایمانی و الخلوه بستانی

من کان له عقل ایاه و ایانامن کان له عشق فالمجلس مثواه
تهدیه الی عین یسترجع ریانامن ضاق به دار او اعطشه نار
فلیات علی شوق فی خدمه مولنامن لیس له عین یستبصر عن غیب

هل ابصر فی الدنیا انسانک انسانایا دهر سوی صدر شمس الحق تبریز
 اعرضت عن الصوره کی تدرکطوبی لک یا مهدی قد ذبت من الجهد
معنانا

فلیشرب و لیسرکر من قهوه مولنامن کان له هم یفنیه و یردیه

268
تفسرها سرا و ترکنی به جهرافدیتک یا ذا الوحی آیاته تتری
فدیتک ما ادریک بالمر ما ادریو انشرت امواتا و احییتهم بها

و ما طعموا ثما و ل شربوا خمرافعادوا سرکاری فی صفاتک کلهم
فسبحان من ارسی و سبحان من اسریولرکن بریق القرب افنی عقولهم

بالسنه السرار شرکرا له شرکراسلم علی قوم تنادی قلوبهم
 و فی الدلو حسنا یوسف قا،ل یافطوبی لمن ادلی من الجد دلوه

بشری
حقائق اسرار یحیط بها خبرایطالع فی شعشاع و جنه یوسف

کما اندک ذاک الطور و استهدم الصخراتجلی علیه الغیب و اندک عقله
و نورا عظیما لم یذر دونه سترافظل غریق العشق روحا مجسما

269
و من لحظرکم نجلی الفواد من الجلتعالوا بنا نصفوا نخلی التدلل

تدور بنا الرکاسات تتلو علی الولنعود الی صفو الرحیق بمجلس
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فنخلوا بها یوما و یوما علی الملرحیقا رقیقا صافیا متللا
تحن الیها الوحش من جانب الفلشرابا اذا ما ینشر الریح طیبها

بمفتاح لقیاکم لیرخص ما غلخوابی الحمیرا افتحوها لعشره
فیسرکر من یهوی و یفنی من قلیتابع سرکر الراح سرکر لقائرکم

لقد ذبت بالشواق و الحب و الولانا شدکم بالله تعفون اننی
امانا من الفات و الموت و البللمول تری فی حسنه و جماله

کل الله تبریزا باحسن ما کلسقی الله ارضا شمس دین یدوسها

270
ما احسنه رب تبارک و تعالیافدی قمرا لح علینا و تلل

و الیوم نای عنی عزا و جللقد حل بروحی فتضاعفت حیاه
ان ابدلنی الصبوه طیفا و خیالادعوه سرارا و انادیه جهارا

کی تخترق الجب و یروین وصاللو قطعنی دهری ل زلت انادی
حاشاه ملل بی حاشای مللل مل من العشق و لو مر قرون

هل مل اذا ما سرکن الحوت زللالعاشق حوت و هوی العشق کنجر

271
باقداح تخامرنا و تتریتعالوا کلنا ذا الیوم سرکری

فشرکرا ثم شرکرا ثم شرکراسقانا ربنا کاسا دهاقا
تجلی فیه ما ترجون جهراتعالوا ان هذا یوم عید

فما ابقین فی التضییق صدراطوارق زرننا و اللیل ساجی
نثرن جواهرا جما و وفراز کف هر یرکی دریای بخشش

272
صدنا عنرکم ظباء حسدونا فابیناحداء الحادی صباحا بهواکم فاتینا

فتعاشقنا بغنج فسبونا و سبیناو تلقینا ملحا فی فناکم خفرات
 ان یخافوا عن هواکم فسمعنا وعذ،ل العاذ،ل یوما عن هواکم ناصحیا

عصینا
فاستترنا کنجوم بضیاکم و اهتدیناو رایناکم بدورا فی سماوات المعالی
 فاصطفینا حو،ل بدر فی صلوهبدرنا مثل خطیب امنا فی یوم عید

اقتدینا
فاذا کاسات راح کدماء بیدینافدهشنا من جما،ل یوسف ثم افقنا

فبل راس فخرنا و بل رجل سرینافبل فم شربنا و بل روح سرکرنا
و بل شدق ضحرکنا و بل عین برکینافبل انف شممنا و بل عقل فهمنا
و سقی الله مرکانا بحبیب التقینانور الله زمانا حازنا الوصل امانا

فی قعود و قیام فظهرنا و اختفیناو شربنا من مدام سرکر ذات قوام
فاذا نحن سرکاری فطفقنا و اجتبینافهززنا غصن مجد فنثرنا تمر وجد

273
 یا حبیب الروح این الملتقیطا،ل ما بتنا بلکم یا کرامی و شتنا

اوحشتنا
مرحبا بدر الدجی من لیله ادهشتناحبذا شمس العلی من ساعه نورتنا
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ما لنا مول سواکم طا،ل ما فتشتنالیس نبغی غیرکم قد طا،ل ما جربتنا
 یا خیا،ل الوصل روحی عند مایا نسیم الصبح انی عند ما بشرتنی

جمشتنا
 کم تری فی وجهنا آثار مایا فراق الشیخ شمس الدین من تبریزنا
حرشتنا

274
 و ادهشوا من خمرنا و استسمعواایه یا اهل الفرادیس اقروا منشورنا

ناقورنا
لو رات فی جنح لیل او نهار حورناحورکم تصفر عشقا تنحنی من ناره

فی قیان خادمات و استقروا دورناجاء بدر کامل قد کدر الشمس الضحی
 طیبوا ما حولنا و استشرقواالف بدر حو،ل بدری سجدا خروا له

دیجورنا
 استجابوا بغینا و استرکثرواقد سرکرنا من حواشی بدرهم اکرم بهم
میسورنا

275
 انعطش روحی فقلت ویح روحیابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها

مالها
 طار فی جو الهوی وذاق من شعشاع خمر العشق روحی جرعه

استقلعت اثقالها
لو تلقاه ضریر تائه احوالهاصار روحی فی هواه غارقا حتی دری

 ان روحی فی الهوی من لفی الهوی من لیس فی الرکونین بدر مثله
تری امثالها
 رامت الموا،ل کی تنثر لهلم تمل روحی الی ما،ل الی ان اعشقت
اموالها

 فی بحار العز و القبا،ل یومالم تز،ل سفن الهوی تجری بها مذ اصبحت
یالها

 حین عدت فضلها و استرکثرتعین روحی قد اصابتها فاردتها بها
اعمالها

اعتنوا فی امرها ان خففوا حمالهاافلحت من بعد هلک ان اعوان الهوی
کل مدح قالها فیه ازدرت اقوالهاآه روحی من هوی صدر کبیر فائق

 حین تتلو فی کتاب الغیب منییاس النفس اللقاء من وصا،ل فائت
افعالها
ناولتها شربه صفی لها احوالهاحبذا احسان مولی عاد روحا اذ نفث

 ثم ل تبصر مضی اذ تفرکران روحی تقشع اللقیات فی الماضی مدا
استقبالها

ان روحی اثقلت من دره قد شالهااختفی العشق الثقیل فی ضمیری دره
اوقعتها فی ردی لم تغنها احجالهامثله ان اثقل الیوم المخاض حره
ان روحی ربوه و استنزلت اطللهاغیر ان سیدا جادت لها الطافه
شمس دین مالک اوفت لها آمالهاسیدا مولی عزیزا کامل فی امره
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 من زمان اکرمته ما راتصادف المولی بروحی و هی فی ذاک الردی
اذللها

 اکتست روحی صباحا انزعتجاء من تبریز سربا،ل نسیج بالهوی
سربالها

ثم غارت بعد حین من مقا،ل نالهاقالت الروح افتخارا اصطفانا فضله

276
 انت شمس الحق تخفی بینیا خفی الحسن بین الناس یا نور الدجی

شعشاع الضحی
 غیره منه علی ذاک الرکما،لکاد رب العرش یخفی حسنه من نفسه

المنتهی
ان فی موتی هناک دوله ل ترتجیلیتنی یوما اخر میتا فی فیه

فی عیون فضله الوافی زل،ل للظمافی غبار نعله کحل یجلی عن عمی
 مشرکل صعب مخوف فیه اهراقغیر ان السیر و النقلن فی ذاک الهوی
الدما

ل ابالی من ضل،ل فیه لی هذا الهدینوره یهدی الی قصر رفیع آمن
ما علیک من ضریر سرمدی ل یریابشری یا عین من اشراق نور شامل
 ساعه اضحی لنور ساعه ابغیاصبحت تبریز عندی قبله او مشرقا

الصل
طا،ل ما بتنا مریضا نبتغی هذا الشفاایها الساقی ادر کاس البقا من حبه

بعد ما صرنا شبابا من رحیق دائمال نبالی من لیا،ل شیبتنا برهه
اشربوا اخواننا من کاسه طوبی لناایها الصاحون فی ایامه تعسا لرکم

 سوف یهدی الناس منحصحص الحق الحقیق المستضی من فضله
ظلماتهم نحو الفضا

 منرکر مسترکبر حیران فی وادییا لها من سو حظ معرض عن فضله
الردی

 طالب للماء فی وسواس یوممعرض عن عین هد،ل مستدیم للبقا
للرکری

ارض تبریز فداک روحنا نعم الثریعین بحر فجرت من ارض تبریز لها

277
سرکن العشق لدینا فسرکنا و ثویناسبق الجد الینا نز،ل الحب علینا

خطر العشق سلمه ففتنا و فنینازمن الصحو ندامه زمن السرکر کرامه
و من الغیب اتانا فدعانا و اتینافسقانا و سبانا و کلنا و رعانا

و شرابا و رحیقا فسقانا و سقینافوجدناه رفیقا و مناصا و طریقا
و من الخلف تعالی فوفانا و وفیناصدق العشق مقال کرم الغیب توالی
مهد السرکر اساسا و علی ذاک بنیناملء الطارق کاسا طرد الرکاس نعاسا

سرجا فی ظلمات فدهشنا و هوینافراینا خفرات و مغان حسنات
و من السرکر عبرنا کفت العبره زینافالهین نظرنا فشرکرنا و سرکرنا

و حرکینا لمشاه و شهدنا و الینافرحعنا بیسار و ربی ذات قرار

278
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انا ل اعشق ال بملح عشقوناانا ل اقسم ال برجا،ل صدقونا
لهم الفضل علینا لم مما سبقونافصبوا ثم صبینا فاتوا ثم اتینا

و سرقنا سرقات فاذا هم سرقوناففتحنا حدقات و غنمنا صدقات
فسقی الله و سقیا لعیون رمقونافظفرنا بقلوب و علمنا بغیوب

ففررنا و نفرنا فاذا هم لحقونالحق الفضل و ال لهترکنا و هلرکنا
رمق العین لزاما خلقونا خلقوناانا لولی احاذر سخط الله لقلت

و سقونا برکووس رزقونا رزقونافتعرض لشموس مرکنت تحت نفوس

279
امسینا عطشانا اصبحنا ریانامولنا مولنا اغنانا اغنانا

اوطانا اوطانا من اجلک اوطانال تاسی ل تنسی ل تخشی طغیانا
یا بارق یا طارق عانقنا عریاناشرفنا آنسنا ان کنت سرکرانا

فلیعبد فلیعبد فرقانا فرقانامن کان ارضیا ما جاء مرضیا
نرویهم معنانا الوانا الوانامن کان علویا قد جاء حلویا
یا محسن یا محسن احسانا احساناو الباقی و الباقی بینه یا ساقی

280
یا مجیر البدر فی کبد السمایا منیر الخد یا روح البقا

انت کشاف الغطا بحر العطاانت روح الله فی اوصافه
ثم تحییهم بغمزات الرضاتقتل العشاق عدل کامل
مالک الملک فی رق الهویصائد البطا،ل من عین الظبا
عالم الحس انرکروا عیسی اذاقوم عیسی لو راو احیائه
لم یواس الخضر یوما کاملاین موسی لو رای تبیانه
اذنای من جنه لما برکالیت ابونا آدم یدری به

یا شفیعا قل لنا این الرداهجره نار هوینا قعره
یطفی النیران نار من رآیخده نار یطفی نارنا

281
امل زجاجنا بحمیا فقد خلیا ساقی المدامه حی علی الصل

یا کامل الملحه و اللطف و العلجسمی زجاجتی و محیاک قهوتی
ال و فی الصدود تلشی من البلما فاز عاشق بمحیاک ساعه

حاشاک بل لقاوک امن من البلالموت فی لقائک یا بدر طیب
فیها حمائم یتلقین ما تللما تل هواک صفاتا لمهجتی
حتی جل فوادی من احسن الجلاسقیتنی المدامه من طرفک البهی

282
قد خاب من یرکون من العشق خالیایا من لواء عشقک ل زا،ل عالیا

احیاکم جللی جل جللیانادی نسیم عشقک فی انفس الوری
قد خاب من یظلل من الحب سالیاالحب و الغرام اصو،ل حیاترکم

طوبی لمن یصیر لمعناه تالیافی وجنه المحب سطور رقیمه
بالله تستمع لمقالی و حالیایا عابسا تفرق فی الهم حاله

من ذله النفوس سریعا معالیایا من اذ،ل عقلک نفس الهوی تعی
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اسرکت کفی ال له معینا وکالیایا مهمل معیشته فی محبه

283
جاء الحبیب مبتسما وسط دارناجاء الربیع مفتخرا فی جوارنا
عند الحبیب مبتشرا فی عقارناطیبوا و اکرموا و تعالوا التشربوا

فلیلزم الجواری وسط بحارنامن رام مغنما و تصدی جواهرا

284
و هل اتیک حدیث جل العقو،ل جلاخی رایت جمال سبا القلوب سبا

ال انتبه و تیقظ فقد اتاک اتیالست من یتمنی الخلود فی طرب
سعاده و مرام و عزه و سنایقر عینک بدر و فی جبینته

کانها ملت کاسنا و اسقاناو سرکره لفوادی من شمائله
تللت لسناه بمهجتی و صفاعجائب ظهرت بین صفو غرته

285
و نلت خیر ریاض فنعم ما سرکنااتاک عید وصا،ل فل تذق حزنا

و محنه فتنتنا و خاب من فتناو زا،ل عنک فراق امر من صبر
فقر عینک منه و نعم ذاک جنافهز غصن سعود و کل جنا شجر

و نا،ل قلبک منهم شقاوه و عنافطب تجوت من اصحاب قریه ظلمت

286
ل زا،ل سعدا بالسعود مویدایا من بنا قصر الرکما،ل مشیدا

فغدا دماء العاشقین مبدداهز القلوب و ردها بصدوده
تظنون ان العشق یترکرکم سدایا ساکنین محا،ل العشق فی قلق
و لم یبق للعشاق حیل و ل یدال و الذی حاز الملحه و البها
و تبریز منه کالفرادیس قد غداو ذلک شمس الدین مول و سیدا

287
احیی الفواد عشیه بورودهاورد البشیر مبشرا ببشاره
فرکان شمسا اشرقت بخدودهافرکان ارضا نورت بربیعها

انظر الی نار الهوی و وقودهایا طاعنی فی صبوتی و تهترکی

288
یا مالرکینا ل تظلمونایا کالمینا یا حاکمینا
سیف الدلئل ل تظلمونایا ذا الفضائل زهر الشمائل

مر الفراق ل تظلمونایا نعم ساقی حلو التلقی
بین المشارق ل تظلمونافی القلب بارق مثل الطوارق
ل بالعناد ل تظلمونانادی المنادی فی کل وادی
یا ذا الفتوح ل تظلموناافدیک روحی عند الصبوح

فی الحب عادی ل تظلموناهذا فوادی فی العشق بادی
عند الرکرام ل تظلمونااسمع کلمی نومی جرامی
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هذا کفانی ل تظلموناعشقی حصانی نحو المعانی
نومی محا،ل ل تظلموناالعشق حا،ل ملک و ما،ل

289
یا ساقی الروح اسرکرنا بصهبایا مخجل البدر اشرقنا بلل

حتی تنادم فی اخذ و اعطال تبخلن و اوفر راحنا مددا
بالسرکر یذهل عن وصف و اسمادعنا ینافس فی الصهباء من سرکر
راحا یطهر عن شح و شحناخوابی الغیب قد املتها مددا

290
 زنهار مخور با ما زنهاربی یار مهل ما را بی یار مخسب امشب

مخسب امشب
 این بار ببین چونیم این بارامشب ز خود افزونیم در عشق دگرگونیم

مخسب امشب
 ما را همه شب تنها مگذار مخسبای طوق هوای تو اندر همه گردن ها

امشب
 ما را تو به دست غم مسپارصیدیم به شصت غم شوریده و مست غم

مخسب امشب
 این ماه پرستان را مازارای سرو گلستان را وی ماه شبستان را

مخسب امشب

291
 وز بهر خدا زین جا اندرگذریای خواب به جان تو زحمت ببری امشب
امشب

 ای خواب در این مجلس تاهر جا که بپری تو ویران شود آن مجلس
درنپری امشب

 ای چشم ز بی خوابی تا غم نخوریامشب به جما،ل او پرورده شود دیده
امشب
 تا از د،ل بیداران صد تحفه بریو اللیل اذا یغشی ای خواب برو حاشا
امشب
 گر دوش نمی خفتی امشبگر خلق همه خفتند ای د،ل تو بحمدالله

بتری امشب
 کای مونس مشتاقان صاحب نظریبا ماه که همخویم تا روز سخن گویم

امشب
 وز ناوک استاره ای مه سپریشد ماه گواه من استاره سپاه من

امشب

292
 جان مست شد و قالب ایزان شاهد شرکرلب زان ساقی خوش مذهب

دوست مخسب امشب
 تا بشنود احوالم ای دوست مخسبزان نور همه عالم هر شیوه همی نالم

امشب
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 زین عیش همی مانی ای دوستگاهی به پریشانی گاهی به پشیمانی
مخسب امشب
 از ما چه خبر داری اییک روز تو گر خواری یک روز تو مرداری

دوست مخسب امشب
 قم قد ضحک الورد ایبیرون شو از این هر دو بیگانه شو ای مردو

دوست مخسب امشب
 شمس الحق تبریزم ای دوستاز هجر تو پرهیزم در عشق تو برخیزم

مخسب امشب

293
 ای جان و د،ل مهمان زنهارمهمان توام ای جان زنهار مخسب امشب

مخسب امشب
 ای شاه همه خوبان زنهارروی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد

مخسب امشب
 بردی د،ل و جان بستان زنهارای سرو دو صد بستان آرام د،ل مستان

مخسب امشب
 آنی تو و صد چندان زنهارای باغ خوش خندان بی تو دو جهان زندان
مخسب امشب

294
بهارا بازگرد و وارسان آببریده شد از این جوی جهان آب
ندیدست و نبیند آن چنان آباز آن آبی که چشمه خضر و الیاس

بجوشد هر دمی از عین جان آبزهی سرچشمه ای کز فر جوشش
ولی هرگز نرست ای جان ز نان آبچو باشد آب ها نان ها برویند

مریز از روی فقر ای میهمان آببرای لقمه ای نان چون گدایان
ز حرص نیم لقمه شد نهان آبسراسر جمله عالم نیم لقمه ست

برون ست از زمین و آسمان آبزمین و آسمان دلو و سبویند
که تا بینی روان از لمرکان آبتو هم بیرون رو از چرخ و زمین زود
بیاشامد ز بحر بی کران آبرهد ماهی جان تو از این حوض
در او جاوید ماهی جاودان آبدر آن بحری که خضرانند ماهی

از آن بام ست اندر ناودان آباز آن دیدار آمد نور دیده
از آن دولب یابد گلستان آباز آن باغ ست این گل های رخسار

نه ز اسباب ست و زین ابواب آن آباز آن نخل ست خرماهای مریم
کز این جا سوی تو آید روان آبروان و جانت آنگه شاد گردد
که هست این ماهیان را پاسبان آبمزن چوبک دگر چون پاسبانان

295
مگو شب گشت و بی گه گشت بشتابال ای روی تو صد ماه و مهتاب
به هر مسجد ز خورشیدست محرابمرا در سایه ات ای کعبه جان

برون در بود خورشید بوابغلط گفتم که اندر مسجد ما
ننوشیم آب ما زین سبز دولباز این هفت آسیا ما نان نجوییم
چه باشد تار و پود لف اسبابمسبب اوست اسباب جهان را
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برون مان می کشد عشقش به قلبز مستی در هزاران چه فتادیم
زهی چشم و چراغ جان اصحابچه رونق دارد از مجلس جان
بجوشد خون ما زین شاخ عناببخندد باغ د،ل زان سرو مقبل
توی مفتاح و حق مفتاح ابوابفتوح اندر فتوح اندر فتوحی

زمین و آسمان لرزان چو سیمابز نفط انداز عشق آتشینت
خلق گردد برانندش به مضراببر مستانش آید می به دعوی

که آن خوبی نمی گنجد در القابخمش کن ختم کن ای د،ل چو دیدی

296
که تو روحی و ما بیمار امشبمخسب ای یار مهمان دار امشب

که تا پیدا شود اسرار امشببرون کن خواب را از چشم اسرار
بگرد گنبد دوار امشباگر تو مشترییی گرد مه گرد

چو جان جعفری طیار امشبشرکار نسر طایر را به گردون
ز هجر ازرق زنگار امشبتو را حق داد صیقل تا زدایی

و من بر خالقم بر کار امشببحمدالله که خلقان جمله خفتند
که حق بیدار و ما بیدار امشبزهی کر و فر و اقبا،ل بیدار

ز چشم خود شوم بیزار امشباگر چشمم بخسبد تا سحرگه
به راه کهرکشان بازار امشباگر بازار خالی شد تو بنگر

که درتابید در دیدار امشبشب ما روز آن استارگان ست
عطارد برنهد دستار امشباسد بر ثور برتازد به جمله
بریزد مشتری دینار امشبزحل پنهان برکارد تخم فتنه

منم گویای بی گفتار امشبخمش کردم زبان بستم ولیرکن

297
بگریسته آسمان همه شبای در غم تو به سوز و یارب

آن جذبه خاک باشد اغلبگر چرخ بگرید و بخندد
شد خاک ز اشک او مطیباز بس که بریخت اشک بر خاک

صد باغ به خنده مذهباز گریه آسمان درآمد
او را و مرا یرکی ست مذهبمن بودم و چرخ دوش گریان

گل ها و بنفشه مرطباز گریه آسمان چه روید
صد مهر درون آن شرکرلبوز گریه عاشقان چه روید

تا بفشارد نگار غبغبآن چشم به گریه می فشارد
از بهر من و تو شد مرکباین گریه ابر و خنده خاک
از بهر نتیجه شد مرتبوین گریه ما و خنده ما

اندر طلب جهان و مطلبخاموش کن و نظاره می کن

298
 از درون سو کاه تابآه از این زشتان که مه رو می نمایند از نقاب

و از برون سو ماهتاب
 دام دزدان در ضمیر و رمزچنگ دجا،ل از درون و رنگ ابدا،ل از برون

شاهان در خطاب
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 تا نمانی ز آب و گل مانند خرعاشق چادر مباش و خر مران در آب و گل
اندر خلب

 سگ نه ای شیری چهچون به سگ نان افرکنی سگ بو کند آنگه خورد
باشد بهر نان چندین شتاب

 جان کجا رنگ از کجا جان رادر هر آن مردار بینی رنگرکی گویی که جان
بجو جان را بیاب

 چون جواب آید فنا گرددتو سوا،ل و حاجتی دلبر جواب هر سوا،ل
سوا،ل اندر جواب

 وز شرابش نیستاز خطابش هست گشتی چون شراب از سعی آب
گشتی همچو آب اندر شراب

 تو ز خجلت سر فرکنده چوناو ز نازش سر کشیده همچو آتش در فروغ
خطا پیش صواب

 عد،ل سلطان بهار آمد برایگر خزان غارتی مر باغ را بی برگ کرد
فتح باب

 شرح آن خط ها بجو از عندهبرگ ها چون نامه ها بر وی نبشته خط سبز
ام الرکتاب

299
 چونک دریا دست ندهد پای نه دریا وصا،ل یار باید یا حریفان را شراب

جوی آب
 در لطافت همچو آب و در سخاوتآن حریفان چو جان و باقیان جاودان

چون سحاب
 زندگی هر عمارت گنج های هرهمرهان آب حیوان خضریان آسمان

خراب
 هر دو غمازند لیرکن نی ز کین بل زآب یار نور آمد این لطیف و آن ظریف

احتساب
 نور بر دیوار هم آغازآب اندر طشت و یا جو چون ز کف جنبان شود

گیرد اضطراب
 خود تو بنگر من خموشم وعرق جنسیت برادر جون قیامت می کند

هوا علم بالصواب

300
 وان حدیث چو شرکر کز توکو همه لطف که در روی تو دیدم همه شب
شنیدم همه شب
 گرد شمع رخ خوب تو پریدمگر چه از شمع تو می سوخت چو پروانه دلم

همه شب
 من چو مه چادر شب میشب به پیش رخ چون ماه تو چادر می بست
بدریدم همه شب

 من چو طفلن سر انگشتجان ز ذوق تو چو گربه لب خود می لیسد
گزیدم همه شب

 کز تو ای کان عسل شهدسینه چون خانه زنبور پر از مشغله بود
کشیدم همه شب
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 چون د،ل مرغ در آن دام طپیدمدام شب آمد جان های خلیق بربود
همه شب

 اندر آن دام مر او را طلبیدمآنک جان ها چو کبوتر همه در حرکم ویند
همه شب

301
 که براق بر در آمد فاذاهله صدر و بدر عالم منشین مخسب امشب

فرغت فانصب
 تو برآ بر آسمان هاچو طریق بسته بودست و طمع گسسته بودست

بگشا طریق و مذهب
 چو امیر خاص اقرا به دعا گشایدنفسی فلک نیاید دو هزار در گشاید

آن لب
 چو بگوید او چه خواهی توسوی بحر رو چو ماهی که بیافت در شاهی
بگو الیک ارغب
 چو به قلب تو رسیدم چهچو صریر تو شنیدم چو قلم به سر دویدم

کنم صداع قالب
 که شدست از سلمت د،ل وز سلم خوش سلمان برکشم ز کبر دامان

جان ما مطیب
 عجب ست اگر بماند به جهان دلیز کف چنین شرابی ز دم چنین خطابی

مودب
 به مشاغل اناالحق شده فانیز غنای حق برسته ز نیاز خود برسته
ملهب

 که نماند روح صافی چو شدبرکش آب را از این گل که تو جان آفتابی
او به گل مرکب

 که به قرب کل گردد همه جزوهاصلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت
مقرب

 سوی جان مزلزلست ودو جهان ز نفخ صورت چو قیامتست پیشم
سوی جسمیان مرتب
 که هنر ز پای یابید و زبه سخن مرکوش کاین فر ز دلست نی ز گفتن

دم دید ثعلب

302
سر ز پایت برندارم روز و شبدر هوایت بی قرارم روز و شب

 روز و شب را کی گذارم روز وروز و شب را همچو خود مجنون کنم
شب

 جان و د،ل را می سپارم روز وجان و د،ل از عاشقان می خواستند
شب

یک زمانی سر نخارم روز و شبتا نیابم آن چه در مغز منست
گاه چنگم گاه تارم روز و شبتا که عشقت مطربی آغاز کرد

تا به گردون زیر و زارم روز و شبمی زنی تو زخمه و بر می رود
زان خمیر اندر خمارم روز و شبساقیی کردی بشر را چل صبوح
در میان این قطارم روز و شبای مهار عاشقان در دست تو
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همچو اشتر زیر بارم روز و شبمی کشم مستانه بارت بی خبر
تا قیامت روزه دارم روز و شبتا بنگشایی به قندت روزه ام

عید باشد روزگارم روز و شبچون ز خوان فضل روزه بشرکنم
انتظارم انتظارم روز و شبجان روز و جان شب ای جان تو

با مه تو عیدوارم روز و شبتا به سالی نیستم موقوف عید
 روز و شب را می شمارم روز وزان شبی که وعده کردی روز بعد

شب
ز ابر دیده اشرکبارم روز و شببس که کشت مهر جانم تشنه است

303
عود را درسوز و بربط را برکوبمجلس خوش کن از آن دو پاره چوب

وان دگر در نفی و در سوزست خوباین ننالد تا نرکوبی بر رگش
خیز ای فراش فرش جان بروبمجلسی پرگرد بر خاشاک فرکر
تا نرکوبی نفع ندهد این حبوبتا نسوزی بوی ندهد آن بخور
کو در آتش خانه دارد بی لغوبنیر اعظم بدان شد آفتاب

کو نیاساید ز سیران و رکوبماه از آن پیک و محاسب می شود
تا رسدشان بوی علم الغیوبعود خلقانند این پیغامبران

تا که معدن گردی ای کان عیوبگر به بو قانع نه ای تو هم بسوز
چون بسوزد د،ل رسد وحی القلوبچون بسوزی پر شود چرخ از بخور
گر چه جان گلستان آمد جنوبحد ندارد این سخن کوتاه کن
حرقن ذا حرکن ذا للرکروبصاحب العودین ل تهملهما

من یذق من راح روح ل یتوبمن یلج بین السرکاری ل یفق
من خمار دونه شق الجیوباغتنم بالراح عجل و استعد
جاذب العشاق جبار طلوباین تنجو ان سلطان الهوی

304
ز اشک چشم و از جگرهای کبابهیچ می دانی چه می گوید رباب

چون ننالم در فراق و در عذابپوستی ام دور مانده من ز گوشت
زین من بشرکست و بدرید آن رکابچوب هم گوید بدم من شاخ سبز

بشنوید از ما الی الله المابما غریبان فراقیم ای شهان
هم بدو وا می رویم از انقلبهم ز حق رستیم او،ل در جهان

یا چو رعدی وقت سیران سحاببانگ ما همچون جرس در کاروان
که شوی خسته به گاه اجتذابای مسافر د،ل منه بر منزلی

تو ز نطفه تا به هنگام شبابزانک از بسیار منز،ل رفته ای
هم دهی آسان و هم یابی ثوابسهل گیرش تا به سهلی وارهی

او،ل او و آخر او او را بیابسخت او را گیر کو سختت گرفت
در د،ل عشاق دارد اضطرابخوش کمانچه می کشد کان تیر او

همزبان اوست این بانگ صوابترک و رومی و عرب گر عاشق است
که بیا اندر پیم تا جوی آبباد می نالد همی خواند تو را

تا رهانم تشنگان را زین سرابآب بودم باد گشتم آمدم
آب گردد چون بیندازد نقابنطق آن بادست کآبی بوده است

کز جهت بگریز و رو از ما متاباز برون شش جهت این بانگ خاست
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کی کند پروانه ز آتش اجتنابعاشقا کمتر ز پروانه نه ای
کی گذارم شهر و کی گیرم خرابشاه در شهرست بهر جغد من

بر سرش چندان بزن کآید لبابگر خری دیوانه شد نک کیر گاو
کافران را گفت حق ضرب الرقابگر دلش جویم خسیش افزون شود

305
 گفتم ستارگان را مه با منستآواز داد اختر بس روشنست امشب

امشب
 گل چیدنست امشب می خوردنستبررو به بام بال از بهر الصل را

امشب
 دستش به مهر ما را در گردنستتا روز دلبر ما اندر برست چون د،ل

امشب
 تا روز چنگیان را تنتن تنستتا روز زنگیان را با روم دار و گیرست
امشب

 تا روز گل به خلوت باتا روز ساغر می در گردش است و بخشش
سوسنست امشب

 شادی آنک ماهت برامشب شراب وصلت بر خاص و عام ریزم
روزنست امشب

 کآهن رباست دلبر د،ل آهنستداوودوار ما را آهن چو موم گردد
امشب
 کان زار ترس دیده در مامنستبگشای دست د،ل را تا پای عشق کوبد
امشب

 کاین زر گازدیده دربر روی چون زر من ای بخت بوسه می ده
معدنست امشب

 پالن خر بر او نه کوآن کو به مرکر و دانش می بست راه ما را
کودنست امشب

 وان نیزه درازش چونشمشیر آبدارش پوسیده است و چوبین
سوزنست امشب

 برگستوان و خودش چون روغنستخرگاه عنرکبوتست آن قلعه حصینش
امشب

 با او چه بحث داری کوخاموش کن که طامع الرکن بود همیشه
الرکنست امشب

306
 بنشین میان مستان اینک مهرغبت به عاشقان کن ای جان صدر غایب
و کواکب

 گشتست پیش حسنت مستغرقآن روز پرعجایب وان محشر قیامت
عجایب
 طیبتر از تو کی بود ای معدنچون طیبات خواندی بر طیبین فشاندی

اطایب
 این شرکر از کی گویم از شاهجان را ز تست هر دم سلطانیی مسلم

یا ز صاحب
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 سر کرده در گریبان چون صوفیاندر جیب خاک کردی ارواح پاک جیبان
مراقب
 عشق تو صبح صادق اندیشهعشق تو چون درآمد اندیشه مرد پیشش

صبح کاذب
 چون وصل گوش داری زانای عقل باش حیران نی وصل جو نه هجران

کس که نیست غایب
 ای قبله حوایججان چیست فقر و حاجت جان بخش کیست جز تو

معشوقه مطالب
طالع شد آفتابت از جانب مغاربنک نقد شد قیامت اینک یرکی علمت

 زان جذبه های جانی ای جذبه تودرکش رمیدگان را محنت رسیدگان را
غالب

 دام طلب دریده مطلوب گشتهتا بیند این دو دیده صبح خدا دمیده
طالب

نقش و حسد چه باشد آیینه معایبعشق و طلب چه باشد آیینه تجلی
 نگذشت بر دهان ها یا دست هیچکو بلبل چمن ها تا گفتمی سخن ها

کاتب
 نه از ماضی و نه حالینه از نقش های صورت نه از صاف و نه از کدورت

نه از زهد نه از مراتب
 ای از درت نرفته کس ناامید وعقلم برفت از جا باقیش را تو فرما

غایب

307
 جان همه حسودان کور وکار همه محبان همچون زرست امشب

کرست امشب
 خاک ره از قدومش چوندریای حسن ایزد چون موج می خرامد

عنبرست امشب
 ما دیگریم امشب او دیگرستدایم خوشیم با وی اما به فضل یزدان
امشب

 کان ناظر نهانی برامشب مخسب ای د،ل می ران به سوی منز،ل
منظرست امشب

 برگیر سر که این سر خوش زانپهلو منه که یاری پهلوی تست آری
سرست امشب

 رقصی که شاخ دولت سبز وچون دستگیر آمد امشب بگیر دستی
ترست امشب
 کاین جان چو مرغ آبی دروالله که خواب امشب بر من حرام باشد

کوثرست امشب

308
 تا سجده های شرکر کند پیشتخوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب

آفتاب
هین دست درکشیدم روی از وفا متابدامان تو گرفتم و دستم بتافتی
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 دیو او بود که می نرکند سویگفتی مرکن شتاب که آن هست فعل دیو
تو شتاب

چندین هزار یا رب مشتاق آن جوابیا رب کنم ببینم بر درگه نیاز
مستسقیانه کوزه گرفته که آب آباز خاک بیشتر د،ل و جان های آتشین

 بی دست و پاتر آمد در سیربر خاک رحم کن که از این چار عنصر او
و انقلب
 لنگانه برجهد دو سه گامیوقتی که او سبک شود آن باد پای اوست
پی سحاب

 و اندر شفاعت آید آن رعد خوشتا خنده گیرد از تک آن لنگ برق را
خطاب

کز تشنگان خاک بجوشید اضطراببا ساقیان ابر بگوید که برجهید
اندر مشام رحمت بوی د،ل کبابگیرم که من نگویم آخر نمی رسد

با جره و قنینه و با مشک پرشرابپس ساقیان ابر همان دم روان شوند
 کاین گنج در بهار برویید ازخاموش و در خراب همی جوی گنج عشق

خراب

309
 کاندر خرابه د،ل من آیدواجب کند چو عشق مرا کرد د،ل خراب

آفتاب
 کان شه دعام گفت همو کرداز پای درفتاده ام از شرم این کرم

مستجاب
 گفتم که چهره دیدم و آن بود خودبس چهره کو نمود مرا بهر ساکنی

نقاب
 یا رب چگونه باشد آن شاه بیاز نور آن نقاب چو سوزید عالمی

حجاب
 واگشت و لقمه کرد و مرابر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم

خورد چون عقاب
 در بحر عذب رفتم و وارستم ازبرخوردم از زمانه چو او خورد مر مرا
عذاب
 زانست کو ندید گوارش از اینآن را که لقمه های بلها گوار نیست

شراب
زیرا که هیچ وقت نترسد ز آتش آبزین اعتماد نوش کنند انبیا بل

310
 آورد آتشی که نمیرد به هیچبازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب

آب
 از جام عشق او شده این مست وبنگر به خانه تن و بنگر به جان من

آن خراب
 خونم شراب گشت ز عشق و دلممیر شرابخانه چو شد با دلم حریف

کباب
 احسنت ای پیاله و شاباش ایچون دیده پر شود ز خیالش ندا رسد
شراب
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 از من بجست در وی و گفتا مرادریای عشق را د،ل من دید ناگهان
بیاب

 اندر پیش دوان شده د،ل های چونخورشیدروی مفخر تبریز شمس دین
سحاب

311
 دست نگر پا نگر دست بزن پازشت کسی کو نشد مسخره یار خوب
برکوب

 و آنچ کشد سر ز باد خار بودمسخره باد گشت هر چه درختست و کشت
خشک و چوب

 پای بزن بر سرش هین سر و پایشهر چه ز اجزای تو رو ننهد سر کشد
برکوب
 خاک کسی شو کز او چاره نداردچونک نخواهی رهید از دم هر گو،ل گیر
قلوب

312
 ز عمر یک شب کم گیر و زنده داربه جان تو که مرو از میان کار مخسب

مخسب
 یرکی شبی چه شود از برای یارهزار شب تو برای هوای خود خفتی

مخسب
 موافقت کن و د،ل را بدو سپاربرای یار لطیفی که شب نمی خسبد

مخسب
 فغان و یارب و یارب کنی بهبترس از آن شب رنجوریی که تو تا روز

زار مخسب
 به حق تلخی آن شب که ره سپارشبی که مرگ بیاید قنق کرک گوید

مخسب
 اگر تو سنگ نه ای آن به یاد آراز آن زلز،ل هیبت که سنگ آب شود

مخسب
 مگیر جام وی و ترس از آناگر چه زنگی شب سخت ساقی چستست
خمار مخسب
 اگر خجل شده ای زین وخدای گفت که شب دوستان نمی خسبند

شرمسار مخسب
 ذخیره ساز شبی را و زینهاربترس از آن شب سخت عظیم بی زنهار
مخسب
 برای عشق شهنشاه کامیارشنیده ای که مهان کام ها به شب یابند
مخسب

 که جمله مغز شوی ایچو مغز خشک شود تازه مغزیت بخشد
امیدوار مخسب

 یرکی بیار و عوض گیر صدهزار بارت گفتم خموش و سودت نیست
هزار مخسب

313
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 که ابر را عربان نام کرده اندرباب مشرب عشقست و مونس اصحاب
رباب

 رباب قوت ضمیرست و ساقیچنانک ابر سقای گل و گلستانست
الباب

بجز غبار نخیزد چو دردمی به ترابدر آتشی بدمی شعله ها برافزود
 به طبل باز نیاید به سوی شاهرباب دعوت بازست سوی شه بازآ

غراب
 چو مشرکلیش نباشد چه درخورستگشایش گره مشرکلت عشاقست

جواب
 که تخم شهوت او شد خمیرمایهجواب مشرکل حیوان گیاه آمد و کاه

خواب
که این گشاد ندادش مفتح البوابخر از کجا و دم عشق عیسوی ز کجا

 برای ملک وصا،ل و برای رفعکه عشق خلعت جانست و طوق کرمنا
حجاب
ندای رب برهاند ز تفرقه ارباببه بانگ او همه د،ل ها به یک مهم آیند

 وظیفه خوف و رجا آمد وز عشق کم گو با جسمیان که ایشان را
ثواب و عقاب

314
 برو که عشق و غم او نصیبتو را که عشق نداری تو را رواست بخسب

ماست بخسب
 تو را که این هوس اندر جگر نخاستز آفتاب غم یار ذره ذره شدیم

بخسب
 تو را که غصه آن نیست کوبه جست و جوی وصالش چو آب می پویم

کجاست بخسب
 چو عشق و مذهب تو خدعه وطریق عشق ز هفتاد و دو برون باشد

ریاست بخسب
 تو را که رغبت لوت و غمصباح ماست صبوحش عشای ما عشوه ش
عشاست بخسب

 تو را که بستر و همخوابه کیمیاستز کیمیاطلبی ما چو مس گدازانیم
بخسب

 که شب گذشت کنون نوبتچو مست هر طرفی می فتی و می خیزی
دعاست بخسب

 که خواب فوت شدت خوابقضا چو خواب مرا بست ای جوان تو برو
را قضاست بخسب

 چو تو به دست خودی رو به دستبه دست عشق درافتاده ایم تا چه کند
راست بخسب

 چو لوت را به یقینمنم که خون خورم ای جان تویی که لوت خوری
خواب اقتضاست بخسب
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 تو را دماغ تر و تازه مرتجاستمن از دماغ بریدم امید و از سر نیز
بخسب

 تو که برهنه نه ای مر تو را قباستلباس حرف دریدم سخن رها کردم
بخسب

315
چشم بگشا و جمع را دریابچشم ها وا نمی شود از خواب

چشم در چشم خانه چون سیماببنگر آخر که بی قرار شدست
چون ستاره میانه مهتابگشت شب دیر و خلق افتادند

از می خواب هر دو گشت خرابهم سیاهی و هم سپیدی چشم
گرد بنشست بر همه اسبابجمله اندیشه ها چو برگ بریخت
عقل اگر آن تست هین دریابعقل شد گوشه ای و می گوید

جمله خلق را از این بنگاببنگی شب نگر که چون دادست
کار بگذشت از سوا،ل و جوابچشم در عین و غین افتادست

همه ماندند چون خران به خلبآن سواران تیزاندیشه

316
گرد برآریم ز دریای شبچونک درآییم به غوغای شب
آنک بدیدست تماشای شبخواب نخواهد بگریزد ز خواب
مشتغل و بنده و مولی شببس د،ل پرنور و بسی جان پاک

روز کجا باشد همتای شبشب تتق شاهد غیبی بود
چون نچشیدی تو ز حلوای شبپیش تو شب هست چو دیگ سیاه

تا به سحر دست من و پای شبدست مرا بست شب از کسب و کار
ما به درازا و به پهنای شبراه درازست برانیم تیز

ذوق دگر دارد سودای شبروز اگر مرکسب و سوداگریست
حسرت روزی و تمنای شبمفخر تبریز توی شمس دین

317
ما لرکم قاعدین عند البابیار آمد به صلح ای اصحاب
فادخلوا الدار یا اولی اللبابنوبت هجر و انتظار گذشت
فاخلعوا فی شعاعه الثوابآفتاب جما،ل سینه گشاد

امه العشق عشقهم آدابادب عشق جمله بی ادبیست
ل راسا تری و ل اذنابباده عشق ننگ و نام شرکست

کامتزاج العبید بالربابلذت عشق با دماغ آمیخت
وسط روض القلوب و الدولبدختران ضمیر سرمستند

فاسالوهن من وراء حجابگر شما محرم ضمیر نه اید
و خذ الرکبد للشراب کبابشمس تبریز جام عشق از تو

318
و هل یهتدی نحو السماء النوائبعلونا سماء الود من غیر سلم
و قد جاوز الرکونین هذا عجائبایعلرا ظلم الرکون نور و دادنا
فوالله ان القلب ما هو غائبفان فارق الیام بین جسومنا
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و ان ثقلت عن ظعنهن الترائبفقلبی خفیف الظعن نحو احبتی
فانی کقلبی او سلمی لئبعلیرکم سلمی من صمیم سریرتی
فقلبی مدا عما خلکم لنائبو کیف یتوب القلب عن ذنب ودکم

اری البعل قد بالت علیه الثعالبحواب لمن قد قا،ل عابد بعله
اری الود قد بالت علیه الرانبجواب نصیرالدین لیث فضائل

319
قلبی علی نار الهوی یتقلبامسی و اصبح بالجوی اتعذب

انت النهی و بلک ل اتهذبان کنت تهجرنی تهذبنی به
ابرکی و مما قد جری اتعتبما با،ل قلبک قد قسی فالی متی

احیی برکم و قتیلرکم اتلقبمما احب بان اقو،ل فدیترکم
ما هرکذی عشقوا به ل تحسبواو اشرتم بالصبر لی متسلیا

لو ل لقاوک کل یوم ارقبما عشت فی هذا الفراق سویعه
فانا المسی بسیدی و المذنبانی اتوب مناجیا و منادیا

ابرکی دما مما جنیت و اشربتبریز جل به شمس دین سیدی

320
قد نجوتم من شتاب الغترابابشروا یا قوم هذا فتح باب

من حبیب عنده ام الرکتابافرحوا قد جاء میقات الرضا
اذ بدی بدر خروق اللحجابقا،ل ل تاسوا علی ما فاترکم

ذا نعیم لیس یحصیه الحسابذا مناخ اوقفوا بعراننا
ان فی صمت الول لطف الخطابان فی عتب الهوی الف الوفا

یا کرام الله اعلم بالصوابقد سرکتنا فافهموا سر السرکوت

321
 تا روز بر دیوار ما بیآن خواجه را از نیم شب بیماریی پیدا شده ست

خویشتن سر می زده ست
 دم های او سوزانچرخ و زمین گریان شده وز ناله اش نالن شده

شده گویی که در آتشرکده ست
 چاره ندارد در زمین کزبیماریی دارد عجب نی درد سر نی رنج تب

آسمانش آمده ست
 دستم بهل د،ل را ببینچون دید جالینوس را نبضش گرفت و گفت او

رنجم برون قاعده ست
 زین واقعه در شهر ماصفراش نی سوداش نی قولنج و استسقاش نی

هر گوشه ای صد عربده ست
 کاین عشق اکنوننی خواب او را نی خورش از عشق دارد پرورش

خواجه را هم دایه و هم والده ست
 نی خون کس را ریخته ست نیگفتم خدایا رحمتی کآرام گیرد ساعتی

ما،ل کس را بستده ست
 کاندر بلی عاشقان دارو وآمد جواب از آسمان کو را رها کن در همان
درمان بیهدست
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 کان جا که افتادستاین خواجه را چاره مجو بندش منه پندش مگو
او نی مفسقه نی معبده ست

 خاموش کن افسونتو عشق را چون دیده ای از عاشقان نشنیده ای
مخوان نی جادوی نی شعبده ست

 کاین روح باکار و کیا بیای شمس تبریزی بیا ای معدن نور و ضیا
تابش تو جامدست

322
 بی د،ل و بیخودت کنم در د،لآمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت
و جان نشانمت
 تا که کنار گیرمت خوشآمده ام بهار خوش پیش تو ای درخت گل

خوش و می فشانمت
 همچو دعای عاشقان فوقآمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا
فلک رسانمت

 بازبده به خوشدلی خواجهآمده ام که بوسه ای از صنمی ربوده ای
که واستانمت

 گر دگری نداندت چون توگل چه بود که گل تویی ناطق امر قل تویی
منی بدانمت

 فاتحه شو تو یک سری تا کهجان و روان من تویی فاتحه خوان من تویی
به د،ل بخوانمت
 جانب دام بازرو ور نرویصید منی شرکار من گر چه ز دام جسته ای

برانمت
 در پی من چه می دوی تیز کهشیر بگفت مر مرا نادره آهوی برو

بردرانمت
 گوش به غیر زه مده تا چوزخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی

کمان خمانمت
 شهر به شهر بردمت بر سر رهاز حد خاک تا بشر چند هزار منزلست

نمانمت
 نیک بجوش و صبر کن زانکهیچ مگو و کف مرکن سر مگشای دیگ را

همی پرانمت
 من ز حجاب آهوی یک رههنی که تو شیرزاده ای در تن آهوی نهان

بگذرانمت
 در پی تو همی دوم گر چهگوی منی و می دوی در چوگان حرکم من

که می دوانمت

323
 وان نفسی که بیخودی یار چه کارآن نفسی که باخودی یار چو خار آیدت
آیدت

 وان نفسی که بیخودی پیلآن نفسی که باخودی خود تو شرکار پشه ای
شرکار آیدت

 وان نفسی که بیخودی مه بهآن نفسی که باخودی بسته ابر غصه ای
کنار آیدت
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 وان نفسی که بیخودی بادهآن نفسی که باخودی یار کناره می کند
یار آیدت

 وان نفسی که بیخودیآن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده ای
دی چو بهار آیدت

 طالب بی قرار شو تا که قرارجمله بی قراریت از طلب قرار تست
آیدت

 ترک گوارش ار کنی زهرجمله ناگوارشت از طلب گوارش است
گوار آیدت

ور نه همه مرادها همچو نثار آیدتجمله بی مرادیت از طلب مراد تست
تا که نگار نازگر عاشق زار آیدتعاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی

 از مه و از ستاره ها واللهخسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد
عار آیدت

324
 درآ تا خانه هستی بپردازمدرآ تا خرقه قالب دراندازم همین ساعت

همین ساعت
 که یک جان دارم و خواهمصل زن پاکبازی را رها کن خاک بازی را

که دربازم همین ساعت
 که وقت آمد که من جان راکمان زه کن خدایا نه که تیر قاب قوسینی

سپر سازم همین ساعت
 امانم ده امانم ده کهچو بر می آید این آتش فغان می خیزد از عالم
بگدازم همین ساعت
 که مرغان را به رشکجهان از ترس می درد و جان از عشق می پرد

آرم ز پروازم همین ساعت

325
 که آن جا کم رسدکه دید ای عاشقان شهری که شهر نیرکبختانست

عاشق و معشوق فراوانست
 که تا د،ل ها خنک گردد کهکه تا نازی کنیم آن جا و بازاری نهیم آن جا

د،ل ها سخت بریانست
 که در وی عد،ل ونباشد این چنین شهری ولی باری کم از شهری

انصافست و معشوق مسلمانست
 وان معشوق نادرتر کزکه این سو عاشقان باری چو عود کهنه می سوزد

او آتش فروزانست
 مگیر آشفته می گویم که د،ل بی توخداوندا به احسانت به حق نور تابانت

پریشانست
 خنک آن را که میتو مستان را نمی گیری پریشان را نمی گیری

گیری که جانم مست ایشانست
 که عاشق چون گیااگر گیری ور اندازی چه غم داری چه کم داری

این جا بیابان در بیابانست
 نگارا بوی خون آید اگر مریخبخندد چشم مریخش مرا گوید نمی ترسی
خندانست
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 هزاران جان همی بخشد چهدلم با خویشتن آمد شرکایت را رها کردم
شد گر خصم یک جانست
 که جانان طالبمنم قاضی خشم آلود و هر دو خصم خشنودند

جانست و جان جویای جانانست
 که جانکه جان ذره ست و او کیوان که جان میوه ست و او بستان

قطره ست و او عمان که جان حبه ست و او کانست
 نه در اندیشهسخن در پوست می گویم که جان این سخن غیبست
می گنجد نه آن را گفتن امرکانست

 وگر او نیستخمش کن همچو عالم باش خموش و مست و سرگردان
مست مست چرا افتان و خیزانست

326
 لیلی کن و مجنون کن ایحالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت

صانع بی آلت
 فریادکنان پیشت کای معطیصد حاجت گوناگون در لیلی و در مجنون

بی حاجت
 رهنست به پیش تو از دست مدهانگشتری حاجت مهریست سلیمانی

صحبت
 کو بشرکند و سوزد صد توبه به یکبگذشت مه توبه آمد به جهان ماهی

ساعت
 وی گو،ل دلی کان د،ل یاوهای گیج سری کان سر گیجیده نگردد ز او
نرکند نیت

 چرنده و پرنده لنگند در اینما لنگ شدیم این جا بربند در خانه
حضرت

 هم دعوت پیغامبر هم دهای عشق تویی کلی هم تاجی و هم غلی
دلی امت

 بردوخته ای ما را بر چشمه ایناز نیست برآوردی ما را جگری تشنه
دولت

 هم او،ل ما رحمت هم آخر ماخارم ز تو گل گشته و اجزا همه کل گشته
رحمت
 در جزو ببین کل را این باشددر خار ببین گل را بیرون همه کس بیند
اهلیت

 ای یوسف در چه بیندر غوره ببین می را در نیست ببین شی ء را
شاهنشهی و ملرکت

 خاکی ز کجا یابد بی روح سر وخاری که ندارد گل در صدر چمن ناید
سبلت

 کاین بانگ دو کف نبودکف می زن و زین می دان تو منشاء هر بانگی
بی فرقت و بی وصلت

 از غیب برون جسته خوبان جهتخامش که بهار آمد گل آمد و خار آمد
دعوت

327
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 کز غیرت لطف آن جان در قلقیاز دفتر عمر ما یرکتا ورقی مانده ست
مانده ست
 از خجلت آن حرفش مه دربنوشته بر آن دفتر حرفی ز شرکر خوشتر

عرقی مانده ست
 نی خوف ز تحویلی نی جای دقیعمر ابدی تابان اندر ورق بستان

مانده ست
 اسرار همه پاکان آن جا شفقینامش ورقی بوده ملک ابد اندر وی

مانده ست
 شمس الحق تبریزی روشن حدقیپیچیده ورق بر وی نوری ز خداوندی

مانده ست

328
 پرباد چرا نبود سرمستبادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت
چنین دولت

 صد رطل درآشامم بی ساغرهر لحظه و هر ساعت بر کوری هشیاری
و بی آلت

 از غیب به دست آرم بی صنعت و بیمرغان هوایی را بازان خدایی را
حیلت

 می از لب من جوشد درخود از کف دست من مرغان عجب رویند
مستی آن حالت

بفروشم جنت را بر جان نهم جنتآن دانه آدم را کز سنبل او باشد

329
بیایید بیایید که دلدار رسیده ستبیایید بیایید که گلزار دمیده ست

 به خورشید سپارید که خوش تیغبیارید به یک بار همه جان و جهان را
کشیده ست

 بر آن یار بگریید که از یار بریدهبر آن زشت بخندید که او ناز نماید
ست

 که دیوانه دگربار ز زنجیر رهیدههمه شهر بشورید چو آوازه درافتاد
ست

 مگر نامه اعما،ل ز آفاقچه روزست و چه روزست چنین روز قیامت
پریده ست

 چه جای د،ل و عقلست که جان نیزبرکوبید دهل ها و دگر هیچ مگویید
رمیده ست

330
سرمست همی گشت به بازار مرا یافتبار دگر آن دلبر عیار مرا یافت

بگریختم از خانه خمار مرا یافتپنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید
 پنهان شدنم چیست چو صد بار مرابگریختنم چیست کز او جان نبرد کس

یافت
 آن کس که در انبوهی اسرار مراگفتم که در انبوهی شهرم کی بیابد

یافت
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 وی بخت که آن طره طرار مراای مژده که آن غمزه غماز مرا جست
یافت

دستار برو گوشه دستار مرا یافتدستار ربود از سر مستان به گروگان
 آن سرو دو صد گلشن و گلزار مرامن از کف پا خار همی کردم بیرون

یافت
 وان بلبل وان نادره ترکراراز گلشن خود بر سر من یار گل افشاند
مرا یافت

امروز مه اندر بن انبار مرا یافتمن گم شدم از خرمن آن ماه چو کیله
اندر پی من بود به آثار مرا یافتاز خون من آثار به هر راه چرکیدست

 آن شیر گه صید به کهسار مراچون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان
یافت

با صبر و تانی و به هنجار مرا یافتآن کس که به گردون رود و گیرد آهو
 صاید به سررشته جرار مرادر کام من این شست و من اندر تک دریا

یافت
 آن لحظه که آن یار کم آزار مراجامی که برد از دلم آزار به من داد

یافت
 کان رطل گران سنگاین جان گران جان سبرکی یافت و بپرید

سبرکسار مرا یافت
 کان اصل هر اندیشه وامروز نه هوش است و نه گوش است و نه گفتار

گفتار مرا یافت

331
 دیوانه شدم بر سر دیوانهزان شاه که او را هوس طبل و علم نیست

قلم نیست
 آن شخص خیالست ولی غیر عدماز دور ببینی تو مرا شخص رونده

نیست
 اما نه چنین جان که بجزپیش آ و عدم شو که عدم معدن جانست

غصه و غم نیست
 زیرا که در این خشک بجزمن بی من و تو بی تو درآییم در این جو

ظلم و ستم نیست
 کو آب حیاتست و بجز لطف و کرماین جوی کند غرقه ولیرکن نرکشد مرد

نیست

332
 از خواجه بپرسید که ایناین خانه که پیوسته در او بانگ چغانه ست

خانه چه خانه ست
 وین نور خدا چیست اگر دیراین صورت بت چیست اگر خانه کعبه ست
مغانه ست
 این خانه و این خواجه همهگنجی ست در این خانه که در کون نگنجد

فعل و بهانه ست
 با خواجه مگویید که او مستبر خانه منه دست که این خانه طلسم ست
شبانه ست
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 بانگ در این خانه همهخاک و خس این خانه همه عنبر و مشک ست
بیت و ترانه ست

 سلطان زمینست وفی الجمله هر آن کس که در این خانه رهی یافت
سلیمان زمانه ست

 کاندر رخ خوب تو ز اقبا،لای خواجه یرکی سر تو از این بام فروکن
نشانه ست

 گر ملک زمینست فسونست وسوگند به جان تو که جز دیدن رویت
فسانه ست

 واله شده مرغان کهحیران شده بستان که چه برگ و چه شرکوفه ست
چه دامست و چه دانه ست

 وین خانه عشق استاین خواجه چرخست که چون زهره و ماه ست
که بی حد و کرانه ست

 د،ل در سر زلف تو فرورفتهچون آینه جان نقش تو در د،ل بگرفته ست
چو شانه ست

 ای جان تو به من آی که جاندر حضرت یوسف که زنان دست بریدند
آن میانه ست

 از هر کی درآید که فلنستمستند همه خانه کسی را خبری نیست
و فلنه ست
 تاریک کند آنک ورا جاششومست بر آستانه مشین خانه درآ زود
ستانه ست

 مستان هوا جمله دوگانه ست ومستان خدا گر چه هزارند یرکی اند
سه گانه ست

کاندیشه ترسیدن اشرکا،ل زنانه ستدر بیشه شیران رو وز زخم میندیش
 لیرکن پس در وهم تو مانندهکان جا نبود زخم همه رحمت و مهرست
فانه ست
 درکش تو زبان را که زبان تودر بیشه مزن آتش و خاموش کن ای د،ل

زبانه ست

333
 تو ابر در او کش که بجزاندر د،ل هر کس که از این عشق اثر نیست
خصم قمر نیست

 وی خوار عزیزی که در اینای خشک درختی که در آن باغ نرستست
ظل شجر نیست

 زیرا که جز این عشق تو را خویشبسرکل ز جز این عشق اگر در یتیمی
و پدر نیست

 هر جان که به هر روز از این رنجدر مذهب عشاق به بیماری مرگست
بتر نیست
 می دان تو به تحقیق که ازدر صورت هر کس که از آن رنگ بدیدی

جنس بشر نیست
 تنگش تو به بر گیر که جز تنگهر نی که بدیدی به میانش کمر عشق

شرکر نیست
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 منگر به چپ و راست که امرکانشمس الحق تبریز چو در دام کشیدت
حذر نیست

334
مهمان توند ای شه و سلطان خراباتاز او،ل امروز حریفان خرابات

 این قبله د،ل کیست بگو جانامروز چه روزست بگو روز سعادت
خرابات

 کو مست خرابست بههرگز د،ل عشاق به فرمان کسی نیست
فرمان خرابات

کز ابر برآ ای مه تابان خراباتصد زهره ز اسرار به آواز درآمد
 چون زنده شدیم از بت خندانما از لب و دندان اجل هیچ نترسیم

خرابات
 کاین رخت گرو کن بر دربانبر گاو نهد رخت و به عشق آید جان مست

خرابات
 او کافر خویش است وهر جان که به شمس الحق تبریز دهد د،ل

مسلمان خرابات

335
ولیرکن هوش او دایم برونستهمه خوف آدمی را از درونست

درون گرگی ست کو در قصد خونستبرون را می نوازد همچو یوسف
درون را کو به زشتی شرکل چونستبدرد زهره او گر نبیند

ولیرکن آدمی او را زبونستبدان زشتی به یک حمله بمیرد
 که تا گردد الف چیزی کهالف گشت ست نون می بایدش ساخت
نونست

بدیدستی چه امرکان سرکون ستاگر نه خود عنایات خداوند
که صافی و لطیف و آبگون ستنه عالم بد نه آدم بد نه روحی
نپنداری که این کار از کنونستکه او را بود حرکم و پادشاهی
حقیقت بود و صد چندین فزونستنمی گویم که در تقدیر شه بود

ورای هفت چرخ نیلگونستخداوندی شمس الدین تبریز
اگر چه نیک تندست و حرونستبه زیر ران او تقدیر رامست
شب و روز از هوس اندر جنونستچو عقل کل بویی برد از وی

که همت های عالی جمله دونستکه پیش همت او عقل دیده ست
که منزلگاه او بالی سونستکدامین سوی جویم خدمتش را

بر او جمله بازی و فسونستهر آن مشرکل که شیران حل نرکردند
ز عین حا،ل او این ها شجونستنگفتم هیچ رمزی تا بدانی

که در خاکت عجایب ها فنونستایا تبریز خاک توست کحلم

336
مگو فردا که فی التاخیر آفاتبده یک جام ای پیر خرابات

که آمد موسی جانم به میقاتبه جای باده درده خون فرعون
که شیران را ز صیادیست لذاتشراب ما ز خون خصم باشد

ز خون ما گرفتست این علماتچه پرخونست پوز و پنجه شیر
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که من از نفی مستم نی ز اثباتنگیرم گور و نی هم خون انگور
نگردم همچو زاغان گرد امواتچو بازم گرد صید زنده گردم

مصفا شو ز زاغی پیش مصفاتبیا ای زاغ و بازی شو به همت
مجردتر شو اندر خویش چون ذاتبیفشان وصف های باز را هم

 ز خون عاشقان و زخمنه خاکست این زمین طشتیست پرخون
شهمات

نماید صبح را خود نور مشرکاتخروسا چند گویی صبح آمد

337
 نه خوابست آن حریفان راببستی چشم یعنی وقت خوابست

جوانست
ولیرکن چشم مستت را شتاب ستتو می دانی که ما چندان نپاییم

خطا می کن خطای تو صواب ستجفا می کن جفاات جمله لطف ست
که ما را چشم و د،ل باری کبابستتو چشم آتشین در خواب می کن
به شمشیری که آن یک قطره آبستبسی سرها ربوده چشم ساقی

یرکی گوید که این فعل شرابستیرکی گوید که این از عشق ساقیست
 خدا داند که این عشق از چهمی و ساقی چه باشد نیست جز حق
بابست

338
سبک برجه چه جای انتظارستسماع از بهر جان بی قرارست
اگر مردی برو آن جا که یارستمشین این جا تو با اندیشه خویش

که مرد تشنه را با این چه کارستمگو باشد که او ما را نخواهد
که جان عشق را اندیشه عارستکه پروانه نیندیشد ز آتش

در آن ساعت هزار اندر هزارستچو مرد جنگ بانگ طبل بشنید
که جان تو غلف ذوالفقارستشنیدی طبل برکش زود شمشیر

که ملک عشق ملک پایدارستبزن شمشیر و ملک عشق بستان
که آب امروز تیغ آبدارستحسین کربلیی آب بگذار

339
کسی داند که او را جان جانستسماع آرام جان زندگانیست

که او خفته میان بوستان ستکسی خواهد که او بیدار گردد
اگر بیدار گردد در زیان ستولیک آن کو به زندان خفته باشد

نه در ماتم که آن جای فغانستسماع آن جا برکن کان جا عروسیست
کسی کان ماه از چشمش نهانستکسی کو جوهر خود را ندیدهست

سماع از بهر وصل دلستان ستچنین کس را سماع و دف چه باید
سماع این جهان و آن جهانستکسانی را که روشان سوی قبله ست

همی گردند و کعبه در میانستخصوصا حلقه ای کاندر سماعند
ور انگشت شرکر خود رایگانستاگر کان شرکر خواهی همان جاست

340
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رها کن تا بگیرد خوش گرفتستدگربار این دلم آتش گرفتست
که عقلم ابر سوداوش گرفتستبسوز ای د،ل در این برق و مزن دم

که خون د،ل همه مفرش گرفتستدگربار این دلم خوابی بدیدست
جهان خورشید لشرکرکش گرفتستچو سایه کل فنا گردم ازیرا

ز لعل بار سلطان وش گرفتستدلم هر شب به دزدی و خیانت
که ما،ل خصم زیر کش گرفتستکجا پنهان شود دزدی دزدی

ولی پایش حریف کش گرفتستبسی جان که همی پرد ز قالب
به دندان گوشه ترکش گرفتستز ذوق زخم تیرش این د،ل من

341
از این پس عیش و عشرت بر مزیدستبیا کامروز ما را روز عیدست

که روز خوش هم از او،ل پدیدستبزن دستی بگو کامروز شادی ست
چنین عیدی به صد دوران کی دیدستچو یار ما در این عالم کی باشد

به هر سویی شرکرها بردمیدستزمین و آسمان ها پرشرکر شد
جهان پرموج و دریا ناپدیدسترسید آن بانگ موج گوهرافشان

ز چارم چرخ عیسی دررسیدستمحمد باز از معراج آمد
میی کز جام جان نبود پلیدستهر آن نقدی کز این جا نیست قلبست

حریفانش جنید و بایزیدستزهی مجلس که ساقی بخت باشد
ندانستم که حق ما را مریدستخماری داشتم من در ارادت
چو دانستم که بختم می کشیدستکنون من خفتم و پاها کشیدم

342
خراب و مست باشم کار اینستمرا چون تا قیامت یار اینست

رخا زر زن تو را دینار اینستز کار و کسب ماندم کسبم اینست
چه چاره فعل آن دیدار اینستنه عقلی ماند و نی تمیز و نی د،ل

به بلبل گفت گل گلزار اینستگل صدبرگ دید آن روی خوبش
به سوی غیب آ طیار این ستچو خوبان سایه های طیر غیبند

که جان را مدرسه و ترکرار اینستمرکرر بنگر آن سو چشم می ما،ل
شفای جان هر بیمار اینستچو لب بگشاد جان ها جمله گفتند
یقینشان شد که خود خمار اینستچو یک ساغر ز دست عشق خوردند

سزای جبه و دستار اینستگرو کردی به می دستار و جبه
هل کو یوسف ار بازار اینستخبر آمد که یوسف شد به بازار
کمینه لعب آن طرار اینستفسونی خواند و پنهان کرد خود را

مرا دین و د،ل و ناچار اینستز ملک و ما،ل عالم چاره دارم
مسیحی باشم و زنار اینستمیان گر پیش غیر عشق بندم
جزای آن چنان کردار اینستبه گرد حوض گشتم درفتادم
تو را غسل قیامت وار اینستدل چون درفتادی در چنین حوض
چو دزدی کردی ای د،ل دار اینسترخ شه جسته ای شهمات اینست

ز نفس خود ببر اغیار اینستمشین با خود نشین با هر که خواهی
دلم پاره ست و لغ پار اینستخمش کن خواجه لغ پار کم گو
بهل اسرار را کاسرار اینستخمش باش و در این حیرت فرورو
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343
سفر بی روشنایی مصلحت نیستز همراهان جدایی مصلحت نیست
پس شاهی گدایی مصلحت نیستچو ملک و پادشاهی دیده باشی

شما را این شمایی مصلحت نیستشما را بی شما می خواند آن یار
از این پس بی نوایی مصلحت نیستچو خوان آسمان آمد به دنیا

 چو دونان نان ربایی مصلحتدر این مطبخ که قربانست جان ها
نیست

که مرکر و بدنمایی مصلحت نیستبگو آن حرص و آز راه زن را
تو را بی دست و پایی مصلحت نیستچو پا داری برو دستی بجنبان
که بی پر در هوایی مصلحت نیستچو پای تو نماند پر دهندت

که از دامش رهایی مصلحت نیستچو پر یابی به سوی دام حق پر
هما را جز همایی مصلحت نیستهمای قاف قربی ای برادر

در این جو آشنایی مصلحت نیستجهان جوی و صفا بحر و تو ماهی
به هنبازی خدایی مصلحت نیستخمش باش و فنای بحر حق شو

344
که جانم بی تو دربند عظیمستبه جان تو که سوگند عظیمست
به لعلت آرزومند عظیمستاگر چه خضر سیرآب حیاتست
ولی خاموشیم پند عظیمستسخن ها دارم از تو با تو بسیار
اگر چه خر خردمند عظیمستهر آن کز بیم تو خاموش باشد

ز بهر تو هنرمند عظیمستهر آن کس کو هنر را ترک گوید
فرکندن پیشت افرکند عظیمستفرکندم خویش را چون سایه پیشت

سمرقند تو را قند عظیمستکه بغداد تو را داد بزرگست
اگر چه بنده خرسند عظیمستحریصم کرد طمع داد قندت

که د،ل را با تو پیوند عظیمستبریدستی مرا از خویش و پیوند
اگر چه گفت فرزند عظیمستخمش کن همچو عشق ای زاده عشق

که زین شمس زرکند عظیمسترکاب شمس تبریزی گرفتم

345
 دگرگون گشته ای باز این چه شیوهبگو ای یار همراز این چه شیوه ست

ست
 عجب ای چشم غماز این چهعجب ترک خوش رنگ این چه رنگست

شیوه ست
 که ما را کشتی از ناز این چه شیوهدگربار این چه دامست و چه دانه ست

ست
 یرکی پرده برانداز این چه شیوهدریدی پرده ما این چه پرده ست

ست
گرفتم عشق از آغاز این چه شیوه ستمنم آن کهنه عشقی که دگربار
زهی آواز دمساز این چه شیوه ستبدان آواز جان دادن حللست

که مثلش نیست هنباز این چه شیوه ستمسلمانان شما این شور بینید
 یرکی پنهان سه غماز این چه شیوهشراب و عشق و رنگم هر سه غماز

ست
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346
برای بنده خود لطف ها گفتشنیدم مر مرا لطفت دعا گفت

که نیرکی تو را جانا خدا گفتچه گویم من مرکافات تو ای جان
همه شب روی ماهت را دعا گفتولیرکن جان این کمتر دعاگو

347
کز او آن بی قراری برقرارستقرار زندگانی آن نگارست

که این سودا نه آن سودای پارستمرا سودای تو دامن گرفته ست
مرا با یارکان اکنون چه کارستمنم سوزان در آتش های نو نو
بدان ماند که آن جان نگارستهمی نالد درون از بی قراری
نمی داند که اندر جانش خارستچو از یاری تو را جان خسته گردد

نمی دانی که خاری در سرا رستتو در جویی و خارت می خراشد
که شمس الدین تبریزی بهارستگریزان شو از آن خار و به گل رو

348
که اغلب با صدایش زخم تیریستصدایی کز کمان آید نذیریست

کاثر جستن عصای هر ضریریستموثر را نگر در آب آثار
بصر جستن ز الهام بصیریستپس ل تبصرونت تبصرونی ست

طلب ها گوش گیری و بشیریستتو هر چه داری نه جویانش بودی
کثیرالزرع را طمع وفیریستچنان کن که طلب ها بیش گردد

که دریای کرم توبه پذیریستمشو نومید از ظلمی که کردی
که در توبه پذیری بی نظیریستگناهت را کند تسبیح و طاعات
که می جوید کرم هر جا فقیریستشرکسته باش و خاکی باش این جا
که تا وا می خرد هر جا اسیریستکرم دامن پر از زر کرد و آورد

 بزرگی بخشد آن را کهعزیزی بخشد آن کس را که خواری ست
حقیریست

زکات آن جا نیاید که امیریستکه هستی نیستی جوید همیشه
از این دو ضد را ضد خود ظهیریستازیرا مظهر چیزیست ضدش
نهان گردد که هر دو همچو قیریستتو بر تخته سیاهی گر نویسی
چو گردد خشک پنهان چون ضمیریستبود فرقی ز تری تا ترست خط

طبیعت ها عدو هر کثیریستخمش کن گر چه شرحش بی شمارست

349
به وقت داد و بخشش شوربختستمبر رنج ای برادر خواجه سختست

ولیرکن سخت بی میوه درختستاگر چه باغ را نیمی گرفته ست
مشو غره که او را سیم و رختستگشاده ابروست و بسته کیسه

چه سود ار خواجه بر بالی تختستدو دستش را به تخته دوختستند
 سخااش مرده است و لختوجودش گر چه یک پاره ست چون کوه

لختست

350
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به زیر کوری اندر سینه دیدیستز بعد وقت نومیدی امیدیست
سیه نادیده کی داند سپیدیستنبینی نور چون دانی تو کوری

نهان تصریف سلطان وحیدیستقرین صد هزاران نقش و معنی
چو بادی رقص های شاخ بیدیستکه جنباننده این نقش و معنی ست

که بعد رنج روزه روز عیدیستمشو نومید از دشنام دلدار
که هر نقصی کشاننده مزیدیستکه یبقی الحب ما بقی العتاب
یقین هر حادثی را خود ندیدیسترها کن گفت به از گفت یابی

351
رفیق راه بی پایان کدامستطبیب درد بی درمان کدامست

وگر جانست پس جانان کدامستاگر عقلست پس دیوانگی چیست
که نی کفرست و نی ایمان کدامستچراغ عالم افروز مخلد

درونش گوهر انسان کدامستپر از درست بحر لیزالی
میان بندگان سلطان کدامستغلمانه است اشیاء را قباها

طبیب عشق را دکان کدامستیرکی جزو جهان خود بی مرض نیست
که سرکش کیست سرگردان کدامستخرد عاجز شد اندر فرکر عاجز

که موزونات را میزان کدامستبت موزون به بتخانه بسی جست
 طلب کن درس خاموشانچه قبله کرده ای این گفت و گو را

کدامست

352
بگویم آنچ هرگز کس نگفته ستچو با ما یار ما امروز جفتست

میندیش از کسی غماز خفته ستهمه مستند این جا محرمانند
نمی بینی درخت و گل شرکفته ستخزان خفت و بهاران گشت بیدار

زمین لب بسته است و گل نهفته ستاگر یک روز باقی باشد از دی
که گوهرهای جانی جمله سفته ستهل در خواب کن اوباش تن را

وگر محرم شوی بستان که مفتستخمش کن زردهی زان در نیابی

353
که عقل کل بدو مستست هیهاتزهی می کاندر آن دستست هیهات
سر نیزه زحل پستست هیهاتبر آن بال برد د،ل را که آن جا

 ز خویش و اقربا رسته ستهر آن کو گشت بی خویش اندر این بزم
هیهات

که پیشش که کمربسته ست هیهاتچو عنقا برپرد بر ذروه قاف
هزاران دست و پا خسته ست هیهاتعجایب بین که شیشه ناشرکسته
چه جای صبر و آهسته ست هیهاتمرا گویی که صبر آهسته تر ران
که این جا پیر بایسته ست هیهاتبده آن پیر را جامی و بنشان

 که خوش مغزست و شایسته ستخصوصا جان پیری ها که عقل ست
هیهات

همه عالم چو گلدسته ست هیهاتاز آن باغ و ریاض بی نهایت
 به دشتی رو کز او رسته ستچو گلدسته ست پوسیده شود زود

هیهات
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که بس زیبا و برجسته ست هیهاتمیی درکش به نام دلربایی
خرد را طوق بسرکسته ست هیهاتز بس خون ها که او دارد به گردن

بهای مشک بشرکسته ست هیهاتشرکن هایی که دارد طره او
که د،ل را گفت پیوسته ست هیهاتخمش کردم خموشانه به من ده

354
دگربار این چه شور و گفت و گویستز میخانه دگربار این چه بویست
زمین و آسمان پرهای و هوی ستجهان بگرفت ارواح مجرد

 اشارت کن خرابات از چه سویبیا ای عشق این می از چه خمست
ست
نگنجد فرکرتی کان همچو مویستچه می گویم اشارت چیست کاین جا

که در فرکر آنچ آید چارتویستنیاید در نظر آن سر یک تو
که خانه کنده و رسوای کویستچو ز اندیشه به گفت آید چه گویم

که د،ل بحرست و گفتن ها چو جویستز رسوایی به بحر د،ل رود باز
که آب جو و چه تن جامه شویستخزینه دار گوهر بحر بدخوست

355
برون رو هی که خانه خانه ماستدر این خانه کژی ای د،ل گهی راست

 رو آن جا که نه گرما و نهچو بادی تو گهی گرم و گهی سرد
سرماست

منم روز و همیشه روز رسواستتو خواهی که مرا مستور داری
به جو اندرنگنجد جان که دریاستتو میرابی که بر جو حرکم داری

به پر و با،ل مردان را چه پرواستتو پر و با،ل داری مرغ واری
مگس بر دوغ ما بازست و عنقاستنجس در جوی ما آب زللست
که ذره ذره از تابش ثریاستصل ای آفتاب لمرکانی

از این تنگی که محراب و چلیپاستبحمدالله به عشق او بجستیم
ندا می کن که یوسف خوب سیماستدهل برگیر و در بازار می رو

که جان من ز جان خویش برخاستدریدم پرده ناموس و سالوس

356
مرا در بی دلی درد و سقامستتو را در دلبری دستی تمامست

حرامست و حرامست و حرامستبجز با روی خوبت عشقبازی
مدامست و مدامست و مدامستهمه فانی و خوان وحدت تو

کدامست و کدامست و کدامستچو چشم خود بمالم خود جز تو
لثامست و لثامست و لثامستجهان بر روی تو از بهر روپوش

سلمست و سلمست و سلمستبه هر دم از زبان عشق بر ما
پیامست و پیامست و پیامستز هر ذره به گفت بی زبانی

غلمست و غلمست و غلمستغم و شادی ما در پیش تختت
امامست و امامست و امامستاگر چه اشتر غم هست گرگین

ختامست و ختامست و ختامستپس آن اشتر شادی پرشیر
زمامست و زمامست و زمامستتو را در بینی این هر دو اشتر
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 فطامست و فطامست ونه آن شیری که آخر طفل جان را
فطامست

نظامست و نظامست و نظامستاز آن شیری که جوی خلد از وی
لگامست و لگامست و لگامستخمش کردم که غیرت بر دهانم

357
به هر دم هدیه ما را ده هزارستچو آن کان کرم ما را شرکارست
نهد چون قصد ما بر بام یارستکه ما را نردبان زرین و سیمین

که بر ما گنج و بر بیگانه مارستبلدری ست در عالم نهانی
که ما را زر و سیم بی شمارستبه پیش ما خزینه سیم مشمر
دو صد چندین ز دست شهریارستز پروانه اگر این افترا بود

358
چراغ دیده و دیدار چونستنگار خوب شرکربار چونست

عجب آن طره طرار چونستعجب آن غمزه غماز چونست
عجب آن رونق گلزار چونستعجب آن شهره بازار خوبی

عجب در مهر د،ل دلدار چونستدلم از مهر در ماتم نشسته ست
عجب آن یار بی این یار چونستز لطف خویش یارم خواند آن یار
عجب با بنده در اسرار چونستبه ظاهر بندگان را می نوازد

بدانستم که در ایثار چونستچو او،ل دیدمش جانیم بخشید
یقین گشتی که در ترکرار چونستاگر دوباره کردی آن کرم را

بگرد اطلس رخسار چونستعجب آن شعر اطلس پوش جعدش
که تا آن نرگس بیمار چونستطبیب عاشقان را بازپرسید

عجب آن طره بلغار چونستعجب آن نافه تاتار چونست
که بشرکسته ست صد پرگار چونستعجب بر دایره خط محقق

نپرسد روزکی کان زار چونستمن زارم اسیر ناله زیر
عجب آن دزد دزدافشار چونستدلم دزد نظر او دزد این دزد

سری در غار کن کاین غار چونستتو را ای دوست چون من یار غارم
نمایم خلق را نظار چونستکه تا بینم تو را جان برفشانم

نمودم شرکل آن گفتار چونستنهایت نیست گفتم را ولیرکن

359
 که هر سویی که گردد پیششدر این جو د،ل چو دولب خرابست

آبست
به پیش روت آب اندر شتابستوگر تو پشت سوی آب داری

که جان او به دست آفتابستچگونه جان برد سایه ز خورشید
رخ خورشید آن دم در نقابستاگر سایه کند گردن درازی

 چو سیماب از خطر درزهی خورشید کاین خورشید پیشش
اضطرابست

بجز یک شب دگر در انسرکابستچو سیماب ست مه بر کف مفلوج
 دگر فرقت کشد فرقتبه هر سی شب دو شب جمع ست و لغر

عذابست
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ضحوکی عاشقان را خوی و دابستاگر چه زار گردد تازه روی ست
که سوی بخت خندانش ایابستزید خندان بمیرد نیز خندان

همیشه از سوا،ل ست و جوابستخمش کن زانک آفات بصیرت

360
شرابی ده که آرد در مراعاتایا ساقی توی قاضی حاجات
که نشناسم اشارات از عباراتچنان گشتم ز مستی و خرابی

سبیلم کرد مادر بر خراباتپدر بر خم خمرم وقف کردست
ز حا،ل دی و فردا و خرافاتدو گوشم بست یزدان تا رهیدم

که آن جا رسم طاعاتست و زلتدگرگون است کوی اهل تمییز
فرو روبیده این کو را ز آفاتدر این کو کدخدا شاهی است باقی

361
سترون ساختی خود را ز ننگتاگر حوا بدانستی ز رنگت

همه عالم شدی زنگی ز زنگتسیاهی جانت ار محسوس گشتی
سرت را کس نرکوبد جز به سنگتتو آن ماری که سنگ از تو دریغ است

ز زشتی کی خورد مار و نهنگتاگر دریا درافتی ای منافق
رها کن صورت نقش و پلنگتمرا گویی که از معنی نظر کن

چه معنی گنجد اندر جان تنگتچه گویم با تو ای نقش مزور
تو آن خوکی که نپذیرد فرنگتهوای شمس تبریزی چو قدس است

362
کز او بر من روان باران تیرستدو چشم آهوانش شیرگیرست
گواهانند کو بر جان امیرستکمان ابروان و تیر مژگان
که بوی او به از مشک و عبیرستچو زلف درهمش درهم از آنم

که د،ل زنجیر زلفش را اسیرستدر آن زلفین از آن می پیچد این جان
که ماه ما به خوبی بی نظیرستمگو آن سرو ما را تو نظیری
اگر چه سر به پیش او حقیرستبیندازم من این سر را به پیشش

خیا،ل شه حقیقت را وزیرستخیا،ل روی شه را سجده می کن

363
ز خوف صاف ما آن یار مستستچنان کاین د،ل از آن دلدار مستست

از این شادی د،ل غمخوار مستستخمارش نشرکنم ال به خونم
 که در هر صبح آن خون خوارشفق وارم به هر صبحی به خون در

مستست
که چشم دلبر کین دار مستستمده پند و مبر خونم به گردن

 که چشم ساقی اسرارچرا این خاک همچون طشت خون ست
مستست

364
ما را همه عمر خود تماشاستتا نقش خیا،ل دوست با ماست

والله که میان خانه صحراستآن جا که وصا،ل دوستانست
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یک خار به از هزار خرماستوان جا که مراد د،ل برآید
بالین و لحاف ما ثریاستچون بر سر کوی یار خسبیم

اندر شب قدر قدر ما راستچون در سر زلف یار پیچیم
کهسار و زمین حریر و دیباستچون عرکس جما،ل او بتابد
در باد صدای چنگ و سرناستاز باد چو بوی او بپرسیم

هر پاره خاک حور و حوراستبر خاک چو نام او نویسیم
زو آتش تیزاب سیماستبر آتش از او فسون بخوانیم

نامش چو بریم هستی افزاستقصه چه کنم که بر عدم نیز
پرمغزتر از هزار جوزاستآن نرکته که عشق او در آن جاست
این ها همه از میانه برخاستوان لحظه که عشق روی بنمود

کلی مراد حق تعالستخامش که تمام ختم گشته ست

365
بیرون ز زمانه صورت ماستمی دان که زمانه نقش سوداست

بیرون همه کوه قاف و عنقاستزیرا قفصی ست این زمانه
بر جوی فتاده سایه ماستجویی ست جهان و ما برونیم

این جا نبود ولیرکن این جاستاین جا سر نرکته ای ست مشرکل
بی او همه خنده گریه افزاستجز در رخ جان مخند ای د،ل
زان روی که د،ل فراخ پهناستآن د،ل نبود که باشد او تنگ
طوطی ست د،ل و عجب شرکرخاستد،ل غم نخورد غذاش غم نیست
زیرا که ره تو زیر و بالستمانند درخت سر قدم ساز
کان قوت مغز او هم از پاستشاخ ار چه نظر به بیخ دارد

366
وان دود که از دلست پیداستدود د،ل ما نشان سوداست

آن د،ل نبود مگر که دریاستهر موج که می زند د،ل از خون
د،ل نیز به دشمنی چه برخاستبیگانه شدند آشنایان

هر جا که ملمت ست آن جاستهر سوی که عشق رخت بنهاد
زیرا که قدیم خانه ماستما نگریزیم از این ملمت

زان روی که عشق شمع د،ل هاستدر عشق حسد برند شاهان
کاین عشق به حجره های بالستپا بر سر چرخ هفتمین نه
در مجلس عشق سخت رسواستهشیار مباش زان که هشیار

گر چشم ببسته ست بیناستمیری مطلب که میر مجلس
این گرد سیاه بین که برخاستاین عشق هنوز زیر چادر

پیداست که سخت خوب و زیباستهر چند که زیر هفت پرده ست
شمعست و شراب و یار تنهاستشب خیز کنید ای حریفان

367
ای نام تو این که می نتان گفتد،ل آمد و دی به گوش جان گفت

سوزنده آنک در نهان گفتدرنده آنک گفت پیدا
آن کس که ز بی نشان نشان گفتچه عذر و بهانه دارد ای جان
رازی که میان گلستان گفتگل داند و بلبل معربد
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آموخت ز بانگ بلبلن گفتآن کس نه که از طریق تحصیل
آن ابروهای چون کمان گفتصیادی تیر غمزه ها را

در پاسخ آن چه آسمان گفتصد گونه زبان زمین برآورد
با او که حدیث نردبان گفتای عاشق آسمان قرین شو

هر کس سخنی ز خاندان گفتزان شاهد خانگی نشان کو
هر سایه نشین ز سایه بان گفتکو شعشعه های قرص خورشید
زان چند سخن که این زبان گفتبا این همه گوش و هوش مستست
مشغو،ل شد و به ترک کان گفتچون یافت زبان دو سه قراضه

ترک بازار و این دکان گفتوز ننگ قراضه جان عاشق
خاموش کنم چو او چنان گفتدر گوشم گفت عشق بس کن

368
یا قصه چشمه حیاتتگویم سخن شرکرنباتت
کز بهر چه شاه کرد ماتترخ بر رخ من نهی بگویم
کز خرمن خود دهد زکاتتدر خرمنت آتشی درانداخت

تا بازخرد ز ترهاتتسرسبز کند چو تره زارت
خوش باش که می دهد نجاتتدر آتش عشق چون خلیلی

کز عشق دریده شد براتتعقلت شب قدر دید و صد عید
سوگند نمی خورم به ذاتتسوگند به سایه لطیفت

چون غرقه شدند در صفاتتدر ذات تو کی رسند جان ها
تا پاک کند ز سیااتتچون جوی روان و ساجدت کرد

تا بازکشد به بی جهاتتاز هر جهتی تو را بل داد
می خندد عشق بر ثباتتگفتی که خمش کنم نرکردی

369
کز وی د،ل و عقل بی قراریستدر شهر شما یرکی نگاریست

هر باغی را از او بهاریستهر نفسی را از او نصیبیست
در هر راهی از او غباریستدر هر کویی از او فغانیست

هر چشم از او در اعتباریستدر هر گوشی از او سماعیست
کاین جا ما را عظیم کاریستدر کار شوید ای حریفان

کاین جا پنهان لطیف یاریستپنهان یاری به گوش من گفت
کز تعبیه هاش د،ل نزاریستاو بد که به این طریق می گفت

کان لهجه از آن شهریاریستاو بود رسو،ل خویش و مرسل
روحست و نهان و آشرکاریستنوحست و امان غرقگانست
چون پهلوی تو شرکرنثاریستگرد ترشان مگرد زین پس

کان شهوت نیز برگذاریستگرد شرکران طبع کم گرد
این جا سر وقت پایداریستاین جا شرکریست بی نهایت

کو را حدیست یا کناریستخاموش کن ای د،ل و مپندار

370
قفل آمد و آن کلید با ماستآمد رمضان و عید با ماست
وان نور که دیده دید با ماستبربست دهان و دیده بگشاد

www.irandll.net/forum166



www.irandll.net

وان کش که د،ل آفرید با ماستآمد رمضان به خدمت د،ل
گنج د،ل ناپدید با ماستدر روزه اگر پدید شد رنج
هر چند تن پلید با ماستکردیم ز روزه جان و د،ل پاک

کم شو که همه مرید با ماستروزه به زبان حا،ل گوید
منصور و ابایزید با ماستچون هست صلح دین در این جمع

371
آن در لب عاشقان چو حلواستگر جام سپهر زهرپیماست

از جای برو که جای این جاستزین واقعه گر ز جای رفتی
جز آتش عشق دود و سوداستمگریز ز سوز عشق زیرا
در پختنت آتشست کاستاستدودت نپزد کند سیاهت
دودآلودست و خام و رسواستپروانه که گرد دود گردد

آن را که چنین سفر مهیاستاز خانه و مان به یاد ناید
موسیست رفیق من و سلواستاز شهر مگو که در بیابان

هر لحظه طبیب تو مسیحاستصحبت چه کنی که در سقیمی
هر مسخره را رهست و گنجاستدلتنگ خوشم که در فراخی

در وی شه دلنواز تنهاستچون خانه د،ل ز غم شود تنگ
تنگی دلم امان و غوغاستد،ل تنگ بود جز او نگنجد
پس روترشی رهایی ماستدندان عدو ز ترس کندست

هم معدن گوهرست و دریاستخاموش که بحر اگر ترش روست

372
پاچه نخورم که استخوان ستمن سر نخورم که سر گران ست
من نور خورم که قوت جان ستبریان نخورم که هم زیان ست
من زر نخوهم که بازخواهندمن سر نخوهم که باکلهند
من کبک خورم که صید شاهندمن خر نخوهم که بند کاهند
کس را نگزم که نی سگم منبال نپرم نه لک لرکم من

که عاشق روی ایبرکم منلنگی نرکنم نه بدترکم من
پرنم نشوم نه برکه ام منترشی نرکنم نه سرکه ام من

قانع بزیم که مرکه ام منسرکش نشوم نه عرکه ام من
یک کوزه مثلثم ندادیدستار مرا گرو نهادی
ما را کم نیست هیچ شادیانصاف بده عوان نژادی

آن باده که گفته ای به من دهسالر دهی و خواجه ده
در کس زنان خویشتن نهور دفع دهی تو و برون جه

ذوق دهنست و نشو جان ستمن عشق خورم که خوشگوارست
از پاچه سر مرا زیانستخوردم ز ثرید و پاچه یک چند

ما را و کسی که اهل خوانستزین پس سر پاچه نیست ما را

373
سر می گوید به گوش جانتگر می نرکند لبم بیانت

بس هم سخن است با نهایتگر لب ز سلم تو خموش است
جان بگرفته است در میانتتن از تو همی کند کرانه
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جانش برکشید چون کمانتصورت اگرت چو تیر انداخت
در گوش ضمیر رازدانتهرچ از تو نهان کند بگوید
بازآرد د،ل کمرکشانتاین دم اگر از میان برونی

در ظاهر کرده امتحانتدر باطن کرده خاص خاصت
بس باشد این کشش نشانتخامش که چو در تو این غم انداخت

374
گفتم کاین راه ترک کامستپرسید کسی که ره کدامست
در جست رضای آن همامستای عاشق شاه دان که راهت
پس جست مراد خود حرامستچون کام و مراد دوست جویی

کاین عشق صوامع کرامستشد جمله روح عشق محبوب
ما را سر کوه این تمامستکم از سر کوه نیست عشقش
جان را ز جما،ل او نظامستغاری که در اوست یار عشقست

تعیین بنمی کنم کدامستهر چت که صفا دهد صوابست
کاندر دو جهان تو را امامستخامش کن و پیر عشق را باش

375
چون همره عاشق آن قدیمستمر عاشق را ز ره چه بیمست
او را که خدای جان ندیمستاز رفتن جان چه خوف باشد

در طلعت خوب خود مقیمستاندر سفرست لیک چون مه
آن کس که سبرکتر از نسیمستکی منتظر نسیم باشد

تا ظن نبری که آن دو نیمستعشق و عاشق یرکی ست ای جان
هم منعم خویش و هم نعیمستچون گشت درست عشق عاشق
در پیش سهیل چون ادیمستاو در طلب چنین درستی

دری ست اگر چه او یتیمستچون رفت در این طلب به دریا
مر حاتم را مگو کریمستای دیده کرم ز شمس تبریز

376
زنجیر هزار د،ل کشیده ستامروز جنون نو رسیده ست

پهلوی جوا،ل ها دریده ستامروز ز کندهای ابلوج
آن یوسف حسن را خریده ستباز آن بدوی به هجده ای قلب

در نرگس و یاسمن چریده ستجان ها همه شب به عز و اقبا،ل
چالک و لطیف و برجهیده ستتا لجرم از بگاه هر جان
از سنگ و کلوخ بردمیده ستامروز بنفشه زار و لله

در بهمن میوه ها پزیده ستبشرکفت درخت در زمستان
در عالم کهنه آفریده ستگویی که خدای عالمی نو

کت عشق ز عاشقان گزیده ستای عارف عاشق این غز،ل گو
آن سیمبرت مگر گزیده ستبر چهره چون زر تو گازیست
کاندر غم او بسی طپیده ستشاید که نوازد آن دلی را

کامروز نیابت دو دیده ستخاموش و تفرج چمن کن
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377
او را به طواف رهبری هستآن را که در آخرش خری هست

زین در همه خارش وگری هستبازار جهان به کسب برپاست
هر جای که شور یا شری هستتا خارششان همی کشاند
کو را به درونه گوهری هستدر یم صدفی قرار گیرد
در جستن درش معبری هستاما صدفی که در ندارد
در جستن قطره اش سری هستگه در یم و گاه سوی ساحل
آن راست سرکون که مخبری هستخاموش و طمع مرکن سرکینه

378
در خشم مباش و در مرکافاتای گشته ز شاه عشق شهمات

در جان بقای خویش جناتدر باغ فنا درآ و بنگر
بینی ز ورای این سماواتچون پیشترک روی تو از خود

وز نور قدیم چتر و رایاتسلطان حقایق و معانی
کز بهر نشان بود کراماتچون گشت عیان مجو کرامت

چون غرقه شود کجاست هیهاتتا ساحل بحر سیل پیداست
صد خدمت و صد سلم از ماتما مات تویم شمس تبریز

379
ای جان و هزار جان شرکارتای کرده میان سینه غارت

جز کشتن خلق چیست کارتجز کشتن عاشقان چه شغلت
ای جان جهانیان نثارتمی کش که درست باد دستت

از غمزه چشم پرخمارتبس کشته زنده را که دیدم
در آتش عشق بی قرارتبس ساکن بی قرار دیدم
گر رنجه شوی کنی زیارتیک مرده به خاک درنماند

بر بوی کنار بی کنارتجان بوسد خاک تو به هر دم

380
استیزه کن و گران فروش استآن خواجه اگر چه تیزگوش است

ایمن گشتم که او خموش استمن غره به سست خنده او
بحری است که زیر که به جوش استهش دار که آب زیر کاه است

 این جا چه کنی که قفل هوشهر جا که روی هش است مفتاح
است

مغرور مشو که روی پوش استدر روی تو بنگرد بخندد
چون چنگ همیشه در خروش استهر د،ل که به چنگ او درافتاد

طواف ویند زانک نوش استبا این همه روح ها چه زنبور
در گور مقیم همچو موش استشیری است که غم ز هیبت او

عالم به چه در حدیث دوش استشمس تبریز روز نقد است

381
تا بازروم که کار خامستآن ره که بیامدم کدامست

در مذهب عاشقان حرامستیک لحظه ز کوی یار دوری
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والله که اشارتی تمامستاندر همه ده اگر کسی هست
پابسته این شگرف دامستصعوه ز کجا رهد که سیمرغ

آن جا بنشین که خوش مقامستآواره دل میا بدین سو
وان باده طلب که باقوامستآن نقل گزین که جان فزایست
باقی همه جنگ و ننگ و نامستباقی همه بو و نقش و رنگست

چون مستی و این کنار بامستخاموش کن و ز پای بنشین

382
هر جای که خرمی ست ما راستای از کرم تو کار ما راست

تا جام شراب وصل برجاستعاشق به جهان چه غصه دارد
کو منتظر اشارت ماستهر باد چغانه ای گرفته
اندر پس پرده طرفه بت هاستهر آب چو پرده دار گشته

ماننده راح روح افزاستهر بلبل مست بر نهالی
چون گرسنگی قوم شش تاستبسیار مگو که وقت آش است

383
 هین که بس تاریکهین که گردن سست کردی کو کبابت کو شرابت

رویی ای گرفته آفتابت
 چون کلیدش را شرکستی ازیاد داری که ز مستی با خرد استیزه بستی

کی باشد فتح بابت
 آب حیوان را ببستی لجرمدر غم شیرین نجوشی لجرم سرکه فروشی

رفتست آبت
 نک محک عشق آمدبوالمعالی گشته بودی فضل و حجت می نمودی

کو سوالت کو جوابت
 خواب بود و آن فنا شدمهتر تجار بودی خویش قارون می نمودی

چونک از سر رفت خوابت
 می خور اکنون آنچ داری دوغبس زدی تو لف زفتی عاقبت در دوغ رفتی
آمد خمر نابت

 اندر الواح ضمیری تامخلص و معنی این ها گر چه دانی هم نهان کن
نیاید در کتابت

384
 عشق آن دلدار ما را ذوق وعاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست
جانی دیگرست

 سینه عشاق او را غیب دانیسینه های روشنان بس غیب ها دانند لیک
دیگرست

 زانک مر اسرار او رابس زبان حرکمت اندر شوق سرش گوش شد
ترجمانی دیگرست

 تا بدانی کان مهم را آسمانییک زمین نقره بین از لطف او در عین جان
دیگرست

 لیک حق را در حقیقتعقل و عشق و معرفت شد نردبان بام حق
نردبانی دیگرست
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 لیک آن جان را از آنشب روان از شاه عقل و پاسبان آن سو شوند
سو پاسبانی دیگرست

 وحیشان آمد که د،ل را دلستانیدلبران راه معنی با دلی عاجز بدند
دیگرست
 لب فروبندید کو را همزبانیای زبان ها برگشاده بر د،ل بربوده ای
دیگرست

 زانک اندر عین د،ل اوشمس تبریزی چو جمع و شمع ها پروانه اش
را عیانی دیگرست

385
 همچو خاتونان مه رو میخلق های خوب تو پیشت دود بعد از وفات

خرامند این صفات
 وان دگر از لعل و شرکر پیشآن یرکی دست تو گیرد وان دگر پرسش کند
بازآرد زکات
 مسلمات مومنات قانتاتچون طلق تن بدادی حور بینی صف زده

تائبات
 صبر تو و النازعات و شرکر تو وبی عدد پیش جنازه می دود خوهای تو

الناشطات
 در تو آویزند ایشان چوندر لحد مونس شوندت آن صفات باصفا

بنین و چون بنات
 بسط جانت عرصه گردد ازحله ها پوشی بسی از پود و تار طاعتت

برون این جهات
 زانک پیدا شد بهشت عدن زهین خمش کن تا توانی تخم نیرکی کار تو

افعا،ل ثقات

386
 چون نبینی بی جهت را نورچون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات
او بین در جهات

 مسلمات مومنات قانتاتحوریان بین نوریان بین زیر این ازرق تتق
تائبات
 هر یرکی شمع طراز و هر یرکی صبحهر یرکی با نازباز و هر یرکی عاشق نواز

نجات
 هر یرکی شرکرستان و هرهر یرکی بسته دهان و موشرکاف اندر بیان
یرکی کان نبات
 در فقیری می خرام و میجان کهنه می فشان و جان تازه می ستان

ستان ز ایشان زکات
 تا چو عیسی فارغ آیی ازشیر جان زین مریمان خور چونک زاده ثاینی

بنین و از بنات
 ای که هر روزت چوروز و شب را چون دو مجنون درکشان در سلسله
عید و هر شبت قدر و برات

 عقل مسرکین گشت مات وچونک شه بنمود رخ را اسب شد همراه پیل
جان میان برد و مات
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 کوه جودی عاجز آیدعاشقان را وقت شورش ابله و شپشپ مبین
پیش ایشان در ثبات

 تره زار د،ل نبیند درفتد درجان جمله پیشه ها عشقست اما آنک او
ترهات

 پیش او میرم بگویممن خمش کردم چو دیدم خوشتر از خود ناطقی
اقتلونی یا ثقات
 از طرب در جنبش آید همشمس تبریزی چو بگشاید دهان چون شرکر

رمیم و هم رفات
 چند گویی فاعلتنرو خمش کن قو،ل کم گو بعد از این فعا،ل باش

فاعلتن فاعلت

387
 نیم نانی دررسد تا نیم جانیخاک آن کس شو که آب زندگانش روشنست

در تنست
 گفت آری من قصابمگفتمش آخر پی یک وصل چندین هجر چیست
گردران با گردنست

 آن نگنجد در نظر چه جایدی تماشا رفته بودم جانب صحرای د،ل
پیدا کردنست

 در دو عالم می نگنجد آنچ درچشم مست یار گویان هر زمان با چشم من
چشم منست
 آنچ د،ل را جان جان و دیدگانرو فزون شو از دو عالم تا بریزم بر سرت
را دیدنست

 می زند پهلو که وقت عقد وذره ذره عاشقانه پهلوی معشوق خویش
کابین کردنست
 غنچه آن جا سنبلست و سرواندر آن پیوند کردن آب و آتش یک شده ست
آن جا سوسنست

 بشنو از بال نه وقت زیر و بالزیر پاشان گنج ها و سوی بال باغ ها
گفتنست
 ذوق آن اندر سرست و طوقمن اگر پیدا نگویم بی صفت پیداست آن

آن در گردنست
 صد زبان دارم چو تیغشمس تبریزی تو خورشیدی چه گویم مدح تو

اما به وصفت الرکنست

388
 خدمت اندر دستخدمت بی دوستی را قدر و قیمت هست نیست

هست و دوستی در دست نیست
 هیچ خدمت جز محبت دردوستی در اندرون خود خدمتی پیوسته است
جهان پیوست نیست

 عشق گوید دوغ خورد و دوغور تو مستی می نمایی در محبت چون نه ای
خورد او مست نیست

 چند خود را پست دارد آن کسی کوپست و بال چند یازد از ترکلف در هوا
پست نیست
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 وانگهان پنداشته خود را کههمچو ماهی مانده در دام جهان زان بحر دور
اندر شست نیست

389
 گر چه با من می نشینیچون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست

چون چنینی سود نیست
 در میان جو درآیی آب بینیچون دهانت بسته باشد در جگر آتش بود

سود نیست
 چون نباشد نان وچونک در تن جان نباشد صورتش را ذوق نیست

نعمت صحن و سینی سود نیست
 چون نباشد آدمی را راه بینیگر زمین از مشک و عنبر پر شود تا آسمان
سود نیست

 گر هزاران یار و دلبر میتا ز آتش می گریزی ترش و خامی چون پنیر
گزینی سود نیست

390
 میر مست و خواجه مست وساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست

یار مست اغیار مست
 باغ مست و راغ مست وباغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد

غنچه مست و خار مست
 آب مست و باد مست و خاکآسمانا چند گردی گردش عنصر ببین

مست و نار مست
 روح مست و عقلحا،ل صورت این چنین و حا،ل معنی خود مپرس

مست و خاک مست اسرار مست
 ذره ذره خاک را از خالقرو تو جباری رها کن خاک شو تا بنگری

جبار مست
 مدتی پنهان شدست از دیدهتا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند

مرکار مست
 روزکی دو صبر می کن تابیخ های آن درختان می نهانی می خورند

شود بیدار مست
 با چنان ساقی و مطرب کیگر تو را کوبی رسد از رفتن مستان مرنج

رود هموار مست
 دوستان ز اقرار مست و دشمنان زساقیا باده یرکی کن چند باشد عربده

انرکار مست
 باده تا در سر نیفتد کی دهد دستارباد را افزون بده تا برگشاید این گره

مست
 هر دو ناهموار باشد چونبخل ساقی باشد آن جا یا فساد باده ها

رود رهوار مست
 زانک از این گلگون ندارد بر رخ وروی های زرد بین و باده گلگون بده

رخسار مست
 زان اگر خواهد بنوشدباده ای داری خدایی بس سبک خوار و لطیف

روز صد خروار مست
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 کافر و مومن خراب وشمس تبریزی به دورت هیچ کس هشیار نیست
زاهد و خمار مست

391
 وان حیات باصفایمطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست
باوفا مست آمدست

 کو بدین شیوه بر ما بارهاگر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش
مست آمدست

 ای برادر دم مزن کاین دم سقاآب ما را گر بریزد ور سبو را بشرکند
مست آمدست

 کاین سلیم القلب را بین کزمی فریبم مست خود را او تبسم می کند
کجا مست آمدست

 آب و آتش بیخود و خاک وآن کسی را می فریبی کز کمینه حرف او
هوا مست آمدست
 برجهم از گور خود کانگفتمش گر من بمیرم تو رسی بر گور من

خوش لقا مست آمدست
 با خدا باقی بود آن کز خداگفت آن کاین دم پذیرد کی بمیرد جان او

مست آمدست
 روی ساقی بینعشق بی چون بین که جان را چون قدح پر می کند
که خندان از بقا مست آمدست

 کز الست این عشقیار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید
بی ما و شما مست آمدست

392
 گر نه لطف او بودگر ندید آن شادجان این گلستان را شاد چیست
پس عیش را بنیاد چیست

 پس هزاران صومعه در محوگر خرابات از،ل از تاب رویش پر نگشت
جان آباد چیست
 جان بااقبا،ل ما با عشق اوجان ما با عشق او گر نی ز یک جا رسته اند

همزاد چیست
 پس به دیوان سرای عاشقانگر نه پرتوهای آن رخسار داد حسن داد

بیداد چیست
 پس درون گنبد د،ل غلغله وساکنان آب و گل گر عشق ما را محرمند

فریاد چیست
 پس دماغ عاشقان پرآتش وگر نه آتش می زند آتش رخی در جان نهان
پرباد چیست
 صد هزاران مشعله همچونگر نه آتش رنگ گشتی جان ها در لمرکان

شب میلد چیست
 لطف نقد اولین وگر نه تقصیر است از جان در فدا گشتن در او
وعده و میعاد چیست
 صد هزاران جانگر نه شمس الدین تبریزی قباد جان ها است

قدسی هر دمش منقاد چیست
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393
 هر حریفی کو بخسبدجمع باشید ای حریفان زانک وقت خواب نیست
والله از اصحاب نیست

 هر که او گردان و نالن شیوهروی بستان را نبیند راه بستان گم کند
دولب نیست

 می دوانی سوی آن جو کاندرای بجسته کام د،ل اندر جهان آب و گل
آن جو آب نیست

 تا نگوید شب روی کامشبز آسمان د،ل برآ ماها و شب را روز کن
شب مهتاب نیست

 گر دلم لرزان ز عشقش چون د،لبی خبر بادا د،ل من از مرکان و کان او
سیماب نیست

394
 دلبری خواهم که ازچشمه ای خواهم که از وی جمله را افزایش است

وی مرده را آسایش است
 سنگ و گوهر هر دو را ازبنده بحر محیطم کز محیطی برتر است

فضل او بخشایش است
 زاغ را خالی ندارد گر چه بیباغ و طاووسند هر یک از جمالش بانصیب

آرایش است
 عاشق اندر ذوق باشد گر چهصورت ار نقصان پذیرد نیست معنی را کمی
در پالیش است
 گر چه اندر قالب او در خانهبنگر اندر جان که هست او از بلندی بی خبر
آلیش است

 صحن را افروزش است و بام راشمس تبریزی قدومت خانه اقبا،ل را
اندایش است

395
 هر چه گفت و گویعشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست

خلق آن ره ره عشاق نیست
 این شجر را ترکیه بر عرش وشاخ عشق اندر از،ل دان بیخ عشق اندر ابد

ثری و ساق نیست
 کاین جللت لیق این عقل وعقل را معزو،ل کردیم و هوا را حد زدیم

این اخلق نیست
 چون شدی معشوق ازتا تو مشتاقی بدان کاین اشتیاق تو بتی است

آن پس هستیی مشتاق نیست
 چونک تخته و مرد فانی شدمرد بحری دایما بر تخته خوف و رجا است

جز استغراق نیست
 زانک بود تو سراسر جز سرشمس تبریزی تویی دریا و هم گوهر تویی
خلق نیست

396
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 جمله شاهانند آن جا بندگاندر ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست
را بار نیست

 نزد این اقبا،ل ما فرخندگیگر تو نازی می کنی یعنی که من فرخنده ام
جز عار نیست

 نزد این سلطان ما آن جملهگر به فقرت ناز باشد ژنده برگیر و برو
جز زنار نیست

 زانک ما را زین صفت پروایگر تو نور حق شدی از شرق تا مغرب برو
آن انوار نیست

 زانک این اسرار ما را خویگر تو سر حق بدانستی برو با سر باش
آن اسرار نیست

 زان که این میدان ماراست شو در راه ما وین مرکر را یک سوی نه
جولنگه مرکار نیست
 جز به سوی راه تبریزشمس دین و شمس دین آن جان ما اینک بدان
اسب ما رهوار نیست

 زانک هشیاری مرا خودمست بودم فاش کردم سر خود با یارکان
مذهب آزار نیست

 حد ما خود ای برادر لیق پرگارگر نهی پرگار بر تن تا بدانی حد ما
نیست

 خاک پاشی دو عالم پیش ماخاک پاشی می کنی تو ای صنم در راه ما
در کار نیست
 جان ما را اندر آن جا کاسه وصوفیان عشق را خود خانقاهی دیگر است
ادرار نیست

 زانک ما را اشتهای جنت ودر تک دوزخ نشستم ترک کردم بخت را
ابرار نیست

397
 در شعاعش همچو ذره جانآفتاب امروز بر شرکل دگر تابان شدست

من رقصان شدست
 یار چوگان زلف مه رومشتری در طالع است و ماه و زهره در حضور

میر این میدان شدست
 هش که دارد عقل دارد عقلهر قدح کز می دهد گوید بگیر و هوش دار

خود پنهان شدست
 خوان رحمتبزم سلطان است این جا هر که سلطانی است نوش

گسترید و ساقی اخوان شدست
 پا چه باشد سر چه باشد پا وساقیا پایان رسیدی عشق را از سر بگیر

سر یک سر شدست

398
 وز جما،ل لیزالی هفت و پنج و چاراز سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست

مست
 خم و کوزه حوض کوثر ازاین قیامت بین که گویی آشرکارا شد ز غیب
می جبار مست
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 در بهشت عشق تجری تحتهاتن چو سایه بر زمین و جان پاک عاشقان
النهار مست
 ذره ذره هر دو عالم گشتهچون فزون گردد تجلی از جما،ل حق ببین

موسی وار مست
 در شفاعت مو به موی احمداز تقاضاهای مستان وز جواب لن تران

مختار مست
 از شراب آن سریاو سر است و ما چو دستار اندر او پیچیده ایم

گردد سر و دستار مست
 شهر پرآشوب بین و جملهیوسف مصری فروکن سر به مصر اندرنگر

بازار مست
 عرش و کرسی آسمان هاگر بگویم ای برادر خیره مانی زین عجب

این همه کردار مست
 از شراب عشق گشتستشمس تبریزی برآمد در دلم بزمی نهاد

این در و دیوار مست

399
 آخر ای کان شرکرآخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدست

وقت شرکرریزی شدست
 وقت آن کز لطف خود با ماتو چو آب زندگانی ما چو دانه زیر خاک

درآمیزی شدست
 زانک جمله چیزها چیزی زگر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم

بی چیزی شدست
 زانک از لطف تو ززین سپس با من مرکن تیزی تو ای شمشیر حق

آتش تندی و تیزی شدست
 گفتم آخر جان جانجان کشیدم پیش عشقش گفت کو چیزی دگر

زین سان ز بی چیزی شدست
 شمس تبریزی حجابچون حجاب چشم د،ل شد چشم صورت لجرم

شمس تبریزی شدست

400
 وین همه اوصافچون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست
رسوا معدنش آب و گلست

 مشرکل این ترک هوا واز هوا و شهوت ای جان آب و گل می صد شود
کاشف هر مشرکلست

 چون بشد علت ز تو پس نقل منز،لوین تعلل بهر ترکش دافع صد علتست
منزلست

 ور نه علت باقی ولیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشرکنی
درمانت محو و زایلست
 صد هزاران حاصلچونک طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن

جان از درونت حاصلست
 هر دمی رویی نماید روی آنپس تو را آیینه گردد این د،ل آهن چنانک

کو کاهلست
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 آن امانت چونک شدپس تو را مطرب شود در عیش و هم ساقی شود
محمو،ل جان را حاملست

 شهره گردد از تو آن گنجیفارغ آیی بعد از آن از شغل و هم از فارغی
که آن بس خاملست

 ذوق آن برقی بود تا در دهانگر چه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو
آکلست

 کاین حجاب و حائلاین طبیعت کور و کر گر نیست پس چون آزمود
ست آن سوی آن چون مایلست

 در پی رنج و بلهالیک طبع از اصل رنج و غصه ها بررسته ست
عاشق بی طایلست

 و اندر آن کبرش تواضع هایدر تواضع های طبعت سر نخوت را نگر
بی حد شاکلست

 شرح و تاویلی برکن وادانکهر حدیث طبع را تو پرورش هایی بدش
این بی حائلست

 با موید این طریقت ره روانهر یرکی بیتی جما،ل بیت دیگر دانک هست
را شاغلست

 از خدا می خواه شیرینیور تو را خوف مطالب باشد از اشهادها
اجل کان آجلست

 جز به سوی بی سویهر طرف رنجی دگرگون فرض کن آن گاه برو
ها کان دگر بی حاصلست

 غصه ماران ببینی زانک این چونتو وثاق مار آیی از پی ماری دگر
سلسله ست
 وان گهت او متهم دارد کهتا نگویی مار را از خویش عذری زهرناک

این هم باطلست
 آن مزاجش گرم باید کاین نهاز حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا

کار پلپلست

401
 تا خیالت درنیاید پای کوباناندرآ ای مه که بی تو ماه را استاره نیست
چاره نیست

 خود گرفتم کاین د،ل ما جزچون خیالت بر که آید چشمه ها گردد روان
که و جز خاره نیست

 لعل شد سنگی دگر کزآتش از سنگی روان شد آب از سنگی دگر
لطف تو آواره نیست

 مرده را تو زنده کردی بارهابارها لطف تو را من آزمودم ای لطیف
یک باره نیست
 وین د،ل گریان من جز کودکابر رحمت هر سحر گر می ببارد آن ز تست
گهواره نیست
 لیک اندر دست من زان پارههمچو کوه طور از غم این دلم صدپاره شد

ها یک پاره نیست
 تا جهد استاره ای کز ابر یکآهن برهان موسی بر د،ل چون سنگ زد

استاره نیست
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402
 عاقلن را بر زبان و عاشقاننقش بند جان که جان ها جانب او مایلست
را در دلست

 باقیات الصالحات است آنک در د،لآنک باشد بر زبان ها ل احب الفلین
حاصلست
 از زمین تا آسمان ها منز،لد،ل مثا،ل آسمان آمد زبان همچون زمین

بس مشرکلست
 وین زبان چون ناودان باران از ایند،ل مثا،ل ابر آمد سینه ها چون بام ها

جا نازلست
 سینه چون آلوده باشد این سخن هاآب از د،ل پاک آمد تا به بام سینه ها

باطلست
 بام کو از ابر گیرد ناودانشاین خود آن کس را بود کز ابر او باران چرکد

قایلست
 آنک دزدد آب بام دیگران اوآنک برد از ناودان دیگران او سارقست

ناقلست
 هر که نرگس ها بچیندهر که روید نرگس گل ز آب چشمش عاشقست

دسته بند عاملست
 چون زبانه ش راست نبودگر چه کف های ترازو شد برابر وقت وزن

آن ترازو مایلست
 هر جوابی که بگوید اوهر کی پوشیده ست بر وی حا،ل و رنگ جان او
به معنی سائلست

 گر چه ظالم می نماید نیست ظالمگر طبیبی حاذقی رنجور را تلخی دهد
عادلست

 د،ل ز راه ذوق داند کاینپا شناسد کفش خویش ار چه که تاریرکی بود
کدامین منزلست

 د،ل مترسان ای برادردر د،ل و کشتی نوح افرکن در این طوفان تو خویش
گر چه منز،ل هایلست
 زانک مقبل در دو عالمهر که را خواهی شناسی همنشینش را نگر
همنشین مقبل ست

 زانک این خو و طبیعتهر چه بر تو ناخوش آید آن منه بر دیگران
جملگان را شاملست

 زانک روح ساده تو زنگ ها راپنبه ها در گوش کن تا نشنوی هر نرکته ای
قابلست

 می خور از انفاسهر که روحش از هوای هفتمین بگذشت رست
روح او که روحش بسملست

 مرد را تنها بگوید هین کهاین هوا اندر کمین باشد چو بیند بی رفیق
مردک غافل ست

 وصل از آن کس خواهوصل خواهی با کسان بنشین که ایشان واصلند
باری کو به معنی واصل ست

 خود مذاق می چه داند آنکگرد مستان گرد اگر می کم رسد بویی رسد
مرد عاقلست
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 تا به وقت امتحان گویند مردنرکته ها را یاد می گیری جواب هر سوا،ل
فاضلست

 شمس تبریزی کنون اندرگر بنتوانی ز نقص خود شدن سوی کما،ل
کمالت کاملست

403
 ور تو پنداری مرا بیگر تو پنداری به حسن تو نگاری هست نیست

تو قراری هست نیست
 چرخ را جز خدمت خاک توور تو گویی چرخ می گردد به کار نیک و بد

کاری هست نیست
 بر در تو حلقه بودن هیچسا،ل ها شد که بیرون درت چون حلقه ایم

عاری هست نیست
 خواجه را این جا خیالیبر در اندیشه ترسان گشته ایم از هر خیا،ل

هست آری هست نیست
 جز صلح الدین ز د،ل هاای د،ل جاسوس من در پیش کیرکاووس من

هوشیاری هست نیست

404
 هله پیش آ که بگویم سخنهله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت
راز به گوشت
 که به یک جرعه بپرد همهمی روح آمد نادر رو از آن هم بچش آخر

طراری و هوشت
 دهدت صد هش دیگرچو از این هوش برستی به مساقات و به مستی

کرم باده فروشت
 به فلک غلغله افتد ز هیاهوی وچو در اسرار درآیی کندت روح سقایی
خروشت
 کندت خواجه معنی برهاند زبستان باده دیگر جز از آن احمر و اصفر
نقوشت

 به از آن صد قدح می کهدهد آن کان ملحت قدحی وقت صباحت
بخوردی شب دوشت

 همه اموات و جمادات بجوشند زتو اگرهای نگویی و اگر هوی نگویی
جوشت

 هوس کسب بیفتد ز د،لچو در آن حلقه بگنجی زبر معدن و گنجی
مرکسبه کوشت

 برهانید به آخر کرم مظلمهتو که از شر اعادی به دو صد چاه فتادی
پوشت
 به خموشیت میسر شود اینهمه آهنگ لقا کن خمش و صید رها کن

صید وحوشت
 کشش و جذب ندیمانتو دهان را چو ببندی خمشی را بپسندی

نگذارند خموشت

405
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 که سر و پا و سلمت نبودبه خدا کت نگذارم که روی راه سلمت
روز قیامت

هله ای یار قلندر بشنو طبل ملمتحشم عشق درآمد ربض شهر برآمد
 نه اثر گو نه خبر گو نهد،ل و جان فانی ل کن تن خود همچو قبا کن
نشانی نه علمت

 هله ای سرده مستم برهانمچو من از خویش برستم ره اندیشه ببستم
به تمامت
 هله برپر هله برپر چو من ازهله برجه هله برجه قدمی بر سر خود نه

شرکر و غرامت
 هله فرعون به پیش آ کهببر ای عشق چو موسی سر فرعون ترکبر

گرفتم در و بامت
 برو ای ظالم سرکش کهچو من از غیب رسیدم سپه غیب کشیدم

فتادی ز زعامت
 همه دیدار کریمست در این عشقهله پالیز تو باقی سر خر عالم فانی

کرامت
 نرکند والده ما را ز پی کینهنرکند رحمت مطلق به بل جان تو ویران
حجامت
 نبود هیچ کسی را ز د،ل ونبود جان و دلم را ز تو سیری و ملولی

دیده سآمت
 بنه ارزید خوشی هاش بهبجز از عشق مجرد به هر آن نقش که رفتم

تلخی ندامت
 که ترکش آب حیاتست وهله تا یاوه نگردی چو در این حوض رسیدی
لبش جای اقامت
 به مزن دستک و پایک تو بهچو در این حوض درافتی همه خویش بدو ده
چستی و شهامت

 نرسد هیچ کسی راهمه تسلیم و خمش کن نه امامی تو ز جمعی
بجز این عشق امامت

406
 چاره جوینده که کردهچند گویی که چه چاره ست و مرا درمان چیست
ست تو را خود آن چیست

 خود نباشد هوس آنک بدانی جانچند باشد غم آنت که ز غم جان ببرم
چیست
 تا همان بوی دهد شرح تو رابوی نانی که رسیده ست بر آن بوی برو

کاین نان چیست
 ور تو عاشق نشدیگر تو عاشق شده ای عشق تو برهان تو بس

پس طلب برهان چیست
 گر نه شاهیست پس این بارگهاین قدر عقل نداری که ببینی آخر

سلطان چیست
 در کف روح چنین مشعله تابانگر نه اندر تتق ازرق زیباروییست

چیست
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 تو چه دانی که در آن جنگچونک از دور دلت همچو زنان می لرزد
د،ل مردان چیست

 تو پس پرده نشسته که به غیبآتش دیده مردان حجب غیب بسوخت
ایمان چیست

 چشمه شهد از او در بن هرشمس تبریز اگر نیست مقیم اندر چشم
دندان چیست

407
 ماه از او چشم گرفتست و فلکچشم پرنور که مست نظر جانانست

لرزانست
 سجده گاه ملک و قبله هرخاصه آن لحظه که از حضرت حق نور کشد

انسانست
 بهر ناموس منی آن نفس اوهر که او سر ننهد بر کف پایش آن دم

شیطانست
 او کم از دیو بود زانک تن بیو آنک آن لحظه نبیند اثر نور برو

جانست
 گر تو مردی که رخش قبله گهد،ل به جا دار در آن طلعت باهیبت او

مردانست
 جان در آن لحظه بده شاد کهدست بردار ز سینه چه نگه می داری

مقصود آنست
 کآتش چهره او چشمه گهجمله را آب درانداز و در آن آتش شو
حیوانست

کو خدیو ابد و خسرو هر فرمانستسر برآور ز میان د،ل شمس تبریز

408
 تا که کشتی ز کف ظالمآن شنیدی که خضر تخته کشتی بشرکست
جبار برست

 صافیست و مثل دردخضر وقت تو عشق است که صوفی ز شرکست
به پستی بنشست

 که همه عاشق سجده ست ولذت فقر چو باده ست که پستی جوید
تواضع سرمست

 پس سزای مترکبر سر بی ذوق بستا بدانی که ترکبر همه از بی مزگیست
است

 چون ز سر رست همه نورگریه شمع همه شب نه که از درد سرست
شد از گریه برست

 چون بگیرد قدح باده جان بر کفکف هستی ز سر خم مدمغ برود
دست
 طمع خام مرکن تا نخلد کام زماهیا هر چه تو را کام د،ل از بحر بجو
شست

 راست گویید بر این مایده کس رابحر می غرد و می گوید کای امت آب
گله هست
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 در خطابات و مجابات بلیدم به دم بحر د،ل و امت او در خوش و نوش
اند و الست

 نی در آن باغ و چمن پاینی در آن بزم کس از درد دلی سر بگرفت
کس از خار بخست

 ز خموشانه تو ناطق وهله خامش به خموشیت اسیران برهند
خاموش بجست

 دست شمشیرزنان را به چه تدبیرلب فروبند چو دیدی که لب بسته یار
ببست

409
 آدمی دزد ز زردزد کنونتا نلغزی که ز خون راه پس و پیش ترست

بیشترست
 خود چه دارند کسی را که ز خودگربزانند که از عقل و خبر می دزدند

بی خبرست
 که جهان طالب زر و خود توخود خود را تو چنین کاسد و بی خصم مدان
کان زرست

 معدن نقره و زرست و یقینکه رسو،ل حق الناس معادن گفته ست
پرگهرست

 خویش دریاب که این گنج ز تو برگنج یابی و در او عمر نیابی تو به گنج
گذرست

 که یرکی دزد سبک دست درخویش دریاب و حذر کن تو ولیرکن چه کنی
این ره حذرست

 هر که را روی سوی شمسسحر ار چند که تاریست حساب روزست
بود چون سحرست

 صبح را روی به شمس استروح ها مست شود از دم صبح از پی آنک
و حریف نظرست

 که تو بس مفلسی و چرخ فلک پاکچند بر بوک و مگر مهره فروگردانی
برست
 گوییا لقمه هر روزه تو مغزمغز پالوده و بر هیچ نه در خواب شدی

خرست
 که همه سیم و زر وبیشتر جان کن و زر جمع کن و خوشد،ل باش

ما،ل تو مار سقرست
 صد شب از بهر هوا نفس تویک شب از بهر خدا بی خور و بی خواب بزی

بی خواب و خورست
 آه و فریاد همی آید گوش تواز سر درد و دریغ از پس هر ذره خاک
کرست

 توشه راه تو خون د،ل و آهخون د،ل بر رخت افشان به سحرگاه از آنک
سحرست

که د،ل پاک تو آیینه خورشید فرستد،ل پرامید کن و صیقلیش ده به صفا
 شمس تبریز شهنشاه کهمونس احمد مرسل به جهان کیست بگو

احدی الرکبرست
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410
 آمدن باری اگر در دو جهاندوش آمد بر من آنک شب افروز منست
آمدنست

 چاشنی بخش وطن هاستآنک سرسبزی خاک ست و گهربخش فلک
اگر بی وطنست

 تا در من که شفاخانه هر ممتحندر کف عقل نهد شمع که بستان و بیا
است

 این لگن گر نبود شمع تو را صدشمع را تو گرو این لگن تن چه کنی
لگنست
 گفت و گو جمله کلوخ ستتا در این آب و گلی کار کلوخ اندازیست

و یقین د،ل شرکنست
 میل تو بهر تصدر همه درگوهر آینه جان همه در ساده دلی ست

فضل و فن است
 که ز عشوه شرکرش ذره به ذرهزین گذر کن صفت یار شرکربخش بگو

دهن است
 کان صفت هاخیره گشته است صفت ها همه کان چه صفت است
چو بتان و صفت او شمن است

 پیش او یاسمن است آن گلچشم نرگس نشناسد ز غمش کاندر باغ
تر یا سمنست

 خوش روانش کند ار خود زمن صدروش عشق روش بخش بود بی پا را
زمنست

 فتنه ها جمله بر آن فتنه مادر جهان فتنه بسی بود و بسی خواهد بود
مفتتنست

 زانک جانی است که او زنده کن هرهمه د،ل ها چو کبوتر گرو آن برجند
بدنست

 عشق را چند بیان ها استبس کن آخر چه بر این گفت زبان چفسیدی
که فوق سخنست

411
 هله چون می نزند رهعجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست
ره او را کی زدست

 بد و نیک همه را نعره مطرب مدداو ز هر نیک و بد خلق چرا می لنگد
است

 مجلس یارکده بی دم اودف دریدست طرب را به خدا بی دف او
بارکدست

 دست غلبیرزنش سخره صاحبشهر غلبیرگهی دان که شود زیر و زبر
بلدست

 این همه فتنه آن فتنه گرخیره کم گوی خمش مطرب مسرکین چه کند
خوب خدست

412
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 و آنک بیرون کند از جان وآنک بی باده کند جان مرا مست کجاست
دلم دست کجاست

 و آنک سوگند من و توبه امو آنک سوگند خورم جز به سر او نخورم
اشرکست کجاست

 و آنک ما را غمش از جایو آنک جان ها به سحر نعره زنانند از او
ببرده ست کجاست

 این که جا می طلبد در تن ماجان جان ست وگر جای ندارد چه عجب
هست کجاست

 و آنک او در پس غمزهغمزه چشم بهانه ست و زان سو هوسی ست
ست د،ل خست کجاست

 و آنک در پرده چنین پرده د،ل بستپرده روشن د،ل بست و خیالت نمود
کجاست

 و آنک او مست شد از چونعقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
و چرا رست کجاست

413
 همه رفتند و نشستند و دمیمن نشستم ز طلب وین د،ل پیچان ننشست
جان ننشست

 کار آن دارد آن کز طلب آنهر کی استاد به کاری بنشست آخر کار
ننشست

 تا نبردش به سراپرده سبحانهر کی او نعره تسبیح جماد تو شنید
ننشست
 بر سر اوج هوا تخت سلیمانتا سلیمان به جهان مهر هوایت ننمود

ننشست
 تا ابد از د،ل او فرکر پریشانهر کی تشویش سر زلف پریشان تو دید
ننشست
 خواب از او رفت و خیا،ل لبهر کی در خواب خیا،ل لب خندان تو دید

خندان ننشست
 وز علج سر سودای فراوانترشی های تو صفرای رهی را ننشاند
ننشست

 همچنین رقص کنان تا به گلستانهر که را بوی گلستان وصا،ل تو رسید
ننشست

414
 در شرکرخانه تو مرغروز و شب خدمت تو بی سر و بی پا چه خوشست

شرکرخا چه خوشست
 سایه سرو خوش نادره بال چهبر سر غنچه بسته که نهان می خندد

خوشست
 بلبلن را به چمن با گل رعنازاغ اگر عاشق سرگین خر آمد گو باش

چه خوشست
 از دم روح نفخنا د،ل سرنابانک سرنای چه گر مونس غمگینان ست

چه خوشست
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 در رخ شمس ضحی دیده بیناگر چه شب بازرهد خلق ز اندیشه به خواب
چه خوشست

 تو چه دانی که بر این گنبد مینا چهبت پرستانه تو را پای فرورفت به گل
خوشست
 زان شرکرریز لقا سینه سیناچون تجلی بود از رحمت حق موسی را

چه خوشست
 گه خمش بودن و گه گفتکه صدا دارد و در کان زر صامت هم هست

مواسا چه خوشست

415
 بر سر گنج گدا بین کهتشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست
چه پرتاب شدست

 در ارس بی خبر از آب چو دولبای بسا خشک لبا کز گره سحر کسی
شدست
 کآفتاب سحری ناسخ مهتابچشم بند ار نبدی که گرو شمع شدی
شدست

 د،ل آن گو،ل از این ترس چوترسد ار شمع نباشد بنبیند مه را
سیماب شدست

 جان محجوب از اوچون سلیمان نهان است که دیوانش د،ل است
مفخر حجاب شدست

 ای بسا غوره در این معصرهای بسا سنگ دل که حجرش لعل شدست
دوشاب شدست
 زعفرانی رخ عشاق چواین چه مشاطه و گلگونه غیب است کز او
عناب شدست

 چون عمر شرم شرکن گشته وچند عثمان پر از شرم که از مستی او
خطاب شدست

 من دکان بستم کو فاتح ابوابطرفه قفا،ل کز انفاس کند قفل و کلید
شدست

416
 نبود بسته بود رسته ومطرب و نوحه گر عاشق و شوریده خوش است

روییده خوش است
 گرد زیر و بم مطرب به چهتف و بوی جگر سوخته و جوشش خون

پیچیده خوش است
 بر شرکوفه رخ پژمردهز ابر پرآب دو چشمش ز تصاریف فراق

بباریده خوش است
 این جهان در هوسش درهم وبنگر جان و جهان ور نتوانی دیدن

شوریده خوش است
 سر او را کف معشوقپیش دلبر بنهادن سر سرمست سزا است

بمالیده خوش است
 هم خیا،ل صنم نادره در دیده خوشدیدن روی دلرام عیان سلطانی است

است
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 دیدن آن مه جان ناگه و دزدیدهاین سعادت ندهد دست همیشه اما
خوش است

 پیش آن یوسف زیباعشق اگر رخت تو را برد به غارت خوش باش
کف ببریده خوش است

 وصل همچون شرکر ناگهبس کن ار چه که اراجیف بشیر وصل است
بشنیده خوش است

417
 چونک شب گشت نخسپندمن پری زاده ام و خواب ندانم که کجا است

که شب نوبت ما است
 دخل و خرج استچون دماغ است و سر استت مرکن استیزه بخسب
چنین شیوه و تدبیر سزا است

 هر که را هست زهی بختخرج بی دخل خدایی است ز دنیا مطلب
ندانم که که را است

418
 بستان جام و درآشامسر مپیچان و مجنبان که کنون نوبت تو است

که آن شربت تو است
طرب و حالت ایشان مدد حالت تو استعدد ذره در این جو هوا عشاقند

 جرس و طبل رحیل از جهتهمگی پرده و پوشش ز پی باشش تو است
رحلت تو است

 دانک آن همت عالی اثر همت توهر که را همت عالی بود و فرکر بلند
است
 نیست در عالم اگر باشد آن فرکرتفرکرتی کان نبود خاسته از طبع و دماغ

تو است
 هم از او جوی دوا را که ولیای د،ل خسته ز هجران و ز اسباب دگر

نعمت تو است
 هم از او شبهه توز آن سوی کآمد محنت هم از آن سو است دوا

است و هم از او حجت تو است
 هم از او عسرت تو است و هم ازهم خمار از می آید هم از او دفع خمار

او عشرت تو است
 نه همه خلق خدا رابس که هر مستمعی را هوس و سودایی است

صفت و فطرت تو است

419
 چه شدی چونک یرکی داد بدادیبوسه ای داد مرا دلبر عیار و برفت

شش و هفت
 که ز شیرینی آن لب بشرکافید وهر لبی را که ببوسید نشان ها دارد

برکفت
 هر زمانی بزند عشق هزار آتش ویک نشان آنک ز سودای لب آب حیات
نفت
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 می دود در پی آن بوسه بهیک نشان دگر آن است که تن نیز چو د،ل
تعجیل و به تفت

 چه عجب لغری از آتش معشوقهتنگ و لغر گردد به مثا،ل لب دوست
زفت

420
 گفت بس چند بود گفتمشذوق روی ترشش بین که ز صد قند گذشت
از چند گذشت

 آهن سرد چه کوبی که وی ازچون چنین است صنم پند مده عاشق را
پند گذشت

 منز،ل عشق از آن حا،ل کهتو چه پرسیش که چونی و چگونه است دلت
پرسند گذشت

 ترک تاز غم سودای وی ازآن چه روی است که ترکان همه هندوی ویند
چند گذشت

 روضه خوی وی از سغد سمرقندآن کف بحر گهربخش وراء النهر است
گذشت

 چون نسیم کرمش بر د،لخارش حرص و طمع در جگر و جانش افرکند
خرسند گذشت

 لطف خار غم او را گل خوش خندذوق دشنام وی از شهد ثنا بیش آمد
گذشت

تا که این سیل بل آمد و از بند گذشتگر در بسته کند منع ز هفتاد بل
 بند هستی بشرکست او و زهر کی عقد و حل احوا،ل د،ل خویش بدید

پیوند گذشت
 خاطر او ز وفای زن و فرزندمرد چونک به کف آورد چنین در یتیم

گذشت
 کاین مقالت خوش از فهمبس که از قصه خوبش همه در فتنه فتند

خردمند گذشت

421
 که د،ل و جان حریفان زساقیا این می از انگور کدامین پشته ست

خمار آغشته ست
 که چو زهرست نشاط همگان راخم پیشین بگشا و سر این خم بربند

کشته ست
 تا نگویند که ساقی ز وفا برگشتهبند این جام جفا جام وفا را برگیر

ست
 مگسل آن رشته او،ل که مبارکدرده آن باده او،ل که مبارک باده ست

رشته ست
 تا چه عشق ست کهصد شرکوفه ز یرکی جرعه بر این خاک ز چیست

اندر د،ل ما بسرشته ست
 هان که ویران شود این خانه د،لبر در خانه د،ل این لگد سخت مزن

یک خشته ست
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 مجلسی ده پر از آن گل کهباده ای ده که بدان باده بل واگردد
خدایش کشته ست

 پیش نقشی که خدایش بهتا همه مست شویم و ز طرب سجده کنیم
خودی بنوشته ست

422
 جانم آن لحظه کهای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادست
غمگین تو باشم شادست

 غیر پیمودن باد هوس تونقدهایی که نه نقد غم توست آن خاکست
بادست

زانک کار تو یقین کارگه ایجادستکار او دارد کآموخته کار توست
 کآسمان همچو زمین امر تو راآسمان را و زمین را خبرست و معلوم

منقادست
 نه که امروز خماران تو راروی بنمای و خمار دو جهان را بشرکن
میعادست
 شرقیانند که او در صفشانآفتاب ار چه در این دور فریدست و وحید
آحادست
 هر که شیرین تو را دلشدهخسروان خاک کفش را به خدا تاج کنند

چون فرهادست
 این چه وقت سخن ست ومی نهد بر لب خود دست د،ل من که خموش
چه گه فریادست

423
 که چنین مشک تتاریمگر این دم سر آن زلف پریشان شده است
عبرافشان شده است

 که هزاران قمر غیب درخشان شدهمگر از چهره او باد صبا پرده ربود
است

 گر چه جان بو نبرد کوهست جانی که ز بوی خوش او شادان نیست
ز چه شادان شده است

 لیک هر جان بنداند ز چهای بسا شاد گلی کز دم حق خندان است
خندان شده است

 که هزاران د،ل از او لعلآفتاب رخش امروز زهی خوش که بتافت
بدخشان شده است

 بر کسی کز لطفش تن همگی جانعاشق آخر ز چه رو تا به ابد د،ل ننهد
شده است

 که از آن دیدنشمگرش د،ل سحری دید بدان سان که وی است
امروز بدین سان شده است

 شیشه بر دست گرفته استتا بدیده است د،ل آن حسن پری زاد مرا
و پری خوان شده است

 پس دو صد برگ دو صد شاخ چهبر درخت تن اگر باد خوشش می نوزد
لرزان شده است
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 جان سپردن بر عاشق ز چه آسانبهر هر کشته او جان ابد گر نبود
شده است

 که حیات و خبرش پرده ایشاناز حیات و خبرش باخبران بی خبرند
شده است
 هر سر موی چو سرنای چهگر نه در نای دلی مطرب عشقش بدمید

نالن شده است
 سوی د،ل پس ز چه جان هاش چوشمس تبریز ز بام ار نه کلوخ اندازد

دربان شده است

424
کار کار ماست چون او یار ماستدلبری و بی دلی اسرار ماست
نوفروشانیم و این بازار ماستنوبت کهنه فروشان درگذشت

جان گلزارست اما زار ماستنوبهاری کو جهان را نو کند
همچو دزد آویخته بر دار ماستعقل اگر سلطان این اقلیم شد

پرفنا و علت و بیمار ماستآنک افلطون و جالینوس ماست
شیر گردونی به زیر بار ماستگاو و ماهی ثری قربان ماست

هر چه آن غم بد کنون غمخوار ماستهر چه او،ل زهر بد تریاق شد
شیرگیر و شیر او کفتار ماستدعوی شیری کند هر شیرگیر

 هر چه خویش ما کنون اغیارترک خویش و ترک خویشان می کنیم
ماست

کاندر او ایمان ما انرکار ماستخودپرستی نامبارک حالتی ست
کاین نوا بی فر ز چنگ و تار ماستهر غز،ل کان بی من آید خوش بود

در دو عالم مایه اقرار ماستشمس تبریزی به نور ذوالجل،ل

425
 در جهان جوینده جز او بیشعاشقان را جست و جو از خویش نیست
نیست
 در حقیقت کفر و دین و کیشاین جهان و آن جهان یک گوهر است
نیست

من غلم آن که دوراندیش نیستای دمت عیسی دم از دوری مزن
ور بگویی پیش نی ره پیش نیستگر بگویی پس روم نی پس مرو

مرهم این ریش جز این ریش نیستدست بگشا دامن خود را بگیر
هر کی نبود او چنین درویش نیستجزو درویشند جمله نیک و بد

همچو د،ل اندر جهان جاییش نیستهر که از جا رفت جای او د،ل ست

426
جز نشانت همنشین جستیم نیستغیر عشقت راه بین جستیم نیست

 کان چنان را این چنین جستیمآن چنان جستن که می خواهی بگو
نیست

زانک یاری در زمین جستیم نیستبعد از این بر آسمان جوییم یار
تا به چرخ هفتمین جستیم نیستچون خیا،ل ماه تو ای بی خیا،ل
کز دو عالم به از این جستیم نیستبهتر آن باشد که محو این شویم
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همچو درد درد دین جستیم نیستصاف های جمله عالم خورده گیر
حلقه ها هست و نگین جستیم نیستخاتم ملک سلیمان جستنیست
در بتان روم و چین جستیم نیستصورتی کاندر نگین او بدست

جز که صورت آفرین جستیم نیستآن چنان صورت که شرحش می کنم
کز ورای آن یقین جستیم نیستاندر آن صورت یقین حاصل شود
ز آنک بی مرکری امین جستیم نیستجای آن هست ار گمان بد بریم

زانک راهی بی کمین جستیم نیستپشت ما از ظن بد شد چون کمان
در بیان و در مبین جستیم نیستزین بیان نوری که پیدا می شود

427
هر دو را دیوانه کردی عاقبتدر د،ل و جان خانه کردی عاقبت
وانگشتی تا نرکردی عاقبتآمدی کآتش در این عالم زنی

قصد این ویرانه کردی عاقبتای ز عشقت عالمی ویران شده
یاد آن افسانه کردی عاقبتمن تو را مشغو،ل می کردم دل
عقل را بیگانه کردی عاقبتعشق را بی خویش بردی در حرم

استن حنانه کردی عاقبتیا رسو،ل الله ستون صبر را
شمع را پروانه کردی عاقبتشمع عالم بود لطف چاره گر

دوسرم چون شانه کردی عاقبتیک سرم این سوست یک سر سوی تو
دانه را دردانه کردی عاقبتدانه ای بیچاره بودم زیر خاک

خاک را کاشانه کردی عاقبتدانه را باغ و بستان ساختی
مردی و مردانه کردی عاقبتای د،ل مجنون و از مجنون بتر
کاسه را پیمانه کردی عاقبتکاسه سر از تو پر از تو تهی

عاشق جانانه کردی عاقبتجان جانداران سرکش را به علم
روشن و فرزانه کردی عاقبتشمس تبریزی که مر هر ذره را

428
 ما شدیم از دست این دستاناین چنین پابند جان میدان کیست

کیست
عشق می داند که او گردان کیستعشق گردان کرد ساغرهای خاص

ای خدایا ای خدایا جان کیستجان حیاتی داد کوه و دشت را
 وین بنفشه و سوسن واین چه باغست این که جنت مست اوست
ریحان کیست

سرو رقصان گشته کاین بستان کیستشاخ گل از بلبلن گویاترست
کاین چنین نرگس ز نرگسدان کیستیاسمن گفتا نگویی با سمن

بیخودم من می ندانم کان کیستچون بگفتم یاسمن خندید و گفت
ای عجب اندر خم چوگان کیستمی دود چون گوی زرین آفتاب
فربه و لغر شده حیران کیستماه همچون عاشقان اندر پیش
سر پرآتش عجب گریان کیستابر غمگین در غم و اندیشه است
 روز و شب سرمست و سرگردانچرخ ازرق پوش روشن د،ل عجب

کیست
کای عجب این درد بی درمان کیستدرد هم از درد او پرسان شده
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 ای عجب این قدرت و امرکانشمس تبریزی گشاده ست این گره
کیست

429
کار کار ماست چون او یار ماستعاشقی و بی وفایی کار ماست

هر چه خویش ما کنون اغیار ماستقصد جان جمله خویشان کنیم
همچو دزد آویخته بر دار ماستعقل اگر سلطان این اقلیم شد

 هر گلی کز ما بروید خارخویش و بی خویشی به یک جا کی بود
ماست

کاندر او ایمان ما انرکار ماستخودپرستی نامبارک حالتیست
از منی پرعلت و بیمار ماستآنک افلطون و جالینوس توست

جان گلزارست اما زار ماستنوبهاری کو نوی خود بدید
کاندر او گنجور یار غار ماستاین منی خاکست زر در وی بجو

عشق و هجران ابر آتشبار ماستخاک بی آتش بننماید گهر
تا نپنداری که این گفتار ماستطالبا بشنو که بانگ آتشست
سر طالب پرده اسرار ماستطالبا بگذر از این اسرار خود
رو بدان جایی که نور و نار ماستنور و نار توست ذوق و رنج تو

شیرگیر و شیر تو کفتار ماستگاه گویی شیرم و گه شیرگیر
گر چه د،ل دارد مگو دلدار ماستطالب ره طالب شه کی بود

این چنین ساقی که این خمار ماستشهر از عاقل تهی خواهد شدن
این چنین چابک که این طرار ماستعاشق و مفلس کند این شهر را

 ما چو طالب علم و این ترکرارمدرسه عشق و مدرس ذوالجل،ل
ماست

با همه شاهنشهی جاندار ماستشمس تبریزی که شاه دلبری ست

430
نیستی در هست آیین منستگم شدن در گم شدن دین منست
سبز خنگ چرخ در زین منستتا پیاده می روم در کوی دوست

بنگرم گام نخستین منستچون به یک دم صد جهان واپس کنم
در میان جان شیرین منستمن چرا گرد جهان گردم چو دوست

سین دندان هاش یاسین منستشمس تبریزی که فخر اولیاست

431
سوی هجران عزم کردی عاقبتعشوه دشمن بخوردی عاقبت
سوی این مردان چو مردی عاقبتبازگردی زان خسان زن صفت

چونک فرد فرد فردی عاقبتسیر گردی زان همه جفتان تو زود
لله گردی گر چه زردی عاقبتچون گل زردی ز عشق لله ای
نور سقفی لجوردی عاقبتچونک خاک شمس تبریزی شدی

432
 ما شدیم از دست این دستاناین چنین پابند جان میدان کیست

کیست
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ای عجب اندر خم چوگان کیستمی دود چون گوی زرین آفتاب
چون زند داند که این ره آن کیستآفتابا راه زن راهت نزد

بازجو آن بو ز سیبستان کیستسیب را بو کرد موسی جان بداد
ای خدا این بوی از کنعان کیستچشم یعقوبی از این بو باز شد
خاک ما زر گشت در میزان کیستخاک بودیم این چنین موزون شدیم
تا بداند زر که او از کان کیستبر زر ما هر زمان مهر نوست
 ای عجب این عشق سرگردانجمله حیرانند و سرگردان عشق

کیست
کم کسی داند که او مهمان کیستجمله مهمانند در عالم ولیک

آب این نرگس ز نرگسدان کیستنرگس چشم بتان ره می زند
ما و من چون گربه در انبان کیستجسم ها شب خالی از ما روز پر

و آنک دستک زن کند او جان کیستهر کسی دستک زنان کای جان من
با چنان عز و شرف سلطان کیستشمس تبریزی که نور اولیاست

433
دود سودای هنرها ز کجاستاندر این جمع شررها ز کجاست

کاین مخالف شده سرها ز کجاستمن سر رشته خود گم کردم
در من از جنگ اثرها ز کجاستگر نه د،ل های شما مختلفند

این فروبستن درها ز کجاستگر چو زنجیر به هم پیوستیم
جنگ و برکندن پرها ز کجاستگر نه صد مرغ مخالف این جاست

خود بگوید که دگرها ز کجاستساقیا باده به پیش آر که می
خاک را از تو خبرها ز کجاستتو اگر جرعه نریزی بر خاک

434
 من نشستم که همین جاهم به بر این بت زیبا خوشرکست

خوشرکست
این چنین عیش مهیا خوشرکستمطرب و یار من و شمع و شراب
پهلوی شرکر و حلوا خوشرکستمن و تو هیچ از این جا نرویم
با چنین چهره و سیما خوشرکستخجل است از رخ یارم گل تر
خاصه امروز که با ما خوشرکستهر صباحی ز جمالش مستیم

که در آن حلقه تماشا خوشرکستبجهم حلقه زلفش گیرم
دایما با گل رعنا خوشرکستشمس تبریز که نور د،ل ها است

435
 هر کی آن جاست مر او را چههر کی بالست مر او را چه غمست

غمست
 که از این سو همه لطف وکه از این سو همه جان ست و حیات
کرمست

قدم اندر قدم اندر قدم ستخود از این سو که نه سویست و نه جا
که مددهای وجود از عدمستاین عدم خود چه مبارک جایست
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این عدم نیست که باغ ارمستهمه د،ل ها نگران سوی عدم
ز سپاهان عدم یک علمستاین همه لشرکر اندیشه د،ل

چو روی از ره د،ل یک قدمستز تو تا غیب هزاران سا،ل ست

436
 گفتا چه کار داری گفتم مهاگفتا که کیست بر در گفتم کمین غلمت
سلمت

 گفتا که چند جوشی گفتم که تاگفتا که چند رانی گفتم که تا بخوانی
قیامت

 کز عشق یاوه کردم من ملرکت ودعوی عشق کردم سوگندها بخوردم
شهامت

گفتم گواه اشرکم زردی رخ علمتگفتا برای دعوی قاضی گواه خواهد
 گفتم به فر عدلت عدلند وگفتا گواه جرحست تردامنست چشمت

بی غرامت
 گفتا که خواندت این جا گفتم کهگفتا که بود همره گفتم خیالت ای شه

بوی جانت
 گفتا ز من چه خواهی گفتم کهگفتا چه عزم داری گفتم وفا و یاری

لطف عامت
 گفتا چه دیدی آن جا گفتم کهگفتا کجاست خوشتر گفتم که قصر قیصر

صد کرامت
 گفتا که کیست رهزن گفتم که اینگفتا چراست خالی گفتم ز بیم رهزن

ملمت
 گفتا که زهد چه بود گفتم رهگفتا کجاست ایمن گفتم که زهد و تقوا

سلمت
 گفتا که چونی آن جا گفتم درگفتا کجاست آفت گفتم به کوی عشقت

استقامت
 از خویشتن برآیی نی در بودخامش که گر بگویم من نرکته های او را

نه بامت

437
 جرم تو را و خود را بر خود نهمهر جور کز تو آید بر خود نهم غرامت

تمامت
 تن را بود چو خلعت جان را بودای ماه روی از تو صد جور اگر بیاید

سلمت
 عشق تو شد نصیبم احسنتهر کس ز جمله عالم از تو نصیب دارند

ای کرامت
 گه می به جوش آید از چاشنیگه جام مست گردد از لذت می تو

جامت
 هر حرف رقص آرد چونمعنی به سجده آید چون صورت تو بیند

بشنود کلمت
 زیرا که نقل این می نبودعاشق چو مستتر شد بر وی ملمت آید

بجز ملمت
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438
 گویی سلم و کاغذ در شهر ماهر دم سلم آرد کاین نامه از فلنست

گرانست
بینی دراز کردن آیین نر خرانستزین مرگ هیچ کوسه ارزان نبرد بوسه

 جان و جهان مگویش کانهر جا که سیمبر بد می دانک سیم بر بد
جان ز تو جهانست

 پنهان مدار زر را بی زر صنمبتراش زر به ناخن از کان و چاره ای کن
نهانست
 در گوش حلقه زر بر طمع اوگر حلقه زر نبودی در گوش او نرفتی

نشانست
چونک عنایت آمد اقبا،ل رایگانستور زانک نازنینی بی سیم و زر ببینی

زیرا که زر مرده آن سوی ناروانستاین یار زر نگیرد جانی بیار زرین
 مغرور زر پخته خام است وسنگی است سرخ گشته صد تخم فتنه کشته

قلتبانست
 کمتر ز زر نباشی معشوقخامش سخن چه باید آن جا که عشق آید
بی زبانست

439
 افغان که گشت بی گه ترسم زبگذشت روز با تو جانا به صد سعادت

خیربادت
 آتش بود فراقت حقا وگویی مرا شبت خوش خوش کی به دست آتش

زان زیادت
 ال خیا،ل خوبت شب می کندعاشق به شب بمردی والله که جان نبردی

عیادت
 منرکر مشو مگو کی دانم کهدر گوش من بگفتی چیزی ز سر جفتی

هست یادت
 شب از سیاه کاری پنهان کندراز تو را بخوردم شب را گواه کردم

عبادت

440
 زیرا که شاه خوبان امروز درامروز شهر ما را صد رونق ست و جانست

میانست
 شهری که در میانش آن صارمحیران چرا نباشد خندان چرا نباشد

زمانست
 آن دم زمین خاکی بهتر زآن آفتاب خوبی چون بر زمین بتابد

آسمانست
 سلطان و خسرو ما آن ست و صدبر چرخ سبزپوشان پر می زنند یعنی

چنانست
 رحم آر بر ضعیفان عشق توای جان جان جانان از ما سلم برخوان

بی امانست
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 چون ایمنی نباشد چون شیرچون سبز و خوش نباشد عالم چو تو بهاری
پاسبانست

 دانست جان ز بویش کان یارچون کوفت او در د،ل ناآمده به منز،ل
مهربانست

 وان کو قرین جان شد او صاحبآن کو کشید دستت او آفریده ستت
قرانست

 او خمر بی خمارستاو ماه بی خسوف ست خورشید بی کسوفست
او سود بی زیانست

 شمع و شراب و شاهد امروزآن شهریار اعظم بزمی نهاد خرم
رایگانست

 پهلو شرکست کان را زانچون مست گشت مردم شد گوهرش برهنه
کس که پهلوانست

باران نبات ها را در باغ امتحانستدلله چون صبا شد از خار گل جدا شد
 هر کس که کرد والله خام ست وبی عز و نازنینی کی کرد ناز و بینی

قلتبانست
 خود چیست این زبان ها گرخامش که تا بگوید بی حرف و بی زبان او

آن زبان زبانست

441
 بگشای لب که قند فراوانمبنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
آرزوست

کان چهره مشعشع تابانم آرزوستای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر
 باز آمدم که ساعد سلطانمبشنیدم از هوای تو آواز طبل باز

آرزوست
 آن گفتنت که بیش مرنجانمگفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو

آرزوست
 وان ناز و باز و تندی دربانموان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست
آرزوست

 آن معدن ملحت و آندر دست هر کی هست ز خوبی قراضه هاست
کانم آرزوست
 من ماهیم نهنگم عمانماین نان و آب چرخ چو سیل ست بی وفا

آرزوست
دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوستیعقوب وار وااسفاها همی زنم

 آوارگی و کوه و بیابانموالله که شهر بی تو مرا حبس می شود
آرزوست
 شیر خدا و رستم دستانمزین همرهان سست عناصر دلم گرفت
آرزوست
 آن نور روی موسی عمرانمجانم ملو،ل گشت ز فرعون و ظلم او
آرزوست
 آن های هوی و نعره مستانمزین خلق پرشرکایت گریان شدم ملو،ل
آرزوست

مهرست بر دهانم و افغانم آرزوستگویاترم ز بلبل اما ز رشک عام
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 کز دیو و دد ملولم و انسانمدی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
آرزوست

 گفت آنک یافت می نشود آنمگفتند یافت می نشود جسته ایم ما
آرزوست

کان عقیق نادر ارزانم آرزوستهر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد
 آن آشرکار صنعت پنهانمپنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

آرزوست
 از کان و از مرکان پی ارکانمخود کار من گذشت ز هر آرزو و آز

آرزوست
 کو قسم چشم صورت ایمانمگوشم شنید قصه ایمان و مست شد

آرزوست
 رقصی چنین میانه میدانمیک دست جام باده و یک دست جعد یار
آرزوست
 دست و کنار و زخمه عثمانممی گوید آن رباب که مردم ز انتظار

آرزوست
 وان لطف های زخمهمن هم رباب عشقم و عشقم ربابی ست
رحمانم آرزوست

 زین سان همی شمار که زین سانمباقی این غز،ل را ای مطرب ظریف
آرزوست
 من هدهدم حضور سلیمانمبنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق
آرزوست

442
 بر روی و سر چو سیل دوانبر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست
تا بجوی دوست

 ای گفت و گوی ما همگیخود اوست جمله طالب و ما همچو سایه ها
گفت و گوی دوست

 گاهی چو آب حبس شدم درگاهی به جوی دوست چو آب روان خوشیم
سبوی دوست

 کفگیر می زند که چنینستگه چون حویج دیگ بجوشیم و او به فرکر
خوی دوست

 تا جان ما بگیرد یک باره بویبر گوش ما نهاده دهان او به دمدمه
دوست

 من در جهان ندیدم یک جانچون جان جان وی آمد از وی گزیر نیست
عدوی دوست

 ندهی به هر دو عالم یرکتای مویبگدازدت ز ناز و چو مویت کند ضعیف
دوست

 کو کو همی زنیم زبا دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو
مستی به کوی دوست

 از طبع سست باشد و این نیستتصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک
سوی دوست

www.irandll.net/forum197



www.irandll.net

 کو های های سرد تو کو های هویخاموش باش تا صفت خویش خود کند
دوست

443
 روزن مگیر گیر که سوراخاز د،ل به د،ل برادر گویند روزنیست

سوزنیست
 گر فاضل زمانه بود گو،ل وهر کس که غافل آمد از این روزن ضمیر
کودنیست

 بنگر که ظلمت است در او یا کهزان روزنه نظر کن در خانه جلیس
روشنیست
 می دان که کان لعل و عقیقگر روشن است و بر تو زند برق روشنش

است و معدنیست
 گل در رهش برکار که سرویپهلوی او نشین که امیر است و پهلوان

و سوسنی است
 برخور از آن کنار که مرفوعدر گردنش درآر دو دست و کنار گیر

گردنیست
 کان جا فرشتگان را آرام ورو رخت سوی او کش و پهلوش خانه گیر
مسرکنیست

 زیرا غریب و نادر و بی ما وخواهم که شرح گویم می لرزد این دلم
بی منیست
 از همدگر رمیده چو آبی وآن جا که او نباشد این جان و این بدن
روغنیست
 گر بر لب و دهانم خود بندخواهی بلرز و خواه ملرز اینت گفتنیست
آهنیست

 خامش که شاه عشق عجایبآهن شرکافتن بر داوود عشق چیست
تهمتنیست

444
 امروز روز باده و خرگاه و آتشساقی بیار باده که ایام بس خوشست
است

 مجلس چو چرخ روشن وساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف
دلدار مه وشست

 درکش شراب لعل که غم دربشنو نوای نای کز آن نفخه بانواست
کشاکش است

 امروز زلف دوست بود کانامروز غیر توبه نبینی شرکسته ای
مشوش است

 توبه شرکن حق است که توبههفتاد بار توبه کند شب رسو،ل حق
مخمش است
 بر آب و گل به قدرت یزدانآن صورت نهان که جهان در هوای او است
منقش است
 چشمی دگر گشاید چشمیامروز جان بیابد هر جا که مرده ای است

که اعمش است
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 از تیر غم ندارد سغری کهشاخی که خشک نیست ز آتش مسلم است
ترکش است

 منگر بدانک زرد و ضعیف ودر عاشقی نگر که رخش بوسه گاه او است
مرکرمش است

 بس دانه زیر خاک درختشبس تن اسیر خاک و دلش بر فلک امیر
منعش است
 دلتنگ کی بود که دلرام دردر خاک کی بود که دلش گنج گوهر است
کش است

 زیرا که بی دهان د،ل و جانمای مرده شوی من زنخم را ببند سخت
شرکرچش است
 ذات تو را مقام نه پنج استخامش زنخ مزن که تو را مرده شوی نیست
و نی شش است

445
 گر نزد یار باشد وگر نزد یاراین طرفه آتشی که دمی برقرار نیست
نیست
 معنی چه دست گیرد چون آشرکارصورت چه پای دارد کو را ثبات نیست

نیست
غیر نشانه ای ز امیر شرکار نیستعالم شرکارگاه و خلیق همه شرکار

 وان سو که بارگاه امیرست بارهر سوی کار و بار که ما میر و مهتریم
نیست

 کاین ها همه بجز کف وای روح دست برکن و بنمای رنگ خوش
نقش و نگار نیست

 کآتش همیشه بی تف و دود و بخارهر جا غبار خیزد آن جای لشرکرست
نیست

 در گرد مرد جوی که با گرد کارتو مرد را ز گرد ندانی چه مردیست
نیست

 جوینده ای که رحمت وی را شمارای نیرکبخت اگر تو نجویی بجویدت
نیست
 هست اختیار خلق ولیک اختیارسیلت چو دررباید دانی که در رهش

نیست
 اما گلی که دید که پهلویش خاردر فقر عهد کردم تا حرف کم کنم

نیست
 این جنس خار بودن فخرست عارما خار این گلیم برادر گواه باش

نیست

446
 از عشق برنگردد آن کس کهگر چپ و راست طعنه و تشنیع بیهده ست
دلشده ست

 مه را چه جرم خاصیت سگ چنینمه نور می فشاند و سگ بانگ می کند
بده ست
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 آن گله پشه ست که بادیشکوهست نیست که که به بادی ز جا رود
ره زده ست
 کری گوش عشق از آن نیزگر قاعده است این که ملمت بود ز عشق
قاعده ست

 ترک همه فواید در عشق فایدهویرانی دو کون در این ره عمارتست
ست
 دست و دهان بشوی که هنگامعیسی ز چرخ چارم می گوید الصل

مایده ست
 هر جا دو مست باشد ناچار عربدهرو محو یار شو به خرابات نیستی

ست
 داد از خدای خواه که این جا همه ددهدر بارگاه دیو درآیی که داد داد

ست
 این نفس ما زن ست اگر چهگفتست مصطفی که ز زن مشورت مگیر

که زاهده ست
 آخر نه عاشقی و نه اینچندان بنوش می که بمانی ز گفت و گو

عشق میرکده ست
 آن سو که جعفرست خرافاتگر نظم و نثر گویی چون زر جعفری

فاسده ست

447
 رخ بر رخش مدار که آن یارای گل تو را اگر چه رخسار نازکست
نازکست

کو سر د،ل بداند و دلدار نازکستدر د،ل مدار نیز که رخ بر رخش نهی
 بسیار هم مرکوش که بسیارچون آرزو ز حد شد دزدیده سجده کن
نازکست

 گر نی به وقت آی کهگر بیخودی ز خویش همه وقت وقت تو است
اسرار نازکست

 زیرا خیا،ل آن بت عیار نازکد،ل را ز غم بروب که خانه خیا،ل او است
است

 بر دوست کار کرد که این کارروزی بتافت سایه گل بر خیا،ل دوست
نازکست

 منگر تو خوار کان شه خون خواراندر خیا،ل مفخر تبریز شمس دین
نازکست

448
امروز روز طالع خورشید اکبرستامروز روز نوبت دیدار دلبرست

 امروز لطف مطلق و بیچارهدی یار قهرباره و خون خواره بود لیک
پرورست
 کان ها به او نماند او چیزاز حور و ماه و روح و پری هیچ دم مزن
دیگرست

او آدمی نباشد او سنگ مرمرستهر کس که دید چهره او نشد خراب
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 در چشم صادقان ره عشقهر مومنی که ز آتش او باخبر بود
کافرست

 در چشم من نگر که پر از می چوای آنک باده های لبش را تو منرکری
ساغرست
 آواز داد او که کمین بنده برزد حلقه روح قدس مه من بگفت کیست
درست

 گفتا کجا است عشق بگفتگفتا که با تو کیست بگفت او که عشق تو
اندر این برست

 کاین چشم من پر از در وای سیمبر به من نظری کن زکات حسن
رخسار از زرست

 دستیم بر در تو و دستیم برگفت از شرکاف در تو به من درنگر از آنک
سرست

رو رو که این متاع بر ما محقرستگفتا که ذره ذره جهان عاشق منند
 کاین قصه پرآتش از حرفپیش آ تو شمس مفخر تبریز شاه عشق
برترست

449
 لیرکن جما،ل و حسن تو خود چیزجانا جما،ل روح بسی خوب و بافرست

دیگرست
 بنمای یک صفت که به ذاتشای آنک سا،ل ها صفت روح می کنی

برابرست
 با این همه به پیش وصالشدر دیده می فزاید نور از خیا،ل او

مرکدرست
 هر لحظه بر زبان و د،ل اللهماندم دهان باز ز تعظیم آن جما،ل

اکبرست
 آوه که آن هوا چه د،ل و دیدهد،ل یافت دیده ای که مقیم هوای توست

پرورست
 کان ها به او نماند او چیزاز حور و ماه و روح و پری هیچ دم مزن
دیگرست

 ور نی کجا دلی که بدان عشقچاکرنوازیست که کردست عشق تو
درخورست

 چون روز روشنست و هوا زوهر د،ل که او نخفت شبی در هوای تو
منورست

 بی صورت مرادهر کس که بی مراد شد او چون مرید توست
مرادش میسرست
 در کوثر اوفتاد که عشق توهر دوزخی که سوخت و در این عشق اوفتاد

کوثرست
 هر چند از فراق توم دست برپایم نمی رسد به زمین از امید وصل

سرست
 اندیشه کن در این که دلرامغمگین مشو دل تو از این ظلم دشمنان

داورست
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 نی روی زعفران من از ورداز روی زعفران من ار شاد شد عدو
احمرست

 دردم چه فربه ست و مدیحمچون برترست خوبی معشوقم از صفت
چه لغرست

هر چند رنج بیش بود ناله کمترستآری چو قاعده ست که رنجور زار را
 نی خود قمر چه باشد کانهمچون قمر بتافت ز تبریز شمس دین

روی اقمرست

450
 امروز روی خوب تو یا رب چهاز بامداد روی تو دیدن حیات ماست

دلرباست
 امروز هر چه عاشق شیداامروز در جما،ل تو خود لطف دیگرست

کند سزاست
 چون روی تو بدید ز من عذرهاامروز آن کسی که مرا دی بداد پند

بخواست
 این وام از کی خواهم و آن چشمصد چشم وام خواهم تا در تو بنگرم

خود که راست
می جست و می طپید د،ل بنده روزهاستدر پیش بود دولت امروز لجرم

 می ترسم از خدای که گویم که ایناز عشق شرم دارم اگر گویمش بشر
خداست

 این می نمود رو که چنین بخت درابروم می جهید و د،ل بنده می طپید
قفاست

 زیرا درخت بختم و اندر سرمرقاصتر درخت در این باغ ها منم
صباست

 چون باشد آن غریب کهچون باشد آن درخت که برگش تو داده ای
همسایه هماست

 کوری آنک گوید ظل از شجردر ظل آفتاب تو چرخی همی زنیم
جداست
 کآب حیات دارد با تو نشستجان نعره می زند که زهی عشق آتشین

و خاست
 پای برهنه د،ل به در آید که جانچون بگذرد خیا،ل تو در کوی سینه ها

کجاست
 گویی هزار زهره و خورشید برروی زمین چو نور بگیرد ز ماه تو

سماست
 تا آسمان نگوید کان ماه بیدر روزن دلم نظری کن چو آفتاب

وفاست
 با عشق همچو تیرم اینک نشانقدم کمان شد از غم و دادم نشان کژ
راست

کان خانه اجابت و د،ل خانه دعاستدر د،ل خیا،ل خطه تبریز نقش بست

451
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 نظاره تو بر همه جان هاپنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست
مبارکست

دانسته ای که سایه عنقا مبارکستیک لحظه سایه از سر ما دورتر مرکن
 بر باغ و راغ و گلشن و صحراای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش

مبارکست
 کآید به کوی عشق که آن جاای صد هزار جان مقدس فدای او

مبارکست
 ما را چنین بطالت و سوداسودایییم از تو و بطا،ل و کو به کو

مبارکست
کآخر رسو،ل گفت تماشا مبارکستای بستگان تن به تماشای جان روید

 یعنی که کشت های مصفاهر برگ و هر درخت رسولیست از عدم
مبارکست
 بی گوش بشنوید که این هاچون برگ و چون درخت بگفتند بی زبان

مبارکست
 بر آب و باد و آتش و غبراای جان چار عنصر عالم جما،ل تو

مبارکست
کس تخم دین نرکارد ال مبارکستیعنی که هر چه کاری آن گم نمی شود

 پا درنهم که راه تو بر پاسجده برم که خاک تو بر سر چو افسرست
مبارکست
 والله خجسته آمد و حقامی آیدم به چشم همین لحظه نقش تو
مبارکست

 نقشی که رنگ بست ز بالنقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست
مبارکست

بر ماهیان طپیدن دریا مبارکستبر خاکیان جما،ل بهاران خجسته ست
 بر عرش و فرش و گنبد خضراآن آفتاب کز د،ل در سینه ها بتافت

مبارکست
 جان سجده می کند که خدایاد،ل را مجا،ل نیست که از ذوق دم زند

مبارکست
 او را یقین بدان تو که فرداهر د،ل که با هوای تو امشب شود حریف
مبارکست
 کاندر درون نهفتن اشیاءبفزا شراب خامش و ما را خموش کن

مبارکست

452
بدمستی ز نرگس خمارم آرزوستساقی و سردهی ز لب یارم آرزوست

 لولی گری طره طرارمهندوی طره ات چه رسن باز لولییست
آرزوست

فتنه نشان جادوی بیمارم آرزوستاندر دلم ز غمزه غماز فتنه هاست
 غدرش مرا بسوزد غدارمزان رو که غدرها و دغاهاش بس خوش ست

آرزوست
 پروانه وار سوخته هموارمزان شمع بی نظیر که در لمرکان بتافت
آرزوست
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 مه شرمسار گشته و گلزارمگلزار حسن رو بگشا زانک از رخت
آرزوست

 یک ره به کوی وصل تو دوچارمبعد از چهار سا،ل نشستیم دو به دو
آرزوست
 انرکار سود نیست چو این کارمانرکار کرد عقل تو وین کار کرده عشق
آرزوست

 با مصطفای حسن در آن غارمرانیم بالش شه و رانی به زخم مار
آرزوست

زان مشک های آهوی تاتارم آرزوستتاتار هجر کرد سیاهی و عنبری
 ای شاه بار ده که یرکی بارمباریست بر دلم که مرا هیچ بار نیست
آرزوست

 صد سجده من برکرده بر آن عارمعارست ای خفاش تو را ناز آفتاب
آرزوست

 هجران دو چشم بسته و بر دارمبا داردار وعده وصلت رسید صبر
آرزوست

 و اندر سپاه عشق توهست این سپاه عشق تو جان سوز و دلفروز
سالرم آرزوست

 لبد فسون عیسی و تیمارمدجا،ل هجر بر سرم از غم قیامتیست
آرزوست

از مرکر توبه کردم مرکارم آرزوستمرکری برکرد بنده و مرکری برکرد وصل
 از گلشن وصا،ل تو یک خارمتا سوی گلشن طرب آیم خراب و مست
آرزوست
 کز شهر دررمیدم کهسارمزان طره های زلف کمرساز بنده را

آرزوست
 آن شعله درخت و از آن نارمموسی جان بدید درختی ز نور نار

آرزوست
اندر بهشت رفته و دیدارم آرزوستتبریز چون بهشت ز دیدار شمس دین

453
 شمع و سماع و مجلس مابد دوش بی تو تیره شب و روشنی نداشت
چاشنی نداشت

 در حبس بود این د،ل و د،لشب در شرکنجه بودم و جرمی نرفته بود
دادنی نداشت

 مه نیز بی لقای تو شب ایمنیای آنک ایمنست جهان در پناه تو
نداشت

 در سایه بود از تو کسی کو منیکبر و منی خلق حجاب تو می شود
نداشت
 سیماب وار بر کف تو ساکنید،ل در کف تو از تو ولیرکن ز شرم تو

نداشت

454
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 وان سو که تیر رفت حقیقتجان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفت
کمان نرفت
 هم در زمین فروشد و برجان چست شد که تا بپرد وین تن گران

آسمان نرفت
 تن خانه دوست بود که با میزبانجان میزبان تن شد در خانه گلین

نرفت
 جان رفت جانبی که بدان جا گماندر وحشتی بماند که تن را گمان نبود

نرفت
 اندر جهان کی دید کسی کزپایان فراق بین که جهان آمد این جهان

جهان نرفت
 گویی رسو،ل نامد وین را بیانمرگت گلو بگیرد تو خیره سر شوی

نرفت
در گور هیچ مور ورا در دهان نرفتدر هر دهان که آب از آزادیم گشاد

455
 نابوده به که بودن او غیر عارآن روح را که عشق حقیقی شعار نیست
نیست

 بی کار و بار عشق بردر عشق باش که مست عشقست هر چه هست
دوست بار نیست

هر کو ز اختیار نرست اختیار نیستگویند عشق چیست بگو ترک اختیار
 هیچ التفات شاه به سوی نثارعاشق شهنشهیست دو عالم بر او نثار
نیست

 د،ل بر جز این منه که بجزعشقست و عاشقست که باقیست تا ابد
مستعار نیست

 جان را کنار گیر که او را کنارتا کی کنار گیری معشوق مرده را
نیست

گلزار عشق را مدد از نوبهار نیستآن کز بهار زاد بمیرد گه خزان
 وان می که از عصیر بود بی خمارآن گل که از بهار بود خار یار اوست

نیست
 والله که هیچ مرگ بتر ز انتظارنظاره گو مباش در این راه و منتظر

نیست
 این نرکته گوش کن اگرت گوشواربر نقد قلب زن تو اگر قلب نیستی

نیست
 پرش دهد خدای که بر تن سواربر اسب تن ملرز سبرکتر پیاده شو

نیست
 چون روی آینه که به نقش واندیشه را رها کن و د،ل ساده شو تمام

نگار نیست
 آن ساده رو ز رویچون ساده شد ز نقش همه نقش ها در اوست
کسی شرمسار نیست

 کو را ز راست گویی شرم واز عیب ساده خواهی خود را در او نگر
حذار نیست
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 تا روی د،ل چه یابد کو را غبارچون روی آهنین ز صفا این هنر بیافت
نیست

 تا دلستان نگوید کو رازدارگویم چه یابد او نه نگویم خمش به است
نیست

456
 عاشق نواختن به خدا هیچ عارما را کنار گیر تو را خود کنار نیست

نیست
 ای بحر بی امان که تو را زینهاربی حد و بی کناری نایی تو در کنار

نیست
 چون چرخ بی قرار کسی رازان شب که ماه خویش نمودی به عاشقان
قرار نیست

 جز گوهر ثنای تو ما را نثارجز فیض بحر فضل تو ما را امید نیست
نیست

 ما را تحیریست که با کار کارتا کار و بار عشق هوای تو دیده ام
نیست
 یک شیر وانما که تو را او شرکاریک میر وانما که تو را او اسیر نیست

نیست
 دامیست دام تو که از این سومرغان جسته ایم ز صد دام مردوار

مطار نیست
 با جام باده ای که مر آن راآمد رسو،ل عشق تو چون ساقی صبوح

خمار نیست
گفتا بگیر هین که گه اعتذار نیستگفتم که ناتوانم و رنجورم از فراق

 مپذیر عذر بنده اگر زار زارگفتم بهانه نیست تو خود حا،ل من ببین
نیست

هنگام مردنست زمان عقار نیستکارم به یک دم آمد از دمدمه جفا
 زیرا که عاشقان را هیچ اختیارگفتا که حا،ل خویش فراموش کن بگیر
نیست
 سوی مقربان وصالت گذارتا نگذری ز راحت و رنج و ز یاد خویش
نیست
 جز ماه عشق هر چه بود جزآبی بزن از این می و بنشان غبار هوش

غبار نیست

457
 وی نای ناله خوش سوزانمای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست
آرزوست

 من هدهدم صفیر سلیمانمدر پرده حجاز بگو خوش ترانه ای
آرزوست

 چون راست و بوسلیک خوش الحانماز پرده عراق به عشاق تحفه بر
آرزوست

 کان زیر خرد و زیر بزرگانمآغاز کن حسینی زیرا که مایه گفت
آرزوست
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بیدار کن به زنگله ام کانم آرزوستدر خواب کرده ای ز رهاوی مرا کنون
 چون مومنم شهادت و ایمانماین علم موسقی بر من چون شهادتست
آرزوست
 ای عشق نرکته های پریشانمای عشق عقل را تو پراکنده گوی کن
آرزوست
 بر من گذر که بوی گلستانمای باد خوش که از چمن عشق می رسی
آرزوست

دیدار یار و دیدن ایشانم آرزوستدر نور یار صورت خوبان همی نمود

458
 خورشید را ز غیرت رویشامروز چرخ را ز مه ما تحیریست

تغیریست
 بر ذره ذره وحدت حسنشصبح وجود را بجز این آفتاب نیست

مقرریست
 اشرکا،ل نو نماید گویی کهاما بدان سبب که به هر شام و هر صبوح
دیگریست

اندر مناقضات خلفی مستریستاشرکا،ل نو به نو چو مناقض نمایدت
 در تو چو جنگ نبود دانی کهدر تو چو جنگ باشد گویی دو لشرکر است
لشرکریست

نمرود قهر بود بر او آب آذریستاندر خلیل لطف بد آتش نمود آب
 پنهان شد آنک خوب و شرکرلبگرگی نمود یوسف در چشم حاسدان

برادریست
 وان قصد جانش کرده کهاین دست خود همی برد از عشق روی او

بس زشت و منرکریست
 زان پرده دوست را منگر زشتآن پرده از نمد نبود از حسد بود

منظریست
 تا کل او چگونه قبیحیدیویست نفس تو که حسد جزو وصف اوست

و مقذریست
 نک اژدها شود که به طبعآن مار زشت را تو کنون شیر می دهی

آدمی خوریست
 برتاب و برکشش که از او روحای برق اژدهاکش از آسمان فضل

مضطریست
 کز گفت این زبانت چوبی حرف شو چو د،ل اگرت صدر آرزوست

خواهنده بر دریست

459
 رو رو که عشق زنده دلنای مرده ای که در تو ز جان هیچ بوی نیست
مرده شوی نیست

در تو ز سوز عشق یرکی تای موی نیستماننده خزانی هر روز سردتر
 حاشا بهار همچو خزان زشتخویهرگز خزان بهار شود این مجو محا،ل

نیست

www.irandll.net/forum207



www.irandll.net

 گفتم که این به دمدمه و های هویروباه لنگ رفت که بر شیر عاشقم
نیست

 شرمت کجا شدست تو را هیچ رویگیرم که سوز و آتش عشاق نیستت
نیست

 عاشق چو گنج ها و تو را یک تسویعاشق چو اژدها و تو یک کرم نیستی
نیست
 گر چه مرا ز عشق سر گفتاز من دو سه سخن شنو اندر بیان عشق

و گوی نیست
 هر سو نظر مرکن که از آن سویاو،ل بدان که عشق نه او،ل نه آخرست

سوی نیست
 خر می طلب مسیح از این سویگر طالب خری تو در این آخرجهان

جوی نیست
 د،ل چون شرکمبه پرحدث ویرکتا شدست عیسی از آن خر به نور د،ل

توی توی نیست
 از فارسان حمله و چوگان و گویبا خر میا به میدان زیرا که خرسوار

نیست
 تا ترک غم نتازد کامروزهندوی ساقی د،ل خویشم که بزم ساخت
طوی نیست

 دانند کاین زهی ز گدایان کویدر شهر مست آیم تا جمله اهل شهر
نیست

 زان باده ای که درخور خم و سبویآن عشق می فروش قیامت همی کند
نیست
 زان می گلو گشاید آن کشزان می زبان بیابد آن کس که الرکنست

گلوی نیست
 باری مرا ز مستی آن آرزویبس کن چه آرزوست تو را این سخنوری
نیست

460
 سایه زلفین تو در دو جهانعاشق آن قند تو جان شرکرخای ماست

جای ماست
 و آنک بشد غرق عشقاز قد و بالی اوست عشق که بال گرفت

قامت و بالی ماست
 هر گل زردی که رست رستههر گل سرخی که هست از مدد خون ماست
ز صفرای ماست

 عاشق و مسرکین آن بی ضدهر چه تصور کنی خواجه که همتاش نیست
و همتای ماست

 توی به تو دود شب زاز سبب هجر اوست شب که سیه پوش گشت
آتش سودای ماست

 تا بدهد شرح آنک فتنهنیست ز من باورت این سخن از شب بپرس
فردای ماست

 کاهش مه از غم ماه د،لشب چه بود روز نیز شهره و رسوای اوست
افزای ماست
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 خه که نهانی چنین شهره وآه که از هر دو کون تا چه نهان بوده ای
پیدای ماست

 و آنچ ز لوحش نمود آن همهزان سوی لوح وجود مرکتب عشاق بود
اسمای ماست

 ناطقه و نفس کل ناله سرنایاو،ل و پایان راه از اثر پای ماست
ماست

 در هوس آن سری اوست کهگر نه کژی همچو چنگ واسطه نای چیست
هم پای ماست

 بر سر منشور عشقگر چه که ما هم کژیم در صفت جسم خویش
جسم چو طغرای ماست

 بازبیاریم زود کان همه کالیرخت به تبریز برد مفخر جان شمس دین
ماست

461
 باده گلگون شه بر گل وشاه گشادست رو دیده شه بین که راست

نسرین که راست
 بر سر زانوی شه ترکیه وشاه در این دم به بزم پای طرب درنهاد

بالین که راست
 در تتق ابر تن ماه به تعیین کهپیش رخ آفتاب چرخ پیاپی کی زد

راست
 گر بنشد از شمار ساغر پیشین کهساغرها می شمرد وی بشده از شمار

راست
 سر کشد از لمرکان گوید کابین کهاز اثر روی شه هر نفسی شاهدی

راست
 سینه صیاد کو دیده شاهینای بس مرغان آب بر لب دریای عشق

که راست
 تنگ درآمد وصا،ل لیقشانهین که براقان عشق در چمنش می چرند
زین که راست

 چهره زر لیق آن بر سیمین کهسیمبر خوب عشق رفت به خرگاه د،ل
راست
 در دو جهان همچو او شاهخسرو جان شمس دین مفخر تبریزیان

خوش آیین که راست

462
 هیچ کس از آفتاب خط و گواهانیوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست

نخواست
 راستتر از سروقد نیست نشانیسرو بلندم تو را راست نشانی دهم

راست
 شعشعه اختران خط و گواههست گواه قمر چستی و خوبی و فر
سماست

 بوی که در مغزهاست رنگ که درای گل و گلزارها کیست گواه شما
چشم هاست
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 دیدن پایان کار صبر و وقار وعقل اگر قاضیست کو خط و منشور او
وفاست

 آنک بجز روی دوست در نظرعشق اگر محرم است چیست نشان حرم
او فناست
 آنک حریفیش پیش و آنعالم دون روسپیست چیست نشانی آن

دگرش در قفاست
 بوسه او نه از وفاست خلعتچونک به راهش کند آن به برش درکشد

او نه از عطاست
 نو شدن حا،ل ها رفتن این کهنهچیست نشانی آنک هست جهانی دگر

هاست
هر نفس اندیشه نو نوخوشی و نوغناستروز نو و شام نو باغ نو و دام نو

گر نه ورای نظر عالم بی منتهاستنو ز کجا می رسد کهنه کجا می رود
 می رود و می رسد نو نو اینعالم چون آب جوست بسته نماید ولیک

از کجاست
 اصل سخن گو بجو اصل سخنخامش و دیگر مگو آنک سخن بایدش

شاه ماست
 آنک در اسرار عشق همنفسشاه شهی بخش جان مفخر تبریزیان

مصطفاست

463
 ما به فلک می رویمهر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
عزم تماشا که راست

 باز همان جا رویم جمله که آن شهرما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم
ماست
 زین دو چرا نگذریم منز،ل ماخود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم

کبریاست
 بر چه فرود آمدیت بار کنید این چهگوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا

جاست
 قافله سالر ما فخر جهانبخت جوان یار ما دادن جان کار ما

مصطفاست
 ماه چنان بخت یافت او که کمینهاز مه او مه شرکافت دیدن او برنتافت

گداست
 شعشعه این خیا،ل زان رخبوی خوش این نسیم از شرکن زلف اوست

چون والضحاست
 کز نظر آن نظر چشم تو آن سودر د،ل ما درنگر هر دم شق قمر

چراست
 کی کند این جا مقام مرغ کز آنخلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان

بحر خاست
 ور نه ز دریای د،ل موج پیاپیبلک به دریا دریم جمله در او حاضریم
چراست

 باز چو کشتی شرکست نوبت وصلآمد موج الست کشتی قالب ببست
و لقاست
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464
 نوبت لطف و عطاست بحرنوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست

صفا در صفاست
 صبح سعادت دمید صبح چه نوردرج عطا شد پدید غره دریا رسید

خداست
 این خرد پیر کیستصورت و تصویر کیست این شه و این میر کیست

این همه روپوش هاست
 چشمه این نوش ها در سر و چشمچاره روپوش ها هست چنین جوش ها

شماست
 این سر خاک از زمین واندر سر خود پیچ لیک هست شما را دو سر

سر پاک از سماست
 تا تو بدانی که سر زان سرای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک

دیگر به پاست
 دانک پس این جهان عالم بیآن سر اصلی نهان وان سر فرعی عیان

منتهاست
کوزه ادراک ها تنگ از این تنگناستمشک ببند ای سقا می نبرد خنب ما

 نور تو هم متصل با همه واز سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش
هم جداست

465
 لف زنم لف لف چونک خریدارمکار ندارم جز این کارگه و کارم اوست

اوست
 بلبل بویا شدم چون گل وطوطی گویا شدم چون شرکرستانم اوست
گلزارم اوست

 سر به فلک برزنم چون سرپر به ملک برزنم چون پر و بالم از اوست
و دستارم اوست

 قافله ام ایمنست قافلهجان و دلم ساکنست زانک د،ل و جانم اوست
سالرم اوست

بر مثل آفتاب تیغ گهردارم اوستبر مثل گلستان رنگرزم خم اوست
 زانک به روز و به شب بر در وخانه جسمم چرا سجده گه خلق شد

دیوارم اوست
 زانک طبیب غم این د،ل بیمارمدست به دست جز او می نسپارد دلم
اوست
 گر پدر من بود دشمن و اغیارمبر رخ هر کس که نیست داغ غلمی او
اوست

 صله ز من خواه زانک مخزنای که تو مفلس شدی سنگ به د،ل برزدی
و انبارم اوست
 منرکر او چون شوم چون همهشاه مرا خوانده است چون نروم پیش شاه
اقرارم اوست

 من چه کنم ای عزیز گفتنگفت خمش چند چند لف تو و گفت تو
بسیارم اوست
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466
 گر چه غلط می دهد نیستباز درآمد به بزم مجلسیان دوست دوست

غلط اوست اوست
 تعبیه های عجب یار مراگاه خوش خوش شود گه همه آتش شود

خوست خوست
 پشت ندارد چو شمع او همگینقش وفا وی کند پشت به ما کی کند

روست روست
 مغز نداری مگر تا کی از اینپوست رها کن چو مار سر تو برآور ز یار

پوست پوست
 هر کی چو سیل روان درهر کی به جد تمام در هوس ماست ماست

طلب جوست جوست
 وز گل رخسار او مغز پر از بوستاز هوس عشق او باغ پر از بلبل ست

بوست
 کز غم عشق این تنم بر مثلمفخر تبریزیان شمس حق آگه بود

موست موست

467
 سخت روان می رود سروآنک چنان می رود ای عجب او جان کیست
خرامان کیست

 زلف چلیپا و شش آفت ایمانحلقه آن جعد او سلسله پای کیست
کیست

 وین همه بوهای خوشدر د،ل ما صورتیست ای عجب آن نقش کیست
از سوی بستان کیست

 گفتم این شاه کیست خسرو و سلطاندیدم آن شاه را آن شه آگاه را
کیست

 کاین همه درد از کجاستچون سخن من شنید گفت به خاصان خویش
حا،ل پریشان کیست

 د،ل همه در جست و جو یاعقل روان سو به سو روح دوان کو به کو
رب جویان کیست

 بنده آن شو که او داندد،ل چه نهی بر جهان باش در او میهمان
مهمان کیست

 این د،ل پرغلغلهدر د،ل من دار و گیر هست دو صد شاه و میر
مجلس و ایوان کیست

 ای د،ل دریاصفت سینه بیابانعرصه د،ل بی کران گم شده در وی جهان
کیست

 شاد ابد گشت آنک داندغم چه کند با کسی داند غم از کجاست
شادان کیست

 مرگ تو گوید تو را کاین همهای زده لف کرم گفته که من محسنم
احسان کیست

 پس تو بدانی که این جملهآن دم کاین دوستان با تو دگرگون شوند
طلسم آن کیست
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 کای زر کامل عیار نقد تو از کاننقد سخن را بمان سرکه سلطان بجو
کیست

468
 آنک از او آگهست از همهبا وی از ایمان و کفر باخبری کافریست

عالم بریست
 چهره او آفتاب طره اوآه که چه بی بهره اند باخبران زانک هست

عنبریست
 گشته رمیده ز خلق بر مثلآه از آن موسیی کانک بدیدش دمی

سامریست
 بر عدد اختران ماه ورابر عدد ریگ هست در هوسش کوه طور
مشتریست

 زانک مسلم شده چشم وراچشم خلیق از او بسته شد از چشم بند
ساحریست

 زرگر عشق ورا بر رخ مناوست یرکی کیمیا کز تبش فعل او
زرگریست
 کآتش از لطف او روضهپای در آتش بنه همچو خلیل ای پسر
نیلوفریست

 روح از آن لله زار آه که چونچون رخ گلزار او هست چراگاه روح
پروریست

 آن گهری را که بحر درمفخر جان شمس دین عقل به تبریز یافت
نظرش سرسریست

469
 پر شرکرست این مقام هیچای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست

تو را کار نیست
 غم همه آن جا رود کان بتغصه در آن د،ل بود کز هوس او تهیست

عیار نیست
 بندم لب گویمت خواجهای غم اگر زر شوی ور همه شرکر شوی

شرکرخوار نیست
 ور سفری در دلست جز بردر د،ل اگر تنگیست تنگ شرکرهای اوست

دلدار نیست
 شاد شو از بوی یار کت نظرای که تو بی غم نه ای می کن دفع غمش
یار نیست

 بوی بود قسم آنک محرم دیدارماه از،ل روی او بیت و غز،ل بوی او
نیست

470
 در شرکرینه یقین سرکه انرکارای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
نیست

 قبله ما غیر آن دلبر عیارگر چه تو خون خواره ای رهزن و عیاره ای
نیست
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 ره نبرد با وی آنک مرغکان شرکرهاست او مستی سرهاست او
شرکرخوار نیست

 هر که ندارد دلی طالبهر که دلی داشتست بنده دلبر شدست
دلدار نیست
 پود چه کار آیدش آنک ورا تارگل چه کند شانه را چونک ورا موی نیست

نیست
 تا چه کند صیرفی هر کشبا سر میدان چه کار آن که بود خرسوار

دینار نیست
 نار نماید در او جز گل و گلزارجان کلیم و خلیل جانب آتش دوان

نیست
 رنگ شب تیره را تاب مه یارای غم از این جا برو ور نه سرت شد گرو

نیست
نقل بخیلنه ات طعمه خمار نیستای غم پرخار رو در د،ل غمخوار رو
تنگ متاع تو را عشق خریدار نیستدره غین تو تنگ میمت از آن تنگتر

 کز شرکرآکندگی ممرکن گفتارای غم شادی شرکن پر شرکرست این دهن
نیست

471
 عشرت پروانه را شمع و لگنپیش چنین ماه رو گیج شدن واجبست
واجبست

 هر دمم از چنگ او تن تنننهست ز چنگ غمش گوش مرا کش مرکش
واجبست

 مردمک دیده را چاه ذقندلو دو چشم مرا گر چه که کم نیست آب
واجبست
 عاشق درگاه را خلق حسندلبر چون ماه را هر چه کند می رسد
واجبست

 هر که در این چه فتاد دادطره خویش ای نگار خوش به کف من سپار
رسن واجبست

 حفظ چنین شهر راعشق که شهر خوشیست این همه اغیار چیست
برج و بدن واجبست

 روشنی دیده را خوب ختنغمزه دزدیده را شحنه غم در پیست
واجبست

 کالبد مرده را گور و کفنعاشق عیسی نه ای بی خور و خر کی زیی
واجبست

 منقطع درد را نز،ل وطنمریم جان را مخاض برد به نخل و ریاض
واجبست
 ناقه پرفاقه را شرب و عطننز،ل د،ل بارکش هست ملقات خوش

واجبست
 اشتر سرمست را بند دهنلطف کن ای کان قند راه دهانم ببند

واجبست

472
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 آنک به رقص آورد کاهل ماکالبد ما ز خواب کاهل و مشغو،ل خاست
را کجاست

 این همه بویش کند دیدن او خودآنک به رقص آورد پرده د،ل بردرد
جداست

 رقص هوا از فلک رقصجنبش خلقان ز عشق جنبش عشق از از،ل
درخت از هواست

 شد نفسش آتشیند،ل چو شد از عشق گرم رفت ز د،ل ترس و شرم
عشق یرکی اژدهاست

 دردی ساقی ما جمله صفاساقی جان در قدح دوش اگر درد ریخت
در صفاست

 پر کن و پیش آر جام بنگرباده عشق ای غلم نیست حل،ل و حرام
نوبت که راست

 جمله خوبان غلم جمله خوبی توای د،ل پاک تمام بر تو هزاران سلم
راست

 دادن جان در سجود جانسجده کنم پیش یار گوید د،ل هوش دار
همه سجده هاست

473
 ما به چمن می رویمهر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
عزم تماشا که راست

 صبح سعادت دمید وقت وصا،ل ونوبت خانه گذشت نوبت بستان رسید
لقاست

 مرکب دولت بران نوبتای شه صاحب قران خیز ز خواب گران
وصل آن ماست

 عیش شما نقد شد نسیه فرداطبل وفا کوفتند راه سما روفتند
کجاست
 عالم بال و پست پرلمعان وروم برآورد دست زنگی شب را شرکست
صفاست

 زانک جز این رنگ و بو درای خنک آن را که او رست از این رنگ و بو
د،ل و جان رنگ هاست

 گر چه در این آب و گلای خنک آن جان و د،ل کو رهد از آب و گل
دستگه کیمیاست

474
 بیا که از تو شود سیااتهمز عشق روی تو روشن د،ل بنین و بنات
حسنات

درون خانه تن پر شود چراغ حیاتخیا،ل تو چو درآید به سینه عاشق
چنانک خاطر زندانیان به بانگ نجاتدود به پیش خیالت خیا،ل های دگر

 که تا ز خرمن لطفت برند جملهبه گرد سنبل تو جان ها چو مور و ملخ
زکات

 خنک کسی که از آن یک نظر بیافتبه مرده ای نگری صد هزار زنده شود
برات
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 به خانه خانه دوند اززهی شهی که شهان بر بساط شطرنجت
گریزخانه مات

 ز خواب برجهد این بخت خفتهکدام صبح که عشقت پیاله ای آرد
گویدهات

بگویدم که مرا نیز گویمش هیهاتفرودود ز فلک مه به بوی این باده
 بیار جام که جان آمدم ز عشقطرب که از تو نباشد بیات می گردد

بیات
که سیر می نشود دیده من از آیاتبه پیش دیده من باش تا تو را بینم

 که بر لبت زده ام بوسه ها و یا برندانم از سرمستیست شمس تبریزی
پات

475
 بدانک مست تجلی به ماهبیا که عاشق ماهست وز اختران پیداست
راه نماست

هر آنک گوید کو کو بدانک نابیناستمیان روز شتر بر سر مناره رود
 مرا دو چشم ببندی بگویمت کهبگرد عاشق اگر صد هزار خام بود

کجاست
 که از دهان و لب من پری رخیبیا به پیش من آ تا به گوش تو گویم

گویاست
 نزاده است ز آدم نه مادرشکسی که عاشق روی پری من باشد

حواست
 چو آفتاب در آتش چو چرخعجب مدار از آن کس که ماه ما را دید

بی سر و پاست
دمی قرار ندارد مگر سر یحیاستسر بریده نگر در میان خون غلطان

 که روز و شب متقلب در ایناو آفتاب و چو ماهست آن سر بی تن
نشیب و علست

 بیامدی و بگفتی که این چهبر این بساط خرد را اگر خرد بودی
کارافزاست

 کسی که قامت جان یافتکسی که چهره د،ل دید اوست اهل خرد
اوست کاهل صلست

 که روی زرد و د،ل درد داغدر این چمن نظری کن به زعفران رویان
آن سیماست

 ز ما خرد مطلب تا پری ما باخموش باش مگو راز اگر خرد داری
ماست

 خرد ز حلقه مغزم که سخت حلقهکه برد مفخر تبریز شمس تبریزی
رباست

476
 که بنده قد و ابروی تست هربخند بر همه عالم که جای خنده تو راست

کژ و راست
 که آدمی و پری در ره تو بیفتد به پای تو دولت نهد به پیش تو سر

سر و پاست
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 تو را ندید به گلشن دمیپریر جان من از عشق سوی گلشن رفت
نشست و نخاست

 که جویبار سعادت که اصلبرون دوید ز گلشن چو آب سجده کنان
جاست کجاست

 ز جمله نعره برآمد که مست دلبرچو اهل د،ل ز دلم قصه تو بشنیدند
ماست

 بده ز شرق نشان ها که اینپس آدمی و پری جمع گشت بر من و گفت
دمت چو صباست

زهی جفا که در او صد هزار گنج وفاستجفات نیز شرکروار چاشنی دارد
 بگو مرا تو که خورشید را چه رو وقفا بداد و سفر کرد شمس تبریزی

قفاست

477
که ذره های تنم حلقه خراباتستز آفتاب سعادت مرا شراباتست

 صلی سایه زلفین او کهصلی چهره خورشید ما که فردوسست
جناتست

 که آسمان و زمین مست آنبه آسمان و زمین لطف ایتیا فرمود
مراعاتست
 هزار ساله از آن سوی نفیز هست و نیست برون ست تختگاه ملک
و اثباتست

 شتاب کن که ز تاخیرها بسهزار در ز صفا اندرون د،ل بازست
آفاتست

 از آنک شاه حقایق نه شاهحیات های حیات آفرین بود آن جا
شهماتست

 پیاله های پر از خون نگر کهز نردبان درون هر نفس به معراجند
آیاتست
 نه لف چرخه چرخ ست ودر آن هوا که خداوند شمس تبریزیست

نی سماواتست

478
 نگاه کن به دو چشمم اگرتوجود من به کف یار جز که ساغر نیست

باور نیست
 به دست عشق که زرد و نزار وچو ساغرم د،ل پرخون من و تن لغر

لغر نیست
 بیا به گوش تو گویم عجببه غیر خون مسلمان نمی خورد این عشق
که کافر نیست

جهان پرست ز نقش وی او مصور نیستهزار صورت زاید چو آدم و حوا
بداند و مدد آرد که علم او کر نیستصلح ذره صحرا و قطره دریا

 چرا دلش نشناسد به فعلش ار خربه هر دمی د،ل ما را گشاید و بندد
نیست

 شدست عارف و داند کهخر از گشادن و بستن به دست خربنده
اوست دیگر نیست
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ندای او بشناسد که او منرکر نیستچو بیندش سر و گوش خرانه جنباند
 عجب عجب ز خدا مر تو راز دست او علف و آب های خوش خوردست
چنان خور نیست

 چه منرکری که خدا در خلصهزار بار ببستت به درد و ناله زدی
مضطر نیست

 به نیم حبه نیرزد سری کز آن سرچو کافران ننهی سر مگر به وقت بل
نیست

 مثا،ل جعفر طیار اگر چه جعفرهزار صورت جان در هوا همی پرد
نیست

گمان برد ز نژندی که خود مرا پر نیستولیک مرغ قفص از هوا کجا داند
 سرش بگنجد و تن نی ازسر از شرکاف قفص هر نفس کند بیرون

آنک کل سر نیست
 هزار منظر بینی و ره بهشرکاف پنج حس تو شرکاف آن قفص است
منظر نیست

 چو نیک درنگری جمله جز که آذرتن تو هیزم خشرکست و آن نظر آتش
نیست

 بدانک هیزم نورست اگر چهنه هیزمست که آتش شدست در سوزش
انور نیست

بگویم و بنهم عمر ما ماخر نیستبرای گوش کسانی که بعد ما آیند
 ز راه های نهانی که عقلکه گوششان بگرفتست عشق و می آرد
رهبر نیست
 مخسب گنج زرست اینبخفت چشم محمد ضعیف گشت رباب

سخن اگر زر نیست
 کدام اختر کز شمس او منورخلیق اختر و خورشید شمس تبریزی
نیست

479
 بهانه کن که بتان را بهانهستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست

آیینست
 به جای فاتحه و کاف ها واز آن لب شرکرینت بهانه های دروغ

یاسینست
 طبیعت است و سرشت است ووفا طمع نرکنم زانک جور خوبان را

عادت و دینست
 به قاصد است و به مرکر است و آناگر ترش کنی و رو ز ما بگردانی

دروغینست
 به جان پاک عزیزان که گرزز دست غیر تو اندر دهان من حلوا

رویینست
 که آن سراب که ارزد صد آبهزار وعده ده آنگه خلف کن همه را

خوش اینست
 چرا دهد زر و سیم آن پریزر او دهد که رخش از فراق همچو زر است
که سیمینست
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 جواب تلخ تو را صد هزارجواب همچو شرکر او دهد که محتاج است
تمرکینست

 بقای گنج تو بادا که آنجما،ل و حسن تو گنج است و خوی بد چون مار
برونینست

 که آن زکات لطیفت نصیبقماش هستی ما را به ناز خویش بسوز
مسرکینست
 که در شرف سر کوی تو طوربرون در همه را چون سگان کو بنشان
سینینست
 جفای عشق کشیدن فنخورند چوب خلیفه شهان چو شاه شوند

سلطین است
مرا چو فاتحه خواندم امید آمینستامام فاتحه خواند ملک کند آمین
هزار گوهر و لعلش بها و کابینستهر آن فریب کز اندیشه تو می زاید

 بدانک مدرسه عشق راچنانک مدرسه فقه را برون شوها است
قوانینست

 که زنده شخص جهان زان گزیدهخمش کنیم که تا شرح آن بگوید شاه
تلقینست

480
 ولی او نشوم کو ز اولیای توبه حق آن که در این د،ل بجز ولی تو نیست

نیست
 مباد چشمم روشن اگر سقای تومباد جانم بی غم اگر فدای تو نیست

نیست
 خراب باد وجودم اگر برای تووفا مباد امیدم اگر به غیر تو است

نیست
 کدام شاه و امیری کهکدام حسن و جمالی که آن نه عرکس تو است
او گدای تو نیست

 ببین که کام د،ل من بجز رضای تورضا مده که دلم کام دشمنان گردد
نیست
 ولی چه چاره که مقدور جزقضا نتانم کردن دمی که بی تو گذشت

قضای تو نیست
 بر او ملرز فدا کن چه شد خدای تودل بباز تو جان را بر او چه می لرزی

نیست
 به جان تو که تو را دشمنی ورای توملرز بر خود تا بر تو دیگران لرزند

نیست

481
 جهان چه دارد در کفچه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نیست
که آن عطای تو نیست

 سزای بنده مده گر چه او سزای توسزای آنک زید بی رخ تو زین بترست
نیست

 که خاک بر سر جانی کهنثار خاک تو خواهم به هر دمی د،ل و جان
خاک پای تو نیست
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 چه نامبارک مرغی که در هوای تومبارکست هوای تو بر همه مرغان
نیست
 به آشنا نرهد چونک آشنای تومیان موج حوادث هر آنک استادست
نیست

فناش گیر چو او محرم بقای تو نیستبقا ندارد عالم وگر بقا دارد
 چه خوش لقا بود آن کس کهچه فرخست رخی کو شهیت را ماتست

بی لقای تو نیست
دلی که سوخته آتش بلی تو نیستز زخم تو نگریزم که سخت خام بود

 ز لمرکانش برانی که رو که جای تودلی که نیست نشد روی در مرکان دارد
نیست

کدام ذره که سرگشته ثنای تو نیستکرانه نیست ثنا و ثناگران تو را
 جفا مرکن که مرا طاقت جفای تونظیر آنک نظامی به نظم می گوید

نیست

482
زکات لعل ادا کن رسید وقت زکاتبرات عاشق نو کن رسید روز برات

 چو این و آن نبود هستبرات و قدر خیالت دو عید چیست وصا،ل
نوبت حسرات

 ز تخته بند زمستان شرکوفه یافتبه باغ های حقایق برات دوست رسید
نجات

 ز دشت و کوه برویید صد هزارچو طوطیان خبر قند دوست آوردند
نبات

 وفات در بگشاد و خریف یافتدو شادیست عروسان باغ را امروز
وفات

 شرکوفه نور حقست و درخت چونبیا که نور سماوات خاک را آراست
مشرکات

 که جوش کرد ز خاک وجهان پر از خضر سبزپوش دانی چیست
درخت آب حیات

 ز بی جهت برسیدست خلد سویز لمرکان برسیدست حور سوی ملک
جهات

که طور یافت ربیع و کلیم جان میقاتطیور نعره ارنی همی زنند چرا
 که رعد نفخه صور آمد و نشوربه باغ آی و قیامت ببین و حشر عیان
موات

 خموش کن که سخن شرط نیستاذان فاخته دیدیم و قامت اشجار
وقت صلت

483
 بدانک خصم دلست و مراقب تنهر آنک از سبب وحشت غمی تنهاست
هاست
 تن تو توده خاکست و دمدمه شبه چنگ و تنتن این تن نهاده ای گوشی

چو هواست
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 عدو دیده و بیناییست و خصمهوای نفس تو همچون هوای گردانگیز
ضیاست

 که زامقلو تو را درد و زانقلوهتویی مگر مگس این مطاعم عسلین
عناست

 عجب که توبه و عقلدر آن زمان که در این دوغ می فتی چو مگس
و رایت تو کجاست

 که عهد تو چو چراغی رهینبه عهد و توبه چرا چون فتیله می پیچی
هر نرکباست

 که بی ز پیرهن نصرت تو حبسبگو به یوسف یعقوب هجر را دریاب
عماست

 چو مرده ای ست ضریر وچو گوشت پاره ضریریست مانده بر جایی
عقیله احیاست

 بدان گمان که مگر سرمه است وبه جای دارو او خاک می زند در چشم
خاک و دواست

دعای نوح نبیست و او مجاب دعاستچو ل تعاف من الرکافرین دیارا
 که زشت صنعت و مبغوضهمیشه کشتی احمق غریق طوفان ست

گوهر و رسواست
 به حرکم عد،ل خبیثات مر خبیثیناگر چه بحر کرم موج می زند هر سو

راست
 چنان گلو که تو داری سزای صفع وقفا همی خور و اندرمرکش کل گردن

قفاست
 که کیر خر نرهد زو چو پیش اوگلو گشاده چو فرج فراخ ماده خران

برخاست
 شرکمبه و دهن سگ بلی سزابخور تو ای سگ گرگین شرکنبه و سرگین

به سزاست
 ز پوز و ز شرکم و طلعت تو خودبیا بخور خر مرده سگ شرکار نه ای

پیداست
مقام صید سر کوه و بیشه و صحراستسگ محله و بازار صید کی گیرد

 که زشت ها که بدو دررسد همهرها کن این همه را نام یار و دلبر گو
زیباست

مصرف همه ذرات اسفل و اعلستکه کیمیاست پناه وی و تعلق او
 که از تصرف او عقل گو،ل ونهان کند دو جهان را درون یک ذره

نابیناست
 اگر به علم فلطون بود برونبدانک زیرکی عقل جمله دهلیزیست

سراست
 که عقل دعوی سر کرد وجنون عشق به از صد هزار گردون عقل

عشق بی سر و پاست
 حریف بیم نباشد هر آنکهر آنک سر بودش بیم سر همش باشد

شیر وغاست
 که سر ندارد و بی سر مجرد ورود درونه سم الخیاط رشته عشق

یرکتاست
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 که تا وصا،ل ببخشد به پاره ها کهقلوزی کندش سوزن و روان کندش
جداست
 حدیث موسی جان کن که باحدیث سوزن و رشته بهل که باریرکست

ید بیضاست
 که قطره قطره او مایه دو صدحدیث قصه آن بحر خوشدلی ها گو

دریاست
 ببین ز موج تو را هر نفسچو کاسه بر سر بحری و بی خبر از بحر

چه گردشهاست

484
 به هر چه روی نهی بی ویهر آنچ دور کند مر تو را ز دوست بدست

ار نرکوست بدست
 چو پخته گشت از این پسچو مغز خام بود در درون پوست نرکوست

بدانک پوست بدست
 بدانک بیضه از این پسدرون بیضه چو آن مرغ پر و با،ل گرفت

حجاب اوست بدست
 چو خلق حق نشناسد نه نیکبه خلق خوب اگر با جهان بسازد کس

خوست بدست
 درون چشم اگر نیم تایفراق دوست اگر اندک ست اندک نیست

موست بدست
 به وقت مرگ اگر نیزدر این فراق چو عمری به جست و جو بگذشت

جست و جوست بدست
 از آنک خلعت نو را غز،لغز،ل رها کن از این پس صلح دین را بین

رفوست بدست

485
 شرکر ترش نبود آن شرکرسه روز شد که نگارین من دگرگونست

ترش چونست
 سبو ببردم و دیدم که چشمهبه چشمه ای که در او آب زندگانی بود
پرخونست

 به جای میوه و گلبه روضه ای که در او صد هزار گل می رست
خار و سنگ و هامونست

 از آنک کار پری خوان همیشهفسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم
افسونست

 که کار او ز فسون و فسانهپری من به فسون ها زبون شیشه نشد
بیرونست

 گره در ابروی لیلی هلکمیان ابروی او خشم های دیرینه ست
مجنونست

 ببین ببین که مرا بی تو چشمبیا بیا که مرا بی تو زندگانی نیست
جیحونست

 اگر چه جرم من از جملهبه حق روی چو ماهت که چشم روشن کن
خلق افزونست
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 از آنک هر سببی با نتیجهبه گرد خویش برآید دلم که جرمم چیست
مقرونست

 که گرد خویش مجو کاین سبب نهندا همی رسدم از نقیب حرکم از،ل
زان کونست

که کار او نه به میزان عقل موزونستخدای بخشد و گیرد بیارد و ببرد
 بهشت در بگشاید که غیربیا بیا که هم اکنون به لطف کن فیرکون

ممنونست
 ز عین سنگ ببینی که گنجز عین خار ببینی شرکوفه های عجیب
قارونست

نهان میانه کاف و سفینه نونستکه لطف تا ابدست و از آن هزار کلید

486
به حلقه حلقه آن طره پریشانتبه حق چشم خمار لطیف تابانت

 که تعبیه ست در آن لعلبدان حلوت بی مر و تنگ های شرکر
شرکرافشانت

 که گشت از آن مه و خورشید وبه کهربایی کاندر دو لعل تو درجست
ذره جویانت

که دام بلبل عقل ست در گلستانتبه حق غنچه و گل های لعل روحانی
کز آن گشاد دهان را انار خندانتبه آب حسن و به تاب جما،ل جان پرور

 که دم به دم ز طرب سجده میبدان جما،ل الهی که قبله د،ل هاست
برد جانت

 ولی بس ست خود آن روی خوبتو یوسفی و تو را معجزات بسیارست
برهانت

 خدای عز و جل کی دهدچه جای یوسف بس یوسفان اسیر توند
بدیشانت

برای دیدنت از جا بدی به بستانتز هر گیاه و ز هر برگ رویدی نرگس
 کجا دهد شه سردان بهچو سوخت ز آتش عشق تو جان گرم روان

دست سردانت
 که غرقه کرد چو خورشید نورشعاع روی تو پوشیده کرد صورت تو

سبحانت
برآید از د،ل پاک و نماید احسانتهزار صورت هر دم ز نور خورشیدت

ز ابلهی و خری می کشد به زندانتدرون خویش اگر خواهدت د،ل ناپاک
نه پای بند کند جاده هیچ سلطانتنه هیچ عاقل بفریبدت به حیلت عقل

 ابوهریره گمان چون برد درتو را که در دو جهان می نگنجی از عظمت
انبانت

 دلم ز پرده ستاید هزاربه هر غز،ل که ستایم تو را ز پرده شعر
چندانت

 ولیک جان را گلشن کنم بهدلم کی باشد و من کیستم ستایش چیست
ریحانت

که تو غریب مهی و غریب ارکانتبیا تو مفخر آفاق شمس تبریزی

487
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 به هر که قدر تو دانست میچو عید و چون عرفه عارفان این عرفات
دهند برات

برای کارگزاری ز قاضی الحاجاتهل،ل وار ز راه دراز می آیند
 ز مخزن زر سلطان همیبه مفلسان که ز بازارشان نصیبی نیست
کشند زکات

گرفته زیر بغل ها کلیدهای نجاتپی گشادن درهای بسته می آیند
شنیده بانگ تعالو لتاخذوا الصدقاتبه دست هر جان زنبیل زفت می آید

به طور موسی عمران و غلغل میقاتبیا بیا گذری کن ببین زکات ملک
 دریده قوصره هاشان ز بار قند ودریده پهلوی همیان از آن زر بسیار

نبات
 خمش کن و بنشین دور وز خرمن دو جهان مور خود چه تاند برد

می شنو صلوات

488
 دمی عظیم نهان ست و دردر این سلم مرا با تو دار و گیر جداست

حجاب خداست
 چه هاست نعره برآورده کانز چنگ سخت عجیب ست آن ترنگ ترنگ

چه هاست چه هاست
 خمش که وقت جنون و نهشراب لعل بیاورد شاه کاین رکنی ست

وقت کشف غطاست

489
 برون شیشه ز حا،ل دروناگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست
شیشه گواست

 ز بوی رنگ و ز چشم و فتادن ازپدید باشد مستی میان صد هشیار
چپ و راست

 که جوش و نوش و قوامش ز خمعلی الخصوص شرابی که اولیا نوشند
لطف خداست

 به کف و تف و به جوش و به غلغلهخم شراب میان هزار خم دگر
پیداست

 خروش دیدی میچو جوش دیدی می دان که آتش ست ز جان
دانک شعله سوداست

 که جرعه اش را صد منبدانک سرکه فروشی شراب کی دهدت
شرکر به نقد بهاست

هوای نفس بمان گر هوات بیع و شراستبهای باده من المومنین انفسهم
 مگو چنین که بر آن مرکرم اینهوای نفس رها کردی و عوض نرسید

دروغ خطاست
 درون دیده پرنور او خمارکسی که شب به خرابات قاب قوسینست

لقاست
 در آن دماغ که باده ست باد غم زطهارتی ست ز غم باده شراب طهور

کجاست
نشان یطعم و یسقن هم از پیمبر ماستابیت عند ربی نام آن خراباتست
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490
 همیشه سجده گهم آستانمرا چو زندگی از یاد روی چون مه توست
خرگه توست

 نوای آن سگ کو پاسبان درگهبه هر شبی کشدم تا به روز زنده کند
توست

 خرد بگفت که سجده کنش که اوز پیش آب و گل من بدید روح تو را
شه توست

 نهاده روی بر آن خاک خوشسجود کرد و در آن سجده ماند تا به ابد
که او ره توست
 به نعل بازنوازی که آنچه باشدت اگر این شوره خاک را که منم
گذرگه توست

 تو کهربای دلی د،ل به عاشقی کهایا دو دیده تبریز شمس دین به حق
توست

491
 چرا ز باد مرکافات داد وجهان و کار جهان سر به سر اگر بادست

بیدادست
 ز بعد ششصد و پنجاه سختبه باد و بود محمد نگر که چون باقیست

بنیادست
 که از برای فضیحت فسانه شانز باد بولهب و جنس او نمی بینی

یادست
در این ثبات که قاف کمتر آحادستچنین ثبات و بقا باد را کجا باشد

عنایت ازلی بد که نورست ادستنبود باد دم عیسی و دعای عزیر
 اگر چه باد صبا بگذرد چمناگر چه باد سخن بگذرد سخن باقیست
شادست

درون باد ندانی که تیغ پولدستز بیم باد جهان همچو برگ می لرزد
 کهی کهی نرکند ز آنک که نهکهی بود که بجز باد در جهان نشناخت
فرهادست

 که از درون دلم موج هایتو باخبر نشوی گر کنم بسی فریاد
فریادست

 یقین شود که نه بادست ملکاگر تو بحر ببینی و موج بر تو زند
آبادست

492
 به بام چند برآیی و خانه راز دام چند بپرسی و دانه را چه شدست

چه شدست
 تنور آتش عشق و زبانه رافسرده چند نشینی میان هستی خویش

چه شدست
 اگر تو نقره صافی میانه را چهبگرد آتش عشقش ز دور می گردی

شدست
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 جما،ل یار و شراب مغانه را چهز دردی غم و اندیشه سیر چون نشوی
شدست

 به ره کنش به بهانه بهانه را چهاگر چه سرد وجودیت گرم درپیچید
شدست

 زمانه بی تو خوشست و زمانه راشرکایت ار ز زمانه کند بگو تو برو
چه شدست

 یگانه باش چو بیخ و یگانه را چهدرخت وار چرا شاخ شاخ وسوسه ای
شدست

 مگو فلن چه کسدر آن ختن که در او شخص هست و صورت نیست
است و فلنه را چه شدست

 ببین ز دولت عشقش نشانهنشان عشق شد این د،ل ز شمس تبریزی
را چه شدست

493
 چو باز زنده شدی زینتو مردی و نظرت در جهان جان نگریست

سپس بدانی زیست
 مدرس ملرکوتست و برهر آن کسی که چو ادریس مرد و بازآمد

غیوب حفیست
 و زان طرف به کدامین ره آمدیبیا بگو به کدامین ره از جهان رفتی

که خفیست
 که شهر شهر قفص ها بهرهی که جمله جان ها به هر شبی بپرند

شب ز مرغ تهیست
 به چرخ می نرسد وز دوار اوچو مرغ پای ببسته ست دور می نپرد

عجمیست
 حقیقت و سر هر چیز را ببیندعلقه را چو ببرد به مرگ و بازپرد

چیست
 مرکوب طبل مقالت که گفت طبلخموش باش که پرست عالم خمشی

تهیست

494
می آسمانی چشیدی که نوشتبه شاه نهانی رسیدی که نوشت

میان گلستان کشیدی که نوشتنگار ختن را حیات چمن را
چه ماهی چه شاهی چه عیدی که نوشتایا جان دلبر ایا جمله شرکر

که قفل طرب را کلیدی که نوشتز مستان سلمت ز رندان پیامت
که در سر شرابی پزیدی که نوشتچه رعنا رقیبی چه شیرین طبیبی

گزیده کسی را گزیدی که نوشتدل خوش گزیدی غم شمس تبریز

495
مرا با تو ای جان سر جنگ نیستاگر مر تو را صلح آهنگ نیست

خدای جهان را جهان تنگ نیستتو در جنگ آیی روم من به صلح
جهان معانی به فرسنگ نیستجهانیست جنگ و جهانیست صلح

ببین اصل هر دو بجز سنگ نیستهم آب و هم آتش برادر بدند
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اگر روم خوبست بی زنگ نیستکه بی این دو عالم ندارد نظام
خمش کن که فخرست آن ننگ نیستمرا عقل صد بار پیغام داد

496
ای تو ذات و دگر مهان چو صفاتطرب ای بحر اصل آب حیات

کو یرکی وصف لیق چو تو ذاتاه چه گفتم کجاست تا به کجا
ریش خندی زند به هست و فواتهر که در عشق روت غوطی خورد
گر نماید بدو شرکرت نباتشرق تا غرب شرکرین گردد

لعل چون خون خویش گفت که هاتجان من جام عشق دلبر دید
آتشی برفروخت از شرراتجان بنوشید و از سرش تا پای

خویشتن را ز می جز از طاعاتمست شد جان چنان که نشناسد
که ز من درگذشت نور عطاتبانگ آمد ز عرش مژده تو را
به دو صد سا،ل خون چشم و عناتمژده از بخششی که نتوان یافت
مرده زنده شود عجوز فتاتکه به هر قطره از پیاله او

کی نگوسار گشتی هرگز لتگرش از عشق دوست بو بودی
تو رکوع و سجود در صلواتچون شدی مست او کجا دانی
جسم آن شاه ماست جان صلتچونک بیخود شدی ز پرتو عشق

زنده گشتی تو ایمنی ز مماتچو بمردی به پای شمس الدین
بهر ملک ابد مثا،ل و براتداد مخدوم از خداوندیش

497
در به در کو به کو که باده کجاستصوفیان آمدند از چپ و راست

باده صوفیان ز خم خداستدر صوفی د،ل ست و کویش جان
الصل هر کسی که عاشق ماستسر خم را گشاد ساقی و گفت
در همه مذهبی حل،ل و رواستاین چنین باده و چنین مستی

از خطا توبه صد هزار خطاستتوبه بشرکن که در چنین مجلس
الصل زن که روز روز صلستچون شرکستی تو زاهدان را نیز

مردم چشم عاشقانت جاستمردمت گر ز چشم خویش انداخت
جای عاشق برون آب و هواستگر برفت آب روی کمتر غم

غرقه را آشنا در آن دریاستآشنایان اگر ز ما گشتند

498
همچو مطرب که باعث سیرکیستفعل نیرکان محرض نیرکیست

از بد و نیک شاکر و شاکیستبهر تحریض بندگان یزدان
به بهانه ز حا،ل ما حاکیستنرکر فرعون و شرکر موسی کرد

جنس موسی هر آنک در پاکیستجنس فرعون هر کی در منیست
و از پی شادی تو غمناکیستاز پی غم یقین همه شادیست
شاه معراج و پیک افلکیستخاک باشی گزید احمد از آن
گنج د،ل یافت آنک او خاکیستخاک باشی بروید از تو نبات
پس خمش باش این سخن با کیستما همه چون یرکیم بی من و تو

499
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جز گشاد د،ل و هدایت نیستعشق جز دولت و عنایت نیست
شافعی را در او روایت نیستعشق را بوحنیفه درس نرکرد
علم عشاق را نهایت نیستلیجوز و یجوز تا اجل ست

از شرکر مصر را شرکایت نیستعاشقان غرقه اند در شرکراب
باده ای را که حد و غایت نیستجان مخمور چون نگوید شرکر
نیست عاشق و زان ولیت نیستهر که را پرغم و ترش دیدی

غیرت و رشک را سرایت نیستگر نه هر غنچه پرده باغی ست
آنک او واقف از بدایت نیستمبتدی باشد اندر این ره عشق

بتر از هستیت جنایت نیستنیست شو نیست از خودی زیرا
راعیی جز سد رعایت نیستهیچ راعی مشو رعیت شو

لیرکش این دانش و کفایت نیستبس بدی بنده را کفی بالله
این صریح است این کنایت نیستگوید این مشرکل و کنایاتست

گفت فراش را وقایت نیستپای کوری به کوزه ای برزد
راه را زین خزف نقایت نیستکوزه و کاسه چیست بر سر ره

یا که فراش در سعایت نیستکوزه ها را ز راه برگیرید
لیک بر ره تو را درایت نیستگفت ای کور کوزه بر ره نیست

می روی آن بجز غوایت نیستره رها کرده ای سوی کوزه
آیتی ز ابتدا و غایت نیستخواجه جز مستی تو در ره دین

به ز آیت طلب خود آیت نیستآیتی تو و طالب آیت
هیچ کوشنده بی جرایت نیستبی رهی ور نه در ره کوشش
ذره زله بی نرکایت نیستچونک مثقا،ل ذره یره است

چشم بگشا اگر عمایت نیستذره خیر بی گشادی نیست
چیست کان را از او جبایت نیستهر نباتی نشانی آب است

تشنه را حاجت وصایت نیستبس کن این آب را نشانی هاست

500
هر که آید به در بگو ره نیستقبله امروز جز شهنشه نیست

همه خفتند و یک کس آگه نیستعذر گو وز بهانه آگه باش
آتشی کو دراز و کوته نیستنگذارد نه کوته و نه دراز
یوسفی بی خیا،ل در چه نیستدر چه طبع تو خیالتست

همره ماست و همره که نیستچون که گندم رسید مغز آکند
عشق آن یک که پاره ده نیستپاره پاره کند یرکایک را

سوی آن عالمی که گه گه نیستگه گهی می کشند گوش تو را
رو به صحرا که شه به خرگه نیستشمس تبریز شاه ترکانست

501
دید د،ل را چنین خراب گریختامشب از چشم و مغز خواب گریخت

بی نمک بود از این کباب گریختخواب د،ل را خراب دید و یباب
زخم ها خورد وز اضطراب گریختخواب مسرکین به زیر پنجه عشق

خواب چون ماهی اندر آب گریختعشق همچون نهنگ لب بگشاد
مو،ل مولی بزد شتاب گریختخواب چون دید خصم بی زنهار
همچو سایه ز آفتاب گریختماه ما شب برآمد و این خواب
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همچو گنجشک از عقاب گریختخواب چون دید دولت بیدار
چونک باز آمد این غراب گریختشرکرلله همای بازآمد

چون فروماند از جواب گریختعشق از خواب یک سوالی کرد
چون خدا کرد فتح باب گریختخواب می بست شش جهت را در

چون خطاییست کز صواب گریختشمس تبریز از خیالت خواب

502
کیست کو بنده تو از جان نیستاندرآ عیش بی تو شادان نیست
سخت پنهان ولیک پنهان نیستای تو در جان چو جان ما در تن

دست بر جان نهادن آسان نیستدست بر هر کجا نهی جانست
جز که آیینه دار جانان نیستجان که صافی شدست در قالب
وقت افسانه پریشان نیستجمع شد آفتاب و مه این دم

کاین سخن را مجا،ل جولن نیستمستی افزون شدست و می ترسم
آن نگویم چو گفت را آن نیستدست نه بر دهان من تا من

503
نرکته لحو،ل مگسران کجاستبر شرکرت جمع مگس ها چراست
جز نظری کو ز از،ل بود راستهر نظری بر رخ او راست نیست
عشوه ده ای شاه که این روی ماستاسب خسان را به رخی پی بزن

تو نرکنی ور کنی از تو رواستعشوه و عیاری و جور و دغل
گر تو کنی جور به از صد وفاستاز تو اگر سنگ رسد گوهرست
جامه درد نعره زند کاین صفاستتیره نظر چونک ببیند دو نقش
مجلس عشاق خیالش جداستچونک هر اندیشه خیالی گزید
روی به ما آر که قبله خداستکعبه چو از سنگ پرستان پرست

در نظرش سنجر و سلطان گداستآنک از این قبله گدایی کند
روح نیاسود و نخفت و نخاستجز که به تبریز بر شمس دین

504
جان و جهان ساقی و مهمان ماستخیز که امروز جهان آن ماست

دبدبه فر سلیمان ماستدر د،ل و در دیده دیو و پری
بنده و بازیچه دستان ماسترستم دستان و هزاران چو او

این که شهش یوسف کنعان ماستبس نبود مصر مرا این شرف
از کرم امروز به فرمان ماستخیز که فرمان ده جان و جهان
بلبل جان مست گلستان ماستزهره و مه دف زن شادی ماست
کیسه اقبا،ل حرمدان ماستکاسه ارزاق پیاپی شده ست

یار پری روی پری خوان ماستشاه شهی بخش طرب ساز ماست
شرکر که امروز به میدان ماستآن ملک مفخر چوگان و گوی

در د،ل و در جان پریشان ماستآن ملک مملرکت جان و د،ل
پیش کشش کو شرکرستان ماستکیست در آن گوشه د،ل تن زده
مست رضای د،ل رضوان ماستخازن رضوان که مه جنت ست

او نمک عمر و نمرکدان ماستشور درافرکنده و پنهان شده
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او خضر و چشمه حیوان ماستگوشه گرفتست و جهان مست اوست
از همه ظاهرتر و پنهان ماستچون نمک دیگ و چو جان در بدن
خود همه ماییم چو او آن ماستنیست نماینده و خود جمله اوست
در خمشی حجت و برهان ماستبیش مگو حجت و برهان که عشق

505
کیست که از عشق تو مخمور نیستپیشتر آ روی تو جز نور نیست

پیش میا پس به مرو دور نیستنی غلطم در طلب جان جان
ماه بر کیست که مشهور نیستطلعت خورشید کجا برنتافت

ترک کن اندیشه که مستور نیستپرده اندیشه جز اندیشه نیست
وی عسلی کز تن زنبور نیستای شرکری دور ز وهم مگس

با رخ چون ماه تو معذور نیستهر که خورد غصه و غم بعد از این
جز کفن اطلس و جز گور نیستهر د،ل بی عشق اگر پادشاست

مقت خدا بیند اگر کور نیستتابش اندیشه هر منرکری
مرگ بر او نافذ و میسور نیستپیر و جوان کو خورد آب حیات

عشق شناسید که او حور نیستپرده حق خواست شدن ماه و خور
گفتن اسرار تو دستور نیستمفخر تبریز تویی شمس دین

506
عاشقم از عشق تو عاریم نیستکار من اینست که کاریم نیست

جز که همین شیر شرکاریم نیستتا که مرا شیر غمت صید کرد
که مثل موج قراریم نیستدر تک این بحر چه خوش گوهری

مست لبم گر چه کناریم نیستبر لب بحر تو مقیمم مقیم
کز می تو هیچ خماریم نیستوقف کنم اشرکم خود بر میت

منت هر شیره فشاریم نیستمی رسدم باده تو ز آسمان
عیب مرکن زان که وقاریم نیستباده ات از کوه سرکونت برد

گر چه سپاهی و سواریم نیستملک جهان گیرم چون آفتاب
گر چه شتربان و قطاریم نیستمی کشم از مصر شرکر سوی روم

دردسر بیهده باریم نیستگر چه ندارم به جهان سروری
کز سر کوی تو گذاریم نیستبر سر کوی تو مرا خانه گیر

نیست عجب گر سر خاریم نیستهمچو شرکر با گلت آمیختم
جز که به گرد تو دواریم نیستقطب جهانی همه را رو به توست
 خوشتر از این خویش و تباریمخویش من آنست که از عشق زاد

نیست
بهتر از این شهر و دیاریم نیستچیست فزون از دو جهان شهر عشق

نیست از آن رو که نگاریم نیستگر ننگارم سخنی بعد از این

507
کیست که او مست لقای تو نیستکیست که او بنده رای تو نیست

یا طربی کان ز رجای تو نیستغصه کشی کو که ز خوف تو نیست
یا کرمی کان ز عطای تو نیستبخل کفی کو که ز قبض تو نیست
محتشمی کو که گدای تو نیستلعل لبی کو که ز کان تو نیست
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یک رگ بی بند و گشای تو نیستمتصل اوصاف تو با جان ها
کف چه دهد کان ز سخای تو نیستهر دو جهان چون دو کف و تو چو جان

رقص گلی کان ز هوای تو نیستچشم کی دیدست در این باغ کون
خلق بجز شبه عصای تو نیستغافل ناله کند از جور خلق

هر یک جز درد و دوای تو نیستجنبش این جمله عصاها ز توست
کیست که او بند قضای تو نیستزخم معلم زند آن چوب کیست
در سرشان فهم جزای تو نیستهمچو سگان چوب تو را می گزند

جز به مناجات و ثنای تو نیستدفع بلی تن و آزار خلق
دفع دو سه چوب رهای تو نیستبشرکنی این چوب نه چوبش کمست

جان به کجا برد که جای تو نیستصاحب حوت از غم امت گریخت
با قدر استیزه به پای تو نیستبس کن وز محنت یونس بترس

508
ساقی جان شیشه شرکستن گرفتشیر خدا بند گسستن گرفت

دزد مرا دست ببستن گرفتدزد دلم گشت گرفتار یار
برق ز رخسار تو جستن گرفتدوش چه شب بود که در نیم شب

عقل به یک گوشه نشستن گرفتعشق تو آورد شراب و کباب
خابیه خونابه گرستن گرفتساغر می قهقهه آغاز کرد

با،ل و پر غصه گسستن گرفتدر د،ل خم باده چو انداخت تیر
دست ز مستان تو شستن گرفتپیر خرد دید که سرده توی

چون سر پستان تو جستن گرفتطفل دلم را به کرم شیر ده
وز سگی نفس برستن گرفتجان من از شیر تو شد شیرگیر
عمر ابد یافت و بزستن گرفتساقی باقی چو به جان باده داد
جانب من کژ نگرستن گرفتبیش مگو راز که دلبر به خشم

509
طوطی جان قند چریدن گرفتمرغ دلم باز پریدن گرفت

سلسله عقل دریدن گرفتاشتر دیوانه سرمست من
بر سر و بر دیده دویدن گرفتجرعه آن باده بی زینهار

خون مرا باز خوریدن گرفتشیر نظر با سگ اصحاب کهف
بر لب جو سبزه دمیدن گرفتباز در این جوی روان گشت آب

بر گل و گلزار وزیدن گرفتباد صبا باز وزان شد به باغ
سوخت دلش بازخریدن گرفتعشق فروشید به عیبی مرا

جانب ما خوش نگریدن گرفتراند مرا رحمتش آمد بخواند
او ز حسد دست گزیدن گرفتدشمن من دید که با دوستم

در بغل عشق خزیدن گرفتد،ل برهید از دغل روزگار
جانب آن چشم خمیدن گرفتابروی غماز اشارت کنان

 د،ل ز همه خلق رمیدنعشق چو د،ل را به سوی خویش خواند
گرفت

قبضه هر کور که دیدن گرفتخلق عصااند عصا را فرکند
طفل که او لوت کشیدن گرفتخلق چو شیرند رها کرد شیر

کز سوی شه طبل شنیدن گرفتروح چو بازیست که پران شود
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پرده به گرد تو تنیدن گرفتبس کن زیرا که حجاب سخن

510
 گفت شبت خوش که مرا جاباز به بط گفت که صحرا خوشست

خوشست
راه تو پیما که سرت ناخوشستسر بنهم من که مرا سر خوشست

در نظر یوسف زیبا خوشستگر چه که تاریک بود مسرکنم
 دوست چو بالست به بالدوست چو در چاه بود چه خوشست
خوشست

در طلب گوهر رعنا خوشستدر بن دریا به تک آب تلخ
طوطی گوینده شرکرخا خوشستبلبل نالنده به گلشن به دشت

کاین فلک نادره مینا خوشستتابش تسبیح فرشته ست و روح
رو به د،ل آور د،ل یرکتا خوشستچونک خدا روفت دلت را ز حرص
رو به تماشا که تماشا خوشستاز تو چو انداخت خدا رنج کار

هم بر ما باش که با ما خوشستگفت تماشای جهان عرکس ماست
لیک خود آن صورت احیا خوشستعرکس در آیینه اگر چه نرکوست

بگذر از این عرکس که حمرا خوشستزردی رو عرکس رخ احمرست
رقص کنان بی سر و بی پا خوشستنور خدایی ست که ذرات را

تحت ثری تا به ثریا خوشسترقص در این نور خرد کن کز او
صبر و وفا کن که وفاها خوشستذره شدی بازمرو که مشو

دیده مجو دیده بینا خوشستبس کن چون دیده ببین و مگو
با همه فرخنده و تنها خوشستمفخر تبریز شهم شمس دین

511
همچو میی خلق ز تو مست مستهمچو گل سرخ برو دست دست

تیر تو از چرخ برون جست جستبازوی تو قوس خدا یافت یافت
رحمت تو گفت بیا هست هستغیرت تو گفت برو راه نیست
غیرت تو ساخت مرا شست شستلطف تو دریاست و منم ماهیش

نیست غم ار شست توام خست خستمرهم تو طالب مجروح هاست
دم نزنم پیش تو جز پست پستای که تو نزدیرکتر از دم به من

از دم یعقوب کرم رست رستگر چه یرکی یوسف و صد گرگ بود
دزد و عسس را شه ما بست بستمست همه گرد در این شهر ما

512
آینه عاشق غمخواریستصبر مرا آینه بیماریست

که د،ل او روشن یا تاریستدرد نباشد ننماید صبور
که رخم از عیب و کلف عاریستآینه جویی ست نشان جما،ل

قابل داروست و تب افشاریستور کلفی باشد عاریتیست
کان رخ او رنگی و زنگاریستآینه رنج ز فرعون دور

کم ز قضا دردسری ساریستچند هزاران سر طفلن برید
چون که مرا حرکم و شهی جاریستمن در آن خوف ببندم تمام
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کاین قلمی رفته ز جباریستگفت قضا بر سر و سبلت مخند
در کف او خنجر قهاریستکور شو امروز که موسی رسید

کاین نه زمان فن و مرکاریستحلق برکش پیش وی و سر مپیچ
بعد توشان دولت و پاداریستسبط که سرشان بشرکستی به ظلم

این دمشان نوبت گلزاریستخار زدی در د،ل و در دیدشان
از منشان داد شرکرباریستخلق مرا زهر خورانیده ای
تا به ابدشان می و خماریستاز تو کشیدند خمار دراز

پخته بدو گردد کو ناریستهیزم دیک فقرا ظالمست
نوبت خاموشی و ستاریستدم نزدم زان که دم من سرکست
آن سخنان کز همه متواریستخامش کن که تا بگوید حبیب

513
 کیست در این دور کز اینکیست در این شهر که او مست نیست

دست نیست
حامله چون مریم آبست نیستکیست که از دمدمه روح قدس

بسته آن طره چون شست نیستکیست که هر ساعت پنجاه بار
 از می و شاهد که در این پستچیست در آن مجلس بالی چرخ

نیست
تا بنگویند که پیوست نیستمی نهلد می که خرد دم زند

زانک از این جاش برون جست نیستجان بر او بسته شد و لنگ ماند
هیچ تو دیدی که کسی هست نیستبوالعجب بوالعجبان را نگر

 بر سر این چرخ کش اشرکستبرپرد آن د،ل که پرش شه شرکست
نیست
 کیست کز این ناطقه وارستنیست شو و واره از این گفت و گوی
نیست

514
خوشتر از این نیز توانیم کشتقصد سرم داری خنجر به مشت
بر مثل خار چرایی درشتبرگ گل از لطف تو نرمی بیافت

تا شدم از تیغ تو من گرم پشتتیغ زدی بر سرم ای آفتاب
بر رخ من گرم بزن یک دو مشتتیغ حجابست رها کن حجاب
گفت به خاری زن خود هشت هشتوصف طلق زن همسایه کرد

در عوض زشت بدان قحبه رشتگفت چرا هشت جوابش بداد
حبس حطامست و کند خشت خشتبهر طلقست امل کو چو مار

تا برهی ز آتش وز زاردشتآتش در ما،ل زن و در حطام
بس بودت دفتر جان سر نوشتبس کن و کم گوی سخن کم نویس

515
مشغله و بقر بقو درگرفتخانه د،ل باز کبوتر گرفت

کرکس زرین فلک پر گرفتغلغل مستان چو به گردون رسید
زهره مطرب طرب از سر گرفتبوطربون گشت مه و مشتری

آینه ای کرد و برابر گرفتخالق ارواح ز آب و ز گل
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آنچ مر او راست میسر گرفتز آینه صد نقش شد و هر یرکی
هر که سر او سر منبر گرفتهر که دلی داشت به پایش فتاد

مورچه ای چیز محقر گرفتخرمن ارواح نهایت نداشت
 نیست شوی چون تف خودگر ز تو پر گشت جهان همچو برف

درگرفت
بنگر کاین خاک چه زیور گرفتنیست شو ای برف و همه خاک شو

کز فر او هر دو جهان فر گرفتخاک به تدریج بدان جا رسید
بس که جهان جان سخنور گرفتبس که زبان این دم معزو،ل شد

516
بازرهیدیم ز بال و پستبازرسیدیم ز میخانه مست
دست زنید ای صنمان دست دستجمله مستان خوش و رقصان شدند

چونک سر زلف تو افتاده شستماهی و دریا همه مستی کنند
خنب نگون گشت و قرابه شرکستزیر و زبر گشت خرابات ما

بر سر بام آمد و از بام جستپیر خرابات چو آن شور دید
هست شود نیست شود نیست هستجوش برآورد یرکی می کز او

 چند کف پای حریفان کهشیشه چو بشرکست و به هر سوی ریخت
خست

مست فتادست به کوی الستآن که سر از پای نداند کجاست
تنتن تنتن شنو ای تن پرستباده پرستان همه در عشرتند

517
مست شرابی و شراب الستای ز بگه خاسته سر مست مست
از بر ما تا بر خود دست دستعشق رسانید تو را همچو جام
تیر تو از چرخ برون جست جستبازوی تو قوس خدا یافت یافت
در دو لب لعل تو آن هست هستهر گهری کان ز خزینه خداست

بند بدرید ز د،ل جست جستفاش شد این عشق تو بی قصد ما
زیر زبان گفته بدم پست پستفاش شد آن راز که در نیم شب

عشق ز من رست و مرا خست خستکرم خورد چوب و بروید ز چوب

518
لما رات الرکوس دارتنفسی بهوی الحبیب فارت

و النفس بنوره استنارتمدت یدها الی رحیق
خفت و تصاعدت و طارتلما شربته نفس و ترا
الشمس من الحیا توارتلقت قمرا اذا تجلی

ل التفتت و ل استشارتجادت بالروح حین لقت

519
 تا رو نماید مرهمش کالصبرای د،ل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج

مفتاح الفرج
 کرسی و عرش اعظمشچندان فروخور آن دهان تا پیشت آید ناگهان

کالصبر مفتاح الفرج
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 ایمن شوی از ماتمشخندان شو از نور جهان تا تو شوی سور جهان
کالصبر مفتاح الفرج

 تا عشق شد خا،ل و عمشباری دلم از مرد و زن برکند مهر خویشتن
کالصبر مفتاح الفرج

 در وی ببینی هر دمشگر سینه آیینه کنی بی کبر و بی کینه کنی
کالصبر مفتاح الفرج

 زین آسمان و ازچون آسمان گر خم دهی در امر و فرمان وارهی
خمش کالصبر مفتاح الفرج

 در دست پیچی پرچمشهم بجهی از ما و منی هم دیو را گردن زنی
کالصبر مفتاح الفرج
 فرخ شوی از مقدمشاقبا،ل خویش آید تو را دولت به پیش آید تو را

کالصبر مفتاح الفرج
 بربند این دم محرکمشدیویست در اسرار تو کز وی نگون شد کار تو

کالصبر مفتاح الفرج
 جز حق نباشددارد خدا خوش عالمی منگر در این عالم دمی

محرمش کالصبر مفتاح الفرج
 چون می زندخامش بیان سر مرکن خامش که سر من لدن

اندرهمش کالصبر مفتاح الفرج

520
ای مظفر فر از تو قلب و جناحای مبارک ز تو صبوح و صباح

بر حریفان مجلس تو مباحای شراب طهور از کف حور
وی بداده به دست ما مفتاحای گشاده هزار در بر ما
موذنان صبح فالق الصباحوانمودی هر آنچ می گویند

گر چه گفتند السماح رباحهرچ دادی عوض نمی خواهی

521
متشعشعا و استغن عن اصباحیا راهبا انظر الی مصباح

و سبی النهی یا لطف ها من راحانظر الی راح تناهی لطفه
کالشمس عز،ل للنجوم و ماحفالراح نسخ للعقو،ل بنوره

و اعوذ من راح یزید مزاحیالجد یسجد راحنا متخاضعا
ل خیر فیهم مسرکرا او صاحیاهل المزاح و اهل راح هالک

فتجانبوا من عاقل مساحالعقل مساح الزمان و اهله
یجتازهم بحرا بل ملحالراح اجنحه لسرکری انها
من دنه مسرکیه نفاحذا الراح ل شرقیه غربیه

زاد العقو،ل و مدها بلقاحنسخ الهموم و لیس ذاک لغفله
سرکروا به فاذا هم بملحفتحوا العیون بطیبه و نسیمه
ملک الملوک و روحهم کریاحصاروا سرکاری نحو باب ملیرکنا

ظلنا به ذی عزه مرتاحملک البصیره شمس دین سیدی
من مازح متروق وشاحهاتوا من التبریز من صهبائهم

522

www.irandll.net/forum235



www.irandll.net

آن مهی نی کو بود بالی چرخماه دیدم شد مرا سودای چرخ
ور نه این خورشید را چه جای چرختو ز چرخی با تو می گویم ز چرخ

 ای همه چون دوش ما شب هایزهره را دیدم همی زد چنگ دوش
چرخ

رقص رقصان گشته در پهنای چرخجان من با اختران آسمان
از شفق پرخون شده سیمای چرخدر فراق آفتاب جان ببین

تا زنم من چرخ ها در پای چرخسر فروکن یک دمی از بام چرخ
چشم از خورشید شد بینای چرخسنگ از خورشید شد یاقوت و لعل

عرکس آن ماهست در دریای چرخماه خود بر آسمان دیگرست

523
 قهر خدا باشد که برای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد

لطف خدا عاشق نشد
 نقشی بدید آخر که او برچون کرد بر عالم گذر سلطان مازاغ الصبر

نقش ها عاشق نشد
 آهن کجا باشد که برجانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد
آهن ربا عاشق نشد

 خانه ش بده بادا که او برمن بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری
شهر ما عاشق نشد
 ای وای آن مسی کهای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشرکی فتد

او بر کیمیا عاشق نشد
 هم عیش را لیق نبد همبسته بود راه اجل نبود خلصش معتجل

مرگ را عاشق نشد

524
 خورشید جان عاشقانبی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
در خلوت الله شد
 شب ترک تازی ها برکن کانروزیست اندر شب نهان ترکی میان هندوان

ترک در خرگاه شد
 کز شب روی و بندگیگر بو بری زین روشنی آتش به خواب اندرزنی
زهره حریف ماه شد
 زیرا که ما بردیم زر تاما شب گریزان و دوان و اندر پی ما زنگیان

پاسبان آگاه شد
 رخ ها چو شمع افروخته کانما شب روی آموخته صد پاسبان را سوخته

بیذق ما شاه شد
 ای کر و فر آن دلی کو سویای شاد آن فرخ رخی کو رخ بدان رخ آورد

آن دلخواه شد
 کار آن کسی دارد که اوآن کیست اندر راه د،ل کو را نباشد آه د،ل

غرقابه آن آه شد
 چون یوسف چاهی کهچون غرق دریا می شود دریاش بر سر می نهد

او از چاه سوی جاه شد

www.irandll.net/forum236



www.irandll.net

 کی خاک گردد آن کسی کوگویند اصل آدمی خاکست و خاکی می شود
خاک این درگاه شد

 نیمیش مغز نغز شدیک سان نماید کشت ها تا وقت خرمن دررسد
وان نیم دیگر کاه شد

525
 خیزید ای خوشبی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد

طالعان وقت طلوع ماه شد
 ای جان بی آرام رو کان یارساقی به سوی جام رو ای پاسبان بر بام رو
خلوت خواه شد

 عقلی که راه آموختیاشرکی که چشم افروختی صبری که خرمن سوختی
در نیم شب گمراه شد

 هندوی شب نعره زنانجان های باطن روشنان شب را به د،ل روشن کنان
کان ترک در خرگاه شد

 در سایه فرخ رخیباشد ز بازی های خوش بی ذوق رود فرزین شود
بیدق برفت و شاه شد
 چون روز روشن د،لشب روح ها واصل شود مقصودها حاصل شود

شود هر کو ز شب آگاه شد
 یا چون درخت موسییای روز چون حشری مگر وی شب شب قدری مگر

کو مظهر الله شد
 بنگر که راه کهرکشانشب ماه خرمن می کند ای روز زین بر گاو نه
از سنبله پرکاه شد

 یوسف گرفت آن دلودر چاه شب غافل مشو در دلو گردون دست زن
را از چاه سوی جاه شد

 کان شه زدر تیره شب چون مصطفی می رو طلب می کن صفا
معراج شبی بی مثل و بی اشباه شد

 زیرا که بانگ و عربدهخاموش شد عالم به شب تا چست باشی در طلب
تشویش خلوتگاه شد
 لشرقی و لغربیی اکنونای شمس تبریزی که تو از پرده شب فارغی

سخن کوتاه شد

526
 طشتش فتاد از بام ما نکای لولیان ای لولیان یک لولیی دیوانه شد

سوی مجنون خانه شد
 چون خشک نانهمی گشت گرد حوض او چون تشنگان در جست و جو

ناگهان در حوض ما ترنانه شد
 مشنو تو این افسون که او زای مرد دانشمند تو دو گوش از این بربند تو

افسون ما افسانه شد
 تا سر نهد بر آسیازین حلقه نجهد گوش ها کو عقل برد از هوش ها

چون دانه در پیمانه شد
 سرها ز عشق جعد اوبازی مبین بازی مبین این جا تو جانبازی گزین

بس سرنگون چون شانه شد
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 کاستون عالم بود او نالنترغره مشو با عقل خود بس اوستاد معتمد
از حنانه شد

 زان رو شدم که عقلمن که ز جان ببریده ام چون گل قبا بدریده ام
من با جان من بیگانه شد

 ذرات این جان ریزه هااین قطره های هوش ها مغلوب بحر هوش شد
مستهلک جانانه شد
 شمعی که اندر نور اوخامش کنم فرمان کنم وین شمع را پنهان کنم

خورشید و مه پروانه شد

527
 وین عالم بی اصل را چونگر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند
ذره ها برهم زند

 آدم نماند و آدمی گر خویشعالم همه دریا شود دریا ز هیبت ل شود
با آدم زند
 زان دود ناگه آتشی بر گنبددودی برآید از فلک نی خلق ماند نی ملک
اعظم زند

 شوری درافتد دربشرکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مرکان
جهان، وین سور بر ماتم زند

 گه موج دریای عدم برگه آب را آتش برد گه آب آتش را خورد
اشهب و ادهم زند

 کم پرس از نامحرمان آن جاخورشید افتد در کمی از نور جان آدمی
که محرم کم زند

 مه را نماند زهره را تا پرده خرممریخ بگذارد نری دفتر بسوزد مشتری
زند

 زهره نماند زهره را تا پردهافتد عطارد در وحل آتش درافتد در زحل
خرم زند

 نی عیش ماند نی فرح نینی قوس ماند نی قزح نی باده ماند نی قدح
زخم بر مرهم زند

 نی باغ خوش باشی کند نی ابرنی آب نقاشی کند نی باد فراشی کند
نیسان نم زند

 نی نای ماند نی نوا نی چنگنی درد ماند نی دوا نی خصم ماند نی گوا
زیر و بم زند

 جان ربی العلی گوداسباب در باقی شود ساقی به خود ساقی شود
د،ل ربی العلم زند

 تا نقش های بی بد،ل بربرجه که نقاش از،ل بار دوم شد در عمل
کسوه معلم زند

 آتش بسوزد قلب را بر قلبحق آتشی افروخته تا هر چه ناحق سوخته
آن عالم زند

 بر پوره ادهم جهد برخورشید حق د،ل شرق او شرقی که هر دم برق او
عیسی مریم زند

528
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 چون پیش او زاریآن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کند
کنی تلخ تو را شیرین کند

 شیرین شهی کاین تلخ را در دماو،ل نماید مار کر آخر بود گنج گهر
نرکوآیین کند

 وان کور مادرزاد را دانا ودیوی بود حورش کند ماتم بود سورش کند
عالم بین کند
 خار از کفت بیرون کشد وزتاریک را روشن کند وان خار را گلشن کند

گل تو را بالین کند
 وان آتش نمرود را اشرکوفه وبهر خلیل خویشتن آتش دهد افروختن

نسرین کند
 بر بنده او احسان کند هم بندروشن کن استارگان چاره گر بیچارگان

را تحسین کند
 در گوش بدگویان خود عذرجمله گناه مجرمان چون برگ دی ریزان کند
گنه تلقین کند

 چون بنده آید در دعا او در نهانگوید بگو یا ذا الوفا اغفر لذنب قد هفا
آمین کند
 او را برون و اندرون شیرین وآمین او آنست کو اندر دعا ذوقش دهد

خوش چون تین کند
 کاین ذوق زورذوقست کاندر نیک و بد در دست و پا قوت دهد
رستمان جفت تن مسرکین کند

 گر ذوق نبود یار جانبا ذوق مسرکین رستمی بی ذوق رستم پرغمی
جان را چه باتمرکین کند

 تا سوی تبریز وفا اوصافد،ل را فرستادم به گه کو تیز داند رفت ره
شمس الدین کند

529
 دیدی تو یا خود دید کسخامی سوی پالیز جان آمد که تا خربز خورد

کاندر جهان خر بز خورد
 زان میوه های نادره زیرکترونده پالیز جان هر گاو و خر را کی رسد

د،ل و گربز خورد
 وان کس که درآن کس که در مغرب بود یابد خورش از اندلس

مشرق بود او نعمت هرمز خورد
 چون چاکر اربز بود از مطبخچون خدمت قیصر کند او راتبه قیصر خورد
اربز خورد
 از داد و داور عاقبت اشرکنجهآن کو به غصب و دزدیی آهنگ پالیزی کند

های غز خورد
 ترک آن نباشد کز طمعترک آن بود کز بیم او دیه از خراج ایمن بود

سیلی هر قنسز خورد
 از پوست ها فارغ شود کیوان عقل پرمغزی که او در نوبهاری دررسد
غصه قندز خورد
 نار ترش خواهد ولی آن بهصفراییی کز طبع بد از نار شیرین می رمد

که نار مز خورد
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 آن کس که از جوعخامش نخواهد خورد خود این راح های روح را
البقر ده مرده ماش و رز خورد

530
 سلطان سلطانان ماامروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می رسد
از سوی میدان می رسد

 کان یوسف خوبان من از شهرامروز توبه بشرکنم پرهیز را برهم زنم
کنعان می رسد

 پرسان و جویانمست و خرامان می روم پوشیده چون جان می روم
می روم آن سو که سلطان می رسد

 افتان شده خیزان شده کزاقبا،ل آبادان شده دستار د،ل ویران شده
بزم مستان می رسد
 نسیه رها کن ای پسرفرمان ما کن ای پسر با ما وفا کن ای پسر

کامروز فرمان می رسد
 شو آشنا چون ماهیانپرنور شو چون آسمان سرسبزه شو چون بوستان

کان بحر عمان می رسد
 زیرا ز بوی زعفرانهان ای پسر هان ای پسر خود را ببین در من نگر

گویند خندان می رسد
 زیرا که در ویرانه ها خورشیدبازآمدی کف می زنی تا خانه ها ویران کنی

رخشان می رسد
 کز آفتاب آن سنگ را لعلای خانه را گشته گرو تو سایه پروردی برو

بدخشان می رسد
 خاصه که این بیچارهگه خونی و خون خواره ای گه خستگان را چاره ای
را کز سوی ایشان می رسد

 زیرا ز مستی های او حرفمامروز مستان را بجو غیبم ببین عیبم مگو
پریشان می رسد

531
 مستی اگر در خوابصوفی چرا هوشیار شد ساقی چرا بی کار شد

شد مستی دگر بیدار شد
 چشم خوشت مخمور شدخورشید اگر در گور شد عالم ز تو پرنور شد
چشم دگر خمار شد
 چون زلف تو زنجیر شدگر عیش او،ل پیر شد صد عیش نو توفیر شد
دیوانگی ناچار شد

 کس نشنودای مطرب شیرین نفس عشرت نگر از پیش و پس
افسون کس چون واقف اسرار شد

 ای شاهدان ارزان بها چونما موسییم و تو مها گاهی عصا گه اژدها
غارت بلغار شد

 جان خانه د،ل روفته هینلعلت شرکرها کوفته چشمت ز رشک آموخته
نوبت دیدار شد

 ای جان چه دفعم میهر بار عذری می نهی وز دست مستی می جهی
دهی این دفع تو بسیار شد
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 تو ماه و ما استاره ایای کرده د،ل چون خاره ای امشب نداری چاره ای
استاره با مه یار شد
 چون شب جهان راای ماه بیرون از افق ای ما تو را امشب قنق

شد تتق پنهان روان را کار شد
 تو صافی و من دردهگر زحمت از تو برده ام پنداشتی من مرده ام

ام بی صاف دردی خوار شد
 در عشق مرکرآموز تواز وصل همچون روز تو در هجر عالم سوز تو

بس ساده د،ل عیار شد
 کز طمع آن خوش گلشرکرنی تب بدم نی درد سر سر می زدم دیوار بر
قاصد دلم بیمار شد

532
 نی آن چنان سیلیست اینمر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند

کش کس تواند کرد بند
 حا،ل د،ل بی هوش را هرگزذوق سر سرمست را هرگز نداند عاقلی

نداند هوشمند
 زان باده ها که عاشقان دربیزار گردند از شهی شاهان اگر بویی برند

مجلس د،ل می خورند
 فرهاد هم از بهر او بر کوهخسرو وداع ملک خود از بهر شیرین می کند

می کوبد کلند
 بر سبلت هر سرکشیمجنون ز حلقه عاقلن از عشق لیلی می رمد

کردست وامق ریش خند
 ای گنده آنافسرده آن عمری که آن بگذشت بی آن جان خوش
مغزی که آن غافل بود زین لورکند

 زین گردش او سیراین آسمان گر نیستی سرگشته و عاشق چو ما
آمدی گفتی بسستم چند چند

 هر ناله ای دارد یقینعالم چو سرنایی و او در هر شرکافش می دمد
زان دو لب چون قند قند

 حاجت دهد عشقیمی بین که چون در می دمد در هر گلی در هر دلی
دهد کافغان برآرد از گزند

 بی جان کسی که د،ل از اود،ل را ز حق گر برکنی بر کی نهی آخر بگو
یک لحظه برتانست کند

 خوش غلغلی در شهرمن بس کنم تو چست شو شب بر سر این بام رو
زن ای جان به آواز بلند

533
 مستی ز جامت میرندان سلمت می کنند جان را غلمت می کنند

کنند مستان سلمت می کنند
 وز دلبران خوش باشتردر عشق گشتم فاشتر وز همگنان قلشتر

مستان سلمت می کنند
 خورشید ربانی نگر مستانغوغای روحانی نگر سیلب طوفانی نگر

سلمت می کنند
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 بی پا چو من پویدافسون مرا گوید کسی توبه ز من جوید کسی
کسی مستان سلمت می کنند

 من کس نمی دانم جز او مستانای آرزوی آرزو آن پرده را بردار زو
سلمت می کنند

 وی شاه طراران بیا مستانای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا
سلمت می کنند

 نقد ابد را سنج کنحیران کن و بی رنج کن ویران کن و پرگنج کن
مستان سلمت می کنند

 وی از تو د،ل صاحب نظرشهری ز تو زیر و زبر هم بی خبر هم باخبر
مستان سلمت می کنند

 وان شاه خوش خو را بگوآن میر مه رو را بگو وان چشم جادو را بگو
مستان سلمت می کنند

 وان سرو خضرا را بگوآن میر غوغا را بگو وان شور و سودا را بگو
مستان سلمت می کنند

 آن جاآن جا که یک باخویش نیست یک مست آن جا بیش نیست
طریق و کیش نیست مستان سلمت می کنند

 وان در مرکنون را بگوآن جان بی چون را بگو وان دام مجنون را بگو
مستان سلمت می کنند

 وان یار و همدم را بگوآن دام آدم را بگو وان جان عالم را بگو
مستان سلمت می کنند

 وان طور سینا را بگو مستانآن بحر مینا را بگو وان چشم بینا را بگو
سلمت می کنند
 وان نور روزم را بگو مستانآن توبه سوزم را بگو وان خرقه دوزم را بگو
سلمت می کنند

 وان فخر رضوان را بگوآن عید قربان را بگو وان شمع قرآن را بگو
مستان سلمت می کنند

 ای از تو جان ها آشنا مستانای شه حسام الدین ما ای فخر جمله اولیا
سلمت می کنند

534
 وان مرغ آبی را بگو مستانرو آن ربابی را بگو مستان سلمت می کنند
سلمت می کنند

 وان عمر باقی را بگووان میر ساقی را بگو مستان سلمت می کنند
مستان سلمت می کنند

 وان شور و سودا راوان میر غوغا را بگو مستان سلمت می کنند
بگو مستان سلمت می کنند
 وی راحت و آرام د،لای مه ز رخسارت خجل مستان سلمت می کنند
مستان سلمت می کنند

 یک مست این جا بیشای جان جان ای جان جان مستان سلمت می کنند
نیست مستان سلمت می کنند

 آن پرده را بردار زو مستانای آرزوی آرزو مستان سلمت می کنند
سلمت می کنند
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535
 آب حیات از عشق توسودای تو در جوی جان چون آب حیوان می رود
در جوی جویان می رود

 مرغ دلم بر می پرد چون ذکرعالم پر از حمد و ثنا از طوطیان آشنا
مرغان می رود

 جان چون نخنددبر ذکر ایشان جان دهم جان را خوش و خندان دهم
چون ز تن در لطف جانان می رود
 چون من قفصهر مرغ جان چون فاخته در عشق طوقی ساخته
پرداخته سوی سلیمان می رود

 مست و خراب و فانیی تااز جان هر سبحانیی هر دم یرکی روحانیی
عرش سبحان می رود

 زین رو سخن چونجان چیست خم خسروان در وی شراب آسمان
بیخودان هر دم پریشان می رود

 در گفتنم ذوقی دگر باقی بردر خوردنم ذوقی دگر در رفتنم ذوقی دگر
این سان می رود

 ای هر که لنگستمیدان خوش است ای ماه رو با گیر و دار ما و تو
اسب او لنگان ز میدان می رود

 خورشید هم جان باخته چونمه از پی چوگان تو خود را چو گویی ساخته
گوی غلطان می رود

 در نور تو دربافته بیروناین دو بسی بشتافته پیش تو ره نایافته
ایوان می رود

 یا رب چه باتمرکین بودچون نور بیرون این بود پس او که دولت بین بود
یا رب چه رخشان می رود

536
 آمد ندای آسمان تا مرغ جانآمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود

پران شود
 هم سنگ لعل کانهم بحر پرگوهر شود هم شوره چون گوهر شود

شود هم جسم جمله جان شود
 اما د،ل اندر ابر تنگر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد
چون برق ها رخشان شود

 زیرا که آن مه بیشتردانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان
در ابرها پنهان شود
 یا رب خجسته حالتیای شاد و خندان ساعتی کان ابرها گرینده شد

کان برق ها خندان شود
 ور زانک آید بر زمینزان صد هزاران قطره ها یک قطره ناید بر زمین

جمله جهان ویران شود
 با نوح هم کشتی شودجمله جهان ویران شود وز عشق هر ویرانه ای

پس محرم طوفان شود
 زان موج بیرون از جهت اینطوفان اگر ساکن بدی گردان نبودی آسمان

شش جهت جنبان شود
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 کان دانه ها زیرای مانده زیر شش جهت هم غم بخور هم غم مخور
زمین یک روز نخلستان شود

 شاخی دو سه گر خشک شداز خاک روزی سر کند آن بیخ شاخ تر کند
باقیش آبستان شود

 آن این نباشدوان خشک چون آتش شود آتش چو جان هم خوش شود
این شود این آن نباشد آن شود

 هر چه تو زان حیران شویچیزی دهانم را ببست یعنی کنار بام و مست
آن چیز از او حیران شود

537
 ای ساقی افزون ده قدح تاکاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود

وارهیم از نیک و بد
 در پیشه ای بی پیشگیهر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه ای

کردست ما را نام زد
 هر شب مثا،ل اخترانهر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن ضیا
طواف یار ماه خد
 اندر سری کاین می رود اوکاری ز ما گر خواهدی زین باده ما را ندهدی
کی فروشد یا خرد

 باده خدایی طی کندسرمست کاری کی کند مست آن کند که می کند
هر دو جهان را تا صمد
 مستی سغراق احد بامستی باده این جهان چون شب بخسپی بگذرد

تو درآید در لحد
 وان ساقیان چونآمد شرابی رایگان زان رحمت ای همسایگان

دایگان شیرین و مشفق بر ولد
 تو دیگران راای د،ل از این سرمست شو هر جا روی سرمست رو

مست کن تا او تو را دیگر دهد
 هر جا که بینیهر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین
ناخوشی آیینه درکش در نمد
 می خوان تو لاقسممی گرد گرد شهر خوش با شاهدان در کش مرکش

نهان تا حبذا هذا البلد
 لطف و کرم راچون خیره شد زین می سرم خامش کنم خشک آورم

نشمرم کان درنیاید در عدد

538
 صورت همه پران شود گرگر آتش د،ل برزند بر مومن و کافر زند

مرغ معنی پر زند
 آن گوهری کو آب شدعالم همه ویران شود جان غرقه طوفان شود
آب بر گوهر زند

 موجی برآید ناگهان بر گنبدپیدا شود سر نهان ویران شود نقش جهان
اخضر زند

 جان خصم نیک و بد شود هرگاهی قلم کاغذ شود کاغذ گهی بیخود شود
لحظه ای خنجر زند
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 ماری بود ماهی شود از خاکهر جان که اللهی شود در لمرکان پیدا شود
بر کوثر زند
 هر سو که افتد بعد از این براز جا سوی بی جا شود در لمرکان پیدا شود

مشک و بر عنبر زند
 خاک درش خاقان بود حلقهدر فقر درویشی کند بر اختران پیشی کند

درش سنجر زند
 تو شمع این سر را بهل تا بازاز آفتاب مشتعل هر دم ندا آید به د،ل

شمعت سر زند
 زر هر دمی خوشتر شود ازتو خدمت جانان کنی سر را چرا پنهان کنی

زخم کان زرگر زند
 گر می فروگیردد،ل بیخود از باده از،ل می گفت خوش خوش این غز،ل
دمش این دم از این خوشتر زند

539
 آن کو دلش را برده ای جانمستی سلمت می کند پنهان پیامت می کند

هم غلمت می کند
 مستی که هر دوای نیست کرده هست را بشنو سلم مست را

دست را پابند دامت می کند
 حسنت میان عاشقان نکای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان

دوسترکامت می کند
 مه پاسبانی هر شبی بر گرد بامتای چاشنی هر لبی ای قبله هر مذهبی

می کند
 ای خاک تن وی دود د،ل بنگرآن کو ز خاک ابدان کند مر دود را کیوان کند
کدامت می کند

 یک لحظه صحبت مییک لحظه ات پر می دهد یک لحظه لنگر می دهد
کند یک لحظه شامت می کند

 یک لحظه مستت مییک لحظه می لرزاندت یک لحظه می خنداندت
کند یک لحظه جامت می کند

 این مهره ات راچون مهره ای در دست او گه باده و گه مست او
بشرکند والله تمامت می کند

 لیرکن بدین تلوین ها مقبو،ل وگه آن بود گه این بود پایان تو تمرکین بود
رامت می کند

 ماننده کشتی کنون بی پا وتو نوح بودی مدتی بودت قدم در شدتی
گامت می کند

 پخته سخن مردی ولیخامش کن و حیران نشین حیران حیرت آفرین
گفتار خامت می کند

540
 آن کو دلش را برده ای جانمستی سلمت می کند پنهان پیامت می کند

هم غلمت می کند
 مستی که هر دوای نیست کرده هست را بشنو سلم مست را

دست را پابند دامت می کند
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 حسنت میان عاشقان نکای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان
دوسترکامت می کند

 مه پاسبانی هر شبی بر گرد بامتای چاشنی هر لبی وی قبله هر مذهبی
می کند

 با این دماغ وای د،ل چه مستی و خوشی سلطانی و سلطان وشی
سرکشی چون عشق رامت می کند

 ای خاک تن وی دود د،ل بنگرآن کو ز خاکی جان کند او دود را کیوان کند
کدامت می کند

 گر نیم مست ناقصیبستان ز شاه ساقیان سرمست شو چون باقیان
مست تمامت می کند

 اندازه لب نیست ایناز لب سلمت ای احد چون برگ بیرون می جهد
این لطف عامت می کند

 قد الف چون جیم شدماه از غمت دو نیم شد رخساره ها چون سیم شد
وین جیم جامت می کند

 وان پخته کاری ها نگر کاندر عشق زاری ها نگر وین اشک باری ها نگر
رطل خامت می کند
 بر جان حللت می کندای باده خوش رنگ و بو بنگر که دست جود او

بر تن حرامت می کند
 ای د،ل مترس از نامپس تن نباشم جان شوم جوهر نباشم کان شوم
بد کو نیک نامت می کند

 کان حیله ساز و حیلهبس کن رها کن گفت و گو نی نظم گو نی نثر گو
جو بدو کلمت می کند

541
 در پاکبازان ای پسر فیض وصرفه مرکن صرفه مرکن صرفه گدارویی بود
خداخویی بود

 اندر سخا هم بی شرکی پنهانخود عاقبت اندر ول نی بخل ماند نی سخا
عوض جویی بود

 در کشتی نوحهست این سخا چون سیر ره وین بخل منز،ل کردنت
آمدی کی وقف و ره پویی بود

 عین و عرض در پیشحاصل عصای موسوی عشقست در کون ای روی
او اشرکا،ل جادویی بود
 زیرا بقا و خرمی زانیک سو رو از گرداب تن پیش از دم غرقه شدن
سوی شش سویی بود

 بی رنگ نیک و رنگ بدخود را بیفشان چون شجر از برگ خشک و برگ تر
توحید و یک تویی بود

 کی شیر را همدمره رو مگو این چون بود زیرا ز چون بیرون بود
شوی تا در تو آهویی بود

 ور نی چو نان خاید فتی کیخاموش کاین گفت زبان دارد نشان فرقتی
وقت نان گویی بود

542
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 خورشید جان عاشقانبی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
در خلوت الله شد
 هین ترک تازیی برکن کانروزیست اندر شب نهان ترکی میان هندوان
ترک در خرگاه شد
 کز شب روی و بندگیگر بو بری زان روشنی آتش به خواب اندرزنی
زهره حریف ماه شد
 زیرا که ما بردیم زر تاگردیم ما آن شب روان اندر پی ما هندوان
پاسبان آگاه شد
 رخ ها چو گل افروخته کانما شب روی آموخته صد پاسبان را سوخته

بیذق ما شاه شد
 کز انجم و در ثمین آفاقبشرکست بازار زمین بازار انجم را ببین

خرمنگاه شد
 بر چرخ راه کهرکشانتا چند از این استور تن کو کاه و جو خواهد ز من

از بهر او پرکاه شد
 اقبا،ل آن جانی که او بی مثل و بیاستور را اشرکا،ل نه رخ بر رخ اقبا،ل نه

اشباه شد
 این نادره ایمان نگر کایمانتن را بدیدی جان نگر گوهر بدیدی کان نگر

در او گمراه شد
 دلق کهن باشد سخن کومعنی همی گوید مرکن ما را در این دلق کهن
سخره افواه شد

 تا خرقه ها و کهنه هامن گویم ای معنی بیا چون روح در صورت درآ
از فر جان دیباه شد

 کان روح از کروبیان هم سیربس کن رها کن گازری تا نشنود گوش پری
و خلوت خواه شد

543
 هیرکل یارم که مرا می فشرد در بریار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود

خود
 گاه مرا پیش کند شاه چوگاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود

سرلشرکر خود
 گاه مرا حلقه کند دوزد او برگه چو نگینم به مزد تا که به من مهر نهد
در خود
 خلق کشد عقل کند فاشخون ببرد نطفه کند نطفه برد خلق کند

کند محشر خود
 گاه به صد لبه مرا خواند تا محضرگاه براند به نیم همچو کبوتر ز وطن

خود
 گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگرگاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر
خود

گاه مرا خار کند در ره بداختر خودگاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان
 تا چه خوش است این د،ل من کوهشت بهشت ابدی منظر آن شاه نشد

کندش منظر خود
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 مومنش آن گاه شدم کهمن به شهادت نشدم مومن آن شاهد جان
بشدم کافر خود
 تیغ بدیدم به کفش سوختمهر کی درآمد به صفش یافت امان از تلفش

آن اسپر خود
 چونک رسیدم بر او تا چه کنم منهمپر جبریل بدم ششصد پر بود مرا

پر خود
 در تک دریای گهر فارغم ازحارس آن گوهر جان بودم روزان و شبان
گوهر خود

 بس کن تا من بروم بر سرچند صفت می کنیش چونک نگنجد به صفت
شور و شر خود

544
 چه عجب ار مشت گلیای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود

عاشق و بیچاره شود
 چونک به قهرش نگری مومچونک به لطفش نگری سنگ حجر موم شود
تو خود خاره شود

 کار کنی کار کنی جان تو ایننوحه کنی نوحه کنی مرده د،ل زنده شود
کاره شود
 برسرکلد بند تو را عاقبتعزم سفر دارد جان می نهیش بند گران
آواره شود

 چون برود صبر و خرد نفس توچونک سلیمان برود دیو شهنشاه شود
اماره شود
 لیک چو بر تن بزند زردیعشق گرفتست جهان رنگ نبینی تو از او

رخساره شود
 نادره ای باید کو بهر تو غمخوارهشه بچه ای باید کو مشتری لعل بود

شود
 گر نبود طفل چرا بسته گهوارهبشنو از قل خدا هست زمین مهد شما
شود

 آتش سوزنده تو را لطف وچون بجهی از غضبش دامن حلمش برکشی
کرم باره شود

 نی چو منجم که دلشگردش این سایه من سخره خورشید حق است
سخره استاره شود

545
 هر چه کنم عشق بیان بیبی تو به سر می نشود با دگری می نشود

جگری می نشود
 هیچ کسی را ز دلم خوداشک دوان هر سحری از دلم آرد خبری

خبری می نشود
 آب حیاتی ندهد یا گهری مییک سر مو از غم تو نیست که اندر تن من

نشود
 تا بزنم بانگ و فغانای غم تو راحت جان چیستت این جمله فغان

خود حشری می نشود
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 بی ره و رای تو شهامیل تو سوی حشرست پیشه تو شور و شرست
رهگذری می نشود

 مرغ چو در بیضه خودچیست حشر از خود خود رفتن جان ها به سفر
با،ل و پری می نشود

 تا تو قدم درننهی خودبیست چو خورشید اگر تابد اندر شب من
سحری می نشود

 تا به بهارت نرسد او شجری میدانه د،ل کاشته ای زیر چنین آب و گلی
نشود

 زانک از این بحث بجز شور ودر غزلم جبر و قدر هست از این دو بگذر
شری می نشود

546
 وارهد از حد جهان بی حد وهین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

اندازه شود
 یا همگی رنگ شود یا همهخاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد

آوازه شود
 خاصه که در باز کنی محرمهر کی شدت حلقه در زود برد حقه زر

دروازه شود
 خاک چه دانست که او غمزهآب چه دانست که او گوهر گوینده شود

غمازه شود
 بی تو اگر سرخ بود از اثرروی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت

غازه شود
 کوه پی مژده تو اشتر جمازهناقه صالح چو ز که زاد یقین گشت مرا
شود

 آنچ جگرسوزه بود بازراز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود
جگرسازه شود

547
 دیده کنم پیشرکش آن د،ل بیناسجده کنم پیشرکش آن قد و بال چه شود
چه شود

 گر بخورم نقد و نیندیشمباده او را نخورم ور نخورم پس کی خورد
فردا چه شود

 گر بگشایم پر خود برپرم آن جا چهباده او همد،ل من بام فلک منز،ل من
شود
 غم نخورم غم نخورم غم نخورم تاد،ل نشناسم چه بود جان و بدن تا برود

چه شود

548
 حسن و نمک تو را بود نازچشم تو ناز می کند ناز جهان تو را رسد

دگر که را رسد
 کشتن و حشر بندگان لجرمچشم تو ناز می کند لعل تو داد می دهد

از خدا رسد
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 بو که میان کش مرکش هدیه بهچشم کشید خنجری لعل نمود شرکری
آشنا رسد

 و آنچ بگفت ناید آن کز تو بهسلطنتست و سروری خوبی و بنده پروری
جان عطا رسد

 گر نبود ز خوان تو راتبه از کجانطق عطاردانه ام مستی بی کرانه ام
رسد
 چرخ زنان چو صوفیان چونکچرخ سجود می کند خرقه کبود می کند

ز تو صل رسد
 سجده کند ملک تو را چون ملک ازجز تو خلیفه خدا کیست بگو به دور ما

سما رسد
 پرورش این چنین بود کز بر شاه مادولت خاکیان نگر کز ملرکند پاکتر

رسد
 کبر مرکن بر آن کسیسر مرکش از چنین سری کآید تاج از آن سرش
کز سوی کبریا رسد
 زود برکن بلی بلی ورنقد الست می رسد دست به دست می رسد

نرکنی بل رسد
 رگ به رگ مرا از او لطف جدا جدامن که خریده ویم پرده دریده ویم

رسد
 گفت تمام چون شرکر زان مهگر به تمام مستمی راز غمش بگفتمی

خوش لقا رسد

549
 مژده دهید باغ را بوی بهار میآب زنید راه را هین که نگار می رسد
رسد

 کز رخ نوربخش او نور نثار میراه دهید یار را آن مه ده چهار را
رسد

 عنبر و مشک می دمد سنجقچاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان
یار می رسد
 غم به کناره می رود مه بهرونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد
کنار می رسد

 ما چه نشسته ایم پس شه ز شرکارتیر روانه می رود سوی نشانه می رود
می رسد

 سبزه پیاده می رود غنچه سوارباغ سلم می کند سرو قیام می کند
می رسد

 روح خراب و مست شدخلوتیان آسمان تا چه شراب می خورند
عقل خمار می رسد
 زان که ز گفت و گویچون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما

ما گرد و غبار می رسد

550
 آب سیاه درمرو کآب حیاتپنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد
می رسد
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 بهر روان عاشقان صدنوبت عشق مشتری بر سر چرخ می زند
صلوات می رسد

 زانک ز شه فقیر راجمله چو شهد و شیر شو وز خود خود فقیر شو
عشر و زکات می رسد
 جذبه اوست کز بشررحمت اوست کآب و گل طالب د،ل همی شود

صوم و صلت می رسد
 کآب حیات خضر را در ظلمات میدر ظلمات ابتل صبر کن و مرکن ابا

رسد

551
 گر تو ستم کنی به جان از توجان و جهان چو روی تو در دو جهان کجا بود
ستم روا بود

 چون همه رو گرفتهچون همه سوی نور تست کیست دورو به عهد تو
ای روی دگر کجا بود

 گنج که در زمین بود ماه کهآنک بدید روی تو در نظرش چه سرد شد
در سما بود

 تا که کنار لطف تو جان مرابا تو برهنه خوشترم جامه تن برون کنم
قبا بود
 وصف تو عالمی کند ذات توذوق تو زاهدی برد جام تو عارفی کشد

مر مرا بود
 عشق تو چون زمردی گر چههر که حدیث جان کند با رخ تو نمایمش

که اژدها بود
 گر چه که بنده ای بود خاصههر که رخش چنین بود شاه غلم او شود

که در هوا بود
 گر سخن وفا کند گویم کاین وفااین د،ل پاره پاره را پیش خیا،ل تو نهم
بود
 شاهد من رخش بود نرگس او گواچون در ماجرا زنم خانه شرع وا شود
بود

 جز تبریز و شمس دین جملهاز تبریز شمس دین چونک مرا نعم رسد
وجود ل بود

552
 دیر به خانه وارسدچیست صلی چاشتگه خواجه به گور می رود
منز،ل دور می رود

 وز تتق بریشمین سوی قبوردر عوض بت گزین کزدم و مار همنشین
می رود

 سخت شرکستشد می و نقل خوردنش عشرت و عیش کردنش
گردنش سخت صبور می رود

 پخته شود از این سپس چونزهره نداشت هیچ کس تا بر او زند نفس
به تنور می رود

 مست خدا نمی رود مست غرورصاف صفا نمی رود راه وفا نمی رود
می رود

www.irandll.net/forum251



www.irandll.net

 موسی وقت خویشای خنک آن که پیش شد بنده دین و کیش شد
شد جانب طور می رود

 چون که نداشت ستر حقچند برید جامه ها بست بسی عمامه ها
ناکس و عور می رود

 وان که ز غور زاده بد هم سویآنک ز روم زاده بد جانب روم وارود
غور می رود
 وان که ز نور زاده بد همآن که ز نار زاده بد همچو بلیس نار شد

سوی نور می رود
 هیچ گمان مبر که او در برآن که ز دیو زاده بد دست جفا گشاده بد

حور می رود
 وان د،ل خام بی نمک در شربانمرکان و چابرکان جانب خوان حق شده

و شور می رود
 شیر چو گربه می شود میر چو مورطبل سیاستی ببین کز فزع نهیب او

می رود
 همچو خیا،ل نیرکوان سویبس که بیان سر تو گر چه به لب نیاوری

صدور می رود

553
 داغ تو دارد این دلمبی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود
جای دگر نمی شود

 گوش طرب به دست تو بیدیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو
تو به سر نمی شود
 عقل خروش می کندجان ز تو جوش می کند د،ل ز تو نوش می کند

بی تو به سر نمی شود
 خواب من و قرار من بی توخمر من و خمار من باغ من و بهار من

به سر نمی شود
 آب زل،ل من تویی بی تو بهجاه و جل،ل من تویی ملرکت و ما،ل من تویی
سر نمی شود

 آن منی کجا روی بی تو به سر نمیگاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی
شود

 این همه خود تو می کنی بی تو بهد،ل بنهند برکنی توبه کنند بشرکنی
سر نمی شود
 باغ ارم سقر شدی بی تو بهبی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی
سر نمی شود
 ور بروی عدم شوم بی تو بهگر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم
سر نمی شود

 وز همه ام گسسته ای بی توخواب مرا ببسته ای نقش مرا بشسته ای
به سر نمی شود

 مونس و غمگسار من بی توگر تو نباشی یار من گشت خراب کار من
به سر نمی شود

 سر ز غم تو چونبی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم
کشم بی تو به سر نمی شود
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 هم تو بگو به لطف خود بیهر چه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد
تو به سر نمی شود

554
 بی هوسی مرکن ببین کزاین رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه می شود
هوسی چه می شود

 در سر کوی شب روان ازدزد دلم به هر شبی در هوس شرکرلبی
عسسی چه می شود

 کاین د،ل من ز آتش عشقهیچ دلی نشان دهد هیچ کسی گمان برد
کسی چه می شود

 از سر لطف و نازکی ازآن شرکر چو برف او وان عسل شگرف او
مگسی چه می شود

 چونک در آن همی فتدعشق تو صاف و ساده ای بحر صفت گشاده ای
خار و خسی چه می شود

 سوی د،ل و د،ل من ازاز تبریز شمس دین دست دراز می کند
دسترسی چه می شود

555
 نیست عجب که از جنون صدچونک جما،ل حسن تو اسب شرکار زین کند

چو مرا چنین کند
 بارخدا تو حرکم کن تا به ابدبا،ل برآرد این دلم چونک غمت پرک زند

همین کند
 اه که فلک چه لطف ها از تو بر اینچونک ستاره دلم با مه تو قران کند

زمین کند
 آخر کار عاقبت جان مراباده به دست ساقیت گرد جهان همی رود

گزین کند
 غیرت تو بسوزدش گرگر چه بسی بیاورد در د،ل بنده سر کند

نفسی جز این کند
 چون د،ل همچو آب را عشق تواز د،ل همچو آهنم دیو و پری حذر کند

آهنین کند
 چرخ از این ز کین منجان چو تیر راست من در کف تست چون کمان
هر طرفی کمین کند

 زانک مرا به هر نفس لطفدیده چرخ و چرخیان نقش کند نشان من
تو همنشین کند
 در تبریز مر مرا بنده شمسسجده کنم به هر نفس از پی شرکر آنک حق

دین کند

556
 بر د،ل و جان عاشقان چون کنه کارجور و جفا و دوریی کان کنرکار می کند

می کند
 یار ز حرکم و داوری با تو چه یار میهم تک یار یار کو راحت مطلقست او

کند
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 یک صفتی خریف را فصلیک صفتی قرین شود چرخ بدو زمین شود
بهار می کند
 وز تبشی شب مرا رشکاز صفتی فرشته را دیو و بلیس می کند

بهار می کند
 اشتر مست را ز می باز چهمی زده را معالجه هم به می از چه می کند

بار می کند
 دور ز حد گذشت کو آن کهاز کف پیر میرکده مجلسیان خرف شده

شمار می کند
 مست شد آن خرد که او یادهست شد آن عدم که او دولت هست ها بود

خمار می کند
 آن تریی که اندر او آب غبارعشرت خشک لب شده آمد و تر همی زند

می کند
 تا که نبیند او تو را با کیساقی جان بیا که د،ل بی تو شدست مشتغل

قرار می کند
 جذبه خارخار بین کان د،لجزو دوید تا به کل خار گرفت صدر گل

خار می کند
 کاین د،ل مست از به گه یاد نگارمطرب جان بیا بزن تنتن تن تنن تنن

می کند
 روح نثار می کند شیر شرکار مییاد نگار می کند قصد کنار می کند

کند
 کز بن بامداد او ناله زار میتا که چه دید دوش او یا که چه کرد نوش او

کند
 تا که به پاسخ بلی چرخ دوارگفت حبیب نادرست همچو الست و جنس او

می کند
 جسم جهار می کند روحجمله مرکونات را چرخ زنان چو چرخ دان

سرار می کند
 کو بحراک دست او دوردور به گرد ساغرش هست نصیب اسعدی
سوار می کند

 لیک خمش سخن مگو گفت غبارای همراه راه بین بر سر راه ماه بین
می کند

557
 جان ز لبت چو می کشدد،ل چو بدید روی تو چون نظرش به جان بود
خیره و لب گزان بود
 گوید د،ل که از مهیتن برود به پیش د،ل کاین همه را چه می کنی
کز نظرت نهان بود
 زانک به نور د،ل همه شعلهجز رخ د،ل نظر مرکن جز سوی د،ل گذر مرکن

آن جهان بود
 آن که گرفت دست توشیخ شیوخ عالمست آن که تو راست نومرید
خاصبک زمان بود

 شاد تنی که پیر د،ل شستهد،ل به میان چو پیر دین حلقه تن به گرد او
در آن میان بود
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 دور ز گوش و جان او کز سخنتراز د،ل تو شمس دین در تبریز بشنود
گران بود

558
 اشتر مست خویش را در چه قطاریار مرا چو اشتران باز مهار می کشد

می کشد
 گردن من به بست او تا بهجان و تنم بخست او شیشه من شرکست او
چه کار می کشد
 دام دلم به جانب میر شرکارشست ویم چو ماهیان جانب خشک می برد

می کشد
 ساقی دشت می کند برکه و غارآنک قطار ابر را زیر فلک چو اشتران

می کشد
 در د،ل شاخ و مغز گل بویرعد همی زند دهل زنده شدست جزو و کل
بهار می کشد

 راز د،ل درخت را بر سر دار میآنک ضمیر دانه را علت میوه می کند
کشد

 گر چه جفای دی کنون سوی خمارلطف بهار بشرکند رنج خمار باغ را
می کشد

559
 دشمن جان صد قمر بر درزهره عشق هر سحر بر در ما چه می کند
ما چه می کند
 او ملرکست یا بشر بر در ماهر که بدید از او نظر باخبرست و بی خبر
چه می کند

 سنگ از او گهر شده بر درزیر جهان زبر شده آب مرا ز سر شده
ما چه می کند

 هر نفسی چنین حشر بر درای بت شنگ پرده ای گر تو نه فتنه کرده ای
ما چه می کند

 روز به روز و ره گذر بر درگر نه که روز روشنی پیشه گرفته رهزنی
ما چه می کند

 پس به نشانه این کمر بر درور نه که دوش مست او آمد و درشرکست او
ما چه می کند

 این همه گرد شور و شر برگر نه جما،ل حسن او گرد برآرد از عدم
در ما چه می کند

 بحر چه موج زد گهر بر در مااز تبریز شمس دین سوی که رای می کند
چه می کند

560
 چونک جما،ل این بود رسم وفا چراعاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود

بود
 این همه حسن واین همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود

دلبری بر بت ما چرا بود
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 آتش عشق من برم چنگدرد فراق من کشم ناله به نای چون رسد
دوتا چرا بود
 قاعده خود شرکایتست ور نهلذت بی کرانه ایست عشق شدست نام او
جفا چرا بود
 آن ترشی روی او روح فزااز سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند

چرا بود
 ور نه حیات و خرمی باغ و گیا چراآن ترشی روی او ابرصفت همی شود
بود

561
 زهره می پرست منطوطی جان مست من از شرکری چه می شود
از قمری چه می شود

 خیره بمانده ام که او ازبحر دلم که موج او از فلک نهم گذشت
گهری چه می شود

 نرگس تازه خیره شد کزباغ دلم که صد ارم در نظرش بود عدم
شجری چه می شود

 این د،ل آفتاب من هرجان سپهست و من علم جان سحرست و من شبم
سحری چه می شود

 کاین همه کون هر زمان ازد،ل شده پاره پاره ها در نظر و نظاره ها
نظری چه می شود

 وز لمعان جان او جانوری چهاز غلبات عشق او عقل چه شور می کند
می شود

 آه که شیشه دلم ازمن همگی چو شیشه ام شیشه گریست پیشه ام
حجری چه می شود

 بی خبرند از این کز او بیباخبران و زیرکان گر چه شوند لعل کان
خبری چه می شود
 آن نظر خوش از کژ واز تبریز شمس دین راست شود د،ل و نظر

کژنگری چه می شود

562
 که نفی ذات من در وی همیخیا،ل ترک من هر شب صفات ذات من گردد
اثبات من گردد

 شه شطرنج هفت اختر بهز حرف عین چشم او ز ظرف جیم گوش او
حرفی مات من گردد
 که عالم را فروگیرد رز واگر زان سیب بن سیبی شرکافم حوریی زاید
جنات من گردد

 رخش سرعشر منوگر مصحف به کف گیرم ز حیرت افتد از دستم
خواند لبش آیات من گردد

 ولیرکنجهان طورست و من موسی که من بی هوش و او رقصان
این کسی داند که بر میقات من گردد

 که گر بر کوه برتابم کمینبرآمد آفتاب جان که خیزید ای گران جانان
ذرات من گردد
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 در این هیهای من پیچدخمش چندان بنالیدم که تا صد قرن این عالم
بر این هیهات من گردد

563
 به زیر آن درختی رو که اودل نزد کسی بنشین که او از د،ل خبر دارد

گل های تر دارد
 به دکان کسی بنشیندر این بازار عطاران مرو هر سو چو بی کاران
که در دکان شرکر دارد

 یرکی قلبی بیاراید تو پنداریترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس
که زر دارد

 تو منشین منتظر بر در کهتو را بر در نشاند او به طراری که می آید
آن خانه دو در دارد

 که هر دیگی که میبه هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین
جوشد درون چیزی دگر دارد

 نه هر چشمی نظر دارد نهنه هر کلرکی شرکر دارد نه هر زیری زبر دارد
هر بحری گهر دارد

 میان صخره و خارا اثر دارد اثربنا،ل ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
دارد

 اگر رشته نمی گنجد از آنبنه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن
باشد که سر دارد

 از این باد و هوا بگذرچراغست این د،ل بیدار به زیر دامنش می دار
هوایش شور و شر دارد

 حریف همدمی گشتی که آبیچو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی
بر جگر دارد
 که میوه نو دهد دایم درونچو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی
د،ل سفر دارد

564
 ز زر پخته بویی بر که سیمهمی بینیم ساقی را که گرد جام می گردد

اندام می گردد
 که آن ماه د،ل و جان ها بهدگر د،ل د،ل نمی باشد دگر جان می نیارامد

گرد بام می گردد
 چو پخته کرد جان ها را بهچو خرمن کرد ماه ما بر آن شد تا بسوزاند

گرد خام می گردد
 به دست اوست آند،ل بیچاره مفتون شد خرد افتاد و مجنون شد

دانه چه گرد دام می گردد
 برای حاجت ما دان کهز گردش فارغست آن مه چه منز،ل پیش او چه ره

چون ایام می گردد
 به گرد کوی هر مفلسشهی که کان و دریاها زکات از وی همی خواهند

برای وام می گردد
 ز انعامت که این عالماز این جمله گذر کردم بده ساقی یرکی جامی

بر آن انعام می گردد
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 چو سنگ آسیا جانم بر آنشبی گفتی به دلداری شبت را روز گردانم
پیغام می گردد

 خراب و میبه لطف خویش مستش کن خوش جام الستش کن
پرستش کن که بی آرام می گردد

 می آشامش کن ایرا د،لگشا خنب حقایق را بده بی صرفه عاشق را
خیا،ل آشام می گردد

 ازیرا آفتابی که همه بر عامبده زان باده خوش بو مپرسش مستحقی تو
می گردد
 چه نقصان قهرمانت را کهنهان ار رهزنی باشد نهان بینا ببر حلقش

چون صمصام می گردد
 چو تو پنهان شوی شادی غماگر گبرم اگر شاکر تویی او،ل تویی آخر

و سرسام می گردد
 حدیث خفته ای چهدلم پرست و آن اولی که هم تو گویی ای مولی
بود که بر احلم می گردد

565
 که نی عاشق نمی یابداگر صد همچو من گردد هلک او را چه غم دارد

که نی دلخسته کم دارد
 بدان در پیش خورشیدشمرا گوید چرا چشمت رقیب روی من باشد

همی دارم که نم دارد
 خلیلم را خریدارم چه گرچو اسماعیل پیش او بنوشم زخم نیش او
قصد ستم دارد
 کاسیر حرکم آن عشقم کهاگر مشهور شد شورم خدا داند که معذورم

صد طبل و علم دارد
 چرا غم دارد آن مفلس که یارمرا یار شرکرناکم اگر بنشاند بر خاکم

محتشم دارد
 مثا،ل مریم زیبا که عیسی درغمش در د،ل چو گنجوری دلم نور علی نوری

شرکم دارد
 سپه سالر مه باشد کزچو خورشیدست یار من نمی گردد بجز تنها
استاره حشم دارد

 چه دانی تو که درد او چهمسلمان نیستم گبرم اگر ماندست یک صبرم
دستان و قدم دارد

 ز داغ او نرکو بنگر که روی مهز درد او دهان تلخست هر دریا که می بینی
رقم دارد

 بپرس از پیربه دوران ها چو من عاشق نرست از مغرب و مشرق
گردونی که چون من پشت خم دارد

 بدان مالش بود شادانخنک جانی که از خوابش به مالش ها برانگیزد
و آن را مغتنم دارد

 طبیبان را نمی شایدطبیبی چون دهد تلخش بنوشد تلخ او را خوش
که عاقل متهم دارد

 کسی برخورد از استا که او رااگر شان متهم داری بمانی بند بیماری
محترم دارد
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 که غواص آن کسی باشد کهخمش کن کاندر این دریا نشاید نعره و غوغا
او امساک دم دارد

566
 دو چشم او به جادویی دوبتی کو زهره و مه را همه شب شیوه آموزد
چشم چرخ بردوزد
 چنان آمیختم با او که د،ل باشما د،ل ها نگه دارید مسلمانان که من باری

من نیامیزد
 چو میوه زاید از شاخی از آننخست از عشق او زادم به آخر د،ل بدو دادم
شاخ اندرآویزد

 قرارش از کجا باشدز سایه خود گریزانم که نور از سایه پنهانست
کسی کز سایه بگریزد

 رخ شمعش همی گوید کجاسر زلفش همی گوید صل زوتر رسن بازی
پروانه تا سوزد
 درافرکن خویش در آتش چوبرای این رسن بازی دلور باش و چنبر شو

شمع او برافروزد
 اگر آب حیات آید تو را زچو ذوق سوختن دیدی دگر نشرکیبی از آتش

آتش نینگیزد

567
 نشانی ده اگر یابیم واننباشد عیب پرسیدن تو را خانه کجا باشد
اقبا،ل ما باشد

 تو خود این را رواتو خورشید جهان باشی ز چشم ما نهان باشی
داری وانگه این روا باشد

 ببین در رنگ رخسارمنگفتی من وفادارم وفا را من خریدارم
بیندیش این وفا باشد

 دلم داغ شما دارد یقین پیشبیا ای یار لعلین لب دلم گم گشت در قالب
شما باشد

 چه باشد ای سر خوبان تنیدر این آتش کبابم من خراب اندر خرابم من
کز سر جدا باشد

 بگرد نقش تو گرداند،ل من در فراق جان چو ماری سرزده پیچان
مثا،ل آسیا باشد

 حذر کن ز آتش پرکین د،لبگفتم ای د،ل مسرکین بیا بر جای خود بنشین
من گفت تا باشد

 بپرس از شاه کشمیرم کسی رافروبستست تدبیرم بیا ای یار شبگیرم
کآشنا باشد

 بیندیش این چهخود او پیدا و پنهانست جهان نقش است و او جانست
سلطانست مگر نور خدا باشد

 سبرکساری هر آهن زخروش و جوش هر مستی ز جوش خم می باشد
تو آهن ربا باشد

 هر آنچ هست در خانه از آنخریدی خانه د،ل را د،ل آن توست می دانی
کدخدا باشد
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 درون مسجد اقصی سگقماشی کان تو نبود برون انداز از خانه
مرده چرا باشد

 مسلم گشت جان بخشی تومسلم گشت دلداری تو را ای تو د،ل عالم
را وان دم تو را باشد

 قبای مه شرکافیدن ز نورکه دریا را شرکافیدن بود چالکی موسی
مصطفی باشد
 به شهر اندر کسی ماند کهبرآرد عشق یک فتنه که مردم راه که گیرد

جویای فنا باشد
 ز آتش هر که نگریزد چوزند آتش در این بیشه که بگریزند نخجیران
ابراهیم ما باشد

 بیان کرده بود عاشق چوخمش کوته کن ای خاطر که علم او،ل و آخر
پیش شاه ل باشد

568
 چو دیدی روز روشنچو آمد روی مه رویم چه باشد جان که جان باشد
را چه جای پاسبان باشد

 تو لطف آفتابی بین که دربرای ماه و هنجارش که تا برنشرکند کارش
شب ها نهان باشد
 به گلزاری و ایوانی کهدل بگریز از این خانه که دلگیرست و بیگانه

فرشش آسمان باشد
 همیشه این چنیناز این صلح پر از کینش وز این صبح دروغینش
صبحی هلک کاروان باشد

 هزاران مست عاشقبجو آن صبح صادق را که جان بخشد خلیق را
را صبوحی و امان باشد
 به هر جایی که گلهر آن آتش که می زاید غم و اندیشه را سوزد

کاری نهالش گلستان باشد
 ظریفی ماه رخساری به صدیرکی یاری نرکوکاری ز هر آفت نگهداری

جان رایگان باشد
 یرکی مستی خوش آمیزی کهیرکی خوبی شرکرریزی چو باده رقص انگیزی

وصلش جاودان باشد
 همان دم نقش گیرد جان چواگر با نقش گرمابه شود یک لحظه همخوابه

من دستک زنان باشد
 شبی استاره ما را به ماه او قراند،ل آواره ما را از آن دلبر خبر آید

باشد
 هوای سست بی آن دم مثا،لچو از بام بلند او رو نماید ناگهان ما را

نردبان باشد
 مرکن باور که ابر تر گدایکسی کو یار صبر آمد سوار ماه و ابر آمد
ناودان باشد

 چو چشم د،ل همی پرد عجبچو چشم چپ همی پرد نشان شادی د،ل دان
آن چه نشان باشد
 مبین چادر تو آن بنگر که دربسی کمپیر در چادر ز مردان برده عمر و زر
چادر نهان باشد
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 بسی پالنیی لنگی که دربسی ماه و بسی فتنه به زیر چادر کهنه
برگستوان باشد

 چه غم داری تو ازبسی خرگه سیه باشد در او ترکی چو مه باشد
پیری چو اقبالت جوان باشد

 ز ابر تیره زاید او کهبریزد صورت پیرت بزاید صورت بختت
خورشید جهان باشد

 چه غم گر این تنکسی کو خواب می بیند که با ماهست بر گردون
خفته میان کاهدان باشد

 معاذالله که سیمرغی در اینمعاذالله که مرغ جان قفص را آهنین خواهد
تنگ آشیان باشد

 سخن با گوش ودهان بربند و خامش کن که نطق جاودان داری
هوشی گو که او هم جاودان باشد

569
نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمدبهار آمد بهار آمد بهار مشرکبار آمد

 خرامان ساقی مه رو به ایثارصبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد
عقار آمد

 شفا آمد شفا آمد شفای هرصفا آمد صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد
نزار آمد
 طبیب آمد طبیب آمد طبیبحبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان

هوشیار آمد
 وصا،ل آمد وصا،ل آمد وصا،لسماع آمد سماع آمد سماع بی صداع آمد
پایدار آمد

 شقایق ها و ریحان ها و لله خوشربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد
عذار آمد

 مهی آمد مهی آمد کهکسی آمد کسی آمد که ناکس زو کسی گردد
دفع هر غبار آمد

 میی آمد میی آمد که دفع هر خماردلی آمد دلی آمد که د،ل ها را بخنداند
آمد
 شهی آمد شهی آمد که جانکفی آمد کفی آمد که دریا در از او یابد

هر دیار آمد
 ولیرکن چشم گه آگاه و گهکجا آمد کجا آمد کز این جا خود نرفتست او

بی اعتبار آمد
 و او در خواب و بیداری قرینببندم چشم و گویم شد گشایم گویم او آمد
و یار غار آمد

 رها کن حرف بشمردهکنون ناطق خمش گردد کنون خامش به نطق آید
که حرف بی شمار آمد

570
 خوش و سرسبز شد عالم اوانبهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد

لله زار آمد
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 به دشت آب وز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد
گل بنگر که پرنقش و نگار آمد

 همی گویدگل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت
خوشم زیرا خوشی ها زان دیار آمد

 به گوشش سرو میسمن با سرو می گوید که مستانه همی رقصی
گوید که یار بردبار آمد

 که زردی رفت و خشرکیبنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد
رفت و عمر پایدار آمد

 بدو گفتا که خندانم کههمی زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی
یار اندر کنار آمد

 که هر برگی به رهصنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق
بری چو تیغ آبدار آمد

 به هندستان آب و گل به امرز ترکستان آن دنیا بنه ترکان زیبارو
شهریار آمد

 که ای یاران آن کاره صل که وقتببین کان لرکلک گویا برآمد بر سر منبر
کار آمد

571
 جما،ل ماه نورافشانبیا کامشب به جان بخشی به زلف یار می ماند
بدان رخسار می ماند

 که از سوز د،ل ایشان خرد ازبه گرد چرخ استاره چو مشتاقان آواره
کار می ماند

 ببین تا کیست افتاده و کیسقای روح یک باده ز جام غیب درداده
بیدار می ماند

 و من گر هم نمی نالم دلمبه شب نالن و بیداران نیابی جز که بیماران
بیمار می ماند

 نهنگ شب در این دریادر این دریای بی مونس دل می نا،ل چون یونس
به مردم خوار می ماند

 نه دکان و نه سودا وبدان سان می خورد ما را ز خاص و عام اندر شب
نه این بازار می ماند

 ببین جز مبدع جان ها اگرچه شد ناصر عبادالله چه شد حافظ بلدالله
دیار می ماند

 شب ما روز ایشانستفلک بازار کیوانست در او استاره گردان است
که بی اغیار می ماند

 ولیک از غیرتجز این چرخ و زمین در جان عجب چرخیست و بازاری
آن بازار در اسرار می ماند

572
 ز زخم تیغ فردیت همه جانند و بیورای پرده جانت دل خلقان پنهانند

جانند
 درآ در دین بی خویشی کهتو از نقصان و از بیشی نگویی چند اندیشی

بس بی خویش خویشانند
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 اگر چه خود کهچه دریاها که می نوشند چو دریاها همی جوشند
خاموشند دانااند و می دانند

 ورای گنبد گردان براقدر آن دریای پرمرجان یرکی قومند همچون جان
جان همی رانند
 میان بزم مردان شین کهایا درویش باتمرکین سبک د،ل گرد زوتر هین

ایشان جمله رندانند
 اگر چه خاکیند ایشانملوکانند درویشان ز مستی جمله بی خویشان

ولیرکن شاه و سلطانند
 و کان لعل و یاقوتند و درز گنج عشق زر ریزند غلم شمس تبریزند

کان جان ارکانند

573
 به بلبل کرد اشارتبرآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شرکر گوید

گل که تا اشعار برگوید
 میان بندد به خدمتبه سرو سبز وحی آمد که تا جانش بود در تن

روز و شب ها این سمر گوید
 ولیرکن عقل استادست اوهمه تسبیح گویانند اگر ماهست اگر ماهی
مشروحتر گوید

 ز عرش آید دو صد هدیه چودرآید سنگ در گریه درآید چرخ در کدیه
او درس نظر گوید

 چو آن عنبرفشان قصه نسیمهزاران سیمبر بینی گشاییده بر او سینه
آن سحر گوید

 که را ماند خبر از خودکه را ماند د،ل آن لحظه که آن جان شرح د،ل گوید
در آن دم کو خبر گوید

 حدیث سرکر سر گوید حدیثحدیث عشق جان گوید حدیث ره روان گوید
خون جگر گوید

574
 قیامت های پرآتش ز هرمرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد

سویی برانگیزد
 دو صد دریا بشوراند زدلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فروسوزد
موج بحر نگریزد

 چراغ لیزالی را چوملک ها را چه مندیلی به دست خویش درپیچد
قندیلی درآویزد

 بجز خود هیچ نگذارد وچو شیری سوی جنگ آید د،ل او چون نهنگ آید
با خود نیز بستیزد

 ز عرشش این ندا آید بنامیزدچو هفت صد پرده د،ل را به نور خود بدراند
بنامیزد

 از آن دریا چه گوهرها کنارچو او از هفتمین دریا به کوه قاف رو آرد
خاک درریزد

575
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 ال ای ماه تابانم تو را خانهایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد
کجا باشد
 زهی پیدای پنهانم تو را خانهال ای قادر قاهر ز تن پنهان به د،ل ظاهر

کجا باشد
 مرا د،ل نیست ای جانم تو راتو گویی خانه خاقان بود د،ل های مشتاقان

خانه کجا باشد
 بگو ای مه نمی دانمبود مه سایه را دایه به مه چون می رسد سایه
تو را خانه کجا باشد

 از این تفتیش برهانم تو رانشان ماه می دیدم به صد خانه بگردیدم
خانه کجا باشد

576
 کنون من هم نمید،ل من چون صدف باشد خیا،ل دوست در باشد

گنجم کز او این خانه پر باشد
 عجب دارم که میز شیرینی حدیثش شب شرکافیدست جان را لب
گوید حدیث حق مر باشد

 برآرد از خود و خاید که عاقغذاها از برون آید غذای عاشق از باطن
چون شتر باشد

 مسلم نیستسبک رو همچو پریان شو ز جسم خویش عریان شو
عریانی مر آن کس را که عر باشد

 غلم او کسی باشد کهصلح الدین به صید آمد همه شیران بود صیدش
از دو کون حر باشد

577
 از آن گوشه چه میچو برقی می جهد چیزی عجب آن دلستان باشد

تابد عجب آن لعل کان باشد
 که چون قندیل نورانیچیست از دور آن گوهر عجب ماهست یا اختر

معلق ز آسمان باشد
 عجب آن شمع جان باشد کهعجب قندیل جان باشد درفش کاویان باشد

نورش بی کران باشد
 نگه دار این نشانی راگر از وی درفشان گردی ز نورش بی نشان گردی

میان ما نشان باشد
 بما،ل آن چشم و خوش بنگرایا ای د،ل برآور سر که چشم توست روشنتر

که بینی هر چه آن باشد
 ازیرا بیضه مقبل به زیرچو دیدی تاب و فر او فنا شو زیر پر او

ماکیان باشد
 چو ما از خود کران گیریم اوچو ما اندر میان آییم او از ما کران گیرد

اندر میان باشد
 نماید در مرکان لیرکن حقیقتنماید ساکن و جنبان نه جنبانست و نه ساکن
بی مرکان باشد

 بجنبد از لگن بینی و آن از آسمانچو آبی را بجنبانی میان نور عرکس او
باشد
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 اگر همدم امین باشدنه آن باشد نه این باشد صلح الحق و دین باشد
بگویم کان فلن باشد

578
 مرا قولیست با جانانمرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد

که جانان جان من باشد
 که تا تختست و تابه خط خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان

بختست او سلطان من باشد
 وگر من دست خود خستماگر هشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم

همو درمان من باشد
 کی قصد ملک من دارد چوچه زهره دارد اندیشه که گرد شهر من گردد
او خاقان من باشد

 بمیرد پیش من رستم چو ازنبیند روی من زردی به اقبا،ل لب لعلش
دستان من باشد

 برم از آسمان مهره چو او کیوانبدرم زهره زهره خراشم ماه را چهره
من باشد

 وگر خواهند تاوانم همو تاوان منبدرم جبه مه را بریزم ساغر شه را
باشد

 امیر گوی و چوگانم چو د،لچراغ چرخ گردونم چو اجری خوار خورشیدم
میدان من باشد

 چه جویم ملک کنعانمنم مصر و شرکرخانه چو یوسف در برم گیرم
را چو او کنعان من باشد

 زهی الزام هر منرکرزهی حاضر زهی ناظر زهی حافظ زهی ناصر
چو او برهان من باشد
 بپوشد صورت انسانیرکی جانیست در عالم که ننگش آید از صورت
ولی انسان من باشد

 مرا هر دم سر مه شد چوسر ما هست و من مجنون مجنبانید زنجیرم
مه بر خوان من باشد
 تو خامش تا زبان هاسخن بخش زبان من چو باشد شمس تبریزی

خود چو د،ل جنبان من باشد

579
 مگر آن مطرب جان ها زدگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمد

پرده در سرود آمد
 وجود اندر فنا رفت و فناسراندازان و جانبازان دگرباره بشوریدند

اندر وجود آمد
 امین غیب پیدا شد که جاندگرباره جهان پر شد ز بانگ صور اسرافیل

را زاد و بود آمد
 همه خاکیش پاکی شد زیانببین اجزای خاکی را که جان تازه پذرفتند

ها جمله سود آمد
 چو نور از جان رنگ آمیز این سرخندارد رنگ آن عالم ولیک از تابه دیده

و کبود آمد
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 ازیرا ز آتش مطبخنصیب تن از این رنگست نصیب جان از این لذت
نصیب دیگ دود آمد

 کجا دیدی که بی آتش کسیبسوز ای د،ل که تا خامی نیاید بوی د،ل از تو
را بوی عود آمد

 یرکی گوید که دیر آمدهمیشه بوی با عودست نه رفت از عود و نه آمد
یرکی گوید که زود آمد

 حجاب رویز صف نگریخت شاهنشه ولی خود و زره پرده ست
چون ماهش ز زخم خلق خود آمد

580
 میان بندید عشرت را که یارصل یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد

اندر کنار آمد
 که بزم روح گستردندبشارت می پرستان را که کار افتاد مستان را
و باده بی خمار آمد

 کز او عالم بهشتی شدقیامت در قیامت بین نگار سروقامت بین
هزاران نوبهار آمد

 چو او باشد قرار جان چرا جان بیچو او آب حیات آمد چرا آتش برانگیزد
قرار آمد

 که آهوچشم خون خواره چودرآ ساقی دگرباره برکن عشاق را چاره
شیر اندر شرکار آمد

 که لشرکرهای عشق او بهچو کار جان به جان آمد ندای المان آمد
دروازه حصار آمد

 که هرک از عشقرود جان بداندیشش به شمشیر و کفن پیشش
برگردد به آخر شرمسار آمد

 که عاشق همچو نی آمد ونه او،ل ماند و نی آخر مرا در عشق آن فاخر
عشق او چو نار آمد

 ز باد و آب و خاک و نار جاناگر چه لطف شمس الدین تبریزی گذر دارد
هر چهار آمد

581
 زمین سرسبز و خرم شدمه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد

زمان لله زار آمد
 صبا برخواند افسونیدرختان بین که چون مستان همه گیجند و سرجنبان

که گلشن بی قرار آمد
 چمن را گفت اشرکوفه کهسمن را گفت نیلوفر که پیچاپیچ من بنگر

فضل کردگار آمد
 چو نرگس چشمرکش می زدبنفشه در رکوع آمد چو سنبل در خشوع آمد

که وقت اعتبار آمد
 چه دید آن سروچه گفت آن بید سرجنبان که از مستی سبک سر شد
خوش قامت که رفت و پایدار آمد

 که تصویرات زیباشانقلم بگرفته نقاشان که جانم مست کف هاشان
جما،ل شاخسار آمد
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 ثنا و حمد می خواند که وقتهزاران مرغ شیرین پر نشسته بر سر منبر
انتشار آمد
 بگوید چون نبردی بو نصیبتچو گوید مرغ جان یاهو بگوید فاخته کوکو
انتظار آمد

 نشاید د،ل نهان کردن چو جلوه یاربفرمودند گل ها را که بنمایید د،ل ها را
غار آمد

 که گر چه صد زبانبه بلبل گفت گل بنگر به سوی سوسن اخضر
دارد صبور و رازدار آمد

 که این عشقی که من دارمجوابش داد بلبل رو به کشف راز من بگرو
چو تو بی زینهار آمد

 جوابش داد کاین سجده مراچنار آورد رو در رز که ای ساجد قیامی کن
بی اختیار آمد

 مرا باطن چو نار آمدمنم حامل از آن شربت که بر مستان زند ضربت
تو را ظاهر چنان آمد

 بر او بخشود و گل گفت اهبرآمد زعفران فرخ نشان عاشقان بر رخ
که این مسرکین چه زار آمد

 به گل گفت او نمی داند کهرسید این ماجرای او به سیب لعل خندان رو
دلبر بردبار آمد

 برای امتحان آن ز هرچو سیب آورد این دعوی که نیرکو ظنم از مولی
سو سنگسار آمد

 چرا شیرین نخنددکسی سنگ اندر او بندد چو صادق بود می خندد
خوش کش از خسرو نثار آمد

 جفای دوستان با هم نه ازکلوخ انداز خوبان را برای خواندن باشد
بهر نفار آمد
 پی تجمیش و بازی دان کهزلیخا گر درید آن دم گریبان و زه یوسف

کشاف سرار آمد
 که این تشریف آویزش مراخورد سنگ و فروناید که من آویخته شادم

منصوروار آمد
 مرا دور از لب زشتان چنینکه من منصورم آویزان ز شاخ دار الرحمان

بوس و کنار آمد
 درون سینه زن پنهانهل ختم است بر بوسه نهان کن د،ل چو سنبوسه
دمی که بی شمار آمد

582
 به جای مفرش و بالی همهاگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند
مشت و لگد بیند

 که معلوم ست تعبیرش اگرازیرا خواب کژ بیند که آیینه خیالست او
او نیک و بد بیند

 دو چشم عقل پایانخصوصا اندر این مجلس که امشب در نمی گنجد
بین که صدساله رصد بیند

 شب قبر از شب قدرششب قدرست وصل او شب قبرست هجر او
کرامات و مدد بیند
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 شود همچون سحرخنک جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب
خندان عطای بی عدد بیند

 که حیفست آن کهبرو ای خواب خاری زن تو اندر چشم نامحرم
بیگانه در این شب قد و خد بیند

 که تا در گردن او فردا ز غمشرابش ده بخوابانش برون بر از گلستانش
حبل مسد بیند

 که هرک از گفت خامش شدببردی روز در گفتن چو آمد شب خمش باری
عوض گفت ابد بیند

583
 بیابد پاکی مطلق در او هررسیدم در بیابانی که عشق از وی پدید آید
چه پلید آید

 ولی تو آفتابی بین کهچه مقدارست مر جان را که گردد کفو مرجان را
بر ذره پدید آید

 دو سه حرف چوهزاران قفل و هر قفلی به عرض آسمان باشد
دندانه بر آن جمله کلید آید

 شود غازی ز بعد آنکیرکی لوحیست د،ل لیح در آن دریای خون سایح
صد باره شهید آید

 غلم ماهیم که او زغلم موج این بحرم که هم عیدست و هم نحرم
دریا مستفید آید

 یقین می دان که نامهر آن قطره کز این دریا به ظاهر صورتی یابد
او جنید و بایزید آید

 که از یک قطرهدرآ ای جان و غسلی کن در این دریای بی پایان
غسلت هزاران داد و دید آید

 امان یابند از موجی کز اینخطر دارند کشتی ها ز اوج و موج هر دریا
بحر سعید آید

 نباشد منتظر سالی کهچو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی
تا ایام عید آید

584
 نمی خواهم هنرمندی کهیرکی گولی همی خواهم که در دلبر نظر دارد
دیده در هنر دارد

 د،ل سنگین نمیدلی همچون صدف خواهم که در جان گیرد آن گوهر
خواهم که پندار گهر دارد

 ز مالش های غم غافل بهز خودبینی جدا گشته پر از عشق خدا گشته
مالنده عبر دارد

585
 مرا مطرب چنان باید کهمرا دلبر چنان باید که جان فتراک او گیرد

زهره پیش او میرد
 د،ل دیوانه ای دارم که بند ویرکی پیمانه ای دارم که بر دریا همی خندد
پند نپذیرد
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 ازیرا هیچ ماهی را دمی ازخداوندا تو می دانی که جانم از تو نشرکیبد
آب نگزیرد

 تو را هستی همی زیبدزهی هستی که تو داری زهی مستی که من دارم
مرا مستی همی زیبد

 نشاطی می دهد بیهل بس کن هل بس کن که این عشقی که بگزیدی
غم قبولی می کند بی رد

586
 ندارد پای عشق اوسعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد

کسی کش عشق سر باشد
 دو چشم عشق پرآتش که درمراد د،ل کجا جوید بقای جان کجا خواهد

خون جگر باشد
 که او خواهد که هر لحظه زز بدحالی نمی نالد دو چشم از غم نمی مالد
حا،ل بد بتر باشد

 میان روز و شب پنهاننه روز بخت می خواهد نه شب آرام می جوید
دلش همچون سحر باشد
 به ذات حق که آندو کاشانه ست در عالم یرکی دولت یرکی محنت

عاشق از این هر دو به درباشد
 از این کان نیست رویز دریا نیست جوش او که در بس یتیمست او

او اگر چه همچو زر باشد
 قبا کی جوید آن جانی کهد،ل از سودای شاه جان شهنشاهی کجا جوید
کشته آن کمر باشد

 که او سرمست عشق آناگر عالم هما گیرد نجوید سایه اش عاشق
همای نام ور باشد

 وگر معشوق نی گویداگر عالم شرکر گیرد دلش نالن چو نی باشد
گدازان چون شرکر باشد

 خداوندا چرا چندین شهیز شمس الدین تبریزی مقیم عشق می گویم
اندر سفر باشد

587
 چو زرکوبست آن دلبرصل جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد

رخ من سیم کوب آمد
 به خاک پای آن دلبراز او کو حسن مه دارد هر آن کو د،ل نگه دارد

که آن کس سنگ و چوب آمد
 کجا خورشید را هرگزهر آنک از عشق بگریزد حقیقت خون خود ریزد
ز مرغ شب غروب آمد
 برو جاروب ل بستانبروب از خویش این خانه ببین آن حس شاهانه

که ل بس خانه روب آمد
 هوس ها چون ملخ ها شدتن تو همچو خاک آمد دم تو تخم پاک آمد

نفس ها چون حبوب آمد
 چه خوردی تو که قاروره پرز بینایی بگردیدی مگر خواب دگر دیدی

از خلط رسوب آمد
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 حرکایت می کند رنگتتو چه شنیدی تو چه گفتی بگو تا شب کجا خفتی
که جاسوس القلوب آمد

 که او خورشید اسرارست وصلح الدین یعقوبان جواهربخش زرکوبان
علم الغیوب آمد

588
 اگر تلبیس نو دارد همانستصل رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد

او که پار آمد
 میان بندد دگرباره کهز رندان کیست این کاره که پیش شاه خون خواره

اینک وقت کار آمد
 به جان تو که تا هستمبیا ساقی سبک دستم که من باری میان بستم

مرا عشق اختیار آمد
 چو خارم سوخت در عشقتچو گلزار تو را دیدم چو خار و گل بروییدم

گلم بر تو نثار آمد
 ولیک این بار دانستم که یار منپیاپی فتنه انگیزی ز فتنه بازنگریزی

عیار آمد
 ازیرا رنگ رخسارم ز دستشاگر بر رو زند یارم رخی دیگر به پیش آرم
آبدار آمد
 نمی گویی کجا بودی که جانتویی شاها و دیرینه مقام تست این سینه

بی تو نزار آمد
 نمی دانی که صبر منشهم گوید در این دشتم تو پنداری که گم گشتم

غلف ذوالفقار آمد
 برید از من صلح الدین بهمرا برید و خون آمد غز،ل پرخون برون آمد

سوی آن دیار آمد

589
 کنون برخیز و گلشن بین کهشرکایت ها همی کردی که بهمن برگ ریز آمد
بهمن بر گریز آمد

 عروسی دارد این عالم که بستانز رعد آسمان بشنو تو آواز دهل یعنی
پرجهیز آمد

 که یاغی رفت و ازبیا و بزم سلطان بین ز جرعه خاک خندان بین
نصرت نسیم مشک بیز آمد

 به رغم هر خری کاهل که مشک اوبیا ای پاک مغز من ببو گلزار نغز من
کمیز آمد

 به یک دم اززمین بشرکافت و بیرون شد از آن رو خنجرش خواندم
عدم لشرکر به اقلیم حجیز آمد

 که تیغ و خنجر سوسن درسپاه گلشن و ریحان بحمدالله مظفر شد
این پیرکار تیز آمد

 سر هر شاخ پرحلوا بهچو حلواهای بی آتش رسید از دیگ چوبین خوش
سان کفچلیز آمد
 باستیز عدو می خور کهبه گوش غنچه نیلوفر همی گوید که یا عبهر
هنگام ستیز آمد
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 مرکن با او تو همراهی که او بسمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سست و حیز آمد

 که نبود خواب را لذتخمش باش و بجو عصمت سفر کن جانب حضرت
چو بانگ خیز خیز آمد

590
 چو جان بهر نظر باشدسر از بهر هوس باید چو خالی گشت سر چه بود

روان بی نظر چه بود
 سفر از خویشتن باید چو بانظر در روی شه باید چو آن نبود چه را شاید

خویشی سفر چه بود
 کمر بندم چو نی پیشت اگرمرا پرسید صفرایی که گر مرد شرکرخایی

گویی شرکر چه بود
 که تو ابله شرکر بینی و گوییبگفتم بهترین چیزی ولیرکن پیش غیر تو

زین بتر چه بود
 سقر بودست اصل تو نداندازیرا اصل جسم تو ز زهر قاتل افتادست

جز سقر چه بود
 در آن دریای خون آشام عقلجهان و عقل کلی را ز عقل جزو چون بینی

مختصر چه بود
 دگر کاری نداریدو سه سطرست که می خوانی ز سر تا پا و پا تا سر

تو وگر نه پا و سر چه بود
 به غیر خانه وسواسچو کور افتاد چشم د،ل چو گوش از ثقل شد پرگل

جای کور و کر چه بود

591
 مگر آن یار گل رخسارچه بویست این چه بویست این مگر آن یار می آید

از آن گلزار می آید
 و یا یوسف بدین زودی از آنشبی یا پرده عودی و یا مشک عبرسودی

بازار می آید
 مگر آن یارچه نورست این چه تابست این چه ماه و آفتابست این

خلوت جو ز کوه و غار می آید
 تو پنداری که او چونسبوی می چه می جویی دهانش را چه می بویی
تو از این خمار می آید

 چه نقصان حشمت مه را کهچه نقصان آفتابی را اگر تنها رود در ره
بی دستار می آید

 از آن میخانهچه خورد این د،ل در آن محفل که همچون مست اندر گل
چون مستان چه ناهموار می آید

 که او در حلقهمخسب امشب مخسب امشب قوامش گیر و دریابش
مستان چنین بسیار می آید
 قیامت می شود ظاهرگلستان می شود عالم چو سروش می کند سیران

چو در اظهار می آید
 که نور نقش بند ما برهمه چون نقش دیواریم و جنبان می شویم آن دم

این دیوار می آید

www.irandll.net/forum271



www.irandll.net

 گهی بر شرکل بیماران بهگهی در کوی بیماران چو جالینوس می گردد
حیلت زار می آید

 ز شرم آن پری چهرهخمش کردم خمش کردم که این دیوان شعر من
به استغفار می آید

592
 بگرداند مرا آن کس کهاگر چرخ وجود من از این گردش فروماند

گردون را بگرداند

 به امر شاه لشرکرها از آناگر این لشرکر ما را ز چشم بد شرکست افتد
بال فروآید

 بهار شهریار من ز دی انصافاگر باد زمستانی کند باغ مرا ویران
بستاند
 کف موسی یرکایک را به جایشمار برگ اگر باشد یرکی فرعون جباری

خویش بنشاند
 که آب چشمه حیوانمترسان د،ل مترسان د،ل ز سختی های این منز،ل

بتا هرگز نمیراند
فان لم تنتهوا عنها فایانا و ایاکمرایناکم رایناکم و اخرجنا خفایاکم

 فل تستیاسوا منان فان العیشو ان طفتم حوالینا و انتم نور عینانا
احیاکم
 بگویم هر چه من گویم شهیشرکسته بسته تازی ها برای عشقبازی ها

دارم که بستاند
 همان شمعی که داد این راچو من خود را نمی یابم سخن را از کجا یابم
همو شمعم بگیراند

593
 تو هم ای د،ل ز من گمبرون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید

شو که آن دلدار می آید
 مرا از فرط عشق او زنگویم یار را شادی که از شادی گذشتست او

شادی عار می آید
 که کفر از شرم یار منمسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید

مسلمان وار می آید
 نخواهم صبر گر چه اوبرو ای شرکر کاین نعمت ز حد شرکر بیرون شد
گهی هم کار می آید

 علم هاتان نگون گرددروید ای جمله صورت ها که صورت های نو آمد
که آن بسیار می آید

 که اندر در نمی گنجد پس ازدر و دیوار این سینه همی درد ز انبوهی
دیوار می آید

594
امروز لب نوشت حلوای دگر داردامروز جما،ل تو سیمای دگر دارد

امروز قد سروت بالی دگر داردامروز گل لعلت از شاخ دگر رستست
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 وان سرکه چون چرخت پهنایامروز خود آن ماهت در چرخ نمی گنجد
دگر دارد
 دانم که از او عالم غوغایامروز نمی دانم فتنه ز چه پهلو خاست

دگر دارد
 کو از دو جهان بیرونآن آهوی شیرافرکن پیداست در آن چشمش

صحرای دگر دارد
 کو برتر از این سودا سودایرفت این د،ل سودایی گم شد د،ل و هم سودا

دگر دارد
ور سر نبود عاشق سرهای دگر داردگر پا نبود عاشق با پر از،ل پرد

 آگاه نبد کان در دریایدریای دو چشم او را می جست و تهی می شد
دگر دارد
 این جاش چه می جستی کودر عشق دو عالم را من زیر و زبر کردم

جای دگر دارد
 امروز دلم در د،ل فردای دگرامروز دلم عشقست فردای دلم معشوق

دارد
 کز غیرت حق هر دم للیگر شاه صلح الدین پنهانست عجب نبود
دگر دارد

595
 چون د،ل نگشاید در آن راآن را که درون د،ل عشق و طلبی باشد

سببی باشد
وقت سحری آید یا نیم شبی باشدرو بر در د،ل بنشین کان دلبر پنهانی
او نادره ای باشد او بوالعجبی باشدجانی که جدا گردد جویای خدا گردد

 صاحب نظری باشد شیرین لقبیآن دیده کز این ایوان ایوان دگر بیند
باشد

 در ساعت جان دادن او راآن کس که چنین باشد با روح قرین باشد
طربی باشد
 جانش چو به لب آید باپایش چو به سنگ آید دریش به چنگ آید
قندلبی باشد

او بی پدر و مادر عالی نسبی باشدچون تاج ملوکاتش در چشم نمی آید
 در جمع سبک روحان هم بولهبیخاموش کن و هر جا اسرار مرکن پیدا
باشد

596
 جان از مزه عشقش بی گشنآن مه که ز پیدایی در چشم نمی آید

همی زاید
 هم خیره همی خندد همعقل از مزه بویش وز تابش آن رویش

دست همی خاید
 تا جان نشود حیران او رویهر صبح ز سیرانش می باشم حیرانش
ننماید
تا باخبری والله او پرده بنگشایدهر چیز که می بینی در بی خبری بینی
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 و اندیشه که این داند او نیز نمیدم همدم او نبود جان محرم او نبود
شاید
 با این دو مخالف د،ل بر عشقتن پرده بدوزیده جان برده بسوزیده

بنبساید
 در چالش و در کوشش جز گرددو لشرکر بیگانه تا هست در این خانه

بنفزاید
تا جان پر از رحمت تا حشر بیاسایددر زیر درخت او می ناز به بخت او

 د،ل رو به صلح آرد جاناز شاه صلح الدین چون دیده شود حق بین
مشعله برباید

597
بر ما هوس تازه پیچیده مبارک بادامروز جما،ل تو بر دیده مبارک باد

 ای پرگل و صد چون گلگل ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد
خندیده مبارک باد

 د،ل بر در این خانه لغزیده مبارکخوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده
باد
 نوروز و چنین باران باریده مبارکنوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم
باد
 از باطن تو گوشت بشنیده مبارکبی گفت زبان تو بی حرف و بیان تو

باد

598
 تا ذره صفت ما را کی زیر و زبریاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد

یابد
 تا آب خورد از جو خود عرکس قمرآن بخت که را باشد کآید به لب جویی
یابد

 او بوی پسر جوید خود نوریعقوب صفت کی بود کز پیرهن یوسف
بصر یابد

در دلو نگارینی چون تنگ شرکر یابدیا تشنه چو اعرابی در چه فرکند دلوی
 آید که برد آتش صد صبح و سحریا موسی آتش جو کآرد به درختی رو
یابد
از خانه سوی گردون ناگاه گذر یابددر خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن

اندر شرکم ماهی آن خاتم زر یابدیا همچو سلیمانی بشرکافد ماهی را
 در دام خدا افتد وز بختشمشیر به کف عمر در قصد رسو،ل آید
نظر یابد

تا صید کند آهو خود صید دگر یابدیا چون پسر ادهم راند به سوی آهو
 تا قطره به خود گیرد در خویشیا چون صدف تشنه بگشاده دهان آید

گهر یابد
 ناگاه به ویرانی از گنج خبریا مرد علف کش کو گردد سوی ویران ها

یابد
از نور الم نشرح بی شرح تو دریابدره رو بهل افسانه تا محرم و بیگانه
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 گر پاش فروماند از عشق دوهر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی
پر یابد

599
 وان چشم کجا خسپد کوامشب عجبست ای جان گر خواب رهی یابد
چون تو شهی یابد
 کان یار بهانه جو بر توای عاشق خوش مذهب زنهار مخسب امشب

گنهی یابد
 کز چستی و شبخیزی از مه کلهیمن بنده آن عاشق کو نر بود و صادق
یابد

 تا از ملء اعل چون مهدر خدمت شه باشد شب همره مه باشد
سپهی یابد

 آموخت که یوسف را در قعربر زلف شب آن غازی چون دلو رسن بازی
چهی یابد

 می گردد در خرمن تا مشت کهیآن اشتر بیچاره نومید شدست از جو
یابد
 باشد ز شب قدرت شا،ل سیهیبالش چو نمی یابد از اطلس روی تو
یابد

 تا هر د،ل سودایی در خودزان نعل تو در آتش کردند در این سودا
شرهی یابد

 تا هر د،ل اللهی ز اللهامشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن
ولهی یابد
 تا ماه بلند تو با مه شبهیاندر پی خورشیدش شب رو پی امیدش

یابد

600
 در جمع چنین مستان جامیجامم بشرکست ای جان پهلوش خلل دارد

چه محل دارد
 جامی دگر آن ساقی در زیر بغلگر بشرکند این جامم من غصه نیاشامم
دارد

 جامی دگرم بخشد کاین جام عللجامست تن خاکی جانست می پاکی
دارد

ساقی که قبای او از حلم تگل داردساقی وفاداری کز مهر کله دارد
 تیزی نظر بخشد گر چشمشادی و فرح بخشد د،ل را که دژم باشد
سبل دارد

 خاک در او گردد گر علم وعقلی که بر این روزن شد حارس این خانه
عمل دارد

 کی تلخ شود آن کو دریای عسلشهمات کجا گردد آن کو رخ شه بیند
دارد
 در عین حیات خود صد مرگ و اجلاز آب حیات او آن کس که کشد گردن
دارد
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 اما کر و فر خود در برجخورشید به هر برجی مسعود و بهی باشد
حمل دارد

 نیمیش دروغ آمد نیمیشجز صورت عشق حق هر چیز که من دیدم
دغل دارد
 از غایت بی مثلی صد گونه مثلچندان لقبش گفتم از کامل و از ناقص
دارد

601
 بشنو که چه می گوید بنگرآن عشق که از پاکی از روح حشم دارد

که چه دم دارد
 هر چند که صد لشرکر در کتم عدمگر جسم تنک دارد جان تو سبک دارد

دارد
 کو ملک ابد بخشد کو تاجگر مانده ای در گل روی آر به صاحب د،ل

قدم دارد
 بنمای که را دیدی کز عشق رقمای د،ل که جهان دیدی بسیار بگردیدی
دارد

 بازآی به خورشیدی کز سینهای مرکب خود کشته وی گرد جهان گشته
کرم دارد

 آن سینه که اندر خود صد باغ ارمآن سینه و چون سینه صیقل ده آیینه
دارد

 شرطیست که همچون زر دراین عشق همی گوید کان کس که مرا جوید
کوره قدم دارد

 بیزارم از آن زشتی کو سیممن سیمتنی خواهم من همچو منی خواهم
و درم دارد

 انصاف بسی منت بر لوح و قلمالقاب صلح الدین بر لوح چو پیدا شد
دارد

602
 وان کس که تو را بیند ایآن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد
ماه چه غم دارد

 هر چند که جور تو بس تند قدماز رنگ بلور تو شیرین شده جور تو
دارد

 ای آنک دو صد چون مهای نازش حور از تو وی تابش نور از تو
شاگرد و حشم دارد

 آخر حشم حسنش صد طبل و علمور خود حشمش نبود خورشید بود تنها
دارد

 در سایه آن زلفی کو حلقه وبس عاشق آشفته آسوده و خوش خفته
خم دارد

 گفتا به صدف مانی کو در به شرکمگفتم به نگار من کز جور مرا مشرکن
دارد

 آن در بت من باشد یا شرکل بتمتا نشرکنی ای شیدا آن در نشود پیدا
دارد
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 والله که بسی منت بر لوح وشمس الحق تبریزی بر لوح چو پیدا شد
قلم دارد

603
 ور زان دو یرکی کم شد ما راگویند به بل ساقون ترکی دو کمان دارد

چه زیان دارد
 کاین کیسه زر دارد وان کاسه وای در غم بیهوده از بوده و نابوده

خوان دارد
 جانت ز حسد این جا رنجدر شام اگر میری زینی به کسی بخشد

خفقان دارد
 والله که نیندیشد هر زنده کهجز غمزه چشم شه جز غصه خشم شه

جان دارد
 دیوانه من از اصلم ای آنک عیاندیوانه کنم خود را تا هرزه نیندیشم

دارد
 تو عقل بسی آن را کو چونچون عقل ندارم من پیش آ که تویی عقلم

تو شبان دارد
 آن را که تویی طاعت ازگر طاعت کم دارم تو طاعت و خیر من

خوف امان دارد
 کوزه چه کند آن کس کوای کوزه گر صورت مفروش مرا کوزه

جوی روان دارد
 من وقف کسی باشم کوتو وقف کنی خود را بر وقف یرکی مرده

جان و جهان دارد
زیرا که ز جان ما جان تو نشان داردتو نیز بیا یارا تا یار شوی ما را

 کان چرخ چه چرخست آنشمس الحق تبریزی خورشید وجود آمد
کان جا سیران دارد

604
 زخمی چو حسینستش جامیهرک آتش من دارد او خرقه ز من دارد

چو حسن دارد
 زیرا رسن زلفش در دستغم نیست اگر ماهش افتاد در این چاهش
رسن دارد

 گر راستیی خواهی آننفس ار چه که زاهد شد او راست نخواهد شد
سرو چمن دارد

 با تنگی چشم او کان خوبصد مه اگر افزاید در چشم خوشش ناید
ختن دارد

 یا باغ گل خندان یا سرو واز عرکس ویست ای جان گر چرخ ضیا دارد
سمن دارد

 بر سقف زند نورش گر شمع لگنگر صورت شمع او اندر لگن غیرست
دارد

ما روح صفا داریم گر غیر بدن داردگر با دگرانی تو در ما نگرانی تو
 گر خرد شدستبس مست شدست این د،ل وز دست شدست این د،ل

این د،ل زان زلف شرکن دارد
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 در بیشه جان ما آن شیرشمس الحق تبریزی شاه همه شیرانست
وطن دارد

605
 ای دوست قمر خوشتر یاای دوست شرکر خوشتر یا آنک شرکر سازد
آنک قمر سازد

او چیز دگر داند او چیز دگر سازدبگذار شرکرها را بگذار قمرها را
 اما نه چو سلطانی کو بحر و درردر بحر عجایب ها باشد بجز از گوهر

سازد
بی شبهه و بی خوابی او قوت جگر سازدجز آب دگر آبی از نادره دولبی

 چون باشد آن علمی کو عقل و خبربی عقل نتان کردن یک صورت گرمابه
سازد
 بنگر تو در آن علمی کز پیه نظربی علم نمی تانی کز پیه کشی روغن
سازد

 از بهر عجب بزمی کو وقتجان ها است برآشفته ناخورده و ناخفته
سحر سازد
 بر گرد میان من دو دستای شاد سحرگاهی کان حسرت هر ماهی
کمر سازد

 خود را پی دو سه خر آنمی خندد این گردون بر سبلت آن مفتون
مسخره خر سازد

 غافل بود از شاهی کز سنگ گهرآن خر به مثا،ل جو در زر فرکند خود را
سازد

 خود گوید جانانی کز گوشبس کردم و بس کردم من ترک نفس کردم
بصر سازد

606
 یک روز همی خندد صد سا،ل همیبا تلخی معزولی میری بنمی ارزد

لرزد
بهر گل پژمرده با خار همی سازدخربندگی و آنگه از بهر خر مرده

زیرا که همه خنده زین خنده همی خیزدزنهار نخندی تو تا اوت نخنداند
 تا او شرکری شیرین درای روی ترش بنگر آن را که ترش کردت
سرکه درآمیزد

 چون درنگری او را هم اوتای خسته افتاده بنگر که که افرکندت
برانگیزد
 شیر از حذر آن سگ بگدازدگر زانک سگی خسبد بر خاک سر کویش
و بگریزد

607
 بی سر شو و بی سامانای د،ل به غمش ده جان یعنی بنمی ارزد

یعنی بنمی ارزد
 برخیز ز لعل و کان یعنیچون لعل لبش دیدی یک بوسه بدزدیدی
بنمی ارزد
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 چون گوی در ایندر عشق چنان چوگان می باش به سر گردان
میدان یعنی بنمی ارزد

 شاباش زهی ارزان یعنیبی پا شد و بی سر شد تا مرد قلندر شد
بنمی ارزد
 خاک توم ای سلطان یعنیچون آتش نو کردی عقلم به گرو کردی

بنمی ارزد
 آن عید بدین قربان یعنیبر عشق گذشتم من قربان تو گشتم من
بنمی ارزد

 آن وصل بدین هجران یعنی بنمیچون مردم دیوانه ویران کنم این خانه
ارزد
 چون چرخ شدم گردان یعنی بنمیتا د،ل به قمر دادم از گردش او شادم

ارزد

608
 سیمرغ فلک پیما پیش توایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد

مگس باشد
بر آتش تو هر دو ماننده خس باشدآب حیوان ایمان خاک سیهی کفران

 د،ل غرقه عمان شدجان را صفت ایمان شد وین جان به نفس جان شد
چه جای نفس باشد

 با کفر بگفت ایمانشب کفر و چراغ ایمان خورشید چو شد رخشان
رفتیم که بس باشد

 وان شاه نوآیین را چه جایایمان فرسی دین را مر نفس چو فرزین را
فرس باشد
 چون شمع تنت جان شد نیایمان گودت پیش آ وان کفر گود پس رو

پیش و نی پس باشد
 تا جز من پابرجا خود دست مرسشمس الحق تبریزی رانی تو چنان بال
باشد

609
 و اندر د،ل دون همت اسرار تودر خانه غم بودن از همت دون باشد

چون باشد
 زین روی د،ل عاشق ازبر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی

عرش فزون باشد
 وان را که وفا خوانی آن مرکر وآن را که شفا دانی درد تو از آن باشد

فسون باشد
 هر عقل کجا پرد آن جا کهآن جای که عشق آمد جان را چه محل باشد

جنون باشد
 پرواز چنین مرغی از کون برونسیمرغ د،ل عاشق در دام کجا گنجد

باشد
 آن د،ل که چنین گردد او رابر گرد خسان گردد چون چرخ د،ل تاری

چه سرکون باشد
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 تا آب شود پیشت هر نیل کهجام می موسی کش شمس الحق تبریزی
خون باشد

610
 آواره عشق ما آواره نخواهدنان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد

شد
 وان را که منم چاره بیچاره نخواهدآن را که منم خرقه عریان نشود هرگز
شد

 آن خاره که شد گوهر او خارهآن را که منم منصب معزو،ل کجا گردد
نخواهد شد

 وان مصحف خاموشان سی پارهآن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز
نخواهد شد

 بی نرگس مخمورش خمارهاز اشک شود ساقی این دیده من لیرکن
نخواهد شد

ماه ار چه که لغر شد استاره نخواهد شدبیمار شود عاشق اما بنمی میرد
 آن نفس که شد عاشقخاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر

اماره نخواهد شد

611
وی نفس جفاپیشه هنگام وفا آمدای خفته شب تیره هنگام دعا آمد

پرداخته کن خانه هین نوبت ما آمدبنگر به سوی روزن بگشای در توبه
 بر روی بزن آبی میقات صلاز جرم و جفاجویی چون دست نمی شویی

آمد
 سودت نرکند حسرت آنگه کهزین قبله به یاد آری چون رو به لحد آری
قضا آمد

 آن نور شود گلشن چون نور خدازین قبله بجو نوری تا شمع لحد باشد
آمد

612
 بگذشت شب هجران معشوق پدیدبگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد

آمد
 معشوق تو عاشق شد شیخآن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
تو مرید آمد
 شد سنگ و گهر آمد شدشد جنگ و نظر آمد شد زهر و شرکر آمد

قفل و کلید آمد
 هر چند چو خورشیدی بر پاک و پلیدجان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت
آمد

 جان نیز چو واقف شد او نیز دویداز لذت جام تو د،ل ماند به دام تو
آمد

 بس زاهد و بس عابد کو خرقهبس توبه شایسته بر سنگ تو بشرکسته
درید آمد

بر بوی بهار تو از غیب دمید آمدباغ از دی نامحرم سه ماه نمی زد دم
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613
 وان یوسف چون شرکر ناگه ز سفرای خواجه بازرگان از مصر شرکر آمد

آمد
ور چیز دگر خواهی آن چیز دگر آمدروح آمد و راح آمد معجون نجاح آمد
از منظره پیدا شد هنگام نظر آمدآن میوه یعقوبی وان چشمه ایوبی
 نک زهره غز،ل گویان در برج قمرخضر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد

آمد
 گردون به نثار او با دامن زرآمد شه معراجی شب رست ز محتاجی
آمد
 جان همچو عصا آمد تن همچو حجرموسی نهان آمد صد چشمه روان آمد

آمد
 عیسی نخورد حلوا کاین آخر خرزین مردم کارافزا زین خانه پرغوغا

آمد
 در جستن او گردون بس زیرچون بسته نبود آن دم در شش جهت عالم
و زبر آمد

 چون مور ز مادر او بربسته کمرآن کو مثل هدهد بی تاج نبد هرگز
آمد
 کز کرسی و از عرشش منشوردر عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ

ظفر آمد
 زو پرس خبرها را کو کانباقیش ز سلطان جو سلطان سخاوت خو

خبر آمد

614
چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمدآن بنده آواره بازآمد و بازآمد

 در را بمبند ای جانچون عبهر و قند ای جان در روش بخند ای جان
زیرا به نیاز آمد

بر بنده نیاز آمد شه را همه ناز آمدور زانک ببندی در بر حرکم تو بنهد سر
 کان را که گداز آمد او محرم رازهر شمع گدازیده شد روشنی دیده

آمد
 پس در ره جان جانم واللهزهراب ز دست وی گر فرق کنم از می

به مجاز آمد
 کی بیند رویش را چشمی کهآب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد

فرازآمد
 وز مرگ شدم ایمن کان عمر درازمن ترک سفر کردم با یار شدم ساکن
آمد

 تا چند صل گوییای د،ل چو در این جویی پس آب چه می جویی
هنگام نماز آمد

615
 دیوانه کجا خسبد دیوانه چه شبخواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند
داند
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آن چیز که او دارد او داند او داندنی روز بود نی شب در مذهب دیوانه
 دیوانه آن جا را گردون بنگراز گردش گردون شد روز و شب این عالم

داند
 کز دیده جان خود لوحگر چشم سرش خسپد بی سر همه چشمست او

ازلی خواند
 با خواب چو همراهی آن بادیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی
تو کجا ماند
 تا باز شود کاری زان طرهشب رو شو و عیاری در عشق چنان یاری
که بفشاند

 چشمش چو به جانانست حملش نهدیوانه دگر سانست او حامله جانست
بدو ماند

 تبریز همه عالم زو نورزین شرح اگر خواهی از شمس حق و شاهی
نو افشاند

616
 جز پادشه بی چون قدر توچونی و چه باشد چون تا قدر تو را داند
کجا داند

حق تو زمین داند یا چرخ سما داندعالم ز تو پرنورست ای دلبر دور از تو
این باد هوایی نی بادی که خدا دانداین پرده نیلی را بادیست که جنباند

 وین خرقه ز دوزنده خود راخرقه غم و شادی را دانی که که می دوزد
چه جدا داند

 داند چه خیالست آن آن کس کهاندر د،ل آیینه دانی که چه می تابد
صفا داند

چشم تو علم بیند جان تو هوا داندشقه علم عالم هر چند که می رقصد
 جز حضرت الالله باقی همهوان کس که هوا را هم داند که چه بیچارست

ل داند
 بی مهره تو جانم کی نرد دغاشمس الحق تبریزی این مرکر که حق دارد

داند

617
 جان از پی آن باید تا عیش و طربچشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند

بیند
پا از پی آن باید کز یار تعب بیندسر از پی آن باید تا مست بتی باشد
 عقل از پی آن باید تا علم و ادبعشق از پی آن باید تا سوی فلک پرد
بیند

 محجوب بود چشمی کو جمله سبببیرون سبب باشد اسرار و عجایب ها
بیند

 چون نوبت وصل آید صد نامعاشق که به صد تهمت بدنام شود این سو
و لقب بیند

با شیر شتر سازد یغمای عرب بیندارزد که برای حج در ریگ و بیابان ها
 کز لعل لب یاری او لذت لببر سنگ سیه حاجی زان بوسه زند از د،ل

بیند
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 کان کس که طلب دارد او کانبر نقد سخن جانا هین سرکه مزن دیگر
ذهب بیند

618
 چون سیر خورد مردم کیچون جغد بود اصلش کی صورت باز آید

بوی پیاز آید
وز زخمه کون خر کی بانگ نماز آیدچون افتد شیر نر از حمله حیز و غر
 پا برکش ای کوچک تا پهن و درازپای تو شده کوچک از تنگی پاپوچک

آید
 تا تابش خورشیدش از عرشبگشای به امیدی تو دیده جاویدی

فرازآید
 تو خویش تهیتر کن تا چنگچنگا تو سری برکن در حلقه سر اندر کن
به ساز آید

619
 آن گاه خروس جان در بانگ وآن صبح سعادت ها چون نورفشان آید
فغان آید

 تن گرد چو بنشاند جانان بر جانخور نور درخشاند پس نور برافشاند
آید
 چون بشنود این چاره خوش رقصمسرکین د،ل آواره آن گمشده یک باره

کنان آید
 با قد به خم رفته در حین به میانجان به قدم رفته در کتم عدم رفته

آید
عیسی دوروزه تن درگفت زبان آیدد،ل مریم آبستن یک شیوه کند با من

 این رقص کنان باشد آند،ل نور جهان باشد جان در لمعان باشد
دست زنان آید

 آن جا و مرکان در دم بی جانشمس الحق تبریزی هر جا که کنی مقدم
و مرکان باشد

620
 وز ماه مرا رنگ و سیمای تو میاز سرو مرا بوی بالی تو می آید

آید
 شرکر به غلمی حلوای تو میهر نی کمر خدمت در پیش تو می بندد
آید

 می مژده دهد یعنی فردای تو میهر نور که آید او از نور تو زاید او
آید

 زیرا که از آن خنده رعنای توگل خواجه سوسن شد آرایش گلشن شد
می آید
 اندر سرم از شش سو سودای توهر گه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم

می آید
 در گوش من آن جا همچون برروم از پستی بیرون شوم از هستی
هیهای تو می آید
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 آن ناله چنین دانم کز نای تو میاندر د،ل آوازی پرشورش و غمازی
آید

 غم نیست اگر خشرکستروزست شبم از تو خشرکست لبم از تو
دریای تو می آید

 زیرا که ز بیش و پس می های توزیر فلک اطلس هشیار نماند کس
می آید

 بینم که چنان تلخی از رای تو میاز جور تو اندیشم جور آید در پیشم
آید

 جان تازه کند زیرا صحرای توشمس الحق تبریزی اندیشه چو باد خوش
می آید

621
 تا ذره چو رقص آید از منشدر تابش خورشیدش رقصم به چه می باید
به یاد آید

 هر ذره از آن لذت صد ذره همیشد حامله هر ذره از تابش روی او
زاید

 تا ذره شود خود را می کوبددر هاون تن بنگر کز عشق سبک روحی
و می ساید
 زیرا که در این حضرت جزگر گوهر و مرجانی جز خرد مشو این جا

ذره نمی شاید
 کز دست گران جانی انگشت همیدر گوهر جان بنگر اندر صدف این تن

خاید
 چون ذره به اصلش شد خوانیشچون جان بپرد از تو این گوهر زندانی

ولی ناید
 عمری برود در خون موییشور سخت شود بندش در خون بزند نقبی
نیالید

تا جان نشود جادو جایی بنیاسایدجز تا به چه بابل او را نبود منز،ل
 هم ابر شود چون مه هم ماهتبریز ز برج تو گر تابد شمس الدین

درافزاید

622
 از بهر یرکی جان کس چون باجان پیش تو هر ساعت می ریزد و می روید
تو سخن گوید

 وز بهر یرکی سر کس دست از توهر جا که نهی پایی از خاک بروید سر
کجا شوید

 جان داند و جان داند کز دوست چهروزی که بپرد جان از لذت بوی تو
می بوید

 صد نوحه برآرد سر هر موی همییک دم که خمار تو از مغز شود کمتر
موید
 می کاهم تا عشقت افزاید ومن خانه تهی کردم کز رخت تو پر دارم
افزوید
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 بی پای چو کشتی ها در بحر همیجانم ز پی عشق شمس الحق تبریزی
پوید

623
 از جا و مرکان رستی آن جاتعاشق شده ای ای د،ل سودات مبارک باد
مبارک باد
 تا ملک ملک گویند تنهاتاز هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خور
مبارک باد

ای زاهد فردایی فردات مبارک بادای پیش رو مردی امروز تو برخوردی
 حلوا شده کلی حلواتکفرت همگی دین شد تلخت همه شیرین شد

مبارک باد
ای سینه بی کینه غوغات مبارک باددر خانقه سینه غوغاست فقیران را

دریاش همی گوید دریات مبارک باداین دیده د،ل دیده اشرکی بد و دریا شد
ای طالب بالیی بالت مبارک بادای عاشق پنهانی آن یار قرینت باد

پرهات بروییده پرهات مبارک بادای جان پسندیده جوییده و کوشیده
 کالی عجب بردی کالتخامش کن و پنهان کن بازار نرکو کردی

مبارک باد

624
 خورشید از،ل بیند وز عشق خداهر ذره که بر بال می نوشد و پا کوبد
کوبد

 وان را که بترساند دندان بهآن را که بخنداند خوش دست برافشاند
دعا کوبد

 این چرخ بر این بال ناقوس صلمستست از آن باده با قامت خم داده
کوبد

 کانگور وجودم را در جهد واین عشق که مست آمد در باغ الست آمد
عنا کوبد

 در باغ چرا آید انگور چراگر عشق نی مستستی یا باده پرستستی
کوبد

 کاین صوفی جان تو در معصره هاتو پای همی کوبی و انگور نمی بینی
کوبد

 چون باغ تو را باشد انگور کهگویی همه رنج و غم بر من نهد آن همدم
را کوبد

هر کو شنود ارکض او پای وفا کوبدهمخرقه ایوبی زان پای همی کوبی
 وان یوسف شیرین لب پا کوبد پااز زمزمه یوسف یعقوب به رقص آمد
کوبد

 باشد که سعادت پا در پایای طایفه پا کوبید چون حاضر آن جویید
شما کوبد

 باشد که دمی باران بر برگاین عشق چو بارانست ما برگ و گیا ای جان
و گیا کوبد

تا حلق ذبیح الله بر تیغ بل کوبدپا کوفت خلیل الله در آتش نمرودی
با طایر معراجی تا فوق هوا کوبدپا کوفته روح الله در بحر چو مرغابی
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 می ترس که چشم بدخاموش کن و بی لب خوش طا،ل بقا می زن
بر طا،ل بقا کوبد

625
 گیرم که بپوشد رو بو را چه دواگر ماه شب افروزان روپوش روا دارد
دارد

از خنبش روحانی صد گونه گوا داردگر نیز بپوشد رو ور نیز ببرد بو
لیرکن د،ل دیوانه صد گونه دغا داردآن مه چو گریزانه آید سپس خانه

 با مرغ دلم گوید کو دام کجاغم گر چه بود دشمن گوید سر او با من
دارد

626
 زخمی چو حسینستش جامی چوهر کآتش من دارد او خرقه ز من دارد

حسن دارد
 ور راستیی خواهی آننفس ار چه که زاهد شد او راست نخواهد شد

سرو چمن دارد
 در ساده جان بنگر کان سادهجانیست تو را ساده نقش تو از آن زاده

چه تن دارد
 هر دم بت نو سازد گویی کهآیینه جان را بین هم ساده و هم نقشین

شمن دارد
 ماننده آن مردی کز حرص دو زنگه جانب د،ل باشد گه در غم گل باشد
دارد

 کی ناز کند مرده کز شعر کفنکی شاد شود آن شه کز جان نبود آگه
دارد
خاییدن بی لقمه تصدیق ذقن داردمی خاید چون اشتر یعنی که دهانم پر

 گه ماده و گه نر نی کانمردانه تو مجنون شو و اندر لگن خون شو
شیوه زغن دارد

 تا یار نعم گوید کر گفتن لنچون موسی رخ زردش توبه مرکن از دردش
دارد

 پس مست کجا داند کاینچون مست نعم گشتی بی غصه و غم گشتی
چرخ سخن دارد
 لیرکن همه گوهرها دریایگر چشمه بود دلرکش دارد دهنت را خوش

عدن دارد

627
 دیوانه همی گردد تدبیر همیعاشق به سوی عاشق زنجیر همی درد
درد
کز آتش عشق او تقصیر همی دردتقصیر کجا گنجد در گرم روی عاشق

 دراعه تقوا را بر پیر همیتا حا،ل جوان چه بود کان آتش بی علت
درد
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 ابروی کمان شرکلش از تیر همیصد پرده در پرده گر باشد در چشمی
درد
از چنگل تعجیلش تاخیر همی دردمرغ د،ل هر عاشق کز بیضه برون آید

 چون آتش عشق آید این قیراین عالم چون قیرست پای همه بگرفته
همی درد

 پیراهن هر صبری زانشمس الحق تبریزی هم خسرو و هم میرست
میر همی درد

628
 خوبی قمر بهتر یا آنک قمرای دوست شرکر بهتر یا آنک شرکر سازد
سازد

 یا آنک برآرد گل صد نرگس ترای باغ توی خوشتر یا گلشن گل در تو
سازد

 یا آنک به هر لحظه صد عقلای عقل تو به باشی در دانش و در بینش
و نظر سازد

 چیزیست که از آتش بر عشق کمرای عشق اگر چه تو آشفته و پرتابی
سازد

 گاهیم بسوزد پر گاهی سر و پربیخود شده آنم سرگشته و حیرانم
سازد

 وز قطره اندیشه صد گونهدریای د،ل از لطفش پرخسرو و پرشیرین
گهر سازد

 وان عشق عجایب را هم چیز دگرآن جمله گهرها را اندرشرکند در عشق
سازد

 در فعل کند تیغی در ذاتشمس الحق تبریزی چون شمس د،ل ما را
سپر سازد

629
 ور نی مثل کودک تا کعبعاشق چو منی باید می سوزد و می سازد

همی بازد
 تا بر همه مه رویان می چربد و میمه رو چو تویی باید ای ماه غلم تو

نازد
 با خلق نپیوندد با خویشعاشق چو منی باید کز مستی و بی خویشی

نپردازد
 کز وهم و گمان زان سو می راند وفارس چو تویی باید ای شاه سوار من

می تازد
 ای شاه که او خود را در عشقعشق آب حیات آمد برهاندت از مردن
دراندازد

 چندان کهچون شاخ زرست این جان می کش به خودش می دان
کشش بیند سوی تو همی یازد

 هر روز چو نوعشقان فرهنگباری د،ل و جان من مستست در آن معدن
نو آغازد
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 در بر کشدت شیرین بیچون چنگ شوی از غم خم داده وانگه او
واسطه بنوازد

 آن شیر بدان آهو در میمنهآن آهوی مفتونش چون تازه شود خونش
بگرازد

 باشد که طراز نو شعشاع توشمس الحق تبریزی بر شمس فلک روزی
بطرازد

630
 چون حرکم خدا آید آن زیر و زبرگر دیو و پری حارس باتیغ و سپر باشد
باشد

 بر شرکل عصا آید وان ماربر هر چه امیدستت کی گیرد او دستت
دوسر باشد

 هر چاره که پنداری آن نیزوان غصه که می گویی آن چاره نرکردم دی
غرر باشد
 اندر پی صد چون آن صد دامخودکرده شمر آن را چه خیزد از آن سودا
دگر باشد

آن چاره لنگت را آخر چه اثر باشدآن چاره همی کردم آن مات نمی آمد
 تا او تو شوی تو او این حصناز مات تو قوتی کن یاقوت شو او را تو

و مفر باشد

631
اومید همه جان ها از غیب رسید آمدنومید مشو جانا کاومید پدید آمد

 کان نور که عیسی را برنومید مشو گر چه مریم بشد از دستت
چرخ کشید آمد

 کان شاه که یوسف را ازنومید مشو ای جان در ظلمت این زندان
حبس خرید آمد

یوسف که زلیخا را پرده بدرید آمدیعقوب برون آمد از پرده مستوری
 آن یارب و یارب را رحمتای شب به سحر برده در یارب و یارب تو
بشنید آمد

 وی قفل فروبسته بگشا که کلیدای درد کهن گشته بخ بخ که شفا آمد
آمد

 روزه بگشا خوش خوش کان غره عیدای روزه گرفته تو از مایده بال
آمد

 آن سرکته حیرانی بر گفتخامش کن و خامش کن زیرا که ز امر کن
مزید آمد

632
 برگیر و دهل می زن کانعید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد

ماه پدید آمد
 کان معتمد سدره از عرشعید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردون
مجید آمد
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 کان قیصر مه رویان زانعید آمد ره جویان رقصان و غز،ل گویان
قصر مشید آمد

 کان خوبی و زیبایی بی مثلصد معدن دانایی مجنون شد و سودایی
و ندید آمد

 تا موم کند دستش گر سنگزان قدرت پیوستش داوود نبی مستش
و حدید آمد

 بر عید زنیم این دم کان خوان وعید آمد و ما بی او عیدیم بیا تا ما
ثرید آمد

 زو تازه و تر گردد هر جا که قدیدزو زهر شرکر گردد زو ابر قمر گردد
آمد
رو جانب مهمان رو کز راه بعید آمدبرخیز به میدان رو در حلقه رندان رو

یک دانه بدو دادی صد باغ مزید آمدغم هاش همه شادی بندش همه آزادی
 جز نعمت پاک او منحوس و پلیدمن بنده آن شرقم در نعمت آن غرقم
آمد

 رو صبر کن از گفتنبربند لب و تن زن چون غنچه و چون سوسن
چون صبر کلید آمد

633
وان سیمبرم آمد وان کان زرم آمدشمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد

چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمدمستی سرم آمد نور نظرم آمد
وان یوسف سیمین بر ناگه به برم آمدآن راه زنم آمد توبه شرکنم آمد

 دی مست بدان بودم کز وی خبرمامروز به از دینه ای مونس دیرینه
آمد

 امروز چو تنگ گل برآن کس که همی جستم دی من به چراغ او را
ره گذرم آمد

 زان تاج نرکورویان نادر کمرمدو دست کمر کرد او بگرفت مرا در بر
آمد

 وان هضم و گوارش بینآن باغ و بهارش بین وان خمر و خمارش بین
چون گلشرکرم آمد

 وز طعنه چرا ترسم چون او سپرماز مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد
آمد

وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمدامروز سلیمانم کانگشتریم دادی
 یا رب چه سعادت ها که زیناز حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم
سفرم آمد
 وقتست که برپرم چون با،لوقتست که می نوشم تا برق زند هوشم

و پرم آمد
 وقتست که برغرم چون شیروقتست که درتابم چون صبح در این عالم
نرم آمد

جایی که جهان آن جا بس مختصرم آمدبیتی دو بماند اما بردند مرا جانا

634
وز سوختگان ره گرمی و طلب بیندنک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند
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ور بی ادبی آرد سیلی و ادب بیندگر سجده کنان آید در امن و امان آید
 ور سر کشد از سلطان درحرکمی که کند یزدان راضی بود و شادان

حلق کنب بیند
 ور د،ل ندهد د،ل را ویران چوگر درخور عشق آید خرم چو دمشق آید

حلب بیند
 جان خضری باید تا جانگوید چه سبب باشد آن خرم و این ویران

سبب بیند
تا روزی و بی روزی از بخشش رب بیندآمد شعبان عمدا از بهر برات ما

زد بر دهن بسته تا لذت لب بیندماه رمضان آمد آن بند دهان آمد
 تا منرکر این عشرت بی باده طربآمد قدح روزه بشرکست قدح ها را

بیند
 معشوقه خلوت را هم چشم عزبسغراق معانی را بر معده خالی زن

بیند
 چون بگذرد این نوبت هم نوبت تببا غره دولت گو هم بگذرد این نوبت

بیند
تا برف وجود تو خورشید عرب بیندنوبت بگذار و رو نوبت زن احمد شو

 کو جاه و هوا جوید تا نام وخامش کن و کمتر گو بسیار کسی گوید
لقب بیند

635
 با آن همه شیرینی گر ترش کندمستان می ما را هم ساقی ما باید

شاید
 والله که کله از شه بستاند وبا آن همه حسن آن مه گر ناز کند گه گه
برباید

 تا شینم و می میرم کاین چرخ چهپر ده قدحی میرم آخر نه چو کمپیرم
می زاید

تا باد نپیماید تا باده بپیمایدفرمای تو ساقی را آن شادی باقی را
 نی غم خورد از ماتم نی دستصد سر ببرد در دم از محرم و نامحرم
بیالید
 چون جعد براندازد چون چهرهچون شمع بسوزاند پروانه مسرکین را
بیاراید

 وان جان چو آتش را زانپروانه چو بی جان شد جانیش دهد نسیه
رطل بفرماید

 هر نقش که اندیشی در د،ل به تورطلی ز می باقی کز غایت راواقی
بنماید

 چندانک بیفزایی این بادهای عشق خداوندی شمس الحق تبریزی
بیفزاید

636
 در این عشق چو مردید همه روحبمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

پذیرید
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کز این خاک برآیید سماوات بگیریدبمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید
 که این نفس چو بندست و شما همچوبمیرید بمیرید و زین نفس ببرید

اسیرید
 چو زندان بشرکستید همه شاه ویرکی تیشه بگیرید پی حفره زندان

امیرید
بر شاه چو مردید همه شاه و شهیریدبمیرید بمیرید به پیش شه زیبا

چو زین ابر برآیید همه بدر منیریدبمیرید بمیرید و زین ابر برآیید
 هم از زندگیست اینک زخموشید خموشید خموشی دم مرگست

خاموش نفیرید

637
بدانید بدانید که در عین عیانیدبرانید برانید که تا بازنمانید

بنازید بنازید که خوبان جهانیدبتازید بتازید که چالک سوارید
بیارید بیارید در این گوش بخوانیدچه دارید چه دارید که آن یار ندارد

بگویید بگویید اگر مست شبانیدپرندوش پرندوش خرابات چه سان بد
که دنیا و شما نیز ز یک جرعه آنیدشرابیست شرابیست خدا را پنهانی
ز دنیا و ز عقبی و ز خود فرد بمانیددوم بار دوم بار چو یک جرعه بریزد

 کدوها و سبوها سوی خمخانهگشادست گشادست سر خابیه امروز
کشانید
 سبک روح کند راح اگر سست وصل گفت صل گفت کنون فالق اصباح
گرانید

درآرید درآرید برونشان منشانیدرسیدند رسیدند رسولن نهانی
 که ایشان همه کانند و شما بنددریغا و دریغا که در این خانه نگنجند

مرکانید
 که ایشان همه جانند و شما سخرهمبادا و مبادا که سر خویش بگیرید

نانید
 نه نان بود که تن گشت اگربرکوشید برکوشید که تا جان شود این تن
آدمیانید

 در آن دست و در آنزهی عشق و زهی عشق که بس سخته کمانست
شست و شما تیر مرکانید

 عروسی همه آنسماعیست سماعیست از آن سوی که سو نیست
جاست شما طبل زنانید

بپوشید بپوشید شما گنج نهانیدخموشید خموشید خموشانه بنوشید
پدید و نه پدیدیت که چون جوهر جانیدبه دیدار نهانید به آثار عیانید

 پراکنده به هر خانه چوچو عقلید و چو عقلید هزاران و یرکی چیز
خورشید روانید

مترسید مترسید گریبان مدرانیددر این بحر در این بحر همه چیز بگنجد
 که تا گیج نگردید که تا خیرهدهان بست دهان بست از این شرح د،ل من

نمانید

638
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 بر آن عقل ملولنه همه جمعملولن همه رفتند در خانه ببندید
بخندید

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندیدبه معراج برآیید چو از آ،ل رسولید
 چو او چست و ظریفست شماچو او ماه شرکافید شما ابر چرایید

چون هلپندید
 چو فرهاد و چو شداد دمیملولن به چه رفتید که مردانه در این راه
کوه نرکندید

چو رنجور نباشید سر خویش مبندیدچو مه روی نباشید ز مه روی متابید
 مدانید که چونید مدانید کهچنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید

چندید
 چو آن خویش بدیدیت چرا خویشچو آن چشمه بدیدیت چرا آب نگشتید

پسندید
 چو در آب حیاتید چرا خشک وچو در کان نباتید ترش روی چرایید

نژندید
 چه امرکان گریزست که در دامچنین برمستیزید ز دولت مگریزید

کمندید
مپیچید مپیچید بر استیزه مرندیدگرفتار کمندید کز او هیچ امان نیست
 چه موقوف رفیقید چه وابستهچو پروانه جانباز بسایید بر این شمع
بندید
 تن تازه بپوشید چو این کهنهاز این شمع بسوزید د،ل و جان بفروزید
فرکندید

خر لنگ چرایید چو از پشت سمندیدز روباه چه ترسید شما شیرنژادید
که آن یار کلیدست شما جمله کلندیدهمان یار بیاید در دولت بگشاید

 خریدار چو طوطیست شما شرکر وخموشید که گفتار فروخورد شما را
قندید

639
امسا،ل در این خرقه زنگار برآمدآن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد

آنست که امسا،ل عرب وار برآمدآن ترک که آن سا،ل به یغماش بدیدی
آن جامه به در کرد و دگربار برآمدآن یار همانست اگر جامه دگر شد

 بنگر که چه خوش بر سر خمارآن باده همانست اگر شیشه بد،ل شد
برآمد

 آن مشعله زین روزن اسرارای قوم گمان برده که آن مشعله ها مرد
برآمد

 کز جوشش آن قلزم زخاراین نیست تناسخ سخن وحدت محضست
برآمد

 کآدم ز تک صلصل فخاریک قطره از آن بحر جدا شد که جدا نیست
برآمد

 امروز در این لشرکر جراررومی پنهان گشت چو دوران حبش دید
برآمد

 از برج دگر آن مه انوارگر شمس فروشد به غروب او نه فنا شد
برآمد
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کان شبهه و اشرکا،ل ز گفتار برآمدگفتار رها کن بنگر آینه عین
کز چرخ صفا آن مه اسرار برآمدشمس الحق تبریز رسیدست مگویید

640
 زان مردی و زان حمله شقاوتتا باد سعادت ز محمد خبر افرکند

سپر افرکند
 تیغ غم تو از سر صد شاهاز حا،ل گدا نیست عجب گر شود او پست

سر افرکند
مانند فلک مرکب شبدیز برافرکندروزی پسر ادهم اندر پی آهو

 مستیش به سر برشد و از اسبدادیش یرکی شربت کز لذت و بویش
درافرکند

مسرکین پسر ادهم تاج و کمر افرکندگفتند همه کس به سر کوی تحیر
 در ملرکت بلقیس شرکوه و ظفراز نام تو بود آنک سلیمان به یرکی مرغ
افرکند

 غوغای دو نیمه شدن اندر قمراز یاد تو بود آنک محمد به اشارت
افرکند

641
 کز بخت یرکی ماه رخی خوبدر حلقه عشاق به ناگه خبر افتاد

درافتاد
 تا قصه خوبان که بنامندچشم و د،ل عشاق چنان پر شد از آن حسن

برافتاد
 بس باده کز آن نادره دربس چشمه حیوان که از آن حسن بجوشید
چشم و سر افتاد

بفرکند سپر را سبک و بر سپر افتادمه با سپر و تیغ شبی حمله او دید
 در غارت شرکر همه ما راما بنده آن شب که به لشرکرگه وصلش

حشر افتاد
 بر لشرکر هجران د،ل ما راخونی بک هجران به هزیمت علم انداخت
ظفر افتاد

 گفتیم کز آن نور به ما این نظرگفتند ز شمس الحق تبریز چه دیدیت
افتاد

642
معشوق قمرروی شرکربار کی دارددر خانه نشسته بت عیار کی دارد

 بی پرده عیان طاقت دیدار کیبی زحمت دیده رخ خورشید که بیند
دارد

خود کار تو داری و دگر کار کی داردگفتی به خرابات دگر کار ندارم
ای زهره کلید در خمار کی داردزندان صبوحی همه مخمور خمارند
آن کان شرکرهای به قنطار کی داردما طوطی غیبیم شرکرخواره و عاشق
دیدار چو باشد غم دینار کی داردیک غمزه دیدار به از دامن دینار

 اکنون چو سگان میل به مردار کیجان ها چو از آن شیر ره صید بدیدند
دارد
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اقرار چو کاسد شود انرکار کی داردچون عین عیانست ز اقرار کی لفد
در جنت حسن تو غم نار کی داردای در رخ تو زلزله روز قیامت
اندیشه این عالم غدار کی داردبا غمزه غمازه آن یار وفادار

با مخبر خوبت سر اخبار کی داردگفتی که ز احوا،ل عزیزان خبری ده
 یاری ده و برگو که چنین یارای مطرب خوش لهجه شیرین دم عارف
کی دارد

بازار چه باشد د،ل بازار کی داردبازار بتان از تو خرابست و کسادست
 دستار کی دارد سر دستارامروز ز سودای تو کس را سر سر نیست

کی دارد
از پار کی گوید غم پیرار کی داردشمس الحق تبریز چو نقد آمد و پیدا

643
آن دلبر عیار مرا دید نشان کرددر کوی خرابات مرا عشق کشان کرد

او روی خود آن لحظه ز من باز نهان کردمن در پی آن دلبر عیار برفتم
 کز یک نظرش جمله وجودم همهمن در عجب افتادم از آن قطب یگانه

جان کرد
 کز تابش حسنش مه و خورشیدناگاه یک آهو به دو صد رنگ عیان شد

فغان کرد
 بغداد جهان را به بصیرتآن آهوی خوش ناف به تبریز روان گشت
همدان کرد

 فرخنده و بگزیده و محبوب زمانآن کس که ورا کرد به تقلید سجودی
کرد
 سرگشته و سودایی و رسوایآن ها که بگفتند که ما کامل و فردیم

جهان کرد
تا سر تجلی از،ل جمله بیان کردسلطان عرفناک بدش محرم اسرار

 جبریل امین را ز پی خویش دوانشمس الحق تبریز چو بگشاد پر عشق
کرد

644
 هر جا که نشینیم چو فردوس برینتا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد
شد

 هر یک چو رخ حوری و چونآن فرکر و خیالت چو یاجوج و چو ماجوج
لعبت چین شد

 گر باس قرین بود کنون نعمآن نقش که مرد و زن از او نوحه کنانند
قرین شد

 آخر تو چه چیزی که جهان از توبال همه باغ آمد و پستی همگی گنج
چنین شد

 خاری که ورا جست گلستان یقینزان روز که دیدیمش ما روزفزونیم
شد

 وان سنگ سیه نیز از او لعلهر غوره ز خورشید شد انگور و شرکر بست
ثمین شد

بسیار یسار از کف اقبا،ل یمین شدبسیار زمین ها که به تفصیل فلک شد
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 ور رهزن دین بود کنون قدوه دینگر ظلمت د،ل بود کنون روزن د،ل شد
شد

از بهر برون آمدنش حبل متین شدگر چاه بل بود که بد محبس یوسف
 بر بنده امان آمد و بر گبر کمینهر جزو چو جندالله محرکوم خداییست
شد

 بر قبط چو خون آمد و بر سبطخاموش که گفتار تو ماننده نیلست
معین شد

اما نه همه مرغ هوا درخور تین شدخاموش که گفتار تو انجیر رسیدست

645
وان چرخه گردنده در اشتاب درآمدبار دگر آن آب به دولب درآمد

 در لرزه چو خورشید و چو سیماببار دگر آن جان پر از آتش و از آب
درآمد

از روزن جان دوش چو مهتاب درآمدبار دگر آن صورت پنهانی عالم
 از لطف بود گر به سطرلبخورشید که می درد از او مشرق و مغرب

درآمد
تا خفته صدساله هم از خواب درآمدبار دگر آن صبح بخندید و بتابید

خیزید که آن فاتح ابواب درآمدبار دگر آن قاضی حاجات ندا کرد
 در گوش محمد چو به محراببار دگر از قبله روان گشت رسالت

درآمد
نقبی بزد از نصرت و نقاب درآمدچون رفت محمد به در خیبر ناسوت

وز بیم مسبب همه اسباب درآمداز بیم ملک جمله فلک رخنه و در شد
زان پیش که اشخاص به القاب درآمدآری لقبش بود سعادت بک عالم
بسیار کسادی به می ناب درآمدبگشاد محمد در خمخانه غیبی

آن جام می لعل چو عناب درآمداز بهر د،ل تشنه و تسرکین چنین خون
 زحمت مده آن ساقیخاموش کن امروز که این روز سخن نیست

اصحاب درآمد

646
وان سرده مخمور به خمار درآمدبار دگر آن مست به بازار درآمد

 کان بلبل خوش لحن به ترکرارسرهای درختان همه پربار چرا شد
درآمد

مستانه و یارانه که آن یار درآمدیک حمله دیگر همه در رقص درآییم
کز بهر نثار آن شه دربار درآمدیک حمله دیگر همه دامن بگشاییم

کز مصر چنین قند به خروار درآمدیک حمله دیگر به شرکرخانه درآییم
زیرا که چنین دولت بیدار درآمدیک حمله دیگر بنه خواب بسوزیم

 کان لولی شب دزد به اقراریک حمله دیگر به شب این پاس بداریم
درآمد

در عربده ویران شده دستار درآمدیک حمله دیگر برسان باده که مستی
کان هدهد پرخون شده منقار درآمدیک حمله دیگر به سلیمان بگراییم

 از دست مسیحی کهاین شربت جان پرور جان بخش چه ساقیست
به بیمار درآمد
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کاقبا،ل تو چون حیدر کرار درآمداکنون بزند گردن غم های جهان را
 کان شادی و آن مستی بسیاردارالحرج امروز چو دارالفرجی شد

درآمد
 بی حرف سیه روی به گفتاربربند لب اکنون که سخن گستر بی لب
درآمد

647
تدبیر به تقدیر خداوند چه ماندتدبیر کند بنده و تقدیر نداند

حیلت برکند لیک خدایی بنداندبنده چو بیندیشد پیداست چه بیند
وان گاه که داند که کجاهاش کشاندگامی دو چنان آید کو راست نهادست
کاین مملرکتت از ملک الموت رهانداستیزه مرکن مملرکت عشق طلب کن

کاشرکار تو را باز اجل بازستاندشه را تو شرکاری شو کم گیر شرکاری
 کان جا که گزینی ملک آنخامش کن و بگزین تو یرکی جای قراری

جات نشاند

648
معشوق همین جاست بیایید بیاییدای قوم به حج رفته کجایید کجایید

 در بادیه سرگشته شما در چهمعشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
هوایید

 هم خواجه و هم خانه و هم کعبهگر صورت بی صورت معشوق ببینید
شمایید

یک بار از این خانه بر این بام برآییدده بار از آن راه بدان خانه برفتید
از خواجه آن خانه نشانی بنماییدآن خانه لطیفست نشان هاش بگفتید

یک گوهر جان کو اگر از بحر خداییدیک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت
 افسوس که بر گنج شما پردهبا این همه آن رنج شما گنج شما باد

شمایید

649
 از چرخ فرود آمد و در ما نگرانبر چرخ سحرگاه یرکی ماه عیان شد

شد
 بربود مرا آن مه و بر چرخ دوانچون باز که برباید مرغی به گه صید

شد
 زیرا که در آن مه تنم از لطف چودر خود چو نظر کردم خود را بندیدم

جان شد
تا سر تجلی از،ل جمله بیان شددر جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم
 کشتی وجودم همه در بحر نهاننه چرخ فلک جمله در آن ماه فروشد
شد

 و آوازه درافرکند چنین گشت وآن بحر بزد موج و خرد باز برآمد
چنان شد
 نقشی ز فلن آمد و جسمیآن بحر کفی کرد و به هر پاره از آن کف

ز فلن شد
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 در حا،ل گذارید و در آن بحرهر پاره کف جسم کز آن بحر نشان یافت
روان شد

 نی ماه توان دیدن و نی بحر توانبی دولت مخدومی شمس الحق تبریز
شد

650
امسا،ل در این خرقه زنگار برآمدآن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد

آنست که امسا،ل عرب وار برآمدآن ترک که آن سا،ل به یغماش بدیدی
آن جامه بد،ل کرد و دگربار برآمدآن یار همانست اگر جامه دگر شد

 بنگر که چه خوش بر سر خمارآن باده همانست اگر شیشه بد،ل شد
برآمد

کان مشعله از روزن اسرار برآمدشب رفت حریفان صبوحی به کجایید
 امروز در این لشرکر جراررومی پنهان گشت چو دوران حبش دید
برآمد

کز چرخ صفا آن مه انوار برآمدشمس الحق تبریز رسیدست بگویید

651
وز ریگ سیه چرده سقنقور برآمدمهتاب برآمد کلک از گور برآمد

 از نفخه او دمدمه صورآنک از قلمش موسی و عیسیست مصور
برآمد

صد دیده حق بین ز د،ل کور برآمددر هاون اقبا،ل عنایت گهری کوفت
کز خاک سیه قافله مور برآمداز تف بهاری چه خبر یافت د،ل خاک

 با مشک عسل گله زنبوراز بحر عسل هاش چه دید آن د،ل زنبور
برآمد

 کز وی خز و ابریشم موفوردر مخزن او کرم ضعیفی به چه ره یافت
برآمد

 تا حاصل در گشت و چوبی دیده و بی گوش صدف رزق کجا یافت
گنجور برآمد
 کز آهن و سنگی علم نورنرم آهن و سنگی سوی انوار چه ره یافت

برآمد
وز سرمه چون قیر چه کافور برآمدبنگر که ز گلزار چه گلزار بخندید

 کافروخته از پرده مستوربی غازه و گلگونه گل آن رنگ کجا یافت
برآمد

 این لشگر بشرکسته چه منصوردر دولت و در عزت آن شاه نرکوکار
برآمد

 هر سیب که بشرکافت از او حوریک سیب بنی دیدم در باغ جمالش
برآمد

از خنده او حاجت رنجور برآمدچون حور برآمد ز د،ل سیب بخندید
 زان باده مدان کز د،ل انگوراین هستی و این مستی و این جنبش مستان

برآمد
 از مشرق جان آن مهشمس الحق تبریز چو این شور برانگیخت

مشهور برآمد
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652
تدبیر به تقدیر خداوند نماندتدبیر کند بنده و تقدیر نداند

حیله برکند لیک خدایی نتواندبنده چو بیندیشد پیداست چه بیند
وان گاه که داند که کجاهاش کشاندگامی دو چنان آید کو راست نهادست
کاین مملرکتت از ملک الموت رهانداستیزه مرکن مملرکت عشق طلب کن
کاین کام تو را زود به ناکام رساندباری تو بهل کام خود و نور خرد گیر

کاشرکار تو را باز اجل بازستانداشرکاری شه باش و مجو هیچ شرکاری
 کان طبله تو را نوش دهدچون باز شهی رو به سوی طبله بازش

طبل نخواند
خر جانب او ران که تو را هیچ نرانداز شاه وفادارتر امروز کسی نیست
محبوس تو را از تک زندان نرهاندزندانی مرگند همه خلق یقین دان

 تا هر که مخنث بوددانی که در این کوی رضا بانگ سگان چیست
آتش برماند

که بانگ سگ کوی دلش را بطپاندحاشا ز سواری که بود عاشق این راه

653
بر چهره ما خاک چو گلگونه نمایدچون بر رخ ما عرکس جما،ل تو برآید
ترسابچه گوید که بپوشان که نشایدخواهم که ز زنار دو صد خرقه نماید

 چون نه مهه گشتست ندانیاشرکم چو دهل گشته و د،ل حامل اسرار
که بزاید

وین گاو ببیند شه اگر ژاژ نخایدشاهیست د،ل اندر تن ماننده گاوی
هر سوی جهد لیک به ناچار بسایدوان دانه که افتاد در این هاون عشاق

هر جا که رود عاقبت کار بیایداز خانه عشق آنک بپرد چو کبوتر
زنگار کجا گیرد و صیقل به چه بایدآیینه که شمس الحق تبریز بسازد

654
 آن را چو بگوید لب تو چون شرکرهر نرکته که از زهر اجل تلختر آید

آید
 زود از رسن زلف تو بر چرخدر چاه زنخدان تو هر جان که وطن ساخت

برآید
 زان پیش که جان را ز تو وقتهین توشه ده از خوشه ابروی ظریفت
سفر آید

لبیک زنم نفخه خون جگر آیداز دعوت و آواز خوشت بوی د،ل آید

655
در مجلس جان فرکر دگر کار مداریداز بهر خدا عشق دگر یار مدارید

در مجلس دین مذهب کفار مداریدیار دگر و کار دگر کفر و محالست
پنهان چو نمی ماند اضمار مداریددر مجلس جان فرکر چنانست که گفتار

در د،ل نظر فاحشه آثار مداریدگر بانگ نیاید ز فسا بوی بیاید
 با غیرت او رو سوی اغیارآن حارس د،ل مشرف جان سخت غیورست

مدارید
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 هر گمشده را سرور و سالرهر وسوسه را بحث و تفرکر بمخوانید
مدارید

خود را گرو نفس علف خوار مداریدیاقوت کرم قوت شما بازنگیرد
خاطر به سوی سبلت و دستار مداریدالعزه لله جمیعا چو شنیدیت

خود را تبع گردش پرگار مداریدچون او،ل خط نقطه بد و آخر نقطه
هش را به سوی گنبد دوار مداریددر مشهد اعظم به تشهد بنشینید

با شاهد حق نرکرت انرکار مداریدانرکار بسوزد چو شهادت بفروزد
 هین چشم چو کرکس سوییک نیم جهان کرکس و نیمیش چو مردار

مردار مدارید
 هین عشق بر آن غره غرارآن نفس فریبنده که غرست و غرورست
مدارید

گلگونه او را بجز از خار مداریدگه زلف برافشاند و گه جیب گشاید
آن ده دله را محرم اسرار مداریداو یار وفا نبود و از یار ببرد

آن حامضه را ساقی و خمار مداریداو باده بریزد عوضش سرکه فروشد
ما را سقط و بارد و هشیار مداریدما حلقه مستان خوش ساقی خویشیم

آن ناف ورا نافه تاتار مداریدگر ناف دهی پشک فروشد عوض مشک
خود را سپس پرده گفتار مداریدچون روح برآمد به سر منبر تذکیر

656
رخ باز نمایید و بگویید کجاییدمرغان که کنون از قفص خویش جدایید

 ماهی صفتان یک دم از این آبکشتی شما ماند بر این آب شرکسته
برآیید

 یا دام بشد از کف و از صیدیا قالب بشرکست و بدان دوست رسیدست
جدایید

یا آتشتان مرد شما نور خداییدامروز شما هیزم آن آتش خویشید
یا باد صبا گشت به هر جا که درآییدآن باد وبا گشت شما را فسرانید

 هر چند دهان را به جوابیدر هر سخن از جان شما هست جوابی
نگشایید

آن سرمه دیدست بسایید بساییددر هاون ایام چه درها که شرکستید
این زادن ثانیست بزایید بزاییدای آنک بزادیت چو در مرگ رسیدید

پیدا شود آن روز که روبند گشاییدگر هند وگر ترک بزادیت دوم بار
 والله که شما خاصبک روزور زانک سزیدیت به شمس الحق تبریز
سزایید

657
بر روی زمین خرقه و زنار نماندگر یک سر موی از رخ تو روی نماید
آن سوخته را جز غم تو کار نماندآن را که دمی روی نمایی ز دو عالم

از چهره خورشید و مه آثار نماندگر برفرکنی پرده از آن چهره زیبا
 تا جز تو کسی محرم اسراردر خواب کنی سوختگان را ز می عشق
نماند

658
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ازیرا غم به خوردن کم نگرددبگو د،ل را که گرد غم نگردد
که سور او بجز ماتم نگرددنبات آب و گل جمله غم آمد
که در غم پر و پا محرکم نگرددمگرد ای مرغ د،ل پیرامن غم
که دیگر گرد این عالم نگرددد،ل اندر بی غمی پری بیابد
عدو کهنه خا،ل و عم نگردددل این تن عدو کهنه تست

ملو،ل اسرار را محرم نگردددل سر سخت کن کم کن ملولی
که جز با آب خوش همدم نگرددچو ماهی باش در دریای معنی
که بی دریا خود او خرم نگرددمللی نیست ماهی را ز دریا
که در وی جز بنی آدم نگرددیرکی دریاست در عالم نهانی
درون آب حیوان هم نگرددز حیوان تا که مردم وانبرد

بگرد حرف ل و لم نگرددخموش از حرف زیرا مرد معنی

659
هوای روی چون گلنار دارددلم امروز خوی یار دارد

که بلبل آن طرف ترکرار داردکه طاووس آن طرف پر می فشاند
نوای چنگ بس اسرار داردصدای نای آن جا نرکته گوید

که او عاشق چو من بسیار داردبگه برخیز فردا سوی او رو
که بس آتش در آن رخسار داردچو بگشاید رخان تو د،ل نگهدار

که د،ل ها را لبش خمار داردولیرکن عقل کو آن لحظه د،ل را
که می مر مرد را بی کار داردز ما کاری مجو چون داده ای می
که می مستی او اظهار دارددلم افتان و خیزان دوش آمد

نمی ترسی که عقل انرکار دارددویدم پیش و گفتم باده خوردی
که بوی آن پری دیدار داردچو بو کردم دهانش را بدیدم

که بوی خالق جبار داردخداوندی شمس الدین تبریز
و او بی حد و بی مقدار داردز بو تا بوی فرقی بس عظیمست

660
حنانینا فنعم الزوج و الفردنثرنا فی ربیع الوصل بالورد

ز زلفت مشک و عنبر می توان کردز رویت باغ و عبهر می توان کرد
جهانی را مزعفر می توان کردز روی زرد همچون زعفرانم
فلک ها را مسخر می توان کردبه یک دانه ز خرمنگاه ماهت

گدایان را سرکندر می توان کردتو آن خضری که از آب حیاتت
محالی را میسر می توان کرددر آن حالی که حالم بازجویی
فیا داود قدر حلقه السردنخاف العین ترمینا بسو
ره پنهان به دلبر می توان کردبه خود واگرد ای د،ل زانک از د،ل

چو در د،ل آمدی در می توان کردجهان شش جهت را گر دری نیست
وگر هم نیست منظر می توان کرددرآ در د،ل که منظرگاه حقست
اگر زیرست از بر می توان کردچو دردی ماند جان ما در این زیر

وگر نی ترک این خر می توان کردز گولی در جوا،ل نفس رفتی
لترکفینا عناء الحر و البردال یا ساقیا هات الحمیا

د،ل ار سنگست جوهر می توان کردد،ل سنگین عشق ار نرم گردد
کز احمر عالم اخضر می توان کردبیار آن باده حمرا و درده
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ز هر جزوم کبوتر می توان کرداز آن باده که پر و با،ل عیش است
بهشت و حور و کوثر می توان کرداز آن جرعه که از دریای فضل است

ز تیر باده اسپر می توان کردچو تیرانداز گردد باده در خم
فان السرکر دفع الهم و الحردو اسرکرنا به کاسات عظام

که از هر آب آذر می توان کردچو باده در من آتش زد بدیدم
که جان را فرش مادر می توان کردبیا ای مادر عشرت به خانه

تو را از جام چادر می توان کردوگر در راه تو نامحرمانند
سزای شیر صفدر می توان کردچو گشتی شیرگیر و شیرآشام

کز آن هر قطره خنجر می توان کردبزن گردن امل ها را به باده
که هر دم عیش دیگر می توان کردسقاهم ربهم برخوان و می نوش

دهان را همچو ساغر می توان کردوگر ساغر نداری می بیاور
و جازی همنا بالدفع و الطردو اعتقنا به خمر من هموم

661
بیا ای راه دان بر غو،ل می خندبیا ای زیرک و بر گو،ل می خند

هل بر علت و معلو،ل می خندچو در سلطان بی علت رسیدی
برو بر خاذ،ل و مخذو،ل می خنداگر بر نفس نحسی دیو شد چیر

 تو خوش بر عاز،ل و معزو،ل میچو مرده مرده ای را کرد معزو،ل
خند

تو هم بر فاعل و مفعو،ل می خندمثا،ل محتلم پندار عزلش
برو بر حاصل و محصو،ل می خندیرکی در خواب حاصل کرد ملرکی
دل بر سائل و مساو،ل می خندسوالی گفت کوری پیش کری

هل بر غاسل و مغسو،ل می خندوگر گوید فروشستم فلن را
خمش بر ناقل و منقو،ل می خندچو نقدت دست داد از نقل بس کن

662
د،ل عاشق همه گلزار باشداگر عالم همه پرخار باشد

جهان عاشقان بر کار باشدوگر بی کار گردد چرخ گردون
لطیف و خرم و عیار باشدهمه غمگین شوند و جان عاشق
که او را صد هزار انوار باشدبه عاشق ده تو هر جا شمع مرده ست

که با معشوق پنهان یار باشدوگر تنهاست عاشق نیست تنها
حریف عشق در اسرار باشدشراب عاشقان از سینه جوشد
که مرکر دلبران بسیار باشدبه صد وعده نباشد عشق خرسند
نه شاهد بر سر بیمار باشدوگر بیمار بینی عاشقی را
که اسب عشق بس رهوار باشدسوار عشق شو وز ره میندیش

اگر چه راه ناهموار باشدبه یک حمله تو را منز،ل رساند
که جان عاشقان خمار باشدعلف خواری نداند جان عاشق

دلی کو مست و بس هشیار باشدز شمس الدین تبریزی بیابی

663
که قند تو دهان ها برنتابدتویی نقشی که جان ها برنتابد
جمالت را جهان ها برنتابدجهان گر چه که صد رو در تو دارد
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که با عشقت روان ها برنتابدروان گشتند جان ها سوی عشقت
که لطفش را نهان ها برنتابددرون د،ل نهان نقشیست از تو

که آن خلوت زبان ها برنتابدچو خلوتگاه جان آیی خمش کن
از آن بگذر کز آن ها برنتابدبدو نیک ار ببینی نیک نبود
که نامش را نشان ها برنتابدبگو تو نام شمس الدین تبریز

664
میی دارم که هرگز کم نگردددلی دارم که گرد غم نگردد

که جز با عاشقان همدم نگردددلی دارم که خوی عشق دارد
که دیگر غم در این عالم نگرددخطی بستانم از میر سعادت

دگر کس سخره ماتم نگرددچو خاص و عام آب خضر نوشند
وگر زاهد بود بلعم نگردداگر فاسق بود زاهد کنندش

ز غم چون چرخ پشتش خم نگرددچو یابد نردبان بر چرخ شادی
که باشد که خوش و خرم نگرددچو خرمشاه عشق از د،ل برون جست

ز هر همسایه ای درهم نگرددز سایه طره های درهم او
از آن توبه شرکن محرکم نگرددبرکن توبه ز گفتار ار چه توبه

665
کز او دوریش خود صورت نبنددخنک جانی که او یاری پسندد

که بی شادی دهان کس نخنددتو باشی خنده و یار تو شادی
که بی تعظیم هرگز سر نخنبدتو باشی سجده و یار تو تعظیم
چو آوازی به نزد کوه و گنبدتو باشی چون صدا و یار غارت

نه ز آدینه جدا چون روز شنبدتو آدینه بوی او وقت خطبه
نظر را تا نجنباند نجنبدنگر آخر دمی در نحن اقرب

خیالی زشت آرد د،ل بتنددخیالی خوش دهد د،ل زان بنازد
گه از صله گه از سیلیش رنددبر او مسخره آمد د،ل و جان
ز گیجی دور افتم ز اصل و مسندمزن سیلی چنانک گیج گردم

که ل باشد به پیشش صد مهندخمش تا درس گوید آن زبانی
بگوید با لبش گو ای مویداگر گویی تو نی را هی خمش کن

666
وگر دارد چو من باری نداردچمن جز عشق تو کاری ندارد
چه مرده ست آن که او یاری نداردچه بی ذوقست آن کش عشق نبود

بجز دنیا سمن زاری نداردبه غیر قوت تن قوتی ننوشد
غم پالن و افساری نداردهر آنک ترک خر گوید ز مستی
به گلزاری که آن خاری نداردز خر رست و روان شد پابرهنه

بر او خر چو مقداری نداردچه غم دارد که خر رفت و رسن برد
که اندر زیر ایزاری نداردمشو غره به ازرق پوش گردون

که دور عشق هنجاری ندارددرافرکن فتنه دیگر در این شهر
ز بی شرمی غم و عاری نداردبدران پرده ها را زانک عاشق

که در گفت تو اقراری نداردبزن آتش در این گفت و در آن کس
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667
که آتش هیزمی را تر نگیردسماع صوفیان می درنگیرد

مرکوپ این دست تا پا برنگیردیقین می دانک جسمانیست آفت
اگر مجلس ز گاو و خر نگیردبیابد خلوت عشرت مسیحا

د،ل ما عیش را از سر نگیردچرا در بزم خلوت بی گرانان
کلوخی لطف آن دلبر نگیردنه اصل این بنا باشد کلوخی
که بانگ چنگ گوش کر نگیردکه چشم حقد یوسف را نداند
ز هر گاوی جهان عنبر نگیردز هر آهو نه صحرا مشک یابد

و هر مرغی ز نی شرکر نگیردز هر نی ناله مشتاق ناید
که او را گوشه چادر نگیردچه داند لطف زهره زهره رفته

که جسمانی می انور نگیردمی جان را بجز جانی ننوشد
که اختر را بجز اختر نگیردنه هر ابری حریف ماه گردد
از این دلدار ما خوشتر نگیرداگر دلدار گیرد در جهان کس
که هر کس را چو من چاکر نگیردخداوند شمس دین آن نور تبریز

668
برون شد جان ز تن جانان درآمدرجب بیرون شد و شعبان درآمد
دم عشق و دم غفران درآمددم جهل و دم غفلت برون شد

چو از ابر کرم باران درآمدبروید د،ل گل و نسرین و ریحان
بدین قندی که در دندان درآمددهان جمله غمگینان بخندد

چو آن مه روی زرافشان درآمدچو خورشید آدمی زربفت پوشد
که آن سرفتنه پاکوبان درآمدبزن دست و بگو ای مطرب عشق

وگر عمر بشد عثمان درآمداگر دی رفت باقی باد امروز
چو این اقبا،ل جاویدان درآمدهمه عمر گذشته بازآید

چه غم داری اگر طوفان درآمدچو در کشتی نوحی مست خفته
چو شمس الدین در آن میدان درآمدمنور شد چو گردون خاک تبریز

669
همه چون ماهیان در آب رفتندچو شب شد جملگان در خواب رفتند

همه شب سوی آن محراب رفتنددو چشم عاشقان بیدار تا روز
چه غم دارند اگر اصحاب رفتندچو ایشان را حریف از اندرونست

به سوی طره پرتاب رفتندهمه در غصه و در تاب و عشاق
قلنداروار بی اسباب رفتندهمه اندر غم اسباب و ایشان
چو برق و باد سخت اشتاب رفتندکی یابد گرد ایشان را که ایشان

که ایشان برتر از دولب رفتندتو چون دلوی بر بن دولب می گرد
درون خاک چون سیماب رفتندببین آن ها که بند سیم بودند

به روی سرخ چون عناب رفتندببین آن ها که سیمین بر گزیدند

670
عتاب و ناز دلدارم چه خوش بودپریر آن چهره یارم چه خوش بود
ولیرکن زین خبر دارم چه خوش بودبه یادم نیست هیچ آن ماجراها

میان باغ و گلزارم چه خوش بوددر آن بزم و در آن جمع و در آن عیش
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رخ معشوق هشیارم چه خوش بوداگر چه مست جام عشق بودم

671
که از سرنای بوی یار آیددلم را ناله سرنای باید

کز آن ناله جما،ل جان نمایدبه جان خواهم نوای عاشقانه
عجب این جان نالن تا چه زایدهمی نالم که از غم بار دارم

که آواز تو جان می آزمایدبگو ای نای حا،ل عاشقان را

مه بگرفته چون وا می گشایدببین ای جان من کز بانگ طاسی
که تا فریاد از پریان برآیدبخوان بر سینه د،ل این عزیمت

گرش گویی خمش کن هم نشایدچو ناله مونس رنجور گردد

672
که آن دلبر همی در بر نگنجدبگویم خفیه تا خواجه نرنجد

ترازو کان گوهر را نسنجدز مستی من ترازو را شرکستم
که ماده گرگ با یوسف نغنجدبتان را جمله زو بدرید سربند

که پیش رومیی زنجی بزنجدهم از جمله سیه روییست آن نیز
که گنج زر بیارد یا بگنجدقراضه کیست پیش شمس تبریز

673
گر او بر ما نخندد پس که خنددکسی کز غمزه ای صد عقل بندد
بود انصاف و انصاف آن پسندداگر تسخر کند بر چرخ و خورشید

که گر دریا بیارامد بگندددل می جوش همچون موج دریا
ز تو چنگ اجل جز غم نرنددچو خورشیدی و از خود پاک گشتی

ولیرکن کان قندی چون نقنددشرکرشیرینی گفتن رها کن

674
دو چندان غم ز پیش ما گریزدچنان کز غم د،ل دانا گریزد

چو ما را دید جا از جا گریزدمگر ما شحنه ایم و غم چو دزدست
چو صید از شیر در صحرا گریزدبغرد شیر عشق و گله غم

ز پیش دیده بینا گریزدز نابینا برهنه غم ندارد
ولیرکن غم از این سودا گریزدمرا سوداست تا غم را ببینم

چو او بیند مرا تنها گریزدهمه عالم به دست غم زبونند
وگر پستی روم بال گریزداگر بال روم پستی گریزد
غلط خود غم ز ناگویا گریزدخمش باشم بود کاین غم درافتد

675
چو خاشاکی میان باد باشدهر آن د،ل ها که بی تو شاد باشد

چو شاگردی که بی استاد باشدچو مرغ خانگی کز اوج پرد
بدان شاهی که حوری زاد باشدچه ماند صورتی کز خود تراشی
به شمشیری که از پولد باشدچه ماند هیبت شمشیر چوبین

ولیرکن کی تو را آن یاد باشدتو عهدی کرده چون روح بودی
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بدان روزی که روز داد باشداگر منرکر شوی من صبر دارم

676
سگ ما چون سگ دیگر نباشدسگ ار چه بی فغان و شر نباشد

مسلمان شد دگر کافر نباشدشنو از مصطفی کو گفت دیوم
اگر بر در بود بر در نباشدسگ اصحاب کهف و نفس پاکان

گر این سر سگ نمود آن سر نباشدسگ اصحاب را خوی سگی نیست
نمود آذر ولیک آذر نباشدکه موسی را درخت آن شب چو اختر

677
عجب آن سرو خوش بال کجا شدعجب آن دلبر زیبا کجا شد

کجا شد ای عجب بی ما کجا شدمیان ما چو شمعی نور می داد
که دلبر نیم شب تنها کجا شددلم چون برگ می لرزد همه روز
که آن همراه جان افزا کجا شدبرو بر ره بپرس از رهگذریان
که آن شاخ گل رعنا کجا شدبرو در باغ پرس از باغبانان
که آن سلطان بی همتا کجا شدبرو بر بام پرس از پاسبانان

که آن آهو در این صحرا کجا شدچو دیوانه همی گردم به صحرا
که آن گوهر در این دریا کجا شددو چشم من چو جیحون شد ز گریه
که آن مه رو بر این بال کجا شدز ماه و زهره می پرسم همه شب

چو این جا نیست او آن جا کجا شدچو آن ماست چون با دیگرانست
اگر زین آب و گل شد لکجا شدد،ل و جانش چو با الله پیوست

چو گفت الشمس ل یخفی کجا شدبگو روشن که شمس الدین تبریز

678
دلم گفت اه مگر با من به کین شدبه صورت یار من چون خشمگین شد

که چه چاره که چاره گر چنین شدبه صد وادی فرورفتم به سودا
از این درد آسمان من زمین شدبه سوی آسمان رفتم چو دیوان

چه ره گیرم که یار راستین شدمرا گفتند راه راست برگیر
که روی او مرا ایمان و دین شدمرا هم راه و همراهست یارم

سعادت با نشستش همنشین شدبه زیر گلبنش هر کس که بنشست

نفس های خوشم او را کمین شددر این گفتارم آن معنی طلب کن
ز عین اسم آدم عین بین شدازیرا اسم ها عین مسماست
همین شد چاره و درمان همین شداگر خواهی که عین جمع باشی
که این گنج از پی حرکمت دفین شدمخوان این گنج نامه دیگر ای جان

جهانی کی درون آستین شدبه کهگل چون بپوشم آفتابی
که تو پیرار مردی این یقین شداگر تو زین ملولی وای بر تو

همان آبست ال شرکل چین شدزره بر آب می دان این سخن را
به پیش حاسدان واجب چنین شدز خود محجوبشان کردم به گفتن

که مشتی بیس با پیری قرین شدخمش باشم لب از گفتن ببندم

679
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ز دیو خویشتن یک سر بری شدچو دیوم عاشق آن یک پری شد
برون پرید عقلش را سری شدچو ناگاهان بدیدش همچو برقی

چو دید آن جان و د،ل در چاکری شددر انگشت پری مهر سلیمان
فراز هفت چرخ مهتری شدچو سر چاکری عشق دریافت
بدان خشرکی لب او از تری شدچو لب تر کرد او از جام عشقش

کمینه بندگانش مشتری شدچو شد او مشتری عشق جنی
بداد جان و عشقش سامری شدچو گاوی بود بی جان و زبان دیو

بر او شیرین چو مهر مادری شدهمه جور و جفا و محنت عشق
که تاب آن نبودش زان بری شدمگر درد فراق و جور هجران
که شمس الدینست بهر داوری شدز دست هجر او تا پیش مخدوم

از آتش با ملیک همپری شدچو دیو آمد به پیشش خاک بوسید
که از جانش هوای کافری شداز آن مستی به تبریز است گردان

680
کلغان قدر تابستان چه دانندنگارا مردگان از جان چه دانند

بیا جان قدر تو ایشان چه دانندبر بیگانگان تا چند باشی
که کوران سرو در بستان چه دانندبپوشان قد خوبت را از ایشان
مباش آن جا خران میدان چه دانندخرامان جانب میدان خویش آ

که خامان لطف آن چوگان چه دانندبزن چوگان خود را بر در ما
که جغدان شهر آبادان چه دانندبهل ویرانه بر جغدان منرکر

گدایان طبع سلطانان چه دانندچه دانند ملک د،ل را تن پرستان
حدیث رستم دستان چه دانندیرکی مشتی از این بی دست و بی پا

681
ز ذوق ماش یاد ماش نبودکسی که غیر این سوداش نبود

دوان باشد اگر چه پاش نبودمثا،ل گوی در میدان حیرت
پناه سایه عنقاش نبودوجودی که نرست از سایه خوش

ازیرا صورت و سیماش نبودنماید آینه سیمای هر کس
بگوید آینه غوغاش نبودبه روزی صد هزاران عیب و خوبی

هوای چهره زیباش نبودندارد آینه با زشت بغضی
که دندان های شرکرخاش نبوددهانی زین شرکر مجروح گردد
ولیک از دام او پرواش نبودبه پرهای عجب د،ل برپریدی
که بی کاهش جما،ل افزاش نبودبرو چون مه پی خورشید می کاه

682
کز آن دوری خرابی ها فزایدیرکی لحظه از او دوری نباید

تو بازآیی اگر د،ل در گشایدتو می گویی که بازآیم چه باشد
بسی دشوارها آسان نمایدبسی این کار را آسان گرفتند

که تقدیر از کمین عقلت ربایدچرا آسان نماید کار دشوار
که از نزدیک بودن مهر زایدبه هر حالی که باشی پیش او باش

که پاکی ها ز نزدیرکی فزایداگر تو پاک و ناپاکی بمگریز
به دیدن جان او بر جان بسایدچنانک تن بساید بر تن یار
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خطر باشد که عمری دست خایدچو پا واپس کشد یک روز از دوست
کسی مر زهر را چون آزمایدجدایی را چرا می آزمایی

میندیش از خری کو ژاژ خایدگیاهی باش سبز از آب شوقش
که گردون این چنین سر را نسایدسرک بر آستان نه همچو مسمار

683
از آن گر نان پزی مستی فزایدز خاک من اگر گندم برآید

تنورش بیت مستانه سرایدخمیر و نانبا دیوانه گردد
تو را خرپشته ام رقصان نمایداگر بر گور من آیی زیارت

که در بزم خدا غمگین نشایدمیا بی دف به گور من ای برادر
دهان افیون و نقل یار خایدزنخ بربسته و در گور خفته

خراباتی ز جانت درگشایدبدری زان کفن بر سینه بندی
ز هر کاری به لبد کار زایدز هر سو بانگ جنگ و چنگ مستان
همان عشقم اگر مرگم بسایدمرا حق از می عشق آفریدست
بگو از می بجز مستی چه آیدمنم مستی و اصل من می عشق

بپرد روح من یک دم نپایدبه برج روح شمس الدین تبریز

684
ز زلفت شاخ سنبل می توان کردز رویت دسته گل می توان کرد

بر آب چشم من پل می توان کردز قد پرخم من در ره عشق
براق عشق را جل می توان کردز اشک خون همچون اطلس من
پر گردن کشان غل می توان کردز هر حلقه از آن زلفین پربند

ولیرکن جزو را کل می توان کردتو دریایی و من یک قطره ای جان
که از هر پاره بلبل می توان کرددلم صدپاره شد هر پاره نالن

ز قاف و لم ما قل می توان کردتو قاف قندی و من لم لب تلخ
از این شیره بسی مل می توان کردمرا همشیره است اندیشه تو

ولی د،ل را چو دلد،ل می توان کردرهی دورست و جان من پیاده
جهان پربانگ و غلغل می توان کردخمش کن زان که بی گفت زبانی

685
گویای خموش همچنین باشدد،ل با د،ل دوست در حنین باشد

چون گوش حسود در کمین باشدگویم سخن و زبان نجنبانم
با د،ل گویم که د،ل امین باشددانم که زبان و گوش غمازند

از نرکته د،ل که آتشین باشدصد شعله ی آتش است در دیده
چندین گل و سرو و یاسمین باشدخود طرفه تر این که در د،ل آتش

تا آتش و آب همنشین باشدزان آتش باغ سبزتر گردد
کان جا د،ل و عقل دانه چین باشدای روح مقیم مرغزاری تو

کی ما و من فلن دین باشدآن سوی که کفر و دین نمی گنجد

686
این پرده بزن که یار مست آمدای مطرب جان چو دف به دست آمد

ماه از سوی چرخ بت پرست آمدچون چهره نمود آن بت زیبا
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رقصان ز عدم به سوی هست آمدذرات جهان به عشق آن خورشید
از راه ببرد و همنشست آمدغمگین ز چیی مگر تو را غولی

کان بر کف عشق از الست آمدزان غو،ل ببر بگیر سغراقی
از بهر شرکستگان به پست آمداین پرده بزن که مشتری از چرخ

کان دولت و بخت در شرکست آمددر حلقه این شرکستگان گردید
وین دردی درد آبدست آمداین عشرت و عیش چون نماز آمد
بلبل از گفت پای بست آمدخامش کن و در خمش تماشا کن

687
و اندرخور گام و کام من گرددکی باشد کاین قفص چمن گردد
وین خار خلنده یاسمن گردداین زهر کشنده انگبین بخشد

وز غصه حسود ممتحن گرددآن ماه دو هفته در کنار آید
یعقوب قرین پیرهن گرددآن یوسف مصر الصل گوید

وان شمع مقیم این لگن گرددبر ما خورشید سایه اندازد
وین گوش حریف تن تنن گرددآن چنگ نشاط ساز نو یابد
چون نور سهیل در یمن گردددر خرمن ماه سنبله کوبیم

هنگام کباب و بابزن گرددخم های شراب عشق برجوشد
دام شبلی و بوالحسن گرددسیمرغ هوای ما ز قاف آید

هر قطره به موهبت عدن گرددهر ذره مثا،ل آفتاب آید
هر پیل انیس کرگدن گرددهر بره ز گرگ شیر آشامد
هر گوشه شهر ما ختن گرددز انبوهی دلبران و مه رویان

مستغرق عشق باختن گرددهر عاشق بی مراد سرگشته
فارغ ز لفافه و کفن گرددچون قالب مرده جان نو یابد

هوش از بن گوش مرتهن گرددآن عقل فضو،ل در جنون آید
از بوسه یار خوش دهن گرددجان و د،ل صد هزار دیوانه

ساقی هزار انجمن گرددآن روز که جان جمله مخموران
در عشق شهیر مرد و زن گرددوان کس که سبا،ل می زدی بر عشق

ره یابد و همره رسن گردددر چاه فراق هر کی افتاده ست
آن به که سخن در آن وطن گرددباقیش مگو درون د،ل می دار

688
زلف تو به نقش بند جان ماندروی تو به رنگریز کان ماند

بر عارض نازکت نشان ماندگر سایه برگ گل فتد بر تو
مسرکین عاشق چنان جوان ماندروزی گذرد ز هجر تو سالی
کآخر د،ل من بدان دهان مانددلتنگ نیم اگر چه د،ل تنگم

یک تن که به صد هزار جان مانددر چشم من آی تا تو هم بینی

689
وز ماه من آسمان چه می شددوش از بت من جهان چه می شد

وز آتش عشق جان چه می شددر پیش رخش چه رقص می کرد
وز قند لبش دهان چه می شدچشم از نظرش چه مست می گشت

وان ابروی چون کمان چه می شداز تیر مژه چه صید می کرد
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ور نی سوی گلستان چه می شدمی شد که به لله رنگ بخشد
وز نرگسش ارغوان چه می شدآن لحظه به سبزه گل چه می گفت

بر چرخ دوان دوان چه می شدجز از پی نور بخش کردن
آن ماه در این میان چه می شدگر زانک نه لطف بی کران داشت

یا رب که از او مرکان چه می شدبنمود ز لمرکان جمالی
وین عالم بانشان چه می شدبگشاد نقاب بی نشانی

وین عقل چو پاسبان چه می شدشب رفت و بماند روز مطلق
این دیده غیب دان چه می شداز دیده غیب شمس تبریز

690
وز نور تو عاشقان بزادندای عشق که جمله از تو شادند

همرنگ تو پادشه نژادندتو پادشهی و جمله عشاق
دیدند تو را سری نهادندهر کس که سری و دیده ای داشت

وان نور به نور بازدادندخورشید تویی و ذره از توست
زالن همه رستم جهادندچون بوی عنایت تو باشد
گر حمزه و رستمند بادندچون از بر تو مدد نباشد
از پرده غیب رو گشادندای د،ل برجه که ماه رویان

زیرا که نه مست از فسادندمستند و طریق خانه دانند
تا یاد بود همه به یادندتا عشق زید زیند ایشان

691
مرغان دگر خمش نشینندهر چند که بلبلن گزینند

نه از خرمن فقر دانه چینندخود گیر که خرمنی ندارند
هر چند که آن شهان نگیننداز حلقه برون نه ایم ما نیز
از بهر چه کارم آفرینندگر ولوله مرا نخواهند

دو دیگ نهاده بهر اینندشیرین و ترش مراد شاهست
چون مخموران بدان رهینندبایست بود ترش به مطبخ

زین اغذیه غیبیان سمینندهر حالت ما غذای قومیست
روزی دو سه بسته زمینندمرغان ضمیر از آسمانند

هر چند ستارگان دینندزانشان ز فلک گسیل کردند
تا درد فراق حق بینندتا قدر وصا،ل حق بدانند

آن را نهلند و برگزینندبر خاک قراضه گر بریزند
شاهان همه صابر و امینندشمس تبریز کم سخن بود

692
لبد برود هر آنک او زادرفتیم بقیه را بقا باد
طشتی که ز بام درنیفتادپنگان فلک ندید هرگز

شاگرد همان شدست کاستادچندین مدوید کاندر این خاک
بس شیرینست ل چو فرهادای خوب مناز کاندر آن گور

کاستون ویست پاره ای بادآخر چه وفا کند بنایی
ور نیک بدیم یادتان بادگر بد بودیم بد ببردیم
امروز روان شوی چو آحادگر اوحد دهر خویش باشی
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از طاعت و خیر ساز اولدتنها ماندن اگر نخواهی
کانست لباب روح اوتادآن رشته نور غیب باقیست

آن باقی ماند تا به آبادآن جوهر عشق کان خلصه ست
شرکل دگر افرکنند بنیاداین ریگ روان چو بی قرارست

کان طوفانست ختم میعادچون کشتی نوحم اندر این خشک
کز غیب بدید موج مرصادزان خانه نوح کشتیی بود

کز حد بردیم بانگ و فریادخفتیم میانه خموشان

693
با او تو مگو ز داد و بیدادجانی که ز نور مصطفی زاد

آزادی جست سرو آزادهرگز ماهی سباحت آموخت
گلزار به روی او شود شادخاری که ز گلبن طرب رست

از آتش و آب و خاک و از باددورست رواق های شادی
ترکیب موحدان برون بادزین چار بسیط چون چلیپا
زان سو ملرکیست بسته مرصادزان سو فلرکیست نیک روشن

بینا و حرکیم و تیز و استادکمتر بخشش دو چشم بخشد
در عالم آب و گل به ارشادبا دیده جان چو واپس آیی
هر سو نوری به رسم میلدبینی تو و دیگران نبینند

در هر ویران بهشت آباددر هر ابری هزار خورشید
هم خیمه زنی به بام اوتادتختی بنهی به قصر مردان
کو را است ملک مطیع و منقادبویی ببری ز شمس تبریز

694
انصاف که رزق تنگ داردآن کز دهن تو رنگ دارد

با عمر عزیز جنگ داردوان کس که جد،ل ببست با تو
بر خشک چرا درنگ داردماهی که بیافت آب حیوان
گر نیست بدانک زنگ دارددر آینه عرکس قیصر روم

ملک قدست فرنگ دارددر قدس دلت چو خوک دیدی
اندر بر خود چو چنگ داردما را باری نگار خوش قو،ل

پس تن تن و بس ترنگ داردزان زخمه او همیشه این چنگ
از مشرق چرخ ننگ داردهر ذره که پای کوفت با ما

جان تو که عذر لنگ داردهر جان که در این روش بلنگد
آن نیست که او نهنگ داردزیرا کاین بحر بس کریمست

او سرکشی پلنگ داردسگ طبع کسی که با چنین شیر
سودای کلوخ و سنگ داردسنگین جانی که با چنین لعل

کاین جاه مزاج بنگ داردخامش کن و جاه گفت کم جوی

695
از آتش یار ما ندارداین قافله بار ما ندارد

بویی ز بهار ما نداردهر چند درخت های سبزند
دلخسته به خار ما نداردجان تو چو گلشنست لیرکن
کو جوش کنار ما نداردبحریست د،ل تو در حقایق

www.irandll.net/forum310



www.irandll.net

والله که قرار ما نداردهر چند که کوه برقرارست
بویی ز خمار ما نداردجانی که به هر صبوح مستست

هم طاقت کار ما نداردآن مطرب آسمان که زهره ست
هر شیر قفار ما ندارداز شیر خدای پرس ما را

آن را که عیار ما نداردمنمای تو نقد شمس تبریز

696
وز معدن زر خبر نداردبیچاره کسی که زر ندارد

طوطیست ولی شرکر نداردبیچاره دلی که ماند بی تو
افسوس که آن دگر ندارددارد هنر و هزار دولت

ما بدهیمش اگر نداردمی گوید دست جام بخشش
گر آب بر آن جگر نداردبر وی ریزییم آب حیوان
زان برگ که شاخ تر نداردبی برگان را دهیم برگی

گویند دعا اثر نداردآن ها که ز ما خبر ندارند
آن را که به ما نظر نداردنزدیک آمد که دیده بخشیم

جز دست خدای برنداردخاموش که مشرکلت جان را

697
جان بی تو سر جهان نداردد،ل بی لطف تو جان ندارد

بی خوان تو آب و نان نداردعقل ار چه شگرف کدخداییست
هرگز سر آسمان نداردخورشید چو دید خاک کویت

زین پس سر بوستان نداردگلنار چو دید گلشن جان
گر سود کند زیان ندارددر دولت تو سیه گلیمی

این دارد و آن و آن نداردبی ماه تو شب سیه گلیمست
بی ماه چراغدان ندارددارد ز ستاره ها هزاران
بی گوش تو جان زبان نداردبی گفت تو گوش نیست جان را
می نالد و ترجمان نداردوان جان غریب در تظلم

و اشرکی که غمش نهان نداردلیرکن رخ زرد او گواهست
آن دم که دم خران نداردغماز شوم بود دم سرد
کان را مه مهر جان ندارداصل دم سرد مهر جانست
صد گونه غمش گران نداردچون د،ل سبرکش کند بهارت

جز پیران را جوان نداردآن عشق جوان چو نوبهارت
کان اصل نشان نشان نداردتا چند نشان دهی خمش کن
آن شمس که او کران نداردبگذار نشان چو شمس تبریز

698
گر خورشیدست آن نداردآن کس که ز تو نشان ندارد

آن بام که نردبان نداردما بر در و بام عشق حیران
پس د،ل به چه د،ل فغان نداردد،ل چون چنگست و عشق زخمه
بشنو که تو را زیان نداردامروز فغان عاشقان را

اما چه کند زیان نداردهر ذره پر از فغان و ناله ست
جز رقص دگر بیان نداردرقص است زبان ذره زیرا
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وان سو که تویی گمان نداردهر سو نگران تست د،ل ها
عشق من و تو کران ندارداین عالم را کرانه ای هست

بوسه دهد و دهان نداردمانند خیا،ل تو ندیدم
تیر اندازد کمان نداردماننده غمزه ات ندیدم
طفل د،ل من میان ندارددادی کمری که بر میان بند

بی لطف تو جان روان نداردگفتی که به سوی ما روان شو

699
غوره به سلف همی فشاردبیچاره کسی که می ندارد

وین ابر کرم بر او نباردبیچاره زمین که شوره باشد
وام شب دوش می گزاردباری د،ل من صبوح مستست

پامزد ویم که سر برآردگفتم به صبوح خفتگان را
او بر کف مست کی نگاردامروز گریخت شرم از من

یک لحظه مرا نمی گذاردساقیست گرفته گوشم امروز
بر قبطی عقل می گماردجام چو عصاش اژدها شد

چون جام شریف می سپاردخاموش و ببین که خم مستان

700
آیینه اش از صفا چه داردآن خواجه خوش لقا چه دارد

رختش بطلب که تا چه داردهان تا نروی تو در جوالش
کز بوی می بقا چه دارداندر سخنش کشان و بو گیر

کز نرگس و لله ها چه دارددر گلشن ذوق او فرورو
از گوهر انبیا چه داردهر چند کز انبیا بلفید
از صفوت مصطفی چه داردگر چه صلوات می فرستند

کو خود چه کس است یا چه داردیا سایه خود بر او مینداز
مندیش که آن سه تا چه دارددر ساقی خویش چنگ درزن

زین پس بنگر خدا چه داردعمری پی زید و عمرو بردی
کاین اصل جدا جدا چه دارداز سرمجموع اصل مگذر
بندیش که کهربا چه دارداین کاه سخن دگر مپیما

701
بازار مرا بها چه داردآن خواجه خوش لقا چه دارد

رختش بطلب که تا چه دارداو عشوه دهد از او تو مشنو
در نقد دگر دغا چه داردنقدش برکش ببین که چندست

تا برکشی کز صفا چه داردگر دست و ترازوی نداری
کز بوی می بقا چه دارداندر سخنش کشان و بو گیر

کز حالت مرتضا چه داردشاد آن که بجست جان خود را
وز لذت انبیا چه دارددر خویش ز اولیا چه بیند

کان چرخ که شد دوتا چه داردگفتم به قلندری که بنگر
کو خود چه کس است یا چه داردگفتا که فراغتیست ما را

سبحان الله خدا چه داردمستم ز خدا و سخت مستم
هر سینه جدا جدا چه دارداز رحمت شمس دین تبریز
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702
پیروزی از اتفاق خیزدپرکندگی از نفاق خیزد

چون ناز دو شد طلق خیزدتو ناز کنی و یار تو ناز
صد وصلت و صد عناق خیزدور زان که نیاز پیش آری
در د،ل سفر عراق خیزداز ناز شود ولیتی تنگ

خون جوش کند خناق خیزدتو خون ترکبر ار نریزی
زیرا طرب از رواق خیزدرو دردی ناز را بپال

زیرا طلب از مذاق خیزدیار آن طلبد که ذوق یابد
چون برشرکنی طراق خیزدیارست نه چوب مشرکن او را
دانیم که از فراق خیزداین بانگ طراق چوب ما را

703
از کشتن نیک و بد نترسدآن کس که ز جان خود نترسد

از حاسد و از حسد نترسدوان کس که بدید حسن یوسف
از لشرکر بی عدد نترسدآن کس که هوای شاه دارد

از جفته و از لگد نترسدآخر حیوان ز ذوق صحبت
از عاقبت ابد نترسدآن کس که سعادت از،ل دید

تا او ز جز احد نترسدچون کوه احد دلی بباید
هر جای که برپرد نترسدمرغی که ز دام نفس خود رست

کشته احد از لحد نترسدهر جای که هست گنج گنجست
گر غرقه شود عمد نترسدهر جانوری کز اصل آبست

بر دوزخ برزند نترسدهر تن که سرشته بهشتست
زین عالم بی مدد نترسدوان را که مدد از اندرونست
گر جاهل از خرد نترسداز ابلهیست نی شجاعت
کز عشق تو پا کشد نترسدخود سر نبدست آن خسی را

د،ل های شهان خلد نترسداین مایه لعنتست کابله
پرده من و تو درد نترسدهم پرده خویش می درد کو

زهر دنیا خورد نترسدپازهر چو نیستش چرا او
در شاهد بنگرد نترسددر حضرت آن چنان رقیبی
کان جا دلت از رصد نترسدزنهار به سر برو بدان ره

از کیسه درم برد نترسدصراف کمین درست و آن دزد
آن جا مردی ز صد نترسدآن جا گرگان همه شبانند
چون وام ز خود ستد نترسدآن جا من و تو و او نباشد
هرگز ذقنت ز خد نترسدهرگز د،ل تو ز تو نرنجد
وز سرو لطیف قد نترسدگلشن ز بهار و باغ سوسن

زان پس ز قبو،ل و رد نترسدچون گل بشرکفت و روی خود دید
این بحر گهر دهد نترسدبس کن هر چند تا قیامت

704
سالوس و حفاظ عار باشدآن جا که چو تو نگار باشد

چون رحمت بی کنار باشدسالوس و حیل کنار گیرد
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ای دوست دغا سه بار باشدبوسی به دغا ربودم از تو
امروز یرکی هزار باشدامروز وفا کن آن سوم را
هم بر لب جویبار باشدمن جوی و تو آب و بوسه آب

اشرکوفه و سبزه زار باشداز بوسه آب بر لب جوی
در دیده خیره خار باشداز سبزه چه کم شود که سبزه

گر بر فرعون مار باشدموسی ز عصا چرا گریزد
بر مومن خوشگوار باشدبر فرعونان که نیل خون گشت

گر بر نمرود نار باشدهرگز نرمد خلیل ز آتش
گر بر پسرانش بار باشدیعقوب کجا رمد ز یوسف
بر شوره اگر غبار باشدآن باد بهار جان باغست
اشرکوفه بر او سوار باشدزان باغ درخت برگ یابد

عشقا سزدت که عار باشداحمد چو تو راست پس ز بوجهل
کار دنیا قمار باشداین را بر دست و آن بدین مات

بگریخته شرمسار باشدآن کس که ز بخت خود گریزد
تا شیر تو را شرکار باشدهین دام منه به صید خرگوش

خود بو برد آن که یار باشدای د،ل ز عبیر عشق کم گوی

705
آن عهد و وفای تو کجا شدای کز تو همه جفا وفا شد

بی روی تو سورها عزا شدبا روی تو سور شد عزاها
باز از تو خرابه ها سرا شدشد بی قدمت سرا خرابه

وز هجر تو هست ها فنا شداز دعوت تو فنا شود هست
از من راضی به جان چرا شدای کشته مرا به جرم آنک
کو را کف دست باسخا شدآن تخم عطای تست در جان

ور نی ز چه روی جان گدا شداعنات مهیجست جان را
پس جان ز چه عاشق دعا شدگر عاشق داد نیست جودت
کز عرکس تو ابرها سقا شدزد پرتو ساقییت بر ابر

تسرکین زمین و مترکا شدزد عرکس صبوری تو بر کوه
معنی تو صورت سما شدزد عرکس بلندی تو بر چرخ

شد یوسف خوب و دلربا شداز حسن تو خاک هم خبر یافت
بی گفت تو فهم بانوا شداز گفت بدار چنگ کز وی

706
جانم به زیارت لب آمدروزم به عیادت شب آمد

از یارب من به یارب آمداز بس که شنید یاربم چرخ
زان می که خلف مذهب آمدیار آمد و جام باده بر کف

این بار قدح لبالب آمدهر بار ز جرعه مست بودم
پس وی چه عجب که معجب آمدعالم به خمار اوست معجب

خورشید کمینه کوکب آمدبر هر فلرکی که ماه او تافت
کز عشق چو نعل مرکب آمدگویی مه نو سواره دیدش

کو روح و جهان چو قالب آمداین بس نبود شرف جهان را
د،ل را که چه سان مقرب آمدشاد آن د،ل روشنی که بیند
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زیبا و خوش و مودب آمداز پرتو د،ل جهان پرگل
هر فصل چه سان مرتب آمدهر میوه به وقت خویش سر کرد

گویای خمش مهذب آمدبس کن که به پیش ناطق کل
با نامحرم معذب آمدبس کن که عروس جان ز جلوه

این کلبشرکر مجرب آمدمن بس نرکنم که بی دلن را
اندر ره دین مذبذب آمدمن بس نرکنم به کوری آنک
چون جذب فرغت فانصب آمدخامش که به گفت حاجتی نیست

کز بنده به بنده اقرب آمدخود گفتن بنده جذب حقست

707
وان عیسی روزگار آمدآن یوسف خوش عذار آمد

بر موکب نوبهار آمدوان سنجق صد هزار نصرت
برخیز که روز کار آمدای کار تو مرده زنده کردن
سرمست به مرغزار آمدشیری که به صید شیر گیرد
کان نقد خوش عیار آمددی رفت و پریر نقد بستان

می گوید شهریار آمداین شهر امروز چون بهشتست
می کن طربی که یار آمدمی زن دهلی که روز عیدست
کاین مه بر او غبار آمدماهی از غیب سر برون کرد
عالم همه بی قرار آمداز خوبی آن قرار جان ها
کز چرخ نهم نثار آمدهین دامن عشق برگشایید
بر جای دو پر چهار آمدای مرغ غریب پربریده

کان گمشده در کنار آمدهان ای د،ل بسته سینه بگشا
کان سرده نامدار آمدای پای بیا و پای می کوب
وز پار مگو که پار آمداز پیر مگو که او جوان شد
خود شاه به اعتذار آمدگفتی با شه چه عذر گویم

دستش همه دستیار آمدگفتی که کجا رهم ز دستش
خونی دیدی عقار آمدناری دیدی و نور آمد

بگریخته شرمسار آمدآن کس که ز بخت خود گریزد
لطفیست که بی شمار آمدخامش کن و لطف هاش مشمر

708
وان جان هزار دلبر آمدبرخیز که ساقی اندرآمد
بادام و نبات و شرکر آمدآمد می ناب وز پی نقل

صد جان جهان مصور آمدآن جان و جهان رسید و از وی
کان طره ز حسن بر سر آمدمشک آمد پیش طره او

بگشای که بنده عنبر آمدزد حلقه مشک فام و می گفت
کز لعل و عقیق برتر آمداز تابش لعل او چه گویم

با برگ و لطیف و اخضر آمدزان سنبل ابروش حیاتم
در مجلس خام دیگر آمددرده می خام و بین که ما را

اسپاه فرج مظفر آمدآن رایت سرخ کز نهیبش
آن کار بدو میسر آمدهر کار که بسته گشت و مشرکل

زیرا که سخن چو لنگر آمدمی ده که سر سخن ندارم

www.irandll.net/forum315



www.irandll.net

709
بر خاک در تو بازآمدجان از سفر دراز آمد
از گنج عدم به گاز آمددر نقد وجود هر چه زر بود

درهای فلک فرازآمدبی مهر تو هر که آسمان رفت
هرک از تو نه سرفراز آمدبی آبی خویش جمله دیدند

سوزید و نه کارساز آمدجان رفت که بی تو کار سازد
کو بی تو همه مجاز آمداندر سفرش بشد حقیقت
رحم آر که پرنیاز آمداز گرد ره آمدست امروز
تا بیند کان طراز آمدسر را ز دریچه ای برون کن

کان قبله هر نماز آمدتا نعره عاشقان برآید
طبل تو شنید و بازآمداز پیش تو رفت باز جانم

کز خط خوشش جواز آمدای اهل رباط وارهیدیت
رقصی که کنون به ساز آمدآن چنگ طرب که بی نوا بود
کان بند هزار ناز آمداز سلسله نیاز رستید
کان شاه براق تاز آمدترک خر کالبد بگویید

عالم بگرفت و راز آمدنور رخ شمس حق تبریز

710
وان فتنه حور می خرامدآن شعله نور می خرامد
کان ماه ز دور می خرامدشب جامه سپید کرد زیرا

ساقی به سحور می خرامدمستان شبانه را بشارت
کان کان بلور می خرامدجان را به مثا،ل عود سوزیم

با صد شر و شور می خرامدآن فتنه نگر که بار دیگر
در خون صبور می خرامدآن دشمن صبرهای عاشق

کو جانب مور می خرامدجانم به فدای آن سلیمان
کان شاه غیور می خرامدجز چهره عاشقان مبینید

چون نفخه صور می خرامددر قالب خلق شمس تبریز

711
آن دلبر و یار ما نیامدامروز نگار ما نیامد

امشب به کنار ما نیامدآن گل که میان باغ جانست
چون مشک تتار ما نیامدصحرا گیریم همچو آهو

کان رونق کار ما نیامدای رونق مطربان همین گو
کآرام و قرار ما نیامدآرام مده تو نای و دف را

درمان خمار ما نیامدآن ساقی جان نگشت پیدا
چون فصل بهار ما نیامدشمس تبریز شرح فرما

712
داند که خوشی خوشی کشاندخوش باش که هر که راز داند

شاکر هر دم شرکر ستاندشیرین چو شرکر تو باش شاکر
تا بر سر شاکران فشاندشرکر از شرکرست آستین پر
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در ذات تو تلخیی نماندتلخش چو بنوشی و بخندی
گویم ترشم دلت بماندگویی که چگونه ام خوشم من

در گوشم گو که کس نداندگوید که نهان مرکن ولیرکن
گوش تو به گوش ها رسانددر گوش تو حلقه وفا نیست

713
بفزای که یارکان رسیدندساقی زان می که می چریدند

زان خنب که اولیا چشیدندمهمان بفزود می بیفزا
در خلق پدید و ناپدیدندزان می که ز بوش جمله ابدا،ل

کان روی نرکوت را بدیدندای ساقی خوب شرکرلله
در عشق تو رخت ها کشیدندای آتش رخت سوز عشاق

کز عشق چه پرده ها دریدندای پرده فروکشیده بنگر

714
سرمایه و اصل دلبری بوداو،ل نظر ار چه سرسری بود
آخر نه به روی آن پری بودگر عشق وبا،ل و کافری بود

وان آب حیات زندگانیآن جام شراب ارغوانی
آخر نه به روی آن پری بودوان دیده بخت جاودانی
در سایه آن دو زلف درهمجمعیت جان های خرم

آخر نه به روی آن پری بوددر مجلس و بزم شاه اعظم
زان سوی جهان هزار فرسنگاز رنگ تو گشته ایم بی رنگ

آخر نه به روی آن پری بودآن دم که بماند جان ما دنگ
در سایه چتر پادشاهیدر عشق پدید شد سپاهی

آخر نه به روی آن پری بودافتاده دلم میان راهی
چون سایه به رو و سر دویدنهمچون مه نو ز غم خمیدن
آخر نه به روی آن پری بوداز عالم د،ل ندا شنیدن

بشرکست بتان آزری راآن مه که بسوخت مشتری را
آخر نه به روی آن پری بودگر د،ل بگزید کافری را
پر گشت ز قا،ل و قا،ل ای جانگر هجده هزار عالم ای جان

آخر نه به روی آن پری بودوان شعله نور حالم ای جان
ور زان مه و آفتاب شادیمگر داد طریق عشق دادیم

آخر نه به روی آن پری بودور دیده نو در او گشادیم
وان می که ز بوش بود مستیمآن دم که ز ننگ خویش رستیم
آخر نه به روی آن پری بودوان ساغرها که درشرکستیم

خوشتر ز بهار و چار فصلشباغی که حیات گشت وصلش
آخر نه به روی آن پری بودشمس تبریز اصل اصلش

715
سرمایه و اصل دلبری بوداو،ل نظر ار چه سرسری بود
آخر نه به روی آن پری بودگر عشق وبا،ل و کافری بود

زان سوی خرد هزار فرسنگزان رنگ تو گشته ایم بی رنگ
آخر نه به روی آن پری بودگر روم گزید جان اگر زنگ
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وز نور مشارقش سپاهیرو کرده به چتر پادشاهی
آخر نه به روی آن پری بودگر یاوه شد او ز شاهراهی

چون سایه به رو و سر دویدنهمچون مه بی پری پریدن
آخر نه به روی آن پری بودچون سرو ز بادها خمیدن

جان داد بتان آزری رازان مه که نواخت مشتری را
آخر نه به روی آن پری بودگر سهو فتاد سامری را
پر گشت ز قا،ل و قالم ای جانگر هجده هزار عالم ای جان

آخر نه به روی آن پری بودگر حالم وگر محالم ای جان
کاندر پی آفتاب رادیمچون ماه نزارگشته شادیم

آخر نه به روی آن پری بودور هم به خسوف درفتادیم
صد توبه و عهد را شرکستیمناموس شرکسته ایم و مستیم
آخر نه به روی آن پری بودور دست و ترنج را بخستیم

زان چشمه آب زندگانیزان جام شراب ارغوانی
آخر نه به روی آن پری بودگر داد فضولیی نشانی

نی فصل ربیع و اصل اصلشفصلی بجز این چهار فصلش
آخر نه به روی آن پری بودگر لف زدیم ما ز وصلش

رازش باید ز راه جان گفتخاموش که گفتنی نتان گفت
آخر نه به روی آن پری بودور مست شد این د،ل و نشان گفت

716
ای مایه هر مراد و هر سوددیر آمده ای سفر مرکن زود

از بینی ها برآمده دودای ز آتش عزم رفتن تو
در آتش توست عید هر عودهر عود تلف شود ز آتش

دستت گیرم به فضل خود زوداومید تو هر دمی بگوید
سودم نرکند که بودنی بوداما تو مگو که جهد و کوشش

من بسته نیم چو تار در پودمعزو،ل مرکن تو قدرتم را
وز فضل توانمت بیفزودهر لحظه برکاهمت چو خواهم

در سجده دوست کوست مسجودبربند دهان ز گفت و سر نه

717
با او تو چنین کنی نشایدآن کس که به بندگیت آید

چون تو گهری فلک نزایدای روی تو خوب و خوی تو خوش
سر د،ل تو لطیف بایدروی تو و خوی تو لطیفست

امروز چرا جفا نمایدآن شخص که مردنیست فردا
آن بر دگری چه آزمایدچیزی که به خود نمی پسندد

تا خشم خدا تو را نخایداز خشم مخای هیچ کس را
تا بر سر تو فرونیایدبرخیز ز قصد خون خلقان

کان وسوسه در دلت نیایدآن گاه قضا ز تو بگردد
کابلیس تو را چنین بگایدای گفته که مردم این چه مردیست

718
آخر سر عاشقان بخاریدآخر گهر وفا ببارید

www.irandll.net/forum318



www.irandll.net

تخم ستم و جفا مرکاریدما خاک شما شدیم در خاک
این ظلم دگر روا مداریدبر مظلومان راه هجران

بر پرده زیر و بم بزاریدای زهره ییان به بام این مه
همچون من خسته دلفرکاریدیا نیز شما ز درد دوری

ما را به کسی نمی شماریدمحروم نماند کس از این در
بر ذرگرکی چه می گماریدآن درد که کوه از او چو ذرست

آن آهو را کنون شرکاریدای قوم که شیرگیر بودیت
بی خمر وصا،ل در خماریدزان نرگس مست شیرگیرش

بس بی د،ل و زعفران عذاریدزان دلبر گلعذار اکنون
بر صبر و وفا قدم فشاریدبا این همه گنج نیست بی رنج

گر در ره عشق مرد کاریدمردانه و مردرنگ باشید
بی صرفه و ترس جان سپاریدچون عاشق را هزار جانست

کاندر پی جان کامرکاریدجان کم ناید ز جان مترسید
گرد از دغل و حیل برآریدعشقست حریف حیله آموز
در عشق رهین صد قماریددر عشق حل،ل گشت حیله

با جمله گلرخان چو خاریدحقست اگر ز عشق آن سرو
بر فرعونان نفس ماریدحقست اگر ز عشق موسی

کاندر کف عشق ذوالفقاریدجان را سپر بلش سازید
چون کوه حلیم و باوقاریددر صبر و ثبات کوه قافید
ماننده موج بی قراریدچون بحر نهان به مظهر آید

چون ابر به وقت نوبهاریدهنگام نثار و درفشانی
در پیش مهیت اگر غباریددر تیر شهیت اگر شهیدیت
چون شاخ بلند میوه داریدپاینده و تازه همچو سروید
چون سیب درخت سنگساریدز آسیب درخت او چو سیبید

با گوهر خویش یار غاریدگر سنگ دلن زنندتان سنگ
گر همچو سجاف بر کناریدچون دامن در پیش دوانید
پیوسته چو چرخ در دواریدچون همسفرید با مه خویش

با اشتر عشق هم مهاریدهم عشق شما و هم شما عشق
آخر نه در این حصین حصاریدگر نقب زنست نفس و دزدست

گر مقبل وگر حل،ل خواریداز عشق خورید باده و نقل
دیگر چه خیا،ل می نگاریددیدیت که تان همی نگارد
چه در پی جبر و اختیاریداوتان به خود اختیار کردست
گر عاشق و اهل اعتباریدمحرکوم یک اختیار باشید

در نطق و سرکوت سازواریدخاموش کنم اگر چه با من

719
شب می گذرد روا مداریدای اهل صبوح در چه کارید

از جام صبوح سر برآریدماننده آفتاب رخشان
باری شب زلف او شماریدای شب شمران اگر شمارست
گر پنجه شیر را شرکاریدزخمی که زدست وانمایید

وین خلوت را به ما سپاریددر خواب شوید ای ملولن
چون منتظران آن نگاریدمی آید آن نگار امشب
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داند که شما در انتظاریدزان روی که شمس دین تبریز

720
وقت سفرست خر بگیریداز بهر چه در غم و زحیرید
تا همچو روان صفا پذیریدخیزید روان شوید یاران
آخر نه کم از کمان و تیریدپران باشید در پی صید

گر محتشمید وگر فقیریداندر حرکت نهانست روزی
که شب سوی غیب در مسیریددر او،ل روز تازه ز آنید

721
شخصی باشد که سر نداردهر سینه که سیمبر ندارد

مرغی باشد که پر نداردوان کس که ز دام عشق دورست
کز باخبران خبر ندارداو را چه خبر بود ز عالم
کز عشق سر سپر ندارداو صید شود به تیر غمزه
خود پنداری جگر نداردآن را که دلیر نیست در راه
جز او که فرکند برندارددر راه فرکنده است دری
بس بی گهرست و فر نداردآن کس که نگشت گرد آن در
زیرا شب ما سحر نداردوقت سحرست هین بخسبید

722
از ما بگریخت تا کجا شدما مست شدیم و د،ل جدا شد

در حا،ل دلم گریزپا شدچون دید که بند عقل بگسست
او جانب خلوت خدا شداو جای دگر نرفته باشد
او مرغ هواست و در هوا شددر خانه مجو که او هواییست
پرید به سوی پادشا شداو باز سپید پادشاهست

723
بشتاب که سخت بی گه آمدساقی برخیز کان مه آمد
کان ترک ختا به خرگه آمدترکانه بتاز وقت تنگست

اقبا،ل نگر که ناگه آمددر وهم نبود این سعادت

چون ساغر می به قهقه آمدعاشق چو پیاله پر ز خون بود
تعجیل نرکرد ابله آمدبا چون تو مه آنک وقت دریافت

کاهست به خرمن که آمداز خرمن عشق هر کی بگریخت
بگریخت ز خود به درگه آمدبی گه شد و هر کی اوست مقبل
آن را که ز هجر با ره آمداندر تبریزهای و هوییست

724
زیرا که در او پری ما بودگرمابه دهر جان فزا بود

هر گوشه مقا،ل و ماجرا بودمر پریان را ز حیرت او
آن جا هش و عقل از کجا بودعقلست چراغ ماجراها

آن جا چه مجا،ل عقل ها بوددر صرصر عشق عقل پشه ست
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از سدره سفر چو ماورا بوداز احمد پا کشید جبریل
کان سو همه عشق بد ول بودگفتا که بسوزم ار بیایم

در فسحت وصل آن هبا بودتعظیم و مواصلت دو ضدند
زیرا که جنون هزار تا بودآن جا لیلی شدست مجنون
پیراهن حسن ها قبا بودآن جا حسنی نقاب بگشود
نی زهره و چنگ و نی نوا بودیوسف در عشق بد زلیخا
کان جا جز روح دوست ل بودوان نافخ صور مانده بی روح

زیرا هنگام آشنا بوددر بحر گریخت این مقالت

725
یا قصه خویش بازگویدکس با چو تو یار راز گوید
لیرکن عاشق دراز گویدعاقل کردست با تو کوتاه

سودای تو در نماز گویداز عشق تو در سجود افتد
آنچ این دلم از نیاز گویداز ناز همه دروغ گویی

بشنو سخنی کایاز گویدمن همچو ایازم و تو محمود
گفتی تو که او مجاز گویدپیش تو کسی حدیث من گفت

گفتی به طریق گاز گویدچون زر سخنان من شنیدی

726
شب تا برود شما بیاییدشب رفت حریفرکان کجایید
وز خنده او شرکر بخاییداز لعل لبش شراب نوشید

زین باده نشانه وانماییدچون روز شود به هوشیاران
عیسی زایید اگر بزاییددر جیب شما چو دردمیدند

همچون مه چهارده برآییدبی هشت بهشت و هفت دوزخ
این خلوت خاص را نشاییدیک موی ز هفت و هشت گر هست

زنهار که سرمه ای بساییدمویی در چشم نیست اندک
در عشق چو چشم پیشواییدچون چشم ز موی پاک گردد
انصاف که بی شما شماییددر عشق خدیو شمس تبریز

727
در خانه مهی نهان کی دارداز دلبر ما نشان کی دارد
بیرون ز جهان جهان کی داردبی دیده جما،ل او کی بیند
بنمای که آن کمان کی داردآن تیر که جان شرکار آنست
صوفی تو نگر که آن کی دارددر هر طرفی یرکی نگاریست

هم جان داند که جان کی دارداین صورت خلق جمله نقش اند
آن دست گهرفشان کی دارداین جمله گدا و خوشه چین اند

آخر خبری ز کان کی داردقلب شدند جمله عالم
آخر بنگر زمان کی داردشادست زمان به شمس تبریز

728
 غرق دریاییم و ما را موجدشمن خویشیم و یار آنک ما را می کشد

دریا می کشد
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 کان ملک ما را بهزان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم
شهد و قند و حلوا می کشد

 کان قصاب عاشقان بسخویش فربه می نماییم از پی قربان عید
خوب و زیبا می کشد

 مهلتی دادش که او را بعدآن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او
فردا می کشد

 درمدزد از وی گلو گر میهمچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه
کشد تا می کشد
 عاشقان عشق را هم عشقنیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان

و سودا می کشد
 خفیه صد جان می دهد دلدارکشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون

و پیدا می کشد
 کو تو را بر آسمان بر می کشد یااز زمین کالبد برزن سری وانگه ببین

می کشد
 باز جان را می رهاند جغدروح ریحی می ستاند راح روحی می دهد

غم را می کشد
 کو مسیح خویشتن را برآن گمان ترسا برد مومن ندارد آن گمان

چلیپا می کشد
 غیر عاشق وانما کههر یرکی عاشق چو منصورند خود را می کشند
خویش عمدا می کشد

 عاشق حق خویشتن را بیصد تقاضا می کند هر روز مردم را اجل
تقاضا می کشد

 گر چه منرکر خویش را ازبس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان
خشم و صفرا می کشد

 شمع های اختران را بیشمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب
محابا می کشد

729
 اینک آن رویی که ماه واینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند

زهره را حیران کند
 هر یرکی گو را به وحدتاینک آن چوگان سلطانی که در میدان روح
سالک میدان کند
 هر که در کشتیش ناید غرقهاینک آن نوحی که لوح معرفت کشتی اوست

طوفان کند
 هر که از وی لقمه یابدهر که از وی خرقه پوشد برکشد خرقه فلک
حرکمتش لقمان کند

 بر من این دم را کند دی برنیست ترتیب زمستان و بهارت با شهی
تو تابستان کند

 بر یرکی کس خار و بر دیگرخار و گل پیشش یرکی آمد که او از نوک خار
کسی بستان کند

 هر که در آتش شود از بهرهر که در آبی گریزد ز امر او آتش شود
او ریحان کند
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 گر همه شبهه ست او آنمن بر این برهان بگویم زانک آن برهان من
شبهه را برهان کند
 آدمی را دیو سازد دیو راچه نگری در دیو مردم این نگر کو دم به دم

انسان کند
 زنده را بخشد بقا و مرده رااینک آن خضری که میرآب حیوان گشته بود

حیوان کند
 علت آن فلسفی را از کرمگر چه نامش فلسفی خود علت اولی نهد
درمان کند

 کو از این دم بشرکند چون بشرکند تاوانگوهر آیینه کلست با او دم مزن
کند

 گر تو با او دم زنی او روی خوددم مزن با آینه تا با تو او همدم بود
پنهان کند

 سر مرکش از وی کهکفر و ایمان تو و غیر تو در فرمان اوست
چشمش غارت ایمان کند

 ور بر او دانش فروشدهر که نادان ساخت خود را پیش او دانا شود
غیرتش نادان کند

 صورت عین الیقین را علمدام نان آمد تو را این دانش تقلید و ظن
القرآن کند

 داروی دیده نجوید جمله ذکرپس ز نومیدی بود کان کور بر درها رود
نان کند

 تا جهان را آب بخشد جسماین سخن آبیست از دریای بی پایان عشق
ها را جان کند

 هر که او ماهی بود کیهر که چون ماهی نباشد جوید او پایان آب
فرکرت پایان کند

 شمس تبریزی تو راگر به فقر و صدق پیش آیی به راه عاشقان
همصحبت مردان کند

730
 کره تند فلک را هر سحرگهاینک آن مرغان که ایشان بیضه ها زرین کنند

زین کنند
 چون بخسپند آفتاب و ماه راچون بتازند آسمان هفتمین میدان شود

بالین کنند
 گلبنانی که فلک را خوب وماهیانی کاندرون جان هر یک یونسیست

خوب آیین کنند
 حاکمند و نی دعا دانند و نه نفریندوزخ آشامان جنت بخش روز رستخیز
کنند

 وز حلوت بحرها را چوناز لطافت کوه ها را در هوا رقصان کنند
شرکر شیرین کنند

 سنگ ها را کان لعل و کفرهاجسم ها را جان کنند و جان جاویدان کنند
را دین کنند

 گر عیان خواهی به پیش چشم تواز همه پیداترند و از همه پنهان ترند
تعیین کنند
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 زانک ایشان کورگر عیان خواهی ز خاک پای ایشان سرمه ساز
مادرزاد را ره بین کنند
 تا همه خار تو راگر تو خاری همچو خار اندر طلب سرتیز باش

همچون گل و نسرین کنند
 تا که ارواح و ملیک ز آسمانگر مجا،ل گفت بودی گفتنی ها گفتمی

تحسین کنند

731
 از شراب لیزالی جان ماپیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود

مخمور بود
 پیش از آن کاین دار و گیر وما به بغداد جهان جان اناالحق می زدیم

نرکته منصور بود
 در خرابات حقایقپیش از آن کاین نفس کل در آب و گل معمار شد

عیش ما معمور بود
 از شراب جان جهان تاجان ما همچون جهان بد جام جان چون آفتاب
گردن اندر نور بود

 تا بداند هر یرکی کو از چهساقیا این معجبان آب و گل را مست کن
دولت دور بود
 تا براندازد نقاب از هر چه آنجان فدای ساقیی کز راه جان در می رسد
مستور بود
 خمرهای بی خمار و شهد بیما دهان ها باز مانده پیش آن ساقی کز او
زنبور بود

 آنچ در هفتم زمین چون گنجیا دهان ما بگیر ای ساقی ور نی فاش شد
ها گنجور بود
 آن زمان کی شمس دین بیشهر تبریز ار خبر داری بگو آن عهد را

شمس دین مشهور بود

732
 در هم افتادیم زیرا زوردی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود

گیراگیر بود
 در چنان آتش چه جای عقل یا تدبیرعقل باتدبیر آمد در میان جوش ما

بود
 وز کمان عشق پران صددر شرکار بی دلن صد دیده جان دام بود

هزاران تیر بود
 بر شمار خاک شیران پیش اوآهوی می تاخت آن جا بر مثا،ل اژدها

نخجیر بود
 چشم او چون طشت خون ودیدم آن جا پیرمردی طرفه ای روحانیی

موی او چون شیر بود
 چرخ ها از هم جدا شد گوییادیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت

تزویر بود
 چونک ساغرهای مستان نیککاسه خورشید و مه از عربده درهم شرکست

باتوفیر بود
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 بیخودم من می ندانم فتنهروح قدسی را بپرسیدم از آن احوا،ل گفت
آن پیر بود

 بی د،ل و دستم خداوندا اگرشمس تبریزی تو دانی حالت مستان خویش
تقصیر بود

733
 مو به موی ما بدان سر جعفر طیارذره ذره آفتاب عشق دردی خوار باد

باد
 هر که این بر خورد از تو از توذره ها بر آفتابت هر زمان بر می زنند

برخوردار باد
 تار ما را پود باد و پود ما راهر کجا یک تار مویت بر هوس سر می نهد

تار باد
 چند غم بردار بودستم که غم بر داردر بیابان غم از دوری دارالملک وصل

بود
 خواجه گلزار باد و از حسدخار مسرکینی که هر دم طعنه گل می کشد

گل زار باد
 این چمن بی مار باد وگل پرستان چمن را دشمن مخفیست مار
دشمنش بیمار باد
 همنشین غمخوار باد و بعد ازچونک غمخواری نباشد سخت دشوارست غم
این غم خوار باد

734
 خاصه این رهزن که ما رامطربا این پرده زن کز رهزنان فریاد و داد

این چنین بر باد داد
 زانک از شاگرد آید شیوهمطربا این ره زدن زان رهزنان آموختی

های اوستاد

 زانک هستی خایفست و هیچمطربا رو بر عدم زن زانک هستی ره زنست
خایف نیست شاد

 کاندر این هستی نیامدمی زن ای هستی ره هستان که جان انگاشتست
وز عدم هرگز نزاد

 در وجود این جمله بند و در عدمما بیابان عدم گیریم هم در بادیه
چندین گشاد

 ذوق دریا کی شناسد هر کهاین عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دام
در دام اوفتاد

 دانک روزی می دوید ازهر که اندر دام شد از چار طبع او چارمیخ
ابلهی سوی مراد

 آتش اندر هست زن و اندر تنآتش صبر تو سوزد آتش هستیت را
هستی نژاد

 ضبحه و العادیاتش نیست جزقدحه و الموریاتش نیست ال سوز صبر
جان های راد
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 ور نه این شطرنج عالمبرد و ماندی هست آخر تا کی ماند کی برد
چیست با جنگ و جهاد

 چیست فرزین گشته ام گر کژ رومگه ره شه را بگیرد بیدق کژرو به ظلم
باشد سداد

 تا شدم فرزین و فرزین بندهااممن پیاده رفته ام در راستی تا منتها
دست داد

 خط و تین ماست این جملهرخ بدو گوید که منز،ل هات ما را منزلیست
مناز،ل تا معاد

 ره روی باشد چوتن به صد منز،ل رود د،ل می رود یک تک به حج
جسم و ره روی همچون فواد

 گر نباشد سایه من بود جملهشاه گوید مر شما را از منست این یاد و بود
گشت باد
 خانه ها ویرانه ها گردد چواسب را قیمت نماند پیل چون پشه شود

شهر قوم عاد
 تا بدیدم کاین هزاراناندر این شطرنج برد و ماند یک سان شد مرا

لعب یک کس می نهاد
 زان نظر ماتیم ای شهدر نجاتش مات هست و هست در ماتش نجات
آن نظر بر مات باد

735
 پرده شب می درید او از جنون تادوش آمد پیل ما را باز هندستان به یاد
بامداد

 ای که تا روز قیامت عمر مادوش ساغرهای ساقی جمله مالما،ل بود
چون دوش باد

 جزو و کل و خار و گلباده ها در جوش از او و عقل ها بی هوش از او
از روی خوبش باد شاد

 بر کف ما باده بود و در سربانگ نوشانوش مستان تا فلک بررفته بود
ما بود باد

 در سجود افتاده آن جا صددر فلک افتاده ز ایشان صد هزاران غلغله
هزاران کیقباد

 شب ز اخوان صفا ناگه چنینروز پیروزی و دولت در شب ما درج بود
روزی بزاد

 آن نشان را از تفاخر بر سرموج زد دریا نشانی یافت زین شب آسمان
و رو می نهاد
 نور لهوتی ز رحمت بسته هاهر چه ناسوتی ز ظلمت راه ها را بسته بود
را می گشاد

 چون بماند برقرار آن کسکی بماند زان هوا اشرکا،ل حسی برقرار
که یابد این مراد
 نیستان را هست کرد وعمر را از سر بگیرید ای مسلمانان که یار

عاشقان را داد داد
 زان که هر جا کوست ساقییار ما افتادگان را زین سپس معذور داشت

کس نماند بر سداد
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 طمطراق اجتهاد و بارنامهجوش دریای عنایت ای مسلمانان شرکست
اعتقاد

 هم عزیز مصر باید مشتریشآن عنایت شه صلح الدین بود کو یوسفیست
اندر مزاد

736
 ور ز سرمستیگر یرکی شاخی شرکستم من ز گلزاری چه شد

کشیدم زلف دلداری چه شد
 ور ز طراری ربودم رختگر بزد ناداشت زخمی از سر مستی چه باک

طراری چه شد
 ور یرکی دانه برون آمد زور یرکی زنبیل کم شد از همه بغداد چیست
انباری چه شد

 گر یرکی دم خوش نشیند یارای فلک تا چند از این دستان و مرکاری تو
با یاری چه شد

 چند گویی چند گویی گفته ام آریگوییم از سر او ناگفتنی ها گفته ای
چه شد

 تو نه معشوقی نه عاشق مرگر میان عاشق و معشوق کاری رفت رفت
تو را باری چه شد

 ور ز عیسی عافیتاز لب لعلش چه کم شد گر لبش لطفی نمود
یابید بیماری چه شد

 بی خطی گر پیشم آید ماهگر براتست امشب و هر کس براتی یافتند
رخساری چه شد

 برشرکستم عاشقان را کار وشمس تبریزی اگر من از جنون عشق تو
بازاری چه شد

737
 گریه های جمله عالم درنام آن کس بر که مرده از جمالش زنده شد
وصالش خنده شد
 حسن های جمله عالم حسنیاد آن کس کن که چون خوبی او رویی نمود
او را بنده شد

 هر کی خورد از آب جویش تا ابدجمله آب زندگانی زیر تختش می رود
پاینده شد

 لجرم بر چرخ گردون تا ابدیک شبی خورشید پایه تخت او را بوسه داد
تابنده شد

 خاک طامع بهر این در زیر پازندگی عاشقانش جمله در افرکندگیست
افرکنده شد

 تا مشام شیر صید مرج هاآهوان را بوی مشک از طره اش بر ناف زد
غرنده شد

 همچو خورشید و قمربا،ل و پر وهم عاشق ز آتش د،ل چون بسوخت
بی با،ل و پر پرنده شد

 برگذشت از نه فلک برای خنک جانی که لطف شمس تبریزی بیافت
لمرکان باشنده شد
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738
 پرده عشاق را از د،ل بهمطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند

رونق می زند
 ایستاده بر فراز عرشرخت بربندید ای یاران که سلطان دو کون
سنجق می زند

 یحیی و داوود و یوسف خوشاولیا و انبیا حیران شده در حضرتش
معلق می زند
 جبرئیل اندر فسونش سحرعیسی و موسی که باشد چاوشان درگهش
مطلق می زند

 تیغ را بر حلق اسماعیل وجان ابراهیم مجنون گشت اندر شوق او
اسحق می زند

 در هوای عشق او صدیق صدق میاحمدش گوید که واشوقا لقا اخواننا
زند

 خسرو و شیرین به عشرتلیلی و مجنون به فاقه آه حسرت می خورند
جام راوق می زند
 تیر زهرآلود را بر جان احمقشمس تبریز ایستاده مست در دستش کمان

می زند
 او چو حیدر گردن هشام ورستم و حمزه فرکنده تیغ و اسپر پیش او

اربق می زند
 شمس تبریزی که ماهکیست آن کس کو چنین مردی کند اندر جهان
بدر را شق می زند
 روح او مقبو،ل حضرت شدهر که نام شمس تبریزی شنید و سجده کرد
اناالحق می زند

 گر چه منرکر در هوایای حسام الدین تو بنویس مدح آن سلطان عشق
عشق او دق می زند

 از حسد همچون سگان از دور بقمنرکرست و روسیه ملعون و مردود ابد
بق می زند

739
 هین که آمد دود غم تا خلققند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند

را غمگین کند
 سنگ ها را لعل سازد میوهای تو رنگ عافیت زیرا که ماه از خاصیت

را رنگین کند
 تا بر سیمین تو احوا،ل ماپرده بردار ای قمر پنهان مرکن تنگ شرکر
زرین کند
 زانک دریا آن کند زیرا کهعشق تو حیران کند دیدار تو خندان کند

گوهر این کند
 گردن جان را بزن گر چرخ رااز میان د،ل صبوحی کآفتابت تیغ زد

تمرکین کند
 زان سوی هفتاد پرده دیده راچشم تو در چشم ها ریزد شرابی کز صفا
ره بین کند
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 لطف هایی را که با ما شهگر شبی خلوت کنی گویم من اندر گوش تو
صلح الدین کند

740
 بوی خود را واهلد در حا،ل ومشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند
زلفش بو کند

 خوی را خود واکند درکافر و مومن گر از خوی خوشش واقف شوند
حین و خو با او کند

 پردها را بردرد وین کار را یک سوآفتابی ناگهان از روی او تابان شود
کند

 تا بیان سر حق لیزالی اوچنگ تن ها را به دست روح ها زان داد حق
کند

 تا ز هر یک بانگ دیگرتارهای خشم و عشق و حقد و حاجت می زند
در حوادث رو کند

 بر کنار خود نهاد و ساز آن راشاد با چنگ تنی کز دست جان حق بستدش
هو کند
 وای آن چنگی که با آن چنگ حقاوستاد چنگ ها آن چنگ باشد در جهان

پهلو کند
 کو به ناگه وصف آنباز هم در چنگ حق تاریست بس پنهان و خوش

دو نرگس جادو کند
 چشم آهو تا شرکارنرگسان مست شمس الدین تبریزی که هست

شیر آن آهو کند

741
 خون بدان شد د،ل که طالبپنج در چه فایده چون هجر را شش تو کند

خون د،ل را بو کند
کس نداند حالت من ناله من او کندچنگ را در عشق او از بهر آن آموختم

 آنک در شش سو نگنجد کارای به هر سویی دویده کار تو یک سو نشد
او یک سو کند

 نقش آهو را بگیرد دردمد آهوشیر آهو می دراند شیر ما بس نادرست
کند

 یک دمت سازد قزلبک یکباطنت را لله سازد ظاهرت را ارغوان
دمت صارو کند

 آن بجو کز نور جان دو پیه را دو جوموج آن دریا مجو کو را مدد از جو بود
کند

 خوش شرکرخویی کهخوش قمررویی کز این غم می گذارد چون هل،ل
با آن شرکرستان خو کند

 خاک را عنبر کند او سنگ را لولوآهنی کو موم شد بهر قبو،ل مهر عشق
کند

 گر تقاضای شراب و یخنی ود،ل کباب و خون دیده پیشرکش پیشش برم
طرغو کند
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 فاخته محجوب باشد لجرملرکلک آن حق شناسد ملک را لرکلک کند
کوکو کند

 خرم آن کاندر غم آنآب و روغن کم کن و خامش چو روغن می گداز
روی تن چون مو کند

742
 چونک رد خلق کردش عشقعشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند
رو با او کند

 زانک جان روسپی باشد کهکآنک شاید خلق را آن کس نشاید عشق را
او صد شو کند

 شاه عشقش بعد از آن باچون نشاید دیگران را تا همه ردش کنند
خویش همزانو کند

 باطن و ظاهر همه با عشقزانک خلقش چون براند خو ز خلقان واکند
خوش خو خو کند

 د،ل به مهر هر کسی دزدیدهجان قبو،ل خلق یابد خاطرش آن جا کشد
رو هر سو کند
 وانگهی عاشق در این دمچون ببیند عشق گوید زلف من سایه فرکند

مشک و عنبر بو کند
 تا که عاشق ازمشک و عنبر را کنم من خصم آن مغز و دماغ

ضرورت ترک این هر دو کند
 نوطلب باشد که همچونگر چه هم بر یاد ما بو کرد عاشق مشک را
طفلرکان کوکو کند

 بر لب جو کی دوادوچونک از طفلی برون شد چشم دانش برگشاد
بر نشان جو کند

 تا تو را شیرین ز شهدعاشق نوکار باشی تلخ گیر و تلخ نوش
خسروی دارو کند

 از ورای هر دو عالم کان تو را بیتا بود کز شمس تبریزی بیابی مستیی
تو کند

743
 چون رسیدش چشم بد کزآن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بود
چشم ها مستور بود

 شادی آن صبح ها کزشادی شب های ما کز مشک و عنبر پرده داشت
یار پرکافور بود

 تا به پشت گاو و ماهیاز فراز عرش و کرسی بانگ تحسین می رسید
از رخش پرنور بود

 ذره ذره همچو مجنونهر طرف از حسن از بدلیلیی کاسد شده
عاشق مشهور بود

 جان در آویزان ز زلفشد،ل به پیش روی او چون بایزید اندر مزید
شیوه منصور بود

 کوری آن کس که او ازشمع عشق افروز را یک بار دیگر اندرآر
عشرت ما دور بود
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 تا ز مستی من ندانستم که رشکساقیی با رطل آمد مر مرا از کار برد
حور بود

 کاین به دفترهاینقش شمس الدین تبریزیست جان جان عشق
عشق اندر از،ل مسطور بود

744
 ساقیت بیگانه بود و آن شهرو ترش کردی مگر دی باده ات گیرا نبود
زیبا نبود

 بر کدامین یوسف از چشمیا به قاصد رو ترش کردی ز بیم چشم بد
بدان غوغا نبود
 چشم بد با حفظ حق جزچشم بد خستش ولیرکن عاقبت محمود بود

باطل و سودا نبود
 آن مه نادر که او درهین مترس از چشم بد وان ماه را پنهان مرکن

خانه جوزا نبود
 جز شراب و جز کباب ودر د،ل مردان شیرین جمله تلخی های عشق
شرکر و حلوا نبود
 اندر آن دریای بی پایان بجزاین شراب و نقل و حلوا هم خیا،ل احولست

دریا نبود
 جز به فرمان حق اینیک زمان گرمی به کاری یک زمان سردی در آن
گرما و این سرما نبود

 تو کی دیدی زینهین خمش کن در خموشی نعره می زن روح وار
خموشان کو به جان گویا نبود

745
 آمدم تا عذر خواهم ساعتی از کارآمدم تا رو نهم بر خاک پای یار خود

خود
 آمدم کآتش بیارم درزنم در خارآمدم کز سر بگیرم خدمت گلزار او

خود
 نیک خود را بد شمارم از پیآمدم تا صاف گردم از غبار هر چه رفت

دلدار خود
 چشمه های سلسبیل از مهر آنآمدم با چشم گریان تا ببیند چشم من

عیار خود
 مردم و خالی شدم ز اقرار وخیز ای عشق مجرد مهر را از سر بگیر

از انرکار خود
 بی تو نتوان رستزانک بی صاف تو نتوان صاف گشتن در وجود

هرگز از غم و تیمار خود
 گفت خون آلود دارم در د،لمن خمش کردم به ظاهر لیک دانی کز درون
خون خوار خود

 تا ببینی بر رخ من صد هزاردرنگر در حا،ل خاموشی به رویم نیک نیک
آثار خود

 گویم ار مستم کنی از نرگساین غز،ل کوتاه کردم باقی این در د،ل است
خمار خود

www.irandll.net/forum331



www.irandll.net

 چون چنینای خموش از گفت خویش و ای جدا از جفت خویش
حیران شدی از عقل زیرکسار خود

 می رسد اندیشه ها با لشرکرای خمش چونی از این اندیشه های آتشین
جرار خود
 کس نگوید راز د،ل را با در ووقت تنهایی خمش باشند و با مردم بگفت
دیوار خود

 هیچ کس را می نبینی محرمتو مگر مردم نمی یابی که خامش کرده ای
گفتار خود

با سگان طبع کآلودند از مردار خودتو مگر از عالم پاکی نیامیزی به طبع

746
 همچو ماه هفت وبرنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید

هشت و آفتاب روز عید
 هر یرکی از نور روی او مزیداختران در خدمت او صد هزار اندر هزار

اندر مزید
 سوی برج آتشین عاشقانچون در آن دور مبارک برج ها را می گذشت

خود رسید
 مر مرا در هیچ صفی آندر دلش یاد من آمد هر طرف کرد التفات

زمان آن جا ندید
 هم نظر می کرد هر سو همموج دریاهای رحمت از دلش در جوش شد

عنان را می کشید
 آن خراب عاشقگفت نزدیرکان خود را کان فلن غایت چراست

حاضرمثا،ل ناپدید
 آنک هر صبحی که آمد نالهآنک دیده هر شبش در سوختن مانند شمع
های او شنید

 تا فسون می خواند عشق و بر د،لآنک آتش های عالم ز آتش او کاغ کرد
او می دمید

 همچو مهتاب از ثری سویآن یرکی خاکی که چون مهتاب بر وی تافتیم
ثریا می دوید

 گشت او صد بار زنده کشتهآنک چون جرجیس اندر امتحان عشق ما
شد صد ره شهید

 ناف او بر عشق شمسآنک حامل شد عدم از آفرینش بخت نیک
الدین تبریزی برید

747
 سوی عشرت ها روید و میلای طربناکان ز مطرب التماس می کنید

بانگ نی کنید
 اسب غم را در قدم هایشهسوار اسب شادی ها شوید ای مقبلن

طرب ها پی کنید
 عقل و هوش و عاقبت بینیزان می صافی ز خم وحدتش ای باخودان

همه لشی ء کنید
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 ترک سرد و خشک و ادبارینوبهاری هست با صد رنگ گلزار و چمن
ماه دی کنید
 ایها العشاق مرتدید اگر هیکشتگان خواهید دیدن سربریده جوق جوق

هی کنید
 این چه عقلست اینسوی چینست آن بت چینی که طالب گشته اید

که هر دم قصد راه ری کنید
 ترک ترکرار حروف ابجد و حطیدر خرابات بقا اندر سماع گوش جان
کنید

 فرش عقل و عاقلی از بهراز شراب صرف باقی کاسه سر پر کنید
لله طی کنید
 خویشتن را محو دیدار جما،لاز صفات باخودی بیرون شوید ای عاشقان

حی کنید
 جان فدا دارید و تن قربان زبا شه تبریز شمس الدین خداوند شهان

بهر وی کنید

748
 چشم تو مخمور باد و جان ما خمارفخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد
باد

 وی ز جوشاجوش عشقتای ز نوشانوش بزمت هوش ها بی هوش باد
عقل بی دستار باد

 یوسف مصری همیشهچون زنان مصر جان را دست و د،ل مجروح باد
شورش بازار باد
 مست تو از دست تو پیوستهساقیا از دست تو بس دست ها از دست شد

برخوردار باد
 باد ما را و آب ما را عشق پذرفتارمغز ما پرباد باد و مشک ما پرآب باد

باد
 جان دولت یار ما و بخت و دولتشاه خوبان میر ما و عشق گیراگیر ما
یار باد

 این وجود ما همیشهسرکشیم و سرخوشیم و یک دگر را می کشیم
جاذب اسرار باد

749
 ای مسلمانان ز دست مست دلبرمست آمد دلبرم تا د،ل برد از بامداد

داد داد
 گفتم این د،ل تا چهدی د،ل من می جهید و هر دو چشمم می پرید

بیند وین دو چشمم بامداد
 عشق تو در صورت مه پیشم آمدبامدادان اندر این اندیشه بودم ناگهان

شاد شاد
 آتش او تا چه آرد برمن که باشم باد و خاک و آب و آتش مست اوست

من و بر خاک و باد
 این جهان زین چار زادعشق از او آبستن ست و این چهار از عشق او

و این چهار از عشق زاد
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750
 ساده د،ل مردی که د،ل برشاد شد جانم که چشمت وعده احسان نهاد
وعده مستان نهاد

 جان بداد و این سخن را درچون حدیث بی دلن بشنید جان خوشدلم
میان جان نهاد
 کو کلید خانه از همسایگانبرج برج و خانه خانه جویم آن خورشید را
پنهان نهاد

 هندوی زلفش شرکستهمشک گفتم زلف او را زین سخن بشرکست زلف
رو به ترکستان نهاد

 خاک پای خویشتن را او لقبمن نیم سلطان ولیرکن خاک پای او شدم
سلطان نهاد

 بس شدم زیر و زبر کو گربه درهمچو گربه عطسه شیری بدم از ابتدا
انبان نهاد
 بردر انبان شیر در انبان درونگفت ار تو زاده شیری نه ای گربه برآ

نتوان نهاد
 چون تویی را هر که گربه دیدمن چو انبان بردریدم گفت آن انبان مرا

او بهتان نهاد
 لجرم تاب نوآیین برشمس تبریزیست تابان از ورای هفت چرخ

چهارارکان نهاد

751
 گر بخواهم ور نخواهم او مراهر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد
اندرکشد

 همچو مرغ کشته آنهمچو پره و قفل من چون جفت گردم با کسی
دم پرم از من برکشد

 حاش لله کان رقم برکفر و دین عاشقانش هم رقوم عشق اوست
طایفه دیگر کشد

 گوی میدان خود کی باشد تاچون گشاید باگشادم چون ببندد بسته ام
ز چوگان سر کشد

 همچو احمد گاهم از آتش سویهمچو ابراهیم گاهم جانب آتش برد
کوثر کشد
 خوشترم آنست کان سلطانگویی آتش خوشتر آید مر تو را یا کوثرش

مرا خوشتر کشد
 زین سبب ها ساخت تاآب و آتش خوشتر آمد رنج و راحت داد اوست

بر دیده ها چادر کشد
 مومنی را ناگهان در حلقهدوست را دشمن نماید آب را آتش کند

کافر کشد
 سرکشان را موکشانسرخوشان و سرکشان را عشق او بند و گشاست

آن عشق در چنبر کشد
 آن حذر او داد کز بهر بچهبر حذر باید بدن گر چه حذر هم داد اوست

مادر کشد
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752
 هم دلم قلب و هم د،ل سرکههم دلم ره می نماید هم دلم ره می زند

شه می زند
 هم د،ل من راه عیاران ابلههم دلم افغان کنان گوید که راه من زدند
می زند

 هم د،ل من همچو دزدان نیمهم د،ل من همچو شحنه طالب دزدان شده
شب ره می زند
 گه چو مرغ سربریده اللهگه چو حرکم حق د،ل من قصد سرها می کند

الله می زند

753
 هم دو چشم شوخ مستتهم لبان می فروشت باده را ارزان کند

رطل را گردان کند
 زهر را تریاق سازد کفر را ایمانهم جهان را نور بخشد آفتاب روی تو
کند

 هر که را از جان برآرد عرقههر که را در چشم آرد چشم او روشن شود
جانان کند

 چرخ را برهم دراند عرش را لرزانچونک بر کرسی برآید پادشاه روح او
کند

 لطف او برگیرد و همرکاسهآنک از حاجت نظر دارد به کاسه هر کسی
سلطان کند

754
 روی ها را از جما،ل خوب او چونمی خرامد آفتاب خوبرویان ره کنید

مه کنید
 عاشقان رفته را از روی اومردگان کهنه را رویش دو صد جان می دهد

آگه کنید
 هر زمانی می خورید و هراز کف آن هر دو ساقی چشم او و لعل او

زمانی خه کنید
 قصد آن صحرا کنید و نیتجانب صحرای رویش طرفه چاهی گفته اند

آن چه کنید
 گوش اسبان را به سوینک نشان روشنی در خیمه ها تابان شدست
خیمه و خرگه کنید

 عاشقان لغر تن خود را چو برگآستان خرگهش شد کهربای عاشقان
که کنید

 وز برای چشم بد را ناله ودر خمار چشم مستش چشم ها روشن کنید
آوه کنید

 رخ بدو آرید و خود راشاه جان ها شمس تبریزیست و این دم آن اوست
جمله مات شه کنید

755
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 زانک شاهنشاه ما هم شاه وشاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود
هم درویش بود
 جان ما بی خویش شد زیراشاه ما از پرده برجان چو خود را جلوه کرد

که شه بی خویش بود
 جان ما با شاه ما نزدیک وشاه ما از جان ما هم دور و هم نزدیک بود
دوراندیش بود

 گلشن بی خار بود و نوش اوصاف او بی درد بود و راحتش بی درد بود
بی نیش بود

 آب و آتش صلح کرد ویک صفت از لطف شه آن جا که پرده برگرفت
گرگ دایه میش بود

 گشت قربان رهش آنجان مطلق شد ز نورش صورتی کو جان نداشت
کس که او بدکیش بود

 هست شد عالم از اونیست می گفتیم اندر هست گفت آری بیا
موقوف یک آریش بود

756
 گر زمستان بد بود اندر بهاران صدعلتی باشد که آن اندر بهاران بد شود

شود
 علت ناصور تو گر زانک گرگ و ددبر بهار جان فزا زنهار تو جرمی منه

شود
 هر درخت تلخ و شیرین آنچهر درخت و باغ را داده بهاران بخششی

می ارزد شود
 هر نباتی این نیرزد آنک چونای برادر از رهی این یک سخن را گوش دار
سر زد شود

 کز خمیرش صورت حسن و جما،لاز هزاران آب شهوت ناگهان آبی بود
و خد شود

 تا یرکی را خود از آنوانگه آن حسن و جمالن خرج گردد صد هزار
ها دولتی باشد شود

 لیک بر درگاه شمس الدین نباید ردنیرکبختان در جهان بسیار آیند و روند
شود

 در دو عالم عاقبت اوهر که او یک سجده کردش گر چه کردش از نفاق
خاصه ایزد شود

 زانک یاد آن جفاها در ره تو سداز جفاها یاد ماور ای حریف باوفا
شود

757
 کاین حسودی کموصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود
نخواهد گشت از چرخ کبود

 چون پی مست از خمارگر چه خود نیرکو نیاید وصف می از هوشیار
غمزه مستش چه سود

 چونک دستار و دلت رامست آن می گر نه ای می دو پی دستار و د،ل
غمزه های او ربود
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 زانک شاید نیستگر دو صد هستیت باشد در وجودش نیست شو
گشتن از برای آن وجود

 گرد خانه جستم این د،ل رانیم شب برخاستم د،ل را ندیدم پیش او
که او را خود چه بود

 در یرکی کنجی به ناله کی خدا اندرچون بجستم خانه خانه یافتم بیچاره را
سجود

 دیدمش کاندر پی زاری زبانگوش بنهادم که تا خود التماس وصل کیست
را برگشود

 این نهانم آتش است و آشرکارم آهکای نهان و آشرکارا آشرکارا پیش تو
و دود

 صد هزاران جوی ها در جویاز برای آنک خوبان را نجویی در شرکست
خوبی درفزود

 در درون ظلمت شبمی شمرد از شه نشان ها لیک نامش می نگفت
اندر آن گفت و شنود

 می نگویم گر چه نامش هستآنگهان زیر زبان می گفت یارم نام او
خوش بوتر ز عود

 کو در این شب گوش میزانک در وهم من آید دزدگوشی از بشر
دارد حدیثم ای ودود

 کو به عزت نشنود آن نام اوسخت می آید مرا نام خوشش پیش کسی
را از جحود

 اندر این عاجز شدست او بیور به عزت بشنود غیرت بسوزد مر مرا
طریق و بی ورود

 غم مخور از هیچ کس در ذکربانگ کردش هاتفی تو نام آن کس یاد کن
نامش ای عنود

زود نام او بگو تا در گشاید زود زودزانک نامش هست مفتاح مراد جان تو
 تا سحرگه روز شد خورشیدد،ل نمی یارست نامش گفتن و در بسته ماند

ناگه رو نمود
 گشت بی هوش و فتاد این د،لبا هزاران لبه هاتف همین تبریز گفت

شرکستن تار و پود
 نام آن مخدوم شمسچون شدم بی هوش آنگه نقش شد بر روی او

الدین در آن دریای جود

758
 چه نرکوبخت درختی که بر و بار تود،ل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد
دارد

 چو بر آن چرخ معانی مهشچه کند چرخ فلک را چه کند عالم شک را
انوار تو دارد

 اگر او مهر تو دارد اگر اقرار توبه خدا دیو ملمت برهد روز قیامت
دارد

 نبرد سر نبرد جان اگر انرکاربه خدا حور و فرشته به دو صد نور سرشته
تو دارد
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 نه چنان ساختمت من کهتو کیی آنک ز خاکی تو و من سازی و گویی
کس اسرار تو دارد

 د،ل منصور حلجی که سر دار توز بلهای معظم نخورد غم نخورد غم
دارد

 تو مپندار که آن مه غمچو ملک کوفت دمامه بنه ای عقل عمامه
دستار تو دارد

 تو مپندار که روزی همه بازاربمر ای خواجه زمانی مگشا هیچ دکانی
تو دارد

 نه کلید در روزی د،ل طرار توتو از آن روز که زادی هدف نعمت و دادی
دارد
 همه وسواس و عقیله د،ل بیمار توبن هر بیخ و گیاهی خورد از رزق الهی
دارد

 که ز هر برگ و نباتشطمع روزی جان کن سوی فردوس کشان کن
شرکر انبار تو دارد

 نه هر آن دست که خارد گلنه کدوی سر هر کس می راوق تو دارد
بی خار تو دارد

 که سر و سینه پاکان می از آثار توچو کدو پاک بشوید ز کدو باده بروید
دارد

 که د،ل و جان سخن ها نظرخمش ای بلبل جان ها که غبارست زبان ها
یار تو دارد

 که مه و شمس و عطارد غم دیداربنما شمس حقایق تو ز تبریز مشارق
تو دارد

759
 رخ فرسوده زردم غمد،ل من رای تو دارد سر سودای تو دارد

صفرای تو دارد
 گهر دیده نثار کف دریای توسر من مست جمالت د،ل من دام خیالت

دارد
 که خیا،ل شرکرینت فر وز تو هر هدیه که بردم به خیا،ل تو سپردم
سیمای تو دارد

 همه خوبی و ملحت ز عطاهای توغلطم گر چه خیالت به خیالت نماند
دارد

 که گمان برد که او هم رخگل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت
رعنای تو دارد

 که خطا کرد و گمان برد کهسر خود پیش فرکنده چو گنه کار تو عرعر
بالی تو دارد
 همه چون ماه گدازان کهجگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان
تمنای تو دارد

 اگر از شعله بسوزد نه که حلواید،ل من تابه حلوا ز بر آتش سودا
تو دارد

 خنک آن بی خبری کوهله چون دوست به دستی همه جا جای نشستی
خبر از جای تو دارد
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که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارداگرم در نگشایی ز ره بام درآیم
 چه کنم آهوی جانم سربه دو صد بام برآیم به دو صد دام درآیم

صحرای تو دارد
 که جهان ذره به ذرهخمش ای عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون

غم غوغای تو دارد
 چو خیالش به تو آیدسوی تبریز شو ای د،ل بر شمس الحق مفضل
که تقاضای تو دارد

760
 گرو عشق و جنونخنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد

شد گهر بحر صفا شد
 به کرم بحر گهر شدمه و خورشید نظر شد که از او خاک چو زر شد

به روش باد صبا شد
 نظر عشق گزیدش همهچو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش
حاجات روا شد

 به نظرهای الهی بهبه سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد
یرکی لحظه کجا شد

 وگر آن نیست به هر شب بهد،ل تو کرد چرایی به برون ز آخر قالب
چراگاه چرا شد
 خنک آن دم که جنایاتخنک آنگه که کند حق گنهت طاعت مطلق
عنایات خدا شد
 ز درون قوت نورش مدد نورسفر مشرکل و دورش بشد و ماند حضورش

سما شد

761
 چه بسی نعره مستان که ز گلزارچو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد

برآمد

 همه را بخت فزون شد همه را کارز رخ ماه خصالش ز لطیفی وصالش
برآمد

 دو هزاران گل خندانز دو صد روضه رضوان ز دو صد چشمه حیوان
ز د،ل خار برآمد
 به کف شحنه وصلش به سرغم چون دزد که در د،ل همه شب دارد منز،ل

دار برآمد
مثل دولت تابان د،ل بیدار برآمدز پس ظلم رسیده همه امید بریده

 همه را بعد کسادی چهتن و جان از پس پیری ز وصالش چه جوان شد
خریدار برآمد

 که چه خورشید عجایب که زچو صلح د،ل و دین را همه دیدیت بگویید
اسرار برآمد

762
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 اگر آن مرده ما را ز بت من خبربدرد مرده کفن را به سر گور برآید
آید

 که اگر کوه ببیند بجهد پیشترچه کند مرده و زنده چو از او یابد چیزی
آید
 که ز تلخی تو جان را همه طعمز ملمت نگریزم که ملمت ز تو آید

شرکر آید
 که تو بر جوی روانی چوبخور آن را که رسیدت مهل از بهر ذخیره

بخوردی دگر آید
 همگی نور نظر شو همه ذوق ازبنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش
نظر آید

 بگه آید وی و بی گه نه همه درمبر امید که عمرم بشد و یار نیامد
سحر آید
 مثل کحل عزیزی شه ما درتو مراقب شو و آگه گه و بی گاه که ناگه
بصر آید

 چو به دریا نگرد ازچو در این چشم درآید شود این چشم چو دریا
همه آبش گهر آید

 همه گویا همه جویا همگی جانورنه چنان گوهر مرده که نداند گهر خود
آید

 که خدا داند و بیندتو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی
هنری کز بشر آید
 که نماند لب و دندان چو زتو سخن گفتن بی لب هله خو کن چو ترازو

دنیا گذر آید

763
 ز جفا رست و ز غصهخنک آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شد

همه شادی و وفا شد
 گرو عشق و جنونز طرب چون طربون شد خرد از باده زبون شد

شد گهر بحر صفا شد
 به کرم بحر گهر شدمه و خورشید نظر شد که از او خاک چو زر شد

به روش باد صبا شد
 نظر عشق گزیدش همهچو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش
حاجات روا شد

 به نظرهای الهی بهبه سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد
یرکی لحظه کجا شد

 بشری بود ملک شدچو زمین بود فلک شد همگی حسن و نمک شد
مگسی بود هما شد

764
 مرکن اسرار نهانی که ویمشو ای د،ل تو دگرگون که د،ل یار بداند

اسرار بداند
 که همه شیوه می را د،لهمه را از تو چو خاشاک بر آن آب براند
خمار بداند
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همه گل های نهانی ز د،ل خار بداندکف او خار نشاند کف او گل شرکفاند
 تو برو چاکر او شو که به یک بارتو به هر روز به تدریج یرکی چیز بدانی
بداند

 تن صوفی به گواهی د،لچو اسیری به گه حرکم به اقرار و گواهی
اقرار بداند

765
 گرت امروز براند نه که فرداتهله نومید نباشی که تو را یار براند

بخواند
 ز پس صبر تو را او به سردر اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا

صدر نشاند
 ره پنهان بنماید که کس آن راهو اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها

نداند
 نهلد کشته خود را کشد آننه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد
گاه کشاند
 تو ببینی دم یزدان به کجا هاتچو دم میش نماند ز دم خود کندش پر
رساند
 نرکشد هیچ کسی را و ز کشتنبه مثل گفتم این را و اگر نه کرم او

برهاند
 بدهد هر دو جهان را و دلیهمگی ملک سلیمان به یرکی مور ببخشد
را نرماند
 به کی ماند به کی ماند بهد،ل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش

کی ماند به کی ماند
 بچشاند بچشاندهله خاموش که بی گفت از این می همگان را

بچشاند بچشاند

766
 در مرگ برخورنده ابداخضری که عمر ز آبت برکشد دراز گردد
فرازگردد

 دو هزار در ز رحمت ز بهشت بازچو نظر کنی به بال سوی آسمان اعل
گردد
 همه جرم های ایشان چله و نمازچو فتاد سایه تو سوی مفسدان مجرم
گردد

 دو هزار بولهب هم خوش وچو رکاب مصطفایی سوی عفو روی آرد
پرنیاز گردد

 رخ چون زرم زر آردچو دو دست همچو بحرت به کرم گهرفشان شد
که به گرد گاز گردد

 چه عجب که نیم حبه ز کفت رکازکف تست کیمیایی لب بحر کبریایی
گردد

 چو صلی وصل آید گه ترکدو هزار جان و دیده ز فزع عنان کشیده
تاز گردد
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 غم و درد سینه سوزان ز توهمه زهر دین و دنیا ز تو شهد و نوش آمد
دلنواز گردد

 که به گرد شیر آهو به صد احترازهمه دامن تو گیرد د،ل و این قدر نداند
گردد

 ز کجا رسد گشایش چو دریدر وصل چون ببستی و به لمرکان نشستی
فراز گردد

 به فنا چو ساز گیری همهخمش و سخن رها کن جز اله را تو ل کن
کارساز گردد

767
 بنگر به سوی دردی که ز کس دواصنما جفا رها کن کرم این روا ندارد

ندارد
 به درون بحر جز تو دلم آشناز فلک فتاد طشتم به محیط غرقه گشتم
ندارد
 ز غمت کنون د،ل من خبر ازز صبا همی رسیدم خبری که می پزیدم

صبا ندارد
 به زر او ربوده شد که چو توبه رخان چون زر من به بر چو سیم خامت
دلربا ندارد

 تو بگو به هر کی آید که سر شماهله ساقیا سبرکتر ز درون ببند آن در
ندارد

 به حق وفای یاری که دلشهمه عمر این چنین دم نبدست شاد و خرم
وفا ندارد

 چه غمست عاشقان را کهبه از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی
جهان بقا ندارد

 چه ز جامه کن گریزد چوبرویم مست امشب به وثاق آن شرکرلب
کسی قبا ندارد

 اگر آن جما،ل و منظر فربه چه روز وصل دلبر همه خاک می شود زر
کیمیا ندارد

 اگر آن غبار کویش سر توتیابه چه چشم های کودن شود از نگار روشن
ندارد

 چه کند کسی که در کف بجزهله من خموش کردم برسان دعا و خدمت
از دعا ندارد

768
 که در او خزان نباشد که در او گلیچمنی که جمله گل ها به پناه او گریزد

نریزد
 که کسی به سایه او چوشجری خوش و خرامان به میانه بیابان

بخفت مست خیزد
 که زحل نیارد آن جا که بهفلرکی چو آسمان ها که بدوست قصد جان ها

زهره برستیزد
 بویست اشارت د،ل چو دو دیدهگهری لطیف کانی به مرکان لمرکانی

اشک بیزد
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769
 نگرد شتر به اشتر که بیا کهچه توقفست زین پس همه کاروان روان شد

ساربان شد
 پی روز همچو سایه به طریقز چپ و ز راست بنگر به قطارهای بی مر
آسمان شد
 د،ل تو چرا نداند به خوشی بهنه ز لمرکان رسیدی همه چیز از آن کشیدی
لمرکان شد
 سوی خانه باید اکنون دژم وهمه روز لعب کردی غم خانه خود نخوردی

کشان کشان شد
 کرمش روا ندارد به کریمتو بخند خنده اولی که روان شوی به مولی

بدگمان شد

770
 چو فروشدم به دریا چو تو گوهرمهمه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد

نیامد
 چو شراب سرکش تو به لبسر خنب ها گشادم ز هزار خم چشیدم

و سرم نیامد
 که سمن بری لطیفی چو توچه عجب که در د،ل من گل و یاسمن بخندد
در برم نیامد
 چه مراد ماند زان پس کهز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم
میسرم نیامد

 به جهان نماند شاهی که چودو سه روز شاهیت را چو شدم غلم و چاکر
چاکرم نیامد

 چه شرکسته پا نشستی که مسافرمخردم گفت برپر ز مسافران گردون
نیامد

 به فغان شدم چو بلبل که کبوترمچو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر د،ل
نیامد

 چه همای ماند و عنقا که برابرمچو پی کبوتر د،ل به هوا شدم چو بازان
نیامد
 که ز هر دو تا نرستم د،ل دیگرمبرو ای تن پریشان تو وان د،ل پشیمان
نیامد

771
 دلتان به چرخ پرد چوهله عاشقان برکوشید که چو جسم و جان نماند

بدن گران نماند
 هله تا دو چشم حسرتد،ل و جان به آب حرکمت ز غبارها بشویید

سوی خاکدان نماند
 جز عشق هر چه بینینه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست

همه جاودان نماند
 سوی آسمان دیگر که بهعدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغرب
آسمان نماند
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 پر عشق چون قوی شد غمره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
نردبان نماند

 چو دو دیده را ببستیتو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده ست
ز جهان جهان نماند

 تو ز بام آب می خور که چود،ل تو مثا،ل بامست و حواس ناودان ها
ناودان نماند

 منگر تو در زبانم که لب وتو ز لوح د،ل فروخوان به تمامی این غز،ل را
زبان نماند
 چو برفت تیر و ترکش عملتن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش
کمان نماند

772
 بگذر بدین حوالی که جهان به همصنما سپاه عشقت به حصار د،ل درآمد
برآمد

 به دو زلف عنبرینت که کسادبه دو چشم نرگسینت به دو لعل شرکرینت
عنبر آمد

 به خدنگ غمزه تو که هزار لشرکربه پلنگ عزت تو به نهنگ غیرت تو
آمد

 که بر او وظیفه تو ابدا مقرربه حق د،ل لطیفی خوش و مقبل و ظریفی
آمد

 به خیا،ل خانه تو شبکه خلیل حق که دستش همه سا،ل بت شرکستی
و روز بتگر آمد

 تو مپرس حا،ل آزر که خلیلتو مپرس حا،ل مجنون که ز دست رفت لیلی
آزر آمد

 چو مسیح خوبی تو سوی گور عازربه جهانیان نماید تن مرده زنده کردن
آمد

 ز خراج و عشرچه خوش است داغ عشقت که ز داغ عشق هر جان
و سخره ابدا محرر آمد

 که غبار از سواری حسن و منوربه سوار روح بنگر منگر به گرد قالب
آمد

 که پس گل مشبک دو هزارز حجاب گل دل تو به جهان نظاره ای کن
منظر آمد

 که ز ابر منطق تو د،لدو سه بیت ماند باقی تو بگو که از تو خوشتر
و سینه اخضر آمد

773
 به مثا،ل ساقیان او به سبو وسحری چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد

ساغر آمد
 که هزار موج باده به دماغنه سبوی او بدیدم نه ز ساغرش چشیدم
من برآمد
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 که به آفتاب ماند که به ماه و اختربگشاد این دماغم پر و با،ل بی نهایت
آمد
 ز جما،ل او دو دیده ز دو کون برتربه مبارکی و شادی چو جما،ل او بدیدم
آمد

774
 چو نه راه بود و نی در عجب ازبه میان د،ل خیا،ل مه دلگشا درآمد

کجا درآمد
 چو بدان جما،ل وبت و بت پرست و مومن همه در سجود رفتند

خوبی بت خوش لقا درآمد
 نه که آینه شود خوش چو درد،ل آهنم چو آتش چه خواست در منارش

او صفا درآمد
 ز در جفا برون شد ز در وفابه چه نوع شرکر گویم که شرکرستان شرکرم

درآمد
 صفت بشر فنا شد صفتهمه جورها وفا شد همه تیرگی صفا شد
خدا درآمد

 همه کبریا برون شد همههمه نقش ها برون شد همه بحر آبگون شد
کبریا درآمد

 چو فزود موج دریا همه خانههمه خانه ها که آمد در آن به سوی دریا
ها درآمد

 که جدا نیند اگر چه که جداهمه خانه ها یرکی شد دو مبین به آب بنگر
جدا درآمد
 که رسید آب حیوان و چنینهمه کوزه ها بیارید همه خنب ها بشویید

سقا درآمد

775
 که به تدبیر کله از سر مههله هش دار که در شهر دو سه طرارند
بردارند
 که فلک را به یرکی عربده در چرخدو سه رندند که هشیارد،ل و سرمستند
آرند
ساقیانند که انگور نمی افشارندسردهانند که تا سر ندهی سر ندهند

 همچو چشم خوش او خیرهیار آن صورت غیبند که جان طالب اوست
کش و بیمارند

در جهانند ولی از دو جهان بیزارندصورتی اند ولی دشمن صورت هااند
 دشمن همدگرند و به حقیقتهمچو شیران بدرانند و به لب می خندند
یارند

لیک چون وانگری متفق یک کارندخرفروشانه یرکی با دگری در جنگند
 مثل ماه و ستاره همه شبهمچو خورشید همه روز نظر می بخشند
سیارند

 روز گندم دروند ار چه به شب جوگر به کف خاک بگیرند زر سرخ شود
کارند
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 سرورانند که بیرون ز سر ودلبرانند که د،ل بر ندهد بی برشان
دستارند
 شاکرانند و از آن یار چهشرکرانند که در معده نگردند ترش

برخوردارند
 زانک این مردم دیگر همهمردمی کن برو از خدمتشان مردم شو

مردم خوارند
 زانک این حرف و دم و قافیهبس کن و بیش مگو گر چه دهان پرسخنست

هم اغیارند

776
 خوش به هر قطره دو صدعاشقان بر درت از اشک چو باران کارند

گوهر جان بردارند
 چو از آن سر نگری موی به مو درهمه از کار از آن روی معطل شده اند
کارند

 لیک سرسبز و فزاینده وگر چه بی دست و دهانند درختان چمن
دردی خوارند

 شمع ها یک صفتند ار به عددصد هزارند ولیرکن همه یک نور شوند
بسیارند

 چون برآید مه تو جمله به تونورهاشان به هم اندرشده بی حد و قیاس
بسپارند
 لب فروبسته از آن موج کهچشم هاشان همه وامانده در بحر محیط

در سر دارند
که به لشرکرگهشان مور نمی آزارندای بسا جان سلیمان نهان همچو پری

 کو بگوید همه اسرار گرشهست اندر پس د،ل واقف از این جاسوسی
بفشارند
 ور نه هر جزو از آن نقده کلبی کلیدیست که چون حلقه ز در بیرونند
انبارند

تاجداران فلک تخت به تو نگذارنداین بدن تخت شه و چار طبایع پایش
 د،ل و جان را تو بشارت ده اگرشمس تبریز اگر تاج بقا می بخشد

بیدارند

777
 هر مرادی که بودشان همه در برای خدایی که چو حاجات به تو برگیرند
گیرند
جان باقی خوش شاد معطر گیرندجان و د،ل را چو به پیک در تو بسپارند

پای در راه تو بنهند و کم سر گیرندبندگانند تو را کز تو تویشان مقصود
 عوض شرب فنا شربت کوثرترک این شرب بگویند در این روزی چند
گیرند
چو مه چارده رخسار منور گیرندچون ستاره شب تاریک پی مه گردند

پدر و مادر روحانی دیگر گیرندگر بمانند یتیم از پدر و مادر خاک
 جان و د،ل زفت کنند و تن لغرچون ببینند که تن لقمه گورست یقین
گیرند
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 تا سخن ها همه از جانبس کن این لرکلک گفتار رها کن پس از این
مطهر گیرند

778
چاشنی شرکر او ز دهن می نروداز دلم صورت آن خوب ختن می نرود
 گر برفت از د،ل تو از د،ل من میبالله ار شور کنم هر نفسی عیب مرکن
نرود

 بوالحسن نیز درافتاد و حسنبوالحسن گفت حسن را که از این خانه برو
می نرود

 تا نسوزد پر و بالش ز لگن میجان پروانه مسرکین ز پی شعله شمع
نرود
 بلبل از واسطه گل ز چمن میهمه مرغان چمن هر طرفی می پرند
نرود
وز امید نظر دوست ز تن می نرودمرغ جان هر نفسی با،ل گشاید که پرد

 مرد چون روی تو بیند سوی زنزن ز شوهر ببرد چون به تو آسیب زند
می نرود

 در رسن کرد سر خود زجان منصور چو در عشق توش دار زدند
رسن می نرود

از پی تربیت تو ز یمن می نرودجان ادیم و تو سهیلی و هوای تو یمن
 این شرکسته دلم از عشق شرکنچون خیا،ل شرکن زلف تو در د،ل دارم

می نرود
 جان عاشق به سوی گور و کفنگر سبو بشرکند آن آب سبو کی شرکند

می نرود
 جان ز شرم تو به تلبیس و به فنحیله ها دانم و تلبیسک و کژبازی ها

می نرود

779
 همه شب دیده من بر فلک استارههمه خفتند و من دلشده را خواب نبرد

شمرد
 خواب من زهر فراق توخوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید

بنوشید و بمرد
 خسته ای را که د،ل و دیده به دستچه شود گر ز ملقات دوایی سازی

تو سپرد
 صافی ار می ندهی کم ز یرکینه به یک بار نشاید در احسان بستن

جرعه درد
 هیچ کس بی تو در آن حجرههمه انواع خوشی حق به یرکی حجره نهاد

ره راست نبرد
 آنک کوبد در وصل تو کجا باشدگر شدم خاک ره عشق مرا خرد مبین
خرد

آستینی که بسی اشک از این دیده ستردآستینم ز گهرهای نهانی پر دار
 ماهت اندر بر سیمینش بهشحنه عشق چو افشرد کسی را شب تار

رحمت بفشرد

www.irandll.net/forum347



www.irandll.net

قصه شب بود و قرص مه و اشتر و کردد،ل آواره اگر از کرمت بازآید
سرد سیرست جهان آمد و یک یک بفسرداین جمادات ز آغاز نه آبی بودند

 چون برون آید از جای ببینشخون ما در تن ما آب حیاتست و خوش است
همه ارد

 تا وی اطلس بود آن سوی ومفسران آب سخن را و از آن چشمه میار
در این جانب برد

780
آب بر آتش تو ریختم و سود نرکردبر سر آتش تو سوختم و دود نرکرد
 هیچ چیزش بجز از وصل تو خشنودآزمودم د،ل خود را به هزاران شیوه

نرکرد
 و آنچ در آتش کرد این د،لآنچ از عشق کشید این د،ل من که نرکشید

من عود نرکرد
 گفت دلبر که بلی کرد ولیگفتم این بنده نه در عشق گرو کرد دلی
زود نرکرد

آنچ پشه به دماغ و سر نمرود نرکردآه دیدی که چه کردست مرا آن تقصیر
 د،ل رنجور مرا چاره بهبودگر چه آن لعل لبت عیسی رنجورانست

نرکرد
 زانک جز زلف خوشت را زره وجانم از غمزه تیرافرکن تو خسته نشد

خود نرکرد
 در جهان جز جگر بندهنمک و حسن جما،ل تو که رشک چمن است

نمرکسود نرکرد
 وصف آن گنج جز این رویهین خمش باش که گنجیست غم یار ولیک
زراندود نرکرد

781
 همچو سرو این تن من بیدر دلم چون غمت ای سرو روان برخیزد

د،ل و جان برخیزد
 چون عیان جلوه کند چهرهمن گمانم تو عیان پیش تو من محو به هم
گمان برخیزد
 ظلم کوته شود و کوچ وچون رسد سنجق تو در ستمستان جهان
قلن برخیزد

از مقیمان فلک بانگ امان برخیزدبر حصار فلک ار خوبی تو جمله برد
 تا ز گلزار چمن رسم خزانبگذر از باغ جهان یک سحر ای رشک بهار

برخیزد
ز سبک روحی تو بار گران برخیزدپشت افلک خمیدست از این بار گران

 خوش پرد تیر زمانی که کمانمن چو از تیر توم با،ل و پرم ده بپران
برخیزد

 سگ ما بانگ زند تا کهرمه خفتست و همی گردد گرگ از چپ و راست
شبان برخیزد

 آشرکارا شود آن رگ چو زبانهین خمش د،ل پنهانست چو رگ زیر زبان
برخیزد
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 بر سر کوی تو عقل از سراین مجابات مجیرست در آن قطعه که گفت
جان برخیزد

782
 خبرت هست که دی گم شدخبرت هست که در شهر شرکر ارزان شد

و تابستان شد
 زیر لب خنده زنانند که کارخبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ

آسان شد
 در سماع آمد و استاد همه مرغانخبرت هست که بلبل ز سفر بازرسید
شد

 مژده نو بشنید از گل وخبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت
دست افشان شد
 سرخوش و رقص کنان درخبرت هست که جان مست شد از جام بهار
حرم سلطان شد

 خبرت هست که گل خاصبک دیوانخبرت هست که لله رخ پرخون آمد
شد

شحنه عد،ل بهار آمد او پنهان شدخبرت هست ز دزدی دی دیوانه
 تا زمین سبز شد و باسر و باسامانبستدند آن صنمان خط عبور از دیوان

شد
 هر یک امسا،ل به زیبایی صد چندانشاهدان چمن ار پار قیامت کردند

شد
کانجم چرخ نثار قدم ایشان شدگلرخانی ز عدم چرخ زنان آمده اند

 غنچه طفل چو عیسی فطن و خطناظر ملک شد آن نرگس معزو،ل شده
خوان شد

باز آن باد صبا باده ده بستان شدبزم آن عشرتیان بار دگر زیب گرفت
باغ ها آینه سر د،ل ایشان شدنقش ها بود پس پرده د،ل پنهانی

آینه نقش شود لیک نتاند جان شدآنچ بینی تو ز د،ل جوی ز آیینه مجوی
 کفرهاشان همه از رحمتمردگان چمن از دعوت حق زنده شدند

حق ایمان شد
زانک زنده نتواند گرو زندان شدباقیان در لحدند و همه جنبان شده اند

 من دهان بستم کو آمدگفت بس کن که من این را به از این شرح کنم
و پایندان شد

 گر خلصه ز شما در کنف کتمانهم لب شاه بگوید صفت جمله تمام
شد

783
باده عشق عمل کرد و همه افتادندای دریغا که حریفان همه سر بنهادند

کله از سر بنهادند و کمر بگشادندهمه را از تبش عشق قبا تنگ آمد
 نه همه همره و هم قافله واین همه عربده و تندی و ناسازی چیست
هم زادند

تو بده داد د،ل من دگران بیدادندساقیا دست من و دامن تو مخمورم
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 ای خراب از می تو هر کی در اینمن عمارت نپذیرم که خرابم کردی
بنیادند

 به صفات تو که در کشتنای خدا رحم کن آن را که مرا رحم نرکرد
من استادند

بنده آن نفرم کز خود خود آزادندبیخودم کن که از آن حالتم آزادیهاست
ماه رویان سماوات مرا دامادنددختران دارم چون ماه پس پرده د،ل

خسروان فلک اندر پیشان فرهادنددخترانم چو شرکر سرتاسر شیرینند
 گرد مردار نگردند نه ایشانچون همه باز نظر از جز شه دوخته اند
خادند
 د،ل ندارند و عجب این که همههمه لب بر لب معشوق چو نی نالنند

دلشادند
این فقیران تراشنده همه خرادندگر فقیرند همه شیرد،ل و زربخش اند

 دگران حیله گر و ظالم و بیخود از آن کس که تراشیده تو را زو بتراش
فریادند

 عاشقانند تو را منتظررو ترش کرده چرایی که خریدارم نیست
میعادند

 باده عشق تو خواهم که دگرهاتن زدم لیک دلم نعره زنان می گوید
بادند

 همه در عشق تو موم اند اگرشمس تبریز به نور تو که ذرات وجود
پولدند

784
 زیرکان از پی سرمایه بهعید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند
بازار شدند

عاشقان از جز بازار تو بیزار شدندعاشقان را چو همه پیشه و بازار تویی
فقها سوی مدارس پی ترکرار شدندسفها سوی مجالس گرو فرج و گلو

 همه از نرگس مخمور تو خمارهمه از سلسله عشق تو دیوانه شدند
شدند

 پر گشادند ودست و پاشان تو شرکستی چو نه پا ماند و نه دست
همه جعفر طیار شدند

 عاشقان حصه بر آن رخ و رخسارصدقات شه ما حصه درویشانست
شدند
 سایه جویان چو زنان در پسما چو خورشیدپرستان همه صحرا کوبیم

دیوار شدند
 ور نه ز آسیب اجل چونتو که در سایه مخلوقی و او دیواریست

همه مردار شدند
 جان کنون شد که چو منصورجان چه کار آید اگر پیش تو قربان نشود

سوی دار شدند
 مست گشتند صبوحی سوی گفتارهمه سوگند بخورده که دگر دم نزنند

شدند

785

www.irandll.net/forum350



www.irandll.net

 و نه زان مفلسرکان که بز لغرما نه زان محتشمانیم که ساغر گیرند
گیرند
آب حیوان بهلند و پی آذر گیرندما از آن سوختگانیم که از لذت سوز
 از ضیا شب صفتان جمله ره درچو مه از روزن هر خانه که اندرتابیم

گیرند
 چو ببینند رخ ما طرب از سرناامیدان که فلک ساغر ایشان بشرکست
گیرند

 مگر او را به گلیم از بر ماآنک زین جرعه کشد جمله جهانش نرکشد
برگیرند

 اگرش سردمزاجان همه درهر کی او گرم شد این جا نشود غره کس
زر گیرند

 زردرویان تو را که می احمردر فروبند و بده باده که آن وقت رسید
گیرند

به یرکی دست دگر پرچم کافر گیرندبه یرکی دست می خالص ایمان نوشند
 عود ماییم به هر سور که مجمرآب ماییم به هر جا که بگردد چرخی

گیرند
 که ز نور رخش انجم همهپس این پرده ازرق صنمی مه روییست

زیور گیرند
اگر او را سحری گوشه چادر گیرندز احتراقات و ز تربیع و نحوست برهند

 که د،ل خود بهلند و د،ل دلبرتو دورای و دودلی و د،ل صاف آن ها راست
گیرند

 حلقه زهره بیانت همهخمش ای عقل عطارد که در این مجلس عشق
تسخر گیرند

786
گر ره قافله عقل زند تا بزندآنک عرکس رخ او راه ثریا بزند

 رسدش گر به نظر گردنآنک نقل و می او در ره صوفی نقدست
فردا بزند

خیمه امن و امان بر سر غوغا بزندگر پراکنده دلی دامن د،ل گیر که د،ل
احمدی باید تا راه چلیپا بزندعمری باید تا دیو از او بگریزد

 نیم شب تابش خورشید بردر هر آن کنج دلی که غم تو معترکفست
آن جا بزند

 تا سنانت چو علی در صفعارفا بهر سه نان دعوت جان را مگذار
هیجا بزند
 خیز تا جان تو بر عیش وزین گذر کن که رسیدست شهنشاه کرم
تماشا بزند

 تا شعاع می جان بر رخ و سیماکف حاجت بگشا جام الهی بستان
بزند

 که کف شق قمر بر مه بالرخ و سیمای تو زان رونق و نوری گیرد
بزند
عقل پرمغز تو پا بر سر جوزا بزندبر سرت بردود و عقل دهد مغز تو را
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 ور نه در رخت تو هم آتشخواجه بربند دو گوش و بگریز از سخنم
یغما بزند

کاخترم کوکبه بر آدم و حوا بزندبگریز از من و از طالع شیرافرکن من
 نور محسوس شود بر سر وهین خمش باش که نور تو چو بر د،ل ها زد
بر پا بزند

787
 و آنچ عشق تو کند شورش محشرآنچ روی تو کند نور رخ خور نرکند

نرکند
هر کی داند لب تو قصه ساغر نرکندهر کی بیند رخ تو جانب گلشن نرود

 چون رسد پرتو تو عقل دگر سرچون رسد طره تو مشک دگر دم نزند
نرکند

 که کسی را هوس ملرکتمالک الملک چنان سنجق عشاق فراشت
سنجر نرکند

 جز که آهنگ د،ل خسته لغرتاب آن حسن که در هفت فلک گنجا نیست
نرکند
 رخ عاشق ز چه رو همچو رخ زرد،ل ویران که در و گنج هوای ابدیست
نرکند

که دلرام به یک غمزه میسر نرکندمن ندانم تو بگو آه چه باشد آن چیز
 هر کی بیند شرکنش توبهتوبه کردم که نگویم من از آن توبه شرکن

دیگر نرکند
 تا ابد قصه کند قصه مرکرریا رب ار صبر نیابد ز تو د،ل ز آتش عشق

نرکند
 خاک ما را به دو صد روح برابرگر چه با خاک برابر کند او قالب ما

نرکند

788
 آه کان بلبل جان بی گل وآه کان طوطی د،ل بی شرکرستان چه کند

بستان چه کند
 چو گه عرض بود بر سر میزان چهآنک از نقد وصا،ل تو به یک جو نرسید

کند
 چو بجویند از او گوهر ایمانآنک بحر تو چو خاشاک به یک سوش افرکند

چه کند
 در تماشاگه جان صورت بی جاننقش گرمابه ز گرمابه چه لذت یابد

چه کند
 د،ل تشنه لب من در شب هجرانبا بد و نیک بد و نیک مرا کاری نیست

چه کند
 تا که عشقش چه کند عشق جزدست و پا و پر و با،ل د،ل من منتظرند

احسان چه کند
 و آنک او پای ندارد گه خیزان چهآنک او دست ندارد چه برد روز نثار

کند
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 پرده زیر و عراقی و سپاهان چهآنک بر پرده عشاق دلش زنگله نیست
کند

 سرد و افسرده میان صفآنک از باده جان گوش و سرش گرم نشد
مستان چه کند

 چشم آهوفرکن یوسفآنک چون شیر نجست از صفت گرگی خویش
کنعان چه کند

 او حدیث چو در موسی عمران چهگر چه فرعون به در ریش مرصع دارد
کند

 او دم عیسی و یا حرکمتآنک او لقمه حرص است به طمع خامی
لقمان چه کند

 بی د،ل جمع دو سه حرفبس کن و جمع شو و بیش پراکنده مگو
پریشان چه کند

 عاشق روز به شب قبله پنهان چهشمس تبریز تویی صبح شرکرریز تویی
کند

789
چاشنی شرکر او ز دهن می نروداز دلم صورت آن خوب ختن می نرود
 گر برفت از د،ل تو از د،ل منبالله ار شور کنم هر نفسی عیب مگیر

می نرود
 بلبل بی د،ل یک دم ز چمنهمه مرغان ز چمن هر طرفی می پرند
می نرود

تن او تا به نسوزد ز لگن می نرودجان پروانه مسرکین که مقیم لگنست
 بوالحسن نیز درافتاد و حسنبوالحسن گفت حسن را که از این خانه برو

می نرود
 لجرم چنبر د،ل جز به رسنرسن دوست چو در حلق دلم افتادست

می نرود
 وز امید نظر دوست ز تنمرغ جان از قفص قالب من سیر شدست

می نرود

790
 فرقیی مشرکل چون عاشق وواقف سرمد تا مدرسه عشق گشود

معشوق نبود
 بر اولوالفقه و طبیب وجز قیاس و دوران هست طرق لیک شدست

متنجم مسدود
 از پی بحث و تفرکر ید بیضااندر این صورت و آن صورت بس فرکرت تیز

بنمود
 رو به جامع چو نهادند دو صد فرقفرق گفتند بسی جامعشان راه ببست

فزود
 آنچ محدود بد آن محو شد ازفرکر محدود بد و جامع و فارق بی حد
نامحدود
 شمس عاقب بود ار چند بودمحو سرکرست پس محو بود صحو یقین

ظل ممدود
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 زانک اثبات چنین نرکته بوداین از آنست که یطوی به زبان لیحرکی
نفی وجود

 کشف چیزی به حجابش نبوداین سخن فرع وجودست و حجابست ز نفی
جز مردود

 بهل این را که نگنجد نه به بحث ونه ز مردود گریزی نه ز مقبو،ل خلص
نه سرود

 جان از این قاعده نجهد به قیام وتو پس این را بهلی لیک تو را آن نهلد
به قعود

 جان قیام آرد آنش برکشد سویجان قعود آرد آنش برکشد سوی قیام
سجود

 به سلم و به تشهد نرهداین یگانه نه دوگانه ست که از وی برهی
جان ز شهود

 نه به ترکبیره ببست و نه سلمشنه به تحریمه درآمد نه به تحلیله رود
بگشود

 نه مسلمان و نه ترسا و نه گبر ومگس روح درافتاد در این دوغ ابد
نه جهود

 پر زدن نیز نماند چو رود دوغهله می گو که سخن پر زدن آن مگس است
فرود

رقص نادر بودت بر زبر چرخ کبودپر زدن نوع دگر باشد اگر نیز بود

791
 چون صفیری و ندایی ز سوی غیباین کبوتربچه هم عزم هوا کرد و پرید

شنید
که بیا جانب ما چون نپرد جان مریدآن مراد همه عالم چه فرستاد رسو،ل
 بدرد جامه تن را چو چنان نامهبپرد جانب بال چو چنان با،ل بیافت

رسید
 چه ره است آن ره پنهان کهچه کمندست که پر می کشد این جان ها را

از آن راه کشید
 که در آن تنگ قفص جان تو بسیاررحمتش نامه فرستاد که این جا بازآ

طپید
 این کند مرغ هوا چونک به چستیلیک در خانه بی در تو چو مرغی بی پر
افتید

 بر در و سقف همی کوب پربی قراریش گشاید در رحمت آخر
اینست کلید

که ره از دعوت ما گردد بر عقل بدیدتا نخوانیم ندانی تو ره واگشتن
 هر نوی کآید این جا شود از دهرهر چه بال رود ار کهنه بود نو گردد

قدید
 فی امان الله کان جا همههین خرامان رو در غیب سوی پس منگر

سودست و مزید
 که می پاک ویت داد در این جامهله خاموش برو جانب ساقی وجود

پلید
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792
 هله پیوسته د،ل عشق ز توهله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
شادان باد
 همه سرزیر و سیه کاسه وغم پرستی که تو را بیند و شادی نرکند

سرگردان باد
 نیک و بد نیک شود دولت توچونک سرزیر شود توبه کند بازآید

سلطان باد
سایه دولت او بر همگان تابان بادنور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان

 مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبانگمرهان را ز بیابان همه در راه آرد
باد
 وان نمرکدان خوشش بر زبر اینآن خیا،ل خوش او مشعله د،ل ها باد

خوان باد
 د،ل چون شیشه ما هم قدح ایشانکمترین ساغر بزم خوش او شد کوثر
باد
 نام شیرین تو هر گمشده را درمانشمس تبریز تویی واقف اسرار رسو،ل
باد

793
جانب ساقی گلچهره دردانه بردهست مستی که مرا جانب میخانه برد
 از چنین صف نعالم سویهست مستی که کشد گوش مرا یارانه

پیشانه برد
 لعل آنست که سوی می و پیمانهنعل آنست که بوسه گه او خاک بود

برد
 پیشتر زانک خردمان سویجان سپاریم بدان باده جان دست نهیم

افسانه برد
 تا چرا بند چنان موسی سرشاخ شاخست د،ل از رنگ سر زلف خوشش

شانه برد

794
 همچنان باشد کز سمع و بصرهر کی از حلقه ما جای دگر بگریزد

بگریزد
 شیرد،ل کی بود آن کو ز جگرزان خورد خون جگر عاشق زیرا شیر است

بگریزد
 طوطیی دید کسی کو ز شرکرد،ل چو طوطی بود و جور دلرام شرکر
بگریزد

دزد شب باشد کز نور قمر بگریزدپشه باشد که به هر باد مخالف برود
صدر جنت بهلد سوی سقر بگریزدهر سری را که خدا خیره و کالیوه کند

 سوی ملک ابد و تاج و کمرو آنک واقف بود از مرگ سوی مرگ گریخت
بگریزد

 آن کس از بیم اجل سویچون قضا گفت فلنی به سفر خواهد مرد
سفر بگریزد
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 که خیا،ل شب و شب هم زبس کن و صید مرکن آنک نیرزد به شرکار
سحر بگریزد

795
 سوی زنگی شب از روموقت آن شد که ز خورشید ضیایی برسد
لوایی برسد

 وز شرکرخانه آن دوست نواییبه برهنه شده عشق قبایی بدهند
برسد

بهر آنست که یک روز صلیی برسداین همه کاسه زرین ز بر خوان فلک
 تا ز خرمنگه آن ماه عطاییبره و خوشه گردون ز برای خورش است

برسد
 کاسه کدیه ایشان به اباییعاشقان را که جز این عشق غذایی دگرست

برسد
کهنه کاسد ایشان به بهایی برسدنوخرانی که رهیدند ز بازار کهن

 آخر این کوشش و اومید بهمه پرستان که ستاره همه شب می شمرند
جایی برسد

 از وفا رست جفا هم به وفاییرو ترش کرده چو ابری که ببارید جفا
برسد
 همچو گل خندد چون خار جفاییآنک دانست یقین مادر گل ها خارست
برسد
تا به گوش د،ل ما طبل بقایی برسدخضری گرد جهان لف زد از آب حیات

 چون ز گل دور شود آب صفاییگر ز یاران گل آلود بریدی مگری
برسد

 د،ل خم شسته شود چون بهد،ل خود زین دودلن سرد کن و پاک بشوی
سقایی برسد

 ناسزا گفت که تا جان بهناسزا گفتن از آن دلبر شیرین عجبست
سزایی برسد

 تا که هر خانه شرکسته بهیار چون سنگ دلن خانه ما را بشرکست
سرایی برسد

 گسترد سایه دولت چو هماییدوش در خواب بدیدم صلح الدین را
برسد

796
 مرده آن تن که بدو مژده جانیوای آن د،ل که بدو از تو نشانی نرسد
نرسد
 هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانیسیه آن روز که بی نور جمالت گذرد

نرسد
 همچو زر خرج شود هیچ بهوای آن د،ل که ز عشق تو در آتش نرود

کانی نرسد
 جز به گوش هوس و جز به زبانیسخن عشق چو بی درد بود بر ندهد

نرسد
تا امانت ز نهانی به نهانی نرسدمریم د،ل نشود حامل انوار مسیح
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از جهان تا نرود د،ل به جهانی نرسدحس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز
 از غم آنک ورا تره بهغفلت مرگ زد آن را که چنان خشک شدست

نانی نرسد
 پیش از آن دم که زمانی به زمانیاین زمان جهد برکن تا ز زمان بازرهی

نرسد
 آب حیوان به لب هر حیوانیهر حیاتی که ز نان رست همان نان طلبد

نرسد
 تلخ روزی که ز شهد تو بیانیتیره صبحی که مرا از تو سلمی نرسد

نرسد

797
 شیخ را ساغر جان در کف دستانز او،ل روز که مخموری مستان باشد

باشد
 این چنین عادتپیش او ذره صفت هر سحری رقص کنیم
خورشیدپرستان باشد

 تا د،ل سنگ از او لعلتا ابد این رخ خورشید سحر در سحرست
بدخشان باشد

 تا چنین شش جهت از نور توای صلح د،ل و دین تو ز برون جهتی
رخشان باشد

 چون صلح د،ل و دین آتش سوزانبنده عشق تو در عشق کجا سرد شود
باشد

 د،ل او چون طلبد آنک گران جانتو رضای د،ل او جو اگرت د،ل باید
باشد

 ای بسی کفر که از دولتشای بس ایمان که شود کفر چو با او نبود
ایمان باشد

هر چه از کان گهر گوید بهتان باشدگلخنی را چو ببینی به د،ل و روی سیاه
 هم جما،ل تو مگر یوسف کنعانشمس تبریز تو سلطان همه خوبانی

باشد

798
با د،ل مرده دلن حاجت جنگی نبودننگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبود

 چاشنی و مزه را صورت وعشق شیرینی جانست و همه چاشنی است
رنگی نبود

 جای دریا و گهر سینه تنگیعشق شاخیست ز دریا که درآید در د،ل
نبود

 کاندر این بحر تو را خوف نهنگیساحل نفس رها کن به تک دریا رو
نبود

 بنماید چو که بر آینه زنگیصورت هر دو جهان جمله ز آیینه عشق
نبود

حمله شیر نر و کبر پلنگی نبودکار روبه نبود عشق که هر روبه را
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799
 خرمگس هم ز کجا صاحب خوانسفره کهنه کجا درخور نان تو بود

تو بود
 کو زبانی که مجابات زبان تودر زمانی که بگویی هله هان تان چه کمست

بود
 چه غمست از سیهی چونکگر سیه روی بود زنگی و هندوی توست

از آن تو بود
 تا همه روح بود فر و نشانببری در خم خویش و خوش و یک رنگ کنی

تو بود
در مقامی که عطاها و امان تو بودترس را سر ببر و گردن تعظیم بزن

 چشم روشن نفسی کان زما همه بر سر راهیم و جهانی گذرست
جهان تو بود

 طعمش بد که در این جنگ عوان تود،ل اگر بی ادبی کرد بر این صبر مگیر
بود

 شیرگیرش که بود تا که زیانسگ به هر سو که چخد نعره به کوی تو زند
تو بود

 تا که جان یک نفسی مستهین صبوحست بده می که همه مخموریم
ضمان تو بود

 گرگ چون دید سگ کهف شبان تودر قدح درنگری زود فرح بخش شود
بود
 نظری کن سوی خم ها که نهان توهمه خفتند و دو مخمور چنین بیدارند

بود
 برسد چون نرسد چونکسر و پا مست شود هر چه تو خواهی بشود

رسان تو بود
 سست بودن چه بود چونک اوان توهله درویش بخور نک قدح زفت رسید
بود
 چه کم آید می و مطرب چو بیان توهله امروز نشستیم به عشرت تا شب
بود

 چو بر این خاک نشستی همهخاک بر سر همه را دامن این دولت گیر
آن تو بود

 مطلب که دو سه خرمی او خور همه او شو سر شش گوش مباش
گوش کشان تو بود

800
 ور نرکوبی به درشتی درگر نخسبی ز تواضع شبرکی جان چه شود

هجران چه شود
از برای د،ل پرآتش یاران چه شودور به یاری و کریمی شبرکی روز آری

 کوری دیده ناشسته شیطان چهور دو دیده به تماشای تو روشن گردد
شود

 همه عالم گل و اشرکوفه و ریحانور بگیرد ز بهاران و ز نوروز رخت
چه شود
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 پر شود شهر و کهستان وآب حیوان که نهفته ست و در آن تاریرکیست
بیابان چه شود

 این غلمان و ضعیفان ز تو سلطانور بپوشند و بیابند یرکی خلعت نو
چه شود

 تا شود گوشه هر سینه چو میدانور سواره تو برانی سوی میدان آیی
چه شود

 صاف اگر جمع شود تیرهد،ل ما هست پریشان تن تیره شده جمع
پریشان چه شود

 بهر ما گر برود ماه به میزان چهبه ترازو کم از آنیم که مه با ما نیست
شود

 گر خر نفس شود لیقچون عزیر و خر او را به دمی جان بخشید
جولن چه شود

 گر نباشد قدمش بر که لبنانبر سر کوی غمت جان مرا صومعه ایست
چه شود

 جمع شو گر نبود حرفهین خمش باش و بیندیش از آن جان غیور
پریشان چه شود

801
 دولتی هست حریفان سرعشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید
دولت خارید
 که ظریفید و لطیفید وچو شرکر یک د،ل و آغشته این شیر شوید
نرکومقدارید

 که امیران دو صد خرمن و صددانه چیدن چه مروت بود آخر مرکنید
انبارید

 در چنین معصره ای غوره چرابا چنین لله رخان روح چرا نفزایید
افشارید

 نه که پرورده و بسرشته آندست در دامن همچون گل و ریحانش زنید
گلزارید

مه خوبان مرا از چه چنین پنداریدرنگ دیدیت بسی جان و حیاتیش نبود
 چون سره و قلب ندانید کز اینچون ره خانه ندانید که زاده وصلید

بازارید
 چو لب نوش وفا جمله شرکر میفخر مصرید چو یوسف هله تعبیر کنید
کارید
 گر چه امروز گدایانه چنین میملرکانید و ملک زاده ز آغاز و سرشت
زارید

 گرد خمخانه برآیید اگرساقیان باده به کف گوش شما می پیچند
خمارید

 همه عیبید چو در مجلس جانهمه صیاد هنر گشته پی بی عیبی
هشیارید
 دیده روح طلب را به رخششمس تبریز درآمد به عیان عذر نماند
بسپارید
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802
 می خرامد چو دو صد تنگمی رسد یوسف مصری همه اقرار دهید

شرکر بار دهید
 وز پی صدقه از آن رنگ بهجان بدان عشق سپارید و همه روح شوید
گلزار دهید
 گروی ها بستانید و به بازارجمع رندان و حریفان همه یک رنگ شدیم

دهید
 این قدح را ز می شرع به کفارتا که از کفر و ز ایمان بنماند اثری

دهید
و آخرالمر بدان خواجه هشیار دهیداو،ل این سوختگان را به قدح دریابید

 قدح زفت بدان پیرک طراردر کمینست خرد می نگرد از چپ و راست
دهید

 هر چه نقدست به سرفتنههر کی جنس است بر این آتش عشاق نهید
اسرار دهید

 خویش را زود به یک بار بدین کارکار و بار از سر مستی و خرابی ببرید
دهید

 سر و دستار به یک ریشهآتش عشق و جنون چون بزند بر ناموس
دستار دهید

 جامه ها را بفروشید و به خمارجان ها را بگذارید و در آن حلقه روید
دهید

 پیرهن نیست کسی را مگرمی فروشیست سیه کار و همه عور شدیم
ایزار دهید
 آن بهانه ست د،ل پاک بهحاش لله که به تن جامه طمع کرده بود
دلدار دهید

 و آنک برده ست تن و جامه به ایثارطالب جان صفا جامه چرا می خواهد
دهید

 جامه و تن زر و سر جمله بهعنرکبوتیست ز شهوت که تو را پرده کشد
یک بار دهید

 شمس تبریز کز او دیده به دیدارتا ببینید پس پرده یرکی خورشیدی
دهید

803
 خوشتر از جان چه بود ازبر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد

سر آن برخیزد
از مقیمان فلک بانگ امان برخیزدبر حصار فلک ار خوبی تو حمله برد

 تا ز گلزار و چمن رسمبگذر از باغ جهان یک سحر ای رشک بهار
خزان برخیزد

ای سبک روح ز تو بار گران برخیزدپشت افلک خمیدست از این بار گران
 خوش پرد تیر زمانی کهمن چو از تیر توام با،ل و پری بخش مرا

کمان برخیزد
 سگ ما بانگ برآرد کهرمه خفتست همی گردد گرگ از چپ و راست

شبان برخیزد
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 چون عیان جلوه کند چهرهمن گمانم تو عیان پیش تو من محو به هم
گمان برخیزد

 آشرکارا شود این د،ل چو زبانهین خمش د،ل پنهانست کجا زیر زبان
برخیزد

 بر سر کوی تو عقل ازاین مجابات مجیر است در آن قطعه که گفت
سر جان برخیزد

804
این د،ل خسته مجروح مرا جان آرندصنما گر ز خط و خا،ل تو فرمان آرند

 ای بسا سیل که از دیدهعاشقان نقش خیا،ل تو چو بینند به خواب
گریان آرند
 ساقیان دست تو گیرند و بهخنک آن روز خوشا وقت که در مجلس ما
مهمان آرند
 عارفان آنچ نداری بر تو آنصوفیان طاق دو ابروی تو را سجده برند

آرند
آدم کافر و ابلیس مسلمان آرندچشم شوخ تو چو آغاز کند بوالعجبی
بر قد و قامت زیبای تو ایمان آرندبت پرستان رخ خورشید تو را گر بینند
 قدسیان رقص بر این گنبد گردانشمه ای گر ز تو در عالم علوی برسد
آرند

 شرکری زان لب چون لعل بدخشانگر بدین عاشق دلسوخته مسرکینی
آرند

 آب حیوان چو از آن چاهجان و د،ل هر دو فدای شرکرستان تو باد
زنخدان آرند

باش تا قوت تو از روضه رضوان آرندشمس تبریز اگر بلبل باغ ارمی

805
ز سراپرده اسرار خدا می آیدیا رب این بوی که امروز به ما می آید

خستگان را ز دواخانه دوا می آیدبوستان را کرمش خلعت نو می پوشد
 در رکوعست بنفشه که دوتا میدر نمازند درختان و به تسبیح طیور

آید
 که ز مستی نشناسد که کجاهر چه آمد سوی هستی ره هستی گم کرد

می آید
 اصل خود دید ز ارواح جدااز یرکی روح در این راه چو رو واپس کرد

می آید
 بوی او یافت کز اورنگ او یافت از آن روی چنین خوش رنگست

بوی وفا می آید
 خوش لقا گشت کز آن ماهمست او گشت از آن رو همگان مست ویند

لقا می آید
 که شرکر رشک برد ز آنچ مرا مینی بگویم ز ملولی کسی غم نخورم

آید
 زان کریمست که از گنجزان دلیرست که با شیر ژیان رو کردست
عطا می آید
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تا نگویند کز او بوی صبا می آیدآنک سرمست نباشد برمد از مردم
 که ز سنبوسه تو رابس کن ای دوست که سنبوسه چو بسیار خوری

بوی گیا می آید

806
 یا نسیمیست کز آن سوییا رب این بوی خوش از روضه جان می آید
جهان می آید
 یا رب این نور صفات از چهیا رب این آب حیات از چه وطن می جوشد
مرکان می آید

 عجب این قهقهه از حورعجب این غلغله از جوق ملک می خیزد
جنان می آید

 چه صفیرست که د،ل با،لچه سماعست که جان رقص کنان می گردد
زنان می آید

 ماه با این طبق زر بهچه عروسیست چه کابین که فلک چون تتقیست
نشان می آید

 ور چنین نیست چرا بانگچه شرکارست که این تیر قضا پرانست
کمان می آید

 کانک از دست بشد دستمژده مژده همه عشاق برکوبید دو دست
زنان می آید

 وز سوی بحر چنین موج گمان میاز حصار فلرکی بانگ امان می خیزد
آید
 این دلیلست که از عین عیان میچشم اقبا،ل به اقبا،ل شما مخمورست
آید
 از برای دو سه نان زخم سنان میبرهیدیت از این عالم قحطی که در او
آید

 غم رفتن چه خوری چون بهخوشتر از جان چه بود جان برود باک مدار
از آن می آید

 کو نگنجد به میان چون بههر کسی در عجبی و عجب من اینست
میان می آید
 خود بیان را چه کنیم جانبس کنم گر چه که رمزست بیانش نرکنم

بیان می آید

807
 لحظه ای قصه آن غمزه خون ریزلحظه ای قصه کنان قصه تبریز کنید

کنید
زان شرکرهای خدایانه شرکرریز کنیددر فراق لب چون شرکر او تلخ شدیم
زلف او گر بفشانید عبربیز کنیدهندوی شب سر زلفین ببرد ز طمع

 چون سنان نظر از دولت او تیزبس زبان کز صفت آن لب او کند شود
کنید
 گر چه مه در طلبش شیوه شبخیزای بسا شب که ز نور مه او روز شود
کنید
صرف آرید نخواهیم که آمیز کنیدوقت شمشیر بود واسطه ها برگیرید
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 ذره را شمس مگوییدش وشمس تبریز که خورشید یرکی ذره اوست
پرهیز کنید

808
 همه از نرگس مخمور توعید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند
خمار شدند

 پر گشادند ودست و پاشان تو شرکستی چو نه پا ماند و نه دست
همه جعفر طیار شدند

گر چه دینار بشد لیق دیدار شدنداهل دینار کجا امت دیدار کجا

809
 نقش گرمابه یک یک در سجودطرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآید

اندرآید
 ز انعرکاسات چشمش چشمشاننقش های فسرده بی خبروار مرده

عبهر آید
 چشم هاشان ز چشمشگوش هاشان ز گوشش اهل افسانه گردد
قابل منظر آید

 چون معاشر که گه گه درنقش گرمابه بینی هر یرکی مست و رقصان
می احمر آید

 کز هیاهوی و غلغل غرهپر شده بانگ و نعره صحن گرمابه ز ایشان
محشر آید
 نقش از آن گوشه خنداننقش ها یک دگر را جانب خویش خوانند

سوی این دیگر آید
 گر چه صورت ز جستن در کر و درلیک گرمابه بان را صورتی درنیابد

فر آید
 ناشناسا شه جان بر سرجمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان

لشرکر آید
دامن هر فقیری از کفش پرزر آیدگلشن هر ضمیری از رخش پرگل آید

 تا که زنبیل فقرت حسرت سنجردار زنبیل پیشش تا کند پر ز خویشش
آید

 چونک آن ماه یک دم مستبرهد از بیش وز کم قاضی و مدعی هم
در محضر آید

چوب حنانه گردد چونک بر منبر آیدباده خمخانه گردد مرده مستانه گردد
 گم شود چشم هاشان گوشکم کند از لقاشان بفسرد نقش هاشان

هاشان کر آید
باغ پرمرغ گردد بوستان اخضر آیدباز چون رو نماید چشم ها برگشاید

 در پی این عبارت جان بدانرو به گلزار و بستان دوستان بین و دستان
معبر آید

 کلک آن کی نویسد گر چه در محبرآنچ شد آشرکارا کی توان گفت یارا
آید
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810
عاشقان با همدگر آمیختندباز شیری با شرکر آمیختند

آفتابی با قمر آمیختندروز و شب را از میان برداشتند
جمله همچون سیم و زر آمیختندرنگ معشوقان و رنگ عاشقان
شاخ خشک و شاخ تر آمیختندچون بهار سرمدی حق رسید

هم علی و هم عمر آمیختندرافضی انگشت در دندان گرفت
بلک خود در یک کمر آمیختندبر یرکی تختند این دم هر دو شاه
هم فرشته با بشر آمیختندهم شب قدر آشرکارا شد چو عید

بی نفور این دو نفر آمیختندهم زبان همدگر آموختند
همچو طفلن با پدر آمیختندنفس کل و هر چه زاد از نفس کل

 کز طبیعت خیر و شرخیر و شر و خشک و تر زان هست شد
آمیختند

کاین نظر با آن نظر آمیختندمن دهان بستم تو باقی را بدان
شمع وارش با شرر آمیختندبهر نور شمس تبریزی تنم

811
و آنک کشتستم حیاتم می دهدآن شرکرپاسخ نباتم می دهد

یونس وقتم نجاتم می دهدآن که در دریای خونم غرقه کرد
هم صفا و هم صفاتم می دهددر صفات او صفاتم نیست شد
نک ز یاقوتش زکاتم می دهدرخت را برد و مرا درویش کرد

وز دو رخ آن شاه ماتم می دهداسب من بستد پیاده مانده ام
من کم از کاهم ثباتم می دهدکوه طور از شاهماتش پاره شد

از شب هجران براتم می دهدماه عید روز وصلش خواستم
 زان جهت بی این جهاتم میچون برون از شش جهت بد گنج عشق
دهد

812
باده نوشان از،ل را نوش بادخنب های لیزالی جوش باد

حلقه های عشق تو در گوش بادتیزچشمان صفا را تا ابد
ساقیش گفتا مرا بی هوش باددوش گفتم ساقیش را هوش دار

در دو عالم بانگ نوشانوش بادای خدا از ساقیان بزم غیب
مست باد و راز بی روپوش بادعقل کل کو راز پوشاند همی

آفتاب حسن در آغوش بادهر سحر همچون سحرگه بی حجاب
 صد هزاران آفرین بر روششمس تبریز ار چه پشتش سوی ماست

باد

813
خواب گربه موش را گستاخ کردموشرکی صندوق را سوراخ کرد
همچنان کان مردک طباخ کرداندر آتش افرکنیم آن موش را
در تنوری کآتشش صد شاخ کردگربه را و موش را آتش زنیم

814
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اندک اندک خوی از ما بازکردبار دیگر یار ما هنباز کرد
چشم خود بر یار دیگر باز کردمرکرهای دشمنان در گوش کرد

غم د،ل ترسنده را غماز کردهر دم از جورش د،ل آرد نو خبر
یک بهانه جست و دست انرکاز کردرو ترش کردن بر ما پیشه ساخت
کو دگر کس را چنین همراز کردای دریغا راز ما با همدگر

زانک دلبر جور را آغاز کردای د،ل از سر صبر را آغاز کن
او از آن ماست بر ما ناز کردعقل گوید کاین بداندیشی مرکن

کارغنون را زهره جان ساز کردمی دهد چون مه صلح الدین ضیا

815
هم بدزدد هم بخواهد دستمزدشهر پر شد لولیان عقل دزد
من نتانستم مرا باری ببردهر که بتواند نگه دارد خرد

همچنینم برد کلی کرد و مردگرد من می گشت یک لولی پریر
خون من در دست آن لولی فسردکرد لولی دست خود در خون من

سا،ل ها انگور د،ل را می فشردتا که می شد خون من انگوروار
کرد ما را بین که او دزدید کردکرد دیدم کو کند دزدی ولیک
خاصه شه صوفی شد آمد مو ستردکی گمان دارد که او دزدی کند

 خضر و الیاسی شد و هرگزدزد خونی بین که هر کس را که کشت
نمرد
سیم برد و دامن پرزر شمردرخت برد و بخت داد آنگه چه بخت

پیش او آرید هر جا هست درددردها و دردها را صاف کرد
تنگ می آید جهان زین مرد خرداین جهان چشمست و او چون مردمک

شد کلید و قفل را جایی سپردباز رشک حق دهانم قفل کرد

816
روز را جان بخش جانا روز شدخلق می جنبند مانا روز شد

در غم و شادی تو تا روز شدچند شب گشتیم ما و چند روز
اندر این ساعت که این جا روز شددر جهان بس شهرها کان جا شبست
ز آفتاب عشق ما را روز شددر شب غفلت جهانی خفته اند

 هر که را عشقست و سودا روزهر که عاشق نیست او را روز نیست
شد
رو به بال کن به بال روز شدصبح را در کنج این خانه مجوی
بر تو گر شامست بر ما روز شدبر تو گر خارست بر ما گل شرکفت

خیز با ما جان بابا روز شدگر تو از طفلی ز روز آگه نه ای
چند ل ل جان لل روز شدروز را منرکر مشو ل ل مگو

بشنو این فرمان اعل روز شدآفتاب آمد که انشق القمر
پاسبان و حارس ما روز شدپاسبانا بس دگر چوبک مزن

817
کهنه دوزان جمله در کار آمدندچون مرا جمعی خریدار آمدند
وز حسد ناشسته رخسار آمدنداز ستیزه ریش را صابون زدند
همچو چغزان شب به ترکرار آمدندهمچو نغزان روز شیوه می کنند

www.irandll.net/forum365



www.irandll.net

خواب را هشتند و بیدار آمدندشرکر کز آواز من این خفتگان
اینک بهر سیم و زر زار آمدندکاش بیداری برای حق بدی

چون به زردی همچو دینار آمدندچون شود بیمار از ایشان سرخ رو
کز حسد این قوم بیمار آمدندخلق را پس چون رهانند از حسد
آن شهان کز بهر دیدار آمدنددر د،ل خلقند چون دیده منیر
همچو پنج انگشت یک کار آمدندهمچو هفت استاره یک نور آمدند

سر به سر خود ریش و دستار آمدندتا نگردی ریش گاو مردمی
اهل د،ل گل اهل گل خار آمدنداهل د،ل خورشید و اهل گل غبار

کاهل د،ل د،ل بخش و دلدار آمدندغم مخور ای میر عالم زین گروه

818
مستیان در کوی خمار آمدندساقیان سرمست در کار آمدند

بر امید بوی دلدار آمدندحلقه حلقه عاشقان و بی دلن
بر امید گل به گلزار آمدندبلبلن مست و مستان الست

بر در ساقی به زنهار آمدندهین که مخموران در این دم جوق جوق
بی د،ل و بی پا به یک بار آمدندیک ندا آمد عجب از کوی د،ل
بیخود و بی کفش و دستار آمدنداز خوشی بوی او در کوی او

هین که جان ها مست اسرار آمدندبی محابا ده تو ای ساقی مدام
زاهدان در کار هشیار آمدندعارفان از خویش بی خویش آمدند

باده ده گر یار و اغیار آمدندساقیا تو جمله را یک رنگ کن

819
اندک اندک می پرستان می رسنداندک اندک جمع مستان می رسند

گلعذاران از گلستان می رسنددلنوازان نازنازان در ره اند
نیستان رفتند و هستان می رسنداندک اندک زین جهان هست و نیست

از برای تنگدستان می رسندجمله دامن های پرزر همچو کان
فربهان و تندرستان می رسندلغران خسته از مرعای عشق

از چنان بال به پستان می رسندجان پاکان چون شعاع آفتاب
میوه های نو زمستان می رسندخرم آن باغی که بهر مریمان

 هم ز بستان سوی بستاناصلشان لطفست و هم واگشت لطف
می رسند

820
چون درخت تین که جمله تین کندهر چه آن خسرو کند شیرین کند

همچو شیر و شهدشان کابین کندهر کجا خطبه بخواند بر دو ضد
مرده جان یابد چو او تلقین کندبا دم او می رود عین الحیات

چونک بنده پروری آیین کندمرغ جان ها با قفص ها برپرند
کیست کو اندر دو عالم این کندعالمی بخشد به هر بنده جدا
قعر چه را صدر علیین کندگر به قعر چاه نام او بری
از شرکر گر قسم من تعیین کندمن بر آنم که شرکرریزی کنم

کفر او را جمله نور دین کندکافری گر لف عشق او زند
تا که جمله خار را نسرین کندخار عالم در ره عاشق نهاد
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از سعادت بیضه ها زرین کندتو نمی دانی که هر که مرغ اوست
کی نهان ماند چو شه آمین کندبس کنم زین پس نهان گویم دعا

821
ناله از قهرت شرکایت می کندخنده از لطفت حرکایت می کند
از یرکی دلبر روایت می کنداین دو پیغام مخالف در جهان
قهر نندیشد جنایت می کندغافلی را لطف بفریبد چنان
یاس کلی را رعایت می کندوان یرکی را قهر نومیدی دهد

این دو گمره را حمایت می کندعشق مانند شفیعی مشفقی
لطف های بی نهایت می کندشرکرها داریم زین عشق ای خدا

عشق کفران را کفایت می کندهر چه ما در شرکر تقصیری کنیم
عمر را بی حد و غایت می کندکوثر است این عشق یا آب حیات
بس دوادو بس سعایت می کنددر میان مجرم و حق چون رسو،ل
عشق خود تفسیر آیت می کندبس کن آیت آیت این را برمخوان

822
جان جان امروز جانی می کندعشق اکنون مهربانی می کند
ذره ذره غیب دانی می کنددر شعاع آفتاب معرفت

خاک را گنج معانی می کندکیمیای کیمیاسازست عشق
گه خرد را نردبانی می کندگاه درها می گشاید بر فلک

گه چو دریا درفشانی می کندگه چو صهبا بزم شادی می نهد
گه خلیلش میزبانی می کندگه چو روح الله طبیبی می شود

گر سماع لن ترانی می کنداعتمادی دارد او بر عشق دوست
لطف خود را نوح ثانی می کنداندر این طوفان که خونست آب او

لطف و داد و مستعانی می کندبانگ انانستعین ما شنید
مو به مو صاحب قرانی می کندچون قرین شد عشق او با جان ها

قسمت آن ارمغانی می کندارمغان های غریب آورده است
جاهلی و قلتبانی می کندهر که می بندد ره عشاق را

هر که چون لنگر گرانی می کندسرنگون اندررود در آب شور
اقتضای بی زبانی می کندتا چه خوردست این دهان کز ذوق آن

823
غافلنه سوی غوغا می رودعمر بر اومید فردا می رود
بنگرش تا در چه سودا می رودروزگار خویش را امروز دان

هر نفس از کیسه ما می رودگه به کیسه گه به کاسه عمر رفت
عاقلن را رنگ و سیما می رودمرگ یک یک می برد وز هیبتش

خواجه بر عزم تماشا می رودمرگ در ره ایستاده منتظر
خاطر غافل کجاها می رودمرگ از خاطر به ما نزدیرکتر
د،ل بپرور د،ل به بال می رودتن مپرور زانک قربانیست تن

زانک تن پرورد رسوا می رودچرب و شیرین کم ده این مردار را
تا قوی گردد که آن جا می رودچرب و شیرین ده ز حرکمت روح را
آنک چون خورشید یرکتا می رودحرکمتت از شه صلح الدین رسد
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824
در همه عالم چنین عشقی که دیدعاشقان پیدا و دلبر ناپدید

صد هزاران جان ها تا لب رسیدنارسیده یک لبی بر نقش جان
تا سپرهای فلک ها را دریدقاب قوسین از علی تیری فرکند

د،ل هزاران محنت و ضربت کشیدناکشیده دامن معشوق غیب
چند پشت دست در هجران گزیدناگزیده او لب شیرین لبی

د،ل هزاران عشوه او را چریدناچریده از لبش شاخ شرکر
صد هزاران خار در سینه خلیدناشرکفته از گلستانش گلی

از وفاها بر امید او رمیدگر چه جان از وی ندید ال جفا
وان جفا را از وفاها برگزیدآن الم را بر کرم ها فضل داد
قفل او دلرکشترست از صد کلیدخار او از جمله گل ها دست برد
قندها از زهر قهرش بردمیدجور او از دور دولت گوی برد

لعل و مروارید سنگش را مریدرد او به از قبو،ل دیگران
آن سعادت جو که دارد بوسعیداین سعادت های دنیا هیچ نیست
آن زیادت جو که دارد بایزیداین زیادت های این عالم کمیست

قیمت او کم به ظاهر مستزیدآن زیادت دست شش انگشت تست
یافت فردیت ز عطار آن فریدآن سناجو کش سنایی شرح کرد

یک شبی بگذشت با تو شد پلیدچرب و شیرین می نماید پاک و خوش
تا پرت برروید و دانی پریدچرب و شیرین از غذای عشق خور

از سر انگشت شیری می مرکیدآخر اندر غار در طفلی خلیل
آب حیوانی ز خونی می مزیدآن رها کن آن جنین اندر شرکم
عاقبت چون چرخ کژقامت خمیدقد و بالیی که چرخش کرد راست
برگذشت آن قدش از عرش مجیدقد و بالیی که عشقش برفراشت

نحن اقرب گفت من حبل الوریدنی خمش کن عالم السر حاضرست

825
کز رسولنش پیاپی شد نویدبرنشین ای عزم و منشین ای امید
ای نهانان سوی بوی آن پریددود و بویی می رسد از عرش غیب

دود بویش می کند آن را سپیدهر چه غفلت کور و پنهان می کند
باز ما را سوی گردون برکشیدما ز گردون سوی مادون آمدیم

زانک خرمایی ندارد شاخ بیدهمچو مریم سوی خرمابن رویم
چند معنی را ز حرفی می مزیدبس کن و از حرف در معنی گریز
گر شما مردید نان را خود گزیداین مزیدن طفل بی دندان کند

826
عاشقان را عاقبت محمود بادای خدا از عاشقان خشنود باد

جانشان در آتشت چون عود بادعاشقان را از جمالت عید باد
جان ما زین دست خون آلود باددست کردی دلبرا در خون ما

آن دعا از آسمان مردود بادهر که گوید که خلصش ده ز عشق
آن کمی عشق جمله سود بادمه کم آید مدتی در راه عشق

عاشقان گویند نی نی زود باددیگران از مرگ مهلت خواستند
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آفرین بر صاحب این دود بادآسمان از دود عاشق ساخته ست

827
دولت این عاشقان پاینده بادنه فلک مر عاشقان را بنده باد
آفتاب عاشقان تابنده بادبوستان عاشقان سرسبز باد

جام بر کف سوی ما آینده بادتا قیامت ساقی باقی عشق
طوطی جان هم شرکرخاینده بادبلبل د،ل تا ابد سرمست باد

مادر دولت طرب زاینده بادتا ابد پستان جان پرشیر باد
کم مباد و هر دم افزاینده بادشیوه عاشق فریبی های یار

این گهر را لعلش استاینده باداز پی لعلش گهربارست چشم
طالبان را چشم بگشاینده بادچشم ما بگشاد چشم مست او

چابک و صیاد و برباینده بادد،ل ز ما بربود حسن دلربا
پر و با،ل مرغ جان برکنده بادمرغ جانم گر نپرد سوی عشق

ای جهان از خنده اش پرخنده بادعشق گریان بیندم خندان شود
شرم ها از شرم او شرمنده بادسنگ ها از شرم لعلش آب شد
می بپالید که پالینده بادمن خموشم میوه نطق مرا

828
رفت یاری زانک محو یار شدهر که را اسرار عشق اظهار شد

بنگرش چون محو آن انوار شدشمع افروزان بنه در آفتاب
هم نشد آثار و هم آثار شدنیست نور شمع هست آن نور شمع

هم نشد این نار و هم این نار شدهمچنان در نور روح این نار تن
گم شود چون غرق دریابار شدجوی جویانست و پویان سوی بحر

مطلب آمد آن طلب بی کار شدتا طلب جنبان بود مطلوب نیست
چون نماند آگهی سالر شدپس طلب تا هست ناقص بد طلب

سر ندارد جملگی دستار شدهر تن بی عشق کو جوید کله
بر وی آن دستار و سر چون خار شدتا ببیند ناگهانی گلرخی

آنک او را در سر این اسرار شدهمچو من شد در هوای شمس دین

829
 هر چه کشت افزاست آتش چونهر چه دلبر کرد ناخوش چون بود

بود
عقل آن را جز که مفرش چون بودنقش هایی که نگارد آن نگار

جز لطیف و پاک و دلرکش چون بودشربتی را کو به مست خود دهد
 بحر بی پایان در این ششکشتی شش گوشه ست این شش جهت
چون بود

در شناس بحر اعمش چون بودنرگس چشمی کز این بحر آب یافت
 از سخط هر لحظه اخفش چونچون گشادی یافت چشمی در رضا

بود
مومن اقبا،ل مرعش چون بودهین خموش و از خمو،ل حق بترس
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830
درد جان ها سوی هامون می رودصاف جان ها سوی گردون می رود

 چون بیامد چون شد و چون میچشم د،ل بگشا و در جان ها نگر
رود

چون همه ره خاک با خون می رودجامه برکش چونک در راهی روی
گر چه با دامان گلگون می رودلله خون آلود می روید ز خاک
خاک در خانه چو خاتون می رودجان چو شد در زیر خاکم جا کنید

جان فرعونی به قارون می رودجان عرشی سوی عیسی می رود
کو لطیف و شاد و موزون می رودسوی آن د،ل جان من پر می زند

وین دگر جان سوی مادون می رودزانک آن جان دون حق چیزی نخواست

831
ور نه کس را این تقاضا کی رسدهر زمان لطفت همی در پی رسد

من نخواهم مستیی کز می رسدمست عشقم دار دایم بی خمار
منتظر کان آتش اندر نی رسدما نیستانیم و عشقش آتشیست

تازه گردد ز آتشی کز وی رسداین نیستان آب ز آتش می خورد
او بهاری نیست کو را دی رسدتا ابد از دوست سبز و تازه ایم

چون هلک و آفت اندر شی ء رسدل شویم از کل شیی هالک
هر کی مرد از کبر او در حی رسدهر کی او ناچیز شد او چیز شد

832
قبله عشاق روی ماه شدشب شد و هنگام خلوتگاه شد

شب روان خیزید وقت راه شدمه پرستان ماه خندیدن گرفت
وقت آن بی خواب الالله شدخواب آمد ما و من ها ل شدند

تن بخفت و دانه ها بی کاه شدمغزها آمیخته با کاه تن
ترک خلوت دید و در خرگاه شدهندوان خرگاه تن را روفتند

وقت گفتن های شاهنشاه شدگفت و گوهای جهان را آب برد
اهل معنی را سخن کوتاه شدشمس تبریزی چو آمد در میان

833
سر آن چیست هو الله احدمرگ ما هست عروسی ابد

بسته شد روزنه ها رفت عددشمس تفریق شد از روزنه ها
نیست در شیره کز انگور چرکدآن عددها که در انگور بود

مرگ این روح مر او راست مددهر کی زنده ست به نورالله
که گذشتند ز نیرکو و ز بدبد مگو نیک مگو ایشان را

تا که در دیده دگر دیده نهددیده در حق نه و نادیده مگو
هیچ غیبی و سری زو نجهددیده دیده بود آن دیده

بر چنان نور چه پوشیده شودنظرش چونک به نورالله است
تو مخوان آن همه را نور صمدنورها گر چه همه نور حقند

نور فانی صفت جسم و جسدنور باقیست که آن نور خدا است
مگر آن را که حقش سرمه کشدنور ناریست در این دیده خلق

چشم خر شد به صفت چشم خردنار او نور شد از بهر خلیل
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مرغ دیده به هوای تو پردای خدایی که عطایت دیدست
در پی جستن تو بست رصدقطب این که فلک افلکست
یا بدین عیب مرکن او را ردیا ز دیدار تو دید آر او را

نگهش دار ز دام قد و خددیده تر دار تو جان را هر دم
این چنین خواب کمالست و رشددیده در خواب ز تو بیداری

تو ز خوابش به جهان رغم حسدلیک در خواب نیابد تعبیر
ز آتش عشق احد تا به لحدور نه می کوشد و بر می جوشد

834
بوی آن جان و جهان می آیداز د،ل رفته نشان می آید

آشرکارا و نهان می آیدنعره و غلغله آن مستان
پای کوبان سوی جان می آیدگوهر از هر طرفی می تابد

آتش د،ل به دهان می آیداز در مشعله داران فلک
شمع روشن به میان می آیدجان پروانه میان می بندد
سوی ما نورفشان می آیدآفتابی که ز ما پنهان بود
پس چرا بانگ کمان می آیدتیر از غیب اگر پران نیست

835
علم از مشک نبندد چه کندگل خندان که نخندد چه کند

چونک در پوست نگنجد چه کندنار خندان که دهان بگشادست
چه نماید چه پسندد چه کندمه تابان بجز از خوبی و ناز

پس بدین نادره گنبد چه کندآفتاب ار ندهد تابش و نور
نرکند سجده نخنبد چه کندسایه چون طلعت خورشید بدید

پیرهن را ندراند چه کندعاشق از بوی خوش پیرهنت
نشود زنده نجنبد چه کندتن مرده که بر او برگذری

نخروشد نترنگد چه کنددلم از چنگ غمت گشت چو چنگ
نرکند صید و نغرد چه کندشیر حق شاه صلح الدینست

836
ور نرکوبی در هجران چه شودگر نخسپی شبرکی جان چه شود

از برای د،ل یاران چه شودور بیاری شبرکی روز آری
کوری دیده شیطان چه شودور دو دیده ز تو روشن گردد
همه عالم گل و ریحان چه شودور بگیرد ز گل افشانی تو

پر شود شهر و بیابان چه شودآب حیوان که در آن تاریرکیست
تا لب چشمه حیوان چه شودور خضروار قلووز شوی

زنده گردد دو سه مهمان چه شودور ز خوان کرم و نعمت تو
جان بیابد دو سه بی جان چه شودور ز دلداری و جان بخشی تو
تا شود سینه چو میدان چه شودور سواره سوی میدان آیی

تا رود زهره به میزان چه شودروی چون ماهت اگر بنمایی
بر سر وقت خماران چه شودور بریزی قدحی مالما،ل
ما غلمان ز تو سلطان چه شودور بپوشیم یرکی خلعت نو

تا شود چوب چو ثعبان چه شودور چو موسی تو بگیری چوبی
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چو کف موسی عمران چه شودور برآری ز تک دریا گرد
تا شود مور سلیمان چه شودور سلیمان بر موران آید

گر نگویی تو پریشان چه شودبس کن و جمع کن و خامش باش

837
خلق بین بی سر و پا می آیدهر کجا بوی خدا می آید

تشنه را بانگ سقا می آیدزانک جان ها همه تشنه ست به وی
تا که مادر ز کجا می آیدشیرخوار کرمند و نگران
کز کجا وصل و لقا می آیددر فراقند و همه منتظرند

هر سحر بانگ دعا می آیداز مسلمان و جهود و ترسا
ز آسمان بانگ صل می آیدخنک آن هوش که در گوش دلش
زانک بانگی ز سما می آیدگوش خود را ز جفا پاک کنید

هر سزایی به سزا می آیدگوش آلوده ننوشد آن بانگ
کان شهنشاه بقا می آیدچشم آلوده مرکن از خد و خا،ل
زانک از آن اشک دوا می آیدور شد آلوده به اشرکش می شوی
شرفه گام و درا می آیدکاروان شرکر از مصر رسید

شاه گوینده ما می آیدهین خمش کز پی باقی غز،ل

838
ور نرکوبی در هجران چه شودگر نخسپی شبرکی جان چه شود

از برای د،ل یاران چه شودور بیاری شبرکی روز آری
کوری دیده شیطان چه شودور دو دیده به تو روشن گردد

چون کف موسی عمران چه شودگر برآری ز د،ل بحر غبار
تا شود مور سلیمان چه شودور سلیمان بر موران آید
تا لب چشمه حیوان چه شودور چو الیاس قلووز شوی

همه عالم گل و ریحان چه شودور بروید ز گل افشانی تو
پر شود شهر و بیابان چه شودآب حیوان که در آن تاریرکیست

زنده گردد دو سه مهمان چه شودور ز خوان کرم و نعمت تو
جان بیابد دو سه بی جان چه شودور ز دلداری و جان بخشی تو
تا شود سینه چو میدان چه شودور سواره سوی میدان آیی

تا رود زهره به میزان چه شودروی چون ماهت اگر بنمایی
تا ندریم گریبان چه شودآستین کرم ار افشانی
بر سر وقت خماران چه شودور بریزی قدحی مالما،ل
ما غلمان ز تو سلطان چه شودور بپوشیم یرکی خلعت نو
تا شود چوب تو ثعبان چه شودور چو موسی بپذیری چوبی

گر بجویی د،ل ایشان چه شودرو به لطف آر و ز دشمن مشنو
گر نگویی تو پریشان چه شودبس کن ای د،ل ز فغان جمع نشین

839
 یا غیر خاک پایش کسخشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشد

دستگیر باشد
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 ناچار مرگ روزی بر تو امیرگیرم کز او بگردی شاه و امیر و فردی
باشد
 هر کو نخورد آبش در مرگ اسیرگر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی

باشد
 پیری نه کز قدیدی مویش چو شیرای پیر جان فطرت پیر عیان نه فرکرت
باشد

 خواهد که بازگونه بر پیر پیرپیری مرکن بر آن کس کز مرکر و از فضولی
باشد
 پیش جللت تو خوار و حقیرپیری بر آن کسی کن کو مرده تو باشد
باشد
 بر چشمش آفتابت کی مستدیرچون موی ابروی را وهمش هل،ل بیند
باشد
از نور کبریایی چون مستنیر باشدآن کس که از ترکبر مالد سبا،ل خود را

 تا ذره وجودت شمس منیرعرضه گری رها کن ای خواجه خویش ل کن
باشد
تا با پر خدایی جان مستطیر باشدجلوه مرکن جمالت مگشای پر و بالت
 تا عقل کل ز شش سو بر تو مطیربربند پنج حس را زین سیل های تیره

باشد
 صد سا،ل گرم داری نانش فطیربی آن خمیرمایه گر تو خمیر تن را

باشد
 در قوس او درآید کوگر قاب قوس خواهی د،ل راست کن چو تیری

همچو تیر باشد
تا بر بساط گفتن حاکم ضمیر باشدخاموش اگر توانی بی حرف گو معانی

840
 یا خود نبود چیزی یا بود و آنبعد از سماع گویی کان شورها کجا شد

فنا شد
 یک لحظه آن عصا بد یک لحظهمنرکر مباش بنگر اندر عصای موسی

اژدها شد
 کو خورد عالمی را وانگهچون اژدهاست قالب لب را نهاده بر لب

همان عصا شد
 کف کرد و کف زمین شد وزیک گوهری چون بیضه جوشید و گشت دریا

دود او سما شد
 هر لحظه حمله آرد وانگه به اصلالحق نهان سپاهی پوشیده پادشاهی

واشد
 تا نیستش نخوانی گر از نظرگر چه ز ما نهان شد در عالمی روان شد
جدا شد
 رو در نشانه جویش گر از کمانهر حالتی چو تیرست اندر کمان قالب

رها شد
 در بحر جوید او را غواصگر چه صدف ز ساحل قطره ربود و گم شد

کآشنا شد
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 وانگه از آن دو قطره یکاز میل مرد و زن خون جوشید وان منی شد
خیمه در هوا شد

 عقلش وزیر گشت و د،ل رفتوانگه ز عالم جان آمد سپاه انسان
پادشا شد

 واگشت جمله لشرکر در عالم بقاتا بعد چند گاهی د،ل یاد شهر جان کرد
شد

 اینک به وقت خفتن بنگر گره گشاگویی چگونه باشد آمدشد معانی
شد

841
 باز آرزوی جان ها از راه جانباز آفتاب دولت بر آسمان برآمد

درآمد
 هر روح تا به گردن در حوضباز از رضای رضوان درهای خلد وا شد

کوثر آمد
باز آن مهی برآمد کز ماه برتر آمدباز آن شهی درآمد کو قبله شهانست
 کان شاه یک سواره در قلب لشرکرسرگشتگان سودا جمله سوار گشتند

آمد
از لمرکان شنیده خیزید محشر آمداجزای خاک تیره حیران شدند و خیره

 نی چپ نی راست نی پسآمد ندای بی چون نی از درون نه بیرون
نی از برابر آمد

 گویی کجا کنمگویی که آن چه سویست آن سو که جست و جویست
رو آن سو که این سر آمد

 آن سو که سنگ ها راآن سو که میوه ها را این پختگی رسیدست
اوصاف گوهر آمد
 آن سو که دست موسیآن سو که خشک ماهی شد پیش خضر زنده
چون ماه انور آمد

 وین حرکم بر سر ما چون تاجاین سوز در د،ل ما چون شمع روشن آمد
مفخر آمد
 ور نی ز کفر رستی هر جادستور نیست جان را تا گوید این بیان را

که کفر آمد
 این سو چو درد بیند آن سوش باورکافر به وقت سختی رو آورد بدان سو
آمد
 آن سو که بیند آن کس کز دردبا درد باش تا درد آن سوت ره نماید

مضطر آمد
پوشید دلق آدم امروز بر در آمدآن پادشاه اعظم در بسته بود محرکم

842
 ای عاشقان شما را پیغام میآن ماه کو ز خوبی بر جمله می دواند
رساند

 خط خوان کیست این جاسوی شما نبشت او بر روی بنده سطری
کاین سطر را بخواند
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 هر حرف آتشی نو درنقشش ز زعفران است وین سطر سر جانست
د،ل همی نشاند

 لیک او گرفته حلقی ما راکنجی و عشق و دلقی ما از کجا و خلقی
همی کشاند
 چوگان زلف ما را این سوبی دست و پا چو گویی سوی وییم غلطان
همی دواند
 سوی خودم کشاند این سرچون این طرف دویدم چوگانش حمله آرد
بگو کی داند
 در عین نیست هستم تا حرکمهر سو که هست مستم چوگان او پرستم
خود براند
 زیرا فسردگان را هم خوابگر زانک تو ملولی با خفتگان بنه سر
وارهاند
 والله که در دو عالم نی دردآن جا که شمس دینم پیدا شود به تبریز

و درد ماند

843
 دانی که کیست زنده آن کو زدر عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید

عشق زاید
نری جمله نران با عشق کند آیدگرمی شیر غران تیزی تیغ بران
پای نگارکرده این راه را نشایددر راه رهزنانند وین همرهان زنانند
کو رستم سرآمد تا دست برگشایدطبل غزا برآمد وز عشق لشرکر آمد

 چون برق بجهد از تن یک لحظه ایرعدش بغرد از د،ل جانش ز ابر قالب
نپاید

 کاین سر ز سربلندی بر ساقهرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد
عرش ساید

غم های عالم او را شادی د،ل فزایدهرگز چنین دلی را غصه فرونگیرد
 عالم بدوست شیرین قاصد ترشدریا پیش ترش رو او ابر نوبهارست

نماید
 منرکر در این چراخور بسیار ژاژشیرش نخواهد آهو آهوی اوست یاهو
خاید
گاهی منش ستایم گاه او مرا ستایددر عشق جوی ما را در ما بجوی او را

 دریای ما و من را چون قطرهتا چون صدف ز دریا بگشاید او دهانی
دررباید

844
 غوطی خوری چو ماهی در بحر ماگر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد

چه باشد
 نوری شوی مقدس از جان وز اندیشه ها نخسپی ز اصحاب کهف باشی
جا چه باشد

زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشدآخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت
 یک بار پاس داری آن عهد را چهصد بار عهد کردی کاین بار خاک باشم
باشد
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 گر رخ ز گل بشویی ای خوش لقاتو گوهری نهفته در کاه گل گرفته
چه باشد

ملک پدر بجویی ای بی نوا چه باشداز پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی
گر ظن نیک داری بر اولیا چه باشدای اولیای حق را از حق جدا شمرده

 گر زین سپس نباشی از ما جدا چهجزوی ز کل بمانده دستی ز تن بریده
باشد

 آنگه سری برآری از کبریا چهبی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی
باشد
 در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چهاز ذکر نوش شربت تا وارهی ز فرکرت
باشد

 که را اگر نیاری اندر صدا چهبس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو
باشد

845
بشرکست دام ها را بر لمرکان برآمدمرغی که ناگهانی در دام ما درآمد

 وز درد هر دو عالم جوشید و براز باده گزافی شد صاف صاف صافی
سر آمد

 آن جا چو کرد منز،ل آنجان را چو شست از گل معراج برشد آن د،ل
جاش خوشتر آمد

 وز وصف لله رویان رویش مزعفردر عالم طراوت او یافت بس حلوت
آمد

 در نقش دین بماند والله کهزان ماه هر که ماند وین نقش را نخواند
کافر آمد

 زیرا برهنگان را خورشیدز اوصاف خود گذشتم وز خود برهنه گشتم
زیور آمد

 این سر چو گشت قربان الله اکبرالله اکبر تو خوش نیست با سر تو
آمد
 چون عشق با ملولی کشتیهر جان بامللت دورست از این جللت

و لنگر آمد
در کم زنی مطلق از ذره کمتر آمدای شمس حق تبریز د،ل پیش آفتابت

846
هر سنگ د،ل در این ره قلب از گهر نداندبیمار رنج صفرا ذوق شرکر نداند

از ذوق صنعت خود ذوق دگر نداندهر عنرکبوت جوله در تار و پود آن چه
 مستیش در سر افتد پا را زوان کو ز چه برافتد در جام و ساغر افتد
سر نداند

847
 از پاک می پذیرد در خاکپیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند
می رساند

 از عرش می ستاند بر فرشدر عشق بی قرارش بنمودنست کارش
می فشاند
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 ای کاش آگهستی زان سو که میباری نبود آگه زین سو که می رساند
ستاند

 کو خاک را زبان ها تا نرکتهخاک از نثار جان ها تابان شده چو کان ها
ای جهاند

 کان بیشه جان ما را پنهان چه میتا دم زند ز بیشه زان بیشه همیشه
چراند

ای آه را پناه او ما را که می کشانداین جا پلنگ و آهو نعره زنان که یا هو
 شیری که خویش ما را ازشیری که خویش ما را جز شیر خویش ندهد
خویش می رهاند

 ما را به این فریب او تا بیشه میآن شیر خویش بر ما جلوه کند چو آهو
دواند

 گر فاتحه شویم او از نازچون فاتحه دهدمان گاهی فتوح و گه گه
برنخواند

848
 وز روی همچو ماهت در مه شماراز چشم پرخمارت د،ل را قرار ماند

ماند
 مر زهره فلک را کی کسب و کارچون مطرب هوایت چنگ طرب نوازد
ماند
 آن سوی شهر ماند آن سو دیاریغمابک جمالت هر سو که لشرکر آرد
ماند
 گل ها به عقل باشد یا خار خارگلزار جان فزایت بر باغ جان بخندد

ماند
 جز عشق هیچ کس را درجاسوس شاه عشقت چون در دلی درآید
سینه یار ماند

جانت کنار گیرد تن برکنار ماندای شاد آن زمانی کز بخت ناگهانی
 د،ل تخت و بخت جوید یا ننگچون زان چنان نگاری در سر فتد خماری

و عار ماند
 در غار د،ل بتابد با یار غارمی خواهم از خدا من تا شمس حق تبریز

ماند

849
 دیدی که جمله رفتند تنهاای آن که از عزیزی در دیده جات کردند

رهات کردند
بفروختندت ارزان و اندک بهات کردندای یوسف امانت آخر برادرانت

 راه اختیار کردند ترک حیاتآن ها که این جهان را بس بی وفا بدیدند
کردند

 کاین جمله حیله کردی ویشانتبسیار خصم داری پنهان و می نبینی
مات کردند

 از مهر و از عنایت جمله دعاتشاهان که نابدیدند چون حا،ل تو بدیدند
کردند
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 مانند طفل دینه بی دست و پاتبا ساکنان سینه بنشین که اهل کینه
کردند

 از رنگ همچو چنگی باری دوتاتآن ها نهفتگانند وین ها که اهل رازند
کردند
 کم جو وفا از این ها چون بیاندیشه کن از آن ها کاندیشه هات دانند

وفات کردند

850
 دیوانگان بندی زنجیرهایک خانه پر ز مستان مستان نو رسیدند

دریدند
 گویی قضا دهل زد بانگ دهلبس احتیاط کردیم تا نشنوند ایشان

شنیدند
 ناگه قفص شرکستند چونجان های جمله مستان د،ل های د،ل پرستان

مرغ برپریدند
 یا رب چه باده خوردند یا ربمستان سبو شرکستند بر خنب ها نشستند

چه مل چشیدند
 من خویش را کشیدم ایشانمن دی ز ره رسیدم قومی چنین بدیدم

مرا کشیدند
 او را دگر کی بیند جز دیده ها کهآن را که جان گزیند بر آسمان نشیند

دیدند
 می تلخ از آن زمان شدیک ساقیی عیان شد آشوب آسمان شد

خیرکش از آن دریدند

851
در خانه خیالت شاید که غم درآیدای آنک پیش حسنت حوری قدم دو آید
 شاید که با وجودت در ما عدمای آنک هر وجودی ز آغاز از تو خیزد
درآید

 تا کیقباد شادان با صد علمای غم تو جمع می شو کاینک سپاه شادی
درآید

 آن چنگ پرنوای خالی شرکمای د،ل مباش غمگین کاینک ز شاه شیرین
درآید

وان مطرب معانی اکنون به دم درآیدآن ساقی الهی آید ز بزم شاهی
اندر درم درافتی چون او درم درآیدای غم چه خیره رویی آخر مرا نگویی

 زان کس که جان فزایی او را سلمآخر شوم مسلم از آتش تو ای غم
درآید

852
 جز نور بخش کردن خود ازجز لطف و جز حلوت خود از شرکر چه آید
قمر چه آید
 جز برگ و جز شرکوفه ازجز رنگ های دلرکش از گلستان چه خیزد

شاخ تر چه آید
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 جز نقدهای روشن از کان زر چهجز طالع مبارک از مشتری چه یابی
آید
وز آب زندگانی اندر جگر چه آیدآن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد

بالله یرکی نظر کن کاندر نظر چه آیداز دیدن جمالی کو حسن آفریند
 زین سان که ما شدستیم ازماییم و شور مستی مستی و بت پرستی

ما دگر چه آید
 بی خویش و بی خبر شومستی و مستتر شو بی زیر و بی زبر شو

خود از خبر چه آید
 درده می رواقی زین مختصرچیزی ز ماست باقی مردانه باش ساقی
چه آید

 مجنون شویم مجنون ازچون گل رویم بیرون با جامه های گلگون
خواب و خور چه آید

 بنما فرشتگان را تو کز بشرای شه صلح دین تو بیرون مشو ز صورت
چه آید

853
زیرا به پیش دریا ماهی حقیر باشدمر بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد

در بحر قلزم حق ماهی کثیر باشدمانند بحر قلزم ماهی نیابی ای جان
 پیوسته طفل مسرکین گریانبحرست همچو دایه ماهی چو شیرخواره

شیر باشد
 میلی بود به رحمت فضل کبیربا این همه فراغت گر بحر را به ماهی
باشد

 پایش ز روی نخوت فوق اثیروان ماهیی که داند کان بحر طالب اوست
باشد

ال که رای ماهی آن را مشیر باشدآن ماهیی که دریا کار کسی نسازد
 وان بحر بی نهایت او را وزیرگویی ز بس عنایت آن ماهیست سلطان
باشد

 هر قطره ای به قهرش مانندگر هیچ کس ز جرات ماهیش خواند او را
تیر باشد

 روشنترک بیان کن تا د،ل بصیرتا چند رمز گویی رمزت تحیر آرد
باشد

 کز وی زمین تبریز مشک ومخدوم شمس دینست هم سید و خداوند
عبیر باشد

 در نرمی و لطافت همچون حریرگر خارهای عالم الطاف او ببینند
باشد
 وز مستی جمالش از خود خبیرجانم مباد هرگز گر جانم از شرابش

باشد

854
 غم قصد جان ما کرد گفتاگفتم مرکن چنین ها ای جان چنین نباشد

خود این نباشد
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 چون خرده اش بسوزم گرغم خود چه زهره دارد تا دست و پا برآرد
خرده بین نباشد

 صد دود از او برآرم گر آتشینغم ترسد و هراسد ما را نرکو شناسد
نباشد

 در خدمت مطیعان جز چونغم خصم خویش داند هم حد خویش داند
زمین نباشد

کی زهر زهره دارد تا انگبین نباشدچون تو از آن مایی در زهر اگر درآیی
 آن را خدای داند هر کسدر عین دود و آتش باشد خلیل را خوش
امین نباشد

 هر جنس جنس خود را چونهر کس که او امین شد با غیب همنشین شد
همنشین نباشد

 خواهم که دست موسی در آستینای دست تو منور چون موسی پیمبر
نباشد

 ایاک نعبد ای جان بی نستعینزیرا گل سعادت بی روی تو نروید
نباشد

855
 هر مرده ای ز گوری برجست وعید آمد و خوش آمد دلدار دلرکش آمد

پیشش آمد
 جان پاکشان بیاید کان یار سرکشد،ل را زبان بباید تا جان به چنگش آرد
آمد
 مه در میان خرمن زان ترک مهجان غرق شهد و شرکر از منبع نباتش

وش آمد
کآب از جوار آتش همطبع آتش آمدخاک از فروغ نفخش قبله فرشته آمد

 گردون فرشتگان را زان رویجان و د،ل فرشته جفت هوای حق شد
مفرش آمد

 بی نقش و بی جهات ایننر باش و صیقلی کن د،ل را و نقش برخوان
شش سو منقش آمد

 بر جیب پاک جیبان نورش مرآن لعل را در آخر در جیب خویش یابی
شش آمد

 ز استون رحمت او دولتز افیون شربت او سرمست خفت بدعت
منعش آمد
 وی روسپید رویی کز ویای هوشمند گوشی کو را کشید دستش

مخمش آمد
 کان آسمان برون این پنج و اینخاموش پنج نوبت مشنو ز آسمانی

شش آمد

856
 د،ل را ز خواب برکن هنگامبرجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد
رفتن آمد

 ترسم که عشق گوید کاین خواجهتا کی اشارت آید تو ناشنوده آری
کودن آمد
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 کز ثقل و از گرانی چون تلرفتند خوشه چینان وین خوشه چین نشسته
خرمن آمد

857
 کاری که بی تو گیرم واللهگفتی که در چه کاری با تو چه کار ماند

که زار ماند
جمله صداع گردد جمله خمار ماندگر خمر خلد نوشم با جام های زرین
والله نه پود ماند والله نه تار مانددر کارگاه عشقت بی تو هر آنچ بافم

 حاشا که با چنین جو بر پلتو جوی بی کرانی پیشت جهان چو پولی
گذار ماند

 با جنگ چار دشمن هرگزعالم چهار فصلست فصلی خلف فصلی
قرار ماند

تا فصل ها بسوزد جمله بهار ماندپیش آ بهار خوبی تو اصل فصل هایی

858
 وقتی چنین به جانی جامی خریدوقتی خوشست ما را لبد نبید باید

باید
ما را مقام و مجلس عرش مجید بایدما را نبید و باده از خم غیب آید

هر جا زحیر بینی از وی برید بایدهر جا فقیر بینی با وی نشست باید
ما را فقیر معنی چون بایزید بایدبگریز از آن فقیری کو بند لوت باشد
و آنک از حدث بزاید او را پلید بایداز نور پاک چون زاد او باز پاک خواهد
پیش چراغ یزدان آن را گزید بایداما چو قلب و نیرکو ماننده اند با هم

از بهر فتح این در در غم طپید بایدبر د،ل نهاد قفلی یزدان و ختم کردش
 اصحاب خانه ها را فتحسگ چون به کوی خسبد از قفل در چه باکش

کلید باید
 ما صوفیان جان را هر دم دو عیدسالی دو عید کردن کار عوام باشد

باید
زایندگان نو را رزق جدید بایدجان گفت من مریدم زاینده جدیدم

آن را که تازه نبود او را قدید بایدما را از آن مفازه عیشیست تازه تازه
زنده ز شخص مرده آخر بدید بایدای آمده چو سردان اندر سماع مردان

 ور زانک شاخ سبزی آخرگر زانک چوب خشرکی جز ز آتشی نخنبی
خمید باید

بنهاد در دهانت آخر مرکید بایدآن ذوق را گرفتم پستان مادر آمد
 در روضه خموشان چندیخامش که در فصاحت عمر عزیز بردی
چرید باید

 روزی دو در خموشی دم درکشیدای شمس حق تبریز در گفتنم کشیدی
باید

859
 نی هر خسیس را شه رخسار مینی دیده هر دلی را دیدار می نماید

نماید
کز خار می رهاند گلزار می نمایدال حقیر ما را ال خسیس ما را
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زهد قدیم ما را خمار می نمایددود سیاه ما را در نور می کشاند
تا چیست اینک او را بازار می نمایدهرگز غلم خود را نفروشد و نبخشد

 صندوق درشدست او بیمار میشیریست پور آدم صندوق عالم اندر
نماید

کاری نماید اکنون بی کار می نمایدروزی که او بغرد صندوق را بدرد
 هر چند کو به ظاهر در غار میصدیق با محمد بر هفت آسمانست

نماید
 وین احولن خس را دوچار مییرکیست عشق لیرکن هر صورتی نماید
نماید

 نور از درخت موسیجمله گلست این ره گر ظاهرش چو خارست
چون نار می نماید

گفتار نیست لیرکن گفتار می نمایدآب حیات آمد وین بانگ سیلبست
 د،ل آینه ست و رو را ناچارسوگند خورده بودم کز د،ل سخن نگویم

می نماید
 در جنبش این و آن را دیوارشمس الحقی که نورش بر آینه ست تابان

می نماید
 کان را به نوع دیگر عطارهر طبله که گشایم زان قند بی کرانست
می نماید

860
مرغت شرکار گردد صید حل،ل گیردای د،ل اگر کم آیی کارت کما،ل گیرد

بدری شود اگر چه شرکل هل،ل گیردمه می دود چو آیی در ظل آفتابی
 کاندر ره حقیقت ترک خیا،لدر د،ل مقام سازد همچون خیا،ل آن کس

گیرد
 وان جان گوشمالی کو پای ما،لکو آن خلیل گویا وجهت وجه حقا

گیرد
 مر چشم روشنان را از وی مل،لاین گنده پیر دنیا چشمک زند ولیرکن

گیرد
 اندر برش د،ل من کی پر و با،لگر در برم کشد او از ساحری و شیوه
گیرد

 بویش تباه گردد رنگش زوا،لگلگونه کرده است او تا روی چون گلم را
گیرد

مانند آفتابی نور جل،ل گیردرخ بر رخش منه تو تا رویت از شهنشه
صد آفتاب و مه را بر چرخ حا،ل گیردچه جای آفتابی کز پرتو جمالش

آن کاین دلیل داند نی آن دل،ل گیردشویان اولینش بنگر که در چه حالند
کو عقل کاملی تا ترک جوا،ل گیردای صد هزار عاقل او در جوا،ل کرده

 کز خط سیه تر است اوخطی نوشت یزدان بر خد خوش عذاران
کاین خط و خا،ل گیرد

 تا مه ز طلعت تو هر شاماز ابر خط برون آ وز خا،ل و عم جدا شو
فا،ل گیرد

861
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 ما را چه جرم اگر کرمش با شمالطفی نماند کان صنم خوش لقا نرکرد
نرکرد

 خوبی که دید در دو جهان کو جفاتشنیع می زنی که جفا کرد آن نگار
نرکرد

 حسنش همه وفاست اگر اوعشقش شرکر بس است اگر او شرکر نداد
وفا نرکرد
 بنمای صفه ای که رخش پرصفابنمای خانه ای که از او نیست پرچراغ
نرکرد
 چون آن به هم رسید کسیشان جدااین چشم و آن چراغ دو نورند هر یرکی
نرکرد

 نظاره جما،ل خدا جز خداچون روح در نظاره فنا گشت این بگفت
نرکرد

 حق جز ز رشک نام رخشهر یک از این مثا،ل بیانست و مغلطه است
والضحی نرکرد

بر فانیی نتافت که آن را بقا نرکردخورشیدروی مفخر تبریز شمس دین

862
 بی ابر و بی غبار در آن مه نظرقومی که بر براق بصیرت سفر کنند

کنند
 وز دامگاه صعب به یک تک عبردر دانه های شهوتی آتش زنند زود

کنند
بزم و سرای گلشن جای دگر کننداز خارخار این گر طبع آن طرف روند

شاهان روح زو سر از این کوی درکنندبر پای لولیان طبیعت نهند بند
 دستی چنین گشاده که تا شور وپای خرد ببسته و اوباش نفس را

شر کنند
 کو صور عشق تا سر از این گوراجزای ما بمرده در این گورهای تن

برکنند
 از نور عشق مس وجود تومسیست شهوت تو و اکسیر نور عشق
زر کنند

سردا جماعتی که حدیث هنر کنندانصاف ده که با نفس گرم عشق او
آیند و زله های گران مایه جز کنندچون صوفیان گرسنه در مطبخ خرد
 تا طوطیان شوند و شرکار شرکرزاغان طبع را تو ز مردار روزه ده

کنند
شاید که آتشان طبیعت شرر کننددر ظل میرآب حیات شرکرمزاج

از غیرت ملحت او کور و کر کننداز رشک نورها است که عقل کما،ل را
آن دیده را به مهر ابد بی خبر کنندجز حق اگر به دیدن او غمزه ای کند
 کاجزای خاک از گذرش زیب و فرفخر جهان و دیده تبریز شمس دین

کنند
گر صد هزار بارش زیر و زبر کننداندر فضای روح نیابند مثل او

تا روز را به دور حوادث سپر کنندخالی مباد از سر خورشید سایه اش

863
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 کز من نمی شرکیبد و با من خوشآتش پریر گفت نهانی به گوش دود
است عود

 کاندر فنای خویش بدیدست عودقدر من او شناسد و شرکر من او کند
سود

اندر گشایش عدم آن عقدها گشودسر تا به پای عود گره بود بند بند
ای فانی و شهید من و مفخر شهودای یار شعله خوار من اهل و مرحبا

 اندر عدم گریز از این کور وبنگر که آسمان و زمین رهن هستی اند
زان کبود
 نحسی بود گریزان از دولت وهر جان که می گریزد از فقر و نیستی
سعود
 صلحی فرکن میان من و محوبی محو کس ز لوح عدم مستفید نیست

ای ودود
 نی در فزایش آمد و نی رست ازآن خاک تیره تا نشد از خویشتن فنا

رکود
نی قد سرو یافت نه زیبایی خدودتا نطفه نطفه بود و نشد محو از منی

 آن گاه عقل و جان شود ودر معده چون بسوزد آن نان و نان خورش
حسرت حسود

 نی زر و نقره گشت و نی ره یافتسنگ سیاه تا نشد از خویشتن فنا
در نقود

 اندر نماز قامه بودخواریست و بندگیست پس آنگه شهنشهیست
آنگهی قعود

یک بار نیستی را هم باید آزمودعمری بیازمودی هستی خویش را
 هر جا که دود آمد بی آتشیطاق و طرنب فقر و فنا هم گزاف نیست

نبود
 چون از گزافه او د،ل و دستار ماگر نیست عشق را سر ما و هوای ما
ربود

 هر صبح سوی مرکتب یوفونعشق آمدست و گوش کشانمان همی کشد
بالعهود

تا سینه را بشوید از کینه و جحوداز چشم مومن آب ندم می کند روان
 کز خواب برجه و بستان ساغرتو خفته ای و آب خضر بر تو می زند
خلود

 ز اصحاب کهف باش هم ایقاظ وباقیش عشق گوید با تو نهان ز من
رقود

864
گلگونه بین که بر رخ گلنار می رودبلبل نگر که جانب گلزار می رود

 منصوروار خوش به سر دارمیوه تمام گشته و بیرون شده ز خویش
می رود

کاندر بهار شاه به ایثار می روداشرکوفه برگ ساخته نهر نثار شاه
 در خون دیده غرق به کهسار میآن لله ای چو راهب د،ل سوخته بدرد
رود
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 گل آن وفا چو دید سوی خار مینه ماه خار کرد فغان در وفای گل
رود

 کاین جا حدیث دیده و دیدارماندست چشم نرگس حیران به گرد باغ
می رود

 چون آتشی که در د،ل احرار میآب حیات گشته روان در بن درخت
رود
بر عشق گرمدار به بازار می رودهر گلرخی که بود ز سرما اسیر خاک

بنوشت باغ و مرغ به ترکرار می روداندر بهار وحی خدا درس عام گفت
 هر یک گرفته خلعت و ادرار میاین طالبان علم که تحصیل کرده اند
رود

گل جندره زده به خریدار می رودگویی بهار گفت که الله مشتریست
 زودتر ز جمله بی د،ل وگل از درون د،ل دم رحمان فزون شنید

دستار می رود
 یاد آورد ز وصل و سوی یار مید،ل در بهار بیند هر شاخ جفت یار

رود
آن جا حدیث زر به خروار می رودای د،ل تو مفلسی و خریدار گوهری
کان جا حدیث جان به انبار می رودنی نی حدیث زر به خروار کی کنند

 وین نفس ناطقه سوی گفتاراین نفس مطمانه خموشی غذای اوست
می رود

865
تلخی غم به لذت آن جام می رودجانا بیار باده که ایام می رود

 نی نفس کورد،ل که سویجامی که عقل و روح حریف و جلیس اوست
دام می رود

 وسواس و غم چو دود سوی بامبا جام آتشین چو تو از در درآمدی
می رود
 بر آب و گل بساز که هنگامگر بر سرت گلست مشویش شتاب کن
می رود

 وان خام را بپز که سخن خام میآن چیز را بجوش که او هوش می برد
رود

 هر یک بدان نشاطزان باده داده ای تو به خورشید و ماه و چرخ
چنین رام می رود

 از کرم مست گشته به اکرام میوالله که ذره نیز از آن جام بیخودست
رود

 صبر و قرار و توبه و آرامآرام بخش جان را زان می که از تفش
می رود

 آن مادر رحیم بر ایتام میچون بوی وی رسد به خماران بود چنانک
رود
خورشیدوار جام کرم عام می رودامروز خاک جرعه می سیر سیر خورد

 خون از بدن به شیشه حجام میسوی کشنده آید کشته چنانک زود
رود

این رحمت خدای به ارحام می رودچون کعبه که رود به در خانه ولی
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 در بیخودی به کعبه به یکتا مست نیست از همه لنگان سپس ترست
گام می رود

 چون مست شد چه چاره کهتا باخودست راز نهان دارد از ادب
خودکام می رود

 چون خاطرش به باده بدنام میخاموش و نام باده مگو پیش مرد خام
رود

866
 در چشم های مست تو نقاش چونچندان حلوت و مزه و مستی و گشاد

نهاد
زیرا مسیح وار خدا قدرتش بدادچشم تو برگشاید هر دم هزار چشم

 کان چشمشان بصارت نو ازوان جمله چشم ها شده حیران چشم او
چه راه داد

 سوگند خورد و گفت مرا نیستگفتم به آسمان که چنین ماه دیده ای
هیچ یاد

دیگر سخن مگوی اگر هست اتحاداکنون ببند دو لب و آن چشم برگشا

867
 در چشم های مست تو نقاش چونچندان حلوت و مزه و مستی و گشاد

نهاد
زیرا خدا ز قدرت خود قدرتش بدادچشمت بیافرید به هر دم هزار چشم

 که صد هزار رحمت بر چشموان جمله چشم ها شده حیران چشم تو
هات باد
 هر جان که دید چشم تو را گفتبر تخت سلطنت بنشستست چشم تو

داد داد
 سوگند خورد و گفت مراگفتم که چشم چرخ چنین چشم هیچ دید

نیست هیچ یاد

868
یک یک برد شما را آنک مرا ببردبه حرم به خود کشید و مرا آشنا ببرد

وان را که بود برگ کهی کهربا ببردآن را که بود آهن آهن ربا کشید
عیسی مهتری را جذب سما ببردقانون لنگری به ثری گشت منجذب
هر مس اسعدی را هم کیمیا ببردهر حس معنوی را در غیب درکشید

 آن کس که رخت خویش سوی انبیااز غارت فنا و اجل ایمنست و دور
ببرد

 کو شمع حسن را ز ملء در خلءآن چشم نیک را نرسد هیچ چشم بد
ببرد

 کآنچ از قضا رسید به طالب قضاما از قضا به قاضی حاجت گریختیم
ببرد

 حسن و جما،ل آن مه نیرکولقااین ها گذشت ای خنک آن د،ل که ناگهش
ببرد
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869
پیراهنی ندوخت که آن را قبا نرکردخیاط روزگار به بالی هیچ مرد

دامان زر دهند و خرند از بلیس دردبنگر هزار گو،ل سلیم اندر این جهان
 تو می خوری از آن و رختگل های رنگ رنگ که پیش تو نقل هاست

می کنند زرد
 آخر کنار مرده کند جان و جسمای مرده را کنار گرفته که جان من

سرد
 خواهی شدن به وقت اجلخود با خدای کن که از این نقش های دیو

بی مراد فرد
 کاین بستریست عاریه میپاها مرکش دراز بر این خوش بساط خاک

ترس از نورد
 پرهیز از آن حریف که هستمفرکن گزافه مهره در این طاس روزگار

اوستاد نرد
 می جو سوار را به نظر در میانمنگر به گرد تن بنگر در سوار روح

گرد
 گلزار اگر نباشد پس از کجاسترخسارها چون گل لبد ز گلشنیست

ورد
 بهر نمونه آمد این نیست بهرسیب زنخ چو دیدی می دان درخت سیب

خورد
چاوش پادشاه براند تو را که بردهمت بلند دار که با همت خسیس

 چون ناطقه ملیرکه بر سقفخاموش کن ز حرف و سخن بی حروف گوی
لجورد

870
 د،ل می جهد نشانه که دلدار میچشمم همی پرد مگر آن یار می رسد
رسد

وین بلبل از نواحی گلزار می رسداین هدهد از سپاه سلیمان همی پرد
 بفروش خویش را که خریدار میجامی بخر به جانی ور زانک مفلسی

رسد
 وان چشم اشرکبار به دیدار میآن گوش انتظار خبر نوش می کند

رسد
 آن پاره پاره رفته به یک بارآن د،ل که پاره پاره شد و پاره هاش خون
می رسد

نک زخمه نشاط به هر تار می رسدقد چو چنگ را که دلش تار تار شد
 گل های خوش عذار سوی خار میآن خارخار باغ و تقاضاش رد نشد

رسد
اینک سپاه وصل به زنهار می رسدآن زینهار گفتن عاشق تهی نبود

 کز سوی مصر قند به قنطار مینک طوطیان عشق گشادند پر و با،ل
رسد

از بیم آنک شحنه قهار می رسدشهر ایمنست جمله دزدان گریختند
کآمد خبر که جعفر طیار می رسدچندین هزار جعفر طرار شب گریخت
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 زیرا صفات خالق جبار میفاش و صریح گو که صفات بشر گریخت
رسد

سلطان نوبهار به ایثار می رسدای مفلسان باغ خزان راهتان بزد
 خاموش کاین حجاب ز گفتاردر خامشیست تابش خورشید بی حجاب

می رسد

871
سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شدآمد بهار خرم و رحمت نثار شد

 نه ماه گشت حامله زان بی قراراجزای خاک حامله بودند از آسمان
شد

صحرا پر از بنفشه و که لله زار شدگلنار پرگره شد و جوبار پرزره
 بگشاد سر و دست که وقتاشرکوفه لب گشاد که هنگام بوسه گشت
کنار شد

 در رو کشید ابر و ز د،ل شرمسارگلزار چرخ چونک گلستان د،ل بدید
شد

 شد مستجاب دعوت اوآن خار می گریست که ای عیب پوش خلق
گلعذار شد

 هر شاخ و هر درخت از او تاجدارشاه بهار بست کمر را به معذرت
شد

 گر در دو دست موسی یکهر چوب در تجمل چون بزم میر گشت
چوب مار شد

تا منرکر قیامت بی اعتبار شدزنده شدند بار دگر کشتگان دی
 چون لطف روح بخش خدا یار غاراصحاب کهف باغ ز خواب اندرآمدند

شد
 آن سو که وقت خواب روانای زنده گشتگان به زمستان کجا بدیت

را مطار شد
 آن سو که هر شبی نظر وآن سو که هر شبی بپرد این حواس و روح
انتظار شد

بدری منور آمد و شمع دیار شدمه چون هل،ل بود سفر کرد آن طرف
 لنگ و ملو،ل رفت و سحر راهواراین پنج حس ظاهر و پنج دگر نهان

شد
کز باد گفت راه نظر پرغبار شدبربند این دهان و مپیمای باد بیش

872
 بی تیغ می برد سر و بی داراین عشق جمله عاقل و بیدار می کشد

می کشد
یار کسی شدیم که او یار می کشدمهمان او شدیم که مهمان همی خورد

 چون مومنی بدید چو کفار میچون یوسفی بدید چو گرگان همی درد
کشد

یا گر کشد به رحم و به هنجار می کشدما د،ل نهاده ایم که دلداریی کند
 گر چه به غمزه عاشق بسیارنی نی که کشته را دم او جان همی دهد

می کشد
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 تلخی مرکن که دوست عسلهل تا کشد تو را نه که آب حیات اوست
وار می کشد

شاهان برگزیده و احرار می کشدهمت بلند دار که آن عشق همتی
 شب را به تیغ صبح گهردار میما چون شبیم ظل زمین و وی آفتاب
کشد

شحنه صبوح آمد و طرار می کشدزنگی شب ببرد چو طرار عقل ما
 رومی روزشان به یرکی بارشب شرق تا به غرب گرفته سپاه زنگ

می کشد
 چون بلبلم جدایی گلزار میحاصل مرا چو بلبل مستی ز گلشنیست
کشد

873
شفتالوی بدزدم او خود نخفته بودخفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود

 از دست شیر صید کجا سهلخندید و گفت روبه آخر به زیرکی
درربود

ال مگر که ابر نماید به خویش جودمر ابر را که دوشد و آن جا که دررسد
فضل خدای بخشد معدوم را وجودمعدوم را کجاست به ایجاد دست و پا
داد سلم نبود ال که در قعودمعدوم وار بنشین زیرا که در نماز

کآتش قیام دارد و آبست در سجودبر آتش آب چیره بود از فروتنی
 خاموش چند چند بخواهیشچون لب خموش باشد د،ل صدزبان شود
آزمود

874
 آزاد سرو بین که چه سانامروز مرده بین که چه سان زنده می شود
بنده می شود

 کز روح و علم و عشق چهپوسیده استخوان و کفن های مرده بین
آکنده می شود

 چون عندلیب مست چهآن حلق و آن دهان که دریدست در لحد
گوینده می شود

 جان را به تیغ عشقآن جان به شیشه ای که ز سوزن همی گریخت
فروشنده می شود

 از شهد شیر بین که چه جوشندهبسیار دیده ای که بجوشد ز سنگ آب
می شود

 کز وی هزار قافله فرخندهامروز کعبه بین که روان شد به سوی حاج
می شود

 امروز شوره بین که چهامروز غوره بین که شرکر بست از نشاط
روینده می شود

 کز وی کلوخ و سنگ تو جنبنده میمی خند ای زمین که بزادی خلیفه ای
شود
 هر جا که گریه ایست کنون خندهغم مرد و گریه رفت بقای من و تو باد

می شود
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 بی داس و تیش خار تو برکنده میآن گلشنی شرکفت که از فر بوی او
شود

 پاینده گشت و دید که پاینده میپاینده گشت خضر که آب حیات دید
شود

جان را بقاست تن چو قبا ژنده می شودپاینده عمر باد روان لطیف ما
 زیرا شرکر به گفت پراکندهخاموش و خوش بخسپ در این خرمن شرکر

می شود
 هم نیشرکر ز لطف خروشنده میمن خامشم ولیک ز هیهای طوطیان

شود

875
 بهر تست خدمت و سجده و سلمگر عید وصل تست منم خود غلم عید
عید
از غایت حلوت نام تو نام عیدتا نام تو شنیدم شد سرد بر دلم

تا ما ز گنج وصل تو بدهیم وام عیدای شاد آن زمان که درآید وصا،ل تو
صبحی شود ز صبح جما،ل تو شام عیدتا آفتاب چهره زیبات دررسید

 ای پرتو خیا،ل تو بوده امامدر یمن و در سعادت و در بخت و در صفا
عید

 وی دیده خویشتن ز تو قایمای سجده ها به پیش درت واجبات عید
خرام عید
 تا کام جان روا شود از جامجام شراب وصل تو پر کن ز فضل خود

و کام عید
 در وی کجا رسد به دو صد سا،لاندر رکاب تو چو روان ها روا شوند

گام عید
جانم دوید پیش و گرفته لگام عیدآمد ز گرد راه تو این عید و مژده داد

 این فرو این جللت و این لطفدانست کز خدیو اجل شمس دین بود
عام عید
 خود کی شوند دلشدگان تو راملیرکن کجاست فر و جما،ل تو بی نظیر
عید

 بر تو حرام باشد بی شبهه تو جامتبریز با شراب چنان صدر نامدار
عید

876
 درده شراب و واخرام از بیم و ازتا چند خرقه بردرم از بیم و از امید

امید
 کاندیشه هاست در سرم از بیم وپیش آر جام آتش اندیشه سوز را

از امید
 بنما که زیر لنگرم از بیم و ازکشتی نوح را که ز طوفان امان ماست
امید

 رخسارزرد چون زرم از بیم و ازآن زر سرخ و نقد طرب را بده که من
امید
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 کآخر چو حلقه بر درم از بیم و ازدر حلقه ز آنچ دادی در حلق من بریز
امید

 کاین دم به رنگ دیگرم از بیم و ازبار دگر به آب ده این رنگ و بوی را
امید

کاندر هوای کوثرم از بیم و از امیدز آبی که آب کوثر اندر هوای اوست
کآزر مثا،ل بتگرم از بیم و از امیددر عین آتشم چو خلیلم فرست آب

 کز چشم ها نهانترم از بیم و ازکوری چشم بد تو ز چشمم نهان مشو
امید

مانند این غز،ل ترم از بیم و از امیددر آفتاب روی خودم دار زانک من

877
 یا رب به طوطیان چه شرکرها همیامسا،ل بلبلن چه خبرها همی دهند

دهند
 کان شاخه های خشک چه برهادر باغ ها درآی تو امسا،ل و درنگر

همی دهند
 وان را که تاج رفت کمرها همیمقراض در میان نه و خلعت همی برند
دهند

بی زحمت مصادره زرها همی دهندبی منت کسی همه بر نقره می زنند
 وان را که گوهرست گهرهاهر د،ل که تشنه ست به دریا همی برند

همی دهند
تا برشمار موی تو سرها همی دهنداین تحفه دیده اند که عشاق روزگار
 سودا همی خرند و هنرها همیاین نور دیده اند که دیوانگان راه

دهند

878
 بستان خوشست لیک چوصحرا خوشست لیک چو خورشید فر دهد
گلزار بر دهد
 خورشید را برای مصالحخورشید دیگریست که فرمان و حرکم او
سفر دهد
 او را نمی رسد که رود ما،لبوسه به او رسد که رخش همچو زر بود
و زر دهد

 سوی شرکرلبی که به ایشان شرکربنگر به طوطیان که پر و با،ل می زنند
دهد

 ما را شرکرلبیست که چیزیهر کس شرکرلبی بگزیده ست در جهان
دگر دهد

 ما را شهنشهیست که ملک و ظفرما را شرکرلبیست شرکرها گدای اوست
دهد

قانع مشو ز شاه که تاج و کمر دهدهمت بلند دار اگر شاه زاده ای
تا پاره های خاک تو لعل و گهر دهدبرکن تو جامه ها و در آب حیات رو

کو دلبری نماید و خون جگر دهدبگریز سوی عشق و بپرهیز از آن بتی
نقاش جسم جان را غیبی صور دهددر چشم من نیاید خوبی هیچ خوب
آن مرغ را که عقل ز کوثر خبر دهدکی آب شور نوشد با مرغ های کور

www.irandll.net/forum391



www.irandll.net

 گر ماه آن ببیند در حا،ل سرخود پر کند دو دیده ما را به حسن خویش
دهد

حاشا ز دیده ای که خدایش نظر دهددر دیده گدای تو آید نگار خاک
ما را ز عقل جزوی راه و عبر دهدخامش ز حرف گفتن تا بوک عقل کل

879
وز آسمان سپیده کافور بردمیدصبح آمد و صحیفه مصقو،ل برکشید

تا جایگاه ناف به عمدا فرودریدصوفی چرخ خرقه و شا،ل کبود خویش
 از تخت ملک زنگی شب رارومی روز بعد هزیمت چو دست یافت
فروکشید

 آمد شدیست دایم وزان سو که ترک شادی و هندوی غم رسید
راهیست ناپدید

ناگه سپاه قیصر روم از کجا رسیدیا رب سپاه شاه حبش تا کجا گریخت
آنک از شراب عشق از،ل خورد یا چشیدزین راه نابدید معما کی بو برد

 حیران شدست روز کهحیران شدست شب که کی رویش سیاه کرد
خوبش که آفرید

 نیمی دگر چرنده شد و زانحیران شده زمین که چو نیمیش شد گیاه
همی چرید

نیمی حریص پاکی و نیمی دگر پلیدنیمیش شد خورنده و نیمیش خوردنی
 ای غم برکش مرا که حسینمشب مرد و زنده گشت حیاتست بعد مرگ
توی یزید
 کس را بها نبود همو خود ز خودگوهر مزاد کرد که این را کی می خرد
خرید

 هر شام قدر شد ز تو هر روز روزامروز ساقیا همه مهمان تو شدیم
عید
کاندیشه را نبرد جز عشرت جدیددرده ز جام باده که یسقون من رحیق

 خود را چو گم کنند بیابند آنرندان تشنه د،ل چو به اسراف می خورند
کلید

 با نوح و لوط و کرخی و شبلی وپهلوی خم وحدت بگرفته ای مقام
بایزید

 تا آن شراب در سر و رگخاموش کن که جان ز فرح با،ل می زند
های جان دوید

880
 صد بحر سلطنت ز تطاو،ل سرابصد مصر مملرکت ز تعدی خراب شد

شد
 صد بخت نیم خواب به کلیصد برج حرص و بخل به خندق دراوفتاد

به خواب شد
 وان ماه زنگ ظلم به زیر حجابآن شاهراه غیب بر آن قوم بسته بود
شد

 در نوحه اوفتاد و به گریهوان چشم کو چو برق همی سوخت خلق را
سحاب شد
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 در آتش خدای کنون او کبابوان د،ل که صد هزار د،ل از وی کباب بود
شد

 او را از این سیاست شه فتحای شاد آن کسی که از این عبرتی گرفت
باب شد

 سودش نداشتچون روز گشت و دید که او شب چه کرده بود
سخره صد اضطراب شد

 زیرا دعای نوح به شب مستجابچون بخت روسپید شب اندر دعا گذار
شد

881
وین د،ل دیوانه باز روی به صحرا نهادآه که بار دگر آتش در من فتاد

 وز د،ل من هر طرف چشمه خونآه که دریای عشق بار دگر موج زد
برگشاد

 دود گرفت آسمان آتش من یافتآه که جست آتشی خانه د،ل درگرفت
باد
یا رب فریاد رس ز آتش د،ل داد دادآتش د،ل سهل نیست هیچ ملمت مرکن
 سوی دلم طلب طلب وز غم منلشرکر اندیشه ها می رسد از بیشه ها

شاد شاد
 صبر گزیدی و یافت جان توای د،ل روشن ضمیر بر همه د،ل ها امیر

جمله مراد
 چشم تو سوی خداستچشم همه خشک و تر مانده در همدگر

چشم همه بر تو باد
 بر همه پاینده باد سایه ربدست تو دست خدا چشم تو مست خدا
العباد

 این همه از عشق زاد عشقناله خلق از شماست آن شما از کجاست
عجب از چه زاد

 ای که ندیده چو تو عشق دگرشمس حق دین تویی مالک ملک وجود
کیقباد

882
طبل بقا کوفتند ملک مخلد رسیدجامه سیه کرد کفر نور محمد رسید

 بار دگر مه شرکافت روح مجردروی زمین سبز شد جیب درید آسمان
رسید

 خیز که بار دگر آن قمرینگشت جهان پرشرکر بست سعادت کمر
خد رسید

 شرح د،ل احمدی هفت مجلدد،ل چو سطرلب شد آیت هفت آسمان
رسید
 گفت به اقبا،ل تو نفس مقیدعقل معقل شبی شد بر سلطان عشق
رسید

 مژده همچون شرکر در د،لپیک د،ل عاشقان رفت به سر چون قلم
کاغد رسید
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هین ز لحد برجهید نصر موید رسیدچند کند زیر خاک صبر روان های پاک
 وقت شد ای مردگان حشر مجددطبل قیامت زدند صور حشر می دمد

رسید
 آمد آواز صور روح به مقصدبعثر ما فی القبور حصل ما فی الصدور
رسید

 کز سوی نیک اختران اختر اسعددوش در استارگان غلغله افتاده بود
رسید

 در پی او زهره جست مسترفت عطارد ز دست لوح و قلم درشرکست
به فرقد رسید

 گفتم خیرست گفتقرص قمر رنگ ریخت سوی اسد می گریخت
ساقی بیخود رسید

 کودک هم کودکست گو چهعقل در آن غلغله خواست که پیدا شود
به ابجد رسید

 چون نظرش جان ماستخیز که دوران ماست شاه جهان آن ماست
عمر موبد رسید

 رقص جمل کرد قاف عیشساقی بی رنگ و لف ریخت شراب از گزاف
ممدد رسید

فتنه بلقیس را صرح ممرد رسیدباز سلیمان روح گفت صلی صبوح
 کحل د،ل و دیده در چشم مرمدرغم حسودان دین کوری دیو لعین

رسید
 خیز بگو مطربا عشرت سرمداز پی نامحرمان قفل زدم بر دهان

رسید

883
 این دو که هر دو یرکیست جز کهجان من و جان تو بود یرکی ز اتحاد

همان یک مباد
 ز آتش بادی بزاد در سر ما رفتفرد چرا شد عدد از سبب خوی بد

باد
از سبب باد بود آنک جدایی بزادگشت جدا موج ها گر چه بد او،ل یرکی

 چون دو شود پادشاه شهر رود درجام دوی درشرکن باده مده باد را
فساد

 هر طرفی شب ز عجز شمعروز فضیلت گرفت زانک یرکی شمع داشت
و چراغی نهاد

 کی بود آن دم که رب ماند وگر چه ز رب العباد هر نفسی رحمتست
فانی عباد

884
 مژده که آن بوطرب داد طرب هاپرده د،ل می زند زهره هم از بامداد

بداد
 آنچ کفش داد دوش ما و توبحر کرم کرد جوش پنبه برون کن ز گوش
را نوش باد
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 از سر ما کم مباد سایه اینعشق همایون پیست خطبه به نام ویست
کیقباد

 وان دگرش زینهار اوروی خوشش چون شرار خوی خوشش نوبهار
هو رب العباد

 می کشدم ابروار عشق تو چونز او،ل روز این خمار کرد مرا بی قرار
تندباد

 بست سر زلف بست خواجهدست د،ل از رنج رست گر چه دلرام مست
ببین این گشاد

 رو که مراد جهان می کشدممی کشدم موکشان من ترش و سرگران
بی مراد
 شرکر کز آن گشت باز تا به مقامعقل بر آن عقل ساز ناز همی کرد ناز
اوفتاد
 شرکر که دود،ل نماند یک دله شدپای به گل بوده ام زانک دود،ل بوده ام
د،ل نهاد
 بگسلم این ریسمان بازروم درلف د،ل از آسمان لف تن از ریسمان
معاد

 هیچ کسی هست کو آرد آن را بهدلبر روز الست چیز دگر گفت پست
یاد

ساخته خویش را من ندهم در مزادگفت به تو تاختم بهر خودت ساختم
گفتم من کیستم گفت مراد مرادگفتم تو کیستی گفت مراد همه
 محو شده پیش ذات د،ل به سخنمفتعلن فاعلت رفته بدم از صفات

چون فتاد
 از مدد این سه داد یافت زمانهداد د،ل و عقل و جان مفخر تبریزیان
سداد

885
دولت بار دگر در رخ ما رو گشادبار دگر آمدیم تا شود اقبا،ل شاد
 گشت جهان تازه روی چشم بدشسرمه کشید این جهان باز ز دیدار ما

دور باد
 عقل ز دستان عشقعشق ز زنجیر خویش جست و خرد را گرفت
ناله کنان داد داد

داد نیابد خرد چونک چنین فتنه زادمریم عشق قدیم زاد مسیحی عجب
 د،ل چو چنین خوانباز دو صد قرص ماه بر سر آن خوان شرکست
بدید پای به خون درنهاد

 تا که بقا یافته ست عاشقدولت بشتافته ست چون نظرت تافته ست
کون و فساد

 عالم ای شاه جان بی رخمفخر تبریزیان شمس حق ای خوش نشان
خوبت مباد

886
بهر رسن بازیش لولیرکان آمدنداز رسن زلف تو خلق به جان آمدند
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 رقص کنان گرد ماه نورفشاندر د،ل هر لولیی عشق چو استاره ای
آمدند

 سروقدان چون چنار دستدر هوس این سماع از پس بستان عشق
زنان آمدند

 تا که چنین لقمه ها سویبین که چه ریسیده ایم دست که لیسیده ایم
دهان آمدند

وز تتق آن عروس شاه جهان آمدندلولیرکان قنق در کف گوشه تتق
سینه گشاده به ما بهر امان آمدندشاه که در دولتش هر طرفی شاهدی

 گر چه که از تیر غمز سخته کمانشیوه ابرو کند هر نفسی پیش ما
آمدند

 زیر لحاف از،ل نیک نهانشب رو و عیار باش بر سر هر کوی از آنک
آمدند

 ترک دکان خواندند چونک به کانجانب تبریز در شمس حقم دیده اند
آمدند

887
 جان نبرد خود ز شیر روبه کور وروبهرکی دنبه برد شیر مگر خفته بود

کبود
 این چه که روباه لنگ دنبه ز شیریقاصد ره داد شیر ور نه کی باور کند

ربود
 شیر فلک هم بر او پنجه نیاردگوید گرگی بخورد یوسف یعقوب را

گشود
 از د،ل ما کی برد میمنه دیوهر نفس الهام حق حارس د،ل های ماست

حسود
 در ره حق هر کی کاشتدست حق آمد دراز با کف حق کژ مباز

دانه جو جو درود
 هر کی بترساندت روی بههر که تو را کرد خوار رو به خدایش سپار
حق آر زود

 گوش کشان آردت رنج به درگاهغصه و ترس و بل هست کمند خدا
جود
 آب ز دیده روان بر رخ زردت چویارب و یارب کنان روی سوی آسمان
رود
صبح گشاده نقاب ذلک یوم الخلودسبزه دمیده ز آب بر د،ل و جان خراب

لف خدایی کجا دردهدی آن عنودگر سر فرعون را درد بدی و بل
 کفر شد ایمان و دید چونکچون دم غرقش رسید گفت اقل العبید

بل رو نمود
تا تن فرعون وار پاک شود از جحودرنج ز تن برمدار در تک نیلش درآر

 باش بر او جبرئیل دود برآورنفس به مصرست امیر در تک نیلست اسیر
ز عود

راز نخواهد گشا تا نرکشد نار و دودعود بخیلست او بو نرساند به تو
 رو ترش از توست عشقمفخر تبریز گفت شمس حق و دین نهفت

سرکه نشاید فزود
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888
 در د،ل و در دیده ها همچو نظر میزهره من بر فلک شرکل دگر می رود

رود
 جان به سوی ناوکش همچو سپرچشم چو مریخ او مست ز تاریخ او

می رود
 گر خبرستش چرا فوق قمرابروی چون سنبله بی خبرست از مهش
می رود

 چون سوی تو آفتاب جمله به سرذره چرا شد سوار بر سر کره هوا
می رود

 غافل از آن کاین فلک زیر و زبرآن زحل از ابلهی جست زبردستیی
می رود
 زین شب و روز او نهان همچود،ل ز شب زلف تو دید رخ همچو روز

سحر می رود
 کرد ندا در جهان کی به سفر میترک فلک گاو را بر سر گردون ببست
رود

 این قدرش فهم نی کو به قدر میجامه کبود آسمان کرد ز دست قضا
رود
 کابر چو مشک سقا بهر مطر میخاک دهان خشک را رعد بشارت دهد
رود

آخر ای بی یقین بهر بشر می روداختر و ابر و فلک جنی و دیو و ملک
 کان صنم حله پوش سویپنبه برون کن ز گوش عقل و بصر را مپوش

بصر می رود
 نقش جهان جانب نقش نگر مینای و دف و چنگ را از پی گوشی زنند
رود

 کاین نظر ناریت همچو شرر میآن نظری جو که آن هست ز نور قدیم
رود

 شه سوی شه می رود خرجنس رود سوی جنس بس بود این امتحان
سوی خر می رود

 خشک چو هیزم شود زیر تبر میهر چه نها،ل ترست جانب بستان برند
رود
 شرکر که در باغ عشق جوی شرکرآب معانی بخور هر دم چون شاخ تر

می رود
 چونش بگویی مروبس کن از این امر و نهی بین که تو نفس حرون

لنگ بتر می رود
 جان صدفست و سوی بحرجان سوی تبریز شد در هوس شمس دین
گهر می رود

889
 ای خنک آن را که او رویروی تو چون روی مار خوی تو زهر قدید
شما را ندید
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 پای پر از خار شد دست یرکی گلمن شده مهمان تو در چمن جان تو
نچید
 خار تو ما را برکشت مار تو ما راای مثل خارپشت گرد تو خار درشت

گزید
 بر دبه عاشق شدم در دبه زیتبا تو موافق شدم با تو منافق شدم

پلید

890
 نیم شبی ناگهان صبح قیامتصبحدمی همچو صبح پرده ظلمت درید
دمید

 آنچ زبانی نگفت بی سر وواسطه ها را برید دید به خود خویش را
گوشی شنید

لیک کجا ذوق آن کو کندت ناپدیدپوست بدرد ز ذوق عشق چو پیدا شود
باز کند قفل را فقر مبارک کلیدفقر ببرده سبق رفته طبق بر طبق
 فقر زده خیمه ای زان سوی پاک وکشته شهوت پلید کشته عقلست پاک

پلید
 فقر چو شیخ الشیوخ جمله د،ل هاجمله د،ل عاشقان حلقه زده گرد فقر

مرید
 گفت حقش پر شدی گفتچونک به تبریز چشم شمس حقم را بدید

که هل من مزید

891
 جلوه گلشن به باغ همچودی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
نگاران رسید
 شاخ گل سرخ را وقتزحمت سرما و دود رفت به کور و کبود
نثاران رسید

 لطف خدا یار شد دولتباغ ز سرما برکاست شد ز خدا دادخواست
یاران رسید

معطی صاحب عمل سیم شماران رسیدآمد خورشید ما باز به برج حمل
 همچو گل خوش کنار وقتطالب و مطلوب را عاشق و معشوق را

کناران رسید
زرگر بخشایشش وام گزاران رسیدبر مثل وام دار جمله به زندان بدند

 خوف تتاران گذشتجمله صحرا و دشت پر ز شرکوفه ست و کشت
مشک تتاران رسید

آمد میر شرکار صید شرکاران رسیدهر چه بمردند پار حشر شدند از بهار
 بلبل سرمست ما بهر خمارانآن گل شیرین لقا شرکر کند از خدا

رسید
 اصل طرب ها بزادوقت نشاط ست و جام خواب کنون شد حرام
شیره فشاران رسید

 از ره جان ساقی خوب عذارانجام من از اندرون باده من موج خون
رسید
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892
 دست بدار از طعام مایده جانآمد شهر صیام سنجق سلطان رسید
رسید

 قلب ضللت شرکست لشرکرجان ز قطیعت برست دست طبیعت ببست
ایمان رسید

 ز آتش والموریات نفس به افغانلشرکر والعادیات دست به یغما نهاد
رسید

 مرده از او زنده شد چونک بهالبقره راست بود موسی عمران نمود
قربان رسید
 تن همه قربان کنیم جان چوروزه چو قربان ماست زندگی جان ماست

به مهمان رسید
 زانک چنین ماه صبر بود کهصبر چو ابریست خوش حرکمت بارد از او
قرآن رسید

 چون در زندان شرکست جاننفس چو محتاج شد روح به معراج شد
بر جانان رسید

 چون ز ملک بود د،ل باز بدیشانپرده ظلمت درید د،ل به فلک برپرید
رسید
 بر سر چاه آب گو یوسف کنعانزود از این چاه تن دست بزن در رسن
رسید

 دست بشو کز فلک مایده وعیسی چو از خر برست گشت دعایش قبو،ل
خوان رسید

 آن سخن و لقمه جو کان بهدست و دهان را بشو نه بخور و نه بگو
خموشان رسید

893
 د،ل سبد آمد مرکن هر سقطی درنیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد

سبد
یابد او هستی باقی بیرون ز حدآنک تواضع کند نگذرد از حد خویش

 کآخر صندوق تو نیست یقین جزوا کن صندوق زر بر سر ایمان فشان
لحد

 پر مرکنش از مس شهوت و حرصتو لحد خویش را پر کن از زر صدق
و حسد

 چون بدهی تو همان دانک شود برهر چه تو را غیر تو آن بدهد رد کنی
تو رد

ترس ز ویل لرکل جمع مالوعدقلب میاور بدانک غره کنی مشتری
 گفت خدا نفس را بسته امش فیآنک گشادی نمود نفس تو را تنگیست
کبد

894
 صورت بستان نهان بوی گلستاننعره آن بلبلن از سوی بستان رسید

بدید
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 فعل صبا ظاهرست لیک صبا را کهباد صبا می وزد از سر زلف نگار
دید

 عمر ابد تازه کرد در دم عمراین دم عیسی به لطف عمر ابد می دهد
قدید
 آتش د،ل می فروخت دیگ هوسمژده دولت رسید در حق هر عاشقی

می پزید
 کز سر پستان عشق نور الستشنور الست آشرکار بر همه عشاق زد

مزید
کل زمان لرکم خلعه روح جدیدان طبیب الرضا بشر اهل الهوی

من رشاء سید لیس له من ندیدبشرهم نظره یتبعهم نضره
 شمس حق و دین شده بر همهلطف خداوند جان مفخر تبریزیان

بختی مزید

895
 مور فروشد به گور چتر سلیمانوسوسه تن گذشت غلغله جان رسید

رسید
 نوح به کشتی نشست جوششاین فلک آتشی چند کند سرکشی

طوفان رسید
 رستم خنجر کشید سام و نریمانچند مخنث نژاد دعوی مردی کند

رسید
 مار کنند از فریب موسی و ثعبانجادوکانی ز فن چند عصا و رسن

رسید
 گردن گرگان شرکست یوسفدرد به پستی نشست صاف ز دردی برست
کنعان رسید
 جان شد و جان بقا از برصبح دروغین گذشت صبح سعادت رسید
جانان رسید

چاره دیگر نبود رحمت رحمان رسیدمحنت ایوب را فاقه یعقوب را
 شحنه کی باشد بگو چوندزد کی باشد چو رفت شحنه ایمان به شهر

شه و سلطان رسید
 طاق طرنبین و طاق طاق شومصدق نگر بی نفاق وصل نگر بی فراق

کان رسید
 جان خداخوان بمرد جان خدادانمفتعلن فاعلت جان مرا کرد مات

رسید
 باد کرم بروزید حرف پریشانمیوه د،ل می پزید روح از او می مزید
رسید

896
زانک بلندت کند تا بتواند فرکندغره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند

لیق قربان نشد تا نشد آن گوسفندقطره آب منی کز حیوان می زهد
کس نزند بر سرش بیهده زخم کلندتوده ذرات ریگ تا نشود کوه سخت
تا نشود پا روان کس نشود پای بندتا نشود گردنی گردن کس غل ندید
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 زهر بدان کس دهند کوست معودپس سبقت رحمتی در غضبی شد پدید
به قند

 آتش نفروزد او شعله نگرددبرگ که رست از زمین تا که درختی نشد
بلند

 از پی خرما بدانک خار ورا کسباش چو رز میوه دار زور و بلندی مجو
نرکند
 نقش درختان شگرف صورت میوهاز پی میوه ضعیف رسته درختان زفت
نژند

 جسم به د،ل قایمست بی خلل ود،ل مثل اولیاست استن جسم جهان
بی گزند

 تا به کی انرکار غیب غیب نگر چندقوت جسم پدید هست د،ل ناپدید
چند

897
 هر کی خورد خون خلقشرح دهم من که شب از چه سیه د،ل بود

زشت و سیه د،ل شود
 دود سیاهی ظلم برچون جگر عاشقان می خورد این شب به ظلم

د،ل شب می دمد
نیم شبی بر فلک راه بزن بر رصدعاقله شب تویی بازرهانش ز ظلم

 ای که جهان فراخ بی تو چو گور وتا برهد شب ز ظلم ما برهیم از ظلم
لحد

چونک بتابد ز تو پرتو نور احدشب همه روشن شود دوزخ گلشن شود
 جرعه خون دلم تا به شفق میسینه کبودی چرخ پرتو سینه منست

رسد
 بولهب غم ببست گردن منفارغ و دلخوش بدم سرخوش و سرکش بدم

در مسد
 جان پی غم هم دوان زانک غمش میتیر غم تو روان ما هدف آسمان

کشد
 لطف تو پاینده باد بر سرجانم اگر صافیست دردی لطف توست

جان تا ابد
 راه زن از ریگ ره بود فزون درقافله عصمتت گشت خفیر ار نه خود
عدد

 بر سر غم می زند شادی توسر به خس اندرکشید مرغ غم از بیم آنک
صد لگد

 شاید اگر جان من دیگ هوس هاچشم چپم می پرد بازو من می جهد
پزد

جانب غنچه صبی باد صبا می وزدجان مثل گلبنان حامله غنچه هاست
 زانک چنین لقمه ای خورد و زبانزود دهانم ببند چون دهن غنچه ها

می گزد

898
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 گفت شهنشه خموش جانببانگ زدم من که د،ل مست کجا می رود
ما می رود

 پس د،ل من از برون خیره چرا میگفتم تو با منی دم ز درون می زنی
رود

 سوی خیا،ل خطا بهر غزا میگفت که د،ل آن ماست رستم دستان ماست
رود
 هیچ مگو هر طرف خواهد تا میهر طرفی کو رود بخت از آن سو رود
رود

 گه چو دعا رسو،ل سوی سما میگه مثل آفتاب گنج زمین می شود
رود

 گه به گلستان جان همچو صبا میگاه ز پستان ابر شیر کرم می دهد
رود

سبزه و گل می دمد جوی وفا می رودبر اثر د،ل برو تا تو ببینی درون
 آن سر و پای همه بی سر وصورت بخش جهان ساده و بی صورتست
پا می رود
 هست وفای وفا گر به جفاهست صواب صواب گر چه خطایی کند
می رود

 تن به فنا می رود د،ل به بقا مید،ل مثل روزنست خانه بدو روشنست
رود

 با همه آمیخت د،ل گر چه جدافتنه برانگیخت د،ل خون شهان ریخت د،ل
می رود

 کیسه جوزا برید همچو سها میسحر خدا آفرید در د،ل هر کس پدید
رود

 کیسه شد و جان پی کیسه ربا میبا تو دل ابلهیست کیسه نگه داشتن
رود

 سحر اثر کی کند ذکر خداگفتم جادو کسی سست بخندید و گفت
می رود

 سحر خوشت هم تک حرکم قضا میگفتم آری ولیک سحر تو سر خداست
رود

 پوست بر او نیست اینک پیش شمادایم دلدار را با د،ل و جان ماجراست
می رود

 بانگ کنان کز برون اسب سقا میاسب سقاست این بانگ دراست این
رود

899
باغ مرا نخل و برگ و بار نه این بودیار مرا عارض و عذار نه این بود

قاعده اهل این دیار نه این بودعهدشرکن گشته اند خاصه و عامه
 پرورش و عهد یار غار نه اینروح در این غار غوره وار ترش چیست
بود

طمع من از یار بردبار نه این بودسیل غم بی شمار بار و خرم برد
راتبه میر پخته کار نه این بوداز جهت من چه دیگ می پزد آن یار

www.irandll.net/forum402



www.irandll.net

 کینه نهان داشت و آشرکار نه ایندام نهان کرد و دانه ریخت به پیشم
بود

شرط امینی و مستشار نه این بودناصح من کژ نهاد و برد ز راهم
منبت آن شهره نوبهار نه این بوددر چمن عیش خار از چه شرکفته ست
سایسی و عد،ل شهریار نه این بودشحنه شد آن دزد من ببست دو دستم

خوی چو تو کوه باوقار نه این بودمهل ندادی که عذر خویش بگویم
رایحه ناف مشرکبار نه این بودمی رسدم بوی خون ز گفت درشتش

 وان شتر مست خوش عیارنوش تو را ذوق و طعم و لطف نه این بود
نه این بود

 زر من آن نقد خوش عیار نه اینپیش شه افغان کنم ز خدعه قلب
بود

لیک شهم را خزینه دار نه این بودشاه چو دریا خزینه اش همه گوهر
 شاه شرکور مرا نثار نه اینبس که گله ست این نثار و جمله شرکایت

بود

900
 ولی مرکش تو چو تیرش که ازبگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد

کمان بگریزد
 به نقش حاضر باشد ز راهچه نقش ها که ببازد چه حیله ها که بسازد
جان بگریزد

 در آب چونک درآیی بر آسمانبر آسمانش بجویی چو مه ز آب بتابد
بگریزد

 چو در مرکانش بجویی بهز لمرکانش بخوانی نشان دهد به مرکانت
لمرکان بگریزد

 یقین بدان که یقین وار از گماننه پیک تیزرو اندر وجود مرغ گمانست
بگریزد
 که آن نگار لطیفم از این واز این و آن بگریزم ز ترس نی ز ملولی

آن بگریزد
 ز بیم باد خزانی ز بوستانگریزپای چو بادم ز عشق گل نه گلی که
بگریزد
 که گفت نیز نتانی که آن فلنچنان گریزد نامش چو قصد گفتن بیند
بگریزد
 ز لوح نقش بپرد ز د،ل نشانچنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش
بگریزد

901
 گر این درخت بخندد از آن بهار چهاگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد

باشد
حیات نو بپذیرد تن نزار چه باشدوگر به پیش من آید خیا،ل یار که چونی

 گرم به مهر بخواند که ای شرکار چهشرکار خسته اویم به تیر غمزه جادو
باشد
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 اگر رسم به لب دوستچو کاسه بر سر آبم ز بی قراری عشقش
کوزه وار چه باشد

 اگر به وصل گشاید دمی کنارکنار خاک ز اشرکم چو لعل و گوهر پر شد
چه باشد
 ز بهر ماهی جان را هزار بار چهبگفت چیست شرکایت هزار بار گشادم
باشد

 به پیش اشتر مستش یرکیمن از قطار حریفان مهار عقل گسستم
مهار چه باشد

 یرکی شتر کم گیری از این قطار چهاگر مهار گسستم وگرچه بار فرکندم
باشد

 اگر بجست یرکی نرکته از هزاردلم به خشم نظر می کند که کوته کن هین
چه باشد

 دو نام بود و یرکی جان دو یارچو احمدست و ابوبرکر یار غار د،ل و عشق
غار چه باشد

 چو شد یرکی به فشردن دگر شمارانار شیرین گر خود هزار باشد وگر یک
چه باشد

 الف چو شد ز میانه ببین خمار چهخمار و خمر یرکستی ولی الف نگذارد
باشد

 در آن نمایش موزون ز کار و بارچو شمس مفخر تبریز ماه نو بنماید
چه باشد

902
 ز روی پشت و پناهی کهز سر بگیرم عیشی چو پا به گنج فروشد

پشت ها همه رو شد
 کجا برآید آن د،ل که کوی عشقدگر نشینم هرگز برای د،ل که برآید

فروشد
 به سوی عشق گریزم کهموکلن چو آتش ز عشق سوی من آیند

جمله فتنه از او شد
 به دست ساقی نابشکه در سرم ز شرابش نه چشم ماند نه خوابش
مگر سرم چو کدو شد

 چو لقمه کردم خود را مرابه خوان عشق نشستم چشیدم از نمک او
چو عشق گلو شد

 که آب گشت سبویم چو آب جانسبو به دست دویدم به جویبار معانی
به سبو شد

 چو دید بر در خویشم ز بام زودنماز شام برفتم به سوی طرفه رومی
فروشد

 که بام و خانه و بنده بهسر از دریچه برون کرد چو شعله های منور
جملگی همه او شد

 ز شمس مفخر تبریز سوختنهیم دست دهان بر که نازکست معانی
جان و همو شد

903
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 تو هم به صلح گرایی اگر خدااگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذارد
بگمارد

 که تا سعادت و دولت که راهزاران عاشق داری به جان و د،ل نگرانت
به تخت برآرد

 که آنچ رشک شهان شد گداز عشق عاشق مفلس عجب فتند لیمان
امید چه دارد

 عجب مدار ز تشنه که د،ل بهعجب مدار ز مرده که از خدا طلبد جان
آب سپارد

 و یا ز چشم اسیری که اشک غربتعجب مدار ز کوری که نور دیده بجوید
بارد

 که هر که بیند رویم دعا بهز بس دعا که برکردم دعا شدست وجودم
خاطر آرد
 مهم مس چه برآید چو کیمیاسلم و خدمت کردم مرا بگفت که چونی
نگذارد

 چگونه می شود انگور گرچگونه باشد صورت به وفق فرکر مصور
کفش نفشارد

904
 درخت های حقایق از آن بهارز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد
چه می شد

 خدای داند کاین د،ل در آن دیار چهد،ل از دیار خلیق بشد به شهر حقایق
می شد

 هوای نور صبوح و شراب نارز های و هوی حریفان ز نای و نوش ظریفان
چه می شد

 در آن مقام تحیر ز روی یار چه میهزار بلبل مست و هزار عاشق بی د،ل
شد

 ز بوسه های چو شرکر در آنچو عشق در بر سیمین کشید عاشق خود را
کنار چه می شد

 عجب که گل چه چشید ودر آن طرف که ز مستی تو گل ز خار ندانی
عجب که خار چه می شد

 به بارگاه تجلی ز کار و بارمیان خلعت جانان قبو،ل عشق خرامان
چه می شد

 به نور یک نظر عشق هربه باد و آتش و آب و به خاک عشق درآمد
چهار چه می شد

 ز شعله های لطیفش درختچو شمس مفخر تبریز زد آتشی به درختی
و بار چه می شد

905
 رسید کار به جایی که عقلشدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند
خیره بماند

 چو عقل بسته شد این جا بگو کیشهزار ظلم رسیده ز عقل گشت رهیده
برهاند
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 که او نشست نیابد تو را کجادل مگر که تو مستی که د،ل به عقل ببستی
بنشاند

 که عشق وقت نظاره نثارمتاع عقل نشانست و عشق روح فشانست
جان بفشاند

 چو عشق با تو نباشد بههزار جان و د،ل و عقل گر به هم تو ببندی
روزنش نرساند
 ولیک کوشش می کن کهبه روی بت نرسی تو مگر به دام دو زلفش
کوششت بپزاند

 ولی به هر سر کوییچو باز چشم تو را بست دست اوست گشایش
تو را چو کبک دواند

غلم خفتن اویم که هیچ خفته نماندهر آنک بالش دارد ز آستان عنایت
هزار آهوی دیگر ز شیر او برهاندمیانه گیرد آهو میانه د،ل شیری

هزار مرغ گرفته ز دام او بپراندچو در درونه صیاد مرغ یافت قبولی
 چو شاه ماه به میدانهر آن دلی که به تبریز و شمس دین شده باشد

چرخ اسب دواند

906
 چو زشت بود به صورت بهگرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد

خوی زشت فزون شد
 چو قازغان تهی بد بهچون د،ل سیاه بد و قلب کوره دید و سیه شد
کنج خانه نگون شد

 نمود جنبش عاریه بازرفت وچو ژیوه بود به جنبش نبود زنده اصلی
سرکون شد

 ز سرکشی و ز مرکرش دلشنیافت صیقل احمد ز کفر بولهب ار چه
قنینه خون شد

 چو آینه بنمایم کی رام شد کیفروکشم به نمد در چو آینه رخ فرکرت
حرون شد

 که خاطرم نفسی عقل گشت ومنم که هجو نگویم بجز خواطر خود را
گاه جنون شد
 به آب و گل نشد آن شهرمرا درونه تو شهری جدا شمر به سر خود

من به کن فیرکون شد
 که آن چه کرد و کجا رفت و این زسخن ندارم با نیک و بد من از بیرون

وسوسه چون شد
 همیشه بود نظرهای کژنگرخموش کن که هجا را به خود کشد د،ل نادان

نه کنون شد

907
 مرکش تو کشته خود را مرکنمده به دست فراقت د،ل مرا که نشاید

بتا که نشاید
ایا نموده وفاها مرکن جفا که نشایدمرا به لطف گزیدی چرا ز من برمیدی

 برون مرکن ز تن من چنین قبا کهبداد خازن لطفت مرا قبای سعادت
نشاید
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 ز ما تو روی مگردان مده قفا کهمثا،ل د،ل همه رویی قفا نباشد د،ل را
نشاید

 ز بعد گفتن آری مگو چرا کهحدیث وصل تو گفتم بگفت لطف تو کآری
نشاید

 مگوی تلخ سخن ها به روی ما کهتو کان قند و نباتی نبات تلخ نگوید
نشاید

 نهان مرکن تو در این شببیار آن سخنانی که هر یرکیست چو جانی
چراغ را که نشاید
 غم آتشیست نه در جاغمت که کاهش تن شد نه در تنست نه بیرون
مگو کجا که نشاید
 میان این دو مسافر مرکندلم ز عالم بی چون خیالت از د،ل از آن سو

جدا که نشاید
 مخور به رنج به تنها بگو صل کهمبند آن در خانه به صوفیان نظری کن
نشاید
 مرو بجز که مجرد بر خدا کهدل بخسب ز فرکرت که فرکر دام د،ل آمد
نشاید

908
زبان تو به طبیبی بگرد او گرددچو درد گیرد دندان تو عدو گردد

شرکسته بند همه گرد آن کدو گرددیرکی کدو ز کدوها اگر شرکست آرد
همیشه خاطر او گرد آن سبو گرددز صد سبو چو سبوی سبوگری برد آب

 تو پادشاهی و لطف تو بندهشرکستگان تویم ای حبیب و نیست عجب
جو گردد
 که زهر از او چو شرکر خوببه قند لطف تو کاین لطف ها غلم ویند

و خوب خو گردد
 فرشته خو شود آن دیو و ماه رواگر حلوت لحو،ل تو به دیو رسد

گردد
 چو طاعت آن گنه از د،ل گناه شوعنایتت گنهی را نظر کند به رضا

گردد
 چو خون که در تن آهوست مشکپلید پاک شود مرده زنده مار عصا

بو گردد
 کجا چو خاطر گمراه سو بهرونده ای که سوی بی سوییش ره دادی
سو گردد
 هر آنک از تو پری یافت برتو جان جان جهانی و نام تو عشق است
علو گردد

 روا نباشد کو گردخمش که هر کی دهانش ز عشق شیرین شد
گفت و گو گردد
 نشاید و نتواند که گرد جوخموش باش که آن کس که بحر جانان دید

گردد

909
ز بهر یک دو گدا خویشتن گدا سازدچه پادشاست که از خاک پادشا سازد
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که تا تو را بدهد ملک و مترکا سازدباقرضواالله کدیه کند چو مسرکینان
به درد درنگرد درد را دوا سازدبه مرده برگذرد مرده را حیات دهد

چو آب را بدهد جوش از او هوا سازدچو باد را فسراند ز باد آب کند
 که او به عاقبتش عالم بقانظر مرکن به جهان خوار کاین جهان فانیست

سازد
 مسی نگر که به هر لحظه کیمیاز کیمیا عجب آید که زر کند مس را

سازد
 دکان عشق طلب کن که دلگشاهزار قفل گر هست بر دلت مهراس

سازد
هزار صورت زیبا برای ما سازدکسی که بی قلم و آلتی به بتخانه

 چه صورتست که بهر خدا خداهزار لیلی و مجنون ز بهر ما برساخت
سازد
که صیقل کرمش آینه صفا سازدگر آهنست د،ل تو ز سختی اش مگری
 ز مار و مور حریفان خوش لقاز دوستان چو ببری به زیر خاک روی
سازد

 نه لحظه لحظه ز عین جفانه مار را مدد و پشت دار موسی ساخت
وفا سازد

که دم به دم چه خیالت دلربا سازددرون گور تن خود تو این زمان بنگر
که تا زنخ نزند کس که او کجا سازدچو سینه بازشرکافی در او نبینی هیچ

 که حق ز سنگ دو صدمثل شدست که انگور خور ز باغ مپرس
چشمه رضا سازد

 ز غیب سازد نه از پستی و علدرون سنگ بجویی ز آب اثر نبود
سازد

 که صد هزار بلی گو خود ازز بی چگونه و چون آمد این چگونه و چون
او ل سازد

عجب مدار عصا را که اژدها سازددو جوی نور نگر از دو پیه پاره روان
 عجب کسی که ز سوراخدر این دو گوش نگر کهربای نطق کجاست

کهربا سازد
 چو خواجه را برکشد باز از او سراسرای را بدهد جان و خواجه ایش کند
سازد

 ضمیر خواجه وطنگه ز کبریااگر چه صورت خواجه به زیر خاک شدست
سازد

 ولیک خواجه ز نقش دگر قبابه چشم مردم صورت پرست خواجه برفت
سازد

 که تا خدای تو را مدحت و ثناخموش کن به زبان مدحت و ثنا کم گوی
سازد

910
به بام فقر و یقین هیچ نردبان نرسدبر آستانه اسرار آسمان نرسد

هزار اختر و مه اندر آن گمان نرسدگمان عارف در معرفت چو سیر کند
 ز بلبلن ببرید و به گلستانکسی که جغدصفت شد در این جهان خراب

نرسد
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 به دانک بسته شودهر آن دلی که به یک دانگ جو جوست ز حرص
جان او به کان نرسد

 که حس چو گشت مرکانی بهعلف مده حس خود را در این مرکان ز بتان
لمرکان نرسد

به لله زار و به مرعای ارغوان نرسدکه آهوی متانس بماند از یاران
 برو محا،ل مجو کت همین همانبه سوی عرکه روی تا به مرکه پیوندی

نرسد
از آن پیاز دم ناف آهوان نرسدپیاز و سیر به بینی بری و می بویی
 که در ضمیر هدی د،ل رسد زبانخموش اگر سر گنجینه ضمیرستت

نرسد

911
 گمان مبر که مرا درد این جهانبه روز مرگ چو تابوت من روان باشد
باشد

به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشدبرای من مگری و مگو دریغ دریغ
مرا وصا،ل و ملقات آن زمان باشدجنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق
که گور پرده جمعیت جنان باشدمرا به گور سپاری مگو وداع وداع

 غروب شمس و قمر را چرا زبانفروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر
باشد

 لحد چو حبس نماید خلص جانتو را غروب نماید ولی شروق بود
باشد

 چرا به دانه انسانت اینکدام دانه فرورفت در زمین که نرست
گمان باشد

 ز چاه یوسف جان را چرا فغانکدام دلو فرورفت و پر برون نامد
باشد

 که های هوی تو در جودهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا
لمرکان باشد

912
 که سخت دست درازند بسته پاتنگفتمت مرو آن جا که مبتلت کنند

کنند
 چو درفتادی در دام کینگفتمت که بدان سوی دام در دامست
رهات کنند

که عقل را هدف تیر ترهات کنندنگفتمت به خرابات طرفه مستانند
 به هر پیاده شهی را به طرح ماتچو تو سلیم دلی را چو لقمه بربایند

کنند
کهت کنند و دو صد بار کهربات کنندبسی مثا،ل خمیرت دراز و گرد کنند

اگر روی چو جگربند شوربات کنندتو مرد د،ل تنرکی پیش آن جگرخواران
 که کوه قاف شوی زود درتو اعتماد مرکن بر کما،ل و دانش خویش

هوات کنند
 چو ز آب و گل گذری تا دگر چههزار مرغ عجب از گل تو برسازند

هات کنند
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 مثا،ل شخص خیالیتبرون کشندت از این تن چنان که پنبه ز پوست
بی جهات کنند

ز رنج ها برهانند و مرتضات کنندچو در کشاکش احرکام راضیت یابند
 حشیشی اند و همین لحظهخموش باش که این کودنان پست سخن

ژاژخات کنند

913
 که باز نوبت آن شد که توبهبگو به گوش کسانی که نور چشم منند

ها شرکنند
 که غمزه های دلرام طبل حسنهزار توبه و سوگند بشرکنند آن دم

زنند
 به غیر شنگی و مستی بیاچو یار مست خرابست و روز روز طرب

بگو چه کنند
 که این دم ار که قافی هم از بنتبه گوش هوش بگفتم به آب روی برو

برکنند
 کنون به کوی خرابات جملهز بس که خرقه گرو برد پیر باده فروش

بوالحسن اند
نواز تنتن تنتن که جمله بی تو تنندبگیر مطرب جانی قنینه کانی

که غیر حلقه عشاق جمله ممتحنندمقیم همچو نگین شو به حلقه عشاق
 همه زنند به معنی ببین زنانبه جان جمله مردان که هر که عاشق نیست

چه زنند
 همه تنند نگه کنبه جان جمله جان ها که هر کش آن جان نیست

فروتنان چه تنند

 خسان سیاه گلیمند اگر چهخموش باش که گفتی از این سپیتر چیست
یاسمنند

914
 تو نفخ صوری یا خود قیامتز بانگ پست تو ای د،ل بلند گشت وجود
موعود

 ز ذوق و لذت آواز و نغمهشنوده ام که بسی خلق جان بداد و بمرد
داوود

 کز آن بمرد و از این زنده می شودشها نوای تو برعرکس بانگ داوودست
موجود
 هزار حلقه ربا را چو حلقه اوز حلق نیست نوایت ولیک حلقه رباست
بربود
 که از پگاه تو امروز مولعیدل تو راست بگو دوش می کجا خوردی

به سرود
 که آن ز روح معلست نی ز جسمسرود و بانگ تو زان رو گشاد می آرد

فرود
 که هر که تخم نرکو کشت دخل بدچو بند جسم نگشتی گشاد جان دیدی

ندرود
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 مرود هیچ کسی دید بی درختیقین که بوی گل فقر از گلستانیست
مرود
 خنک کسی که گشادی بیافتخنک کسی که چو بو برد بوی او را برد

چشم گشود
 دلش چو دیده یعقوب خسته واشدخنک کسی که از این بوی کرته یوسف
زود
خدای گفت که انسان لربه لرکنودز ناسپاسی ما بسته است روزن د،ل

 ولی چو پی نبری کز کجاستتو سود می طلبی سود می رسد از یار
سود چه سود

 که در هوای ویست آفتاب و چرخستاره ایست خدا را که در زمین گردد
کبود
 که من ستاره سعدم ز من بجوبسا سحر که درآید به صومعه مومن

مقصود
به صد مقامم یابند چون خیا،ل خدودستاره ام که من اندر زمینم و بر چرخ

فرشتگان را روحم ستارگان را بودزمینیان را شمعم سماییان را نور
 اگر چه جزو نمایم مراست کلاگر چه ذره نمایم ولیک خورشیدم

وجود
 به آسمان منگر سوی من نگر بیناگر چه قبله حاجات آسمان بوده ست
جود
 بلیس وار که خود بس بود خداز روی نخوت و تقلید ننگ دارد از او

مسجود
 تو احولی و دو می بینی ازجواب گویدش آدم که این سجود او راست
ضل،ل و جحود

میان اختر دولت میان چشم حسودز گرد چون و چرا پرده ای فرود آورد
ز من نماندی تنها ز حضرتی مردودستاره گوید رو پرده تو افزون باد

 بدین حجاب ندیدی خلیل رابسا سوا،ل و جوابی که اندر این پرده ست
نمرود

 که دی چو جان بده اند اینچه پرده است حسد ای خدا میان دو یار
زمان چو گرگ عنود

 به سجده بام سموات وچه پرده بود که ابلیس پیش از این پرده
ارض می پیمود

 به گونه گونه مناجات مهربه رغبت و به نشاط و به رقت و به نیاز
می افزود

 که آن همه پر و بالش بدین حدثز پرده حسدی ماند همچو خر بر یخ
آلود
 حدیث می نشنود و حدث همیز مسجد فلرکش راند رو حدث کردی
پالود

 بیا که بحث کنیم ای خدایچرا روم به چه حجت چه کرده ام چه سبب
فرد ودود

 ضللت و ثنی و مسیحیان واگر به دست تو کردی که جمله کرده تست
یهود
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 چنان کنم که نبینی ز خلق یکمرا چه گمره کردی مراد تو این بود
محمود

وگر نه قعر فرورو چو لنگر مشدودبگفت اگر بگذارم برآ به کوه بلند
 اگر نه مسخ شدستی زتو را چه بحث رسد با من ای غراب غروب

لعنت مورود
نخواهمش که بود عابد چو ما معبودخری که مات تو گردد ببرد از در ما

 کجا گذارد نور و کجا رودولی کسی که به دستش چراغ عقل بود
سوی دود

بگفت باد نتاند چراغ صدق ربودبگفت من به دمی آن چراغ را برکشم
 بسوزد آن سر و ریشش چو هیزمهر آنک پف کند او بر چراغ موهبتم

موقود
ز بعد فرقت آمد به طالع مسعودهزار شرکر خدا را که عقل کلی باز

سپند چه که بسوزیم خویش را چون عودهمه سپند بسوزیم بهر آمدنش
 به کوه طور چه آریم کاهچو خویش را بنمود او ز خویش خود ببریم

دودآلود
 درون خاک مقیمان عالمچو موش و مار شدستیم ساکن ظلمت
محدود

 چه برخوریم از آن رفتن کژچو موش جز پی دزدی برون نه ایم از خاک
مفسود

 چو گربه طالع خوانش شود جملهچو موش ماش رها کرد اژدهاش کنی
اسود

 نهان شوند به خاک اندرون بهخدای گربه بدان آفرید تا موشان
حبس خلود

بد از زمانه دم گیر راه دم مسدوددم مسیح غلم دمت که پیش از تو
 همه جهانش ببخشید چون برهمه کسان کس آنند کش کسی کرد او

او بخشود
 که تار او نبود نطق و بانگ وخموش باش که گفتار بی زبان داری

حرفش پود
 هزار کافر و مومن نهاد سر بهچو سر ز سجده برآورد شمس تبریزی
سجود

915
خبر ببر بر بیچارگان که چاره رسیدبیا که ساقی عشق شراب باره رسید
 شراب همچو عقیقش به سنگامیر عشق رسید و شرابخانه گشاد

خاره رسید
 شرکاف کرد و به طفلنهزار چشمه شیر و شرکر روان شد از او

گاهواره رسید
 صلوه خیر من النوم از آنهزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام
مناره رسید

 گشاده هل سر خم را که دردخواهبریز دیگ حلیماب را که کاسه رسید
رسید

زحل ز پرده هفتم پی نظاره رسیدچو آفتاب جمالش به خاکیان درتافت
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 شدیم جمله منجم چو آن ستارهشدیم جمله فریدون چو تاج او دیدیم
رسید
 شدیم جمله پیاده چو او سوارهشدیم جمله برهنه چو عشق او زد راه
رسید
 بدان طمع د،ل پرخون پاره پارهچو پاره پاره درآمد به لطف آن دلبر

رسید
 شتاب کن که پی گوشبده زبان و همه گوش شو در این حضرت
گوشواره رسید

916
 که خواجه هر چه برکاری تو را هماندرخت و برگ برآید ز خاک این گوید

روید
 که چیست قیمت مردم هرتو را اگر نفسی ماند جز که عشق مرکار

آنچ می جوید
 که آب بهر وی آمد که دستبشو دو دست ز خویش و بیا بخوان بنشین
و رو شوید
 به سوی خانه نیاید گزافزهی سلیم که معشوق او به خانه اوست

می پوید
وگر خر است بهل تا کمیز خر بویدبه سوی مریم آید دوانه گر عیسیست

چرا نباشد لمتر چرا نیفزویدکسی که همره ساقیست چون بود هشیار
 کسی که مرده ندارد بگوکسی که کان عسل شد ترش چرا باشد
چرا موید

که گلرخیش به کف گیرد و بینبویدتو را بگویم پنهان که گل چرا خندد
 نسیج را که خدا بافت آنبگو غز،ل که به صد قرن خلق این خوانند
نفرسوید

917
 چو می دهید بدیشان جدا جدابه یارکان صفا جز می صفا مدهید

مدهید
به عاشقان خدا جز می خدا مدهیددر این چنین قدح آمیختن حرام بود

برهنگان ره عشق را قبا مدهیدبرهنگان ره از آفتاب جامه کنید
به جانشان خبر از وعده صبا مدهیدچو هیچ باد صبایی به گردشان نرسد

بهانه را نپذیرم بهانه ها مدهیدبه بوی وصل اگر عاشقی قرار گرفت
 مرا قرار نباشد به بو مراشراب حاضر و معشوق مست و من عاشق

مدهید
اگر حریف شناسید جز به ما مدهیدشراب آتش و ما زاده ایم از آتش
کسی که درد ندارد بدو دوا مدهیدبرای زخم چنین غازیان بود مرهم

 لقای هر دو جهان جز بدان لقاچو تاج مفخر تبریز شمس دین آمد
مدهید

918
چگونه گردم خرم چگونه باشم شادچو کارزار کند شاه روم با شمشاد
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 میان هر دو فتاده ستجهان عقل چو روم و جهان طبع چو زنگ
کارزار و جهاد

من و طریق خداوند مبدا و ایجادشما و هر چه مراد شماست در عالم

 که اختلف مقرر ز شورشبه اختلف دو شمشیر نیست امن طریق
اضداد

 که امن و خوف نداند کلوخ و سنگ وولیک ملک مقرر نصیبه خردست
جماد

ز پیچ پیچ که دارد لهب ز یاغی بادچراغ عقل در این خانه نور می ندهد
 میان دو به تنازغ بماند مردمفرشته رست به علم و بهیمه رست به جهل

زاد
 گهیش جهل به پستی که هر چهگهی همی کشدش علم سوی علیین

بادا باد
 که تا رهم ز کشاکش شومنشسته جان که به یک سو کند ظفر این را
خوش و منقاد

 ز بیم ولوله و شر و فتنه وچو نیم کاره شد این قصه چون دهان بستی
فریاد

919
 که عشق جان و خرد را بهببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد

نیم جو نخرد
 به غیر خون د،ل عاشقانکه عشق شیر سیاه ست تشنه و خون خوار

همی نچرد
 چو درفتادی از آن پس ز دور میبه مهر بر تو بچفسد به سوی دام آرد

نگرد
 شرکنجه می کند و بی گناه میامیر دست درازست و شحنه بی باک
فشرد
 هر آنک دور شد از وی چو برفهر آنک در کفش آید چو ابر می گرید

می فسرد
هزار جامه به یک دم بدوزد و بدردهزار جام به هر لحظه خرد درشرکند

هزار کس برکشد زار زار و یک شمردهزار چشم بگریاند و فروخندد
 چو دام عشق ببیند فتد دگربه کوه قاف اگر چه که خوش پرد سیمرغ

نپرد
ز دام او نرهد هیچ عاقلی به خردز بند او نرهد کس به شید یا به جنون

 نمودمی به تو آن راه ها کهمخبط ست سخن های من از او گر نی
می سپرد

 نمودمی که چگونه شرکار رانمودمی به تو کو شیر را چه سان گیرد
شرکرد

920
 عجب مدار که در بی دلی چو منکسی که عاشق آن رونق چمن باشد

باشد
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 در آن دلی که بدان یار ممتحنحدیث صبر مگویید صبر را ره نیست
باشد

 جنون عقل فلطون و بوالحسنچو عشق سلسله خویش را بجنباند
باشد

 وگر درونه صد برج و صدبه جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد
بدن باشد

 وگر چه پیل شوی عشقاگر چو شیر شوی عشق شیرگیر قویست
کرکدن باشد

 چو دلو گردن از او بسته رسنوگر به قعر چهی درروی برای گریز
باشد

 وگر کباب شوی عشق بابوگر چو موی شوی موی می شرکافد عشق
زن باشد

 وگر چه راه زن عقل مرد وامان عالم عشقست و معدلت هم از اوست
زن باشد

 مگو غریب ورا کش چنینخموش کن که سخن را وطن دمشق دلست
وطن باشد

921
 ز گوهر و لب دریا زبانسخن که خیزد از جان ز جان حجاب کند
حجاب کند

 ز آفتاب حقایق بیان حجاببیان حرکمت اگر چه شگرف مشعله ایست
کند

 ز صاف بحر کف این جهانجهان کفست و صفات خداست چون دریا
حجاب کند

 به کف بحر بمنگر که آنهمی شرکاف تو کف را که تا به آب رسی
حجاب کند

 که نقش های زمین و زمان حجابز نقش های زمین و ز آسمان مندیش
کند

 که زلف ها ز جما،ل بتانبرای مغز سخن قشر حرف را بشرکاف
حجاب کند

 بیفرکنش که تو را خود همان حجابتو هر خیا،ل که کشف حجاب پنداری
کند

 ولی ز خوبی حق این نشان حجابنشان آیت حقست این جهان فنا
کند

 قراضه ایست که جان را زز شمس تبریز ار چه قرضه ایست وجود
کان حجاب کند

922
که را قرار بود جان که را قرار بودچو عشق را هوس بوسه و کنار بود

 ولی چه گویی آن دم که شه شرکارشرکارگاه بخندد چو شه شرکار رود
بود
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 دلم چو مست چنان چشم پرخمارهزار ساغر می نشرکند خمار مرا
بود

نه ذره ذره من عاشق نگار بودگهی که خاک شوم خاک ذره ذره شود
بدانک ذره من اندر آن غبار بودز هر غبار که آوازهای و هو شنوی

اگر چه آه ز ماه تو شرمسار بوددلم ز آه شود ساکن و ازو خجلم
 ولی نه از تو که صبر از تو سختبه از صبوری اندر زمانه چیزی نیست

عار بود
 تو تا برون نروی از میان چه کارایا به خویش فرورفته در غم کاری

بود
دگر مباف که پوسیده پود و تار بودچو عنرکبوت زدود لعاب اندیشه

 به شه نگر نه به اندیشه کان نثاربرو تو بازده اندیشه را بدو که بداد
بود
چو تو نبافی بافنده کردگار بودچو تو نگویی گفت تو گفت او باشد

923
گرفت ساغر زرین سر سبو بگشودرسید ساقی جان ما خمار خواب آلود

 که می دهد به خماران به گاهصلی باده جان و صلی رطل گران
زودازود

 ز شاه جام شراب و ز ما رکوع وزهی صباح مبارک زهی صبوح عزیز
سجود

 دگر نیارم گفتن که در میانهشراب صافی و سلطان ندیم و دولت یار
چه بود
 بگویدش که برو در جهان کور وهر آنک می نخورد بر سرش فروریزد
کبود

 نخورد عاقل و ناسود و یکدر این جهان که در او مرده می خورد مرده
دمی نغنود

 زهی شراب و زهی جام و بزم وچو پاک داشت شرکم را رسید باده پاک
گفت و شنود

نبینی آتش د،ل را و خانه ها پردودشراب را تو نبینی و مست را بینی
 د،ل شهان چو بسوزد فزود عنبر ود،ل خسان چو بسوزد چه بوی بد آید

عود
 نبشته بر لب ساغر کهنبشته بر رخ هر مست رو که جان بردی

عاقبت محمود
 نبشته بر کف ساقی که طالعتنبشته بر دف مطرب که زهره بنده تو
مسعود

بخور خلیل خدا نوش کوری نمرودبخند موسی عمران به کوری فرعون
 ز صد گنه نشدی هیچ طاعتشبلیس اگر ز شراب خدای مست بدی
مردود

 که خلق خیره شدند وخمش کنم که خمش به پیش هشیاران
خیالشان افزود

924
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به عاشقان مقدم ز من پیام بریدبه روح های مقدس ز من سلم برید
 از این دو حا،ل مشوش بگوبه روز وصل چو برقم شب فراق چو ابر
کدام برید

 ز ماه و شمع و ستاره وخدای خصم شما گر به پیش آن خورشید
چراغ نام برید

 به سوی خوان کرم دیگ های خامسیاه کاسه شوی ار ز مطبخ عشقش
برید
 ز برق نعل شهنشاه خوش خرامنشان دهم که شما آتش از کجا آرید

برید
 نه زین هلد نه لگام ار شما لگامولیک مرکب تندست هان و هان زنهار
برید
حل،ل گردد آن جا اگر حرام بریدحیات یابد آن جا را اگر چه مرده برید

 مرا دو دست گرفته به آنهزار بند چو عشقش ز پای جان بگشاد
مقام برید

 به شمس مفخر تبریز از این غلمز لوح عشق نبشتیم این غز،ل ها را
برید

925
مه مصور یار و مه منور عیددو ماه پهلوی همدیگرند بر در عید

 هزار وسوسه افرکنده اند درچو هر دو سر به هم آورده اند در اسرار
سر عید

 ولیک همچو صدف بی خبر ز گوهرز موج بحر برقصند خلق همچو صدف
عید
 چو د،ل به عید سپاری تو را برد برز عید باقی این عید آمده ست رسو،ل
عید

اگر تو مردی برجه رسید لشرکر عیدبه روز عید بگویم دهل چه می گوید
 جزای حسن عمل گیر گنج پرزرقراضه دو که دادی برای حق بنگر

عید
 می حل،ل سقا هم برکش زوگر چو شیشه شرکستی ز سنگ صوم و جهاد

ساغر عید
که درپرید به مژده ز شه کبوتر عیداز این شرکار سوی شاه بازپر چون باز

 که تا بری به تبرک هل،ل لغرتو گاو فربه حرصت به روزه قربان کن
عید

امید هست که ذبحش کند به خنجر عیدوگر نرکردی قربان عنایت یزدان

926
به هر طرف که بگردید رو بگردانیدحبیب کعبه جانست اگر نمی دانید

 که جان جمله جان هاستکه جان ویست به عالم اگر شما جسمید
اگر شما جانید

 بجست جان من از جا که نقدندا برآمد امشب که جان کیست فدا
بستانید
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 ز حا،ل د،ل چو شما عاشقیدهزار نرکته نبشتست عشق بر رویم
برخوانید
 شما کشید چنین ساغری کهچه ساغرست که هر دم به عاشقان آید
مردانید

 هواش مرکب تازیست اگرکه عشق باغ و تماشاست اگر ملو،ل شوید
فرومانید

چو ماهیید چرا عاشق لب نانیدچو آب و نان همه ماهیان ز بحر بود
 به سنگ بربزنید و تمامقرابه ایست پر از رنج و نام او جسمست

برهانید
ز دشمنی قفصم بشرکنید و بدرانیدچو مرغ در قفصم بهر شمس تبریزی

927
حدیث خوبی آن یار دلربا گویدبه باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید
خدای داند کو با هوا چه ها گویدچو باد در سر بید افتد و شود رقصان

 دو دست پهن برآرد خوش و دعاچنار فهم کند اندکی ز سوز چمن
گوید
ز شرم سست بخندد ولی کجا گویدبپرسم از گل کان حسن از که دزدیدی

 که راز نرگس مخمور با شمااگر چه مست بود گل خراب نیست چو من
گوید

 که راز را سر سرمست بی حیاچو رازها طلبی در میان مستان رو
گوید
 دهان کیسه گشادست و از سخاکه باده دختر کرمست و خاندان کرم
گوید
سخاوت و کرم آن مگر خدا گویدخصوص باده عرشی ز ذوالجل،ل کریم

ز قعر خم تن او تو را صل گویدز شیردانه عارف بجوشد آن شیره
ز سینه چشمه جاریش ماجرا گویدچو سینه شیر دهد شیره هم تواند داد

کله و سر بنهد ترک این قبا گویدچو مستتر شود آن روح خرقه باز شود
دهان گشاید و اسرار کبریا گویدچو خون عقل خورد باده لابالی وار

 که مس بد نخورد آنچ کیمیاخموش باش که کس باورت نخواهد کرد
گوید

مگر که مدح تو را شمس دین ما گویدخبر ببر سوی تبریز مفخر آفاق

928
 که در جهان چو تو خوبی کسیهزار جان مقدس فدای روی تو باد

ندید و نزاد
 که او به دام هوای چو تو شهیهزار رحمت دیگر نثار آن عاشق

افتاد
که هر یرکی ز یرکی خوبتر زهی بنیادز صورت تو حرکایت کنند یا ز صفت

 ز سحر چشم خوشت آندلم هزار گره داشت همچو رشته سحر
همه گره بگشاد
 ببین تو قوت شاگرد وبلندبین ز تو گشتست هر دو دیده عشق
حرکمت استاد

www.irandll.net/forum418



www.irandll.net

 یرکی خراب و یرکی مست وان دگرنشسته ایم د،ل و عشق و کالبد پیشت
دلشاد

 همه چو شاخ درختیم و عشق توبه حرکم تست بگریانی و بخندانی
چون باد
 تو راست جمله ولیت تو راستبه باد عشق تو زردیم هم بدان سبزیم

جمله مراد
 بهار را ز چمن پرس و سنبل وکلوخ و سنگ چه داند بهار را چه اثر

شمشاد
 درخت د،ل را باد اندرونست یعنیدرخت را ز برون سوی باد گرداند

یاد
 خراب و مست و لطیف وبه زیر سایه زلفت دلم چه خوش خفته ست

خوش و کش و آزاد
خمار خیزد و فریاد دردهد فریادچو غیرت تو دلم را ز خواب بجهانید

 گمان برم که امیرم چرا شومولی چو مست کنی مر مرا غلط گردم
منقاد

چو درد رفت حجابی میان ما بنهادبه وقت درد بگوییم کای تو و همه تو
ندا ز عشق برآید که هرچ بادا باددر آن زمان که کند عقل عاقبت بینی

929
 هر آن که توبه کند توبه اشز عشق آن رخ خوب تو ای اصو،ل مراد

قبو،ل مباد

 که عشق تو به جهان پر و با،لهزار شرکر و هزاران سپاس یزدان را
بازگشاد

جهان پیر همی خواند هر سحر اوراددر آرزوی صباح جما،ل تو عمری
چه داد ماند که آن حسن و خوبی تو ندادبرادری بنمودی شهنشهی کردی

 برادران را از حق بخواستشنیده ایم که یوسف نخفت شب ده سا،ل
آن شه زاد

 وگر نه درفرکنم صد فغان در اینکه ای خدای اگر عفوشان کنی کردی
بنیاد

 از آن گناه کز ایشان بهمگیر یا رب از ایشان که بس پشیمانند
ناگهان افتاد

به درد آمد چشمش ز گریه و فریاددو پای یوسف آماس کرد از شبخیز
 که بهر لطف بجوشید و بندهاغریو در ملرکوت و فرشتگان افتاد

بگشاد
پیمبرید و رسولید و سرور عبادرسید چارده خلعت که هر چهارده تان
 که خلق را برهانند از عذاب وچنین بود شب و روز اجتهاد پیران را
فساد

 که جز خدای نداند زهی کریم وکنند کار کسی را تمام و برگذرند
جواد

 برای گم شدگان می کنندچو خضر سوی بحار ایلیاس در خشرکی
استمداد
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دهند خلعت اطلس برون کنند لباددهند گنج روان و برند رنج روان
 شب ار چه ماه بود نیست بی ظلمبس است باقی این را بگویمت فردا

و سواد

930
 میان به شرکر چو بستیم بند ماسپاس و شرکر خدا را که بندها بگشاد
بگشاد

فلک دهان خود اندر ره دعا بگشادبه جان رسید فلک از دعا و ناله من
 ز شرم ما عرق از صورتز بس که سینه ما سوخت در وفا جستن
وفا بگشاد

غلم چشمه عشقیم هر کجا بگشادادیم روی سهیلیم هر کجا بنمود
که بسته بود خدا بنده خدا بگشادپس دریچه د،ل صد در نهانی بود

 خدا ز جانب د،ل روزن سرادر این سرا که دو قندیل ماه و خورشیدست
بگشاد

برای صدق بلی حق ره بل بگشادالست گفت حق و جان ها بلی گفتند

931
 به روز و شب به مراعاتت اقتضامها به د،ل نظری کن که د،ل تو را دارد
دارد
 دلی که چون تو دلرام خوش لقاز شادی و ز فرح در جهان نمی گنجد

دارد
چرا دلیر نباشد حذر چرا داردز آفتاب تو آن را که پشت گرم شود
 ز دست و کیسه توست ار کفمز بهر شادی توست ار دلم غمی دارد

سخا دارد
 که صورتیست تن بنده دستخیا،ل خوب تو چون وحشیان ز من برمد

و پا دارد
ز نقش سیر کند عاشق فنا داردمرا و صد چو مرا آن خیا،ل بی صورت

خنک کسی که ز زربفت او قبا داردبرهنه خلعت خورشید پوشد و گوید
گمان مبر که سر سایه هما داردتنی که تابش خورشید جان بر او آید

 عصاش را تو نبینی ولی عصابدانک موسی فرعون کش در این شهرست
دارد
که اصبع د،ل او خاتم وفا داردهمی رسد به عنان های آسمان دستش

 به هر چه آب کند تشنه صد رضاغمش جفا نرکند ور کند حللش باد
دارد
 در آن زمان د،ل و جان عاشق سقافزون از آن نبود کش کشد به استسقا
دارد

نه هر چه دارد آن باغ از صبا دارداگر صبا شرکند یک دو شاخ اندر باغ
 ز مقبلی که دلش داغ انبیاشراب عشق چو خوردی شنو صلی کباب

دارد
 که هر زمین به درون درزمین ببسته دهان تاسه مه که می داند

نهان چه ها دارد
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از آن زمین به درون ماش و لوبیا داردبهار که بنماید زمین نیشرکرت
کسی که از کرمش قبله دعا داردچرا چو دا،ل دعا در دعا نمی خمد

 از آنک سایه خود پیش وچو پشت کرد به خورشید او نمازی نیست
مقتدا دارد

اگر رقیب سخن جوی ما روا داردخموش کن خبر من صمت نجا بشنو

932
 که روز و شب به مراعاتت اقتضامها به د،ل نظری کن که د،ل تو را دارد
دارد
 که چون تو یار دلرام خوش لقاز شادی و ز فرح در جهان نمی گنجد
دارد

که او چو سایه ز ماه تو مقتدا داردهمی رسد به گریبان آسمان دستش
چرا دلیر نباشد حذر چرا داردبه آفتاب تو آن را که پشت گرم شود

 کسی که ز اطلس عشق خوشتچرا به پنجه کمرگاه کوه را نرکشد
قبا دارد

برکن برکن که به کردار تو رضا داردتو خود جفا نرکنی ور کنی جفا بر د،ل
که او طراوت آب و دم صبا داردچرا نباشد راضی بدان جفای لطیف

د،ل شریف که او داغ انبیا دارددر آتش غم تو همچو عود عطاریست
 برون گفت سخن های جانخمش خمش که سخن آفرین معنی بخش

فزا دارد

933
که بو کنید دهان مرا چه بو داردمیان باغ گل سرخ های و هو دارد

 که هر یرکی به قدح خورد وبه باغ خود همه مستند لیک نی چون گل
او سبو دارد

 خنک مرا و کسی را کهچو سا،ل سا،ل نشاطست و روز روز طرب
عیش خو دارد

کسی که ساقی باقی ماه رو داردچرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
 در آن میانه کسی نیست کو گلوبه باغ جمله شراب خدای می نوشند

دارد
چو مریمی که نه معشوقه و نه شو داردعجایبند درختانش برکر و آبستن

 چه عشق دارد با ما چه جست وهزار بار چمن را بسوخت و بازآراست
جو دارد

زهی وجود لطیف و ظریف کو داردوجود ما و وجود چمن بدو زنده ست
 ز رشک آن که گل سرخ صد عدوچراست خار سلحدار و ابر روی ترش
دارد

 ز من رمیده که او خویچو آینه ست و ترازو خموش و گویا یار
گفت و گو دارد

934
که بو کنید دهان مرا چه بو داردمیان باغ گل سرخ های و هو دارد
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 که هر یرکی به قدح خورد وبه باغ خود همه مستند لیک نی چون گل
او سبو دارد

 خنک مرا و کسی را کهچو سا،ل سا،ل نشاطست و روز روز طرب
عیش خو دارد

کسی که ساقی باقی ماه رو داردچرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
که او به مجلس ما امر اشربوا داردهزار جان مقدس فدای آن جانی

 جواب داد بر آن زشت کو دوسوا،ل کردم گل را که بر کی می خندی
شو دارد

چه عشق دارد با ما چه جست و جو داردهزار بار خزان کرد نوبهار تو را
خورم چرا نخورم بنده هم گلو داردپیاله ای به من آورد گل که باده خوری

 که ذره ذره همه نقل و می از اوچه حاجتیست گلو باده خدایی را
دارد

 ز رشک آنک گل و للهعجب که خار چه بدمست و تیز و روترشست
صد عدو دارد

 دهان ندارد و اشرکم چهارسوبه طور موسی بنگر که از شراب گزاف
دارد

 شرکوفه کرده که در شرب می غلوبه مستیان درختان نگر به فصل بهار
دارد

935
 که بی عنایت جان باغ چون لحدمرکن مرکن که پشیمان شوی و بد باشد
باشد

 چو ریش عقل تو در دست کالبدچه ریشه برکنی از غصه و پشیمانی
باشد
 که صلح را ز چنین جنگ هابرکن مجاهده با نفس و جنگ ریشاریش

مدد باشد
ز تو گریزد آن ماه بر اسد باشدوگر گریز کنی همچو آهو از کف شیر
 نه پیش چشم تو دلدار سروقدنه گوش تو سخن یار مهربان شنود

باشد
 به بحر عشق که هر لحظه جزر ونشین به کشتی روح و بگیر دامن نوح

مد باشد
که آن وظیفه آن یار ماه خد باشدگذر ز ناز و ملولی که ناز آن تو نیست

 صد آفتاب و فلک را بر اوچه ظلم کردم بر حسن او که مه گفتم
حسد باشد

 شمار چون کنی آن را که بیخموش باش و مگو ریگ را شمار مرکن
عدد باشد

936
مرا جما،ل تو باید قمر چه سود کندمرا عقیق تو باید شرکر چه سود کند

 چو همرهم تو نباشی سفرچو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب
چه سود کند

مرا میان تو باید کمر چه سود کندمرا زکات تو باید خزینه را چه کنم
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 چو رفت سایه سلطان حشرچو یوسفم تو نباشی مرا به مصر چه کار
چه سود کند

 چو منظرم تو نباشی نظر چه سودچو آفتاب تو نبود ز آفتاب چه نور
کند
پناه تو چو نباشد سپر چه سود کندلقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود
 دلم سحور تو خواهد سحر چه سودشبم چو روز قیامت دراز گشت ولی

کند
 چو مرغ را نبود سر دو پر چه سودشبی که ماه نباشد ستارگان چه زنند

کند
 چو د،ل دلی ننماید جگر چهچو زور و زهره نباشد سلح و اسب چه سود

سود کند
 بصیرتم چو نبخشی بصر چهچو روح من تو نباشی ز روح ریح چه سود
سود کند

عنایتت چو نباشد هنر چه سود کندمرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر
 چو برگ و میوه نباشد شجرجهان مثا،ل درختست برگ و میوه ز توست
چه سود کند

 فرشتگی چو نباشد بشر چه سودگذر کن از بشریت فرشته باش دل
کند

 چو مخبرش تو نباشی خبرخبر چو محرم او نیست بی خبر شو و مست
چه سود کند

وجود تیره او را دگر چه سود کندز شمس مفخر تبریز آنک نور نیافت

937
از آنک عشق تو بنیاد عافیت برکندفراغتی دهدم عشق تو ز خویشاوند

از آنک عشق نگیرد ز هیچ آفت پنداز آنک عشق نخواهد بجز خرابی کار
 چه خان و مان و سلمت چهچه جای ما،ل و چه نام نرکو و حرمت و بوش
اهل و یا فرزند

هزار جان مقدس به شرکر آن بنهندکه جان عاشق چون تیغ عشق برباید
 تو کیسه بسته و آن گاه عشق آنهوای عشق تو و آن گاه خوف ویرانی

لب قند
ز دست کوته ناید هوای سرو بلندسرک فروکش و کنج سلمتی بنشین

 نه عشق داری عقلیست اینبرو ز عشق نبردی تو بوی در همه عمر
به خود خرسند

 نشسته تا که چه آید ز چرخ روزیچه صبر کردن و دامن ز فتنه بربودن
چند

 چو جمله سوخته شددرآمد آتش عشق و بسوخت هر چه جز اوست
شاد شین و خوش می خند

 نبوده است چنو خود بهو خاصه عشق کسی کز الست تا به کنون
حرمت پیوند

گشای دیده دیگر و این دو را بربنداگر تو گویی دیدم ورا برای خدا
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 به هر دو عالم دایم هلک وکز این نظر دو هزاران هزار چون من و تو
کور شدند

برکنده باد مرا هر دو دیده ها به کلنداگر به دیده من غیر آن جما،ل آید
 کجا رسد به جما،ل و جل،ل شاهبصیرت همه مردان مرد عاجز شد

لوند
چنانک آن در خیبر علی حیدر کنددریغ پرده هستی خدای برکندی

 هزار ساله از آن سو که گفته شدکه تا بدیدی دیده که پنج نوبت او
بزنند

938
 ز آسمان سخن آمد سخن نه خوارسخن به نزد سخندان بزرگوار بود

بود
سخن چو نیرکو گویی یرکی هزار بودسخن چو نیک نگویی هزار نیست یرکی
که او صفات خداوند کردگار بودسخن ز پرده برون آید آن گهش بینی
خنک کسی که به گفتار رازدار بودسخن چو روی نماید خدای رشک برد

 که داند آنک به ادراک عرش وارز عرش تا به ثری ذره ذره گویااند
بود
وگر ز ما طلبی کار کار کار بودسخن ز علم خدا و عمل خدای کند

به پیش لشرکر پنهان چه کارزار بودچو مرغرکان ابابیل لشرکری شرکنند
یقین شود که نهان در سلحدار بودچو پشه سر شاهی برد که نمرودست

سنان دیده احمد چه دلگذار بودچو یک سواره مه را سپر دو نیم شود
 دهم به دست تو گر دستتو صورتی طلبی زین سخن که دست نهی
دستیار بود

939
 که جان تویی و دگر جملهبه پیش تو چه زند جان و جان کدام بود

نقش و نام بود
 چه زهره دارد کان چهره رااگر چه ماه به ده دست روی خود شوید
غلم بود

 بدانک بی رخ معشوق مااگر چه عاشقی و عشق بهترین کار است
حرام بود

جداییست و ملقات بی نظام بودبه جان عشق که تا هر دو جان نیامیزد
وگر کرانه نماید قصور جام بودشراب لطف خداوند را کرانی نیست

 اگر به مشرق و مغرب ضیاش عامبه قدر روزنه افتد به خانه نور قمر
بود
 که آن شراب قدیمست و باقوامتو جام هستی خود را برو قوامی ده

بود
بگفت باقی گفتم بهل که وام بودهزار جان طلبید و یرکی ببردم پیش

 برای پختن هر عاشقی کهرفیق گشته دو چشمش میان خوف و رجا
خام بود
 سلمتی همه تاراج آن سلمهزار خانه به تاراج برد و خوش قنقیست

بود
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 به سوی بام نگر کان قمر به بامدرون خانه بود نقش ها نه آن نقاش
بود

 چه صبح ها که نماید اگر بهرسید مژده به شامست شمس تبریزی
شام بود

940
 بسی برکردم لحو،ل و توبهربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود
د،ل نشنود

 بسوخت عشق تو ناموس وغز،ل سرا شدم از دست عشق و دست زنان
شرم و هر چم بود

 کدام کوه که باد توش چو کهعفیف و زاهد و ثابت قدم بدم چون کوه
نربود

وگر کهم همه در آتش توم که دوداگر کهم هم از آواز تو صدا دارم
 ز عشق این عدم آمد جهان جان بهوجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم

وجود
 زهی عدم که چو آمد از او وجودبه هر کجا عدم آید وجود کم گردد

افزود
 کسی که ماه تو بیند رهد زفلک کبود و زمین همچو کور راه نشین

کور و کبود
مثا،ل احمد مرسل میان گبر و جهودمثا،ل جان بزرگی نهان به جسم جهان

 که آفتاب ستا چشم خویشستایشت به حقیقت ستایش خویش است
را بستود

روان مسافر دریا و عاقبت محمودستایش تو چو دریا زبان ما کشتی
 مرا چه غم اگرم هست چشممرا عنایت دریا چو بخت بیدارست

خواب آلود

941
 به نقد خاک شوم بنگرم چه خواهدز بعد خاک شدن یا زیان بود یا سود

بود
که راه بند شرکستن خدایشان بنمودبه نقد خاک شدن کار عاشقان باشد

کنیم همچو محمد غزای نفس جهودبه امر موتوا من قبل ان تموتوا ما
 ز پشک باشد دود خبیث نیجهود و مشرک و ترسا نتیجه نفس است
از عود

 شود دمی همه آتش شودشود دمی همه خاک و شود دمی همه آب
دمی همه دود

 شود دمی همه تار و شودشود دمی همه یار و شود دمی همه غار
دمی همه پود

 ولیک در نظر تو نه کم شود نهبه پیش خلق نشسته هزار نقش شود
فزود

 به پیش چشم دگر کسبه پیش چشم محمد بهشت و دوزخ عین
مستر و مغمود
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 که کرد دست دراز و از آنمذللست قطوف بهشت بر احمد
بخواست ربود

 شد آب در کفش ایرا نبود وقتکه تا دهد به صحابه ولیک آن بگداخت
نمود

942
 تو هم به صلح گرایی اگر خدااگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد

خواهد
 که تا سعادت و دولت ز ما که راهزار عاشق داری تو را به جان جویان
خواهد

 که آنچ رشک شهانست او چراز عشق عاشق درویش خلق در عجبند
خواهد
و یا گیاه بپژمرده ای صبا خواهدعجب نباشد اگر مرده ای بجوید جان

و یا گرسنه ده ساله ای نوا خواهدو یا دو دیده کور از خدا بصر جوید
 که هر که بیند رویم ز من دعاهمه دعا شده ام من ز بس دعا کردن
خواهد
 که چشم خیره کشت بیندم غزاولی به چشم تو من رنگ کافران دارم
خواهد
 اسیر کشته ز غازی چه خونبهااگر مرا نرکشد هجر تو ز من بحلست

خواهد
 چنان بود مس مسرکین که کیمیاسلم و خدمت کردم بگفتیم چونی

خواهد
چنان بود تن خسته کیش دوا خواهدچنان برآید صورت که بست صورتگر

ز سایه ذره گریزد همه ضیا خواهدز آفتاب مزن گفت و گوی چون سایه
 که شمس گنبد خضرا از او عطازهی سخاوت و ایثار شمس تبریزی

خواهد

943
ببندد این ره حس راه غیب بگشایدنماز شام چو خورشید در غروب آید

به شیوه گله بانی که گله را پایدبه پیش درکند ارواح را فرشته خواب
 چه شهرها و چه روضاتشان کهبه لمرکان به سوی مرغزار روحانی

بنماید
 چو خواب نقش جهان را از اوهزار صورت و شخص عجب ببیند روح
فروساید

نه یاد این کند و نی مللش افزایدهماره گویی جان خود مقیم آن جا بود
 دلش چنان برهد که غمیشز بار و رخت که این جا بر آن همی لرزید

نگزاید

944
 حدیث عشق شرکرریز جان فزابه باغ بلبل از این پس نوای ما گوید

گوید
ز لله زار و ز نسرین و گل چرا گویداگر ز رنگ رخ یار ما خبر دارد
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رها کند سر چشمه حدیث پا گویدز راه غیرت گوید که تا بپوشاند
فنا شود که اگر تند و بر ول گویدکه پاره پاره به تدریج ذره که گردد

 دوان دوان شود آن دم که اوکهی که ذره بود پیش او دو صد که قاف
بیا گوید

به سر بیاید و لبیک را دو تا گویدچو گوش کوه شنید آن بیای فرخ او
چو گل خموش که تا بلبلت ثنا گویدبه حق گلشن اقبا،ل کاندر او مستی

945
به سوی خانه اصلی خویش بازآییدندا رسید به جان ها که چند می پایید

 به کوه قاف بپرید خوش چوچو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماست
عنقایید

 بجهد کنده ز پا پاره پارهز آب و گل چو چنین کنده ایست بر پاتان
بگشایید
از این فراق ملولیم عزم فرماییدسفر کنید از این غربت و به خانه روید

 حیات خویش به بیهوده چندبه دوغ گنده و آب چه و بیابان ها
فرسایید

چو زنده اید بجنبید و جهد بنماییدخدای پر شما را ز جهد ساخته است
چو پر و با،ل بریزد دگر چه را شاییدبه کاهلی پر و با،ل امید می پوسد

هل مبارک در قعر چاه می پاییداز این خلص ملولید و قعر این چه نی
 نه کودکیت سر آستین چه میندای فاعتبروا بشنوید اولوالبصار

خایید
هل ز جو بجهید آن طرف چو برناییدخود اعتبار چه باشد بجز ز جو جستن

چو آبتان نبود باد لف پیماییددرون هاون شهوت چه آب می کوبید
 در این حشیش چو حیوان چه ژاژحطام خواند خدا این حشیش دنیا را

می خایید
پی قطایف و پالوده تن بپالییدهل که باده بیامد ز خم برون آیید
به صیقل آینه ها را ز زنگ بزداییدهل که شاهد جان آینه همی جوید

 ز اصل چشمه بجویید آن چونمی هلند که مخلص بگویم این ها را
جویایید

946
که بو کنید دهان مرا چه بو داردمیان باغ گل سرخ های و هو دارد
خورم چرا نخورم بنده هم گلو داردپیاله ای به من آورد لله که بخوری

 رحیق غیب که طعم سقاگلو چه حاجت می نوش بی گلو و دهان
همو دارد

 خنک مرا و کسی را کهچو سا،ل سا،ل نشاطست و روز روز طرب
عیش خو دارد

کسی که ساقی باقی ماه رو داردچرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
نهان به زیر قبا ساغر و کدو داردبه آفتاب جللت که ذره ذره عشق

 جواب داد بدان زشت کو دوسوا،ل کردم از گل که بر که می خندی
شو دارد
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 چو سگ همیشه مقام او میان کوغلم کور که او را دو خواجه می باید
دارد

 جواب داد که گلزار صد عدوسوا،ل کردم از خار کاین سلح تو چیست
دارد
 چه عشق دارد با ما چه جست وهزار بار چمن را بسوخت و بازآراست

جو دارد
 وگر چه دفع دهد دم مخورز شمس مفخر تبریز پرس کاین از چیست

که او دارد

947
 که شب ببخشد آن بدر بدرهمخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد

بی حد
برای هر متظلم سپاه فضل احدبه آسمان جهان هر شبی فرود آید

 ز شب رویست فرو قد زهره وخدای گفت قم اللیل و از گزاف نگفت
فرقد
 مداد شب دهد آن خامه را زز دود شب پزی ای خام ز آتش موسی

علم مدد
 شبست خلوت توحید و روز شرکبگیر لیلی شب را کنار ای مجنون

و عدد
 که نور عقل سحر را به جعدشبست لیلی و روزست در پیش مجنون

خویش کشد
 چه ماهیی که ره آب بسته ای بربدانک آب حیات اندرون تاریرکیست

خود
 که اوست پشت مطیعان وبه دیبه سیه این کعبه را لباسی ساخت

اوستشان مسند
ز بهر خواب ندارد کسی چنین معبددرون کعبه شب یک نماز صد باشد

 که نیست در کرم او را قرینشرکست جمله بتان را شب و بماند خدا
و کفو احد

 چه زاهدی تو در اینخمش که شعر کسادست و جهل از آن اکسد
علم و در تو علم ازهد

948
 از او عمارت ایمان و خیرکسی خراب خرابات و مست می باشد
کی باشد

محا،ل باشد یک مه بهار و دی باشدیرکی وجود چو آتش بود نباشد آب
 درون شهر معظم ز نیک ومنم خراب خرابات و مست طاعت حق
بی باشد

که خانه هاش نهان در زمین چو ری باشدعمارتیست خراباتیان شهر مرا
 نه آن شراب که اشرکوفهشرکوفه هاست درختان زهد را ز شراب

هاش قی باشد
 بگفت دیدم معدوم را کهچو هست و نیست مرا دید چشم معتزلی
شی ء باشد
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 که بی مرکان و زمان آفتاب وبه سایه ها و به خورشید شمس تبریزی
فی باشد

949
 چو من زمین تو گشتم سما چهمرا وصا،ل تو باید صبا چه سود کند

سود کند
 مرا جما،ل و کما،ل شما چه سودایا بتان شرکرلب چو روی شه دیدم

کند
جما،ل ماه رخ دلربا چه سود کنددلم نماند و گدازید چون شرکر در آب

 ولیک بی شه شهره قبا چه سودفلک ببست میان مرا ز فضل کمر
کند
 چو شه حریف نباشد دغا چه سودهزار حیله کنم من دغا و شیوه عشق
کند
 مرا چو آن نبود این بقا چه سودمرا بقا و فنا از برای خدمت اوست

کند
 جگر چو خون شد ای د،ل سقا چهسقا و آب برای حرارت جگرست

سود کند
 چو بخت یار نباشد دعا چهفلک به ناله شد از بس دعا و زاری من
سود کند

 خدای داند و بس کاین بل چه سودمگو چنین تو چه دانی بلدریست نهان
کند

 مگو که کشته شدم خونبهاچو خونبهای تو ای د،ل هوای عشق ویست
چه سود کند

 چو خاک باشی باید عل چهتو هان و هان به د،ل و دیده خاک این ره شو
سود کند

هزار سایه و ظل هما چه سود کنددر آن فلک که شعاعات آفتاب دلست
 ز نور ظلمت غیر فنا چههما و سایه اش آن جا چو ظلمتی باشد
سود کند

برو به بحر وفا این وفا چه سود کنددل تو چند زنی لف از وفاداری
 تو جندره زده گیر این صفا چه سودصفای باقی باید که بر رخت تابد

کند
بدانی آنگه کاین کبریا چه سود کندچو کبر را بگذاری صفا ز حق یابی
فقیر او شو جانا غنا چه سود کندبرو به نزد خداوند شمس تبریزی

950
 ز عشق آن عدم آمد جهانسپاس آن عدمی را که هست ما بربود

جان به وجود
 زهی عدم که چو آمد از او وجودبه هر کجا عدم آید وجود کم گردد

فزود
 عدم به یک نظر آن جمله را ز منبه سا،ل ها بربودم من از عدم هستی

بربود
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 رهد ز خوف و رجا و رهد زرهد ز خویش و ز پیش و ز جان مرگ اندیش
باد و ز بود

 کدام کوه که او را عدم چو کهکه وجود چو کاهست پیش باد عدم
نربود

 شه ای عبارت از در برون زوجود چیست و عدم چیست کاه و که چه بود
بام فرود

951
 چو آب پاک که در تن رودهر آن نوی که رسد سوی تو قدید شود
پلید شود
 که بایزید از این شیردانز شیر دیو مزیدی مزید تو هم از اوست
یزید شود

 که هر که خورد دم او چو او مریدمرید خواند خداوند دیو وسوسه را
شود

 بدین قریب شود مردچو مشرقست و چو مغرب مثا،ل این دو جهان
زان بعید شود

 ز شورش و قی آن شیرهر آن دلی که بشورید و قی شدش آن شیر
بوسعید شود

 هزار قفل گران را دلش کلیدهر آنک صدر رها کرد و خاک این در شد
شود

 پدید آید چون خواجه ناپدیدترش ترش تو به خسرو مگو که شیرین کو
شود

 چو ماه روزه به پایان رسیدچو غوره رست ز خامی خویش شد شیرین
عید شود

 نما به قیصر رومش که تا مریدخموش آینه منمای در ولیت زنگ
شود

952
نشاط بلبله و سبزه زار بازآیدز شمس دین طرب نوبهار بازآید
چو وصل او بگشاید کنار بازآیدکرانه کرد دلم از نبیذ و از ساقی

خنک زمانی کو از شرکار بازآیدکبوتر د،ل من در شرکار باز پرید
ز طبل دعوت من گر نگار بازآیدبگردد این رخ زردم چو صد هزار نگار

 بود که سوی دلم زو قرارچو ملک حسن بر وی مهم قرار گرفت
بازآید
که گلشنش بر این خار خار بازآیدچو خارخار دلم می نشیند از هوسش

دغای عشق چو خانه قمار بازآیدچو مهرها که شود محو نطع آن گوهر
 ز هجر عربده کن آن خمارز مستی اش چه گمان بردمی که بعد از می

بازآید
به دستم آن قدح پرشرار بازآیداز این خمار مرا نیست غم اگر روزی
اگر از او لطف بی شمار بازآیدهزار چشمه حیوان چه در شمار آید
که جان من ز زری تو زار بازآیدسوا،ل کردم رخ را که چند زر باشی

مگر که سیمبر خوش عیار بازآیدمرا جواب چو زر داد من زرم دایم
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 چه عذر آری چون آن عذاربگفتمش چو بماندی تو زنده بی آن جان
بازآید

کز آتشش ز دلم الحذار بازآیدمن آن ندانم دانم که آه از تبریز

953
که ویس روز رخ خویش را بیارایدسپیده دم بدمید و سپیده می ساید

سپیده چهره د،ل را به کار می نایدغلم روز دلم کو به جای صد سالست
که طاس چرخ حواشیش را نپیمایدسپیدی رخ این د،ل سپیدها بخشد

 رخ عجوزه دنیا ببین چه راسپیده را چو فروشست شب به آب سیاه
شاید

دم عجوزه جوانیت را بفرسایدبده عجوزه زراق را هزار طلق
 وگر نه من خمشم عن قریببران تو دیو ز خود پیش از آنک دیو شوی
بنماید

954
اسیر می بردم غم ز کافرم بخریدافزود آتش من آب را خبر ببرید

 اگر چه زان نظر این دم به سرکرخدای داد شما را یرکی نظر که مپرس
بی خبرید

 هزار جامه ز درد و دریغ وطراز خلعت آن خوش نظر چو دیده شود
غم بدرید

 چرا به موی و به روی خوششز دیده موی برست از دقیقه بینی ها
نمی نگرید

 ز غورها همه پختید یا که کورز حرص خواجگی از بندگی چه محرومید
و کرید

 فرشته اید به معنی اگر به تندر آشنا عجمی وار منگرید چنین
بشرید

برای خدمتتان لیک در ره و سفریدهزار حاجب و جاندار منتظر دارید
اگر چه زیر لحافید و هیچ می نپریدهمی پرد به سوی آسمان روان شما

 از آن ریاض که رستید چونهمی چرد همه اجزای جان به روض صفات
از آن نچرید
 زبون مایه چرایید چونک شیردرخت مایه از آن یافت سبز و تر زان شد

نرید
کجا نظر که بدانید تیغ یا سپریدهزار گونه کجا خستتان به زیر سجود

 به هر دمی ز چه شما خفیه تر چههزار حرف به بیگار گفتم و مقصود
بی هنرید

 هنروران ز شادیت چون نه زینهنر چو بی هنری آمد اندر این درگاه
نفرید

چو عاشقان حیاتید چون پس بقریدهمه حیات در اینست کاذبحوا بقره
هزار تاج زر آمد چه در غم کمریدهزار شیر تو را بنده اند چه بود گاو

 اگر نه فهم تباهست از چهچو شب خطیب تو ماهست بر چنین منبر
در سمرید

به مقنعه بمنازید چون کله وریدکجا بلغت ماه و کجا خیا،ل سپاه
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 خموش باش که تا ز آب هم شرکمبیافت کوزه زرین و آب بی حد خورد
ندرید

955
 سلم گرد جهان گشت جز توسلم بر تو که سین سلم بر تو رسید
نپسندید

که بی پناه تو کس را نشاید آرامیدبگرد بام تو گردان کبوتران سلم
ز غیر تو به کجا باشدش امید مریدچو پر و با،ل ز تو یافتست هر مرغی

 بدان که از طمع خام سویبه هر طرف که ببینی تو مرغ سوخته پر
دام پرید

برویدش سپس سوز پر و با،ل جدیدتو آب کوثری و سوخته به تو آید

956
که الله الله ز آتش رخان فرار کنیدز جان سوخته ام خلق را حذار کنید
که هر قرار که دارید بی قرار کنیدکه آتش رخشان خاصیت چنین دارد

 که زنده است سلیمان عشق کاردلی که کاهل گردد نداش می آید
کنید

ز قافله بممانید و زود بار کنیدمباش کاهل کاین قافله روانه شدست
به ترک خاک و هواها و آب و نار کنیدچهارپای طبایع نرکوبد این ره را

ز خاک تبریز او را مگر نثار کنیدغنیست چشم من از سرمه سپاهانی
وجودها پی این کبریا صغار کنیدبزرگی از شه ارواح شمس تبریزست

957
 که در جهان چو تو خوبی کسیهزار جان مقدس فدای روی تو باد

ندید و نزاد
 که او به دام هوای چو تو شهیهزار رحمت دیگر نثار آن عاشق

افتاد
 که هر یرکی ز یرکی خوشترستز صورت تو حرکایت کنند یا ز صفت

زهی بنیاد
 ز سحر چشم خوشت آندلم هزار گره داشت همچو رشته سحر

همه گره بگشاد
 ببین تو قوت شاگرد وبلندبین ز تو گشتست هر دو دیده عشق
حرکمت استاد

 یرکی خراب و یرکی مست وان دگرنشسته ایم د،ل و عشق و کالبد پیشت
دلشاد

 همه چو شاخ درختیم و عشق توبه حرکم تست بخندانی و بگریانی
چون باد

 تو راست جمله ولیت تو راستبه باد زرد شویم و به باد سبز شویم
جمله مراد

 بهار را ز چمن پرس و سنبل وکلوخ و سنگ چه داند بهار جز اثری
شمشاد
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958
 کدام د،ل که در او آن نشان نمیکدام لب که از او بوی جان نمی آید

آید
 اگر نواله از آن شهره خوان نمیمثا،ل اشتر هر ذره ای چه می خاید

آید
 چو بوی قلیه از آن دیگدانسگان طمع چپ و راست از چه می پویند

نمی آید
 اگر ز غیب به د،ل ها سنانچراست پنجه شیران چو برگ گل لرزان
نمی آید

 به جان چو هیبت و بانگ شبان نمیهزار بره و گرگ از چه روی هم علفند
آید

 تو هوش دار چنین گر چنانبرون گوش دو صد نعره جان همی شنود
نمی آید

 چو هر دمی مددی زان جهان نمیدر این جهان کهن جان نو چرا روید
آید

 نه آن که صورت نو نوبه دست خویش تو در چشم می فشانی خاک
عیان نمی آید

 قرین بسیست که صاحب قرانشرکسته قرن نگر صد هزار ذوالقرنین
نمی آید
 که دم دمش می جان دردهان و دست به آب وفا کی می شوید

دهان نمی آید
 که صد سلمش از آن باغباندو سه قدم به سوی باغ عشق کس ننهاد
نمی آید

ز عزت و عظمت در گمان نمی آیدورای عشق هزاران هزار ایوان هست
 که هین مگو کاثری ز آسمان نمیبه هر دمی ز درونت ستاره ای تابد

آید
 به صورتی که تو را در زبان نمیدهان ببند و دهان آفرین کند شرحش
آید

959
نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرداگر د،ل از غم دنیا جدا توانی کرد

همه کدورت د،ل را صفا توانی کرداگر به آب ریاضت برآوری غسلی
نزو،ل در حرم کبریا توانی کردز منز،ل هوسات ار دو گام پیش نهی

که قدر و قیمت خود را بها توانی کرددرون بحر معانی ل نه آن گهری
مقام خویش بر اوج عل توانی کردبه همت ار نشوی در مقام خاک مقیم
گذشته های قضا را ادا توانی کرداگر به جیب تفرکر فروبری سر خویش
تو نازنین جهانی کجا توانی کردولیرکن این صفت ره روان چالکست

 نه رنگ و بوی جهان را رهانه دست و پای اجل را فرو توانی بست
توانی کرد

اگر به نفس لیمت غزا توانی کردتو رستم د،ل و جانی و سرور مردان
به درد او غم د،ل را روا توانی کردمگر که درد غم عشق سر زند در تو
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 به باغ جنت وصلش چراز خار چون و چرا این زمان چو درگذری
توانی کرد

 ز جان تو میل به سوی هما توانیاگر تو جنس همایی و جنس زاغ نه ای
کرد

 نگر که در د،ل آن شاه جاهمای سایه دولت چو شمس تبریزیست
توانی کرد

960
 که چشم بد را از یوسفان به خواببه حارسان نرکوروی من خطاب کنید

کنید
گهی د،ل همه را سخره جواب کنیدگهی به خاطر بیگانگان سوا،ل دهید

 شما به خلوت ساغر پر ازو چون شدند همه سخره سوا،ل و جواب
شراب کنید
 وی آفتاب جهان شد بدودلی که نیست در اندیشه سوا،ل و جواب
شتاب کنید

 دو چشم آتشی حاسدانزنید خاک به چشمی که باد در سر اوست
پرآب کنید
 سراب مرگ بود پشت براز آن که هر که جز این آب زندگی باشد

سراب کنید
 به ترک عمر به صد رنگ شیخ وچو زندگی ابد هست اندر آب حیات

شاب کنید

به خدمتی که شما از پی ثواب کنیدگداز عاشق در تاب عشق کی ماند
 نشاید این که شما قصهچو کف جود و سخاوت به لطف بگشاید
سحاب کنید

سپاه قیصر رومی شما حراب کنیدوگر ز تن حشم زنگبار خون آرد
 چرا چو جغد حدیث تن خراببه یک نظر چو برکرد او جهان جان معمور

کنید
مخنثی چه بود فک آن رقاب کنیدکه صد هزار اسیرند پیش زنگ از روم

گروه بازصفت قصد آن جناب کنیدلوای دولت مخدوم شمس دین آمد

961
جهان در جهان آشنایی نداردجهان را بدیدم وفایی ندارد

که در اندرون بوریایی ندارددر این قرص زرین بال تو منگر
چو کوری که در کف عصایی نداردبس ابله شتابان شده سوی دامش

زهی علتی کان دوایی نداردبر او گشته ترسان بر او گشته لرزان
عجوزی قبیحی لقایی نداردنموده جمالی ولی زیر چادر

 ز عقل و ز دین دست و پاییکسی سر نهد بر فسونش که چون مار
ندارد
ز جانان ره جان فزایی نداردکسی جان دهد در رهش کز شقاوت

که پنداشت کو کیمیایی نداردچه مردار مسی که مرد او ز مسی
بجز درد و رنج و عنایی نداردبرای خیالی شده چون خیالی
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عجب عشق خود اصطفایی نداردچرا جان نرکارد به درگاه معشوق
که آن سلطنت منتهایی نداردچه شاهان که از عشق صد ملک بردند

که منرکر شدی کو عطایی نداردچه تقصیر کردست این عشق با تو
چه ره دیده ای کان بلیی نداردبه یک دردسر زو تو پا را کشیدی

گهرها که هر یک بهایی نداردخمش کن نثارست بر عاشقانش

962
 از آن برق رخسار و سیما چه میسحر این د،ل من ز سودا چه می شد
شد
ز فرق سر بنده تا پا چه می شداز آن طلعت خوش و زان آب و آتش

خدایا تو دانی که ما را چه می شدخدایا تو دانی که بر ما چه آمد
 سراسر همه دشت و صحرا چه میز ریحان و گل ها که روید ز د،ل ها

شد
 ز مه پرس باری که جوزا چهز خورشید پرسی که گردون چه سان بد
می شد

به پستی چه آمد به بال چه می شدز معشوق اعظم به هر جان خرم
مقدس دلی از تعالی چه می شدتعالی تقدس چو بنمود خود را

به بینا چه بخشید و بینا چه می شدچو می کرد بخشش نظر شمس تبریز

963
تن من کی باشد که فنا نباشدد،ل من که باشد که تو را نباشد
چه زنند هر دو چو ضیا نباشدفلرکش گرفتم چو مهش گرفتم

چه شرکنجه باشد چو لقا نباشدبه درون جنت به میان نعمت
چه کند جفاها که وفا نباشدچو تو عذر خواهی گنه و جفا را

چه کند د،ل و جان که خطا نباشدچو خطا تو گیری به عتاب کردن
نه فسرده باشم چو صفا نباشددو هزار دفتر چو به درس گویم
چمنی نبوید چو صبا نباشدسمنی نخندد شجری نرقصد
چه غمست مه را که قبا نباشدتو به فقر اگر چه که برهنه گردی

ملرکی و شاهی همه را نباشدچه عجب که جاهل ز دلست غافل
چو به توبه آیند و دغا نباشدهمه مجرمان را کرمش بخواند

به خدا که چیزی چو خدا نباشدبگداز جان را مه آسمان را
چه کنی زری را که تو را نباشدچه کنی سری را که فنا برکوبد

چه کنی گلی را که بقا نباشدهمه روز گویی چو گلست یارم
که تو خام مانی چو بل نباشدمگریز ای جان ز بلی جانان

همه روی باشد که قفا نباشدچه خوشست شب ها ز مهی که آن مه
چه خوشست یاری که جدا نباشدچه خوشست شاهی که غلم او شد
که حدیث د،ل را من و ما نباشدتو خمش کن ای تن که دلم بگوید

964
ای درد و درمان درمان چه باشدگفتم که ای جان خود جان چه باشد
پیش تو قربان قربان چه باشدخواهم که سازم صد جان و د،ل را

اسرار ایمان ایمان چه باشدای نور رویت ای بوی کویت
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بر بی گناهی بهتان چه باشدگفتی گزیدی بر ما دکانی
ای بخت خندان خندان چه باشداقبا،ل پیشت سجده کنانست

بر رغم دربان دربان چه باشدبگشای ای جان در بر ضعیفان
باری بپرسش که آن چه باشدفرمود صوفی که آن نداری

خود پیش حسنت احسان چه باشدبا حسن رویت احسان کی جوید
در پیش شیران انبان چه باشدتو شیری و ما انبان حیله

کوری شیطان شیطان چه باشدبردار پرده از پیش دیده
هرگز ندانند که نان چه باشدبس خلق هستند کز دوست مستند

965
 چو رسد تیر غمزه ات همهد،ل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود

قدها کمان شود
 د،ل ما چون جهان شود همهچو تو دلداریی کنی دو جهان جمله د،ل شود

د،ل ها جهان شود
 چو غم و دود عاشقان بهفتد آتش در این فلک که بنالد از آن ملک

سوی آسمان شود
 چو شفق بر سر افق همهنبود رشک عشق تو بجهد خون عاشقان

گردون نشان شود
 چه عجب باشد آن مرکان چوچه زمان باشد آن زمان که بلرزد ز تو زمین

مرکان لمرکان شود
 رخ او گلفشان شود نظرم گلستانز خیا،ل نگار من چو بخندد بهار من

شود
 به کرم گر نظر کنی چه شودبفشان گل که گلشنی همه را چشم روشنی
چه زیان شود

 که به باغ جما،ل تو نظرمخوشم ار سر بداده ام چو درختان به باد من
باغبان شود

 چو درختی که میوهچه عجب گر ز مستیت خرف و سرگران شوم
اش بپزد سرگران شود

 که د،ل لله ها سیه ز غمچو بنفشه دوتا شدم چو سمن بی وفا شدم
ارغوان شود
 رخ او چون چنین بود رخرخ یارم چو گلستان رخ زارم چو زعفران

عاشق چنان شود
 گل تو بهر بوسه اش همههمه نرگس شود رزان ز پی دید گلستان

شرکل دهان شود
 ز غم هجر جوی ها چو سرشرکمبه وصا،ل بهار او چو بخندد د،ل چمن

روان شود
 که درختش ز شرکر دوست سراسرچو پرست از محبتش د،ل آن عالم خل

زبان شود
 که تو هر چه نهان کنی همهچو سر از خاک برزنند ز درختان ندا رسد

روزی عیان شود
 گل گفتش نمایمت چو گهگل سوری گشاد رخ به لجاج گل سه تو

امتحان شود
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 که عنایت فتاده را به علی نردبانز تک خاک دانه ها سوی بال برآمده
شود

 عجب این گرگ گرسنه رمه راتو زمین خورنده بین بخورد دانه پرورد
چون شبان شود

 چه برد دزد عاشقانهمه گرگان شبان شده همه دزدان چو پاسبان
چو خدا پاسبان شود

 بنشین منتظر دمی که کنونمشتاب ار چه باغ را ز کرم سفره سبز شد
وقت خوان شود

 که رفیق سلح کش مدد کاروانز رفیقان گلستان مرم از زخم خاربن
شود

 جهت صدق طالبانخمش ای د،ل که گر کسی بود او صادق طلب
خمشی ها بیان شود

966
د،ل من از جنون نمی خسبددیده خون گشت و خون نمی خسبد

کاین شب و روز چون نمی خسبدمرغ و ماهی ز من شده خیره
کآسمان نگون نمی خسبدپیش از این در عجب همی بودم
که چرا این زبون نمی خسبدآسمان خود کنون ز من خیره است

جان شنید آن فسون نمی خسبدعشق بر من فسون اعظم خواند
کز بدن جان برون نمی خسبداین یقینم شدست پیش از مرگ
دیده راجعون نمی خسبدهین خمش کن به اصل راجع شو

967
قبله مان سوی شهر یار نهادرسم نو بین که شهریار نهاد

او ز کان کرم عیار نهادنقد عشاق را عیار نبود
روی سوی بنفشه زار نهادگل صدبرگ برگ عیش بساخت
کرد یرکتا و در شمار نهادهر که را چون بنفشه دید دوتا

سرکشان را چو سر خمار نهادبی دلن را چو د،ل گرفت به بر
کو نظر را در انتظار نهادمنتظر باش و چشم بر در دار

روی بر روی غمگسار نهادغم او را کنار گیر که غم
بر د،ل بی دلم چه خار نهادکس چه داند که گلشن رخ او

کاندر او درد بی قرار نهاداز د،ل بی دلم قرار مجوی
چونک رو جانب شرکار نهادآهوان صید چشم او گشتند

تیرهای زره گذار نهادآن زره موی در کمان ز کمین
خلق را دور و برکنار نهادخویشتن را چو در کنار گرفت

آهشان را بس اعتبار نهادرحمتش آه عاشقان بشنید
جرمشان را به جای کار نهاددر عنایات خویششان برکشید
نور در دیده شمس وار نهادنور عشاق شمس تبریزی

968
از گل و زعفران حرکایت کردسیبرکی نیم سرخ و نیمی زرد

برد معشوق ناز و عاشق دردچون جدا گشت عاشق از معشوق
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بر رخ هر دو عشق پیدا کرداین دو رنگ مخالف از یک هجر
سرخی و فربهی عاشق سردرخ معشوق زرد لیق نیست

ناز کش عاشقا مگیر نبردچونک معشوق ناز آغازید
فهما اثنان فی الحقیقه فردانا کالشوک سیدی کالورد
منه حر البقا و منی البردانه الشمس اننی کالظل
ان داوود قدروا فی السردان جالوت بارز الطالوت

همچنانک بزاید از زن مردد،ل ز تن زاد لیک شاه تنست
چون سواری نهان شده در گردباز در د،ل یرکی دلیست نهان

اوست کاین گرد را به رقص آوردجنبش گرد از سوار بود
با توکل بریز مهره چو نردنیست شطرنج تا تو فرکر کنی

میوه های د،ل آن تفش پروردشمس تبریز آفتاب دلست

969
زعفران لله را حرکایت کردسیبرکی نیم سرخ و نیمی زرد

نیمه ای خنده بود و نیمی دردچون جدا گشت عاشق از معشوق
پاک می کرد از رخ مه گردسست پایی بمانده بر جایی
کاین چنین صنعتی کسی ناورددست می کوفت نیز می لفید
بیضه چرخ زیر پر پروردصعوه پرشرکسته ای دیدی
رو بجو یار خنده ای ای مردباز شد خنده خانه این جا

بازگونه همی رود این نردناز تا کی کنند این زشتان
چون ندانند جفت را از فردجفت و طاق از چه روی می بازند

آنک رویش هزار لله و وردبهل این تا بیار خویش رویم

970
روز شد دیده باز باید کرددیده ها شب فراز باید کرد

آن طرف ترک تاز باید کردترک ما هر طرف که مرکب راند
پوز آن سو دراز باید کردمطبخ جان به سوی بی سوییست

خویش را جمله گاز باید کردچون چنین کان زر پدید آمد
چون خضر خوش طراز باید کردجامه عمر را ز آب حیات

زین شرکر احتراز باید کردچون غیورست آن نبات حیات
وقت نازست ناز باید کردچون چنین نازنین به خانه ماست
مرد را ساز ساز باید کردبا گل و خار ساختن مردیست
کعبه ها را نماز باید کردقبله روی او چو پیدا شد

پیش آن سرفراز باید کردسجده هایی که آن سری باشد
خویشتن را ایاز باید کردپیش آن عشق عاقبت محمود
ترک گفت مجاز باید کردچون حقیقت نهفته در خمشیست

971
مستم و بیخودم چه دانم کردعشق تو مست و کف زنانم کرد
خویشتن را ترش نتانم کردغوره بودم کنون شدم انگور

مشت حلوا در این دهانم کردشرکرینست یار حلوایی
خانه ام برد و بی دکانم کردتا گشاد او دکان حلوایی
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من نبودم چنین چنانم کردخلق گوید چنان نمی باید
نوحه کردم که او زیانم کرداول خم شرکست و سرکه بریخت

درخورم داد و شادمانم کردصد خم می به جای آن یک خم
پخته و سرخ رو چو نانم کرددر تنور بل و فتنه خویش

کرد یوسف دعا جوانم کردچون زلیخا ز غم شدم من پیر
دست در من زد و کمانم کردمی پریدم ز دست او چون تیر

چون زمین بودم آسمانم کردپر کنم شرکر آسمان و زمین
زان سوی کهرکشان کشانم کرداز ره کهرکشان گذشت دلم

فارغ از بام و نردبانم کردنردبان ها و بام ها دیدم

در جهان همچو جان نهانم کردچون جهان پر شد از حرکایت من
چون زبان زود ترجمانم کردچون مرا نرم یافت همچو زبان

راز د،ل یک به یک بیانم کردچون زبان متصل به د،ل بودم
همچو شمشیر در میانم کردچون زبانم گرفت خون ریزی

آن چه آن یار مهربانم کردبس کن ای د،ل که در بیان ناید

972
پیش معشوق چون شرکر میرندعاشقانی که باخبر میرند

لجرم شیوه دگر میرنداز الست آب زندگی خوردند
نی چو این مردم حشر میرندچونک در عاشقی حشر کردند

دور از ایشان که چون بشر میرنداز فرشته گذشته اند به لطف
چون سگان از برون در میرندتو گمان می بری که شیران نیز

چونک عشاق در سفر میرندبدود شاه جان به استقبا،ل
چونک در پای آن قمر میرندهمه روشن شوند چون خورشید

همه در عشق همدگر میرندعاشقانی که جان یک دگرند
همه آیند و در جگر میرندهمه را آب عشق بر جگر است
نه بر مادر و پدر میرندهمه هستند همچو در یتیم

منرکران در تک سقر میرندعاشقان جانب فلک پرند
باقیان جمله کور و کر میرندعاشقان چشم غیب بگشایند
جمله بی خوف و بی خطر میرندو آنک شب ها نخفته اند ز بیم

گاو بودند و همچو خر میرندو آنک این جا علف پرست بدند
شاد و خندان در آن نظر میرندو آنک امروز آن نظر جستند
نی چنین خوار و محتضر میرندشاهشان بر کنار لطف نهد

چون ابوبرکر و چون عمر میرندو انک اخلق مصطفی جویند
این به تقدیر گفتم ار میرنددور از ایشان فنا و مرگ ولیک

973
عنرکبوتان مگس قدید کنندصوفیان در دمی دو عید کنند
تا که ظلمات را شهید کنندشمع ها می زنند خورشیدند

تا شهید تو را سعید کنندباز هر ذره شد چو نفخه صور
تا کهنه هاش را جدید کنندچرخ کهنه به گردشان گردد
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تا قریب تو را بعید کنندرغم آن حاسدان که می خواهند
همه را طالب و مرید کنندحاسدان را هم از حسد بخرند

در همه فعل خود بدید کنندکیمیای سعادت همه اند
لیک در مدتی مدید کنندکیمیایی کنند همه افلک
که گهی پاک و گه پلید کنندوان هم از ماه غیب دزدیدند

بی ز ترکیب ها وحید کنندخنک آن دم که جمله اجزا را
تا که نان هات را ثرید کنندبس کن این و سر تنور ببند

974
عشق را با تو کار خواهد بودگر تو را بخت یار خواهد بود

کان برون از شمار خواهد بودعمر بی عاشقی مدان به حساب
پیش حق شرمسار خواهد بودهر زمانی که می رود بی عشق
ساعت کوچ بار خواهد بودهر چه اندر وطن تو را سبرکست

چون پدر بردبار خواهد بودبر تو این دم که در غم عشقی
آن جهان افتخار خواهد بودفقر کز وی تو ننگ می داری
عاقبت خوشگوار خواهد بودتلخی صبر اگر گلوگیر است

اندر آن مرغزار خواهد بودچون رهد شیر روح از این صندوق
شاه د،ل شهسوار خواهد بودچون از این لشه خر فرود آید
کز فلک زر نثار خواهد بوددامن جهد و جد را بگشا

هر نهان آشرکار خواهد بودتو نهان بودی و شدی پیدا
همچو فرعون خوار خواهد بودهر کی خود را نرکرد خوار امروز

اندر آتش چو خار خواهد بودهر که چون گل ز آتش آب نشد
پشه ای را شرکار خواهد بودچون شرکار خدا نشد نمرود

سخره ای انتظار خواهد بودهر که از نقد وقت بست نظر
مست و بی اختیار خواهد بودهر که را اختیار کردش عشق

تا ابد در خمار خواهد بودهر که او پست و مست عشق نشد
اشتری بی مهار خواهد بودهر که را مهر و مهر این دم نیست

خوار و بی اعتبار خواهد بوددر سر هر که چشم عبرت نیست
آخر از وی غبار خواهد بودبس کن ار چه سخن نشاند غبار

د،ل از او بی قرار خواهد بودشمس تبریز چون قرار گرفت

975
از پس چار پرده چون خورشیدآتش افرکند در جهان جمشید

وای آن را که جست سایه بیدخنک او را که شد برهنه ز بود
زان سپیدی که نیست سرخ و سپیدد،ل سپیدست و عشق را رو سرخ

ترس را نیست اندر او امیدعشق ایمن ولیتیست چنانک
چون برآید ز عشق شد جاویدهر حیاتی که یک دمش عمرست

ور بپرسی بپرس از ناهیدیک عروسیست بر فلک که مپرس
آمدند انبیا به رسم نویدزین عروسی خبر نداشت کسی

خسروان را هله به جان بخریدشمس تبریز خسرو عهدست

976
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فتنه برخاست هیچ ننشینیدخسروانی که فتنه ای چینید
هم شما هم شما که شیرینیدهم شما هم شما که زیبایید

بر بر سیمتان که مشرکینیدهمچو عنبر حمایلیم همه
که گهی شاد و گاه غمگینیدنشوم شاد اگر گمان دارم

که شما چون کدوی رنگینیددر صفای می نهان دیدیم
با لب لعل و جان سنگینیدشاهدان فنا شما جمله

تا ابد خوش نشسته در زینیدبل که بر اسب ذوق و شیرینی
بنده شمس ملت و دینیدتبریزی شوید اگر در عشق

977
عاشقان عیدتان مبارک بادعید بر عاشقان مبارک باد
در جهان همچو جان مبارک بادعید ار بوی جان ما دارد

تا به هفت آسمان مبارک بادبر تو ای ماه آسمان و زمین
عاشقان این نشان مبارک بادعید آمد به کف نشان وصا،ل

قند او در دهان مبارک بادروزه مگشای جز به قند لبش
کاین می بی کران مبارک بادعید بنوشت بر کنار لبش

رطل های گران مبارک بادعید آمد که ای سبک روحان
بوسه های نهان مبارک بادچند پنهان خوری صلح الدین
بر من و بر فلن مبارک بادگر نصیبی به من دهی گویم

978
ایزدش پاسبان و کالی بادزندگانی صدر عالی باد

پیش او نقد وقت و حالی بادهر چه نسیه ست مقبلن را عیش
از حریف فسرده خالی بادمجلس گرم پرحلوت او

بسته پیشش چو نقش قالی بادجان ها واگشاده پر در غیب
هم جنوبی و هم شمالی بادبر یمین و یسار او دولت

بر سر هر دو شاه و والی باددو ولیت که جسم و جان خوانند
او بسم غیر او مآلی بادبخت نقدست شمس تبریزی

979
بت و بتخانه را به باد بدادشاهدی بین که در زمانه بزاد
کس از ایشان دگر نیارد یادشاهدانی که در جهان سمرند

هفت گردون ز همدگر بگشاداز رخ ماه او چو ابر گشود
سوی هر روزنی درون افتادهمچو مهتاب شاخ شاخ آن نور
جان ها را بخورد از بنیادتابشش چون بتافت بیشترک
پیش خورشید جان ها دلشادجان ها ذره ذره رقصان گشت

جمله پران که هر چه بادا بادهمچو پرواز شمس تبریزی

980
پیش سلطان بی امان نبردمادر عشق طفل عاشق را

پیش آن جان جان جان نبردتا نشد بالغ و ز جان فارغ
ره بدان صارم الزمان نبردروبه عقل گر چه جهد کند
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جز به معراج آسمان نبردجان فدا عشق را که او د،ل را
عشقشان جز که بی نشان نبردعاشقان طالب نشان گشته

 عاشقی جز که خون فشانخون چرکیده ست ره ره این نه بس است
نبرد
تو یقین دان که بوی آن نبردهر کشان خون نه بوی مشک دهد

جز به معشوق لمرکان نبرددیده را کحل شمس تبریزی

981
شب بر او بگذرد نتانی خوردشعر من نان مصر را ماند

پیش از آنک بر او نشیند گردآن زمانش بخور که تازه بود
می بمیرد در این جهان از بردگرمسیر ضمیر جای ویست

ساعتی دیگرش ببینی سردهمچو ماهی دمی به خشک طپید
بس خیالت نقش باید کردور خوری بر خیا،ل تازگیش

نبود گفتن کهن ای مردآنچ نوشی خیا،ل تو باشد

982
شرکر و شهد مصر ارزان شدیوسف آخرزمان خرامان شد

تن کی باشد که سنگ ها جان شدلعل عرشی تو چو رو بنمود
تاج بر سر که چیست خاقان شدتخته بند فراق تخت نشست

خانه ها خرد بود ویران شدعشق مهمان بس شگرف آمد
قفس و مرغ و بیضه پران شدپر و با،ل از جل،ل حق رویید

بی دلن بی خبر که د،ل آن شدبادلن خیره گشته کاین د،ل کو
به سر من مگو که پایان شدپای می کوب و عیش از سر گیر
صرفه او برد زانک در کان شدزر چو درباخت خواجه صراف
بام گردون برآ که آسان شدشمس تبریز نردبانی ساخت

983
نیک فارغ ز نام و ننگ آمدهر کی در ذوق عشق دنگ آمد

شیرگیری که چون پلنگ آمدنشود بند گفت و گوی جهان
گر بر او صد هزار سنگ آمدشیشه عشق را فراغت ها است
چونک آن دلربای شنگ آمدنام و ناموس کی شود مانع

پیش جولن عشق تنگ آمدصد هزاران چو آسمان و زمین
گر کسل چون سپاه زنگ آمدقیصر روم عشق غالب باد

کان قمر عاقبت به چنگ آمدزهره بر چنگ این نوا می زد
عذر او پیش عشق لنگ آمدشمس تبریز هر کی بی تو نشست

984
وقت سختی و امتحان آمدهین که هنگام صابران آمد
کارد چون سوی استخوان آمداین چنین وقت عهدها شرکنند

مرد را کار چون به جان آمدعهد و سوگند سخت سست شود
د،ل قوی کن که وقت آن آمدهله ای د،ل تو خویش سست مرکن

تا بگویند زر کان آمدچون زر سرخ اندر آتش خند
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بانگ برزن که پهلوان آمدگرم خوش رو به پیش تیغ اجل
که مددها ز آسمان آمدبا خدا باش و نصرت از وی خواه

چونک بنده بر آستان آمدای خدا آستین فضل فشان
کابر فضل تو درفشان آمدچون صدف ما دهان گشادستیم
در پناه تو گلستان آمدای بسا خار خشک کز د،ل او

دلخوشی های بی نشان آمدمن نشان کرده ام تو را که ز تو
که مرا زخم بس گران آمدوقت رحمست و وقت عاطفت است

لشرکر و پیل بی کران آمدای ابابیل هین که بر کعبه
که خداوند غیب دان آمدعقل گوید مرا خمش کن بس

بی من از خان من فغان آمدمن خمش کردم ای خدا لیرکن
تیر ناگه کز این کمان آمدما رمیت اذ رمیت هم ز خداست

985
بخت و اقبا،ل را شرکار کندهر که بهر تو انتظار کند

سینه را سبز و لله زار کندبهر باران چو کشت منتظر است
سنگ را لعل آبدار کندبهر خورشید کان چو منتظر است

اندر او صد هزار کار کندانتظار ادیم بهر سهیل
روی را صاف و بی غبار کندآهنی کانتظار صیقل کرد
در غزا خویش ذوالفقار کندز انتظار رسو،ل تیغ علی

نطفه را شاه خوش عذار کندانتظار جنین درون رحم
هر یرکی دانه را هزار کندانتظار حبوب زیر زمین
سنگ را چست و بی قرار کندآسیا آب را چو منتظر است
چشم را چشم اعتبار کندانتظار قبو،ل وحی خدا

سینه را درج در چو نار کندانتظار نثار بحر کرم
بهر مغز شهان عقار کندشیره را انتظار در د،ل خم

رانده را لیق کنار کندبی کنارست فضل منتظرش
شرح آن کانتظار یار کندتا قیامت تمام هم نشود

شمس و ناهید و مه دوار کندز انتظارات شمس تبریزی

986
یاد جان پیش عشق عار بودعشق را جان بی قرار بود

هر که را در سر این خمار بودسر و جان پیش او حقیر بود
اندر آن صف که کارزار بودهمه بر قلب می زند عاشق

گر چه شمشیر صد هزار بودنرکند جانب گریز نظر
کی سگی شیر مرغزار بودعشق خود مرغزار شیرانست
در ره عشق جان نثار بودعشق جان ها در آستین دارد

پیش جاروبشان غبار بودنام و ناموس و شرم و اندیشه
عاشقان را بل شرکار بودهمه کس را شرکار کرد بل
کان بل نیز شرمسار بودمر بل را چنان به جان بخرند

کو ز اسرار کردگار بودجان عشق است شه صلح الدین

987
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شهد دنیاش کی لذیذ آیدهر که را ذوق دین پدید آید
که نگوسار یک نبیذ آیدآن چنان عقل را چه خواهی کرد
که تو را سود از این خرید آیدعقل بفروش و جمله حیرت خر

که در او عقل کس بدید آیدنه از آن حالتیست ای عاقل
گر همه عقل ها کلید آیدنشود باز این چنین قفلی
آن همه بانگ ناشنید آیدگر درآیند ذره ذره به بانگ

بنده گر پاک وگر پلید آیدچه شود بیش و کم از این دریا
گر یزیدست بایزید آیدهر که رو آورد بدین دریا

988
طوطی این جا شرکر نمی خایدبوی دلدار ما نمی آید

بلبل جان ها بنسرایدهر مقامی که رنگ آن گل نیست
عشق هرگز چنین نفرمایدخوش برآییم دوست حاضر نیست

لیک بی او طرب نمی شایدهمه اسباب عشق این جا هست
طربی بی رخش نمی زایدمادر فتنه ها که می باشد

جز خمار و شرکوفه نفزایدهر شرابی که دوست ساقی نیست
گازری را مراد برنایدهمه آفاق پرستاره شود
از جهان جز مل،ل ننمایدبی اثرهای شمس تبریزی

989
عقل فریادرس نمی آیدصبر با عشق بس نمی آید

زیر فرمان کس نمی آیدبیخودی خوش ولیتیست ولی
هیچ بانگ جرس نمی آیدکاروان حیات می گذرد

خود تو را این هوس نمی آیدبوی گلشن به گل همی خواند
از گزاف این نفس نمی آیدزانک در باطن تو خوش نفسیست

عسلی از مگس نمی آیدبی خدای لطیف شیرین کار
تا نرکاری عدس نمی آیدهر دمی تخم نیرکوی می کار
که جزا از سپس نمی آیدهیچ کردی به خیر اندیشه

جانب هر غلس نمی آیدبس کن ایرا که شمع این گفتار

990
زاغ با طوطیان شرکر خایدمن بسازم ولیک کی شاید

کژ با راست راست کی آیدهر یرکی را ولیتست جدا
زاغ را می چمین خر بایدگر چه طوطی خود از شرکر زندست
ماده گرگ شیر نر زایدعشق در خویش بین کجا گنجد
زان ز گرگین تو را گر افزایدبگریز از کسی که عاشق نیست

دانک او سرمه ایت می سایدور شوی کوفته به هاون عشق
شمس تبریز مست می آیدرو برکن تو خراب خانه از آنک

991
جان به عشق اندرون ز خود برهیدعشق جانان مرا ز جان ببرید

هرگز این در وجود آن نرسیدزانک جان محدثست و عشق قدیم
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جان ما را به قرب خویش کشیدعشق جانان چو سنگ مقناطیس
جان چو گم شد وجود خویش بدیدباز جان را ز خویشتن گم کرد

دام عشق آمد و در او پیچیدبعد از آن باز با خود آمد جان
جمله اخلص ها از او برمیدشربتی دادش از حقیقت عشق

هیچ کس در نهایتش نرسیداین نشان بدایت عشق است

992
فتنه برخاست هیچ ننشینیدخسروانی که فتنه ای چینید
هم شما هم شما که شیرینیدهم شما هم شما که زیبایید

بر بر سیمتان که مشرکینیدهمچو عنبر حمایلیم همه
هم شما داد جان مسرکینیدلذتی هست با شما گفتن

که گهی شاد و گاه غمگینیدنشوم شاد اگر گمان دارم
تا ابد خوش نشسته در زینیدبل که بر اسب ذوق و شیرینی

با لب لعل و جان سنگینیدشاهدان فانی و شما جمله
که شما چون کدوی رنگینیددر صفای می شهان دیدیم

مرد آیید اگر نه عنینیددر بهشتی که هر زمان برکریست
بنده شمس ملت و دینیدتبریزی شوید اگر در عشق

993
در تو زیادت نظری کرده اندزان ازلی نور که پرورده اند

تا بگذارند که افسرده اندخوش بنگر در همه خورشیدوار
کز دی دیوانه بپژمرده اندسوی درختان نگر ای نوبهار

کز دم دجا،ل جفا مرده اندلب بگشا هیرکل عیسی بخوان
کز می تو چاشنیی برده اندبشرکن امروز خمار همه

کاین همگان زهر فنا خورده انددرده تریاق حیات ابد
کاین همه محجوب دو صد پرده اندهمچو سحر پرده شب را بدر

چونک یرکی گوش نیاورده اندبس کن و خاموش مشو صدزبان

994
عود همان به که در آتش بوددوست همان به که بلکش بود

چون ز کف دوست بود خوش بودجام جفا باشد دشوارخوار
از کرم و لطف منقش بودزهر بنوش از قدحی کان قدح

غم مخور ار زیر تو آتش بودعشق خلیلست درآ در میان
بید و گل و سنبله کش بودسرد شود آتش پیش خلیل

تا که فلک زیر تو مفرش بوددر خم چوگانش یرکی گوی شو
در غم و در کوب و کشاکش بودرقص کنان گوی اگر چه ز زخم
قبله هر فارس مه وش بودسابق میدان بود او لجرم
رست از آن غم که تراشش بودچونک تراشیده شده ست او تمام

گر دو جهان جمله مشوش بودهر کی مشوش بود او ایمنست
شرق نه در پنج و نه در شش بودمفخر تبریز تو را شمس دین

995
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درد مرا بین که چه آرام داددیدن روی تو هم از بامداد
جانب اسرار چه پیغام داددر د،ل عشاق چه آتش فرکند

جان مرا باده بی جام دادچون ز سر لطف مرا پیش خواند
کاسه آلوده به اجسام دادصافی آن باده چو ارواح خورد

زانک به اجسام همین نام دادصافی آن باده ز ارواح جو
رحمت پیوسته در آن دام داددر تبریزست تو را دام د،ل

996
مرگ چنین خواجه نه کاریست خردگفت کسی خواجه سنایی بمرد
آب نبود او که به سرما فسردکاه نبود او که به بادی پرید

دانه نبود او که زمینش فشردشانه نبود او که به مویی شرکست
کو دو جهان را بجوی می شمردگنج زری بود در این خاکدان

جان خرد سوی سماوات بردقالب خاکی سوی خاکی فرکند
مغلطه گوییم به جانان سپردجان دوم را که ندانند خلق

بر سر خم رفت جدا شد ز دردصاف درآمیخت به دردی می
مرغزی و رازی و رومی و کرددر سفر افتند به هم ای عزیز
اطلس کی باشد همتای بردخانه خود بازرود هر یرکی

نام تو از دفتر گفتن ستردخامش کن چون نقط ایرا ملک

997
در پی این هر دو خود او می رسدپیرهن یوسف و بو می رسد

کز پی من جام و کدو می رسدبوی می لعل بشارت دهد
نور حقش توی به تو می رسدنفس اناالحق تو منصور گشت

سنگ بلها به سبو می رسدنیست زیان هیچ ز سنگ آب را
جوی برکن کآب به جو می رسدآب حیاتست ورای ضمیر
باد در این خاک از او می رسدآب بزن بر حسد آتشین

عربده هر لحظه به کو می رسدعشق و خرد خانه درون جنگیند
عاقبت آن جمله بدو می رسدهر چه دهد عاشق از رخت و بخت

او و جهازش نه به شو می رسدگر چه بسی برد ز شوهر عروس
خیز ز خود دست بشو می رسدمایده ای خواستی از آسمان

از تبریز آیت نو می رسدمژده ده ای عشق که از شمس دین

998
دوش دلم سوی د،ل افروز شدآتش عشق تو قلووز شد

چون به دم گرم جگرسوز شدچون به سخن داشت مرا دوش یار
کو به دغل بر همه پیروز شدمن چه زنم با دم و با مرکر او

دید دغل هاش بدآموز شداین د،ل من ساده و بی مرکر بود
همچو پنیر آفت هر یوز شدهر چه به عالم خوشی شهوتست

بوسه دهم بوسه دهم روز شدآه که شب جمله در این وعده رفت
عقل دگربار کمردوز شدیار برهنه به قبا میل کرد

999

www.irandll.net/forum446



www.irandll.net

لشرکر پیدا و نهان آمدنداز سوی د،ل لشرکر جان آمدند
کز ره جان جامه دران آمدندجامه صبر من از آن چاک شد

در طلب شاه جهان آمدندچادر افرکنده عروسان روح
رقص کنان سوی مرکان آمدندبر مثل سیل خوش از لمرکان

پردگیان ملک ستان آمدندصورت د،ل صورت ها را شرکست
هر چه نهان بود عیان آمدندهر چه عیان بود نهان آمدند

هر چه نشان نیست نشان آمدندهر چه نشان داشت نشانش نماند

1000
دانم من کان ز کجا می کندآنچ گل سرخ قبا می کند
آنچ گذشتست قضا می کندبید پیاده که کشیدست صف

هر یک ترکبیر غزا می کندسوسن با تیغ و سمن با سپر
آه از آن گل که چه ها می کندبلبل مسرکین که چه ها می کشد

کان گل اشارت سوی ما می کندگوید هر یک ز عروسان باغ
بهر من بی سر و پا می کندگوید بلبل که گل آن شیوه ها
با تو بگویم چه دعا می کنددست برآورده به زاری چنار
پشت بنفشه کی دوتا می کندبر سر غنچه کی کله می نهد
بین که بهاران چه وفا می کندگر چه خزان کرد جفاها بسی
فصل بهار آمد ادا می کندفصل خزان آنچ به تاراج برد

جمله بهانه ست چرا می کندذکر گل و بلبل و خوبان باغ
شرح عنایات خدا می کندغیرت عشق است وگر نه زبان
باز مراعات شما می کندمفخر تبریز و جهان شمس دین

1001
کآتش زد در د،ل و د،ل را ربودآه در آن شمع منور چه بود
سوختم ای دوست بیا زود زودای زده اندر د،ل من آتشی

کز رخ د،ل حسن خدا رو نمودصورت د،ل صورت مخلوق نیست
جز لب او نیست مرا هیچ سودجز شرکرش نیست مرا چاره ای

این دلم از زلف تو بندی گشودیاد کن آن را که یرکی صبحدم
جان من از جان تو چیزی شنودجان من او،ل که بدیدم تو را

غرقه شد اندر تو و سیلم ربودچون دلم از چشمه تو آب خورد

1002
یوسفم از چاه به صحرا دویدچونک کمند تو دلم را کشید

باز به فریادم هم او رسیدآنک چو یوسف به چهم درفرکند
چنبره د،ل گل و نسرین دمیدچون رسن لطف در این چه فرکند

چه چو بهشتی شد و قصر مشیدقیصر از آن قصر به چه میل کرد
گفت که خورشید به من بنگریدگفتم ای چه چه شد آن ظلمتت
جمره عشقت بگدازد جلیدهر که فسردست کنون گرم شد

اوست که ترسابچه خواندش فریدقیصر رومست که بر زنگ زد
پر شد و بشرکافت که هل من مزیدپرتو د،ل بود که زد بر سعیر

تا بخورم هرک ز یزدان بریددوزخ گفتش که مرا جان ببخش

www.irandll.net/forum447



www.irandll.net

ور نه بمردم تبشم بفسریدبرگذر از آتش ای بحر لطف
زود به من ده که خداشان گزیدگفت که ای آتش قوم مرا

گفت که نار تو ز نورم رهیدجمله یرکایک به کف او سپرد
شمس بود نور جهان را کلیدتافت ز تبریز رخ شمس دین

1003
هست حریف تو در این رقص بادشاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد

عیسی گلروی از این هر دو زادباد چو جبریل و تو چون مریمی
رحمت بسیار بر این رقص بادرقص شما هر دو کلید بقاست
تخت بود جایگه کیقبادتختگه نسل شما شد دماغ

زانک برستست ز کون و فسادمیوه هر شاخ به معده رود
خلط نگردد بخور و ارتقادنعمت ما چو ز مرکون بود

خوان بزرگست تو را ای جوادروزی هر قوم ز باغ دگر
بخت به از رخت بود المرادقسمت بختست برو بخت جو

زان مدد نور که آرد ولدبس که نسیمی به د،ل اندردمید

1004
مشت کی کردست دو چشمش کبوددوش د،ل عربده گر با کی بود

هفت قدح از دگران برفزودآن د،ل پرخواره ز عشق شراب
دست زنان ناگه خوابش ربودمست شد و بر سر کوی اوفتاد

وان دگری شد کمرش را گشودآن عسسی رفت قبایش ببرد
جست ز خواب آن د،ل بی تار و پودآمد چنگی بنوازید تار

دید زیان کم شد سودای سوددید قبا رفته خمارش نماند
جام گرفت و سوی او شد چو دوددیدش ساقی که در آتش فتاد

صورت اقبا،ل بدو رو نمودبر غم او ریخت می دلگشا
ذوق فنا دید چه جوید وجودبخت بقا یافت قبا گو برو
باد دو صد شنبه از آن جهودعالم ویرانه به جغدان حل،ل
خیز قدح پر کن و پیش آر زودما چو خرابیم و خراباتییم

جسم نداند می جان آزموداین قدح از لطف نیاید به چشم
در دلش آتش بزن افغان عودزان سوی گوش آمد این طبل عید

دلبر خوبست و هزاران حسودبس کن و اندر تتق عشق رو

1005
بار دگر خواجه پشیمان شودهر که ز عشاق گریزان شود
هر که سوی چشمه حیوان شودوالله منت همه بر جان اوست
در حرم عشرت سلطان شودهر که سبوی تو کشد عاقبت

از تو چو دریای و چو عمان شودتنگ بود حوصله آدمی
قطره به دریا در و مرجان شودرو به د،ل اهل دلی جای گیر

هر چه بود میل کسی آن شودجنبش هر ذره به اصل خودست
سجده کند زود مسلمان شودکافر صدساله چو بیند تو را

همصفت دلبر و جانان شودجان و د،ل از جذبه میل و هوس
عاقبت المر گلستان شودخار که سرتیز ره عاشق است
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گر نه ضمیر تو پریشان شودناطقه را بند کن و جمع باش

1006
آمد و مستانه رخم را گزیدعشق مرا بر همگان برگزید
روی مرا نادره گازی رسیدشرکر کز آن کان زر جعفری

هم ز دم اوست که در من دمیدباد ترکبر اگرم در سرست
گنبد نیلی سره نیلی کشیدکرد مرا خشم مه و بر رخم

بوسه پیاپی شد و لب ناپدیدباده فراوان و یرکی جام نی
گشته یزید از دم تو بایزیدای شب کفر از مه تو روز دین

کی شود از سگ لب دریا پلیدگو سگ نفس این همه عالم بگیر
خونش بریزیم چو آمد کلیدقفل خداییش بسی خون که ریخت

تا به هم افتند سعید و شهیدجان به سعادت برکشد نفس را
کو ز سگی های سگ تن رهیدهیچ شرکاری نرهد زان صیاد

تازه شد از یار هزاران قدیدای خرف پیر جوان شو ز سر
صور دمیدند ز عرش مجیدوی بدن مرده برون آ ز گور

ایدک الله به عیش جدیدخامش و بشنو دهل خامشان

1007
مرگ چنین خواجه نه کاریست خردگفت کسی خواجه سنایی بمرد
روح طبیعی به فلک واسپردقالب خاکی به زمین بازداد

آب حیاتش به درآمد ز دردماه وجودش ز غباری برست
هر چه ز خورشید جدا شد فسردپرتو خورشید جدا شد ز تن

چونک اجل خوشه تن را فشردصافی انگور به میخانه رفت
جان شده را مرده نباید شمردشد همگی جان مثل آفتاب

مغز نمیرد مگرش دوست بردمغز تو نغزست مگر پوست مرد
یا بشنو قصه آن ترک و کردپوست بهل دست در آن مغز زن

خرقه بپوشید و سر و مو ستردکرد پی دزدی انبان ترک

1008
و السعی لدیه غیر مردودیا من نعماه غیر معدود
کی نعبده و نعم معبودقد اکرمنا و قد دعانا
بل یجعلنا بذاک محمودل یطلب حمدنا لفخر
من حضرته الرکریم مورودقد بشر باللقاء صدقه
و السعی الی السعود مسعودو الوعد من الحبیب حلو

صد د،ل به سعود خویش بربودخاصا سعدی که او به هر دم

1009
ایقظوا من غفله ثم انشروا للجتهادطارت الرکتب الرکرام من کرام یا عباد

ربنا اصلح شاننا اوجد به عفو یا جوادجاء نا میزاننا کی نختبر اوزاننا
 قد خرجتم من حجاب و انتبهتم مناضحرکوا بعد البرکاء نعم هذا المشترکی

رقاد
ماه تو تابنده باد و دولت پاینده بادپارسی گوییم شاها آگهی خود از فواد
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 آب و نانش تیره باد و آتششهر ملولی که تو را دید و خوش و تازه نشد
بادا رماد
 چشم بختش خفته بادا تا الیخوابناکی که صباحت دید وز جا برنجست

یوم المعاد

1010
بیننا و بینه قبل التجلی الف وادمن رای درا تلل نوره وسط الفواد

 ایها الموات قوموا و ابصرواجاء من یحیی الموات و الرمیم و الرفات
یوم التناد

ایقظوا من غفله ثم انشروا للجهتادطارت الرکتب الرکرام من کرام کاتبین
ربنا اصلح شاننا اوجد به عفو یا جوادجاء نا میزاننا کی تختبر اوزاننا

 قد خرجتم من حجاب و انتبهتم مناضحرکوا بعد البرکا یا نعم هذ المشترکا
رقاد
ماه تو تابنده باد و دولتت پاینده بادپارسی گوییم شاها آگهی خود از فواد

 آب نابش تیره باد و آتششهر ملولی که تو را دید و خوش و تازه نشد
بادا رماد
 چشم بختش خفته بادا تا الیخوابناکی که صباحت دید وز جا برنجست

یوم المعاد

1011
 در گل و گلزار و نسرین روحمیر خوبان را دگر منشور خوبی دررسید

دیگر بردمید
یا منیرا زاده نور علی نور مزیدبا ملیحا زاده الرحمن احسانا جدید

 خوبتر از ماه چه بودخوشتر از جان خود چه باشد جان فدای خاک تو
ماه در تو ناپدید

کل بستان انیق من جناک مستفیدکل ذی روح یفدی فی هواک روحه
 کل من ابدی جمیل لیس یبعد انلست انرکر ما ذکرتم البقاء فی الفنا

یعید
 هیچ کس را کس گریبان ازاین ملولی می کشد جان را که چیزی تو بگو
گزافه کی کشید

1012
جمله ارواحنا تغمس فیما تریدیا شبه الطیف لی انت قریب بعید

 طبل قیامت زدند خیز که فرماننوبت آدم گذشت نوبت مرغان رسید
رسید

 انت جما،ل الرکما،ل زدت فهل منانت لطیف الفعا،ل انت لذیذ المقا،ل
مزید

 دلق برون کن ز سر خلعت سلطاناز پس دور قمر دولت بگشاد در
رسید

لیس لدنیا غرور یا سندی ل تحیدجاء اوان السرور زا،ل زمان الفتور
 دیو رها کرد رخت چتردیو و پری داشت تخت ظلم از آن بود سخت

سلیمان رسید
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انت بدار السلم ساکن قصر مشیدهل طرب یا غلم فامل کاس المدام
 حاجت لحو،ل نیستعشق چه خوش حاکمیست ظالم و بی قو،ل نیست

دیو مسلمان رسید

خذ بیدی ارتقی نحوک انت المجیدیا لمع المشرق مثلک لم یخلق
 بلبل جان مست شد سویعاشق از دست شد نیست شد و هست شد
گلستان رسید
 زیر و زبر بست نور موسیپرده برانداخت حور جمله جهان همچو طور
عمران رسید
 صورت از رشک حق پرده گرهر چه خیا،ل نرکوست عشق هیولی اوست
جان رسید

 چونک جدا گشت باد خاک بههست تنت چون غبار بر سر بادی سوار
ماچان رسید

مثل هوی اختفی وسط صیاح شدیداعلم ان الغبار مرتفع بالریاح

1013
 میان این د،ل و آن یار میاگر حریف منی پس بگو که دوش چه بود

فروش چه بود
الی البقاء یبلغ من الفناء یذودفدیت سیدنا انه یری و یجود

 مرا بگو که در آن حلقه های گوشاگر به چشم بدیدی جما،ل ماهم دوش
چه بود

مثا،ل ظلک ان طا،ل هو الیک یعودمعاد کل شرود طغی و منه نآی
 بگو که صورت آن شیخ خرقه پوشوگر تو با من هم خرقه ای و همرازی

چه بود
بمس عاطفه الله الزمان ولودبامر حافظ الله المرکان یعی

 بگو اشارت آن ناطق خموش چهاگر فقیری و ناگفته راز می شنوی
بود

ایا حیاه فدومی فقد اتاک خلودایا فواد فذب فی لظی محبته
 بگو که نیم شب آن نعره و خروشوگر نخفتی و از حا،ل دوش آگاهی

چه بود
ترید نحله تاج فل تنی به سجودترید جبر جبیر الفواد فانرکسرن

 بیار پارگرکی تا که رنگ و بوش چهاز آنچ جامه و تن پاره پاره می کردیم
بود

 به نصف وجهک ل تسجدن شبیهبرغم انفک ل تنرکسر کما الحیوان
یهود

 بگو که معنی آن بحر و موجوگر چو یونس رستی ز حبس ماهی و بحر
و جوش چه بود

الیس حبک تاثیر حب ود ودودیقو،ل لیت حبیبی یحبنی کرما
 یرکیست اصل پس اینوگر شناخته ای کاصل انس و جان ز کجاست

وحشت وحوش چه بود
متی تقر عیونی و صاحبی مفقودایا نضاره عیشی بما تهیجنی
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 گه تصور عشاق پشت ووگر بدیدی جانی که پشت و رویش نیست
روش چه بود

اکون مثلک لدا لربه لرکنودلن سرکرت بما قد سقیتنی یا دهر
 هزار دفتر و پیغام و گفت و گوشوگر ز عشق تو سردفتر غرض ماییم

چه بود

1014
رضی الصد بحینی و قصدحرکم البین بموتی و عمد
فر آنی بفناکم و حسدفتح الدهر عیون حسد

لیس للعشق قریب و ولدیهرق العشق دماء حقنت
لرکن الفقر غناء و رغدلرکن الموت حیاه لرکم

ل تخافن ضلل و رصدسافروا فی سبل العشق معی
دونرکم وفد وصا،ل و مددل یهولنرکم بعدکم
یهب السالک حول و جلدفنسیم طرب اولهم

1015
 تا سینه ها روشن شودای شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زر
افزون شود نور نظر

 تا جسم گردد همچو جان تاکوری هشیاران ده آن جام سلطانی بده
شب شود همچون سحر

 زیرا نشاید در کرم بر خلقچون خواب را درهم زدی درده شراب ایزدی
بستن هر دو در

 زیرا که فاز من شرکر زیرا کهای خورده جام ذوالمنن تشنیع بیهوده مزن
خاب من کفر

 تشنیع های بیهده چون میای تو مقیم میرکده هم مستی و هم می زده
زنی ای بی گهر

1016
 انا قضینا بینرکم فاستبشرواانا فتحنا عینرکم فاستبصروا الغیب البصر
بالمنتصر

 جانم فدات ای مژده ورباد صبا ای خوش خبر مژده بیاور د،ل ببر
بستان تو جانم ماحضر
 چشم جهان روشن شودشمشیرها جوشن شود ویرانه ها گلشن شود

چون از تو آید یک نظر
 جان و جهان خندانای قهر بی دندان شده وی لطف صد چندان شده
شده چون داد جان ها را ظفر

 بادا ورا شرم از خداهر کس که دیدت ای ضیا وان حضرت باکبریا
گر او بلفد از هنر

 ال که نیم اندیشه اینگذاشت شیر بیشه ای از هست ما یک ریشه ای
در روز و شب هجران شمر

 کوران به دیده گفتهای آفرین بر روی شه کز وی خجل شد روی مه
خه بشنوده لطفش گوش کر
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 کی سیر گردد جاناز عشق آن سلطان من وان دارو و درمان من
من در جان من جوع البقر

 والله روحی ما نفران کان عیشا قد هجر و اختل عقلی من سهر
والله روحی ما کفر

 او جان و من چونمن ابروش او ماه وش او روز و من همچو شبش
قالبش حیران از آن خوبی و فر

 درد و الم بی نافعی رویم چوآه از دعا بی سامعی جرم و گنه بی شافعی
زر بی سیمبر

 مستطرب و خوش خفته منکی باشد آن در سفته من الحمدلله گفته من
در سایه های آن شجر

 که گویمش هجران خودتا دیدمی جانان خود من جویمی درمان خود
بنمایمش خون جگر

 مخدوم شمس الدین را تبریزای گوهر بحر بقا چون حق تو بس پنهان لقا
شهر و مشتهر

1017
 برریز جامی بر سرش ایآمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگر

ساقی همچون شرکر
 زیرا میان گلرخانیا می دهش از بلبله یا خود به راهش کن هله

خوش نیست عفریت ای پسر
 خر را بروید در زمان از بادهدرده می پیغامبری تا خر نماند در خری

عیسی دو پر
 دانی که مستان را بود دردر مجلس مستان د،ل هشیار اگر آید مهل

حا،ل مستی خیر و شر
 جز عاشقی آتش دلی کآید ازای پاسبان بر در نشین در مجلس ما ره مده

او بوی جگر
 ور بیل خواهی عاریتگر دست خواهی پا دهد ور پای خواهی سر نهد
بر جای بیل آرد تبر

 اسپر سلمت نیستمتا در شراب آغشته ام بی شرم و بی د،ل گشته ام
در پیش تیغم چون سپر

 کآتش به خواب اندرزند وینخواهم یرکی گوینده ای آب حیاتی زنده ای
پرده گوید تا سحر

 چون شیرگیر حق نشد او رااندر تن من گر رگی هشیار یابی بردرش
در این ره سگ شمر

 آن ها جدا وینقومی خراب و مست و خوش قومی غلم پنج و شش
ها جدا آن ها دگر وین ها دگر

 شد وایدی شد وافمیز اندازه بیرون خورده ام کاندازه را گم کرده ام
هذا حفاظ ذی السرکر

 ما را چو خود بیهین نیش ما را نوش کن افغان ما را گوش کن
هوش کن بی هوش سوی ما نگر

1018
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 قومی چو د،ل زیر و زبررو چشم جان را برگشا در بی دلن اندرنگر
قومی چو جان بی پا و سر

 بی پرده وبی کسب و بی کوشش همه چون دیگ در جوشش همه
پوشش همه د،ل پیش حرکمش چون سپر

 وز عقل و دانش رادتر وزاز باغ و گل دلشادتر وز سرو هم آزادتر
آب حیوان پاکتر

 بر آب و گل بنهاده پا وز عینچون ذره ها اندر هوا خورشید ایشان را قبا
د،ل برکرده سر

 وز موج وز غوغای خوندر موج دریاهای خون بگذشته بر بالی خون
دامانشان ناگشته تر

 در آب و گل لیرکن چودر خار لیرکن همچو گل در حبس ولیرکن همچو مل
د،ل در شب ولیرکن چو سحر

 مستی خوشی از راحشانباری تو از ارواحشان وز باده و اقداحشان
فارغ شده از خیر و شر

 شد طعمهبس کن که هر مرغ ای پسر خود کی خورد انجیر تر
طوطی شرکر وان زاغ را چیزی دگر

1019
 دیوانگان را می کند زنجیر اوما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر

دیوانه تر
 آری درآ هر نیم شبای عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب
بر جان مست بی خبر
 ماندست اندر خرکمانما را کجا باشد امان کز دست این عشق آسمان
چون عاشقان زیر و زبر

 از فتنه روز و شبتای عشق خونم خورده ای صبر و قرارم برده ای
پنهان شدستم چون سحر

 گر در عدمدر لطف اگر چون جان شوم از جان کجا پنهان شوم
غلطان شوم اندر عدم داری نظر

 ای هر عدم صندوق تو ای درما را که پیدا کرده ای نی از عدم آورده ای
عدم بگشاده در

 هر دو طفیلهستی خوش و سرمست تو گوش عدم در دست تو
هست تو بر حرکم تو بنهاده سر

 وان باده در پیمانه کن تا هرکاشانه را ویرانه کن فرزانه را دیوانه کن
دو گردد بی خطر

 بشنو سلم مست خودای عشق چست معتمد مستی سلمت می کند
د،ل را مرکن همچون حجر

 بشرکن خمارچون دست او بشرکسته ای چون خواب او بربسته ای
مست را بر کوی مستان برگذر

1020
 پسته لعل برگشا تا نشودای تو نگار خانگی خانه درآ از این سفر

گران شرکر
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 تا که تهیست ساغرم خونساقی روح چون تویی کشتی نوح چون تویی
چه پرست این جگر

 در دو جهان یرکی بگو کوطعنه زند مرا ز کین رو صنمی دگر گزین
صنمی کجا دگر
 گفت که های گم شدم اینآن قلمی که نقش کرد چونک بدید نقش تو

ملرکست یا بشر
 در د،ل من درآ ببین هرجان و جهان چرا چنین عیب و ملمتم کنی
نفسی یرکی حشر

 خشک لبی و چشم تر مایده بین زعشق بگوید الصل مایده دو صد بل
خشک و تر

 شهره یرکی ستاره ایچونک چشیدی این دو را جلوه شود بتی تو را
بنده او دو صد قمر
 در تبریز همچو دین اوستفاش بگو که شمس دین خاصبک و شه یقین

نهان و مشتهر

1021
 ای د،ل و جان هر طرف چشم وگرم درآ و دم مده باده بیار و غم ببر

چراغ هر سحر
 هم عرصات گشته ای پر زهم طرب سرشته ای هم طلب فرشته ای
نبات و نیشرکر

 با خردم ستیز شد هین برباخیز که رسته خیز شد روز نبات ریز شد
از او خبر
 چون شنوند نام تو یاوه کنندخوش خبران غلم تو رطل گران سلم تو
پا و سر
 رفت و هنوز می رود دیو زخیز که روز می رود فصل تموز می رود

سایه عمر
 پشت د،ل و پناه جان پیشای بشنیده آه جان باده رسان ز راه جان

درآ چو شیر نر
 قافله را برکشمست و خراب و شاد و خوش می گذری ز پنج و شش

برکش خوش سفریست این سفر
 نوبت تست ای صنملحظه به لحظه دم به دم می بده و بسوز غم
دور توست ای قمر

 آن تبریز چون بصر شمسعقل رباست و دلربا در تبریز شمس دین
در اوست چون نظر

 دیده نمی شود نظر جز بهگر چه بصر عیان بود نور در او نهان بود
بصیرتی دگر

1022
شیفته و بی خبری چند از این کاردی سحری بر گذری گفت مرا یار
کرده پر از خون جگر در طلب خارچهره من رشک گل و دیده خود را
گفتم کی پیش رخت شمع فلک تارگفتم کی پیش قدت سرو نهالی
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 نیست عجب گر بر تو نیست مراگفتم کی زیر و زبر چرخ و زمینت
بار

دم مزن و باش بر سیمبرم زارگفت منم جان و دلت خیره چه باشی
 نیست مرا تاب سرکون گفت به یکگفتم کی از د،ل و جان برده قراری

بار
 غرقه شو و جان صدف پر ز گهرقطره دریای منی دم چه زنی بیش

دار

1023
 ز دست یار آتشروی عالماگر باده خوری باری ز دست دلبر ما خور

سوز زیبا خور
 مثا،ل کشت کوهستاننمی شاید که چون برقی به هر دم خرمنی سوزی

همه شربت ز بال خور
 ز دست عشق پابرجااگر خواهی که چون مجنون حجاب عقل بردری

شراب آن جا ز بی جا خور
 وگر مخمور و مغموری ازاگر دلتنگ و بدرنگی به زیر گلبنش بنشین

این بگزیده صهبا خور
 اگر اوباش و قلشیگریزانست این ساقی از این مستان ناموسی

مخور پنهان و پیدا خور
 مخور باده درحریفان گر همی خواهی چو بسطامی و چون کرخی
این گلخن بر آن سقف معل خور

 چو بر یوسف نه ای مجنونبرو گر کارکی داری به کار خویشتن بنشین
غم نان زلیخا خور

 چو نربودست سیلبت تو آبکسی دکان کند ویران که بطا،ل جهان باشد
از مشک سقا خور
 برون رو ای سیه کاسهبگرد دیگ این دنیا چو کفلیز ار همی گردی

مخور حمرا و حلوا خور
 چو در شاهد طمعدر این بازار ای مجنون چو منبل گرد تن پرخون
کردی برو شمشیر لل خور

 شراب صبر و تقوا را تو بیاگر مشتاق اشراقات شمس الدین تبریزی
اکراه و صفرا خور

1024
 پدر را نیک واقف دان از آنمرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر
کژبازی مضمر

 وگر تو کژ نهی او را بهتو گردی راست اولیتر از آنک کژ نهی او را
استیزت کند کژتر

 که خاک اوت کیخسرو بمیردز بابا بشنو و برجه که سلطانیت می خواند
پیش او سنجر

 زهی راعی زهی داعی زهیچو ان الله یدعو را شنیدی کژ مرکن رو را
راه و زهی رهبر
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 ز عشقش جویپراکنده شدی ای جان به هر درد و به هر درمان
جمعیت در آن جامع بنه منبر

 چو با،ل و پر او دیدی توییچو کر و فر او دیدی تویی کرار و شیر حق
طیار چون جعفر

1025
 بداد افیون شور و شر ببردمرا آن اصل بیداری دگرباره به خواب اندر

از سر ببرد از سر
 بیاید آن مه کامل بهبه صد حیله کنم غافل از او خود را کنم جاهل
دست او چنین ساغر

 چو هر عوری و ادباری گداییمرا گوید نمی گویی که تا چند از گدارویی
می کنی هر در

 اگر حقی و تحقیقی چراییبدین زاری و خفریقی غلم دلق و ابریقی
این جوا،ل اندر

 ملک بودی چرا باید کهاز این ها کز تو می زاید شهان را ننگ می آید
باشی دیو را تسخر
 ز پیدا و نهفت او جهانکه داند گفت گفت او که عالم نیست جفت او

کورست و هستی کر
 هر آن جانی که بشنودیمرا گر آن زبان بودی که راز یار بگشودی

برون جستی از این معبر
 که ویران می شود سینه ازاز آن دلدار دریاد،ل مرا حالیست بس مشرکل

آن جولن و کر و فر
 وگر با کافران گویم نماند دراگر با مومنان گویم همه کافر شوند آن دم
جهان کافر

 مرا پرسید چونی توچو دوش آمد خیا،ل او به خواب اندر تفضل جو
بگفتم بی تو بس مضطر

 دلت سنگست یا خارااگر صد جان بود ما را شود خون از غمت یارا
و یا کوهیست از مرمر

1026
 ور چه نه به میدانیم در کر و فریمگر چه نه به دریاییم دانه گهریم آخر

آخر
 از دادن و نادادن بس بی خبریمگر باده دهی ور نی زان باده دوشینه
آخر

 گر رفت زر و کیسه در کانای عشق چه زیبایی چه راوق و گیرایی
زریم آخر

 باری ز شما خامان ماای طعنه زنان بر ما بگشاده زبان بر ما
مستتریم آخر

 دزدی نرکند گوید پس ما چه خوریملولی که زرش نبود ما،ل پدرش نبود
آخر

 جز ما،ل مسلمانان ما،ل کیما لولی و شنگولی بی مرکسب و مشغولی
بریم آخر
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 وز نیل اگر خوردیم هم نیشرکریمزنبیل اگر بردیم خرماش درآگندیم
آخر

بر چاه زنخدانش آبی بچریم آخرگر شحنه بگیردمان آرد به چه و زندان

 وان گفتن بی سیمانچاهش خوش و زندانش وان ساقی و مستانش
که سیمبریم آخر
 لب بند و بصر بگشا صاحبمی گوید جان با تن کای تن خمش و تن زن

نظریم آخر

1027
در قلعه بی خویشی بگریز هل زوتریغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشرکر

 شاهنشه صبح آمد زد بر سر اوتا کی ز شب زنگی بر عقل بود تنگی
خنجر

موذن پی این گوید کالله هو الکبرگاو سیه شب را قربان سحر کردند
کز خجلت نور او بر چرخ نماند اخترآورد برون گردون از زیر لگن شمعی
 هم از د،ل خود گردد در هر نفسیخورشید گر از او،ل بیمارصفت باشد

خوشتر
 زنهار در این حالت در چهرهای چشم که پردردی در سایه او بنشین
او بنگر
 بس نور که بفشاند او از سرآن واعظ روشن د،ل کو ذره به رقص آرد
این منبر
 زان پس که بر آرد سر کور ویشاباش زهی نوری بر کوری هر کوری
نپوشاند

گر غیر خدا بینم باشم بتر از کافرشمس الحق تبریزی در آینه صافت

1028
 ای عشق تو را در جان هرذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر
دم عملی دیگر
 وز جعد تو در هر د،ل ازاز روی تو در هر جان باغ و چمنی خندان

مشک تلی دیگر
 مه زین خللی رسته از صدمه را ز غمت باشد گه دق و گه استسقا

خللی دیگر
 ترسد که خزان آید آرد دغلیبا لطف بهارت د،ل چون برگ چرا لرزد
دیگر
 در دیده د،ل آرد درد و سبلیهر سرمه و هر دارو کز خاک درت نبود
دیگر

 هر دم ز تو می تابد در وی املیابلیس ز لطف تو اومید نمی برد
دیگر
 بر خرقه جان دیده ز ایمان ترکلیفرعون ز فرعونی آمنت به جان گفته
دیگر

در چرخ دلم یابد برج حملی دیگرخورشید وصا،ل تو روزی به جمل آید
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 این جوق چو بنشیند آید بدلیاجزای زمین را بین بر روی زمین رقصان
دیگر

 در زیر زمین تن را چون تخمبر روی زمین جان را چون رو شرف و نوری
اجلی دیگر
 بی صورت و حرف از جانتا چند غز،ل ها را در صورت و حرف آری

بشنو غزلی دیگر

1029
 من نیک سبک گشتم آنجان بر کف خود داری ای مونس جان زوتر
رطل گران زوتر

 هر چند سبک دستی ای دست ازاز باده بسی ساغر فربه کن هر لغر
آن زوتر

 جان ها به صبوح آیند من از همگانای بر در و بام تو از لذت جام تو
زوتر

 از سینه به چشم آید از نورسودای تو می آرد زان می که نه قی آرد
عیان زوتر

1030
 بالله که چنین منگر بالله که چناننیمیت ز زهر آمد نیمی دگر از شرکر

منگر
 زان رو که چنین نوری زانهر چند که زهر از تو کانیست شرکرها را

رنگ چنان انور
 معنیش که درویشا در مانوری که نیارم گفت در پای تو می افتد

بنگر خوشتر
 ای نور ز سر تا پا ازدر من که توم بنگر خودبین شو و همچین شو

پای مگو وز سر
 ای آنک تو هم غرقی در خونچون در بصر خلقی گویی تو پر از زرقی

د،ل من تر
 ور سنگ محک داری اندر رخار زانک گهر داری دریای دو چشمم بین

من بین زر
 صیدی که نه روبه شد او را بهآن شیر خدایی را شمس الحق تبریزی

سگی مشمر

1031
 همرنگ شوم از تو گر خیر بود گرجان من و جان تو بستست به همدیگر
شر
 ای شرکر تنگ من از تنگ شرکرای دلبر شنگ من ای مایه رنگ من

خوشتر
 من گشته تمامی کم تا من تو شدمای ضربت تو محرکم ای نرکته تو مرهم

یک سر
 تا خانه یرکی کردی ای خوشهمسایه ما بودی چون چهره تو بنمودی

قمر انور
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تا جز تو فنا گردد کالله هو الکبریک حمله تو شاهانه بردار تو این خانه
 زیرا همه کس داند که اکسیرچون محو کند راهم نی جویم و نی خواهم
نخواهد زر
 چون گشت دلش تابان زاناز تابش آن کوره مس گفت که زر گشتم

آتش نیرکوفر
 تا باز به پیش آمدمس باز به خویش آمد نوشش همه نیش آمد

اکسیرگر اشهر

1032
 من با تو نمی گویم ای مرده پارتا چند زنی بر من ز انرکار تو خار آخر
آخر
 تاریک مرکن ای ابر یک قطره ببارماننده ابری تو هم مظلم و بی باران

آخر
ای جبری غافل تو از لذت کار آخراین جمله فرمان ها از بهر قدر آمد

 با بسته کسی گوید کانبا کور کسی گوید کاین رشته به سوزن کش
جاست شرکار آخر

 یا با نظر حیوان از چشمبا طفل دوروزه کس از شاهد و می گوید
خمار آخر
 از حلقه جانبازان بگذر بهچون هیچ نیابی توی پهلوی زنان بنشین
کنار آخر
 غوطی بخوری بینی حق رادر قدرت مخدومی شمس الحق تبریزی

به نظار آخر

1033
باز از طرفی پنهان بنموده رخ عبهرای دیده مرا بر در واپس برکشیده سر

 بر حیرت من گاهی خندیدهیک لحظه سلف دیده کاین جایم تا دانی
تو چون شرکر
 بر بام شده در پی یعنیدر بسته به روی من یعنی که برو واپس
نمطی دیگر
 من سجده کنان گشته یعنیسر را تو چنان کرده رو رو که رقیب آمد

که از این بگذر
 زان ناز و کرشم تو صد فتنه و شورمن در تو نظر کرده تو چشم بدزدیده

و شر
 من بوسه زنان گشته برتو دست گزان بر من کاین جمله ز دست تو
خاک به عذر اندر

 وان گاه تو بخراشی رخساره چونکی باشد کان بوسه بر لعل لبت یابم
زعفر

 فریاد که ایمان شد اندر سر توای کافر زلف تو شاه حشم زنگی
کافر

 چون جعد براندازی خطیتچون طره بیفشانی مشک افتد در پایت
دهد عنبر
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 ای کشته به پیش تو صداحسنت زهی نقشی کز عطسه او جان شد
مانی و صد آزر

 تا محو شد این خانه هم بام فنا همناگه ز جما،ل تو یک برق برون جسته
در
 بگداخت همی نقشی بفسرده بدیندر عین فنا گفتم ای شاه همه شاهان

آذر
 تا برف بود باقی غیبست گلگفتا که خطاب تو هم باقی این برفست
احمر

 خورشید کند سجده چون بنده گکگفتم که ال ای مه از تابش روی تو
کمتر
 از آتش رخسارم وانگه تو نهآخر بنگر در من گفتا که نمی ترسی

سامندر
 اندر حجب غیرت پوشیده من اینگفتم بترکی باشم دو چشم بپوشیده

مغفر
 شایسته آن گردی هم ناظر وگفتا که تو را این عشق در صبر دهد رنگی
هم منظر
 گفتا که درخش جان در آتشگفتم چه نشان باشد در بنده از این وعده

د،ل چون زر
 در حا،ل درخشانی وز تابش اووان گاه نرکو بنگر در صحن عیار جان
برخور

 کز دیدن جان خود از من رودگفتم که همی ترسم وز ترس همی میرم
آن جوهر

 در چشم نشستستم ای طرفهآن جوهر بی چونی کز حسن خیا،ل تو
سیمین بر
 کز باغ جما،ل ما هم برگفتا که مترس آخر نی منت همی گویم

بخوری هم بر
 پرنور از او عالم تبریز از اوآن نقش خداوندی شمس الحق تبریزی
انور
تا تو شنوی از خود کالله هو الکبراو بود خلصه کن او را تو سجودی کن

1034
رخ فرخ خود را مپوشان به یرکی بارمرکن یار مرکن یار مرو ای مه عیار

 چو خشک آوری ای دوست بمیرندتو دریای الهی همه خلق چو ماهی
به ناچار

که بر چرخ رسیدست ز فردای تو زنهارمگو با د،ل شیدا دگر وعده فردا
 چو سرمست تو باشیم بیفتدچو در دست تو باشیم ندانیم سر از پای

سر و دستار
ولیرکن گله کردیم برای د،ل اغیارعطاهای تو نقدست شرکایت نتوان کرد

 چه خواهد سر مخمور به غیرمرا عشق بپرسید که ای خواجه چه خواهی
در خمار

 زهی کاله پرعیب زهی لطفسراسر همه عیبیم بدیدی و خریدی
خریدار
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 سر از گور برآورد ز تو مردهملوکان همه زربخش تویی خسرو سربخش
پیرار

اگر رهزندم جان ز جان گردم بیزارمللت نفزایید دلم را هوس دوست
 چو خورشید تو درتافت بروید گل وچو ابر تو ببارید بروید سمن از ریگ

گلزار
 کی داند چه شویم از تو چو باشدز سودای خیا،ل تو شدستیم خیالی

گه دیدار
 حریفان همه مستیم مزن جز رههمه شیشه شرکستیم کف پای بخستیم
هموار

1035
 گویی که نزد مرگ تو را حلقه به درای عاشق بیچاره شده زار به زر بر

بر
 تو می زنی و وهم زنت شوی دگربندیش از آن روز که دم های شماری
بر

 زان پیش که تیر اجل آید بهخود را تو سپر کن به قبو،ل همه احرکام
سپر بر

 کای رحمت پیوسته به ادراک و نظراز آدمی ادراک و نظر باشد مقصود
بر

 طوطی چه کند که ننهد د،لای کان شرکر فضل تو وین خلق چو طوطی
به شرکر بر
 شرکر تو نبشتست بر اطرافآن نیشرکر از عشق تو صد جای کمر بست

کمر بر
 ای نور تو وافر شده برجز شمس و قمر باصره را نور دگر ده

شمس و قمر بر
 عاشق شده بر شیوه و بر کار دگراز کار جهان سیر شده خاطر عارف

بر
بی حضرت تو آب ندارد به جگر بردیدست که گر نوش کند آب جهان را

 خود را بزن ای مخلص بر ورد سحرگیرم همه شب پاس نداری و نزاری
بر

ناگاه فتادند بر آن گنج گهر برآن ها که شب و صبحدم آرام ندیدند
 نوری عجبی دید به بالیموسی همه شب نور همی جست و به آخر

شجر بر
 تا بوسه زد آخر به رخ و زلفیعقوب وطن ساخت به جان طره شب را
پسر بر

عاشق نشود جان پیمبر به بشر برمقصود خدا بود و پسر بود بهانه
چون خار بود آفل او را به بصر براو ز آ،ل خلیلست و به آفل نرکند میل

ور نه تن خود را نفرکندی به شرر برجز دوست خلیلی نپذیرفت خلیلش
 انرکار تو پس چیست به عباد حجرای گشته بت جان تو نقشی و کلوخی
بر

 ای چشم خوشت طعنه زدهیک لحظه بنه گوش که خواهم سخنی گفت
نرگس تر بر
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 ای چشم نهاده همه بر بوکبر نقد زن ای دوست که محبوب تو نقدست
و مگر بر

چیزی که رود مستی آن کله سر بربربستم لب را ز ره چشم بگویم
 مرغ نظرست و ننشیند بهنی نی بنگویم که عجب صید شگرفست
خبر بر

1036
آخر نظری کن به نظربخش فرکر برای رخت فرکنده تو بر اومید و حذر بر

 بنگر به موثر تو چه چفسیای طالب و ای عاشق بنگر به طلب بخش
به اثر بر
 گه صحبت یاران و گهی اوجاو می کشدت جانب صلح و طرف جنگ
سفر بر

 او با تو سخن گوی و تو رادر تو نگران او و تو را چشم چپ و راست
گوش سمر بر
 عیسیست رفیق و هشاو می زند این سیخ و هش گاو سوی یوغ

خربنده به خر بر
 تو سیخ ندامت خوری برهر گاو و خری سیخ خورد بر کفل و پشت
سینه و بر بر

پخته کندت مطبخیش نار سقر برزان سیخ کباب د،ل تو گر نشد آگه
گه چنگ گرفتی تو به تقریع زفر برگه کاسه گرفتی که حلیماب و زفر کو

 زر بازدهی و بنهی سر بهز افشارش مرگ آن رخ تو گردد چون زر
حجر بر

 بس چند زنی نعره تو بربس چند کنی عشوه تو در محفل کوران
مسمع کر بر

1037
رخساره چون زر ز کجا یابد زردارگیرم که بود میر تو را زر به خروار
از خاک برآمد به تماشا گل و گلزاراز دلشده زار چو زاری بشنیدند

 تا بازرهی از سر و از غصههین جامه برکن زود در این حوض فرورو
دستار

 گشتیم به یک غمزه چنین سغبهما نیز چو تو منرکر این غلغله بودیم
دلدار
 هل تا دو سه ناله برکند اینتا کی شرکنی عاشق خود را تو ز غیرت

د،ل بیمار
 نی خلق زمین ماند و نی چرخهنی نی مهلش زانک از آن ناله زارش
دوار

آن عالم مستور به دستوری ستارامروز عجب نیست اگر فاش نگردد
بدرید گریبان خود از عشق دگربارباز این د،ل دیوانه ز زنجیر برون جست

 کز صبر گلوی د،ل و جان گیرخامش که اشارت ز شه عشق چنین است
و بیفشار

1038
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درآ ای ماه خوبان بار دیگربه حسن تو نباشد یار دیگر
مبادا در دو عالم کار دیگرمرا غیر تماشای جمالت

اگر بودی چو تو عیار دیگربدزدیدی ز حسن تو یرکی چیز
ز هر ذره شنو اقرار دیگرچو خورشید جمالت روی بنمود

که هر قطره نمود انبار دیگرزهی دریا که آگندی ز گوهر
منم بیمار و د،ل بیمار دیگربه یک خانه دو بیمارند و عاشق

ولیرکن ماند آن تیمار دیگرخدایا هر دو را تیمار کردی
که او را نیست آن دیدار دیگرچه داند جان منرکر این سخن را

سنایی گفت نی خروار دیگرکه منرکر گفت سنایی خود همینست
گشا دو چشم عیسی وار دیگربدان خروار تو خروار منگر

1039
لب بامست و مستی هوش می داربگرد فتنه می گردی دگربار

که ما فی الدار غیر الله دیارکجا گردم دگر کو جای دیگر
بگرد نقطه گردد پای پرگارنگردد نقش جز بر کلک نقاش
چو سر باشد بیاید نیز دستارچو تو باشی د،ل و جان کم نیاید

گرفته صعوه را بازی به منقارگرفتارست د،ل در قبضه حق
ز چنگالش گران جانان سبرکبارز منقارش فلک سوراخ سوراخ
به مخموران که آمد شاه خماررها کن این سخن ها را ندا کن

که آمد دور وصل و لطف و ایثارغم و اندیشه را گردن بریدند
از این خوشتر کجا باشد علف زارهل ای ساربان اشتر بخوابان

بیا ای خازن و بگشای انبارچو مهمانان بدین دولت رسیدند
چنین پنداشتی دیگر مپندارشب مشتاق را روزی نیاید
ویست اصل سخن سلطان گفتارخمش کن تا خموش ما بگوید

1040
نرکردی آن چه گفتی یاد می دارجفا از سر گرفتی یاد می دار

کنون با جور جفتی یاد می دارنگفتی تا قیامت با تو جفتم
رها کردی و خفتی یاد می دارمرا بیدار در شب های تاریک

مرا دیدی نهفتی یاد می داربه گوش خصم می گفتی سخن ها
چو گل با او شرکفتی یاد می دارنگفتی خار باشم پیش دشمن
چنین کردی و رفتی یاد می دارگرفتم دامنت از من کشیدی

تو می گویی به زفتی یاد می دارهمی گویم عتابی من به نرمی
دگرباره بیفتی یاد می دارفتادی بارها دستت گرفتم

1041
ز من مگذر مرا مگذار مگذارمرا یارا چنین بی یار مگذار

مرا در هجر بی زنهار مگذاربه زنهارت درآمد جان چاکر
مرو ما را چنین بیمار مگذارطبیبی بلک تو عیسی وقتی

چنین تنها مرا در غار مگذارمرا گفتی که ما را یار غاری
ز من پرس اندک و بسیار مگذارتو را اندک نماید هجر یک شب
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که نبود آتش اندک خوار مگذارمینداز آتش اندک به سینه
ز من بشنو مرا این بار مگذاردمم بگسست لیرکن بار دیگر

1042
اگر باشد تو را از بنده آزارمنم از جان خود بیزار بیزار

که قربان تو باشد ای نرکوکارمرا خود جان و د،ل بهر تو باید
درون جان من پیداست آثارز آزار دلت گر چه نگویی

چو در د،ل جای گلشن پر شود خاربهار از من بگردد چون ندانم
که ای مسجود جان زنهار زنهارگناهم پیش لطفت سجده آرد

گنه گوید بدو کاین بار این بارگنه را لطف تو گوید که تا کی
تن او سله باشد جان او مارتن و جانی که خاک تو نباشد

چو مرغ شب بیاید نبودش بارتو خورشیدی و مرغ روز خواهی
چه پرها برکند مرغ شب ای یارچو برگیری تو رسم شب ز عالم

که آن جا گم شود این چرخ دواربه حق آن که لطف تو جهانست
در آن عالم چه اقرار و چه انرکاربه چشم جان چه دریا و چه صحرا
فروکن دست و او را زود برداربه تنگی درفتد هرک از تو ماند
چگونه زهر نوشد مرد هشیاربه قصد از شمس تبریزی نگردم

1043
عنان این سو بگردانید آخرمرا اقبا،ل خندانید آخر

بدادش پر و پرانید آخرزمانی مرغ د،ل بربسته پر بود
بدان ابری که گریانید آخرزهی باغی که خندانید از فضل

زهی ملرکی که استانید آخرزهی نصرت که مر اسلم را داد
در این میدان بغلطانید آخربه چوگان وفا یک گوی زرین

سلح ها را بدرانید آخرکمر بگشاد مریخ و بینداخت
خدا از خوف برهانید آخربخندد آسمان زیرا زمین را

1044
به یوسف درنگر در دست منگربه ساقی درنگر در مست منگر

ببین صیاد را در شست منگرایا ماهی جان در شست قالب
به فرعی کان کنون پیوست منگربدان اصلی نگر کآغاز بودی

بدین خاری که پایت خست منگربدان گلزار بی پایان نظر کن
به زاغی کز کف تو جست منگرهمایی بین که سایه بر تو افرکند
بنفشه وار سوی پست منگرچو سرو و سنبله بالروش کن

به خم و کوزه گر اشرکست منگرچو در جویت روان شد آب حیوان
منا،ل از نیست و اندر هست منگربه هستی بخش و مستی بخش بگرو
به طمع ماده آبست منگرقناعت بین که نرست و سبک رو

به دردی کان به بن بنشست منگرتو صافان بین که بر بال دویدند
بدان صورت که راهت بست منگرجهان پر بین ز صورت های قدسی
به بومی که ز دامش رست منگربه دام عشق مرغان شگرفند
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 در آن کاین لحظه خاموشستبه از تو ناطقی اندر کمین هست
منگر

1045
بده جان مرا آرام دیگربگردان ساقیا آن جام دیگر

که صبرم نیست تا ایام دیگربه جان تو که امروزم ببینی
مرکن تاخیر تا هنگام دیگراگر یک ذره رحمت هست بر من

که سخت افتاده ام در دام دیگرخلصم ده خلصم ده خلصی
درافتم هر دمی از بام دیگراگر امروز در بر من ببندی
که اندیشه ست خون آشام دیگرمرا در دست اندیشه بمسپار

مرا زحمت دهد صد خام دیگرمی خام ار نگردانی تو ساقی
گرو کن زود بستان وام دیگربگیر این دلق اگر چه وام دارم

نمی خواهم خدایا نام دیگربنه نامم غلم دردنوشان

1046
ولیک از هجر گشتم دم به دم سیرنگشتم از تو هرگز ای صنم سیر
چگونه گردد این بی د،ل ز غم سیرهمی بینم رضایت در غم ماست

 که چشمم می نگردد ز اشک و نمچه خون آشام و مستسقیست این د،ل
سیر

نگردد هیچ کس زان عالمم سیراگر سیری از این عالم بیا که
شدستم از خلف و ل و لم سیرچو دیدم اتفاق عاشقانت

نیم از نفخ روح و زیر و بم سیرولی دردم تو اسرافیل جان ها
شدم ای جان جان از جام جم سیرچو بوی جام جان بر مغز من زد

 خسیس آن کو نگشت از بیش وچو بیشست آن جنون لحظه به لحظه
کم سیر

از این طشت نگون خم به خم سیرچو دیدم کاس و طاس او شدستم
ز عشق خا،ل او گشتم ز غم سیرخیا،ل شمس تبریزی بیامد

1047
نگار اندر کنار و عشق در سردر این سرما و باران یار خوشتر

لطیف و خوب و چست و تازه و ترنگار اندر کنار و چون نگاری
که مانندش نزاید کس ز مادردر این سرما به کوی او گریزیم

که د،ل را تازه دارد برف و شرکردر این برف آن لبان او ببوسیم
مرا بردند و آوردند دیگرمرا طاقت نماند از دست رفتم

د،ل از جا می رود الله اکبرخیا،ل او چو ناگه در د،ل آید

1048
زهی خورشید در خورشید انوارخداوند خداوندان اسرار

به رقص اندر مثا،ل چرخ دوارز عشق حسن تو خوبان مه رو
بماند دست و پای عقل از کارچو بنمایی ز خوبی دست بردی

که آبش خوشترست ای دوست یا نارگشاده ز آتش او آب حیوان
و زان گلزار عالم های د،ل زاراز آن آتش بروییدست گلزار
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نه زان گل ها که پژمردست پیراراز آن گل ها که هر دم تازه تر شد
اگر چه عشق او دارد ز ما عارنتاند کرد عشقش را نهان کس

عجب روزی برآرم سر از این غاریرکی غاریست هجرانش پرآتش
مرکن در کار آن دلبر تو انرکارز انرکارت بروید پرده هایی

 چون آن پرده غرض می گشتچو گرگی می نمودی روی یوسف
اظهار

ملک باش و به آدم ملک بسپارز جان آدمی زاید حسدها
چو کاریدی بروید آن به ناچارغذای نفس تخم آن غرض هاست

نداند ذوق مستی عقل هشیارنداند گاو کردن بانگ بلبل
و نی طاووس زاید بیضه مارنزاید گرگ لطف روی یوسف
به پس فردا و فردا نفس طراربه طراری ربود این عمرها را

تو مشنو وعده این طبع عیارهمه عمرت هم امروزست لغیر
به خدمت تا رهی زین نفس اغیارکمر بگشا ز هستی و کمر بند

به هنگام نمازست سوی بلغارنمازت کی روا باشد که رویت
که می چرد در آن آهوی تاتاردر آن صحرا بچر گر مشک خواهی

در افلک و زمین و اندر آثارنمی بینی تغیرها و تحویل
به خاکی کش ندارد سود غمخوارکی داند جوهر خوبت بگردد

به حلقه نازنینان باشی بس خوارچو تو خربنده باشی نفس خود را
ز عالم های باقی ملک بسیاراگر خواهی عطای رایگانی

 ز شمس حق و دین بستان و هشچنان جامی که ویرانی هوش است
دار

که نبودشان به مخدومیش انرکارخداوند خداوندان باقی
چو دیدندنش ز جنت حور ابرکارز لطف جان او رفته برکارت

بپوشیدیش از دار و ز دیاراگر نه پرده رشک الهی
همه روحی شدندی مست و سیارکه سنگ و خاک و آب و باد و آتش

ز نقش او بسوزد جمله بازاربه بازار بتان و عاشقان در
چه باشد ده که باشد اوش سالردو ده دان هر دو کون دو جهان را

ندا آمد که پایش را مه آزارکه روح القدس پایش می ببوسید
برای جاه او گوید که مرکثارچه کم عقلی بود آن کس که این را

چنین صید دلم کردست اشرکاربه حق آنک آن شیر حقیقی
که اینست لبه ما اندر اسحارکه از تبریز پیغامی فرستی

1049
در خشم و ستیزه پا میفشارصد بار بگفتمت نگهدار
گر زخمه زنی بزن به هنجاربر چنگ وفا و مهربانی

کز زخمه سخت بسرکلد یاردانی تو یقین و چون ندانی
ما خفته خراب و فتنه بیدارمی بخش و مخسب کاین نه نیرکوست

من خشک دماغ و گفت و ترکرارمی گویم و می کنم نصیحت
آن چشم خمار یار خمارمی خندد بر نصیحت من

خوش می گویی بگو دگربارمی گوید چشم او به تسخر
پوشیده نصیحت تو طراراز تو بترم اگر ننوشم

کی عشوه خورد حریف خون خواراستیزه گرست و لابالیست

www.irandll.net/forum467



www.irandll.net

کز باغ خداست این سمن زارخامش کن و از دیش مترسان
بی سبلت مهر جان و آذارخاموش که بی بهار سبزست

1050
در برج چنین مهی گرفتارکی باشد اختری در اقطار

اقرار به پیش او چو انرکارآواره شده ز کفر و ایمان
با جان فنا به تیغ جان دارکس دید دلی که د،ل ندارد

زیرا که مرا نمود دیدارمن دیدم اگر کسی ندیدست
ای من ز جز این قبو،ل بیزارعلم و عملم قبو،ل او بس

بخشید وصا،ل و بخت بیدارگر خواب شبم ببست آن شه
از خواب مرکن تو یاد زنهاراین وصل به از هزار خوابست
کاندر د،ل ها چه دارد آثاراز گریه خود چه داند آن طفل

صد چشمه شیر از او در اسرارمی گرید بی خبر ولیرکن
کز گریه تست خلد و انهاربگری تو اگر اثر ندانی

اندر ده ماست شاه و سالرامشب کر و فر شهریاریش
آن صبح صفا و شیر کرارنی خواب رها کند نه آرام

1051
روزست شب من از رخ یارشب گشت ولیک پیش اغیار
ماییم ز دوست غرق گلزارگر عالم جمله خار گیرد

مستست د،ل و خراب دلدارگر گشت جهان خراب و معمور
این بی خبریست اصل اخبارزیرا که خبر همه ملولیست

1052
از دیده و وهم و روح برترنوریست میان شعر احمر
برخیز و حجاب نفس بردرخواهی خود را بدو بدوزی

با ابرو و چشم و رنگ اسمرآن روح لطیف صورتی شد
بر صورت مصطفی پیمبربنمود خدای بی چگونه
وان نرگس او چو روز محشرآن صورت او فنای صورت

گشتی ز خدا گشاده صد درهر گه که به خلق بنگریدی
عالم بگرفت الله اکبرچون صورت مصطفی فنا شد

1053
پهلوی منی مباش مهجورنزدیک توام مرا مبین دور
کی گردد کارهاش معمورآن کس که بعید شد ز معمار
شد روشن و غیب بین و مخمورچشمی که ز چشم من طرب یافت
شد گلشن و گلستان پرنورهر د،ل که نسیم من بر او زد
یک شهد بود هزار زنبوربی من اگرت دهند شهدی

باشی بتر از هزار ماموربی من اگرت امیر سازند
بی من نشود مزاج محرورمی های جهان اگر بنوشی

آخر چه سپاه آید از موردر برق چه نامه بر توان خواند
بی گفت تو ظاهرست و مشهورخلقان برقند و یار خورشید
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خاموش صبور باش و مستورخلقان مورند و ما سلیمان

1054
عیاره و عاشق تو عیارای یار شگرف در همه کار

زیر و زبرست شهر و بازارتو روز قیامتی که از تو
ای معشوقان ز عشق تو زارمن زاری عاشقان چه گویم

در گور مرکن مرا نگهداردر روز اجل چو من بمیرم
ما را به نسیم وصل بسپارور می خواهی که زنده گردیم

ای بی تو حیات و عیش بی کارآخر تو کجا و ما کجاییم
گر بی تو رگیم هست هشیاراز من رگ جان بریده بادا

نزدیک نمود راه و همواراندر ره تو دو صد کمین بود
بنهادم مست پای بر خاراز گلشن روی تو شدم مست
پرخون دیدم جناح و منقاررفتم سوی دانه تو چون مرغ

از هر دانه که دارد انباراین طرفه که خوشترست زخمت
ای بی تو نگشته بخت بیدارای بی تو حرام زندگانی

باقی نامی و لف و آزارخود بخت تویی و زندگی تو
آخر چه شود مرا به یاد آرای کرده ز د،ل مرا فراموش
کی گردد چرخ طمع یک باریک بار چو رفت آب در جوی
آن خواجه عشق را ز گفتارخامش که ستیزه می فزاید

1055
انجیرفروشی ای برادرانجیرفروش را چه بهتر

هم مست دوان دوان به محشرسرمست زییم مست میریم
ساقی با ماست بنده پرورگر خاک شویم وگر بریزیم

خاکش ز شراب جان مخمرخاکش خوش باد کوست عاشق
مستیم از این سر و از آن سرآن خاک شرکوفه کرد یعنی

خاکست خرابتر ز مهترمهتر چو خراب گشت و خوش شد
ملح تو برکشید لنگرخاکی گشتی چو مست گشتی

هر لوح جدا ز لوح دیگرخود لنگر ما گسست کلی
هر تخته کشتی است رهبراز بند و ز غرقه بازرستند
بگشای دو چشم عقل و بنگرچون خوش نبود چنین خرابی

1056
انجیرفروشی ای برادرانجیرفروش را چه بهتر

هین بر کف ما نهید ساغرماییم معاشران دولت
ای جمله مراد تو میسرای ساقی ماه روی زیبا

وز با،ل تو برپرید جعفراز روی تو تاب یافت خورشید
چون باغ ز زخم دی مزعفرماییم بلی دی چشیده
در جام کن آن شراب احمربشنو ز بهار نو سقاهم

ای شاه مطهر مطهرلوح د،ل را ز غم فروشوی
بر ما ز همه کسان فزونترای تو همه را ولی نعمت

ما راست سعادت مرکرردر سایه ات ای درخت طوبی

www.irandll.net/forum469



www.irandll.net

وز جمله کارها محرربر عشق و جما،ل دوست وقفیم
شد منصب سلطنت مقرربر هر که گزید خدمت تو

چون نبود همچو مه منورآن کس که بود مرید خورشید
درده می و زین حدیث بگذرمخمور شدند قوم و تشنه

تا نبود صحتش مزورجان را بده از مزوره خویش
امروز مقدم و ماخریک قوم همی رسند مهمان
از بهر قدوم هر برادرما گاو و شتر کنیم قربان
از بهر مبشر آن مبشرچه گاو که می سزد به قربان

اشترواری فرست شرکرتو نیز شتردلی رها کن
در نقل بود نبیذ مضمرشرکر گفتم قدح نگفتم
دانی چه کنم خموشی اندرور این نرکنی خموش گردم

1057
و اندر سر و چشم هوش دیگردارد درویش نوش دیگر
از عرش رسد خروش دیگردر وقت سماع صوفیان را

کایشان دارند گوش دیگرتو صورت این سماع بشنو
دارد درویش جوش دیگرصد دیگ به جوش هست این جا

سرمست ز می فروش دیگرهمزانوی آنک تش نبینی
غیر شب و روز دوش دیگردرویش ز دوش باز مست است

حیران شده در خموش دیگرماییم چو جان خموش و گویا

1058
آخر کی شود ز باغ ما سیرآخر کی شود از آن لقا سیر
وی لطف تو کرده باغ را سیرای عد،ل تو کرده چرخ را سبز

کز جان خودیم بی شما سیررو بنمایید ای ظریفان
تا گردد هر کجا گدا سیرآن نقل هزارمن بریزید
وز وی د،ل و چشم انبیا سیردر بزم رضای تست نقلی
کی گردد خلق از خدا سیرکی گردد سیر ماهی از آب

تا مس بچرد ز کیمیا سیرمشتاب مرو که کیمیایی
تا لوت خورند اولیا سیرخوانی دگرست غیر این خوان

در عشق جفاست از وفا سیرتا ذوق جفاش دید جانم
و ایوب نگشت از بل سیرکز ملرکت سیر شد سلیمان

خود گرسنه نادرست یا سیرچه مرکر و چه نعل باژگونه ست
آخر نشدی از این دغا سیرخاموش کن و دغا رها کن

1059
گفتی که تو ملحدی چنان گیرگفتی که زیان کنی زیان گیر

ما را سقط همه سگان گیرگفتی که تو روبهی نه ای شیر
ای مونس د،ل مرا زبان گیرگفتی که ز د،ل خبر نداری

1060
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 گازری در خشم گشت ازعاشقی در خشم شد از یار خود معشوق وار
آفتاب نامدار

 وانگهان چون آفتابی آفتابوانگهان چون گازری از گازران درویشتر
هر دیار

 ابر پیش آورد اینک گازریناز گازر چون بدید آن آفتاب از لطف خود
باکار و بار
 تا د،ل او خوش نگردد منگفت تا گازر نخندد من برون نایم ز ابر

نباشم برقرار
 تا پدید آید که گازردسته دسته جامه های گازران از کار ماند
اختیارست اختیار

 سر ز خاک پای گازر برنداردهر کی باشد عاشق آن آفتاب از جان و د،ل
زینهار

 کز برای او برآید آفتاب از هرگویم آن گازر که باشد شمس تبریزی و بس
کنار

1061
 زندگان آن جا پیادهعرض لشرکر می دهد مر عاشقان را عشق یار
کشتگان آن جا سوار
 زخم چشم و چشم زخمعارض رخسار او چون عارض لشرکر شدست
عاشقان را گوش دار

 ماه تابان از چنان رخ الحذار وآفتابا شرم دار از روی او در ابر رو
الحذار

 وانگهان از یک نظر آن وامچون به لشرکرگاه عشق آیی دو دیده وام کن
ها را می گزار

 باده جان از که گیری زان دوجز خمار باده جان چشم را تدبیر نیست
چشم پرخمار

 گوش کر را سود نبود ازچون تو پای لنگ داری گو پر از خلخا،ل باش
هزاران گوشوار

 بازوی حیدر بباید تا براندگر عصا را تو بدزدی از کف موسی چه سود
ذوالفقار

 تا ببینی کار دست و تادست عیسی را بگیر و سرمه چوب از وی مدزد
ببینی دست کار

 نی به چشم امتحانی بل بهگر ندانی کرد آن سو زیرزیرک می نگر
چشم اعتبار

 شمس تبریزیش گویمزانک آن سو در نوازش رحمتی جوشیده است
یا جما،ل کردگار

1062
 چون حدیث تو نباشدچون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر
سر سر بشنیده گیر

 از کی پرسم وصف حسنت از همهای که در خوابت ندیده آدم و ذریتش
پرسیده گیر
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 در بهشت و حور و دولت تاچون نباشم در وصالت ای ز بینایان نهان
ابد باشیده گیر

 بر سر شاهان معنی مر مراچون نبینم خشم و ناز شرکرینت هر دمی
نازیده گیر
 صد هزاران در و گوهر برچونک ابر هجر تو ماه تو را پوشیده کرد

سرم باریده گیر
 صد هزاران خم باده هرچونک مستان را نباشد شمع و شاهد روی تو
طرف جوشیده گیر

 ور نبیند آب حیوان هر دمشخضر بی من گر ببیند روی تو ای وای من
نوشیده گیر

 تخت و بخت و گنج و عالم راچون فنا خواهد شدن این ساحره دنیای دون
به من بخشیده گیر

 چونک رویت را نبینم خود نثاریدر از،ل جان های صدیقان نثار روی تو
چیده گیر

 هر دو روزی یوسفی شرکرلبیاین عزیز مصر جانم تا نبیند روی تو
بخریده گیر

 چون نجست از سنگ و آهنای خروشیده ز دردم سنگ و آهن دم به دم
برق بخروشیده گیر

 ور بژولند سر زلف تو رایک شب این دیوانه را مهمان آن زنجیر کن
ژولیده گیر

 صد دروغ و افترا برور جهان در عشق تو بدگوی من شد باک نیست
صادقی بافیده گیر

 گر بنالد ظالم از مظلوم توبا فراقت از دو عالم چون منم مظلومتر
نالیده گیر
 بر سر شیران عالم مر مراچون نلفم شمس تبریز از سگان کوی تو
لفیده گیر

1063
 کرده ای اسب جدایی رغمعزم رفتن کرده ای چون عمر شیرین یاد دار

ما زین یاد دار
 لیک عهدی کرده ای با یاربر زمین و چرخ روید مر تو را یاران صاف
پیشین یاد دار

 لیک شب های مرا ای یار بیکرده ام تقصیرها کان مر تو را کین آورد
کین یاد دار

 آنک کردی زانوی ما را توقرص مه را هر شبی چون بر سر بالین نهی
بالین یاد دار

 ای تو را خسرو غلم و صدهمچو فرهاد از هوایت کوه هجران می کنم
چو شیرین یاد دار
 پر ز شاخ زعفران و پر زبر لب دریای چشمم دیده ای صحرای عشق

نسرین یاد دار
 جبرئیل از عرش گوید یا رب آمینالتماس آتشینم سوی گردون می رود

یاد دار
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 دین من شد عشق رویتشمس تبریزی از آن روزی که دیدم روی تو
مفخر دین یاد دار

1064
 برمدار اندر غز،ل جزمطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار
پرده های شاهوار

 خوان هاشان بی خمیر و بادهبندگانشان دلخوشان و بندگیشان بی نشان
هاشان بی خمار

 از همه خلقش گزیر و بر همهدیده بینای مطلق در میان خلق و حق
فرمان گزار

 هم کلید هشت جنتهمچو خور عالم فروز و همچو گردون سرفراز
هم برون از پنج و چار

 پیش ایشان سبز گردد شورهسجده آرد پیش ایشان بانماز و بی نماز
خاک و سبزه زار

1065
 او همه لطفست جمله یایا ربا این لطف ها را از لبش پاینده دار

ربش پاینده دار
 ای خدای روز و شب تو برای بسی حق ها که دارد بر شب تاریک ماه

شبش پاینده دار
 ای خدایا روح را برهست منز،ل های خوش مر روح را از مذهبش

مذهبش پاینده دار
 ای خدا این طفل راطفل جان در مرکتبش استاد استادان شدست

در مرکتبش پاینده دار
 ای خدایا تا ابد برلشرکر دین را ز شاهم شمس تبریزی ضیاست

موکبش پاینده دار

1066
 روح بخش هر قران و آفتاب هرمرحبا ای جان باقی پادشاه کامیار

دیار
 گر نخواهی برهمش زن وراین جهان و آن جهان هر دو غلم امر تو

همی خواهی بدار
 فارغ آور جملگان را از بهشت وتابشی از آفتاب فقر بر هستی بتاب

خوف نار
 در ره نقاش بشرکن جمله این نقشوارهان مر فاخران فقر را از ننگ جان

و نگار
 ز آتش اقبا،ل سرمد دود ازقهرمانی را که خون صد هزاران ریخته ست

جانش برآر
 بی وجود خود برآید محو فقرآن کسی دریابد این اسرار لطفت را که او
از عین کار

 چون زر سرخست خندان د،لبی کراهت محو گردد جان اگر بیند که او
درون آن شرار
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 پس تو را از کیمیاهای جهانای که تو از اصل کان زر و گوهر بوده ای
ننگست و عار

 تابش آن کیمیا را برجسم خاک از شمس تبریزی چو کلی کیمیاست
مس ایشان گمار

1067
 جان سپر کردم ولیرکن تیرسر برآور ای حریف و روی من بین همچو زر

کم زن بر سپر
 رحم کردی عشق تو گراین جگر از تیرها شد همچو پشت خارپشت
عشق را بودی جگر

 بر دهانم زن اگر من زینمن رها کردم جگر را هرچ خواهد گو بشو
سخن گویم دگر

 گوشه ای سرمست خفتمبنده ساقی عشقم مست آن دردی درد
فارغم از خیر و شر

 رو به بازار و ربابی از برایگر بیاید غم بگویم آنک غم می خورد رفت
من بخر

1068
 خسروی باید که نوشم زاننیشرکر باید که بندد پیش آن لب ها کمر

لب شیرین شرکر
 ابر بفرستد به دوران و بهبلک دریاییست عشق و موج رحمت می زند

نزدیرکان گهر
 جام زرین پیش آر وصد سلم و بندگی ای جان از این مستان بخوان

سیم بر ای سیمبر
 آب آنی که ندارد هیچپشت آنی تو که پشتش از غم و محنت شرکست

آبی بر جگر
 شد زبردست ابد آن کز توپخته شد نان دلی کز تف عشق تو بسوخت
شد زیر و زبر

 که نبودند اندر اینزان سر مستانش رست از خنجر قصاب مرگ
سودا چو ساطوری دوسر

 محو کن اندیشه ها را زانمی بیار ای عشق بهر جان فرزندان خویش
شراب چون شرر

 بخش امروزینه کو ای هر دمیدی بدادی آنچ دادی جمع را ای میرداد
بخشنده تر

 می پر از باغی به باغی اینبس کن و پرده دگر زن تا نگردد کس ملو،ل
چنین کن پرشرکر

1069
 گر سماع منرکران اندرنگیرددر سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثیر
گو مگیر
 پای کوبانند و قومی در میانقسمت حقست قومی در میان آفتاب
زمهریر
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 تلخ و غمگینند و قومی درقسمت حقست قومی در میان آب شور
میان شهد و شیر

 تو که داری می خور و می ده شبنوبت الفقر فخری تا قیامت می زنند
و روز ای فقیر

 هر برهنه مرد بودی مردفقر را در نور یزدان جو مجو اندر پلس
بودی نیز سیر

 لیک اگر خواهی بپریبانگ مرغان می رسد بر می فشانی پر و با،ل
پای را برکش ز قیر

 مغزها اندر خمار و دست ها اندرعقل تو دربند جان و طبع تو دربند نان
خمیر

 جاء نصرالله آمد ابشروا جاءعارفا گر کاهلی آمد قران کاهلن
البشیر

 هر کی آن جا گرم باشد اینگرمی خود را دگر جا خرج کردی ای جوان
طرف باشد زحیر

 چونک آن جا گرم بودی سردی اینگرمیی با سردیی و سردیی با گرمیی
جا ناگزیر

 پیش این خورشید گرمی ذرهلیک نومیدی رها کن گرمی حق بی حدست
ای باشد سعیر

 بس بود بسیار گفتیهمچو مقناطیس می کش طالبان را بی زبان
ای نذیر بی نظیر

1070
 بی رقیبش دادمی من بوسهگر به خلوت دیدمی او را به جایی سیر سیر
هایی سیر سیر

 با لب ترک خطا روزیبس خطاها کرده ام دزدیده لیرکن آرزوست
خطایی سیر سیر

 عشرت کدبانوی با کدخداییتا یرکی عشرت ببیند چرخ کو هرگز ندید
سیر سیر
 تا کنارم گیرد آن دم آشنایییک به یک بیگانگان را از میان بیرون کنید
سیر سیر

 می زنم زان دست با اودست او گیرم به میدان اندرآیم پای کوب
دست و پایی سیر سیر

 تا کشم او را برهنه بی قباییای خوشا روزی که بگشاید قبا را بند بند
سیر سیر
 تا فزاید جان ها را جاندر فراق شمس تبریزی از آن کاهید تن

فزایی سیر سیر

1071
 خواب آمد چشم پرمعده را پر کرده ای دوش از خمیر و از فطیر

شد کآنچ می جستی بگیر
 یار بادنجان چه باشد سرکهبعد پرخوردن چه آید خواب غفلت یا حدث

باشد یا که سیر
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 گوز اگر مفتوح خواهیسوز اگر از روح خواهی خواجه کم کن لقمه را
کاسه را در پیش گیر

 تا نماند چون سگان مردارای خدا جان را پذیرا کن ز رزق پاک خویش
هر لقمه پذیر

 بعد خوردن از ره زیرین گشایدوقت روزه از میان د،ل برآید ناله زار
پرده زیر

1072
 ور سپارم هر دمیگر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر

جان دگر بسپرده گیر
 گر کسی آید برد دستار وسردهم این دم توی می بی محابا می خورم
کفشم برده گیر

 با چنین برقی پیاپی زرق را پروردهگر بگوید هوشیاری زرق را پرورده ای
گیر

 صورتم امروز وجان من طغرای باقی دارد اندر دست خویش
فرداییست او را مرده گیر

 چون تو ماهی نیستی دریا بهاز خدا دریا همی خواهی و مار خشرکیی
دست آورده گیر
 چونک میخواره نه ای روغوره افشاری و گویی من ریاضت می کنم

شیره افشرده گیر
 صوفیان را صاف می دارد توصوفیان صاف را گویی که دردی خورده اند

بستان درده گیر
 گر چه او تازه ست وهر شرکوفه کز می ما نیست خندان بر درخت

خندان هم کنون پژمرده گیر
 چونک بی تو شب بودشمس تبریزی تو خورشیدی و از تو چاره نیست
استاره ها بشمرده گیر

1073
 خوی من کی خوش شود بی رویخوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار

خوبت ای نگار
 با تو هستم چونبی تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب
گلستان خوی من خوی بهار

 من خجل از عقل و عقل ازبی تو بی عقلم ملولم هر چه گویم کژ بود
نور رویت شرمسار
 خوی بد را چیست درمانآب بد را چیست درمان باز در جیحون شدن
بازدیدن روی یار
 خاک را بر می کنم تا ره کنمآب جان محبوس می بینم در این گرداب تن

سوی بحار
 تا فغان در ناورد از حسرتششربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی

اومیدوار
 گر ز تو گیرد کناره ور تو راچشم خود ای د،ل ز دلبر تا توانی برمگیر
گیرد کنار
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1074
 بانگ خیزاخیز آمد در عدم اینگرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار
الفرار

 کیست بر در کیست بر درصد هزاران شعله بر در صد هزاران مشعله
هم منم این الفرار
 هم منم بر در که حلقهاز درون نی آن منم گویان که بر در کیست آن
می زنم این الفرار
 ور یرکی ام پس هم آب وهر که پندارد دو نیمم پس دو نیمش کرد قهر
روغنم این الفرار

 چون دو باشم چونکچون یرکی باشم که زلفم صد هزاران ظلمتست
ماه روشنم این الفرار

 بنگر این دزدی که شد برگرد خانه چند جویی تو مرا چون کاله دزد
روزنم این الفرار

 سوی وصلت پر خودزین قفص سر را ز هر سوراخ بیرون می کنم
را می کنم این الفرار

 وز قفص بیرون به هر دمدر درون این قفص تن در سر سودا گداخت
گردنم این الفرار

 طوطیم یا بلبلم یا سوسنمبی می از شمس الحق تبریز مست گفتنم
این الفرار

1075
کر مادرزاد را با ناله سرنا چه کارآینه چینی تو را با زنگی اعشی چه کار
طفلک نوزاد را با باده حمرا چه کارهر مخنث از کجا و ناز معشوق از کجا

 مرغ خاکی را به موج و غرهدست زهره در حنی او کی سلحشوری کند
دریا چه کار
 مر خرش را ای مسلمانانبر سر چرخی که عیسی از بلندی بو نبرد

بر آن بال چه کار
 خواجه ما را با جهاز و مخزن و کال چهقوم رندانیم در کنج خرابات فنا

کار
 چون تو افلطون عقلی روصد هزاران ساله از دیوانگی بگذشته ایم

تو را با ما چه کار
 تاجر ترسنده را اندر چنینبا چنین عقل و د،ل آیی سوی قطاعان راه
غوغا چه کار

 جمع خاتونان نازکزخم شمشیرست این جا زخم زوبین هر طرف
ساق رعنا را چه کار

 زالرکان پیر را با قامت دوتارستمان امروز اندر خون خود غلطان شدند
چه کار

 عاشقان عافیت را باعاشقان را منبلن دان زخم خوار و زخم دوست
چنین سودا چه کار

 در جهان عشق باقی مرگ راعاشقان بوالعجب تا کشته تر خود زنده تر
حاشا چه کار
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 رفته تبریز و شنیده رووانگهی این مست عشق اندر هوای شمس دین
تو را آن جا چه کار

 پس تو را با شمس دین باقی اعلاز ورای هر دو عالم بانگ آید روح را
چه کار

1076
 باز اندر پرده می شدلحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهریار

همچنین تا هشت بار
 ساعتی اهل حرم را می ببردساعتی بیرونیان را می ربود از عقل و د،ل

از هوش و کار
 گردشی از گردش او در د،لدفتری از سحر مطلق پیش چشمش باز بود

هر بی قرار
 گاه از سرنای عشقش عقلگاه از نوک قلم سوداش نقشی می کشید

مسرکین سنگسار
 تا دو صد پروانه جانچونک شب شد ز آتش رخسار شمعی برفروخت

را پدید آمد مدار
 ما بماندیم و شب وچون ز شب نیمی بشد مستان همه بیخود شدند
شمع و شراب و آن نگار

 مای ما با مای او گشته کنارمای ما هم خفته بود و برده زحمت از میان
اندر کنار

 ما درآمد سایه وار وچون سحر این مای ما مشتاق آن ما گشته بود
شد برون آن مای یار

 هر طرف نوری دهد آن راشمس تبریزی برفت اما شعاع روی او
که هستش اختیار

1077
 چون نگیرم خویش را من هراز کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار

شبی اندر کنار
 مهر او از دیده برزد تا رواندوش باغ عشق بودم آن هوس بر سر دوید

شد جویبار
 رسته بود از خار هستیهر گل خندان که رویید از لب آن جوی مهر

جسته بود از ذوالفقار
 لیک اندر چشم عامه بستههر درخت و هر گیاهی در چمن رقصان شده

بود و برقرار
 تا که بیخود گشت باغ وناگهان اندررسید از یک طرف آن سرو ما

دست بر هم زد چنار
 جان ز آتش های درهمرو چو آتش می چو آتش عشق آتش هر سه خوش

پرفغان این الفرار
 وین عدد هست از ضرورتدر جهان وحدت حق این عدد را گنج نیست

در جهان پنج و چار
 گر یرکی خواهی کهصد هزاران سیب شیرین بشمری در دست خویش

گردد جمله را در هم فشار
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 چون نماند پوست ماند بادهصد هزاران دانه انگور از حجاب پوست شد
های شهریار

 ساده رنگی نیستبی شمار حرف ها این نطق در د،ل بین که چیست
شرکلی آمده از اصل کار

 شعر من صف ها زده چونشمس تبریزی نشسته شاهوار و پیش او
بندگان اختیار

1078
 شادیی کان از دلت آید زهیشادیی کان از جهان اندر دلت آید مخر

کان شرکر
 پهلوی اصحاب کهفم خوشبازخر جان مرا زین هر دو فراش ای خدا

بخسبان بی خبر
 ترک شادی کن که این دوسایه شادیست غم غم در پی شادی دود

نسرکلد از همدگر
 چون بدیدی روز دان کز شبدر پی روزست شب و اندر پی شادیست غم
نتان کردن حذر

 چون پی شادی روی تو غمتا پی غم می دوی شادی پی تو می دود
بود بر ره گذر

 تا نماند فهم و وهم و خوب ویاد می کن آن نهنگی را که ما را درکشد
زشت و خشک و تر

 کاغذ پرنقش و صورت درفتدهمچو شمع نخل بندان کآتشش در خود کشد
در آب در

1079
 وز برای جان خود کهبهر شهوت جان خود را می دهی همچون ستور
می دهی وانگه به زور

 در هوای شاهدی و لقمه ایمی ستانی از خسان تا وادهی ده چارده
ای بی حضور

 می دواند مرده کشآن سبدکش می کشد آن لقمه ها را تون به تون
مر شاهدت را گور گور

 در میان این دو مرده چونلقمه ات مردار آمد شاهدت هم مرده ای
نمی باشی نفور

آخر هر چیز بنگر تا بگیرد چشم نورچشم آخر را ببند و چشم آخر برگشا

1080
 زان جما،ل و زان کما،ل و فر وساقیا هستند خلقان از می ما دور دور

سیما دور دور
 از شراب صاف ما هستی توگر چه پیر کهنه ای در حرکمت و ذوق و صفا
پیرا دور دور

 عقل خود داند که باشد جان اعمیچونک بینایان نمی بینند رنگ جام را
دور دور
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 دور باشد از د،ل او رمز وچون صریح و رمز قاضی می نداند جان او
ایما دور دور

 جان تو باشد از آن لطف و چلیپاتا نبرد تیغ شمس الحق زنار تو را
دور دور

 باشی از رخسار آن دلدار زیبا دورتا ز خوبی بتان خالی نگردد جان تو
دور

 چون در این بزم اندرآییگر چه اندر بزم شاهان تو بدی سرده ولیک
باشی این جا دور دور

 در حضور خضر بود آن طورتو شنیدی قرب موسی طور سینا نور حق
سینا دور دور

 لیک پیش رفعتش بدسقف مینا گر چه بس عالیست پیش چشم تو
سقف مینا دور دور

 یا مرکن مانند خود از عیش ماای گران جان یا سبک شو یا برو از بزم ما
را دور دور

 زانک هست از گوش کر این بانگمطرب عشاق بهر من زن این نادر نوا
سرنا دور دور

1081
 عنبر و مشک ختن از چین بهای صبا حالی ز خد و خا،ل شمس الدین بیار

قسطنطین بیار
 ور پیامی از د،ل سنگین او داریگر سلمی از لب شیرین او داری بگو
بیار

 نام شمس الدین بگو تا جانسر چه باشد تا فدای پای شمس الدین کنم
کنم بر او نثار

 حسن شمس الدین دثار وخلعت خیر و لباس از عشق او دارد دلم
عشق شمس الدین شعار

 ما ز جام شمس دینما به بوی شمس دین سرخوش شدیم و می رویم
مستیم ساقی می میار

 فارغیم از بوی عود وما دماغ از بوی شمس الدین معطر کرده ایم
عنبر و مشک تتار

 شمس دین در یتیم وشمس دین بر د،ل مقیم و شمس دین بر جان کریم
شمس دین نقد عیار

 می سراید عندلیب ازمن نه تنها می سرایم شمس دین و شمس دین
باغ و کبک از کوهسار

 عین انسان شمسحسن حوران شمس دین و باغ رضوان شمس دین
دین و شمس دین فخر کبار
 گوهر کان شمس دینروز روشن شمس دین و چرخ گردان شمس دین
و شمس دین لیل و نهار

 شمس دین عیسی دمشمس دین جام جمست و شمس دین بحر عظیم
است و شمس دین یوسف عذار

 جان ما اندر میان و شمساز خدا خواهم ز جان خوش دولتی با او نهان
دین اندر کنار
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 شمس دین سرو روانشمس دین خوشتر ز جان و شمس دین شرکرستان
و شمس دین باغ و بهار

 شمس دینشمس دین نقل و شراب و شمس دین چنگ و رباب
خمر و خمار و شمس دین هم نور و نار

 آن خمار شمس دین کز وینی خماری کز وی آید انده و حزن و ندم
فزاید افتخار

 شمس تبریزی بیا زنهار دست از ماای دلیل بی دلن و ای رسو،ل عاشقان
مدار

1082
 بند بشرکن ره عیان اندرعقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر

عیانست ای پسر
 راه از این جملهعقل بند و د،ل فریب و تن غرور و جان حجاب

گرانی ها نهانست ای پسر
 این یقین و این عیانچون ز عقل و جان و د،ل برخاستی بیرون شدی
هم در گمانست ای پسر
 عشق کان از جانمرد کو از خود نرفتست او نه مردست ای پسر
نباشد آفسانست ای پسر

 هین که تیر حرکم او اندرسینه خود را هدف کن پیش تیر حرکم او
کمانست ای پسر

 بر جبین و چهره او صدسینه ای کز زخم تیر جذبه او خسته شد
نشانست ای پسر

 عشق جانان سخت نیرکونردبانستگر روی بر آسمان هفتمین ادریس وار
ای پسر

 عشق را بنگر که قبلههر طرف که کاروانی نازنازان می رود
کاروانست ای پسر
 عشق چون صیاد او برسایه افرکندست عشقش همچو دامی بر زمین
آسمانست ای پسر

 عشق در گفتنعشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس
چو ابر درفشانست ای پسر

 در حقایق عشق خود راترجمانی من و صد چون منش محتاج نیست
ترجمانست ای پسر

 عشق کار پردلن وعشق کار خفتگان و نازکان نرم نیست
پهلوانست ای پسر
 خسرو و شاهنشه و صاحبهر کی او مر عاشقان و صادقان را بنده شد
قرانست ای پسر

 کاین جهان بی وفا از تواین جهان پرفسون از عشق تا نفریبدت
جهانست ای پسر
 پرده دیگر شد ولی معنیبیت های این غز،ل گر شد دراز از وصل ها

همانست ای پسر
 کاین زیانت درهین دهان بربند و خامش کن از این پس چون صدف
حقیقت خصم جانست ای پسر
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1083
 هله کز جنبش ساقی بدود باده بههله زیرک هله زیرک هله زیرک زوتر

سر بر
 رخ چون زهره نهاده غلطی رویبدود روح پیاده سر گنجینه گشاده

قمر بر
 بگزین جهد و مقاسا که چوهله منشین و میاسا بهل این صبر و مواسا

دیرکم به شرر بر
 شب من روز شدستی زدهاگرم عشوه پرستی سر هر راه نبستی

رایت به سحر بر
 قدم از خانه به در نه همگانهله برجه هله برجه که ز خورشید سفر به

را به سفر بر
 ز فرات آب روان کن بزن آنسفر راه نهان کن سفر از جسم به جان کن
آب خضر بر

 چو بدان باغ رسیدی بدو اکنون بهدم بلبل چو شنیدی سوی گلزار دویدی
شجر بر

 که طلبرکار بدین خو نزند کف بهبه شجر بر هله برگو مثل فاخته کوکو
خبر بر

1084
 گه بوسه است تنها نه کنار و چیزمه روزه اندرآمد هله ای بت چو شرکر
دیگر

 دو هزار خشک لب بینبنشین نظاره می کن ز خورش کناره می کن
به کنار حوض کوثر

 تری دماغت آرد چو شراباگر آتش است روزه تو زل،ل بین نه کوزه
همچو آذر

 د،ل نور گشت فربه تنچو عجوزه گشت گریان شه روزه گشت خندان
موم گشت لغر

 منگر برون شیشه بنگر درونرخ عاشقان مزعفر رخ جان و عقل احمر
ساغر

 به وثاق ساقی خودهمه مست و خوش شرکفته رمضان ز یاد رفته
بزدیم حلقه بر در

 سر خود چنین چنین کرد و بتافتچو بدید مست ما را بگزید دست ها را
روز معشر

 که کی گوید اینکز میانه گفت مستی خوش و شوخ و می پرستی
روزه شرکند ز قند و شرکر

 که ز ذوق باز ماند دهن نرکیرشرکر از لبان عیسی که بود حیات موتی
و منرکر

 و اگر خمار یاری سخنی شنوتو اگر خراب و مستی به من آ که از منستی
مخمر

 به کدام دست کردتچو خوشی چه خوش نهادی به کدام روز زادی
قلم قضا مصور
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 شرکران و ماه رویان همه همچو مهتن تو حجاب عزت پس او هزار جنت
مطهر

 که ز صید بازآمد شه ماهله مطرب شرکرلب برسان صدا به کوکب
خوش و مظفر
 نه چو قدر عامیانه که شبیز تو هر صباح عیدی ز تو هر شبست قدری

بود مقدر
 که کلم تست صافی وتو بگو سخن که جانی قصصات آسمانی

حدیث من مرکدر

1085
 سگ خویش را رها کن که کندهمه صیدها برکردی هله میر بار دیگر

شرکار دیگر
 منشین ز پای یک دم کههمه غوطه ها بخوردی همه کارها برکردی

بماند کار دیگر
 بشنو از این محاسب عدد و شمارهمه نقدها شمردی به وکیل درسپردی
دیگر

 نفسی کنار بگشا بنگر کنارتو بسی سمن بران را به کنار درگرفتی
دیگر

 بنماند هیچش ال هوس قمارخنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش
دیگر

 نه چو روسبی که هر شبتو به مرگ و زندگانی هله تا جز او ندانی
کشد او بیار دیگر

 بودش زهر حریفینظرش به سوی هر کس به مثا،ل چشم نرگس
طرب و خمار دیگر

 هله تا تو رو نیاری سویهمه عمر خوار باشد چو بر دو یار باشد
پشت دار دیگر
 نبدست مرغ جان را جز اوکه اگر بتان چنین اند ز شه تو خوشه چینند

مطار دیگر

1086
 هله کز جنبش تو کار همههله زیرک هله زیرک هله زیرک هله زوتر

نیرکوتر
 جسته از سنگ ستاره ز قمربدوان از پی مردان بنگر از چپ و راست
مه روتر
 همچو من بسته کمرها ز شرکریک به یک پیش تو آیند چو از جا بروی

خوش خوتر
 صورتش چون گل سرخ ازدر گلشن بگشاید ز درون صورت عشق

گل تر خوش بوتر
شیر آهو شود آن جا وزو آهوترعشق داوود شود آهن از او نرم شود

 مرگ جان بخش شود بلک زهر یرکی ذره شود عیسی و عیسی نفسی
جان دلجوتر

گوییش خیز برو از بر ما آن سوتراندر آن حا،ل اگر ماه ببوسد لب تو
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 تا بگوید خردی کوست ز ماد،ل من پرسخنست ار چه دهان بربستم
خوشگوتر

1087
هر چه خواهی برکنی لیک وفا اولیتربده آن باده به ما باده به ما اولیتر

 مسجد عیسی ز جان سقف سماسر مردان چه کند خوبتر از سجده تو
اولیتر

 غنج های چو صبی را نه صبایک فسون خوان صنما در د،ل مجنون بردم
اولیتر

در کف کور ز قندیل عطا اولیترعقل را قبله کند آنک جما،ل تو ندید
که ز دریا و ز خورشید عطا اولیترتو عطا می ده و از چرخ ندا می آید

 چونک در چنگ نیایی تو دوتالطف ها کرده ای امروز دو تا کن آن را
اولیتر

 هر کی سردست از او پشت و قفاچونک خورشید برآید بگریزد سرما
اولیتر

آن ستورست که در آب و گیا اولیترتا بدیدم چمنت ز آب و گیا ببریدم
 بر رخ آینه از نقش صفاسادگی را ببرد گر چه سخن نقش خوشست

اولیتر
داد آینه به تصویر بقا اولیترصورت کون تویی آینه کون تویی

 طبل اگر پشت سپاهستخمش این طبل مزن تیغ بزن وقت غزاست
غزا اولیتر

1088
طبله کالبد آورده ام آخر بنگرسر فروکن به سحر کز سر بازار نظر

 شانه ها و شبه ها و سره روغن هابر سر کوی تو پرطبله من بین و بخر
تر

 شانه ام محرم آن زلف پر از فتنهشبه من غم تو روغن من مرهم تو
و شر

 که دلم را شرکمی شد ز تو پرجوعاز فراقت تلفم گشته خیالت علفم
بقر

 ای مگس ها شده از ذوقمن ندانم چه کسم کز شرکرت پرهوسم
شرکرهات شرکر

 تا ز سیمین بر او گردد کارم همهپرده بردار صبا از بر آن شهره قبا
زر
در دو عالم نبود یار مرا یار دگرچند گویی تو بجو یار وزو دست بشو

 ماه و خورشید که دیدستچون خرد ماند و د،ل با من ای خواجه بهل
در اعضای بشر

 شمس تبریز خداوند توچون که در جان منی شسته به چشمان منی
چونی به سفر

1089
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 هین که آمد به تماشای توهین که آمد به سر کوی تو مجنون دگر
د،ل خون دگر

 مگرش جای دهی بر سر گردونعاشق روی تو را گنبد گردون نرکشد
دگر
 تو بخوان و تو بدم بر دلش افسونعاشق تو نخورد حیله و افسون کسی

دگر
 که ندیدند چنان رخ رخعشق روی تو به شش سوی جهان دام دلست

گلگون دگر
 که ندارد چو تو شاهنشه بیرحمتی کن تو بر آن مرغ که در دام افتاد
چون دگر

 که به شب ها شنود ناله مفتونکو در این خانه یرکی سوخته مفتونی
دگر

 چاره ام نیست جز این اطلس واز پس نیشرکرت اشک چو اطلس بارم
اکسون دگر

1090
 تا بدین حد مرکن و جان مرا خوارصنما این چه گمانست فرودست حقیر
مگیر

کاه را کوه کند ذاک علی الله یسیرکوه را که کند اندر نظر مرد قضا
 خنک آن قافله ای که بودشخنک آن چشم که گوهر ز خسی بشناسد

دوست خفیر
 جان پاک تو که جان از توحاکمی هر چه تو نامم بنهی خشنودم

شرکورست و شرکیر
سرو را چنبر خوانی نرکند هیچ نفیرماه را گر تو حبش نام نهی سجده کند

 ز کجا بانگ سگان و ز کجا شیرزانک دشنام تو بهتر ز ثناهای جهان
زئیر
 جز تو جمله همه لست از آنیمای که بطا،ل تو بهتر ز همه مشتغلن
فقیر

 ور کسی نشنود این را انما انتتاج زرین بده و سیلی آن یار بخر
نذیر
بوسه ها یابد رویت ز نگاران ضمیربر قفای تو چو باشد اثر سیلی دوست

 عمر در کار عدم کی کند ایمرد دنیا عدمی را حشمی پندارد
دوست بصیر
 گفت او را تو چه خوردی کهرفت مردی به طبیبی به کله درد شرکم

برستست زحیر
 گفت من سوخته نان خوردم ازبیشتر رنج که آید همه از فعل گلوست

پست فطیر
 گفت درد شرکم و کحل خهگفت سنقر برو آن کحل عزیزی به من آر
ای شیخ کبیر

 تا ننوشی تو دگر سوخته ایگفت تا چشم تو مر سوخته را بشناسد
نیم ضریر
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 چشمت از خاک درنیست را هست گمان برده ای از ظلمت چشم
شاه شود خوب و منیر

 من اگر شرح کنم نیز برنجد د،لهله ای شارح د،ل ها تو بگو شرح غز،ل
میر

1091
 نه که فلح توام سرور و سالرنه که مهمان غریبم تو مرا یار مگیر

مگیر
 تو مرا همسفر و مشفق و غمخوارنه که همسایه آن سایه احسان توام

مگیر
 تو مرا تشنه و مستسقی و بیمارشربت رحمت تو بر همگان گردانست
مگیر
تو مرا منتظر و کشته دیدار مگیرنه که هر سنگ ز خورشید نصیبی دارد
تو مرا تایب و مستغفر غفار مگیرنه که لطف تو گنه سوز گنه کارانست
 تو مرا صعوه شمر جعفر طیارنه که هر مرغ به با،ل و پر تو می پرد
مگیر

تو مرا زیر چنین دام گرفتار مگیربه دو صد پر نتوان بی مددت پریدن
 تو مرا خفته شمر حاضر و بیدارخفتگان را نه تماشای نهان می بخشی
مگیر

مدد اشک من و زردی رخسار مگیرنه که بوی جگر پخته ز من می آید
 از جنون خوش شد و مینه که مجنون ز تو زان سوی خرد باغی یافت
گفت خرد زار مگیر

 چون تو همخوابه شدی بستربا جنون تو خوشم تا که فنون را چه کنم
هموار مگیر

 عارض چون قمر و رنگ چوچشم مست تو خرابی د،ل و عقل همه ست
گلنار مگیر

نادری ذقن و زلف چو زنار مگیرقامت عرعریت قامت ما دوتا کرد
 عشق بی صورت چون قلزم زخاراین تصاویر همه خود صور عشق بود

مگیر
تو مرا همتک این گنبد دوار مگیرخرمن خاکم و آن ماه بگردم گردان

 من به بوی تو خوشم نافهمن به کوی تو خوشم خانه من ویران گیر
تاتار مگیر

 چون زرست این رخ من زرمیرکده ست این سر من ساغر می گو بشرکن
به خروار مگیر

 چون سرم معصره شد خانهچون دلم بترکده شد آزر گو بت متراش
خمار مگیر
 کافری را که کشد عشق زکفر و اسلم کنون آمد و عشق از ازلست
کفار مگیر

 در گلستان نگر ای چشم و پی خاربانگ بلبل شنو ای گوش بهل نعره خر
مگیر

 من خود اغیار خودم دامنبس کن و طبل مزن گفت برای غیرست
اغیار مگیر
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1092
 چون سوی چرخ عروسیستاختران را شب وصلست و نثارست و نثار

ز ماه ده و چار
 همچو بلبل که شود مست ززهره در خویش نگنجد ز نواهای لطیف

گل فصل بهار
 حوت را بین که ز دریا چهجدی را بین به کرشمه به اسد می نگرد

برآورد غبار
 که جوانی تو ز سر گیر و بر اومشتری اسب دوانید سوی پیر زحل

مژده بیار
 گشت جان بخش چو خورشیدکف مریخ که پرخون بود از قبضه تیغ

مشرف آثار
شود آن سنبله خشک از او گوهرباردلو گردون چو از آن آب حیات آمد پر
 حمل از مادر خود کی بگریزد بهجوز پرمغز ز میزان و شرکستن نرمد

نفار
 شب روی پیشه گرفت ازتیر غمزه چو رسید از سوی مه بر د،ل قوس
هوسش عقرب وار

 گر نه ای چون سرطان در وحلیاندر این عید برو گاو فلک قربان کن
کژرفتار

 هر چه گوییم از ایناین فلک هست سطرلب و حقیقت عشقست
گوش سوی معنی دار

 روز روشن شود از روی چو ماهتشمس تبریز در آن صبح که تو درتابی
شب تار

1093
 دغلی لف زنی سخره کنی بسروستایی بچه ای هست درون بازار

عیار
در فغانند از او از فقعی تا عطارکه از او محتسب و مهتر بازار بدرد

 دست کوته کن و دم درکش وچون بگویند چرا می کنی این ویرانی
شرمی می دار

 توبه کردم نتراشم ز شما چوناو دو صد عهد کند گوید من بس کردم
نجار

 که مرا زخم رسید از بد وبعد از این بد نرکنم عاقل و هوشیار شدم
گشتم بیدار

 بخورد بامی و چنگی همه با خمر وباز در حین ببرد از بر همسایه گرو
خمار

 که به یک ساله تب تیز بود گشتهخویشتن را به کناری فرکند رنجوری
نزار
 که بر او رحم کند او به گمان واین هم از مرکر که تا درفرکند مسرکینی
پندار

 پیش هر کس به فلن جای وپس بگوید که مرا مرکنت چندین سیم است
نقدی بسیار
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برکند در عوض آن برکنم من صد بارهر که زین رنج مرا باز یرکی یارانه
به طریق گرو و وام به چار و ناچارتا از این شیفته سر نیز تراشی برکند
 جامه زد چاک به زنهار از این بیچون بداند برود خاک کند بر سر او

زنهار
صوفیی گردد صافی صفت بی آزارچون شود قصد که گیرند بپوشد ازرق

 چون به زخمش نگری باشدیک زبان دارد صد گز که به ظاهر سگزست
چاهی پرمار

شرکرابت دهد او از شرکر آن گفتاربه گهی کز سر عشرت لطف آغاز کند
 که بجوشد د،ل تو وز تو رودهمه مهر و کرم و خاکی و عشق انگیزی

جمله قرار
 که بگویی تو که لقمان زمانست بهو گهی از سر فضل و هنر آغاز کند

کار
 سر و گردن بتراشد چو کدو یا چوتا که از زهد و تقزز سخن آغاز کند

خیار
 که بگویم که جنیدست و ز شیخانروزی از معرفت و فقه بسوزد ما را

کبار
 آفتی مزبله ای جمله شرکم طبلیچون برکاوی دغلی گنده بغل مرکاری

خوار
 پس از آن گشت به هرهیچ کاری نه از او جمله شرکم خواری و بس

مصطبه او اشرکم خوار
 کرد از مرکر چنین کس رخمحتسب کو ز کفایت چو نظام الملرکست

خود در دیوار
همه یاریش کنند ار چه بدیدند یسارزاری آغاز کند او که همه خرد و بزرگ

 وان دغل هست در او نفسمحتسب عقل تو است دان که صفاتت بازار
پلید مرکار

 جمله گفتند که سحرست فنچون همه از کف او عاجز و مسرکین گشتند
این طرار

برویم از کف او نزد خداوند کبارچونک سحرست نتانیم مگر یک حیله
 که از او گشت رخ روح چوصاحب دید و بصیرت شه ما شمس الدین
صد روی نگار

 او به یک لحظه رهاند همه را ازچو از او داد بخواهیم از این بیدادی
آزار

 هر یرکی زاهد عصری شود و اهلکه اگر هیبت او دیو پری نشناسد
وقار

گر از او یک نظری فضل بتابند بهاربرهندی همه از ظلمت این نفس لیم
 بس از او برخورد آن جان وخاک تبریز که از وی چو حریم حرم است
روان زوار

1094
 نیست در دین و دنیا همچو تو یارپر ده آن جام می را ساقیا بار دیگر

دیگر
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 جز تماشای رویت پیشه وکفر دان در طریقت جهل دان در حقیقت
کار دیگر
 هست منصور جان را هرتا تو آن رخ نمودی عقل و ایمان ربودی

طرف دار دیگر
 کی کند التفاتی د،ل به دلدارجان ز تو گشت شیدا د،ل ز تو گشت دریا

دیگر
 نیست هر دم فلک را جز که پیرکارجز به بغداد کویت یا خوش آباد رویت

دیگر
نیست مانند ایشان هیچ خمار دیگردر خرابات مردان جام جانست گردان
غیر انبار دنیا دارد انبار دیگرهمتی دار عالی کان شه لابالی

 غیر این گلستان ها باغ و گلزارپاره ای چون برانی اندر این ره بدانی
دیگر

 رفت دستار بستان شصتپا به مردی فشردی سر سلمت ببردی
دستار دیگر

من گرفتار گشتم د،ل گرفتار دیگرد،ل مرا برد ناگه سوی آن شهره خرگه
 پای ما تا چه گردد هر دم ازروز چون عذر آری شب سر خواب خاری
خار دیگر

 ژاژ دان در طریقتجز که در عشق صانع عمر هرزه ست و ضایع
فعل و گفتار دیگر

 کو جز این عشق و سودابخت اینست و دولت عیش اینست و عشرت
سود و بازار دیگر

گفت نی من نبردم برد عیار دیگرگفتمش د،ل ببردی تا کجاها سپردی
 د،ل بگوید نماند شک و انرکارگفتمش من نترسم من هم از د،ل بپرسم

دیگر
 جز تو در دلربایان کو د،لراستی گوی ای جان عاشقان را مرنجان
افشار دیگر

 که به هر دم نمایند لطف و ایثارچون کمالت فانی هستشان این امانی
دیگر

 چون تقاضا نباشد عشق و هنجارپس کمالت آن را کو نگارد جهان را
دیگر

 تا در این دام افتد هربحر از این روی جوشد مرغ از این رو خروشد
دم آشرکار دیگر

 هر سری پر ز سودا داردچون خدا این جهان را کرد چون گنج پیدا
اظهار دیگر

 جوید او حسن خود راهر کجا خوش نگاری روز و شب بی قراری
نوخریدار دیگر

مشتری وار جوید عاشقی زار دیگرهر کجا ماه رویی هر کجا مشک بویی
هم بر این پرده تر با تو اسرار دیگراین نفس مست اویم روز دیگر بگویم

 هست پهلوی طبلتبس کن و طبل کم زن کاندر این باغ و گلشن
بیست نعار دیگر
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گفت کز دریا برانگیزان غبارداد جاروبی به دستم آن نگار
گفت کز آتش تو جاروبی برآرباز آن جاروب را ز آتش بسوخت
گفت بی ساجد سجودی خوش بیارکردم از حیرت سجودی پیش او
گفت بی چون باشد و بی خارخارآه بی ساجد سجودی چون بود
ساجدی را سر ببر از ذوالفقارگردنک را پیش کردم گفتمش
تا برست از گردنم سر صد هزارتیغ تا او بیش زد سر بیش شد

هر طرف اندر گرفته از شرارمن چراغ و هر سرم همچون فتیل
شرق تا مغرب گرفته از قطارشمع ها می ورشد از سرهای من

گلخنی تاریک و حمامی به کارشرق و مغرب چیست اندر لمرکان
اندر این گرمابه تا کی این قرارای مزاجت سرد کو تاسه دلت

جامه کن دربنگر آن نقش و نگاربرشو از گرمابه و گلخن مرو
تا ببینی رنگ های لله زارتا ببینی نقش های دلربا
کان نگار از عرکس روزن شد نگارچون بدیدی سوی روزن درنگر

بر سر روزن جما،ل شهریارشش جهت حمام و روزن لمرکان
جان بباریده به ترک و زنگبارخاک و آب از عرکس او رنگین شده

ای شب و روز از حدیثش شرمسارروز رفت و قصه ام کوته نشد
مست می دارد خمار اندر خمارشاه شمس الدین تبریزی مرا

1096
جان بده در عشق و در جانان نگرگر ز سر عشق او داری خبر

آب دریا آتش و موجش گهرعشق دریاییست و موجش ناپدید
سالرکی را سوی معنی راه برگوهرش اسرار و هر سویی از او

گر سر مویی از این یابی خبرسر کشی از هر دو عالم همچو موی
کاوفتاد آن ماه را بر ما گذردوش مستی خفته بودم نیم شب

کرد روی زرد ما از اشک تردید روی زرد من در ماهتاب
یافت یک یک موی من جانی دگررحمش آمد شربت وصلم بداد

گشت یک یک موی بر من دیده ورگر چه مست افتاده بودم از شراب
مست لیعقل همی کردم نظردر رخ آن آفتاب هر دو کون

1097
بند بشرکن ره عیانست ای پسرعقل بند ره روانست ای پسر
راه از این هر سه نهانست ای پسرعقل بند و د،ل فریب و جان حجاب

این یقین هم در گمانست ای پسرچون ز عقل و جان و د،ل برخاستی
عشق بی درد آفسانست ای پسرمرد کو از خود نرفت او مرد نیست
هین که تیرش در کمانست ای پسرسینه خود را هدف کن پیش دوست
در جبینش صد نشانست ای پسرسینه ای کز زخم تیرش خسته شد
عشق کار پهلوانست ای پسرعشق کار نازکان نرم نیست
خسرو و صاحب قرانست ای پسرهر کی او مر عاشقان را بنده شد

 عشق ابر درفشانست ایعشق را از کس مپرس از عشق پرس
پسر

عشق خود را ترجمانست ای پسرترجمانی منش محتاج نیست
عشق نیرکونردبانست ای پسرگر روی بر آسمان هفتمین
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عشق قبله کاروانست ای پسرهر کجا که کاروانی می رود
کاین جهان از تو جهانست ای پسراین جهان از عشق تا نفریبدت

کاین زبانت خصم جانست ای پسرهین دهان بربند و خامش چون صدف
 چونک با شمسش قرانست ایشمس تبریز آمد و جان شادمان

پسر

1098
رنگ من بین نقش برخوان ای پسرآمدم من بی د،ل و جان ای پسر
در وجود بنده پنهان ای پسرنی غلط من نامدم تو آمدی

تا ببینی بخت خندان ای پسرهمچو زر یک لحظه در آتش بخند
در هم افتاده چو مستان ای پسردر خرابات دلم اندیشه هاست

در شرکست و جست دربان ای پسرپای دار و شور مستان گوش دار
روی بین و رو مگردان ای پسرآمدم و آوردمت آیینه ای
بنگر اندر کفر ایمان ای پسرکفر من آیینه ایمان توست

آمدم خاموش گویان ای پسرمی زنم من نعره ها در خامشی

1099
وز درون جان جمله باخبرای نهاده بر سر زانو تو سر

آفرین ها بر صفای آن بصرپیش چشمت سرکش روپوش نیست
الحذر ای د،ل ز زخم آن نظربحر خونست ای صنم آن چشم نیست

الحذر ای عاشقان از وی حذردر مژه او گر چه د،ل را مژده هاست
پا منه گستاخ ور نی رفت سراو به زیر کاه آب خفته ست
تا ز خوابش تو نخسپی ای پسرخفته شرکلی اصل هر بیدادیی

ای برادر پاره ای زین گرمترپاره خواهم کرد من جامه ز تو
دست تو در زهر و گویی کو شرکرسرکه آشامی و گویی شهد کو
یا تو را خود جان نبودست ای مگرروح را عمریست صابون می زنی

شرم بادت آخر از آیینه گرتا به کی صیقل زنی آیینه را
تا برآرد ز آینه جانت گهرسوی بحر شمس تبریزی گریز

1100
بس که می کرد او جهان زیر و زبربس که می انگیخت آن مه شور و شر

خیره گشته همچنین می کرد سرمر زبان را طاقت شرحش نماند
با دهان خشک و با چشمان ترای بسا سر همچنین جنبان شده

رقص رقصان در سواد آن بصردر دو چشمش بین خیا،ل یار ما
من زبان بستم ز گفتن ای پسرمن به سر گویم حدیثش بعد از این

پیش او بنشین به رویش درنگرپیش او رو ای نسیم نرم رو
چشم و د،ل را پر کن از خوبی و فرتیز تیزش بنگر ای باد صبا

پرده ای باشد ز غیرت در نظرور ببینی یار ما را روترش
صورتی باشد ترش اندر شرکرمو نباشد عرکس مو باشد در آب
توبه نبود عاشقانش را مگرتوبه کردم از سخن این باز چیست
پیش گازر چیست کار شیشه گرتوبه شیشه عشق او چون گازرست
تا خلد در پای مرد بی خبربشرکنم شیشه بریزم زیر پای
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گو مرا بسته به پیش شحنه برشحنه یار ماست هر کو خسته شد
تا نهم زنجیر زلفش پای برشحنه را چاه زنخ زندان ماست

خوش مرا عیشیست آن جا معتبربند و زندان خوش ای زنده دلن
گر چه می گردم چه گردون بر قمرگر چه می کاهم چو ماه از عشق او

چون جما،ل یوسفی باشد سمربعد من صد سا،ل دیگر این غز،ل
این ز د،ل گفتم نگفتم از جگرزانک د،ل هرگز نپوسد زیر خاک
وین غز،ل ها چون زبور مستطرمن چو داوودم شما مرغان پاک

چون به داوودند از جان یارگرای خدایا پر این مرغان مریز
تا نگویم زان چه گشتم مستترای خدایا دست بر لب می نهم

1101
چشم بگشا چشم خمارش نگرنرم نرمک سوی رخسارش نگر

صد هزاران د،ل گرفتارش نگرچون بخندد آن عقیق قیمتی
کار و بار و بخت بیدارش نگرسر برآر از مستی و بیدار شو
میوه شیرین بسیارش نگراندرآ در باغ بی پایان د،ل
لطف آن گل های بی خارش نگرشاخه های سبز رقصانش ببین
بازگرد و سوی اسرارش نگرچند بینی صورت نقش جهان
بعد از آن سیری و ایثارش نگرحرص بین در طبع حیوان و نبات

 گر ندیدی عشق را کارشحرص و سیری صنعت عشقست و بس
نگر

رنگ روی عاشق زارش نگرگر ندیدی عشق رنگ آمیز را
با زر و بی زر خریدارش نگربا چنین دشوار بازاری که اوست

1102
روح را با صورت اسما چه کارعشق را با گفت و با ایما چه کار
گوی را با دست و یا با پا چه کارعاشقان گوی اند در چوگان یار
گوی را با پست و با بال چه کارهر کجا چوگانش راند می رود

با نرکوسیماش و بدسیما چه کارآینه ست و مظهر روی بتان
مر ورا با چشمه و سقا چه کارسوسمار از آب خوردن فارغست
پاش را با مسرکن و با جا چه کارآن خیالی که ضمیر اوطان اوست
با غم سرماش و یا گرما چه کارعیسیی که برگذشت او از اثیر

رو تو را با گفت و با غوغا چه کارای رسایل کشته با نادی غیب

1103
چون مرا دیوانه کردی گوش داررفتم آن جا مست و گفتم ای نگار

بسته آن حلقه شو چون گوشوارگفت بنگر گوش من در حلقه ایست
دست بر من زد که دست از من بدارزود بردم دست سوی حلقه اش

کز صفا دری شوی تو شاهواراندر این حلقه تو آنگه ره بری
کی رود بر چرخ عیسی با حمارحلقه زرین من وانگه شبه

1104
بر جما،ل یوسفی تابی دگرباز شد در عاشقی بابی دگر
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آنک دیدم دوش من خوابی دگرمژده بیداران راه عشق را
غیر این اسباب اسبابی دگرساخته شد از برای طالبان

از برای زندگی آبی دگرابرها گر می نبارد نقد شد
غیر این اصحاب اصحابی دگریارکان سرکش شدند و حق بداد
عاشقان را دشت و دولبی دگرسبزه زار عشق را معمور کرد

شد درآویزان به قلبی دگروین جگرهایی که بد پرزخم عشق
عشق دارد نام و القابی دگرعشق اگر بدنام گردد غم مخور
صوفیان را نعل و قبقابی دگرکفشگر گر خشم گیرد چاره شد

دردهای عشق را بابی دگرگر نداند حرف صوفی دان که هست
جانب تبریز آدابی دگراز هوای شمس دین آموختم

1105
می خرامد همچو مه یک پاره نورای خیالت در د،ل من هر سحور

آتش و شور افرکند وانگه چه شورنقش خوبت در میان جان ما
من ندانم صبر کردن در تنورآتشی کردی و گویی صبر کن

ماه بودی یا پری یا جان حوریاد داری کآمدی تو دوش مست
وان اشارت ها که می کردی ز دورآن سخن هایی که گفتی چون شرکر

از برای این د،ل من برمشوردست بر لب می زدی یعنی که تو
با لب لعلت کجا ماند صبوردست بر لب می نهی یعنی که صبر

چشم بد را از جمالم دار دوررو به بال می کنی یعنی خدا
هر زمانی یوسفی اندر صدورای تو پاک از نقش ها وز روی تو

1106
بنده را هر لحظه از بال مگیرراز را اندر میان نه وامگیر

گر خطاها رفت آن از ما مگیرتو نرکو دانی که هر چیز از کجاست
روستایی خویش را رستا مگیرروستایی گر بوم آن توام

خود مرا شاگرد گیر ستا مگیرچون مرا در عشق ست ا کرده ای
تا بنالم گویمت آن جا مگیرتو مرا از ذوق می گیری گلو

تو مرا خود لیق دریا مگیرسوی بحرم کش که خاشاک توام
تو ورا ز امروز و از فردا مگیراز الست آمد صلح الدین تمام

1107
تا نیفتد بر جماعت هر نظردر چمن آیید و بربندید دید

زخم ها از چشم هر بی پا و سرمن زیان ها کرده ام من دیده ام
روسیه گردد عیان شمس و قمرچشم بد دیدیم ما کز زخم او

دور باد از مهد عیسی کون خردور باد از رزم شیران چشم سگ
خلوت آمد تیر ایشان را سپرتیر پرانست از چشم بدان

قلب را هر کس بنشناسد ز زرلیک چشم نیک و بد آمیخته ست
خلوتی جویند در وقت سحرزاهدانش آه ها پنهان کنند

نیستشان جز حفظ حق حصنی دگرلیک این مستان به حرکم خود نیند
باد آرد خاک و خس را در بصرباد کم پران مزن لف خوشی

www.irandll.net/forum493



www.irandll.net

1108
دفع غم را تو ز اسرار بیارساقیا باده چون نار بیار

زود ای ساقی دلدار بیارباده ای را که ز د،ل می جوشد
نیست شو در می و اقرار بیارکافر عشق بیا باده ببین

همچنان جانب گلزار بیارساقیا دست همه مستان گیر
گردن بسته ز بلغار بیارپیش این شاهد ما خوبان را

گروی نیز ز کفار بیارمومنان را همه عریان کردی
بپذیر اندک و بسیار بیارشمس تبریز بگو دولت را

1109
داروی درد د،ل تنگ بیارساقیا باده گلرنگ بیار

خنجر جنگ ببر چنگ بیارروز بزمست نه روز رزمست
دردیی که کندم دنگ بیارای ز تو دردکشان دردکشان
دردی آن سره سرهنگ بیارمن ز هر درد نمی گردم دنگ

نام از پیش ببر ننگ بیارروز جامست نه نام و ناموس
آزمون کن بر او سنگ بیارکیمیایی که کند سنگ عقیق

ز امتحان آهن پرزنگ بیارصیقل آینه نه فلرکست
که سبو کش دو سه فرسنگ بیارچشمه خضر تو را می خواند

نک ظفر هست تو آهنگ بیارپس گردن ز چه رو می خاری
جان بی صورت و بی رنگ بیارحرف رنگست اگر خوش بویست

بوی روح صنم شنگ بیارکم کنی رنگ بیفزاید روح
جان بی حیلت و فرهنگ بیارلب ببند از دغل و از حیلت

1110
وز رخش شمس و قمر را چه خبراز لب یار شرکر را چه خبر

وز قدش سرو و شجر را چه خبربا دمش باد بهاری چه زند
عاشق زیر و زبر را چه خبرگر جهان زیر و زبر گشت از او
از رهش اهل خبر را چه خبرچونک جان محرم اسرارش نیست
از چمن نرگس تر را چه خبرگر چه نرگس نگرانست به باغ

که ز ما قوم دگر را چه خبرگفته هر قوم هم از مستی خویش
از د،ل این خسته جگر را چه خبرگفت چونی و د،ل تو چونست

از ملک تاج و کمر را چه خبربا ملک تاج و کمر گر به همند
ز آه عشاق سحر را چه خبرکم کن این ناله که کس واقف نیست

1111
 باده نرکوست لیرکن ساقی زروزی خوشست رویت از نور روز خوشتر
می نرکوتر

د،ل در مراد پیچد چون باز در کبوترهر بسته ای که باشد امروز برگشاید
 هر تشنه ای نشیند بر آب حوضهر بی دلی ز دلبر انصاف خود بیابد

کوثر
 کامروز بزم عامست این راهر دم دهد بت من نو ساغری به ساقی

به عاشقان بر

www.irandll.net/forum494



www.irandll.net

 گویی همه شرابست خود نیستیک ساغر لطیفی کز غایت لطیفی
هیچ ساغر

1112
چون چشمه روانه مطهر مطهربر منبرست این دم مذکر مذکر
بر پای منبر او مرکرر مرکرربر منبری بلندی دانای هوشمندی

بگشاده در بیانی مقرر مقررهر لفظ او جهانی روشن چو آسمانی
از حبس خاکدانی مرکدر مرکدرزین گونه درگشایی داده تو را رهایی
بر بام آسمانی مدور مدوربنهاده نردبانی از صنعت زبانی

آتش ز خود نیامد منور منورنور از درون هیزم بیرون کشید آتش
و اختر به امر زاید مدبر مدبرآتش به فعل مردم زاید ز سنگ و آهن

 چون نیست معجزه او مشهرمر هر پیمبری را بودست معجز نو
مشهر

 محرکوم ازمسعود از اوست نحسی فردوس از او است حبسی
اوست نفسی مزور مزور

 اما در این طلب تو مقصراین منبر و مذکر در نفس توست در سر
مقصر

1113
 وی کیمیای کان ها کانی و چیزای جان جان جان ها جانی و چیز دیگر
دیگر

وی مشرب مذاقی آنی و چیز دیگرای آفتاب باقی وی ساقی سواقی
 وی عقل اولین را ثانی و چیزای مشعله یقین را وی پرورش زمین را
دیگر

هر صنعتی که خواهی تانی و چیز دیگرای مظهر الهی وی فر پادشاهی
 هر غیب و غایبی را دانی و چیزهر گون غرایبی را هر بوالعجایبی را

دیگر
 ای از سنات گردون سانی وزان عشق همچو افیون لیلی کنی و مجنون

چیز دیگر
بر اوج ابرها را رانی و چیز دیگرای نور صدرها را اومید صبرها را

وی قصر اجتبا را بانی و چیز دیگرای فخر انبیا را وی ذخر اولیا را
 من غیر درگهت را شانی و چیزای گنج مغفرت را وی بحر مرحمت را
دیگر
 باشد در این جریمت زانی و چیزچشمی که غیر رویت بیند ز بهر زینت
دیگر

 گشتم به دست سودا عانی و چیزای اصل اصل مبدا وی دستگیر فردا
دیگر

 چون هست غیر گوشت فانی و چیزپرست این دهانم بر غیر تو نخوانم
دیگر

1114
ای آنک آن تو داری آنی و چیز دیگرای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر
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از لوح نانبشته خوانی و چیز دیگراسرار آسمان را و احوا،ل این و آن را
 آن را و صد چنان را دانی وهر دم ز خلق پرسی احوا،ل عرش و کرسی

چیز دیگر
آن لعل بی بها را کانی و چیز دیگرلعلیست بی نهایت در روشنی به غایت

 آن جمله حرکم ها را رانی وحرکمی که راند فرمان روز الست بر جان
چیز دیگر

 آن چشم نیست والله زانی وچشمی که دید آن رو گر عشق راند این سو
چیز دیگر

کو گفت اولی را ثانی و چیز دیگرآن چشم احو،ل آمد در گام او،ل آمد
 او هست در حقایق فانی و چیزهر کو بقا نیابد از شمس حق تبریز

دیگر

1115
وی آنک در ضمیری آنی و چیز دیگرای آینه فقیری جانی و چیز دیگر
احوا،ل این و آن را دانی و چیز دیگراسرار آسمان را اندیشه و نهان را

 خط های نانبشته خوانی و چیزتاریخ برگذشته بر انسی و فرشته
دیگر

 وز سینه غصه ها را رانی و چیزاز غیب حصه ها را بدهی به مستحقان
دیگر

1116
 هر کس به لیق گهر خودهر کس به جنس خویش درآمیخت ای نگار

گرفت یار
 آن کو شرکار توست کسی چون کنداو را که داغ توست نیارد کسی خرید

شرکار
 ما را ز روی لطف تو بیما را چو لطف روی تو بی خویشتن کند

خویشتن مدار
 هر جنس جنس گوهر خودچون جنس همدگر بگرفتند جنس جنس

کرد اختیار
مانند آب و روغن و مانند قیر و قاربا غیر جنس اگر بنشیند بود نفاق

 زین سوی تشنه تر شدهتا چون به جنس خویش رود از خلف جنس
باشد بدان کنار

 و آنک از تو می رمد به کسیهرکه از تو می گریزد با دیگری خوشست
دارد او قرار
 خندان دلست پیش دگر کسو آن کو ترش نشست به پیش تو همچو ابر

چو نوبهار
 وز جام و خمر روح مرا نیست جزگویی که نیست از مه غیبم بجز دریغ

خمار
 خوش می خوری ز دست یرکی دیوآن نای و نوش یاد نمی آیدت که تو

سنگسار
 بینی ترش کنی بخور ای خام پختهصد جام درکشی ز کف دیو آنگهی

خوار
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 آن جا چو اژدهای سیه فاماین جا سرک فرکنده و رویک ترش ولیک
کوهسار

 با جنس خویش چون گل و بابا جنس همچو سوسن و با غیر جنس گنگ
غیر جنس خار

 شاخی ز صد درخت نشد حاملرو رو به جمله خلق نتانی تو جنس بود
ثمار

 جویای وصل این شده ایچون شاخ یک درخت شدی زان دگر ببر
دست از آن بدار

 احسنت ای ولیت و شاباش کار وگر زانک جنس مفخر تبریز گشت جان
بار

1117
جان مست گلستان تو آن گاه خار خارد،ل ناظر جما،ل تو آن گاه انتظار
 حوریست بر یمین و نگاریست برهر دم ز پرتو نظر او به سوی د،ل

یسار
 از دوست بوسه ای و ز ما سجدههر صبحدم که دام شب و روز بردریم

صد هزار
 گر نیست بازگشت در این عشقامسا،ل حلقه ایست ز سودای عاشقان

عمر پار
 کز چنگ های عشق تو جانست تاربنواز چنگ عشق تو به نغمات لم یز،ل
تار

بگرفته بیخ های درخت و دهد ثماراندر هوای عشق تو از تابش حیات
 این بحر و این گهر ز پی لعلغوطی بخورد جان به تک بحر و شد گهر

توست زار
 در رقص شاخ بید و دواز نغمه های طوطی شرکرستان توست

دستک زنان چنار
گیرند یک دگر را چون مستیان کناراز بعد ماجرای صفا صوفیان عشق

 چون سیل سوی بحر نه آراممستانه جان برون جهد از وحدت الست
و نه قرار

 او را نشانه نیست بجز کل و نیجزوی چو تیر جسته ز قبضه کمان کل
گذار

 در چاربالش ابد اوجانیست خوش برون شده از صد هزار پوست
راست کار و بار

 تا بانوا شوند از آن جانجان های صادقان همه در وی زنند چنگ
نامدار

 بگرفته دامن از،لجان ها گرفته دامنش از عشق و او چو قطب
محض مردوار

تا بر براق سر معانی شوی سوارتبریز رو دل و ز شمس حق این بپرس

1118
 بی تو نه عیش دارم و نه خواب ومیر شرکار من که مرا کرده ای شرکار

نه قرار
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 این جمله جور بر من مسرکین روادلدار من تویی سر بازار من تویی
مدار

 من در جهان فرکنده که ایای آنک یار نیست تو را در جهان عشق
یار یار یار

 زان چشم های مست تو بشرکندرده از آن شراب که او،ل بداده ای
مرا خمار
 اندر زمین نماند یک عقلاز آسمان فرست شرابی کز آن شراب
هوشیار

آخر یرکی نظر کن و این کار را برآرروزی هزار کار برآری به یک نظر

1119
 گر با یرکی نسازی آید یرکیکس بی کسی نماند می دان تو این قدر

دگر
آید یرکی دگر چو منی یا ز من بترزین خانه گر روم من و خانه تهی کنم
 چون شد به زیر خاک پدر شد پسرمیراث مانده است جهان از هزار قرن
پدر
ور نی ندیدی تو در آفاق جانورتنها نه آدمی حیوان نیز همچنین
بر جای آفتاب ستاره ست یا قمرشب آفتاب اگر برود هم ز بام چرخ

مشغو،ل کار دیگر گشت و دگر هنرگر ترک یک هنر برکند مرد طبع او
 بی کارشان ندارد و بی یار و بیزیرا که بر د،ل همه خلقان موکلیست

سفر

1120
 زین پس مباش ماها در ابر و پردهمستیم و بیخودیم و جما،ل تو پرده در
در
ما را صلی فتنه و شور و هزار شرما جمع عاشقان تو خوش قد و قامتیم
 در عشق قرص روی تو رفتیم بامخورشید تافتست ز روی تو چاشتگاه
بر

 در سر بتافتست پس ازمستیست در سر از می و این تاب آفتاب
دست رفت سر

بنواز لحن جان که تننتن لطیفترای مطرب هوای د،ل عاشقان روح
تا بر سرین خرقه رود جان باخبرتا جان ها ز خرقه تن ها برون شود

بردار تا نهیم به اقبا،ل بر به براز جام صاف باده تو خاشاک جسم را
تا وارهد ز خانه و مان و ز بام و درتا دیده ها گذاره شود از حجاب ها

بیند هزار روضه و یابد هزار پرسیمرغ جان و مفخر تبریز شمس دین

1121
مستیم و عاشقیم و خماریم و بی قرارآمد بهار خرم و آمد رسو،ل یار

 مگذار شاهدان چمن را درای چشم و ای چراغ روان شو به سوی باغ
انتظار

رو رو که قاعدست که القادم یزاراندر چمن ز غیب غریبان رسیده اند
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 خار از پی لقای تو گشتست خوشگل از پی قدوم تو در گلشن آمدست
عذار

 سر تا به سر زبان شد برای سرو گوش دار که سوسن به شرح تو
طرف جویبار
 از تو شرکفته گردد و بر توغنچه گره گره شد و لطفت گره گشاست

کند نثار
پوسیدگان بهمن و دی مردگان پارگویی قیامتست که برکرد سر ز خاک

 رازی که خاک داشت کنون گشتتخمی که مرده بود کنون یافت زندگی
آشرکار

 بیخی که آن نداشت خجلشاخی که میوه داشت همی نازد از نشاط
گشت و شرمسار

پیدا شود درخت نرکوشاخ بختیارآخر چنین شوند درختان روح نیز
 اسپر گرفته یاسمن و سبزهلشرکر کشیده شاه بهار و بساخت برگ
ذوالفقار

آن را ببین معاینه در صنع کردگارگویند سر بریم فلن را جو گندنا
نمرود را برآید از پشه ای دمارآری چو دررسد مدد نصرت خدا

1122
زیرا برهنه ای تو و اندیشه زمهریراندیشه را رها کن اندر دلش مگیر

 اندیشه کردن آمد سرچشمهاندیشه می کنی که رهی از زحیر و رنج
زحیر

آثار را نظاره کن ای سخره اثیرز اندیشه ها برون دان بازار صنع را
 وان جوی را کز او شد گردنده چرخآن کوی را نگر که پرد زو مصورات

پیر
 سرفتنه ای کز اوست رخگلگونه ای کز اوست رخ دلبران چو گل

عاشقان زریر
 از یک کمان همی جهد اینخوش از عدم همی پرد این صد هزار مرغ
صد هزار تیر

 بی دست می سریشد دربی چون و بی چگونه برون از رسوم و فهم
غیب صد خمیر

نان بر دکان نهاده و خباز ما ستیربی آتشی تنور د،ل و معده ها فروخت
 وز جوش خون ماده دهد صد هزاراز لوح خاک ساده دهد صد هزار نقش
شیر
 زنبیل برگشا که عطا آمد ایشیی ء اللهی بگفتی و آمد ز چرخ بانگ
فقیر

از مطبخ خدای نیاید صله حقیرزفت آمد آن نواله و زنبیل را درید
 و آنک از شرکاف کوه برونآن کس که من و سلوی بفرستد از هوا

می کشد بعیر
 وان کو ز خواب خفته گشاید رهوان کو ز آب نطفه برآرد تهمتنی

مطیر
تا این خیالیان بشتابند در مسیراندر عدم نماید هر لحظه صورتی
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 خود شرح این بگوید یک روزفرمان کنم چو گفت خمش من خمش کنم
آن امیر

1123
 با رخ چون آفتاب سایه نمایدپرده خوش آن بود کز پس آن پرده دار
نگار

 کان رخ همچون بهار از پس پردهآید خورشیدوار ذره شود بی قرار
مدار

 از جهت سوز ماست عشقخیز که این روز ماست روز دلفروز ماست
چنین پرشرار

خیز که مستیم ما تا به ابد بی خمارخیز که رستیم ما بند شرکستیم ما
 دست زنان آمدستخیز که جان آمدست جان و جهان آمده است
ای د،ل دستی برآر

قند و نبات آمدست ای صنم قندبارآب حیات آمدست روز نجات آمدست
 تا که به گوشم دهان آرد آن پردهبنده آن پرده ام گوش گران کرده ام
دار

آمد و گوشم گزید گفت هل ای عیارمرکر مرا چون بدید مرکر دگر او پزید
 سر نرکشم من ز دوست بهربی ادبی هم نرکوست کان سبب جنگ اوست
چنین کار و بار

 جنگ تو خوش چون نباتجنگ تو است این حیات زانک ندارد ثبات
صلح تو خود زینهار

1124
 بر مثل ذره ها رقص کنانتاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار
پیش یار

 رقص کنان هر درخت دستشاه نشسته به تخت عشق گرو کرده رخت
زنان هر چنار

 گرم شده جام دی سرد شده جاناز قدح جام وی مست شده کو و کی
نار

رایت احمد رسید کفر بشد زار زارروح بشارت شنید پرده جان بردرید
 دور شو از عشق ما تا نشویبانگ زده آن هما هر کی که هست از شما

دلفرکار
 چون برهد آن که او گشت بهگفته د،ل من بدو کای صنم تندخو

زخمت شرکار
 شد طرفی زعفران شدعشق چو ابر گران ریخت بر این و بر آن

طرفی لله زار
 زاد یرکی همچو قیر وان دگریآب منی همچو شیر بعد زمانی یسیر

همچو قار
 از شه ما شمس دین در تبریزمنرکر شه کور زاد بی خبر و کور باد

افتخار

1125
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 چونک ببردی دلی باز مرانشچون سر کس نیستت فتنه مرکن د،ل مبر
ز در
 زلفت اگر سر کشد عشوه هندوچشم تو چون رهزند ره زده را ره نما
مخر
 از شجره فقر شد باغ درونعشق بود گلستان پرورش از وی ستان
پرثمر
 خواب و خورم را ببر تا برسم نزدجمله ثمر ز آفتاب پخته و شیرین شود
خور

 تازه و ترست عشق طالبطبع جهان کهنه دان عاشق او کهنه دوز
او تازه تر

 کهنه خران را بگو اسرکی ببج کمدهعشق برد جوبجو تا لب دریای هو
ور
نحس قرین زحل شمس قرین قمرهر کس یاری گزید د،ل سوی دلبر پرید

 گر تو قلندردلی نیستد،ل خود از این عام نیست با کسش آرام نیست
قلندر بشر

 اصل د،ل از آتشست او نرود جزتن چو ز آب منیست آب به پستی رود
زبر

بی خبری زان گهر تا نشوی بی خبرغیر د،ل و غیر تن هست تو را گوهری

1126
 روی مگردان که من یک دله ام نیسست مرکن زه که من تیر توام چارپر

دوسر
 یک سخنم چون قضا نیاز تو زدن تیغ تیز وز د،ل و جان صد رضا

اگرم نی مگر
 نی بگریزم چو باد نی بمرم چونگر برکشی ذوالفقار ثابتم و پایدار

شرر
 از جهت زخم تیغ ساخت حقم چونجان بسپارم به تیغ هیچ نگویم دریغ

سپر
 ظلمت شب ها ز چیست کورهتیغ زن ای آفتاب گردن شب را به تاب
خاک کدر

 معدن خنده ست ششمعدن صبرست تن معدن شرکر است د،ل
معدن رحمت جگر

 در بر خود چون قبا تنگ بگیرم بهبر سر من چون کله ساز شها تختگاه
بر

 منبت هر دست و پا عشقگفت کسی عشق را صورت و دست از کجا
بود در صور
 چونک یگانه شدند چون تونی پدر و مادرت یک دمه ای عشق باخت

کسی کرد سر
 بی سر و دستش مبینعشق که بی دست او دست تو را دست ساخت

شرکل دگر کن نظر
 مفخر تبریز دان شمس حق ایرنگ همه روی ها آب همه جوی ها

دیده ور
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1127
روحک روح البقا حسنک نور البصروجهک مثل القمر قلبک مثل الحجر

 چند بپیماییش نیست فزون کمدشمن تو در هنر شد به مثل دم خر
شمر

 غیرک یا ذا الصلت فی نظریاقسم بالعادیات احلف بالموریات
کالمدر

 لیق حلوا شرکر لیق سرکاهر که بجز عاشقست در ترشی لیقست
کبر

کل کریم سواک فهو خداع غررهجرک روحی فداک زلزلنی فی هواک
 چونک ببردی دلی بازمرانشچون سر کس نیستت فتنه مرکن د،ل مبر
ز در
 زلف تو چون سر کشد عشوه هندوچشم تو چون رهزند ره زده را ره نما

مخر
 سبز و شرکفته کند جان تو را چونعشق بود دلستان پرورش دوستان

شجر
 شرکل جهان کهنه ای عاشقعشق خوش و تازه رو طالب او تازه تر

او کهنه خر
 کهنه خران کو به کو اسرکی ببجعشق خران جو به جو تا لب دریای هو
کمده ور

1128
گفتم بهر خدا یک دمه آهسته تربر سر ره دیدمش تیزروان چون قمر

 ای تو چو خورشید و خوریک دم ای ماه وش اسب و عنان را برکش
سایه ز ما زو مبر

زانک ز یک تاب من از تو نماند اثرگفت منم آفتاب نیست تو را تاب تاب
 خشک لب و چشم تر بودهزانک تو در سردسیر داشته ای رخت خشک
ای از خشک و تر
 نیک عجب گوهرست نیک پربرج من آن سوترست دور ز خشک و ترست
از شور و شر
 از پس پرده تو را یاوه شدهاز پس چندین حجاب چاک زدستی تو جیب

پا و سر
 شمس حق سرفراز تا شودت زیبجانب تبریز تاز جانب شمع طراز

و فر

1129
 آب حیاتست عشق در د،ل وعمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر
جانش پذیر

 مرده و پژمرده است گر چه بود اوهر که جز عاشقان ماهی بی آب دان
وزیر

 برگ جوان بردمد هر نفسعشق چو بگشاد رخت سبز شود هر درخت
از شاخ پیر
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 چون سپرش مه بودهر که شود صید عشق کی شود او صید مرگ
کی رسدش زخم تیر

جانب ره بازگرد یاوه مرو خیر خیرسر ز خدا تافتی هیچ رهی یافتی
 عاشق این میر شو ور نشویتنگ شرکر خر بلش ور نخری سرکه باش
رو بمیر
 عشق فروریخت زر تا برهاندجمله جان های پاک گشته اسیران خاک
اسیر

 در بن زنبیل خود هم بطلبای که به زنبیل تو هیچ کسی نان نریخت
ای فقیر

 خاک سیه گشت زرچست شو و مرد باش حق دهدت صد قماش
خون سیه گشت شیر

 تا برهد پای د،ل ز آب و گل همچومفخر تبریزیان شمس حق و دین بیا
قیر

1130
با فرح وصل دوست با قدح شهریارآید هر دم رسو،ل از طرف شهر یار

 سجده کنان سرو و گل بردست زنان عقل کل رقص کنان جزو و کل
طرف سبزه زار
 نوح از این در خروشبحر از این دم به جوش کوه از این لعل پوش

روح از این شرمسار

 باده منصور بین جان و دلی بیای خرد دوربین ساقی چون حور بین
قرار

 بخت صفا در صفاستبشنو از چپ و راست مژده سعادت تو راست
تا تو توی اختیار

آب بزن بر جگر حور برکش در کنارپرده گردون بدر نعمت جنت بخور
گردد آخر وصا،ل چونک درآید نگارهر چه بر اصحاب حا،ل باشد او،ل خیا،ل

1131
آه ندارم گهر گفت نداری بخرگفت لبم چون شرکر ارزد گنج گهر

خانه غلط کرده ای عاشق بی سیم و زراز گهرم دام کن ور نبود وام کن
ور نه برو از کنار غصه و زحمت ببرآمده ای در قمار کیسه پرزر بیار

گر تو ز مایی درآ کاسه بزن کوزه خورراه زنانیم ما جامه کنانیم ما
 از همه ما خوشتریم کوری هر کوردام همه ما دریم ما،ل همه ما خوریم

و کر
 جامه دران برکنند سبلت هر جامهجامه خران دیگرند جامه دران دیگرند
خر
 تا همه تن جان شود هر سر موسبلت فرعون تن موسی جان برکند

جانور
 گوهر عشق اشک دان اطلس خوندر ره عشاق او روی معصفر شناس

جگر
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 قیمت اشک چو در چیست بگو آنقیمت روی چو زر چیست بگو لعل یار
نظر

عالم ما برقرار عالمیان برگذربنده آن ساقیم تا به ابد باقیم
 عاشق از کس نزاد عشقهر کی بزاد او بمرد جان به موکل سپرد
ندارد پدر

 ور تو قفا نیستی پیش درآگر تو از این رو نه ای همچو قفا پس نشین
چون سپر

 از نظر زخم دوست باخبران بیچون سپر بی خبر پیش درآ و ببین
خبر

1132
 چونک ببردی دلی پرده او راچون سر کس نیستت فتنه مرکن د،ل مبر

مدر
 زلف تو چون سر کشد عشوه هندوچشم تو چون رهزند ره زده را ره نما

مخر
 سبز و شرکفته کند باغ تو را چونعشق بود دلستان پرورش دوستان

شجر
روحک روح البقا حسنک نور البصروجهک وجه القمر قلبک مثل الحجر

 کهنه خران کو به کو اسرکی ببجعشق خران جو به جو تا لب دریای هو
کمدور
 چند بپیماییش نیست فزون کمدشمن ما در هنر شد به مثل دنب خر
شمر

 غیرک یا ذالصلت فی نظریاقسم بالعادیات احلف بالموریات
کالمدر

 لیق حلوا شرکر لیق سرکاهر که بجز عاشق است در ترشی لیقست
کبر

کل کریم سواک فهو خداع غررهجرک روحی فداک زلزلنی فی هواک
 شرکل جهان کهنه ای عاشقعشق خوش و تازه رو عاشق او تازه تر

او کهنه تر

1133
نه منرکرت بگذارد نه بر سر اقرارنه در وفات گذارد نه در جفا دلدار

به هیچ جای منه د،ل دل و پا مفشاربه هر کجا که نهی د،ل به قهر برکندت
 بگیر عبرت از این اختلف لیل وبه شب قرار نهی روز آن بگرداند

نهار
چه حیله دارد مقهور در کف قهارز جهل توبه و سوگند می تند غافل
 کز اوست بی سر و پا گشته گنبدبرادرا سر و کار تو با کی افتادست

دوار
که بر سر تو نشستست افعی بیداربرادرا تو کجا خفته ای نمی دانی

 چه دیگ بهر تو پختست پیرچه خواب هاست که می بینی ای د،ل مغرور
خوان سلر

ببرد دمدمه حرکم حق ز جانش قرارهزار تاجر بر بوی سود شد به سفر
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 ملو،ل شد ز بیابان و رفت سویچنانش کرد که در شهرها نمی گنجید
بحار

 که در کمین بنشستست بر رهشرود که گیرد مرجان ولیک بدهد جان
جرار

دوید در پی نور و نیافت ال ناردوید در پی آب و نیافت غیر سراب
 چنین کشند به سوی جوا،لقضا گرفته دو گوشش کشان کشان که بیا
گوش حمار

که گردن تو ببستست از برای دواربتر ز گاوی کاین چرخ را نمی بینی
کز این دوار بود مست کله بیماردر این دوار طبیبان همه گرفتارند

 که تا کجاش دراند به پنجهبه بر و بحر و به دشت و به کوه می کشدش
شیر شرکار

هل دریدن او را چو دیگران مشمارولیک عاشق حق را چو بردراند شیر
همان کسی که دریدش همو شود معمارد،ل و جگر چو نیابد درونه تن او

 به امر موتوا من قبلچو در حیات خود او کشته گشت در کف عشق
ان تموتوا زار
 شرکار را ندرانید هیچ شیر دوکه بی دلست و جگرخون عاشقست یقین

بار
 در او دمد دم جان و بگیردش بهوگر درید به سهوش بدوزدش در حا،ل
کنار
 که تا طمع نرکند در فناش مردمحرام کرد خدا شحم و لحم عاشق را
خوار

 که زهر زهره ندارد که دمتو عشق نوش که تریاق خاک فاروقیست
زند ز ضرار
 کجا جهد ز چنین زخم بیسخن رسید به عشق و همی جهد د،ل من

محابا تار
 کجا جهد تو بگو نقطه از چنینچو قطب می نجهد از میان دور فلک
پرگار

 تو را به شعر و به اطلسخموش باش که این هم کشاکش قدرست
مرا سوی اشعار

1134
 که رخت عمر ز کی باز می بردچرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار

طرار
چرا از او که خبر می کند کنی آزارچرا ز خواب و ز طرار می نیازاری

 که نیست مهر جهان را چوتو را هر آنک بیازرد شیخ و واعظ توست
نقش آب قرار

مشو خراب به ناگه مرا برکن اخباریرکی همیشه همی گفت راز با خانه
 چه گفت گفت کجا شد وصیتشبی به ناگه خانه بر او فرود آمد

بسیار
 که چاره سازم من با عیا،ل خود بهنگفتمت خبرم کن تو پیش از افتادن

فرار
فروفتادی و کشتی مرا به زاری زارخبر نرکردی ای خانه کو حق صحبت
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 که چند چند خبر کردمت به لیل وجواب گفت مر او را فصیح آن خانه
نهار

 که قوتم برسیدست وقتبدان طرف که دهان را گشادمی بشرکاف
شد هش دار
 شرکاف ها همی بستیهمی زدی به دهانم ز حرص مشتی گل

سراسر دیوار
 نهشتیم که بگویم چه گویم ایز هر کجا که گشادم دهان فروبستی

معمار
 شرکاف رنج به دارو گرفتیبدان که خانه تن توست و رنج ها چو شرکاف

ای بیمار
 هل تو کاه گل اندر شرکافمثا،ل کاه و گلست آن مزوره و معجون

می افشار
طبیب آید و بندد بر او ره گفتاردهان گشاید تن تا بگویدت رفتم

 مده شراب بنفشه بهلخمار درد سرت از شراب مرگ شناس
شراب انار

 چه روی پوشی زان کوستوگر دهی تو به عادت دهش که روپوشست
عالم السرار

 ز توبه ساز تو معجون غذا زبخور شراب انابت بساز قرص ورع
استغفار

نگاه کن تو به قاروره عمل یک باربگیر نبض د،ل و دین خود ببین چونی
تو زینهار از او خواه هر نفس زنهاربه حق گریز که آب حیات او دارد

 بگو که خواست از او خاستاگر کیست بگوید که خواست فایده نیست
چون بود بی کار

 مرید از آن مرادست و صید از آنمرید چیست به تازی مرید خواهنده
شرکار

 که زرد کرد رخم را فراق آناگر نخواست مرا پس چرام خواهان کرد
رخسار

 چراست این د،ل من خون و چشموگر نه غمزه او زد به تیغ عشق مرا
من خونبار

نه عاقبت به سر او رسید شیخ بهارخزان مرید بهارست زرد و آه کنان
 مرید حق ز چه ماند میان رهچو زنده گشت مرید بهار و مرده نماند

مردار
شرکوفه لیق هر تخم پاک در اظهاربه سوی باغ بیا و جزای فعل ببین

 زبان حا،ل گشا و خموش باش ایچو واعظان خضرکسوه بهار ای جان
یار

1135
 ز هر کجا که دهد دست جام جانبیار ساقی بادت فدا سر و دستار

دست آر
 روا مبین چو تو ساقی و مادرآی مست و خرامان و ساغر اندر دست
چنین هشیار

ز خویش نیز برآمد چه جای صبر و قراربیار جام که جانم ز آرزومندی
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 که مونس د،ل خسته ست و محرمبیار جام حیاتی که هم مزاج توست
اسرار

 ز خاک شوره بروید هماناز آن شراب که گر جرعه ای از او بچرکد
زمان گلزار

 میان چرخ و زمین پر شود ازشراب لعل که گر نیم شب برآرد جوش
او انوار
 که جان ها و روان ها نثار بادزهی شراب و زهی ساغر و زهی ساقی
نثار

 شراب لعل بگردان و پرده ایبیا که در د،ل من رازهای پنهانست
مگذار
 که شیرگیر چگونست در میانمرا چو مست کنی آنگهی تماشا کن

شرکار
ز بوی جام و ز نور رخ چنان دلدارتبارک الله آن دم که پر شود مجلس

 نهاده جان به طبق بر که این بگیرهزار مست چو پروانه جانب آن شمع
و بیار

شراب در رگ خمار گم کند رفتارز مطربان خوش آواز و نعره مستان
 خراب سیصد و نه سا،ل مست اندرببین به حا،ل جوانان کهف کان خوردند
غار

 که دست و پای بدادند مستچه باده بود که موسی به ساحران درریخت
و بیخودوار

 که شرحه شرحه بریدند ساعد چوزنان مصر چه دیدند بر رخ یوسف
نگار

 که غم نخورد و نترسید زچه ریخت ساقی تقدیس بر سر جرجیس
آتش کفار

 که مستم و خبرم نیست از یرکی وهزار بارش کشتند و پیشتر می رفت
هزار

خراب و مست بدند از محمد مختارصحابیان که برهنه به پیش تیغ شدند
پر از شراب و خدا بود ساقی ابرارغلط محمد ساقی نبود جامی بود

که مست وار شد از ملک و مملرکت بیزارکدام شربت نوشید پوره ادهم
 که گفت رمز اناالحق و رفت برچه سرکر بود که آواز داد سبحانی

سر دار
 چو مست سجده کنان می رود بهبه بوی آن می شد آب روشن و صافی

سوی بحار
 ز تف این می آتش فروختز عشق این می خاکست گشته رنگ آمیز

خوش رخسار
حیات سبزه و بستان و دفتر گفتاروگر نه باد چرا گشت همدم و غماز

 نبات و مردم و حیوان نتیجه اینچه ذوق دارند این چار اصل ز آمیزش
چار

 که خلق را به یرکی جام میچه بی هشانه میی دارد این شب زنگی
برد از کار

 که بحر قدرت او را پدید نیستز لطف و صنعت صانع کدام را گویم
کنار
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 چنانک اشتر سرمست درشراب عشق بنوشیم و بار عشق کشیم
میان قطار

 ز مستی که کند روح و عقل رانه مستیی که تو را آرزوی عقل آید
بیدار

 از آنک غیر خدا نیست جز صداع وز هر چه دارد غیر خدا شرکوفه کند
خمار

طهور آب حیاتست و آن دگر مردارکجا شراب طهور و کجا می انگور
 به آب سرخ سیه روی گردیدمی چو خوک و زمانی چو بوزنه کندت

آخر کار
 سرش به گل بگرفتست طبعدلست خنب شراب خدا سرش بگشا
بدکردار

برآید از سر خم بو و صد هزار آثارچو اندکی سر خم را ز گل کنی خالی
شمار آن نتوان کرد تا به روز شماراگر درآیم کآثار آن فروشمرم

 چو گشت وقت فروداشت جامچو عاجزیم بل احصیی فرود آریم
جان بردار

 که آفتاب از آن شمس می برددرآ به مجلس عشاق شمس تبریزی
انوار

1136
خطی که فاعتبروا منه یا اولی البصارنبشتست خدا گرد چهره دلدار

 که خویش لقمه کند پیش عشقچو عشق مردم خوارست مردمی باید
مردم خوار

 ولیست لقمه شیرین نوش نوشتو لقمه ترشی دیر دیر هضم شوی
گوار

 سه پیل هم نخورد مر تو راتو لقمه ای بشرکن زانک آن دهان تنگست
مگر به سه بار
 تویی چو مرغ ابابیل پیلبه پیش حرص تو خود پیل لقمه ای باشد
کرده شرکار

 تو را چه مرغ مسمن غذا چه کژدمتو زاده عدمی آمده ز قحط دراز
و مار
گهی سیاه کنی جامه و لب و دستاربه دیگ گرم رسیدی گهی دهان سوزی

مگر که بر تو نهد پای خالق جباربه هیچ سیر نگردی چو معده دوزخ
 ندا کند که شدم سیر هین قدمچنانک بر سر دوزخ قدم نهد خالق

بردار
 که رسته اند ز خویش و ز حرصخداست سیرکن چشم اولیا و خواص

این مردار
 نجوید او خر و اشترنه حرص علم و هنر ماندشان نه حرص بهشت
که هست شیرسوار

 از آن شمار شود گیج و خیرهخموش اگر شمرم من عطا و بخشش هاش
روز شمار

کمینه چاکر تو شمس گنبد دواربیا تو مفخر تبریز شمس دین به حق
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1137
 گرفته هر دو جهان از کنار تا بهشدست نور محمد هزار شاخ هزار

کنار
هزار راهب و قسیس بردرد زناراگر حجاب بدرد محمد از یک شاخ

شرکار شو نفسی و دمی بگیر شرکارتو را اگر سر کارست روزگار مبر
 ز دست رفتن این بار نیست چونتو را سعادت بادا که ما ز دست شدیم
هر بار

 بگفتمش که ولیرکن نه چون تو بیپریر یار مرا گفت کاین جهان بلست
زنهار

 که پات خار ندید و سرت نیافتجواب داد تو باری چرا زنی تشنیع
خمار

نیاحتی که کنم وفق نوحه اغیاربگفتمش که بلی لیک هم مگیر مرا
 که هر کسی بخورد بای خود زچو میرخوان توام ترش بنهم و شیرین

خوان کبار
 بیا بدوز دهانم که سیرم ازبه سوزنی که دهان ها بدوخت در رمضان

گفتار
 نیم چو سوزن کو را بود یرکیولی چو جمله دهانم کدام را دوزی

سوفار
 شرکافت خربزه زین غم چه جای خیر وخیار امت محتاج شمس تبریزند

خیار

1138
 بر آب دیده و خون جگر گرفتچه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار

قرار
 هزار درد و دریغ و بل وهزار آتش و دود و غمست و نامش عشق

نامش یار
صلی دادن جان و صلی کشتن زارهر آنک دشمن جان خودست بسم الله

نترسم و نگریزم ز کشتن دلداربه من نگر که مرا او به صد چنین ارزد
 به اهل خویش چو آب و بهچو آب نیل دو رو دارد این شرکنجه عشق

غیر او خون خوار
 که هیچ فرق نماند ز عود وچو عود و شمع نسوزد چه قیمتش باشد
کنده خار
 چه فرق حیز و مخنث زچو زخم تیغ نباشد به جنگ و نیزه و تیر

رستم و جاندار
نثار تیر بر او لذیذتر ز نثاربه پیش رستم آن تیغ خوشتر از شرکرست
 شرکار در هوس او دوانشرکار را به دو صد ناز می برد این شیر
قطار قطار

که از برای خدایم برکش تو دیگربارشرکار کشته به خون اندرون همی زارد
 که ای فسرده غافل بیا ودو چشم کشته به زنده بدان همی نگرد

گوش مخار
 نهان شوند معانی ز گفتنخمش خمش که اشارات عشق معرکوسست

بسیار
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1139
 که در دو پنجه شیری تو ایمجوی شادی چون در غمست میل نگار

عزیز شرکار
 قبو،ل کن تو مر آن را به جایاگر چه دلبر ریزد گلبه بر سر تو

مشک تتار
بجز جفا نبود هیچ دفع آن سگساردرون تو چو یرکی دشمنیست پنهانی

 ولی غرض همه تا آن برونکسی که بر نمدی چوب زد نه بر نمدست
شود ز غبار

همی برون نشود آن غبار از یک بارغبارهاست درون تو از حجاب منی
 رود ز چهره د،ل گه به خواب و گهبه هر جفا و به هر زخم اندک اندک آن
بیدار

جفای یار و سقط های آن نرکوکرداراگر به خواب گریزی به خواب دربینی
برای مصلحتی راست در د،ل نجارتراش چوب نه بهر هلکت چوبست

 که عاقبت بنماید صفاش آخراز این سبب همه شر طریق حق خیرست
کار

همی بمالد آن را هزار بار هزارنگر به پوست که دباغ در پلیدی ها
 اگر چه پوست نداند ز اندک وکه تا برون رود از پوست علت پنهان
بسیار

 شتاب کن که تو را قدرتیست درتو شمس مفخر تبریز چاره ها داری
اسرار

1140
برآمدیم چو خورشید با صد استظهاربیامدیم دگربار چون نسیم بهار

فرکنده غلغل و شادی میانه گلزارچو آفتاب تموزیم رغم فصل عجوز
 هزار بلبل و طوطی به سوی ماهزار فاخته جویان ما که کو کوکو

طیار
هزار موج برآورد جوش دریاباربه ماهیان خبر ما رسید در دریا

 که در جهان نگذاریم یک خردبه ذات پاک خدایی که گوش و هوش دهد
هشیار

که پنج نوبت ما می زنند در اسراربه مصطفی و به هر چار یار فاضل او
 تو هیچ کار مرکن جز که نیشرکربیامدیم ز مصر و دو صد قطار شرکر

مفشار
 دو صد نبات بریزد ز لفظنبات مصر چه حاجت که شمس تبریزی
شرکربار

1141
بشارتیست ز عمر عزیز روی نگارز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار

زهی سعادت و اقبا،ل و دولت بیدارز خواب برجهی و روی یار را بینی
 چنان بود که گلی رست بی قرینههمو گشاید کار و همو بگوید شرکر

خار
زهی قیامت و جنات و تحتها النهارچو دست بر تو نهد یار و گویدت برخیز
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 که نعره ارنی خیزد از دمبگو به موسی عمران که شد همه دیده
دیدار

 زهی مقام تجلی و آفتاببرای مغلطه می دید و دیدنش می جست
مدار

 برون شدیم ز عقل و برآمدیم زز بامداد چو افیون فضل او خوردیم
کار

چو عقل اندک داری برو مگو بسیارببین تو حا،ل مرا و مرا ز حا،ل مپرس
 که صد دریغ که دیوانه گشته ای یکبرو مگوی جنون را ز کوره معقولت

بار
 که باده جفتمرا در این شب دولت ز جفت و طاق مپرس
دماغست و یار جفت کنار

 که هیچ نقطه نپرسد ز گردشمرا مپرس عزیزا که چند می گردی
پرگار

که او به حسن ز دریا برآورید غبارغبار و گرد مینگیز در ره یاری
 کز این تو پی نبری گر فرورویمنه تو بر سر زانو سر خود ای صوفی
بسیار
 چه دست درزده ای در کمرگهچو هیچ کوه احد برنیامد از بن و بیخ

کهسار
 به چشم ما مگسی می شوددر آن زمان که عسل های فقر می لیسیم
سپه سالر

 چو نعل ماست در آتش ز عشقچه ایمنست دهم از خراج و نعل بها
تیزشرار

1142
 نه رنج اره کشیدی نه زخمه هایدرخت اگر متحرک بدی به پا و به پر

تبر
جهان چگونه منور شدی بگاه سحرور آفتاب نرفتی به پر و پا همه شب

 کجا حیات گلستان شدی به سیل وور آب تلخ نرفتی ز بحر سوی افق
مطر

 مصادف صدف او گشت وچو قطره از وطن خویش رفت و بازآمد
شد یرکی گوهر

 نه در سفر به سعادت رسید و ملکنه یوسفی به سفر رفت از پدر گریان
و ظفر
 بیافت سلطنت و گشت شاه صدنه مصطفی به سفر رفت جانب یثرب
کشور

 چو کان لعل پذیرا شو ازوگر تو پای نداری سفر گزین در خویش
شعاع اثر

 که از چنین سفری گشتز خویشتن سفری کن به خویش ای خواجه
خاک معدن زر

 چنانک رست ز تلخی هزار گونهز تلخی و ترشی رو به سوی شیرینی
ثمر
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 از آنک هر ثمر از نور شمس یابدز شمس مفخر تبریز جوی شیرینی
فر

1143
تو برگ زرد چرایی به نوبهار نگرتو شاخ خشک چرایی به روی یار نگر
 شراب و شاهد و ساقی بی شماردرآ به حلقه رندان که مصلحت اینست
نگر

 هزار عاشق بی جان و بیبدانک عشق جهانی است بی قرار در او
قرار نگر
 به حق شاهی آن شه کهچو دررسی تو بدان شه که نام او نبرم

شاهوار نگر
 بدین جهان پر از دود وچو دیده سرمه کشی باز رو از این سو کن

پرغبار نگر
 غبار رنگ برآرد که سبزه زارهزار دود مرکب که چیست این فلرکست

نگر
به گاه شام ورا زرد و شرمسار نگرنگه مرکن تو به خورشید چونک درتابد
 ز بعد پانزده روزش تو خوار و زارچو ماه نیز به دریوزه پر کند زنبیل

نگر
بدان دو غمزه مخمور یار غار نگربیا به بحر ملحت به سوی کان وصا،ل
 ز نعل نعره برآمد که حا،ل و کارچو روح قدس ببوسید نعل مرکب او
نگر

تو روح را ز چنین یار شرمسار نگراگر نه عفو کند حلم شمس تبریزی

1144
 نظر به حلقه مردان چه می کنید ازندا رسید به جان ها ز خسرو منصور

دور
 نه روح عاشق روزست و چشمچو آفتاب برآمد چه خفته اند این خلق

عاشق نور
ز نور خارش پذرفت نیز دیده کوردرون چاه ز خورشید روح روشن شد

 از آنک خفته چو جنبید خواببجنب بر خود آخر که چاشتگاه شدست
شد مهجور

 نظر به صنع حجابست از چنانمگو که خفته نیم ناظرم به صنع خدا
منظور

 از آنچ دیدی نی خوش شدی و نیروان خفته اگر داندی که در خوابست
رنجور

 به خواب دید که سلطانچنانک روزی در خواب رفت گلخن تاب
شدست و شد مغرور

 هزار صف ز امیر و ز حاجببدید خود را بر تخت ملک وز چپ و راست
و دستور
 در امر و نهی خداوند بد سنین وچنان نشسته بر آن تخت او که پنداری
شهور
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 میان آن لمن الملک و عزت و شرمیان غلغله و دار و گیر و بردابرد
و شور

 زدش به پای که برجه نه مرده ایدرآمد از در گلخن به خشم حمامی
در گور

 ولی خزینه حمام سرد دید وبجست و پهلوی خود نی خزینه دید و نه ملک
نفور

 تو هم به بانگی حاضر شوی زبخوان ز آخر یاسین که صیحه فاذا
خواب غرور

 هزار مرتبه فرقست ظاهر وچه خفته ایم ولیرکن ز خفته تا خفته
مستور
 خسی که خفت ز ادبیر خود بودشهی که خفت ز شاهی خود بود غافل
معذور

 به تخت آید شاه و به تختهچو هر دو باز از این خواب خویش بازآیند
آن مقهور

 نگر به دانش داوود و کوتهیلباب قصه بماندست و گفت فرمان نیست
زبور
 وگر نه ماند سخن در دهن چنینمگر که لطف کند باز شمس تبریزی

مقصور

1145
 در آن شبی که کنی از دکان و خانهبه من نگر که منم مونس تو اندر گور

عبور
 که هیچ وقت نبودی ز چشم منسلم من شنوی در لحد خبر شودت

مستور
 به وقت لذت و شادی به گاه رنج ومنم چو عقل و خرد در درون پرده تو

فتور
رهی ز ضربت مار و جهی ز وحشت مورشب غریب چو آواز آشنا شنوی

 شراب و شاهد و شمع و کباب وخمار عشق درآرد به گور تو تحفه
نقل و بخور

 چه های و هوی برآید ز مردگاندر آن زمان که چراغ خرد بگیرانیم
قبور

 ز بانگ طبل قیامت زز های و هوی شود خیره خاک گورستان
طمطراق نشور

 دماغ و گوش چه باشد به پیشکفن دریده گرفته دو گوش خود از بیم
نفخه صور

 اگر به خود نگری یا به سوی آنبه هر طرف نگری صورت مرا بینی
شر و شور

 که چشم بد بود آن روز از جمالمز احولی بگریز و دو چشم نیرکو کن
دور

 که روح سخت لطیفستبه صورت بشرم هان و هان غلط نرکنی
عشق سخت غیور
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 شعاع آینه جان علم زند بهچه جای صورت اگر خود نمد شود صدتو
ظهور
 مراهقان ره عشق راست روزدهل زنید و سوی مطربان شهر تنید

ظهور
 نشسته بر لب خندق ندیدیی یکبه جای لقمه و پو،ل ار خدای را جستی
کور

 دهان بسته تو غماز باش همچونبه شهر ما تو چه غمازخانه بگشادی
نور

1146
 که دوش هیچ نخفتم ز تشنگی ومرا بگاه ده ای ساقی کریم عقار

خمار
 سرم خمار تو دارد بهلبم که نام تو گوید به باده اش خوش کن
مستیش تو بخار

چنانک هیچ نماند ز من رگی هشیاربریز باده بر اجسامم و بر اعراضم
 چو جغد هل که بگردد در این خرابوگر خراب شوم من بود رگی باقی

دیار
 روا مدار که موقوف داریمچو لله زار کن این دشت را به باده لعل
به بهار

 که از شراب تو اشرکوفهز توست این شجره و خرقه اش تو دادستی
کرده اند اشجار

 به خنده د،ل بنمایم به خلقمرا چو مست کنی زین شجر برآرم سر
همچو انار
 توام خراب کنی هم تو باشیممرا چو وقف خرابات خویش کردستی
معمار

نه لیقست که باشد غلم تو مرکثاربیار رطل گران تا خمش کنم پی آن

1147
 هزیمتان ره عشق را قطاربرکش برکش که چه خوش می کشی بیار بیار

قطار
رسید دلشدگان را گه کنار کنارکنار بازگشادست عشق از مستی

 اگر چه نیک خرابم بیا بیارز دست خویش از آن ساغری که می دانی
بیار
 که نیست از رخ او در دلم قرارقرار دولت او خواه و از قرار مپرس
قرار

 حلوتیست در آن رو که زد نگارنگار کردن چون اشک بر رخ عاشق
نگار
 ز چنگ دوست رهیدن طمع مدارایا کسی که درافتاده ای به چنگالش

مدار
 چو شیر خون نشود تو از اینتو خون بدی وز عشقش چو شیر جوشیدی
گذار گذار

که نیست باده تبریز را خمار خماربرو به باده مخدوم شمس دین آمیز
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1148
 هنوز خواجه در اینست ریشکسی بگفت ز ما یا از اوست نیرکی و شر

خواجه نگر
 که ریش خواجه سیه بود وعجب که خواجه به رنگی که طفل بود بماند
گشت رنگ دگر

 بدان سبب که نگشتست خواجهبگویمت که چرا خواجه زیر و بال گفت
زیر و زبر
 ولیک هیچ نرفتست قعر بحربه چار پا و دو پا خواجه گرد عالم گشت
به سر

 ولیک هست چو بیمار دقگمان خواجه چنانست که خواجه بهتر گشت
واپستر

 ز جان و حجت ذوقش نبودبه حجت و به لجاج و ستیزه افزون گشت
هیچ خبر
 طریق د،ل همه دیده ست وطریق بحث لجاجست و اعتراض و دلیل

ذوق و شهد و شرکر

1149
 فغان که بنده مر او را نبود یارفغان فغان که ببست آن نگار بار سفر
سفر

 که تا ز هم بدرم جمله پود و تارفغان که کار سفر نیست سخره دستم
سفر

 که تاز گردششان سایه شد سوارولیک طالع خورشید و مه سفر باشد
سفر

 بدان زبان که شد این بندهسفر بیامد وزان هجر عذرها می خواست
شرمسار سفر

 که شیر کرد شرکارم به مرغزاربگفتمش که ز روباه شانگی بگذر
سفر

 روانه جانب دریا کهمراست جان مسافر چو آب و من چون جوی
شد مدار سفر

 دلی که خست در این راه ها ز خاردود به لب لب این جوی تا لب دریا
سفر

 صفا نگر تو به رویش از آن غباربه روی آینه بنگر که از سفر آمد
سفر

 تو بخت بخت سفر دان و کارسفر سفر چو چنان یار غار در سفرست
کار سفر

 چو سرو روح روانست درهمیشه چشم گشایم چو غنچه بر سر راه
بهار سفر

 چه مملرکت که بگسترد در دوارچو شمس مفخر تبریز در سفر افتاد
سفر

1150

www.irandll.net/forum515



www.irandll.net

 که از لب شرکرین بخش یک دوبه خدمت لبت آمد به انتجاع شرکر
صاع شرکر

 نظر مرکن که نیی یافت ارتفاعتو ارتقا به سخا جو مگو نه گو آری
شرکر

 نه منتظر که رسید نسیه از بقاعلب تو است که شرکر ز عین او روید
شرکر

 که بر مذاق دهان ها بودشرکر به وقت شرکر خوردنت نصیبی یافت
مطاع شرکر
 که از غم تو بماند ز انتفاعببسته ای دو لب امروز زان همی ترسم

شرکر

امیر جمله نباتات بی نزاع شرکرزهی نبات که دارد لب تو کز وی شد
 که تا به جان برسد خوش به ابتلعدهان ببندم و بسته شرکر همی خایم

شرکر

1151
 خراب کار مرا شمس دینقدح شرکست و شرابم نماند و من مخمور
کند معمور

 که روح هاش به جان سجده میخدیو عالم بینش چراغ عالم کشف
کنند از دور

هزار جان و روان های غرقه مغمورکه تا ز بحر تحیر برآورد دستش
 چو او بتابد پرتو بگیرد آنگر آسمان و زمین پر شود ز ظلمت کفر
همه نور

 اگر رسد به شیاطین شوند هر یکاز آن صفا که ملیک از او همی یابند
حور

به پرده های کرم دیو را کند مستوروگر نباشد آن نور دیو را روزی
 به هر سویست عروسی به هربه روز عیدی کو بخش کردن آغازد

نواحی سور
شوند زنده ذرایر مثا،ل نفخه صورز سوی تبریز آن آفتاب درتابد

 که هر سحر من و تو گشته ایم ازایا صبا به خدا و به حق نان و نمک
او مسرور
 از آن گذر کن و کاهل مباشکه چون رسی به نهایت کران عالم غیب

چون رنجور
هزارساله ره اندر پرت نباشد دوراز آن پری که از او یافتی برکن پرواز

 برای حا،ل من خسته جان وبپر چو خسته شود آن پرت سجودی کن
د،ل مهجور

 شدست روز سیاه و شدست موبه آب چشم بگویش که از زمان فراق
کافور
 به بحر رحمت غوطی دهی کنیتو آن کسی که همه مجرمان عالم را

مغفور
 کسی که چشم ندارد یقین بودچو چشم بینا در جان تو همی نرسد

معذور
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 بدیده آری کاین درد می شودچنان برکن تو به لبه که خاک پایش را
ناسور

 درافرکنی به وجود و عدم شرار ووزین سفر به سعادت صبا چو بازآیی
شرور

 به جانت بادا تا قرن هایچو سرمه اش به من آری هزار رحمت نو
نامحصور

1152
 اسیر عشق نگردد ز رنج و خواریببین دلی که نگردد ز جان سپاری سیر
سیر

 به خون درست و نگردد ز زخمز زخم های نهانی که عاشقان دانند
کاری سیر

 خراب کرد و نشد از شراب باریمقیم شد به خرابات و جمله رندان را
سیر

 در آن شرکار و نشد جان از آنهزار جان مقدس سپرد هر نفسی
شرکاری سیر

 ولیک نیست چو نی از فغان و زاریمثا،ل نی ز لب یار کام پرشرکرست
سیر
ولیک هیچ نگردم از آنچ داری سیربگفت تو ز چه سیری بگفتم از جز تو
 از آنک نیست د،ل از جام شهریارینه شهر و یار شناسیم ای مسلمانان

سیر
 که باغ می نشود از دمهوای تو چو بهارست و د،ل ز توست چو باغ

بهاری سیر
 که جان مباد از این شرم وچو شرمسارم از احسان شمس تبریزی

شرمساری سیر

1153
رخش کنار ندارد از او کنار مگیرمه تو یار ندارد جز او تو یار مگیر

 درآ چو شیر بجز شیر نرجهان شرکارگهی دان ز هر طرف صیدی
شرکار مگیر

 به غیر آن شتر مست راهوای نفس مهارست و خلق چون شتران
مهار مگیر
 به ماه پشت میار و ره غباروجود جمله غبارست تابش از مه ماست

مگیر
 تواش به حسن چو طاووسبران ز پیش جهان را که مار گنج تواست

گیر و مار مگیر
 ز عشق بر کف سیماب شوچو خلق بر کف دستت نهند چون سیماب
قرار مگیر

 ز گلشن ازلی گل بچین وبه حس دست بدان ار چه چشم تو بستست
خار مگیر

 نسیم یوسف ما را ز کرته خواربه بوی آن گل بگشاد دیده یعقوب
مگیر
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 به غیر حضرت او را تو اعتبارکیست یوسف جان شاه شمس تبریزی
مگیر

1154
 ببست شمس و قمر پیشچو دررسید ز تبریز شمس دین چو قمر

بندگیش کمر
 مقام دیدن حق یافت دیده هایچو روی انور او گشت دیده دیده

بشر
 فلک سجودکنان پیش او به چشم وفرشته نعره زنان پیش او چو چاوشان

به سر
 که نفس می نگشاید به سوی شاهبه چشم نفس نشد روی ماه او دیدن

نظر
 از آن ببست از او اژدهای نفس بهکه لعل آن مه خاصیت زمرد داشت

صبر
ز اره های فنا و ز زخمه های تبردرخت هر که بدو سر کشید جان نبرد

 ز ابرهای دو دیده فرودویدکنون که ماه نهان شد ز ابر این هجران
مطر

 اگر نه قطره برآمیختی بهز قطره های دو دیده زمین شدی سرسبز
خون جگر

از این سبب مدد دیده ها برکرد مگرجگر چو آلت رحمست رحم از او خیزد
چو کدخدای بود از جما،ل شه مخبرز عشق جمله اجزای خانه باخبرند

 گروه بی خبران را به هیچتو طالب خبری کم نشین به بی خبران
سگ مشمر

 که شوی مرده بود خود زکه جفت مرده تو را مرده شوی گرداند
مرده شوی بتر

 سرک مپیچ بدان چشم و در خرشبه چشم درد به عیسی نگر اگر نگری
منگر

 شراب او ترشی شد حریف اوستچو همنشین شود انگور با خم سرکه
کبر
 برون گریز و بو سوی بحر شهد وبه حیله حیله تو سوراخ کن خم ترشی
شرکر

به ذات پاک خدا اوست خسرو اکبرکدام بحر خداوند شمس دین به حق

1155
 برو به سوی خریدار خویشاز آن مقام که نبود گشاد زود گذر

همچون زر
 نه رنج اره کشیدی نه زخمه هایدرخت اگر متحرک شدی ز جای به جا
تبر

 مرکان نیک گزین و زمان نرکوزمان چو حاکم تست و مرکان چو معبر تو
بنگر

 دگر نتاند کردن به فعل در توچنان شوی که مرکان و زمان و اهل زمان
اثر
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 نه زردروی خزان گردی از هوا چوتو تیره گردی از شب چو آینه گردون
شجر

1156
بزن آتش به مومن و کفارمطرب عاشقان بجنبان تار

پرده از روی مصلحت بردارمصلحت نیست عشق را خمشی
کی دهد شیر مادر غمخوارتا بنگریست طفل گهواره
خار عشقست اگر بود گلزارهر چه غیر خیا،ل معشوقست
پای در خون نهاده ای هش دارمطربا چون رسی به شرح دلم

چرکره ای خون د،ل به هر دیوارپای آهسته نه که تا نجهد
تا ندانند خویشتن خوش دارمطربا زخم های د،ل می بین
کز د،ل ما ببرد صبر و قرارمطربا نام بر ز معشوقی
گر دلم کوه بود رفت از کارمن چه گفتم کجا بماند دلی

تا لقب گویمت نرکوگفتارنام او گوی و نام من کم کن
د،ل کجا می رود زهی رفتارچون ز رفتار او سخن گویم
هست در عهد تو چنین بیمارشمس تبریز عیسی عهدی

1157
خانه را رو تهی کن از اغیارگر تو خواهی وطن پر از دلدار
دور دارش ز دیده انرکارور تو خواهی سماع را گیرا
منرکرش دان اگر چه کرد اقرارهر که او را سماع مست نرکرد

عاقلش نام نه مگو خمارهر که اقرار کرد و باده شناخت
تا شوی از سماع برخورداربه بهانه به ره کن آن ها را

تا بگیری تو خویش را به کناروز میان خویش را برون کن تیز
این چنین گفتست صدر کبارسایه یار به که ذکر خدای

زانک هر خار گل نیارد بارتا نگویی که گل هم از خارست
خار گل را به جان و د،ل می دارخار بیگانه را ز د،ل برکن
سبزتر می شد آن درخت از نارموسی اندر درخت آتش دید

همچنین دان و همچنین پندارشهوت و حرص مرد صاحب د،ل
همچو نار خلیل پرانوارصورت شهوتست لیرکن هست

چون گشایند دیده ها کفارشمس تبریز را بشر بینند

1158
آه بیمار کی شنود بیماررحم بر یار کی کند هم یار

تا ز گل پر کنند دامن خاراشک های بهار مشفق کو
بشنوید از خزان بی زنهاراکثروا ذکر هادم اللذات

ثانی اثنین اذ هما فی الغارغار جنت شود چو هست در او
ناله عاشقان نباشد خوارز آه عاشق فلک شرکاف کند

بهر عشقست گنبد دوارفلک از بهر عاشقان گردد
نی برای دروگر و عطارنی برای خباز و آهنگر

خیز تا ما کنیم نیز دوارآسمان گرد عشق می گردد
کان عشق است احمد مختاربین که لو لک ما خلقت چه گفت

www.irandll.net/forum519



www.irandll.net

چند گردیم گرد این مردارمدتی گرد عاشقی گردیم
سر برون کرده از در و دیوارچشم کو تا که جان ها بیند
آتش و خاک و آب قصه گزاردر و دیوار نرکته گویانند

بی زبانند و قاضی بازارچون ترازو و چون گز و چو محک
خامش از گفت و جملگی گفتارعاشقا رو تو همچو چرخ بگرد

1159
لطف درمان وز تو درمانترعشق جانست عشق تو جانتر

گشته ز ایمان جمله ایمانترکافری های زلف کافر تو
وز پی عشق توست آسانترجان سپردن به عشق آسانست
لیک این بنده زاده مهمانترهمه مهمان خوان لطف تواند
لیک من بی طریق و سامانتربی تو هستند جمله بی سامان
لیک وصل جما،ل تو کانترعشق تو کان دولت ابدست
لیک هندی عشق برانترتیغ هندی هجر برانست

د،ل ما صدپرست و پرانترهر دلی چارپره در پی توست
عوض نیم جانم ارزانتردیدن تو به صد چو جان ارزان
چرخ افلک عشق گردانترگر چه این چرخ نیک گردانست

وان فلک در غم تو ترسانترهمه ز افلک عشق در ترسند
تا شوم در تو من عجب دانترشمس تبریز همتی می دار

1160
ای به هفت آسمان چو مه مشهورروی بنما به ما مرکن مستور

آمدیم از سفر ز راهی دورما یرکی جمع عاشقان ز هوس
صد هزاران بهشت و حور و قصورای که در عین جان خود داری

جانب جمع عاشقی رنجورسر فروکن ز بام و خوش بنگر
کان نه از خم بود نه از انگورساقی صوفیان شرابی ده

مردگان را برون کشد از گورز آن شرابی که بوی جوشش او

1161
یک دو ابریشمک فروتر گیرمطربا عیش و نوش از سر گیر

جنگ بگذار جام و ساغر گیرننگ بگذار و با حریف بساز
جعد بگشا و مشک و عنبر گیرلطف گل بین و جرم خار مبین
این یک استاره را تو لغر گیرفربه از توست آسمان و زمین

فربهش کن چو خواهی و برگیرداروی فربهی خلق تویی
شرکری را ز مصر کمتر گیرخرمش کن به یک شرکرخنده
هر چه می بایدت میسر گیربخت و اقبا،ل خاک پای تواند

دشمنت را هزار لشرکر گیرچونک سعد و ظفر غلم تواند
آتش عشق را تو کوثر گیرای د،ل ار آب کوثرت باید

بنده اش را قباد و قیصر گیرگر غلمی قیصرت باید
گر فلطون بود تواش خر گیرهر که را نبض عشق می نجهد
آن سرش را ز دم ماخر گیرهر سری کو ز عشق پر نبود
مرکن اسپید و جام احمر گیرهین مگو راز شمس تبریزی
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1162
یک دو ابریشمک فروتر گیرمطربا عشقبازی از سر گیر
خانه بر بام چرخ اخضر گیرچونک در چرخ آردت باده
ترک سودای ملک سنجر گیرملک مستی و بیخودی داری

بار گیر از کمیت احمر گیرمست شو مست کن حریفان را
برو اندیشه و ره در گیرمستی آمد ز راه بام دماغ
کشتیی ساز وین ره تر گیراز ره خشک راه بسیارست

ز آنچ خوردم بخور تو هم پر گیرپر برآوردم و بپریدم
مرکبم را تو لنگ و لغر گیرفارغم همچو مرغ از مرکب
مستی عشق را مقرر گیرگر نروید ز خاک هیچ انگور

جام می عشق را میسر گیرشیشه گر گر دگر نسازد جام
گویدت دلبر مصور گیرپاره روح را کند نقشی

توبه مست را مزور گیرتوبه کردم دگر نخواهم گفت
ترک سالوس آن فسونگر گیرعاشق و مست و آنگهی توبه

1163
از دو سه ماده ابله طرارعار بادا جهانیان را عار

لیس فی الدار سیدی دیارشرکلک زاهدان ولی ز درون
زین چنین خربطان دو سه خرواربه دو پو،ل سیاه بتوان یافت

1164
چشم ها کور و دیدنی بسیارخلق را زیر گنبد دوار

نور چشمست یا اولوالبصارجور او کش از آنک شورش د،ل
داروی خاص خسرویست به باربر دو دیده نهم غمت کاین درد

ما نخواهیم قطره سنگ ببارباغ جان خوش ز سنگ بارانست
گوهر عشق را تو خوار مدارشمس تبریز گوهر عشقست

1165
وز تو خرابات چنین بی قرارمیر خرابات تویی ای نگار
جمله اسرار ز توست آشرکارجمله خرابات خراب تواند
هین که بشد عمر چنین هوشیارجان خراباتی و عمر عزیز

چشم جهان حرف مرا گوش دارجان و جهان جان مرا دست گیر
وعده تو گوش مرا گوشوارخاک کفت چشم مرا توتیاست

صورت نو در د،ل مستان نگارخمر کهن بر سر عشاق ریز
ساغر مردانه ما را بیارساغر بازیچه فانی ببر
وای بر آن زاهد پرهیزکارآتش می بر سر پرهیز ریز
مرد خورد باده حق مردوارحق چو شراب ازلی دردهد
از می و از ساغر پروردگارپرورش جان به سقاهم بود

1166
پرده آن یار قدیمی بیارچند از این راه نو روزگار
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مفرش نمرود به آتش سپارآتش فرعون برکش ز آب بحر
انجم و مه را مشناس اختیارچرخ فلک را به خدایی مگیر

چون خر لنگست در آن مستدارشمس و شموسی که سرآخر شدست
نیست در آخر چو خسان بی مدارباد چو راکع شد و خود را شناخت
کو کشدش جانب هر دشت و غارچشم در آن باد نهادست خس

کوش بغلطاند در سیل بارخیره در آن آب بماندست سنگ
ما همه چنگیم و د،ل ما چو تارگر بد و نیرکیم تو از ما مگیر

گاه ز تر بگذر و رو خشک آرگاه یرکی نغمه تر می نواز
بس بود اینش که نهی برکنارگر ننوازی د،ل این چنگ را
باده خوش و خاصه به فصل بهارنور علی نور چو بنوازیش

اشتر مستیم در این زیر باردر کف عشقست مهار همه
تا برمد خلق از او چون شرکارگاه چو شیری متمثل شود

خلق رود تشنه بدو جان سپارگاه چو آبی متشرکل شود

1167
وقت کنارست بیا گو کنارمست توام نه از می و نه از کوکنار

چون شجر و باد به وقت بهاربرجه مستانه کناری بگیر
رقص درآمد چو من بی قرارشاخ تر از باد کناری چو یافت

تا برسیدند هزاران نگاراین خبر افتاد به خوبان غیب
سنبله پا به گل از مرغزارلله رخ افروخته از که رسید
سبزه پیادست و گل تر سوارسوسن با تیغ و سمن با سپر

نعنع و حلبو به لب جویبارفندق و خشخاش به دست آمده
تا مددی یابد از یار یارجدو،ل هر گونه حویجی جدا

پرشرکر و فستق از بهر کارکرده دکان ها همه حلواییان
بر سر هر پشته فشانده ثمارمیوه فروشان همه با طبل ها

جمله ز بو گو که پریست یارلیک ز گل گوی که همرنگ اوست
جانب باغ آمده قادم یزاربلبل و قمری و دو صد نوع مرغ

خطبه مرغان چمن گوش دارمی زندم نرگس چشمک خموش

1168
هین که بشد عمر چنین هوشیارجان خراباتی و عمر بهار

چشم جهان حرف مرا گوش دارجان و جهان جان مرا دست گیر
بسته سر و خسته و بیماروارصورت د،ل آمد و پیشم نشست

کای به غم دوست مرا دست یاردست مرا بر سر خود می نهاد
از می عشقست سرم پرخماردرد سرم نیست ز صفرا و تب
ای شرکرت کرده دلم را شرکاراین همه شیوه ست مرادش توی

حا،ل دلم بشنو از آواز تارجان من از ناله چو طنبور شد

1169
تا برکند جانب بال نظرهست کسی صافی و زیبانظر
تا برکند جانب دریا نظرهست کسی پاک از این آب و گل

تا بزند بر پر عنقا نظرپا بنهد بر کمر کوه قاف
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تا بشود بی سر و بی پا نظرتا که نظر مست شود ز آفتاب
تا فتدش جمله بدان جا نظرهست کسی را مدد از نور عشق

هم ز نظر یابد بینا نظرآب هم از آب مصفا شود
راه نیابد مگر ال نظرجمله نظر شو که به درگاه حق

1170
مرهم صبرم ده و رنجم ببررحم کن ار زخم شوم سر به سر
زهر مرا غوطه ده اندر شرکرور همه در زهر دهی غوطه ام

هست صدف عصمت جان گهربحر اگر تلخ بود همچو زهر
مژده تو دادیش ز رزق و مطرابر ترش رو که غم انگیز شد

رحمت حق بین تو ز قهر پدرمادر اگر چه که همه رحمتست
ور نه چه داند ره سرمه بصرسرمه نو باید در چشم د،ل

خانه درویش به عهد عمربود به بصره به یرکی کو خراب
جمله آن خانه یک از یک بترمفلس و مسرکین بد و صاحب عیا،ل

خلق ز بس کدیه شان بر حذرهر یک مشهور بخواهندگی
روز طواف همشان در به دربود لحاف شبشان ماهتاب

درد د،ل افزاید با درد سرگر برکنم قصه ز ادبیرشان
شد سوی آن خانه ز گرد سفرشاه کریمی برسید از شرکار

آمد از آن خانه یتیمی به دردر بزد از تشنگی و آب خواست
آب یتیمان بود از چشم ترگفت که هست آب ولی کوزه نیست

همچو ستاره همه گرد قمرشاه در این بود که لشرکر رسید
در حق این قوم ببخشید زرگفت برای د،ل من هر یرکی

روشن و آراسته زیر و زبرگنج شد آن خانه ز اقبا،ل شاه
شهر به نظاره پی یک دگرولوله و آوازه به شهر اوفتاد
کشت به یک روز نیاید به برگفت یرکی کاخر ای مفلسان
کن فیرکون کس نشود بخت ورحا،ل شما دی همگان دیده اند

کی شود او همچو فلک مشتهرور بشود بخت ور آخر چنین
کرد در این خانه به رحمت نظرگفت کریمی سوی بر ما گذشت

دیده فزون دار و سخن مختصرقصه درازست و اشارت بس است

1171
پیشرکشی کن دو سه جامی دگردر بگشا کآمد خامی دگر

همره ما شو دو سه گامی دگرهین که رسیدیم به نزدیک ده
هر قدمی غصه و دامی دگرهین هله چونی تو ز راه دراز
ای که تو را سیصد نامی دگرغصه کجا دارد کان عسل
آمدت آن حرکم ز بامی دگربسته بدی تو در و بام سرا
بر تو قضا راست سنامی دگرگر به سنام سر گردون روی

می طلبد د،ل ز تو کامی دگرای ز تو صد کام دلم یافته
ای سر زلفین تو شامی دگرای رخ و رخسار تو رومی دگر

تا ببری دولت را می دگرسوی چنان روم و چنان شام رو
گیر مرا نیز تو عامی دگرلطف تو عام آمد چون آفتاب
گوید بپذیر غلمی دگرهر سحری سر نهدت آفتاب
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دم به دم از عرش سلمی دگربر تو و برگرد تو هر کس که هست
در غم و شادیست پیامی دگربی سخنی ره رو راه تو را

ناقه حق راست زمانی دگراین غم و شادی چو زمام دلند
بشنوم از روح کلمی دگرشاد زمانی که ببندم دهن

بنگرم آن سوی نظامی دگررخت از این سوی بدان سو کشم
بینم من بیت حرامی دگرعیش جهان گردد بر من حرام

یابد این باده قوامی دگرطرفه که چون خنب تنم بشرکند
بعد شدن هست تمامی دگرتوبه مرکن زین که شدم ناتمام
یک دو سه میم و دو سه لمی دگربس کنم ای دوست تو خود گفته گیر

1172
 من فضل رب عنده کلجاء الربیع و البطر زا،ل الشتاء و الخطر

الخطایا تغتفر
 برریز جامی بر سرش ایآمد ترش رویی دگر یا زمهریرست او مگر

ساقی همچون شرکر
 و ارضوا بما یقضی لرکم ان الرضااوحی الیرکم ربرکم انا غفرنا ذنبرکم

خیر السیر
 زیرا میان گلرخانیا می دهش از بلبله یا خود به راهش کن هله

خوش نیست عفریت ای پسر
فاحک لدینا سره ل تشتغل فیما اشتهرو قایل یقو،ل لی انا علمنا بره

 خر را بروید در زمان از بادهدرده می بیغامبری تا خر نماند در خری
عیسی دو پر

 من لیس سر عنده لم ینتفع مماالسر فیک یا فتی ل تلتمس فیما اتی
ظهر

 دانی که مستان را بود دردر مجلس مستان د،ل هشیار اگر آید مهل
حا،ل مستی خیر و شر

 لم ترتفع استارهم من بعد ماانظر الی اهل الردی کم عاینوا نور الهدی
انشق القمر

 جز عاشقی آتش دلی کآید ازای پاسبان بر در نشین در مجلس ما ره مده
او بوی جگر

 منک الهدی منک الردی مایا ربنا رب المنن ان انت لم ترحم فمن
غیر ذا ال غرر

 نشناسد از مستی خودجز عاشقی عاشق کنی مستی لطیفی روشنی
او سرکله را از کمر

 عندی صفات صافیه فییا شوق این العافیه کی اضطفر بالقافیه
جنبها نطقی کدر

 ور بیل خواهی عاریتگر دست خواهی پا نهد ور پای خواهی سر نهد
بر جای بیل آرد تبر

 و العشق قرن غالبان کان نطقی مدرسی قد ظل عشقی مخرسی
فینا و سلطان الظفر

 اسپر سلمتای خواجه من آغشته ام بی شرم و بی د،ل گشته ام
نیستم در پیش تیغم چون سپر
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 شمس الضحی ل تختفی ال بسحارسر کتیم لفظه سیف حسیم لحظه
سحر

 کآتش به خوابخواهم یرکی گوینده ای مستی خرابی زنده ای
اندرزند وین پرده گوید تا سحر

 فارفق بنا اودارنا انا حبسنا فییا ساحراء ابصارنا بالغت فی اسحارنا
السفر

 چون شیرگیر او نشد او رااندر تن من گر رگی هشیار یابی بردرش
در این ره سگ شمر

 کیف اهتدیتم فاخبروا ل ترکتموا عنایا قوم موسی اننا فی التیه تهنا مثلرکم
الخبر

 آن ها جدا وینآن ها خراب و مست و خوش وین ها غلم پنج و شش
ها جدا آن ها دگر وین ها دگر

 اصلحت ربی بالنا طاب السفران عوقوا ترحالنا فالمن و السلوی لنا
طاب الحضر
 چون رافضی جنگ افرکند هرگفتن همه جنگ آورد در بوی و در رنگ آورد

دم علی را با عمر
 الحیل فی ریح الهویاسرکت و ل ترکثر اخی ان طلت ترکثر ترتخی
فاحفظه کل ل وزر

 آن مه که چون بر ماه زد ازخامش کن و کوتاه کن نظاره آن ماه کن
نورش انشق القمر

 فاکشف به لطف ضرنا قا،ل النبی لان الهوی قد غرنا من بعد ما قد سرنا
ضرر

 ما را چو خود بیای میر مه روپوش کن ای جان عاشق جوش کن
هوش کن بی هوش خوش در ما نگر

 نرفع لرکم ارکانرکم انتم مصابیحقالوا ندبر شانرکم نفتح لرکم آذانرکم
البشر

 شدوا یدی شدوا فمیز اندازه بیرون خورده ام کاندازه را گم کرده ام
هذا دواء من سرکر

 انعم به من مستقی اکرم به منهاکم معاریج اللقا فیها تداریج البقا
مستقر

 ما را چو خود بیهین نیش ما را نوش کن افغان ما را گوش کن
هوش کن بی هوش سوی ما نگر

 و الدین و الدنیا لرکم هذاالعیش حقا عیشرکم و الموت حقا موترکم
جزاء من شرکر

1173
اندر صفت مومن المومن کالمزهربشنو خبر صادق از گفته پیغامبر

حتی ملء الدنیا بالعبهر و العنبرجاء الملک الکبر ما احسن ذا المنظر
 بربط ز کجا نالد بی زخمهچون بربط شد مومن در ناله و در زاری
زخم آور

جاء الرکرم الدوم جاء القمر القمرجاء الفرج العظم جاء الفرج الکبر
اندر قدم مطرب می مالد رو و سرخو کرد د،ل بربط نشرکیبد از آن زخمه
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و المجلس منثور باللوز مع السرکرالدوله عیشیه و القهوه عرشیه
 زان پیش که برخوانم که شانیکاینک غزلی دیگر الخمس مع الخمسین
البتر

 و السعد هو الراقی یا خایف لالرب هو الساقی و العیش به باقی
تحذر

و ازینت الدنیا بالخضر و الحمرالروح غد اسرکری من قهوتنا الرکبری
 در مجلس ربانی بیخاموش شو و محرم می خور می جان هر دم
حلق و لب و ساغر

1174
سگ عاشق به از شیران هشیارمرا می گفت دوش آن یار عیار
سگ اصحاب کهف و صاحب غارجهان پر شد مگر گوشت گرفتست
برای شاه جوید کبک و کفتارقرین شاه باشد آن سگی کو
نباشد صید او جز شاه مختارخصوصا آن سگی کو را به همت

بدان لب که نیالید به مردارببوسد خاک پایش شیر گردون
مده خود را به گفت و گو به یک باردمی می خور دمی می گو به نوبت
گهی نوشد گهی کوشد به مزمارنه آن مطرب که در مجلس نشیند
همی جنگند و می لنگند ناچارملولن باز جنبیدن گرفتند
رگ دیوانگیشان را بیفشاربجنبان گوشه زنجیر خود را
چو خندان اندرآید یار بی یارملو،ل جمله عالم تازه گردد

ایا جاری ایا جاری ایا جارالفت السرکر ادرکنی باسرکار
فهذا یوم احسان و ایثارو ل تسق برکاسات صغار
لیبقی منک منهاج و آثارو قاتل فی سبیل الجود بخل

و نحن الماء ل ماء و ل نارفقل انا صببنا الماء صبا
قضیت عندهم فی العشق اوطارو سیمائی شهید لی بانی

کریم فی کروم العصر عصارو طیبوا و اسرکروا قومی فانی
تخفف عنک اثقال و اوزارجنون فی جنون فی جنون

1175
انجیرفروشی ای برادرانجیرفروش را چه بهتر
فالعیش بل نداک ابتریا ساقی عشقنا تذکر

ای ساقی جان کجاست ساغرما را سر صنعت و دکان نیست
الخیر ینا،ل ل یوخرل تترکنا سدی صحایا
ای زنده کن هزار مضطرکم جوی وفا عتاب کم کن

اذ کان کذاک یوم بیدرالحنطه حیث کان حنطه
هر شهر که رفت کیست زرگرچون پیشه مرد زرگری شد

فی ظل سخایک المخیرابرارک یشربون خمرا
بر مرکب پشت ریش لغرخود د،ل دهدت که برنهی بار
و الرض بذاک صار اخضرمن کاسک للثری نصیب
در روضه رحمتت محرربگذار که می چرد ضعیفی
یا طو،ل حیاتنا المقصریا ساقی هات ل تقصر

همچون ماهی میان کوثردر سایه دوست چون بود جان
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من کاس مدامک المطهرطهر خطراتنا و طیب
هم بر تو تنیم چون کبوترما را بمران وگر برانی

من نهر رحیقک المفرجو الفجر لذی لیا،ل عشر
واگو غز،ل مرا مرکررآمد عثمان شهاب دین هین

1176
 نظر القلب فیرکم برکم ینجلیانتم الشمس و القمر منرکم السمع و البصر

النظر
نحن ابناء وقتنا رحم الله من غبرقلتم الصبر اجمل صبر العبد ما انصبر

 خوفونی بفتنه و اشاروا الیقدموا ساده الهوی قلت یا قوم ما الخبر
الحذر

جرد العشق سیفه بادروا امه الفرکرقلت القتل فی الهوی برکات بل ضرر
 نفخوا فی شبابه حمل الریحان من عاش بعد ذا ضیع الوقت و احترکر
بالشرر

شببوا لی بنفخه یسرکر نفخه السحرمزج النار بالهوی لیس یبقی و ل یذر
 چو خبر نیست محرمش بربر آن یار خوش نظر تو مگو هیچ از خبر

او باش بی خبر
 گفتم ای دوست غیر تو اگرمد،ل من شد حجاب د،ل نظرم پرده نظر

هست جان و سر
 گفت من چیز دیگرم بجز اینبزن از عشق گردنم بجوی مر مرا مخر

صورت بشر
 هله ای نای خوش نوا هله ایگفتمش روح خود تویی عجبا چیست آن دگر
باد پرده در
 بدر این کیسه های ما تو بهبرو از گوش سوی د،ل بنگر کیست مستتر

کوری کیسه گر
 عربی گر چه خوشچه غمست ار زرم بشد که میی هست همچو زر
بود عجمی گو تو ای پسر

1177
جامه شویی کنیم صوفی وارآفتابی برآمد از اسرار

جان ما صوفییست معنی دارتن ما خرقه ایست پرتضریب
جان و عشق است تا ابد بر کارخرقه پر ز بند روزی چند

با چنین سر چه می کنی دستاربه سر توست شاه را سوگند
با چنین رخ چه می کنی گلزارچون رخ توست ماه را قبله
گشته بودی ز عاشقی بیزارتو بها کرده بودی ای نادان

توبه سودت نرکرد و استغفارعشق ناگه جما،ل خود بنمود
عشق چون آتشی عظیم شراراین جهان همچو موم رنگارنگ

نقش و رنگش فنا شود ناچارموم و آتش چو گشت همسایه
ور نگویم نمی گذارد یارگر بگویم دگر فنا گردی
منه تجری جمیعه النهارجنه الروح عشق خالقها
منه تخضر اغصن الشجارمنه تصفر خضره الوراق
منه تصفر و جنه الحرارمنه تحمر و جنه المعشوق
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منه یبرکی الرکایب بالسحارمنه تهتز صوره المسرور
ان فی ذاک عبره البصاران فی العشق فسحه الرواح
ما کفی ان اراه بالثارذبت فی العشق کی اعاینه

ان السرار تستر السراران الثار تعجب الثار
ان ذکراک تخرق الستارکثره الحجب ل تحجبنی

1178
 من فضل رب عنده کلجاء الربیع و البطر زا،ل الشتاء و الخطر

الخطایا تغتفر
 فارضوا بما یقضی لرکم ان الرضااوحی الیرکم ربرکم انا غفرنا ذنبرکم

خیر السیر
 فاجرک لدینا سره ل تشتغل فیماکم قایلین فی الخفا انا علمنا بره

اشتهر
 من لیس سر عنده لم ینتفع مماالسر فیک یا فتی ل تلتمس ممن اتی
ظهر

 لم ترتفع استارهم من بعد ماانظر الی اهل الردی کم عاینوا نور الهدی
انشق القمر

 منک الهدی منک الردی مایا ربنا رب المنن ان انت لم ترحم فمن
غیر ذا ال غرر
 عندی صفات صافیه فییا شوق این العافیه کی اضطفر بالقافیه

جنبها نطقی کدر
 و العشق قرن غالبان کان نطقی مدرسی قد ظل عشقی مخرسی

فینا و سلطان الظفر
 شمس الضحی ل تختفی ال بسحارسر کتیم لفظه سیف جسیم لحظه

سحر
 فارفق بنا اودارنا انا حضرنا فییا ساحراء ابصارنا بالغت فی اسحارنا

السفر
 کیف اهتدیتم فاخبرو ال ترکتموا عنایا قوم موسی اننا فی التیه تهنا مثلرکم

الخبر
 اصلحت ربی بالنا طاب السفران عوقوا ترحالنا فالمن و السلوی لنا

طاب الحضر
 فاکشف به لطف ضرنا قا،ل النبی لان الهوی قد غرنا من بعد ما قد سرنا

ضرر
 نرفع لرکم ارکانرکم انتم مصابیحقالوا ندبر شانرکم نفتح لرکم آذانرکم

البشر
 انعم به من مستقی اکرم به منهاکم معاریج اللقا فیها تداریج البقا

مستقر
 و الدین و الدنیا لرکم هذاالعیش حقاء عیشرکم و الموت حقاء موترکم
جزاء من شرکر

 الحیل فی ریح الهویاسرکت فل ترکثر اخی ان طلت ترکثر ترتخی
فاحفظه کل ل وزر
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1179
ضاء بها اذ ظهرت باطن لیل کدرغره وجه سلبت قلب جمیع البشر
 او قمراء محتجباء تحت حجابانی وجدت امراه اوصفه تملرکهم

الفرکر
صورتها کالبشر خلقتها من شررداخله خارجه شارقه بارقه

کادسنا برقتها یذهب نور البصرحین نات تنقصنی حین دنت ترقصنی
غمزتها ساحره ریقتها من سرکرقامتها عالیه قیمتها غالیه

مندیها اخبرنی غیبنی کالخبرهدهدها من سباء اتحفنا من نب
قا،ل اما تعرفها تلک ل حدی الرکبرقلت لروح القدس ما هی قل لی عجبا

1180
 اشترکی من طو،ل لیلی الفرار اینسیدی انی کلیل انت فی زی النهار

الفرار
لیلتی دار قرار دونها دار القرارلیلتی مدت یداها امسرکت ذیل الصباح

ربنا و اغفر لنا ثم اکسنا ذاک الغفارربنا اتمم لنا یوم التلقی نورنا
حبذا یا ربنا من جنه خلف الجدارانما اجسامنا حالت کسور بیننا
ربنا و ارحم فانا فی حیاء و اعتذارربنا فارفع جداراء قام فیما بیننا

1181
وگر فرصت بود بوسی دراندازبه سوی ما نگر چشمی برانداز

از آن گلشن گلی بر چاکر اندازچو کردی نیت نیرکو مگردان
نظر بر کار ما افزونتر اندازاگر خواهی که روزافزون بود کار

رها کن داد و رسمی دیگر اندازوگر تو فتنه انگیزی و خودکام
گناه غنچه بر نیلوفر اندازنگون کن سرو را همچون بنفشه
درختان جمله رقاص و سراندازز باد و بوی توست امروز در باغ

تو میوه سوی شاخ لغر اندازچو شاخ لغری افزون کند رقص
چو خصم آمد به سوسن خنجر اندازچو آمد خار گل را اسپری بخش
سوی مفلس یرکی مشتی زر اندازبر عاشق بری چون سیم بگشا

یرکی نوری عجب بر اختر اندازبرآ ای شاه شمس الدین تبریز

1182
فلک را راست گردیدن میاموزتو چشم شیخ را دیدن میاموز
تو گل را لطف و خندیدن میاموزتو کل را جمع این اجزا مپندار
تو مه را نور بخشیدن میاموزتو بگشا چشم تا مهتاب بینی

تو می را عقل دزدیدن میاموزتو عقل خویش را از می نگهدار
چنین بیهوده پریدن میاموزتو باز عقل را صیادی آموز

یتیمان را تو نالیدن میاموزیتیمان فراقش را بخندان
د،ل او را تو لرزیدن میاموزد،ل مظلوم را ایمن کن از ترس

ستیزا را ستیزیدن میاموزتو ظالم را مده رخصت به تاویل
زبان را پرده بدریدن میاموززبان را پردگی می دار چون د،ل

چو گوشش حرف برچیدن میاموزتو در معنی گشا این چشم سر را
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1183
اوزن یلداسنا بو در قلوزاگر کی در فرینداش یوقسا یاوز

اشیت بندن قراقوزیم قراقوزچپانی برک دت قر تن اکشدر
زبان بی زبانان را بیاموزاگر ططسن اگر رومین وگر ترک

که یابد آن سوی دیگر تف و سوزسر چوب تری آن گاه گرید
که شب قربان شود پیوسته در روزچو اسماعیل قربان شو در این عشق
پنیری شد به حرف از حاجت یوزخمش آن شیر شیران نور معنیست

1184
مرا سودای گلزارست امروزبیا با تو مرا کارست امروز
که روز لطف و ایثارست امروزبیا دلدار من دلداریی کن

که روز وصل دلدارست امروزد،ل من جامه ها را می دراند
که بر گلبرگ و گلنارست امروزبخندان جان ما را از جمالی

که آن جا نقل بسیارست امروزچرا جان ها بر آن لب مست گشتند
که شرکرها به خروارست امروزنوای طوطیان آفاق پر شد

1185
که از چنبر برون جستم من امروزچنان مستم چنان مستم من امروز
چنانستم چنانستم من امروزچنان چیزی که در خاطر نیابد

به صورت گر در این پستم من امروزبه جان با آسمان عشق رفتم
برون رو کز تو وارستم من امروزگرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل

که در مجنون بپیوستم من امروزبشوی ای عقل دست خویش از من
که هر دو دست خود خستم من امروزبه دستم داد آن یوسف ترنجی

که چندین خنب بشرکستم من امروزچنانم کرد آن ابریق پرمی
مقامی کاندر و هستم من امروزنمی دانم کجایم لیک فرخ

ز مستی در بر او بستم من امروزبیامد بر درم اقبا،ل نازان
دمی از پای ننشستم من امروزچو واگشت او پی او می دویدم

دگر خود را بنپرستم من امروزچو نحن اقربم معلوم آمد
 که چون ماهی در این شستم منمبند آن زلف شمس الدین تبریز

امروز

1186
که پیروزه نمی دانم ز پیروزچنان مستم چنان مستم من امروز

در این ره نیست جز مجنون قلوزبه هر ره راهبر هشیار باید
ز من مجنونی نادر بیاموزاگر زنده ست آن مجنون بیا گو

مثا،ل نقش من بر جامه بردوزاگر خواهی که تو دیوانه گردی
اگر مویی ز من باقیست درسوزخلیل آن روز با آتش همی گفت
به پیشت من بمیرم تو برافروزبدو می گفت آن آتش که ای شه
تو از غیر خدا محفوظ و محروزبهشت و دوزخ آمد دو غلمت

ندارد غیر عاشق اندر آن پوزپیاپی می ستان از حق شرابی
که در صحت نه معلومی نه مهموزبده صحت به بیماران عالم

چو پوشیده شود بر روح مرموزچو ناگفته به پیش روح پیداست
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همان بهتر که باشد گنج مرکنوزخمش کن از خصا،ل شمس تبریز

1187
د،ل عیش و تماشا داری امروزدر این سرما سر ما داری امروز
چو آسایش مهیا داری امروزمیفرکن نوبت عشرت به فردا

که خورشیدانه سیما داری امروزبگستر بر سر ما سایه خود
بدان همسایه کان جا داری امروزدر این خمخانه ما را میهمان کن

که در پرده حمیرا داری امروزنقاب از روی سرخ او فروکش
که کفی همچو دریا داری امروزدراشرکن کشتی اندیشه ها را

که صد اسم و مسما داری امروزسری از عین و شین و قاف برزن
که مصر و نیشرکرها داری امروزخمش باش و مدم در نای منطق

1188
خلص شمع نزدیرکست شد روزال ای شمع گریان گرم می سوز
که بر زنگی ظلمت هاست پیروزخلص شمع ها شمعی برآمد

نهان گردد الف چون گشت مهموزنهان شد ظلم و ظلمت ها ز خورشید
چو اندر خواب بشنیدی تو مرموزشنو از شمس تاویلت و تعبیر

نه لب باشد نه آواز و نه پدفوزچنین باشد بیان نور ناطق
هزار اکسیر از خورشید آموزچو مه از ابر تن بیرون رو ای دوست

هل،ل و بدر صبح و شام چون یوزپی خورشید بهر این دوانست
دهان از پرده دریدن فرودوزچو دیدی پرده سوزی های خورشید

پنیری شد به حرف از حاجت یوزخمش آن شیر شیران نور معنیست

1189
سر عیش و تماشا داری امروزدر این سرما سر ما داری امروز
که ما را بی سر و پا داری امروزتویی خورشید و ما پیشت چو ذره
تو ما را چون مسیحا داری امروزبه چارم آسمان پهلوی خورشید
که احسان موفا داری امروزدل از سنگ صد چشمه روان کن

که عزم کوچ بال داری امروزتراشیدی ز رحمت نردبانی
که بر چرخ معل داری امروززهی دعوت زهی مهمانی زفت

در آن ماهی تو دریا داری امروزبه پیش هر کسی ماهی بریان
عجایب های زیبا داری امروزدرون ماهی دریا کی دیدست

1190
می آید یار غار برخیزای خفته به یاد یار برخیز

برخیز تو زینهار برخیززنهارده خلیق آمد
ای مرده به مرگ یار برخیزجان بخش هزار عیسی آمد
از بهر دو سه خمار برخیزای ساقی خوب بنده پرور

نک خسته بی قرار برخیزوی داروی صد هزار خسته
پایم بخلید خار برخیزای لطف تو دستگیر رنجور
درماند یرکی شرکار برخیزای حسن تو دام جان پاکان

این جمله روا مدار برخیزخون شد د،ل و خون به جوش آمد
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در حالت اضطرار برخیزمعذورم دار اگر بگفتم
وی دلبر خوش عذار برخیزای نرگس مست مست خفته

پر کن قدح و بیار برخیززان چیز که بنده داند و تو
ای دوست شرکسته وار برخیززان پیش که د،ل شرکسته گردد

1191
گستاخ و دلیر و جسم پردازماییم فداییان جانباز

باشد تن خاکسار انبازحیفست که جان پاک ما را
ز آخر برویم ما به آغازز آغاز همه به آخر آیند
شه باز برکوفت طبل شهبازهین باز پرید جمله یاران

کاندر د،ل تو رسید آوازشش سوی مپر بپر از آن سو
روزی دو سه ماندست می سازهان ای د،ل خسته نقل ما را

زان سوست بقا و ملک و اعزازگر خواری وگر عزیزی این جا
بی پر باشد همیشه پروازمگشای پر سخن کز آن سو

از پوست کی یافت مغز آن رازپوست سخنست اینچ گفتم

1192
جان بخش زمانه را و مستیزبرخیز و صبوح را برانگیز
با آب شراب را میامیزآمیخته باش با حریفان
ما چون سرخر تو همچو پالیزیاد تو شراب و یاد ما آب

گر مردنت آرزوست مگریزای غم اجلت در این قنینه ست
مرگ جعلست در عبربیزمرگ نفس است در تجلی

ای ساقی همچو سرو برخیزمجلس چمنیست و گل شرکفته
ساقی چو تویی خطاست پرهیزاین جام مشعشع آنگهی شرم

غم را چو عدوی خود درآویزما را چو رخ خوشت برافروز
مردانه درآ و چست و سرتیزهشتیم غز،ل که نوبت توست

1193
د،ل پر دارم ز خواب برخیزمن از سخنان مهرانگیز

یک لحظه ز آتشم مپرهیزای آنک رخ تو همچو آتش
ای شیر به خون من درآمیزشیرم ز تو جوش کرد و خون شد

مستیز به جان تو که مستیزبا یارک خود بساز پنهان
مانند قضا تو تندی و تیزتسلیم قضا شدم ازیرا

بر گرد قبام چون فراویزبنگر که چه خون د،ل گرفتست
وان فتنه خفته را مینگیزدر خشم مرکن تو چشم خود را

آن نرگس پرخمار خون ریزخود خفته نماید و نخفتست

1194
 گر چه صد ره مات گشتیگر نه ای دیوانه رو مر خویش را دیوانه ساز
مهره دیگر بباز
 بازگرد ای مرغ گر چه خستهگر چه چون تاری ز زخمش زخمه دیگر بزن
ای از چنگ باز
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 ور ز شهری نیز یاوه باچند خانه گم کنی و یاوه گردی گرد شهر
قلوزی بساز

 گر نه چوبینست اسبتاسب چوبین برتراشیدی که این اسب منست
خواجه یک منز،ل بتاز

 شرم بادت ای برادر زیندعوت حق نشنوی آنگه دعاها می کنی
دعای بی نماز

 کی دهد بو همچو عنبرسر به سر راضی نه ای که سر بری از تیغ حق
چونک سیری و پیاز

 بعد از آن بر عرش نه توگر نیازت را پذیرد شمس تبریزی ز لطف
چاربالش بهر ناز

1195
 عشق دارد در تصور صورتیسوی خانه خویش آمد عشق آن عاشق نواز
صورت گداز
 از در د،ل اندرآ تا پیشگاهخانه خویش آمدی خوش اندرآ شاد آمدی

جان بتاز
 هین که با خورشید دارد ذرهذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست
ها کار دراز

 هر که را خورشید شد قبلهپیش روزن ذره ها بین خوش معلق می زنند
چنین باشد نماز

 کس نداند بر چه قولی بر چهدر سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان
ضربی بر چه ساز

 پای کوبان آشرکار و مطرباناندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر
پنهان چو راز

 جزوهای ما در او رقصان به صدبرتر از جمله سماع ما بود در اندرون
گون عز و ناز
 چون تو محمودی نیامد همچوشمس تبریزی تویی سلطان سلطانان جان
من دیگر ایاز

1196
 خوردنی و خواب نیعاشقان را شد مسلم شب نشستن تا به روز
اندر هوای دلفروز

 جمله شب می گداز و جملهگر تو یارا عاشقی ماننده این شمع باش
شب خوش می بسوز
 در میان آن خزانغیر عاشق دان که چون سرما بود اندر خزان
باشد د،ل عاشق تموز
 عاشقانه نعره ای زنگر تو عشقی داری ای جان از پی اعلم را
عاشقانه فوز فوز

 در ببند اندر خلء و شهوت خود راور تو بند شهوتی دعوی عشاقی مرکن
بسوز

 عیسی و خر در یرکیعاشق و شهوت کجا جمع آید ای تو ساده د،ل
آخر کجا دارند پوز
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 چشم را از غیر شمس الدینگر همی خواهی که بویی بشنوی زین رمزها
تبریزی بدوز
 بر تک دریای غفلت مردهور نبینی کز دو عالم برتر آمد شمس دین
ریگی تو هنوز

 تا سرافرازی شوی اندر یجوز ورو به کتاب تعلم گرد علم فقه گرد
لیجوز

 عشق او زین پسجان من از عشق شمس الدین ز طفلی دور شد
نماند با مویز و جوز و کوز
 زان کمانم هستعقل من از دست رفت و شعر من ناقص بماند
عریان از لباس نقش و توز

 که تک آن شیر را اندرنیابدای جل،ل الدین بخسپ و ترک کن امل بگو
هیچ یوز

1197
 به شب فراق سوزان تو چواگر آتش است یارت تو برو در او همی سوز
شمع باش تا روز
 چو لباس تو درانند تو لباستو مخالفت همی کش تو موافقت همی کن
وصل می دوز

 ز رباب و دف و سرنا و زبه موافقت بیابد تن و جان سماع جانی
مطربان درآموز
 همه گم کننده ره را چوبه میان بیست مطرب چو یرکی زند مخالف
ستیزه شد قلوز
 تو یرکی نه ای هزاری توتو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

چراغ خود برافروز
 که به است یک قد خوش زکه یرکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر

هزار قامت کوز

1198
مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت بازسیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز

 درسوخت دانه را و طپیدن گرفتمرغی که تا کنون ز پی دانه مست بود
باز

 آن چشم روی صبح به دیدنچشمی که غرقه بود به خون در شب فراق
گرفت باز

 بر غار عنرکبوت تنیدن گرفتصدیق و مصطفی به حریفی درون غار
باز

 امروز قند وصل گزیدندندان عیش کند شد از هجر ترش روی
گرفت باز

تا جایگاه ناف دریدن گرفت بازپیراهن سیاه که پوشید روز فصل
 هر یک ترنج و دست بریدن گرفتمستورگان مصر ز دیدار یوسفی

باز
با تنگ های لعل خریدن گرفت بازافغان ز یوسفی که زلیخاش در مزاد
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 در خون عاشقان بچریدن گرفتآهوی چشم خونی آن شیر یوسفان
باز

 چادرکشان ز عشق دویدن گرفتخاتون روح خانه نشین از سرای تن
باز

سه پایه دماغ پزیدن گرفت بازدیگ خیا،ل عشق دلرام خام پز
از اصبعین خویش مزیدن گرفت بازنظاره خلیل کن آخر که شهد و شیر

 افسون و مرکر دوستآن د،ل که توبه کرد ز عشقش ستیز شد
شنیدن گرفت باز

 یک یک ستاره را شمریدنبر بام فرکر خفته ستان د،ل به عشق ما
گرفت باز

 بر زلف چون رسن بخزیدن گرفتسودای عشق لولی دزد سیاه کار
باز

 بر کف قراضه ها بگزیدن گرفتصراف ناز ناقد نقد ضمیر عشق
باز

 گوش مرا به خویش کشیدن گرفتتبریز را کرامت شمس حقست و او
باز

1199
الفوز فی لقایک طوبی لمن یفوزیا مرکثر الدل،ل علی الخلق بالنشوز

 گویی همه زبان شو و سر تا قدممن آتشین زبانم از عشق تو چو شمع
بسوز
 چون خلوت شب آمد چون شمعغوغای روز بینی چون شمع مرده باش
برفروز

 چشمم مدوز هر دم ای شیرگفتم بسوز و سازش چشمم به سوی توست
همچو یوز

این پرده را دریدی آن پرده را مدوزما را چو درکشیدی رو درمرکش ز ما
 کو پیش از این فراق در آن آب کردای آب زندگانی بخشا بر آن کسی

پوز
او،ل یجوز آمد و امروز لیجوزاو،ل چنان نواز و در آخر چنین گداز

 تا سرو و گل بخندد در موسمای جان و بخت خندان در روی ما بخند
عجوز
 بنماید آن عجوز ز هر گوشه صددر موسم عجوز چو در باغ جان روی

تموز
 گوید که راه باغ نیاموختیگوید به باغ جان رو گویم که ره کجاست

هنوز
 ای عمر باد داده تو در نرکته وآن سو که نرکته ها و رموز چو جان رسد
رموز
با آن کمان دولت کو درمپیچ توزتو غمز ما طلب کن خود رمزگو مباش

 همچون بنفشه تر خوشگر نفس پیر شد د،ل و جان تازه است و تر
روی پشت گوز

لم تغنه المناصب و الما،ل و الرکنوزان لم یرکن لقلبک فی ذاته غنی
کم حبه مرکتمه ترصد البروزان کنت ذا غنی و غناک مرکتم
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مثلن فی الظلم فهل تدر ما تحوزیا طالب الجواهر و الدر و الحصی
 در شب مزن تو قلب که پیدامی چین تو سنگ ریزه و در زین نشیب بحر
شود به روز

ردا لما یضرک مدا لما یعوزاستمحن النقود به میزان صادق

1200
تا که ببینند خلق دبدبه رستخیزساقی روحانیان روح شدم خیز خیز

 در تن من خون نماند خوندوش مرا شاه خواند بر سر من حرکم راند
د،ل رز بریز
 باطن من صید شاه ظاهربا د،ل و جان یاغیم بی د،ل و جان می زیم
من در گریز

 چونک بغرید شیر رو چو فرسای غم و اندیشه رو باده و بای غمست
خون بمیز
 سر بنهادن ز من وز تو زدنکشته شوم هر دمی پیش تو جرجیس وار

تیغ تیز
 با جگر مرده ریگ ساقیتشنه ترم من ز ریگ ترک سبو گیر و دیگ
جان در ستیز

 چونک روم در لحد زانتا می د،ل خورده ام ترک جگر کرده ام
قدحم کن جهیز

 ساغر خردم سبوست من چه کنمترک قدح کن بیار ساغر زفت ای نگار
کفجلیز

 تا که ز تف تموز سوزد پردهشمس حق و دین بتاب بر من و تبریزیان
حجیز

1201
 هل بیا شب لولی و کار هربرای عاشق و دزدست شب فراخ و دراز
دو بساز

نیم خسیس که دزدم قماشه بزازمن از خزینه سلطان عقیق و در دزدم
 که ره برند به حیلت به بام خانهدرون پرده شب ها لطیف دزدانند

راز
بجز خزینه شاه و عقیق آن شه نازطمع ندارم از شب روی و عیاری

 زهی چراغ که خورشیدرخی که از کر و فرش نماند شب به جهان
سوزی و مه ساز

 که قدر از چو تو بدری بیافتروا شود همه حاجات خلق در شب قدر
آن اعزاز

که تا خیا،ل درآید کسی تو را انبازهمه تویی و ورای همه دگر چه بود
که من حرکایت نادر همه کنم آغازهل گذر کن از این پهن گوش ها بگشا

 بپر چو باز سفیدی به سوی طبلکمسیح را چو ندیدی فسون او بشنو
باز

 اگر نه تو زر سرخی چراستچو نقده زر سرخی تو مهر شه بپذیر
چندین گاز
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 که هر کجا که بود گنج سر کندتو آن زمان که شدی گنج این ندانستی
غماز
 به تف تف و به مصل و ذکربیار گنج و مرکن حیله که نخواهی رست

و زهد و نماز
که من جنید زمانم ابایزید نیازبدزدی و بنشینی به گوشه مسجد

مرکن بهانه ضعف و فرومرکش آوازقماش بازده آن گاه زهد خود می کن
در این مقام ز تزویر و حیله طنازخموش کن ز بهانه که حبه ای نخرند

که تا کما،ل تو یابد ز آستینش طرازبگیر دامن اقبا،ل شمس تبریزی

1202
 که گر تو روی بپوشی کنیم ما روبه آفتاب شهم گفت هین مرکن این ناز
باز

 صد آفتاب شود آن زمان سیاه ودمی که شعشعه این جما،ل درتابد
مجاز

 کسی که دید مرا کی کند توکسی شود به تو غره که روی دوست ندید
را اعزاز

که ابر را و تو را من درآورم به نیازز گازران مگریز و به زیر ابر مرو
 نگون شوی چو رخم دلبریاگر چه جان و جهانی خوش به توست جهان

کند آغاز
 چه ناز می رسدت با من ای کمینمرا هزار جهانست پر ز نور و نعیم

خباز
حیات من بدهدشان حیات و عمر درازعباد را برهانم ز نان و از نانبا

بیار باده و نقل و نبات و نی بنوازز آفتاب گذشتیم خیز ای ناهید
 به چنگ ما ده سغراق و چنگ را دهزمانه با تو نسازد تو سازوارش کن

ساز
 دمی بدین دو سه مخمور بی نوانبات و جامد و حیوان همه ز تو مستند
پرداز

 گهیم همچو شرکرحیات با تو خوشست و ممات با تو خوشست
بفسران گهی بگداز

 به زیر سایه او می رومچو ماه همره من شد سفر مرا حضرست
نشیب و فراز

 خموش باش که محمود گشت کارز آسمان شنوم من که عاقبت محمود
ایاز

1203
برو برو گل سرخی ولیک خارآمیزبرو برو که نفورم ز عشق عارآمیز

جدا فتاد ز جنت که بود مارآمیزمقام داشت به جنت صفی حق آدم
 ولیک تیره شود چون شودمیان چرخ و زمین بس هوای پرنورست
غبارآمیز

 که احتراق دهد آب گرمچو دوست با عدو تو نشست از او بگریز
نارآمیز
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 که ذوق خمر تو را دیده امبرون کشم ز خمیر تو خویش را چون موی
خمارآمیز

که اژدهاست غمت با دم شرارآمیزولیک موی کشان آردم بر تو غمت
بدان کمان و بدان غمزه شرکارآمیزهزار بار گریزم چو تیر و بازآیم

خیا،ل یار به اکراه اختیارآمیزبه گردنامه سحرم به خانه بازآرد
 که واقفست از این عشقغم تو بر سفرم زیر زیر می خندد

زینهارآمیز
 که عشق را نبود صبربه پیش سلطنت توبه ام چو مسخره ایست

اعتبارآمیز
 حدیث توبه مجنون بودسخن مگوی چو گویی ز صبر و توبه مگوی

فشارآمیز

1204
 ای د،ل تو آیت حقعشق گزین عشق و در او کوکبه می ران و مترس

مصحف کژ خوان و مترس
 ری بهل و واو بهل شوجانوری لجرم از فرقت جان می لرزی

همگی جان و مترس
 عین گمان را تو به سر عین یقینچون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین

دان و مترس
 رقص کنان شعله زنان برجهدر د،ل کان نقد زری غایبی از دیدن خود

از این کار و مترس
 بر مثل سایه برو باز بهد،ل ز تو برهان طلبد سایه برهان نه تویی
برهان و مترس

 سایه مخوانش تو دگر عبرتسایه که فانی کندش طلعت خورشید بقا
ماکان و مترس

1205
 گر چه ملو،ل گشته ایسیر نگشت جان من بس مرکن و مگو که بس

کم نزنی ز هیچ کس
 ناصح ایزدی ورا کردچونک رسو،ل از قنق گشت ملو،ل و شد ترش

عتاب در عبس
 همنفسی خوش است خوش هینگر نرکنی موافقت درد دلی بگیردت

مگریز یک نفس
 ما بپزیم هم به هم ما نهذوق گرفت هر چه او پخت میان جنس خود
کمیم از عدس

 مرگ بود فراقشانمن نبرم ز سرخوشان خاصه از این شرکرکشان
مرگ که را بود هوس

 بشرکنم آن سبوی را بردوش حریف مست من داد سبو به دست من
سر نفس مرتبس

 زانک خدوک می شود خواننفس ضعیف معده را من نرکنم حریف خود
مرا از این مگس
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 زانک کمند سرکر می میمن پس و پیش ننگرم پرده شرم بردرم
کشدم ز پیش و پس

 شاد شبی که باشد او بر سرخوش سحری که روی او باشد آفتاب ما
کوی د،ل عسس

 دست نهاد بر رگم گفتآمد عشق چاشتی شرکل طبیب پیش من
ضعیف شد مجس

 د،ل همگی کباب شد سوی شرابگفت کباب خور پی قوت د،ل بگفتمش
ران فرس

 باده منت دهم گزینگفت شراب اگر خوری از کف هر خسی مخور
صاف شده ز خاک و خس

 نیست روا تیممی بر لب نیلگفتم اگر بیابمت من چه کنم شراب را
و بر ارس

 آب حیات می کشد بازگشاخامش باش ای سقا کاین فرس الحیات تو
از او جرس

 زین سببست مختفی آبآب حیات از شرف خود نرسد به هر خلف
حیات در غلس

1206
 زانک حوالی عسلسوی لبش هر آنک شد زخم خورد ز پیش و پس

نیش زنان بود مگس
 جعد ویست همچو شبروی ویست گلستان مار بود در او نهان

مجمع دزد و هر عسس
ماه دوهفته ای شها غم نخوریم از غلسکان زمردی مها دیده مار برکنی

 جان و جهان غلم تو جان وبی تو جهان چه فن زند بی تو چگونه تن زند
جهان تویی و بس
 هست اثر حمایتت گر زرهنصرت رستمان تویی فتح و ظفررسان تویی
ست وگر فرس

 صد مه و آفتاب را نورشمس تو معنوی بود آن نه که منطوی بود
توست مقتبس

 عقل بر طبیبیت عرضه همی کندچرخ میان آب تو بر دوران همی زند
مجس

 سجده کنان و دم زنان بهرذره به ذره طمع ها صف زده پیش خوان تو
امید هر نفس

 آنچ بهار می دهد از دمدست چنین چنین کند لطف که من چنان دهم
خود به خار و خس

 خاک که آب می خورد ماشخاک که نور می خورد نقره و زر نبات او
شدست یا عدس
 باز کند دهان خود درکشدشرنگ جهان چو سحرها عشق عصای موسوی

به یک نفس
 چند گریز می کنی بازنگر کهچند بترسی ای د،ل از نقش خود و خیا،ل خود

نیست کس
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 چونک بیافت مشتریبس کن و بس که کمتر از اسب سقای نیستی
باز کند از او جرس

1207
 خیز شب را زنده دارنیم شب از عشق تا دانی چه می گوید خروس

و روز روشن نسترکوس
 روزگار نازنین را می دهد برپرها بر هم زند یعنی دریغا خواجه ام
آنموس

 نام او را طیردر خروش است آن خروس و تو همی در خواب خوش
خوانی نام خود را اثربوس

 او به صورت مرغ باشد درآن خروسی که تو را دعوت کند سوی خدا
حقیقات انگلوس

 خاک پای او به آید از سرمن غلم آن خروسم کو چنین پندی دهد
واسیلیوس

 تا نباشی روز حشر از جملهگرد کفش خاک پای مصطفی را سرمه ساز
کالویروس

 گر عرب باشی وگر ترکرو شریعت را گزین و امر حق را پاس دار
وگر سراکنوس

1208
آنچ رفت از عشق او بر ما مپرسحا،ل ما بی آن مه زیبا مپرس

ز اهتزاز آن قد و بال مپرسزیر و بال از رخش پرنور بین
وز صفا و موج آن دریا مپرسگوهر اشرکم نگر از رشک عشق

هیچم از صفرا و از سودا مپرسدر میان خون ما پا درمنه
وز نگار شنگ سرغوغا مپرسخون د،ل می بین و با کس دم مزن
تو ز کوه قاف و از عنقا مپرسصد هزاران مرغ د،ل پرکنده بین
درنگر امروز و از فردا مپرسصد قیامت در بلی عشق اوست

سر او از طبع کارافزا مپرسای خیا،ل اندیش دوری سخت دور
چشم جیحون بین و از دریا مپرسچند پرسی شمس تبریزی کی بود

1209
وز شهان در ساعت اکرام ترسای د،ل بی بهره از بهرام ترس

دانه دیدی آن زمان از دام ترسدانه شیرین بود اکرام شاه
شاد ایامی تو از ایام ترسگر چه باران نعمتست از برق ترس

تو ز گستاخی ناهنگام ترسلطف شاهان گر چه گستاخت کند
آن زمان از زخم خون آشام ترسچون بخندد شیر تو ایمن مباش

چشم بادامست از بادام ترسای مگس د،ل با لب شرکر مپیچ

1210
جز صلح الدین صلح الدین و بسنیست در آخرزمان فریادرس
دم فروکش تا نداند هیچ کسگر ز سر سر او دانسته ای

جان ها بر آب او خاشاک و خسسینه عاشق یرکی آبیست خوش
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کاندر آیینه زیان باشد نفسچون ببینی روی او را دم مزن
نور گیرد عالمی از پیش و پساز د،ل عاشق برآید آفتاب

1211
 مردار بوی دارد دایم دهانای روترش به پیشم بد گفته ای مرا پس
کرکس
 پیدا بود خبیثی در روی و رنگآن گفته پلیدت در روی شدت پدیدت
ناکس

 هین کز دهان هر سگما راست یار و دلبر تو مرگ و جسک می خور
دریا نشد منجس

 بدنام کی شد آخر آن مسجدبیت القدس اگر شد ز افرنگ پر از خوکان
مقدس

 بیگانه پشت باشد هر چنداین روی آینه ست این یوسف در او بتابد
شد مقرنس

 خورشید را چه نقصان گر سایه شدخفاش اگر سگالد خورشید غم ندارد
منرکس

 این ز اعتماد خندان وز خوف آنضحاک بود عیسی عباس بود یحیی
معبس

 زین هر دو چیست بهتر درگفتند از این دو یا رب پیش تو کیست بهتر
منهج موسس

 که حسن ظن مجرمحق گفت افضل آنست کش ظن به من نرکوتر
نگذاردش مدنس

 از رشک زعفرانی یا ازتو خود عبوس گینی نه از خوف و طمع دینی
شماتت اطلس

 ای وای آن که در وی باشد حسداین دو به کار ناید جز ناروا نشاید
مغرس
 هر کو عدوی مه شد ظلماتواهل ز دست او را تبت بس است او را

مر ورا بس
 هم ننگ جمله مرغان هم حبس لیلاعدات آفتابا می دان یقین خفاشند

عسعس
 در دیده کی بماند گر درفتد در اوابتر بود عدوش وان منصبش نماند

خس

1212
 چشم من اندرنگر از می و ساغردست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس

مپرس
 وز ستم و ظلم آن طره کافرجوشش خون را ببین از جگر مومنان
مپرس

 نقش تمامی بخوان پس تو ز زرگرسرکه شاهی ببین در رخ همچون زرم
مپرس

 حا،ل من از عشق پرس ازعشق چو لشرکر کشید عالم جان را گرفت
من مضطر مپرس
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 جز سخن عاشقی نرکته دیگرهست د،ل عاشقان همچو د،ل مرغ از او
مپرس
 گر تو چو مرغی بیا برپر و از درخاصیت مرغ چیست آنک ز روزن پرد

مپرس
 بیش مگو از پدر بیش ز مادرچون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست
مپرس
 چون به تنور آمدی جز که زهست د،ل عاشقان همچو تنوری به تاب

آذر مپرس
 سوخته پر خوشتری هیچ تو از پرمرغ د،ل تو اگر عاشق این آتشست

مپرس
 پای دگر کژ منه خواجه ازگر تو و دلدار سر هر دو یرکی کرده ایت

این سر مپرس
 از بصر پروحل گوهر منظردیده و گوش بشر دان که همه پرگلست
مپرس

 مجلس شاهی تو راست جز میچونک بشستی بصر از مدد خون د،ل
احمر مپرس

 با لطف شمس حق از می و شرکررو تو به تبریز زود از پی این شرکر را
مپرس

1213
 زانک نیرزد کنون خون رهیای سگ قصاب هجر خون مرا خوش بلیس

یک لرکیس
 بهر لرکیسی دل سرد بود اینگنج نهان دو کون پیش رخش یک جوست
مرکیس

 یک دم و یک رنگ باش عاشق و آنعاشقی آن صنم وانگه ترس کسی
گاه پیس

آب ز کوثر بخور خاک در او بلیسای د،ل شرکرستان از نمرکش شور کن
 آنگه ای د،ل برو نقطه خالشزود بشو لوح را ز ابجد این کاف و نون

نویس
 خشت گل تیره ای ز آب جهنمای حسد موج زن بحر سیاه آمدی

بخیس
 ای خرد دوک سار تار خیالیشمس حق و دین کشید تیغ برون از نیام
بریس

1214
قمارخانه درآ و ز ننگ وام مترسبیا که دانه لطیفست رو ز دام مترس

بیا بیا که حریفان تو را غلم مترسبیا بیا که حریفان همه به گوش تواند
 درآ درآ بر آن شاه خوش سلمبیا بیا به شرابی و ساقیی که مپرس

مترس
 چو یار آب حیاتست ازشنیده ای که در این راه بیم جان و سر است
این پیام مترس
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 بمیر پیش جمالش چو منچو عشق عیسی وقتست و مرده می جوید
تمام مترس
 ز دست دوست فروکشاگر چه رطل گرانست او سبک روحست

هزار جام مترس
 چو پخته خوار نباشی ز هیچ خامغلم شیر شدی بی کباب کی مانی

مترس
 صبوح روح چو دیدی ز صبححریف ماه شدی از عسس چه غم داری

و شام مترس
 که گیر باده خاص و ز خاص و عامخیا،ل دوست بیاورد سوی من جامی

مترس
 که نشرکند می جان روزه وبگفتمش مه روزه ست و روز گفت خموش
صیام مترس

 بگیر جام مقیم و در این مقامدر این مقام خلیلست و بایزید حریف
مترس

1215
 رویت خوش و مویتای مست ماه روی تو استاره و گردون خوش

خوش و آن دیگرت بیرون خوش
 مانند تو لیلی جان مانند منهرگز ندیدست آسمان هرگز نبوده در جهان
مجنون خوش
 مانند تو موسی دلی مانندباور کند خود عاقلی در ظلمت آب و گلی

من هارون خوش
 ای عیسی دوران بیاای قطب این هفت آسیا هم کان زر هم کیمیا

بر ما بخوان افسون خوش
 در سایه ات خوشچون گوهری ناسفته ام فارغ ز خام و پخته ام

خفته ام سرمست از آن افیون خوش
 نک طور موسی از ولهاز نغمه تو ذره ها گر رقص آرد چه عجب

رقصان در آن هامون خوش
 دیدی تو از زر و هنرای د،ل برای دلخوشی زر و هنر چون می کشی

بی خسف یک قارون خوش
 چون زهر مار کوهییباشد به صورت خوش نما راه خوشی بسته شده
بنهفته در معجون خوش

 پیچیده بیرون گور را دریا همچو گور کافران پرمحنت و زخم گران
اطلس و اکسون خوش

 زان قامت همچونزان گوش همچون جیم تو زان چشم همچو صاد تو
الف زان ابروی چون نون خوش
 کشتی و کشتیشاگرد لوح جان شدم زین حرف ها خط خوان شدم

بان شدم اندر چنین جیحون خوش
 میزان کجا ماند مرا در عشقت ایایوان کجا ماند مرا با منجنیق کبریا

موزون خوش
 گفتی مرا چونیای مایه صد بی هشی دی از طریق سرکشی

خوشی در حیرت بی چون خوش

www.irandll.net/forum543



www.irandll.net

 کان ناخوشی ها خورده بد درهر ناخوشی را در قود عد،ل رخت گردن بزد
غیبت تو خون خوش
 جان منست آن ماهییای شمس تبریزی تویی کاندر جللت صدتویی

در وی چو تو ذاالنون خوش

1216
 ور زانک تو عاشق نهگر عاشقی از جان و د،ل جور و جفای یار کش

ای رو سخره می کن خار کش
 این ننگ جان ها را ز خود بیرونجانی بباید گوهری تا ره برد در دلبری

کن و بر دار کش
 بیزار شو زین جان هله برگاهی بود در تیرگی گاهی بود در خیرگی

وی خط بیزار کش
 مانند بلبل مست شوخود را مبین در من نگر کز جان شدستم بی اثر
زو رخت بر گلزار کش

 چابک سوار حضرتی این کرهاین کره تند فلک از روح تو سر می کشد
را در کار کش
 ننگت نمی آید که خر گوید توچون شهسوار فارسی خربندگی تا کی کنی
را خروار کش

 پس چون جهودان کنهمچون جهودان می زیی ترسان و خوار و متهم
نشان عصابه بر دستار کش

 بهر گشاد دیده را در دیدهیا از جهودی توبه کن از خاک پای مصطفی
افرکار کش

1217
 گر بستیزد برود عشق توالحذر از عشق حذر هر کی نشانی بودش
برهم زندش
 سیل درآید چو گیا هر طرفیاز د،ل و جان برکندش لولی و منبل کندش
می بردش
 دور شو از خیر و شرش دوراوست یقین رهزن تو خون تو در گردن تو

شو از نیک و بدش
 بیست سلمت بودشباده خوری مست شوی بی د،ل و بی دست شوی
درکشدش خوش خوردش

 هر که در این موج فتد تا لبپای در این جوی نهی تا به قیامت نرهی
دریا کشدش
 دست نگیرد هنرش سودگو،ل شود هو،ل شود وز همه معزو،ل شود
ندارد خردش

 ای رخ تو باده هش مستای دم تو دام خمش بی گنهان را بمرکش
کند تا ابدش

1218
 ما ز تو شادیم همهای شب خوش رو که تویی مهتر و سالر حبش

وقت تو خوش وقت تو خوش
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 دست بنه بر سر ما دستعشق تو اندرخور ما شوق تو اندر بر ما
مرکش دست مرکش

 گر سه عدد بر سه نهی گرددای شب خوبی و بهی جان بجهد گر بجهی
شش گردد شش

 هفت فلک را بدهد خوبی و کششش جهتم از رخ تو وز نظر فرخ تو
خوبی و کش

1219
 چون لحد و گور مغان تنگ ویار نخواهم که بود بدخو و غمخوار و ترش

د،ل افشار و ترش
 ساعت یاری نبود خایف و فرار ویار چو آیینه بود دوست چو لوزینه بود

ترش
 سخت د،ل و سست قدمهر کی بود عاشق خود پنج نشان دارد بد

کاهل و بی کار و ترش
 دان مثل بیشی او سرکهور چشمش بیش بود هم ترشی بیش کند
بسیار ترش
 کی طلبد در د،ل و جان طبعبس کن شرح ترشان این قدری بهر نشان

شرکربار ترش

1220
 آنک بجست از کفم بار دگردام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش
بگیرمش

 گر چه گذشت عمر من باز زآنک به د،ل اسیرمش در د،ل و جان پذیرمش
سر بگیرمش

 باز روان شد از بصر تا بهد،ل بگداخت چون شرکر بازفسرد چون جگر
نظر بگیرمش

 چون برسم به کوی او حلقهراه برم به سوی او شب به چراغ روی او
در بگیرمش

 تا ز رخم چو زر برد بر سردرد دلم بتر شده چهره من چو زر شده
زر بگیرمش

 زیر و زبر شدم چهگر چه کمر شدم چه شد هر چه بتر شدم چه شد
شد زیر و زبر بگیرمش

 بند قبا گشایمش بند کمرتا به سحر بپایمش همچو شرکر بخایمش
بگیرمش

 کرد سفر به خواب خوشخواب شدست نرگسش زود درآیم از پسش
راه سفر بگیرمش

1221
 وگر اندررمد عاشق بهاگر گم گردد این بی د،ل از آن دلدار جوییدش
کوی یار جوییدش
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 زهر خاری مپرسیدش در آن گلزاروگر این بلبل جانم بپرد ناگهان از تن
جوییدش

 به پیش نرگس بیمار آن عیاراگر بیمار عشق او شود یاوه از این مجلس
جوییدش

 به میخانه روید آن دموگر سرمست د،ل روزی زند بر سنگ آن شیشه
از آن خمار جوییدش
 بر خورشید برق اندازهر آن عاشق که گم گردد هل زنهار می گویم
بی زنهار جوییدش

 میان طره مشرکین آن طراروگر دزدی زند نقبی بدزدد رخت عاشق را
جوییدش

 چنین خفته نیابیدش مگربت بیدار پرفن را که بیداری ز بخت اوست
بیدار جوییدش
 اشارت کرد آن پیرم که دربپرسیدم به کوی د،ل ز پیری من از آن دلبر
اسرار جوییدش

 منم دریای پرگوهر به دریاباربگفتم پیر را بالله تویی اسرار گفت آری
جوییدش

 مسلمانان مسلمانان در آنزهی گوهر که دریا را به نور خویش پر دارد
انوار جوییدش
 مر اخوان صفا را گو در آنچو یوسف شمس تبریزی به بازار صفا آمد
بازار جوییدش

1222
 چه خوردست او کهچه دارد در د،ل آن خواجه که می تابد ز رخسارش

می پیچد دو نرگسدان خمارش
 چه باتابست آن گردون زچه باشد در چنان دریا به غیر گوهر گویا

عرکس بحر دربارش
 مرا پیش آمد آنبه کار خویش می رفتم به درویشی خود ناگه

خواجه بدیدم پیچ دستارش
 د،ل و دیده بدو دادم شدماگر چه مرغ استادم به دام خواجه افتادم

مست و سبرکسارش
 دلم از تیر تقدیری شدبگفت ابروش ترکبیری بزد چشمش یرکی تیری

آن لحظه گرفتارش
 چنین بودست تعبیرشمگر آن خواب دوشینه که من شوریده می دیدم
که دیدم روز بیدارش
 ز نور روز بگذشتیشب تیره اگر دیدی همان خوابی که من دیدم
شعاع و فر انوارش

 هزاران خواجه میچه خواجست این چه خواجست این بنامیزد بنامیزد
زیبد اسیر و بند دیدارش

 چو او بنده جهان باشدکجا خواجه جهان باشد کسی کو بند جان باشد
نباشد خواجگی یارش

1223
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 بدان هاروت و ماروتتقرین مه دو مریخند و آن دو چشمت ای دلرکش
لجوجان را به بابل کش

 همه دیوان و پریان را به قهرسلیمانا بدان خاتم که ختم جمله خوبانی
اندر سلسل کش

 مثا،ل نحن اعطیناک بربرای جن و انسان را گشادی گنج احسان را
محروم سائل کش

 نظر را بر مشارق زنجسد را کن به جان روشن حسد را بیخ و بن برکن
خرد را در مسائل کش

 چو برخواند و لچو لب الحمد برخواند دهش نقل و می بی حد
الضالین تو او را در دلیل کش
 چو خورشید تو راسوی تو جان چو بشتابد دهش شمعی که ره یابد

جوید چو ماهش در مناز،ل کش
 دقیقه دانی و فن را به پیششراب کاس کیرکاووس ده مخمور عاشق را
فرکر عاقل کش
 قبو،ل و خلعت خود را بهبه اقبا،ل عنایاتت برکش جان را و قابل کن

سوی نفس قابل کش
 قتو،ل عشق حسنت را از ایناسیر درد و حسرت را بده پیغام لتاسوا

مقتل به قاتل کش
 وگر بی حاصلست ایناگر کافردلست این تن شهادت عرضه کن بر وی

جان چه باشد توش به حاصل کش
 تو وصلش ده وگر ندهی بهکنش زنده وگر نرکنی مسیحا را تو نایب کن

فضلش سوی فاضل کش
 اذا ما زلزلت برخوانزمین لرزید ای خاکی چو دید آن قدس و آن پاکی

نظر را در زلز،ل کش
 کسی که قو،ل پیش آردتمامش کن هل حالی که شاه حالی و قالی

خطی بر قو،ل و قایل کش

1224
 وگر برناورم فردا سر خویشپریشان باد پیوسته د،ل از زلف پریشانش

از گریبانش
 بدزدیدست جان منال ای شحنه خوبی ز لعل تو بسی گوهر

برنجانش برنجانش
 بزن از آتش شوقت تو اندرگر ایمان آورد جانی به غیر کافر زلفت

کفر و ایمانش
 که تا تنها مرا باشد پریشانیپریشان باد زلف او که تا پنهان شود رویش

ز پنهانش
 چو گل پاره کنم جامه زمنم در عشق بی برگی که اندر باغ عشق او
سودای گلستانش

 بگفتم چیست این گفتادر آن گل های رخسارش همی غلطید روزی د،ل
همی غلطم در احسانش

 که تا برخواند آنیرکی خطی نویسم من ز حا،ل خود بر آن عارض
عارض که استادست خط خوانش
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 که بس د،ل در رسنولیرکن سخت می ترسم از آن زلف سیه کاوش
بستست آن هندو ز بهتانش

 که هر د،ل کان رسن بیندبه چاه آن ذقن بنگر مترس ای د،ل ز افتادن
چنان چاهست زندانش

1225
 همه مهرست وریاضت نیست پیش ما همه لطفست و بخشایش

دلداری همه عیش است و آسایش
 به ما از شهریار آید و باقیهر آنچ از فقر کار آید به باغ جان به بار آید
جمله آرایش

 وگر تن هست درهمه دیدست در راهش همه صدرست درگاهش
کاهش ببین جان را تو افزایش

 که او یک مشت خاکی را کندببین تو لطف پاکی را امیر سهمناکی را
در لمرکان جایش

 بسی جان هایبسی کوران و ره شینان از او گشتند ره بینان
غمگینان چو طوطی شد شرکرخایش

 ز عشق آتش تشنه کهبسی زخمست بی دشنه ز پنج و چار وز شش نه
جز خون نیست سقایش

 زهی شادیزهی شیرین که می سوزم چو از شمعش برافروزم
امروزم ز دولت های فردایش

 چرا من جمله جانستم زچرا من خاکی و پستم ازیرا عاشق و مستم
عشق جسم فرسایش

 ز زخم اوست د،لبه پیش عاشقان صف صف برآورده به حاجب کف
چون دف دهان از ناله سرنایش

 وز او غوغاستاز او چونست این د،ل چون کز او غرقست ره ره خون
در گردون و ناله جان ز هیهایش

 بنه سر تو ز سرتیزی برایدل تا چند پرهیزی بگو تو شمس تبریزی
فخر بر پایش

1226
 زین ساغر خندان رو جامیآن یار ترش رو را این سوی کشانیدش

بچشانیدش
 با این همه بدهیدشزین باده نخوردست او زان بارد و سردست او

جامی بپزانیدش
 زان زهر همی بارد تا جملهاو سرکه چرا آرد غوره ز چه افشارد
بدانیدش

پهلوی چنین باده بالله منشانیدشآن باده انگوری نفزاید جز کوری
 زین آب خضر یک کف در حلقباشد بودش سرکته در گور نباید کرد

چرکانیدش

1227
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 صد رحمت هر ساعترویش خوش و مویش خوش وان طره جعدینش
بر جانش و بر دینش

 شیرینتر و نادرتر زان شیوههر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد
پیشینش

 صد چین و دو صد ماچین گم گرددآن طره پرچین را چون باد بشوراند
در چینش
 بر دبدبه قارون تسخر زدهبر روی و قفای مه سیلی زده حسن او

مسرکینش
 ای چشم و چراغ من دمآن ماه که می خندد در شرح نمی گنجد

درکش و می بینش
 صد کوه کمر بندد در خدمتصد چرخ همی گردد بر آب حیات او

تمرکینش
 رو صید و تماشا کن درگولی مگر ای لولی این جا به چه می لولی
شاهی شاهینش

 بنشاند آن فارس جان را سپسگر اسب ندارد جان پیشش برود لنگان
زینش

مانند طبیب آید آن شاه به بالینشور پای ندارد هم سر بندد و سر بنهد
 دیوانه شدم باری من در فنعشقست یرکی جانی دررفته به صد صورت

و آیینش
 تا حسن و سرکون یابد جانحسن و نمک نادر در صورت عشق آمد

از پی تسرکینش
 تقویم طلب می کن در سورهبر طالع ماه خود تقویم عجب بست او
والتینش

 از تابش خود سازد تجهیزشخورشید به تیغ خود آن را که کشد ای جان
و ترکفینش

 تا لعل شود مرمر از ضربتفرهاد هوای او رفتست به که کندن
میتینش

 بشنو ز پس پرده کر و فرمن بس کنم ای مطرب بر پرده بگو این را
تحسینش
 لوزینه دعا گوید حلوا کندخامش که به پیش آمد جوزینه و لوزینه
آمینش

1228
 ای خسرو و ای شیرین ایای یوسف مه رویان ای جاه و جمالت خوش

نقش و خیالت خوش
 هم آتش تو نادر هم آبای چهره تو مه وش آبست و در او آتش
زللت خوش

 ای نقش تو روحانیای صورت لطف حق نقش تو خوشست الحق
وی نور جللت خوش

 در وصل برکوش آخر ای صبحای مستی هوش آخر در مهر بجوش آخر
وصالت خوش
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 چون ماه برآ امشب ای طالع وای روز ز روی تو شب سایه موی تو
فالت خوش

 آمیخته ای با جان ای جور وگر لطف و وصا،ل آری ور جور و محا،ل آری
محالت خوش

 جان گفت به گوش د،ل کاید،ل گفت مرا روزی سالی گذرد زان مه
د،ل مه و سالت خوش

 کای فتنه جادویان ای سحر حللتتبریز بگو آخر با غمزه شمس الدین
خوش

1229
 بس مشک نهان دارد زنهارزلفی که به جان ارزد هر تار بشوریدش

بشوریدش
 هر لحظه و هر ساعت صددر شام دو زلف او صد صبح نهان بیشست
بار بشوریدش

 کز وی شرکفد در جان گلزارآن دولت عالم را وان جنت خرم را
بشوریدش
 تا روی شود از وی خمارآن باده همی جوشد وز خلق همی پوشد
بشوریدش
 نخلیست از آن خرما پربارچشم و د،ل مریم شد روشن از آن خرما
بشوریدش

باشد که بدید آید بسیار بشوریدشگم گشت د،ل مسرکین اندر خم زلف او
 هر کس که از او دارد زنارشمس الحق تبریزی در عشق مسیح آمد
بشوریدش

1230
 صحت به چه دریابد بیمار بهجانم به چه آرامد ای یار به آمیزش

آمیزش
 دانی به چه بنشیند این بار بههر چند به بر گیری او را نبود سیری

آمیزش
 ال که کند آبش خوش خوار بهآن تشنه ده روزه کی به شود از کوزه
آمیزش
 کامسا،ل طرب خواهد چوندر وصل تو می جوید وز شرم نمی گوید

پار به آمیزش
 کای خفته بجو آخر این کار بهکاری که کند بنده تقدیر زند خنده

آمیزش
 زیرا که شود جامه یک تار بهزیرا که به آمیزش یک خشت شود قصری
آمیزش
 صد گلشن و گل گردد یکاندر چمن عشقت شمس الحق تبریزی

خار به آمیزش

1231
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 جمشید تو را چاکروقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شرکرکش
خورشید تو را مفرش

 نی میوه و نی شیوه نی چرخ و مهبخرام بیا کاین دم والله که نمی گنجد
و مه وش

 چون دیگ مجوش از غمجز ما و تو و جامی دریا کف خوش نامی
چون ریگ بیا درکش
 یا رب که چه ها دارد زانزان سوی چو بگذشتم شش پنج زنش گشتم
جانب پنج و شش

ای باده در باده ای آتش در آتشناساخته افتادم در دام تو ای خوش دم
 کاین نیست قرائاتینی بس کن و نی بس کن خود را همه اخرس کن

کش فهم کند اخفش

1232
 با زهره درآ گویان در حلقههنگام صبوح آمد ای مرغ سحرخوانش
مستانش
 وان کو نبود محرم تا حشرهر جان که بود محرم بیدار کنش آن دم

بخسبانش
 تا کفر به پیش آرد صد گوهرمی گو سخنش بسته در گوش د،ل آهسته
ایمانش

آتش فتد اندر مه برهم زند ارکانشیک برق ز عشق شه بر چرخ زند ناگه
 آن جا چه زند کوشش آن جا چهآن جا که عنایت ها بخشید ولیت ها

بود دانش
 بی دست برد چوگان هرآن جا که نظر باشد هر کار چو زر باشد

گوی ز میدانش
 می آرد و می آرد تا حضرتشمس الحق تبریزی کو هر د،ل بی د،ل را
سلطانش

1233
که باشد نور و ظلمت محو ذاتشدرون ظلمتی می جو صفاتش

نه در هر ظلمتست آب حیاتشدر آن ظلمت رسی در آب حیوان
ولی مشرکل بود آن جا ثباتشبسی د،ل ها رسد آن جا چو برقی

که هر دم می رساند شه به ماتشخنک آن بیدق فرخ رخی را
نگشته صاف و نابسته نباتشبسی د،ل ها چو شرکر شد شرکسته
هم از یاقوت خود داده زکاتشبپوشیده ز خود تشریف فقرش

درون کعبه شد جای صلتشاگر رویش به قبله می نبینی
امان یابی چو برخوانی براتششب قدرست او دریاب او را

شده نالن حیاتش از مماتشز هجران خداوند شمس تبریز

1234
نفیرش تلختر یا زخم تیرشقضا آمد شنو طبل نفیرش

گلوگیر آمدت چون شهد شیرشچو دایه این جهان پستان سیه کرد
رهد زین دایه و شیر و زحیرشخنک طفلی که دندان خرد یافت
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ز شیرش وارهانید از بشیرشبشارت های غیبی شد غذااش
چه غم دارد ز منرکر یا نرکیرشچو هر دم می رسد تلقین عشقش

ز دوزخ ایمنست و زمهریرشچو آن خورشید بر وی سایه انداخت
که راه دین نزد این چرخ پیرشبه اقبا،ل جوان واگشت جانی

رهید از دامگاه و دار و گیرشبدان دارالمان و اصل خود رفت
که کرده بود بیچاره و حقیرشرهید از بند شحنه حرص و آزی

ز غصه آجر و حجره و حصیرشرو ای جان کز رباط کهنه جستی
کنارش گیرد آن بدر منیرشنثارش آید از رضوان جنت

سعادت یافت آن نفس فقیرشتماشا یافت آن چشم عفیفش
مبارک باد آن نعم المصیرشخجسته باد باغستان خلدش

1235
نمی بینم میان حاضرانشنگاری را که می جویم به جانش

در این مجلس نمی بینم نشانشکجا رفت او میان حاضران نیست
نمی بینم اثر از گلستانشنظر می افرکنم هر سو و هر جا

که می دیدم چو شمع اندر میانشمسلمانان کجا شد نامداری
به گور اندر نپوسد استخوانشبگو نامش که هر کی نام او گفت
به وقت مرگ شیرین شد دهانشخنک آن را که دست او ببوسید

که کفو او نمی بیند جهانشز رویش شرکر گویم یا ز خویش
که می گردد در این عشق آسمانشزمینی گر نیابد شرکل او چیست

مدار از گوش مشتاقان نهانشبگو القاب شمس الدین تبریز

1236
نپرسید او مرا بنشست خاموشبرفتم دی به پیشش سخت پرجوش

 که بی روی چو ماهم چون بدینظر کردم بر او یعنی که واپرس
دوش

که یعنی چون زمین شو پست و بی هوشنظر اندر زمین می کرد یارم
که یعنی چون زمینم مست و مدهوشببوسیدم زمین را سجده کردم

1237
به خون د،ل برآید کار درویششنو پندی ز من ای یار خوش کیش
دعای سوخته درویش د،ل ریشیقین می دان مجیب و مستجابست

غنی گشتی رهیدی از کم و بیشچو آن سلطان بی چون را بدیدی
ولی را بنده شو گر نیستی میشچو اسماعیل قربان شو در این عشق
از این خامان بیهوده میندیشچو پختی در هوای شمس تبریز

1238
خون د،ل ما بخورده ای نوشامروز خوش است د،ل که تو دوش
و امروز هزار شرکل و روپوشای دوش نموده روی چون ماه

جان حلقه شده به پیش آن گوشد،ل سجده کنان به پیش آن چشم
هش می خواهی ز مرد بی هوشهر لحظه اشارتی که هش دار
من در تو فرودمم تو مخروشسرنای توام مرا تو گویی
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در خاک خزیده صبر چون موشاز بیم تو گشته شیر گربه
خورشید نگنجد اندر آغوشهر ذره کنار اگر گشاید

ای ذره به نقد نسیه بفروشخورشید چو شد تو را خریدار
ما در گفتار و دوست خاموشباقی غز،ل مگو که حیفست

دریا خاموش و موج در جوشلیرکن چه کنم که رسم کهنه ست

1239
چون بی خبری ز شور اوباشای خواجه تو عاقلنه می باش
با ناخن زشت خویش مخراشآن چهره که رشک فخر فقرست
بت ها به خیا،ل خانه متراشآن بت به خیا،ل درنگنجد

غیر کل و جمله چیست جز لشجمله بت و بت پرست چون اوست
نی دستوری که دم زنم فاشنی فهم کنند خلق این را
ور نی نه برنج هست و نی ماشاین ماش برنج احولنست

چون پوشیدست رشک روهاشپایان ها را کجا شناسند
ای دزد کفن به شب چو نباشگر می دزدی ز زندگان دزد
هم حرکم قضاست عاش من عاشاما ز قضاست مات من مات
آن کس که به روز خورد خشخاشخامش که ز شب خبر ندارد

1240
دیوانه شود د،ل از ترنگشآن مطرب ما خوشست و چنگش

کز لطف چگونه گشت رنگشچون چنگ زند یرکی تو بنگر
برجه به کنار گیر تنگشگر تنگ آیی ز زندگانی

1241
تا درنرود درون هر گوشما نعره به شب زنیم و خاموش

بر دیگ وفا نهیم سرپوشتا بو نبرد دماغ هر خام
این شهره گلب و خانه موشبخلی نبود ولی نشاید

برخیز کز آن ماست سرجوششب آمد و جوش خلق بنشست
بر دوش ز کبر می زند دوشامشب ز تو قدر یافت و عزت

بردار سماع جان بی هوشیک چند سماع گوش کردیم
پیشت گله نیست هیچ مخروشای تن دهنت پر از شرکر شد
با چرخه و دلو و چاه کم کوشای چنبر دف رسن گسستی

بیزار شد از شرکار خرگوشچون گشت شرکار شیر جانی
گرمابه پر از نگار منقوشخرگوش که صورتند بی جان

وز ناقه مرده شیر کم دوشبا نفس حدیث روح کم گوی
کاندر سر شب نهند شب پوشاز شر بگریز یار شب باش
درکش شب تیره را در آغوشتا صبح وصا،ل دررسیدن

از خواب شدستمان فراموشاز یاد لقای یار بی خواب
نعره دهلست و بانک چاووششب چتر سیاه دان و با وی

امشب بترست عشق از دوشاین فتنه به هر دمی فزونست
کای رحمت و آفرین بر آن روششب چیست نقاب روی مقصود
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زیرا که سوار شد سیاووشهین طبلک شب روان فروکوب

1242
ای هر دو جهان غلم آن لشگر لش نمود راه قلش
جانست جهان تو یک نفس باشای دیده جهان و جان ندیده

جاروب نهان شدست و فراشگردیست جهان و اندر این گرد
آن روز که بشرکنی چو خشخاشاین مشعله از کجاست بینی

خون ریز و ستمگرست و اوباشعشقی که نهان و آشرکارست
من مات من الهوی فقد عاشچون کشته شوی در او بمانی
العاشق کل سره فاشعشقست نه زر نهان نماند

شاباش زهی جما،ل شاباشل حسن یلد حیث ل عشق

1243
 اندرآ ای آب آب زندگانیاندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش
شاد باش

 ورت بیند مرده هم داند که جانیگرت بیند زندگانی تا ابد باقی شود
شاد باش

 تا شویم از دست و آن باقیهمچنین تو دم به دم آن جام باقی می رسان
تو دانی شاد باش

 ای نشانه شاد زی و ای نشانی شادبر نشانه خاک ما اینک نشان زخم تو
باش

 ای همای خوش لقای آنای هما کز سایه ات پر یافت کوه قاف نیز
جهانی شاد باش

 هم جهانی هم نهانیهم ظریفی هم حریفی هم چراغی هم شراب
هم عیانی شاد باش

 می رسان و می رسانتحفه های آن جهانی می رسانی دم به دم
خوش می رسانی شاد باش

 می چشان و می کشانرخت ها را می کشاند جان مستان سوی تو
خوش می کشانی شاد باش

 تا زمین گوید تو را کایای جهان را شاد کرده وی زمین را جمله گنج
آسمانی شاد باش

 پرچمش آرند پیشت ارمغانی شادگر سر خوبی بخارد دلبری در عهد تو
باش

 ای ز تو حیران شده بحر معانیگوهر آدم به عالم شمس تبریزی تویی
شاد باش

1244
 در جهان هر مرد و کاری مردای سنایی گر نیابی یار یار خویش باش

کار خویش باش
 خویشتن را پس نشان وهر یرکی زین کاروان مر رخت خود را رهزنند
پیش بار خویش باش
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 زین دو جوی خشک بگذرحس فانی می دهند و عشق فانی می خرند
جویبار خویش باش

 دست دزد از دستشانمی کشندت دست دست این دوستان تا نیستی
و دستیار خویش باش

 پرده را بردار و دررو با نگار خویشاین نگاران نقش پرده آن نگاران دلند
باش

 از دو عالم بیش باشبا نگار خویش باش و خوب خوب اندیش باش
و در دیار خویش باش

 غره آن روی بین و هوشیاررو مرکن مستی از آن خمری کز او زاید غرور
خویش باش

1245
 و آنک می کرد او کرانه درآنک بیرون از جهان بد در جهان آوردمش

میان آوردمش
 و آنک از من سر کشیدیآنک عشوه کار او بد عشوه ای بنمودمش

کشرکشان آوردمش
 از تقاضا بر تقاضا من بهآنک هر صبحی تقاضا می کند جان را ز من
جان آوردمش

 از بیابان ها سوی دارالمانجان سرگردان که گم شد در بیابان فراق
آوردمش
 کو نشان کو مهر سلطان منگفت جان من می نیایم تا بننمایی نشان

نشان آوردمش
 دست بسته پیش میر مهربانمهربانی کردن این باشد که بستم دست دزد

آوردمش
 آنک بد در قعر دوزخچونک یک گوشه ردای مصطفی آمد به دست
در جنان آوردمش

1246
 بر کف ساقی بدیدم دردوش رفتم در میان مجلس سلطان خویش

صراحی جان خویش
 پر کنی پیمانه و نشرکنی پیمانگفتمش ای جان جان ساقیان بهر خدا
خویش

 حرمتت دارم به حق وخوش بخندید و بگفت ای ذوالرکرم خدمت کنم
حرمت ایمان خویش

 پرمی رخشنده همچون چهرهساغری آورد و بوسید و نهاد او بر کفم
رخشان خویش

 آتشی افرکند در من می زسجده کردم پیش او و درکشیدم جام را
آتشدان خویش

 آن می چون زرچون پیاپی کرد و بر من ریخت زان سان جام چند
سرخم برد اندر کان خویش

 ز ابروی چون سنبل او پختهاز گل رخسار او سرسبز دیدم باغ خویش
دیدم نان خویش
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 من کیم غمخوارگی را یافتمبخت و روزی هر کسی اندر خراباتی روید
من آن خویش

 بوهریره دست کرده در د،لبولهب را دیدم آن جا دست می خایید سخت
انبان خویش
 بوهریره روی کرده در مه وبولهب چون پشت بود و رو نبیند هیچ پشت
کیوان خویش

 بوهریره حجت خویش استبولهب در فرکر رفته حجت و برهان طلب
و هم برهان خویش

 تا برآرد خم دیگر ساقی ازنیست هر خم لیق می هین سر خم را ببند
خمدان خویش

 داستان صد هزاران مجلس پنهانبس کنم تا میر مجلس بازگوید با شما
خویش

1247
 خون انگوری نخوردهعارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش

باده شان هم خون خویش
 عارفان لیلی خویش و دم بههر کسی اندر جهان مجنون لیلی شدند

دم مجنون خویش
 بعد از این میزان خود شو تا شویساعتی میزان آنی ساعتی موزون این

موزون خویش
 در درون حالی ببینی موسیگر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی

و هارون خویش
 تا فروتر می روی هر روز بالنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان

قارون خویش
 گفتمش چونی جوابم داد بریونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق

قانون خویش
 پس چو حرف نون خمیدم تا شدمگفت بودم اندر این دریا غذای ماهیی

ذاالنون خویش
 چون ز چونی دم زند آن کسزین سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر

که شد بی چون خویش
 رو به محبوسان غم ده ساقیاباده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم
افیون خویش

 هر غمی کو گرد ما گردیدخون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حل،ل
شد در خون خویش

 ما خوش از رنگ خودیم وباده گلگونه ست بر رخسار بیماران غم
چهره گلگون خویش

 هر زمانم عشق جانی میمن نیم موقوف نفخ صور همچون مردگان
دهد ز افسون خویش
 عشق نقدم می دهد ازدر بهشت استبرق سبزست و خلخا،ل و حریر

اطلس و اکسون خویش
 گفتمش آری ولیک از ماهدی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد

روزافزون خویش
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 نحس اکبر سعد اکبر گشتمه کی باشد با مه ما کز جما،ل و طالعش
بر گردون خویش

1248
 ساقی دیوانگانی همچو میساقیا بی گه رسیدی می بده مردانه باش
دیوانه باش
 وان کز این میدان بترسد گوسر به سر پر کن قدح را موی را گنجا مده

برو در خانه باش
 بعد از آن خواهی وفا کنچون ز خود بیگانه گشتی رو یگانه مطلقی

خواه رو بیگانه باش
 گر چنان دریات باید بیدرهای باصدف را سوی دریا راه نیست

صدف دردانه باش
 شمع را تهدید کن کای شمعبانگ بر طوفان بزن تا او نباشد خیره کش

چون پروانه باش
 کای مبارک کاسه سر عشقکاسه سر را تهی کن وانگهی با سر بگو

را پیمانه باش
 عشق را محرکم بگیر و ساکن اینلنه تو عشق بودست ای همای لیزا،ل

لنه باش

1249
 چو ز تیر تست بنده برکشد کمانشده ام سپند حسنت وطنم میان آتش
آتش

 چه بسوخت اندر آتش کهچو بسوخت جان عاشق ز حبیب سر برآرد
نگشت جان آتش

بنگر به سینه من اثر سنان آتشبمسوز جز دلم را که ز آتشت به داغم
 که ز سوخته بیابد شررشکه ستاره های آتش سوی سوخته گراید

نشان آتش
 چو درخت خشک گردد نبودغم عشق آتشینت چو درخت کرد خشرکم

جز آن آتش
 که خلیل عشق داند به صفاخنک آنک ز آتش تو سمن و گلشن بروید
زبان آتش
 که خلیل مالک آمد به کفشکه خلیل او بر آتش چو دخان بود سواره

عنان آتش
 که درآ در آتش ما بجه ازسحری صلی عشقت بشنید گوش جانم
جهان آتش
 دهن پرآتش من سخن ازد،ل چون تنور پر شد که ز سوز چند گوید
دهان آتش

1250
 وگر از غمزه جادو برد ایمانبه شرکرخنده اگر می ببرد جان رسدش

رسدش
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 با چنین عز و شرف ملک سلیمانلشرکر دیو و پری جمله به فرمان ویند
رسدش

 کر و فر شرف یوسف کنعانصد هزاران د،ل یعقوب حزین زنده بدوست
رسدش

 گر پرد با پر جان جانبلب عیسی صفتش مرده به دم زنده کند
کیوان رسدش
 گر جهان زیر و زبر کرد بهنوح وقتیست که عشق ابدی کشتی اوست
طوفان رسدش

 ید بیضا و عصایی شده ثعبانعشق او گرد برانگیخت ز دریای عدم
رسدش
 با چنین لقمه دهی شهرت لقمانجملگی تشنه دلن قوت از او می یابند

رسدش

1251
 ور رخش طعنه زند بر گل تر میگر لب او شرکند نرخ شرکر می رسدش

رسدش
 ور ستاند گرو از قرص قمرگر فلک سجده برد بر در او می سزدش

می رسدش
 جهت خدمت او بست کمرور شه عقل که عالم همگی چاکر اوست
می رسدش

 گر پی هیبتش افرکند سپر میشاه خورشید که بر زنگی شب تیغ کشید
رسدش

 همچو پرگار دوانست به سر میگر عطارد ز پی دایره و نقطه او
رسدش

 گر ندارد سر دیدار بشر میآن جمالی که فرشته نبود محرم او
رسدش

نرکند ور برکند زیر و زبر می رسدشکار و بار ملرکانی که زبردست شدند
 که از این ها بگذر چیز دگرمی شمردم من از این نوع شنودم ز فلک
می رسدش

1252
 بوک این همت ما جانبآن که مه غاشیه زین چو غلمان کشدش

بستان کشدش
 آنک جان از مدد رحمت جانانگر چه جان را نبود قوت این گستاخی
کشدش

 ور سقط می شنود از بنهر دم از یاد لبش جان لب خود می لیسد
دندان کشدش

 تا بقا لطف کند جانب ایشانجانب محو و فنا رخت کشیدند مهان
کشدش

 تا که آن یوسف جان درای بسا جان که چو یعقوب همی زهر چشد
شرکرستان کشدش
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 گر چه چون ماه بود چرخ به میزانهر کسی کو بتر از وی خرد فخر کند
کشدش

 آن نظر زود سوی گوهر انسانهر که در دیده عشاق شود مردمرکی
کشدش

کفر آید بر او جانب ایمان کشدشکافر زلف وی آن را که ز راهش ببرد
 هر کی او باده کشد بادهشمس تبریز مرا عشق تو سرمست کند

بدین سان کشدش

1253
 نفس اگر سر برکشد گوشبر ملک نیست نهان حا،ل د،ل و نیک و بدش

کشان می کشدش
 وگرش او ندهد جان ز کیجان د،ل اصل د،ل و اصل دلت فصل دلست
باشد مددش
 تو مگیر آن کرم وان دهشد،ل ز دردش چه خوشی ها و طرب ها دارد

بی عددش
 که مشرف شدم از طوق حیاتملک الموت برید از دلم آن روز طمع

ابدش
 کاروانی که غم عشق خدا راهبرد سود دو جهان و آنچ نیاید به زبان
زدش

 سرو آزادی او کرد که بخشیدسوسن استایش او کرد کز او یافت زبان
قدش

 گل از او جامه دراند که برافروختبلبل آن را بستاید که زبانش آموخت
خدش

 که بهار کرمش بازنبخشیدکیست کو دانه اومید در این خاک برکاشت
صدش

آفتاب کرم تو به کرم می پزدشمیوه تلخ و ترش خام طمع بود ولی
 چه زیان کرد از آن شاه که جانآفتاب از پی آن سجده که هر شام کند

شد جسدش
 روش بخشد که بمیرد مههمه شب سجده کنان می رود و وقت سحر
چرخ از حسدش

 هر یرکی حور شود مونسهر که امروز کند شهوت خود را در گور
گور و الحدش

 کند آن اسب لگدکوب نرکا،لهر کی او اسب دواند به سوی گمراهی
از لگدش
 که تمامش کند و شرح دهد همبهل ابتر تو غز،ل را به از،ل حیران باش
صمدش

1254
 خویش را غیر مینگار و مرانمن توام تو منی ای دوست مرو از بر خویش

از در خویش
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 تا چو حیران بزنم پای جفا بر سرسر و پا گم مرکن از فتنه بی پایانت
خویش

 مرکش ای دوست تو برآن که چون سایه ز شخص تو جدا نیست منم
سایه خود خنجر خویش

 سایه ها را بنواز و مبرای درختی که به هر سوت هزاران سایه ست
از گوهر خویش

 برگشا طلعت خورشیدرخسایه ها را همه پنهان کن و فانی در نور
انور خویش

 بر سر تخت برآ پا مرکش از منبرملک د،ل از دودلی تو مخبط گشتست
خویش
 تاج را گوهر نو بخش تو ازعقل تاجست چنین گفت به تثمیل علی

گوهر خویش

1255
مرگ و جسک نو فتاد اندر سرشاندک اندک راه زد سیم و زرش

می گریزد خواجه از شور و شرشعشق گردانید با او پوستین
اندک اندک خشک شد چشم ترشاندک اندک روی سرخش زرد شد

راند عشق لابالی از درشوسوسه و اندیشه بر وی در گشاد
 چون بریده شد رگ بیخاندک اندک شاخ و برگش خشک گشت
آورش

سست شد در عاشقی با،ل و پرشاندک اندک دیو شد لحو،ل گو
رفت وجد و حالت خرقه درشاندک اندک گشت صوفی خرقه دوز

در برش زین پس نیاید دلبرشعشق داد و د،ل بر این عالم نهاد
کآمد اندر پا و افتاد اکثرشزان همی جنباند سر او سست سست

گر بنوشد برجهاند ساغرشبهر او پر می کنم من ساغری
بشنود آواز الله اکبرشدست ها زان سان برآرد کآسمان
درکشان اندر حدیث دیگرشمیر ما سیرست از این گفت و ملو،ل

هر کی شد کشته چه خوف از خنجرشکشته عشقم نترسم از امیر
بر چه می لرزد صدف بر گوهرشبترین مرگ ها بی عشقی است

تا نگردد خشک شاخ اخضرشبرگ ها لرزان ز بیم خشرکی اند
تا بنربایند گوهر از برشدر تک دریا گریزد هر صدف

بعد از آن چه آب خوش چه آذرشچون ربودند از صدف دانه گهر
 در به باطن درگشادهآن صدف بی چشم و بی گوش است شاد

منظرش
بر سر ره خضر آید رهبرشگر بماند عاشقی از کاروان

لیک می خندد خر اندر آخرشخواجه می گرید که ماند از قافله
لجرم سرگین خر شد عنبرشعشق را بگذاشت و دم خر گرفت

لجرم شد خرمگس سرلشرکرشملک را بگذاشت و بر سرگین نشست
که همی خارش دهد همچون گرشخرمگس آن وسوسه ست و آن خیا،ل
وانمایم شاخ های دیگرشگر ندارد شرم و واناید از این

گاو خیزد با سه شاخ از محشرشتو مرکن شاخش چو مرد اندر خری
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1256
ور ندادی نقش بی جان را مرکشآنک جانش داده ای آن را مرکش

کای یگانه اهل ایمان را مرکشآن دو زلف کافر خود را بگو
چند روزی ماه تابان را مرکشآفتابا روی خود جلوه مرکن

بازگرد و جمله مرغان را مرکشچون تو سیمرغی به قاف ذوالجل،ل
جز قباد و شاه خاقان را مرکشدر میان خون هر مسرکین مرو
از سر غیرت تو دربان را مرکشگر مرا دربان عشقت بار داد

شرط نبود هیچ مهمان را مرکشگر فضولم من که مهمان توام
شیشه مشرکن مست میدان را مرکشمست میدانم ز می دانم خراب

بازگشتم باز سلطان را مرکششمس تبریزی تویی سلطان من

1257
تو عزیزی صد چو ما گو خوار باشچون تو شادی بنده گو غمخوار باش

کارهای عاشقان گو زار باشکار تو باید که باشد بر مراد
بنده چون منصور گو بر دار باششاه منصوری و ملرکت آن توست

نوشخوارم در رهت گو خار باشاشتر مستم نجویم نسترن
هر چه خواهی گفت گو اسرار باشنشنوم من هیچ جز پیغام او

از جما،ل یار برخوردار باشای د،ل آن جایی تو باری که ویست
ای تن وامانده تو بیمار باشاو طبیبست و به بیماران رود

ثانی اثنین برو در غار باشبر امید یار غار خلوتی
مهرها می کار و در ایثار باشبر امید داد و ایثار بهار

گم شو از دزد و در آن انبار باشخرمنا بر طمع ماه بانمک
لب ببند از گفت و کم گفتار باشبهر نطق یار خوش گفتار خویش

1258
در گلستان همچو سرو آزاد باشآن مایی همچو ما دلشاد باش

در گشاد د،ل چو عشق استاد باشچون ز شاگردان عشقی ای ظریف
داد از او بستان امیرداد باشگر غمی آید گلوی او بگیر

تن میان خلق گو آحاد باشجان تو مستست در بزم احد
گه ز هجرش کوه کن فرهاد باشگاه با شیرین چو خسرو خوش بخند

گه چو بلبل نا،ل و خوش فریاد باشگه نشاط انگیز همچون گلشنش
چون گلش عنبر فشاند باد باشپیش سروش چون خرامد خاک باش
در جهان کهنه نوبنیاد باشحاصل اینست ای برادر چون فلک

سر درون و شادمان و راد باشدر میان خارها چون خارپشت

1259
وای ما ای وای ما از عقل و هوشعقل آمد عاشقا خود را بپوش
یا شوم از ننگ تو بی چشم و گوشیا برو از جمع ما ای چشم و عقل

یا درآ در دیگ ما با ما بجوشتو چو آبی ز آتش ما دور شو
مرده شو با موج و با دریا مرکوشگر نمی خواهی که خردت بشرکند
سر مپیچ و رطل مردان را بنوشگر بگویی عاشقم هست امتحان

همچو چنگم بی خبر من از خروشمی خروشم لیرکن از مستی عشق
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هم تو ساقی هم تو می هم می فروششمس تبریزی مرا کردی خراب

1260
جان شیرینم فدای آن ترشاندرآمد شاه شیرینان ترش

کس کند باور گل خندان ترشچشم کژبین را بگفتم کژ مبین
کس نماند در همه زندان ترشدر هر آن زندان که درتابد رخش
میوه ای اندر همه بستان ترشگرد باغش گشتم و والله نبود
می نماید خویش در دیوان ترشدر حرم خندان بود سلطان ولیک
انگبین و شرکر و ایمان ترشگر تو مرد مومنی باور مرکن

نسبتی دارد به بادنجان ترشمنرکر ار باشد ترش نبود عجب

1261
 آنچ از جهان فزونست اندرروی تو جان جانست از جان نهان مدارش
جهان درآرش

 جان گرد توست گردان می دار بیای قطب آسمان ها در آسمان جان ها
قرارش

 در خویش می نگنجد از خویشتنهمچون انار خندان عالم نمود دندان
برآرش

تا اختیار دارم کی باشم اختیارشنگذارد آفتابش یک ذره اختیارم
 آن جا که باد جنبد آن جا بوداز خاک چون غباری برداشت باد عشقم
غبارش
 کز عشق خاکیان را بر میدر خاک تیره دانه زان رو به جنبش آمد

کشد بهارش
 هم باغ و هم نهالش چونهم بدر و هم هللش هم حور و هم جمالش
من در انتظارش

 نامش نعوذبالله والله که نیستجامش نعوذبالله دامش نعوذبالله
یارش

 از وی شرکفت جانم بر وی بودمن همچو گلبنانم او همچو باغبانم
نثارش

 لرزان که تا نیفتم ال که درچون برگ من ز بال رقصان به پستی آیم
کنارش

 پرده دریست کارش نیحیله گریست کارش مهره بریست کارش
سرسریست کارش

بگذار تا بخارد بی محرمی مخارشمی خارد این گلویم گویم عجب نگویم

1262
 ور چرخ سرکش آید برگر جان بجز تو خواهد از خویش برکنیمش
همدگر زنیمش
 ور قلعه ها درآید ویرانه هاگر رخت خویش خواهد ما رخت او دهیمش

کنیمش
 ور این فلک سر آمد ما چشمگر این جهان چو جانست ما جان جان جانیم
روشنیمش
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 عالم درخت زیتون ما همچوبیخ درخت خاکست وین چرخ شاخ و برگش
روغنیمش
 ما بر طریق خدمت مانندچون عشق شمس تبریز آهن ربای باشد
آهنیمش

1263
 مستانه شد حدیثش پیچیدهسرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

شد زبانش
 آن کس که مست گردد خودگه می فتد از این سو گه می فتد از آن سو
این بود نشانش

 من مستم و نترسم از چوبچشمش بلی مستان ما را از او مترسان
شحنگانش
 برجه بگیر زلفش درکش درای عشق الله الله سرمست شد شهنشه

این میانش
 جان بر سرش فشانم پرزر کنماندیشه ای که آید در د،ل ز یار گوید

دهانش
 وان شیوه هاش یا رب تا با کیستآن روی گلستانش وان بلبل بیانش

آنش
 بگذر ز نقش و صورتاین صورتش بهانه ست او نور آسمانست

جانش خوشست جانش
 پس این جهان مرده زنده ست ازدی را بهار بخشد شب را نهار بخشد

آن جهانش

1264
 من دم دهم فلن را تو درربامی گفت چشم شوخش با طره سیاهش
کلهش

 چون بر سر چه آید تویعقوب را بگویم یوسف به قعر چاهست
درفرکن به چاهش

 حاجی چو در ره آید ما خود زنیمما شرکل حاجیانیم جاسوس و رهزنانیم
راهش

 با نعل بازگونه چون ماه و چونما شاخ ارغوانیم در آب و می نماییم
سپاهش

 هرگز کی دید دنبه بی دام درروباه دید دنبه در سبزه زار و می گفت
گیاهش

 از دام بی خبر بد آن خاطروان گرگ از حریصی در دنبه چون نمک شد
تباهش

 بس نیست ای برادر آن ابلهیابله چو اندرافتد گوید که بی گناهم
گناهش

 کابله شدن بیرزد حسن وابله کننده عشقست عشقی گزین تو باری
جما،ل و جاهش

 آن پای گاو باشد کافسونپای تو درد گیرد افسون جان بر او خوان
اوست کاهش
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 خود حلق کی گشاید بی آه غصهحلق تو درد گیرد همراه دم پذیرد
کاهش

 چون ما ز دست رفتیم ازتا پیشگاه عشقش چون باشد و چه باشد
پای گاه جاهش

 که سوخت جان ما را آن نقشتا چه جما،ل دارد آن نادره مطرز
کارگاهش

 با او که مرکر و حیله تلقینز اندیشه می گذارم تا خود چه حیله سازم
کند الهش

 وان را که عقل گم شد از کی بودآن کس که گم کند ره با عقل بازگردد
پناهش

 چه عقل و بند و پندش چهنی ما از آن شاهیم ما عقل و جان نخواهیم
جان و آه آهش

ای رفته لابالی در خون نیرکخواهشمستی فزود خامش تا نرکته ای نرانی

1265
 وان جان که هست این جانآن مه که هست گردون گردان و بی قرارش

وین عقل مستعارش
وین اختیارها را بشرکسته اختیارشهر لحظه اختیاری نو نو دهد به جان ها

 من در جهان ندانم جز چشممن جسم و جان ندانم من این و آن ندانم
پرخمارش
 وان لطف توبه سوزش وانآن روی همچو روزش وان رنگ دلفروزش

خلق چون بهارش
 آخر چه جای توبه با عشق توبهعشقش بلی توبه داده سزای توبه

خوارش
 ماییم و دامن او بگرفتهچون دوست و دشمن او هستند رهزن او

استوارش
 چون گوش دوست داری میاز عشق جام و دورش شاید کشید جورش

بوس گوشوارش
 ور نه کجا رسد کس در حد ومن حلقه های زلفش از عشق می شمارم
در شمارش

 جانیش بخش آخر ای کشته زارلطفش همی شمارم د،ل با دم شمرده
زارش

1266
 روحیست بی مرکان و سر تاروحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش
قدم مرکانش

 خواهی که تا بدانی یک لحظهخواهی که تا بیابی یک لحظه ای مجویش
ای مدانش

 چون آشرکار جویی محجوبیچون در نهانش جویی دوری ز آشرکارش
از نهانش

 پاها دراز کن خوش میچون ز آشرکار و پنهان بیرون شدی به برهان
خسب در امانش
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 وانگه چه رحمت آید از جان و ازچون تو ز ره بمانی جانی روانه گردد
روانش

 درتاز درجهانش اما نه درای حبس کرده جان را تا کی کشی عنان را
جهانش

 زیرا حسد نگوید از حرصبی حرص کوب پایی از کوری حسد را
ترجمانش

 و آخر ز بهر سه نان تا کی خوریآخر ز بهر دو نان تا کی دوی چو دونان
سنانش

1267
 بی چهره خوش او در خوش هزاردر عشق آتشینش آتش نخورده آتش

ناخوش
 خون چون میست جوشاند،ل از تو شرحه شرحه بنشین کباب می خور

بنشین شراب می چش
 ای د،ل در این کشاکشگوشی کشد مرا می گوشی دگر کشد وی

بنشین و باده می کش
 ای عشق بردریدی این هفتهفت اخترند عامل در شش جهت ولیرکن

را از آن شش
 گه چون مهم گذاران در عشق یارگاهی چو آفتابم سرمایه بخش صد مه

مه وش
کز آفتاب دارد پرهیز چشم اعمشگر منرکری گریزد از عشق نیست نادر
وجه الولء حقاء من عبرتی منقشصدغ الوفاء حقاء من فقدکم مشوش

الذن لیس یلقن حادیک کیف ینعشالقلب لیس یلقی نادیک کیف یصبر

1268
 برهم زنیم کار تو را همچوصد سا،ل اگر گریزی و نایی بتا به پیش

کار خویش
 گر شیر شرزه باشی ور سفلهمگریز که ز چنبر چرخت گذشتنیست

گاومیش
 چون پر شود تهی شود آخر ز زخمتن دنبلیست بر کتف جان برآمده

نیش
 بر عشق حق بچفسد بی صمغ وای شاد باطلی که گریزد ز باطلی

بی سریش
 هم آخر آرد او را یا روز یاگز می کنند جامه عمرت به روز و شب
شبیش

 زفت آمد این سوار بر این اسببیچاره آدمی که زبونست عشق را
پشت ریش

 کان عشق راست کشتنخاموش باش و در خمشی گم شو از وجود
عشاق دین و کیش

1269
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 چشم جهانم چشمآینه ام من آینه ام من تا که بدیدم روی چو ماهش
جهانم تا که بدیدم چشم سیاهش

 تا که برآمد تاچرخ زمین شد چرخ زمین شد جنت ماوی راحت جان ها
که برآمد بر که جودی خیل و سپاهش

 چون نشود شهپشت قوی شد پشت قوی شد اختر دولت عد،ل و عنایت
چون نشود شه آنک تو باشی پشت و پناهش

 سبزتر آمد سبزتر آمدشوره زمینی شوره زمینی کز تو کشد او آب بهاری
از همه جاها کشت و گیاهش

 گشت گروگانروی چو ماهت روی چو ماهت بست گرو دی با مه و اختر
گشت گروگان ماه و سما را زلف سیاهش
 چون بنشوردسلسله جنبان سلسله جنبان گشت برادر این د،ل مجنون

چون بنشورد آن مجنون کش شد سر ماهش
 کیست مبارکدم مزن ای جان دم مزن ای جان برخور کآمد روز مبارک

کیست مبارک آن که ببیند هم ز پگاهش

1270
 می نرکنی باورم کاسه بگیر ومستی امروز من نیست چو مستی دوش
بنوش
گفت خرد الوداع بازنیایم به هوشغرق شدم در شراب عقل مرا برد آب
 چونک ز سر رفت دیگ چونک ز حدعقل و خرد در جنون رفت ز دنیا برون

رفت جوش
 با سرمستان مپیچ هیچ مگواین د،ل مجنون مست بند بدرید و جست

رو خموش
 کز سوی هفتم فلک دوش شنیدمصبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان

خروش
 وی اسد آن ثور را شاخ بگیر وگفت زحل زهره را زخمه آهسته زن

بدوش
 شیر فلک را نگر گشته زخون شده بین از نهیب شیر به پستان ثور
هیبت چو موش

 جلوه کن ای ماه رو چند کنیگرم کن ای شیر تک چند گریزی چو سگ
روی پوش
 گوش گشا سوی چرخ ایچشم گشا شش جهت شعشعه نور بین

شده چشم تو گوش
بنگر در نقش گر تا برهی از نقوشبشنو از جان سلم تا برهی از کلم

 صافم و آزاد نو بنده دردیگفتمش ای خواجه رو هر چه شود گو بشو
فروش

 دانه و دام تو را هستترس و امید تو را هست حواله به عقل
شرکاری وحوش

 با من از این ها مگو کاردردی دردش مرا چون به حمایت گرفت
توست آن برکوش

1271
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 دست عنایت نهاد بر سر مهجورباز درآمد طبیب از در رنجور خویش
خویش

 تا جگر او کشید شربت موفوربار دگر آن حبیب رفت بر آن غریب
خویش
 ساقی وحدت بماند ناظر وشربت او چون ربود گشت فنا از وجود

منظور خویش
 نیست عسل خواره را چارهنوش ورا نیش نیست ور بودش راضیم

ز زنبور خویش
 فتنه شد آن آفتاب بر رخاین شب هجران دراز با تو بگویم چراست
مستور خویش

 ور نه ببستی نقاب بر رخ مشهورغفلت هر دلبری از رخ خود رحمتست
خویش
 خلعت وصلت بپوش بر تنعاشق حسن خودی لیک تو پنهان ز خود

این عور خویش
 در د،ل و جان ها فرکندشرکر که خورشید عشق رفت به برج حمل
پرورش نور خویش

 باز به میقات وصل آمد برشرکر که موسی برست از همه فرعونیان
طور خویش

 عازر از افسون او حشر شد از گورعیسی جان دررسید بر سر عازر دمید
خویش
 بر همه شان عرضه کرد خاتم وباز سلیمان رسید دیو و پری جمع شد

منشور خویش
باده گویا بنه بر لب مخمور خویشساقی اگر بایدت تا کنم این را تمام

1272
 بازگشادیم خوش با،ل و پر جانباز فرود آمدیم بر در سلطان خویش

خویش
 بر سر گردون زدیم خیمه و ایوانباز سعادت رسید دامن ما را کشید

خویش
 هدهد جان بازگشت سوی سلیماندیده دیو و پری دید ز ما سروری

خویش
 یوسف جان برگشاد جعد پریشانساقی مستان ما شد شرکرستان ما

خویش
 چون بود آن کس که دیددوش مرا گفت یار چونی از این روزگار

دولت خندان خویش
 شرکر که من یافتم در بنآن شرکری را که هیچ مصر ندیدش به خواب

دندان خویش
 قند و شرکر می خوریم دربی زر و سر سروریم بی حشمی مهتریم

شرکرستان خویش
 صنعت آن زرگری رو به سوی کانتو زر بس نادری نیست کست مشتری

خویش
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 عمر درازی نهاد یار به دوراندور قمر عمرها ناقص و کوته بود
خویش

 رو رو ای د،ل بجو زر بهد،ل سوی تبریز رفت در هوس شمس دین
حرمدان خویش

1273
 حسن تو از حد گذشت شیوهما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش

گری گو مباش
 جان زرینم بس است مهر زری گوهست درست دلم مهر تو ای حاصلم

مباش
 چاکری او خوش استعشق کدام آتش است کو همه را دلرکش است

ملک و سری گو مباش
 خشک لبم دار تو هیچ تری گوبرکن از کار تو دست به یک بار تو

مباش
 همره مردان عشق مادهجان من از جان عشق شد همگی کان عشق

نری گو مباش
 سایه آن نخل بس باروری گوسایه تو پیش و پس جان مرا دسترس
مباش

 از تو مرا غیر این پرده دریجان صفا شمس دین از تبریزی چو چین
گو مباش

1274
 زین شرکرستان برو هستخواجه چرا کرده ای روی تو بر ما ترش

کس این جا ترش
تو ز کجا آمدی ابرو و سیما ترشدر شرکرستان د،ل قند بود هم خجل

 گر نپری بر فلک منگر بالبر فلک آن طوطیان جمله شرکر می خورند
ترش

هیچ بود در وصا،ل وقت تماشا ترشرستم میدان فرکر پیش عروسان برکر
 هر کی خورد دوغ هستهر کی خورد می صبوح روز بود شیرگیر

امشب و فردا ترش
 تو به کجا دیده ای طبله حلوامومن و ایمان و دین ذوق و حلوت بود
ترش

 جنس رود سوی جنس ترشاین ترشی ها همه پیش تو زان جمع شد
رود با ترش

گر چه بود نیشرکر نبود ال ترشوالله هر میوه ای کو نپزد ز آفتاب
 روز دو سه صبر به مذهب توسوزش خورشید عشق صبر بود صبر کن
با ترش
 غوره که در سایه ماند هستهر کی ترش بینیش دانک ز آتش گریخت

سر و پا ترش
 در صف دعوی چو شیر وقتدعوه د،ل کرده ای وعده وفا کن مباش

تقاضا ترش
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 کرده عتابش عبس خواند مربنگر در مصطفی چونک ترش شد دمی
او را ترش

 گه گه قاصد کند مردم داناخامش و تهمت منه خواجه ترش نیست لیک
ترش

 در ادب کودکان باشد للاو چو شرکر بوده است د،ل ز شرکر پر ولیک
ترش

1275
 شیر خورد خون من ذوق من ازچون بزند گردنم سجده کند گردنش

خوردنش
 هین که هزاران هزار منت آن برهین هله شیر شرکار پنجه ز من برمدار
منش

 خام منم ای نگار که نتوانپخته خورد پخته خوار خام خورد عشق یار
پختنش

 در تو درآویخته همچو دهلای تو دهلزن به قل بنده تو را چون دهل
می زنش

 عشق تو داوود توستگوش همه سرخوشان عشق کشد کش کشان
موم شده آهنش

 چونک برهنه شود چرخ دهدد،ل همه ما،ل و عقار خرج کند در قمار
مخزنش

 پرتو نور کما،ل کرد چنیند،ل ز سخن ما،ل ما،ل خواست زدن پر و با،ل
الرکنش

1276
 توبه کنان توبه را سیلباز درآمد ز راه بیخود و سرمست دوش

ببردست دوش
 شد ز بلندی عشق چرخ فلک پستگرز برآورد عشق کوفت سر عقل را

دوش
 مرغ ظریف از قفص شرکر کهدولت نو شد پدید دام جهان را درید

وارست دوش
 نک به زمین گاه خاک سهلآنچ به هفت آسمان جست فرشته و نیافت

برون جست دوش
 مرغ پراشرکسته ای سینه او خستآنک د،ل جبرئیل از کف او خسته بود

دوش
 عاشق بی دست و پا گردنعقل کمالی که او گردن شیران شرکست

او بست دوش
 سایه بی سایه ای دید دراشرکستاز شرر آفتاب شیشه گردون نرکفت

دوش
 بعد فراق دراز خفیه بپیوستماه که چون عاشقان در پی خورشید بود
دوش

 گشت عیان تا که عشقآنک در او عقل و وهم می نرسد از قصور
کوفت بر او دست دوش
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چند خیا،ل عدم آمد در هست دوشهر چه بود آن خیا،ل گردد روزی وصا،ل
 شد سر و گوشت بلند ازخامش باش ای دلیل خامشیت گفتنست

سخن پست دوش

1277
 سست گمان بوده ای عاقبتخواجه غلط کرده ای در صفت یار خویش
کار خویش

 های اگر دیدیی روی چو گلناردر هوس گلرخان سست زنخ گشته ای
خویش
 تا تو بلنگی ز بیم از ره و رفتارراه زنان عشق را مرگ لقب کرده اند
خویش
 هستم از آن حلقه من سیر زگوش بنه تا که من حلقه به گوشت کنم

گفتار خویش
 چون ز توام می رسد تحفهپیش من آ که خوشم تا به برت درکشم

دلدار خویش

1278
 توبه کنان توبه را سیلیار درآمد ز باغ بیخود و سرمست دوش

ببردست دوش
 توبه صدساله را یار دراشرکستعاشق صدساله ام توبه کجا من کجا

دوش
 خلوت و توبه شرکست مستباده خلوت نشین در د،ل خم مست شد

برون جست دوش
 محتسب عقل را دست فروبستولوله در کو فتاد عقل درآمد که داد

دوش

1279
 یوسف کنعان رسید جانب یعقوبباز درآمد طبیب از در ایوب خویش

خویش
 دید که خود بود د،ل خانه محبوببهر سفر سوی یار خانه برانداخت د،ل

خویش
 آنچ بگفت او منم طالب ود،ل چو فنا شد در او ماند وی او کشف شد
مطلوب خویش

 شرکر که موسی نمود معجزهشرکر که عیسی رسید عازر ما زنده شد
خوب خویش
 شرکر که عاشق رسید درشرکر که موسی برست از همه فرعونیان

کنف خوب خویش
 در د،ل و جان ها فرکندشرکر که خورشید عشق از سوی مشرق بتافت
آتش و آشوب خویش
 شرکر که طالب رهیدشرکر که ساقی غیب شست به می جمله عیب
از غم دلرکوب خویش
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1280
آن منست او هی مبریدشجان منست او هی مزنیدش

مثل ندارد باغ امیدشآب منست او نان منست او
سرخی سیبش سبزی بیدشباغ و جنانش آب روانش

شمع دلست او پیش کشیدشمتصلست او معتدلست او
سر کشد این جا سر ببریدشهر که ز غوغا وز سر سودا

کاسه سرکبا پیش نهیدشهر که ز صهبا آرد صفرا
خام بیاید هم بپزیدشعام بیاید خاص کنیدش

جانب شادی داد نویدشنک شه هادی زان سوی وادی
شاخ نباتی تا به مزیدشداد زکاتی آب حیاتی

زحمت برد او تا طلبیدشباده چو خورد او خامش کرد او

1281
 مراست ملک سلیمان چو نقدز هدهدان تفرکر چو دررسید نشانش

گشت عیانش
 که تخت او نظرست و بصیرتستپری و دیو نداند ز تختگاه بلندش

جهانش
 که هیچ مرغ نداند به وهم خویشزبان جمله مرغان بداند او به بصیرت

زبانش
 ولیک نقد نیابی که بو برینشان سرکه او بین به هر درست که نقدست

سوی کانش
 که عشق پیش درآید درآورد بهمگر که حلقه رندان بی نشان تو ببینی
میانش
 وگر نه کیست ز مردان کهز تیر او بود آن د،ل که برپرید از آن سو

او کشید کمانش
 همان شراب مقدم توکسی که خورد شرابش ز دست ساقی عشقش

پر کن و برسانش
 دغل میار تو ساقی مده از این و ازاز آنک هیچ شرابی خمار او ننشاند

آنش
 چگونه بنده نباشد به هرز شمس مفخر تبریز باده گشت وظیفه

دمی د،ل و جانش

1282
به دوستگانی او،ل تمام شد کارشتمام اوست که فانی شدست آثارش

خراب کرده خراباتیی به یک بارشمرا دلیست خراب خراب در ره عشق
چنان فتاد که خواهی بیا و بردارشبگو به عشق بیا گر فتاده می خواهی

 ز شعله ها که بسوزی ز سوزمیا به پیش ز درش ببین که می ترسم
اسرارش
 که سیل سیل روانست اشکوگر بگیردت آتش به سوی چشم من آ
دربارش

 ز اشک بنده ببینی به وقتحدیث موسی و سنگ و عصا و چشمه آب
رفتارش
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 صلی صحت و دولت ز چشمبرآر بانگ و بگو هر کجا که بیماریست
بیمارش

 صلی بینش و دانش ز بختبرآ به کوه و بگو هر کجا که خفته دلیست
بیدارش
 که در دو کون نگنجد فروغکه نور من شرح الله صدره شمعیست

انوارش

1283
 که عشق هست براق خدای میندا رسید به عاشق ز عالم رازش

تازش

چو آب لطف بجوشید ز آتش نازشتبارک الله در خاکیان چه باد افتاد
ز عشق آنک درآید به چنگل بازشگرفت شرکل کبوتر ز ماه تا ماهی

ز عشق زرگر ما و ز لذت گازشگرفت چهره عشاق رنگ و سرکه زر
 چه دید مرغ د،ل از ما ز چیستدر آن هوا که هوا و هوس از او خیزد

پروازش
 که بست شهپر او را کی بردگهی که مرغ د،ل ما بماند از پرواز

انگازش
 که شرم دار ز یار و ز عشقمگو که غیرت هر لحظه دست می خاید
طنازش

 که هر چه بند کند او تو راز غیرتش گله کردم به خنده گفت مرا
براندازش

1284
 دمی چو جان مجرد رویم در برسری برآر که تا ما رویم بر سر عیش
عیش
 زهی خدا که کند مرگ را پیمبرز مرگ خویش شنیدم پیام عیش ابد

عیش
به روز عید بزادیم ما ز مادر عیشبه نام عیش بریدند ناف هستی ما

 که عیش صورت چون حلقهبپرس عیش چه باشد برون شدن زین عیش
ایست بر در عیش

 ز عرکس ایشان این پرده شددرون پرده ز ارواح عیش صورت هاست
مصور عیش

 که خاک بر سر آن زر کهوجود چون زر خود را به عیش ده نه به غم
نیست درخور عیش

 کیش به چرخ درآورد تاب اختربگویمت که چرا چرخ می زند گردون
عیش
 کیش به رقص درآورد نور گوهربگویمت که چرا بحر موج در موجست
عیش
 که داد بوی بهشتش نسیم عنبربگویمت که چرا خاک حور و ولدان زاد
عیش
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 که تا ورق ورق آیی سبک زبگویمت که چرا باد حرف حرف شدست
دفتر عیش

 که گرد کست و عروسی بگیرد جابگویمت که چرا شب تتق فروآویخت
در عیش

 به یک دو لعب فرومانده ام بهبگفتمی سر پنج و چهار و هفت ولیک
شش در عیش

1285
 چه باده هاست بتم را در آنشرکست نرخ شرکر را بتم به روی ترش

کدوی ترش
 که نیست در همه اجزاشبه قاصد او ترشست و به جان شیرینش

تای موی ترش
 که هست دلبر شیرین دوای خویهزار خمره سرکه عسل شدست از او
ترش

 حلوت عجبی یافت های وزهای و هوی ترش های ماش خنده گرفت
هوی ترش
 که جوی شیر و شرکر شدترش چگونه نخندد به زیر لب چو شنید

روان به سوی ترش
 میان جوی عسل چیست آن سبویربود سیل ویم دوش و خلق نعره زنان

ترش
 خمار نیست چرا بودش آرزویپریر یار مرا جست کان ترش رو کو

ترش
 چرا کند شرکرقند جست وشتاب و تیز همی رفت کو به کو پی من
جوی ترش

 که تا ز جایزه شیرین کند گلویگرفته طبله حلوا و بنده را جویان
ترش
 همیشه شیرین باشد یقین عدویعجب نباشد اگر قصد او فنای منست

ترش
 ز رشک چون تو شرکاریست رنگ وغلط مرکن ترشی نی برای دفع توست

بوی ترش
 ز رشک روی عروس است رویز رشک جاه امیرست روترش دربان

شوی ترش
 به جان تو که گذر کن ز گفت وهزار خانه چو زنبور پرعسل داری

گوی ترش

1286
د،ل خراب طپیدن گرفت از آغازششنو ز سینه ترنگاترنگ آوازش

 ز دست رفت د،ل من چو دید سربه بر گرفت رباب و ز سر نهاد کله
بازش

کلبه ظاهر و پنهان ز چشم قزازشد،ل از بریشم او چون کلبه گردانست
 که تند می رسد آواز عقلدو سه بریشم از این ارغنون فروتر گیرد
پردازش
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 ولیک فعل غبار تنستبدانک تن چو غبارست و جان در او چون باد
غمازش

 که ذره ذره به رقص آمدست ازغبار جان بود و می رسد دگر جانی
آوازش

تنور و نان چه کند آنک دید خبازشجهان تنور و در آن نان های رنگارنگ
 فدات جانم هر جا که هستز سینه نیست سماع د،ل و ز بیرون نیست
بنوازش

 که هست مه را چیزی ز لطفشبی به طنز بگفتم دل به مه بنگر
پروازش

چراغرکی که بود شب شراراندازشچو آفتاب نهان شد به جای او بنهند
 که د،ل ز غیرت شه واقفستبه هر دو دست د،ل از ماه چشم خود بگرفت

و از نازش

1287
که هر دو آب حیاتست پخته و خامشمباد با کس دیگر ثنا و دشنامش
که باد تا به ابد جان های ما جامشخمار باده او خوشترست یا مستی

 مرا مپرس ز عد،ل و ز لطف وستم ز عد،ل ندانم ز مستی ستمش
انعامش

حریف مرغ وفا کرد دانه و دامشجفای او که روان گریزپای مرا
کشید جانب اقبا،ل کام و ناکامشبسی بهانه روانم نمود تا نرود

 نشان نماند او را که بشنودطرب نخواهد آن کس که درد او بشناخت
نامش

1288
 روا بود که رساند به اصل د،لچو رو نمود به منصور وصل دلدارش
دارش

 بسوخت عقل و سر و پایم ازمن از قباش ربودم یرکی کلهواری
کلهوارش

 چه خارخار و طلب در دلست از آنشرکستم از سر دیوار باغ او خاری
خارش

 سزد که زخم کشد از فراقچو شیرگیر شد این د،ل یرکی سحر ز میش
سگسارش

 به دست عشق وی آمد شرکا،ل واگر چه کره گردون حرون و تند نمود
افسارش
 به جام عشق گرو شد ردا واگر چه صاحب صدرست عقل و بس دانا
دستارش

 کشان کشان برکشیدش ندادبسا دل که به زنهار آمد از عشقش
زنهارش

 به عور گفتم درجه به جو برونبه روز سرد یرکی پوستین بد اندر جو
آرش
فتاده بود همی برد آب جوبارشنه پوستین بود آن خرس بود اندر جو
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 به دست خرس برکرد آندرآمد او به طمع تا به پوست خرس رسید
طمع گرفتارش

 چه دور و دیر بماندی به رنج وبگفتمش که رها کن تو پوستین بازآ
پیرکارش

 که نیست امید رهایی ز چنگبگفت رو که مرا پوستین چنان بگرفت
جبارش
 خلص نیست از آن چنگ عاشقهزار غوطه مرا می دهد به هر ساعت

افشارش
 چه حاجتست بر عقل طو،لخمش بس است حرکایت اشارتی بس کن
طومارش

1289
چو تشنه تو باشد که باشد سقایشدلی کز تو سوزد چه باشد دوایش

دکان تو جوید لب قندخایشچو بیمار گردد به بازار گردد
مرکن د،ل چو آهن مران از لقایشتویی باغ و گلشن تویی روز روشن

عجب چند داری برون سرایشبه درد و به زاری به اندوه و خواری
چه سود و چه راحت ز سایه همایشمها از سر او چو تو سایه بردی

بگیرد مللی ز جان و ز جایشچو یک دم نبیند جما،ل و جللت
چمن بی زبانی بگوید ثنایشجهان از بهارش چو فردوس گردد

فزایش که بخشد رخ جان فزایشجواهر که بخشد کف بحر خویش
ز نور تو باشد بقا و فنایشجهان سایه توست روش از تو دارد

از این طاس غربت بیا درربایشمنم مهره تو فتاده ز دستت
که تا راز گوید لب دلگشایشبگیرم ادب را ببندم دو لب را

1290
یا رب آن می بهست یا جامشمست گشتم ز ذوق دشنامش
آن سقط های تلخ آشامشطرب افزاترست از باده
بلک از عشق محنت دامشبهر دانه نمی روم سوی دام

نور بخشد شبش چو ایامشآن مهی که نه شرقی و غربیست
تا به معدن کشد به ناکامشخاک آدم پر از عقیق چراست

حلقه گوش ساز پیغامشگوهر چشم و د،ل رسو،ل حقست
هم از آن سر بود سرانجامشتن از آن سر چو جام جان نوشد

پیش حسن ولی انعامشسرد شد نعمت جهان بر د،ل
نی تو ترکی درافرکن از بامششیخ هندو به خانقاه آمد

خاص او را بریز بر عامشکم او گیر و جمله هندوستان
گر چه بالست نحس شد نامشطالع هند خود زحل آمد

می بد را چه سود از جامشرفت بال نرست از نحسی
حسد و کینه نیست اعلمشبد هندو نمودم آینه ام

از برون نیست جنگ و آرامشنفس هندوست و خانقه د،ل من
یک سپید و دگر سیه فامشبس که اصل سخن دو رو دارد

1291
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من بی توبه را به کس مفروشتوبه من درست نیست خموش
رحمت خویش را از او بمپوشبنده عیب ناک را بمران

لب ببسته همی زنیم خروشتو سمیع ضمیر و فرکری و ما
پیش تصویر توست خدمت کوشهر غم و شادیی که صورت بست
گه پلنگش کنی و گاهی موشنقش تسلیم گشته پیش قلم

همچو دیگند هر یرکی در جوشمی نماید فسرده هر چیزم
ذره ذره چو مرغ مرزنگوشمی زند نعره های پنهانی
می گشاید خدا شما را گوشوقت آمد که بشنوید اسرار
در رسند از رواق ازرق پوشوقت آمد که سبزپوشان نیز

1292
وان شرکرش گشته چو سرکا ترشآمد آن خواجه سیماترش

یا که به بیرون خوش و با ما ترشبا همگان روترش است ای عجب
با همه خوش با من تنها ترشاز کرم خواجه روا نیست این

آن رخ خوش طلعت زیبا ترشزین بگذشتیم دریغست و حیف
وی ز تو شیرین شده هر جا ترشای ز تو خندان شده هر جا حزین

یار همی خندد و لل ترششاد زمانی که نهان زیر لب
که نبود روی تو فردا ترشگر ترشی این دم شرطی بنه

هیچ بود قاعده حلوا ترشبهر خدا قاعده نو منه
دید کسی باغ و تماشا ترشاین ترشی در چه و زندان بود
هیچ نگشت آن گل رعنا ترشیوسف خوبان چو به زندان بماند

کز چه نه ای ای شه و مول ترشتا به سخن آمد دیوار و در
کی هلدم رحمت بال ترشگفت اگر غرقه سرکا شوم
غرقه شود در می و صهبا ترشمی دهم عشق و ندیمی کند

میمنه که نیست بدان جا ترشدست فشان روح رود مست تا
کت نهلد فضل موفا ترشبس کن و در شهد و شرکر غوطه خور

1293
 ظلم فی ظلم من فراقعلی الله ای مسلمانان از آن هجران پرآتش
الحب قد اغطش
 کما حوت الشقی الیوم فیچو دور افتاد ماهی جان ز بحر افتاد در حیله
ارض الفلینبش

 اذا ما الحوت زا،لعجب نبود اگر عاشق شود بی جان در این هجران
الماء ل تعجب بان تعطش

 متی یمتاز عین الشمس مناگر منرکر شود مردی ز سوز عاشق سوزان
عین له اعمش
 فراش من لهیب النار منچو فرش وصل بردارد شفا از منز،ل عاشق

تحت الفتی یفرش
 یبرد ذاک و البستان وکه تا پیغام آن یوسف بدین یعقوب عشق آید

الفردوس یستنعش
 الی تبریز یستسعی ودلم در گوش من گوید ز حرص وصل شمس الدین

فی تبریز یستفتش
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1294
کل خد ببینرکم مخدشکل عقل بوصلرکم مدهش

دردیش خوشتر است یا صافشمست گشتم ز طعنه و لفش
مثل الترک عینه اخفشبصر العقل من جللترکم

هر که او دم زند ز اوصافشکر شوم تا بلندتر گوید
صاحب الحشر کیف ل ینعششارب الخمر کیف ل یسرکر
گشت پرگل ز قاف تا قافشزان دمی کو دمید در عالم

مسرکن لیس فیه یستوحشمسرکن الروح حو،ل عزته
چو کشد بوی مشک از نافشاندرآید سپهر تا زانو

و انتهی من مرکانه المرعشمن اتاه الی الخلود اتی
کالفتی یافتم ز ایلفشجان برید از جهان و عذرش این

1295
بیا که سرو روانی به بوستان سماعبیا بیا که تویی جان جان سماع

 بیا که چون تو ندیدستبیا که چون تو نبودست و هم نخواهد بود
دیدگان سماع

 هزار زهره تو داری بر آسمانبیا که چشمه خورشید زیر سایه تست
سماع

 یرکی دو نرکته بگویم من از زبانسماع شرکر تو گوید به صد زبان فصیح
سماع
 برون ز هر دو جهانست این جهانبرون ز هر دو جهانی چو در سماع آیی
سماع

 گذشته است از این بام نردباناگر چه بام بلندست بام هفتم چرخ
سماع
 سماع از آن شما و شما از آنبه زیر پای برکوبید هر چه غیر ویست

سماع
 کنار درکشمش همچنین میانچو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم
سماع

 همه به رقص درآیند بی فغانکنار ذره چو پر شد ز پرتو خورشید
سماع

 که باز ماند ز عشق لبشبیا که صورت عشقست شمس تبریزی
دهان سماع

1296
هزار شمع منور به خاندان سماعبیا بیا که تویی جان جان جان سماع

بیا که ماه تمامی در آسمان سماعچو صد هزار ستاره ز تست روشن د،ل
 بیا که بوالعجبی نیک در جهانبیا که جان و جهان در رخ تو حیرانست

سماع
 بیا که چون تو زری را ندیدبیا که بی تو به بازار عشق نقدی نیست

کان سماع
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 ز بام خویش فروکن تو نردبانبیا که بر در تو شسته اند مشتاقان
سماع

 که شاهدیست نهانی در این دکانبیا که رونق بازار عشق از لب تست
سماع

که باز ماند ز عشق لبش دهان سماعبیار قند معانی ز شمس تبریزی

1297
که گردد آدمی غمخوار فارغمدارم یک زمان از کار فارغ

مبادا هیچ کس ای یار فارغچو فارغ شد غم او را سخره گیرد
ولیرکن نیست در اسرار فارغقلندر گر چه فارغ می نماید

همه گل گشت و گشت از خار فارغز او،ل می کشد او خار بسیار
سلیمان شد شد از انبار فارغچو موری دانه ها انبار می کرد

از او گیرند و او ز ایثار فارغچو دریاییست او پرکار و بی کار
روان در را و از رفتار فارغقلندر هست در کشتی نشسته

ز کشتی و ز دریابار فارغدر این حیرت بسی بینی در این راه
نشسته احمقی بسیار فارغبه یاد بحر مست از وهم کشتی

1298
 نیرکوست حا،ل ما که نرکو باد حا،لامروز روز شادی و امسا،ل سا،ل لغ

باغ
 چشم من و تو روشن بی رویآمد بهار و گفت به نرگس به خنده گل

زشت زاغ
 سبزه ست و لله زار و چمن کوریگل نقل بلبلن و شرکر نقل طوطیان

کلغ
 گفت این هوس پزند همه منبلنبا سیب انار گفت که شفتالویی بده

راغ
 جانی نه کز دلست ترقیششفتالوی مسیح به جان می توان خرید

نه از دماغ
بشنو که بر رسو،ل نباشد بجز بلغباغ و بهار هست رسو،ل بهشت غیب

کز پیش آفتاب برفتست میغ و ماغدر آفتاب فضل گشا پر و با،ل نو
 مستسقیان خاک از این فیض کردهچندان شراب ریخت کنون ساقی ربیع
کاغ

 فارغ ز بهمنست و ز کانون زهیخورشید ما مقیم حمل در بهار جان
مساغ

خاریدن آرزوست ندارم بدو فراغسر همچنین بجنبان یعنی سر مرا
کآبست خاک را و فلک را دو صد چراغامروز پایدار که برپاست ساقیی
د،ل داغ داغ بود و رهانیده شد ز داغگه آب می نماید و گه آتشی کز او

 گو چیغ چیغ می کن و گوغم چیغ چیغ کرد چو در چنگ گربه موش
چاغ چاغ چاغ

 گردن چو دوک گشت این حرفآتش بزن به چرخه و پنبه دگر مریس
چون پناغ
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1299
گویند صبح نبود شام تو را دروغگویند شاه عشق ندارد وفا دروغ

 بعد از فنای جسم نباشد بقاگویند بهر عشق تو خود را چه می کشی
دروغ

 چون چشم بسته گشتگویند اشک چشم تو در عشق بیهده ست
نباشد لقا دروغ

 زان سو روان نباشد این جان ماگویند چون ز دور زمانه برون شدیم
دروغ

جمله خیا،ل بد قصص انبیا دروغگویند آن کسان که نرستند از خیا،ل
 ره نیست بنده را به جناب خداگویند آن کسان که نرفتند راه راست
دروغ

بی واسطه نگوید مر بنده را دروغگویند رازدان د،ل اسرار و راز غیب
وز لطف بنده را نبرد بر سماع دروغگویند بنده را نگشایند راز د،ل

 با اهل آسمان نشود آشناگویند آن کسی که بود در سرشت خاک
دروغ

با پر عشق برنپرد بر هوا دروغگویند جان پاک از این آشیان خاک
آن آفتاب حق نرساند جزا دروغگویند ذره ذره بد و نیک خلق را

 جز حرف و صوت نیست سخن راخاموش کن ز گفت وگر گویدت کسی
ادا دروغ

1300
خر او می کند ز کنجد کاغعیسی روح گرسنه ست چو زاغ

از چه روغن کشیم بهر چراغچونک خر خورد جمله کنجد را
شد جهان تیره رو ز میغ و ز ماغچونک خورشید سوی عقرب رفت
بر جبین خزان و دی نه داغآفتابا رجوع کن به محل

از تو سرسبز خاک و خندان باغآفتابا تو در حمل جانی
از تو گردد بهار گرم دماغآفتابا چو بشرکنی د،ل دی

آنچ این آفتاب کرد ابلغآفتابا زکات نور تو است
چون تو را دیده بود او مازاغصد هزار آفتاب دید احمد

کو ز بحر حیات دید اسباغزان نگشت او بگرد پایه حوض
که عبارت ز تست تنگ مساغآفتابت از آن همی خوانم

باغ برداشت بزم و مجلس و لغمژده تو چو درفرکند بهار
کرده سیران خاک استفراغکرده مستان باغ اشرکوفه
حله ها و پدید نیست پناغحله بافان غیب می بافند

چون خدا را ز کار نیست فراغکی گذارد خدا تو را فارغ
رنگ جامه هزار و یک صباغصد هزاران بنا و یک بنا
پوست ها را علج او دباغنغزها را مزاج او مایه

سیم و زر را کفایتش صواغلعل ها را درخش او صیقل
نطق حس پیششان چو بانگ کلغبلبلن ضمیر خود دگرند

آنک بیرون بود ز باغ و ز راغبس که همراز بلبلن نبود

1301
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 چون شتران رو به رو پوزما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طرف
نهاده در علف

 چون شتران فرکندهاز چپ و راست می رسد مست طمع هر اشتری
لب مست و برآوریده کف

 زانک به پستی اند و ما بر سر کوهغم مخورید هر شتر ره نبرد بدین اغل
بر شرف
 ور چه کنند عف عفی غمکس به درازگردنی بر سر کوه کی رسد

نخوریم ما ز عف
 کشتی نوح کی بود سخره غرقه وبحر اگر شود جهان کشتی نوح اندرآ

تلف
 آنک لدیغ غم بود حصه اوستکان زمردیم ما آفت چشم اژدها

وااسف
 ما خوش و نوش و محترمجمله جهان پرست غم در پی منصب و درم

مست طرب در این کنف
 زود بگو رباعیی پیش درآمست شدند عارفان مطرب معرفت بیا
بگیر دف

 تا که شوند سرفشان بید وباد به بیشه درفرکن در سر سرو و بید زن
چنار صف به صف

 جنبش کی کند سرش از دمبید چو خشک و کل بود برگ ندارد و ثمر
و باد لتخف

 کوست به فعل یک به یک نیستچاره خشک و بی مدد نفخه ایزدی بود
ضعیف و مستخف

 یافت ز نفخ ایزدی مردهنخله خشک ز امر حق داد ثمر به مریمی
حیات موتنف

 پیشه عشق برگزین هرزه شمرابله اگر زنخ زند تو ره عشق گم مرکن
دگر حرف

 وز تبریز یاد کن کوریچون غزلی به سر بری مدحت شمس دین بگو
خصم ناخلف

1302
 چون شتران رو به روما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف
پوز نهاده در علف

 چون شتران مستهر طرفی همی رسد مست و خراب جوق جوق
لب سست فرکنده کرده کف

 زانک بوادی اندرند ما سرخوش بخورید کاشتران ره نبرند سوی ما
کوه بر شرف

 ور چه که عف عفی کنند غمگر چه درازگردن اند تا سر کوه کی رسند
نخوریم ما ز عف

 کشتی نوح کی بود سخره آفت وبحر اگر شود جهان کشتی نوح اندریم
تلف

 ما خوش و نوش و محترمجمله جهان پرست غم در پی منصب و درم
مست خرف در این کنف
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 آنک اسیر غم بود حصه اوستکان زمردیم ما آفت چشم مار غم
وااسف
 زود بگو رباعیی پیش درآمطرب عارفان بیا مست شدند عارفان
بگیر دف
 تا که شوند سرفشان شاخباد به بیشه درفرکن بر سر هر درخت زن

درخت صف به صف
 عشق حیات جان بود مرده بود دگرابله اگر زنخ زند تو ره عشق گم مرکن

حرف
 از تبریز یاد کن کوریچون غزلی به سر بری مدحت شمس دین بگو

خصم ناخلف

1303
 کز ترش رویی همی رنجدگر تو تنگ آیی ز ما زوتر برون رو ای حریف

دلرام ظریف
 می نماید دشمنی ها بر رخگر همی انرکار خود پنهان کنی بر روی تو

تو لیف لیف
 از جما،ل او که نامش کردروز گردک بر رخ داماد می باشد نشان

رومی نیف نیف
 ور بر اسب فضلچون خداوند شمس دین چوگان زند یارش کجاست

بنشیند کجا دارد ردیف
 چون یرکی کاسه پرآش و برخوان و بزم هر دو عالم نزد بزم شمس دین
سر او یک رغیف
 از کما،ل و حرمت شهروان رغیف و آش و کاسه صدقه تبریز دان
شهنشاه شریف

1304
تشنه خون خودم آمد وقت مصافباده نمی بایدم فارغم از درد و صاف

 تا سر بی تن کند گرد تنبرکش شمشیر تیز خون حسودان بریز
خود طواف

 تا بخورد خاک و ریگ جرعه خون ازکوه کن از کله ها بحر کن از خون ما
گزاف

 ور نه شرکافد دلم خون بجهد ازای ز د،ل من خبیر رو دهنم را مگیر
شرکاف

 سلطنت و قهرمان نیست چنینگوش به غوغا مرکن هیچ محابا مرکن
دست باف

 جان چو کبریت را بر چه بریدنددر د،ل آتش روم لقمه آتش شوم
ناف

 هر دو یرکی می شویم تا نبودآتش فرزند ماست تشنه و دربند ماست
اختلف

 چونک شود هیزم اوچک چک و دودش چراست زانک دورنگی به جاست
چک چک نبود ز لف
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 تشنه د،ل و رو سیه طالب وصل وور بجهد نیم سوز فحم بود او هنوز
زفاف

 هیزم گوید که تو سوخته ای منآتش گوید برو تو سیهی من سپید
معاف

 کرده میان دو یار در سیهیاین طرفش روی نی وان طرفش روی نی
اعترکاف

 نی سوی شاهنشهی برهمچو مسلمان غریب نی سوی خلقش رهی
طرفی چون سجاف

 بر فلرکش ره نبود ماند بر آنبلک چو عنقا که او از همه مرغان فزود
کوه قاف
 پشت خمی همچو لم تنگبا تو چه گویم که تو در غم نان مانده ای

دلی همچو کاف
 تا نرکشم آب جو تا نرکنمهین بزن ای فتنه جو بر سر سنگ آن سبو

اغتراف
 دور ز جنگ و خلف بی خبر ازترک سقایی کنم غرقه دریا شوم

اعتراف
 قالبشان چون عروس خاکهمچو روان های پاک خامش در زیر خاک

بر او چون لحاف

1305
 جغد نیم بر خراب هیچ ندارمکعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف
طواف
 چون فلرکم روز و شب پیشه وپیشه ندارم جز این کار ندارم جز این

کارم طواف
 پیش بت من سجودبهتر از این یار کیست خوشتر از این کار چیست

گرد نگارم طواف
 برد عرب رخت من برد قرارمرخت کشیدم به حج تا کنم آن جا قرار
طواف

 تشنه وصل توام کیتشنه چه بیند به خواب چشمه و حوض و سبو
بگذارم طواف

 کعبه شفیعم شود چونک گزارمچونک برآرم سجود بازرهم از وجود
طواف
 حاجی دیوانه ام من نشمارمحاجی عاقل طواف چند کند هفت هفت
طواف

 گفت بسی کرد او گردگفتم گل را که خار کیست ز پیشش بران
عذارم طواف

 گفت بهل تا کند گرد شرارمگفت به آتش هوا دود نه درخورد توست
طواف

 بر سر و رو می کند گردعشق مرا می ستود کو همه شب همچو ماه
غبارم طواف

 همچو قدح می کند گردهمچو فلک می کند بر سر خاکم سجود
خمارم طواف
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 طرفه که بر گرد من کردخواجه عجب نیست اینک من بدوم پیش صید
شرکارم طواف

 همچو جنازه مبا بر سر چارمچار طبیعت چو چار گردن حما،ل دان
طواف

 ور نه نبودی بر این تیره دیارمهست اثرهای یار در دمن این دیار
طواف

 ور نه نبودی چنین گرد قمارمعاشق مات ویم تا ببرد رخت من
طواف

 نی چو حشیشم بود گردسرو بلندم که من سبز و خوشم در خزان
بهارم طواف

 تا نرکنی بی سپر گرد حصارماز سپه رشک ما تیر قضا می رسد
طواف

 تا که کنم همچو گرد گردخشت وجود مرا خرد کن ای غم چو گرد
سوارم طواف

 تا نه چو تابه شود بر سربس کن و چون ماهیان باش خموش اندر آب
نارم طواف

1306
ز مرغزار برون آ و صف ها بشرکافبیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصاف

 ز هر چه از تو بلفند صادقست نهبه مدحت آنچ بگویند نیست هیچ دروغ
لف
 به سلطنت تو نشسته ملوک برعجب که کرت دیگر ببیند این چشمم

اطراف
 ولیک دیده ز هجرت نه روشنستتو بر مقامه خویشی وز آنچ گفتم بیش

نه صاف
 برو تو غیرت بافنده پرده ها میشعاع چهره او خود نهان نمی گردد

باف
ولیک آتش من کی رها کند اوصافتو دلفریب صفت های دلفریب آری

 فدا برکردم جانی و جان جانچو عاشقان به جهان جان ها فدا کردند
به مصاف

 هزار کعبه جان را بگرد تستاگر چه کعبه اقبا،ل جان من باشد
طواف

 که کودکان به شرکم در غذا خورنددهان ببسته ام از راز چون جنین غمم
از ناف

 خطای مست بود پیش عقلتو عقل عقلی و من مست پرخطای توام
عقل معاف

 که نیست مست تو را رطل ها وخمار بی حد من بحرهای می خواهد
جره کفاف

 که نیست موضع سیمرغ عشق جزبجز به عشق تو جایی دگر نمی گنجم
که قاف
 چو دم زنم ز غمت از مآت و ازنه عاشق دم خویشم ولیک بوی تست
آلف
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 اگر هزار بخوانند سورهنه الف گیرد اجزای من به غیر تو دوست
ایلف

 که گوش من نگشاید به قصهبه نور دیده سلف بسته ام به عشق رخت
اسلف

فتاده آتش او در دکان این ندافمنم کمانچه نداف شمس تبریزی

1307
وی چشم و چراغ و یار عاشقای مونس و غمگسار عاشق

از بهر تن نزار عاشقای داروی فربهی و صحت
بربوده د،ل و قرار عاشقای رحمت و پادشاهی تو
در واسطه یادگار عاشقای کرده خیا،ل را رسولی
کی بیند کار و بار عاشقآن را که به خویش بار ندهی
آن ناله زار زار عاشقاز جذب و کشیدن تو باشد

آن حیله گری و کار عاشقتعلیم و اشارت تو باشد
آن رفتن راهوار عاشقاز راه نمودن تو باشد

وی پند تو گوشوار عاشقای بند تو دلگشای عاشق
در دیده شرمسار عاشقدیرست که خواب شب نمانده است

از معده لقمه خوار عاشقدیرست که اشتها برفتست
از چهره لله زار عاشقدیرست که زعفران برستست
دریا کردی کنار عاشقدیرست کز آب های دیده
چاره گر و غمگسار عاشقزین ها چه زیانش چون تو باشی
وان دانگ کنی نثار عاشقصد گنج فروشیش به دانگی
آرایش و افتخار عاشقای لف ابیت عند ربی

نه چرخ به اختیار عاشقلو لک لما خلقت الفلک
برهان و سخن گزار عاشقبس کن که عنایتش بسنده است

1308
 دررسد در حین مدد ازگر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشق

ساقی صهبای عشق
مژده انافتحنا دردمد سرنای عشقور بدرد طبل شادی لشرکر عشاق را

 زان شرکرهایی که روید هرزهر اندر کام عاشق شهد گردد در زمان
دم از نی های عشق

 ابر را در حین بسوزد برق جانیک زمان ابری بیاید تا بپوشد ماه را
افزای عشق

 بانگ های رعد بینی می زند سقایدر میان ریگ سوزان در طریق بادیه
عشق
 یا صل درده به سوی قامت وساقیا از بهر جانت ساغری بر خلق ریز

بالی عشق
 قبه های موج خیزد آن دم ازشمس تبریز ار بتاند از قباب رشک حق

دریای عشق
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یفعل الله ما یشا اقبا،ل عشقای جهان را دلگشا اقبا،ل عشق
ای خوشا و ای خوشا اقبا،ل عشقای صفا و ای وفا در جور عشق
وی فزون از جان و جا اقبا،ل عشقای بده جانتر ز جان دیدار عشق
جان اخلص و ریا اقبا،ل عشقتا ز اخلص و ریا بیرون شدم

نقل کرد از جا به جا اقبا،ل عشقگر بگردد آفتاب از ضعف نیست
عاقبت آمد به ما اقبا،ل عشقخلق گوید عاقبت محمود باد

در د،ل خلق خدا اقبا،ل عشقمن دهان بستم که بگشادست پر
می نگنجد در دعا اقبا،ل عشقبد دعا زنبیل و این دولت خلیل
یا تویی یا عشق یا اقبا،ل عشقوحدت عشقست این جا نیست دو

1310
زین قلزم پرآتش ای چاره خلیقای ناطق الهی و ای دیده حقایق

 جان را تو دستگیری از آفتتو بس قدیم پیری بس شاه بی نظیری
علیق

 آوخ کز این شرکاران تا جاندر راه جان سپاری جان ها تو را شرکاری
کیست لیق

 ای عاشق جمالت نور جل،لمخلوق خود کی باشد کز عشق تو بلفد
خالق

 بیمار عشق زارم ای توگویی چه چاره دارم کان عشق را شرکارم
طبیب حاذق
 ما را یرکی خبر کن کز هر دولطف تو گفت پیش آ قهر تو گفت پس رو

کیست صادق
 هر ذره از شعاعت جان لطیفای آفتاب جان ها ای شمس حق تبریز
ناطق

1311
 باز برآمد ز جان نعره و هیهایباز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق
عشق

تا شرکند زورق عقل به دریای عشقباز برآورد عشق سر به مثا،ل نهنگ
 در شرکم طور بین سینهسینه گشادست فقر جانب د،ل های پاک

سینای عشق
 کز قفص سینه یافت عالم پهنایمرغ د،ل عاشقان باز پر نو گشاد

عشق
 از بر جانان که اوست جان و د،لهر نفس آید نثار بر سر یاران کار

افزای عشق
 هر طرف اکنون ببینفتنه نشان عقل بود رفت و به یک سو نشست
فتنه دروای عشق

 عشق ببیند مگر دیده بینایعقل بدید آتشی گفت که عشقست و نی
عشق

کای د،ل بال بپر بنگر بالی عشقعشق ندای بلند کرد به آواز پست
 شادی جان های پاک دیده د،ل هایبنگر در شمس دین خسرو تبریزیان

عشق
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1312
که شعر تازه بگو و بگیر جام عتیقفریفت یار شرکربار من مرا به طریق

چگونه عاق شوم با حیات کان و عقیقچه چاره آنچ بگوید ببایدم کردن
 که سرکر لذت عیش است و بادهغلم ساقی خویشم شرکار عشوه او

نعم رفیق
 ز عاشقی و ز مستی زهیبه شب مثا،ل چراغند و روز چون خورشید
گزیده فریق
 من و مناز،ل ساقی و جامشما و هر چه مراد شماست از بد و نیک
های رحیق

درافرکند شررش صد هزار جوش و حریقبیار باده لعلی که در معادن روح
 روا بود چو تو ساقی و درروا بود چو تو خورشید و در زمین سایه

زمانه مفیق
 بجه ز رق جهانی به جرعه هایگشای زانوی اشتر بدر عقا،ل عقو،ل

رقیق
 اگر چه خفته بود طایرست درچو زانوی شتر تو گشاده شد ز عقا،ل
تحقیق

 به قدر عقل تو گفتم نمیهمی دود به که و دشت و بر و بحر روان
کنم تعمیق

 به اختلط مخلد چو روغن و چوکما،ل عشق در آمیزش ست پیش آیید
سویق

کند سجود مخلد به شرکر آن توقیقچو اختلط کند خاک با حقایق پاک

1313
در کرم و حسن چرایی تو طاقجان و سر تو که بگو بی نفاق

روز وصالی که ندارد فراقروی چو خورشید تو بخشش کند
بهر وفای تو ببندم نطاقد،ل ز همه برکنم از بهر تو

باشد ترکلیف بما لیطاقگر تو مرا گویی رو صبر کن
خاصه فراقی ز پی اعتناقسخت بود هجر و فراق ای حبیب

هر دو تویی چون شوم ای دوست عاقچون پدر و مادر عقلست و روح
دود رسد جانب شام و عراقروم چو در مهر تو آهی کنند

ماه رخان قندلبان سیم ساقدر تتق سینه عشاق تو
نوش کنان ساغر صدق و وفاقرقص کنان در خضر لطف تو
طاق و طرنبین و طرنبین و طاقدست زنان جمله و گویان بلغ

مژده کسی را که دهد زن طلقمژده کسی را که زرش دزد برد
ترک کند فرد شود بی شقاقخاصه کسی را که جهان را همه

همچو محمد به سحرگه براقلجرمش عشق کشد پیشرکش
فوق سماوات رفاع طباقبربردش زود براق دلش
که دهنم بسته شد از اشتیاقجان و سر تو که بگو باقیش
چونک مهندس تویی و من مشاقهر چه بگفتم کژ و مژ راست کن

1314
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 شب آمد چون مه تابان شه خونبه دلجویی و دلداری درآمد یار پنهانک
خوار پنهانک

 و می فرمود چشم اودهان بر می نهاد او دست یعنی دم مزن خامش
درآ در کار پنهانک
 همی دزدیدم آن گل هاچو کرد آن لطف او مستم در گلزار بشرکستم

از آن گلزار پنهانک
 برانگیزان یرکی مرکری خوشبدو گفتم که ای دلبر چه مرکرانگیز و عیاری

ای عیار پنهانک
 مهل تا برزند بادی بربنه بر گوش من آن لب اگر چه خلوتست و شب

آن اسرار پنهانک
 نوای چنگ عشرت رااز آن اسرار عاشق کش مشو امشب مها خامش

بجنبان تار پنهانک
 از آن دو لعل جان افزایبده ای دلبر خندان به رسم صدقه پنهان

شرکربار پنهانک
 ولیرکن هست از این مستانکه غمازان همه مستند اندر خواب گفت آری

یرکی هشیار پنهانک
 کجا یابم تو را ای شاهمرکن ای شمس تبریزی چنین تندی چنین تیزی

دیگربار پنهانک

1315
 ز عشق بی نشان آمد نشانروان شد اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینک

بی نشان اینک
 که آمد این دو رنگ خوش ازببین در رنگ معشوقان نگر در رنگ مشتاقان

آن بی رنگ جان اینک
 که نی رنگ زمین داردفلک مر خاک را هر دم هزاران رنگ می بخشد
نه رنگ آسمان اینک

 چو اصل حرفچو اصل رنگ بی رنگست و اصل نقش بی نقشست
بی حرفست چو اصل نقد کان اینک

 ولی تو توی بر تویی زتویی عاشق تویی معشوق تویی جویان این هر دو
رشک این و آن اینک

 دهان خاموش و جان نالن زتو مشک آب حیوانی ولی رشرکت دهان بندد
عشق بی امان اینک

 جهان خامش نالن نشانشسحرگه ناله مرغان رسولی از خموشانست
در دهان اینک

 تو منرکر می شوی لیرکنز ذوقش گر ببالیدی چرا از هجر نالیدی
هزاران ترجمان اینک

 چو دیدی آسیا گردان بداناگر نه صید یاری تو بگو چون بی قراری تو
آب روان اینک

 خموشم بنده فرمانم رهااشارت می کند جانم که خامش که مرنجانم
کردم بیان اینک

1316

www.irandll.net/forum587



www.irandll.net

 ای نازک و ای خشمکرو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک
پابسته به خلخالک

بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالکبا مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک
 روزی که جدا مانی از زرک و ازای نازک نازک د،ل د،ل جو که دلت ماند
مالک

 د،ل همچو د،ل میمک قد همچو قداشرکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی
دالک

 یا رب برهان او را از ننگتو رستم دستانی از زا،ل چه می ترسی
چنین زالک

 بر چرخ همی گشتیمن دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد
سرمستک و خوش حالک

 سرمستم و آزادم ز ادبارک ومی گشتی و می گفتی ای زهره به من بنگر
اقبالک
 رو خدمت آن مه کن مردانه یرکیدرویشی وانگه غم از مست نبیذی کم
سالک
بگذار منجم را در اختر و در فالکبر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو

 من خرقه کجا پوشم ازمن خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر دارم
صوفک و از شالک

 می گفت به زیر لب ل تخدعنیبا یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر
والک

 می گفت مرا خندان کممی گفتم و می پختم در سینه دو صد حیلت
ترکتم احوالک

 نی بلبل قوالی درمانده درخامش کن و شه را بین چون باز سپیدی تو
این قالک

1317
 شنگینک و منگینک سربسته بهآن میر دروغین بین با اسپک و با زینک
زرینک

 مرگ آیدش از شش سوچون منرکر مرگست او گوید که اجل کو کو
گوید که منم اینک

 وان سبلت و آن بینی وانگوید اجلش کای خر کو آن همه کر و فر
کبرک و آن کینک

 خشتست تو را بالینکو شاهد و کو شادی مفرش به کیان دادی
خاکست نهالینک

 تا میر ابد باشی بی رسمک وترک خور و خفتن گو رو دین حقیقی جو
آیینک

 ای آنک فرکندی تو دربی جان مرکن این جان را سرگین مرکن این نان را
در تک سرگینک
 بشرکسته شو و در جو ایما بسته سرگین دان از بهر دریم ای جان

سرکش خودبینک
 چون رنج و بل بینی در رخچون مرد خدابینی مردی کن و خدمت کن
مفرکن چینک
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 تا چند سخن گفتن از سینکاین هجو منست ای تن وان میر منم هم من
و از شینک

وان آب کجا یابد جز دیده نمگینکشمس الحق تبریزی خود آب حیاتی تو

1318
 در گفتن و خاموشی ای یارهر او،ل روز ای جان صد بار سلم علیک

سلم علیک
 وز گل همه جباری وز خاراز جان همه قدوسی وز تن همه سالوسی
سلم علیک
 در ده شدم و گفتم سالرمن ترکم و سرمستم ترکانه سلح بستم

سلم علیک
 این شهره امانت را هشدار سلمبنهاد یرکی صهبا بر کف من و گفتا

علیک
بر مالک خود گویم در نار سلم علیکگفتم من دیوانه پیوسته خلیلنه

 وان لحظه که در غارم با یار سلمآن لحظه که بیرونم عالم ز سلمم پر
علیک

 ای مور شبت خوش باد ایچون صنع و نشان او دارد همه صورت ها
مار سلم علیک

 منصور تو را گوید بر دار سلمداوود تو را گوید بر تخت فدیناکم
علیک

 محتاج همت گوید ناچار سلممشتاق تو را گوید بی طمع سلم از جان
علیک
 در زیر زبان گوید بیمار سلمشاهان چو سلم تو با طبل و علم گویند
علیک

 تا مست مرا گوید ای زار سلمچون باده جان خوردم ایزار گرو کردم
علیک

 کز کبر نمی گوید بر پارامسا،ل ز ماه تو چندان خوش و خرم شد
سلم علیک

 سر زیر کند هر دم کای تار سلماز لذت زخمه تو این چنگ فلک بیخود
علیک

 آورده از آن عالم هر چار سلممرغان خلیلی هم سررفته و پرکنده
علیک

 از کار فروماندم ای کاربس سیل سخن راندم بس قارعه برخواندم
سلم علیک

1319
د،ل پردرد و رخساران زردکبباید عشق را ای دوست دردک
بود دعوی مشتاقیت سردکای بی درد د،ل و بی سوز سینه
تو داری دیدگان نیک خردکجهان عشق بس بی حد جهانست

کماج و دوغ داند جان کردکچه داند روستایی مخزن شاه
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چو هستی چون خصی در روز گردکبجز بانگ دفت نبود نصیبی
ز کار و بار خود شو زود فردکاگر خواهی که مرد کار گردی

به پیش هر دکان مانند قردکچو چیزی یافتی خود را تو مفروش
بدان آرد که گویندت که مردککه دعوی مردیت بی جان مردان
به خون خود دری کاری نبردکاگر ناگاه مردی پیش افتد

به تسبیح و به ذکر چند وردکتو دیده بسته ای در زهد می باش
ار آن ناز و کرشمه ای فسردکمرکن شیخی دروغی بر مریدان

به شمس الدین تبریزی تو نردکشه شطرنجی ار تو کژ ببازی

1320
ماجرا را در میان نه راستکاندرآ با ما نشان ده راستک

همچو تیری کآید از زه راستکچون کمانی با من آخر پیش آ
ور جهی باری برون جه راستکای فضولی سو به سو چندین مجه
کو بگوید حا،ل این ده راستکده خدایی نیست جز تو هیچ کس

وعده مان ده روز شنبه راستکچون تو آدینه نخواهی آمدن
آن نمی ارزد همان به راستکدر دروغ و مرکر ذوقی هست لیک
یک نشان با کهترین که راستکگر بدیدی شمس تبریزی بگو

1321
 غلم می خری ارزان بها سلمایا هوای تو در جان ها سلم علیک

علیک
 همی کشند ز هر سو تو را سلمایا کسی که هزاران هزار جان و روان
علیک

 بخوان ز جانب این آشنابه وقت خواندن آن نامه های خون آلود
سلم علیک
 همی دوند که ای خوش لقاتو می خرامی و خورشید و ماه در پی تو

سلم علیک
هزار چشم که ای توتیا سلم علیکبه خاک پای تو هر دم همی کنند پیغام
ز غیب می رسد از انبیا سلم علیکتو تیزگوش تری از همه که هر نفست

 هزار خلعت و هدیه ست با سلمسلم خشک نباشد خصوص از شاهان
علیک

 به نور مطلق بر مصطفی سلمچنانک کرد خداوند در شب معراج
علیک

چنین بود چو کند کبریا سلم علیکزهی سلم که دارد ز نور دنب دراز
 ولیک پیشتر از ماجرا سلمگذشت این همه ای دوست ماجرا بشنو
علیک

1322
ای غریب زمان سلم علیکای ظریف جهان سلم علیک

در خم آسمان سلم علیکای سلم تو درنگنجیده
کای ز هجرت فغان سلم علیکدی که بگذشت روی واپس کرد
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زوترم دررسان سلم علیکروز فردا ز عشق تو گوید
از جهان نهان سلم علیکگوش پنهان کجاست تا شنود

چون صداییست زان سلم علیکهر سلمی که در جهان شنوی
تا ببینی عیان سلم علیکزین صدا درگذر برابر کوه

تا نداند دهان سلم علیکمن ز غیرت سلم تو پوشم
جانب گلستان سلم علیکچون ببستم دهان سلمت شد

بر تو تا جاودان سلم علیکای صلح جهان صلح الدین

1323
ان دائی و صحتی بیدیکای ظریف جهان سلم علیک

قبله لو رزقت من شفتیکداروی درد بنده چیست بگو
آه المستغاث منک الیکاز تو آیم بر تو هم به نفیر

انما الروح و الفواد لدیکگر به خدمت نمی رسم به بدن
پس جهان پر چرا شد از لبیکگر خطابی نمی رسد بی حرف

سعد گوید تو را که یا سعدیکنحس گوید تو را که بدلنی

1324
کان فتنه مه عذار گلرنگبرخیز ز خواب و ساز کن چنگ

نی نام گذاشت خواجه نی ننگنی خواب گذاشت خواجه نی صبر
بگریخت ادب هزار فرسنگبدرید خرد هزار خرقه

استاره و مه ز رشک در جنگاندیشه و د،ل به خشم با هم
این عرصه چرخ تنگ شد تنگاستاره به جنگ کز فراقش
تا کی باشم ز چرخ آونگمه گوید بی ز آفتابش
گو باش خراب سنگ بر سنگبازار وجود بی عقیقش

فرهنگ ده هزار فرهنگای عشق هزارنام خوش جام
صورت ده ترک و رومی و زنگبی صورت با هزار صورت

یا از رز خویش یک کفی بنگدرده ز رحیق خویش یک جام
تا سر بنهد هزار سرهنگبگشا سر خنب را دگربار
مستانه برآورند آهنگتا حلقه مطربان گردون

تا حشر چو حشریان بود دنگمخمور رهد ز قیل و از قا،ل

1325
 آتش ساده عجبتر یاعشق خامش طرفه تر یا نرکته های چنگ چنگ

رخ من رنگ رنگ
 تنگ شرکر را چه نسبت با د،لبرق آن رخ را چه نسبت با رخان زرد زرد

بس تنگ تنگ
 صد هزاران جان حیران گردمه برای مشتری بر تخت د،ل بر تخت د،ل

تختش دنگ دنگ
 اندر آن که بهر لعلش می جهد جانکوه طور جان ها سودای او سودای او

سنگ سنگ
 زود بزداید به لطف خویشتنصیقل عشق ورا بگزین که تا از آینه ت

او زنگ زنگ
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1326
او نشاید عشق را ده سنگ سنگعاشقی و آنگهانی نام و ننگ

راه دور و سنگلخ و لنگ لنگگر ز هر چیزی بلنگی دور شو
تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگمرگ اگر مرد است آید پیش من

او ز من دلقی ستاند رنگ رنگمن از او جانی برم بی رنگ و بو
ور نخواهی پس صلی جنگ جنگجور و ظلم دوست را بر جان بنه

باش چون آیینه پرزنگ زنگگر نمی خواهی تراش صیقلش
چشم بگشا خیره منگر دنگ دنگدست را بر چشم خود نه گو به چشم

1327
 خراب گنج تو دارد چرا شودتتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ
دلتنگ
 کجاست مست تو را از چنینجهان شرکست و تو یار شرکستگان باشی

خرابی ننگ
 زمین ز شادی گنج تو خیرهفلک ز مستی امر تو روز و شب در چرخ

مانده و دنگ
 زهی کرم که ز روزن برکردیشوظیفه تو رسید و نیافت راه ز در

آونگ
 ندیده ایم که شاهان عطا دهند بهشنیده ایم که شاهان به جنگ بستانند

جنگ
 بیا عطا بستان ای د،لز سنگ چشمه روان کرده ای و می گویی
فسرده چو سنگ

ز روی آینه د،ل به عشق بزدا زنگکنار و بوسه رومی رخانت می باید
تعلقیست نهانی میان موش و پلنگتعلقیست عجب زنگ را بدین رومی

 فروخورد دو جهان را به یک زماندهان ببند که تا د،ل دهانه بگشاید
چو نهنگ
 چو خطوتین د،ل آمد کجا بودچو ما رویم ره د،ل هزار فرسنگست

فرسنگ
 چرا شود غم عشقش موکلاگر نه مفخر تبریز شمس دین جویاست

و سرهنگ

1328
 چو سگ صداع دهد تن مزن برآورحریف جنگ گزیند تو هم درآ در جنگ

سنگ
 که اینت گوید گولست و آنتبه خویش آی و چنین خویش را خلوه مرکن
گوید دنگ

 ز سست طبعی کرمی نمایدش چوچه دست باشد کز رو مگس نداند راند
پلنگ

1329
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 رسید بر سر من بعد از آن زچو زد فراق تو بر سر مرا به نیرو سنگ
هر سو سنگ

چنان نباشد کز دست یار خوش خو سنگهزار سنگ ز آفاق بر سرم آید
 فراق می زند از بخت من بر آن بومرا ز مطبخ عشق خوش تو بویی بود

سنگ
 به امتحان به کف آور بهز دست تو شود آن سنگ لعل می دانم

دست خود تو سنگ
 شود همه زر و گویند دراگر فتد نظر لطف تو به کوه و به سنگ

جهان کو سنگ
 دهد به خشک دماغان همیشهسخای کف تو گر چربشی به کوه دهد

چربوسنگ
 روان کند ز عرق صد فراتز لطف گر به جهان در نظر کنی یک دم

و صد جو سنگ
 حیات گیرد و مشک آکند چو آهواگر ز آب حیات تو سنگ تر گردد

سنگ
 که می طلب کند از وصل تو بهبه آبگینه این د،ل نظر کن از سر لطف

جان او سنگ
 ز هر دو چشم روان کرد آبعصای هجر تو گویی عصای موسی بود

و هر دو سنگ
 که آهن آید فرزند از زن و شوز بخت من ز د،ل تو سدیست از آهن
سنگ

بیاورید ز تبریز نزد من زو سنگکنون ز هجر زنم سنگ بر دلم لیرکن
 به هر طرف دهدت خود نشانه روز بس که روی نهادم به سنگ در تبریز
سنگ
 به سوی جان و دلم درشمارنگردم از هوسش گر ببارد از سر خشم

هر مو سنگ
 کجاست خاک رهش را امید وولیک از کرم بی نظیر شمس الدین

مرجو سنگ
 وگر زنند همه بر سر دعاگودعای جانم اینست که جان فدای تو باد
سنگ

1330
که بزمست و چنگ و ترنگاترنگبگردان شراب ای صنم بی درنگ

ببویید بوی و نبینید رنگولی بزم روحست و ساقی غیب
زهی دشت بی حد در آن کنج تنگتو صحرای د،ل بین در آن قطره خون

نه قدسی که افتد به دست فرنگدر آن بزم قدسند ابدا،ل مست
 چو حلقه ست بر در در آن کوی وچه افرنگ عقلی که بود اصل دین

دنگ
بمانده است بیرون ز بیم نهنگز خشرکیست این عقل و دریاست آن

که نی عربده بینی آن جا نه جنگبده می گزافه به مستان حق
که از جام خورشید دارند ننگیرکی جام بنمودشان در الست

شراب دلرام و برکنی و بنگتو گویی که بی دست و شیشه که دید
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ز سغراق خواب و ز ساقی زنگببین نیم شب خلق را جمله مست
ندانند افسار از پالهنگقطار شتر بین که گشتند مست

همه شهر لنگند تو هم بلنگخمش کن که اغلب همه باخودند
به جرات چو شیر و به حمله پلنگره سیرت شمس تبریز گیر

1331
نزد خدا نیست بجز چوب و سنگهر کی در او نیست از این عشق رنگ

عشق تراشید ز آیینه زنگعشق برآورد ز هر سنگ آب
عشق بزد آتش در صلح و جنگکفر به جنگ آمد و ایمان به صلح
هر دو جهان را بخورد چون نهنگعشق گشاید دهن از بحر د،ل

نیست گهی روبه و گاهی پلنگعشق چو شیرست نه مرکر و نه ریو
جان برهد از تن تاریک و تنگچونک مدد بر مدد آید ز عشق

عقل در او خیره و جان گشته دنگعشق ز آغاز همه حیرتست
خدمت ما را برسان بی درنگدر تبریزست دلم ای صبا

1332
صبر فروافتد در چاه تنگتوبه سفر گیرد با پای لنگ

چون کند آن چنگ ترنگاترنگجز من و ساقی بنماند کسی
با د،ل دیوانه که کردست جنگعقل چو این دید برون جست و رفت

کو رهد از صدر و ز نام و ز ننگصدر خرابات کسی را بود
کشتی برساخت ز پشت نهنگهر کی ز اندیشه دلرام ساخت

او خر پالن بود و پالهنگو آنک در اندیشه یک جو زر است
خر بفروش و برهان بی درنگیار منی زود فروجه ز خر

رو که کلیدی نبود در مدنگکون خری دنب خری گیر و رو
باده ستان از کف ساقی شنگراز مگو پیش خران ای مسیح

1333
 ای از کرم پرسان د،لای تو ولی احسان د،ل ای حسن رویت دام د،ل

وی پرسشت آرام د،ل
 وی از حیات نام تو جانیما زنده از اکرام تو ای هر دو عالم رام تو
گرفته نام د،ل

 وین هر دو در تو غرقهبر گرد تن د،ل حلقه شد تن با دلم همخرقه شد
شد ای تو ولی انعام د،ل

 دامن ز د،ل اندرمرکش تا تنای تن گرفته پای د،ل وی د،ل گرفته دامنت
رسد بر بام د،ل

 روشن ز تو شب هایای گوهر دریای د،ل چه جای جان چه جای د،ل
د،ل خرم ز تو ایام د،ل

 چون نقطه ای در جیمای عاشق و معشوق من در غیر عشق آتش بزن
تن چون روشنی بر جام د،ل

 کآمد سپاه آسمان نک می رسداز بارگاه عقل کل آید همی بانگ دهل
اعلم د،ل
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 پرخون شده صحرا و ره رهاز زخم تیغ آن سپه در کشتن خصمان شه
گشته خون آشام د،ل
 خطبه به نام شه شدهزان حمله های صف شرکن سرکوفته دیوان تن

دیوان پر از احرکام د،ل
 گر زین ادبای قیل و قالت چون شرکر وی گوشمالت چون شرکر

خوارم کنی خواری منست اکرام د،ل
 تا از دلم واقف شدی امروزگر سر تو ننهفتمی من گفتنی ها گفتمی

خاص و عام د،ل

1334
 خونم به جوش آمداین بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل

کند در جوی تن رقص الجمل
 وین عشرت بی چوناین رقص موج خون نگر صحرا پر از مجنون نگر
نگر ایمن ز شمشیر اجل

 مس زر کانی می شود درمردار جانی می شود پیری جوانی می شود
شهر ما نعم البد،ل

 این سوی نوش آنشهری پر از عشق و فرح بر دست هر مستی قدح
سوی صح این جوی شیر و آن عسل

 بر چرخ یک ماهستدر شهر یک سلطان بود وین شهر پرسلطان عجب
بس وین چرخ پرماه و زحل

 کان جا نباشد علتیرو رو طبیبان را بگو کان جا شما را کار نیست
وان جا نبیند کس خلل

 بر آب دریا کی رودنی قاضیی نی شحنه ای نی میر شهر و محتسب
دعوی و خصمی و جد،ل

1335
 گفت منم کز رخ من شد مهبانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه د،ل

و خورشید خجل
 گفتم این عرکس تو است ایگفت که این خانه د،ل پر همه نقشست چرا

رخ تو رشک چگل
 گفتم این نقش منگفت که این نقش دگر چیست پر از خون جگر
خسته د،ل و پای به گل

 مجرم عشق است مرکنبستم من گردن جان بردم پیشش به نشان
مجرم خود را تو بحل

 گفت برکش تا برکشم همداد سر رشته به من رشته پرفتنه و فن
برکش و هم مگسل
 دست ببردم سوی او دستتافت از آن خرگه جان صورت ترکم به از آن
مرا زد که بهل
 من ترش مصلحتم نی ترشگفتم تو همچو فلن ترش شدی گفت بدان
کینه و غل

 کاین حرم عشق بود ایهر کی درآید که منم بر سر شاخش بزنم
حیوان نیست اغل
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 چشم فروما،ل و ببین صورتهست صلح د،ل و دین صورت آن ترک یقین
د،ل صورت د،ل

1336
 بانگ رسید کیست آن گفتم منحلقه د،ل زدم شبی در هوس سلم د،ل
غلم د،ل

 بر د،ل و چشم رهگذر از بر نیک نامشعله نور آن قمر می زد از شرکاف در
د،ل

 کوزه آفتاب و مه گشتهموج ز نور روی د،ل پر شده بود کوی د،ل
کمینه جام د،ل

 گردن عقل و صد چو اوعقل کل ار سری کند با د،ل چاکری کند
بسته به بند دام د،ل

 خلق گسسته سلسله از طرف پیامرفته به چرخ ولوله کون گرفته مشغله
د،ل

 روح نشسته بر درش مینور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش
نگرد به بام د،ل

 جمله نظر بود نظر درنیست قلندر از بشر نک به تو گفت مختصر
خمشی کلم د،ل

 مرحله های نه فلکجمله کون مست د،ل گشته زبون به دست د،ل
هست یقین دو گام د،ل

1337
 نبشته گرد روی خود صل نعمال ای رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخل
الدام الخل

 که عالم ها کنیدو سه گام ار ز حرص و کین به حلم آیی عسل جوشی
شیرین نمی آیی زهی کاهل

 که گر من دیدمی رویتغلط دیدم غلط گفتم همیشه با غلط جفتم
نماندی چشم من احو،ل

 تو کژ باشی نه آیینه تو خود رادل خود را در آیینه چو کژ بینی هرآیینه
راست کن او،ل

 مه از گردون ندایرکی می رفت در چاهی چو در چه دید او ماهی
کردش من این سویم تو لتعجل

 نروید نیشرکر هرگز چومجو مه را در این پستی که نبود در عدم هستی
کارد آدمی حنظل

 از آن جا جو کهخوشی در نفی تست ای جان تو در اثبات می جویی
می آید نگردد مشرکل این جا حل

 تو آنی کز برای پا همی زد اوتو آن بطی کز اشتابی ستاره جست در آبی
رگ اکحل

 چه سازم من که مندر این پایان در این ساران چو گم گشتند هشیاران
در ره چنان مستم که لتسا،ل
 ز مستی آن کند باخدایا دست مست خود بگیر ار نی در این مقصد
خود که در مستی کند منبل
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 که صحت آید از دردی چوگرم زیر و زبر کردی به خود نزدیرکتر کردی
افشرده شود دنبل

 توکل کرده ام بر توز بعد این می و مستی چو کار من تو کردستی
صل ای کاهلن تنبل

 نه آن شمسیتویی ای شمس تبریزی نه زین مشرق نه زین مغرب
که هر باری کسوف آید شود مختل

1338
 یقین اندر یقین آمد قلندر بیبقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای د،ل

گمان ای د،ل
 ز جاه و قوت پیری که باشدبه هر لحظه ز تدبیری به اقلیمی رود میری

غیب دان ای د،ل
 چو او را سیر شد حاصل ازکجا باشید صاحب د،ل دو روز اندر یرکی منز،ل

آن سوی جهان ای د،ل
 ببین تو ماه بی چونچو بگذشتی تو گردون را بدیدی بحر پرخون را

را به شهر لمرکان ای د،ل
 روانش پرچشش باشدزبون آن کشش باشد کسی کان ره خوشش باشد
زهی جان و روان ای د،ل

 چو بسپارد ودیعت را بداندهد نوری طبیعت را دهد دادی شریعت را
سرحد جان ای د،ل
 یرکی سری د،ل آمیزیشنودی شمس تبریزی گمان بردی از او چیزی

تو را آمد عیان ای د،ل

1339
 دلم پرچشمه حیوانمهم را لطف در لطفست از آنم بی قرار ای د،ل

تنم در لله زار ای د،ل
 ملیحی یوسفی مه روبه زیر هر درختی بین نشسته بهر روی شه

لطیفی گلعذار ای د،ل
 ز عشق روح و جسم خود زفرکنده در د،ل خوبان روحانی و جسمانی

سوداها شرار ای د،ل
 مثا،ل دانه های در که باشد در اناردرآکنده ز شادی ها درون چاکران خود

ای د،ل
 بگیرد آب با آتش ز عشقشبه بزم او چو مستان را کنار و لطف ها باشد
هم کنار ای د،ل

 بود روح المین حارسدر آن خلوت که خوبان را به جام خاص بنوازد
و خضرش پرده دار ای د،ل

 ز ملک و ملک و تختچو از بزمش برون آید کمینه چاکرش سرکران
و بخت دارد ننگ و عار ای د،ل

 برون آرد تو را لطفشجهان بستان او را دان و این عالم چو غاری دان
از این تاریک غار ای د،ل

 بنفشه زارها بر خاک و باد وگلستان ها و ریحان ها شقایق های گوناگون
آب و ناز ای د،ل
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 تو خاکی می خوریکه این گل های خاکی هم ز عرکس آن همی روید
این جا تو را آن جا چه کار ای د،ل

 که چون بوسی از اوبزن دستی و رقصی کن ز عشق آن خداوندان
یابی کند آفت کنار ای د،ل

 که پرها هم از او یابی اگربه جان پاک شمس الدین خداوند خداوندان
خواهی فرار ای د،ل

 که جان ها یابی ار بر ویبه خاک پای تبریزی که اکسیرست خاک او
کنی جانی نثار ای د،ل

 ز یادش مست و مخمورمکنون از هجر بر پایم چنین بندیست از آتش
اگر چندم نزار ای د،ل

 به لحن عشق انگیزش وگرمثا،ل چنگ می باشم هزاران نغمه ها دارد
نالید زار ای د،ل

 به دستم داده بود ازبه سودای چنان بختی که معشوق از سر دستی
لطف دنبا،ل مهار ای د،ل

 هزاران شاه در خدمت به صف هابگرد مرکبم بودی به زیر سایه آن شاه
در قطار ای د،ل
 که آن جا که نه امسالست واز این سو نه از آن سوی جهان روح تا دانی

آن سالست پار ای د،ل
 شدم مغرور خاصهچو دیدم من عنایت ها ز صدر غیب شمس الدین
مست و مجنون خمار ای د،ل

 که اندر صبر ایوبش نتاند بودچنان حلمی و تمرکینی چنان صبر خداوندی
یار ای د،ل

 به جسم او نیابد راه وعنان از من چنان برتافت جایی شد که وهم آن جا
نی چشمش غبار ای د،ل

 به ما آرد که د،ل را نیست بی او پودبه درگاه خدا نالم که سایه آفتابی را
و تار ای د،ل

 تو این جان را به صد حیلهامیدست ای د،ل غمگین که ناگاهان درآید او
همی کن داردار ای د،ل

1340
 عوض دیدستهر آن کو صبر کرد ای د،ل ز شهوت ها در این منز،ل

او حاصل به جان زان سوی آب و گل
 بدان دیگر وطن داردچو شخصی کو دو زن دارد یرکی را د،ل شرکن دارد
که او خوشتر بدش در د،ل

 وزین غبن اندر آشوبیتو گویی کاین بدین خوبی زهی صبر وی ایوبی
که این کاریست بی طایل

 که آن علوست و تو پستیو او گوید ز سرمستی که آن را تو بدیدستی
که تو نقصی و آن کامل

 حجابی آن دگر دارد کز این سوبدو گر باز رو آرد و تخم دوستی کارد
راند او محمل

 دگربار او نپردازد ازچو باز آن خوب کم نازد و با این شخص درسازد
این سون رخت د،ل حاصل
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 ببین تو حسن حوری راسر رشته صبوری را ببین بگذار کوری را
صبوری نبودت مشرکل

 برای دید این لذت کزهمه کدیه از این حضرت به سجده و وقفه و رکعت
او شهوت شود حامل

 بمشنو نفس زاران را مباشبفرما صبر یاران را به پندی حرص داران را
از دست حرص آکل

 صبوری گرددت قندیکسی را چون دهی پندی شود حرص تو را بندی
پی آجل در این عاجل

 ز حلمیز بی چون بین که چون ها شد ز بی سون بین که سون ها شد
بین که خون ها شد ز حقی چند گون باطل

 خلصه صبر می دانی بر آنحروف تخته کانی بدین تاویل می خوانی
تاویل شو عامل

 بشر خسپی ملکصبوری کن مرکن تیزی ز شمس الدین تبریزی
خیزی که او شاهیست بس مفضل

1341
 امروز در این سودا رنگی دگرستامروز بحمدالله از دی بترست این د،ل

این د،ل
 از خوردن آن باده زیر ودر زیر درخت گل دی باده همی خورد او

زبرست این د،ل
 از ذوق نی عشقت همچوناز بس که نی عشقت نالید در این پرده

شرکرست این د،ل
 تا بسته بگرد تو همچون کمرستبند کمرت گشتم ای شهره قبای من

این د،ل
 همچون صدفست این تن همچوناز پرورش آبت ای بحر حلوت ها

گهرست این د،ل
 هر لحظه در این شورش برچون خانه هر مومن از عشق تو ویران شد

بام و درست این د،ل
 وز تابش خورشیدش همچونشمس الحق تبریزی تابنده چو خورشیدست

سحرست این د،ل

1342
چه بت ها می نگاری اندر این د،لچه کارستان که داری اندر این د،ل

کی داند تا چه کاری اندر این د،لبهار آمد زمان کشت آمد
به غایت آشرکاری اندر این د،لحجاب عزت ار بستی ز بیرون
سرش را می بخاری اندر این د،لدر آب و گل فروشد پای طالب
نرکردی مه سواری اندر این د،لد،ل از افلک اگر افزون نبودی

نرکردی شهریاری اندر این د،لاگر د،ل نیستی شهر معظم
که تو میر شرکاری اندر این د،لعجایب بیشه ای آمد د،ل ای جان
چو جوهرها بیاری اندر این د،لز بحر د،ل هزاران موج خیزد
چو وصف د،ل شماری اندر این د،لخمش کردم که در فرکرت نگنجد
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1343
 تا چه باشد عاقبتشان وایصد هزاران همچو ما غرقه در این دریای د،ل
د،ل ای وای د،ل
 می کشد جان را از این گلگر امان خواهی امانی ندهدت آن بی امان

تا به سربالی د،ل
 گاه پشته گاه گو از چیستهر نواحی فوج فوج اندر گوی یا پشته ای

از غوغای د،ل
 موج موج خون فراز جوششقلزم روحست د،ل یا کشتی نوحست د،ل

و گرمای د،ل
 جملگی سر گشت آن کوشور می نوشان نگر وان نور خاموشان نگر
مرد اندر پای د،ل
 آمدی تا د،ل بری ای قاف وگرد ما در می پری ای رشک ماه و مشتری
ای عنقای د،ل

 هیچ دیدی شیوه ای تو لیقای که کالیوه بگشتی در جهان با پر جان
سودای د،ل

1344
 ز اشتر مست که جوید ادبشتران مست شدستند ببین رقص جمل

و علم و عمل
گرمی ما دم گرمش نه ز خورشید حملعلم ما داده او و ره ما جاده او

 کار او کن فیرکون ست نه موقوفدم او جان دهدت روز نفخت بپذیر
علل

 ما نه زان اشتر عامیم کهما در این ره همه نسرین و قرنفل کوبیم
کوبیم وحل

 پیش جان و د،ل ما آب و گلی را چهشتران وحلی بسته این آب و گلند
محل

جهت معجزه دین ز کمرگاه جبلناقه الله بزاده به دعای صالح
تا نبرد سرتان را سر شمشیر اجلهان و هان ناقه حقیم تعرض مرکنید

 تا ابد گام زنان جانبسوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم
خورشید از،ل
 شمس تبریز نماید به توهله بنشین تو بجنبان سر و می گوی بلی
اسرار غز،ل

1345
 چون رسد نوبت خدمت نشوم هیچتو مرا می بده و مست بخوابان و بهل
خجل

 گر ز آب و گلم ای دوست نیم پایچو گه خدمت شه آید من می دانم
به گل

 نه چو زاغم که بود نعره اودر نمازش چو خروسم سبک و وقت شناس
وصل گسل

 د،ل من دار دمی ای د،ل تومن ز راز خوش او یک دو سخن خواهم گفت
بی غش و غل
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 صبح کاذب بود این قافله را سختلذت عشق بتان را ز زحیران مطلب
مضل

 ور نریزی تو مرا مظلمهمن بحل کردم ای جان که بریزی خونم
داری نه بحل
 سخنانی که نیاید به زبان وپس خمش کردم و با چشم و به ابرو گفتم

به سجل
 هله گرمی تو بیفزا چه کنیگر چه آن فهم نرکردی تو ولی گرم شدی
جهد مقل

 فانی طلعت آن شمس شوسردی از سایه بود شمس بود روشن و گرم
ای سرد چو ظل

 چند قندیل شرکستم پی آن شمعتا درآمد بت خوبم ز در صومعه مست
چگل

 که گرفتار شدست او به چنین علتشمس تبریز مگر ماه ندانست حقت
سل

1346
وز غم د،ل نیستم پروای د،لرفت عمرم در سر سودای د،ل

من نشسته تا چه باشد رای د،لد،ل به قصد جان من برخاسته
حلقه زلفین خوبان جای د،لد،ل ز حلقه دین گریزد زانک هست
کو رسد فریادم از غوغای د،لگرد او گردم که د،ل را گرد کرد

تا ببینم صبحدم سیمای د،لخواب شب بر چشم خود کردم حرام
تا ببینم قامت و بالی د،لقد من همچون کمان شد از رکوع

وین جهان یک قطره از دریای د،لآن جهان یک تابش از خورشید د،ل
بی زبان هیهای د،ل هیهای د،للب ببند ایرا به گردون می رسد

1347
سوی آن خورشید جانان الرحیلسوی آن سلطان خوبان الرحیل

هین سبرکتر ای گرانان الرحیلکاروان بس گران آهنگ کرد
مردوار ای مردمان هان الرحیلسوی آن دریای مردی و بقا

صبح شد ای پاسبانان الرحیلآفتاب روی شه عالم گرفت
زانک بی سر نیست سامان الرحیلهمچو مرغان خلیلی سوی سر

جمع یاران همچو باران الرحیلسوی اصل خویش یعنی بحر جان
کمترینه عاشق قان الرحیلای شده بگلربگان ملک غیب
اسپ و استر زین و پالن الرحیلخانه و فرزند و بستر ترک کن
خاک بی جان گشته با جان الرحیلپیش شمس الدین تبریزی شاه

1348
 نیرکوست حا،ل ما که نرکو باد حا،لامروز روز شادی و امسا،ل سا،ل گل

گل
تا چشم ما نبیند دیگر زوا،ل گلگل را مدد رسید ز گلزار روی دوست

 از کر و فر و رونق و لطف ومستست چشم نرگس و خندان دهان باغ
کما،ل گل
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 اسرار عشق بلبل و حسنسوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو
خصا،ل گل

 زان می دریم جامه به بوی وصا،لجامه دران رسید گل از بهر داد ما
گل
در عالم خیا،ل چه گنجد خیا،ل گلگل آن جهانیست نگنجد در این جهان

 گل چیست رقعه ایست زگل کیست قاصدیست ز بستان عقل و جان
جاه و جما،ل گل

 رقصان همی رویم به اصل و نها،لگیریم دامن گل و همراه گل شویم
گل

 زان صدر بدر گردد آن جااصل و نها،ل گل عرق لطف مصطفاست
هل،ل گل

هر چند برکنید شما پر و با،ل گلزنده کنند و باز پر و با،ل نو دهند
در دعوت بهار ببین امتثا،ل گلمانند چار مرغ خلیل از پی فنا

 می خند زیر لب تو به زیرخاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار
ظل،ل گل

1349
حلقه مرغان روز کی بزند پر و با،لتا نزند آفتاب خیمه نور جل،ل

 خانه نشستن کنون هست وبا،لاز نظر آفتاب گشت زمین لله زار
وبا،ل
 خون هزاران شفق طلعت او راتیغ کشید آفتاب خون شفق را بریخت
حل،ل

 صورت او چون قمر قامت منچشم گشا عاشقا بر فلک جان ببین
چون هل،ل

 شیشه شده من ز لطف ساغر اوعرضه کند هر دمی ساغر جام بقا
ما،ل ما،ل
 گفت که با روی من شب بودچشم پر از خواب بود گفتم شاها شبست

اینک محا،ل
 چونک بشد نیم روز نیستتا که کبود است صبح روز بود در گمان

دگر قیل و قا،ل
 وز نظر من نگر تا تو ببینیتیز نظر کن تو نیز در رخ خورشید جان
جما،ل

 زینت تبریز کوست سعددر لمع قرص او صورت شه شمس دین
مبارک به فا،ل

1350
 دارد در درس عشق بحث وچشم تو با چشم من هر دم بی قیل و قا،ل

جواب و سوا،ل
گاه کند فربهم تا نروم در جوا،لگاه کند لغرم همچو لب ساغرم

 چونک نهان کرد رویچون کشدم سوی طوی من برکشم گوش شیر
ناله کنم از شغا،ل
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 چشم نهم سوی ما،ل اوچون نگرم سوی نقش گوید ای بت پرست
دهدم گوشما،ل

 جمله جهان ذره ها نور خوشت راگویمش ای آفتاب بر همه د،ل ها بتاب
عیا،ل
 هر نظری را نما بی سخنی شرحسر بزن ای آفتاب از پس کوه سحاب
حا،ل
منع مرکن از جل،ل پرتو نور جل،لبازمگیر آب پاک از جگر شوره خاک

 نور شود جمله روح عقل شود بیجلوه چو شد نور ما آن ملک نورها
عقا،ل

 باغ رخش دیده ای باز گشاای که میش خورده ای از چه تو پژمرده ای
پر و با،ل

 باقی این بایدت رو شب وباز سرم گشت مست هیچ مگو دست دست
فردا تعا،ل

1351
 چشمه و سبزه مقام شوخی وشد پی این لولیان در حرم ذوالجل،ل

دزدی حل،ل
خانه دغل او بود کو نشناسد جما،لرهزنی آن کس کند کو نشناسد رهی

هیچ از ایشان مگو تام نگیرد مل،لاهل جهان عنرکبوت صید همه خرمگس
 چهره چون زعفران اشک چو آبدزد نهان خانه را شاهد و غماز کیست
زل،ل

 زرد چرا می شود تا برکند وصفاشک چرا می دود تا برکشد آتشی
حا،ل
پیشگه عشق رو خیز ز صف نعا،لاشک و رخ عاشقان می کشدت که بیا
 اشک رقم می کشد بر صحف خطزردی رخ آینه ست سرخی معشوق را

و خا،ل
 تافته از ماه غیب پرتو نوراین همه خوبی و کش بر رخ خاک حبش

کما،ل
 بازرود سوی اصل بازکندصبر کن این یک دو روز با همه فر و فروز

اتصا،ل

1352
 تا تو بمانی چو عشق در دوچند از این قیل و قا،ل عشق پرست و ببا،ل

جهان بی زوا،ل
 خاصه که منقار هجر کند تو را پر وچند کشی بار هجر غصه و تیمار هجر

با،ل
آه ز یار ملو،ل چند نماید مل،لآه ز نفس فضو،ل آه ز ضعف عقو،ل

 تا که بترسانمش از ستم وآن که همی خوانمش عجز نمی دانمش
از وبا،ل

 می زندم او شتاب زخمه کهجمله سوا،ل و جواب زوست منم چون رباب
یعنی بنا،ل
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 می زند آن خوش صفات بر من ویک دم بانگ نجات یک دم آواز مات
بر وصف حا،ل

تذهب احزاننا انت شدید المحا،لتصلح میزاننا تحسن الحاننا

1353
 خطاب لطف چو شرکر به جان رسدچگونه برنپرد جان چو از جناب جل،ل

که تعا،ل
 چو بانگ موج به گوشش رسد زدر آب چون نجهد زود ماهی از خشرکی

بحر زل،ل
 چو بشنود خبر ارجعی ز طبل وچرا ز صید نپرد به سوی سلطان باز

دوا،ل
در آفتاب بقا تا رهاندش ز زوا،لچرا چو ذره نیاید به رقص هر صوفی

 کسی از او بشرکیبد زهی شقاچنان لطافت و خوبی و حسن و جان بخشی
و ضل،ل
 که از قفص برهید و باز شدبپر بپر هله ای مرغ سوی معدن خویش

پر و با،ل
 رجوع کن به سوی صدر جانز آب شور سفر کن به سوی آب حیات

ز صف نعا،ل
 از این جهان جدایی بدانبرو برو تو که ما نیز می رسیم ای جان

جهان وصا،ل
 کنیم دامن خود پر ز خاک و سنگ وچو کودکان هله تا چند ما به عالم خاک

سفا،ل
ز کودکی بگریزیم سوی بزم رجا،لز خاک دست بداریم و بر سما پریم

 جوا،ل را بشرکاف و برآر سرمبین که قالب خاکی چه در جوالت کرد
ز جوا،ل
 نه کودکی که ندانی یمینبه دست راست بگیر از هوا تو این نامه

خود ز شما،ل
 بگفت دست اجل را که گوشبگفت پیک خرد را خدا که پا بردار

حرص بما،ل
منا،ل و گنج بگیر و دگر ز رنج منا،لندا رسید روان را روان شو اندر غیب

 تو راست لطف جواب و تو راستتو کن ندا و تو آواز ده که سلطانی
علم سوا،ل

1354
 هزار عاشق اگر مرد خون ماتتو را سعادت بادا در آن جما،ل و جل،ل
حل،ل
 چو آتشیم به پیش تو ای لطیفبه یک دمم بفروزی به یک دمم برکشی
خصا،ل

 چو آب رفت به اصلشد،ل آب و قالب کوزه ست و خوف بر کوزه
شرکسته گیر سفا،ل

 که اصل مرکر تویی و چراغ هرتو را چگونه فریبم چه در جوا،ل کنم
محتا،ل
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 که دیده است که شیری رود درونتو در جوا،ل نگنجی و دام را بدری
جوا،ل

 که شیر پیش تو بر ریگ مینه گربه ای که روی در جوا،ل و بسته شوی
زند دنبا،ل

چو ابر عشق تو بارید در بی امثا،لهزار صورت زیبا بروید از د،ل و جان
چو قبه قبه شود جوی و حوض و آب زل،لمثا،ل آنک ببارد ز آسمان باران

 گل و بنفشه و نسرین و سنبل چوچه قبه قبه کز آن قبه ها برون آیند
هل،ل
 شنودم از ترکشان بانگ ژغرغبگویمت که از این ها کیان برون آیند
خلخا،ل

 صلی عشق شنو هر دم از روانردای احمد مرسل بگیر ای عاشق
بل،ل

 دری گشایم در غیب خلق را زبهل مرا که بگوییم عجایبت ای عشق
مقا،ل

 برآوریم فغان چون زنی توهمه چو کوس و چو طبلیم د،ل تهی پیشت
زخم دوا،ل

که باشدش چو تو سلطان زننده و طبا،لچگونه طبل نپرد بپر کرمنا
 ولی مدام نه آن شمس کو رسد بهخود آفتاب جهانی تو شمس تبریزی

زوا،ل

1355
برآ به چرخ حقایق دگر مگو ز خیا،لدو چشم اگر بگشادی به آفتاب وصا،ل
 چو ذره رقص کنان در شعاع نورستاره ها بنگر از ورای ظلمت و نور

جل،ل
 ولی ز تاب شعاعش شوند نوراگر چه ذره در آن آفتاب درنرسد

خصا،ل
 گشاد از نظرش صد هزارهر آن دلی که به خدمت خمید چون ابرو
چشم کما،ل

 خدای داند کو را چه واقعه ست ودهان ببند ز حا،ل دلم که با لب دوست
چه حا،ل

 مپر به سوی همایان شهمرکن اشارت سوی دلم که د،ل آن نیست
بدان پر و با،ل

مرا فراق نمک هاش شد وبا،ل وبا،لجراحت همه را از نمک بود فریاد
 نماند حیله حا،ل و نه التفاتچو ملک گشت وصالت ز شمس تبریزی
به قا،ل

1356
چو در بتان زند آتش بتم زهی اقبا،لاگر درآید ناگه صنم زهی اقبا،ل

 اگر رسد عجب امروز همچنانک دی ز جمالش هزار توبه شرکست
زهی اقبا،ل

اگر ز لطف نماید کرم زهی اقبا،لنشسته اند در اومید او قطار قطار
سپاه وصل برآرد علم زهی اقبا،لمیان لشرکر هجران که تیغ در تیغست
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هزار خنده برآرد ز غم زهی اقبا،لهزار گل بنماید که خار مست شود
 هزار کاسه کشد بی شرکمبه رغم حرص شرکم خوار خوان نهد با د،ل
زهی اقبا،ل

 دود بگرد فلک بی قدم زهیچو عشق دست برآرد سبک شود قالب
اقبا،ل
 چو آفتاب جهان بی حشم زهیچو صبحدم برسد شاه شمس تبریزی
اقبا،ل

1357
 که موج موج عسل بین به چشم خلقپیام کرد مرا بامداد بحر عسل

غز،ل
 ولیک عاقبت آن بانگ هم رسد بهبه روزه دار نیاید ز آب جز بانگی

عمل
 حیات یابی از این بانگ آبسماع شرفه آبست و تشنگان در رقص
اقل اقل

به آخر آن جا آیی که بوده ای او،لبگوید آب ز من رسته ای به من آیی
 هزار طره بروید ز مشک بربه جان و سر که از این آب بر سر ار ریزد

سر کل
 کشد خمار پیاپی تو باششراب خوار که نامیخت با شراب این آب

لتعجل

1358
 که هر چه خواهی می کن ولی ز مابه گوش د،ل پنهانی بگفت رحمت کل

مسرکل
 چرا روی ز بر من به هر غلیظ وتو آن ما و من آن تو همچو دیده و روز
عتل
چگونه بی ز دهلزن کند غریو دهلبگفت د،ل که سرکستن ز تو چگونه بود

 کجا روند ز تو چونک بسته استهمه جهان دهلند و تویی دهلزن و بس
سبل

 گهی دهلزن و گاهی دهل کهجواب داد که خود را دهل شناس و مباش
آرد ذ،ل

که تا فرس بنجنبد بر او نجنبد جلنجنبد این تن بیچاره تا نجنبد جان
 چنان که مرکب شیر خداید،ل تو شیر خدایست و نفس تو فرس است

شد دلد،ل
 ز تنگنای خرد تاخت سوی عرصهچو درخور تک دلد،ل نبود عرصه عقل
قل

 که وقت شد که بروید ز خارتو را و عقل تو را عشق و خارخار چراست
تو آن گل

 که گر شبی سحر آمد وگراز این غم ار چه ترش روست مژده ها بشنو
خماری مل

مسافر امل تو رسید تا آملز آه آه تو جوشید بحر فضل اله
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 شهی رسید کز او طوق میدمی رسید که هر شوق از او رسد به مشوق
شود هر غل

 در آفتاب فرکنده ست ظل حقحطام داد از این جیفه دایه تبدیل
غلغل
 شبم یقین شب قدرست قل للیلیاز این همه بگذر بی گه آمدست حبیب
طل

 از آنک اذن من الراس گفتچو وحی سر کند از غیب گوش آن سر باش
صدر رسل

 به فضل حق چمن و باغ با دو صدتو بلبل چمنی لیک می توانی شد
بلبل

عقو،ل را بنگر در صناعت انملخدای را بنگر در سیاست عالم
 چو نان رسد به گرسنه مگوچو مست باشد عاشق طمع مرکن خمشی
که لتاکل

 که حرف و صوت ز دنیاستز حرف بگذر و چون آب نقش ها مپذیر
و هست دنیا پل

1359
بگفتمش که زهی خوبی خدا ای د،لز خود شدم ز جما،ل پر از صفا ای د،ل

 ز پرتو تو ظللست جان هاغلم تست هزار آفتاب و چشم و چراغ
ای د،ل

 گذشت حسن تو از حد و منتها اینهایتیست که خوبی از آن گذر نرکند
د،ل

 ملک سجود کند و اختر و سما ایپری و دیو به پیش تو بسته اند کمر
د،ل
 کدام داغ غمی کش نه ای دوا ایکدام د،ل که بر او داغ بندگی تو نیست
د،ل
 چه گنج ها که نداری تو در فنا ایبه حرکم تست همه گنج های لم یزلی
د،ل

 چه کوثرست و دوا دفع سوز را اینظر ز سوختگان وامگیر کز نظرت
د،ل
 بگفت د،ل که کجایست تا کجا ایبگفتم این مه ماند به شمس تبریزی

د،ل

1360
 کار ندارم جز از این گر بزیمباده ده ای ساقی جان باده بی درد و دغل
تا به اجل

یقطع عن شاربه کل مل،ل و فشلهات حبیبی سرکرا ل بفتور و کسل
 غرقه مقصود شدی تا چهباده چو زر ده که زرم ساغر پر ده که نرم

کنی علم و عمل
 ان کذب الیوم صدق ان ظلم الیوماصبح قلبی سهرا من سرکر مفتخرا

عد،ل
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 باده خنب ملرکی داده حق عزای قدح امروز تو را طاق و طرنبیست بیا
و جل

 من سقی الیوم کذی جمله ما دامطفت به معتمرا فزت به مفتخرا
حصل

 کیسه زر مستمست و خوشی خواجه حسن نی نی چنان مست که من
کند لیک نه چون جام از،ل

و روحنا کما تری فی درجات و دو،للواء نا مرتفع و شملنا مجتمع
 از د،ل و جان توبه کند هیچ تن ایتوبه ما جان عمو توبه ماهیست ز جو

شیخ اجل
من سرکر مفتضح شاربه حیث دخلعشقک قد جادلنا ثم عدا جادلنا

 در د،ل ماهی روشش به بود از قندبحر که مسجور بود تلخ بود شور بود
و عسل

حبک قد حببنا فاعف لنا کل زللیا اسدا عن لنا فنعم ما سن لنا
 باده ستان که دگرانبس بود ای مست خمش جان ز بدن رست خمش

عربده دارند و جد،ل
 هات رحیقا به صفا قد وصلاسرکت یا صاح کفی واعف عفا الله عفا

الوصل وصل

1361
قد نز،ل الهم بی یا سندی قم تعا،لعمرک یا واحدا فی درجات الرکما،ل

 تا تو بمانی چو عشق در دوچند از این قیل و قا،ل عشق پرست و ببا،ل
جهان بی زوا،ل

وجهک بدر تمام ریقک خمر حل،لیا فرجی مونسی یا قمر المجلس
 خاصه که منقار هجر کند تو را پر وچند کشی بار هجر غصه و تیمار هجر

با،ل
 عمرک لو ل التقی قلت ایا ذاروحک بحر الوفا لونک لمع الصفا

الجل،ل
آه ز یار ملو،ل چند نماید مل،لآه ز نفس فضو،ل آه ز ضعف عقو،ل

تدرک ما ل یری انت لطیف الخیا،لتطرب قلب الوری تسرکرهم بالهوی
تا که بترسانمش از ستم و از وبا،لآنک همی خوانمش عجز نمی دانمش

تجلسهم مجلسا فیه کووس ثقا،لتدخل ارواحهم تسرکر اشباحهم
 می زندم او شتابجمله سوا،ل و جواب زوست و منم چون رباب

زخمه که یعنی بنا،ل
تذهب احزاننا انت شدید المحا،لتصلح میزاننا تحسن الحاننا

 می زند آن خوش صفات بر من ویک دم آواز مات یک دم بانگ نجات
بر وصف حا،ل

1362
دغدن دغدا هی کزه کلرکللجرکنن اغلن هی بزه کلرکل

بی مزه کلمه بامزه کلرکلآی برکی سنسن کن برکی سنسن
ارسل کنزا للصدقاتلذ لحبی من حرکاتی

اعتق قلبی من شبرکاتیخلص روحی من هفواتی
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شربت خوردم پنگان پنگانرفتم آن جا لنگان لنگان
گشته ز ساغر خیره و دنگاندیدم آن جا قومی شنگان

شوخ جهانی رندی و رهزنصورت عشقی صاحب مخزن
هر که نه عاشق ریشش برکنآتش جان را سنگی و آهن

یا رهبونا عز علینایا رحمونا منه صبونا
بدر بدور بات لدیناصدر صدور جاء الینا

نی کم گردی نی شوی افزوندنب خری تو ای خر ملعون
وز فن و مرکرت خسته و پرخونای د،ل و جانم از کژی تو

جاء ربیعی هب شمالیلح صباحی طیب حالی
اسرکر قلبی خمر وصا،لخصب غصنی ماء زللی

1363
یوک بلمسک دغدغ کز کلکجرکنن اغلن اودیا کلرکل
مرکرم و مشفق پرد،ل و بی د،لای سر مستان ای شه مقبل

کمیه ورما خصمنا ور کلاو،ل ججرکی کم یازده بلدک
جذب الهی کردت مقبلسلسله بنگر گر برکشندت
هر متحو،ل بی ز محو،لنبود این هم بی سر و معنی

1364
غایه الجد و المراد تعا،لایها النور فی الفواد تعا،ل

ل تضیق علی العباد تعا،لانت تدری حیاتنا بیدیک
حل عن الصد و العناد تعا،لایها العشق ایها المعشوق

فتفقد بالفتقاد تعا،لیا سلیمان ذی الهداهد لک
منک مصدوقه الوداد تعا،لایها السابق الذی سبقت

انجر العود یا معاد تعا،لفمن الهجر ضجت الرواح
هرکذا عاده الجواد تعا،لاستر العیب و ابذ،ل المعروف

یا بیا یا بده تو داد تعا،لچه بود پارسی تعا،ل بیا
چون نیایی زهی کساد تعا،لچون بیایی زهی گشاد و مراد
تو گشایی دلم به یاد تعا،لای گشاد عرب قباد عجم
وی ز بود تو بود و باد تعا،لای درونم تعا،ل گویان تو

بی محیطا و بالبلد تعا،لطفت فیک البلد یا قمرا
یا قریبا علی العباد تعا،لانت کالشمس اذ دنت و نات

1365
 بالهوی زلزلتنی و العقل فییا منیر البدر قد اوضحت بالبلبا،ل با،ل

الزلزا،ل زا،ل
 قد رجعنا جانبا من طور انوارکم انادی انظر و نقتبس من نورکم

الجل،ل
للسری منه جما،ل للعدی منه مل،لمن رآی نورا انیسا یمل الدنیا هوی

ینفع المراض طرا ینجلی منه الرکل،لکل امر منه حق مستحق نافذ
 من شرکا ضر الظما فلیستقی الماءمن شرکا مغلق باب فلینل مفتاحه

الزل،ل
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 دعوه التحقیق حا،ل خدعه الدنیالیس ذا اسماء صفر باطل سمیته
محا،ل

حبذا نور یرکون الشمس فیه کالهل،لحبذا اسواق اشواق ربت ارباجها
 ربما تلقون ضیفا تعرفوا لیلما علیرکم لو سهرتم لیله الف الهوی

الرحا،ل
یا نعوسا قم تفرج حسن ربات الحجا،لیا محبا قم تنادم فالمحب ل ینام

 مرغ جان ها را ببخشد کر ودولتش همسایه شد همسایگان را مژده شو
فرش پر و با،ل

1366
 بالهوی زلزلتنی و العقل فییا بدیع الحسن قد اوضحت بالبلبا،ل با،ل
الزلزا،ل زا،ل

 انظرونا انظرونا نستقی الماءقد رجعنا قد رجعنا جانبا من طورکم
الزل،ل

 منک طابت کل ارض ان ذا سحرکل شی ء منرکم عندی لذیذ طیب
حل،ل

1367
کل قلب لهواه وجد الصبر یصلرشاء العشق حبیبی لشرود و مضل
سنه الهجر طویل و مدید و مملسنه الوصل قصیر عجل معتجل
فعلن مفتعلن او فعلتن و فعلیملء الرکاس حبیبی و طبیبی و تذر
ل یخاف رهقا من به محیاک قتلناو،ل الرکاس نهارا و جهارا و قحا

1368
قد نز،ل الهم بی یا سندی قم تعا،لعمرک یا واحدا فی درجات الرکما،ل
وجهک بدر تمام ریقک خمر حل،لیا فرحی مونسی یا قمر المجلس

 عمرک لو ل التقی قلت ایا ذاروحک بحر الوفا لونک لمع الصفا
الجل،ل

تدرک ما ل یری انت لطیف الخیا،لتسرکن قلب الوری تسرکرهم بالهوی
تجلسهم مجلسا فیه کووس ثقا،لتسرکن ارواحهم تسرکر اشباحهم

1369
تعا،ل یا فرج الهم فاتح القفا،لتعا،ل یا مدد العیش و السرور تعا،ل
 سقا جودک فی الفقر منتهیلقاء وجهک فی الهم فالق الصباح

القبا،ل
تعا،ل و ادفع عنا خدیعه الدجا،لتعا،ل انک عیسی فاحی موتانا

تصون مهجتنا من اصابه النصا،لتعا،ل انک داوود فاتخذ زردا
لرکی تغرق فرعون سیی ء الفعا،لتعا،ل انک موسی تشق بحر ردی

اما سفینه نوح تعد للهوا،لتعا،ل انک نوح و نحن فی الطوفان
فرکم لفضلک امثالهم بل امثا،لفهم صفاتک لرکن تصورت بشرا

و فی وجودک دنیاه باطل و محا،لیحیل طالب دنیا وجودک العلی
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1370
 گرد غریبان چمن خیزید تاآمد بهار ای دوستان منز،ل سوی بستان کنیم

جولن کنیم
 تا در عسل خانه جهان ششامروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل

گوشه آبادان کنیم
 ما طبل خانه عشق را ازآمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن
نعره ها ویران کنیم

 جانم فدای عاشقان امروز جانبشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان
افشان کنیم
 آهن گزان چون کلبتین آهنگزنجیرها را بردریم ما هر یرکی آهنگریم

آتشدان کنیم
 کآهن دلن را زین نفسچون کوره آهنگران در آتش د،ل می دمیم

مستعمل فرمان کنیم
 وین عقل پابرجای راآتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم

چون خویش سرگردان کنیم
 ما کی به فرمان خودیم تاکوبیم ما بی پا و سر گه پای میدان گاه سر

این کنیم و آن کنیم
 تا صد هزاران گوی رانی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده
در پای شه غلطان کنیم

 این عقل باشد کآتشی درخامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگیست
پنبه پنهان کنیم

1371
 زان می که در پیمانهای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام

ها اندرنگنجد خورده ام
 مر محتسب را و تو رامستم ز خمر من لدن رو محتسب را غمز کن

هم چاشنی آورده ام
 با زندگانت زنده ام باای پادشاه صادقان چون من منافق دیده ای

مردگانت مرده ام
 با منرکران دی صفت همچونبا دلبران و گلرخان چون گلبنان بشرکفته ام

خزان افسرده ام
 من گرد خنبی گشتهای نان طلب در من نگر والله که مستم بی خبر
ام من شیره افشرده ام

 از قند و از گلزار او چونمستم ولی از روی او غرقم ولی در جوی او
گلشرکر پرورده ام
 ماهی شوم رومی رخی گرروزی که عرکس روی او بر روی زرد من فتد
زنگی نوبرده ام

 با یار خود آمیختم زیرا دروندر جام می آویختم اندیشه را خون ریختم
پرده ام

 ز اندیشه بیزاری کنم زآویختم اندیشه را کاندیشه هشیاری کند
اندیشه ها پژمرده ام
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 در لمرکان سیران مندوران کنون دوران من گردون کنون حیران من
فرمان ز قان آورده ام

 با آن من آنی دگر زیرادر جسم من جانی دگر در جان من قانی دگر
به آن پی برده ام
 گویم که این با زنده گو منگر گویدم بی گاه شد رو رو که وقت راه شد

جان به حق بسپرده ام
 گفتا خموشی را مبینخامش که بلبل باز را گفتا چه خامش کرده ای

در صید شه صدمرده ام

1372
 این بار من یک بارگی ازاین بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام
عافیت ببریده ام
 عقل و د،ل و اندیشه را ازد،ل را ز خود برکنده ام با چیز دیگر زنده ام

بیخ و بن سوزیده ام
 دیوانه هم نندیشد آن کاندرای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی
د،ل اندیشیده ام

 من با اجل آمیخته در نیستیدیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته
پریده ام

 خواهد که ترساند مراامروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد
پنداشت من نادیده ام

 من گیج کی باشم ولیمن خود کجا ترسم از او شرکلی برکردم بهر او
قاصد چنین گیجیده ام

 بهر گدارویان بسی من کاسهاز کاسه استارگان وز خون گردون فارغم
ها لیسیده ام
 حبس از کجا من از کجا ما،لمن از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام

که را دزدیده ام
 دامان خون آلوددر حبس تن غرقم به خون وز اشک چشم هر حرون

را در خاک می مالیده ام
 یک بار زاید آدمی منمانند طفلی در شرکم من پرورش دارم ز خون

بارها زاییده ام
 زیرا از آن کم دیده ایچندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا

من صدصفت گردیده ام
 زیرا برون از دیده هادر دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا

منزلگهی بگزیده ام
 تو عاشق خندانتو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشم

لبی من بی دهان خندیده ام
 بی دام و بی گیرندهمن طرفه مرغم کز چمن با اشتهای خویشتن

ای اندر قفص خیزیده ام
 بهر رضای یوسفان در چاهزیرا قفص با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان

آرامیده ام
 صد جان شیرین داده ام تادر زخم او زاری مرکن دعوی بیماری مرکن

این بل بخریده ام
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 بشنو ز کرم پیله همچون کرم پیله در بل در اطلس و خز می روی
کاندر قبا پوسیده ام
 کز بهر من در صور دم کزپوسیده ای در گور تن رو پیش اسرافیل من
گور تن ریزیده ام

 مانند طاووسی نرکونی نی چو باز ممتحن بردوز چشم از خویشتن
من دیبه ها پوشیده ام

 زیرا در این دام نزه منپیش طبیبش سر بنه یعنی مرا تریاق ده
زهرها نوشیده ام

 زیرا من از حلوایتو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی
جان چون نیشرکر بالیده ام

 من لذت حلوای جان جز ازعین تو را حلوا کند به زانک صد حلوا دهد
لبش نشنیده ام
 بی گفت مردم بو برد زانخاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتد از دهن

سان که من بوییده ام
 کز خامی و بی لذتیهر غوره ای نالن شده کای شمس تبریزی بیا

در خویشتن چغزیده ام

1373
 تا بخت و رخت و تختهان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم

خود بر عرش و کرسی بر برم
 افسون مخوان ز افسون توبر گردن و بر دست من بربند آن زنجیر را

هر روز دیوانه ترم
 گر چه گواهی می دهدخواهم که بدهم گنج زر تا آن گواه د،ل بود

رخساره همچون زرم
 ای قاضی شیرین قضا باریور تو گواهان مرا رد می کنی ای پرجفا

فروخوان محضرم
 در شوق خاک پای توبی لطف و دلداری تو یا رب چه می لرزد دلم

یا رب چه می گردد سرم
 پر کن دلم گر کشتیمپیشم نشین پیشم نشان ای جان جان جان جان

بیخم ببر گر لنگرم
 باد آهن د،ل سرخ رو از دمگهگه در طواف آتشم گه در شرکاف آتشم

آهنگرم
 هر روز پیغامی دهد اینهر روز نو جامی دهد تسرکین و آرامی دهد

عشق چون پیغامبرم
 تا عشق را بنده شدم خاقاندر سایه ات تا آمدم چون آفتابم بر فلک

و سلطان سنجرم
 گه بلبلم گه گلبنم گهای عشق آخر چند من وصف تو گویم بی دهن
خضرم و گه اخضرم

1374
 وی مطربان ایای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
مطربان دف شما پرزر کنم
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 وین خاکدان خشک را جنتای تشنگان ای تشنگان امروز سقایی کنم
کنم کوثر کنم

 هر خسته غمدیده راای بی کسان ای بی کسان جاء الفرج جاء الفرج
سلطان کنم سنجر کنم

 صد دیر را مسجد کنم صدای کیمیا ای کیمیا در من نگر زیرا که من
دار را منبر کنم

 زیرا که مطلق حاکمم مومنای کافران ای کافران قفل شما را وا کنم
کنم کافر کنم

 خنجر شوی ساغر کنم ساغرای بوالعل ای بوالعل مومی تو اندر کف ما
شوی خنجر کنم

 سوی من آ ای آدمی تاتو نطفه بودی خون شدی وانگه چنین موزون شدی
زینت نیرکوتر کنم

 من گرگ را یوسف کنم منمن غصه را شادی کنم گمراه را هادی کنم
زهر را شرکر کنم

 تا هر دهان خشک راای سردهان ای سردهان بگشاده ام زان سر دهان
جفت لب ساغر کنم

 آن دم که ریحان هات را منای گلستان ای گلستان از گلستانم گل ستان
جفت نیلوفر کنم
 چون خاک را عنبر کنمای آسمان ای آسمان حیرانتر از نرگس شوی

چون خار را عبهر کنم
 حاکم تویی حاتم توییای عقل کل ای عقل کل تو هر چه گفتی صادقی
من گفت و گو کمتر کنم

1375
 وین چرخ مردم خوار رابازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشرکنم

چنگا،ل و دندان بشرکنم
 هم آب بر آتش زنمهفت اختر بی آب را کاین خاکیان را می خورند
هم باده هاشان بشرکنم

 تا جغد طوطی خوار را دراز شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من
دیر ویران بشرکنم

 بشرکسته بادا پشتز آغاز عهدی کرده ام کاین جان فدای شه کنم
جان گر عهد و پیمان بشرکنم

 تا گردن گردن کشانامروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم
در پیش سلطان بشرکنم

 چون اصل های بیخشان ازروزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور
راه پنهان بشرکنم

 گر ذره ای دارد نمک گیرممن نشرکنم جز جور را یا ظالم بدغور را
اگر آن بشرکنم

 گویی که میدان نسپرد درهر جا یرکی گویی بود چوگان وحدت وی برد
زخم چوگان بشرکنم
 گشتم حقیر راه او تا ساقگشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او
شیطان بشرکنم
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 گر در ترازویم نهیچون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم
می دان که میزان بشرکنم
 پس تو ندانی این قدرچون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی
کاین بشرکنم آن بشرکنم

 دربان اگر دستم کشدگر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می
من دست دربان بشرکنم

 گردون اگر دونی کند گردونچرخ ار نگردد گرد د،ل از بیخ و اصلش برکنم
گردان بشرکنم

 گوشم چرا مالی اگرخوان کرم گسترده ای مهمان خویشم برده ای
من گوشه نان بشرکنم

 جامی دو بر مهمان کنم تانی نی منم سرخوان تو سرخیل مهمانان تو
شرم مهمان بشرکنم

 گر تن زنم خامش کنم ترسمای که میان جان من تلقین شعرم می کنی
که فرمان بشرکنم

 من لابالی وار خود استوناز شمس تبریزی اگر باده رسد مستم کند
کیوان بشرکنم

1376
 حاجت ندارد یار من تا کهکاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم
منش یاری کنم

 من چرخ ازرق نیستم تا خرقهمن خاک تیره نیستم تا باد بر بادم دهد
زنگاری کنم

 سلطان جانم پس چرا چوندکان چرا گیرم چو او بازار و دکانم بود
بنده جانداری کنم

 چون کان لعلی یافتم مندکان خود ویران کنم دکان من سودای او
چون دکانداری کنم
 چون من طبیب عالمم بهرچون سرشرکسته نیستم سر را چرا بندم بگو
چه بیماری کنم

 چون گلبنم در گلشنشچون بلبلم در باغ د،ل ننگست اگر جغدی کنم
حیفست اگر خاری کنم
 چون خویش عشق اوچون گشته ام نزدیک شه از ناکسان دوری کنم

شدم از خویش بیزاری کنم
 در خنب می غرقم کند گرزنجیر بر دستم نهد گر دست بر کاری نهم

قصد هشیاری کنم
 شمع و چراغ خانه امای خواجه من جام میم چون سینه را غمگین کنم

چون خانه را تاری کنم
 د،ل را به پیش من بنهیک شب به مهمان من آ تا قرص مه پیشت کشم
تا لطف و دلداری کنم

 گر دزد دستارت برددر عشق اگر بی جان شوی جان و جهانت من بسم
من رسم دستاری کنم

 آسان درآ و غم مخور تا منتد،ل را منه بر دیگری چون من نیابی گوهری
غمخواری کنم
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 ل موت ال بالجل براخرجت نفسی عن کسل طهرت روحی عن فشل
مرگ سالری کنم

 یا ساقیی قم هاتها تا عیش وشرکری علی لذاتها صبری علی آفاتها
خماری کنم

 پخته ست انگورم چرا من غورهالخمر ما خمرته و العیش ما باشرته
افشاری کنم

 تا زنده باشم زنده سرای مطرب صاحب نظر این پرده می زن تا سحر
تا چند مرداری کنم

 بی خواب شو همچون پری تاپندار کامشب شب پری یا در کنار دلبری
من پری داری کنم

 حمدا علی سلطاننا شیرم چهقد شیدوا ارکاننا و استوضحوا برهاننا
کفتاری کنم
 ای مشتری زانو بزن تا منجاء الصفا زا،ل الحزن شرکر الوهاب المنن

خریداری کنم
 آتش زنم اندر تتق تازان از بگه دف می زنم زیرا عروسی می کنم

چند ستاری کنم
 ذوالعرش را گردمزین آسمان چون تتق من گوشه گیرم چون افق
قنق بر ملک جباری کنم

 خامش اگر خامش کنی بهرالدار من ل دار له و الما،ل من ل ما،ل له
تو گفتاری کنم
 چون شمس اندر شش جهتبا شمس تبریزی اگر همخو و هم استاره ام

باید که انواری کنم

1377
 تو کعبه ای هر جا رومای با من و پنهان چو د،ل از د،ل سلمت می کنم
قصد مقامت می کنم
 شب خانه روشن میهر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری

شود چون یاد نامت می کنم
 گه چون کبوتر پرزنان آهنگگه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم

بامت می کنم
 ور حاضری پس من چرا درگر غایبی هر دم چرا آسیب بر د،ل می زنم

سینه دامت می کنم
 زان روزن دزدیده مندوری به تن لیک از دلم اندر د،ل تو روزنیست

چون مه پیامت می کنم
 ای جان هر مهجور تو جان راای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو

غلمت می کنم
 من گوش خود را دفتر لطفمن آینه د،ل را ز تو این جا صقالی می دهم

کلمت می کنم
 این ها چه باشد تودر گوش تو در هوش تو و اندر د،ل پرجوش تو

منی وین وصف عامت می کنم
 هر چند از تو کم شود از خودای د،ل نه اندر ماجرا می گفت آن دلبر تو را
تمامت می کنم
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 بنگر کز این جملهای چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر
صور این دم کدامت می کنم

 یک لحظه پخته می شوی یکگه راست مانند الف گه کژ چو حرف مختلف
لحظه خامت می کنم

 چیزی که رامشگر سا،ل ها ره می روی چون مهره ای در دست من
می کنی زان چیز رامت می کنم
 جان را غلفای شه حسام الدین حسن می گوی با جانان که من

معرفت بهر حسامت می کنم

1378
 خورشید او را ذره ام اینای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم
رقص از او آموختم
 بر رو دویدن سوی او زانای مه نقاب روی او ای آب جان در جوی او
آب جو آموختم

 من شیری و نافه بریگلشن همی گوید مرا کاین نافه چون دزدیده ای
ز آهوی هو آموختم

 اینک رسن بازی خوشاز باغ و از عرجون او وز طره میگون او
همچون کدو آموختم

 تا نقش بندی عجباز نقش های این جهان هم چشم بستم هم دهان
بی رنگ و بو آموختم

 من دادن جان دم به دم زاندیدم گشاد داد او وان جود و آن ایجاد او
دادخو آموختم

 شش سو مرو وز سودر خواب بی سو می روی در کوی بی کو می روی
مگو چون غیر سو آموختم

1379
 در چشم مست من نگر کزآمد خیا،ل خوش که من از گلشن یار آمدم

کوی خمار آمدم
 بال منم پستی منم چونسرمایه مستی منم هم دایه هستی منم

چرخ دوار آمدم
 برگشتم و بازآمدم بر نقطه پرگارآنم کز آغاز آمدم با روح دمساز آمدم

آمدم
 گفتا بدید و داد من کز بهر این کارگفتم بیا شاد آمدی دادم بده داد آمدی
آمدم

 چندین ره از اشتاب توهم من مه و مهتاب تو هم گلشن و هم آب تو
بی کفش و دستار آمدم
 تلخی مرکن زیرا کهفرخنده نامی ای پسر گر چه که خامی ای پسر
من از لطف بسیار آمدم

 گل ها دهم گر چه کهخندان درآ تلخی برکش شاباش ای تلخی خوش
من او،ل همه خار آمدم
 هر شاخ گوید لحرجگل سر برون کرد از درج کالصبر مفتاح الفرج
کز صبر دربار آمدم

www.irandll.net/forum617



www.irandll.net

1380
 چندانک سیلی می زنی آندی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرم

می نیفتد از سرم
 شب پوش عشق خود نهدشاه کله دوز ابد بر فرق من از فرق خود

پاینده باشد لجرم
 زیرا که بی حقه وور سر نماند با کله من سر شوم جمله چو مه

صدف رخشانتر آید گوهرم
 ور بشرکند این استخوان ازاینک سر و گرز گران می زن برای امتحان

عقل و جان مغزینترم
 او ذوق کی دیده بود از لوزیآن جوز بی مغزی بود کو پوست بگزیده بود

پیغامبرم
 شیرین کند حلق و لبم نوری نهد درلوزینه پرجوز او پرشرکر و پرلوز او

منظرم
 در کوی عیسی آمدیچون مغز یابی ای پسر از پوست برداری نظر
دیگر نگویی کو خرم

 در زفتی فارس نگرای جان من تا کی گله یک خر تو کم گیر از گله
نی بارگیر لغرم

 زیرا که کبر عاشقان خیزد ززفتی عاشق را بدان از زفتی معشوق او
الله اکبرم

 از چه مگو از جان گو ای یوسفای دردهای آه گو اه اه مگو الله گو
جان پرورم

1381
 در خانه گر می باشدمهرگز ندانم راندن مستی که افتد بر درم

پیشش نهم با وی خورم
 تاج من و سلطان منمستی که شد مهمان من جان منست و آن من
تا برنشیند بر سرم

 روزی که مستی کمای یار من وی خویش من مستی بیاور پیش من
کنم از عمر خویشش نشمرم

 در غیر ساقی ننگرمچون وقف کردستم پدر بر باده های همچو زر
وز امر ساقی نگذرم

 روزی که مستمچند آزمایم خویش را وین جان عقل اندیش را
کشتیم روزی که عاقل لنگرم

 تو مست جام ابتریکو خمر تن کو خمر جان کو آسمان کو ریسمان
من مست حوض کوثرم

 این خوار و زار اندر زمینمستی بیاید قی کند مستی زمین را طی کند
وان آسمان بر محترم

 خاموش کنگر مستی و روشن روان امشب مخسب ای ساربان
خاموش کن زین باده نوش ای بوالرکرم

1382
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 کز بهر این آورده ای ما را زای ساقی روشن دلن بردار سغراق کرم
صحرای عدم

 زیرا که فرکرت جان خوردتا جان ز فرکرت بگذرد وین پرده ها را بردرد
جان را کند هر لحظه کم
 بر رخ نداری خا،ل اوای د،ل خموش از قا،ل او واقف نه ای ز احوا،ل او
گر چون مهی ای جان عم

 کو دیده کو دانش بگو کوخوبی جما،ل عالمان وان حا،ل حا،ل عارفان
گلستان کو بوی و شم

 این می مجو آن میزان می که او سرکه شود زو ترش رویی کی رود
بجو کو جام غم کو جام جم

 کز بحر جان دارد مددآن می بیار ای خوبرو کاشرکوفه اش حرکمت بود
تا درج در شد زو شرکم

 تا سردشان سوزان شودبر ریز آن رطل گران بر آه سرد منرکران
گردد همه لشان نعم

 یا نور شو یا دور شو بر ماگر مجسم خالی بدی گفتار من عالی بدی
مرکن چندین ستم

 ای خواجه برگردان ورق ورمانند درد دیده ای بر دیده برچفسیده ای
نه شرکستم من قلم
 شاهی بود یا لشرکریهر کس که هایی می کند آخر ز جایی می کند
تنها نباشد آن علم

 مستست جان در آبخالی نمی گردد وطن خالی کن این تن را ز من
و گل ترسم که درلغزد قدم

 ای قوت پا در روشای شمس تبریزی ببین ما را تو این نعم المعین
وی صحت جان در سقم

1383
 هر جا نشینم خرمم هر جاتا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم
روم در گلشنم

 در هر مقامی که روم بر عشرتیهر جا خیا،ل شه بود باغ و تماشاگه بود
بر می تنم

 آن ماه رو از لمرکان سردرها اگر بسته شود زین خانقاه شش دری
درکند در روزنم
 من شاهم و شاهنشهم پردهگوید سلم علیک هی آوردمت صد نقل و می
سپاهان می زنم

 من نوبهارم آمدم تا خارها رامن آفتاب انورم خوش پرده ها را بردرم
برکنم

 من قندها راهر کس که خواهد روز و شب عیش و تماشا و طرب
لذتم بادام ها را روغنم

 هین بی ملولی شرح کن منگویم سخن را بازگو مردی کرم ز آغاز گو
سخت کند و کودنم
 صد فضل دارد این بر آنگوید که آن گوش گران بهتر ز هوش دیگران

کان جا هوا این جا منم
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 رضوان و حور و جنتیرو رو که صاحب دولتی جان حیات و عشرتی
زیرا گرفتی دامنم

 هم آب و هم سقاهم کوه و هم عنقا تویی هم عروه الوثقی تویی
تویی هم باغ و سرو و سوسنم

 د،ل گویدت مومم تو را باافلک پیشت سر نهد املک پیشت پر نهد
دیگران چون آهنم

1384
 از من نخواهد کسعشقا تو را قاضی برم کاشرکستیم همچون صنم
گوا که شاهدم نی ضامنم
 خشمین تویی راضیمقضی تویی قاضی تویی مستقبل و ماضی تویی

تویی تا چون نمایی دم به دم
 هم سیلی و هم خرمنی همای عشق زیبای منی هم من توام هم تو منی

شادیی هم درد و غم
 وان دشت باپهنا تویی وانآن ها تویی وین ها تویی وزین و آن تنها تویی
کوه و صحرای کرم
 دریای درافشان توییشیرینی خویشان تویی سرمستی ایشان تویی

کان های پرزر و درم

 ادراک و بی هوشیعشق سخن کوشی تویی سودای خاموشی تویی
تویی کفر و هدی عد،ل و ستم

 ای بی نشان با صدای خسرو شاهنشهان ای تختگاهت عقل و جان
نشان ای مخزنت بحر عدم

 زشتش کنی نغزشپیش تو خوبان و بتان چون پیش سوزن لعبتان
کنی بردری از مرگ و سقم

 گر واقفندی نقش هاهر نقش با نقشی دگر چون شیر بودی و شرکر
که آمدند از یک قلم

 رشک تو گوید که بروآن کس که آمد سوی تو تا جان دهد در کوی تو
لطف تو خواند که نعم
 بر قهر سابق می شودلطف تو سابق می شود جذاب عاشق می شود
چون روشنایی بر ظلم
 کرده خیالی را کفتهر زنده ای را می کشد وهم خیالی سو به سو

لشرکرکش و صاحب علم
 آن را اسیر این کنی ای مالکدیگر خیالی آوری ز او،ل رباید سروری

الملک و حشم
 چون کودکان قلعه بزمهر دم خیالی نو رسد از سوی جان اندر جسد

گوید ز قسام القسم
 چون می نگنجی در بیانخامش کنم بندم دهان تا برنشورد این جهان

دیگر نگویم بیش و کم
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 تو حرکم می کردی که منبس جهد می کردم که من آیینه نیرکی شوم
خمخانه سیرکی شوم

 خورشید بی نقصان شدم تاخمخانه خاصان شدم دریای غواصان شدم
طب تشرکیرکی شوم

 دورم بدان انداختی کاکسیرنقش ملیک ساختی بر آب و گل افراختی
نزدیرکی شوم

 ز آنم چنین می سوختی تاهاروتیی افروختی پس جادویش آموختی
شمع تاریرکی شوم

 من ساعتی ترکی شوم یکترکی همه ترکی کند تاجیک تاجیرکی کند
لحظه تاجیرکی شوم
 گه عقل چالکی شومگه تاج سلطانان شوم گه مرکر شیطانان شوم

گه طفل چالیرکی شوم
 در روی او سرخی شوم در موشخون روی را ریختم با یوسفی آمیختم

باریرکی شوم

1386
 تا بخت در رو خفته را چونآمد بهار ای دوستان منز،ل به سروستان کنیم

بخت سرواستان کنیم
 هم بسته پا هم گامهمچون غریبان چمن بی پا روان گشته به فن

زن عزم غریبستان کنیم
 ما جان زانوبسته راجانی که رست از خاکدان نامش روان آمد روان

هم منز،ل ایشان کنیم
 چون رستی از زندان بگو تاای برگ قوت یافتی تا شاخ را بشرکافتی

ما در این حبس آن کنیم
 سر در چه سیرای سرو بر سرور زدی تا از زمین سر ورزدی

آموختت تا ما در آن سیران کنیم
 با ما بگو چون آمدی تاای غنچه گلگون آمدی وز خویش بیرون آمدی

ما ز خود خیزان کنیم
 وین خانه را در از کجا تاآن رنگ عبهر از کجا وان بوی عنبر از کجا

خدمت دربان کنیم
 تو شاد گل ما شاد تو کی شرکر اینای بلبل آمد داد تو من بنده فریاد تو

احسان کنیم
 تا حلقه گوش از شماای سبزپوشان چون خضر ای غیب ها گویان به سر

پردر و پرمرجان کنیم
 برساخت بلبل سازها گر فهمبشنو ز گلشن رازها بی حرف و بی آوازها

آن دستان کنیم
 می آورد الحان تر جانآواز قمری تا قمر بررفت و طوطی بر شرکر
مست آن الحان کنیم

1387
 هر کس که او مرکی بود داندهین خیره خیره می نگر اندر رخ صفراییم

که من بطحاییم
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 هر لحظه زان شادی فزازان لله روی دلستان روید ز رویم زعفران
بیش است کارافزاییم

 آن جا همی خواهد دلم زیرامانند برف آمد دلم هر لحظه می کاهد دلم
که من آن جاییم
 خواهی بیا در من نگر کزهر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی خویشتر
شید جان شیداییم
 غلطان سوی دریا روم منآن برف گوید دم به دم بگذارم و سیلی شوم

بحری و دریاییم
 تا زیر دندان بل چون برف وتنها شدم راکد شدم بفسردم و جامد شدم
یخ می خاییم

 من تا گره دارم یقینچون آب باش و بی گره از زخم دندان ها بجه
می کوبی و می ساییم

 می جوشد و بر می جهد کهبرف آب را بگذار هین فقاع های خاص بین
تیزم و غوغاییم

 چون عقل بی پر می پرمهر لحظه بخروشانترم برجسته و جوشانترم
زیرا چو جان بالییم

 که چون نیم بی پا و سر دربسیار گفتم ای پدر دانم که دانی این قدر
پنجه آن ناییم

 تا گرم و شیرینت کند آنگر تو ملولستی ز من بنگر در آن شاه زمن
دلبر حلواییم

 پران کننده جان که من از قافم وای بی نوایان را نوا جان ملولن را دوا
عنقاییم

 من طوطیممن بس کنم بس از حنین او بس نخواهد کرد از این
عشقش شرکر هست از شرکر گویاییم

1388
 ای مرد طالب کمای نفس کل صورت مرکن وی عقل کل بشرکن قلم

طلب بر آب جو نقش قدم
 کاین آب صافی بیای عاشق صافی روان رو صاف چون آب روان

گره جان می فزاید دم به دم
 بر آب جو تهمت منه کو را نهاز باد آب بی گره گر ساعتی پوشد زره

ترس است و نه غم
 در برگ بی برگی نگردر نقش بی نقشی ببین هر نقش را صد رنگ و بو

هر شاخ را باغ ارم
 تن ریخته از شرم اوزان صورت صورت گسل کو منبع جان است و د،ل

بگریخته جان در حرم
 چون کان فروبر نفس چون کهاز باده و از باد او بس بنده و آزاد او

برآورده شرکم
 نی از مقالت هم ببر می تاز تا پایاز بحر گویم یا ز در یا از نفاذ حرکم مر
علم

 چون سوی موج خونچپ راست دان این راه را در چاه دان این چاه را
روی در خون بود خوان کرم
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 در آتشش جان در طرب در آب اودر آتش آبی تعبیه در آب آتش تعبیه
د،ل در ندم

 ای بی تو راحت ها عنا ای بی تویا من ولی انعامنا ثبت لنا اقدامنا
صحت ها سقم

1389
 این مرگ خود پیدا کندای پاک رو چون جام جم وز عشق آن مه متهم

پاکی تو را کم خور تو غم
 تا در که را پیدا شود پیداای جان من با جان تو جویای در در بحر خون

شود ای جان عم
 کز ساحل دریای جانمن چون شوم کوته نظر در عشق آن بحر گهر
آید بشارت دم به دم

 کز عشق شه کممن ترک فضل و فاضلی کردم به عشق از کاهلی
بیشی است وز عشق شه بیشی است کم

 چون دیده عشقش بربیخ د،ل از صفرای او می خورد زد زردی به رخ
رخم زد بر رخم آن شه رقم

 گاه از غمش چونتلوین این رخسار بین در عشق بی تلوین شهی
زعفران گاه از خجالت چون بقم

 گر مست و هشیارم ز منمن فانی مطلق شدم تا ترجمان حق شدم
کس نشنود خود بیش و کم

 دیدم یرکی یوسف رخی گفتمبازار مصر اندرشدم تا جانب مهتر شدم
به غفلت ذابرکم
 من غایه الحسان او منگفتا عزیز مصر گر تو عاشقی بخشیدمت

جوده او من کرم
 یا حسرتی من هجره یامن قدر آن نشناختم آن را هوس پنداشتم
غبنتی یا ذا الندم

 ما کان فی الدارینای صد محا،ل از قوتش گشته حقیقت عین حا،ل
قط و الله مثل ذالقدم

 از مفخر من شمس دین ازتبریز این تعظیم را تو از الست آورده ای
او،ل جف القلم

1390
 در من نگر در من نگر بهر توبازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم

غمخوار آمدم
 چندین هزاران سا،ل شد تاشاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم

من به گفتار آمدم
 بازم رهان بازم رهان کاین جا بهآن جا روم آن جا روم بال بدم بال روم

زنهار آمدم
 دامش ندیدم ناگهان در ویمن مرغ لهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم
گرفتار آمدم

 آخر صدف من نیستم من درمن نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر
شهوار آمدم
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 آن جا بیا ما را ببینما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین
کان جا سبرکبار آمدم

 من گوهر کانی بدم کاین جا بهاز چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم
دیدار آمدم

 ور نه به بازارم چه کاریارم به بازار آمده ست چالک و هشیار آمده ست
وی را طلبرکار آمدم
 کاندر بیابان فنا جان و د،لای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی

افگار آمدم

1391
 وقت است جان پاکتا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم

را تا میر میدانی کنم
 اوراد خود را بعد از این مقرونبیرون شدم ز آلودگی با قوت پالودگی

سبحانی کنم
 تا کی به دست هر خسی مننیزه به دستم داد شه تا نیزه بازی ها کنم

رسم چوگانی کنم
 باشد بتر از کافری گر یادآن پادشاه لم یز،ل داده ست ملک بی خلل

دربانی کنم
 چون در بنا بستم نظرچون این بنا برکنده شد آن گریه هامان خنده شد

آهنگ دربانی کنم
 اکنون به تو در خلوتم تا آنچای د،ل مرا در نیم شب دادی ز دانایی خبر

می دانی کنم
 این جا به داد عقل کل کشتدر چاه تخمی کاشتن بی عقل را باشد روا
بیابانی کنم

 بر جای پا چون رست پردشوارها رفت از نظر هر سد شد زیر و زبر
دوران به آسانی کنم

 در خوان سلطان ابد چوندر حضرت فرد صمد د،ل کی رود سوی عدد
غیر سرخوانی کنم
 اندر حضور شاه جان تا چندتا چند گویم بس کنم کم یاد پیش و پس کنم
خط خوانی کنم

1392
 تا که رسیدم بر تو از همه بیزاریار شدم یار شدم با غم تو یار شدم

شدم
 گفتم این نقطه مرا کرد کهگفت مرا چرخ فلک عاجزم از گردش تو

پرگار شدم
 از روش قبه د،ل گنبد دوارغلغله ای می شنوم روز و شب از قبه د،ل

شدم
 از هوس زخمه تو کم ز یرکیتا که فتادم چو صدا ناگه در چنگ غمت

تار شدم
 زانک من از بیشه جان حیدر کراردزدد غم گردن خود از حذر سیلی من

شدم
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 تا که بدیدم کلهش بی د،ل و دستارتا که بدیدم قدحش سرده اوباش منم
شدم

 رقص کنان دلق کشان جانب خمارتا که قلندرد،ل من داد می مذهل من
شدم
 هیچ مگو کز فرج است اینکگفت مرا خواجه فرج صبر رهاند ز حرج

گرفتار شدم
 یار بنالید بسی تا که در اینچرخ بگردید بسی تا که چنین چرخ زدم

غار شدم
 در هوس خوبی او جانبنیم شبی همره مه روی نهادم سوی ره

گلزار شدم
 گاه چو بلبل به سحر سخرهگاه چو سوسن پی گل شاعر و مداح شدم
ترکرار شدم
 کار تو را دید دلم عاقبت اززوبع اندیشه شدم صدفن و صدپیشه شدم

کار شدم

1393
 دولت عشق آمد و من دولتمرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
پاینده شدم

 زهره شیر است مرا زهرهدیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
تابنده شدم

 رفتم دیوانه شدم سلسلهگفت که دیوانه نه ای لیق این خانه نه ای
بندنده شدم

 رفتم و سرمستگفت که سرمست نه ای رو که از این دست نه ای
شدم وز طرب آکنده شدم

 پیش رخ زنده کنشگفت که تو کشته نه ای در طرب آغشته نه ای
کشته و افرکنده شدم

 گو،ل شدم هو،ل شدم وز همهگفت که تو زیرکرکی مست خیالی و شرکی
برکنده شدم

 جمع نیم شمع نیم دودگفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی
پراکنده شدم
 شیخ نیم پیش نیم امر تو راگفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری
بنده شدم
 در هوس با،ل و پرش بی پرگفت که با با،ل و پری من پر و بالت ندهم

و پرکنده شدم
 زانک من از لطف و کرم سوی توگفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو

آینده شدم
 گفتم آری نرکنم ساکن وگفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مرکن

باشنده شدم
 چونک زدی بر سر من پست وچشمه خورشید تویی سایه گه بید منم

گدازنده شدم
 اطلس نو بافت دلم دشمنتابش جان یافت دلم وا شد و بشرکافت دلم
این ژنده شدم
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 بنده و خربنده بدم شاه وصورت جان وقت سحر لف همی زد ز بطر
خداونده شدم

 کآمد او در بر من با وی مانندهشرکر کند کاغذ تو از شرکر بی حد تو
شدم

 کز نظر وگردش اوشرکر کند خاک دژم از فلک و چرخ به خم
نورپذیرنده شدم

 کز کرم و بخشش او روشنشرکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک
بخشنده شدم
 بر زبر هفت طبق اخترشرکر کند عارف حق کز همه بردیم سبق
رخشنده شدم

 یوسف بودم ز کنون یوسفزهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم
زاینده شدم

 کز اثر خنده تو گلشناز توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر
خندنده شدم

 کز رخ آن شاه جهانباش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان
فرخ و فرخنده شدم

1394
 عشوه مده عشوه مده عشوهدفع مده دفع مده من نروم تا نخورم

مستان نخرم
 یا بدهی یا ز دکان تو گروگانوعده مرکن وعده مرکن مشتری وعده نیم

ببرم
 رو که بجز حق نبری گر چه چنینگر تو بهایی بنهی تا که مرا دفع کنی

بی خبرم
 راه بده راه بده یا تو برون آپرده مرکن پرده مدر در سپس پرده مرو
ز حرم

 خنده تو چیست بگو جوشش دریایای د،ل و جان بنده تو بند شرکرخنده تو
کرم

 همچو قضاهای فلک خیره و استیزهطالع استیز مرا از مه و مریخ بجو
گرم

 زانک دو چندان که ویم گرچرخ ز استیزه من خیره و سرگشته شود
چه چنین مختصرم

 کیسه برم کاسه برمگر تو ز من صرفه بری من ز تو صد صرفه برم
زانک دورو همچو زرم

 از مه و از مهر فلک مه تر وگر چه دورو همچو زرم مهر تو دارد نظرم
افلک ترم
 ناز کنم ناز که من در نظرتلف زنم لف که تو راست کنی لف مرا
معتبرم

 چه عجب ار خوشچه عجب ار خوش خبرم چونک تو کردی خبرم
نظرم چونک تویی در نظرم

 من شرکر اندر شرکر اندربر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب
شرکر اندر شرکرم
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 لیک کجا تا به کجا من زهر کسرکی را کسرکی هر جگری را هوسی
هوایی دگرم
 آن طربت در طلبم پا زد ومن طلب اندر طلبم تو طرب اندر طربی

برگشت سرم
 ماه درخشنده تویی من چو شبتیر تراشنده تویی دوک تراشنده منم

تیره برم
 ور بزنی تیر جفا همچو زمین پیمیر شرکار فلرکی تیر بزن در د،ل من

سپرم
 بی خطر آن گاه بوم کز پیجمله سپرهای جهان باخلل از زخم بود

زخمت سپرم
 تا که ندانم پسرا که پسرم یاگیج شد از تو سر من این سر سرگشته من

پدرم
خانه تهی یابد او هیچ نبیند اثرمآن د،ل آواره من گر ز سفر بازرسد

 کآتشم از سرکه ات افزونسرکه فشانی چه کنی کآتش ما را برکشی
شود افزون شررم

 ور نبود عید من آن مرد نیمعشق چو قربان کندم عید من آن روز بود
بلک غرم

 هیچ به تو درنرسم وز پی توچون عرفه و عید تویی غره ذی الحجه منم
هم نبرم
 ای شه و شاهنشه من بازباز توام باز توام چون شنوم طبل تو را

شود با،ل و پرم
 سر بنهم پا برکشم بی سر وگر بدهی می بچشم ور ندهی نیز خوشم

پا می نگرم

1395
 ریش طرب شانه کنم سبلتمطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

غم را برکنم
 تا سر خم باز شود گل زتا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود
سرش دور کنم

 عاشق جان و خردم دشمن نقشچونک خلیلی بده ام عاشق آتشرکده ام
وثنم

 جوش کند خون دلم آب شودوقت بهارست و عمل جفتی خورشید و حمل
برف تنم

 گفت گرفتار دلم عاشق رویای مه تابان شده ای از چه گدازان شده ای
حسنم

 تیر بل می رسدم زانعشق کسی می کشدم گوش کشان می بردم
همه تن چون مجنم
 گر چه اسیر سفرم تازه بهگر چه در این شور و شرم غرقه بحر شرکرم

بوی وطنم
 فلسفه برخواند قضا داد جدایی بهیار وصالی بده ام جفت جمالی بده ام
فنم
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 باشم پران و دوان ای شهتا که رگی در تن من جنبد من سوی وطن
شیرین ذقنم

 آب روان کرد مرادم به دم آن بوی خوشش وان طلب گوش کشش
ساقی سرو و سمنم

 هدیه فرستد به کرم یوسفهمره یعقوب شدم فتنه آن خوب شدم
جان پیرهنم

 در دو جهان دیده بود هیچالحق جانا چه خوشی قوس وفا را تو کشی
کسی چون تو صنم

 شیشه بر آن سنگ زنم بنده شیشهبر بر او بربزنم گر چه برابر نزنم
شرکنم

 من چو ابابیل حقم یاور هرپیل به خرطوم جفا قاصد کعبه شده است
کرگدنم

قوت هر گرسنه ام انجم هر انجمنمصیقل هر آینه ام رستم هر میمنه ام
کعبه هر نیک و بدم دایه باغ و چمنممعنی هر قد و خدم سایه لطف احدم
چونک نرکوروی بود باشد خوب ختنمآتش بدخوی بود سوزش هر کوی بود

 سایه عد،ل صمدم جز کهگر تو بدین کژ نگری کاسه زنی کوزه خوری
مناسب نتنم

 که به کرم شرح کنی آنکوقت شد ای شاه شهان سرور خوبان جهان
نگوید دهنم

1396
 نعره بلبل شنوم در گل و گلزارباز در اسرار روم جانب آن یار روم

روم
 همره د،ل گردم خوش جانبتا کی از این شرم و حیا شرم بسوزان و بیا

دلدار روم
 عقل نمانده ست کهصبر نمانده ست که من گوش سوی نسیه برم
من راه به هنجار روم

 گوش بر این بانگ نهم دیدهچنگ زن ای زهره من تا که بر این تنتن تن
به دیدار روم

 شاهد د،ل را برکشم سویخسته دام است دلم بر در و بام است دلم
خریدار روم

 راه دکانم بنما تا که پس کارگفت مرا در چه فنی کار چرا می نرکنی
روم

 کو اثری از د،ل من تا که برتا که ز خود بد خبرش رفت دلم بر اثرش
آثار روم

 کف به کف یار دهم در کنف غارتا ز حریفان حسد چشم بدی درنرسد
روم

 درس چو خام استدرس رئیسان خوشی بی هشی است و خمشی
مرا بر سر ترکرار روم

1397
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 گوش بنه عربده را دستزین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم
منه بر دهنم

 ور بنهی پا بنهم هر چهچونک من از دست شدم در ره من شیشه منه
بیابم شرکنم

 گر طربی در طربم گر حزنی درزانک دلم هر نفسی دنگ خیا،ل تو بود
حزنم

 با تو خوش است ای صنمتلخ کنی تلخ شوم لطف کنی لطف شوم
لب شرکر خوش ذقنم

 هر چه نمایی بشوم آینهاصل تویی من چه کسم آینه ای در کف تو
ممتحنم

 چونک شدم سایه گل پهلویتو به صفت سرو چمن من به صفت سایه تو
گل خیمه زنم

 ور همه خارم ز تو من جملهبی تو اگر گل شرکنم خار شود در کف من
گل و یاسمنم
 هر نفسی کوزه خود بر دردم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم
ساقی شرکنم

تا بخراشد رخ من تا بدرد پیرهنمدست برم هر نفسی سوی گریبان بتی
 شمع د،ل است او به جهانلطف صلح د،ل و دین تافت میان د،ل من

من کیم او را لگنم

1398
 راه تو دیدم پس از اینجمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم
همره ایشان نشوم

 چشم و دلم سیر کنی سخرهای که تو شاه چمنی سیرکن صد چو منی
این خوان نشوم

 ماه من آمد به زمین قاصدکعبه چو آمد سوی من جانب کعبه نروم
کیوان نشوم

 بنده و آزاد توام بنده شیطانفربه و پرباد توام مست و خوش و شاد توام
نشوم

 پیش تو ای جان و جهانشاه زمینی و زمان همچو خرد فاش و نهان
جمله چرا جان نشوم

1399
 چونک بهارم تو شهی باغ توام شاخهر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم
ترم

 خاک تو بادا کلهم دست توچونک تویی میر مرا در بر خود گیر مرا
بادا کمرم

 نیست عجب گر ز شرفچونک تو دست شفقت بر سر ما داشته ای
بگذرد از چرخ سرم

1400
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 نیست شوم نیست شوم تا برتیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم
جانان برسم

 خانه بسوزم بروم تاخوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده ام
به بیابان برسم
 آب شوم سجده کنان تا بهخاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم
گلستان برسم

 ایمن و بی لرز شوم چونک به پایانچونک فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم
برسم
 بازرهم زین دو خطر چون برچرخ بود جای شرف خاک بود جای تلف

سلطان برسم
 در د،ل کفر آمده ام تا که بهعالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا
ایمان برسم
 شد رخ من سرکه زر تا که بهآن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد

میزان برسم
 خاکی و مرحوم شوم تا بررحمت حق آب بود جز که به پستی نرود

رحمان برسم
 من همگی درد شوم تا که بههیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا

درمان برسم

1401
 دیدم جمعیت تو چونک پریشانکوه نیم سنگ نیم چونک گدازان نشوم
نشوم
 پس من اگر آدمیم کمتر ازکوه ز کوهی برود سنگ ز سنگی بشود

ایشان نشوم
 من که همه موم توام چونک بدینآهن پولد و حجر در کف تو موم شود

سان نشوم

1402
 تا همه عمر بعد از این مندوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شرکرم

شب و روز از آن خورم
 شرح بده از آن ابا بیشتر ایای که ابیت گفته ای هر شب عند ربرکم

پیمبرم
 نوبت ملک می زند ای قمرگر تو ز من نهان کنی شعشعه جما،ل تو
مصورم

 می نرود سوی لبم سخت شدهلذت نامه های تو ذوق پیام های تو
ست در برم

 او کتف این چنین کند که به درونهلبه کنم که هی بیا درده بانگ الصل
خوشترم

 شرکر که عشق شد همه میلگشت فضای هر سری میل د،ل و میسرش
د،ل و میسرم
 گفت حیات باقیم عمر خوشگفتم عشق را شبی راست بگو تو کیستی

مرکررم
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 همره آتش دلم پهلوی دیدهگفتمش ای برون ز جا خانه تو کجاست گفت
ترم

 چست القم و ولی عاشق اسبرنگرزم ز من بود هر رخ زعفرانیی
لغرم

لذت ناله ها منم کاشف هر مسترمغازه لله ها منم قیمت کاله ها منم
 خواجه مرا تو ره نما من بهاو به کمینه شیوه ای صد چو مرا ز ره برد

چه از رهش برم
 ماه نداش می کند کز رخ توچرخ نداش می کند کز پی توست گردشم

منورم
 سر به سجود می رود کز پیعقل ز جای می جهد روح خراج می دهد

تو مدورم
 ز آتش آفتاب او آب شدهمن که فضو،ل این دهم وز فن خویش فربهم

ست اکثرم
 تا به سخن درآید آنکبس کن ای فسانه گو سیر شدم ز گفت و گو

مست شده ست از او سرم

1403
 ور تو بگوییم که نی نیآمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
شرکنم شرکر برم

 تا سوی جان و دیدگانآمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان
مشعله نظر برم

 آمده ام که زر برم زر نبرم خبرآمده که رهزنم بر سر گنج شه زنم
برم

 گر ز سرم کله برد من زگر شرکند د،ل مرا جان بدهم به د،ل شرکن
میان کمر برم
 اوست گرفته شهر د،ل من بهاوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
کجا سفر برم

پیش گشادتیر او وای اگر سپر برمآنک ز زخم تیر او کوه شرکاف می کند
 تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگرگفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود

برم
 و آنک ز جوی حسن او آبآنک ز تاب روی او نور صفا به د،ل کشد

سوی جگر برم
 وز سر رشک نام او نام رخدر هوس خیا،ل او همچو خیا،ل گشته ام

قمر برم
 گفت بخور نمی خوری پیشاین غزلم جواب آن باده که داشت پیش من
کسی دگر برم

1404
 چونک چشیدم از لبش یاد شرکر چراکار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم

کنم
 از پی شب چو مرغ شباز گلزار چون روم جانب خار چون شوم

ترک سحر چرا کنم
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 مجلس چون بهشت را زیر وباده اگر چه می خورم عقل نرفت از سرم
زبر چرا کنم

 از پی هر ستاره گو ترک قمرچونک کمر ببسته ام بهر چنان قمررخی
چرا کنم

 غیرت هر فرشته ام ذکر بشر چرابر سر چرخ هفتمین نام زمین چرا برم
کنم

1405
 حلقه به گوش و عاشقممیل هواش می کنم طا،ل بقاش می زنم

طبل وفاش می زنم
 قافله خیا،ل را بهراز د،ل و جان شرکسته ام بر سر ره نشسته ام

لقاش می زنم
 هر چه سری برون کند بر سر وغیر طواشی غمش یا یلواج مرهمش

پاش می زنم
 زخمه به کف گرفته ام همچواین د،ل همچو چنگ را مست خراب دنگ را

سه تاش می زنم
 خفت و بها نمی دهد بهرد،ل که خرید جوهری از تک حوض کوثری

بهاش می زنم
 چون به سحرشب چو به خواب می رود گوش کشانش می کشم
دعا کند وقت دعاش می زنم

 چون که گمان برد که من بهرلذت تازیانه ام کی برسد به لشه اش
فناش می زنم

 چونک حجاب د،ل شود زود قفاشگر قمر و فلک بود ور خرد و ملک بود
می زنم
 گفت چو لف عشق زد تیغ بلشگفتم شیشه مرا بر سر سنگ می زنی

می زنم
 تا ز نواش پی برد د،ل که کجاشهر رگ این رباب را ناله نو نوای نو

می زنم
 تا نبری گمان که من سهو ودر د،ل هر فغان او چاشنی سرشته ام

خطاش می زنم
 من به سخاش می کشم منخشم شهان گه عطا خنجر و گرز می زند

به عطاش می زنم
 د،ل که هوای ما کند همچوسخت لطیف می زنم دیده بدان نمی رسد
هواش می زنم

 راه شماست این نواخامش باش زین حنین پرده راست نیست این
پیش شماش می زنم

1406
 تا به چه شیوه ها تو راهر شب و هر سحر تو را من به دعا بخواستم

من ز خدا بخواستم
 خود بشد این وجود من چونتا شوی از سجود من مونس این وجود من

که تو را بخواستم
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 پاک چو سایه خوردیم چون که ضیادر پی آفتاب تو سایه بدم ضیاطلب
بخواستم

 آتش و زخم می خورم چونک صفاآهنیم ز عشق تو خواسته نور آینه
بخواستم
 پاک ز جا ببردیم چون ز تو جاسوی تو چون شتافتم جای قدم نیافتم
بخواستم

1407
 تا همه سا،ل روز و شب باقیدوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شرکرم
عمر از آن خورم

 رنگ تو تا بدیده ام دنگ شدهگر تو غلط دهی مرا رنگ تو غمز می کند
ست این سرم
 تا بفروزد این دلم تا به تویک نفسی عنان برکش تیز مرو ز پیش من
سیر بنگرم
 خون ز دو دیده می چرکد تیزسخت دلم همی طپد یک نفسی قرار کن

مرو ز منظرم
 چونک ببینمت دمی رونقچون ز تو دور می شوم عبرت خاک تیره ام

چرخ اخضرم
 جامه سیاه می کند شب ز فراقچون رخ آفتاب شد دور ز دیده زمین

لجرم
 ای رخت آفتاب جان دورخور چو به صبح سر زند جامه سپید می کند
مشو ز محضرم

 تنگ دلی مرکن بتا درمشرکنخیره کشی مرکن بتا خیره مریز خون من
تو گوهرم
 تا بندیدمت در او میل نشد بهساغر می خیا،ل تو بر کف من نهاد دی
ساغرم
 تربیتی نما مرا از بر خود کهداروی فربهی ز تو یافت زمین و آسمان
لغرم

 جان تو است جان من اخترای صنم ستیزه گر مست ستیزه ات شرکر
توست اخترم

 د،ل کتفک همی زند که توچند به د،ل بگفته ام خون بخور و خموش کن
خموش من کرم

1408
 چند ز برگ ریز غمتا به کی ای شرکر چو تن بی د،ل و جان فغان کنم

زرد شوم خزان کنم
 جمله فروغ آتشین تا بهاز غم و اندهان من سوخت درون جان من
کیش نهان کنم
 چند من شرکسته د،ل نوحه تنچند ز دوست دشمنی جان شرکنی و تن زنی
به جان کنم

 همچو اسیرکان ز غم تا بهمومن عشقم ای صنم نعره عشق می زنم
کی المان کنم
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 چون گذرد ز موج خونچونک خیا،ل تو سحر سوی من آید ای قمر
خاصه که خون فشان کنم

 کآتش روید از تنم چونکسنگ شد آب از غمم آه نه سنگ و آهنم
حدیث آن کنم

 دور قمر اگر هله با تو یرکیای تبریز شمس دین با تو قرین و چون قرین
قران کنم

1409
 ناز رها کن ای صنم راستای تو بداده در سحر از کف خویش باده ام
بگو که داده ام

 بر سر ره بیا ببین بر سر رهگر چه برفتی از برم آن بنرفت از سرم
فتاده ام

 دوختم آن دو چشم را چشمچشم بدی که بد مرا حسن تو در حجاب شد
دگر گشاده ام

 نامه عهد دوست را بر سرچون بگشاید این دلم جز به امید عهد دوست
د،ل نهاده ام

 من ز خودم زیادتم زانک دو بارزاده اولم بشد زاده عشقم این نفس
زاده ام

 همچو روان عاشقان صاف وچون ز بلد کافری عشق مرا اسیر برد
لطیف و ساده ام

 خانه شه گرفته ام گرمن به شهی رسیده ام زلف خوشش کشیده ام
چه چنین پیاده ام

 مات شدم ز عشق تو لیک از اواز تبریز شمس دین بازبیا مرا ببین
زیاده ام

1410
 دیو نیم پری نیم از همه چونتا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم
نهان شدم

 تا همه دود د،ل شدم تا سویبرف بدم گداختم تا که مرا زمین بخورد
آسمان شدم

 جان نرکند حذر ز جان چیست حذرنیستم از روان ها بر حذرم ز جان ها
چو جان شدم

 تا که چنین به عاقبت بر سرآنک کسی گمان نبرد رفت گمان من بدو
آن گمان شدم

 این د،ل من ز دست شد واز سر بیخودی دلم داد گواهیی به دست
آنچ بگفت آن شدم

 کز مدد می لبش بیاین همه ناله های من نیست ز من همه از اوست
د،ل و بی زبان شدم

 من ز برای این سخن شهرهگفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی
عاشقان شدم

 من به جهان چه میجان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من
کنم چونک از این جهان شدم
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1411
 لبه بنده گوش کن گوش مخار ایگرم درآ و دم مده باده بیار ای صنم

صنم
 هل طربی که برکند بیخفوق فلک مرکان تو جان و روان روان تو

خمار ای صنم
 جیم جما،ل خوب تو جاماین دو حریف دلستان باد قرین دوستان

عقار ای صنم
 غیر بهشت روی تو نیست مطار ایمرغ د،ل علیل را شهپر جبرئیل را

صنم
 ذوق کنار دوست را نیستخمر عصیر روح را نیست نظیر در جهان

کنار ای صنم
 از تک بحر برجهد گرد و غبارمعجز موسوی تویی چون سوی بحر غم روی

ای صنم
 زود پیاده را ببین گشته سوار ایجام پر از عقار کن جان مرا سوار کن
صنم

 موجب حبس کی بود واممرکب من چو می بود هر عدمیم شی ء بود
قمار ای صنم

 کرد د،ل شرکور منهین که فزود شور من هم تو بخوان زبور من
ترک شرکار ای صنم

1412
 که سنگ خاره جانبیا هر کس که می خواهد که تا با وی گرو بندم

گیرد بپیوند خداوندم
 مرا گل گفت می دانی توهمی گفتم به گل روزی زهی خندان قلوزی

باری کز چه می خندم
 چنین شد نسل بر نسلمخیا،ل شاه خوش خویم تبسم کرد در رویم

چنین فرزند فرزندم
 بدین وعده منشه من گفت هر مسرکین که عمرش نیست من عمرم

مسرکین امید از عمر برکندم
 چه منت می نهی برد،ل من بانگ بر من زد چه باشد قدر عمری خود

من تو خود چندی و من چندم
 که چاهی پرحدث بودی منتشهی کز لطف می آید اگر منت نهد شاید

از زر درآگندم
 تو خود اندیشه کن با خود چهکمر نابسته در خدمت مرا تاج خرد داد او

بخشد گر بپیوندم
 و ل تفجر و ل تهجر و الیقو،ل العشق لی سرا تنافس و اغتنم برا
تبتاس تندم

 همه خشم خداوندی بر منهمه شاهان غلمان را به خرسندی ثنا گفته
این که خرسندم

 فاسرع و اسقنی خمرامضی فی صحوتی یومی و فاض السرکر فی قومی
حمیرا تشبه العندم
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 که بنمایم سرانجامی چوبیا درده یرکی جامی پر از شادی و آرامی
مخموران بپرسندم

 جهانی طوطیان دارم اگرمیازارید از خویم که من بسیار می گویم
بسیار شد قندم

1413
 در آن کویی که می خوردمکشید این د،ل گریبانم به سوی کوی آن یارم

گرو شد کفش و دستارم
 کنون در حلقه زلفشز عقل خود چو رفتم من سر زلفش گرفتم من

گرفتارم گرفتارم
 چنان می هایچو هر دم می فزون باشد ببین حالم که چون باشد
صدساله چنین عقلی که من دارم

 مسلمانان در آن حالتبگوید در چنان مستی نهان کن سر ز من رستی
چه پنهان ماند اسرارم
 نگارا چند بشتابی نهمرا می گوید آن دلبر که از عاشق فنا خوشتر
آخر اندر این کارم
 از آن می های کاریچو ابر نوبهاری من چه خوش گریان و خندانم

من چه خوش بی هوش هشیارم
 اگر آن که خبر یابد زچو عنقا کوه قافی را تو پران بینی از عشقش

لعل یار عیارم
 بزن تو زخمه آهسته که تامنم چو آسمان دوتو ز عشق شمس تبریزی

برنسرکلد تارم

1414
 مرا می خواند آن آتش مگر موسیدرخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم

عمرانم
 چهل سا،ل است چوندخلت التیه بالبلوی و ذقت المن و السلوی

موسی به گرد این بیابانم
 که چندین سا،ل من کشتیمپرس از کشتی و دریا بیا بنگر عجایب ها

در این خشرکی همی رانم
 چو برگیری عصا گردم چوبیا ای جان تویی موسی وین قالب عصای تو

افرکندیم ثعبانم
 چنانک دردمی در منتویی عیسی و من مرغت تو مرغی ساختی از گل

چنان در اوج پرانم
 چو او مسند دگر سازدمنم استون آن مسجد که مسند ساخت پیغامبر

ز درد هجر نالنم
 چه صورت می کشی بر منخداوند خداوندان و صورت ساز بی صورت

تو دانی من نمی دانم
 گهی میزان بی سنگم گهیگهی سنگم گهی آهن زمانی آتشم جمله

هم سنگ و میزانم
 گهی گرگم گهی میشمزمانی می چرم این جا زمانی می چرند از من

گهی خود شرکل چوپانم
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 نه این ماند نه آن ماند بداندهیولیی نشان آمد نشان دایم کجا ماند
آن من آنم

1415
 مرکن ای شه مرکافاتمز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم
مرکن ای شه مرکافاتم

 اگر در پیش محرابمدلم پر گشت از مهری که بر چشمت از او مهری
وگر کنج خراباتم
 مرا فریاد رس آخر که دربه لخت این د،ل پاره مگر رحمت شد آواره

دریای آفاتم
 چه بی برگم زچو شاه خوش خرام آمد جز او بر من حرام آمد
هجرانش اگر در باغ و جناتم

 چو شام زلف او خواهم چهمرا رخسار او باید چه سود از ماه و پروینم
سود از شام و شاماتم

 چو پیش او زمین بوسم بهچو از دستش خورم باده منم آزاد و آزاده
بالی سماواتم

 سعادت ها سجود آردسعادت ها که من دارم ز شمس الدین تبریزی
به پیش این سعاداتم

1416
 ز افسون هاشترش رویی و خشمینی چنین شیرین ندیدستم

مجنونم ز افسان هاش سرمستم
 تویی پیوندم و خویشم کنونبتان بس دیده ام جانا ولیرکن نی چنین زیبا

در خویش درجستم
 ولیک این دم ز حیرانیهمه شب از پریشانی چنان بودم که می دانی

کریما از دگر دستم
 که من خاکی ز سعی تو زاز این حالت که د،ل دارد بگیر و برجهان او را
روی خاک برجستم

1417
 چه مانی تو بدان صورت کهبه حق روی تو که من چنین رویی ندیدستم

از مردم شنیدستم
 نه در خواب و نهچنین باغی در این عالم نرسته ست و نروید هم
بیداری چنین میوه نچیدستم

 کز این سان دولتی گشتم بدیندعای یک پدر نبود دعای صد نبی باشد
دولت رسیدستم

 ز رفعت های سوز اوشنیدم ز آسمان روزی که دارم از غمت سوزی
در این گردش خمیدستم

 ز عد،ل دوست قفلستم زمرا می گوید اندیشه ز عشق آموختم پیشه
لطف او کلیدستم

 کز آن آیینه گر این را به نرخ جانگرفته هر یرکی ذره یرکی آیینه پیش رو
خریدستم
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 که از بعدش یزیدستم زکدام است او یرکی اویی همه اوها از او بویی
قربش بایزیدستم

 اشارت کرد سوی تو کزبگفتم نیشرکر را من که از کی پرشرکر گشتی
انفاسش چشیدستم

 بگفت از شرم روی اوبه جان گفتم که چون غنچه چرا چهره نهان کردی
به جسم اندر خزیدستم

 بگفتا گر چه پیرم من ولیکجهان پیر را گفتم که هم بندی و هم پندی
او را مریدستم

 کز آن جان و جهانچو سوسن صد زبان دارد جهان در شرکر و آزادی
خورش مزید اندر مزیدستم

 که من از باغ حسن او بدینبهار آمد چو طاووسی هزاران رنگ بر پرش
جانب پریدستم

 برای رنج رنجورانز بهر عشرت جان ها کشیدم راح و ریحان ها
عقاقیری کشیدستم

 که بسم الله که تتماجی برای توشبی عشق فریبنده بیامد جانب بنده
پزیدستم

 شرکستم سوزن آن ساعتیرکی تتماج آورد او که گم کردم سر رشته
گریبان ها دریدستم

 چو طزلق رو ترش کردم کزچو نوشیدم ز تتماجش فروکوبید چون سیرم
آن شیرین بریدستم
 ولی چون سیخ سرتیزم دربه دست من بجز سیخی از آن تتماج او نامد
آنچ مستفیدستم

 شرکوفه کرد هر باغیبه هر برگی از آن تتماج بشرکفته ست نوعی گل
که چون من بشرکفیدستم

 بقا در نفی دان که منشرکوفه چون همی ریزد عقیبش میوه می خیزد
بدید از نابدیدستم

 پی قربان همی دان تو هر آنچهمه بالیدن عاشق پی پالودنی آید
پروریدستم

 گزافه نیست این که من ز غمندارد فایده چیزی بجز هنگام کاهیدن
کاهش گزیدستم
 از آن دم ها پرآتش که دربنا،ل ای یار چون سرنا که سرنا بهر ما نالد
سرنا دمیدستم
 از آن حسن و از آن منظرمجو از من سخن دیگر برو در روضه اخضر

بجو که من خریدستم

1418
 کنون عزم لقا دارم من اینکدل مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم

رخت بربستم
 بدین قبله نماز آرم به هرتویی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانم

وادی که من هستم
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 که من از نیستی جانا بهمرا جانی در این قالب وانگه جز توم مذهب
عشق تو برون جستم

 وگر جز دامنت گیرم بریدهاگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم
باد این دستم

 چو هی دو چشمبه هر جا که روم بی تو یرکی حرفیم بی معنی
بگشادم چو شین در عشق بنشستم

 که هش ترکیبچو من هی ام چو من شینم چرا گم کرده ام هش را
می خواهد من از ترکیب بگسستم

 به اقبا،ل چنین عشقی ز شرجهانی گمره و مرتد ز وسواس هوای خود
خویشتن رستم

 که از دردی آب و گلبه سربالی عشق این د،ل از آن آمد که صافی شد
من بی د،ل در این پستم

 قدم های خیالش را به آسیبزهی لطف خیا،ل او که چون در پاش افتادم
دو لب خستم

 حوادث چون پیاپی شدبشستم دست از گفتن طهارت کردم از منطق
وضوی توبه بشرکستم

1419
 برآمد موج آب چشم و خونبگفتم حا،ل د،ل گویم از آن نوعی که دانستم
د،ل نتانستم

 تنک شد جام فرکر وشرکسته بسته می گفتم پریر از شرح د،ل چیزی
من چو شیشه خرد بشرکستم
 چه باشد زورق منچو تخته تخته بشرکستند کشتی ها در این طوفان

خود که من بی پا و بی دستم
 شدم بی خویششرکست از موج این کشتی نه خوبی ماند و نه زشتی

و خود را من سبک بر تخته ای بستم
 که گه زین موج برنه بالیم نه پست اما ولیک این حرف پست آمد

اوجم گهی زان اوج در پستم
 چو هستم نیستم ایچه دانم نیستم هستم ولیک این مایه می دانم

جان ولی چون نیستم هستم
 چو اندیشهچه شک ماند مرا در حشر چون صد ره در این محشر

بمردم زار و چون اندیشه برجستم
 ز صیدم چون نبدجگر خون شد ز صیادی مرا باری در این وادی

شادی شدم من صید و وارستم
 چه اندیشه کنم پیشهبود اندیشه چون بیشه در او صد گرگ و یک میشه
که من ز اندیشه ده مستم

 به هر دامی که بنهادم منبه هر چاهی که برکندم ز او،ل من درافتادم
اندر دام پیوستم
 سبا،ل از کبر می مالد که روخسی که مشتریش آمد خیا،ل خام ریش آمد
من کار کردستم

 نرست از گلشنتچه کردی آخر ای کودن نشاندی گل در این گلخن
برگی ولیک از خار تو خستم
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 که عمرم شد به شصت ومرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن
من چو سین و شین در این شستم

1420
 برآور سر ز جود مناگر شد سود و سرمایه چه غمگینی چو من هستم

که لتاسوا نمودستم
 گر افتاده ست او از خوداگر فانی شود عالم ز دریایی بود شبنم

نیفتاده ست از دستم
 کنم صیدش اگر گم شد کهجهان ماهی عدم دریا درون ماهی این غوغا

من صیاد بی شستم

1421
 ازیرا نعل اسبت را به هنگامبیا بشنو که من پیش و پس اسبت چرا گردم

چرا گردم
 زهی عیسی دم فردم زهیامانی از ندم دادی نه لفیدی نه دم دادی

باکر و بافر دم
 کی داند وسعت خرجم کجاچو دخلم از لبی دادی که پاک آمد ز بیدادی

گشته ست هر خرجم
 یرکی رنگی برآوردم که گوییچو دیدم داد و جود تو شدم محو وجود تو

باغ را وردم
 چو من محصون آن سردم برون ازتو داوود جوانمردی امام قدرالسردی

گرم و از سردم
 برون جستم ز فرکرتچو عرکس جیش حسن تو طراد آورد بر نقشم

من نه در عرکسم نه در طردم
 رواق و درد او خوردمخمش کن کاندر این وادی شرابی بود جاویدی

که هر دو بود درخوردم

1422
 نه اخلق سگان دارم نه برطواف حاجیان دارم بگرد یار می گردم

مردار می گردم
 برای خوشه خرما به گرد خار میمثا،ل باغبانانم نهاده بیل بر گردن

گردم
 ولیرکن پر برویاند کهنه آن خرما که چون خوردی شود بلغم کند صفرا

چون طیار می گردم
 سر گنجستم و بر ویجهان مارست و زیر او یرکی گنجی است بس پنهان

چو دم مار می گردم
 فرورفته به اندیشه چو بوتیمار میندارم غصه دانه اگر چه گرد این خانه

گردم
 ولیرکن مست سالرم پینخواهم خانه ای در ده نه گاو و گله فربه

سالر می گردم
 قدم برجا و سرگردان کهرفیق خضرم و هر دم قدوم خضر را جویان

چون پرگار می گردم

www.irandll.net/forum640



www.irandll.net

 نمی بینی که مخمورم که برنمی دانی که رنجورم که جالینوس می جویم
خمار می گردم
 نمی دانی که بو بردم که برنمی دانی که سیمرغم که گرد قاف می پرم
گلزار می گردم

 خیا،ل ار نیستم ایمرا زین مردمان مشمر خیالی دان که می گردد
جان چه بر اسرار می گردم

 که عقلم برد و مستم کردچرا ساکن نمی گردم بر این و آن همی گویم
ناهموار می گردم
 ز حرمت عار می دارممرا گویی مرو شپشپ که حرمت را زیان دارد

از آن بر عار می گردم
 نه بر دینار می گردم که بربهانه کرده ام نان را ولیرکن مست خبازم

دیدار می گردم
 برای عشق لیلی دانهر آن نقشی که پیش آید در او نقاش می بینم

که مجنون وار می گردم
 من سرگشته معذورمدر این ایوان سربازان که سر هم در نمی گنجد

که بی دستار می گردم
 منم پروانه سلطان که برنیم پروانه آتش که پر و با،ل خود سوزم

انوار می گردم
 نه فعل و مرکرچه لب را می گزی پنهان که خامش باش و کمتر گوی
توست این هم که بر گفتار می گردم

 شفق وار از پیبیا ای شمس تبریزی شفق وار ار چه بگریزی
شمست بر این اقطار می گردم

1423
 چو در چرخم درآوردیتو تا دوری ز من جانا چنین بی جان همی گردم

به گردت زان همی گردم
 چو احسان است هرچو باغ وصل خوش بویم چو آب صاف در جویم

سویم در این احسان همی گردم
 چو باد نوبهار خوش در اینمرا افتاد کار خوش زهی کار و شرکار خوش

بستان همی گردم
 شدم من گویچه جای باغ و بستانش که نفروشم به صد جانش
میدانش در این میدان همی گردم

 منم آ،ل رسو،ل ای جانکسی باشد ملو،ل ای جان که او نبود قبو،ل ای جان
پس سلطان همی گردم

 کلند عشق در دستم به گردتو را گویم چرا مستم ز لعلش بوی بردستم
کان همی گردم

 نه چون تو آسیای نانمنم از کیمیای جان چه جای د،ل چه جای جان
که گرد نان همی گردم

 ز دست این به دست آنقدح وارم در این دوران میان حلقه مستان
بدین دستان همی گردم

1424
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 جوابم داد کای زیرک بگاهتبگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسیدم
نیز هم دیدم

 بگفت او ناپسندت را بهبگفتم ای پسندیده چو دیدی گیر نادیده
لطف خود پسندیدم

 بگفت آن را هم از منبگفتم گر چه شد تقصیر د،ل هرگز نگردیده ست
دان که من از د،ل نگردیدم

 بگفت آن دام لطف ماستبگفتم هجر خونم خورد بشنو آه مهجوران
کاندر پات پیچیدم

 تو را هم متهم کردند وچو یوسف کابن یامین را به مرکر از دشمنان بستد
من پیمانه دزدیدم

 به من بنگر به رهبگفتم روز بی گاه است و بس ره دور گفتا رو
منگر که من ره را نوردیدم

 که من اسرار پنهان رابه گاه و بی گه عالم چه باشد پیش این قدرت
بر این اسباب نبریدم

 نیابد سر لطف ما مگر آناگر عقل خلیق را همه بر همدگر بندی
جان که بگزیدم

1425
 قبو،ل تو دعاها را بر آن باریدعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم
چه حق دارم

 از آن چون پر پروانه دعایبه گرد شمع سمع تو دعاهاام همی گردد
محترق دارم
 صحف فوق صحف دارمبه دارالرکتب حاجاتم درآ که بهر اصغایت

ورق زیر ورق دارم
 دلم شاد استسرم در چرخ کی گنجد که سر بخشیده فضل است
و می گوید غم رب الفلق دارم

 چو بیخ سدره خضرا اصو،لچو شاخ بید اندیشه ز هر بادی اگر پیچد
متفق دارم

1426
 رخ زرین من منگر کهچه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم

پای آهنین دارم
 وزان کو آفریدستم هزاران آفرینبدان شه که مرا آورد کلی روی آوردم
دارم

 درون عز فلک دارم برون ذ،لگهی خورشید را مانم گهی دریای گوهر را
زمین دارم
 مبین تو ناله ام تنها که خانهدرون خمره عالم چو زنبوری همی گردم

انگبین دارم
 چنان قصری است حصن مندل گر طالب مایی برآ بر چرخ خضرایی

که امن الومنین دارم
 چو من دولبچه باهو،ل است آن آبی که این چرخ است از او گردان

آن آبم چنین شیرین حنین دارم
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 نمی دانی سلیمانم که درچو دیو و آدمی و جن همی بینی به فرمانم
خاتم نگین دارم

 چرا خربنده باشم منچرا پژمرده باشم من که بشرکفته ست هر جزوم
براقی زیر زین دارم

 چرا زین چاه برنایم چون منچرا از ماه وامانم نه عقرب کوفت بر پایم
حبل متین دارم

 بپر ای مرغ جان این سو کهکبوترخانه ای کردم کبوترهای جان ها را
صد برج حصین دارم

 عقیق و زر و یاقوتم ولدت ز آب وشعاع آفتابم من اگر در خانه ها گردم
طین دارم

 که هر ذره همی گویدتو هر گوهر که می بینی بجو دری دگر در روی
که در باطن دفین دارم
 که از شمع ضمیرتو را هر گوهری گوید مشو قانع به حسن من

است آن که نوری در جبین دارم
 مجنبان گوش وخمش کردم که آن هوشی که دریابد نداری تو

مفریبان که چشمی هوش بین دارم

1427
 نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمیمن از اقلیم بالیم سر عالم نمی دارم

دارم
 وگر صحراست پرعبهر سراگر بالست پراختر وگر دریاست پرگوهر

آن هم نمی دارم
 مرا گفته ست لتسرکن تو رامرا گویی ظریفی کن دمی با ما حریفی کن

همدم نمی دارم
 چو من مخمور آنمرا چون دایه فضلش به شیر لطف پرورده ست
شیرم سر زمزم نمی دارم
 خرد خواهد که دریازددر آن شربت که جان سازد د،ل مشتاق جان بازد
منش محرم نمی دارم

 به غیر یار دلدارم خوش وز شادی ها چو بیزارم سر غم از کجا دارم
خرم نمی دارم

 که من آن سرو آزادمپی آن خمر چون عندم شرکم بر روزه می بندم
که برگ غم نمی دارم

 ز عشق ذوق زخم او سردرافتادم در آب جو شدم شسته ز رنگ و بو
مرهم نمی دارم

 بر اشهب بر نمیتو روز و شب دو مرکب دان یرکی اشهب یرکی ادهم
شینم سر ادهم نمی دارم

 که بر مسلک به زیرجز این منهاج روز و شب بود عشاق را مذهب
این کهن طارم نمی دارم

 من ایشان را سلیمانم ولیبه باغ عشق مرغانند سوی بی سویی پران
خاتم نمی دارم

 ولی نسبت ز حقمنم عیسی خوش خنده که شد عالم به من زنده
دارم من از مریم نمی دارم
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 بگو عشقا که من باز عشق این حرف بشنیدم خموشی راه خود دیدم
دوست ل و لم نمی دارم

1428
 کبوتر همچو من دیدی که منهمه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم

در جستن بازم
 مگر من سنگ پولدم که دربه هر هنگام هر مرغی به هر پری همی پرد
پرواز آغازم

 زبانت گر بود زریندهان مگشای بی هنگام و می ترس از زبان من
زبان درکش که من گازم

 تو را بشرکافم ای دنبلبه دنبل دنبه می گوید مرا نیشی است در باطن
گر از آغاز بنوازم

 به ناگاهانت بشرکافمبمالم بر تو من خود را به نرمی تا شوی ایمن
که تا دانی چه فن سازم

 چو وقت آید شوی پخته بهدهان مگشای این ساعت ازیرا دنبل خامی
کار تو بپردازم

 چه خوانی دیده پیهیکدامین شوخ برد از ما که دیده شوخ کردستی
را که پس فرداش بگدازم

 که از مستی مبادا تیر سویکمان نطق من بستان که تیر قهر می پرد
خویش اندازم

 رهم از عالم ناری چویرکی سوزی است سازنده عتاب شمس تبریزی
با این سوز درسازم

1429
 نه آن خنجر به کف دارم کزنه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگریزم

این پیرکار بگریزم
 نه از تیشه زبون گردم نه ازمنم آن تخته که با من دروگر کارها دارد

مسمار بگریزم
 نشایم جز که آتش را گر ازمثا،ل تخته بی خویشم خلف تیشه نندیشم
نجار بگریزم

 چو غارم تنگ وچو سنگم خوار و سرد ار من به لعلی کم سفر سازم
تاری گر ز یار غار بگریزم

 نبویم مشک تاتاری گر ازنیابم بوس شفتالو چو بگریزم ز بی برگی
تاتار بگریزم

 سزد چون سر نمیاز آن از خود همی رنجم که منهم در نمی گنجم
گنجد گر از دستار بگریزم

 کجا یابم دگربارش اگرهزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید
این بار بگریزم

 نه فاسد معده ای دارم که ازنه رنجورم نه نامردم که از خوبان بپرهیزم
خمار بگریزم

 نیم فلح این ده من که ازنیم بر پشت پالنی که در میدان سپس مانم
سالر بگریزم
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 که من در کان زر غرقم چراهمی گویم دل بس کن دلم گوید جواب من
ز ایثار بگریزم

1430
 منم فرزند عشق جان ولینهادم پای در عشق که بر عشاق سر باشم

پیش از پدر باشم
 همی گوید که جان داند که مناگر چه روغن بادام از بادام می زاید

بیش از شجر باشم
 که ای ابله روا داریبه ظاهربین همی گوید چو مسجود ملیک شد

که جسم مختصر باشم
 زمانی در بر معدنزمانی بر کف عشقش چو سیمابی همی لرزم
همه د،ل همچو زر باشم

 گهی اندر میان پنهان گهیمنم پیدا و ناپیدا چو جان و عشق در قالب
شهره کمر باشم
 گهی در حلقه می آیمدر آن زلفین آن یارم چه سوداها که من دارم

گهی حلقه شمر باشم
 میان عاشقان هر شب سمراگر عالم بقا یابد هزاران قرن و من رفته

باشم سمر باشم
 وگر نی رغم شبمرا معشوق پنهانی چو خود پنهان همی خواهد

کوران عیان همچون قمر باشم
 بگفتم نیک می گوییمرا گردون همی گوید که چون مه بر سرت دارم

بپرس از من اگر باشم
 حدیث شهد او گویم پساگر ساحل شود جنت در او ماهی نیارامد

آنگه در شرکر باشم
 پس آن دلبر دگر باشد منبه روز وصل اگر ما را از آن دلدار بشناسی
بی د،ل دگر باشم

 مبادم آب اگر خود من ز هربسوزا این تنم گر من ز هر آتش برافروزم
سیلب تر باشم
 ملک را با،ل می ریزد من آندر آن محوی که شمس الدین تبریزیم پالید

جا چون بشر باشم

1431
 چو غم بر منمرا چون کم فرستی غم حزین و تنگ د،ل باشم

فروریزی ز لطف غم خجل باشم
 هوای تو مرا نگذاشت تا منغمان تو مرا نگذاشت تا غمگین شوم یک دم
آب و گل باشم

 منم کز تو غمی خواهم کههمه اجزای عالم را غم تو زنده می دارد
در وی مستقل باشم

 عجب گردی برانگیزی که ازعجب دردی برانگیزی که دردم را دوا گردد
وی مرکتحل باشم

 کسایی را کسایی کو که آنفدایی را کفیلی کو که ارزد جان فدا کردن
را مشتمل باشم
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 مرا گنج تو نگذارد کهمرا رنج تو نگذارد که رنجوری به من آید
درویش و مقل باشم

 عیان تو مرا نگذاشت تا منصباح تو مرا نگذاشت تا شمعی برافروزم
مستد،ل باشم

 اگر خونش بریزم من ز خونخیالی کان به پیش آید خیالت را بپوشاند
او بحل باشم

 بسوزند این دو پروانه چو منبسوزانم ز عشق تو خیا،ل هر دو عالم را
شمع چگل باشم

 چنان نقلی که منخمش کن نقل کمتر کن ز حا،ل خود به قا،ل خود
دارم چرا من منتقل باشم

1432
 عدم خود قابل هستتو خود دانی که من بی تو عدم باشم عدم باشم

است از آن هم نیز کم باشم
 حریف ظن بد باشمچو زان یوسف جدا مانم یقین در بیت احزانم
ندیم هر ندم باشم

 شرکنجه دزد غمچو شحنه شهر شه باشم عسس گردم چو مه باشم
باشم سقام هر سقم باشم

 بجز خارش ننوشانم چو درببندم گردن غم را چو اشتر می کشم هر جا
باغ ارم باشم

 جمازه حج او گردم حمو،لقضایش گر قصاص آرد مرا اشتر کند روزی
آن حرم باشم
 گهی لت خواره چون طبلممنم محرکوم امر مر گه اشتربان و گه اشتر

گهی شقه علم باشم
 از این تلوین چه غم دارم چواگر طبا،ل اگر طبلم به لشرکرگاه آن فضلم

سلطان را حشم باشم
 به هنگامه بتان آرم زبگیرم خرس فرکرت را ره رقصش بیاموزم
رقصش مغتنم باشم

 مرکن اندیشه کژمژ کهچو شمعی ام که بی گفتن نمایم نقش هر چیزی
غماز رقم باشم
 فاشبعناک یا طاوی و داویناکیقو،ل العشق یا صاحی تساکر و اغتنم راحی

یا اخشم
 فهذا العیش ل یفنی و هذا الرکاس لشرکرنا نعمه المولی و مولنا به اولی

یهشم
 اذی نازس کنا خارس که تا منافندی کالی میراسوذ لزمونو تا کالسو

محتشم باشم
 سنک او،ل ایلرکل قانی اگریزک ای یار روحانی ورر عیسی برکی جانی
من متهم باشم
 خمش چونی ترش چونی توخمش باشم ترش باشم به قاصد تا بگوید او

را چون من صنم باشم

1433
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 چو هنگام وصا،ل آمد بتان رامن آنم کز خیالتش تراشنده وثن باشم
بت شرکن باشم

 چو حسن خویشمرا چون او ولی باشد چه سخره بوعلی باشم
بنماید چه بند بوالحسن باشم

 دوم را من چودو صورت پیش می آرد گهی شمع است و گه شاهد
آیینه نخستین را لگن باشم

 ولی نگزارمشمرا وامی است در گردن که بسپارم به عشقش جان
تا از تقاضا ممتحن باشم
 خنک جان من آنچو زندانم بود چاهی که در قعرش بود یوسف

روزی که در زندان شدن باشم
 چه دستک ها زنم آنچو دست او رسن باشد که دست چاهیان گیرد

دم که پابست رسن باشم
 خنک آن کاروان کشمرا گوید چه می نالی ز عشقی تا که راهت زد

من در این ره راه زن باشم
 غنیمت دار آن دم راچو چنگم لیک اگر خواهی که دانی وقت ساز من
که در تن تن تنن باشم

 خدا داند دگر کس نی که آن دم درچو یار ذوفنون من زند پرده جنون من
چه فن باشم

 چه تلخی آیدم چونز کوب غم چه غم دارم که با او پای می کوبم
من بر شیرین ذقن باشم

 چو پخته شد کباب منچو بیش از صد جهان دارم چرا در یک جهان باشم
چرا در بابزن باشم

 چو برج خویش را دیدم چراکبوترباز عشقش را کبوتر بود جان من
اندر بدن باشم

 چو آمد یار گلرنگمگهی با خویش در جنگم گهی بی خویشم و دنگم
چرا با این سه فن باشم
 نیم من نقش گرمابهچو در گرمابه عشقش حجابی نیست جان ها را
چرا در جامه کن باشم
 وطن آتش گرفت ازخمش کن ای د،ل گویا که من آواره خواهم شد

تو چگونه در وطن باشم
 ز تاب شمس تبریزی سهیلاگر من در وطن باشم وگر بیرون ز تن باشم
اندر یمن باشم

1434
 چو هر خاری از او گلچو آمد روی مه رویم که باشم من که من باشم

شد چرا من یاسمن باشم
 همه اجسام چون جانچو هر سنگی عسل گردد چرا مومی کند مومی

شد چرا استیزه تن باشم
 چو در جلوه ست حسن اویقین هر چشم جو گردد چو آن آب روان آمد

چه بند بوالحسن باشم
 چو شمعم جمله گشت آتشاگر چه در لگن بودم مثا،ل شمع تا اکنون

چرا اندر لگن باشم
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 چو محنت جمله دولتچو از نحس زحل رستم چه زیر آسمان باشم
گشت از چه ممتحن باشم

 ز جوی خمر چونحسد بر من حسد دارد مرا بر کی حسد باشد
مستم چرا تشنه لبن باشم

1435
 چه خواهی کرد د،ل رابه گرد د،ل همی گردی چه خواهی کرد می دانم

خون و رخ را زرد می دانم
 چه خواهی بعد از این بازییرکی بازی برآوردی که رخت د،ل همه بردی

دگر آورد می دانم
 بخواهی پخت می بینمبه یک غمزه جگر خستی پس آتش اندر او بستی
بخواهی خورد می دانم

 که گرمم پرس چون بینی کهبه حق اشک گرم من به حق آه سرد من
گرم از سرد می دانم

 که سوز از سوز و دودمرا د،ل سوزد و سینه تو را دامن ولی فرق است
از دود و درد از درد می دانم
 نه مردم نی زن ار ازبه د،ل گویم که چون مردان صبوری کن دلم گوید
غم ز زن تا مرد می دانم

 که از مردی برآوردن ز دریادل چون گرد برخیزی ز هر بادی نمی گفتی
گرد می دانم

 چو ترسا جفت گویمجوابم داد د،ل کان مه چو جفت و طاق می بازد
گر ز جفت و فرد می دانم

 بگویم مات غم باشمچو در شطرنج شد قایم بریزد نرد شش پنجی
اگر این نرد می دانم

1436
 وزین سرگشته مجنون چهتو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی دانم

می خواهی نمی دانم
 چه صحرایی چهدر این درگاه بی چونی همه لطف است و موزونی
خضرایی چه درگاهی نمی دانم

 چو ترکان گرد تو اختر چهبه خرمنگاه گردونی که راه کهرکشان دارد
خرگاهی نمی دانم

 ز ماهت ماه ما روشنز رویت جان ما گلشن بنفشه و نرگس و سوسن
چه همراهی نمی دانم

 چنین دریا ندیدستم چنینزهی دریای بی ساحل پر از ماهی درون د،ل
ماهی نمی دانم
 بجز آن شاه باقی راشهی خلق افسانه محقر همچو شه دانه

شهنشاهی نمی دانم
 تو نور ذات اللهی توزهی خورشید بی پایان که ذراتت سخن گویان

اللهی نمی دانم
 چرا ای یوسف خوبانهزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی

در این چاهی نمی دانم
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 دمی هویی دمی هاییخمش کن کز سخن چینی همیشه غرق تلوینی
دمی آهی نمی دانم

 که بی خویشیخمش کردم که سرمستم از آن افسون که خوردستم
و مستی را ز آگاهی نمی دانم

1437
 چو چرخ صاف پرنورمچو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم
به گرد ماه گردانم

 ز رشک آنک فرعونیزبانم عقده ای دارد چو موسی من ز فرعونان
خبر یابد ز برهانم

 به لشرکرگاه فرعونی که منفروبندید دستم را چو دریابید هستم را
جاسوس سلطانم

 رها کن چونکنه جاسوسم نه ناموسم من از اسرار قدوسم
سرمستم که تا لفی بپرانم

 خصوصا این چنین باده که من ازز باده باد می خیزد که باده باد انگیزد
وی پریشانم
 چه ویرانی پدید آید چه گویمهمه زهاد عالم را اگر بویی رسد زین می

من نمی دانم
 رسد در سنگ و درچه جای می که گر بویی از آن انفاس سرمستان

مرمر بلفد کآب حیوانم
 دلم حیران کز ایشانموجود من عزبخانه ست و آن مستان در او جمعند
عجب یا خود من ایشانم

 نمی دانم همین دانم که مناگر من جنس ایشانم وگر من غیر ایشانم
در روح و ریحانم

1438
 که روز و شب چو مجنونمندارد پای عشق او د،ل بی دست و بی پایم

سر زنجیر می خایم
 به خون د،ل خیالش را ز بیمیان خونم و ترسم که گر آید خیا،ل او

خویشی بیالیم
 به خون غرقه شود والله اگر اینخیالت همه عالم اگر چه آشنا داند

راه بگشایم
 ز من گر یک نشان خواهدمنم افتاده در سیلی اگر مجنون آن لیلی

نشانی هاش بنمایم
 شده خواب من آواره زهمه گردد د،ل پاره همه شب همچو استاره
سحر یار خودرایم
 که در ظلمت ز آمدشد پریز شب های من گریان بپرس از لشرکر پریان
را پای می سایم

 من آن لحظه بیاسایم که یک لحظهاگر یک دم بیاسایم روان من نیاساید
نیاسایم

 در آن آتش چو خورشیدیرها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از آتش
جهانی را بیارایم
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 و هر دم شرکر میکه آن خورشید بر گردون ز عشق او همی سوزد
گوید که سوزش را همی شایم

 که تا چون مه نرکاهمرها کن تا که چون ماهی گدازان غمش باشم
من چو مه زان پس نیفزایم

1439
 من این نقاش جادو را نمیمن این ایوان نه تو را نمی دانم نمی دانم

دانم نمی دانم
 که من آن سوی بی سو رامرا گوید مرو هر سو تو استادی بیا این سو

نمی دانم نمی دانم
 من این خوش خوی بدخو را نمیهمی گیرد گریبانم همی دارد پریشانم

دانم نمی دانم
 من این جان طرب جومرا جان طرب پیشه ست که بی مطرب نیارامد
را نمی دانم نمی دانم

 که من این شیر و آهو رایرکی شیری همی بینم جهان پیشش گله آهو
نمی دانم نمی دانم

 که این سیلب و این جو رامرا سیلب بربوده مرا جویای جو کرده
نمی دانم نمی دانم
 که این بازار و این کوچو طفلی گم شدستم من میان کوی و بازاری

را نمی دانم نمی دانم
 نرکوگو را و بدگو را نمی دانممرا گوید یرکی مشفق بدت گویند بدگویان
نمی دانم

 من این زن را و اینزمین چون زن فلک چو شو خورد فرزند چون گربه
شو را نمی دانم نمی دانم

 که غمزه چشم و ابرو رامرا آن صورت غیبی به ابرو نرکته می گوید
نمی دانم نمی دانم

 اگر چه اصل این بو رامنم یعقوب و او یوسف که چشمم روشن از بویش
نمی دانم نمی دانم

 که من جز میر مه روجهان گر رو ترش دارد چو مه در روی من خندد
را نمی دانم نمی دانم
 که من آن دست و بازو راز دست و بازوی قدرت به هر دم تیر می پرد
نمی دانم نمی دانم
 من این گندیده طزغودر آن مطبخ درافتادم که جان و د،ل کباب آمد

را نمی دانم نمی دانم
 من این نان و ترازو را نمیدکان نانبا دیدم که قرصش قرص ماه آمد

دانم نمی دانم
 که این للیچو مردان صف شرکستم من به طفلی بازرستم من

لولو را نمی دانم نمی دانم
 بیا این سو من آن سوتو گویی شش جهت منگر به سوی بی سوی برپر

را نمی دانم نمی دانم
 که قیل و قا،ل و قالوخمش کن چند می گویی چه قیل و قا،ل می جویی

را نمی دانم نمی دانم
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 که من با چو و با تو را نمیبه دستم یرلغی آمد از آن قان همه قانان
دانم نمی دانم

 که من این درد پهلو را نمی دانمدوایی دارم آخر من ز جالینوس پنهانی
نمی دانم

 که من این درد و دارومرا دردی است و دارویی که جالینوس می گوید
را نمی دانم نمی دانم
 که جز آن جعد و گیسوبرو ای شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را
را نمی دانم نمی دانم

 که من جز نور یاهو رابرو ای روز گلچهره که خورشیدت چه گلگون است
نمی دانم نمی دانم

 که جز آن نقل و طزغو رابرو ای باغ با نقلت برو ای شیره با شیرت
نمی دانم نمی دانم

 بجز آن برج و بارو را نمیاگر صد منجنیق آید ز برج آسمان بر من
دانم نمی دانم

 چه عیب است ار هلوو راچه رومی چهرگان دارم چه ترکان نهان دارم
نمی دانم نمی دانم

 کز آن حیرت هل او را نمیهلوو را بپرس آخر از آن ترکان حیران کن
دانم نمی دانم

 اگر آن دست و بازو را نمیدلم چون تیر می پرد کمان تن همی غرد
دانم نمی دانم

 من آن ترکم که هندو را نمیرها کن حرف هندو را ببین ترکان معنی را
دانم نمی دانم

 که با تو سنگ و لولو را نمیبیا ای شمس تبریزی مرکن سنگین دلی با من
دانم نمی دانم

1440
 که بنشست آن مه زیبا چوبنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم

صد تنگ شرکر پیشم
 بدران مشک سقا راروان شد سوی ما کوثر پر از شیر و پر از شرکر
بزن سنگی و بشرکن خم

 که شیر نر ز بیم او زند بر ریگیرکی آهوی جان پرور برآمد از بیابانی
سوزان دم

 دهل مست و دهلزن مستهمه مستیم ای خواجه به روز عید می ماند
و بیخود می زند لم لم

 که با سرمست و با حیراندرآمد عقل در میدان سر انگشت در دندان
چه گفتم من که الهاکم

 در این زنجیر مجنونان چهیرکی عاقل میان ما به دارو هم نمی یابد
مجنون می شود مردم

 بریزم بر تن لغر از آن بادهبه نزد من یرکی ساغر به از صد خانه پرزر
یرکی قمقم

 نه آن مستی که شبمیان روزه داران خوش شراب عید در می کش
آیی ز ترس خلق چون کزدم
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 نه ز انگورست و نیبخور بی رطل و بی کوزه میی کو بشرکند روزه
شیره نی از طزغو نی از گندم

 دروغین است آن باده از آنشرابی نی که درریزی سحر مخمور برخیزی
افتاده کوته دم

 پیاپی اندر این مستیدهان بربند و محرم شو به کعبه خامشان می رو
نی اشتر جو و نی جم جم

1441
 که بنوشت آن مه بی کیفبنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم

دعوت نامه ای پیشم
 بدران مشک سقا راروان شد سوی ما کوثر که گنجا نیست ظرف اندر

بزن سنگی و بشرکن خم
 که شیر نر ز بیم او زند بر ریگیرکی آهوی چون جانی برآمد از بیابانی

سوزان دم
 دهل مست و دهلزن مستهمه مستیم ای خواجه به روز عید می ماند

و بیخود می زند لم لم
 که بر سرمست و با حیراندرآمد عقل در میدان سر انگشت در دندان

چه برخوانیم الهاکم
 در این زنجیر مجنونان چهیرکی عاقل میان ما به دار وهم نمی یابند

مجنون می شود مردم
 بریزم بر تن لغر از آن بادهبر مخمور یک ساغر به از صد خانه پرزر

یرکی قمقم
 نه آن مستی که شبمیان روزه داران خوش شراب عشق در می کش
آیی ز شرم خلق چون کزدم

 نه ز انگور است و نهبخور بی رطل و بی کوزه میی کو نشرکند روزه
از شیره نه از برکنی نه از گندم

 دروغین است آن باده از آنشرابی نی که درریزی سر مخمور برخیزی
افتاد کوته دم

 رها کن خواب خراخر کهرسید از باده خانه پر به زیر مشک می اشتر
قمقم بانگ زد قم قم

 پیاپی اندر این مستیدهان بربند و محرم شو به کعبه خامشان می رو
نه اشتر جو و نی جم جم

1442
 زهی در راه عشق توزهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم

د،ل بریان که من دارم
 به صد جان ها بنفروشم ز عشقتوگر در راه بازار غم عشقت خریدارم

آنچ من دارم

1443
 دریدم پرده بی چون سر آنبشستم تخته هستی سر عالم نمی دارم

هم نمی دارم
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 ملمت کی رسد درمرا چون دایه قدسی به شیر لطف پرورده ست
من که برگ غم نمی دارم

 بیا با من دمی بنشینچنان در نیستی غرقم که معشوقم همی گوید
سر آن هم نمی دارم

 از آن دم نیز بیزارم سر آندمی کاندر وجود آورد آدم را به یک لحظه
هم نمی دارم

 هزاران بار می گویدچه گویی بوالفضولی را که یک دم آن خود نبود
سر آن هم نمی دارم

1444
 تا غرقه شده ست از تو درای عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابم

خون جگر خوابم
 بگداخت در اندیشه مانند شرکراز کان شرکر جستن اندر شب آبستن

خوابم
 تا شب نبرد هرگز در دور قمربی لطف وصا،ل او گشتم چو هل،ل او
خوابم

 با عشق همی گویم کایچون شب بشود تاری با این همه بیداری
عشق ببر خوابم

 از من برود آید در شخص دگرچون خواب مرا بیند بگریزد و بنشیند
خوابم

 چون عشق ملک برده ست ازیاران که چه یاریدم تنها مگذاریدم
چشم بشر خوابم

 با من که نمی آید تا صبح و سحربنشین اگری عاشق تا صبحدم صادق
خوابم

1445
 خوردم همه رخت خود مهمانمن دلق گرو کردم عریان خراباتم

خراباتم
تو آن مناجاتی من آن خراباتمای مطرب زیبارو دستی بزن و برگو

 جان را نتوان دیدن من جانخواهی که مرا بینی ای بسته نقش تن
خراباتم
 زین مایده بیزارم بر خواننی مرد شرکم خوارم نی درد شرکم دارم
خراباتم

کلی همه ایمانم ایمان خراباتممن همدم سلطانم حقا که سلیمانم
 گفتم چه کسی گفتا سلطانبا عشق در این پستی کردم طرب و مستی

خراباتم
 هر گوشه که می گردم گردانهر جا که همی باشم همرکاسه اوباشم
خراباتم

 روشنتر از این برهان برهانگویی بنما معنی برهان چنین دعوی
خراباتم
 ور بی سر و سامانم سامانگر رفت زر و سیمم با سینه سیمینم
خراباتم
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ویران دلم را بین ویران خراباتمای ساقی جان جانی شمع د،ل ویرانی
 خوبی ملک دارد شیطانگویی که تو را شیطان افرکند در این ویران

خراباتم
 هر گه که سخن گویم دربانهر گه که خمش باشم من خم خراباتم

خراباتم

1446
 بس بند که بشرکستم آهستهگر بی د،ل و بی دستم وز عشق تو پابستم
که سرمستم
 زان شد که تو می دانیدر مجلس حیرانی جانی است مرا جانی

آهسته که سرمستم
 ای دلبر خندانم آهسته کهپیش آی دمی جانم زین بیش مرنجانم
سرمستم
 دزدیده ز رهبانان آهسته کهساقی می جانان بگذر ز گران جانان

سرمستم
 در پرده چرا باشی آهسته کهرندی و چو من فاشی بر ملت قلشی
سرمستم

 پرجوش ترم از تو آهسته کهای می بترم از تو من باده ترم از تو
سرمستم

 از یار چه پوشانم آهسته کهاز باده جوشانم وز خرقه فروشانم
سرمستم
 خود را چو فنا دیدم آهسته کهتا از خود ببریدم من عشق تو بگزیدم

سرمستم
 نور د،ل ادریسم آهسته کههر چند به تلبیسم در صورت قسیسم
سرمستم
 با دست بر ایشان آهسته کهدر مذهب بی کیشان بیگانگی خویشان
سرمستم

 احداث و گرو بستان آهستهای صاحب صد دستان بی گاه شد از مستان
که سرمستم

1447
 هم بی د،ل و بیمارم همرفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم

عاشق و سرمستم
 با این همه علت ها درصد گونه خلل دارم ای کاش یرکی بودی

شنقصه پیوستم
 چون بوی توام آمد از گور برونگفتا که نه تو مردی گفتم که بلی اما

جستم
 وان یوسف کنعانی کز وی کف خودآن صورت روحانی وان مشرق یزدانی

خستم
 گفتا ز چه دستی توخوش خوش سوی من آمد دستی به دلم برزد
گفتم که از این دستم
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 افروخت رخ زردم وز عربدهچون عربده می کردم درداد می و خوردم
وارستم

 در حلقه آن مستان در میمنهپس جامه برون کردم مستانه جنون کردم
بنشستم
 صد کاسه بریزیدم صد کوزهصد جام بنوشیدم صد گونه بجوشیدم

دراشرکستم
گوساله گرگینم گر عشق بنپرستمگوساله زرین را آن قوم پرستیده

 بر می کشدم بال شاهانه از اینبازم شه روحانی می خواند پنهانی
پستم
 در دست توام جانا گر تیرم وگرپابست توام جانا سرمست توام جانا

شستم
 پست توام ار پستم هستچست توام ار چستم مست توام ار مستم
توام ار هستم
 چون تو سر خم بستی مندر چرخ درآوردی چون مست خودم کردی

نیز دهان بستم

1448
 صد ساغر بشرکستم آهستهدر مجلس آن رستم در عربده بنشستم

که سرمستم
 ای هم خر و خربنده آهسته کهای منرکر هر زنده خنبک زنی و خنده

سرمستم
 در دلبر ما بنگر آهسته کهای عاقل چون لنگر ای روت چو آهنگر
سرمستم
 صد دجله خون بینی آهسته کهتو شخصک چوبینی گر پیشترک شینی

سرمستم
 پر ده می راواقی آهسته کهکاهل مشو ای ساقی باقی است ز ما باقی

سرمستم
 بس سرد فضولنند آهسته کهآن ها که ملولنند زین راه چه گولنند

سرمستم
 تا حشر من افتاده آهسته کهشمس الحق آزاده تبریز و می ساده

سرمستم

1449
 دریاب مرا ساقی والله کهزان می که ز بوی او شوریده و سرمستم

چنینستم
 ای جسته ز دست من دریابای ساقی مست من بنگر به شرکست من

کز آن دستم
 مستی تو و مستی منبشرکست مرا دامت بشرکستم من جامت

بشرکستی و بشرکستم
 گویی که نه ای محرم هستمای جان و د،ل مستان بستان سخنم بستان

به خدا هستم
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 بنشین که چنین وقتی درپر کن ز می پیشین بنشین بر من بنشین
خواب همی جستم

 مفریب و مگو فردا بردارم وجان و سر تو یارا بر نقد بزن ما را
بفرستم

 تا لف زنی گویی کز عربدهوالله که بنگذارم دست از تو چرا دارم
وارستم

 خواهم که ز آب خود چون خاکخواهم که ز باد می آتش بفروزانی
کنی پستم

1450
 کز حلقه هشیاران اینبستان قدح از دستم ای مست که من مستم

ساعت وارستم
 همرنگ شو ای خواجه گر فوقم اگرهشیار بر رندی ضدی بود و ضدی

پستم
 هر چیز که اندیشی از مهرهر چیز که اندیشی از جنگ از آن دورم

من آنستم
 با جنگ تو یرکتاام با صلح توتا عشق تو بگرفتم سودای تو پذرفتم
همدستم
 با هر چه شدم پخته تا با تواسپانخ خویشم دان با ترش پز و شیرین
بپیوستم

 گر جست غلط از من من مستبی کار بود سازش سازش نبود نازش
برون جستم
 چون دسته و چون هاون دومستی تو و مستی من بربسته به هم دامن

هست و یرکی هستم

1451
 تو قصه خود می گو منگر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم
قصه خود گفتم

 از خواب به هر سویی می جنبم وبس کردم از دستان زیرا مثل مستان
می افتم

 با نقش خیا،ل او همراهم و هممن تشنه آن یارم گر خفته و بیدارم
جفتم
 زان رو صفت او را بنمودم وچون صورت آیینه من تابع آن رویم

بنهفتم
 وان دم که برآشفت او من نیزآن دم که بخندید او من نیز بخندیدم

برآشفتم
 درهای معانی که در رشتهباقیش بگو تو هم زیرا که ز بحر توست

دم سفتم

1452
 برگشت سر از مستیساقی چو شه من بد بیش از دگران خوردم
تخلیط و خطا کردم
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 بگرفت سر دستم بوسید رخآن ساقی بایستم چون دید که سرمستم
زردم

 تو خود نمرکستانی شوریگفتم که تو سلطانی جانی و دو صد جانی
دگر آوردم
 از عربده کی ترسم مناز جام می خالص پرعربده شد مجلس

عربده پروردم
 جفت نظرش باشم گر جفتمبی او نرکنم عشرت گر تشنه و مخمورم

وگر فردم
 من سایه آن سروم بی سرو کجامن شاخ ترم اما بی باد کجا رقصم

گردم
شاه همه مردان است آن شاه اگر مردمنور د،ل ابر آمد آن ماه اگر ابرم

 ای مستی هر جزوم ایمی رفت شه شیرین گفتم نفسی بنشین
داروی هر دردم
 ای محو شده در تو همخورشید حمل کی بود ای گرمی تو بی حد

گرمم و هم سردم
 در طاس تو افتادم چون مهره آندر کاس تو افتادم کز باده تو شادم

نردم
 زیرا که سوار است او من درساکن شوم از گفتن گر اوم نشوراند

قدمش گردم

1453
آیینه نخواهد دم ای وای ز گفتارمدر آینه چون بینم نقش تو به گفت آرم

 هم تیره شود آبم هم تیره شوددر آب تو را بینم در آب زنم دستی
کارم

 ای یار اگر گویم ای یار نمیای دوست میان ما ای دوست نمی گنجد
یارم

 من راه دهان بستم من ناله نمیزان راه که آه آمد تا باز رود آن ره
آرم

 نظاره مه خوشتر ای ماه ده وگر ناله و آه آمد زان پرده ماه آمد
چارم

1454
 گفتا که به غیر آن صد چیزگفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم
عجب دارم

 گفتا که من این بازی بیرونگفتم که در این بازی ما را سببی سازی
سبب دارم
 من با غم عشق تو خویشیهر طایفه با قومی خویشی و نسب دارند

و نسب دارم
 کز دولت نور تو مطلوب طلببیرون مشو از دیده ای نور پسندیده
دارم
 وز آتش بر آتش از عشق لهبآنم که ز هر آهش در چرخ زنم آتش
دارم
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1455
 وز بام فلک پنهان من راهای خواجه سلم علیک من عزم سفر دارم

گذر دارم
 زان سو که نظر بخشد آنجان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خود

سوی نظر دارم
 کز فرقت آن دریا بس گرمنک می کشدم سیلم آن سوی که بد میلم
جگر دارم

کز وی مثل خرگه صد بند کمر دارممی تازم ترکانه تا حضرت خاقانی
 کاندر پی او دایم من سیرچون سایه فنا گردم در تابش خورشیدی
قمر دارم

 من فر دگر گیرم منچون لعل ز خورشیدش جز گرمی و جز تابش
عشق دگر دارم

 ور بشرکندم چون نی صد قندگر بشرکند این جوزم هم مغزم و هم نغزم
شرکر دارم

 چون سنگم و چونچون سروم و چون سوسن هم بسته هم آزادم
آهن در سینه شرر دارم

 حسبی ابدا حسبی آنچ از تو به بریا من هو فی قلبی یسبی ادبی یسبی
دارم
ل تبعد نستبری کز هجر ضرر دارممولی فنی صبری ل تخرج من صدری

 آخر به چه آرامم گر از تو حذرای عشق صل گفتی می آیم بسم الله
دارم

 قوت ملرکی دارم گر شرکل بشرگر در د،ل تابوتم مهر تو بود قوتم
دارم

شیلیسو نسندیشی د،ل زیر و زبر دارمآفندی کلیتیشی کالیسو کیتیشی
تینما خو نتیلوسی یاد تو سمر دارمافندی مناخوسی بویسی کلیمو بویسی

 بستم چو صدف من لب یعنی کهباقیش بفرما تو ای خسرو دریاخو
گهر دارم

1456
 زان کس که کند توبه زین واقعهتوبه نرکنم هرگز زین جرم که من دارم
بیزارم

 صد لیلی و صد مجنونمجنون ز غم لیلی چون توبه نرکرد ای جان
درجست در اسرارم
 هم زارم و بیمارم همبس بی سر و پا عشقی که عاشق و معشوقم

صحت بیمارم
که من قفص تنگم که جعفر طیارماندیشه پرنده زین سوخته پر گشته

1457
 هر چند که بی هوشم در کار تومن خفته وشم اما بس آگه و بیدارم

هشیارم
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 پای از پی آن کوبم کانگور توبا شیره فشارانت اندر چرش عشقم
افشارم

 بستان قدحی شیره دریاب کهتو پای همی بینی و انگور نمی بینی
عصارم

 تا غوطه خورم یک دم در شیرهاندر چرش جان آ گر پای همی کوبی
بسیارم
 هین چاشنیی بستان زین بادهزین باده نگردد سر زین شیره نشورد د،ل

که من دارم
 دانم که چه داری تو در روتزین باده که داری تو پیوسته خماری تو

نمی آرم
 تا ناظر حق باشی ای مرغدامی که درافتادی بنگر سوی دام افرکن
گرفتارم
 ور خار خسک باشد حقدام ار تک چه باشد فردوس کند حقش

سازد گلزارم
 که کار تو می سازد ایآن دم که به چاه آمد یوسف خبرش آمد
خسته بیمارم

 از ضد ضدش انگیزم من قادر وداروی تو می کوبم خرگاه تو می روبم
قهارم

 گویم به چمن دی شوگویم به حجر حی شو گویم به عدم شی ء شو
داری عجب اقرارم

 و اندر پی روز تو من چون شبشمس الحق تبریزی تو روشنی روزی
سیارم

1458
 زیرا که تویی کارمیک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم
زیرا که تویی بارم

 من صید جگرخسته تو شیراز قند تو می نوشم با پند تو می کوشم
جگرخوارم

 سوگند بدین یک جان کز غیرجان من و جان تو گویی که یرکی بوده ست
تو بیزارم

وز خلعت وصل تو یک پاره کلهوارماز باغ جما،ل تو یک بند گیاهم من
 بر بوی گل وصلت خاریبر گرد تو این عالم خار سر دیوار است

است که می خارم
 ای خورده و ای برده اسرارچون خار چنین باشد گلزار تو چون باشد

تو اسرارم
 دانم که بنگذاری در مجلسخورشید بود مه را بر چرخ حریف ای جان

اغیارم
 گویی به دعای او شد چون تو شهیرفتم بر درویشی گفتا که خدا یارت

یارم
 ای برده تو دستارم هم سوی تودیدم همه عالم را نقش در گرمابه

دست آرم
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 من جنس کیم کاین جا درهر جنس سوی جنسش زنجیر همی درد
دام گرفتارم

 دانم که چه می جویی ای دلبرگرد د،ل من جانا دزدیده همی گردی
عیارم

 خواهی که زنی آتش در خرمن ودر زیر قبا جانا شمعی پنهان داری
انبارم

ای یوسف دیدارم وی رونق بازارمای گلشن و گلزارم وی صحت بیمارم
 در دست تو در گردشتو گرد دلم گردان من گرد درت گردان

سرگشته چو پرگارم
 گر غم بخورد خونم والله کهدر شادی روی تو گر قصه غم گویم

سزاوارم
 بی پرده تو رقصد یک پردهبر ضرب دف حرکمت این خلق همی رقصند

نپندارم
 پنهان بود این خارش هر جای کهآواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا

می خارم
ابر شرکرافشانم جز قند نمی بارمخامش کنم از غیرت زیرا ز نبات تو

 این چار بگرد من اما نه از ایندر آبم و در خاکم در آتش و در بادم
چارم

 از نقش تو است ای جانگه ترکم و گه هندو گه رومی و گه زنگی
اقرارم و انرکارم
 هر چند به تن اکنون تصدیعتبریز د،ل و جانم با شمس حق است این جا

نمی آرم

1459
سرگشته و پابرجا ماننده پرگارمتا عاشق آن یارم بی کارم و بر کارم
 وز چرخ کله زرین در ننگم و درماننده مریخی با ماه و فلک خشمم

عارم
 ز اسرار چه میگر خویش منی یارا می بین که چه بی خویشم

پرسی چون شهره و اظهارم
 من زاده آن شیرم دلجویم و خونجز خون د،ل عاشق آن شیر نیاشامد

خوارم
 ای دوست نمی بینی کزرنجورم و می دانی هم فاتحه می خوانی
فاتحه بیمارم

وز تندی اسرارم حلج زند دارمحلج اشارت گو از خلق به دار آمد
 من مرده نمی شویم من خاره نمیاقرار مرکن خواجه من با تو نمی گویم

خارم
 ز اقرار چو تو کوری بیزارم وای منرکر مخدومی شمس الحق تبریزی

بیزارم

1460
 برده ز فلک خرقه آورده کهبشرکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم
من عورم
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 او نیست منم سنگین کاینوای از د،ل سنگینش وز عشوه رنگینش
فتنه همی شورم
 گویی که نیم در خون درمن در تک خونستم وز خوردن خون مستم
شیره انگورم
 چون است که می گنجیای عشق که از زفتی در چرخ نمی گنجی

اندر د،ل مستورم
 مشرکات و زجاجم من یا نوردر خانه د،ل جستی در را ز درون بستی

علی نورم
 پس نیم ز مشرکم من یک نیم زتن حامله زنگی د،ل در شرکمش رومی
کافورم
 نادیده همی آرم اما نه چنینبردی د،ل و من قاصد د،ل از دگران جویم
کورم

 روید گل زرد ای جان از خاک سرگر چهره زرد من در خاک رود روزی
گورم

آخر تو سلیمانی انگار که من مورمآخر نه سلیمان هم بشنید غم موری
 می مالم و می نالم همگفتی که چه می نالی صد خانه عسل داری

خرقه زنبورم
 نفروشم یک ذره زین علتمی نالم از این علت اما به دو صد دولت
ناسورم
 چون مار همی پیچم چون برچون چنگ همی زارم چون بلبل گلزارم

سر گنجورم
 آن عرکس تو است ای جان اما منگویی که انا گفتی با کبر و منی جفتی

از آن دورم
 حیران کن و حیرانم در وصلم ومن خامم و بریانم خندنده و گریانم

مهجورم

1461
 تو تلخ مشو با من تا تنگ شرکرپایی به میان درنه تا عیش ز سر گیرم
گیرم
 برکش تو از این خنبم تا رنگ دگربی رنگ فرورفتم در عشق تو ای دلبر
گیرم
 من قرص به دو نیمم چون شرکلدلتنگتر از میمم چون در طمع و بیمم

قمر گیرم
 بر اسب نشین ای جان تاای از رخ شاه جان صد بیذق را سلطان

غاشیه برگیرم
 هر چند بدم در خود والله که بتروز باد لجاج خود وز غصه نیک و بد

گیرم
 یا امن دهم زین سو یا راهامنی است مرا از تو امنم تویی ای مه رو
خطر گیرم
 ایمان چو رمید از من ترسمچون سرو خمید از من گلزار چرید از من

که کفر گیرم
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 چون تیر تو اندازی پس من چهتو غمزه غمازی از تیر سپر سازی
سپر گیرم

 جان را ز پی عشقش منزیر و زبر عشقم شمس الحق تبریز است
زیر و زبر گیرم

1462
 وانگه همه بت ها را در پیش توصورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

بگدازم
 چون نقش تو را بینم در آتششصد نقش برانگیزم با روح درآمیزم

اندازم
 یا آنک کنی ویران هر خانه که میتو ساقی خماری یا دشمن هشیاری

سازم
 چون بوی تو دارد جان جان را هلهجان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو

بنوازم
 با مهر تو همرنگم با عشقهر خون که ز من روید با خاک تو می گوید

تو هنبازم
 یا خانه درآ جانا یا خانهدر خانه آب و گل بی توست خراب این د،ل

بپردازم

1463
 تا زان لب خندانت یک خندهشاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم

بیاموزم
 چه حیله کنم تا من خود را به توای چشمه آگاهی شاگرد نمی خواهی

دردوزم
 زان آتش دهلیزی صد شمعباری ز شرکاف در برق رخ تو بینم

برافروزم
 یک لحظه روی پیشم یعنییک لحظه بری رختم در راه که عشارم

که قلوزم
 کژ کن سر و دنبم را من همزهگه در گنهم رانی گه سوی پشیمانی

مهموزم
 این پهلو و آن پهلو بر تابه همیدر حوبه و در توبه چون ماهی بر تابه

سوزم
 در ظلمت شب با تو براقتر ازبر تابه توام گردان این پهلو و آن پهلو
روزم
 یک لحظه چو پیروزه یک لحظه چوبس کن همه تلوینم در پیشه و اندیشه

پیروزم

1464
 در بادیه مردان محوست تو را جمسر برمزن از هستی تا راه نگردد گم
جم
 در عالم هستی بین نیلین سر چوندر عالم پرآتش در محو سر اندرکش

قاقم
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هر چند که سر داری نه سر هلدت نی دمزیر فلک ناری در حلقه بیداری
 محو است که عید است اوهر رنج که دیده ست او در رنج شدیدست او
باقی دهل و لم لم

 کای هیزم از آن آتش برخوان که وسرگشتگی حالم تو فهم کن از قالم
ان منرکم
 کی تازد بر بال این مرکبکی روید از این صحرا جز لقمه پرصفرا

پشمین سم
 هر چیز به اصل خود بازآیدور پرد چون کرکس خاکش برکشد واپس
می دانم

 کو آب حیات آمد در قالب همچونرو آر گر انسانی در جوهر پنهانی
خم

در زیر پرت جوشان تا آید وقت قمشمس الحق تبریزی ما بیضه مرغ تو

1465
 زان روی که حیرانم من خانه نمیای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم

دانم
 کو خانه نشانم ده من خانهای گشته ز تو واله هم شهر و هم اهل ده
نمی دانم

 پیش آ و مرنجانش منزان کس که شدی جانش زان کس مطلب دانش
خانه نمی دانم

 وز خانه مرکن دورش منوان کز تو بود شورش می دار تو معذورش
خانه نمی دانم

 رحم آر و مرکن طاقم من خانه نمیمن عاشق و مشتاقم من شهره آفاقم
دانم

 بر راه دلم این دفای مطرب صاحب صف می زن تو به زخم کف
من خانه نمی دانم

 می افتم و می خیزم من خانه نمیشمس الحق تبریزم جز با تو نیامیزم
دانم

1466
 هم عشق پری دارم هم مرد پریدر عشق سلیمانی من همدم مرغانم

خوانم
 برخوانم افسونش حراقههر کس که پری خوتر در شیشه کنم زودتر

بجنبانم
 هم ناطق و خاموشم هم لوحزین واقعه مدهوشم باهوشم و بی هوشم
خموشانم

 فریاد کز این حالت فریادفریاد که آن مریم رنگی دگر است این دم
نمی دانم

 زان شمع چو پروانه یا ربزان رنگ چه بی رنگم زان طره چو آونگم
چه پریشانم

گفتا که بر او منگر از دیده انسانمگفتم که مها جانی امروز دگر سانی
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 کز آتش حرص تو پردود شودای خواجه اگر مردی تشویش چه آوردی
جانم

در پرده میا با خود تا پرده نگردانمیا عاشق شیدا شو یا از بر ما واشو
 هم چاکر و هم میرم هم اینمهم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم
و هم آنم

 هم ساقی و هم مستم هم شهره وهم شمس شرکرریزم هم خطه تبریزم
پنهانم

1467
 یک لحظه پری شرکلم یکاین شرکل که من دارم ای خواجه که را مانم
لحظه پری خوانم

 هم دودم و هم نورم هم جمعدر آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم
و پریشانم
 جز چنگ سعادت را از زخمهجز گوش رباب د،ل از خشم نمالم من
نرنجانم

 طبعم چو جنون آرد زنجیرچون شرکر و چون شیرم با خود زنم و گیرم
بجنبانم

 نی خوبم و نی زشتم نی اینمای خواجه چه مرغم من نی کبرکم و نی بازم
و نی آنم

 ای خواجه تو نامم نه تا خویشنی خواجه بازارم نی بلبل گلزارم
بدان خوانم

 نی د،ل به کسی دادم نی دلبرنی بنده نی آزادم نی موم نه پولدم
ایشانم

 آن سو که کشد آن کسگر در شرم و خیرم از خود نه ام از غیرم
ناچار چنان رانم

1468
 از تو شرکرافشانم این جا هم و آنامروز خوشم با تو جان تو و فردا هم

جا هم
 ما بی د،ل و د،ل با تو با ما هم و بید،ل باده تو خورده وز خانه سفر کرده

ما هم
 خدمت برسان از ما آن جا وای د،ل که روانی تو آن سوی که دانی تو

موصی هم
 در حالت آرامش در شورش و غوغاما منتظر وقت و د،ل ناظر تو دایم

هم
 در مستی و پستی خوش در رفعتاز باده و باد تو چون موج شده این د،ل

و بال هم
 در خاک اثر کرده در صخره و خاراابر خوش لطف تو با جان و روان ما

هم
 خوش خلوت جان باشدبا تو پس از این عالم بی نقش بنی آدم

آمیزش جان ها هم
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 خیره شده هر دیده نادان همزان غمزه مست تو زان جادو و جادوخو
و دانا هم
 هم عرق جنون دارم از مایه ومن ننگ نمی دارم مجنونم و می دانی

سودا هم
 در آب دو چشم ما در زردی سیمااز آتش و آب او ای جسته نشان بنگر
هم
 هم ایمنی از عشقت وین فتنه ودر عالم آب و گل در پرده جان و د،ل

غوغا هم
 زنار تو بربسته هم مومن و ترسازان طره روحانی زان سلسله جانی

هم

1469
 با چشم تو می گویم منبیخود شده ام لیرکن بیخودتر از این خواهم

مست چنین خواهم
 در خدمتت افتاده بر رویمن تاج نمی خواهم من تخت نمی خواهم
زمین خواهم

 گفتا که چه می خواهی گفتم کهآن یار نرکوی من بگرفت گلوی من
همین خواهم

 چون من دم خود دارم همراز مهینبا باد صبا خواهم تا دم بزنم لیرکن
خواهم

 مومم ز پی ختمت زان نقش نگیندر حلقه میقاتم ایمن شده ز آفاتم
خواهم

 زین علم یقینستم آن عینماهی دگر است ای جان اندر د،ل مه پنهان
یقین خواهم

1470
آن روز سیه بادا کو را بنمی جویمجانم به فدا بادا آن را که نمی گویم

من بر در د،ل باشم او آید در کویمیک باره شوم رسوا در شهر اگر فردا
 کز درد به خون د،ل رخساره همیگفتم صنم مه رو گه گاه مرا می جو

شویم
 یا رب که چنین بهتان می گوید درگفتا که تو را جستم در خانه نبودی تو

رویم
 زیرا که چو مو شد جان از بس کهیک روز غز،ل گویان والله سپارم جان

همی مویم

1471
جز شیوه آن غمزه غمازه نمی دانممخمورم پرخواره اندازه نمی دانم

 من بی ره و سرمستم دروازه نمییاران به خبر بودند دروازه برون رفتند
دانم

 ز آواز بشد عقلم آوازه نمیآوازه آن یاران چون مشک جهان پر شد
دانم
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 گشتم خرف و کهنه ار تازه نمیتا روی تو را دیدم من همچو گل تازه
دانم

 زین کوزه میی خوردم کان کازهگویند که لقمان را یک کازه تنگی بد
نمی دانم

1472
از این بند و از این دام زبون گیر بجستمدگربار دگربار ز زنجیر بجستم

به اقبا،ل جوان تو از این پیر بجستمفلک پیر دوتایی پر از سحر و دغایی
 و زین چرخ بپرسید که چون تیرشب و روز دویدم ز شب و روز بریدم
بجستم

 ز سرهنگ چه ترسم چو ازمن از غصه چه ترسم چو با مرگ حریفم
میر بجستم

 به شصت و دو شدم صید و ز تدبیربه اندیشه فروبرد مرا عقل چهل سا،ل
بجستم

ز کر و فر تقدیر و ز تقدیر بجستمز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند
 ازان پوست وزان دانه چوبرون پوست درون دانه بود میوه گرفتار

انجیر بجستم
 ز تعجیل دلم رست و ز تاخیرز تاخیر بود آفت و تعجیل ز شیطان

بجستم
 چو دندان خرد رست از آنز خون بود غذا او،ل و آخر شد خون شیر

شیر بجستم
خدا داد غذایی که ز تزویر بجستمپی نان بدویدم یرکی چند به تزویر

 ز تفسیر بگویم ز تف سیرخمش باش خمش باش به تفصیل مگو بیش
بجستم

1473
بر این نقطه اقبا،ل چو پرگار بگردیمبیایید بیایید به گلزار بگردیم

چو عشاق نوآموز بر آن یار بگردیمبیایید که امروز به اقبا،ل و به پیروز
 بر آن حب که نگنجید در انباربسی تخم برکشتیم بر این شوره بگشتیم
بگردیم

 بر آن یارهر آن روی که پشت است به آخر همه زشت است
نرکوروی وفادار بگردیم

 یرکی جانب خمخانه خمارچو از خویش برنجیم زبون شش و پنجیم
بگردیم

 دگر کار نداریم در این کاردر این غم چو نزاریم در آن دام شرکاریم
بگردیم

 بر آن نادره خورشید قمروارچو ما بی سر و پاییم چو ذرات هواییم
بگردیم
 چو اندیشه بی شرکوت وچو دولب چه گردیم پر از ناله و افغان

گفتار بگردیم

1474
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بسی علتیان را ز غم بازخریدیمحرکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم
 ز رگ هاش و پی هاش به چنگالهسبل های کهن را غم بی سر و بن را

کشیدیم
 بسی مرده گرفتیم در او روحطبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم

دمیدیم
 که تا شرکر بگویند که ما از چهبپرسید از آن ها که دیدند نشان ها

رهیدیم
غریبانه نمودند دواها که ندیدیمرسیدند طبیبان ز ره دور غریبان

 همه شاهد و خوبیم همه چون مهسر غصه برکوبیم غم از خانه بروبیم
عیدیم

که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیمطبیبان الهیم ز کس مزد نخواهیم
 که این شهره عقاقیر زمپندار که این نیز هلیله ست و بلیله ست

فردوس کشیدیم
 که ما در تن رنجور چو اندیشهحرکیمان خبیریم که قاروره نگیریم

دویدیم
 دگر لف مپران که مادهان باز مرکن هیچ که اغلب همه جغدند

بازپریدیم

1475
 بجز عشق بجز عشق دگر کاربجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم

نداریم
 بجز مهر بجز عشق دگر تخمدر این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

نرکاریم
 بیایید بیایید که تا دستچه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم

برآریم
 که امروز همه روز خمیریم وچه دانیم چه دانیم که ما دوش چه خوردیم

خماریم
 که ما باده پرستیم نه پیمانهمپرسید مپرسید ز احوا،ل حقیقت

شماریم
 چه دانید چه دانید که ما در چهشما مست نگشتید وزان باده نخوردید
شرکاریم

 برآییم بر این چرخ که ما مردنیفتیم بر این خاک ستان ما نه حصیریم
حصاریم

1476
شرابیم و کبابیم و سهیلیم و ادیمیمطبیبیم حرکیمیم طبیبان قدیمیم

چو بیمار د،ل آید نگاریم و ندیمیمچو رنجور تن آید چو معجون نجاحیم
ولی ما نگریزیم که ما یار کریمیمطبیبان بگریزند چو رنجور بمیرد

 جهان درخور ما نیست که ما ناز وشتابید شتابید که ما بر سر راهیم
نعیمیم

 که تن شاخ درختی است وغلط رفت غلط رفت که این نقش نه ماییم
ما باد نسیمیم
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 خمش باش خمش باش همولی جنبش این شاخ هم از فعل نسیم است
آنیم و هم اینیم

1477
آشفته بگوییم که آشفته شدستیماز او،ل امروز چو آشفته و مستیم

 صد عذر بگفتیم و زان مستآن ساقی بدمست که امروز درآمد
نرستیم

 معذور همی دار اگر جامآن باده که دادی تو و این عقل که ما راست
شرکستیم

 صد بار گشادیمش و صد بارامروز سر زلف تو مستانه گرفتیم
ببستیم

ماییم که جاوید بخوردیم و نشستیمرندان خرابات بخوردند و برفتند
 انگشت زنان گشته که ازوقت است که خوبان همه در رقص درآیند
پرده بجستیم

یک لحظه بلی گوی مناجات الستیمیک لحظه بلنوش ره عشق قدیمیم
بسرشته و بر رسته سغراق الستیماز گفت بلی صبر نداریم ازیرا

ما بوالعجبانیم نه بال و نه پستیمبال همه باغ آمد و پستی همگی گنج
 هستیم بدان سان که ندانیم کهخاموش که تا هستی او کرد تجلی

هستیم
 کز دست شدستیم ببین تا ز چهتو دست بنه بر رگ ما خواجه حرکیما

دستیم
 ما کافر عشقیم گر این بتهر چند پرستیدن بت مایه کفر است
نپرستیم

از ماه مگویید که خورشیدپرستیمجز قصه شمس حق تبریز مگویید

1478
زین وادی خم در خم پرخار رهیدیمالمنه لله که ز پیرکار رهیدیم

 زین چرخ پر از مرکر جگرخوارزین جان پر از وهم کژاندیشه گذشتیم
رهیدیم

دکان بشرکستیم و از آن کار رهیدیمدکان حریصان به دغل رخت همه برد
وز غرقه آن قلزم زخار رهیدیمدر سایه آن گلشن اقبا،ل بخفتیم

 از ساغر و از منت خماربی اسب همه فارس و بی می همه مستیم
رهیدیم
دیدیم مه توبه به یک بار رهیدیمما توبه شرکستیم و ببستیم دو صد بار

 از علت و قاروره و بیمارزان عیسی عشاق و ز افسون مسیحش
رهیدیم
از شاهد و از برده بلغار رهیدیمچون شاهد مشهور بیاراست جهان را

 ز افسانه پار و غم پیرارای سا،ل چه سالی تو که از طالع خوبت
رهیدیم
 مذکور چو پیش آمد از اذکاردر عشق ز سه روزه وز چله گذشتیم
رهیدیم
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 از مدرسه و کاغذ و ترکرارخاموش کز این عشق و از این علم لدنیش
رهیدیم
 از مرکسبه و کیسه و بازارخاموش کز این کان و از این گنج الهی
رهیدیم

 از حارس و از دزد و شب تارهین ختم بر این کن که چو خورشید برآمد
رهیدیم

1479
 بر گرد حوالی گه آن خانهآن خانه که صد بار در او مایده خوردیم
بگردیم

ما نعمت آن خانه فراموش نرکردیمماییم و حوالی گه آن خانه دولت
از خانه مردی بگریزیم چه مردیمآن خانه مردی است و در او شیردلنند

 آن جا همه لطفیم وآن جا همه مستی است و برون جمله خمار است
دگر جا همه دردیم

 وین جا بد و رخ زردتر از شیشهآن جا طرب انگیزتر از باده لعلیم
زردیم

 وین جای به سردی همهآن جای به گرمی همه خورشید تموزیم
چون بهمن سردیم

 وین جا همه آویخته در جنگ وآن جا همه آمیخته چون شرکر و شیریم
نبردیم

 وین جا همه سرگشته تر از مهرهآن جا شه شطرنج بساط دو جهانیم
نردیم

 بر چرخ برآییم و زمین راچرخی است کز آن چرخ چو یک برق بتابد
بنوردیم

1480
آواز خروس و سگ آن کوی شنیدیمخیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم

 آن نرگس و نسرین و قرنفل کهوالله که نشان های قروی ده یارست
چریدیم

 وز حرص زبان و لب و پدفوزاز ذوق چراگاه و ز اشتاب چریدن
گزیدیم
 گر چه چو کمان از زه احرکامچون تیر پریدیم و بسی صید گرفتیم

خمیدیم
شیریم که خون د،ل فغفور چشیدیمما عاشق مستیم به صد تیغ نگردیم
بر خوان جهان نی ز پی آش و ثریدیممستان الستیم بجز باده ننوشیم

 از ما چه کشیدید وز ایشانحق داند و حق دید که در وقت کشاکش
چه کشیدیم

استاره روز آمد و آثار بدیدیمخیزید مخسپید که هنگام صبوح است
 خیزید کز آن ظلمت و آن حبسشب بود و همه قافله محبوس رباطی
رهیدیم

 کاینک یزک مشرق و ما جیشخورشید رسولن بفرستاد در آفاق
عتیدیم
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 کز سوی شفق چون نفس صبحهین رو به شفق آر اگر طایر روزی
دمیدیم
 ما نیز در اظهار بر او فاش وهر کس که رسولی شفق را بشناسد
پدیدیم
 هم محرم ما نیست بر او پردهوان کس که رسولی شفق را نپذیرد

تنیدیم
ما پرده آن دوخته را هم بدریدیمخفاش نپذرفت فرودوخت از او چشم

 ای مژده دلی را که ز پندارتریاق جهان دید و گمان برد که زهر است
خریدیم

 کو بر سر منبر شد و ما جملهخامش کن تا واعظ خورشید بگوید
مریدیم

1481
 چون شمع به پروانه مظلومما آتش عشقیم که در موم رسیدیم

رسیدیم
تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیمیک حمله مردانه مستانه برکردیم

در قافله امت مرحوم رسیدیمدر منز،ل او،ل به دو فرسنگی هستی
 وان جا که نه محمود و نهآن مه که نه بالست نه پست است بتابید

مذموم رسیدیم
 بر کوری هر سنگ د،ل شومتا حضرت آن لعل که در کون نگنجد

رسیدیم
تا حی بدیدیم و به قیوم رسیدیمبا آیت کرسی به سوی عرش پریدیم
 تا ظن نبری خواجه که محرومامروز از آن باغ چه بابرگ و نواییم

رسیدیم
 ما بوم نه ایم ار چه در این بومویرانه به بومان بگذاریم چو بازان

رسیدیم
تبریز ببر قصه که در روم رسیدیمزنار گسستیم بر قیصر رومی

1482
از سنگ سیه نعره اقرار برآریمچون در عدم آییم و سر از یار برآریم

 مر جمله جهان را همه از کاربر کارگه دوست چو بر کار نشینیم
برآریم

 صد شعله ز عشق از گل گلزارگلزار رخ دوست چو بی پرده ببینیم
برآریم

بس گرد که ما از ره اسرار برآریمبر دلد،ل د،ل چون فرکند دولت ما زین
 صد جوش عجب از خم وچون از می شمس الحق تبریز بنوشیم

خمار برآریم

1483
مستیم بدان حد که ره خانه ندانیمامروز مها خویش ز بیگانه ندانیم

جز حالت شوریده دیوانه ندانیمدر عشق تو از عاقله عقل برستیم
وز شاخ بجز حالت مستانه ندانیمدر باغ بجز عرکس رخ دوست نبینیم
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در دام چنانیم که ما دانه ندانیمگفتند در این دام یرکی دانه نهاده ست
کافسون نپذیرد د،ل و افسانه ندانیمامروز از این نرکته و افسانه مخوانید

 کز بیخودی از زلف تو تاچون شانه در آن زلف چنان رفت د،ل ما
شانه ندانیم

 کز یاد تو ما باده ز پیمانهباده ده و کم پرس که چندم قدح است این
ندانیم

1484
کز توبه شرکستن سر توبه شرکنانیمبشرکن قدح باده که امروز چنانیم

ما نیک بدانیم گر این رنگ ندانیمگر باده فنا گشت فنا باده ما بس
گر باده بمانیم از آن چیز نمانیمباده ز فنا دارد آن چیز که دارد
 کاین چیز نه پرده ست نه ما پردهاز چیزی خود بگذر ای چیز به ناچیز

درانیم
 با عشق جوان بخت تو پیریم وبا غمزه سرمست تو میریم و اسیریم
جوانیم

 کان نقش که نقاش از،ل کردگفتی چه دهی پند و زین پند چه سود است
همانیم

 زین نقش بدان نقش از،لاین پند من از نقش از،ل هیچ جدا نیست
فرق ندانیم

ما در بر معشوق ز انده در امانیمگفتی که جدا مانده ای از بر معشوق
 از ما بر او دور شود هیچمعشوق درختی است که ما از بر اوییم
نمانیم

چون هیچ نمانیم هم اینیم و هم آنیمچون هیچ نمانیم ز غم هیچ نپیچیم
 ای غم بر ما آی کهشادی شود آن غم که خوریمش چو شرکر خوش

اکسیر غمانیم
ما پیله عشقیم که بی برگ جهانیمچون برگ خورد پیله شود برگ بریشم
 آن وقت که پا نیست شود پایماییم در آن وقت که ما هیچ نمانیم

دوانیم
آن وقت بگوییم که ما بسته دهانیمبستیم دهان خود و باقی غز،ل را

1485
 از ثور گریزیم و به برج قمرصبح است و صبوح است بر این بام برآییم

آییم
هنگام وصا،ل است بدان خوش صور آییمپیرکار نجوییم و ز اغیار نگوییم

 در سایه این هر دو همه گلشرکرروی تو گلستان و لب تو شرکرستان
آییم

 شاید که به پیش تو چو مهخورشید رخ خوب تو چون تیغ کشیده ست
شب سپر آییم

 ما واسطه روز و شبش چون سحرزلف تو شب قدر و رخ تو همه نوروز
آییم
ور زانک دگرگونه نمایی دگر آییماین شرکل ندانیم که آن شرکل نمودی

درتاب در این روزن تا در نظر آییمخورشید جهانی تو و ما ذره پنهان
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 ما ذره عجب نیستخورشید چو از روی تو سرگشته و خیره ست
که خیره نگر آییم

گفتند که این هست ولیرکن اگر آییمگفتم چو بیایید دو صد در بگشایید
 چون آب روان جانب او در سفرگفتم که چو دریا به سوی جوی نیاید

آییم
 از مخبر و اخبار خوشت خوش خبرای ناطقه غیب تو برگوی که تا ما

آییم

1486
تانم که نگویم نتوانم که ندانمچون آینه رازنما باشد جانم

سوگند ندانم نه از اینم نه از آنماز جسم گریزان شدم از روح بپرهیز
 زنده منگر در من زیرا نهای طالب بو بردن شرط است به مردن

چنانم
 تیر است حدیث من و من همچواندر کژیم منگر وین راست سخن بین
کمانم
 بازار جهان در به کی مانم بهاین سر چو کدو بر سر وین دلق تن من

کی مانم
دارمش نگوسار از او من نچرکانموان گاه کدو بر سر من پر ز شرابی

 کز بحر بدان قطره جواهرور زان که چرکانم تو ببین قدرت حق را
بستانم
بر چرخ وفا آید این ابر روانمچون ابر دو چشمم بستد جوهر آن بحر

تا سوسن ها روید بر شرکل زبانمدر حضرت شمس الحق تبریز ببارم

1487
امروز چنانم که گل از خار ندانمامروز چنانم که خر از بار ندانم
با یار چنانم که خود از یار ندانمامروز مرا یار بدان حا،ل ز سر برد
امروز چه چاره که در از دار ندانمدی باده مرا برد ز مستی به در یار

 امروز چنان شد که پر از پاراز خوف و رجا پار دو پر داشت د،ل من
ندانم

رستم ز شرکایت چو زر از زار ندانماز چهره زار چو زرم بود شرکایت
 اما نه چو من خود که کر از کاراز کار جهان کور بود مردم عاشق

ندانم
می گفت ز مستی که تر از تار ندانمجولهه تردامن ما تار بدرید

 اسرار همی گویم و اسرارچون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست
ندانم

بازار همی سازم و بازار ندانممانند ترازو و گزم من که به بازار
 طومار نویسم من و طوماردر اصبع عشقم چو قلم بیخود و مضطر
ندانم

1488
 من مرد غریبم نه از اینای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم
شهر جهانم
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دانم که نگویم نتوانم که ندانمگر دم نزنم تا حسد خلق نجنبد
 با بنده به خشم است کهآن کل کلهی یافت و کل خویش نهان کرد
دانای نهانم

از ننگ کلی و کلهش بازرهانمگر صلح کند داروی کلیش بسازیم

1489
لیرکن ز ملولی تو کند است زبانمساقی ز پی عشق روان است روانم

 ای دوست بمشرکن بهمی پرم چون تیر سوی عشرت و نوشت
جفاهات کمانم

 در خرگهت ای دوست درآر وچون خیمه به یک پای به پیش تو بپایم
بنشانم
وانگه بشنو سحر محقق ز دهانمهین آن لب ساغر بنه اندر لب خشرکم

زیرا ز ره فرکرت سیاح جهانمبشنو خبر بابل و افسانه وایل
 چون می ندهد عشق یرکی لحظهمعذور همی دار اگر شور ز حد شد

امانم
 چون دست بشویی ز من انگشتآن دم که ملولی ز ملولیت ملولم

گزانم
 من در پی ماه تو چو سیارهآن شب که دهی نور چو مه تا به سحرگاه

دوانم
 ماننده خورشید سراسر همهوان روز که سر برزنی از شرق چو خورشید

جانم
 من همچو د،ل مرغ ز اندیشهوان روز که چون جان شوی از چشم نهانی

طپانم
 در خانه چو ذره به طرب رقصدر روزن من نور تو روزی که بتابد

کنانم
 تا بازنیابد سبب اندیشاین ناطقه خاموش و چو اندیشه نهان رو

نشانم

1490
از شاخ درخت تو چنین خام فتیدیماز شهر تو رفتیم تو را سیر ندیدیم
وز باغ تو از بیم نگهبان نچریدیمدر سایه سرو تو مها سیر نخفتیم

تا سوخته گشتیم ولیرکن نپزیدیمبر تابه سودای تو گشتیم چو ماهی
 چون مار به آخر به تک خاکگشتیم به ویرانه به سودای چو تو گنج
خزیدیم
 اکنون به تو محویم نه پاک وچون سایه گذشتیم به هر پاکی و ناپاک

نه پلیدیم
 کز پوست فناییم و بر دوستما را چو بجویید بر دوست بجویید

پدیدیم
 در فرقت و در شور بس انگشتتا بر نمک و نان تو انگشت زدستیم

گزیدیم
 ما رخت و قماشات بر افلکچون طبل رحیل آمد و آواز جرس ها

کشیدیم
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 زهری که همه خلق چشیدندشرکر است که تریاق تو با ماست اگر چه
چشیدیدم

 چون ماهی بی آب بر اینآن دم که بریده شد از این جوی جهان آب
خاک طپیدیم
 تا عاقبت المر به سرچشمهچون جوی شد این چشم ز بی آبی آن جوی

رسیدیم
 خاموش مرکن ناله که ما صبرچون صبر فرج آمد و بی صبر حرج بود

گزیدیم

1491
 که از سفهش بس سرخلقان همه نیرکند جز این تن که گزیدیم

انگشت گزیدیم
زیرا همه رنج از هوس بیهده دیدیمگر هیچ گریزی بگریز از هوس خویش

 کاندر خضر و گلشن او میوالله که مفری بجز از فر رخش نیست
نگریدیم

 آن سوی دو ای د،ل که گه دردهر روز که برخیزی رو پاک بشویی
دویدیم
 آید که خدایا همه محتاج وآن سوی که در ساعت دشوار د،ل خلق
مریدیم

 سوی تو پراشرکسته و تن خستههر دانه که چیدیم هله دام بل بود
پریدیم

1492
وز غربت اجسام بالله رسیدیمبار دگر از راه سوی چاه رسیدیم

 ما اسب بدادیم و بدان شاهبا اسب بدان شاه کسی چون نرسیده ست
رسیدیم

 وز ابر گذشتیم و بدان ماهچون ابر بسی اشک در این خاک فشاندیم
رسیدیم

 وی ترک برون آ که به خرگاهای طبل زنان نوبت ما گشت برکوبید
رسیدیم
 زان سر رسن آمد به سر چاهیک چند چو یوسف به بن چاه نشستیم
رسیدیم

تا در صنم دلبر دلخواه رسیدیمما چند صنم پیش محمد بشرکستیم
و احوا،ل بپرسید که از راه رسیدیمنزدیرکتر آیید که از دور رسیدیم

1493
 جان داده و د،ل بسته سودایما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم

دمشقیم
 هر شام و سحر مست سحرهایزان صبح سعادت که بتابید از آن سو

دمشقیم
زان جامع عشاق به خضرای دمشقیمبر باب بریدیم که از یار بریدیم

ما عاشق آن ساعد سقای دمشقیماز چشمه بونواس مگر آب نخوردی
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 کز لولوی آن دلبر للیبر مصحف عثمان بنهم دست به سوگند
دمشقیم

کی داند کاندر چه تماشای دمشقیماز باب فرج دوری و از باب فرادیس
 چون راهب سرمست ز حمرایبر ربوه برآییم چو در مهد مسیحیم

دمشقیم
در سایه آن شسته و دروای دمشقیمدر نیرب شاهانه بدیدیم درختی

 از زلف چو چوگان که به صحرایاخضر شده میدان و بغلطیم چو گویی
دمشقیم

دروازه شرقی سویدای دمشقیمکی بی مزه مانیم چو در مزه درآییم
زان گوهر ما غرقه دریای دمشقیماندر جبل صالح کانی است ز گوهر

ما منتظر رایت حسنای دمشقیمچون جنت دنیاست دمشق از پی دیدار
 کز طره چون شام مطرایاز روم بتازیم سوم بار سوی شام

دمشقیم
 مولی دمشقیم و چه مولیمخدومی شمس الحق تبریز گر آن جاست

دمشقیم

1494
گر آبی خوردم من دلشادم دلشادمافتادم افتادم در آبی افتادم

بر خم نی بر می نی پیوسته بنیادمبر دف نی بر نی نی یک لحظه بیگارم
جان دیدم جان دیدم د،ل دادم د،ل دادمدر عشق دلداری مانند گلزاری

 سرتیزم سرتیزم پربادممی خوردم می خوردم در شهرت می گردم
پربادم

گر سروم گر سوسن آزادم آزادمگر خودم گر جوشن پیروزم پیروزم
 خوش تختی خوش تختی بنهادماز چرخی از اوجی بر بحری بر موجی
بنهادم

در اوجش در موجش منقادم منقادممولیم مولیم در حرکم دریایم
 شرحی کن شرحی کن برای کوکب ای کوکب بگشا لب بگشا لب

وفق میعادم
 ز ارشادش ز ارشادش استادمهر ذره هر پره می جوید می گوید

استادم

1495
بیا مگریز از یاران بدناماگر تو نیستی در عاشقی خام

نباشد در جهان یک دانه بی دامتو آن مرغی که میل دانه داری
که پیش عاشقان چه خاص و چه عاممرکن ناموس و با قلش بنشین
برکش او را و خونش را بیاشاماگر ناموس راه تو بگیرد

مرکن ناز و برکش ناز و بیارامکه این سودا هزاران ناز دارد
که آتش آب می گردد به ایامحریفا اندر آتش صبر می کن
که دادم من جهانی را به یک جامنشان ده راه خمخانه که مستم
اگر در بسته باشد رفتم از بامبرادر کوی قلشان کدام است

زهی مرگ و زهی برگ و سرانجامبه پیش پیر میخانه بمیرم
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1496
چو مجنونان ز بند عقل جستمچه دیدم خواب شب کامروز مستم

که خوابم نیست تا این درد هستمبه بیداری مگر من خواب بینم
بدیدم خواب کو را می پرستممگر من صورت عشق حقیقی

به اقبالت ز حبس تن برستمبیا ای عشق کاندر تن چو جانی
مرا گفتی قدح بشرکن شرکستممرا گفتی بدر پرده دریدم
برکندم از همه د،ل در تو بستممرا گفتی ببر از جمله یاران

که از مژگان خیالت را بجستممرا د،ل خسته کردی جرمم این بود
دو دستک می زنم کز جان بسستمببر جان مرا تا در پناهت

بیفشان زلف کز عالم گسستمچه عالم هاست در هر تار مویت
که در هفتم فلک بی روت پستمکه در هفتم زمین با تو بلندم

1497
بگیر ای دلبر عیار دستمبه جان جمله مستان که مستم

به جان رستگارانش که رستمبه جان جمله جانبازان که جانم
زبردست ادیبان می نشستمعطاردوار دفترباره بودم

شدم مست و قلم ها را شرکستمچو دیدم لوح پیشانی ساقی
ز اشک رشک او شد آبدستمجما،ل یار شد قبله نمازم

که حسنش هر دمی گوید الستمز حسن یوسفی سرمست بودم
ترنج اینک درست و دست خستمدر آن مستی ترنجی می بریدم
بسوزا هستیم گر بی تو هستممبادم سر اگر جز تو سرم هست
تویی مقصود از بال و پستمتویی معبود در کعبه و کنشتم

چو حاصل شد ز جعدت شصت شستمشرکار من بود ماهی و یونس
 چو خوردم ز آب تو زین جویچو دیدم خوان تو بس چشم سیرم

جستم
ز بیم چشم بد سر نیز بستمبرای طبع لنگان لنگ رفتم

زهی من که مر او را می پرستمهمان ارزد کسی کش می پرستد
به سوی عد،ل بگریزید ز استمببرد از کسی کآخر ببرد

بدین پیوند رو بنمود رستمچو ری با سین و تی و میم پیوست
جماعت را به جان من چاکرستمیقین شد که جماعت رحمت آمد

که تا گوید شرکار مفترستمخمش کردم شرکار شیر باشم

1498
وگر خفته بدم بیدار گشتمبیا کز غیر تو بیزار گشتم

مقیم خانه خمار گشتمبیا ای جان که تا روز قیامت
به کوه قاف خود طیار گشتمز پر و با،ل خود گل را فشاند
در آن دوشاب چون آچار گشتمترش دیدم جهانی را من از ترس
که من زین خمره شرکربار گشتمعقیده این چنین سازید شیرین
کنون با خویشتن اغیار گشتمیرکی چندی بریدم من از اغیار

کنون من عبره البصار گشتمز حا،ل دیگران عبرت گرفتم
به من بنگر که من اسرار گشتمبیا ای طالب اسرار عالم

که گرد جبه و دستار گشتمبدان بسیار پیچید این سر من
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که گرد نقطه چون پرگار گشتماز آن محبوس بودم همچو نقطه

1499
وگر شهری بدم ویرانه گشتمبیا کز عشق تو دیوانه گشتم

به درد عشق تو همخانه گشتمز عشق تو ز خان و مان بریدم
چو دیدم روی تو مردانه گشتمچیان کاهل بدم کان را نگویم

ز خویشان بهر تو بیگانه گشتمچو خویش جان خود جان تو دیدم
کنون در عشق تو افسانه گشتمفسانه عاشقان خواندم شب و روز

1500
که نشناسد از آن دم جان آدمچنان مست است از آن دم جان آدم

ز سرمستی او مست است عالمز شور اوست چندین جوش دریا
که تا دنیا نبیند هیچ ماتمزهی سرده که گردن زد اجل را

می خنب خدا نبود محرمشراب حق حل،ل اندر حل،ل است
نبودی پشت پیر چرخ را خماز این باده جوان گر خورده بودی

از آنک ابر تر بارد بر او نمزمین ار خورده بودی فارغستی
اگر بودی به عالم نیم محرمد،ل محرم بیان این بگفتی

اگر بودی شما را پای محرکمز آب و گل برون بردی شما را
کند محرکم ز هر سستی مسلمرسید این عشق تا پای شما را

که بر تو ختم شد والله اعلمبگو باقی تو شمس الدین تبریز

1501
به من بنگر که داد فتنه دادممنم فتنه هزاران فتنه زادم

بگو الحمدلله درفتادمز من مگریز زیرا درفتادی
تو گویی عشق را خود من نهادمعجب چیزی است عشق و من عجبتر

که تا خود من نمردم من نزادمبیا گر من منم خونم بریزید
ولی ناگفته بندی برگشادمنگویم سر تو کان غمز باشد

1502
روان عاشقان را شاد کردمز زندان خلق را آزاد کردم
طریق عشق را آباد کردمدهان اژدها را بردریدم

پس آنگه آب را پرباد کردمز آبی من جهانی برتنیدم
نه بر عاج و نه بر شمشاد کردمببستم نقش ها بر آب کان را

که من نقش خودش میعاد کردمز شادی نقش خود جان می دراند
که از یعقوب ایشان یاد کردمز چاهی یوسفان را برکشیدم

اگر قصد یرکی فرهاد کردمچو خسرو زلف شیرینان گرفتم
زهی شهری که من بنیاد کردمزهی باغی که من ترتیب کردم

بدادم داد ملک و داد کردمجهان داند که تا من شاه اویم
تصور بهر استشهاد کردمجهان داند که بیرون از جهانم

چه شاگردان که من استاد کردمچه استادان که من شهمات کردم
چو روبه عاجز و منقاد کردمبسا شیران که غریدند بر ما
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 بسستش اینک من ارشادخمش کن آنک او از صلب عشق است
کردم

فروشد گر چه من فریاد کردمولیک آن را که طوفان بل برد
چنانک نیست را ایجاد کردممگر از قعر طوفانش برآرم

زبان از تیغ او پولد کردمبرآمد شمس تبریزی بزد تیغ

1503
منم کاستاد را استاد کردمغلمم خواجه را آزاد کردم

جهان کهنه را بنیاد کردممنم آن جان که دی زادم ز عالم
که من پولد را پولد کردممنم مومی که دعوی من این است

بسی بی عقل را استاد کردمبسی بی دیده را سرمه کشیدم
که روز عید را دلشاد کردممنم ابر سیه اندر شب غم

دماغ چرخ را پرباد کردمعجب خاکم که من از آتش عشق
که من بنده مر او را یاد کردمز شادی دوش آن سلطان نخفته ست
اگر من فاشم و بیداد کردمملمت نیست چون مستم تو کردی

چو بر وی دم زدم فریاد کردمخمش کن کآینه زنگار گیرد

1504
د،ل گله خران را شاد کردمحسودان را ز غم آزاد کردم

ولی در حق خود بیداد کردمبه بیدادان بدادم داد پنهان
چنان باشد که من فریاد کردمچو از صبرم همه فریاد کردند

خلف مذهب استاد کردممرا استاد صبر است و از این رو
به ویران کردنش آباد کردمجهانی که نشد آباد هرگز

به مشتی گل در او بنیاد کردمدر این تیزاب که چون برگ کاه است
اگر غیر تو را من یاد کردمفراموشم مرکن یا رب ز رحمت

1505
که نشناسد ز مستی زیر از بمیرکی مطرب همی خواهم در این دم

ز بی خویشی نداند شادی از غمحریفی نیز خواهم غمگساری
مبد،ل گشته از اولد آدمهمه اجزای او مستی گرفته

مسلم گشته از هستی مسلممسلمانی منور گشته از وی
ده تو نه بود از ده یرکی کمچو با نه کس بیاید بشمری ده

که ما از می دهل کردیم اشرکمخدایا نوبتی مست بفرست
که ما را عزم ساقی شد مصممدهل کوبان برون آییم از خویش

جهان پرعید شد والله اعلمدهلزن گر نباشد عید عید است
چه گوید مرد درهم جز که درهمپراکنده بخواهم گفت امروز
از آن جام و از آن رطل دمادممگر ساقی بینداید دهانم

ازیرا شمس آمد جان عالممرادم کیست زین ها شمس تبریز

1506
ز عقل و عافیت بیرون نبودمهمیشه من چنین مجنون نبودم
چنین دیوانه و مفتون نبودمچو تو عاقل بدم من نیز روزی
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مثا،ل د،ل میان خون نبودممثا،ل دلبران صیاد بودم
 چنین حیران آن بی چوندر این بودم که این چون است و آن چون

نبودم
کز او،ل بوده ام اکنون نبودمتو باری عاقلی بنشین بیندیش
چو صید عشق روزافزون نبودمهمی جستم فزونی بر همه کس
به معنی جز سوی هامون نبودمچو دود از حرص بال می دویدم
که گنجی بودم و قارون نبودمچو گنج از خاک بیرون اوفتادم

1507
تو را شرکل عجب در خواب دیدمایا یاری که در تو ناپدیدم

ترنج و دست بیخود می بریدمچو خاتونان مصر از عشق یوسف
کجا آن گوش کان ها می شنیدمکجا آن مه کجا آن چشم دوشین
نه آن دندان که لب را می گزیدمنه تو پیدا نه من پیدا نه آن دم

کز آن خرمن همه سودا کشیدممنم انبار آکنده ز سودا
تو ذاالنون و جنید و بایزیدمتو آرام د،ل سوداییانی

1508
به لطف و حسن تو کس را ندیدمسفر کردم به هر شهری دویدم
دگرباره بدین دولت رسیدمز هجران و غریبی بازگشتم

نه گل دیدم نه یک میوه بچیدماز باغ روی تو تا دور گشتم
ز هر بدبخت صد زحمت کشیدمبه بدبختی چو دور افتادم از تو

خدا از نو دگربار آفریدمچه گویم مرده بودم بی تو مطلق
منم گویی که آوازت شنیدمعجب گویی منم روی تو دیده
بده عیدانه کامروز است عیدمبهل تا دست و پایت را ببوسم

چنین آیینه روشن خریدمتو را ای یوسف مصر ارمغانی

1509
چو شهر عشق من شهری ندیدمسفر کردم به هر شهری دویدم
ز نادانی بسی غربت کشیدمندانستم ز او،ل قدر آن شهر

چو حیوان هر گیاهی می چریدمرها کردم چنان شرکرستانی
چرا بر من و سلوی برگزیدمپیاز و گندنا چون قوم موسی

هر آوازی که در عالم شنیدمبه غیر عشق آواز دهل بود
بدین دنیای فانی اوفتیدماز آن بانگ دهل از عالم کل

چو د،ل بی پر و بی پا می پریدممیان جان ها جان مجرد
 چو گل بی حلق و بی لب میاز آن باده که لطف و خنده بخشد

چشیدم
که من محنت سرایی آفریدمندا آمد ز عشق ای جان سفر کن
بسی نالیدم و جامه دریدمبسی گفتم که من آن جا نخواهم
از آن جا آمدن هم می رمیدمچنانک اکنون ز رفتن می گریزم

که من نزدیک چون حبل الوریدمبگفت ای جان برو هر جا که باشی
فسون و عشوه او را خریدمفسون کرد و مرا بس عشوه ها داد

کی باشم من که من خود ناپدیدمفسون او جهان را برجهاند
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گر از ره می نرفتم می رهیدمز راهم برد وان گاهم به ره کرد
قلم بشرکست چون این جا رسیدمبگویم چون رسی آن جا ولیرکن

1510
به زلف کافرت ایمان ندارماگر عشقت به جای جان ندارم
غم عشق تو را پنهان ندارمچو گفتی ننگ می داری ز عشقم
که من خون ها کنم تاوان ندارمتو می گفتی مرکن در من نگاهی
از آن بر نیک و بد فرمان ندارممن سرگشته چون فرمان نبردم
من بیچاره آخر جان ندارمچو هر کس لطف می یابند از تو

1511
درآ چون تنگ شرکر در کنارمبیا ای آنک بردی تو قرارم

نمی بینی که از غم سنگسارمد،ل سنگین خود را بر دلم نه
نشانی ها نگر کز عشق دارمبیا نزدیک و بر رویم نظر کن
اگر از سوز د،ل دودی برآرمبسوزم پرده هفت آسمان را

بخنداند جهان را نوبهارمخزان گر باغ و بستان را بسوزد
که از ظلم خزان صد داغ دارمجهان گوید که بازآ ای بهاران

که از عشق بهار اندر خمارمبگردان ساقیا جام خزانی
به جان تو مده بیش انتظارمبده چیزی که پنهان است چون جان

1512
چو بینم روی تو آرام گیرمگهی در گیرم و گه بام گیرم

بیا تا ترک خاص و عام گیرمزبون خاص و عامم در فراقت
که کی دامان آن خوش نام گیرمدلم از غم گریبان می دراند

وگر گیرم در آن هنگام گیرمنگیرم عیش و عشرت تا نیاید
به دستی زلف و دستی جام گیرمچو زلف انداز من ساقی درآید
شوم حاجی و راه شام گیرماگر در خرقه زاهد درآید

شوم خام و حریف خام گیرموگر خواهد که من دیوانه باشم
شوم صیاد مرغان دام گیرموگر چون مرغ اندر د،ل بپرد

که من خواب از نماز شام گیرمچو گویم شب نخسپم او بگوید
که نی من جنگیم دشنام گیرموگر گویم عنایت کن بگوید

مراد دلبر خودکام گیرممراد خویش بگذارم همان دم

1513
مهل کز مجلس تو دور باشماگر سرمست اگر مخمور باشم

چو با یاد تو اندر گور باشمرخم از قبله جان نور گیرد
چو بر دمگاه نفخ صور باشمقرارم کی بود خود در تک گور

تویی جان را چو من رنجور باشمصد افسنتین و داروهای نافع
اگر چون بحر تلخ و شور باشمشوم شیرین ز لطف گوهر تو

برآ ای صبح تا منصور باشماگر غم همچو شب عالم بگیرد
عجب نبود اگر مشهور باشمتویی روز و منم استاره روز
چو پیش آهنگ چون تو نور باشمبه من شادند جمله روزجویان
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ولی تا ساکن و مستور باشممرا مخمور می داری نه از بخل
که تا از عقربت مهجور باشمبدان مستور می داری چو حوتم

چو غرق شهد چون زنبور باشمچه غم دارم ز نیش عقرب ای ماه
که پیش زخمه اش طنبور باشمخمش کردم ولیرکن عشق خواهد

1514
مبادا قامت آن سرو را خمخداوندا مده آن یار را غم

مبادا سرو جان از باغ ما کمتو می دانی که جان باغ ما اوست
بر او افشان کرامت ها دمادمهمیشه تازه و سرسبز دارش
به حق حرمت اسمای اعظممعظم دارش اندر دین و دنیا

بدو صد فخر دارد جان آدموجودش در بنی آدم غریب است
که او جنات جنات است مبهممخلد دار او را همچو جنت

معافش دار یا رب و مسلمز رنج اندرون و رنج بیرون
که عیسی شرکرها دارد ز مریمجهان شاد است وز او صد شرکر دارد

که بر اجزای روح است آن مقسمدعاهایی که آن در لب نیاید
که تو داناتری والله اعلممجاب و مستجابش کن پی او

1515
که هر چیزی که اندیشی بدانمچه نزدیک است جان تو به جانم

بیا نزدیک و بنگر در نشانماز این نزدیرکتر دارم نشانی
مرکن شوخی مگو کاندر میانمبه درویشی بیا اندر میانه

ز بامت سرفرو چون ناودانممیان خانه ات همچون ستونم
نه چون یاران دنیا میزبانممنم همراز تو در حشر و در نشر

گه رزم تو سابق چون سنانممیان بزم تو گردان چو خمرم
چو برق خوبی تو بی زبانماگر چون برق مردن پیشه سازم
اگر من جان دهم یا جان ستانمهمیشه سرخوشم فرقی نباشد
که بدهی به هر جانی صد جهانمبه تو گر جان دهم باشد تجارت
تو بنشسته که اینک خان و مانمدر این خانه هزاران مرده بیش اند
یرکی کف خاک گوید استخوانمیرکی کف خاک گوید زلف بودم
که پیشم آ که زنده جاودانمشوی حیران و ناگه عشق آید

که از خویشت همین دم وارهانمبرکش در بر بر سیمین ما را
ز شیرینی همی سوزد دهانمخمش کن خسروا هم گو ز شیرین

1516
که هر چیزی که اندیشی بدانمچه نزدیک است جان تو به جانم

نباشم یار صادق گر ندانمضمیر همدگر دانند یاران
که بنماید در او عرکس بنانمچو آب صاف باشد یار با یار
که بنماید در او سود و زیانماگر چه عامه هم آیینه هااند
که او را نیست صیقل های جانمولیرکن آن به هر دم تیره گردد

اگر خاک جهان بر وی فشانمولی آیینه ای عارف نگردد
که می گوید که جانت را امانماز این آیینه روی خود مگردان
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بیابد حا،ل خویش اندر بیانممن و گفت من آیینه ست جان را
هزاران ماجرا بر وی بخوانمخمش کن تا به ابرو و به غمزه

1517
چنین مجنون چرایی من چه دانممرا گویی که رایی من چه دانم
به عشقم چون برآیی من چه دانممرا گویی بدین زاری که هستی
مرا گویی کجایی من چه دانممنم در موج دریاهای عشقت
نمی ترسی که آیی من چه دانممرا گویی به قربانگاه جان ها

چه داری از خدایی من چه دانممرا گویی اگر کشته خدایی
ورای روشنایی من چه دانممرا گویی چه می جویی دگر تو

اگر مرغ هوایی من چه دانممرا گویی تو را با این قفص چیست
ار آن ترک خطایی من چه دانممرا راه صوابی بود گم شد
به غایت خوش بلیی من چه دانمبل را از خوشی نشناسم ایرا

ز من یرکتا دو تایی من چه دانمشبی بربود ناگه شمس تبریز

1518
مجو بیرون مرا در عین جانممن آن ماهم که اندر لمرکانم

تو را من جز به سوی تو نخوانمتو را هر کس به سوی خویش خواند
اگر رنگین اگر ننگین ندانممرا هم تو به هر رنگی که خوانی
بلی تا تو چنینی من چنانمگهی گویی خلف و بی وفایی

به پیش گوش کر من بی زبانمبه پیش کور هیچم من چنانم
فروشو چشم از گل من عیانمگلبه چند ریزی بر سر چشم

تو گل خواری نشایی میهمانملباس و لقمه ات گل های رنگین
چو لطف عاریت را واستانمگل است این گل در او لطفی است بنگر

هزاران ارغوان را ارغوانممن آب آب و باغ باغم ای جان
درآ زوتر که تا کشتی برانمسخن کشتی و معنی همچو دریا

1519
بیا کامروز من از خود نهانمبیا کامروز بیرون از جهانم

نه آن خود نه آن دیگرانمگرفتم دشنه ای وز خود بریدم
که این تدبیر بی من کرد جانمغلط کردم نبریدم من از خود
که دیگر شرکل می سوزد زبانمندانم کآتش د،ل بر چه سان است

به هر صورت همی گفتم من آنمبه صد صورت بدیدم خویشتن را
و یا صورت نیم من بی نشانمهمی گفتم مرا صد صورت آمد

که می آیند و من چون خانه بانمکه صورت های د،ل چون میهمانند

1520
خرابم بیخودم مست جنونممرا پرسی که چونی بین که چونم

از آن هیبت دوتا چون کاف و نونممرا از کاف و نون آورد در دام
مسلمانان که می داند فسونمپری زاده مرا دیوانه کرده ست

بنالم کارغوان را ارغنونمپری را چهره ای چون ارغوان است
که چون گردون ز عشقش بی سرکونممگر من خانه ماهم چو گردون
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ز دوران و سرکونت ها برونمغلط گفتم مزاج عشق دارم
خیا،ل بادشرکل آبگونمدرون خرقه صدرنگ قالب
که همچون عقل کلی ذوفنونمچه جای باد و آب است ای برادر

بخیزد تل مشک از موج خونمولیک آنگه که جزو آید به کلش

مگر هم کل فرستد رهنمونمچه داند جزو راه کل خود را
که این جا در کشاکش ها زبونمبرکش ای عشق کلی جزو خود را

که گویی من جهانی را ستونمز هجرت می کشم بار جهانی
ز روی عشق از عالم فزونمبه صورت کمترم از نیم ذره

من این اشرکا،ل ها را آزمونمیرکی قطره که هم قطره ست و دریا
در این نرکته من از لیعلمونمنمی گویم من این این گفت عشق است

چه دانم من که من طفل از کنونمکه این قصه هزاران سالگان است
که می دارد قرانش در قرونمولی طفلم طفیل آن قدیم است

جهان بازگونه بازگونمسخن مقلوب می گویم که کرده ست
از این گرداب ها جان حرونمسخن آنگه شنو از من که بجهد

چه یک رنگی کنم چون در شجونمحدیث آب و گل جمله شجون است
ولی در ابر این دنیای دونمغلط گفتم که یک رنگم چو خورشید

که این جا چون پری من در کمونمخمش کن خاک آدم را مشوران

1521
روا داری که من غمگین نشینممن از عالم تو را تنها گزینم

ز توست ار شادمان وگر حزینمد،ل من چون قلم اندر کف توست
بجز آنچ نمایی من چه بینمبجز آنچ تو خواهی من چه باشم

گهی گل بویم و گه خار چینمگه از من خار رویانی گهی گل
مرا تو چون چنین خواهی چنینممرا تو چون چنان داری چنانم
چه باشم من چه باشد مهر و کینمدر آن خمی که د،ل را رنگ بخشی

تو به کن آخرم از اولینمتو بودی او،ل و آخر تو باشی
چو تو پیدا شوی از اهل دینمچو تو پنهان شوی از اهل کفرم

چه می جویی ز جیب و آستینمبجز چیزی که دادی من چه دارم

1522
چو گل را یافتم خاری نخواهمورا خواهم دگر یاری نخواهم

برو آن جا که من باری نخواهمتو را گر غیر او یار دگر هست
به غیر کار او کاری نخواهمبجز دیدار او بختی نجویم
چو کرکس بوی مرداری نخواهمچو بازان ساعد سلطان گزیدم

جز این دلدار دلداری نخواهممیان اهل د،ل جز د،ل نگنجد
از این به روز بازاری نخواهمز من جزوی ستاند کل ببخشد

نخواهم غیر را آری نخواهمنه آن جزوم که غیر کل بود آن

1523
مرا این بس که من با من برآیمنه آن شیرم که با دشمن برآیم
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 کز این گل چون گل و سوسنچو خاک پای عشقم تو یقین دان
برآیم
وزین شب چون مه روشن برآیمسیه پوشم چو شب من از غم عشق

که تا چون دود از این روزن برآیماز این آتش چو دودم من سراسر
بنگذارد که من کودن برآیممنم طفلی که عشقم اوستاد است

چو من از خواب و از خوردن برآیمشوم چون عشق دایم حی و قیوم
که تا من جان شوم وز تن برآیمهل تن زن چو بوبرکر ربابی

1524
به ناگه خرمن که درربایمچو آب آهسته زیر که درآیم
چو طوفان من خراب صد سرایمچرکم از ناودان من قطره قطره
ز بی صبری قیامت را نپایمسرا چه بود فلک را برشرکافم

ولیک اکنون بلها را بلیمبل را من علف بودم ز او،ل
اگر من واقفم که من کجایمز حبس جا میابا د،ل رهایی

در این آب ار نگونت می نمایمسر نخلم ندانی کز چه سوی است
نه هجوی می کنم نی می ستایمنه قلماشی است لیرکن ماند آن را

ولی من از غلیظی های هایمدم عشق است و عشق از لطف پنهان
که ای که نامدی گفتی که آیممگو که را اگر آرد صدایی

زهی گوینده بی منتهایمتو او را گو که بانگ که از او بود

1525
نماز شام روزه کی گشایمز قند یار تا شاخی نخایم

کز او خوردم نمی دانم کجایمنمی دانم کجا می روید آن قند
چو عقل نیست چونش می ستایمعجایب آنک نقلش عقل من برد

کز او هر لحظه عیدی می ربایمکی دارد روزه همچون روزه من
نماز شام را هرگز نپایمز صبح روی او دارم صبوحی
چو صبح از آفتابش خوش برآیمچو گل در باغ حسنش خوش بخندم
ز دستانش شرکسته دست و پایمزبانم از شراب او شرکسته ست

1526
از آن بی جا نمی دانم کجایماز آن باده ندانم چون فنایم
دمی دیگر چو خورشیدی برآیمزمانی قعر دریایی درافتم
زمانی چون جهان خلقی بزایمزمانی از من آبستن جهانی

شوم سرمست و طوطی را بخایمچو طوطی جان شرکر خاید به ناگه
بجز آن یار بی جا را نشایمبه جایی درنگنجیدم به عالم

میان جمله رندان های هایممنم آن رند مست سخت شیدا
تو بنما خود که تا با خود بیایممرا گویی چرا با خود نیایی

که گویی سایه او شد من همایممرا سایه هما چندان نوازد
بلیم من بلیم من بلیمبدیدم حسن را سرمست می گفت

ترایم من ترایم من ترایمجوابش آمد از هر سو ز صد جان
خدایم من خدایم من خدایمتو آن نوری که با موسی همی گفت

شمایم من شمایم من شمایمبگفتم شمس تبریزی کیی گفت

www.irandll.net/forum684



www.irandll.net

1527
به سر گردیم و چون پرگار گردیمبیا کامروز گرد یار گردیم

به گرد خانه خمار گردیمبیا کامروز گرد خود نگردیم
بر آتش های بی زنهار گردیممگو با ما که ما دیوانگانیم

حریف سبزه و گلزار گردیمسبک گردیم چون باد بهاری
چرا چون موش در انبار گردیمچرا چون گوش جمله باد گیریم

به گرد طبله عطار گردیمدر آن طبله شرکر پر کرد عطار
چو دیده جملگی دیدار گردیمچو سرمه خدمت دیده گزینیم

1528
بدان سو که تو گردی چون نگردیمبه پیش باد تو ما همچو گردیم

ز تاثیر خزانت سرد و زردیمز نور نوبهارت سبز و گرمیم
ز عرکس خشم تو اندر نبردیمز عرکس حلم تو تسلیم باشیم
کرم را برفزایی جمله مردیمعدم را برگماری جمله هیچیم

جهان را و نهان را درنوردیمعدم را و کرم را چون شرکستی
دو عالم را شرکستیم و بخوردیمچو دیدیم آنچ از عالم فزون است
به چشم فاسقان مرگیم و دردیمبه چشم عاشقان جان و جهانیم

نه گرمیم ای حریفان و نه سردیمزمستان و تموز از ما جدا شد
نه جسمیم این زمان ما روح فردیمزمستان و تموز احوا،ل جسم است

به مهره مهر تو کاستاد نردیمچو نطع عشق خود ما را نمودی
اگر چه بلبل گلزار و وردیمچو گفتی بس بود خاموش کردیم

1529
همه خفتند و ما بر کار بودیمشب دوشینه ما بیدار بودیم

ندیم طره طرار بودیمحریف غمزه غماز گشتیم
به سر گردنده چون پرگار بودیمبه گرد نقطه خوبی و مستی

که با یار قدیمی یار بودیمتو چون دی زاده ای با تو چه گویم
به دکان شه جبار بودیممثا،ل کاسه های لب شرکسته

چو اندر مخزن اسرار بودیمچرا چون جام شه زرین نباشیم
چو اندر قعر دریابار بودیمچرا خود کف ما دریا نباشد

کز او،ل گفت بی گفتار بودیمخمش باش و دو عالم را به گفت آر

1530
همه خفتند و ما بر کار بودیممن و تو دوش شب بیدار بودیم
به پیش طره طرار بودیمحریف غمزه غماز گشتیم

که با عشق نهانی یار بودیمبیا تا ظاهر و پیدا بگوییم
به پیش صانع جبار بودیماگر چه پیش و پس آن جا نگنجد

که ما در مخزن اسرار بودیمعجب نبود اگر ما را ندیدند
که یعنی ما به دریابار بودیمبیاوردیم درها ارمغانی

1531
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سر خویش و سر عالم نداریمبیا کامروز شه را ما شرکاریم
به مردی گرد از دریا برآریمبیا کامروز چون موسی عمران

چو روز آمد چو ثعبان بی قراریمهمه شب چون عصا افتاده بودیم
ید بیضا ز جیب جان برآریمچو گرد سینه خود طوف کردیم

به هر شب چون عصا و روز ماریمبدان قدرت که ماری شد عصایی
پی موسی عصا و بردباریمپی فرعون سرکش اژدهاییم
تو این منگر که چون پشه نزاریمبه همت خون نمرودان بریزیم
اگر چه در کف آن شیر زاریمبرافزاییم بر شیران و پیلن

چو اشتر سوی کعبه راهواریماگر چه همچو اشتر کژنهادیم
که در اقبا،ل باقی کامرکاریمبه اقبا،ل دوروزه د،ل نبندیم

چو عشق و د،ل نهان و آشرکاریمچو خورشید و قمر نزدیک و دوریم
سگانش را چو خون اندر تغاریمبرای عشق خون آشام خون خوار

به وقت گفت ماه بی غباریمچو ماهی وقت خاموشی خموشیم

1532
جهان خاک را در زر بگیریمبیا تا عاشقی از سر بگیریم

نسیم از مشک و از عنبر بگیریمبیا تا نوبهار عشق باشیم
همه در حله اخضر بگیریمزمین و کوه و دشت و باغ و جان را

چنین خو از درخت تر بگیریمدکان نعمت از باطن گشاییم
 ز سر خویش برگ و برز سر خوردن درخت این برگ و بر یافت

بگیریم
ز د،ل ما هم ره دلبر بگیریمدر د،ل ره برده اند ایشان به دلبر
اگر آن طره کافر بگیریممسلمانی بیاموزیم از وی

از آن مرمر دو صد گوهر بگیریمدلی دارد غمش چون سنگ مرمر
سبو و کوزه و ساغر بگیریمچو جوشد سنگ او هفتاد چشمه

 که ما از نور او صد فرکمینه چشمه اش چشمی است روشن
بگیریم

1533
بیا تا پیش میر خود بمیریمبیا امروز ما مهمان میریم
ازیرا ما نه قربان حقیریمز مرگ ما جهانی زنده گردد

به جانی ما جهانی را بگیریمبه مرغی جبرئیلی را ببندیم
چرا ما از چنین سودی نفیریمسبو بدهیم و دریایی ستانیم

غلم خویشتن را چون اسیریمغلم ماست ازرق پوش گردون
چرا چون یوز مفتون پنیریمچو ما شیریم و شیر شیر خوردیم

به پیش تیر باشی گر چه تیریمخمش کن نیست حاجت وانمودن

1534
چو شادی کم شود با غم بسازیمبیا ما چند کس با هم بسازیم
چو عیسی با چنین مریم بسازیمبیا تا با خدا خلوت گزینیم

چه غم داریم با آدم بسازیمگر از فرزند آدم کس نماند
به جان تو که بی او هم بسازیمور آدم نیز از ما گوشه گیرد
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که گر ویران شود عالم بسازیمیرکی جانی است ما را شادی انگیز
وگر زخمی رسد مرهم بسازیماگر دریا شود آتش بنوشیم

بدان چاه و بدان زمزم بسازیمبه پیش کعبه رویش بمیریم

1535
که تا ناگه ز یک دیگر نمانیمبیا تا قدر یک دیگر بدانیم

چرا با آینه ما روگرانیمچو مومن آینه مومن یقین شد
سگی بگذار ما هم مردمانیمکریمان جان فدای دوست کردند
چرا در عشق همدیگر نخوانیمفسون قل اعوذ و قل هو الله
غرض ها را چرا از د،ل نرانیمغرض ها تیره دارد دوستی را

چرا مرده پرست و خصم جانیمگهی خوشد،ل شوی از من که میرم
همه عمر از غمت در امتحانیمچو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد

که در تسلیم ما چون مردگانیمکنون پندار مردم آشتی کن
رخم را بوسه ده کاکنون همانیمچو بر گورم بخواهی بوسه دادن
به هستی متهم ما زین زبانیمخمش کن مرده وار ای د،ل ازیرا

1536
که تا در باغ عشقت درکشانیممیان ما درآ ما عاشقانیم
که ما خورشید را همسایگانیممقیم خانه ما شو چو سایه

چو عشق عاشقان گر بی نشانیمچو جان اندر جهان گر ناپدیدیم
که ما چون جان نهانیم و عیانیمولیک آثار ما پیوسته توست

به بالتر نگر بالی آنیمهر آن چیزی که تو گویی که آنید
درآ در ما که ما سیل روانیمتو آبی لیک گردابی و محبوس

بجز تصنیف نادانی ندانیمچو ما در فقر مطلق پاکبازیم

1537
که جز صورت ز یک دیگر ندانیمچرا شاید چو ما شه زادگانیم

چه شد دریا چو ما مرغابیانیمچو مرغ خانه تا کی دانه چینیم
که ما مرغان در آن دریا چه سانیمبرو ای مرغ خانه تو چه دانی

تو را چه کاین چنینیم و چنانیممزن بر عاشقان عشق تشنیع
اسیر دام عشق بی امانیمچنینیم و چنان و هر چه هستیم

نه گردون را چنین ما می دوانیمچرا از جهل بر ما می دوانی
که آتش دیده و پخته چو نانیمعجب نبود اگر ما را بخایند

چه چاره چون به حرکم آن شبانیموگر چون گرگ ما را می درانند
چو چرخ بی گناه و بی زبانیمچو چرخ اندر زبان ها اوفتادیم

نه در زندان چو کاه کاهدانیمحریف کهرباییم ار چو کاهیم
که ما زان کهربا اندر امانیمنتاند باد کاه ما ربودن
نه ما که کهربای عقل و جانیمتو را باد و دم شهوت رباید

که آنچ از فهم بیرون است آنیمخمش کن کاه و کوه و کهربا چیست

1538
که آن مه رو نهد رویی به رویمبر آن بودم که فرهنگی بجویم
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به پیش آ تا به گوش تو بگویمبگفتم یک سخن دارم به خاطر
ز تو خواهم که تعبیرش بجویمکه خوابی دیده ام من دوش ای جان

تو بشنو ای شه ستارخویمندارم محرم این خواب جز تو
سری را که بداند مو به مویمبجنبانید سر را و بخندید

که من آیینه هر رنگ و بویمکه یعنی حیله با من می سرکالی
که نقش سوزن زردوز اویممثا،ل لعبتی ام در کف او
کمین نقشش منم درهای و هویمنباشد بی حیات آن نقش کو کرد

1539
به من بنگر که تا از تو برویممگردان روی خود ای دیده رویم

 مرکن ای سنگ د،ل مشرکنسبوی جسمم از چشمه ات پرآب است
سبویم

کی داند تو چه جویی من چه جویمتو جویایی و من جویانتر از تو
مثا،ل گل قبا در خون بشویمهمین دانم که از بوی گل تو

از این خاموش گویا چند گویممنم ضراب و عشقت چون ترازو
و من در جستن تو سو به سویمزهی مشرکل که تو خود سو نداری

و من اندر پی تو کو به کویمتو اندر هیچ کویی درنگنجی

1540
ز گوش و چشم ها پنهان بگوییمبیا با هم سخن از جان بگوییم
چو فرکرت بی لب و دندان بگوییمچو گلشن بی لب و دندان بخندیم
دهان بربسته تا پایان بگوییمبه سان عقل او،ل سر عالم

برون از خرگه ایشان بگوییمسخندانان چو مشرف بر دهانند
اگر جمله یرکیم آن سان بگوییمکسی با خود سخن پیدا نگوید
چو همدستیم از آن دستان بگوییمتو با دست تو چون گویی که برگیر
دهان ساکن د،ل جنبان بگوییمبداند دست و پا از جنبش د،ل
اگر خواهی مثا،ل آن بگوییمبداند ذره ذره امر تقدیر

1541
زهی بازی زهی بازی زهی داممرا خواندی ز در تو خستی از بام
چه بازی ها تو پختستی و من خاماز آن بازی که من می دانم و تو
چو خواهی سنگ و آهن را کنی رامتویی کز مرکر و از افسوس و وعده

ز زحمت های ما وز جور ایاممها با این همه خوشی تو چونی
 که در مجلس تو داری جامچه می پرسم تو خود چون خوش نباشی
بر جام

چنین مستم ز شیرینی دشناممرا در راه دی دشنام دادی

1542
که حوا را بنشناسم ز آدمچنان مستم چنان مستم من این دم

ز سرمستی من مست است عالمز شور من بشوریده ست دریا
که تا دنیا نبیند هیچ ماتمزهی سر ده که سر ببریده جلد
می خنب خدا نبود محرمحل،ل اندر حل،ل اندر حل،ل است
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نبودی پشت پیر چرخ را خماز این باده جوان گر خورده بودی
از آن که ابر تر بارد بر او نمزمین ار خورده بودی فارغستی

اگر بودی به عالم نیم محرمد،ل بی عقل شرح این بگفتی
اگر بودی شما را پای محرکمز آب و گل برون بردی شما را

1543
که من از جان غلمت را غلممکجایی ساقیا درده مدامم

که از خون جگر پر گشت جامممی اندرده تهی دستم چه داری
چو من مردی چه جای ننگ و ناممز ننگ من نگوید نام من کس

تمامم کن که زنده ناتماممچو بر جانم زدی شمشیر عشقت
من مسرکین ندانم تا کداممگهم زاهد همی خوانند و گه رند

نخواهد بود جز آتش مقاممز من چون شمع تا یک ذره باقی است
بیا تا خوش بسوزم زانک خامممرا جز سوختن راه دگر نیست

1544
کدامی وز کیانی من چه دانممرا گویی چه سانی من چه دانم

ز چه رطل گرانی من چه دانممرا گویی چنین سرمست و مخمور
کز او شیرین زبانی من چه دانممرا گویی در آن لب او چه دارد
به از عمر و جوانی من چه دانممرا گویی در این عمرت چه دیدی

چو آب زندگانی من چه دانمبدیدم آتشی اندر رخ او
تو اینی یا تو آنی من چه دانماگر من خود توام پس تو کدامی

تو جان مهربانی من چه دانمچنین اندیشه ها را من کی باشم
مگر تو راهبانی من چه دانممرا گویی که بر راهش مقیمی
تو تیری یا کمانی من چه دانممرا گاهی کمان سازی گهی تیر
بگویم من تو دانی من چه دانمخنک آن دم که گویی جانت بخشم

چنینی و چنانی من چه دانمز بی صبری بگویم شمس تبریز

1545
حریف سرخوش مخمور خواهمشراب شیره انگور خواهم

ز ساقی باده منصور خواهممرا بویی رسید از بوی حلج
ز زهره زاری طنبور خواهمز مطرب ناله سرنای خواهم

چرا من خانه معمور خواهمچو یارم در خرابات خراب است
من از خود خویشتن را دور خواهمبیا نزدیرکم ای ساقی که امروز
مرا گوید تو را معذور خواهماگر گویم مرا معذور می دار

ز چشم دیگران مستور خواهممرا در چشم خود ره ده که خود را
که در دنیا بهشت و حور خواهمیرکی دم دست را از روی برگیر

در آن دم چشم ها را کور خواهماگر چشم و دلم غیر تو بیند
که من آن چهره پرنور خواهمببستم چشم خود از نور خورشید

سزد گر خویش را رنجور خواهمچو رنجوران د،ل را تو طبیبی
سزد گر خویش را در گور خواهمچو تو مر مردگان را می دهی جان

1546

www.irandll.net/forum689



www.irandll.net

بیرون شدم از زحیر و جان بردمرفتم تصدیع از جهان بردم
جان را به جهان بی نشان بردمکردم بدرود همنشینان را

خوش رخت به سوی لمرکان بردمزین خانه شش دری برون رفتم
چون تیر پریدم و کمان بردمچون میر شرکار غیب را دیدم
من گوی سعادت از میان بردمچوگان اجل چو سوی من آمد

رفتم سوی بام و نردبان بردماز روزن من مهی عجب درتافت
ز آن خوشتر بد که من گمان بردماین بام فلک که مجمع جان هاست

بازش سوی باغ و گلستان بردمشاخ گل من چو گشت پژمرده
زودش سوی اصل اصل کان بردمچون مشتریی نبود نقدم را

هم جانب زرگر ارمغان بردمزین قلب زنان قراضه جان را
آلجق خود بدان کران بردمدر غیب جهان بی کران دیدم
چون راه به خطه جنان بردمبر من مگری که زین سفر شادم
که سر ز بل و امتحان بردماین نرکته نویس بر سر گورم

پیغام تو سوی آسمان بردمخوش خسپ تنا در این زمین که من
سرجمله به خالق فغان بردمبربند زنخ که من فغان ها را

د،ل را به جناب غیب دان بردمزین بیش مگو غم د،ل ایرا من

1547
وز جمله حاضران نهان گویممن با تو حدیث بی زبان گویم

هر چند میان مردمان گویمجز گوش تو نشنود حدیث من
در بیداری من آن چنان گویمدر خواب سخن نه بی زبان گویند

اسرار غم تو بی مرکان گویمجز در بن چاه می ننالم من
احوا،ل زمین بر آسمان گویمبر روی زمین نشسته باشم خوش

هر چند علمت نشان گویممعشوق همی شود نهان از من
آن دم که من از غمت فغان گویمجان های لطیف در فغان آیند

1548
گل را ز تو شرمسار دیدمروی تو چو نوبهار دیدم

د،ل را ز تو بی قرار دیدمتا در د،ل من قرار کردی
کان نرگس پرخمار دیدممن چشم شدم همه چو نرگس
از جمله بل حصار دیدمدر عشق روم که عشق را من

من عشق تو اختیار دیدماز ملک جهان و عیش عالم
یک بود و منش هزار دیدمخود ملک تویی و جان عالم

پس عالم را دو بار دیدممن مردم و از تو زنده گشتم
این پرده بزن که یار دیدمای مطرب اگر تو یار مایی
چون یاری شهریار دیدمدر شهر شما چه یار جویم

آیین شرکرفشار دیدمچون در بر خود خوشش فشردم
بس گفتن بی شمار دیدمچون بستم من دهان ز گفتن
من رفتن راهوار دیدمچون پای نماند اندر این ره

سرهای کله دار دیدمسر درنرکشم ز ضر که بی سر
بر خاطر او غبار دیدمبس کن که ملو،ل گشت دلبر
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1549
پیری و فنا کجا پذیرمزنهار مرا مگو که پیرم

من غرقه بحر شهد و شیرممن ماهی چشمه حیاتم
غیر سر زلف او نگیرمجز از لب لعل جان ننوشم

در حرکم کمان او چو تیرمگر کژ نهدم کمان ابرو
برگیر که از تو ناگزیرمانداخته ای چو تیر دورم

میرم چو تویی چرا بمیرمپرم تو دهی چرا نپرم

1550
پس ما به جهان چه کار داریمگر از غم عشق عار داریم

گر بی رخ تو قرار داریمیا رب تو مده قرار ما را
ما روی در آن دیار داریمای یوسف یوسفان کجایی

چون باد صبا گذار داریمهر صبح بر آن دو زلف مشرکین
ما چشم در آن شمار داریمچون حلقه زلف خود شماری

ما دیده در آن شرکار داریمچشم تو شرکار کرد جان را
این آتش از آن کنار داریمای آب حیات در کنارت

یا رب که چه لله زار داریمزان لله ستان چه زار گشتیم
نی سیم و نه زر نه یار داریمگوییم ز رشک شمس تبریز

1551
شاید که همیشه شاد باشیماز اصل چو حورزاد باشیم
در عشق امیرداد باشیمما داد طرب دهیم تا ما

دانی که نرکونهاد باشیمچون عشق بنا نهاد ما را
چون عشق تو باگشاد باشیمدر عشق توام گشاد دیده

پس ما همه بر مراد باشیمما را چو مراد بی مرادی است
کیخسرو و کیقباد باشیمچون بنده بندگان عشقیم
هر چند که در مزاد باشیمچون یوسف آن عزیز مصریم

اندر پس پرده راد باشیمبر چهره یوسفی حجابی است
ما منتظران باد باشیمخود باد حجاب را رباید

تا در د،ل او به یاد باشیمما د،ل به صلح دین سپردیم

1552
نی خانه نشین و خانه بانیمما آفت جان عاشقانیم

می پنداری که ما ندانیماندر د،ل تو اگر خیا،ل است
هر سودا را نه ما پزانیماسرار خیا،ل ها نه ماییم

هر لحظه به جانبی پرانیمد،ل ها بر ما کبوترانند
جان گفت که سر به سر نشانیمتن گفت به جان از این نشان کو

کاندر دهن تو می نشانیمآخر تو به گفت خویش بنگر
در راحت و رنج می کشانیمهر دم بغل تو را گرفته

ما باده خاکیت چشانیمتا آتش و آب و بادطبعی
آن جا برسی که ما نهانیموان گاه دهان تو بشوییم

آنگه بینی که ما چه سانیمچون رخت تو در نهان کشیدیم
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دانی که عجایب زمانیمچون نقش تو از زمین ببردیم
پس لف زنی که لمرکانیمهر سو نگری زمان نبینی

در رقص آیی که جمله جانیمهمرنگ دلت شود تن تو
اقرار کنی که همزبانیملب بر لب ما نهی تو بی لب

از بندگیت شهنشهانیمای شمس الدین و شاه تبریز

1553
بر دامن همدگر نشینیمما صحبت همدگر گزینیم
تا چهره همدگر ببینیمیاران همه پیشتر نشینید
تا ظن نبری که ما همینیمما را ز درون موافقت هاست

می بر کف و گل در آستینیماین دم که نشسته ایم با هم
زیرا همراه پیک دینیماز عین به غیب راه داریم

همسایه سرو و یاسمینیماز خانه به باغ راه داریم
گل های شرکفته صد ببینیمهر روز به باغ اندرآییم

دامن دامن ز گل بچینیموز بهر نثار عاشقان را
در پیش نهیم و برگزینیماز باغ هر آنچ جمع کردیم
ما دزد نه ایم ما امینیماز ما د،ل خویش درمدزدید

ما گلبن گلشن یقینیماینک دم ما نسیم آن گل
یعنی که بیا که ما چنینیمعالم پر شد نسیم آن گل
مه مان کند ار چه ما کهینیمبومان ببرد چو بوی بردیم

چون عشق نشسته در کمینیمهر چند کمین غلم عشقیم

1554
خورشید تو را مسخر آییمچون ذره به رقص اندرآییم

همچون خورشید ما برآییمدر هر سحری ز مشرق عشق
نی خشک شویم و نی تر آییمدر خشک و تر جهان بتابیم

کای نور بتاب تا زر آییمبس ناله مس ها شنیدیم
ما بر سر چرخ و اختر آییماز بهر نیاز و درد ایشان

از بهر قلده عنبر آییماز سیمبری که هست دلبر
تا زین به قبای ششتر آییمزان خرقه خویش ضرب کردیم

سرمست نبیذ احمر آییمما صرف کشان راه فقریم
از باطن خویش شرکر آییمگر زهر جهان نهند بر ما

در عین وغا چو سنجر آییمآن روز که پردلن گریزند
وانگه برکشیم و خنجر آییماز خون عدو نبیذ سازیم
هر روز چو حلقه بر در آییمما حلقه عاشقان مستیم

کی از اجلی به غرغر آییمطغرای امان ما نوشت او
بر کره چرخ اخضر آییماندر ملرکوت و لمرکان ما

در عالم عشق اظهر آییماز عالم جسم خفیه گردیم
بی جسم شویم و اطهر آییمدر جسم شده ست روح طاهر

در برج ابد برابر آییمشمس تبریز جان جان است

1555
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یک لحظه برون د،ل نپاییمجز جانب د،ل به د،ل نیاییم
بی برگ شدیم و بانواییمماننده نای سربریده

جز آتش عشق را نشاییمهمچون جگر کباب عاشق
ای عشق برآی تا برآییمما ذره آفتاب عشقیم

ما خردترین ذره هاییمما را به میان ذره ها جوی
بدهیم نشان که ما کجاییمور زانک بجویی و نیابی

گرد سر روزن سراییمدر خانه چو آفتاب درتافت

1556
هین وقت نماز شد بیارامای برده نماز من ز هنگام
ای بر تو حل،ل خون بیاشامای خورده تو خون صد قلندر
ای دشمن ننگ و دشمن نامعشق تو و آنگهی سلمت
دیوانه وانگهی سرانجاممستی تو وانگهی سر و پا
دلسوخته دیده چنین خامیک حرف بپرسمت بگویی

خاموش شدم به کام و ناکامپیداست که یار من ملو،ل است

1557
وز لقمه دهان چرا نبستمیا رب توبه چرا شرکستم
در پیچش او چرا نشستمگر وسوسه کرد گرد پیچم

صد بار و هزار بار رستمآخر دیدم به عقل موضع
زیرا که به جان گلوپرستماز بندگی خدا ملولم

از لفظ رسو،ل خوانده استمخود من جعل المهوم هما
چون زود چو گرد برنجستمچون بر د،ل من نشسته دودی

آن وقت نبشته بود دستماین ها که نبشتم از ندامت

1558
ای تو همه شب حریف نردمدانی کامروز از چه زردم

کو مهره ربود از نبردمدر نرد د،ل از تو متهم شد
کز رفتن مهره من به دردمگفتم که دل بیار مهره

گر هست بیاب من نخوردمبگشاد دلم بغل که می جو
د،ل را همه شب شرکنجه کردمدیوانه شدم ز درد مهره
گه عشوه بداد گرم و سردممی گفت بلی و گاه نی نی

من از تو به عشوه برنگردمگفتم که تو برده ای یقین است
من خازن چرخ لژوردمد،ل گفت چگونه دزد باشم

دریافت که من سلیم مردمزین دمدمه از خرم بیفرکند
من در پی گرد او چه گردمخر رفت و رسن ببرد و د،ل گفت

1559
سوگند به جان تو بخوردممن دوش به تازه عهد کردم

گر تیغ زنی ز تو نگردمکز روی تو چشم برندارم
زیرا ز فراق توست دردمدرمان ز کسی دگر نجویم

گر آه برآورم نه مردمدر آتشم ار فروبری تو
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بر خاک ره تو بازگردمبرخاستم از رهت چو گردی

1560
یک عقده نماند از وجودمتا عشق تو سوخت همچو عودم

گه سرکه آفتاب سودمگه باروی چرخ رخنه کردم
گه کاهیدم گهی فزودمچون مه پی آفتاب رفتم
صد بار منش بیازمودماز تو د،ل من نمی شرکیبد

گر حلقه سیم درربودماین بخشش توست زور من نیست
ور منرکر احمدم جهودمگر دشمن چاشتم خفاشم

کان راز شریف را شنودمتفهیم تو تیز کرد گوشم
من تشنه بدم نمی غنودمسیل آمد و برد خفتگان را
گر من ز کسل نمی زدودمصیقل گر سینه امر کن بود
هر تقصیری که من نمودمتوفیر شد از مرکارم تو
کز جود تو مو به موی جودممن جود چرا کنم به جلدی

گر بالیم وگر فرودماز عشق تو بر فراز عرشم
از رشک تو است اگر حسودماز فضل تو است اگر ضحوکم

ای عالم سر تار و پودمبس کردم ذکر شمس تبریز

1561
د،ل در غم بی کرانه دیدمتا چهره آن یگانه دیدم

بازار تو را بهانه دیدمگفتی فرداست روز بازار
خون بسته و دانه دانه دیدمد،ل را چو انار ترش و شیرین

تا شهد تو در میانه دیدمزهر عالم همه عسل شد
از شهد تو خانه خانه دیدمجان را چو وثاق و جای زنبور
زان دوزخ یک زبانه دیدمبر آتشم و هنوز در عشق

از جمله آن دو خانه دیدمشطرنج که صد هزار خانه ست
یک خانه می مغانه دیدمیک خانه پر از خمار دیدم

سرگشتگی زمانه دیدمچون عشق چنین دو روی دارد
دزدیده ره و دهانه دیدموانگه زین سر به سوی آن سر
اندیشه ابلهانه دیدمزان ره خرد دقیقه بین را

سرگشته که من نشانه دیدماو بر سر گنج بی نشانی
گوید که به خواب لنه دیدماو زیر پر همای دولت

در عالم د،ل روانه دیدمجانی که ز غم ز پا درآمد
او را همگی فسانه دیدمجانی که فسانه داند این را

چون بربط و چون چغانه دیدمنالنده و بی خبر ز نالش
بیرون ز حدود شانه دیدمبس شانه مرکن که طره عشق

روزت گوید تو را ندیدمصد شب بر او ترانه گویی
سوی د،ل خود دوانه دیدمهر درد که آن دوا ندارد

1562
مهر تو درون سینه دارمگر ناز تو را به گفت نارم

در حا،ل بسوز همچو خارمبی مهر تو گر گلی ببویم
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چون موج و چو بحر بی قرارمماننده ماهی ار خموشم
می کش تو به سوی خود مهارمای بر لب من نهاده مهری

دانم که من اندر این قطارممقصود تو چیست من چه دانم
چون اشتر مست کف برآرمنشخوار غمت زنم چو اشتر
در حضرت عشق آشرکارمهر چند نهان کنم نگویم
موقوف اشارت بهارمماننده دانه زیر خاکم

تا بی سر خود سری بخارمتا بی دم خود زنم دمی خوش

1563
آن خایم کز گلو برآرممن اشتر مست شهریارم
اشرکوفه من بود نثارمچون گلبن روی اوست خویم

پرگوهر و در بود کنارمچون بحر اگر ترش کنم رو
با عشق وصا،ل یار غارمگر یار وصا،ل ما نجوید

آن عار شده ست افتخارمخواری که به پیش خلق عار است
کز باد نطق در این غبارمباد منطق برون کن از لنج

1564
یاد آور از این نفیر و شورمروزی که گذر کنی به گورم
ای دیده و ای چراغ نورمپرنور کن آن تک لحد را
اندر لحد این تن صبورمتا از تو سجود شرکر آرد

خوش کن نفسی بدان بخورمای خرمن گل شتاب مگذار
کز روزن و درگه تو دورموان گاه که بگذری مینگار

از راه خیا،ل بی فتورمگر سنگ لحد ببست راهم
بی خلعت صورت تو عورمگر صد کفنم بود ز اطلس

در نقب زنی مگر که مورماز صحن سرای تو برآیم
یک دم مگذار بی حضورممن مور توام تویی سلیمان
کز گفت و شنود خود نفورمخامش کردم بگو تو باقی

چون دعوت توست نفخ صورمشمس تبریز دعوتم کن

1565
وی عمر و سعادت درازمای دشمن روزه و نمازم

بگذشت از آنک پرده سازمهر پرده که ساختم دریدی
پیدا شده از تو جمله رازمای من چو زمین و تو بهاری

چون مات توام دگر چه بازمچون صید شدم چگونه پرم
دیگر ز چه باشد احترازمپروانه من چو سوخت بر شمع

پس سوی تو من چگونه یازمنزدیرکتری به من ز عقلم
گر من فسرم وگر گدازمبگداز مرا که جمله قندم

یک بار دگر ببین نیازمیک بارگی از وفا مشو دست
وز روح مسیح کن طرازمیک بار دگر مرا فسون خوان

از بهر عبور ده جوازمبر قنطره بست باج دارم
در گفتن خویش یاوه تازمخاموش که گفت حاجتش نیست

محمود بود چو من ایازمخاموش که عاقبت مرا کار
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1566
هر جا که روم به گلستانمتا با تو قرین شده ست جانم
بر خاک نیم بر آسمانمتا صورت تو قرین د،ل شد

غم نیست که من در آن جهانمگر سایه من در این جهان است
چیزی که بدان خوشم من آنممن عاریه ام در آن که خوش نیست

در حالت خفتگی روانمدر کشتی عشق خفته ام خوش
امروز میان زندگانمامروز جمادها شرکفته ست
پس تخته نانبشته خوانمچون علم بالقلم رهم داد

چه غم که خراب شد دکانمچون کان عقیق در گشاده ست
گر د،ل سبک است سرگرانمزان رطل گران دلم سبک شد

تا بر سر و دیده ات نشانمای ساقی تاج بخش پیش آ
چیزی بمگو که من ندانمجز شمع و شرکر مگوی چیزی

1567
امروز من از سبک دلنمامروز مرا چه شد چه دانم

در دیده عشق بی مرکانمدر دیده عقل بس مرکینم
انصاف که صارم زمانمافسوس که ساکن زمینم

بر پشت فلک همی دوانماین طرفه که با تن زمینی
از قوت عشق می کشانمآن بار که چرخ برنتابد

تا سینه سنگ می رسانماز سینه خویش آتشش را
پرشهد شده ست این دهانماز لذت و از صفای قندش

من نرکته مشرکل جهانماز مشرکل شمس حق تبریز

1568
از خواب گرانت برجهانمای جان لطیف و ای جهانم

دانی که غریم بی امانمبی شرم و حیا کنم تقاضا
از اشک خودش فرونشانمگر بر د،ل تو غبار بینم

بگرفته امت که گل فشانمای گلبن جان برای مجلس
من باج عقیق می ستانمیک بوسه بده که اندر این راه

من از پی باج راهبانمبسیار شب است کاندر این دشت
چون طالب باج کاروانمشب نعره زنم چو پاسبانان
همسایه گریست از فغانمهمخانه گریخت از نفیرم

1569
نارفته به دام پای بستیمناآمده سیل تر شدستیم

یک جرعه نخورده ایم و مستیمشطرنج ندیده ایم و ماتیم
نادیده مصاف ما شرکستیمهمچون شرکن دو زلف خوبان

کز اصل وجود بت پرستیمما سایه آن بتیم گویی
ما نیز چو سایه نیست هستیمسایه بنماید و نباشد

1570
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پا دار که ما ز سر گرفتیمآن عشرت نو که برگرفتیم
مست و خوش و بی خبر گرفتیمآن دلبر خوب باخبر را

صد مصر پر از شرکر گرفتیمهر لحظه ز حسن یوسف خود
رفتیمش و بام و در گرفتیمدر خانه حسن بود ماهی
چون آب در این جگر گرفتیمآن آب حیات سرمدی را

مستانه اش از کمر گرفتیمچون گوشه تاج او بدیدیم
از بهر تو جانور گرفتیمهر نقش که بی وی است مرده ست

او را علف سقر گرفتیمهر جانوری که آن ندارد
از کان همه سیمبر گرفتیمهر کس گهری گرفت از کان

چون ماه جما،ل و فر گرفتیماز تابش نور آفتابی
چون ماه از آن سفر گرفتیمشمس تبریز چون سفر کرد

1571
وز گفت حسود برنگردیمدر عشق قدیم سا،ل خوردیم

بر ما تو مخوان که مرد مردیمزین دمدمه ها زنان بترسند
پنهان نرکنیم آنچ کردیممردانه کنیم کار مردان

کز خنجر عشق روی زردیمما را تو به زرد و سرخ مفریب
باقی بر ما که یار دردیمبر درد هزار آفرین باد

1572
ره یافتگان کوی یاریمگر گمشدگان روزگاریم
گر آتش د،ل بر او گماریمگم گردد روزگار چون ما

گر ما سر فتنه را بخاریمنی سر ماند نه عقل او را
یک لقمه کنیم و غم نداریماین مرگ که خلق لقمه اوست

ما وام گزار این قماریمتو غرقه وام این قماری
جان را بدهیم و برگزاریمجانی مانده ست رهن این وام

1573
هم کودک و هم جوان و پیریمما عاشق و بی د،ل و فقیریم

ما آتش عشق زو پذیریمچون کبریتیم و هیزم خشک
اما چون برق زو نمیریماز آتش عشق برفروزیم

چون یوز نه عاشق پنیریمما خون جگر خوریم چون شیر
کو دست تو را که دست گیریمگویند شما چه دست گیرید

بر دوست پرست چون حریریمبر خویش پرست همچو خاریم
او را چو فتیله ناگزیریمعاشق که چو شمع می بسوزد

آمیخته همچو شهد و شیریماز ما مگریز زانک با تو
ما نیز شرکار بی نظیریمتو میر شرکار بی نظیری

ما را بربند ما خمیریمدر حسن تو را تنور گرم است
زیر قدم تو چون حصیریمما را به قدوم خویش درباف

1574
از لطف تو پر و با،ل خواهیمنی سیم و نه زر نه ما،ل خواهیم
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بر حرکم تو احتما،ل خواهیمنی حاکمی و نه حرکم خواهیم
نی هفته نه مه نه سا،ل خواهیمای عمر عزیز عمر ما باش

خود را چو قد هل،ل خواهیمما بدر نی ایم و از پی بدر
خود را به کم از خیا،ل خواهیماز بهر مطالعه خیالت

کان یوسف خوش خصا،ل خواهیمچون دلو مسافران چاهیم
چون عرکس چنان جما،ل خواهیمچون آینه نقش خود زدایم

جان را ز تو گوشما،ل خواهیمچون چشم نظر کند بجز تو
چون حا،ل آمد چه قا،ل خواهیمخاموش ز قا،ل چند لفی

1575
ما شیوه تر و تازه خواهیمما شاخ گلیم نی گیاهیم
نقل و می مجلس الهیماشرکوفه باغ آسمانیم

ما ابر نه ایم بلک ماهیمما جوی نه ایم بلک آبیم
تیغ و علمیم نی سپاهیملوح و قلمیم نی حروفیم

هم بسته طره سیاهیمهم خسته غمزه چو تیریم

1576
بیگانه و سخت آشناییمما زنده به نور کبریاییم

بر یوسف مصر برفزاییمنفس است چو گرگ لیک در سر
گر ما رخ خود به مه نماییممه توبه کند ز خویش بینی
چون ما پر و با،ل برگشاییمدرسوزد پر و با،ل خورشید

ما قبله جمله سجده هاییماین هیرکل آدم است روپوش
تا جانت به لطف دررباییمآن دم بنگر مبین تو آدم
پنداشت که ما ز حق جداییمابلیس نظر جدا جدا داشت

ماییم به حسن لطف ماییمشمس تبریز خود بهانه ست
کو شاه کریم و ما گداییمبا خلق بگو برای روپوش

شادیم که شاه را سزاییمما را چه ز شاهی و گدایی
در محو نه او بود نه ماییممحویم به حسن شمس تبریز

1577
غم را همه طاق برنهادمامروز نیم ملو،ل شادم

گر میر من است و اوستادمبر سبلت هر کجا ملولی است
روبند ز روی مه گشادمامروز میان به عیش بستم

گویی که مگر ز لطف زادمامروز ظریفم و لطیفم
او بوسه بجست و من ندادمیاری که نداد بوسه از ناز

کامروز عظیم بامرادممن دوش عجب چه خواب دیدم
آری که خوش و خجسته بادمگفتی تو که رو که پادشاهی

بی تخت و کله کیقبادمبی ساقی و بی شراب مستم
سبحان الله کجا فتادمدر من ز کجا رسد گمان ها

1578
من جز ملک ابد نخواهممن جز احد صمد نخواهم

www.irandll.net/forum698



www.irandll.net

جز باده که او دهد نخواهمجز رحمت او نبایدم نقل
ترسم که بدو رسد نخواهماندیشه عیش بی حضورش

خورشید سبو کشد نخواهمبی او ز برای عشرت من
جز ضربت و جز لگد نخواهممن مایه باده ام چو انگور
یک ساعت اگر رهد نخواهماز لذت زخم هاش جانم

کاین زحمت کالبد نخواهموقت است که جان شویم خالص
از احمد جز احد نخواهماحمد گوید برای روپوش

حق است که من عدد نخواهممجموع همه است شمس تبریز

1579
چه شور و شریم ما چه دانیمما آب دریم ما چه دانیم

خود مستتریم ما چه دانیمهر دم ز شراب بی نشانی
رخ همچو زریم ما چه دانیمتا گوهر حسن تو بدیدیم

بی پا و سریم ما چه دانیمتا عشق تو پای ما گرفته ست
خوش خشک و تریم ما چه دانیمخشک و تر ما همه تویی تو

خوش می شمریم ما چه دانیمسرحلقه زلف تو گرفتیم
زیر و زبریم ما چه دانیمگر زیر و زبر شود دو عالم
ما از تو چریم ما چه دانیمگر سبزه و باغ خشک گردد

گل از تو بریم ما چه دانیمگلزار اگر همه بریزد
در تو نگریم ما چه دانیمگر چرخ هزار مه نماید
ما باده خوریم ما چه دانیمگر زانک شرکر جهان بگیرد
همچون قمریم ما چه دانیمشمس تبریز ز آفتابت

1580
جز در تک خون د،ل نشینیمتا دلبر خویش را نبینیم
چون گمره عشق آن بهینیمما به نشویم از نصیحت

درمان نبود چو همچنینیماندر د،ل درد خانه داریم
سرحلقه چو گوهر نگینیمدر حلقه عاشقان قدسی

آتش در ما اگر همینیمحاشا که ز عقل و روح لفیم
مستانه مرو که در کمینیمگر از عقبات روح جستی
چون است که فتنه زمینیمچون فتنه نشان آسمانیم

پرنقش چرا مثا،ل چینیمچون ساده تر از روان پاکیم
ما تازه و تر چو یاسمینیمپژمرده شود هزار دولت

اندر تتق فنا امینیمگر متهمیم پیش هستی
کاندر شرکم فنا جنینیمما پشت بدین وجود داریم

زان سر که غلم شمس دینیمتبریز ببین چه تاجداریم

1581
 کاندر این مرکتب ندارد کر و فریگر به خوبی می بلفد ل نسلم ل نسلم

هر معلم
 زانک در زندان نیاید جز مگرمتهم شو همچو یوسف تا در آن زندان درآیی

بدنام و ظالم
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 حبس و تهمت قسمجای عاقل صدر دیوان جای مجنون قعر زندان
عاشق تخت و منبر جای عالم
 کم سخن شد آنکم طمع شد آن کسی کو طمع در عشق تو بندد

کسی که عشق با او شد مرکالم
 غمزه خون خوار دارد غمپنجه اندر خون شیران دارد آن شیر سمایی
ندارد از مظالم
 اندر این فتنه خوشم من توگر بگویم ور خموشم ور بجوشم ور نجوشم

برو می باش سالم
 مستی آرد این معانیمشک بربند ای سقا تو گر چه اندر وقت خوردن
حیرت آرد این معالم

1582
 کار دارم من به خانه ل نسلم لهرچ گویی از بهانه ل نسلم ل نسلم

نسلم
 وعده ست این بی نشانه لگفته ای فردا بیایم لطف و نیرکویی نمایم

نسلم ل نسلم
 این فریب است و بهانه لگفته ای رنجور دارم د،ل ز غم پرشور دارم
نسلم ل نسلم
 این چنین گو ره روانه لگفت مادر مادرانه چون ببینی دام و دانه

نسلم ل نسلم
 می نمایی سنگ و شانه ل نسلم لگوییم امروز زارم نیت حمام دارم

نسلم
 غیر این عالی ستانه ل نسلم لهر کجا خوانند ما را تا فریبانند ما را

نسلم
 کاین فلن است آن فلنه لبر سر مستان بیایی هر دمی زحمت نمایی
نسلم ل نسلم
 تا درافتی در میانه ل نسلم لگوییم من خواجه تاشم عاقبت اندیش باشم

نسلم
 ای عجوزه بامثانه ل نسلم لرو ترش کرد آن مبرسم تا ز شرکل او بترسم

نسلم
 مغلطه است این ایدست از خشمم گزیدی گویی از عشقت گزیدم
یگانه ل نسلم ل نسلم
 نیست مرکرت را کرانهجمله را نتوان شمردن شرح یک یک حیله کردن

ل نسلم ل نسلم

1583
 در جبینش آفتاب و درمی خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام
یمینش جام جام

 مشنو ای پخته از این پسمی خرامد بخت ما کو هست نقد وقت ما
وعده های خام خام

ان تعالوا یا کرامی و ادخلوا بین الرکرامجاء نصر الله حقا مستجیبا داعیا
ان عقبا ملتقانا مشعر البیت الحرامقا،ل ان الله یدعوا اخرجوا من ضیقرکم
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 ور نه هر دم بند باشد هر دوترجمانش این بود کز خود برون آیید زود
گامی دام دام
 بیخودی معنی است معنیاز خودی بیرون رویم آخر کجا در بیخودی

باخودی ها نام نام
 ل کاسم شبه غمد و المسمیان ترکن اسما فاسم بالمسمی مازج

کالحسام
 ای درونت خاص خاص و ایمجلس خاص اندرآ و عام را وادان ز خاص

برونت عام عام

1584
 پیش من نه دیده اش راهر که گوید کان چراغ دیده ها را دیده ام

کامتحان دیده ام
 من پس گوش ازچشم بد دور از خیالش دوشمان بس لطف کرد
خجالت تا سحر خاریده ام

 از میان رخت او من نقدهاگر چه او عیار و مرکار است گرد خویشتن
دزدیده ام

 زانک دزدی دزدتر ازپای از دزدی کشیدم چونک دست از کار شد
خویشتن بشنیده ام

 من ز با،ل و پر خود بی با،ل وجمله مرغان به پر و با،ل خود پریده اند
پر پریده ام

 من به چنگ خودمن به سنگ خود همیشه جام خود بشرکسته ام
همیشه پرده ام بدریده ام

 من ز ابر چشم خود برمن به ناخن های خود هم اصل خود برکنده ام
کشت جان باریده ام

 نوبهارت وانماید آنچ منای سیه د،ل لله بر کشتم چرا خندیده ای
کاریده ام
 از درونم جمله خنده وزچون بهارم از بهار شمس تبریزی خدیو

برون زاریده ام

1585
 صد هزاران محنت و رنج وای جهان آب و گل تا من تو را بشناختم

بل بشناختم
 این چراگاه خران را من چراتو چراگاه خرانی نی مقام عیسیی

بشناختم
 دست و پایم بسته ای تاآب شیرینم ندادی تا که خوان گسترده ای

دست و پا بشناختم
 دست و پا را برگشایمدست و پا را چون نبندی گاهواره ت خواند حق

پاگشا بشناختم
 در هوای آن کسی کز ویچون درخت از زیر خاکی دست ها بال کنم
هوا بشناختم

 گفت رستم از صبا تا منای شرکوفه تو به طفلی چون شدی پیر تمام
صبا بشناختم
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 سوی اصل خویش یازم کاصل راشاخ بال زان رود زیرا ز بال آمده ست
بشناختم

 من نه از جایم کجا را از کجازیر و بال چند گویم لمرکان اصل من است
بشناختم

 چیزها را بین که از ناچیزهانی خمش کن در عدم رو در عدم ناچیز شو
بشناختم

1586
 خویش را چون سرکه دیدمخویش را چون خار دیدم سوی گل بگریختم
در شرکر آمیختم

 ساغری دردی بدم در آب حیوانکاسه پرزهر بودم سوی تریاق آمدم
ریختم
 خام دیدم خویش را در پخته ایدیده پردرد بودم دست در عیسی زدم
آویختم

 شعر گشتم در لطافتخاک کوی عشق را من سرمه جان یافتم
سرمه را می بیختم

 من چو بادم تو چوعشق گوید راست می گویی ولی از خود مبین
آتش من تو را انگیختم

1587
 بس کن آخر بس کن آخرعشوه دادستی که من در بی وفایی نیستم
روستایی نیستم
 چون مرا گویی که دربندچون جدا کردی به خنجر عاشقان را بند بند

جدایی نیستم
 من ز هر بادی نگردم منمن یرکی کوهم ز آهن در میان عاشقان

هوایی نیستم
 زانک من جان غریبم اینمن چو آب و روغنم هرگز نیامیزم به کس
سرایی نیستم

 خود بگو من کدخدایم منای در اندیشه فرورفته که آوه چون کنم
خدایی نیستم
 غرقه ام در بحر و دربندمن نگویم چون کنم دریا مرا تا چون برد

سقایی نیستم
 هیچ اندربند خویش ودر غم آنم که او خود را نماید بی حجاب

خودنمایی نیستم

1588
 آنک خم را ساخت هم او میمن سر خم را ببستم باز شد پهلوی خم

شناسد خوی خم
 در میان خم چه باشد آنچ دارد جویکوزه ها محتاج خم و خم ها محتاج جو
خم

 عالمی زیر و زبر پیچان شدهمستیان بس پدید و خمشان را کس ندید
از بوی خم
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 پس به هر محفل چرا دارندگر نبودی بوی آن خم در دماغ خاص و عام
گفت و گوی خم

 شد هزاران ترک و رومی بنده وبوی خمش خلق را در کوزه فقاع کرد
هندوی خم
 جادوان را ریش خندی میجادوی بر خم نشیند می دواند شهر شهر

کند جادوی خم
 همچنین می رو خرابدر سر خود پیچ ای د،ل مست و بیخود چون شراب

از بوی خم تا روی خم
 نزد خم ای جان عمم که منمتا ببینی ناگهان مستی رمیده از جهان

خالوی خم
 چون ز ششروی از آن سو کن کز این سو گفت و گو را راه نیست

سو وارهیدی بازیابی سوی خم

1589
 پیش آن عید از،ل جانچشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می برم
بهر قربان می برم

 پس چرا این زیره را منچون کبوترخانه جان ها از او معمور گشت
سوی کرمان می برم

 سوی اصل خویشزانک هر چیزی به اصلش شاد و خندان می رود
جان را شاد و خندان می برم

 جان همچون قند را من زیر دندانزیر دندان تا نیاید قند شیرین کی بود
می برم

 سوی زرگر اندک اندکتا که زر در کان بود او را نباشد رونقی
زودش از کان می برم

 شمع جان را من ورای کفر و ایماندود آتش کفر باشد نور او ایمان بود
می برم

 آفتابی زیر دامن بهر برهانسوی هر ابری که او منرکر شود خورشید را
می برم
 من ز شرم جان پاکت همچوشمس تبریز ارمغانم گوهر بحر د،ل است

عمان می برم

1590
 از معانی در معانی تا رومچون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم

من خوشترم
 سوی صورت بازنایم در دودر معانی گم شدستم همچنین شیرینتر است

عالم ننگرم
 زانک معنی همچو آب و مندر معانی می گدازم تا شوم همرنگ او

در او چون شرکرم
 من از این معنی ز صورتد،ل نگیرد هیچ کس را از حیات جان خویش
یاد نارم لجرم
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 چون گل سرخ لطیف و تازهمی خرامم من به باغ از باغ با روحانیان
چون نیلوفرم
 خویشتن را بسرکلم چونکشتی تن را چو موجم تخته تخته بشرکنم

خویشتن را لنگرم
 زود از دریا برآید شعله هایور من از سختی د،ل در کار خود سستی کنم

آذرم
 زانک گر ز آتش برآیم همچوهمچو زر خندان خوشم اندر میان آتشش

زر من بفسرم
 تا چه افتد ای برادر از خطمن ز افسونی چو ماری سر نهادم بر خطش

او بر سرم
 هر صفت گوید درآ این جا کهمن ز صورت سیر گشتم آمدم سوی صفات
بحر اخضرم

 سوی لشرکرهای معنیچون سرکندر ملک دارم شمس تبریزی ز لطف
لجرم سرلشرکرم

1591
 بندها را بردرانم پندها راوقت آن آمد که من سوگندها را بشرکنم
بشرکنم

 همچو شمشیر اجل پیوندها راچرخ بدپیوند را من برگشایم بند بند
بشرکنم

پند نپذیرم ز صبر و بندها را بشرکنمپنبه ای از لابالی در دو گوش د،ل نهم
 تا ز شاخی زان شرکر اینمهر برگیرم ز قفل و در شرکرخانه روم

قندها را بشرکنم
 کی ز چونی برتر آیمتا به کی از چند و چون آخر ز عشقم شرم باد

چندها را بشرکنم

1592
 نی تو گفتی عالمی در عشق اونی تو گفتی از جفای آن جفاگر نشرکنم

برهم زنم
 کز پی آن جان و د،ل ایننی تو دست او گرفتی عهد کردی دو به دو

جان و د،ل را برکنم
 سوی بال بنگر آخرنور چشمت چون منم دورم مبین ای نور چشم

زانک من بر روزنم
 سر از این روزن فروکن گرای سررشته طرب ها عیسی دوران تویی

چه من چون سوزنم
 نور آن آتش تو باشی دود آن آتشعشق را روز قیامت آتش و دودی بود
منم

 همچو لله من سیه د،ل صدزبانتا نبینم روی چون گلزار آن صد نوبهار
چون سوسنم
 روز بزمت همچو مومم روزشاه شمس الدین تبریزی منت عاشق بسم
رزمت آهنم
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1593
 عاشقی بس پخته ام این ننگ را برروی نیرکت بد کند من نیک را بر بد نهم

خود نهم
 ننگ را من بر سر آن عشرتننگ عاشق ننگ دارد از همه فخر جهان

بی حد نهم
 حرف های علم را بر گردنعلم چون چادر گشاید در برم گیرد به لطف

ابجد نهم
 تخت خود را من برآرم برتاج زرین چون نهد از عاشقی بر فرق من
سر فرقد نهم
 صورت خود را به پیشچون در آب زندگانی صورتم پنهان شود

صورت احمد نهم
 شرکر دلخواه را در اشرکمنام شمس الدین تبریزی چو بنویسم بدانک

کاغذ نهم

1594
 لجرم رقصان همه شب گردایها العشاق آتش گشته چون استاره ایم

آن مه پاره ایم
 بی رخ خورشید ما می دانکتا بود خورشید حاضر هست استاره ستیر

ما آواره ایم
 باده کاری است این جا زانکالصل ای عاشقان هان الصل این کاریان

ما این کاره ایم
 کالصل بیچارگان ما عاشقان راهر سحر پیغام آن پیغامبر خوبان رسد

چاره ایم
 مصحف معنی تویی ما هر یرکینعره لبیک لبیک از همه برخاسته

سی پاره ایم
 در میان خون خود چونخونبهای کشتگان چون غمزه خونی اوست

طفلک خون خواره ایم
 ما چه کوه آهنیم آخرکوه طور از باده اش بیخود شد و بدمست شد
چه سنگ خاره ایم
 گرد خرمنگاه چرخ اریک جو از سرش نگوییم ار همه جو جو شویم

چه که ما سیاره ایم
 گر چو عیسی بسته اینهمچو مریم حامله نور خدایی گشته ایم

جسم چون گهواره ایم
 زانک در صحرای عشقش ما بروناز درون باره این عقل خود ما را مجو

باره ایم
 نفس اماره ست و ما امارهعشق دیوانه ست و ما دیوانه دیوانه ایم

اماره ایم
 بهر حق یک بارگی ما عاشقمفخر تبریز شمس الدین تو بازآ زین سفر
یک باره ایم

1595
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 عالمی برهم زدیم و چست وسر قدم کردیم و آخر سوی جیحون تاختیم
بیرون تاختیم

 گنبدی کردیم و سوی چرخچون براق عشق عرشی بود زیر ران ما
گردون تاختیم

 تا به پیش تخت آن سلطان بیعالم چون را مثا،ل ذره ها برهم زدیم
چون تاختیم

 چونک از شش حدفهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره بریخت
انسان سخت افزون تاختیم

 سرکش آمد مرکب و از حدچونک در سینور مجنونان آن لیلی شدیم
مجنون تاختیم

 بعد از آن مردانه سوی گنجنفس چون قارون ز سعی ما درون خاک شد
قارون تاختیم

 ز آنچ ما از نور او در دشت ودشت و هامون روح گیرد گر بیابد ذره ای
هامون تاختیم

 تا به سوی گنج های دربس صدف های چو گوهر زیر سنگی کوفتیم
مرکنون تاختیم

 بوده پروانه نپنداری کهسوی شمع شمس تبریزی به بیشه شیر جان
اکنون تاختیم

1596
 یار تنهاماندگان را دم به دم میچون همه یاران ما رفتند و تنها ماندیم

خواندیم
 ما خیا،ل یار خود را پیش خودجمله یاران چون خیا،ل از پیش ما برخاستند

بنشاندیم
 ساعتی زیر درختش میوهساعتی از جوی مهرش آب بر د،ل می زدیم
می افشاندیم

 ساعتی از شرکر او ما مگسساعتی می کرد بر ما شرکر و گوهر نثار
می راندیم
 چون خیا،ل او برون شد ماچون خیا،ل او درآمد بر درش دربان شدیم

در این درماندیم

1597
 جمع مستان را بخواناین چه کژطبعی بود که صد هزاران غم خوریم

تا باده ها با هم خوریم
 با جنید و بایزید و شبلی و ادهمباده ای کابرار را دادند اندر یشربون

خوریم
 مرگ نبود عاشقان را تا غم ماتمابر نبود ماه ما را تا جفای شب کشیم

خوریم
 زخم بر رستم زنیم و زخم ازنفس ماده کیست تا ما تیغ خود بر وی زنیم
رستم خوریم

 خالق آورده ست ما را تا کهبود مردم خوار عالم خلق عالم را بخورد
ما عالم خوریم

www.irandll.net/forum706



www.irandll.net

 ما از آن زیرکتریم ای خوشاین جهان افسونگرست و وعده فردا دهد
پسر که دم خوریم

 ور ز آدم زاده ایم آن باده با آدمگر پری زادیم شب جمعیت پریان بود
خوریم

 گه از آن دف نعره و فریادگه از آن کف گوهر هستی و سرمستی بریم
زیر و بم خوریم

 هیچ دریا کم شود زان رو کهماهییم و ساقی ما نیست جز دریای عشق
بیش و کم خوریم
 گر چو خورشید آب هاگه چو گردون از مه و خورشید اشرکم پر کنیم

را جمله بی اشرکم خوریم
 لجرم در دور تو باده به جامشمس تبریزی تو سلطانی و ما بنده توییم
جم خوریم

1598
 دیده از روی نگارینشای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم

نگارستان کنیم
 ز آفتاب روی او آن درد راگر ز داغ هجر او دردی است در د،ل های ما

درمان کنیم
 پیش مشک افشان اوچون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش

شاید که جان قربان کنیم
 میل دارد تا که ما د،ل را درآن سر زلفش که بازی می کند از باد عشق
او پیچان کنیم

 ما به فرمان د،ل او هر چه گوید آناو به آزار د،ل ما هر چه خواهد آن کند
کنیم

 جان و د،ل خدمت دهیم واین کنیم و صد چنین و منتش بر جان ماست
خدمت سلطان کنیم

 ذره های خاک خود را پیشآفتاب رحمتش در خاک ما درتافته ست
او رقصان کنیم

 چشم های خیره را در روی او تابانذره های تیره را در نور او روشن کنیم
کنیم

 در کف موسیچوب خشک جسم ما را کو به مانند عصاست
عشقش معجز ثعبان کنیم

 کاین چنین فرعون راگر عجب های جهان حیران شود در ما رواست
ما موسی عمران کنیم

 یا برای روز پنهان نیمه رانیمه ای گفتیم و باقی نیم کاران بو برند
پنهان کنیم

1599
 گرم در کار آمدم موقوفچون بدیدم صبح رویت در زمان برخیستم
مطرب نیستم

 گه سجودش می کنم گاهی به سرهمچو سایه در طوافم گرد نور آفتاب
می ایستم
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 جمله فرعونم چو هستمگه درازم گاه کوته همچو سایه پیش نور
چون نیم موسیستم

 در کف موسی عصا گاهی و گهمن میان اصبعین حرکم حقم چون قلم
افعیستم

 عقل را باشد عصا یعنی کهعشق را اندیشه نبود زانک اندیشه عصاست
من اعمیستم

 بر سر ره منتظر موقوف یکروح موقوف اشارت می بنالد هر دمی
آریستم

 چون در این جا بیچون از این جا نیستم این جا غریبم من غریب
قرارم آخر از جاییستم

1600
 در درون ساغرش چشمهاز شهنشه شمس دین من ساغری را یافتم
خوری را یافتم
 شرکر ایزد را که من زینتابش سینه و برت را خود ندارد چشم تاب
دلبری را یافتم

 آنک گوید در دو کونش هممیرداد قهر چون ماری فروکوبد سرش
سری را یافتم

 در درون مشک رفتم عنبریچون درون طره اش دریافتم د،ل را عجب
را یافتم

 می پرد پرک زنان که شرکری راگر ببینی طوطی جان مرا گرد لبش
یافتم

 عاشقی مستی جوانی میگر بپرسندت حرکایت کن که من بر جام لعل
خوری را یافتم

 می کشانش روسیه کهگر کسی منرکر شود تو گردن او را ببند
منرکری را یافتم
 گو میان مشک و عنبردر میان طره اش رخسار چون آتش ببین
مجمری را یافتم

 گو که در خورشید از رحمت دریچون گشاید لعل را او تا نثار در کند
را یافتم

 هست بی پایان در آن سرهاچون دکان سرپزان سرها و د،ل ها پیش او
سری را یافتم
 من برون از هر دو عالمچون نگه کردم سر من بود پر از عشق او
منظری را یافتم

 گاو جستم من ز ثور و خود خری رامن به برج ثور دیدم منرکر آن آفتاب
یافتم

 ترک آن کردم چو بی صفمن صف رستم دلن جستم بدیدم شاه را
صفدری را یافتم

 پس ز جان بر کشتی خودمن همی کشتی سوی تبریز راندم می نرفت
لنگری را یافتم

1601
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 یار آمد در میان ما از میانبار دیگر از د،ل و از عقل و جان برخاستیم
برخاستیم

 بی نشان را یافتیم و از نشاناز فنا رو تافتیم و در بقا دربافتیم
برخاستیم
 از زمان و از زمین و آسمانگرد از دریا برآوردیم و دود از نه فلک

برخاستیم
 نی غلط گفتم ز راه و راهبانهین که مستان آمدند و راه را خالی کنید

برخاستیم
 خاست افغان از د،ل و ما چونآتش جان سر برآورد از زمین کالبد

فغان برخاستیم
 باده افزون کن که ما با کمکم سخن گوییم وگر گوییم کم کس پی برد
زنان برخاستیم

 شرکر کاندر نیستی ماهستی است آن زنان و کار مردان نیستی است
پهلوان برخاستیم

1602
 گر تو خواهی تا عجبمی بسازد جان و د،ل را بس عجایب کان صیام

گردی عجایب دان صیام
 دانک اسب تازی تو هست درگر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات
میدان صیام

 چونک بهر دیده د،ل کوریهیچ طاعت در جهان آن روشنی ندهد تو را
ابدان صیام

 خاص شد بهر کما،لچونک هست این صوم نقصان حیات هر ستور
معنی انسان صیام

 پس مهیا کرد بهر مطبخچون حیات عاشقان از مطبخ تن تیره بود
ایشان صیام

 بر د،ل و جان و جا خونچیست آن اندر جهان مهلرکتر و خون ریزتر
خواره شیطان صیام

 چیست پیش حضرت درگاه اینخدمت خاص نهانی تیزنفع و زودسود
سلطان صیام
 آنچ کرد اندر د،ل و جان هایماهی بیچاره را آب آن چنان تازه نرکرد

مشتاقان صیام
 هست بهتر از حیات صد هزاراندر تن مرد مجاهد در ره مقصود د،ل

جان صیام
 لیک والله هست از آن هاگر چه ایمان هست مبنی بر بنای پنج رکن

اعظم الرکان صیام
 چون شب قدر مبارک هستلیک در هر پنج پنهان کرده قدر صوم را

خود پنهان صیام
 لعل گرداند چوسنگ بی قیمت که صد خروار از او کس ننگرد
خورشیدش درون کان صیام

 چیره گرداند تو را بر بیشهشیر چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی
شیران صیام
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 نیست اندر طالع جمع شرکمبس شرکم خاری کند آن کو شرکم خواری کند
خواران صیام
 می نهد بر تارک سرهایخاتم ملک سلیمان است یا تاجی که بخت
مختاران صیام

 زانک می بنشاندت بر خوانخنده صایم به است از حا،ل مفطر در سجود
الرحمان صیام

 همچو حمامت بشوید از همهدر خورش آن بام تون از تو به آلیش بود
خذلن صیام
 نور گرداند چو ماهت در همهشهوت خوردن ستاره نحس دان تاریک د،ل
کیوان صیام

 تن چو حیوان است مگذار ازهیچ حیوانی تو دیدی روشن و پرنور علم
پی حیوان صیام

 تا درون جان ببینی شرکرشهوت تن را تو همچون نیشرکر درهم شرکن
ارزان صیام
 سوی بحرت آورد چون سیلقطره ای تو سوی بحری کی توانی آمدن

و چون باران صیام
 زانک هست آرامگاهپای خود را از شرف مانند سر گردان به صوم
مرد سرگردان صیام

 دست و پایی زن که بفروشمخویشتن را بر زمین زن در گه غوغای نفس
چنین ارزان صیام

 لرز بر وی افرکند چون بر گلگر چه نفست رستمی باشد مسلط بر دلت
لرزان صیام

 هست آن ظلمت به نزد عقلظلمتی کز اندرونش آب حیوان می زهد
هشیاران صیام

 هست سر نور پاک جملهگر تو خواهی نور قرآن در درون جان خویش
قرآن صیام

 مر تو را همرکاسهبر سر خوان های روحانی که پاکان شسته اند
گرداند بدان پاکان صیام
 روز عید وصل شه راروزه چون روزت کند روشن د،ل و صافی روان
ساخته قربان صیام

 چون حرام است و نشایددر صیام ار پا نهی شادی کنان نه با گشاد
پیش غمناکان صیام

 هر که در سر افرکند ماننده دامانزود باشد کز گریبان بقا سر برزند
صیام

1603
 گرم در کار آمدم موقوف مطربچونک در باغت به زیر سایه طوبیستم

نیستم
 گه سجودش می کنم گاهی به سرهمچو سایه بر طوافم گرد نور آفتاب

می ایستم
 جمله فرعونم چو هستمگه درازم گاه کوته همچو سایه پیش نور

چون نیم موسیستم
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 در کف موسی عصا گاهی و گهمن میان اصبعین حرکم حقم چون قلم
افعیستم

 عقل را باشد عصا یعنی کهعشق را اندیشه نبود زانک اندیشه عصاست
من اعمیستم

 بر سر ره منتظر موقوف یکروح موقوف اشارت می بنالد هر دمی
آریستم

 چون در این جا بیچون از این جا نیستم این جا غریبم من غریب
قرارم آخر از جاییستم

1604
 بده ای حاتم عالم قدح زفتبده آن باده دوشین که من از نوش تو مستم

به دستم
 د،ل من مشرکن اگر نه قدح وز من ای ساقی مردان نفسی روی مگردان

شیشه شرکستم
 کف صد پای برهنه من از آنقدحی بود به دستم بفرکندم بشرکستم

شیشه بخستم
 می من نیست ز شیرهتو بدان شیشه پرستی که ز شیشه است شرابت
ز چه رو شیشه پرستم

 که سر غصه بریدم زبرکش ای د،ل می جانی و بخسب ایمن و فارغ
غم و غصه برستم

 من بیچاره کجایم نه به بالد،ل من رفت به بال تن من رفت به پستی
نه به پستم

 ز بلی چون بشرکیبم من اگرچه خوش آویخته سیبم که ز سنگت نشرکیبم
مست الستم

 تو مرا نیز از اوتو ز من پرس که این عشق چه گنج است و چه دارد
پرس که گوید چه کسستم

 بجه از جوی و مرا جو که منبه لب جوی چه گردی بجه از جوی چو مردی
از جوی بجستم

 چو بخوردی تو بخوردم چو نشستیفلن قمت اقمنا و لن رحت رحلنا
تو نشستم

 دهل خویش چو پرچممنم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان
به سر نیزه ببستم

 چو ز هستی برهیدمچه خوش و بیخود شاهی هله خاموش چو ماهی
چه کشی باز به هستم

1605
 بده ای حاتم مستانبزن آن پرده نوشین که من از نوش تو مستم
قدح زفت به دستم
 که من از عربده ناگه قدحیهله ای سرده مستان به غضب روی مگردان

چند شرکستم
 بشرکن شیشه هستیچه کم آید قدح آن را که دهد بیست سبوکش

که چو تو نیست پرستم
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 چو شدم مست ببینی چهتو مپرسم که کیی تو بده آن ساغر شش سو
کسستم چه کسستم

 دگرم خیره چه جویی که منچو من از باده پرستی شده ام غرقه مستی
از جوی تو جستم

 که رگ غصه بریدم ز غم و غصهبده ای خواجه بابا مرکن امروز محابا
برستم

 چو بخوردی تو بخوردم چو نشستیچو منم سایه حسنت برکنم آنچ برکردی
تو نشستم

 دهل خویش چو پرچممنم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان
به سر نیزه ببستم

 چو رهیدیم ز هستی تو مرکنخمش ار فانی راهی که فنا خامشی آرد
باز به هستم

1606
 دغل و عشوه که دادی به د،لهله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم
پاک بخوردم

 تو گر از عهد بگردیبده امشب هم از آنم نخورم عشوه من امشب
من از آن عهد نگردم

 به دم گرم بپرسی چوچو همه نور و ضیایی به د،ل و دیده درآیی
شنیدی دم سردم

 چه کنم چاره چه دارم به کفتنفسی شاخ نباتم نفسی پیش تو ماتم
مهره نردم

 چو روی راه سواره ز پیچو روی مست و پیاده قدمت را همه فرشم
اسب تو گردم

 تو مرا گو،ل گرفتی کهمرکن ای جان همه ساله تو به فردام حواله
سلیمم سره مردم

 که د،ل سنگ بسوزد چو شودخود اگر گو،ل و سلیمم تو روا داری و شاید
واقف دردم

 که نهی چهره سرخت نفسیبه خدا کت نگذارم کم از این نیز نباشد
بر رخ زردم
 به یرکی بوسه ز شادی دووگر از لطف درآیی که بر این هم بفزایی

جهان را بنوردم
 تو گمان داشتی ای جان که مگر رفتم وفعلتن فعلتن فعلتن فعلتن

مردم

1607
شرکم ار زار بگرید من عیار بخندمز فلک قوت بگیرم دهن از لوت ببندم

 سوی بال بپریدم که من ازمثل بلبل مستم قفس خویش شرکستم
چرخ بلندم

 همگی غرق جنونم همگینه چنان مست و خرابم که خورد آتش و آبم
سلسله مندم
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 خر اگر مرد بر او گو که برکله ار رفت بر او گو نه کلم سلسله مویم
این پشت سمندم

 چو تویی خویش من ای جان پیهمه پرباد از آنم که منم نای و تو نایی
این خویش پسندم

 ز پی آب حیات تو بسی جویز پی قند و نبات تو بسی طبله شرکستم
برکندم

 اگرم پاک بسوزی سزد ایراچو تویی روح جهان را جهت چشم بدان را
که سپندم

 نه از آن عید بخندم نه از ایناگر از سوز چو عودم وگر از ساز چو عیدم
عود برندم

 خبرم نیست که چونم نظرم نیستسر سودای تو دارم سر اندیشه نخارم
که چندم

 که اگر روترشم من نهترشی نیست در آن خد ترش او کرد به قاصد
همان شهدم و قندم

 وگر از دست تو آیدچو دلم مست تو باشد همه جان هاست غلمم
نرکند زهر گزندم

 سوی آن قلعه عالی توطرف سدره جان را تو فروکش به کفم نه
برانداز کمندم

 چو فزون خرج کنم من نهنه بر این دخل بچفسم نه از این چرخ بترسم
فزون دخل دهندم

1608
 گه از آن سوی کشندمچه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم
گه از این سوی کشندم

 قدر از بام درافتد چو درز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم
خانه ببندم

 به نحوسیش بگریم بهمگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی
سعودیش بخندم
 نفسی همتک بادم نفسی منبه سما و به بروجش به هبوط و به عروجش

هلپندم
 ز چه اصلم ز چه فصلم بهنفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان

چه بازار خرندم
 نفسی غرق فراقم نفسینفسی فوق طباقم نفسی شام و عراقم

راز تو رندم
 نفسی یوسف چاهم نفسی جملهنفسی همره ماهم نفسی مست الهم

گزندم

 نفسی زین دو برونم که برنفسی رهزن و غولم نفسی تند و ملولم
آن بام بلندم
 که من از سلسله جستم وتدبزن ای مطرب قانون هوس لیلی و مجنون
هوش برکندم
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 چه شود ای شه خوبان که کنیبه خدا که نگریزی قدح مهر نریزی
گوش به پندم

 که شد این بزم منور به تو ایهله ای او،ل و آخر بده آن باده فاخر
عشق پسندم

 که بدان ارزد چاکر که از آن بادهبده آن باده جانی ز خرابات معانی
دهندم

 که نمی یابد میدان بگو حرفبپران ناطق جان را تو از این منطق رسمی
سمندم

1609
 دو جهان را و نهان را همه از کارچو یرکی ساغر مردی ز خم یار برآرم

برآرم
ز د،ل خاره و مرمر دم اقرار برآرمز پس کوه برآیم علم عشق نمایم

 من دیوانه بی د،ل به یرکی بارز تک چاه کسی را تو به صد سا،ل برآری
برآرم
ز کمرگاه منافق سر زنار برآرمچو از آن کوه بلندم کمر عشق ببندم

 سر و د،ل زان بنهادم که سربر من نیست من و ما عدمم بی سر و بی پا
از یار برآرم

 به میان دست نباشد در وبه تو دیوار نمایم سوی خود در بگشایم
دیوار برآرم

 که من از هر سر مویی سر وتا چه از کار فزایی سر و دستار نمایی
دستار برآرم

 که من از جانب مغرب مهتو ز بی گاه چه لنگی ز شب تیره چه ترسی
انوار برآرم

 که دو صد رایت ایمان سوی تاتارتو ز تاتار هراسی که خدا را نشناسی
برآرم

 زره جنگ بپوشم صف پیرکارهله این لحظه خموشم چو می عشق بنوشم
برآرم

 که هیاهوی و فغان از سرهله شمس الحق تبریز ز فراق تو چنانم
بازار برآرم

1610
 که بر آن کس که نه عاشقمنم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
بجز انرکار ندارم

گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارمد،ل غیر تو نجویم سوی غیر تو نپویم
 به تو د،ل گفت که ای جانبه تو آوردم ایمان د،ل من گشت مسلمان

چو تو دلدار ندارم
 جز یک جان که تویی آن بهچو تویی چشم و زبانم دو نبینم دو نخوانم

کس اقرار ندارم
 جهت رزق چه کوشمچو من از شهد تو نوشم ز چه رو سرکه فروشم

نه که ادرار ندارم
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 بخورم سیر بر این خوان سرز شرکربوره سلطان نه ز مهمانی شیطان
ناهار ندارم
 رخ چون زر بنگر گر زرنخورم غم نخورم غم ز ریاضت نزنم دم
بسیار ندارم

 به چه د،ل غم خورم آخر د،لنخورد خسرو د،ل غم مگر ال غم شیرین
غمخوار ندارم

 ز سخن گفتن باطن د،لپی هر خایف و ایمن کنمی شرح ولیرکن
گفتار ندارم
 که من از چون و چگونه دگرتو که بی داغ جنونی خبری گوی که چونی
آثار ندارم
 سر این ماه شبستان سپهدارچو ز تبریز برآمد مه شمس الحق و دینم
ندارم

1611
 من و بالی مناره که تمنایمرکن ای دوست غریبم سر سودای تو دارم

تو دارم
 سر خود نیز نخارم کهز تو سرمست و خمارم خبر از خویش ندارم

تقاضای تو دارم
 که در این آینه د،ل رخ زیباید،ل من روشن و مقبل ز چه شد با تو بگویم

تو دارم
 همه موجم همه جوشم درمرکن ای دوست ملمت بنگر روز قیامت

دریای تو دارم
 به شرکر داروی من کن چه کهمشنو قو،ل طبیبان که شرکر زاید صفرا

صفرای تو دارم
 که چو تو همره ماهم بر وهله ای گنبد گردون بشنو قصه ام اکنون

پهنای تو دارم
 خبرش نیست که پنهان چه تماشای توبر دربان تو آیم ندهد راه و براند

دارم
ستر الله علینا چه عللی تو دارمز درم راه نباشد ز سر بام و دریچه

 چو دفم می زن بر رو دف وهله دربان عوان خو مدهم راه و سقط گو
سرنای تو دارم
 بزن و تجربه می کن همهچو دف از سیلی مطرب هنرم بیش نماید

هیهای تو دارم
 به دلم حرکم کی دارد د،لهله زین پس نخروشم نرکنم فتنه نجوشم

گویای تو دارم

1612
 من از آن خارکشانم که شود خارمنم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم
حریرم

 همه اشرکا،ل فلک را به یرکایکبه کی مانم به کی مانم که سطرلب جهانم
بپذیرم

چو علمدار برآمد برهاند ز زحیرمز پس کوه معانی علم عشق برآمد
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 ز ضرر گر بگریزم تو یقینز سحر گر بگریزم تو یقین دان که خفاشم
دان که ضریرم

 چو دهانم نپذیرد به خدا خامچو ز بادی بگریزم چو خسم سخره بادم
و خمیرم

 که نیندیشد و گوید که چهنه چو خورشید جهانم شه یک روزه فانی
میرم که بمیرم

 نه چو مریخنه چو گردون نه چو چرخم نه چو مرغم نه چو فرخم
سلح کش نه چو مه نیمه و زیرم

 بر خلق ابن قلیلم بر تو ابنچو منی خوار نباشد که تویی حافظ و یارم
کثیرم

 بدو صد عیب بلنگم که خرد جز توهنر خویش بپوشم ز همه تا نخرندم
امیرم

 نه چون یوزان خسیسم کهنخورم جز جگر و د،ل که جگرگوشه شیرم
بود طعمه پنیرم

 ز خطر زان نگریزم که درز شرر زان نگریزم که زرم نی زر قلبم
این ملک خطیرم

تو بیا کآب حیاتی که ز تو نیست گزیرمهمگان مردنیانند نمایند و نپایند
 تو مرا گنج عطایی که نهی نامتو مرا جان بقایی که دهی جام حیاتم
فقیرم

 که کهم من نه صدایم قلممهله بس کن هله بس کن کم آواز جرس کن
من نه صریرم

 همه می گوی و مزن دم ز شهنشاهفعلتن فعلتن فعلتن فعلتن
شهیرم

1613
 وگر از من طلبی جان نستیزمبه خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم
نستیزم
 هله تا روز قیامت نه بنوشم نهقدحی دارم بر کف به خدا تا تو نیایی
بریزم

 به خدا بی رخ و زلفتسحرم روی چو ماهت شب من زلف سیاهت
نه بخسبم نه بخیزم

 که من از نسل خلیلم که در این آتشز جل،ل تو جلیلم ز دل،ل تو دلیلم
تیزم

 چو نماز است و چوبده آن آب ز کوزه که نه عشقی است دوروزه
روزه غم تو واجب و ملزم

 اگرش آب دهد یم شود اوبه خدا شاخ درختی که ندارد ز تو بختی
کنده هیزم

 که در آن صدر معل چو تویی نیستبپر ای د،ل سوی بال به پر و قوت مول
ملزم

 تو شب و روز مهیا چو فلک جازم وهمگان وقت بلها بستایند خدا را
حازم
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 چه کنم رشک نخواهد که من آنصفت مفخر تبریز نگویم به تمامت
غالیه بیزم

1614
 ز تف آتش عشقت منبزن آن پرده دوشین که من امروز خموشم
دلسوز خموشم

 ز کله چشم فرازم ز کله دوزمنم آن باز که مستم ز کله بسته شدستم
خموشم

 چو د،ل افروخته گشتم ز دلفروزز نگار خوش پنهان ز یرکی آتش پنهان
خموشم

 سخن فاش چه گویم که ز مرموزچو بدیدم که دهانم شد غماز نهانم
خموشم

 ز رهش گویم لیرکن ز قلووزبه ره عشق خیالش چو قلووز من آمد
خموشم

 ز غم ار ناله برآرم ز غمز غم افروخته گشتم به غم آموخته گشتم
آموز خموشم

1615
 نه از اینم نه از آنم من از آنمن اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
شهر کلنم

 نه خمیرم نه خمارم نه چنینمنه پی زمر و قمارم نه پی خمر و عقارم
نه چنانم

 نه ز خاکم نه ز آبم نهمن اگر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
از این اهل زمانم

 که من از جمله عالم به دو صدخرد پوره آدم چه خبر دارد از این دم
پرده نهانم

 که از این ظاهر ومشنو این سخن از من و نه زین خاطر روشن
باطن نه پذیرم نه ستانم

 برم از من کهرخ تو گر چه که خوب است قفص جان تو چوب است
بسوزی که زبانه ست زبانم

 حذر از تیر خدنگم که خدایینه ز بویم نه ز رنگم نه ز نامم نه ز ننگم
است کمانم

 نه دم و دام ستانم هله اینه می خام ستانم نه ز کس وام ستانم
بخت جوانم

 به روان همه مردان که روان استچو گلستان جنانم طربستان جهانم
روانم
 به گلستان حقایق گل صدبرگشرکرستان خیالت بر من گلشرکر آرد

فشانم
 ز سر پا بنشانم که ز داغتچو درآیم به گلستان گل افشان وصالت
به نشانم

 چو دهانم بگرفتی بهعجب ای عشق چه جفتی چه غریبی چه شگفتی
درون رفت بیانم
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 همه اسرار سخن راچو به تبریز رسد جان سوی شمس الحق و دینم
به نهایت برسانم

1616
 چو برویید نباتش چو شرکر بستز یرکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم
زبانم

 که از او من تن خود را زهمه خوبی قمر او همه شادی است مگر او
شرکر بازندانم

 صنما شاه جهانی ز توتو چه پرسی که کدامی تو در این عشق چه نامی
من شاد جهانم

 چو بدیدم که تو جانی مثلچو قدح ریخته گشتم به تو آمیخته گشتم
جان پنهانم
 که من اندر طلب خود سروگرم هست اگر من بنه انگشت تو بر من

انگشت گزانم
 چو مرا برد به نارم دو چوچو از او در تک و تابم ز پیش سخت شتابم
خود بازستانم

 چه شد ار بهر شرکارت شرکندچو شرکرگیر تو گشتم چو من از تیر تو گشتم
تیر و کمانم

 به تو افتاد محبت تو شدیچو صلح د،ل و دین را مه خورشید یقین را
جان و روانم

1617
 تویی آرام د،ل من مبر ای دوستبت بی نقش و نگارم جز تو یار ندارم

قرارم
 هوسی نیست جز اینم جز از اینز جفای تو حزینم جز عشقت نگزینم

کار ندارم
 تو مرا پشت و پناهیتو به رخسار چو ماهی چه لطیفی و چه شاهی

ز تو آراسته کارم
 که در این عهد چو تیرم که بر اینجز عشقت نپذیرم جز زلف تو نگیرم

چنگ چو تارم
 ز طرب چشمه روان کن بهتن ما را همه جان کن همه را گوهر کان کن

سوی باغ و بهارم

1618
 به لب چشمه حیوان برکشم پایعلم عشق برآمد برهانم ز زحیرم

بمیرم
 چو قضا حرکم روانم نه امیرمبه که مانم به که مانم که سطرلب جهانم
نه وزیرم
 تو اگر جان منستی نپذیرمبروی ای عالم هستی همه را پای ببستی

نپذیرم

1619
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 بشرکست جام توبه چوتو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم
شراب عشق خوردم

 که به گرد عهد و توبه نرومبه جما،ل بی نظیرت به شراب شیرگیرت
دگر نگردم

 که نه سخره جهانم نه زبونبه لب شرکرفشانت به ضمیر غیب دانت
سرخ و زردم

 که هزارساله ره من ز ورای گرم وبه رخ چو آفتابت به حلوت خطابت
سردم

 که بجز تو کس نداند که کیمبه هوای همچو رخشت به لوای روح بخشت
چگونه مردم

 که سجل آسمان را به فر توبه سعادت صباحت به قیامت صبوحت
درنوردم

 چو کسی ترش درآید دهدش ز دردهله ای شه مخلد تو بگو به ساقی خود
در دم

 که در این مقام عشرت من از آنهله تا دوی نباشد کهن و نوی نباشد
جمع فردم

 که ز مستی و خرابیبدهش از آن رحیقی که شود خوشی عشیقی
برهد ز عرکس و طردم

 خوش و پاک بازآید به سوی بساطنه در او حسد بماند نه غم جسد بماند
نردم

 نه نصیبه جو نه بهره کهبه صفا مثا،ل زهره به رضا به سان مهره
ببردم و نبردم

 که در این قمارخانه چو گواه بیبپریده از زمانه ز هوای دام و دانه
نبردم

 که نه بلبلم نه طوطیپس از این خموش باشم همه گوش و هوش باشم
همه قند و شاخ وردم

1620
 من از این هوس چنانم که زهوسی است در سر من که سر بشر ندارم
خود خبر ندارم

 من از او بجز جمالش طمعیدو هزار ملک بخشد شه عشق هر زمانی
دگر ندارم

 چه شد ار کله بیفتد چه غمکمر و کله عشقش به دو کون مر مرا بس
ار کمر ندارم
 که ز روز و شب گذشتم خبرسحری ببرد عشقش د،ل خسته را به جایی

از سحر ندارم
 که سپهر و ماه گوید که چنین سفرسفری فتاد جان را به ولیت معانی

ندارم
 تو گمان مبر که از وی د،لز فراق جان من گر ز دو دیده در فشاند

پرگهر ندارم
 که نگفت عذر روزی که بروچه شرکرفروش دارم که به من شرکر فروشد

شرکر ندارم
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 دو جهان به هم برآید سر شور وبنمودمی نشانی ز جما،ل او ولیرکن
شر ندارم
 بنهم به شرکر این سر که بهتبریز عهد کردم که چو شمس دین بیاید

غیر سر ندارم

1621
 نه شبم نه شب پرستم که حدیثچو غلم آفتابم هم از آفتاب گویم

خواب گویم
 پنهان از او بپرسم به شما جوابچو رسو،ل آفتابم به طریق ترجمانی

گویم
 بگریزم از عمارت سخن خراببه قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم

گویم
 به میانه قشورم همه از لباببه سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم
گویم

 من اگر خراب و مستممن اگر چه سیب شیبم ز درخت بس بلندم
سخن صواب گویم
 خجلم ز خاک کویش کهچو دلم ز خاک کویش برکشیده است بویش
حدیث آب گویم

 تو روا مبین که با تو ز پس نقاببگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ
گویم

 تو چو لطف شیشه گیریچو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن
قدح و شراب گویم

 به دو چشم ناودانی صفت سحابز جبین زعفرانی کر و فر لله گویم
گویم
 نه به شب طلوع سازم نه زچو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم

ماهتاب گویم
 به شرکایت اندرآیم غماگرم حسود پرسد د،ل من ز شرکر ترسد

اضطراب گویم
بر خارجی چگونه غم بوتراب گویمبر رافضی چگونه ز بنی قحانه لفم

 چو خطیب خطبه خواند منچو رباب از او بنالد چو کمانچه رو درافتم
از آن خطاب گویم

 د،ل تو بسوزد ار من ز د،لبه زبان خموش کردم که د،ل کباب دارم
کباب گویم

1622
 صنما چه می شتابی کهتو ز من ملو،ل گشتی که من از تو ناشتابم
برکشتی از شتابم

 صنما چه زودسیری که زتو رئیسی و امیری دم و پند کس نگیری
سیریت خرابم

 که نه سیخ سوزد ای جان نه تبهچه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی
شود کبابم

نشود دلم نمازی چو ببرد یار آبمچه شود اگر بسازی نشتابی و نتازی
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 ز کف جز تو ساقی ندهدتو چه عاشق فراقی چه ملولی و چه عاقی
طرب شرابم

 چو نهان شد آفتابم به دوبطپد دلم که ناگه برود به حجره آن مه
دیده چون سحابم

 چه کنم وفا ندارد به طلوعبه کمی چو ذره هایم من اگر گشاده پایم
آفتابم

 تو هر آنچ پیشم آری چه کنمعجب آسمان چه بارد که زمین مطیع نبود
که برنتابم
 چو تویی اگر بجویم به چراغتو چو من اگر بجویی به شمار خاک یابی
ها نیابم
 که سجود توست جانا دعواتنفسی وجود دارم که تو را سجود آرم
مستجابم
 د،ل خود چگونه شویم چو ببردتو بگفتیم که د،ل را ز جهانیان فروشو

هجرت آبم
 که ز رشک د،ل کبابم و بهصنما چو من کم آید به کمی و جان سپاری

اشک چون سحابم
 به بد،ل تویی بهشتم به عملبه سحر تویی صبوحم به سفر تویی فتوحم
تویی ثوابم

 من خسته از ستیزت به نفیرتو چو بوبک ربابی به ستیزه تن زدستی
چون ربابم

 مگر احمقم گرفتی کهتو نه آن شرکرجوابی که جواب من نیایی
سرکوت شد جوابم

1623
 پی من تصوری را که برکردهذیان که گفت دشمن به درون د،ل شنیدم

هم بدیدم
 نگزم چو سگ من او را لب خویشسگ او گزید پایم بنمود بس جفایم

را گزیدم
 چه بدین تفاخر آرم که به رازچو به رازهای فردان برسیده ام چو مردان
او رسیدم

 که به قصد کزدمی را سویهمه عیب از من آمد که ز من چنین فن آمد
پای خود کشیدم

 من از این بلیس ناکس به خدا کهچو بلیس کو ز آدم بندید جز که نقشی
نابدیدم

 چو گزید مار رانم ز سیهبرسان به همدمانم که من از چه روگرانم
رسن رمیدم

 ز رهی که کس نداند بهخمشان بس خجسته لب و چشم برببسته
ضمیرشان دویدم

 ز خزینه های د،ل ها زر وچو ز د،ل به جانب د،ل ره خفیه است و کامل
نقره برگزیدم
 ز ضمیر همچو گلشن گل وبه ضمیر همچو گلخن سگ مرده درفرکندم

یاسمن بچیدم
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 به بهینه پرده آن را چو نساجبد و نیک دوستان را به کنایت ار بگفتم
برتنیدم
ز مهابت د،ل او به مثا،ل د،ل طپیدمچو دلم رسید ناگه به دلی عظیم و آگه

 پس کار خویشتن روچو به حا،ل خویش شادی تو به من کجا فتادی
که نه شیخ و نه مریدم

 ز در خودم برون ران که نهبه سوی تو ای برادر نه مسم نه زر سرخم
قفل و نه کلیدم

 اگرم به یاد بودی به خدا نمیتو بگیر آن چنانک بنگفتم این سخن هم
چخیدم

1624
 سر مست گفته باشد من ازخبری اگر شنیدی ز جما،ل و حسن یارم

این خبر ندارم
 نه چنان دکان فروشم کهشب و روز می برکوشم که برهنه را بپوشم
دکان نو برآرم
 به میان شهر گردان که خمارعلمی به دست مستی دو هزار مست با وی

شهریارم
 چه شرکار گیرم آن جا کهبه چه میخ بندم آن را که فقاع از او گشاید
شرکار آن شرکارم

 فر و نور مه بگوید که من اندر ایندهلی بدین عظیمی به گلیم درنگنجد
غبارم
 که نهان شدم من این جا مرکنیدبه سر مناره اشتر رود و فغان برآرد

آشرکارم
 که مناره هاست فانیشتر است مرد عاشق سر آن مناره عشق است
و ابدی است این منارم

 به بهار سر برآرد که من آنتو پیازهای گل را به تک زمین نهان کن
قمرعذارم

 به میان دور ما آ که غلم اینسر خنب چون گشادی برسان وظیفه ها را
دوارم

 پی سیب توست ای جان کهپی جیب توست این جا همه جیب ها دریده
چو برگ بی قرارم

 به شراب اختیاری کههمه را به لطف جان کن همه را ز سر جوان کن
رباید اختیارم

 هله ای تو اصل اصلم به تو استهمه پرده ها بدران د،ل بسته را بپران
هم مطارم

که درآید آفتابش به وصا،ل در کنارمبه خدا که روز نیرکو ز بگه بدید باشد
 بر شاهدان گلشن چو رسیدتو خموش تا قرنفل برکند حرکایت گل
نوبهارم

1625
 ز تو درشرکست عهدم ز تودو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم

باد شد قرارم
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بروم که کدخدایم غله بدروم برکارمز ره زیاده جویی به طریق خیره رویی
 من بوالفضو،ل معجب تو بگوهمه حل و عقد عالم چو به دست غیب آمد

که بر چه کارم
 سگ لنگ را بگوید که برسچو قضا به سخره خواهد که ز سبلتی بخندد
بدان شرکارم
 بهل اختیار خود را تو به پیشچو بر اوش رحم آید خبرش کند که بنشین

اختیارم
 همه صیدهای جان را به نثار بر تواگرت شرکار باید ز منت شرکار خوشتر
بارم

 نه نظیر من جمالی چه غریب ونه ز دام من مللی نه ز جام من وبالی
ندره یارم

 بپرد کبوتر د،ل سوی اولینخمش ار دگر بگویم ز مقالت خوش او
مطارم

 رخ شمس از او منور بهتبریز و شمس دین شد سبب فروغ اختر
فراز سبز طارم

1626
نبود شبی که آیم ز میان کار گویمفلرکا بگو که تا کی گله های یار گویم

 بجهم از این میان و سخن وز میان او مقامم کمر است و کوه و صحرا
کنار گویم

 برهم ز خار چون گل سخن از عذارز فراق گلستانش چو در امتحان خارم
گویم
 برهم از این چو بلبل صفت بهارهمه بانگ زاغ آید به خرابه های بهمن
گویم
 صفتی ز رنگ لله به بنفشهگرهی ز نقد غنچه بنهم به پیش سوسن

زار گویم
بدرد نظر گریبان چو ز انتظار گویمبرکشد ز کبر دامن د،ل من چو دلبر آید
 بجهد ز مهر ساقی چو من از خماربنهد کله از سر خم خاص خسروانی

گویم

1627
 به کسم مرکن حواله که بجزنظری به کار من کن که ز دست رفت کارم
تو کس ندارم

 اگر از شراب وصلت ببری ز سرچه کمی درآید آخر به شرابخانه تو
خمارم

 که در این میان همیشه غمچو نیم سزای شادی ز خودم مدار بی غم
توست غمگسارم

1628
 مست بخشایش او گشتم و جاندیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم

بخشیدم
وز پی نور شدن موم مرا مالیدمجهت مهر سلیمان همه تن موم شدم
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نای او گشتم و هم بر لب او نالیدمرای او دیدم و رای کژ خود افرکندم
 من به دست وی و از بیاو به دست من و کورانه به دستش جستم
خبران پرسیدم

 ترس ترسان ز زر خویش همیساده د،ل بودم و یا مست و یا دیوانه
دزدیدم

 همچو دزدان سمن از گلشن خوداز ره رخنه چو دزدان به رز خود رفتم
می چیدم

که من از پنجه پیچ تو بسی پیچیدمبس کن و راز مرا بر سر انگشت مپیچ
 گر چه زارم ز غمش همچوشمس تبریز که نور مه و اختر هم از اوست

هل،ل عیدم

1629
 یا نمرکدان کی دیدهد،ل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم

ست که من در شورم
 هر چه امروز بگویم برکنمهر چه امروز بریزم شرکنم تاوان نیست
معذورم
 تا شرکایت نرکند جان که ز جانانبوی جان هر نفسی از لب من می آید
دورم

 آزمون کن که نه کمتر ز میگر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی
انگورم

زانک اندیشه چو زنبور بود من عورمساقیا آب درانداز مرا تا گردن
 صبح بیدار شوم باز در اوشب گه خواب از این خرقه برون می آیم

محشورم
 هین که شد روز قیامت بزن آنهین که دجا،ل بیامد بگشا راه مسیح

ناقورم
 ور نه پاره ست دلمگر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن
پاره کن از ساطورم

ساقی آمد به خرابی تن معمورمباده آمد که مرا بیهده بر باد دهد
 بی کمر چست میان بستهروز و شب حامل می گشته که گویی قدحم
که گویی مورم

 خم سر خویش گرفته ست که منسوی خم آمده ساغر که برکن تیمارم
رنجورم

 می نشسته به بن خم که چه منما همه پرده دریده طلب می رفته
مستورم
 که دلت را ز جهان سرد کندتو که مست عنبی دور شو از مجلس ما
کافورم
 بر سر چرخ جهد جان که نهچون تنم را بخورد خاک لحد چون جرعه

جسمم نورم
خالدین ابدا شد رقم منشورمنیم آن شاه که از تخت به تابوت روم

وگر آویخته ام هم رسن منصورماگر آمیخته ام هم ز فرح ممزوجم
 جان موسی است روان در تنجام فرعون نگیرم که دهان گنده کند

همچون طورم
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 من فغان را چه کنم نی زهله خاموش که سرمست خموش اولیتر
لبش مهجورم
 من که همسایه شمسم چوشمس تبریز که مشهورتر از خورشید است
قمر مشهورم

1630
 ور لبش جور کند از بن دندانگر مرا خار زند آن گل خندان برکشم

برکشم
 پای کوبان شوم و سوز سپندانور بسوزد د،ل مسرکین مرا همچو سپند
برکشم
 همچنین سجده کنان تا بن میدانگر سر زلف چو چوگانش مرا دور کند
برکشم

 از پی لعل و گهر این بخورم آنلعل در کوه بود گوهر در قلزم تلخ
برکشم

 گهر از ره ببرم لعلاین نبوده ست و نباشد که من از طنز و گزاف
بدخشان برکشم

 چه شود گر ز خطا خلعترخم از خون جگر صدره اطلس پوشید
سلطان برکشم

 لزمم نیست که من راهمن چو در سایه آن زلف پریشان جمعم
پریشان برکشم

بگشایید رهم تا سوی ایشان برکشمهمرهانم همه رفتند سوی رهزن د،ل
 از درون نعره زند د،ل که دو چندانگر کسی قصه کند بارکشی مجنونی

برکشم
 همچو یوسف بروم وحشت زندانور به زندان بردم یوسف من بی گنهی
برکشم

 جان و د،ل تا برود بی د،ل وگر دلم سر کشد از درد تو جان سیر شود
بی جان برکشم

 چونک من دامن مشرکین توشور و شر در دو جهان افتد از عنبر و مشک
پنهان برکشم

1631
 درده آن باده جان را که سبک د،لدر فروبند که ما عاشق این میرکده ایم

شده ایم
 به خدا کز سفر دور و دراز آمدهبرجه ای ساقی چالک میان را بربند

ایم
 از کف زهره به صد لبه قدحبرگشا مشک طرب را که ز رشک کف تو

نستده ایم
 چاره رطل گران کن که همه میدر فروبند و ز رحمت در پنهان بگشا

زده ایم
 به حق آنک ز آغاز حریفانزان سبو غسل قیامت بده از وسوسه ام

بده ایم
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 برجهیدیم خمارانه در این عربدهما همه خفته تو بر ما لگدی چند زدی
ایم

 هین بده ما ملک الموتگر علی الریق تو را باده دهی قاعده نیست
چنین قاعده ایم

 که گمان داشت که ما زانفلسفی زین بخورد فلسفه اش غرق شود
علل فاسده ایم

 ما نه مردان ثرید و عدس و مایدهآن نهنگیم که دریا بر ما یک قدح است
ایم

که ز فضله فایده فایده ایمهله خاموش کن و فایده و فضل بهل

1632
جهت توشه ره ذکر وصالت بردیمهله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم

 د،ل خسته به تو دادیم و خیالتتا که ما را و تو را تذکره ای باشد یاد
بردیم
 وان خم ابروی مانند هللتآن خیا،ل رخ خوبت که قمر بنده اوست
بردیم

 ز شرکرخانه مجموع خصالتوان شرکرخنده خوبت که شرکر تشنه اوست
بردیم

 زانک ما این پر و با،ل از پر و بالتچون کبوتر چو بپریم به تو بازآییم
بردیم

 هر چه داریم همه از عز و جللتهر کجا پرد فرعی به سوی اصل آید
بردیم

 گر شما،ل است و صبا هم زشمس تبریز شنو خدمت ما را ز صبا
شمالت بردیم

1633
 تا که با یار شرکرلب نفسی دمدر فروبند که ما عاشق این انجمنیم

بزنیم
 سرو و سوسن چه کم آیدنقل و باده چه کم آید چو در این بزم دریم

چو میان چمنیم
 فارغ از باد و بروت حسن وباده تو به کف و باد تو اندر سر ماست

بوالحسنیم
چو تویی ساقی بگزیده گزین زمنیمچو تویی مشعله ما ز تو شمع فلرکیم
 ما از آن روز رسن باز و حریفرسن دام تو ما را چو رهانید ز چاه

رسنیم
 واجب آید که به اقبا،لعقل عقل و د،ل د،ل جان دو صد جان چو تویی

تو بر تن نتنیم
ما از این خرگله خرگاه چرا برنرکنیمچونک بر بام فلک از پی ما خیمه زدند

 همچو سرهنگ قضاییم که لشرکرهمچو سیمرغ دعاییم که بر چرخ پریم
شرکنیم
 به سر و روی دوان گشته بهما چو سیلیم و تو دریا ز تو دور افتادیم

سوی وطنیم
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 نه چو گردابه گندیده به خودروکشان نعره زنانیم در این راه چو سیل
مرتهنیم

 ور بگویی تو همین گو کههین از آن رطل گران ده سبرکم بیش مگو
غریق مننیم

 ما از او لعل بدخشان وشمس تبریز که سرمایه لعل است و عقیق
عقیق یمنیم

1634
 عشق گوید تو خمش باش به جانعقل گوید که من او را به زبان بفریبم

بفریبم
 چیست کو را نبود تاش بدانجان به د،ل گوید رو بر من و بر خویش مخند

بفریبم
 تا من او را به می و رطلنیست غمگین و پراندیشه و بی هوشی جوی

گران بفریبم
 تا خدنگ نظرش را به کمانناوک غمزه او را به کمان حاجت نیست
بفریبم

 تا من او را به زر و ملکنیست محبوس جهان بسته این عالم خاک
جهان بفریبم

 شهوتی نیست که اواو فرشته ست اگر چه که به صورت بشر است
را به زنان بفریبم

 پس کیش من به چنین نقشخانه کاین نقش در او هست فرشته برمد
و نشان بفریبم

 خور او نور بود چونش به نانگله اسب نگیرد چو به پر می پرد
بفریبم

 تا به افسونش به هر سود و زیاننیست او تاجر و سوداگر بازار جهان
بفریبم

 آه آهی کنم او را به فغاننیست محجوب که رنجور کنم من خود را
بفریبم

 رحمتش را به مرض یاسر ببندم بنهم سر که من از دست شدم
خفقان بفریبم

 چیست پنهان بر او کش به نهانموی در موی ببیند کژی و فعل مرا
بفریبم

 کش به بیت غز،ل و شعرنیست شهرت طلب و خسرو شاعرباره
روان بفریبم

 که من او را به جنان یا بهعزت صورت غیبی خود از آن افزون است
جنان بفریبم

 مگر او را به همان قطبشمس تبریز که بگزیده و محبوب وی است
زمان بفریبم

1635
 تابشی نو به نو از حسن و جمالشدم به دم از ره د،ل پیک خیالش رسدم

رسدم

www.irandll.net/forum727



www.irandll.net

 یا نسیمی است که ازیا رب این بوی طرب از طرف فردوس است
روز وصالش رسدم

 یا که جامیاین ز عشق است که مغزم ز طرب خیره شده ست
است که از خمر حللش رسدم

 یا کبوتربچگان از پر و بالشیا چو بازی است که از عشق همی پراند
رسدم

 وین مددها همه از لذتسرکشان از طرف غیب به من می آیند
حالش رسدم

1636
 وز لب چون شرکر او شرکری میاز بت باخبر من خبری می رسدم

رسدم
شرکری در دهن است و دگری می رسدمشرکر اندر شرکر اندر شرکر است

 هر زمان تازه گل از شاخهر دم از گلشن او طرفه گلی می سرکلم
تری می رسدم

 عاشق سوخته خیره سریخیره از عشق ویم کز هوسش هر نفسی
می رسدم

 وین دگر هست که از وی نظریآن یرکی زرد شده کآتش او می کشدم
می رسدم

 که در ار باز نشد بانگ دری میوان دگر بر در آن خانه او بنشسته
رسدم
 که ز خاکش صفت جانوری میوان یرکی بر سر آن خاک سرک بنهاده
رسدم

1637
سر صندوق گشادم گهری دزدیدممنم آن دزد که شب نقب زدم ببریدم

چو بدیدم رخ یوسف کف خود ببریدمز زلیخای حرم چادر سر بربودم
 کی برد سر ز کف آنک از آن سرسر سودای کسی قصد سر من دارد

دیدم
 چون غمش کند ز بیخم پس از آنچو بگفتم نبرم سر سر من گفت آمین

روییدم
 که من از گردش او بس چواین چه ماه است که اندر د،ل و جان ها گردد

فلک گردیدم
 همه دردی جهان در سر خودجان اخوان صفا اوست که اندر هوسش
مالیدم

 من بر این چرخ از او همچواندر این چاه جهان یوسف حسنی است نهان
رسن پیچیدم
 از همه خلق بریدم به توهله ای عشق بیا یار منی در دو جهان
برچفسیدم

 زان گزیده ست مرا حق کهزان چنین در فرحم کز قدحت سرمستم
تو را بگزیدم
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 که چو گل در چمنشبنهان از همه خلقان چه خوش آیین باغی است
جامه جان بدریدم

 که چو برگ از شجر اندر قدمشاندر آن باغ یرکی دلبر بالشجری است
ریزیدم
 و آنچ فرمود بپوشان و مگوبس کنم آنچ بگفت او که بگو من گفتم

پوشیدم
 من به هر سوی چو سایه ز پیششمس تبریز که آفاق از او شد پرنور

گردیدم

1638
 فرح ابن الفرح ابن الفرحمادرم بخت بده است و پدرم جود و کرم
ابن الفرحم

 پر شد این شهر و بیابان سپههین که برکلربک شادی به سعادت برسید
و طبل و علم

 در چهی گر بروم گردد چهگر به گرگی برسم یوسف مه روی شود
باغ ارم

 خاتم وقت شود پیش من از جود وآنک باشد ز بخیلی د،ل او آهن و سنگ
کرم

 چون مرا راه زند فتنه گر زرخاک چون در کف من زر شود و نقره خام
و درم

 جان پذیرد ز خوشی گر بودصنمی دارم گر بوی خوشش فاش شود
از سنگ صنم

آن چنان تیغ چگونه نزند گردن غممرد غم در فرحش که جبر الله عزاک
 عد،ل ها جمله غلمان چنین ظلم وبستاند به ستم او د،ل هر کی خواهد

ستم
 زود بیگانه شود در هوسشآن چه خا،ل است بر آن رخ که اگر جلوه کند

خا،ل زعم
 تو تمامش کنی و شرح کنیگفتم ار بس کنم و قصه فروداشت کنم

گفت نعم

1639
 پیش کان شرکر توای خوشا روز که پیش چو تو سلطان میرم

شرکرافشان میرم
 چونک در سایه آن سرو گلستانصد هزاران گل صدبرگ ز خاکم روید
میرم
 چونک در پای تو من دست فشانانای بسا دست که خایند حریصان حیات

میرم
 بر قدح بوسه دهم مست و خرامانشربت مرگ چو اندر قدح من ریزی

میرم
 پس عجب نیست کزچون به بوی خوش یک سیب تو موسی جان داد
آسیب تو چون جان میرم
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 چون بهار از لب خندان تو خندانچون خزان از خبر مرگ اگر زرد شوم
میرم

 گر بمیرم ز تو صد بار بدان سانبارها مردم من وز دم تو زنده شدم
میرم
 پیش جمع تو نشاید که پریشانمن پراکنده بدم خاک بدم جمع شدم

میرم
 در بر رحمت و بخشایش رحمانهمچو فرزند که اندر بر مادر میرد

میرم
 این محالت که در چشمهچه حدیث است کجا مرگ بود عاشق را

حیوان میرم
 سوی تو زنده شوم از سویشمس تبریز کسانی که به تو زنده نیند

ایشان میرم

1640
 وامقت باشم هر لحظه وگر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نرکنم

عذرا نرکنم
کژ مباز ای کژ کژباز مرکن تا نرکنماین تعلق به تو دارد سر رشته مگذار

 بی خبر دانیم ار هیچ مرکافاگفته ای جان دهمت نان جوین می ندهی
نرکنم

دهمت بیم مبارات تو اما نرکنمگوش تو تا بنمالم نگشاید چشمت
تو گمان برده که جمعیت اجزا نرکنممتفرق شود اجزای تو هنگام اجل

 پس چرا روز تو را عاقبتمنشی روز و شبم نیست شود هست کنم
انشا نرکنم
 پس چرا صبر تو را شرکرهر دمی حشر نوستت ز ترح تا به فرح

شرکرخا نرکنم
 پس چه شد کار جزا را کههر کسی عاشق کاری ز تقاضای من است
تقاضا نرکنم

در جهان خرد و عقل تو را جا نرکنمتا ز زهدان جهان همچو جنینت نبرم
 چشم بستی به ستیزهگلشن عقل و خرد پرگل و ریحان طری است

که تماشا نرکنم
 پیش از آن که بروم نظم غز،ل هاطبل باز شهم ای باز بر این بانگ بیا

نرکنم

1641
 چو بیایی به زیارت سرهمن چو در گور درون خفته همی فرسایم
بیرون آیم
 مرده و زنده بدان جا کهنفخ صور منی و محشر من پس چه کنم

تویی آن جایم
 چه نواها زنم آن دم که دمی درمثل نای جمادیم و خمش بی لب تو

نایم
 یاد کن از من مسرکین که تونی مسرکین تو با شرکرلب خو کرده ست

را می پایم
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 چون نیابم لب نوشت کف خود میچون نیابم مه رویت سر خود می بندم
خایم

1642
گوش خود بر دم شش تای طرب بنهادیمساقیا ما ز ثریا به زمین افتادیم

د،ل صدپاره خود را به نوایش دادیمد،ل رنجور به طنبور نوایی دارد
 کوی دیگر نشناسیم در این کوبه خرابات بدستیم از آن رو مستیم

زادیم
 همه را جمله یرکی کن که درساقیا زین همه بگذر بده آن جام شراب

این افرادیم
 مزه ای بخش که ما بی مزههمه را غرق کن و بازرهان زین اعداد
اعدادیم
 لجرم از دم این باده لطیفد،ل ما یافت از این باده عجایب بویی
اورادیم
 لجرم مست و طربناک و قویاز برون خسته یاریم و درون رسته یار
بنیادیم
در خرابات فنا عاقله ایجادیمهمه مستیم و خرابیم و فنای ره دوست

هله گردک بنشینیم که ما دامادیمهله خاموش بیارام عروسی داریم

1643
آب رحمت بستانیم و بر آتش ریزیمچند خسپیم صبوح است صل برخیزیم

 وقت زین است و لگام استآن کمیت عربی را که فلک پیمای است
چرا ننگیزیم

شیرگیرانه ز شیران سیه نگریزیمخوش برانیم سوی بیشه شیران سیاه
 شحنه عشق چو با ماست ز کیدر زندان جهان را به شجاعت برکنیم

پرهیزیم
 زنگ و رومی چه بود چون به وغازنگیان شب غم را همه سر برداریم

یستیزیم
گرد هر دیگ نگردیم نه ما کفلیزیمقدح باده نسازیم جز از کاسه سر

 چو اسد هست چه با گله گاوز آخور ثور برانیم سوی برج اسد
آمیزیم
 چاره نبود ز سر خر چو در ایناندر این منز،ل هر دم حشری گاو آرد

پالیزیم
 زان ز ما جوش برآورد که ماموج دریای حقایق که زند بر که قاف
کاریزیم

 صدر ما راست اگر چه که در اینبدر ما راست اگر چه چو هللیم نزار
دهلیزیم

که بهاریم در آن باغ نه ما پاییزیمگلرخان روی نمایند چو رو بنماییم
 سجده آرند که ما پیش شماوز سر ناز بگوییم چه چیزید شما

ناچیزیم
روی ناشسته و آلوده و بی تمییزیمگلعذاریم ولی پیش رخ خوب شما

زانک امروز همه مشک و عبر می بیزیمآهوان تبتی بهر چرا آمده اند
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 ور زند سیخ بل همچو خرانچون دهد جام صفا بر همه ایثار کنیم
نسرکیزیم
 می زند بر سر ما تیز از آنتاب خورشید از،ل بر سر ما می تابد

سرتیزیم
 روز و شب در نظر شمسطالع شمس چو ما راست چه باشد اختر

حق تبریزیم

1644
 جز ز زنجیر دو زلفت ز کیجز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیم

مجنون باشیم
 دگر از بهر کهجز از آن روی چو ماهت که مهش جویان است
سرگشته چو گردون باشیم

 تا چو نار از غم تو با د،ل پرخوننار خندان تو ما را صنما گریان کرد
باشیم
 ما چه موقوف شراب و میچشم مست تو قدح بر سر ما می ریزد

و افیون باشیم
 ما چه موقوف بهار و گل گلگونگلفشان رخ تو خرمن گل می بخشد

باشیم
 ما چرا عاشق برگ و زر قارونهمچو موسی ز درخت تو حریف نوریم
باشیم
 ما ز چون گفتن او واله و بیهر زمان عشق درآید که حریفان چونید

چون باشیم
 صاف و تابنده و خوش چون درما چو زاییده و پرورده آن دریاییم

مرکنون باشیم
 همچو مه تیزرو و چابک و موزونما ز نور رخ خورشید چو اجرا داریم

باشیم
 بهر این سابح و با چشم چو جیحونبه دعا نوح خیالت یم و جیحون خواهد

باشیم
 لیک چون عشق ز وهم همه بیرونهمچو عشقیم درون د،ل هر سودایی

باشیم
 ما چرا کاسه کش مطبخ هرچونک در مطبخ د،ل لوت طبق بر طبق است

دون باشیم
 تا حریف سری و شبلی ووقف کردیم بر این باده جان کاسه سر

ذاالنون باشیم
 تا ز ذرات جهان در عدد افزونشمس تبریز پی نور تو زان ذره شدیم
باشیم

1645
 ور نه ما عشوه و ناموس کسیگر تو مستی بر ما آی که ما مستانیم

نستانیم
که ز مستی بندانند که ما درمانیمیوسفانند که درمان د،ل پردردند
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 چونک درمان سر خود گیرد ماور بدانند حق و قیمت خود درشرکنند
درمانیم
 گنج عیشیم اگر چند در اینما خرابیم و خرابات ز ما شوریده ست
ویرانیم

 کدخدا اوست و خدا اوستکدخدامان به خرابات همان ساقی و بس
همو را دانیم

 که سزای سر صدریم و یامست را با غم و اندیشه و تدبیر چه کار
دربانیم
 ما ز جان بی خبریم و بر آنهر کی از صدر خبر دارد او دربان است
جانانیم

 می دمد در د،ل ما زانک چو نایمن نخواهم که سخن گویم ال ساقی
انبانیم
 بار ما می کشد و ماش همیخوش بود سیمتنی کو بنداند که کییم

رنجانیم
خویش کاسد کند و گوید ما ارزانیمیار ما داند کو کیست ولی برشرکند

 ما چو برگ از حذر فرقت اوسر فرود آرد چون شاخ تر از لطف و کرم
لرزانیم

 ما سخن گوییک زمانم بهل ای جان که خموشانه خوش است
خموشیم که چون میزانیم

 ما به ارکان به چه مشغو،لبس کن ار چند بیان طرق از ارکان است
شویم ار کانیم

1646
 نظری سیر بر آن روی چوروز آن است که ما خویش بر آن یار زنیم
گلنار زنیم

فتنه و غلغله اندر همه بازار زنیممشتری وار سر زلف مه خود گیریم
 همه بر جیب گل و جعد سمن زاراندرافتیم در آن گلشن چون باد صبا

زنیم
 تا سبووار همه بر خم خمارنفسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم
زنیم

 نامه را یک نفسی در سر دستارتا به کی نامه بخوانیم گه جام رسید
زنیم

 واجب آید که دو سه زخمه بر آنچنگ اقبا،ل ز فر رخ تو ساخته شد
تار زنیم
 ما که مستیم چه دانیم چهوقت شور آمد و هنگام نگه داشت نماند

مقدار زنیم
خاک در دیده این عالم غدار زنیمخاک زر می شود اندر کف اخوان صفا
 خیمه عشرت از این بار درمی کشانند سوی میمنه ما را به طناب

اسرار زنیم
 خیز تا آتش در مرکسبه و کارشد جهان روشن و خوش از رخ آتشرویی

زنیم
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 گر ز برق د،ل خود بر که وپاره پاره شود و زنده شود چون که طور
کهسار زنیم

 سرد و حیف است که ما حلقههله باقیش تو گو که به وجود چو توی
گفتار زنیم

1647
 دست با هم بدهیم و بر دلدارروز شادی است بیا تا همگان یار شویم
شویم

 همچنین رقص کنان جانبچون در او دنگ شویم و همه یک رنگ شویم
بازار شویم
 ما ببندیم دکان ها همه بیروز آن است که خوبان همه در رقص آیند
کار شویم
 ما به مهمان خدا بر سرروز آن است که تشریف بپوشد جان ها

اسرار شویم
 ما به نظاره ایشان سویروز آن است که در باغ بتان خیمه زنند

گلزار شویم

1648
 می گلرنگ بده تا همه یک رنگساقیا عربده کردیم که در جنگ شویم
شویم

 رخ می رنگ نما تا همگانصورت لطف سقی الله تویی در دو جهان
دنگ شویم

 بنگ منسوخ شود چونباده منسوخ شود چون به صفت باده شویم
همگی بنگ شویم

 باده ده تا که از او ما به دوهین که اندیشه و غم پهلوی ما خانه گرفت
فرسنگ شویم

 تا ز زخمه خوش تو ساخته چونمطربا بهر خدا زخمه مستانه بزن
چنگ شویم

 تا که چون آینه جان همه بیمجلس قیصر روم است بده صیقل د،ل
رنگ شویم
 یک نفس عاشق آنیم کهیک جهان تنگ د،ل و ما ز فراخی نشاط

دلتنگ شویم
 همه عقل و همه علم و همهدشمن عقل کی دیده ست کز آمیزش او

فرهنگ شویم
 زود در گردن عشقش همه آونگشمس تبریز چو در باغ صفا رو بنمود

شویم

1649
 بند را برگسلیم از همه بیگانهوقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم
شویم

 خانه سوزیم و چو آتشجان سپاریم دگر ننگ چنین جان نرکشیم
سوی میخانه شویم
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 کی حریف لب آن ساغر و پیمانهتا نجوشیم از این خنب جهان برناییم
شویم

تا نمیریم مپندار که مردانه شویمسخن راست تو از مردم دیوانه شنو
 واجب آید که نگونتر زدر سر زلف سعادت که شرکن در شرکن است
سر شانه شویم

 گر در این راه فنا ریختهبا،ل و پر باز گشاییم به بستان چو درخت
چون دانه شویم
 گر چه شمعیم پی نور توگر چه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم
پروانه شویم
 تا بر این نطع ز فرزین توگر چه شاهیم برای تو چو رخ راست رویم
فرزانه شویم

 محرم گنج تو گردیم چو پروانهدر رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم
شویم
 تا مقیم د،ل عشاق چو افسانهما چو افسانه د،ل بی سر و بی پایانیم
شویم
 ور کلیدی کند او ما همه دندانهگر مریدی کند او ما به مرادی برسیم
شویم

 شاید ار ناله کنیم استنمصطفی در د،ل ما گر ره و مسند نرکند
حنانه شویم

 پاسبان را چو به شب ما سوینی خمش کن که خموشانه بباید دادن
کاشانه شویم

1650
 پخته و خام تو را گر نپذیرمخوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جامم
خامم

سنقر دانه نیم ایبک بند داممعاشق هدیه نیم عاشق آن دست توام
 گر من آن را قدح خاصاز تغار تو اگر خون رسدم همچو سگان
ندانم عامم
 تا سمعنا و اطعنا کنی ایغنچه و خار تو را دایه شوم همچو زمین
جان نامم

گر نگردم تلف تو علف ایاممملخ حرکم تو تا مزرعه ام را بچرید
تا چو ریگش به یرکی بار فروآشاممساقی صبر بیا رطل گرانم درده

چون دلرام نیابم به چه چیز آراممگوییم شپشپی و چون پشه بی آرامی
 همچو خورشیدپرستان بههمچو دزدان ز عسس من همه شب در بیمم

سحر بر بامم
 شرکر غیر تو بود در سر منمهر غیر تو بود در د،ل من مهر ضل،ل

سرسامم
کام و ناکام بود لذت آن در کاممبه زبان گر نرکنم یاد شرکرخانه تو

نه به تقلید بل از دیده دهد پیغاممخبر رشک تو می آرد اشک تر من

1651
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 ما کر و فر سعادت نه زما سر و پنجه و قوت نه از این جان داریم
کیوان داریم

سبحات رخ تابنده ز سبحان داریمآتش دولت ما نیست ز خورشید و اثیر
 دست و پا نی و در آنرگ و پی نی و در آن دجله خون می جوشیم
معرکه جولن داریم

 که به کف شعشعه جوهر انسانهفت دریا بر ما غرقه یک قطره بود
داریم
 چه غم ار زر نبود چون مددچه کم ار سر نبود چونک سراسر جانیم

از کان داریم
 د،ل بدان سابقه و دست در انبانبوهریره صفتیم و به گه داد و ستد

داریم
 چونک در عشق خدااهرمن دیو و پری جمله به جان عاشق ماست
ملک سلیمان داریم

 چند یعقوب د،ل آشفته بهدر چه و حبس جهان گر چه رهین دلویم
کنعان داریم

 ما از آن قطب جهان حجت وشمس تبریز شهنشاه همه مردان است
برهان داریم

1652
 مجلس آخر شد و ما تشنه وای دریغا که شب آمد همه از هم ببریم

مخمورسریم
 ز او،ل روز خماریم به شبرفت این روز دراز و در حس گشت فراز
زان بتریم
 گر چه روزی دو سه در نقشباطن ما چو فلک تا به ابد مستسقی است

و نگار بشریم
 ور نه در مرج بقا صاحب جوعمعده گاو گرفته ست ره معده د،ل

بقریم
چیز دیگر بود و ما تبع آن دگریمنزد یزدان نه صباح است برادر نه مسا
 همه محبوس نقوش و وثناتهمه زندان جهان پر ز نگارست و نقوش
صوریم

 همچو کوزه همه هر لحظهکوزه ها دان تو صور را و ز هر شربت فرکر
تهی ایم و پریم

 نفسی لست ابالی نفسی نفع ونفسی پر ز سماع و نفسی پر ز نزاع
ضریم
 همچو کوزه ز اصو،ل مددش بیشربت از کوزه نروید بود از جای دگر
خبریم

 زان است محجوب که مااز دهنده نظر ار چه که نظر محجوب است
غرق دهنده نظریم

 سبب قربت مفرط معزو،ل ازآن چنانک نتوان دید ز بعد مفرط
بصریم
 گه در آن شیر گدازنده مثا،لگه ز تمزیج جمادات چو یخ منجمدیم
شرکریم
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 وگر آن مه نرسد زان استاگر این یخ نرود زان است که خورشید رمید
که بند اگریم

 متصل با کرم دوست چو آبگر چه د،ل را ز لقا بر جگرش آبی نیست
و جگریم
 با مهندس ز درون هندسه ایچو مهندس جهت جان وطن غیبی ساخت
برشمریم

 همچو مور از پی شرکرش همهچو سلیمان اگر او تاج نهد بر سر ما
بسته کمریم

قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمریماز زکاتی که فرستد بر ما آن خورشید
گهر اندر گهر اندر گهر اندر گهریموز سحابی که فرستد بر ما آن دریا
 همه سرسبز و فزاینده چو سرو وزان بهاری که خزانی نبود در پی او

شجریم
 واسطه روز و شبجان چو روز است و تن ما چو شب و ما به میان

خویش مثا،ل سحریم
 هله منگر سوی ما سست کهمن خمش کردم ای خواجه ولیرکن زنهار

احدی الرکبریم

1653
 من از این شهر مبارک به سفر میمن از این خانه پرنور به در می نروم

نروم
 من از او گر برکشی جای دگر میمنم و این صنم و عاشقی و باقی عمر
نروم
 من بجز جانب آن گنج گهر میگر جهان بحر شود موج زند سرتاسر
نروم

 من ز سلطان سلطین بهشهر ما تختگه و مجلس آن سلطان است
حشر می نروم

 من ز گنجینه گوهر به حجرشهر ما از شه ما کان عقیق و گهر است
می نروم

 من ز فردوس و زشهر ما از شه ما جنت و فردوس خوش است
جنت به سقر می نروم

 شهر اراجیف چرا پر شد اگر میشهر پر شد که فلن بن فلن می برود
نروم

 من از این بی خبریاین خبر رفت به هر سوی و به هر گوش رسید
سوی خبر می نروم

 من از این جان قدر جز به قدر مییار ما جان و خداوند قضا و قدر است
نروم

 من از این سود حقیقت بهتو مسافر شده ای تا که مگر سود کنی
مگر می نروم

 ایمنی یافته ام سوی خطر میمغز را یافته ام پوست نخواهم خایید
نروم

 من چو د،ل یافته ام سوی جگر میتو جگرگوشه مایی برو الله معک
نروم
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 من فرکنده کله و سوی کمرتو کمربسته چو موری پی حرص روزی
می نروم

 من پدر یافته ام سوی پدر مینشنوم پند کسی پندم مده جان پدر
نروم
 تا چو زهره همه شب جز بهشمس تبریز مرا طالع زهره داده ست

بطر می نروم

1654
 از بد و نیک جهان همچو جهان بیتا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم

خبریم
از پیروی تو تا حشر غلم نظریمنظری کرد سوی خوبی تو دیده ما

 تا نگویی که در این عشق تو مادین ما مهر تو و مذهب ما خدمت تو
مختصریم

 گر به از نوش ننوشیم پس از سگزهر بر یاد یرکی نوش تو ای آهوچشم
بتریم

1655
 بس معلق زنانی شعله ها اندردوش می گفت جانم کی سپهر معظم
اشرکم

بر تنت در شرکایت نیلیی رسم ماتمبی گنه بی جنایت گردشی بی نهایت
 هم شه و هم گداوش چونگه خوش و گاه ناخوش چون خلیل اندر آتش

براهیم ادهم
گردش آسیاها داری و پیچ ارقمصورتت سهمناکی حالتت دردناکی

 کو بهشت جهان را می کندگفت چرخ مقدس چون نترسم از آن کس
چون جهنم

 سازدش باز و بومی سازدشدر کفش خاک مومی سازدش رنگ و رومی
شرکر و سم

 پیش کرده است ما را تا شود اواو نهانی است یارا این چنین آشرکارا
مرکتم
 گشته خاشاک رقصان موج در زیرکی شود بحر کیهان زیر خاشاک پنهان

و در بم
 جان تتق کرده تن را در عروسی وچون تن خاکدانت بر سر آب جانت

در غم
 می کند خوش فسوسی بر بد ودر تتق نوعروسی تندخویی شموسی

نیک عالم
 هر طرف بختیاری زو معافخاک از او سبزه زاری چرخ از او بی قراری

و مسلم
 عشق از او غیب بینی خاکعقل از او مستقینی صبر از او مستعینی

او نقش آدم
 ما مسیحانه گویان خاک خامش چوباد پویان و جویان آب ها دست شویان

مریم
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 کعبه و مرکه ها بین در تک چاهبحر با موج ها بین گرد کشتی خاکین
زمزم

 که ندانی تو کردن دلو و حبلشه بگوید تو تن زن خویش در چه میفرکن
از شلولم

1656
هم به صبر این کار را آسان کنمهم به درد این درد را درمان کنم

یا د،ل و جان وقف دلداران کنمیا برآرم پای جان زین آب و گل
خدمت شمع همان سلطان کنمداغ پروانه ستم از شمع الست

یک دلی دارم پیش قربان کنمعشق مهمان شد بر این سوخته
گربه وارش من در این انبان کنمنفس اگر چون گربه گوید که میاو
درکشم در چرخش و گردان کنماز ملولی هر کی گرداند سری

جان او را عاشق ایشان کنمآن ملولی دنبل بی عشقی است
پس بیان چشمه حیوان کنمعاشقی چه بود کما،ل تشنگی

آنچ اندر شرح ناید آن کنممن نگویم شرح او خامش کنم

1657
می برآید دودها از یاربممی رسد بوی جگر از دو لبم

جان سپردن هر دمی شد مذهبممی بنالد آسمان از آه من
گر خبر بودی شبت را از شبماندکی دانستیی از حا،ل من

من شب و روز اندرون مرکتبممرکتب تعلیم عشاق آتش است
دست نه بر سینه ام کاندر تبمروی خود بر روی زرد من بنه

گفت ترسم تا نسوزد غبغبمگفتمش گویم به گوشت یک سخن
چشم من نزدیک اگر چه معجبمگفتمش دور از جمالت چشم بد

1658
وز مصاف ای پهلوان نگریختمعاشقم از عاشقان نگریختم

همچو روبه از میان نگریختمحمله بردم سوی شیران همچو شیر
از میان نردبان نگریختمقصد بام آسمان می داشتم

از صداع این و آن نگریختمچون که من دارو بدم هر درد را
داروم من همچنان نگریختمهیچ دیدی دارو کز دردی گریخت
من ز تهدید خسان نگریختمپیرو پیغامبران بودم به جان
زنده باشم چون ز جان نگریختمزنده کوشم در شرکار زندگی

که ز تیر خرکمان نگریختمچشم تیراندازش آنگه یافتم
چون که از زخم سنان نگریختمزخم تیغ و تیر من منصور شد

سودمندم از زیان نگریختمبحر قندم از ترش باکیم نیست
ز آشرکارا و نهان نگریختمشمس تبریزی چو آمد آشرکار

1659
ای قد تو چون شجر خوش نیستمدست من گیر ای پسر خوش نیستم
درد د،ل را گلشرکر خوش نیستمنی بهل دستم که رنجم از د،ل است

تا تو رفتی من دگر خوش نیستمتا تو رفتی قوت و صبرم برفت
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 هین که من بی این کمر خوشدست ها را چون کمر کن گرد من
نیستم

دست بر من نه مگر خوش نیستمناتوانم رفتم از دست ای حرکیم
این چنین زیر و زبر خوش نیستمای گرفته آتشت زیر و زبر

باخبر یا بی خبر خوش نیستمچه خبر پرسی که بی جام لبت
 چیست یعنی من ز سر خوشسر همی پیچم به هر سو همچنین

نیستم
زانک بی تو با نظر خوش نیستمچشم می بندم به هر دم تا به دیر

1660
ای د،ل و دلدار چونت یافتمای گزیده یار چونت یافتم

در میان کار چونت یافتممی گریزی هر زمان از کار ما
ای صنم این بار چونت یافتمچند بارم وعده کردی و نشد
هین که بی اغیار چونت یافتمزحمت اغیار آخر چند چند

پرده را بردار چونت یافتمای دریده پرده های عاشقان
در گل و گلزار چونت یافتمای ز رویت گلستان ها شرمسار

پس مگو بسیار چونت یافتمای د،ل اندک نیست زخم چشم بد
این عجب بیدار چونت یافتمای که در خوابت ندیده خسروان

اندر آن انوار چونت یافتمشمس تبریزی که انوار از تو تافت

1661
ساکنان قدس را همدم شدمسالرکان راه را محرم شدم

خاک گشتم فرش آن طارم شدمطارمی دیدم برون از شش جهت
در دو چشم عاشقانش نم شدمخون شدم جوشیده در رگ های عشق

گه د،ل خاموش چون مریم شدمگه چو عیسی جملگی گشتم زبان
گر مرا باور کنی آن هم شدمآنچ از عیسی و مریم یاوه شد

زخم گشتم صد ره و مرهم شدمپیش نشترهای عشق لم یز،ل
جان مبادم گر از او درهم شدمهر قدم همراه عزرائیل بود

تا ز عین مرگ من خرم شدمرو به رو با مرگ کردم حرب ها
تا که بر زین بقا محرکم شدمسست کردم تنگ هستی را تمام

گر چو پشت چنگ اندر خم شدمبانگ نای لم یز،ل بشنو ز من
کشته الله و پس اعلم شدمرو نمود الله اعلم مر مرا
عید را قربانی اعظم شدمعید اکبر شمس تبریزی بود

1662
بوی یار سیمتن می آیدمبوی آن خوب ختن می آیدم

بوی باغ و یاسمن می آیدممی رسد در گوش بانگ بلبلن
طفل جان اندر چمن می آیدمدرد چون آبستنان می گیردم

همچو جان اندر بدن می آیدمبوی زلف مشرکبار روح قدس
از شه مصر آن رسن می آیدمیوسفم افتاده در چاه فراق

خونبها اندر کفن می آیدممن شهید عشقم و پرخون کفن
کان چنان شیرین ذقن می آیدمبر سرم نه آن کله خسروی
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سر نگر کاندر لگن می آیدمسر نهادم همچو شمع اندر لگن
کان قباد صف شرکن می آیدمجان ها بر بام تن صف صف زدند

تا نوای تن تنن می آیدمگوییا آن چنگ عشرت ساز یافت
تا چنین می در دهن می آیدمگوییا ساقی جان بر کار شد
بوی رحمان از یمن می آیدمیا ز شعشاع عقیق احمدی

نعره ها بی خویشتن می آیدمیا ز بوی شمس تبریزی ز عشق

1663
وین بل از بهر کاری می کشمنو به نو هر روز باری می کشم
بر امید نوبهاری می کشمزحمت سرما و برف ماه دی

این چنین جسم نزاری می کشمپیش آن فربه کن هر لغری
بهر عشق شهریاری می کشماز دو صد شهرم اگر بیرون کنند
بر وفای لله زاری می کشمگر دکان و خانه ام ویران شود

رخت جان اندر حصاری می کشمعشق یزدان پس حصاری محرکم است
بهر یاری بردباری می کشمناز هر بیگانه سنگین دلی

بهر آن گل بار خاری می کشمبهر لعلش کوه و کانی می کنم
همچو مخموران خاری می کشمبهر آن دو نرگس مخمور او

دام و داهو،ل شرکاری می کشمبهر صیدی کو نمی گنجد به دام
می کشم ای دوست آری می کشمگفت ای غم تا قیامت می کشی

سخره بهر یار غاری می کشمسینه غار و شمس تبریزی است یار

1664
چون نداند پرده را صاحب حرممی شناسد پرده جان آن صنم
تو فسون بر ما مخوان و برمدمچون ز پرده قصد عقل ما کند
عاقل از ما می رمد دیوانه همکس ندارد طاقت ما آن نفس

ماه می انداخت از غیرت علمآن چنان کردیم ما مجنون که دوش
تارهایی می زند بی زیر و بمپرده هایی می نوازد پرده در

کو بدرد پرده شادی و غمعقل و جان آن جا کند رقص الجمل
ما به سر رقصان چو بر کاغذ قلماین نفس آن پرده را از سر گرفت

1665
کم عمارت کن که ویرانت کنمعاشقی بر من پریشانت کنم

چون مگس بی خان و بی مانت کنمگر دو صد خانه کنی زنبوروار
من بر آنک مست و حیرانت کنمتو بر آنک خلق را حیران کنی

آرم اندر چرخ و گردانت کنمگر که قافی تو را چون آسیا
من به یک دیدار نادانت کنمور تو افلطون و لقمانی به علم
من صیادم دام مرغانت کنمتو به دست من چو مرغی مرده ای
من چو مار خسته پیچانت کنمبر سر گنجی چو ماری خفته ای
در دللت عین برهانت کنمخواه دلیلی گو و خواهی خود مگو

چون شهت لحو،ل شیطانت کنمخواه گو لحو،ل خواهی خود مگو
گر برون آیی از این آنت کنمچند می باشی اسیر این و آن
چون صدف ها گوهرافشانت کنمای صدف چون آمدی در بحر ما
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گر چو اسماعیل قربانت کنمبر گلویت تیغ ها را دست نیست
من ز آتش صد گلستانت کنمچون خلیلی هیچ از آتش مترس

تا چو مه از نور دامانت کنمدامن ما گیر اگر تردامنی
تا که افریدون و سلطانت کنممن همایم سایه کردم بر سرت

تا بخوانم عین قرآنت کنمهین قرائت کم کن و خاموش باش

1666
بر تو د،ل چون سنگ مرمر می کنمگفته ای من یار دیگر می کنم
عاشقی را قصد و بی سر می کنمپس تو خود این گو که از تیغ جفا

مرمری را لعل و گوهر می کنمگوهری را زیر مرمر می کشم
بسته آن زلف کافر می کنمصد هزاران مومن توحید را

گاه فربه گاه لغر می کنمعاشقان را در کشاکش همچو ماه
کیل باده همچو ساغر می کنمکله های عشق را از خنب جان
از فراقش خشک و بی بر می کنمباغ د،ل سرسبز و تر باشد ولیک

قصد شاخ تازه و تر می کنمگلبنان را جمله گردن می زنم
جور هشتم داد و داور می کنمچونک بی من باغ حا،ل خود بدید

مغفرت را روح پرور می کنماز بهار وصل بر بیمار دی
دست بی سیمان پر از زر می کنمبار دیگر از بر سیمین خود

خسرو و خاقان و سنجر می کنمبندگان خویش را بر هر دو کون
من ز عین روح سرور می کنمشمس تبریزی همی گوید به روح

1667
در بیابان مغیلن می روممن ز وصلت چون به هجران می روم

تا نپنداری که خواهان می روممن به خود کی رفتمی او می کشد
کز میان باغ و بستان می رومچشم نرگس خیره در من مانده ست

 زانک جان این جاست و بی جانعقل هم انگشت خود را می گزد
می روم

من پی دست و گریبان می رومدست ناپیدا گریبان می کشد
تا که من پیدا و پنهان می روماین چنین پیدا و پنهان دست کیست

جمع کرد و من پریشان می روماین همان دست است کاو،ل او مرا
من شدم از دست و حیران می رومدر تماشای چنین دست عجب
قطره قطره سوی عمان می روممن چو از دریای عمان قطره ام

همچنین جو جو بدان کان می روممن چو از کان معانی یک جوم
ذره ذره سوی کیوان می روممن چو از خورشید کیوان ذره ام
آمدم زان سر به پایان می روماین سخن پایان ندارد لیک من

1668
تو نمی آیی میا من می روممن به سوی باغ و گلشن می روم
من برای شمع روشن می رومروز تاریک است بی رویش مرا

جان همی گوید که بی تن می رومجان مرا هشته ست و پیشین می رود
مست گشتم سیب خوردن می رومبوی سیب آمد مرا از باغ جان

از برای عیش کردن می رومعیش باقی شد مرا آن جا که من
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در رهش چون کوه آهن می روممن به هر بادی نگردم زانک من
در پی او همچو دامن می روممن گریبان را دریدم از فراق
و اندر آتش همچو روغن می رومآتشم گر چه به صورت روغنم

ذره ذره سوی روزن می رومهمچو کوهی می نمایم لیک من

1669
در میان محو نو اندرشدیمآتشی نو در وجود اندرزدیم

ما نه نیرکیم ای برادر نی بدیمنیک و بد اندر جهان هستی است
شب عسس رفتیم و از وی بستدیمهر چه چرخ دزد از ما برده بود
یک جوی زان یک نماند و ما صدیمما یرکی بودیم با صد ما و من

از خودی رفتیم وانگه آمدیماز خودی نارفته نتوان آمدن
قد ما چون پست شد عالی قدیمقد ما شد پست اندر قد عشق
پهلوان عشق و یار احمدیمپیشه مردی ز حق آموختیم

حرف ها شستیم و اندر ابجدیمبیست و نه حرف است بر لوح وجود
وز قران سعد او ما اسعدیمسعد شمس الدین تبریزی بتافت

1670
جانب شه همچو شهباز آمدیمما به خرمنگاه جان بازآمدیم
سوی اصل و سوی آغاز آمدیمسیر گشتیم از غریبی و فراق
پای کوبان جانب ناز آمدیموارهیدیم از گدایی و نیاز

چونک اندر پرده راز آمدیمدر کنار محرمان جان پروریم
ما به دست صانع انگاز آمدیماو کمند انداخت و ما را برکشید

حمدلله خانه پرداز آمدیمپیش از آن کاین خانه ویران کرد اجل
تا به بوی نان به خباز آمدیمنان ما پخته ست و بویش می رسد
کز مذلت سوی اعزاز آمدیمهین خمش کن تا بگوید ترجمان

1671
جمع بنشینیم و دم با هم زنیمگر دم از شادی وگر از غم زنیم
یار ما گر کم زند ما کم زنیمیار ما افزون رود افزون رویم
همچو آتش بر صف رستم زنیمما و یاران همد،ل و همدم شویم

چون زنان بر نوحه و ماتم زنیمگر چه مردانیم اگر تنها رویم
تو مرکن باور که بر زمزم زنیمگر به تنهایی به راه حج رویم

چونک درسازیم زیر و بم زنیمتارهای چنگ را مانیم ما
بار دیگر جمله بر آدم زنیمما همه در جمع آدم بوده ایم

خیمه ها بر ساحل اعظم زنیمنرکته پوشیده ست و آدم واسطه
صد هزاران بوسه بر خاتم زنیمچون به تخت آید سلیمان بقا

1672
بر امید وصل دستی می زنیمروز باران است و ما جو می کنیم
ما ز ابر عشق هم آبستنیمابرها آبستن از دریای عشق
تو بیا ما خود تو را مطرب کنیمتو مگو مطرب نیم دستی بزن

ما غلم خانه های روشنیمروشن است آن خانه گویی آن کیست
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بر سر آن آب ما چون روغنیمما حجاب آب حیوان خودیم

1673
شب چه باشد روز و شب آن توییمامشب ای دلدار مهمان توییم

حاضران کاسه و خوان توییمهر کجا باشیم و هر جا که رویم
پروریده نعمت و نان توییمنقش های صنعت دست توییم
در سفر طواف ایوان توییمچون کبوترزاده برج توییم

با زجاجه د،ل پری خوان توییمحیث ما کنتم فولوا شطره
ما صحیفه خط و عنوان توییمهر زمان نقشی کنی در مغز ما

زانک مست شیر و پستان توییمهمچو موسی کم خوریم از دایه شیر
زانک چون زر در حرمدان توییمایمنیم از دزد و مرکر راه زن

 که سبرکسار و گران جانزان چنین مست است و دلخوش جان ما
توییم

چون نباشد چون که چوگان توییمگوی زرین فلک رقصان ماست
دولت این بس که به میدان توییمخواه چوگان ساز ما را خواه گوی

معجز موسی و برهان توییمخواه ما را مار کن خواهی عصا
وقت خشم و جنگ ثعبان توییمگر عصا سازیم بیفشانیم برگ

زانک خندان روی بستان توییمعشق ما را پشت داری می کند
زانک همچون مه به میزان توییمسایه ساز ماست نور سایه سوز

بند آن توست و انبان توییمهم تو بگشا این دهان را هم تو بند

1674
ما ز دریاییم و دریا می رویمما ز بالییم و بال می رویم

ما ز بی جاییم و بی جا می رویمما از آن جا و از این جا نیستیم
همچو ل ما هم به ال می رویملاله اندر پی اللله است

ما به جذبه حق تعالی می رویمقل تعالوا آیتیست از جذب حق
لجرم بی دست و بی پا می رویمکشتی نوحیم در طوفان روح

باز هم در خود تماشا می رویمهمچو موج از خود برآوردیم سر
ما مثا،ل رشته یرکتا می رویمراه حق تنگ است چون سم الخیاط

پس بدانک هر دمی ما می رویمهین ز همراهان و منز،ل یاد کن
تا بدانی که کجاها می رویمخوانده ای انا الیه راجعون

لجرم فوق ثریا می رویماختر ما نیست در دور قمر
از علی تا رب اعل می رویمهمت عالی است در سرهای ما

گر نه کوری بین که بینا می رویمرو ز خرمنگاه ما ای کورموش
بین که ما از رشک بی ما می رویمای سخن خاموش کن با ما میا

ما به کوه قاف و عنقا می رویمای که هستی ما ره را مبند

1675
سوی رفعت روح می افراختیمدوش عشق شمس دین می باختیم

ماحضر با عشق او می ساختیمدر فراق روی آن معشوق جان
قالب از جان هر زمان پرداختیمدر نثار عشق جان افزای او

ما در این داد و ستد پرداختیمعشق او صد جان دیگر می بداد
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پرده عشاق را بنواختیمهمچو چنگ از حا،ل خود خالی شدیم

کز شعاعش پرده ها بشناختیماندر آن پرده بده یک پردگی
حیله حیله پیشتر انداختیمهر زمان خود را به سوی پرده ای
همچو ماه چارده می تاختیمبرج برج و پرده پرده بعد از آن

تا د،ل از رخت طبیعت آختیمرو نمود از سوی تبریز آفتاب

1676
خشم رفتم بی شما نشرکیفتمعاقبت ای جان فزا نشرکیفتم

راستی گویم جدا نشرکیفتمدر جدایی خواستم تا خو کنم
کاهم و از کهربا نشرکیفتمکی شرکیبد خود کهی از کهربا
من جفاکش از وفا نشرکیفتمهر جفاکش طالب روز وفاست

گویمش ای جان ما نشرکیفتمنرم نرمک گویدم بازآمدی
بی پناه توتیا نشرکیفتمای د،ل و ای جان و چشم روشنم

ناسزایم ناسزا نشرکیفتمبر سرم می زد که دیدی تو سزا
در فنا و در بقا نشرکیفتمآزمودم مردگی و زندگی
ای خدا و ای خدا نشرکیفتممطربا این پرده گو بهر خدا

1677
یک دمی همچو زمستان کندمیک دمی خوش چو گلستان کندم

یک دمی طفل دبستان کندمیک دمم فاضل و استاد کند
یک دمی شاه درستان کندمیک دمی سنگ زند بشرکندم
یک دمی جمله شبستان کندمیک دمم چشمه خورشید کند

تا ببینم که چه دستان کندمدامنش را بگرفتم به دو دست
گر چه او ساقی مستان کندمدردی درد خوشش را قدحم

تا لقب هم شرکرستان کندمزان ستانم شرکر او شب و روز

1678
پنبه در گوش کند دلدارممن اگر نالم اگر عذر آرم

هر جفایی که کند بردارمهر جفایی که کند می رسدش
ستمش را به کرم انگارمگر مرا او به عدم انگارد
د،ل به دردش ز چه رو نسپارمداروی درد دلم درد وی است
که کند عشق عزیزش خوارمعزت و حرمتم آنگه باشد

که برکوبد به لگد عصارمباده آنگه شود انگور تنم
تا طرب ساز شود اسرارمجان دهم زیر لگد چون انگور
که از این جور و جفا بیزارمگر چه انگور همه خون گرید
که من از جهل نمی افشارمپنبه در گوش کند کوبنده

لیک من بوالحرکم این کارمتو گر انرکار کنی معذوری
آنگهی شرکر کنی بسیارمچون ز سعی و قدمم سر کردی

1679
بنده چشم خوش آن یارممن اگر مستم اگر هشیارم
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از خود و جان و جهان بیزارمبی خیا،ل رخ آن جان و جهان
روز و شب در گل و در گلزارمبنده صورت آنم که از او

چشم از این آینه چون بردارماین چنین آینه ای می بینم
دم مده تا علل برنارمدم فروبسته ام و تن زده ام

گفتم این است بتا اقرارمبت من گفت منم جان بتان
از تو من یک سر مو نگذارمگفت اگر در سر تو شور من است
هر چه پروانه بود بسپارممنم آن شمع که در آتش خود

دود عشق تو بود آثارمگفتمش هر چه بسوزی تو ز من
جز چنان راست نیاید کارمراست کن لف مرا با دیده

کاندر این دایره چون پرگارممن ز پرگار شدم وین عجب است
گفتم اینک به گرو دستارمساقی آمد که حریفانه بده

مددم ده قدری هشیارمغلطم سر بستان لیک دمی
کاین جهان را به عدم انگارمآن جهان پنهان را بنما

1680
عاشق دولت آن سلطانممن اگر پرغم اگر شادانم

اگرم تاج دهی نستانمتا که خاک قدمش تاج من است
قند روید بن هر دندانمتا لب قند خوشش پندم داد
یوسفم گر چه در این زندانمگلم ار چند که خارم در پاست

مونس زاویه احزانمهر کی یعقوب من است او را من
قند می نوشم و در افغانمدر وصا،ل شب او همچو نیم

نه که من سرو چنین بستانمپای من گر چه در این گل مانده ست
که نهان باشد جان من جانمز جهان گر پنهانم چه عجب

کوری خار چو گل خندانمگر چه پرخارم سر تا به قدم
مومنان را پس از این ایمانمبوده ام مومن توحید کنون

قامتش چند بود چندانمسایه شخصم و اندازه او
او بداند که ز خورشیدانمهر کی او سایه ندارد چو فلک

که به بازار نیم در کانمقیمتم نبود هر چند زرم
چون زر و خاک به کان یک سانممن درون د،ل این سنگ دلن
زان سوی کون و مرکان من دانمچونک از کان جهان بازرهم

1681
من از این شهر سفر می نروممن از این خانه به در می نروم

من از او جای دگر می نروممنم و این صنم و باقی عمر
جز سوی تنگ شرکر می نرومبه خدا طوطی و طوطی بچه ام
جز که در خون جگر می نرومیک زمانی که ز من دور شود
من بجز سوی گهر می نرومگر جهان بحر شود موج زند
جز به سوی گل تر می نرومبلبل مستم و در باغ طرب

تا چو می جز که به سر می نرومدر سرم بوی میی افتاده ست
جای آن هست اگر می نروماین چنین باغ و چنین سرو و چمن

1682
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عاشق دولت آن سلطانممن اگر پرغم اگر خندانم
اگرم تاج دهی نستانمهوس عشق ملک تاج من است

زانک من بلبل آن بستانمرنگ شاخ گل او برگ من است
جز که در جان و دلش ننشانمجز که بر خاک درش ننشینم

در گل و یاسمن و ریحانمروز و شب غرقه شیر و شرکرم
من خراب ویم این می دانمگر خراب است جهان گر معمور

گر چه با خاک زمین یک سانمنظری هست ملک را بر من
باش در کوره روم در کانمزر با خاک درآمیخته ام

1683
چون خیالی ز خیالت تواممن که حیران ز ملقات توام

اه که بی د،ل ز مراعات توامبه مراعات کنی دلجویی
من مگر خود صفت ذات توامذات من نقش صفات خوش توست

مو به مو لطف و کرامات توامگر کرامات ببخشد کرمت
گویی الفاظ و عبارات توامنقش و اندیشه من از دم توست

این زمان هر دو نیم مات توامگاه شه بودم و گاهت بنده
من بی د،ل شده مشرکات توامد،ل زجاج آمد و نورت مصباح

چون رقم محو تو و اثبات توامای مهندس که تو را لوحم و خاک
چه کنم رای که رایات توامچه کنم ذکر که من ذکر توام

هم توام خوان که ز آیات توامسنریهم شد و فی انفسهم

1684
من از این شهر سفر می نروممن از این خانه به در می نروم

من از او جای دگر می نروممنم و این صنم و باقی عمر
من ز اثیرم به اثر می نرومخاکیان رو به اثر آوردند
من چو دیده به نظر می نرومای دو دیده ز نظر دورم کن

چون فلک زیر و زبر می نرومبخت من زیر و زبر کرد غمش
من ز خرگاه قمر می نرومخانه چرخ و زمین تاریک است

من ز تیغش به سپر می نرومگر چو خورشید مرا تیغ زند
من سوی تاج و کمر می نرومبس بود عشق شهم تاج و کمر
من در اوصاف بشر می نرومگم کنم خویش در اوصاف ملک
من گزافه به شجر می نرومعشق او چون شجر و من موسی
ور نه من بهر خضر می نرومزان شجر خواند یرکی نور مرا

من چو هیزم به سفر می نرومچون شجر خوش برکشم آب حیات
جز به نورش به سحر می نرومشمس تبریز که نور سحر است

1685
 از هر گلی بریدم وز خار توبهای مطرب این غز،ل گو کی یار توبه کردم

کردم
 زان کار دست شستم زین کار توبهگه مست کار بودم گه در خمار بودم

کردم
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 از توبه های کرده این بار توبهدر جرم توبه کردن بودیم تا به گردن
کردم

 من ننگ را شرکستم وز عارای می فروش این ده ساغر به دست من ده
توبه کردم

 از گرم و سرد و خشرکی هر چارمانند مست صرعم بیرون ز چار طبعم
توبه کردم

 بردار چنگ می زن بر تارای مطرب الله الله می بی رهم تو بر ره
توبه کردم

 بیچارگی است چاره ناچار توبهز اندیشه های چاره د،ل بود پاره پاره
کردم

 کز ذوق آن گنه را بسیار توبهبنمای روی مه را خوش کن شب سیه را
کردم

 من تایب قدیمم منگفتم که وقت توبه ست شوریده ای مرا گفت
پار توبه کردم

 منرکر به عشق گوید ز انرکار توبهبهر صلح دین را محروسه یقین را
کردم

1686
 گفتا چگونه بندی چیزی که منگفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم

شرکستم
 اما چگونه گیرم چون منبا وی چو شهد و شیرم هم دامنش بگیرم

شرکسته دستم
اکنون بلند گردم کز جور کرد پستمخود دامنش نگیرد ال شرکسته دستی
 چون نیست کرد آنگه بازآورد بهتا من بلند باشم پستم کند به داور

هستم
 افغان ز چشم مستش کان مستای حلقه های زلفش پیچیده گرد حلقم

کرد مستم
 چندان بهانه کردم وز دست اوآمد خیا،ل مستش مستانه حمله آورد

نرستم
 گفتا که نیست این جا یعنی بدان کهحلقه زدم به در بر آواز داد دلبر

هستم
 من کی شرکار دامم من کیگفتم که بنده آمد گفت این دم تو دام است
اسیر شستم

 ای بت مرا بسوزان زیرا که بتگفتم اگر بسوزی جان مرا سزایم
پرستم

 چون تو مرا بسوزی ازمن خشک از آن شدستم تا خوش مرا بسوزی
سوختن برستم

 در مرگ و زندگانی با تو خوشمهر جا روی بیایم هر جا روم بیایی
خوشستم

 در سایه تو بالله جستم ز مرگای آب زندگانی با تو کجاست مردن
جستم
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1687
 اندر جواب ایشان خوبی توگر جان منرکرانت شد خصم جان مستم
بسستم

بنمایمش جمالت از دور من برستمدر دفع آن خیالش وز بهر گوشمالش
 زان نیست ای برادر هستمگوید که نیست جوهر وز منش نیست باور
چنانک هستم

 تا پیش شهریاری مندوش از رخ نگاری د،ل مست گشت باری
ساغری شرکستم
 من جرم دار شاهم نکمن مست روی ماهم من شاد از آن گناهم

بشرکنید دستم
 من ملک را چه باشم تا تحفهبس رندم و قلشم در دین عشق فاشم

ای فرستم
 شه مخزنش گشاده چون دستد،ل دزد و دزدزاده بر مخزن ایستاده

دزد بستم
 من می روم چو ماهی آنای بی خبر ز شاهی گویی که بر چه راهی

سو که برد شستم
 او قبله نمازم او نور آبشمس الحق است رازم تبریز شد نیازم

دستم

1688
 در بیخودی مطلق با خود چهرفتم ز دست خود من در بیخودی فتادم

نیک شادم
 تا چشم ها به ناگه در روی اوچشمم بدوخت دلبر تا غیر او نبینم

گشادم
 گفتم طلق بستان گفتا بدهبا من به جنگ شد جان گفتا مرا مرنجان
بدادم
 نافم بر آن برید او آن دم کهمادر چو داغ عشقت می دید در رخ من

من بزادم
 ای تو صلح جانم بی تو چه درگر بر فلک روانم ور لوح غیب خوانم

فسادم
وز نور رویت آمد عهد الست یادمای پرده برفرکنده تا مرده گشته زنده

 از خویش و خلق پنهان گوییاز عشق شاه پریان چون یاوه گشتم ای جان
پری نژادم

 تن گفت خاک و جان گفتتبریز شمس دین را گفتم تنا کی باشی
سرگشته همچو بادم

1689
 چون بوی تو بیامد دیدم که زندهصد بار مردم ای جان وین را بیازمودم
بودم

بار دگر بزادم چون بانگ تو شنودمصد بار جان بدادم وز پای درفتادم
 ای ساخته چو عیدم وی سوخته چوتا روی تو بدیدم از خویش نابدیدم

عودم
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 آن باز بازگونه چون مرغدامی است در ضمیرم تا باز عشق گیرم
درربودم

 گردان به گرد ماهت چونای شعله های گردان در سینه های مردان
گنبد کبودم

 من توبه ها شرکسته بودم چنانکآن ساعت خجسته تو عهدها ببسته
بودم

 چون سوی عقل رفتم عقلمعقلم ببرد از ره کز من رسی تو در شه
نداشت سودم

1690
 دیدم بسی عجایب چون تو عجباندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم

ندیدم
محروم ز آتش تو جز بولهب ندیدمگفتند سوز آتش باشد نصیب کافر

 چندان سخن شنیدم اما دومن بر دریچه د،ل بس گوش جان نهادم
لب ندیدم

 جز لطف بی حد تو آن را سبببر بنده ناگهانی کردی نثار رحمت
ندیدم

اندر عجم نیامد و اندر عرب ندیدمای ساقی گزیده مانندت ای دو دیده
 وان شیشه که نظیرش اندر حلبزان باده که عصیرش اندر چرش نیامد
ندیدم

 کاندر خودی و هستی غیر تعبچندان بریز باده کز خود شوم پیاده
ندیدم

 ای مادر و پدر تو جزای شمس و ای قمر تو ای شهد و ای شرکر تو
تو نسب ندیدم

 هم پشت و هم پناهی کفوت لقبای عشق بی تناهی وی مظهر الهی
ندیدم

 اصل همه طلب تو در تو طلبپولدپاره هاییم آهن رباست عشقت
ندیدم

 تا تو ادب بخواندی در تو ادبخامش کن ای برادر فضل و ادب رها کن
ندیدم

 بی بصره وجودت من یکای شمس حق تبریز ای اصل اصل جان ها
رطب ندیدم

1691
 گفتار دو جهان را از یکخواهم که کفک خونین از دیگ جان برآرم
دهان برآرم

 تا همچو خود جهان را من ازاز خود برآمدم من در عشق عزم کردم
جهان برآرم

 از گفت وارهم من چون یک فغانزنار نفس بد را من چون گلوش بستم
برآرم

 کز جان دودرنگش آتشوالله کشانم او را چندان به گرد گردون
عیان برآرم
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 وز عشق سرکشان را از خان وای بس عروس جان را روبند تن ربایم
مان برآرم
 وز چنگ بی زبان من سیصداین جمله جان ها را در عشق چنگ سازم
زبان برآرم
 کز عشق زه برآید چون آنپر کرد شمس تبریز در عشق یک کمانی

کمان برآرم

1692
در سینه از نی او صد مرغزار دارمیا رب چه یار دارم شیرین شرکار دارم

 گوید کجا گریزی من با توقاصد به خشم آید چون سوی من گراید
کار دارم
 گفتا پیش دوانم پا در غبارمن دوش ماه نو را پرسیدم از مه خود
دارم

 گفتا ز شرم رویش رنگخورشید چون برآمد گفتم چه زردرویی
نضار دارم
 گفتا که از فسونش رفتارای آب در سجودی بر روی و سر دوانی
مار دارم

 گفتا ز برق رویش د،ل بی قرارای میرداد آتش پیچان چنین چرایی
دارم

گفتا بسوزد این د،ل گر اختیار دارمای باد پیک عالم تو د،ل سبک چرایی
 گفتا که در درونه باغ و بهارای خاک در چه فرکری خاموشی و مراقب

دارم
 در سر خمار دارم در کفبگذر از این عناصر ما را خداست ناصر

عقار دارم
 می دردهد دودستی چونگر خواب ما ببستی بازست راه مستی

دستیار دارم
 چون گفت د،ل نیوشم زین گفتخاموش باش تا د،ل بی این زبان بگوید

عار دارم

1693
 پشت و پناه فقرم پشت طمعمن پاکباز عشقم تخم غرض نرکارم

نخارم
مرغ گشاده پایم برگ قفص ندارمنی بند خلق باشم نی از کسی تراشم

بر تشنگان خاکی آب حیات بارممن ابر آب دارم چرخ گهرنثارم
 من نیز نورم ای جان گر چه ز دورموسی بدید آتش آن نور بود دلخوش

نارم
 گر چه که بی قرارم در روحشاخ درخت گردان اصل درخت ساکن
برقرارم
 در هر شبی چو روزم در هرمن بوالعجب جهانم در مشت گل نهانم

خزان بهارم
 اما چو باخود آیم زین هر دوبا مرغ شب شبم من با مرغ روز روزم

برکنارم
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 شش دانگ آن گهم که بیرون ز پنجآن لحظه باخود آیم کز محو بیخود آیم
و چارم

 بی اختیار گردد در فرجان بشر به ناحق دعویش اختیار است
اختیارم

آن باد او نماند چون باده ای درآرمآن عقل پرهنر را بادی است در سر او

1694
ای بارها خریده از غصه و زحیرمبازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرم

 جز رعد تو نخواهم جز جعدمن چون زمین خشرکم لطف تو ابر و مشرکم
تو نگیرم

 خاصه دمی که گویی ای خسته د،لخوشتر اسیری تو صد بار از امیری
اسیرم

 خاصه دمی که گویی ای بی نواخاکی به تو رسیده به از زری رمیده
فقیرم

 چنگ است ورد و ذکرم باده ستاز ماجرا گذر کن گو عقل ماجرا را
شیخ و پیرم

 در جنت جمالت من غرق شهد وای جان جان مستان ای گنج تنگدستان
شیرم

 گر چون کمان خمیدم پرنده همچومن رستخیز دیدم وز خویش نابدیدم
تیرم
 بی تو کجا روم من ای از توخاکی بدم ز بادت بال گرفت خاکم

ناگزیرم
 ای پرده ها دریده کی میای نور دیده و دین گفتی به عقل بنشین

هلی ستیزم
 آن خیره کش فراقت می راند خیرمن بنده الستم آن تو بوده استم

خیرم
 کی دررسد فطیرم تا نسرشیکی خندد این درختم بی نوبهار رویت

خمیرم
تا خویش تو بدیدم از خویش خود نفیرمتا خوان تو بدیدم آزاد از ثریدم

 در من اثر چو کردی بر گنبداز من گذر چو کردی از عقل و جان گذشتم
اثیرم

 تا بی سلم نبود این قعدهدر قعده ام سلمی ای جان گزین من کن
اخیرم

 من پا چرا نرکوبم چون بممن کف چرا نرکوبم چون در کف است خوبم
شده ست زیرم
 خدمت به مشرقی به کزتبریز شمس دین را از ما رسان تو خدمت
روش مستنیرم

1695
 دیوانه چون نگردم زنجیرپیش چنین جما،ل جان بخش چون نمیرم
چون نگیرم
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 تو چون میی من آبم تو شهدچون باده تو خوردم من محو چون نگردم
و من چو شیرم

 عذر ار نمی پذیری من عشوه میبگشا دهان خود را آن قند بی عدد را
پذیرم

 زیرا به شهر عشقت بر عاشقاندانی که از چه خندم از همت بلندم
امیرم

 نوعشق می نمایم والله که سختبا عشق لیزالی از یک شرکم بزادم
پیرم

 ور این نظر گشایی دانی کهآن چشم اگر گشایی جز خویش را نشایی
بی نظیرم

 و اندر تنور گرمان من پخته تراندر تنور سردان آتش زنم چو مردان
خمیرم
 تا در غلط نیفتی گر شور چوندر لطف همچو شیرم اندر گلو نگیرم
پنیرم
 چون او به تخت آید من پیشدر عشق شمس تبریز سلطان تاجدارم

او وزیرم

1696
 تا کی به گوشه گوشه ازای چرخ عیب جویم وی سقف پرستیزم

مرکر تو گریزم
 من ابر همچو خونم بر توای چرخ همچو زنگی خون خواره خلیق
چرا بریزم

 کاین است بر توای د،ل بسوز خوش خوش مگریز از این دوآتش
واجب کآیی به نار تیزم

 وین عشق همچو آتش وین خلق همچومقصود نور آمد عالم تنور آمد
هیزم

در آتشش نشستم تا حشر برنخیزمهمچون خلیل یزدان پروانه وار شادان

1697
 چندین زبون نیم که ز استیز توآری ستیزه می کن تا من همی ستیزم
گریزم
 والله که گر بخسپی این بادهاز حیله خواب رفتی هر سوی می بیفتی

بر تو ریزم
 زودم به ره مرکن جان من سختای دولت مصور پیش من آر ساغر

دیرخیزم
 هر لحظه موت گوید منهر لحظه روت گوید من شمع شب فروزم
ناف مشک بیزم

 نرمی کن و حلیمی ای یارنپذیرم ای سمن بر کمتر ز هجده ساغر
تند و تیزم
 چون در بر تو میرم نغزای لطف بی کناره خوش گیر در کنارم

است رستخیزم
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 من مست آن عروسم نیساغر بیار و کم کن این لغ و این ندیمی
سخره جهیزم

کی گرد دیگ گردم آخر نه کفچلیزمخواهم شراب ناری تو دیگ پیشم آری
 نی چون خران عنگم نی عاشقدرده شراب رهبان ای همدم مسیحان
کمیزم
 من یار رستمانم نی یار مردخامش ز عشق بشنو گوید تو گر مرایی
حیزم

1698
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزمای توبه ام شرکسته از تو کجا گریزم

وی گردنم ببسته از تو کجا گریزمای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم
 وی روی تو خجسته ازای شش جهت ز نورت چون آینه ست شش رو

تو کجا گریزم
 جان نیز گشت خسته از تود،ل بود از تو خسته جان بود از تو رسته

کجا گریزم
 از د،ل نه ای گسسته از تو کجاگر بندم این بصر را ور بسرکلم نظر را
گریزم

1699
 خط را کنی مسلسل یعنی که مند،ل را ز من بپوشی یعنی که من ندانم

نخوانم
چون سر د،ل ندانم کاندر میان جانمبر تخته خیالت آن را نه من نبشتم
رقصان و ذکرگویان سوی گهرفشانماز آفتاب بیشم ذرات روح پیشم

ای ذره چون گریزی از جذبه عیانمگر نور خود نبودی ذرات کی نمودی
 فریش می فرستم پریش میپروانه وار عالم پران به گرد شمعم

ستانم
 گر شرح عشقدر خلوت است عشقی زین شرح شرحه شرحه

خواهی پیش ویت نشانم
 زان نقش منرکران را در قعرور زان که در گمانی نقش گمان ز من دان
می کشانم
 زان دام مقبلن را از کفرور زان که در یقینی دام یقین ز من بین
می رهانم
 کان تیر رنج نجهد ال که ازور درد و رنج داری در من نظر کن از وی

کمانم
 می بین که آن نشانه ست ازور رنج گشت راحت در من نگر همان دم

لطف بی نشانم
 وان جا که ذوالجل،لهر جا که این جما،ل است داد و ستد حل،ل است
است من دم زدن نتانم

1700
نامم بها نهادند گر چه که بی بهایمعالم گرفت نورم بنگر به چشم هایم
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 بنگر به عزتزان لقمه کس نخورده ست یک ذره زان نبرده ست
من کان را همی بخایم

 بیدار و خفته هرگر چرخ و عرش و کرسی از خلق سخت دور است
دم مستانه می برآیم

 شادی و بزم و سورآن جا جهان نور است هم حور و هم قصور است
است با خود از آن نیایم

 در حلقه شان نگینم در حلقهجبریل پرده دار است مردان درون پرده
چون درآیم

 احمد نشسته تنها یعنی کهعیسی حریف موسی یونس حریف یوسف
من جدایم

 احمد گهر به دریا اینکعشق است بحر معنی هر یک چو ماهی در بحر
همی نمایم

1701
 چون باد و آب و آتش در عشق توآوازه جمالت از جان خود شنیدیم

دویدیم
 دستی به جان ما بر بنگر چه هااندر جما،ل یوسف گر دست ها بریدند
بریدیم
 این دلق پاره پاره در پای تورندان و مفلسان را پیداست تا چه باشد
کشیدیم
 هستند لیک چون تو در خواب همدر عشق جان سپاران مانند ما هزاران
ندیدیم

 چون عرکس خویش دیدیم از خویشماننده ستوران در آب وقت خوردن
می رمیدیم

1702
 تا نقش های خود را یک یکدرده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم
فروتراشیم
 ما شاخ یک درختیم ما جملهاز خویش خواب گردیم همرنگ آب گردیم

خواجه تاشیم
 در شهر عشق پنهان در کوی عشقما طبع عشق داریم پنهان آشرکاریم

فاشیم
 خود را چو زنده بینیم درخود را چو مرده بینیم بر گور خود نشینیم

نوحه رو خراشیم
رنگ قلش دارد زیرا که ما قلشیمهر صورتی که روید بر آینه د،ل ما
 این خاک بوالهوس را بر روی خاکما جمع ماهیانیم بر روی آب رانیم

پاشیم
 تا نقد عشق دیدیم تجار بیتا ملک عشق دیدیم سرخیل مفلسانیم
قماشیم

1703
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 من آن گدای عورم کز شاهمن آن شب سیاهم کز ماه خشم کردم
خشم کردم

 کردم یرکی بهانه وز راه خشماز لطفم آن یگانه می خواند سوی خانه
کردم
هم آه برنیارم از آه خشم کردمگر سر کشد نگارم ور غم برد قرارم

 از زر چو زر بجستم وز جاهگاهم فریفت با زر گاهم به جاه و لشرکر
خشم کردم

 وز کهربای عالم من کاه خشمز آهن ربای اعظم من آهنم گریزان
کردم

 خود پنج و شش کی باشد زما ذره ایم سرکش از چار و پنج و از شش
الله خشم کردم

گر شبه آفتابی ز اشباه خشم کردماین را تو برنتابی زیرا برون آبی

1704
 می زن دهل به شرکر دل لماشرکم دهل شده ست از این جام دم به دم

و لم و لم
 گه زیر می زن ای د،ل و گه بم و بمهین طبل شرکر زن که می طبل یافتی

و بم
تا برکنم ز باغ جهان شاخ و بیخ غماز بهر من بخر دهلی از دهلزنان

 صحرا و کوه پر شد از طبللشرکر رسید و عشق سپهدار لشرکرست
و از علم

 می ریزد آن شراب به اسرافما پر شدیم تا به گلو ساقی از ستیز
همچو یم
 از من شنو که بحریم و بحردانی که بحر موج چرا می زند به جوش
اندرم
 بر می جهد به سوی هوا آبتنگ آمده ست و می طلبد موضع فراخ
لجرم

 اندر هوا و سیل و که و جویکان آب از آسمان سفری خوی بوده ست
ای صنم

 ما موج می زنیم ز هستی سویآب حیات ما کم از آن آب بحر نیست
عدم

 نی در هوای گنبد این چرخ خم بهنی در جهان خاک قرار است روح را
خم

 یعنی کنار صنع شهنشاهزان باغ کو شرکفت همان جاست میل جان
محتشم

 ما راضییم خواجه بدین ظلمبس بس مرکن هنوز تو را باده خوردنی است
و این ستم

 خاموشیش مجوی کهخاموش باش فتنه درافرکنده ای به شهر
دریاست جان عم

1705
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 از رشک و غیرت است که دراز ما مشو ملو،ل که ما سخت شاهدیم
چادری شدیم

 بینی که رشک و حسرت ماهیم وروزی که افرکنیم ز جان چادر بدن
فرقدیم

 ور نی تو دور باش که ما شاهدرو را بشو و پاک شو از بهر دید ما
خودیم
 ما تا ابد جوان و دلرام و خوشآن شاهدی نه ایم که فردا شود عجوز
قدیم

 فانی است عمر چادر و ما عمر بیآن چادر ار خلق شد شاهد کهن نشد
حدیم

آدم نداش کرد تو ردی نه ما ردیمچادر چو دید از آدم ابلیس کرد رد
گفتند در سجود که بر شاهدی زدیمباقی فرشتگان به سجود اندرآمدند
ما را ز عقل برد و سجود اندرآمدیمدر زیر چادر است بتی کز صفات او
گر عقل ما نداند در عشق مرتدیماشرکا،ل گنده پیر ز اشرکا،ل شاهدان

 طفلنه دم زدیم که با طفلچه جای شاهد است که شیر خداست او
ابجدیم

ور نی که ما چه لیق جوزیم و کنجدیمبا جوز و با مویز فریبند طفل را
 گوید که رستم صف پیرکاردر خود و در زره چو نهان شد عجوزه ای

امجدیم
 ما چون غلط کنیم که در نوراز کر و فر او همه دانند کو زن است
احمدیم

 اکنون دهان ببند که بی گفتمومن ممیز است چنین گفت مصطفی
مرشدیم

زیرا تمام قصه از آن شاه نستدیمبشنو ز شمس مفخر تبریز باقیش

1706
 بزم شهنشه ست نه ما باده میبرخیز تا شراب به رطل و سبو خوریم
خریم

 درده شراب لعل ببینبحری است شهریار و شرابی است خوشگوار
ما چه گوهریم

 ما ذره وار مست بر این اوجخورشید جام نور چو برریخت بر زمین
برپریم

از کبر در پیاله خورشید ننگریمخورشید لیزا،ل چو ما را شراب داد
 تا همچو د،ل ز آب و گل خویشپیش آر آن شراب خردسوز دلفروز

بگذریم
 در شرب سابقیم و به خدمتپرخواره ایم کز کرم شاه واقفیم

مقصریم
 زین سو چو فربهیم بدان سویزیرا که سرکر مانع خدمت بود یقین

لغریم
 بر ما بزن که ما ز شعاعشنوری که در زجاجه و مشرکات تافته ست
منوریم
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 درسوزمان چو هیزم تابس گرم و سرد شد د،ل از این باده چون تنور
هیچ نفسریم

 چون کوره بهر ما که مس وچون شیشه فلک پر از آتش شده ست جان
قلب یا زریم

 کز ساغر چو لله چو گل یاسمینای گلعذار جام چو لله به مجلس آر
بریم

 با جمله ما خوشیم ولی با توخوش خوش بیا و اصل خوشی را به بزم آر
خوشتریم

تو تری و لطیفی و ما از تو ترتریمای مطرب آن ترانه تر بازگو ببین
 در ما که در وفای تو چوناندرفرکن ز بانگ و خروش خوشت صدا

کوه مرمریم
 در گوش ما بدم که چو سرنایآن دم که از مسیح تو میراث برده ای

مضطریم
 خاموش کن که پیش حسودانگر چه دهان پر است ز گفتار لب ببند
منرکریم

1707
جان داده ام ولیک جهانی خریده امچیزی مگو که گنج نهانی خریده ام

 دادم قراضه زر و کانیرویم چو زرگر است از او این سخن شنو
خریده ام

 وز طاق ابروش چه کمانیاز چشم ترک دوست چه تیری که خورده ام
خریده ام
 با کس نگویم این ز فلنیبا خلق بسته بسته بگویم من این حدیث
خریده ام

دیدم شرکرلبی و زبانی خریده امهر چند بی زبان شده بودم چو ماهیی
زان باغ بی نشانه نشانی خریده امناگاه چون درخت برستم میان باغ

لیک از میان نیست میانی خریده امگفتم میان باغ خود آن را میانه نیست
 بیرون ز هر دو قرن قرانی خریدهکردم قران به مفخر تبریز شمس دین
ام

1708
 باغم چه می بری چو توییای گوش من گرفته تویی چشم روشنم

باغ و گلشنم
 در سایه لوای کرمعمری است کز عطای تو من طبل می خورم

طبل می زنم
 باور نمی کنم عجبمی مالم این دو چشم که خواب است یا خیا،ل
ای دوست کاین منم

چون ماه نو ز بدر تو باریک می تنمآری منم ولیک برون رفته از منی
 تا شوق روی توست مها طوقدر تاج خسروان به حقارت نظر کنم

گردنم
 با خاکیان ز رشک تو چون آب وبا ماهیان ز بحر تو من نز،ل می خورم
روغنم
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 چون ماهیم نبیند کس آبگر چه ز بحر صنعت من آب خوردنی است
خوردنم

من خوش صدا چو چنگ ز آسیب ناخنمگر ناخن جفا بخراشد رگ مرا
گر می جهد رگی بنما تاش برکنمخود پی ببرده ای تو که رگ دار نیستم

 گر نیست نیستم ز چه شدگفتی چه کار داری بر نیست کار نیست
نیست مسرکنم

 تا جان نوبهاری و من سرو ونفخ قیامتی تو و من شخص مرده ام
سوسنم

 تو عقل عقل عقلی و من سختمن نیم کاره گفتم باقیش تو بگو
کودنم

 تو جان جان جانی و منمن صورتی کشیدم جان بخشی آن توست
قالب تنم

1709
 بیچاره نیستیم که درمان و چارهما قحطیان تشنه و بسیارخواره ایم

ایم
 در شرکر همچو چشمه و در صبردر بزم چون عقار و گه رزم ذوالفقار

خاره ایم
بل پاره دوز خرقه د،ل های پاره ایمما پادشاه رشوت باره نبوده ایم
 وز ما مدزد د،ل که نه ما د،ل فشارهاز ما مپوش راز که در سینه توایم

ایم
یا آفتاب تن زده اندر ستاره ایمما آب قلزمیم نهان گشته زیر کاه

داند کنار بام که ما بی کناره ایمما را ببین تو مست چنین بر کنار بام
 پس ما چه غم خوریم که بر مهمهتاب را چه ترس بود از کنار بام

سواره ایم
 بی زحمت جگر تو ببین خون چهگر تیردوز گشت جگرهای ما ز عشق

کاره ایم

 هم می چریم در ده و هم بر قنارهقصاب ده اگر چه که ما را برکشت زار
ایم

 هنگامه گیر د،ل شده و هم نظارهما مهره ایم و هم جهت مهره حقه ایم
ایم

 همچون مسیح ناطق طفلخاموش باش اگر چه به بشرای احمدی
گواره ایم
 بر چرخ دیوکش چو شهاب ودر عشق شمس مفخر تبریز روز و شب

شراره ایم

1710
با چشم تو ز باده و خمار فارغیمبا روی تو ز سبزه و گلزار فارغیم
دکان خراب کرده و از کار فارغیمخانه گرو نهاده و در کوی تو مقیم

از سود و از زیان و ز بازار فارغیمرختی که داشتیم به یغما ببرد عشق
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 ما ننگ را خریده و از عاردعوی عشق وانگه ناموس و نام و ننگ
فارغیم

 دستی بزن که از غم و غمخوارهغم را چه زهره باشد تا نام ما برد
فارغیم

 بگذر مخر که ما ز خریدارای روترش که کاله گران است چون خرم
فارغیم

کز باد و بود اندک و بسیار فارغیمما را مسلم آمد شادی و خوشدلی
 کز ذوق عشق از سر و دستاربررفت و برگذشت سر ما ز آسمان

فارغیم
 ز اقرار هر دو عالم و ز انرکارما لف می زنیم و تو انرکار می کنی

فارغیم
 ما سگ نزاده ایم و ز مردارمشتی سگان نگر که به هم درفتاده اند
فارغیم
ما از دغا و حیلت و مرکار فارغیماسرار تو خدای همی داند و بس است
 از بحث و از جدا،ل و ز ترکراردرسی که عشق داد فراموش کی شود

فارغیم
 هر تخم را که خواهی می کارپنهان تو هر چه کاری پیدا بروید آن

فارغیم
 ور نی در این طریق ز گفتارآهن ربای جذب رفیقان کشید حرف

فارغیم
از شمس چرخ گنبد دوار فارغیمبا نور روی مفخر تبریز شمس دین

1711
 حاشا که چشم خویش از آنبگشای چشم خود که از آن چشم روشنیم
روی برکنیم

 تا خویش را ز عشق بر آن سینهپروانه ای تو بهر تو بفروز سینه را
برزنیم

 زیرا ز خوف عشق تو ما سختبفزای خوف عشق نخواهیم ایمنی
ایمنیم

 یعنی که مات شو که همیپروانه را ز شمع تو هر روز مژده ای است
مات ضامنیم
 بی من شویم از خود و زشادیم آن زمان که تو دعوی کنی که من

عشق صد منیم
چون سرو سربلند و زبانور چو سوسنیمتا باغ گلستان جما،ل تو دیده ایم
زیرا ز عشق روی تو زان سوی گلشنیمبر گلشن زمانه برو آتشی بزن

 در ما گریز زود که ما برجای آنک سست د،ل شده ای در طریق عشق
آهنیم

داریم آب رو و همه محض روغنیماز ذوق آتش شه تبریز شمس دین

1712
ما خانه زیر گنبد اطلس نمی کنیمما در جهان موافقت کس نمی کنیم
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 بس کرده اند جمله و ما بسمخمور و مست و تشنه و بسیارخواره ایم
نمی کنیم

 ما ترک موج د،لاین موج رحمت است و عدو چون کف و خس است
پی هر خس نمی کنیم

 چون عاد و چون ثمود مقرنس نمیما قصر و چارطاق بر این عرصه فنا
کنیم

 چون نوح و چون خلیلجز صدر قصر عشق در آن ساحت خلود
موسس نمی کنیم
 ما قصد صید مرده چوما را مطار زان سوی قاف است در شرکار
کرکس نمی کنیم

بر جای حور پاک معرس نمی کنیمدیو سیاه غرچه فریب پلید را
 در تیره خاک حرص مغرسما آن نهاله را که بر و میوه اش جفاست
نمی کنیم

 ما خود نظر به جان مقدس نمیاز لذتی که هست نظر را ز قدس او
کنیم

 از رشک غیر جنس مجنسخاموش نظم و قافیه را ما از این سپس
نمی کنیم

1713
 دیدیم این جهان را تا آن جهانخیزید عاشقان که سوی آسمان رویم
رویم

 زین هر دو بگذریم ونی نی که این دو باغ اگر چه خوش است و خوب
بدان باغبان رویم

 بر روی بحر زان پس ما کفسجده کنان رویم سوی بحر همچو سیل
زنان رویم
 زین روی زعفران به رخزین کوی تعزیت به عروسی سفر کنیم

ارغوان رویم
د،ل ها همی طپند به دارالمان رویماز بیم اوفتادن لرزان چو برگ و شاخ
 وز گرد چاره نیست چو در خاکداناز درد چاره نیست چو اندر غریبییم

رویم
 شرکرستان شویم و به شرکرستانچون طوطیان سبز به پر و به با،ل نغز
رویم

 پنهان ز چشم بد هله تا بی نشاناین نقش ها نشانه نقاش بی نشان
رویم

 تعلیممان دهد که در او برراهی پر از بلست ولی عشق پیشواست
چه سان رویم

 در ره همان به ست که با کاروانهر چند سایه کرم شاه حافظ است
رویم

 بجهیم از شرکاف و بدان ناودانماییم همچو باران بر بام پرشرکاف
رویم

 چون راست آمدیم چو تیر ازهمچون کمان کژیم که زه در گلوی ماست
کمان رویم

www.irandll.net/forum761



www.irandll.net

 گر شیرزاده ایم بداندر خانه مانده ایم چو موشان ز گربگان
ارسلن رویم

پیش جما،ل یوسف با ارمغان رویمجان آینه کنیم به سودای یوسفی
 او آن چنانک گوید ما آنخامش کنیم تا که سخن بخش گوید این
چنان رویم

1714
بام چه باشد بگو بر فلک سبزفامچند روی بی خبر آخر بنگر به بام

 صد مه و صد آفتاب چهره او راتا قمری همچو جان جلوه شود ناگهان
غلم

 وز می او جان و د،ل نوش کند جاماز هوس عشق او چرخ زند نه فلک
جام

 باده جان شد مباح خوردن وچون به تجلی بتافت جانب جان ها شتافت
خفتن حرام

 گفت ندارم ز بیم جز نفسیگفت جهان سلیم چیست خبر ای نسیم
والسلم

1715
 دشمنم از مرگ من کور شودهر کی بمیرد شود دشمن او دوسترکام
والسلم

 ای که چنین مرگ را جان و د،ل منآن شرکرستان مرا می کشد اندر شرکر
غلم

 عمر شرکربسته را مرگدر غلط افرکنده ست نام و نشان خلق را
نهادند نام

فقر کند نام گنج تا غلط افتند عاماز جهت این رسو،ل گفت که الفقر کنز
تا که زر پخته را ره نبرد هیچ خاموحی در ایشان بود گنج به ویران بود

 گفت که زین پس ز جهلگفتم ای جان ببین زین دلم سست تنگ
وامرکش از پس لگام

توسن خنگ فلک باشد زیر تو رامتا که سرانجام تو گردد بر کام تو
 هست حیات ابد جوییش ازگر تو بدانی که مرگ دارد صد باغ و برگ
جان مدام
 نیست شو از خود که تا هستخامش کن لب ببند بی دهنی خای قند

شوی زو تمام

1716
 تا نبود در جهان بیش مرا نقش وامشب جان را ببر از تن چاکر تمام

نام
 تا بشوم محو تو از دو جهاناین دم مست توام رطل دگر دردهم

والسلم
 گیرم جام عدم می کشمشچون ز تو فانی شدم و آنچ تو دانی شدم
جام جام

گر بنسوزد ز تو جمله بود خام خامجان چو فروزد ز تو شمع بروزد ز تو
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 چون به عدم درشدم خانه ندانم زاین نفسم دم به دم درده باده عدم
بام

 ای که هزاران وجود مرچون عدمت می فزود جان کندت صد سجود
عدمت را غلم
 باده شد انعام خاص عقلباده دهم طاس طاس ده ز وجودم خلص
شد انعام عام

بر لب دریا به ترس چند روم گام گامموج برآر از عدم تا برباید مرا
 من چو به دام اندرم نیستدام شهم شمس دین صید به تبریز کرد

مرا ترس دام

1717
لولیرکان را دمی بار ده ای محتشملولیرکان توییم در بگشا ای صنم

 ای شده خندان دهان ازای تو امان جهان ای تو جهان را چو جان
کرمت دم به دم

 هین که رسید از حبش بر سر کویامن دو عالم تویی گوهر آدم تویی
حشم
گردد هر لولیی صاحب طبل و علمچون برسد کوس تو کمتر جاسوس تو

 تا که ز شادی ما جان نبردرایت نصرت فرست لشرکر عشرت فرست
هیچ غم

 چون لطفت برکشد بر خط لولیتیغ عرب برکنیم بر سر ترکان زنیم
رقم
 عشرت با خوف جان راست نیایدخوف مهل در میان بانگ بزن کالمان

به هم
 پر کن از عیش گوش پر کنمهر برآور به جوش وز د،ل چنگ آن خروش
از می شرکم

 آید صافی روان گوید ای منتا سوی تبریز جان جانب شمس الزمان
منم

1718
بسته شرکرخنده را تا که بگریانیمای تو ترش کرده رو تا که بترسانیم

 گریه نصیب تن است من گهرترش نگردم از آنک از تو همه شرکرم
جانیم

 همچو زر سرخ از آنک جمله زردر د،ل آتش روم تازه و خندان شوم
کانیم

دار مرا سنگسار ز آنچ من ارزانیمدر د،ل آتش اگر غیر تو را بنگرم
جز تو که برداریم جز تو که بنشانیمهیچ نشینم به عیش هیچ نخیزم به پا

 بوسه همی داد د،ل بر سر واین د،ل من صورتی گشت و به من بنگرید
پیشانیم
 تو نه که نوری همه من نه کهگفتم ای د،ل بگو خیر بود حا،ل چیست
ظلمانیم

 مست بخندید و گفت د،ل کهور تو منی من توام خیرگی از خود ز چیست
نمی دانیم

www.irandll.net/forum763



www.irandll.net

 سوره کهفم که تو خفتهرو مطلب تو محا،ل نیست زبان را مجا،ل
فروخوانیم

گفت بگو راست ای صادق ربانیمزود بر او درفتاد صورت من پیش د،ل
 مفخر تبریزیان آنک درگفت که این حیرت از منظر شمس حق است

او فانیم

1719
بیشتر آ گوهرا تا همه دریا رویمپیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم

 جمع معلق زنان مست بهدست به هم وادهیم حلقه صفت جوق جوق
دریا دویم

 های که چون گلستان تا به ابد مابر لب دریای عشق تازه بروییم باز
نویم

چون ز رخ آتشین مایه صد پرتویموز جگر گلستان شعله دیگر زنیم
 آه که تو زین سوی آه که ما زانجوهر ما رو نمود لیک از آن سوی بحر
سویم

 تاج تو را گوهریم اسپ تو را ماشاه سوارا به سر تاج بجنبان چنین
جویم
آتش اندرزنیم هر کی بگوید دویمبر سر دارش کنیم هر کی بگوید یرکیم

1720
 زان سوی گردون عشق چرخ زنانبار دگر ذره وار رقص کنان آمدیم

آمدیم
 گه به کران تاختیم گه بهبر سر میدان عشق چونک یرکی گو شدیم
میان آمدیم

 ما چو از آن سوتریم ما نه چنانعشق نیاز آورد گر تو چنانی رواست
آمدیم
آب چو آتش بیار ما نه بنان آمدیمخواجه مجلس تویی مجلسیان حاضرند
 چون که به جان آمدیم زود به جانشرکر که ناداشت وار از سبب زخم تو

آمدیم
 تیغ و کفن در بغل بهرشمس حق این عشق تو تشنه خون من است

همان آمدیم
 فخر زمین در غمت شور زمانجز نمرکت نشرکند شورش تبریز را

آمدیم

1721
 آب حیات توایم گر چهخوش سوی ما آ دمی ز آنچ که ما هم خوشیم
به شرکل آتشیم

 گر تو نیایی به خود مات از این سوتو جو کبوتربچه زاده این لنه ای
کشیم
 مست می اش می شویم باده ازحاضر ما شو که ما حاضر آن شاهدیم

او می چشیم

www.irandll.net/forum764



www.irandll.net

 نعره زنان همچو رعد گر چهتیزروان همچو سیل گر چه چو که ساکنیم
چنین خامشیم

 گر چه که ما همچو چرخ بیجان چو دریا تو راست بر کف خود نه بیا
گنهی می کشیم

 کان سوی این شش جهتزان سوی این پنج حس نوبت ما پنج کن
خسرو این هر ششیم

 کز رگ جان همچو چنگ بهر تو دردر پی سرنای عشق تیزدم و دلنواز
نالشیم
 ما نه چو رنجورکان عاشقصحت دعوی عشق مسند و بالش مجو

آن بالشیم
 از رخ آن آفتاب چرخ درون مهنور فلک شمس دین مفخر تبریز ما

وشیم

1722
 ز بیخودی سر و ریش و سبا،ل گمبدار دست ز ریشم که باده ای خوردم
کردم

به پیشگاه خرابات روی آوردمز پیشگاه و ز درگاه نیستم آگاه
هزار سا،ل دود درنیابد او گردمخرد که گرد برآورد از تک دریا
لطیفتر ز قمر گشت چهره زردمفراختر ز فلک گشت سینه تنگم
که من سعادت بیمار و داروی دردمدکان جمله طبیبان خراب خواهم کرد

هزار رحمت بر سینه جوامردمشرابخانه عالم شده ست سینه من
 که دنگ عشقم و از ننگ خویشتنهزار حمد و ثنا مر خدای عالم را

فردم
 چو مات شاه شدم جملهچو خاک شاه شدم ارغوان ز من رویید

لعب را بردم
 شدم به فضل خدا صد هزار چونچو دانه ای که بمیرد هزار خوشه شود
مردم

 که از فشار رهد هر دلیمنم بهشت خدا لیک نام من عشق است
کش افشردم

 هر آن مرید که او را به عشقرهد ز تیر فلک وز سنان مریخش
پروردم

دو صد تموز بجوشید از دی سردمچو آفتاب سعادت رسید سوی حمل
 هزار پرده دریدی زبان منخموش باش که گر نی ز خوف فتنه بدی

هر دم

1723
 که لحظه لحظه تو را من عزیزترنیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم

دارم
 که من تو را نگذارم به لطفبه ذات پاک من و آفتاب سلطنتم

بردارم
 سر تو را به ده انگشت مغفرترخ تو را ز شعاعات خویش نور دهم

خارم
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اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارمهزار ابر عنایت بر آسمان رضاست
که دیده برکات وصا،ل و تیمارمببسته ست میان لطف من به تیمارت
 از آن شبی که بگفتی به من کههزار شربت شافی به مهر می جوشد
بیمارم

 که چشم روشن باشی به فهمبیا به پیش که تا سرمه نوت برکشم
اسرارم
 که از کما،ل کرم دستگیرز خاص خاص خودم لطف کی دریغ آید
اغیارم

 که یافت شد به جوا،ل تو صاعتو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان
انبارم
 هزار لطف در آن بود اگر چهتو خیره در سبب قهر و گفت ممرکن نی
قهارم

 به چشم لطف نظر کن بهنه ابن یامین زان زخم یافت یوسف خویش
جمله آثارم

 که من گزاف کسی را به غمبه خلوتش همه تاویل آن بیان فرمود
نیازارم

ولی مبر تو گمان بد ای گرفتارمخموش کردم تا وقت خلوت تو رسد

1724
 همه شراب تو نوشم چو لب فرازهمه جما،ل تو بینم چو چشم باز کنم

کنم
و چون حدیث تو آید سخن دراز کنمحرام دارم با مردمان سخن گفتن

 رهی که آن به سوی تو است ترکهزار گونه بلنگم به هر رهم که برند
تاز کنم

 ز خاک کوی تو آن آب رااگر به دست من آید چو خضر آب حیات
طراز کنم

ز نرگس و گل صدبرگ احتراز کنمز خارخار غم تو چو خارچین گردم
چو روی خود به شهنشاه دلنواز کنمز آفتاب و ز مهتاب بگذرد نورم

به مسجد فلک هفتمین نماز کنمچو پر و با،ل برآرم ز شوق چون بهرام
همه حقیقت گردد اگر مجاز کنمهمه سعادت بینم چو سوی نحس روم

 چو خویش را پی محمود خود ایازمرا و قوم مرا عاقبت شود محمود
کنم

 چو ذره ها همه را مست و عشقبازچو آفتاب شوم آتش و ز گرمی د،ل
کنم

 همه نیاز شو آن لحظه ای که نازپریر عشق مرا گفت من همه نازم
کنم

من از برای تو خود را همه نیاز کنمچو ناز را بگذاری همه نیاز شوی
که تا برای سماع تو چنگ ساز کنمخموش باش زمانی بساز با خمشی

1725
در این سراب فنا چشمه حیات منمنگفتمت مرو آن جا که آشنات منم
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 به عاقبت به من آیی کهوگر به خشم روی صد هزار سا،ل ز من
منتهات منم

 که نقش بند سراپرده رضاتنگفتمت که به نقش جهان مشو راضی
منم
 مرو به خشک که دریای باصفاتنگفتمت که منم بحر و تو یرکی ماهی

منم
که آتش و تبش و گرمی هوات منمنگفتمت که تو را رهزنند و سرد کنند

 که گم کنی که سرچشمهنگفتمت که صفت های زشت در تو نهند
صفات منم

نظام گیرد خلق بی جهات منمنگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت
وگر خداصفتی دانک کدخدات منماگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست

1726
اگر چه دلق کشانم نه یار غار توامبیار باده که دیر است در خمار توام

غلم همت و داد بزرگوار توامبیار رطل و سبو کارم از قدح بگذشت
 چو مست گشتم از آن پسدر این زمان که خمارم مطیع من می باش
به اختیار توام

 در این زمان که چو منصور زیر داربیار جام اناالحق شراب منصوری
توام

 قرار دادی با من بر آن قراربه یاد آر سخن ها و شرط ها که ز الست
توام

 عجبتر اینک در این لحظه منبگو به ساغرش ای کف تو گر سوار منی
سوار توام

ولی چو درنگرم نیک در دوار تواممیان حلقه به ظاهر تو در دوار منی
که من عدو قدح های زهربار توامبه زیر چرخ ننوشم شراب ای زهره

 شها بگیر به دستم که دستچو شیشه زان شده ام تا که جام شه باشم
کار توام
 چگونه ریزد داند که بر کنارعجب که شیشه شرکافید و می نمی ریزد

توام
 چو زعفران شدم اما به لله زاراگر به قد چو کمانم ولی ز تیر توام

توام
چگونه فاسق باشم شرابخوار توامچگونه کافر باشم چو بت پرست توام

بپوش راز د،ل من که رازدار توامبیا بیا که تو راز زمانه می دانی
گمان فتاد رخم را که هم عذار توامچو آفتاب رخ تو بتافت بر رخ من

 از آن خویش شمارم که در شمارشمرد مرغ دلم حلقه های دام تو را
توام

 وگر چه اشتر مستم نه در قطاراگر چه در چه پستم نه سربلند توام
توام

 اگر چه غرقه خونم نه درمیان خون د،ل پرخون بگفت خاک تو را
تغار توام

 اگر چه کار ندارم نه مست کاراگر چه ما،ل ندارم نه دستما،ل توام
توام
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که عاشق رخ پرنور شمس وار توامبرآی مفخر آفاق شمس تبریزی

1727
 در آن بهشت و گلستان و سبزهبه غم فرونروم باز سوی یار روم

زار روم
به گلشن ابد و سرو پایدار رومز برگ ریز خزان فراق سیر شدم

 به نقل و مجلس و سغراق بیمن از شمار بشر نیستم وداع وداع
شمار روم

 چو آب سجده کنان سوی جویبارنمی شرکیبد ماهی ز آب من چه کنم
روم

 همان به ست که اکنون بهبه عاقبت غم عشقم کشان کشان ببرد
اختیار روم

به عشق درنروم در کدام کار رومز داد عشق بود کار و بار سلطانان
 اگر چه لغرم سوی مرغزارشنیده ام که امیر بتان به صید شده ست

روم
 به عشق د،ل به دهان سگچو شیر عشق فرستد سگان خود به شرکار

شرکار روم
به سوی سنجق سلطان کامیار رومچو بر براق سعادت کنون سوار شدم

 چو از رعیت عشقم بدانجهان عشق به زیر لوای سلطانی است
دیار روم

 بدان جهان و بدان جان بیمنم که در نظرم خوار گشت جان و جهان
غبار روم

سزد سزد که بر آن چرخ برق وار رومغبار تن نبود ماه جان بود آن جا
وگر خلیل جلیلم در آن شرار روماگر کلیم حلیمم بدان درخت شوم

مگر که از بر یاران به یار غار رومخموش کی هلدم تشنگی این یاران
بهشت عدن بود هم در آن جوار رومجوار مفخر آفاق شمس تبریزی

1728
 وگر درم نگشایی مقیممرا اگر تو نخواهی منت به جان خواهم

درگاهم
به غیر آب نباشد پناه و دلخواهمچو ماهیم که بیفرکند موج بیرونش

من و تن و د،ل من سایه شهنشاهمکجا روم به سر خویش کی دلی دارم
 به توست آگهی من اگر منبه توست بیخودیم گر خراب و سرمستم
آگاهم
نه کهربام تویی گر مثل پر کاهمنه دلربام تویی گر مرا دلی باقی است
 که چون کلیچه فتاده کنون درنه از حلوت حلوای بی حد لب توست
افواهم

چو هی نشسته به پهلوی لم اللهمز هر دو عالم پهلوی خود تهی کردم
 بس است دولت عشق تو منصب وز جاه و سلطنت و سروری نیندیشم

جاهم
نه چون مشبهیان سرنگون اشباهمچو قل هو الله مجموع غرق تنزیهم
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 به عشق و صبر کمربسته همچواگر تتار غمت خشم و ترکیی آرد
خرگاهم

 به سوی توست سفرهای گاه و بیاگر چه کاهل و بی گاه خیز قافله ام
گاهم

 که زیر عقده هجرت بمانده چونبرآ چو ماه تمام و تمام این تو بگو
ماهم

1729
 ز شرط ها بگذشتیم و رایگاناگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم
کردیم

 نه پاره پاره زمین را هماگر چه یک طرف از آسمان زمینی شد
آسمان کردیم

 چه غم خوری ز بلندی چو نردباناگر چه بام بلندست آسمان مگریز
کردیم

اگر ز غم تن بیچاره را کمان کردیمپرت دهیم که چون تیر بر فلک بپری
 لطافتش بنمودیم و باز جاناگر چه جان مدد جسم شد کثیفی یافت
کردیم

 وگر تو گرگی ما گرگ را شباناگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم
کردیم

 هزار بارت از آن شهد درتو ماهیی که به بحر عسل بخواهی تاخت
دهان کردیم

 بر این درخت سعادت که آشیاناگر چه مرغ ضعیفی بجوی شاخ بلند
کردیم

 بیا به بزم که شمشیر در میانبگیر ملک دو عالم که مالک الملرکیم
کردیم

 بسا قراضه قلبی که ماش کانهزار ذره از این قطب آفتابی یافت
کردیم

 فسردگیش ببردیم و خوش روانبسا یخی بفسرده کز آفتاب کرم
کردیم
 ز سیل ها و مددهاش خوش عنانگر آب روح مرکدر شد اندر این گرداب

کردیم
چه ناامیدی از ما که را زیان کردیمچرا شرکفته نباشی چو برگ می لرزی

به آخرش بگزیدیم و باغبان کردیمبسا دلی که چو برگ درخت می لرزید
 چه شد بلی تو چون غیب را عیانالست گفتیم از غیب و تو بلی گفتی

کردیم
که ما بلی تو را باغ و بوستان کردیمپنیر صدق بگیر و به باغ روح بیا

 زبان نبود زبان تو ما زبانخموش باش که تا سر به سر زبان گردی
کردیم

1730
 میان مجلس جان حلقه حلقهچه روز باشد کاین جسم و رسم بنوردیم

می گردیم
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 چنانک بی لب و ساغرهمی خوریم می جان به حضرت سلطان
نخست می خوردیم

 برآر دست که ما دست هاخراب و مست به ساقی جان همی گوییم
برآوردیم

بیار باده احمر که زار و رخ زردیمبیار نقل که ما نقل کرده ایم این سو
بپرس گرم که افسرده دم سردیمبرکن سلم که تسلیم ابتلی توییم

 که ما به نورفشانی چو مهجوابمان دهد آن ساقیم که نوش خورید
جوامردیم
 که ما به منع عطا مور راتو ملک کدکن وهب لی بگو سلیمان وار
نیازردیم
 درآی در بر ما ما دوای هرز هجر و فرقت ما درد و غم بسی دیدیم

دردیم
چه تحفه آری ماورد را که ما وردیمد،ل آر خسته به خار جفا و گل بستان

 بیا که در کرم و حسن لطف مااگر ز مونس و جفتان خود جدا ماندی
فردیم

بیا که کار چو تو صد هزار ما کردیماگر تو کار نرکردی و مفلسی از خیر
که روی ماه نبینیم تا در این گردیمبیار اشک چو مشتاق و گرد را بنشان
به ما گذار که ما اوستاد این نردیمخمش گزاف مینداز مهره اندر طاس

1731
 وگر سگان تو را فرش سیم خاماگر زمین و فلک را پر از سلم کنیم

کنیم
 ز جان و دیده و د،ل حلقه های داموگر همای تو را هر سحر که می آید

کنیم
 به دست نامه پرخون به تو پیاموگر هزار د،ل پاک را به هر سر راه

کنیم
 میان آتش تو منز،ل و مقاموگر چو نقره و زر پاک و خالص از پی تو

کنیم
به هر طرف نگرانیم تا کدام کنیمبه ذات پاک منزه که بعد این همه کار

که خویش را همه حیران و خیره نام کنیمقرار عاقبت کار هم بر این افتاد
 ز شیشه خانه د،ل صد هزار جامو آنگهی که رسد باده های حیرانان

کنیم
 فلک که کره تند است ماش رامچو سیمبر به صفا تنگمان به بر گیرد

کنیم
 چهار حد جهان را به تک دوچو مغز روح از آن باده ها به جوش آید

گام کنیم
هزار خسرو تمغاج را غلم کنیمز شمس تبریز انگشتری چو بستانیم

1732
 اشارتی که برکردی به سر به جایبه حق آنک بخواندی مرا ز گوشه بام

سلم
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 که شد قمر کمرت را چو من کمینهبه حق آنک گشادی کمر که می نروم
غلم

مثا،ل های خیا،ل مرا به وقت پیامبه حق آنک نداند د،ل خیا،ل اندیش
 ز چند گنده بغل خانه را برایبه حق آنک به فراش گفته ای که بروب
کرام
 بنوش جام رها کن حدیث پخته وبه حق آنک گزیدی دو لب که جام بگیر
خام

 ز دست عشق نویسم به پیش توبه حق آنک تو را دیدم و قلم افتاد
ناکام

 به هدهدی که بخواهی که جان ببربه حق آنک گمان های بد فرستی تو
زین دام

به پیش خلق هویدا میان روز صیامبه حق حلقه رندان که باده می نوشند
 از آنک شیشه گر عشقهزار شیشه شرکستند و روزه شان نشرکست
ساخته ست آن جام

 بیا به بزم محمد مدام نوشبه ماه روزه جهودانه می مخور تو به شب
مدام
 که ای سلیم د،ل آخر کشیده دارمیان گفت بدم من که سست خندیدی
لگام

 بدوز گوش کسی را که نیست یاربگفتمش چو دهان مرا نمی دوزی
تمام
که بر عدو سخنم را حرام دار حرامبه حق آنک حل،ل است خون من بر تو

هزار صورت بیند عجب پی اعلمخیا،ل من ز ملقات شمس تبریزی

1733
 که عزم صد سفرستم ز رومبه جان عشق که از بهر عشق دانه و دام

تا سوی شام
 به جان عشق که بالست از حل،ل ونمی خورم به حل،ل و حرام من سوگند

حرام
 که عاشقان را عشق استبه جان عشق که از جان جان لطیفتر است

هم شراب و طعام
 که بازگشت فلن کس ز دوستفتاده ولوله در شهر از ضمیر حسود

دشمن کام

 نه عشق کوره و نقد مننه عشق آتش و جان من است سامندر
است زر تمام

 نه آن شراب از،ل رانه عشق ساقی و مخمور اوست جان شب و روز
شده ست جسمم جان

 که ای هزار چو من عشق را غلمنهاده بر کف جامی بر من آمد عشق
غلم

 در آن رموز نگنجیده نظمهزار رمز به هم گفته جان من با عشق
حرف و کلم
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 که عاشق زر پخته ز عشق باشدبیار باده خامی که خالی است وطن
خام

 نه عقل گنجد آن جا نه زحمتورای وهم حریفی کنیم خوش با عشق
اجسام

 بیاید آن شه تبریز شمسچو گم کنیم من و عشق خویشتن در می
دین که سلم

1734
د،ل غریب بیابد ز نامه شان آرامسماع چیست ز پنهانیان د،ل پیغام

 گشاده گردد از این زخمه درشرکفته گردد از این باد شاخه های خرد
وجود مسام

ظفر رسد ز صدای نقاره بهرامسحر رسد ز ندای خروس روحانی
 چو دف شنید برآرد کفیعصیر جان به خم جسم تیر می انداخت
نشان قوام

که از نی و لب مطرب شرکر رسید به کامحلوتی عجبی در بدن پدید آید
هزار دور فرح بین میان ما بی جامهزار کزدم غم را کنون ببین کشته
 که هست رقیه کزدم به کوی عشقفسون رقیه کزدم نویس عید رسید

مدام
 که بوی پیرهن یوسفی بیافتز هر طرف بجهد بی قرار یعقوبی

مشام
 روا بود که نفختش بودچو جان ما ز نفخت است فیه من روحی
شراب و طعام

 ز ذوق زمزمه بجهند مردگانچو حشر جمله خلیق به نفخ خواهد بود
ز منام

 اثر نگیرد از آن نفخ و کم بودکه خاک بر سر جان کسی که افسرده ست
ز اعدام
 بر آتش غم هجران حرامتن و دلی که بنوشید از این رحیق حل،ل

گشت حرام
 هزار دیده روشن به وامجما،ل صورت غیبی ز وصف بیرون است
خواه به وام
 ندا همی کندش کای منتدرون توست یرکی مه کز آسمان خورشید
غلم غلم
 نگر به روزن خویش و بگوز جیب خویش بجو مه چو موسی عمران
سلم سلم

که جان جان سماعی و رونق ایامسماع گرم کن و خاطر خران کم جو
 که رفت بر سر منبر خطیبزبان خود بفروشم هزار گوش خرم

شهدکلم

1735
 که خواب شیرین بر عاشقان شدهبه گوش من برسانید هجر تلخ پیام

ست حرام
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 هر آن کسی که بر او کرد عشقبرکرد بر خور و بر خواب چارترکبیری
نیم سلم

 چو عشق را د،ل و جانم کنیزک است وبه من نگر که بدیدم هزار آزادی
غلم

 اگر چه صورت و شهوت بودعظیم نور قدیم است عشق پیش خواص
به پیش عوام

 مخند بر من و بر خود کدام توبهدلم چو زخم نیابد رود که توبه کند
کدام

 نه پس طریق گریز و نهزهی گناه که کفر است توبه کردن از او
پیش جای مقام

 از آنک عشق نریزد به غیر خونبه چار مذهب خونش حل،ل و ریختنی
کرام

 خموش کردم و مردم تمامبرکش مرا که چو کشتی به عشق زنده شدم
گشت کلم

1736
 به گرد غصه و اندوه و بخت بدبه گرد تو چو نگردم به گرد خود گردم
گردم

 به گرد ساقی خود طالبچو نیم مست من از خواب برجهم به صبوح
مدد گردم

 به گرد خالق و بر نقد بی عددبه گرد لقمه معدود خلق گردانند
گردم

 مگیر عیب اگر من برون زقوام عالم محدود چون ز بی حدی است
حد گردم

روا نداشت که من بسته لحد گردمکسی که او لحد سینه را چو باغی کرد
 ز پنج و شش گذرم زود بر احدلحد چه باشد در آسمان نگنجد جان

گردم
روا بود که دو سه روز بر نمد گردماگر چه آینه روشنم ز بیم غبار

 وگر یرکی بده ام زین وصا،ل صداگر گلی بده ام زین بهار باغ شوم
گردم

ولی چو آینه گشتم بر حسد گردممیان صورت ها این حسد بود ناچار
 ستور بسته نیم از چه بر وتدمن از طویله این حرف می روم به چرا
گردم

1737
خدا گرفت مرا زان چنین گرفتارمبیار باده که اندر خمار خمارم

 به جان عشق که از غیربیار جام شرابی که رشک خورشید است
عشق بیزارم
 بدان سبب که ز جانبیار آنک اگر جان بخوانمش حیف است

دردهای سر دارم
 که می شرکافد از او شقه هایبیار آنک نگنجد در این دهان نامش

گفتارم
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چو با ویم ملک گربزان و طرارمبیار آنک چو او نیست گولم و نادان
سیاه و تیره شوم گوییا ز کفارمبیار آنک دمی کز سرم شود خالی

بیار زود و مگو دفع کز کجا آرمبیار آنک رهاند از این بیار و میار
شب دراز ز دود و فغان بسیارمبیار و بازرهان سقف آسمان ها را
به شرکر و گفت درآرد مثا،ل نجارمبیار آنک پس مرگ من هم از خاکم

که هر چه در شرکمم رفت پاک بسپارمبیار می که امین میم مثا،ل قدح
گشاده دیده بدندی ز ذوق اسرارمنجار گفت پس مرگ کاشرکی قومم

 به روح شاه عزیزم اگر به تنبه استخوان و به خونم نظر نرکردندی
خوارم

به بام هفتم گردون رسید رفتارمچه نردبان که تراشیده ام من نجار
 نه در غم خرم و نی به گوشمسیح وار شدم من خرم بماند به زیر
خروارم

 ببین که در پس گل صد هزاربلیس وار ز آدم مبین تو آب و گلی
گلزارم

که آفتابم و سر زین وحل برون آرمطلوع کرد از این لحم شمس تبریزی
 که برقرارم و زین روی پوش درغلط مشو چو وحل در رویم دیگربار

عارم
برای کور طلوع و غروب نگذارمبه هر صبوح درآیم به کوری کوران

1738
 که عاشق قدح و درد و خصمبه گوشه ای بروم گوش آن قدح گیرم
تدبیرم

 به هر چه باشد از اینخوش است گوشه و یا گوشه گشته ای چون من
دو چو شهد و چون شیرم

 که زهره طالعم و شرکرچو آب و روغن با هر کی مرغ آبی نیست
سرکرتاثیرم
 دگر همه به تو بخشیدم ایز حلق من آن خواهم که شرکر سرکر کند

بک و میرم
 که خفته به سر پراحتیا،ل وروم سری بنهم کان سری است باده جان

تزویرم

1739
 مثا،ل چنگ بود آدمی نه بیش و نهزهی حلوت پنهان در این خلی شرکم
کم

 نه ناله آید از آن چنگ پر نه زیر وچنانک گر شرکم چنگ پر شود مثل
نه بم

ز سوز ناله برآید ز سینه ات هر دماگر ز روزه بسوزد دماغ و اشرکم تو
 هزار پایه برآری به همت وهزار پرده بسوزی به هر دمی زان سوز
به قدم

 شرکم تهی شو و اسرار گو بهشرکم تهی شو و می نا،ل همچو نی به نیاز
سان قلم
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 به جای عقل تو شیطان به جایچو پر شود شرکمت در زمان حشر آرد
کعبه صنم

 به پیش تو چو غلمان و چاکران وچو روزه داری اخلق خوب جمع شوند
حشم

 مده به دیو تو خاتم مزن توبه روزه باش که آن خاتم سلیمان است
ملک به هم
فرازآید لشرکرت بر فراز علموگر ز کف تو شد ملک و لشرکرت بگریخت

به اهتمام دعاهای عیسی مریمرسید مایده از آسمان به اهل صیام
 از آنک خوان کرم به زبه روزه خوان کرم را تو منتظر می باش
شوربای کلم

1740
 به خواب دوش که را دیدهخوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم

ام نمی دانم
 ولی ز چشم جهان همچوز خوشدلی و طرب در جهان نمی گنجم
روح پنهانم

 کز این شرکوفه و گل حسرتدرخت اگر نبدی پا به گل مرا جستی
گلستانم

 کشد کنون کف شادی بههمیشه دامن شادی کشیدمی سوی خویش
خویش دامانم

گزاف نیست که من ناشتاب خندانمز بامداد کسی غلملیج می کندم
هزار زهره غلم دماغ سرکرانمترانه ها ز من آموزد این نفس زهره

 که غرقه گشت شرکر اندر آبشرکرلبی لب ما را به گاه شیرین کرد
دندانم
که من نماز شما را لطیف ارکانمصل که قامت چون سرو او صل درداد

 بدان چو فاتحه تان در نماز میصل که فاتحه قفل های بسته منم
خوانم

 که بنگرید نصیب مرا کهبه دار ملک ملحت لبش چو غماز است
دربانم

من از فسردگی این عقو،ل حیرانمچنانک پیش جنونم عقو،ل حیرانند
ندید شعشعه آفتاب رخشانمفسرده ماند یخی که به زیر سایه بود
سبا،ل مالد و گوید که آب حیوانمتبسم خوش خورشید هر یخی که بدید

ز گفتنم برهان من خموش برهانمبیار ناطق کلی بگو تو باقی را

1741
چگونه قبله گذارم چو در نماز رومبه کوی عشق تو من نامدم که بازروم

 به سوی ظلمت از آن شمعبجز که کور نخواهد که من به هیچ سبب
صدطراز روم

به غیر حضرت آن بحر بی نیاز رومکدام عقل روا بیند این که من تشنه
به سوی طره هندو به ترک تاز رومبراق عشق گزیدم که تا به دور ابد

 چو در سحر به مناجات او به رازشب چو باز و بط روز را بسوزد پر
روم
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به بوی عنبریش چشم ها فرازرومچو چشم بند قضا راه چشم بسته کند
 که چون شدم ز وی از دستبه خاک پای خداوند شمس تبریزی

سرفراز روم

1742
ز بند اوست که من در میان غوغایمببسته است پری نهانیی پایم

به صورتم چو کبوتر به خلق عنقایمز کوه قافم من که غریب اطرافم
از آن سپس پر عنقای روح بگشایمکبوترم چو شود صید چنگ باز اجل

 برای سایه نشینان چو خیمهز آفتاب خرد گر چه پشت من گرم است
برپایم

چه صوفیم که به سودای دی و فردایمچو ابن وقت بود دامن پدر گیرد
هم از برای برآویختن نمی شایممرا چو پرده درآویختی بر این درگاه
 چو طوطیان ز کف تو شرکر همیز لطف توست که از جغدیم برآوردی

خایم
تمام گوهر هستی خویش بنمایماگر ز جود کف تو به بحر راه برم

به پای وهم نیم من درازپهنایمشرکار درک نیم من ورای ادارکم
 مرا بجوی همان جا که منسخن به جای بمان خویش بین کجایی تو
همان جایم

1743
 ز بیضه سر کن و بنگر که مااگر چه ما نه خروس و نه ماکیان داریم

کیان داریم
 تو جمله جانی و ما از تو نیم جانبه آفتاب حقایق به هر سحر گوییم

داریم
ز بی نشانی اوصاف او نشان داریمگر از صفات تو نتوان نشان نمود ولی

 که دم به دم ز غریبی دو صد زیاند،ل چو شبنم ما را به بحر بازرسان
داریم
ولی ز همت یعقوب پاسبان داریمچو یوسف از کف گرگان دریده پیرهنم

 که هر قدم ز قدم دام امتحانبه دام تو که همه دام ها زبون ویند
داریم

 که مادر و پدر و عم مگر که آنولیک بندگشا هر دم آن کند با ما
داریم

 ز کان فضل تو تریاق بیبنوش کردن زهر این چه جرات است مگر
کران داریم

 ز عمربخش مگر عمر جاودانبه خرج کردن این نقد عمر مبتشریم
داریم

ز عین زنگ بدان روی دیدمان داریمنگیرد آینه زنگار هیچ اگر گیرد
ز عین رخنه اشرکست نردبان داریمیقین بنشرکند آن نردبان وگر شرکند

 مرکان بهل که مرکانی ز لمرکانرهین روز چرایی چو شب کند روزی
داریم

 اگر بدیش خبر کاین چنین خزانبهار حله دریدی ز رشک و زرد شدی
داریم
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 کز آن لب شرکرینتدهان پر است و خموشم که تا بگویی تو
شرکرفشان داریم

1744
 به کوی خسته دلنی رحیم باشبیار مطرب بر ما کریم باش کریم

رحیم
 چو د،ل مباش مسافر مقیم باشدلم چو آتش چون در دمی شود زنده
مقیم
 که ای مسافر این ره یتیم باشبیامد آتش و بر راه عاشقان بنشست
یتیم
 چو شعله های خلیلی نعیم باشندا رسید به آتش که بر همه عشاق

نعیم
به زیر پای عزیزان گلیم باش گلیمگلیم از آب چو خواهی که تا برون آری
مثا،ل دانه در رو یتیم باش یتیمچو بایدت که تو را بحر دایه وار بود

 درست راست نیاید دو نیمدرست و راست شد ای د،ل که در هوا د،ل را
باش دو نیم

 مباش بی دو سر تو چو جیم باشالف مباش ز ابجد که سرکشی دارد
چو جیم

1745
 منوش نرکته مستان که یاوه میفضو،ل گشته ام امروز جنگ می جویم
گویم
دل برو تو ز پیشم تو را نمی جویمتنا بسوز چو هیزم که از تو سیر شدم
 بهانه کرد کز این آب جامه میلگن نهاد خیالش به چشمه چشمم

شویم
 بگفت خون همه زانبگفتمش که به خونابه جامه چون شویی

سوست و من از این سویم
 نه قبطیم که در اینبه سوی تو همه خون است و سوی من همه آب

نیل موسوی خویم

1746
که هر کی او نمرد پیش تو بمیرانمبر آن شده ست دلم کآتشی بگیرانم

 که بی نظیرم و سلطان بیکمان عشق بدرم که تا بداند عقل
نظیرانم
 مقام گنج شده ست این نهادکه رفت در نظر تو که بی نظیر نشد
ویرانم
فقیر فقرم و افتاده فقیرانممن از کجا و مباهات سلطنت ز کجا
چو من اسیر توام پس امیر میرانممن آن کسم که تو نامم نهی نمی دانم

 چو من فنا شوم از هر دوجز از اسیری و میری مقام دیگر هست
کس نفیرانم

اسیر هیچ نداند که از اسیرانمچو شب بیاید میر و اسیر محو شوند
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 چو عشق هیچ نخسبد ز عشقبه خواب شب گرو آمد امیری میران
گیرانم

همی گدازد مه منیر کز وزیرانمبه آفتاب نگر پادشاه یک روزه ست
 خدای کرد خمیری از آنمنم که پخته عشقم نه خام و خام طمع
خمیرانم

خمیرمایه پذیرم نه از فطیرانمخمیرکرده یزدان کجا بماند خام
 چو اختران سماوات ازفطیر چون کند او فاطرالسموات است

منیرانم
 که کودکی است که گویی کهتو چند نام نهی خویش را خمش می باش

من ز پیرانم

1747
میان حلقه عشاق ذوفنون باشماگر به عقل و کفایت پی جنون باشم
چرا ببسته هر داروی فسون باشممنم به عشق سلیمان زبان من آصف

 مقیم کعبه شوم کعبه را ستونخلیل وار نپیچم سر خود از کعبه
باشم

 به دست نفس مخنث چرا زبونهزار رستم دستان به گرد ما نرسد
باشم
 شهید عشقم و اندر میان خونبه دست گیرم آن ذوالفقار پرخون را
باشم
 مجوی حد و کنارم ز حد بروندر این بساط منم عندلیب الرحمان

باشم
ز روح قدس ز کروبیان فزون باشممرا به عشق بپرورد شمس تبریزی

1748
زن زنانش آریم کش کشانش آریممی گریزد از ما و ما قوامش داریم

گو بیا ما را بین ما از آن گلزاریممی دود آن زیبا بر گل و سوسن ها
حق آن طره او که همه طراریممی کند دلداری وان همه طراری

تا نپندارد که ما تهی گفتاریمدام د،ل بگشاییم بوسه زو برباییم
 زین سبب هر صبحی کشته آنهوش ما چون اختر یار ما خورشیدی
یاریم

نقد را نگذاریم پا بر این افشاریمگر بگوید فردا از غرور و سودا
تا بود در تن جان ما بر این اقراریمبحر او پرمرجان مشرب محتاجان

هین بفرما که ما بنده و اشرکاریمهر چه تو فرمایی عقل و دین افزایی
وی از آن شیرینتر که همی پنداریمای لبانت شرکر گیسوانت عنبر

کن مدارا آخر کاندر این قطاریمساربان آهسته بهر هر دلخسته
 گر نی ما چون شیریم هماندر این بیشه ستان رحم کن بر مستان

نی چون کفتاریم
 سر بپوشد چون ما کاشفهین خمش کان مه رو وان مه نازک خو
اسراریم

ما هنوز از خامی سخت ناهمواریمبا همو گوید سر خالق هر مخبر
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1749
گه با،ل زنان همچون ملرکمگه چرخ زنان همچون فلرکم

من زان ویم نی مشترکمچرخم پی حق رقصم پی حق
آن کان نمک زان بانمرکمچون دید مرا بخرید مرا

بدرید یقین انبان شرکمشیر است یقین در بیشه جان
قاضی کندش روزی ملرکمآن کو به قضا داده ست رضا

حد نیست مرا هر چند یرکمیاجوج منم ماجوج منم
تا کم نرکنی خط های چرکمبربند دهان در باغ درآ

1750
خالی نرکند از می دهنمتلخی نرکند شیرین ذقنم
گوید که بیا من جامه کنمعریان کندم هر صبحدمی

او بس نرکند پس من چه کنمدر خانه جهد مهلت ندهد
از دیدن او جان است تنماز ساغر او گیج است سرم

چون می رود او در پیرهنمتنگ است بر او هر هفت فلک
در عربده اش شیرین سخنماز شیره او من شیردلم

من ساختمت چونت نزنممی گفت که تو در چنگ منی
تو زخمه زنی من تن تننممن چنگ توام بر هر رگ من

د،ل نیست مرا من خود چه کنمحاصل تو ز من د،ل برنرکنی

1751
عاشق خویش کن ببر خوابمتشنه خویش کن مده آبم

ای خیا،ل خوش تو محرابمتا شب و روز در نماز آیم
در زمان سوی مرگ بشتابمگر خیا،ل تو در فنا یابم
جاذب هر مسی چو قلبمبر امید خیا،ل گوهر تو

رهزن کاروان اسبابمبر امید مسبب السباب
کاین فراق تو بر نمی تابمرحمتی آر و پادشاهی کن

که بر آب حیات دولبمزان همی گردم و همی نالم
که تویی آفتاب و مهتابمزان چو روزن گشاده ام د،ل و چشم

مست گردند نام و القابمآن زمانی که نام تو شنوم
بجهد این د،ل چو سیمابمآن زمانی که آتش تو رسد

خود سخن بخش را نمی یابمبس کن از گفت کز غبار سخن

1752
پشک را عنبر ثمین گفتمکون خر را نظام دین گفتم

بس چمن نام هر چمین گفتماندر این آخرجهان ز گزاف
نام اعل بر اسفلین گفتمطوق بر گردن کپی بستم

صفت روح بهر طین گفتمعجز خواهید روح را که ز عجز
بهر ابلیس و هر لعین گفتمحلیه آدم و خلیفه حق

خار را سرو و یاسمین گفتمزاغ را بلبل چمن خواندم
ژاژ را حجت مبین گفتمدیو را جبرئیل کردم نام
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از طمع چند آفرین گفتمای دریغا که کان نفرین را
که خر ماده را ترکین گفتماز خری بود آن نبد ز خرد

همه عمرم بس ار همین گفتمتوبه کردم از این خطا گفتن

1753
که چو خورشید جمله جان گردمآمدم باز تا چنان گردم

سرده بزم سرخوشان گردمسر خم رحیق بگشایم
من چو فرکرت چرا نهان گردمعشرت اکنون علم به صحرا زد
قره العین باغبان گردمباغ خلد است جان من تا من

گرد قطبان چو آسمان گردمبرنگردم به گرد خود چون قطب
فارغ از بام و پاسبان گردمچون شبم روز گشت ای سلطان

که پی سنگ امتحان گردمکان زرم نیم زر محدود
پادشاهم چرا شبان گردمتن زن از هی هی شبانانه

1754
لیک صد مهر بر زبان دارمآتشی از تو در دهان دارم

شعله هایی که در نهان دارمدو جهان را کند یرکی لقمه
بی جهان ملک صد جهان دارمگر جهان جملگی فنا گردد

من ز مصر عدم روان دارمکاروان ها که بار آن شرکر است
که از آن سود یا زیان دارممن ز مستی عشق بی خبرم

تا کنون جان درفشان دارمچشم تن بود درفشان از عشق
خانه بر چارم آسمان دارمبند خانه نیم که چون عیسی

گر بشد جان جان جان دارمشرکر آن را که جان دهد تن را
ز من آن جو که من همان دارمآنچ داده ست شمس تبریزی

1755
لیک صد چشم خرده بین دارمدر طریقت دو صد کمین دارم

دانک از شاه همنشین دارماین نشان ها که بر رخم پیداست
در د،ل و جان خود دفین دارمآن یرکی گنج کز جهان بیش است
گر از آن رو سر یقین دارمظلمت شک جای من بادا

جبرئیل دگر امین دارممن نهانی ز جبرئیل امین
چونک بر رخ ز عشق چین دارمنقش چین مر مرا چه کار آید

زانک بر پشت عشق زین دارماسپ اقبا،ل را ببرم پی
چونک پاهای آهنین دارمپای دار است جان من در عشق

کز درون باغ و یاسمین دارماز دمم بوی باغ می آید
چونک در لمرکان زمین دارماز فرح پایم از زمین دور است

زانک من این ز شمس دین دارمرو به تبریز شرح این بطلب

1756
سرده باده های انوارمتا به جان مست عشق آن یارم

ای د،ل از جان خویش بیزارمهر دمی گر نه جان نو دهدم
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پس دگر چیست در زمین کارمگرد آن مه چو چرخ می گردم
سوزنش کرده ست چون تارمبر سر کارگاه خوبی بود

تا به آواز زیر می زارمسوزنم چنگ شد از او در تار
کو حجاب حق است بردارمتا من این کارگاه عالم را

ز آتش چشم های بیدارمتا بسوزم حجاب غفلت و خواب
صحت این ضمیر بیمارمتا بیابم ز شمس تبریزی

1757
جز به پیش تو من نمی میرمهمتم شد بلند و تدبیرم

تو دهان گیر و من جهان گیرمتو دهانم گرفته ای که خموش
که به دست توست زنجیرمزان ز عالم ربوده ام حلقه

لجرم هم جوان و هم پیرمپیر ما را ز سر جوان کرده ست
راست رو خصم دوز چون تیرمچون گشاد من از کمان تو است

هر دو را بشرکنم بنپذیرمبا گشادت چه جای تیر و کمان
من نه مرد نفاق و تزویرمدیدن غیر تو نفاق بود

چون شرکر در گداز از آن شیرمبا من آمیختی چو شرکر و شیر
درمیفرکن دگر به تاخیرمطاقتم طاق شد ز جفتی خویش
بررود تا اثیر تاثیرمدرد تاخیر چون برآرد دود

1758
در فراقت چرا بیاموزمدر وصالت چرا بیاموزم
یا من از تو دوا بیاموزمیا تو با درد من بیامیزی

یا بیامیزی یا بیاموزممی گریزی ز من که نادانم
تا من از تو جدا بیاموزمپیش از این ناز و خشم می کردم
بعد از این از خدا بیاموزمچون خدا با تو است در شب و روز

چون بدیدم سزا بیاموزمدر فراقت سزای خود دیدم
تا از او کیمیا بیاموزمخاک پای تو را به دست آرم

معنی والضحی بیاموزمآفتاب تو را شوم ذره
جذبه کهربا بیاموزمکهربای تو را شوم کاهی

این من از مصطفی بیاموزماز دو عالم دو دیده بردوزم
جز از او از کجا بیاموزمسر مازاغ و ماطغی را من
چون فلک در هوا بیاموزمدر هوایش طواف سازم تا

همچو مه بی قبا بیاموزمبند هستی فروگشادم تا
تا به بحر آشنا بیاموزمهمچو ماهی زره ز خود سازم

سیر بی دست و پا بیاموزمهمچو د،ل خون خورم که تا چون د،ل
پس وفا از وفا بیاموزمدر وفا نیست کس تمام استاد
از تو خوش خوش لقا بیاموزمختمش این شد که خوش لقای منی

1759
کی ببینم مرا چنان که منماه چه بی رنگ و بی نشان که منم

کو میان اندر این میان که منمگفتی اسرار در میان آور

www.irandll.net/forum781



www.irandll.net

این چنین ساکن روان که منمکی شود این روان من ساکن
بوالعجب بحر بی کران که منمبحر من غرقه گشت هم در خویش

 کاین دو گم شد در آن جهان کهاین جهان و آن جهان مرا مطلب
منم

طرفه بی سود و بی زیان که منمفارغ از سودم و زیان چو عدم
عین چه بود در این عیان که منمگفتم ای جان تو عین مایی گفت
در زبان نامده ست آن که منمگفتم آنی بگفت های خموش

اینت گویای بی زبان که منمگفتم اندر زبان چو درنامد
اینت بی پای پادوان که منممی شدم در فنا چو مه بی پا

در چنین ظاهر نهان که منمبانگ آمد چه می دوی بنگر
نادره بحر و گنج و کان که منمشمس تبریز را چو دیدم من

1760
حی و دانا و قادر و قیومبه خدایی که در از،ل بوده ست
تا بشد صد هزار سر معلومنور او شمع های عشق فروخت

عاشق و عشق و حاکم و محرکوماز یرکی حرکم او جهان پر شد
گشت گنج عجایبش مرکتومدر طلسمات شمس تبریزی

از حلوت جدا شدیم چو مومکه از آن دم که تو سفر کردی
ز آتشش جفت وز انگبین محرومهمه شب همچو شمع می سوزیم

جسم ویران و جان در او چون بومدر فراق جما،ل او ما را
زفت کن پیل عیش را خرطومآن عنان را بدین طرف برتاب
همچو شیطان طرب شده مرحومبی حضورت سماع نیست حل،ل

تا رسید آن مشرفه مفهومیک غز،ل بی تو هیچ گفته نشد
غزلی پنج شش بشد منظومبس به ذوق سماع نامه تو
ای به تو فخر شام و ارمن و رومشام ما از تو صبح روشن باد

1761
عاقبت شرکر بازپیوستیمما همه از الست همدستیم

جمله از یک شراب سرمستیمما همه همدلیم و همراهیم
جز که آن عشق هیچ نپرستیمما ز کونین عشق بگزیدیم

عاقبت از فراق وارستیمچند تلخی کشید جان ز فراق
کرد ما را بلند اگر پستیمآفتابی درآمد از روزن
نی که بر دامن تو بنشستیمآفتابا مرکش ز ما دامن

از تو هستیم ما اگر هستیماز شعاع تو است اگر لعلیم
از هوای تو بند بشرکستیمپیش تو ذره وار رقصانیم

1762
که چو خورشید جمله جان گردیمآمدستیم تا چنان گردیم

گل و گلزار خاکیان گردیممونس و یار غمگنان باشیم
بر همه همچو بحر و کان گردیمچند کس را نییم خاص چو زر

قره العین دیدگان گردیمجان نماییم جسم عالم را
ایمن و خوش چو آسمان گردیمچون زمین نیستیم یغماگاه
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همچو ایمان بر او امان گردیمهر کی ترسان بود چو ترسایان
که بر الفاظ و بر زبان گردیمهین خمش کن از آن هم افزونیم

1763
کی چو اشتر گیاه و خار خوریمما که باده ز دست یار خوریم

می باقی بی خمار خوریمایمنیم از خمار مرگ ایرا
بی محابا و مردوار خوریمجام مردان بیار تا کامروز

اندر آن دم که بی شمار خوریمبه دم ناشمرده زنده شویم
می سرجوش پایدار خوریمساقیا پای دار تا ز کفت

تا کباب از د،ل شرکار خوریمپی این شیر مست می پوییم
روزی پاک از آن دیار خوریمزان دیاریم کز حدث پاک است

نه چو لک لک ز حرص مار خوریمنه چو کرکس اسیر مرداریم

1764
تا بدان بلبلن شرکار کنیمناله بلبل بهار کنیم

گر ننالیم پس چه کار کنیمکار او ناز و کار ما لبه است
بر سر عاشقان نثار کنیمدر گلستان رویم و گل چینیم

همه را مست و بی قرار کنیماندرآییم مست در بازار
خدمت چشم پرخمار کنیمسیم با یار خوش عذار خوریم

عیش هایی که با نگار کنیمکس نداند خدای داند و بس
راز را با تو آشرکار کنیمتو اگر رازدار ما باشی

خدمت خالق تبار کنیممی گریزند خلق از تاتار
رختمان نیست ما چه بار کنیمبار کردند اشتران بگریز

اشتر مردمان شمار کنیمخلق خیزان کنند و ما بر بام

1765
رحمتی کن که در هوای توییمعاشق روی جان فزای توییم

ما همه ذره در هوای توییمتو به رخسار آفتابی و مه
منتظر بر در سرای توییمتا تو زین پرده روی بنمایی

بیخود از شربت لقای توییمای که ما در میان مجلس انس
کآخر ای دوست آشنای توییمخیره چون دشمنان مرکش ما را
ما همه بنده رضای توییمتو رضا می دهی به کشتن ما

ای پری زاده خاک پای توییمگر چه با خاتم سلیمانیم
ما همه بنده و گدای توییمشمس تبریز جان جان هایی

1766
یک زمان از زمانه بگریزیمخیز تا فتنه ای برانگیزیم
همه از پیش خویش برخیزیمبر بساط نشاط بنشینیم

با کسان خسان نیامیزیمجز حریف ظریف نگزینیم
می آسوده در قدح ریزیمغم بیهوده در جهان نخوریم

نه گرفتار زهد و پرهیزیمما گرفتار شادی و طربیم
بر مرادش رویم و نستیزیمگر ستیزه کند فلک با ما
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چند با هر کسی درآویزیمچون نداریم هیچ دست آویز
مست جاوید شاه تبریزیمعیش باقی است شمس تبریزی

1767
هر نفس زیر لب چه می خوانیمتو چه دانی که ما چه مرغانیم

ما گهی گنج گاه ویرانیمچون به دست آورد کسی ما را
زان سبب همچو چرخ گردانیمچرخ از بهر ماست در گردش

چون در این خانه جمله مهمانیمکی بمانیم اندر این خانه
به صفت بین که ما چه سلطانیمگر به صورت گدای این کوییم

چه غم امروز اگر به زندانیمچونک فردا شهیم در همه مصر
هم نرنجیم و هم نرنجانیمتا در این صورتیم از کس ما

صد هزاران هزار چندانیمشمس تبریز چونک شد مهمان

1768
چند چراغ خرد افروختمچند قبا بر قد د،ل دوختم
گردش بس بوالعجب آموختمپیر فلک را که قراریش نیست
وام فقیران ز کرم توختمگنج کرم آمد مهمان من

سوختم و سوختم و سوختمحاصل از این سه سخنم بیش نیست
ریختم آن دخل که اندوختمبر مثل شمعم من پاکباز
در د،ل و در گوش خر اسپوختمبس که بسی نرکته عیسی جان
تا بنگوید صنم شوخ تمبس که اذا تم دنا نقصه

1769
جات لرکی تنذر خیر الممای د،ل صافی دم ثابت قدم
بر ورق عشق از،ل چون قلمسر ننهی جز به اشارات د،ل
رقص کنانیم چو شقه علماز طرب باد تو و داد تو

سوی گشایشگه عرصه عدمرقص کنان خواجه کجا می روی
گوش قدم داند حرف قدمخواجه کدامین عدم است این بگو
همچو غریب عربی در عجمعشق غریب است و زبانش غریب

بشنو از بنده نه بیش و نه کمخیز که آورده امت قصه ای
قصه غریب آمد و گوینده همبشنو این حرف غریبانه را

روشن و فرخنده چو باغ ارماز رخ آن یوسف شد قعر چاه
جنت و ایوان شد و صفه حرمقصر شد آن حبس و در او باغ و راغ
باز شود آب در آن دم ز همهمچو کلوخی که در آب افرکنی
ناگه سر برزند از چاه غمهمچو شب ابر که خورشید صبح

صل علی دنتها و ارتسمهمچو شرابی که عرب خورد و گفت
می نگرد بر فلک محتشماز طرب این حبس به خواری و نقص

قد شهد الله و عد النعمای خرد از رشک دهانم مگیر
بان علی شعبته ما کتمگر چه درخت آب نهان می خورد

فصل بهاران بدهد دم به دمهر چه بدزدید زمین ز آسمان
ور علم افراشتی وگر قلمگر شبه دزدیده ای وگر گهر

سوف یری النائم ماذا احتلمرفت شب و روز تو اینک رسید
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1770
بیخود و بنشست به مجلس برمآمد سرمست سحر دلبرم

گفت که تو نقشی و من آزرمگرم شد و عربده آغاز کرد
تو ز دو کس من ز دو صد خوشترمتو به دو پر می پری و من به صد

من ز حریفان به دو سر برترمگر چه فروتر بنشستم ز لطف
تا همه دانند که من دیگرمیک قدحم بیست چو جام شماست

جان و دلم زفت و به تن لغرمساغر من تا لب و باقی به نیم
زان که از این سر نیم و زان سرمصورت من ناید در چشم سر

زانک در این هر دو صدف گوهرممن پنهان در د،ل و د،ل هم نهان
من دو سبو بیشتر از تو خورمگر قدحی بیشتر از من خوری

من که و بز را دو شرکم بردرمگر به دو صد کوه چو بز بردوی
چون بجهم چرخ بود چنبرمچون بدوم مه نبود همترکم

دشنه خورشید بود خنجرمچون ببرم دست به سوی سلح
چون نشدی تر ز نم کوثرمخشک نماید بر تو این غز،ل
این درم قلب از آن می خرمکور نه ام لیک مرا کیمیاست
نی خوردم غم و نه من غم خورمجزو و کلم یار مرا درخور است

1771
در طلبت رفت به هر جا دلمشد ز غمت خانه سودا دلم

می نگرد جانب بال دلمدر طلب زهره رخ ماه رو
رفت بر این سقف مصفا دلمفرش غمش گشتم و آخر ز بخت

دوش چه گفته است کسی با دلمآه که امروز دلم را چه شد
موج زند موج چو دریا دلماز طلب گوهر گویای عشق
در پی آن عیش و تماشا دلمروز شد و چادر شب می درد

آه چه ره است از د،ل تو تا دلماز د،ل تو در د،ل من نرکته هاست
وای دلم وای دلم وا دلمگر نرکنی بر د،ل من رحمتی

چند رود سوی ثریا دلمای تبریز از هوس شمس دین

1772
از پس آن شاه جهانت کنمچند گهی فاتحه خوانت کنم

پیر بیا تا که جوانت کنمپیر شدی در غم ما باک نیست
بگلر لشرکرگه جانت کنمهیچ غم جان مخور ار جان برفت

وجه محالیش بیانت کنمآنچ محا،ل است تصور دهم
راه چه باشد که چنانت کنمره دهمت تا به اصو،ل اصو،ل

کشف کنم خضر زمانت کنمگر چه کلیمی همه در اعتراض

1773
خیره نگر سوی نگار آمدیمبار دگر جانب یار آمدیم

تا سر آن گنج چو مار آمدیمبر سر و رو سجده کنان جمله راه
دام گرفتیم و شرکار آمدیمنافه آهو چو بزد بر دماغ
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پس تو بگو ما به چه کار آمدیمدام بشر لیق آن صید نیست
بر طمع دولت پار آمدیمپار د،ل پاره رفوی تو دید

زانک ز هستی به کنار آمدیمای همه هستی مرکن از ما کنار
نفط زنانیم و شرار آمدیمهمچو ستاره سوی شیطان کفر

سنگ زنانیم و دمار آمدیمهمچو ابابیل سوی پیل گبر
با طبق سیم نثار آمدیمباز چو بینیم رخ عاشقان

1774
جانب دریای تو بازآمدیمما به تماشای تو بازآمدیم

زود به صحرای تو بازآمدیمسیل غمت خانه د،ل را ببرد
بر سر سودای تو بازآمدیمچون سر ما مطبخ سودای توست
تا سوی بالی تو بازآمدیماز سر چه صد رسن انداختی
در پی سرنای تو بازآمدیمناله سرنای تو در جان رسید

1775
 گر تو میی من قدحم ورگر تو کنی روی ترش زحمت از این جا ببرم
ترشی من کبرم

کل هوی یهویه ذاک جمیل و کرمعبس وجها سندی کان سناه مددی
 عقل ندارد سر من گر ززنده نباشد د،ل من گر به مهش د،ل ندهم
نباتش نچرم

ما شطه شیبنی غیبته الف هرممبسمه بلبلنی عابسه زلزلنی
 ور هنر آرم سوی او عرضهگر کژی آرم سوی او همچو کمان تیر خورم
کنم بی هنرم

قمت اطوف سرکرا مغتنما حو،ل حرمبارحتی فرکرته هیجنی قلقلنی
 ور سوی بحرش نروم باد شرکستهگر پی رایش نروم باد گسسته رگ من
گهرم

نخله خلد نبتت وسط ریاض و ارمظلت به مقتنیا مرتزقا مجتنیا
 چون پی اسپش ندومچونک شرکارش نشوم خواجه یقین دان که سگم

خواجه یقین دان که خرم
نمت علی قارعه عاصفنی سیل عرمکنت ثقیل کسل خففنی جذبته

 گفتم کشتی تو مرا گفت منگفتم بسته ست دلم گفت منم قفل گشا
از تو بترم

 رو سخن خار مگو چون همه گلرو سخن کار مگو کز همه آزاد شدم
می سپرم

1776
 د،ل و جان را ز تو دیدم د،ل ومنم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم

جان را به تو دادم
فالیه نتراجع و الیه نتحاکمکتب العشق بانی بهوی العاشق اعلم

 چو قبای تو بپوشم ملرکمچو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشم
شاه قبادم
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 و رعانی و سقانی هو فیقمر الحسن اتانی و الی الوصل دعانی
الفضل مقدم

 چو بدیدم کرم تو به کرم دستز میانم چو گزیدی کمر مهر تو بستم
گشادم

طلع البدر فطیبوا قدم الحب و انعمنصر العشق اجیبوا و الی الوصل انیبوا
 چه کنم سیم و درم راچه کنم نام و نشان را چو ز تو گم نشود کس

چو در این گنج فتادم
 طمس البدر هلل خضع القلب ولمع العشق توالی و علی الصبر تعالی
اسلم

 د،ل خود بر تو نهادم بهچو تویی شادی و عیدم چه نرکوبخت و سعیدم
خدا نیک نهادم

وعدونی کذبونی فالی من اتظلمخدعونی نهبونی اخذونی غلبونی
 نه اسیر شب و روزم نه گرفتارنه بدرم نه بدوزم نه بسازم نه بسوزم
کسادم
 غسق النفس تفرق ربض الرکفرملک الشرق تشرق و علی الروح تعلق
تهدم
 چو فزودی تو بهایم که کندچه کساد آید آن را که خریدار تو باشی

طمع مزادم
 فمن العشق تدثر و مننفس العشق عتادی و عمیدی و عمادی

العشق تختم
 بنما ترک چه گویم چو توییروش زاهد و عابد همگی ترک مراد است

جمله مرادم
 لک بخلی لک جودی و لکلک یا عشق وجودی و رکوعی و سجودی
الدهر منظم

تو چنانم بربودی که بشد یاد ز یادمچو مرا دیو ربودی طربم یاد تو بودی
فقد النوم وسادی و سعاداتی نومالف الدهر بعادی جرح البعد فوادی

 چو مرا باد تو دادی مده ایبه صفت کشتی نوحم که به باد تو روانم
دوست به بادم

 و اری السقف تخرق و اری الموجفاری الشمل تفرق و اری الستر تمزق
تلطم

 من اگر فتح و فتوحممن اگر کشتی نوحم چه عجب چون همه روحم
چه عجب شاه نژادم

 و اری البحر تسجر و اری الهلکو اری البدر ترکور و اری النجم ترکدر
تفاقم

 چو فتم جانب ساحل حجرم سنگ وچو به بحر تو درآیم به مزاج آب حیاتم
جمادم

نهض الحب لطبی و تدارک و ترحمفقد اهدانی ربی و اتی الجد بحبی
 سوی مردار چه گردم نه چوبه خدا باز سپیدم که به شاه است امیدم

زاغم نه چو خادم
 هو معراج سواری و علی السطحنز،ل العشق بداری معه کاس عقاری

کسلم
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 ز تو گریم ز تو خندم ز توچو بسازیم چو عیدم چو بسوزیم چو عودم
غمگین ز تو شادم

 بک فی الدهر سرکوت بک قلبیبک احیی و اموت بک امسک و افوت
یترکلم

 بفروزد ز مه او فلک جهد وچو ز تبریز بتابد مه شمس الحق والدین
جهادم

1777
 ل تیاسوا من غابرکم ل تدنسواانا فتحنا بابرکم ل تهجروا اصحابرکم

اثوابرکم
فی ظل دین مسند ل تغلقوا ابوابرکمالحمد لله الذی من علینا بالثنا

 اشجعترکم ل تجبنوا ل تحقروایا اولیا ل تحزنوا اربحترکم ل تغبنوا
القابرکم

یا رب اظهر بدرنا ل تعبدوا اربابرکمیا رب اشرح صدرنا یا رب ارفع قدرنا
طاب الموافی سیره ل تخسرو اعقابرکمما لی اله غیره نا،ل البرا یا خیره

 تا مقبل آید از سخن ل تهترکوابوی د،ل آید از سخن د،ل حاصل آید از سخن
جلبابرکم

1778
 ل تغفلوا عن حینرکم ل تهدموارحت انا من بینرکم غبت کذا من عینرکم
دارینرکم

ل تنسوا هجراننا ل تهدموا دارینرکماخواننا اخواننا ان الزمان خاننا
 و استثقلت اوزارنا ل تهدمواقد فاتنا اعمارنا و استنسیت اخبارنا

دارینرکم
 و استعشقوا ایمانرکم ل تهدموااستوثقوا ادیانرکم و استغنموا اخوانرکم

دارینرکم

1779
و لو لکم و لقیاکم لما کنا بودایرکماتیناکم اتیناکم فحیونا نحییرکم

ذکرتم عهدنا ذکرا و نادانا منادیرکمدخلنا دارکم سرکری فشرکرا ربنا شرکرا
 توافیتم بمیعادی و باح الراحخرجنا من قری الوادی دخلنا القصر یا حادی

ساقیرکم
 فانت الغوث و المجدی اذافاخف القصر ل تبدی و من یسالک ل تهدی
ناجی مناجیرکم

و هذا کله فضل فانا ل نرکافیرکمو تسقینا و تشفینا و مثل السر تخفینا

1780
 فاشربوا من کاس خلد و اترکوا کلاقبل الساقی علینا حامل کاس المدام

الطعام
 و انطقوا من غیر حرف واشبعوا من غیر اکل و اسمعوا من غیر اذن

اسرکتوا تم الرکلم
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 و ارکبوا ظهر المعالی وایها العشاق طیبوا و اسرکروا من کاسنا
ادخلوا بین الزحام

 جاء کم نادی القیامه فی الهوی نعمانهضوا نادی المنادی الصل این الرجا،ل
القیام
ان هذا یوم عید عیدوا بعد الصیاماشربوا سقیا لرکم ثم اطربوا غنما لرکم

انما نحن کنهر فرقوه و السلموافقونا وافقونا فی طریق التحاد
 قم لنا نفتح جنانا من جنان یایا ندیمی سل سبیل نحو عین السلسبیل
غلم

1781
انظرونا انظرونا نقتبس من نورکمقد رجعنا قد رجعنا جائیا من طورکم

 کل من ارداه عسر نا،ل منکل من یرجو وجودا یغتنم من جودکم
میسورکم
 ل یبالی بالبرایا خاضعیلیس یشقی بالرزایا من یرکن محفوظرکم
منصورکم

 من یلقی من یسوق الخیل فیحارت ابصار البرایا فی بدیهیاترکم
مستورکم

لیس یجلی طرفنا ال بقربی دورکملیس یهدی قلبنا ال نسیم منرکم

1782
تظنون ان الحق فیما عذلتمظننتم ایا عذا،ل ان قد عدلتم

و غادرکم انواره فضللتمو ما ضاء ذاک البدر ال لهله
و انرکم ما ذقتم فمللتمفما مل من ذاق الصبابه و الهوی

و ل مشرب العشاق یوما وصلتمو ان ذقتموا ما ذقتموه بحقها

1783
و عاین روحی حسنرکم و جمالرکمفان وفق الله الرکریم وصالرکم
فبالله ارحموا ذلی و عشقی فما لرکمتصدقت بالروح العزیز لشرکرها

الی کم اوانس طیفرکم و خیالرکمالی کم اقاسی هجرکم و فراقرکم
فیالیتنی افننی کصبری مللرکمتناقص صبری بازدیاد مللرکم

و غنجاتها ویلکم و دللرکمعمی العین من تذکارها حرکاترکم
فصاح علینا صیحه العشق والرکمرآنی الهوی یوما العب غفلتی
ال فانثروا فی حب نعلیه ما لرکملقد جاء من تبریز روح مجسم

1784
و عیشتنا فی غیرهم لحرامعلی اهل نجد الثنا و سلم

ملحته للعاشقین قوامفضیلته للفاضلین بصیره
و عشره اهل الحق فیه مدامبصیره اهل الله منه مرکحل

لرکم عیشه مرضیه و دوامایا ساکنیها من فضیله سیدی
لرکان علی باب الملیک زحامو لو ل حجاب العز ارخی ملیرکنا

ل صبح حیا صخره و رخامملیک اذا لحت شعاشع خده
ففی الروح من ذاک الرکلم کلمسقی الله وقتا انطقانا کلمه
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وقدی من عذ،ل العواذ،ل لمغدا آلفا قلبی یقوم لمره

1785
 تویی توییبیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من

گلزار من گلزار من بگو  بگو اسرار من اسرار من
 توییبیا بیا درویش من درویش من مرو  مرو از پیش من از پیش من

تویی هم کیش من هم کیش من تویی تویی هم خویش من هم خویش من
هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی
 روز و شبم مونس تویی مونس تویی دام مرا خوش آهوی خوش

آهوی
 ای شمع من بس روشنی بس روشنی در خانه ام چون روزنی چون

 تیر بل چون دررسد چون دررسد هم اسپری هم جوشنی همروزنی
جوشنی

 د،لصبر مرا برهم زدی برهم زدی عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
را کجا پنهان کنم در دلبری تو بی حدی تو بی حدی

ای فخر من سلطان من سلطان من فرمان ده و خاقان من خاقان من
 چون سوی من میلی کنی میلی کنی روشن شود چشمان من

چشمان من
هر جا تویی جنت بود جنت بود هر جا روی رحمت بود رحمت بود
چون سایه ها در چاشتگه فتح و ظفر پیشت دود پیشت دود

 بخشایشفضل خدا همراه تو همراه تو امن و امان خرگاه تو خرگاه تو
و حفظ خدا حفظ خدا پیوسته در درگاه تو درگاه تو

1786
 سرو خرامان منی ایدزدیده چون جان می روی اندر میان جان من
رونق بستان من

 وز چشم من بیرونچون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو
مشو ای شعله تابان من

 چون دلبرانه بنگری در جانهفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم
سرگردان من

 ای دیدن تو دین من وی رویتا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم
تو ایمان من

 سرمست و خندانبی پا و سر کردی مرا بی خواب و خور کردی مرا
اندرآ ای یوسف کنعان من

 ای هست تو پنهاناز لطف تو چو جان شدم وز خویشتن پنهان شدم
شده در هستی پنهان من

 ای شاخ ها آبست توگل جامه در از دست تو ای چشم نرگس مست تو
ای باغ بی پایان من

 پیش چراغم می کشییک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی
تا وا شود چشمان من
 ای آن پیش از آن هاای جان پیش از جان ها وی کان پیش از کان ها
ای آن من ای آن من
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 اندیشه ام افلک نی ایمنزلگه ما خاک نی گر تن بریزد باک نی
وصل تو کیوان من

 در آب حیوان مرگ کو ایمر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد
بحر من عمان من

 بر بوی شاهنشاه من شدای بوی تو در آه من وی آه تو همراه من
رنگ و بو حیران من
 بی تو چرا باشد چراجانم چو ذره در هوا چون شد ز هر ثقلی جدا

ای اصل چار ارکان من
 ای فارغ از تمرکین منای شه صلح الدین من ره دان من ره بین من

ای برتر از امرکان من

1787
 بنوشت توقیعت خداگر آخر آمد عشق تو گردد ز او،ل ها فزون
کالخرون السابقون

 سر کرده صورت های او اززرین شده طغرای او ز انا فتحناهای او
بحر جان آبگون

 در سجده شرکر آمده سرهای نحنآدم دگربار آمده بر تخت دین ترکیه زده
الصافون

 شبدیز می رانند خوشرستم که باشد در جهان در پیش صف عاشقان
هر روز در دریای خون

 رقصان و خندانهر سو دو صد ببریده سر در بحر خون زان کر و فر
چون شرکر ز انا الیه راجعون

 نه چرخ صدق ها زند توگر سایه عاشق فتد بر کوه سنگین برجهد
منرکری نک آزمون

 خود کوه مسرکین که بود آنبر کوه زد اشراق او بشنو تو چاقاچاق او
جا که شد موسی زبون

 کو آسمان کو ریسمان کوخود پیش موسی آسمان باشد کمینه نردبان
جان کو دنیای دون
 گر چه ز بیرون ذرهتن را تو مشتی کاه دان در زیر او دریای جان

ای صد آفتابی از درون
 مطلوب بودی در سبقخورشیدی و زرین طبق دیگ تو را پخته است حق
طالب شدستی تو کنون

 سر از زمین برداشته براو پار کشتی کاشته امسا،ل برگ افراشته
خویش می خواند فسون

 طاسی که بهرجان مست گشت از کاس او ای شاد کاس و طاس او
سجده اش شد طشت گردون سرنگون

 تا چنگ اندر من زدیای شمس تبریز از کرم ای رشک فردوس و ارم
در عشق گشتم ارغنون

1788
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 نک کش کشانت می برند اناتا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون
الیه راجعون

 تا چند چینی دانه ها دام اجلتا کی زنی بر خانه ها تو قفل با دندانه ها
کردت زبون

 زین بر جنازه نه ببینشد اسب و زین نقره گین بر مرکب چوبین نشین
دستان این دنیای دون

 بیرون شو از باغ و چمن ساکن شوبرکن قبا و پیرهن تسلیم شو اندر کفن
اندر خاک و خون

 دستک زنان می آمدیدزدیده چشمک می زدی همراز خوبان می شدی
کو یک نشان ز آن ها کنون

 فرزند و اهل و خانه ات ازای کرده بر پاکان زنخ امروز بستندت زنخ
خانه کردندت برون
 کو آن نفس کز زیرکیکو عشرت شب های تو کو شرکرین لب های تو

بر ماه می خواندی فسون
 کو طوق و کو آویزهکو صرفه و استیزه ات بر نان و بر نان ریزه ات

ات ای در شرکافی سرنگون
 کو آن نغولی های تو در فعلکو آن فضولی های تو کو آن ملولی های تو

و مرکر ای ذوفنون
 ای هر منت هفتاد مناین باغ من آن خان من این آن من آن آن من

اکنون کهی از تو فزون
 کو حمله ها و مشت تو وانکو آن دم دولت زدن بر این و آن سبلت زدن

سرخ گشتن از جنون
 نابوده مهراندوز تو از خالقهرگز شبی تا روز تو در توبه و در سوز تو
ریب المنون

 زان اعتقاد سرسریامروز ضربت ها خوری وز رفته حسرت ها خوری
زان دین سست بی سرکون

 زان ماجرا با انبیا کاین چونزان سست بودن در وفا بیگانه بودن با خدا
بود ای خواجه چون

 زیرا که مستی کمچون آینه باش ای عمو خوش بی زبان افسانه گو
شود چون ماجرا گردد شجون

1789
 در گوش جانم میای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان

رسد طبل رحیل از آسمان
 از ما حللی خواسته چه خفته ایدنک ساربان برخاسته قطارها آراسته

ای کاروان
 هر لحظه ایاین بانگ ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس

نفس و نفس سر می کشد در لمرکان
 خلقی عجب آید برونزین شمع های سرنگون زین پرده های نیلگون

تا غیب ها گردد عیان
 فریاد از این عمر سبک زنهارزین چرخ دولبی تو را آمد گران خوابی تو را

از این خواب گران
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 ای پاسبان بیدار شو خفتهای د،ل سوی دلدار شو ای یار سوی یار شو
نشاید پاسبان

 کامشب جهان حاملههر سوی شمع و مشعله هر سوی بانگ و مشغله
زاید جهان جاودان

 آن کو کشیدت اینتو گل بدی و د،ل شدی جاهل بدی عاقل شدی
چنین آن سو کشاند کش کشان

 آب است آتش های اواندر کشاکش های او نوش است ناخوش های او
بر وی مرکن رو را گران

 از حیله بسیار او این ذره هادر جان نشستن کار او توبه شرکستن کار او
لرزان دلن
 تا کی جهی گردن بنه ور نیای ریش خند رخنه جه یعنی منم سالر ده

کشندت چون کمان
 حق را عدم پنداشتی اکنونتخم دغل می کاشتی افسوس ها می داشتی
ببین ای قلتبان

 در قعر چاه اولیتری ای ننگای خر به کاه اولیتری دیگی سیاه اولیتری
خانه و خاندان

 گر آب سوزانی کند زدر من کسی دیگر بود کاین خشم ها از وی جهد
آتش بود این را بدان
 با کس نگیرم تنگ مندر کف ندارم سنگ من با کس ندارم جنگ من

زیرا خوشم چون گلستان
 این سو جهان آن سو جهانپس خشم من زان سر بود وز عالم دیگر بود

بنشسته من بر آستان
 این رمز گفتی بس بود دیگربر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود

مگو درکش زبان

1790
 صد حور خوشدلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن

داری ولی بنگر یرکی داری چو من
 گفتا که پرسش های ماگفتم صلی ماجرا ما را نمی پرسی چرا

بیرون ز گوش است و دهن
 گفت از اشارت های د،ل همگفتم ز پرسش تو بحل باری اشارت را مهل

جان بسوزد هم بدن
 سیمین بر و زرین کمرگفتم که چونی در سفر گفتا که چون باشد قمر

چشم و چراغ مرد و زن
 او را روا باشد روا کو ره روگشتن به گرد خود خطا ال جما،ل قطب را

است اندر وطن
 ای ساربان منز،ل مرکنهم ساربان هم اشتران مستند از آن صاحب قران

جز بر در آن یار من
 آخر چه داند راز ما جانای عشرت و ای ناز ما ای اصل و ای آغاز ما
حسن یا بوالحسن

 وی صورتت در چشمای عشق تو در جان من چون آفتاب اندر حمل
من همچون عقیق اندر یمن
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 از تو نباشد خوبتر در جملهچون اولین و آخرین در حشر جمع آید یقین
آن انجمن

 لیلی چو بیند مر تو رامجنون چو بیند مر تو را لیلی بر او کاسد شود
گردد چو مجنون ممتحن

 ای یاس من گویددر جست و جوی روی تو در پای گل بس خارها
همی اندر فراقت یاسمن

 ذرات کونین از طمع کی بازگر آفتاب روی تو روزی ده ما نیستی
کردندی دهن

 پس شرحه هایحیوان چو قربانی بود جسمش ز جان فانی بود
گوشتش زنده شود زین بابزن

 کای رسته از جان فنا بر جان بیآتش بگوید شرحه را سر حیاتات بقا
آزار زن

 گر نعره شان این سو رسدنعره زنند آن شرحه ها یا لیت قومی یعلمون
نی گبر ماند نی وثن

 لبیک لبیک و بلی می گوی ونی ترش ماند در دلی نی پای ماند در گلی
می رو تا وطن

 پیدا شود گر ساقیی ما راهست این سخن را باقیی در پرده مشتاقیی
کند بی خویشتن

1791
 بر یاد من پیمود می آن باوفابویی همی آید مرا مانا که باشد یار من

خمار من
 هر لحظه معجونی کندکی یاد من رفت از دلش ای در د،ل و جان منزلش

بهر د،ل بیمار من
 رحمت چو جیحون میخاصه کنون از جوش او زان جوش بی روپوش او
رود در قلزم اسرار من
 ای ننگ گلزار ضمیر ازپرده ست بر احوا،ل من این گفتی و این قا،ل من
فرکرت چون خار من

 کو آفتابی یا مهی مانندهکو نعره ای یا بانگی اندرخور سودای من
انوار من

 تا زنگ را برهم زند در بردناین را رها کن قیصری آمد ز روم اندر حبش
زنگار من

 از روزن د،ل می رسد درنظاره کن کز بام او هر لحظه ای پیغام او
جان آتشخوار من

 کان طوطیان سر میلف وصالش چون زنم شرح جمالش چون کنم
کشند از دام این گفتار من

 سینای موسی را نگر دراندرخور گفتار من منگر به سوی یار من
سینه افرکار من

 در پیش بیداران نهد آنامشب در این گفتارها رمزی از آن اسرارها
دولت بیدار من

 لیلی درآمد درآن پیل بی خواب ای عجب چون دید هندستان به شب
طلب در جان مجنون وار من
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 کآمد به میرابی د،لامشب ز سیلب دلم ویران شود آب و گلم
سرچشمه انهار من

 بانگ پریدن می رسدبر گوش من زد غره ای زان مست شد هر ذره ای
زان جعفر طیار من

 در قطع و وصلیا رب به غیر این زبان جان را زبانی ده روان
وحدتت تا بسرکلد زنار من
 کو علم من کو حلمصبر از د،ل من برده ای مست و خرابم کرده ای
من کو عقل زیرکسار من

 ای هر چه غیر داد او گر جاناین را بپوشان ای پسر تا نشنود آن سیمبر
بود اغیار من

 این گفت را زیبی ببخش ازای دلبر بی جفت من ای نامده در گفت من
زیور ای ستار من

 نی عین گو و نیای طوطی هم خوان ما جز قند بی چونی مخا
عرض نی نقش و نی آثار من

 دوزخ بود گر غیر آناز کفر و از ایمان رهد جان و دلم آن سو رود
باشد فن و کردار من
 ای هر شرکن از زلفای طبله ام پرشرکرت من طبل دیگر چون زنم

تو صد نافه و عطار من
 این است لوت و پوتمهمانیم کن ای پسر این پرده می زن تا سحر

من باغ و رز و دینار من
 برقی بزد بر جان من زانخفته دلم بیدار شد مست شبم هشیار شد
ابر بامدرار من
 ابصار عبرت دیده را ایدر اولین و آخرین عشقی بننمود این چنین
عبره البصار من

 گه پا شدم گهبس سنگ و بس گوهر شدم بس مومن و کافر شدم
سر شدم در عودت و ترکرار من

 گویم صفات آن صمدروزی برون آیم ز خود فارغ شوم از نیک و بد
با نطق درانبار من
 ای گلرخ و گلزار من ایجانم نشد زین ها خنک یا ذا السماء و الحبک
روضه و ازهار من

 من آب گشتم از حیاامشب چه باشد قرن ها ننشاند آن نار و لظی
ساکن نشد این نار من
 همواره آنتر می شومهر دم جوانتر می شوم وز خود نهانتر می شوم
از دولت هموار من
 گشتم سمعنا قل شومچون جزو جانم کل شوم خار گلم هم گل شوم
در دوره دوار من

 روزی بخواهد عذر توای کف زنم مختل مشو وی مطربم کاهل مشو
آن شاه باایثار من

 روزی پریشانی کنیروزی شوی سرمست او روزی ببوسی دست او
در عشق چون دستار من
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 فریاد از این قانون نوکرده ست امشب یاد او جان مرا فرهاد او
کاسرکست چنگش تار من
 ناموس لیلییان بردمجنون کی باشد پیش او لیلی بود د،ل ریش او
لیلی خوش هنجار من

 کامشب منم اندر شرر زاندست پدر گیر ای پسر با او وفا کن تا سحر
ابر آتشبار من

 نحس زحل ندهدزان می حرام آمد که جان بی صبر گردد در زمان
رهش در دید مه دیدار من
 کو دیده های موج جوجان گر همی لرزد از او صد لرزه را می ارزد او

در قلزم زخار من
 حیرت همی حیران شود درمن تا قیامت گویمش ای تاجدار پنج و شش

مبعث و انشار من
 ای روی او امسا،ل منخواهی بگو خواهی مگو صبری ندارم من از او

ای زلف جعدش پار من
 ای عمر بی او مرگخلقان ز مرگ اندر حذر پیشش مرا مردن شرکر

من وی فخر بی او عار من
 از عقده من فارغ شده بیآه از مه مختل شده وز اختر کاهل شده

دانش فوار من
 کو صبح مصبوحان من کوبر قطب گردم ای صنم از اختران خلوت کنم

حلقه احرار من
 بیزار گشتم زین زبان وز قطعه وپهلو بنه ای ذوالبیان با پهلوان کاهلن

اشعار من
 جز عشق و دلسوزیجز شمس تبریزی مگو جز نصر و پیروزی مگو

مگو جز این مدان اقرار من

1792
 خضر است واین کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این

الیاس این مگر یا آب حیوان است این
 سرمه سپاهانی استاین باغ روحانی است این یا بزم یزدانی است این

این یا نور سبحانی است این
 ساقی خوب ماستآن جان جان افزاست این یا جنت الماواست این
این یا باده جانی است این

 آن سیمبر را ماند این شادیتنگ شرکر را ماند این سودای سر را ماند این
و آسانی است این
 از قحط رستیم ای پدرامروز مستیم ای پدر توبه شرکستیم ای پدر

امسا،ل ارزانی است این

 بردار بانگ زیر و بم کاینای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم
وقت سرخوانی است این

 اسحاق قربان توام این عیدمست و پریشان توام موقوف فرمان توام
قربانی است این
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 ای خاک بر شرم و حیارستیم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا
هنگام پیشانی است این

 در قعر دریا گرد بینگل های سرخ و زرد بین آشوب و بردابرد بین
موسی عمرانی است این
 داور سلیمان می کندهر جسم را جان می کند جان را خدادان می کند
یا حرکم دیوانی است این

 کس می نداند حرفای عشق قلماشیت گو از عیش و خوش باشیت گو
تو گویی که سریانی است این

 با گوی و چوگانخورشید رخشان می رسد مست و خرامان می رسد
می رسد سلطان میدانی است این

 چون گوی شو بیهر جا یرکی گویی بود در حرکم چوگان می دود
دست و پا هنگام وحدانی است این

 در پیش سلطان میگویی شوی بی دست و پا چوگان او پایت شود
دوی کاین سیر ربانی است این

 سجده کن و چیزی مگو کاینآن آب بازآمد به جو بر سنگ زن اکنون سبو
بزم سلطانی است این

1793
 از آسمان خوشتراین کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین

شده در نور او روی زمین
 یا سرو بستان هاستبی هوشی جان هاست این یا گوهر کان هاست این

این یا صورت روح المین
 ویرانی کسب و دکانسرمستی جان جهان معشوقه چشم و دهان

یغماجی تقوا و دین
 کز بیم او پشمین شودخورشید و ماه از وی خجل گوهر نثار سنگ د،ل
هر لحظه کوه آهنین

 صد ماه اندر خرمنشخورشید اندر سایه اش افزون شده سرمایه اش
چون نسر طایر دانه چین
 بسم الله ای شمسبسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا

الضحا بسم الله ای عین الیقین
 نعلین برون کن برگذرهین روی ها را تاب ده هین کشت د،ل را آب ده
بر تارک جان ها نشین
 وی عقل ما سرمستای هوش ما از خود برو وی گوش ما مژده شنو

شو وی چشم ما دولت ببین
 خورشید شد جفت قمر در مجلسایوب را آمد نظر یعقوب را آمد پسر

آ عشرت گزین
 ترک گدارویی کنممن کیسه ها می دوختم در حرص زر می سوختم

چون گنج دیدم در کمین
 چون کودکی کزای شهسوار امر قل ای پیش عقلت نفس کل

کودکی وز جهل خاید آستین
 دستک زنان بالی سرچون بیندش صاحب نظر صدتو شود او را بصر

گوید که یا نعم المعین
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 درخورد او نبود دگر مهمانیدر سایه سدره نظر جبریل خو آمد بشر
عجل سمین

 بنهاده بر کف ها طبقبر خوان حق ره یافت او با خاصگان دریافت او
بهر نثارش حور عین

 این نامه می پرد عیان تا کفاین نامه اسرار جان تا چند خوانی بر چپان
اصحاب الیمین

1794
 بر شاخ و برگ از درد د،لای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان

بنگر نشان بنگر نشان
 نوحه کنان از هرای باغبان هین گوش کن ناله درختان نوش کن

طرف صد بی زبان صد بی زبان
 نبود کسی بی درد د،لهرگز نباشد بی سبب گریان دو چشم و خشک لب

رخ زعفران رخ زعفران
 پرسان به افسوس و ستمحاصل درآمد زاغ غم در باغ و می کوبد قدم

کو گلستان کو گلستان
 کو سبزپوشان چمنکو سوسن و کو نسترن کو سرو و لله و یاسمن

کو ارغوان کو ارغوان
 خشک است از شیر روان هرکو میوه ها را دایگان کو شهد و شرکر رایگان

شیردان هر شیردان
 طاووس خوب چون صنم کوکو بلبل شیرین فنم کو فاخته کوکوزنم

طوطیان کو طوطیان
 پریده تاج و حله شان زینخورده چو آدم دانه ای افتاده از کاشانه ای

افتنان زین افتنان
 چون گفتشان لگلشن چو آدم مستضر هم نوحه گر هم منتظر

تقنطوا ذو المتنان ذو المتنان
 بی برگ و زار و نوحه گرجمله درختان صف زده جامه سیه ماتم زده

زان امتحان زان امتحان
 در قعر رفتی یا شدی برای لک لک و سالر ده آخر جوابی بازده

آسمان بر آسمان
 عالم شود پررنگ و بو همچونگفتند ای زاغ عدو آن آب بازآید به جو

جنان همچون جنان
 تا دررسد کوری تو عید جهانای زاغ بیهوده سخن سه ماه دیگر صبر کن
عید جهان
 زنده شویم از مردن آن مهرز آواز اسرافیل ما روشن شود قندیل ما

جان آن مهر جان
 بر چرخ پرخونتا کی از این انرکار و شک کان خوشی بین و نمک
مردمک بی نردبان بی نردبان

 نک صبح دولت می دمد ایمیرد خزان همچو دد بر گور او کوبی لگد
پاسبان ای پاسبان

 مر دهر را محرور کنصبحا جهان پرنور کن این هندوان را دور کن
افسون بخوان افسون بخوان
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 نی یخ گذار و نی وحلای آفتاب خوش عمل بازآ سوی برج حمل
عنبرفشان عنبرفشان

 مر حشر را تابنده کن هینگلزار را پرخنده کن وان مردگان را زنده کن
العیان هین العیان
 آورده باغ از غیب ها صداز حبس رسته دانه ها ما هم ز کنج خانه ها

ارمغان صد ارمغان
 زاینده و والد شود دورگلشن پر از شاهد شود هم پوستین کاسد شود

زمان دور زمان
 لک لک کنان کالملک لک یالک لک بیاید با یدک بر قصر عالی چون فلک

مستعان یا مستعان
 مرغان دیگر مطرب بختبلبل رسد بربط زنان وان فاخته کوکوکنان

جوان بخت جوان
 می ناید اندیشه دلم اندرمن زین قیامت حاملم گفت زبان را می هلم

زبان اندر زبان
 پیرکان پران آمده ازخاموش و بشنو ای پدر از باغ و مرغان نو خبر

لمرکان از لمرکان

1795
 مردانه باش و غمهین دف بزن هین کف بزن کاقبا،ل خواهی یافتن
مخور ای غمگسار مرد و زن

 صرفه مرکن صرفه مرکن درقوت بده قوت ستان ای خواجه بازارگان
سود مطلق گام زن

 جان زنده گردد وارهد از ننگگر آب رو کمتر شود صد آب رو محرکم شود
گور و گورکن
 هین شعله زن ای شمع جانامروز سرمست آمدی ناموس را برهم زدی

ای فارغ از ننگ لگن
 گو سرد شو این بوالعل گودرسوختم این دلق را رد و قبو،ل خلق را

خشم گیر آن بوالحسن
 صرفه گری رسوا بودگر تو مقامرزاده ای در صرفه چون افتاده ای

خاصه که با خوب ختن
 جنت ز من غیرت برد گرصد جان فدای یار من او تاج من دستار من
درروم در گولخن

 چون خلق یار من شودآن گولخن گلشن شود خاکسترش سوسن شود
کان می نگنجد در دهن

 من چون رسن بازی کنمفرمان یار خود کنم خاموش باشم تن زنم
اندر هوای آن رسن

1796
 صد حور کشدلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن
داری ولی بنگر یرکی داری چو من

 اینک چنین بگداختی حیران فی هذاقدر لبم نشناختی با من دغاها باختی
الزمن
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 وز آسمان آویخته بر هر دلی پنهانای فتنه ها انگیخته بر خلق آتش ریخته
رسن

 در بحر تو رقصان شدهدر بحر صاف پاک تو جمله جهان خاشاک تو
خاشاک نقش مرد و زن

 سرنای خود را گفته توخاشاک اگر گردان بود از موج جان از جا مرو
من دم زنم تو دم مزن

 بس نقش ها بنگاشتیبس شمع ها افروختی بیرون ز سقف آسمان
بیرون ز شهر جان و تن

 ای بی تو جان اندر تنم چونای بی خیا،ل روی تو جمله حقیقت ها خیا،ل
مرده ای اندر کفن

 بی جان جان انگیز او ایبی نور نورافروز او ای چشم من چیزی مبین
جان من رو جان مرکن

 گفتا که پرسش های ماگفتم صلی ماجرا ما را نمی پرسی چرا
بیرون ز گوش است و دهن

 ای سا،ل ها نشناخته توای سایه معشوق را معشوق خود پنداشته
خویش را از پیرهن

 جانت نگنجد در بدن شمعتتا جان بااندازه ات بر جان بی اندازه زد
نگنجد در لگن

1797
 ای د،ل نمی ترسی مگر ازای د،ل شرکایت ها مرکن تا نشنود دلدار من

یار بی زنهار من
 نشنیده ای شب تاای د،ل مرو در خون من در اشک چون جیحون من

سحر آن ناله های زار من
 می گفت بس دیگر مرکنیادت نمی آید که او می کرد روزی گفت گو
اندیشه گلزار من

 این بس نباشد خود تو رااندازه خود را بدان نامی مبر زین گلستان
کآگه شوی از خار من

 تو سرده و منگفتم امانم ده به جان خواهم که باشی این زمان
سرگران ای ساقی خمار من

 وانگه چنین می کردخندید و می گفت ای پسر آری ولیک از حد مبر
سر کای مست و ای هشیار من

 گفتم نباشم در جهان گر توچون لطف دیدم رای او افتادم اندر پای او
نباشی یار من

 خواهی چنین گم شو چنانگفتا مباش اندر جهان تا روی من بینی عیان
در نفی خود دان کار من

 بفروش یک جامم بهگفتم منم در دام تو چون گم شوم بی جام تو
جان وانگه ببین بازار من

1798
 ای دلبر و دلدار من ایای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من

محرم و غمخوار من
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 ای در خطر ما را سپرای در زمین ما را قمر ای نیم شب ما را سحر
ای ابر شرکربار من

 ای دین و ایخوش می روی در جان من خوش می کنی درمان من
ایمان من ای بحر گوهردار من

 ای قبله هر قافله ایای شب روان را مشعله ای بی دلن را سلسله
قافله سالر من

 هم این سری هم آنهم رهزنی هم ره بری هم ماهی و هم مشتری
سری هم گنج و استظهار من

 تا آتشی اندرزنی درچون یوسف پیغامبری آیی که خواهم مشتری
مصر و در بازار من
 هم نور نور نور منهم موسیی بر طور من عیسی هر رنجور من
هم احمد مختار من

 والله که صد چندان منهم مونس زندان من هم دولت خندان من
بگذشته از بسیار من

 گویی بیا حجت مجو ای بندهگویی مرا برجه بگو گویم چه گویم پیش تو
طرار من

 جان خواهم وانگه چه جانگویم که گنجی شایگان گوید بلی نی رایگان
گویم سبک کن بار من

 در صف درآ واپسگر گنج خواهی سر بنه ور عشق خواهی جان بده
مجه ای حیدر کرار من

1799
 هم سوی پنهان خانه رو ایدر غیب پر این سو مپر ای طایر چالک من

فرکرت و ادراک من
 گردون چه دارد جز که که ازعالم چه دارد جز دهل از عیدگاه عقل کل

خرمن افلک من
 من چاک کردم خرقهمن زخم کردم بر دلت مرهم منه بر زخم من

ات بخیه مزن بر چاک من
 چندین گمان بد مبردر من از این خوشتر نگر کآب حیاتم سر به سر
ای خایف از اهلک من

 شادی نیرزد حبه ای در همتدریا نباشد قطره ای با ساحل دریای جان
غمناک من

 شیران نر بینخرگوش و کبک و آهوان باشد شرکار خسروان
سرنگون بربسته بر فتراک من

 مجنون کناند،ل های شیران خون شده صحرا ز خون گلگون شده
مجنون شده از شاهد لولک من

 کوه احد جنبان شود برپرد ازگر کاهلی باری بیا درکش یرکی جام خدا
محراک من
 دانی چه جوشش ها بود ازجامی که تفش می زند بر آسمان بی سند

جرعه اش بر خاک من
 وانگه ببینی گوهری درآن باده بر مغزت زند چشم و دلت روشن کند

جسم چون خاشاک من
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 زان بیضه یابد پرورش با،ل وعالم چو مرغی خفته ای بر بیضه پرچوژه ای
پر املک من

 هفت آسمان فانیروزی که مرغ از یک لگد از روی بیضه برجهد
شود در نو بیضه پاک من
 دامن گشا گوهرستانخری که او را نیست بن می گوید ای خاک کهن

کی دیده ای امساک من
 جز احولی از احولی کی دمدر وهم ناید ذات من اندیشه ها شد مات من
زند ز اشراک من

 گر چه دهان خوشخامش که اندر خامشی غرقه تری در بی هشی
می شود زین حرف چون مسواک من

1800
 هذا معاد الغابرین نعم الرجا نعمهذا رشاد الرکافرین هذا جزاء الصابرین
المعین

 نعره زنان در سینه د،لصد آفتاب از تو خجل او خوشه چین تو مشتعل
استدرکوا عین الیقین

 کای روح پاک مقتدا یا رحمهاز آسمان در هر غذا از علویان آید ندا
للعالمین
 هم از دقایق مخبری پیش ازحبس حقایق را دری باغ شقایق را تری

ظهور یوم دین
 ای جان نفیر عام کن تاای د،ل ز دیده دام کن دیده نداری وام کن

برجهی زین آب و طین
 باید که صف ها بردری و آییای جان تو باری لمتری شیر جهاد اکبری

بر آن قلعه حصین
 گر گشت جانانهان ای حبیب و ای محب بشنو صل و فاستجب

محتجب جان می رود نیرکوش بین
 یا لیت قومیگفته ست جان ذوفنون چون غرقه شد در بحر خون

یعلمون که با کیانم همنشین
 لعلم به گوهرها روم یا تاجسیلم سوی دریا روم روحم سوی بال روم
باشم یا نگین

 مانند موسی برکشدهر کس که یابد این رشد زان قند بی حد او چشد
از خاره او ماء معین

 زیرا که مشتاق شهمچون مست گشتم برجهم بر رخش د،ل زین برنهم
آن ماه از مه ها مهین
 گر می خوری زان میگفتن رها کن ای پدر گفتن حجاب است از نظر

بخور ور می گزینی زان گزین
 جاء المدد جاء المددالصمت اولی بالرصد فی النطق تهییج العدد
استنصروا یا مسلمین

 فی نشونا او مشینا من قربه العرقمستفعلن مستفعلن یا سیدا یا اقربا
الوتین

1801
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 ای زندگی باغآن شاخ خشک است و سیه هان ای صبا بر وی مزن
ها وی رنگ بخش مرد و زن

 آب روان و سبزه ها وز هرهان ای صبای خوب خد اندر رکابت می رود
طرف وجه الحسن

 او سخت خشک است و سیهدریادلی و روشنی بر خشک و بر تر می زنی
بر وی مزن از بهر من

 این کی تواند گفت گل با للهمن خیره روتر آمدم بر جود تو راهی زدم
یا سرو و سمن

 هستی چو نحل خانهای باغ ساز و دست نی چون عقل فوق و پست نی
کن یا جان معمار بدن

 رنجور بسته فنخواهی که معنی کش شوم رو صبر کن تا خوش شوم
بود خاصه در این باریک فن

1802
 نی تن کشاند بار من نیچندان بگردم گرد د،ل کز گردش بسیار من

جان کند پیرکار من
 تا بگسلد یک بارگیچندان طواف کان کنم چندان مصاف جان کنم
هم پود من هم تار من

 سر می نهد هر شیرگر تو لجوجی سخت سر من هم لجوجم ای پسر
نر در صبر پاافشار من
 ای نقطه خوبی و کشتن چون نگردد گرد جان با مشعل چون آسمان

در جان چون پرگار من
 تو بی خبر گویی که بس که آرد شدتا آب باشد پیشوا گردن بود این آسیا

خروار من
 تا آب هست او می طپداو فارغ است از کار تو وز گندم و خروار تو

چون چرخ در اسرار من
 غلبیر کردن کار او غلبیرغلبیرم اندر دست او در دست می گرداندم

بودن کار من
 وانگه بگفتم هین بیا ای یارنی صدق ماند و نی ریا نی آب ماند و نی گیا
گل رخسار من

 مشرکن ببینای جان جان مست من ای جسته دوش از دست من
اشرکست من خیز ای سپه سالر من

 تا گویدت دلدار من ایای جان خوش رفتار من می پیچ پیش یار من
جان و ای جاندار من

 تا چه گولم می کند اومثل کلبه ست این تنم حق می تند چون تن زنم
زین کلبه و تار من

 گوید کلبه کی بود بی جذبهپنهان بود تار و کشش پیدا کلبه و گردشش
این پیرکار من

 هر پیچ بر پیچتن چون عصابه جان چو سر کان هست پیچان گرد سر
دگر توتوست چون دستار من

 ترسم که تو پیچی کنیای شمس تبریزی طری گاهی عصابه گه سری
در مغلطه دیدار من
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1803
 ای نقش او شمع جهان ایبخت نگار و چشم من هر دو نخسبد در زمن

چشم من او را لگن
 چون سرو و گلچشم و دماغ از عشق تو بی خواب و خور پرورده شد
هر دو خورند از آب لطفت بی دهن

 هر لحظه زاید صورتیای کار جان پاک از عبث روزی جان پاک از حدث
در شهر جان بی مرد و زن

 با صد هزاران کر و فرهر صورتی به از قمر شیرینتر از شهد و شرکر
در خدمت معشوق من
 ای د،ل چو اندر کویشانحیران ملک در رویشان آب فلک در جویشان

مست آمدی دستی بزن
 المستغاث ایزان ماه روی مه جبین شد چون فلک روی زمین
مسلمین زین نقش های پرفتن

1804
 چون او ببیند روی توبا آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن
هر برگ او گردد سه من

 وی بنده ات را بندگی بهتر زای گلشن تو زندگی وی زخم تو فرخندگی
ملک انجمن

 تا زنده ای باشم تو راگفتی که جان بخشم تو را نی نی بگو برکشم تو را
چون شمع در گردن زدن

 آن مرده ای اندر قبازاهد چه جوید رحم تو عاشق چه جوید زخم تو
وین زنده ای اندر کفن
 آن سر نهد تا جان بردآن در خلص جان دود وین عشق را قربان شود

وین خصم جان خویشتن
 وی من ز تاب روی توای تافته در جان من چون آفتاب اندر حمل

همچون عقیق اندر یمن

1805
 سرو خرامان منی ایپوشیده چون جان می روی اندر میان جان من

رونق بستان من
 وز چشم من بیرونچون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو

مشو ای مشعله تابان من
 چون دلبرانه بنگری در جانهفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم
سرگردان من

 ای دیدن تو دین من وی رویتا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم
تو ایمان من

 در پیش یعقوب اندرآبی پا و سر کردی مرا بی خواب و خور کردی مرا
ای یوسف کنعان من

 ای هست تو پنهاناز لطف تو چون جان شدم وز خویشتن پنهان شدم
شده در هستی پنهان من
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 ای شاخه ها آبست توگل جامه در از دست تو وی چشم نرگس مست تو
وی باغ بی پایان من

 پیش چراغم می کشییک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی
تا وا شود چشمان من
 ای آن بیش از آن هاای جان پیش از جان ها وی کان پیش از کان ها
ای آن من ای آن من

 اندیشه ام افلکچون منز،ل ما خاک نیست گر تن بریزد باک نیست
نیست ای وصل تو کیوان من

 بر بوی شاهنشاه من هربر یاد روی ماه من باشد فغان و آه من
لحظه ای حیران من

 بی تو چرا باشد چراای جان چو ذره در هوا تا شد ز خورشیدت جدا
ای اصل چارارکان من
 ای فارغ از تمرکین منای شه صلح الدین من ره دان من ره بین من

ای برتر از امرکان من

1806
 ای عقل عقل عقل من ایآن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من

جان جان جان من
 برجوش اندر نیشرکرزین سو بگردان یک نظر بر کوی ما کن رهگذر
ای چشمه حیوان من

 از روی تو روشن شودخواهم که شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو
شب پیش رهبانان من
 سغراق می چشمانعشق تو را من کیستم از اشک خون ساقیستم

من عصار می مژگان من
 این است تر و خشک منز اشرکم شرابت آورم وز د،ل کبابت آورم

پیدا بود امرکان من
 خالی مبادا یک زمان لعلدریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت
خوشت از کان من
 چون بوریا بر می شرکن ایبا این همه کو قند تو کو عهد و کو سوگند تو

یار خوش پیمان من
 تا بر عقیقت برزند یکنک چشم من تر می زند نک روی من زر می زند

زر ز زرافشان من
 زان چهره و خط خوشت هربنوشته خطی بر رخت حق جددوا ایمانرکم

دم فزون ایمان من
 پنهان حدیثی کو شوددر سر به چشمم چشم تو گوید به وقت خشم تو

از آتش پنهان من
 او،ل قدح دردی بخورگوید قوی کن د،ل مرم از خشم و ناز آن صنم
وانگه ببین پایان من

 شیرین مراد تو بود تلخی وبر هر گلی خاری بود بر گنج هم ماری بود
صبرت آن من

 من بوهریره آمدم رنجگفتم چو خواهی رنج من آن رنج باشد گنج من
و غمت انبان من
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 مر بدر را بدره دهمپس دست در انبان کنم خواهنده را سلطان کنم
چون بدر شد مهمان من
 تا سرخ گردد روی منهر چه دلم خواهد ز خور ز انبان برآرم بی خطر

سرسبز گردد خوان من
 نیرکو کلیدی یافتی ایگفتا نرکو رفت این سخن هشدار و انبان گم مرکن

معتمد دربان من
 الصیر تریاق الحرج ای ترکالصبر مفتاح الفرج الصبر معراج الدرج

تازی خوان من
 بس کردم از لحو،ل وبس کن ز لحو،ل ای پسر چون دیو می غرد بتر

شد لحو،ل گو شیطان من

1807
 وی بس که از آوازای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من

قش گم کرده ام خرگاه من
 تا دررسم در دولتتکی وارهانی زین قشم کی وارهانی زین دشم

در ماه و خرمنگاه من
 در عشقت ایهر چند شادم در سفر در دشت و در کوه و کمر

خورشیدفر در گاه و در بی گاه من
 خاصه مرا که سوختم در آرزویلیرکن گشاد راه کو دیدار و داد شاه کو

شاه من
 تا کی خیا،ل ماهتان جویم در آبتا کی خبرهای شما واجویم از باد صبا

چاه من
 در هر دو حالت والهم درچون باغ صد ره سوختم باز از بهار آموختم
صنعت الله من

1808
 بیگانه می باشم چنینبا آنک از پیوستگی من عشق گشتم عشق من

با عشق از دست فتن
 این مشرکلت ار حل شوداز غایت پیوستگی بیگانه باشد کس بلی

دشمن نماند در زمن
 هم دم زدن دستور نیبحری است از ما دور نی ظاهر نه و مستور نی

هم کفر از او خامش شدن
 این درد بی درمان بود فرجگفتن از او تشبیه شد خاموشیت تعطیل شد
لنا یا ذا المنن

 هم بی خبر هم لقمه جونقش جهان رنگ و بو هر دم مدد خواهد از او
چون طفل بگشاده دهن

 چون دیگخفته ست و برجسته ست د،ل در جوش پیوسته ست د،ل
سربسته ست د،ل در آتشش کرده وطن

 هر لحظه نوافسانه ای درای داده خاموشانه ای ما را تو از پیمانه ای
خامشی شد نعره زن

 در جهل او صددر قهر او صد مرحمت در بخل او صد مرکرمت
معرفت در خامشی گویا چو ظن
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 خاموشم و جوشان تو مانندالفاظ خاموشان تو بشنوده بی هوشان تو
دریای عدن

 وان کو جدایی می کند یا ربلطفت خدایی می کند حاجت روایی می کند
تو از بیخش برکن
 آخر چه داند راز ما عقلای خوشدلی و ناز ما ای اصل و ای آغاز ما
حسن یا بوالحسن
 ای جامه ها بدریده ما برای عشق تو بخریده ما وز غیر تو ببریده ما

چاک ما بخیه مزن
 ای جان من آمیخته با جانای خون عقلم ریخته صبر از دلم بگریخته

هر صورت شرکن
 ور مرده یابد زانآن جا که شد عاشق تلف مرغی نپرد آن طرف
علف بیخود بدراند کفن

1809
 گفتم درآ پرنور کن از شمعبر گرد گل می گشت دی نقش خیا،ل یار من
رخ اسرار من
 جان من و جان همه حیرانای از بهار روی تو سرسبز گشته عمر من

شده در کار من
 ای آتشی انداخته درای خسرو و سلطان من سلطان سلطانان من

جان زیرکسار من
 در هر جما،ل از تو نمک ایای در فلک جان ملک در بحر تسبیح سمک

دیده و دیدار من
 هم حاکمی هم داوری همسردفتر هر سروری برهان هر پیغامبری

چاره ناچار من
 وز فر تو پرها دمد از فرکرتخاکم شده گنجور زر از تابش خورشید تو
طیار من

 آهسته تر زن زخمه ها تاای در کنار لطف تو من همچو چنگی بانوا
نگسلنی تار من

 یا خار در گل یاوه شد یا جمله گلتا نوبهار رحمتت درتافت اندر باغ جان
شد خار من

 صد خوان زرین می نهد هر شباز دولت دیدار تو وز نعمت بسیار تو
د،ل خون خوار من

 تا برد آخر عاقبت دستار منهر شب خیا،ل دلبرم دست آورد خارد سرم
دستار من

 تا همچو در کرد ازآن کم برآورد از عدم هر لحظه در گفت آردم
کرم گفتار من گفتار من

1810
 این دزد ما خود دزد را چونمن دزد دیدم کو برد ما،ل و متاع مردمان

می بدزدد از میان
 دزدی چو سلطان میخواهند از سلطان امان چون دزد افزونی کند

کند پس از کجا خواهند امان
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 تا پیش آنعشق است آن سلطان که او از جمله دزدان د،ل برد
سرکش برد حق سرکشان را موکشان

 در خدمت آن دزد بینعشق است آن دزدی که او از شحنگان د،ل می برد
تو شحنگان بی کران
 دزدید او از چابرکی درآواز دادم دوش من کای خفتگان دزد آمده ست

حین زبانم از دهان
 گفتم به زندانش کنم او میگفتم ببندم دست او خود بست او دستان من
نگنجد در جهان

 از حیله و دستان او هراز لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده
زیرکی گشته نهان
 او نیز می پرسد که کو آنخلقی ببینی نیم شب جمع آمده کان دزد کو

دزد او خود در میان
 ای هم حیات جاودانای مایه هر گفت و گو ای دشمن و ای دوست رو

ای هم بلی ناگهان
 بر من بزن زخم وای رفته اندر خون د،ل ای د،ل تو را کرده بحل

مهل حقا نمی خواهم امان
 ای من فدای تیر تو ایسخته کمانی خوش برکش بر من بزن آن تیر خوش

من غلم آن کمان
 شمشیر تو برزخم تو در رگ های من جان است و جان افزای من
نای من حیف است ای شاه جهان

 جرجیس کو کز زخم تو جانیکو حلق اسماعیل تا از خنجرت شرکری کند
سپارد هر زمان
 یک چند بود اندر بشر شدشه شمس تبریزی مگر چون بازآید از سفر

همچو عنقا بی نشان

1811
 ای ماه برهم می زنیخوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مرکن

عهد ثریا نی مرکن
 هر جا که منز،ل می کنی آییمتو روز پرنور و لهب ما در پی تو همچو شب
آن جا نی مرکن

 بی تو بماند از عمل در زخمای آفتابی در حمل باغ از تو پوشیده حلل
سرما نی مرکن
 ای دایه بی الطاف تو ماندیمای آفتابت دایه ای ما در پیت چون سایه ای
تنها نی مرکن

1812
 ای تو چنین و صد چنینای نور افلک و زمین چشم و چراغ غیب بین

مخدوم جانم شمس دین
 جان بنده تبریز شدتا غمزه ات خون ریز شد وان زلف عنبربیز شد
مخدوم جانم شمس دین
 ای بنده ات خاصانخورشید جان همچون شفق در مرکتب تو نوسبق

حق مخدوم جانم شمس دین
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 برداشتم پیش تو کفای بحر اقبا،ل و شرف صد ماه و شاهت در کنف
مخدوم جانم شمس دین

 از همدگر مسرکینترکای هم ملوک و هم ملک در پیشت ای نور فلک
مخدوم جانم شمس دین

 تو داده پر و با،ل ها مخدوممطلوب جمله جان ها جان را سوی اجل،ل ها
جانم شمس دین
 تا پرد از بالی دگر مخدومد،ل را ز تو حالی دگر در سلطنت قالی دگر
جانم شمس دین

1813
 شرکر خدا را که خرم بردکو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من

صداع از سر من
 نیست ز گاو و شرکمش بوی خوشگاو اگر نیز رود تا برود غم نخورم

عنبر من
 دلبر من دلبر من دلبر منگاو و خری گر برود باد ابد در دو جهان

دلبر من
 حیف نگر حیف نگرحلقه به گوش است خرم گوش خر و حلقه زر

وازر من وازر من
 جز تل سرگین نبود خدمت او بر درسر کشد و ره نرود ناز کند جو نخورد

من
 زین دو اگر من بجهم بختگاو بر این چرخ بر این گاو دگر زیر زمین

بود چنبر من
 از خر و از بنده خر سیر شدرفتم بازار خران این سو و آن سو نگران

این منظر من
 گفتم خاموش که خر بود بهگفت کسی چون خر تو مرد خری هست بخر

ره لنگر من

1814
 گفتم می می نخورم گفت برای د،لعشق تو آورد قدح پر ز بلی د،ل من

من
 تلخ و گوارنده و خوش همچو وفایداد می معرفتش با تو بگویم صفتش

د،ل من
 پیش دویدم که ببین کار واز طرفی روح امین آمد و ما مست چنین
کیای د،ل من
 شرکر خدا کرد و ثنا بهر لقایگفت که ای سر خدا روی به هر کس منما

د،ل من
 چیست که آن پرده شودگفتم خود آن نشود عشق تو پنهان نشود

پیش صفای د،ل من
 کوه احد پاره شود آهعشق چو خون خواره شود رستم بیچاره شود

چه جای د،ل من
 باز گشاید به کرم بند قبایشاد دمی کان شه من آید در خرگه من
د،ل من
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 پیشتر آ تا بزند بر توگوید که افسرده شدی بی من و پژمرده شدی
هوای د،ل من
 کیست که داند جز تو بند وگویم کان لطف تو کو بنده خود را تو بجو

گشای د،ل من
 تازه تر از نرگس و گل پیشگوید نی تازه شوی بی حد و اندازه شوی

صبای د،ل من
 نیست مرا جز تو دوا ای تو دوایگویم ای داده دوا لیق هر رنج و عنا

د،ل من
 روی چو زر اشک چو درمیوه هر شاخ و شجر هست گوای د،ل او

هست گوای د،ل من

1815
 من برکشم دامن تومن خوشم از گفت خسان وز لب و لنج ترشان
دامن من هم تو کشان
 خوش خوش خوشجان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا

خوشم پیش تو ای شاه خوشان
 ز آنچ چشیدم ز لبت هیچ لبیزانک مرا داد لبش نیست لبی را اثرش

را مچشان
 از خم سرکه است همه باآنک ترش روی بود دانک درم جوی بود

شرکرانش منشان
 از عسل من که چشد گفت لبگفتم ای شاه علم من که میان عسلم

خوش منشان

1816
 وای از این خاک تنم تیره د،ل اکدرآینه ای بزدایم از جهت منظر من

من
 ساقی مستقبل من کو قدحرفت شب و این د،ل من پاک نشد از گل من

احمر من
 شرکر که سرگین خری دور شدهرفت دریغا خر من مرد به ناگه خر من

ست از در من
 زانک چو خر دور شود باشدمرگ خران سخت بود در حق من بخت بود
عیسی بر من

 چند شدم لغر و کژ بهر خراز پی غربیل علف چند شدم مات و تلف
لغر من

 رفت ز درد و غم او حق خدا اکثرآنچ که خر کرد به من گرگ درنده نرکند
من

 خون د،ل آشامی من خاک ازتلخی من خامی من خواری و بدنامی من
او بر سر من

 شمع کشی دیده کنی در نظر وشارق من فارق من از نظر خالق من
منظر من

1817
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 وا د،ل من وا د،ل من وا د،ل من واقصد جفاها نرکنی ور برکنی با د،ل من
د،ل من

 وانگه از این خسته شود یاقصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من
د،ل تو یا د،ل من

 وقت سحرها د،ل من رفته بهواله و شیدا د،ل من بی سر و بی پا د،ل من
هر جا د،ل من
 ساکن و گردان د،ل من فوقبیخود و مجنون د،ل من خانه پرخون د،ل من
ثریا د،ل من

 آمده و خیمه زده بر لب دریا د،لسوخته و لغر تو در طلب گوهر تو
من

 گه چو رباب این د،لگه چو کباب این د،ل من پر شده بویش به جهان
من کرده علل د،ل من
 بر که قاف است کنونزار و معاف است کنون غرق مصاف است کنون

در پی عنقا د،ل من
 سینه سیه یافت مگر دایهطفل دلم می نخورد شیر از این دایه شب
شب را د،ل من

 جوی روان حرکمت حقصخره موسی گر از او چشمه روان گشت چو جو
صخره و خارا د،ل من

 من به زمین ماندم و شدعیسی مریم به فلک رفت و فروماند خرش
جانب بال د،ل من

 کاش نبودی ز زبانبس کن کاین گفت زبان هست حجاب د،ل و جان
واقف و دانا د،ل من

1818
 وا د،ل من وا د،ل من وا د،ل من واقصد جفاها نرکنی ور برکنی با د،ل من

د،ل من
 وانگه از این خسته شود یاقصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من

د،ل تو یا د،ل من
 بهر تماشا چه شود رنجهواله و مجنون د،ل من خانه پرخون د،ل من
شوی تا د،ل من

 وقت سحرها د،ل من رفته بهخورده شرکرها د،ل من بسته کمرها د،ل من
هر جا د،ل من
 خواجه و بنده د،ل من از تومرده و زنده د،ل من گریه و خنده د،ل من

چو دریا د،ل من
 گر چه چنین است و چنینای شده استاد امین جز که در آتش منشین

هیچ میاسا د،ل من
 در طلب نعمت جان بهرسوی صلح د،ل و دین آمده جبریل امین

تقاضا د،ل من

1819
 دیده ایمان شود ارکافرم ار در دو جهان عشق بود خوشتر از این
نوش کند کافر از این
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 دوست شود جلوه از آنعشق بود کان هنر عشق بود معدن زر
پوست شود پرزر از این

 مشک شده مست از اوعشق چو بگشاید لب بوی دهد بوی عجب
گشته خجل عنبر از این

 خاک شود گوهر از آن فخرعشق بود خوب جهان مادر خوبان شهان
کند مادر از این

1820
 صبر تو کو ای صابرهی چه گریزی چندین یک نفس این جا بنشین

ای همه صبر و تمرکین
 زنده شویم از تلقین بازرهیمما دو سه کس نو مرده منتظر آن پرده

از ترکفین
 تا شنود چرخ فلک از حشرهی به سلف نفخی کن پیشتر از یوم الدین

تو تحسین
 چند خوری خون به ستم ای همههی به زبان ما گو رمز مگو پیدا گو

خویت خونین
 چند دهی بد خبرش کار چنینچند گزی بر جگرش چند کنی قصد سرش

است و چنین
 ای لب تو همچو شرکر ایچند کنی تلخ لبش چند کنی تیره شبش

شب تو خلد برین

 مغلطه تا چند دهی ای غلطهیچ عسل زهر دهد یا ز شرکر سرکه جهد
انداز مهین

 هر حرکت که تو کنی هست در آنهر چه کنی آن لب تو باشد غماز شرکر
لطف دفین

 تو به چه مانی بهسرو چه ماند به خسی زر به چه ماند به مسی
کسی ای ملک یوم الدین

1821
 آینه صبوح را ترجمه شبانهآب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
کن
 جام فلک نمای شو وز دو جهانای پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو

کرانه کن
 شست دلم به دست کن جان مراای خردم شرکار تو تیر زدن شعار تو

نشانه کن
 حیله کن و ازو بجه دفعگر عسس خرد تو را منع کند از این روش
دهش بهانه کن

 ز اشقر می کرم نگر بادر مثل است کاشقران دور بوند از کرم
همگان فسانه کن
 اسپ گزین فروز رخ جانبای که ز لعب اختران مات و پیاده گشته ای
شه دوانه کن
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 بر رخ روح بوسه ده زلف نشاطخیز کله کژ بنه وز همه دام ها بجه
شانه کن

 مقعد صدق اندرآ خدمت آن ستانهخیز بر آسمان برآ با ملرکان شو آشنا
کن

 چون تو خیا،ل گشته ای درچونک خیا،ل خوب او خانه گرفت در دلت
د،ل و عقل خانه کن
 آتش اختیار کن دستهست دو طشت در یرکی آتش و آن دگر ز زر
در آن میانه کن
 آتش گیر در دهان لب وطنشو چو کلیم هین نظر تا نرکنی به طشت زر

زبانه کن
 جرعه خون خصم را نام میحمله شیر یاسه کن کله خصم خاصه کن
مغانه کن

 ده به کفم یگانه ای تفرقه را یگانهکار تو است ساقیا دفع دوی بیا بیا
کن

 بی وطنی است قبلهشش جهت است این وطن قبله در او یرکی مجو
گه در عدم آشیانه کن

 مرتع عمر خلد را خارج اینکهنه گر است این زمان عمر ابد مجو در آن
زمانه کن

 گر نه خری چه که خوریای تو چو خوشه جان تو گندم و کاه قالبت
روی به مغز و دانه کن

 در بشرکن به جان تو سویهست زبان برون در حلقه در چه می شوی
روان روانه کن

1822
 جور مرکن که بشنود شادای شده از جفای تو جانب چرخ دود من

شود حسود من
 وه که چه شاد می شود ازبیش مرکن تو دود را شاد مرکن حسود را

تلف وجود من
تا ندرم ز دست تو پیرهن کبود منتلخ مرکن امید من ای شرکر سپید من

 باغ و بهار من تویی بهر تودلبر و یار من تویی رونق کار من تویی
بود بود من

 درد توام نموده ای غیر توخواب شبم ربوده ای مونس من تو بوده ای
نیست سود من

 آتش تو نشان من در د،ل همچوجان من و جهان من زهره آسمان من
عود من
 هیچ نبود در میان گفت من وجسم نبود و جان بدم با تو بر آسمان بدم
شنود من

1823
 سیر مشو ز رحمتم ای دوسیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من
جهان پناه من
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 تشنه تر است هرسیر و ملو،ل شد ز من خنب و سقا و مشک او
زمان ماهی آب خواه من

 جانب بحر می روم پاک کنید راهدرشرکنید کوزه را پاره کنید مشک را
من

 چند شود فلک سیه از غم وچند شود زمین وحل از قطرات اشک من
دود آه من

 چند بنالد این لبم پیش خیا،ل شاهچند بزارد این دلم وای دلم خراب د،ل
من

 غرقه نگر ز موج او خانه وجانب بحر رو کز او موج صفا همی رسد
خانقاه من
 یوسف من فتاد دی همچوآب حیات موج زد دوش ز صحن خانه ام

قمر به چاه من
 دود برآمد از دلم دانه بسوخت وسیل رسید ناگهان جمله ببرد خرمنم

کاه من
 صد چو مرا بس است و بسخرمن من اگر بشد غم نخورم چه غم خورم

خرمن نور ماه من
 آتش رفت بر سرم سوخته شددر د،ل من درآمد او بود خیالش آتشین
کله من

 جاه تو را که عشق او بختگفت که از سماع ها حرمت و جاه کم شود
من است و جاه من

 نور رخش به نیم شب غرهعقل نخواهم و خرد دانش او مرا بس است
صبحگاه من
 زانک گرفت طلب طلب تا بهلشرکر غم حشر کند غم نخورم ز لشرکرش

فلک سپاه من
راه زند د،ل مرا داعیه اله مناز پی هر غز،ل دلم توبه کند ز گفت و گو

1824
 جور مرکن جفا مرکن نیستسیر نمی شوم ز تو ای مه جان فزای من

جفا سزای من
 چونک تو سایه افرکنی بربا ستم و جفا خوشم گر چه درون آتشم

سرم ای همای من
 نرخ نبات بشرکندچونک کند شرکرفشان عشق برای سرخوشان

چاشنی بلی من
 زفت شود وجود من تنگعود دمد ز دود من کور شود حسود من

شود قبای من
 ذره به ذره رقص در نعرهآن نفس این زمین بود چرخ زنان چو آسمان
زنان که های من

 گفتم غم نمی خورم ای غمآمد دی خیا،ل تو گفت مرا که غم مخور
تو دوای من

 لیک ز هر دو دور شو ازگفت که غم غلم تو هر دو جهان به کام تو
جهت لقای من
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 گر بروم به سوی جان بادگفتم چون اجل رسد جان بجهد از این جسد
شرکسته پای من

 خنده زنان سری نهد در قدمگفت بلی به گل نگر چون ببرد قضا سرش
قضای من

 تا نرسد به چشم بد کر و فرگفتم اگر ترش شوم از پی رشک می شوم
ولی من

 چشم بدان کجا رسدگفت که چشم بد بهل کو نخورد جز آب و گل
جانب کبریای من

 بسته خوفم و رجا تا برسدگفتم روزکی دو سه مانده ام در آب و گل
صلی من

 برد تو را از این جهانگفت در آب و گل نه ای سایه توست این طرف
صنعت جان ربای من

 باقی قصه عقل کل بو نبرد چهزینچ بگفت دلبرم عقل پرید از سرم
جای من

1825
 عشق میان عاشقان شیوهمن طربم طرب منم زهره زند نوای من

کند برای من
 فاش کند چو بیعشق چو مست و خوش شود بیخود و کش مرکش شود

دلن بر همگان هوای من
 چرخ فلک حسد برد ز آنچناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد
کند به جای من
 ذره به ذره می زند دبدبهمن سر خود گرفته ام من ز وجود رفته ام

فنای من
 دلبر و یار سیر شد از سخنآه که روز دیر شد آهوی لطف شیر شد

و دعای من
 تلخ و خمار می طپم تایار برفت و ماند د،ل شب همه شب در آب و گل

به صبوح وای من
 باز چو سرو تر شود پشتتا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند

خم دوتای من
 نای عراق با دهل شرح دهد ثنایباز شود دکان گل ناز کنند جزو و کل
من
 تا سر و پای گم کند زاهد مرتضایساقی جان خوبرو باده دهد سبو سبو

من
 بر کف پیر من بنه از جهت رضایبهر خدای ساقیا آن قدح شگرف را

من
 با،ل و پری گشادمشگفت که باده دادمش در د،ل و جهان نهادمش
از صفت صفای من

 نیست در آن صفت کهپیر کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد
او گوید نرکته های من

 راح بود عطای او روح بودساقی آدمی کشم گر برکشد مرا خوشم
سخای من
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 مست میان کو منم ساقی منباده تویی سبو منم آب تویی و جو منم
سقای من

 تا همگی خدا بود حاکماز کف خویش جسته ام در تک خم نشسته ام
و کدخدای من

 غرقه نور او شد این شعشعه ضیایشمس حقی که نور او از تبریز تیغ زد
من

1826
 هر کی ز ماه گویدت بام برآهر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنین
که همچنین

 هر کی ز مشک دم زند زلفهر کی پری طلب کند چهره خود بدو نما
گشا که همچنین

 باز گشا گره گره بند قبا کههر کی بگویدت ز مه ابر چگونه وا شود
همچنین

 بوسه بده به پیش او جانگر ز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد
مرا که همچنین

 عرضه بده به پیش او جانهر کی بگویدت بگو کشته عشق چون بود
مرا که همچنین
 ابروی خویش عرضه دههر کی ز روی مرحمت از قد من بپرسدت

گشته دوتا که همچنین
 هین بنما به منرکران خانه درآ کهجان ز بدن جدا شود باز درآید اندرون

همچنین
 قصه ماست آن همه حق خدا کههر طرفی که بشنوی ناله عاشقانه ای

همچنین
 چشم برآر و خوش نگرخانه هر فرشته ام سینه کبود گشته ام

سوی سما که همچنین
 تا به صفای سر خود گفتسر وصا،ل دوست را جز به صبا نگفته ام

صبا که همچنین
 در کف هر یرکی بنه شمعکوری آنک گوید او بنده به حق کجا رسد

صفا که همچنین
 بوی حق از جهان هو داد هواگفتم بوی یوسفی شهر به شهر کی رود

که همچنین
 چشم مرا نسیم تو داد ضیا کهگفتم بوی یوسفی چشم چگونه وادهد
همچنین
 وز سر لطف برزند سر ز وفا کهاز تبریز شمس دین بوک مگر کرم کند

همچنین

1827
 چون خمشان بی گنهدوش چه خورده ای دل راست بگو نهان مرکن

روی بر آسمان مرکن
 بوی شراب می زند خربزهباده خاص خورده ای نقل خلص خورده ای
در دهان مرکن
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 خواجه لمرکان تویی بندگیروز الست جان تو خورد میی ز خوان تو
مرکان مرکن

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مرکندوش شراب ریختی وز بر ما گریختی
 با تو چو تیر راستم تیر مرا کمانمن همگی تراستم مست می وفاستم
مرکن

 او است پناه و پشت منای د،ل پاره پاره ام دیدن او است چاره ام
ترکیه بر این جهان مرکن

 گر نه سماع باره ای دستای همه خلق نای تو پر شده از نوای تو
به نای جان مرکن

 چون دم توست جان نی بینفخ نفخت کرده ای در همه دردمیده ای
نی ما فغان مرکن
 ناله کنم بگویدم دم مزن وکار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد

بیان مرکن
 گرگ تویی شبان منم خویشناله مرکن که تا که من ناله کنم برای تو

چو من شبان مرکن
 کای تو بدیده روی من روی به اینهر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو

و آن مرکن
 گفت که مادرت منم میل بهشیر چشید موسی از مادر خویش ناشتا

دایگان مرکن
 باده چون عقیق بین یادباده بپوش مات شو جمله تن حیات شو

عقیق کان مرکن
 بوی دهان بیان کند تو به زبان بیانباده عام از برون باده عارف از درون

مرکن
 چشم سوی چراغ کن سویاز تبریز شمس دین می رسدم چو ماه نو

چراغدان مرکن

1828
 یارکشی است کار اوباز نگار می کشد چون شتران مهار من

بارکشی است کار من
 آن شتران مست را جمله در اینپیش رو قطارها کرد مرا و می کشد

قطار من
 گاه کشد مهار من گاه شود سواراشتر مست او منم خارپرست او منم
من

 لیک نداند اشتری لذتاشتر مست کف کند هر چه بود تلف کند
نوشخوار من

 کف چو به کف او رسدراست چو کف برآورم بر کف او کف افرکنم
جوش کند بخار من

 بار کی می کشم ببین عزتکار کنم چو کهتران بار کشم چو اشتران
کار و بار من
 صبر و قرار او برد صبر مننرگس او ز خون من چون شرکند خمار خود
و قرار من
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 وان سخنان چون زرش حلقهگشته خیا،ل روی او قبله نور چشم من
گوشوار من
 من بنمایمت خوشی چونباغ و بهار را بگو لف خوشی چه می زنی
برسد بهار من

 در سر خود ندیده ایمی چو خوری بگو به می بر سر من چه می زنی
باده بی خمار من

 هر دو مرا تویی بلی میر من وباز سپیدی و برو میر شرکار را بگو
شرکار من

 ز اشتر کوتهی مجو ای شهمطلع این غز،ل شتر بود از آن دراز شد
هوشیار من

1829
 هیچ مباش یک نفس غایب ازگفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من

این کنار من
 شعله سینه منی کم مرکن ازنور دو دیده منی دور مشو ز چشم من

شرار من
 چست من و ظریف من باغیار من و حریف من خوب من و لطیف من
من و بهار من

 ذره آفتاب تو این د،ل بیای تن من خراب تو دیده من سحاب تو
قرار من

 کآخر تا کجا رسد پنج و ششلب بگشا و مشرکلم حل کن و شاد کن دلم
قمار من
 تا به کجا کشد بگو مستی بیتا که چه زاید این شب حامله از برای من
خمار من

 تا چه اثر کند عجب ناله وتا چه عمل کند عجب شرکر من و سپاس من
زینهار من

 کار تو راست در جهان ایگفت خنک تو را که تو در غم ما شدی دوتو
بگزیده کار من

 برخورد او ز دست منمست منی و پست من عاشق و می پرست من
هر کی کشید بار من

 زانک نظر دهد نظررو که تو راست کر و فر مجلس عیش نه ز سر
عاقبت انتظار من

 زنده کن این تن مرا از پیگفتم وانما که چون زنده کنی تو مرده را
اعتبار من
 تا همه جان شود تنم این تنمرده تر از تنم مجو زنده کنش به نور هو

جان سپار من
 بر تو یقین نشد عجب قدرت وگفت ز من نه بارها دیده ای اعتبارها

کاربار من
 از لطف و عجایبت ای شه وگفتم دید د،ل ولی سیر کجا شود دلی

شهریار من
 خواند فسون فسون او دامعشق کشید در زمان گوش مرا به گوشه ای

د،ل شرکار من
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 ور بچخی تو نیستیجان ز فسون او چه شد دم مزن و مگو چه شد
محرم و رازدار من

1830
 همچو چراغ می جهد نور د،لتا تو حریف من شدی ای مه دلستان من

از دهان من
 د،ل شده ست سر به سر آب و گلذره به ذره چون گهر از تف آفتاب تو

گران من
 گر چه که در یگانگی جان تو استپیشتر آ دمی بنه آن بر و سینه بر برم

جان من
 فضل توام ندا زند کان مندر عجبی فتم که این سایه کیست بر سرم
است آن من

 تا چه شود ز لطف تو صورت آناز تو جهان پربل همچو بهشت شد مرا
جهان من

 طره توست چون کمر بستهتاج من است دست تو چون بنهیش بر سرم
بر این میان من

 گفت تو را نه بس بود نعمتعشق برید کیسه ام گفتم هی چه می کنی
بی کران من

 گفت مترس کآمدی در حرم امانبرگ نداشتم دلم می لرزید برگ وش
من

 تا همه شب نظر کنی پیشدر برت آن چنان کشم کز بر و برگ وارهی
طرب کنان من

 تا که یقین شود تو را عشرتبر تو زنم یگانه ای مست ابد کنم تو را
جاودان من

 روی چو گلستان کند خمر چوسینه چو بوستان کند دمدمه بهار من
ارغوان من

1831
 بیش فلک نمی کشد درد مراراز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از این
و نی زمین

 آن رخ تو چواین د،ل من چه پرغم است وان د،ل تو چه فارغ است
خوب چین وین رخ من پر است چین

 چند بود بتا چنان چند گهیتا که بسوزد این جهان چند بسوزد این دلم
بود چنین
 خواه ببند دیده را خواه گشاسر هزارساله را مستم و فاش می کنم

و خوش ببین
 گفت مده ز من نشان یارشور مرا چو دید مه آمد سوی من ز ره

توایم و همنشین
 ای صنم خوش خوشین ایخیره بماند جان من در رخ او دمی و گفت

بت آب و آتشین
 مطرب دلربای من بهر خداای رخ جان فزای او بهر خدا همان همان

همین همین
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 ای مه غیب آن جهان درعشق تو را چو مفرشم آب بزن بر آتشم
تبریز شمس دین

1832
 کز طرفی صدای خوشمانده شده ست گوش من از پی انتظار آن
دررسدی ز ناگهان
 کو شنود سماع خوشخوی شده ست گوش را گوش ترانه نوش را

هم ز زمین هم آسمان
 و آنک سماع تن بود فرعفرع سماع آسمان هست سماع این زمین

سماع عقل و جان
 چند شرکوفه و ثمر سر زدهنعره رعد را نگر چه اثر است در شجر

اندر آن فغان
 می نهم آن طرف قدم تازه و سبزبانگ رسید در عدم گفت عدم بلی نعم

و شادمان
 نیست بد او و هست شد للهمستمع الست شد پای دوان و مست شد

و بید و ضیمران

1833
 عفو نما و درگذر از گنه وآمده ام به عذر تو ای طرب و قرار جان
عثار جان

 نیست بجز هوای تو قبله ونیست بجز رضای تو قفل گشای عقل و د،ل
افتخار جان

 زنده کنش به فضل خود ایسوخته شد ز هجر تو گلشن و کشت زار من
دم تو بهار جان

 بی خم ابروی کژت راستبی لب می فروش تو کی شرکند خمار د،ل
نگشت کار جان

 بر چو تو دلبری سزداز تو چو مشرقی شود روشن پشت و روی د،ل
هر نفسی نثار جان

تبصره خرد بود هر دم اعتبار جانتافتن شعاع تو در سر روزن دلی
 در ره و منهج خدا هست خدای یاراز غم دوری لقا راه حبیب طی شود

جان
 از گل سرخ پر شود بی چمنی کنارگلبن روی غیبیان چون برسد بدیده ای
جان

 یار منی تو بی گمان خیز بیالف زدم که هست او همدم و یار غار من
به غار جان

 آن دم پای دار شد دولتگفت اناالحق و بشد د،ل سوی دار امتحان
پایدار جان
 جان که جز از تو زنده شدباغ که بی تو سبز شد دی بدهد سزای او

نیست وی از شمار جان
 خانه گرفت عشق تو ناگه در جواردانه نمود دام تو در نظر شرکار د،ل

جان
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 شهره کند حدیث را بر همهنیم حدیث گفته شد نیم دگر مگو خمش
شهریار جان

1834
گوش بما،ل ماه را ای مه ناپدید منعید نمای عید را ای تو هل،ل عید من

 صدق من و ریای من قفلبود من و فنای من خشم من و رضای من
من و کلید من

 دوزخ من بهشت مناصل من و سرشت من مسجد من کنشت من
تازه من قدید من

لیق تو کجا بود دیده جان و دید منجور کنی وفا بود درد دهی دوا بود
 ای همگی مراد جان پس توپیشتر از نهاد جان لطف تو داد داد جان

بدی مرید من
 چون برسم بجوی تو پاکای مه عید روی تو ای شب قدر موی تو

شود پلید من
 حلقه زدند و در میان د،ل چوجسم چو خانقاه جان فرکرت ها چو صوفیان

ابایزید من
 تا که بگوییم تویی حاضر ودم نزم خمش کنم با همه رو ترش کنم

مستفید من

1835
 ای دم تو ندیم من ای رخ تو بهارگرم درآ و دم مده ساقی بردبار من

من
 بر کف همچو بحر نه بلبلههین که خروس بانگ زد بوی صبوح می دهد

عقار من
 چونک چنین کنی بتا بس بهگریه به باده خنده کن مرده به باده زنده کن
نواست کار من

 تا که برهنه تر شود خفیه و آشرکاربند من است مشتبه باز گشا گره گره
من

 پشت من و پناه من خویشترک حیا و شرم کن پشت مراد گرم کن
من و تبار من
 آن رخ من چو گل کند واننیست قبو،ل مست تو باده ز غیر دست تو

شرکند خمار من

 تا که پرد همای جان مست سویداد هزار جان بده باده آسمان بده
مطار من
 مقعد صدق بررود صادق حقجان برهد ز کنده ها زین همه تخته بندها

گزار من
 تا نرسد به هر کسی عشرتباده ده و نهان بده از ره عقل و جان بده

و کار و بار من
 فتنه و شر نشسته به ای شهچشم عوام بسته به روح ز شهر رسته به
باوقار من
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 مست و پیاده می طپد گرد میباده همی زند لمع جان هزار با طمع
سوار من

 تا بزند بر اندهت تابشدست بدار از این قدح گیر عوض از آن فرج
ابتشار من
 این بفروش و باده بین بادههیچ نیرزد این میش نی غلیان و نی قیش
بی کنار من
 جام گزین و می ببین از کفدست نلرزدت از این بی خرد خوش رزین
شهریار من

 دیو و پری غلم او چستی وپر ز حیات جام او مشک و عبر ختام او
انتشار من

 ای که ز لطف نسج اوبرجه ساقیا تو گو چون تو صفت کننده کو
سخت درید تار من

1836
 مجلس و بزم می نهد تا شرکندباز بهار می کشد زندگی از بهار من

خمار من
 برد هوای دلبری هم د،ل و هم قرارمن د،ل پردلن بدم قوت صابران بدم

من
 گفت برو ندیده ای تیزی ذوالفقارتند نمود عشق او تیز شدم ز تندیش

من
 تا چه کشد دگر از او گردناز قدم درشت او نرم شده ست گردنم

نرمسار من
 کز سر دیگ می رود تا بهپخته نجوشد ای صنم جوش مده که پخته ام

فلک بخار من
 تا نبرد به آسمان راز د،ل نزارهین که بخار خون من باخبر است از غمت

من
 شرم بریخت پیش تو دیدهروح گریخت پیش تو از تن همچو دوزخم

شرمسار من

1837
 بسته ره گریز من برده د،ل و قراریا رب من بدانمی چیست مراد یار من
من

 بهر چه کار می کشد هر طرفییا رب من بدانمی تا به کجام می کشد
مهار من

آن شه مهربان من دلبر بردبار منیا رب من بدانمی سنگ دلی چرا کند
 دود من و نفیر من یارب و زینهاریا رب من بدانمی هیچ به یار می رسد
من
 یا رب بس دراز شد این شبیا رب من بدانمی عاقبت این کجا کشد

انتظار من
 چونک مرا توی توییا رب چیست جوش من این همه روی پوش من

هم یک و هم هزار من
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 پیش خیا،ل چشم منعشق تو است هر زمان در خمشی و در بیان
روزی و روزگار من

 گاه میش لقب نهم گاه لقب خمارگاه شرکار خوانمش گاه بهار خوانمش
من

 آن من است و این منکفر من است و دین من دیده نوربین من
نیست از او گذار من

 یا رب تا کی می کند غارتصبر نماند و خواب من اشک نماند و آب من
هر چهار من

 یا رب آرزوم شد شهر من وخانه آب و گل کجا خانه جان و د،ل کجا
دیار من

 ناله کنان که ای خدا کو حشم واین د،ل شهر رانده در گل تیره مانده
تبار من
 رحمت شهریار من وان همهیا رب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی

شهر یار من
 دلبر بردبار من آمده برده باررفته ره درشت من بار گران ز پشت من

من
 آن که منم شرکار او گشتهآهوی شیرگیر من سیر خورد ز شیر من

بود شرکار من
 نیست خزان سنگ د،ل در پینیست شب سیاه رو جفت و حریف روز من

نوبهار من
 آه که پرده در شدی ای لبهیچ خمش نمی کنی تا به کی این دهل زنی
پرده دار من

1838
 صید توایم و ملک تو گرچند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من

صنمیم وگر شمن
 هر نفسی برون کشی ازهر نفس از کرانه ای ساز کنی بهانه ای

عدمی هزار فن
 رحمت مومنی بود میل وگر چه کثیف منزلم شد وطن تو این دلم
محبت وطن
 هیچ کسی بود شها دشمندشمن جاه تو نیم گر چه که بس مقصرم

جان خویشتن
 قصه حسن او بگو پردهمطرب جمع عاشقان برجه و کاهلی مرکن
عاشقان بزن

 در تک چاه یوسفیهمچو چهی است هجر او چون رسنی است ذکر او
دست زنان در آن رسن

 چاره ز حسن او طلب چارهذوق ز نیشرکر بجو آن نی خشک را مخا
مجو ز بوالحسن
 ور تو ادیم طایفی هستگر تو مرید و طالبی هست مراد مطلق او
سهیل در یمن

 ذره به ذره را نگر نور گرفته درآن دم کآفتاب او روزی و نور می دهد
دهن
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 لیک رسید اندکی هم به دهانگر چه که گل لطیفتر رزق گرفت بیشتر
یاسمن
 حسن و جما،ل و دلبری داد بهعمر و ذکا و زیرکی داد به هندوان اگر

شاهد ختن
 قهر نصیب تیغ شد لطفملک نصیب مهتران عشق نصیب کهتران
نصیبه مجن

 همچو کسی که باشدش بسته بهشهد خدای هر شبی هست نصیبه لبی
عقد چار زن
 چونک بر آن جهان رومتا که بود حیات من عشق بود نبات من

عشق بود مرا کفن
 نازک و شیرخواره ام دورهمدمن خمرم و مرا مستی باده کم مرکن

مرکن ز من لبن
 عشق زمردی بود باشد اژدهاچونک حزین غم شوم عشق ندیمیم کند
حزن

 باده و نقل آرمت شمع وگفتم من به د،ل اگر بست رهت خمار غم
ندیم خوش ذقن

 بر سر مام و باب زن جام وگفت دلم اگر جز او سازی شمع و ساقیم
کباب بابزن

 نیک ببین غلط مرکنگفتم ساقی او است و بس لیک به صورت دگر
ای د،ل مست ممتحن

 تا نبود قماش جان پیشبس کن از این بهانه ها وام هوای او بده
فراق مرتهن

1839
 خیز معبرالزمان صورت خواب منواقعه ای بدیده ام لیق لطف و آفرین
ببین

 زانک به خواب حلخواب بدیده ام قمر چیست قمر به خواب در
شود آخر کار و اولین

 تا ز فروغ و ذوق د،ل روشنیآن قمری که نور د،ل زو است گه حضور د،ل
است بر جبین

ناعمه لسعیها راضیه بود چنینیوماذ مسفره ضاحرکه بود چنان
 پنبه نهیم گوش را از هذیاندور کن این وحوش را تا نرکشند هوش را
آن و این

 نیست به خانه هیچ کس خانهماند یرکی دو سه نفس چند خیا،ل بوالهوس
مساز بر زمین

 بی خبرت کجا هلدشب بگذشت و شد سحر خیز مخسب بی خبر
شعله آفتاب دین

 گو شرکم فلک بدر بوک بزایدجوق تتار و سویرق حامله شد ز کین افق
این جنین

 تیغ و کفن بپوش و رو چند ز جیبرو به میان روشنی چند تتار و ارمنی
و آستین
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 ششصد و پنجه ست و همدر شب شنبهی که شد پنجم ماه قعده را
هست چهار از سنین
 شهر مدینه را کنون نقل کژهست به شهر ولوله این که شده ست زلزله

است یا یقین
 جنبش آسمان نگر بر نمطیرو ز مدینه درگذر زلزله جهان نگر

عجبترین
 موج نگر که اندر او هست نهنگبحر نگر نهنگ بین بحر کبودرنگ بین

آتشین
 یونس جان که پیش از اینشرکل نهنگ خفته بین یونس جان گرفته بین

کان من المسبحین
 بحر معلق از صور صاف بدهبحر که می صفت کنم خارج شش جهت کنم
ست پیش از این

 از قطرات آب و گلتیره نگشت آن صفا خیره شده ست چشم ما
وز حرکات نقش طین

 تیره کند شراب ما تا بزنیمگردن آنک دست او دست حدث پرست او
هین و هین

 کینه چو از خبر بود بی خبری استچون نرکنیم یاد او هست سزا و داد او
دفع کین

 گفت بگیر رقعه را زیر زمینخواست یرکی نوشته ای عاشقی از معزمی
برکن دفین

 زانک ز یاد بوزنه دور بمانیلیک به وقت دفن این یاد مرکن تو بوزنه
از قرین

 صورت بوزنه ز د،ل می بنمود ازهر طرفی که رفت او تا بنهد دفینه را
کمین

 یاد نبد ز بوزنه در د،ل هیچگفت که آه اگر تو خود بوزنه را نگفتیی
مستعین

 خواب برکن تو خویش راگفت بنه تو نیش را تازه مرکن تو ریش را
خواب مرو حسام دین

1840
 نغنغه دگر بزن پرده تازهمطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین

برگزین
 فتح و فتوح من تویی یارمطرب روح من تویی کشتی نوح من تویی
قدیم و اولین
 د،ل به تو داد جان من با غمای ز تو شاد جان من بی تو مباد جان من

توست همنشین
 این غم عشق را دگر بیش بهتلخ بود غم بشر وین غم عشق چون شرکر

چشم غم مبین
 خانه چو گور می شودچون غم عشق ز اندرون یک نفسی رود برون
خانگیان همه حزین

 کیست حریف و مرد تو ایسرمه ماست گرد تو راحت ماست درد تو
شه مردآفرین
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 شرکم و شک فنا شود چون برسدتا که تو را شناختم همچو نمک گداختم
بر یقین

 ظلمت شب عدم شود درمن شبم از سیه دلی تو مه خوب و مفضلی
رخ ماه راه بین

 کان و مرکانعشق ز توست همچو جان عقل ز توست لوح خوان
قراضه جو بحر ز توست دانه چین

 عشق تو را رسو،ل شدمست تو بوالفضو،ل شد وز دو جهان ملو،ل شد
او است نرکا،ل هر زمین

 نیست ز مشرق او مبین نیست بهدر تبریز شمس دین دارد مطلعی دگر
مغرب او دفین

1841
 تا چو خیا،ل گشته ام ای قمرتا چه خیا،ل بسته ای ای بت بدگمان من

چو جان من
 زود روان روان شود در پیاز پس مرگ من اگر دیده شود خیا،ل تو

تو روان من
 بس بودم کما،ل تو آن تو است آنبنده ام آن جما،ل را تا چه کنم کما،ل را
من

 زانک به عیب ننگرد دیدهجانب خویش نگذرم در رخ خویش ننگرم
غیب دان من

 تا جز ماه ننگرد زهره آسمانچشم مرا نگارگر ساخت به سوی آن قمر
من

 خاصه که در دو دیده شد نورچون نگرم به غیر تو ای به دو دیده سیر تو
تو پاسبان من

 دیده بود مگر کسی درمن چو که بی نشان شدم چون قمر جهان شدم
رخ تو نشان من

 صاف شده مرکان ها زان مه بیشاد شده زمان ها از عجب زمانه ای
مرکان من
 خشک نشد ز اشک و خوناز تبریز شمس دین تا که فشاند آستین

یک نفس آستان من

1842
 شور تو کرد عاقبت فتنه و شرچهره شرمگین تو بستد شرمگان من

مرکان من
 پیش خودم نشان دمی ایمه که نشانده تو است لبه کنان به پیش تو

شه خوش نشان من
 ای د،ل من به دست تو بشنودر ره تو کمین خسم از ره دور می رسم

داستان من
 زانک قرار برده ای ای د،ل وگرد فلک همی دوم پر و تهی همی شوم

جان ز جان من
 گرد در تو می دوم ای در توگرد تو گشتمی ولی گرد کجاست مر تو را
امان من
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 لف من و گزاف من پیش توعشق برید ناف من بر تو بود طواف من
ترجمان من

 تا کرمت بگویدم باز درآ بهگه همه لعل می شوم گاه چو نعل می شوم
کان من

 زانک سوی تو می رود اینگفت مرا که چند چند سیر نگشتی از سخن
سخن روان من

1843
 همچو کسان بی گنهدوش چه خورده ای دل راست بگو نهان مرکن
روی به آسمان مرکن

 بار دگر گرفتمت بار دگررو ترش و گران کنی تا سر خود نهان کنی
همان مرکن

 بوی شراب می زند لخلخهباده خاص خورده ای جام خلص خورده ای
در دهان مرکن
 چشم خمار کم گشا روی بهچون سر عشق نیستت عقل مبر ز عاشقان
ارغوان مرکن

 چونک گلی نمی دهی جلوهچون سر صید نیستت دام منه میان ره
گلستان مرکن

 نیست چنان کسی کی او حرکم کندغم نخورد ز رهزنی آه کسی نگیردش
چنان مرکن

 گفت شهش که شاد روخشم گرفت ابلهی رفت ز مجلس شهی
جانب ما روان مرکن

 خشم مرکن تو خویش راخشم کسی کند کی او جان و جهان ما بود
مسخره جهان مرکن

 مشعله های جان نگر مشغله زبانبند برید جوی د،ل آب سمن روا نشد
مرکن

1844
 نباید بددلی کردن بباید کردنمرا در د،ل همی آید که من د،ل را کنم قربان

این فرمان
 بباید کرد ترک د،ل نباید خصمد،ل من می نیارامد که من با د،ل بیارامم

شد با جان
 سر خود گوی باید کردزهی میدان زهی مردان همه در مرگ خود شادان

وانگه رفت در میدان
 خنک این سر خنک آن سر کهزهی سر د،ل عاشق قضای سر شده او را

دارد این چنین جولن
 پس گردن چه می خاری چهاگر جانباز و عیاری وگر در خون خود یاری

می ترسی چو ترسایان
 وگر از شیر زادستی چپیاگر مجنون زنجیری سر زنجیر می گیری

چون گربه در انبان
 جگر در سیخ کش ایمرا گفت آن جگرخواره که مهمان توام امشب

د،ل کبابی کن پی مهمان
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 که امشبکباب است و شراب امشب حرام و کفر خواب امشب
همچو چتر آمد نهان در چتر شب سلطان

 کمانچه رانده آهسته مرا ازربابی چشم بربسته رباب و زخمه بر دسته
خواب او افغان

 دمی خواهم بیاسایمکشاکش هاست در جانم کشنده کیست می دانم
ولیرکن نیستم امرکان

 که من بازیچه اویم ز بازیبه هر روزم جنون آرد دگر بازی برون آرد
های او حیران

 چو خمرم گه بجوشاندچو جامم گه بگرداند چو ساغر گه بریزد خون
چو مستم گه کند ویران

 به شامم می بپوشاند بهگهی صرفم بنوشاند چو چنگم درخروشاند
صبحم می کند یقظان

 وگر از دور گردونگر این از شمس تبریز است زهی بنده نوازی ها
است زهی دور و زهی دوران

1845
 میان راه پیش آمد نوازش کردعدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان

چون شاهان
 به پیشم داشت جامگرفته جام چون مستان در او صد عشوه و دستان
می گه گر میخواره ای بستان

 مشعشع چون ید بیضا مشرحمنور چون رخ موسی مبارک چون که سینا
چون د،ل عمران
 مرکش سر همچو فرعونانهل این لوح لیح را بیا بستان از این موسی

مرکن استیزه چون هامان
 یرکی ساعتبدو گفتم که ای موسی به دستت چیست آن گفت این

عصا باشد یرکی ساعت بود ثعبان
 که هر چه بوهریره را ببایدز هر ذره جدا صد نقش گوناگون بدید آید

هست در انبان
 کنم زهراب را داروبه دست من بود حرکمش به هر صورت بگردانم

کنم دشوار را آسان
 زنم گاهیش بر سنگی بجوشدزنم گاهیش بر دریا برآرم گرد از دریا

چشمه حیوان
 نمودم سنگ خاکی راگه آب نیل صافی را به دشمن خون نمودم من

به عامه گوهر و مرجان
 بر جها،ل بوجهلم محمدبه چشم حاسدان گرگم بر یعقوب خود یوسف
پیش یزدان دان

 جلب شرکری باشد بهگلب خوش نفس باشد جعل را مرگ و جان کندن
صفرایی زیان جان

 یرکی منز،ل در اسفلبه ظاهر طالبان همراه و در تحقیق پشتاپشت
کرد و دیگر برتر از کیوان

 ولیک این روزافزون است ومثا،ل کودک و پیری که همراهند در ظاهر
آن هر لحظه در نقصان
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 کهچه جام زهر و قند است این چه سحر و چشم بند است این
سرگردان همی دارد تو را این دور و این دوران

 چو برگردد کسی را سر ببیندجهان ثابت است و تو ورا گردان همی بینی
خانه را گردان

 مقام امن آن را دانمقام خوف آن را دان که هستی تو در او ایمن
که هستی تو در او لرزان

 چو کردی مشورت باچو عرکسی و دروغینی همه برعرکس می بینی
زن خلف زن کن ای نادان

 حقیقت نفس اماره ست زنزن آن باشد که رنگ و بو بود او را ره و قبله
در بنیت انسان

 پر از حلوا کند از لب ز فرشنصیحت های اهل د،ل دوی نحل را ماند
خانه تا ساران

 زهی ترشی به از شیرینزهی مفهوم نامفهوم زهی بیگانه همد،ل
زهی کفری به از ایمان

 چو د،ل بیخمش کن که زبان دربان شده ست از حرف پیمودن
حرف می گوید بود در صدر چون سلطان

 که شمس مقعدبتاب ای شمس تبریزی به سوی برج های د،ل
صدقی نه چون این شمس سرگردان

1846
 می چون ارغوانحرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن
هشتن ز بانگ ارغنون رفتن

 از این پس ابلهی باشد برایبرون زرق است یا استم هزاران بار دیدستم
آزمون رفتن

 چو دستی رامرو زین خانه ای مجنون که خون گریی ز هجران خون
فروبری عجایب نیست خون رفتن

 ز چشم آموز ای زیرک بهز شمع آموز ای خواجه میان گریه خندیدن
هنگام سرکون رفتن

 چو مرغ جان معصومان بهاگر باشد تو را روزی ز استادان بیاموزی
چرخ نیلگون رفتن

 که تا صبرتبیا ای جان که وقتت خوش چو استن بار ما می کش
بیاموزد به سقف بی ستون رفتن

 وظیفه درد د،ل نبود به دارو وفسون عیسی مریم نرکرد از درد عاشق کم
فسون رفتن

 ولی سودا نمی تاند زچو طاسی سرنگون گردد رود آنچ در او باشد
کاسه سر نگون رفتن

 گناهی نیست در عالم تو رااگر پاکی و ناپاکی مرو زین خانه ای زاکی
ای بنده چون رفتن

 بود بر شیر بدنامی از اینتویی شیر اندر این درگه عدو راه تو روبه
چالش زبون رفتن
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 که بس بداختری باشدچو نازی می کشی باری بیا ناز چنین شه کش
به زیر چرخ دون رفتن
 که سوی دلبر مقبلز دانش ها بشویم د،ل ز خود خود را کنم غافل
نشاید ذوفنون رفتن

 بباید بهر این دانش زشناسد جان مجنونان که این جان است قشر جان
دانش در جنون رفتن

 کسی کو کم زند درکسی کو دم زند بی دم مباح او راست غواصی
کم رسد او را فزون رفتن

 که آن دلدار خو دارد بهرها کن تا بگوید او خموشی گیر و توبه جو
سوی تایبون رفتن

1847
 زهی چشم و چراغ د،لخرامان می روی در د،ل چراغ افروز جان و تن

زهی چشمم به تو روشن
 زهی صحرای پرعبهر زهی بستانزهی دریای پرگوهر زهی افلک پراختر

پرسوسن
 ایا پر کرده گوهرها جهانز تو اجسام را چستی ز تو ارواح را مستی
خاک را دامن

 چه تشبیهت کنم دیگرچه می گویم من ای دلبر نظیر تو دو سه ابتر
چه دارم من چه دانم من
 چه خواهی دید خلقانبگو ای چشم حیران را چو دیدی لطف جانان را

را چه گردی گرد آهرمن
 زهی تدبیر و هشیاری زهی بیگار وشرکار شیر بگذاری شرکار خوک برداری

جان کندن
 شعاعات و ملقاتش یرکیمرا باری عنایاتش خطابات و مراعاتش

طوقی است در گردن
 که دیدم غیر او تا من سرکونحلوت های آن مفضل قرار و صبر برد از د،ل

یابم در این مسرکن
 همه درمانده و عاجز ز خاصبه غیر آن جل،ل و عز که او دیگر نشد هرگز

و عام و مرد و زن
 ز غیر عشق بیگانه مثا،ل آبمنم از عشق افروزان مثا،ل آتش از هیزم
با روغن

 به هر ساعت همیبسوزان هر چه من دارم به غیر د،ل که اندر د،ل
سازی ز کر و فر خود گلشن

 غلم روز رومی را بدادی دارغلم زنگی شب را تو کردی ساقی خلقان
و گیر و فن

 که تا چون دانه شان از کهوانگه این دو لل را رقیب مرد و زن کردی
گزینی اندر این خرمن

 همه جسمانیان چون که کههمه صاحب دلن گندم که بامغزند و بالذت
بی مغزند در مطحن

 درخت خشک بی معنی چهدرخت سبز صاحب د،ل میان باغ دین خندان
باشد هیزم گلخن
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 چنانک وحی ربانی بهخیالت می رود در د،ل چو عیسی بهر جان بخشی
موسی جانب ایمن

 کز او خندان شود دندان کزخیالت را نشانی ها زر و گوهرفشانی ها
او گویا شود الرکن

 حریفان را نمی گویم یرکی ازدو غماز دگر دارم یرکی عشق و دگر مستی
دیگری احسن
 ولیرکن خاطر عاشق بداندیشز تو ای دیده و دینم هزاران لطف می بینم
آمد و بدظن

 ز زلف شام می ترسمز چشم روز می ترسم که چشمش سحرها دارد
که شب فتنه است و آبستن
 که سرمه نور دیدهمرا گوید چه می ترسی که کوبد مر تو را محنت

شد چو شد ساییده در هاون
 همه ترس از شرکستهمه خوف از وجود آید بر او کم لرز و کم می زن
آید شرکسته شو ببین مومن

 ز ترس بازدادن من چوز ارکان من بدزدیدم زر و در کیسه پیچیدم
دزدانم در این مرکمن

 کشاند شحنه دادش زسبوس ار چه که پنهان شد میان آرد چون دزدان
هر گوشه به پرویزن

 بجه چون برق از اینچو هیزم بی خبر بودی ز عشق آتش به تو درزد
آتش برآ چون دود از این روزن
 که تا زفتی نگنجی توچه خنجر می کشی این جا تو گردن پیش خنجر نه

درون چشمه سوزن
 اگر خواهی چو پشمی شودر جنت چو تنگ آمد مثا،ل چشمه سوزن

لتغز،ل ذاک تغزیل
 که می ریسی زبود کان غز،ل در سوزن نگنجد کاین دمت غز،ل است

پنبه تن که بافی حله ادکن
 مگر این پنبه ابریشم شود ز اکسیرلباس حله ادکن ز غز،ل پنبگی ناید

آن مخزن
 تو را گوید بریس اکنون بدمچو ابریشم شوی آید و ریشم تاب وحی او

پیغام مستحسن
 دهل می نشنودچه باشد وحی در تازی به گوش اندر سخن گفتن
گوشت به جهد و جد نوبت زن

 چنانک گفت واستغشواگران گوشی وانگه تو به گوش اندرکنی پنبه
بپیچی سر به پیراهن

 که می گوید تو را هرگران گوشی گران جسمی گران جانی نذیر آمد
یک ال یا علج ل تومن

 که می گوید تو را هرسبک گوشی سبک جسمی سبک جانی بشیر آمد
یک ال یا لیث ل تحزن

 که بگریزند این خوبان زبهاری باش تا خوبان به بستان در تو آویزند
شرکل بارد بهمن

 که بی آن حسن و بی آنبهار ار نیستی اکنون چو تابستان در آتش رو
عشق باشد مرد مستهجن
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 خمش کن سوی ایناگر خواهی که هر جزوت شود گویا و شاعر رو
منطق به نظم و نثر لترکن

 مرکن از فرکر د،ل خودکه برکنده شوی از فرکر چون در گفت می آیی
را از این گفت زبان برکن

 شرکستم عهدهاشان را هلقضا خنبک زند گوید که مردان عهدها کردند
می کوش ما امرکن

 ز استیزه چه بربندیستیزه می کنی با خود کز این پس من چنین باشم
قضا را بنگر ای کودن

 نزاید گر چه جمع آیند صدنرکاحی می کند با د،ل به هر دم صورت غیبی
عنین و استرون

 ز خوبان نیست عنینصور را د،ل شده جاذب چو عنین شهوت کاذب
را بجز بخشیدن وجرکن
 قضا را گو که از بالبیا ای شمس تبریزی که سلطانی و خون ریزی
جهان را در بل مفرکن

1848
 چه باشد ناز معشوقان بجزچه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن

بیگانگی کردن
 ز پروانه بیاموزید آن مردانگیز هر ذره بیاموزید پیش نور برجستن
کردن

 که آید ننگ شیران راچو شیر مست بیرون جه نه او،ل دان و نه آخر
ز روبه شانگی کردن

 چه گویم باز را لیرکن کجاسرافراز است که لیرکن نداند ذره باشیدن
پروانگی کردن

 میان کوره با آتش چو زربه پیش تیر چون اسپر برهنه زخم را جستن
همخانگی کردن

 کجا فرزین شه بودن کجاگر آب جوی شیرین است ولی کو هیبت دریا
فرزانگی کردن
 نتاند کاسه سوراخ خودتویی پیمانه اسرار گوش و چشم را بربند
پیمانگی کردن

 وگر باشد شبه تابان کجااگر باشد شبی روشن کجا باشد به جای روز
دردانگی کردن

1849
 بسی صنعت نمی بایدچرا کوشد مسلمان در مسلمان را فریبیدن
پریشان را فریبیدن

 ولی چشمش نمی خواهدبدریدی همه هامون ز نقش لیلی و مجنون
گران جان را فریبیدن

 ولیرکن تو روا داری بدین آننمی آید دریغ او را چو دریا گوهرافشانی
را فریبیدن

 که طمع افتاد موران رامعلم خانه چشمش چه رسم آورد در عالم
سلیمان را فریبیدن
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 که عقل از چه طمعدلم بدرید ز اندیشه شرکسته گشته چون شیشه
دارد نهان دان را فریبیدن

 که بشنیدند کو خواهدبرآمد عالم از صیقل چو جندرخانه شد گیتی
ملیحان را فریبیدن

 نمک ها را هوس چه بودهر اندیشه که برجوشد روان گردد پی صیدی
نمرکدان را فریبیدن

کلیدی را بیاموزد کلیدان را فریبیدنپلیدی را بیاموزد بر آب پاک افزودن
 چه رغبت دارد آن آتشچو لونالون می داند شرکنجه کردن آن قاهر
سپندان را فریبیدن

1850
 عجب این عیب از چشمچراغ عالم افروزم نمی تابد چنین روشن

است یا از نو یا روزن
 که پوشیده نمی ماندمگر گم شد سر رشته چه شد آن حا،ل بگذشته

در آن حالت سر سوزن
 در این قندیل د،ل ریزد زخنک آن دم که فراش فرشنا اندر این مسجد

زیتون خدا روغن
 که از تاثیر این آتش چناندل در بوته آتش درآ مردانه بنشین خوش

آیینه شد آهن
 برویید از رخ آتش سمن زار و گلچو ابراهیم در آذر درآمد همچو نقد زر

و سوسن
 چه خواهی کرد این د،ل را بیااگر د،ل را از این غوغا نیاری اندر این سودا

بنشین بگو با من
 چو حلقه بر در مردان بروناگر در حلقه مردان نمی آیی ز نامردی

می باش و در می زن
 به پیش نفس تیرانداز زنهارچو پیغامبر بگفت الصوم جنه پس بگیر آن را
این سپر مفرکن

 چو ماهی بر تنت رویدسپر باید در این خشرکی چو در دریا رسی آنگه
به دفع تیر او جوشن

1851
 ز من بشنو که وقتنشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن
آمد کشانش کن کشانش کن

 بیا ای حاسد ار مردی نهانشبرآمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب
کن نهانش کن

 بیا ای جان روزافزوناز این نرکته منم در خون خدا داند که چونم چون
بیانش کن بیانش کن

 نیارامد بهبیانش کرده گیر ای جان نه آن دریاست وان مرجان
شرحش جان عیانش کن عیانش کن

 اگر تو سود جان خواهی زیانش کنعیانش بود ما آمد زیانش سود ما آمد
زیانش کن

www.irandll.net/forum833



www.irandll.net

 اگر داری چنین جانی روانشیرکی جان خواهد آن دریا همه آتش نهنگ آسا
کن روانش کن

 هر آن کو نی چنینهر آن کو بحربین باشد فلک پیشش زمین باشد
باشد چنانش کن چنانش کن

 جهنده ست این جهان بنگربرون جه از جهان زوتر درآ در بحر پرگوهر
جهانش کن جهانش کن

 مپران تیر دعوی را کمانشاگر خواهی که بگریزی ز شاه شمس تبریزی
کن کمانش کن

1852
 چو زاید آفتاب جانچو آمد روی مه رویم کی باشم من که باشم من

کجا ماند شب آبستن
 نگیرد رنگ و بویچه باشد خار گریان رو که چون سور بهار آید

خوش نگیرد خوی خندیدن
 که از سنگی برون نایدچه باشد سنگ بی قیمت چو خورشید اندر او تابد

نگردد گوهر روشن
 چو شیر شیر آشامد شود اوچه باشد شیر نوزاده ز یک گربه زبون باشد
شیر شیرافرکن

 چو سیمابی بدی وز حقیرکی قطره منی بودی منی انداز کردت حق
شدستی شاه سیمین تن

 قراضه است این منیمنی دیگری داری که آن بحر است و این قطره
تو و آن من هست چون معدن

 بسوزد خرمن هستی چو ماه حقمنی حق شود پیدا منی ما فنا گردد
کند خرمن

 که آن را نی گریبانگرفتم دامن جان را که پوشیده ست تشریفی
است و نی تیریز و نی دامن

 گر این اطلس همی خواهیقبای اطلس معنی که برقش کفرسوز آمد
پلس حرص را برکن

 اگر خود صد زباناگر پوشیدم این اطلس سخن پوشیده گویم بس
دارم نگویم حرف چون سوسن

 شعارش صورت نیرچنین خلعت بدش در سر که نامش کرد مدثر
دثارش سیرت احسن

1853
 از آن شادی بیاید جان نهانچو افتم من ز عشق د،ل به پای دلربای من
افتد به پای من
 شود جان خصم جان من کندوگر روزی در آن خدمت کنم تقصیر ناگاهان

این د،ل سزای من
 شنیدم نعره آمین ز جان اندرسحرگاهی دعا کردم که جانم خاک پای او
دعای من

 چگونه بوی برد این جان کهچگونه راه برد این د،ل به سوی دلبر پنهان
هست او جان فزای من
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 بگفتا نی مگو بستانیرکی جامی به پیشم داشت و من از ناز گفتم نی
برای من برای من

 یرکی رطلی که شدچو یک قطره چشیدم من ز ذوق اندرکشیدم من
بویش در این ره ره نمای من

1854
 خرابات قدیم است آنچه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون

و تو نو آمده اکنون
 نشد مجنون آن لیلی بجزنباشد مرغ خودبین را به باغ بیخودان پروا

لیلی صد مجنون
 که این بیهزاران مجلس است آن سو و این مجلس از آن سوتر

چونتر است اندر میان عالم بی چون
 کز آن شیر اجلببین جان های آن شیران در آن بیشه ز اجل لرزان

شیران نمی میزند ال خون
 بسوزد پر و با،ل او اگر یک پربسی سیمرغ ربانی که تسبیحش اناالحق شد

زند آن سون
 که آن جا کو قدم دارد بودوزیر و حاجب و محمود ایازی را شده چاکر

سرهای مردان دون
 جنید و شیخ بسطامیتو معذوری در انرکارت که آن جا می شود حیران
شقیق و کرخی و ذاالنون

 مگر کان آفتاب از خود برآیدازیرا راه نتوان برد سوی آفتاب ای جان
سوی این هامون

 وگر نی این غز،ل می خوان ومگر هم لطف شمس الدین تبریزیت برهاند
بر خود می دم این افسون

1855
 دلم را دوزخی سازدچه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

دو چشمم را کند جیحون
 چو کشتی ام دراندازد میان قلزمچه دانستم که سیلبی مرا ناگاه برباید

پرخون
 که هر تخته فروریزد ززند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشرکافد

گردش های گوناگون
 چنان دریای بی پایان شودنهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را

بی آب چون هامون
 کشد در قعر ناگاهان بهشرکافد نیز آن هامون نهنگ بحرفرسا را

دست قهر چون قارون
 چه دانم من دگر چون شدچو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا

که چون غرق است در بی چون
 که خوردم از دهان بندی درچه دانم های بسیار است لیرکن من نمی دانم

آن دریا کفی افیون

1856
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 به هر بیتی یرکی بوسه بدهمرا هر دم همی گویی که برگو قطعه شیرین
پهلوی من بنشین

 برآرد شیر از سنگی کهزهی بوسه زهی بوسه زهی حلوا و سنبوسه
عاجز گشت از او میتین
 که هر جزوت شدهتو بوسه عشق را دیدی مگر ای د،ل که پریدی

ست ای د،ل چو لب نالن و بوسه چین
 تو هم مر کشته خود را بیاچو تلقین گفت پیغامبر شهیدان ره حق را

برخوان یرکی تلقین
 کفن گردد بر او اطلس زبه تلقین گر کنی نیت بپرد مرده در ساعت

گورش بردمد نسرین
 چه آسایی از آن مرکب کهبرکن پی مرکب تن را دل چون تو نیاسایی

لنگ است او ز علیین
 به خارستان همی گردد کهبرکن پی اشتری را کو نیاید در پیت هرگز

خار افتاد او را تین
 ز موج بحر بی پایانچو او را پی کنی در دم چو کشتی ره رود بی پا

نبرد بادبان دین

1857
 درون مدرسه حجره بهتوقع دارم از لطف تو ای صدر نرکوآیین

پهلوی شهاب الدین
 و یا خود داعی سلطان دعاهاپیاده قاضیم می خوان درون محرکمه قاصد
را کنم آمین
 که نامم را بگردانی نهیبدین حیله بگنجانی در آن خانه ربابی را

نامم فلن الدین
 کی از جانشان خبر باشد کهکه خلقان صورت و نامند مثا،ل میوه خامند

آن تلخ است یا شیرین
 رباب خوب بنوازم سماعیوگر حا،ل آورد قاضی سماعش آرزو آید

آرمش شیرین
 سر از تربت برون آرد برکوبد پا کندز آواز سماع من اقنجی هم شود زنده

تحسین
 از آن پس مردگان یک یک برونکفن را اندراندازد قوا،ل انداز مستانه

آیند هم در حین
 که صورت های عشق توعجب نبود که صورت ها بدین آواز برخیزند

درونت زنده شد می بین
 و باقی تن غباری دانز مردم آن به کار آید کی زنده می شود در تو

که پیدا می شود از طین
 از آن افسرده ای کهدلت را هر زمان نقشی تنت یک نقش افسرده
تو بر آنی نه ای با این

 خمش کردم نشاید داد اینمرا گوید یرکی صورت منم اصل غز،ل واگو
خاتم به هر گرگین

1858

www.irandll.net/forum836



www.irandll.net

 از آن شادی بیاید جان نهانچو افتم من ز عشق د،ل به پای دلربای من
افتد به پای من

 شود د،ل خصم جانوگر روزی در آن خدمت کنم تقصیر چون خامان
من کند هجران سزای من

 شنیدم نعره آمین ز جان اندرسحرگاهان دعا کردم که این جان باد خاک او
دعای من

 چگونه بوی برد این جان کهچگونه راه برد این د،ل به سوی دلبر پنهان
هست او جان فزای من

 بگفتا نی مگو بستان براییرکی جامی به پیش آورد من از ناز گفتم نی
اقتضای من

 یرکی دردی گرانچو از صافش چشیدم من مرا درداد یک دردی
خواری که کامل شد صفای من

1859
 دلم پرنیشمنم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس الدین
هجران است بهر نوش شمس الدین
 در این آتشچو آتش های عشق او ز عرش و فرش بگذشته ست
ندانم کرد من روپوش شمس الدین

 شود آن آب حیوان از پیدر آغوشم ببینی تو ز آتش تنگ ها لیرکن
آغوش شمس الدین

 زدم آن دیک در رویش ز بهرچو دیرکی پخت عقل من چشیدم بود ناپخته
جوش شمس الدین
 یرکی رنجور در نزع ودر این خانه تنم بینی یرکی را دست بر سر زن

یرکی مدهوش شمس الدین
 زبانش بازبگرفت و شد اوزبان ذوالفقار عقل کاین دریا پر از در کرد

خاموش شمس الدین

1860
 خداوندم ولی دانی تو ازال ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین

اسرار شمس الدین
 چو سامندر ز مهر او روی درکسی کز نام او بر بحر بی کشتی عبر یابی

نار شمس الدین
 به ذات حق کز آن داردکرامت ها که مردان از تفاخر یاد آن آرند

هماره عار شمس الدین
 برون غار حق حارسیرکی غاری است کاندر وی ز سر سرها وحی است

درون غار شمس الدین
 دو صد منز،ل از آنز جسم و روح ها بگذر حجاب عشق هم بردر

سوتر ببین بازار شمس الدین
 و طرفی جنه السرارایا روحی ترفرف فی فضاء العشق و استشرف
من انوار شمس الدین

 از آن الفاظ وحی آسای شرکربارقلیدهای در دارد بناگوش ضمیر من
شمس الدین
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 ولیرکن زحمتش کم ده مرکنایا ای د،ل تو آن جایی که نوشت باد وصل او
آزار شمس الدین

 به جای توتیا و کحل ناگه خاربصر در دیده بفزاید اگر در دیده ره یابد
شمس الدین

 مپندار از سر نخوتبه هر سویی چو تو ای د،ل هزاران زار دارد او
تویی بس زار شمس الدین

 وگر نه خود کی یاردبه لطف خویش یک چندی مهار اشترش دادت
آن که باشد یار شمس الدین

 که آن روزی کهزهی فرقی از آن روزی که پیشش سجده می کردم
می گفتم بد این جا پار شمس الدین

 مگر از لطف بی پایان وزخرابی دین و دنیا را نباشد هیچ اصلحی
هنجار شمس الدین

 مگر از نور و از اشراق آنشب تاریک تو ای د،ل نبیند روز را هرگز
رخسار شمس الدین

 شوم مست و همی گویم کهعجب باشد که روزی من بگیرم جام وصل او
من خمار شمس الدین

 مگر از بخت و اقبا،لکه بخت من چنان خفته ست که بیداری ندارد رو
چنان بیدار شمس الدین
 ز لوح سرها واقف ونبودت پیش از این مثلش نباشد بعد از این دانم
زان هشیار شمس الدین

 ز اوصاف بدیع خویش خودبزد خود بر در امرکان که مانندش برون ناید
مسمار شمس الدین

 شده حاکم به کلیه بریرکی جوبار روحانی است که جان ها جان از او یابند
آن جوبار شمس الدین

 علی تفضیله جدا علی الخیارسمعت القوم کل القوم اعلهم و اصفاهم
شمس الدین

 و احیی الروح مجانا لمن ادرار شمسو ان کانت ایادیه و افضال اتانیه
الدین

 و ان کان قد استغنی من القرارفروحی خط اقرارا برق الف اقرار
شمس الدین

 علیه الغیث موصول لمن مدرارهدی قلبی الی واد کثیر خصبه جدا
شمس الدین

 فبلغ صبوتی و الهجر بالعذارایا تبریز سلمنا علی نادیک تسلیما
شمس الدین

1861
 استیزه گری کردن در شور و شرای قاعده مستان در همدگر افتادن

افتادن
 گویم که چهعاشق بتر از مست است عاشق هم از آن دست است

باشد عشق در کان زر افتادن
 ایمن شدن از مردنزر خود چه بود عاشق سلطان سلطین است
وز تاج سر افتادن
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 او ننگ چرا دارد از در به دردرویش به دلق اندر و اندر بغلش گوهر
افتادن

 آگه نبد از مستی او از کمرمست آمد دوش آن مه افرکنده کمر در ره
افتادن

 کافتاد چنین وقتی وقتگفتم که دل برجه می بر کف جان برنه
است درافتادن

با طوطی روحانی اندر شرکر افتادنبا بلبل بستانی همدست شدن دستی
والله که نمی دانم جای دگر افتادنمن بی د،ل و د،ل داده در راه تو افتاده

 مستم مهل از دستم و اندرگر جام تو بشرکستم مستم صنما مستم
خطر افتادن

 شیشه شرکنی کردناین قاعده نوزاد است وین رسم نو افتاده ست
در شیشه گر افتادن

1862
 صد جان به عوض بستانچون چنگ شدم جانا آن چنگ تو دروا کن

وان شیوه تو با ما کن
 طنبور د،ل ما را هم نالهعیسی چو تویی ما را همرکاسه مریم کن

سرنا کن
 وان خون د،ل زر را در ساغردستی بنه ای چنگی بر نبض چنین پیری

صهبا کن
 ور زهد سخن گوید تو وعده بهجمعیت رندان را بر شاهد نقدی زن

فردا کن
زنجیر خودم بنما وز دور تماشا کندیوانه و مستی را خواهی که بشورانی
 جان گفت علی الله گو د،ل گفتدیدم ز تو من نقشی بر کالبدی بسته

علل کن
 زان زلف خوش مشرکین مازان روز من مسرکین بی عقل شدم بی دین
را تو چلیپا کن

 زان راهب پرحاصل یک بوسهزنار ببند ای د،ل در دیر برکن منز،ل
تقاضا کن
 گر رغبت ما بینی این قصهدر چهره مخدومی شمس الحق تبریزی
غرا کن

1863
 یا رب چه سبک روحی بر چشم وای سنجق نصرالله وی مشعله یاسین

سرم بنشین
 تعریف چه می باید چون جملهای تاج هنرمندی معراج خردمندی

تویی تعیین
 بی کام و زبان گفتی درهر ذره که می جنبد هر برگ که می خنبد

گوش فلک بنشین
جان را برهانیدی از ناز فلن الدینجان همه جانا ای دولت مولنا

 وز شرق تو می تفسد پشت فلکاز نفخ تو می روید پر ملء العلی
عنین
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 بی هیچ دعاگویی عالم شدهاز عشق جهان سوزت وز شوق جگردوزت
پرآمین
 آورد طبیب جان یک خمرهناگاه سحرگاهی بی رخنه و بیراهی

پرافسنتین
 زنده شد و چابک شد برداشت سرتا این تن بیمارم وین کشته د،ل زارم

از بالین
 شاد آمدی ای سلطان ای چاره هرگفتم که ملیحی تو مانا که مسیحی تو

مسرکین
 در خمره چه داری گفت داروی د،لپیغامبر بیماران نافعتری از باران

غمگین
 هم چستم و هم خوبم هم خسرو وحرز د،ل یعقوبم سرچشمه ایوبم

هم شیرین
 گفتا که چه دانی تو این شیوه و اینگفتم که چنان دریا در خمره کجا گنجد

آیین
گنجاند در سجین او عالم علیینکی داند چون آخر استادی بی چون را
 و اندر شرکم ماهی یونس زبریوسف به بن چاهی بر هفت فلک ناظر

پروین
 نی بر زبرین وقف است اینگر فوقی وگر پستی هستی طلب و مستی

بخت نه بر زیرین
 رو چشم به بال کن روی چوخامش که نمی گنجد این حصه در این قصه
مهش می بین

1864
 زان گنجگه د،ل ها زان سجده گهدر پرده د،ل بنگر صد دختر آبستان

مستان
 یک دم که از این سو آ یکبشنو چه به اسرارم می آید از آن طارم

دم که قدح بستان
 هم لشرکر ترکستان هم لشرکردر عربده افتاده از عشق چنین خوبان
هندستان
 گفتا پنهان صورت پیدا به فناز عقل بپرسیدم کاین شهره بتان چونند

و دستان
 آیند و روند این ها در هردر شرق خداوندی شمس الحق تبریزی

چمن و بستان

1865
 نانی ده و صد بستان هادهای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان

چه به درویشان
 از صدقه نشد کمتر هاده چه بهبشنو تو ز پیغامبر فرمود که سیم و زر

درویشان
 پس گوش چه می خاری هاده چهیک دانه اگر کاری صد سنبله برداری

به درویشان
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 بگشا و گشایش بین هاده چهکم کن تو فزایش بین بنواز و ستایش بین
به درویشان

 او حارس و تو خفته هاده چهصدقه تو به حق رفته و اندر شب آشفته
به درویشان

 بسیار بیاسایی هاده چه بههر لطف که بنمایی در سایه آن آیی
درویشان

 رحمت کن و رحمتحرمت کن و حرمت بین نعمت ده و نعمت بین
بین هاده چه به درویشان

 ای مالک یوم الدین هاده چهای مرکرم هر مسرکین و ای راحم هر غمگین
به درویشان

 محروم میندازم هاده چه بهآمد به تو آوازم واقف شدی از رازم
درویشان

 بنگر تو به زنبیلم هاده چه بهسرگشته تحویلم در قالم و در قیلم
درویشان

 بین کز تو چه واگویم هاده چه بهدانی که دعا گویم هر جا که ثنا گویم
درویشان
 یار تو خدا آمین هاده چه بهرنجیت مبا آمین دور از تو قضا آمین

درویشان
 خاصه که در این ساعتای کوی شما جنت وی خوی شما رحمت

هاده چه به درویشان
 خوش باش که ما رفتیم هاده چهگفتیم دعا رفتیم وز کوی شما رفتیم

به درویشان

1866
 هم سیم به یادم ده هم سیم و زرمای کار من از تو زر ای سیمبر مستان

بستان
 از گرمی میدانت برسوزددر عین زمستانی چون گرم کنی مرکب
تابستان

 از شیر بری گردد وز مادر وزگر طفلک یک روزه شب های تو را بیند
پستان

 سرمست شما گردد یاد آردای وای از آن ساعت کاین خاطر چون پیلم
هندستان

 هر پاره ز من گردد از آتش تبروزی که تب مرگم یک باره فروگیرد
سستان
 تا هر سر موی من گردند چوتو از پس پرده د،ل ناگاه سری درکن

سرمستان
 چندان برکند شیوه چندانهر خاطر من برکری بر بام و در از عشقت

برکند دستان
 وز چون تو شهی گردد هر خاطرمتا تابش روی تو درپیچد در هر یک

آبستان
 می بینم و می گویم از رشکشمس الحق تبریزی هر کس که ز تو پرسد
کدام است آن
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1867
 یک تنگ شرکر خواهم زانای جانک من چونی یک بوسه به چند ای جان
شرکرقند ای جان

 تو خوی شرکر داری بالله که بخندای جانک خندانم من خوی تو می دانم
ای جان

 ای خواجه عطارم دکان بمبند ایمن مرد خریدارم من میل شرکر دارم
جان

 گفتم که سلم علیک ای سرو بلندبر نام و نشان او رفتم به دکان او
ای جان

 این محنت و بیماری بر من مپسندهر چند که عیاری پرحیله و طراری
ای جان

 وز ناز چنین می کن آن زلف کمنداز بهر د،ل ما را در رقص درآ یارا
ای جان

 بنمای که دلبندان چون بوسه دهندای پیش رو خوبان ای شاخ گل خندان
ای جان

 می رقصم درمن بنده بر این مفرش می سوزم من خوش خوش
آتش مانند سپند ای جان

1868
 این نرکته شیرین را در جاندروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان

بنشان ای جان
 ذوق پدر و مادر کردت مهمان ایزیرا عرض و جوهر از ذوق برآرد سر

جان
 زان یک شدن دو تن ذوقهر جا که بود ذوقی ز آسیب دو جفت آید

است نشان ای جان
 هر عقلی به معقولیهر حس به محسوسی جفت است یرکی گشته

جفت و نگران ای جان
 وز غیر بپرهیزی باشیگر جفت شوی ای حس با آنک حست کرد او

سلطان ای جان
 ذوقی که ز حق آید زاید د،ل و جانذوقی که ز خلق آید زو هستی تن زاید

ای جان
 هر ذره بپیوسته با جفت نهانکو چشم که تا بیند هر گوشه تتق بسته

ای جان
 وز ذوق نمی گنجد در کون و مرکانآمیخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد

ای جان
 هم پیر خردپیشه هم جان جوان ایپنهان ز همه عالم گرمابه زده هر دم

جان
 احوا،ل تو دانستم تو عشوهپنهان مرکن ای رستم پنهان تو را جستم

مخوان ای جان
 ز احداث همی ترسی وز مرکر عوانگر روی ترش داری دانیم که طراری

ای جان
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 دور از لب بیگانه خفته ست ستاندر کنج عزبخانه حوری چو دردانه
ای جان

 آن لحظه که می یازد بوسهصد عشق همی بازد صد شیوه همی سازد
بستان ای جان

 کان آب تتق آمد بر عیش کنان ایبر ظاهر دریا کی بینی خورش ماهی
جان

 چون گرگ گرو برده پنهان زچندان حیوان آن سو می خاید و می زاید
شبان ای جان

 کآب حیوان را کی داند حیوان ایخنبک زده هر ذره بر معجب بی بهره
جان
 در باطن هر قطره صد جوی رواناندر د،ل هر ذره تابان شده خورشیدی

ای جان
 تا لقمه نیندازی بربند دهانخاموش که آن لقمه هر بسته دهان خاید
ای جان

1869
 کز یار دروغی ها از صدق بهرو مذهب عاشق را برعرکس روش ها دان
و احسان

 عد،ل است همه ظلمش داد استحا،ل است محا،ل او مزد است وبا،ل او
از او بهتان
 خاری که خلد دلبر خوشتر زنرم است درشت او کعبه ست کنشت او

گل و ریحان
 وان د،ل که ملو،ل آید خوش بوس وآن دم که ترش باشد بهتر ز شرکرخانه

کنار است آن
 آن آب خضر باشد از چشمهوان دم که تو را گوید والله ز تو بیزارم

گه حیوان
 بیگانگیش خویشی در مذهبوان دم که بگوید نی در نیش هزار آری

بی خویشان
 بخلش همه احسانکفرش همه ایمان شد سنگش همه مرجان شد

شد جرمش همگی غفران
 من مذهب ابرویش بخریدمگر طعنه زنی گویی تو مذهب کژ داری

و دادم جان
 بردار د،ل روشن باقیش فروزین مذهب کژ مستم بس کردم و لب بستم

می خوان
 گویی ز دهان من صد حجتشمس الحق تبریزی یا رب چه شرکرریزی

و صد برهان

1870
 وز کبر کسان رنجی و اندرای نفس چو سگ آخر تا چند زنی دندان

تو دو صد چندان
 مانند سر بریان گشته که منمگریانی و پرزهری با خلق چه باقهری
خندان
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 چون شحنه بود آن کس کو باشدمن صوفی باصوفم من آمر معروفم
در زندان

عذر دگران خواهد از باب هنرمندانمعذوری خود دیده در خویش ترنجیده
 وان گاه هم از قرآن در خلق زنیبر دانش و حا،ل خود تاویل کنی قرآن

سندان
 وز باد و بروت آیی در نار توآب حیوان یابی گر خاک شوی ره را

دربندان
 جز شمس حق تبریز سلطانبگریز از این دربند بر جمله تو در دربند

شرکرقندان

1871
 از عاشق حق توبه وز باد هوادو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دان

انبان
 ور خاک درآیم من آن خاک شودگر توبه شود دریا یک قطره نیابم من

سوزان
 هر ذره در این سودا گشته ستدر خاک تنم بنگر کز جان هواپیشه

چو د،ل گردان
 چه دوزد پالن گر هر جا کهخاصیت من این است هر جا که روم اینم
رود پالن

 در حقه تنگ آن مشک نگذاردگویند که هر کی هست در گور اسیر آید
مشک افشان

 زندان نبود سینه میدان بود آندر سینه تاریرکت د،ل را چه بود شادی
میدان

 آن خون به از این باده وان جا به ازاندر رحم مادر چون طفل طرب یابد
این بستان

آید به خیا،ل اندر اندیشه سرگردانگر شرح کنم این را ترسم که مقلد را

1872
 وی حرص تو افزوده رو کم ترکواای در غم بیهوده رو کم ترکوا برخوان

برخوان
 وز غصه بیالوده رو کم ترکوااز اسپک و از زینک پربادک و پرکینک

برخوان
 ای غافل آلوده رو کم ترکوادر روده و سرگینی باد هوس و کینی
برخوان

 نابوده و بنموده رو کم ترکواای شیخ پر از دعوی وی صورت بی معنی
برخوان

 در زیر یرکی توده رو کممنگر که شه و میری بنگر که همی میری
ترکوا برخوان

 پوسیده و فرسوده رو کمآن نازک و آن مشتک آن ما و من زشتک
ترکوا برخوان

 رخسار تو فرسوده رو کم ترکوارخ بر رخ زیبایان کم نه بنگر پایان
برخوان
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 در گور گل اندوده رو کمگر باغ و سرا داری با مرگ چه پا داری
ترکوا برخوان

 بر خلق نبخشوده رو کمرفتند جهان داران خون خواره و عیاران
ترکوا برخوان

 وان چشم تو نگشوده رو کم ترکواتابوت کسان دیده وز دور بخندیده
برخوان

 ای بادبپیموده رو کم ترکوابس کن ز سخن گویی از گفت چه می جویی
برخوان

1873
 در گردش چشم او آن نرگسدانی که کجا جویی ما را به گه جستن
آبستن

د،ل بند بدراند او را نتوان بستندر د،ل چو خیا،ل او تابد ز جما،ل او
پستان کریم او آغاز کند جستنطفل د،ل پرسودا آغاز کند غوغا

 از سینه بپریدن هر ساعتد،ل ز آتش عشق او آموخت سبک روحی
برجستن

1874
 و آتش ز دلم بستان در چرخاز آتش روی خود اندر دلم آتش زن

منقش زن
 هر جا که روی خوش رو هرای جان خوش ساده از اصل ملک زاده

دم که زنی خوش زن
 شمشیر به کف داری برای جسم تو را از جان گر فرق کند جانم

تارک فرقش زن
 این یک گره دیگر بر زلف مشوشای طره پربندت بگشاده گره ها را

زن

1875
 زخمی که زنی بر ما مردانه وای یار مقامرد،ل پیش آ و دمی کم زن

محرکم زن
ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زنگر تخت نهی ما را بر سینه دریا نه

 امشاج منافق را درهم زن و برهمازواج موافق را شربت ده و دم دم ده
زن

مخمور یتیمی را بر جام محرم زناکسیر لدنی را بر خاطر جامد نه
وان آهوی یاهو را بر کلب معلم زندر دیده عالم نه عدلی نو و عقلی نو
وان سنبل ناکشته بر طینت آدم زناندر گل بسرشته یک نفخ دگر دردم

 چون مرد مسلمانی بر ملک مسلمگر صادق صدیقی در غار سعادت رو
زن

 جانی که تو را نبود برجان خواسته ای ای جان اینک من و اینک جان
قعر جهنم زن

 زان گلشن خود بادی بر چادرخواهی که به هر ساعت عیسی نوی زاید
مریم زن
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 آن آتش عمرانی در خرمن ماتمگر دار فنا خواهی تا دار بقا گردد
زن

 آن کحل اناالله را در عین دوخواهی تو دو عالم را همرکاسه و هم یاسه
عالم زن

 از زیر چو سیر آیی برمن بس کنم اما تو ای مطرب روشن د،ل
زمزمه بم زن

 هر لحظه یرکی سنگی بر مغزتو دشمن غم هایی خاموش نمی شایی
سر غم زن

1876
 هر سر که دوی دارد دربی جا شو در وحدت در عین فنا جا کن

گردن ترسا کن
 زان پیش که برپرد شرکرانهاندر قفص هستی این طوطی قدسی را

شرکرخا کن
 هندوبک هستی را ترکانه توچون مست از،ل گشتی شمشیر ابد بستان

یغما کن
 وان شیشه معنی را پرصافی صهبادردی وجودت را صافی کن و پالوده

کن
 ما را چو شدی ماهی پستا مار زمین باشی کی ماهی دین باشی

حمله به دریا کن
گر آدمیی آخر سر جانب بال کناندر حیوان بنگر سر سوی زمین دارد
 بر صدر ملک بنشین تدریس ز اسمادر مدرسه آدم با حق چو شدی محرم

کن
 جاروب ز ل بستان فراشی اشیاءچون سلطنت ال خواهی بر لل شو

کن
 ور زانک کنی مسرکن بر طارمگر عزم سفر داری بر مرکب معنی رو
خضرا کن
 هر چند شوی عالی تو جهدمی باش چو مستسقی کو را نبود سیری
به اعل کن

 داری سر این سودا سر درهر روح که سر دارد او روی به در دارد
سر سودا کن

 برپر تو سوی روزن پرواز تو تنهابی سایه نباشد تن سایه نبود روشن
کن

 کاین عشق همی گوید کز عقل تبرابر قاعده مجنون سرفتنه غوغا شو
کن

 هم مست شو و هم می بیهم آتش سوزان شو هم پخته و بریان شو
هر دو تو گیرا کن

 هم ما شو و ما را شوهم سر شو و محرم شو هم دم زن و همدم شو
هم بندگی ما کن

گه عاشق زناری گه قصد چلیپا کنتا ره نبرد ترسا دزدیده به دیر تو
بی دیده هستانه رو دیده تو بینا کندانا شده ای لیرکن از دانش هستانه
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 از سر تو قدم سازش قصدموسی خضرسیرت شمس الحق تبریزی
ید بیضا کن

1877
 وان حرف نمی گنجد درای د،ل چو نمی گردد در شرح زبان من

صحن بیان من
 در پرده آن مطرب کو زد ضربانمی گردد تن در کد بر جای زبان خود
من

 هم جان و جهان حیران درهم ساغر و هم باده سرمست از آن ساقی
جان و جهان من

 وان لعل شده حیران در عزت کاناز غیب یرکی لعلی در غار جهان آمد
من

 چون در سر زلف او گشته ستما را تو کجا یابی گر موی به مو جویی
مرکان من

 پیرکان پر از خون بین ایجان دوش مر آن مه را می گفت دلم خستی
سخته کمان من

 جز لعل بدخشانی کی یافت نشانگفتا که شرکار من جز شیر کجا باشد
من

 باقی قماشت کو ای دلق کشانجز دلق دو صدپاره من پاره کجا گیرم
من
 و افزوده ز هر دوری از وی دورانشمس الحق تبریزی از دور زمان برتر
من

1878
 آن می کشدم زان سو وینمن گوش کشان گشتم از لیلی و از مجنون

می کشدم زین سون
 این می کشدم بالیک گوش به دست این یک گوش به دست آن
وان می کشدم هامون

 می گردم و می نالم چوناز دست کشاکش من وز چرخ پرآتش من
چنبره گردون

 می غلطم چون شاهان درآن لحظه که بی هوشم ز ایشان برهد گوشم
اطلس و در اکسون

 بر خرقه بی چونی می زنمن عاشق آن روزم می درم و می دوزم
تگلی بی چون

1879
 مستی دماغ آمد این بوی چهآرایش باغ آمد این روی چه روی است این

بوی است این
 یا رب که چه خانه ست ایناین خانه جنات است یا کوی خرابات است

یا رب که چه کوی است این
 د،ل پر شده از دلبر یا رب که چهدر د،ل صفت کوثر جویی ز می احمر

جوی است این
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 تو پرده فروهشته ای دوستای بر سر هر پشته از درد تو صد کشته
چه خوی است این
 در عشق شراب است آن درجان ها که به ذوق آمد در عشق دو جوق آمد

عشق سبوی است این

1880
 با زنگیرکان امشب در عشرت جاندر زیر نقاب شب این زنگیرکان را بین

بنشین
 اسرار به هم گفته شاباشخلقان همه خوش خفته عشاق درآشفته
زهی آیین

بگشاده د،ل و دیده در شاهد بی کابینیاران بشوریده با جان بسوزیده
 چون زلف تو دامم شدچون عشق تو رامم شد این عشق حرامم شد

شب گشت مرا مشرکین
 در دیده هر هستی از دیدهشد زنگی شب مستی دستی همگان دستی

زنگی بین
 این چرخ چه می داند کز چیستآن چرخ فرومانده کآبش بنگرداند

ورا تسرکین
 که کندن آن فرهاد از چیستمی گردد آن مسرکین نی مهر در او نی کین
جز از شیرین

 آن خسرو زنگی را کآرد حشری برشه هندوی بنگی را آن مایه شنگی را
چین

 تا هندوی شب سوزی ازشمعی تو برافروزی شمس الحق تبریزی
روی چو صد پروین

1881
 ماننده کاریزی بی تیشه و بیاز چشمه جان ره شد در خانه هر مسرکین

میتین
 بر روزن دلبر رو درد،ل روی سوی جان کرد کای عاشق و ای پردرد

خانه خود منشین
 در گلشن شادی رو منگر بهای خواجه سودایی می باش تو صحرایی

غم غمگین
 وین پوست از آن آتش چونچون پوست بود این د،ل چون آتش باشد غم

سفره بود پرچین
 تبریز کجا یابی با حضرتچون دیده د،ل از غم پرخاک شود ای غم

شمس الدین

1882
 ز آیینه ندیده ست او الآن کس که تو را بیند وانگه نظرش بر تن

سیهی آهن
کز کبر برآید او بال مثل روغناز آب حیات تو دور است به ذات تو

 از لذت آن بوسه ای روت مهپای تو چو جان بوسد تا حشر لبان لیسد
روشن
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 زیرا که خیالش را هستم به خداگفتم به دلم چونی گفتا که در افزونی
مسرکن

در آب حیات او وانگه خطر مردندر سینه خیا،ل او وان گاه غم و غصه

1883
 بی او نتوان شستن بی او نتوانبی او نتوان رفتن بی او نتوان گفتن

خفتن
 زیرا که تو هشیاری هر لحظه کشیای حلقه زن این در در باز نتان کردن

گردن
 او عاشق گل خوردن همچونگردن ز طمع خیزد زر خواهد و خون ریزد
زن آبستن

 چون مرغ د،ل او پرد زینکو عاشق شیرین خد زر بدهد و جان بدهد
گنبد بی روزن

 آزاد بود بنده زین وسوسه چوناین باید و آن باید از شرک خفی زاید
سوسن

 یا رب که چه ها دارد آن ساقی شیرینآن باید کو آرد او جمله گهر بارد
فن

 او خواجه و من بنده پستیدو خواجه به یک خانه شد خانه چو ویرانه
بود و روغن

1884
 بر سینه ما بنشین ای جان منتآن ساعد سیمین را در گردن ما افرکن
مسرکن

 ای دوست خمارم راسرمست شدم ای جان وز دست شدم ای جان
از لعل لبت بشرکن

 من بنده ظلم تو از بیخ و بنمای ساقی هر نادر این می ز چه خم داری
برکن

 آخر نه تویی با من شاباشهم پرده من می در هم خون دلم می خور
زهی ای من

 جز عفو و کرم نبود بر مست چنیناز دوست ستم نبود بر مست قلم نبود
مسرکن

 رونق نبود زر را تا باشد دراز معدن خویش ای جان بخرام در این میدان
معدن
 در گور و کفن ناید تا باشد جان دربا لعل چو تو کانی غمگین نشود جانی
تن

1885
 خوب است همین شیوه ایای سرده صد سودا دستار چنین می کن

دوست همین می کن
 این بنده تو را گوید آن می کن وفرمانده خوبانی ابرو چو بجنبانی

این می کن
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 وز کافر زلفینت ویرانی دین میاز خون مسلمانان در ساغر رهبان کن
کن

 وان غیرت رهزن را بر روحمامون امین را تو می ران که رو ای خاین
امین می کن
 بر پشت زمان می نه برآن حرکم که از هیبت در عرش نمی گنجد

روی زمین می کن
 وان را که ندارد زر ز اکسیرآن را که ندارد جان جان ده به دم عیسی

زرین می کن
 حرکمی است به دور تو آری هلهتا دور ابد شاها شمس الحق تبریزی

هین می کن

1886
 نی نی کم از این باید تقصیرنی نی به از این باید با دوست وفا کردن

و جفا کردن
نتواند غیر تو تدبیر دوا کردنزخمی که زند دستت بر عاشق سرمستت

در خاطر او ناید آهنگ هوا کردنمرغی که چشد یک دم از دانه دام تو
 وی کار دو لعل تو حاجاتای کار دو چشم تو بی جرم و گنه کشتن
روا کردن
 نی روی فروخوردن نی رایخوش واقعه ای دارد د،ل با غم عشق تو

رها کردن
 با جان صفا چه بود تفسیردعوی صفا کردن در عشق تو نیرکو نیست
صفا کردن

1887
 وگر عاشق شاهی روان باش بهگرت هست سر ما سر و ریش بجنبان
میدان

 همه لطف و کما،ل استصل روز وصا،ل است همه جاه و جما،ل است
زهی نادره سلطان

 وگر خود به بهشتی چه خوش باشدکجایی تو کجایی نه از حلقه مایی
بی جان

 از او بوسه به جانی زهی کالهیرکی چرب زبانی یرکی جان و جهانی
ارزان

 چو بینیش بگوییش زهیاگر شیر اگر پیل چنانش کند این عشق
گربه در انبان

 زهی لذت نوشینچه تلخ است و چه شیرین پر از مهر و پر از کین
زهی لقمه دندان

بمستیز بمستیز هل ای شه مردانبیا پیش و مپرهیز و زین فتنه بمگریز
 از آن چشم کرشمه وزانزهی روز زهی روز زهی عید د،ل افروز

لب شرکرافشان
 که این دم مه گردون روان گشتبجو باده گلگون از آن دلبر موزون

به میزان
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 شنو بانگ و علل ز هر اختر وبنوش از می بال لب و ریش میال
کیوان

 دریغ است بر اوباش چنینبیندیش و خمش باش چنین راز مگو فاش
گوهر و مرجان

1888
 اگر بوسه به جانی استبیا بوسه به چند است از آن لعل مثمن

فریضه است خریدن
 شوم جان مجرد برونچو آن بوسه پاک است نه اندرخور خاک است

آیم از این تن
 گر آن گوهر با توست صدفمرا بحر صفا گفت که کامی نرسد مفت

را هله بشرکن
 جهانی است زبان ها برون کردهپی بوسه گل را که فر بخشد مل را

چو سوسن
 هل بوسه مخواهید از آن دلبرغلط گر همه شاهید چو مریخ و چو ماهید
توسن

 شبی بر رخ من تاب لبی بر لب مندرآ ای مه آفاق که روزن بگشادم
زن

ز مه بوسه نیابید مگر از ره روزندر گفت فروبند و گشا روزن د،ل را

1889
چرا چرا چه معنی مرا کنی پریشاند،ل د،ل د،ل تو د،ل مرا مرنجان

مرو مرو ز پیشم کتف چنین مجنبانبیا بیا و بازآ به صلح سوی خانه
 سبرکتر از صبایی چرا شویتو صد شرکرستانی ترش چه کردی ابرو

گران جان
 فراز سرو و گلشن چو صدمنم کنون ز عشق رخ چو گلشن تو

هزاردستان
حیات د،ل فزاید مرا چو آب حیوانبیا بیا دمم ده که دمدمه لطیفت

هزار جان به ارزد زهی متاع ارزانبیار عشوه اینک بهای عشوه صد جان
 سری که عقل از او شد نه گیجتو عقل عقل مایی چرا ز ما جدایی

ماند و حیران
 سرا که بی ستون شد نه پستستون این سرایی ز در برون چرایی

گشت ویران
شبی که مه نباشد غلس بود فراوانتو ماه آسمانی و ما شبیم تاری

 چو شهر ماند بی شه چه سر بودتو پادشاه شهری و ما کنار شهری
چه سامان
 چو دور شد سلیمان نهمها تویی سلیمان فراق و غم چو دیوان

دست یافت شیطان
 بجز به کف موسی عصاتویی به جای موسی و ما تو را عصایی

نیافت برهان
 دمی بدم تو بر ما بر اوج بینمسیح خوش دمی تو و ما ز گل چو مرغی
تو جولن
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 چو نوح رفت کشتی کجا رهد زتو نوح روزگاری و ما چو اهل کشتی
طوفان
 که بی خلیل آتش نمی شودتویی خلیل ای جان همه جهان پرآتش
گلستان

هل بیا برون کن بتان ز بیت رحمانتو نور مصطفایی و کعبه پربتان شد
 نظر ز تو گشاید چو چشم پیرتو یوسف جمالی و چشم خلق بسته
کنعان

 صدف چه قیمت آرد چو رفت گوهرتو گوهر صفایی و ما صدف به گردت
کان
 سزد گرت بگویم که جان جانتو جان آفتابی که او است جان عالم
کیهان
 که عین عین عینی و اصل اصلبه غیب باشد ایمان تو غیب را عیانی

ایمان
 جوی نموده باشی به ما ز گنجخمش که تا قیامت اگر دهی علمت

پنهان

1890
یا باغ صفا را به یرکی تره خریدنبا روی تو کفر است به معنی نگریدن

در جنت فردوس حرام است پریدنبا پر تو مرغان ضمیر د،ل ما را
 آن ابر تو است ای مه و فرضاندر فلک عشق هر آن مه که بتابد

است دریدن
شیران بنیارند در آن دست چریدندشتی که چراگاه شرکاران تو باشد

 آن عشق حرام است و صلیهر عشق که از آتش حسن تو نخیزد
فسریدن

محسوس شنیدم من آواز بریدندر باطن من جان من از غیر تو ببرید
 از پوست چه شیره بودت دردر خواب شود غافل از این دولت بیدار

فشریدن
لحو،ل بود چاره و انگشت گزیدنرنجور شقاوت چو بیفتاد به یاسین

آن موی بصر باشد باید ستریدنجز عشق خداوندی شمس الحق تبریز

1891
وز نیک و بدت پاک بخواهیم بریدنما دست تو را خواجه بخواهیم کشیدن

 ما بر همه چون صبحهر چند شب غفلت و مستیت دراز است
بخواهیم دمیدن

 نزدیک رسیده ست تو را پردهدر پرده ناموس و دغل چند گریزی
دریدن
 ای غوره چون سنگ نخواهیهر میوه که در باغ جهان بود همه پخت

تو پزیدن
 نشنود مگر گوش تورحم آر بر این جان که طپان است در این دام

آواز طپیدن
 پس چیست غم تو بجزچشمی است تو را در د،ل و آن چشم به درد است

آن چشم خلیدن
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 تا بازرهی از خلش و آبچون می خلد آن چشم بجو دارو و درمان
دویدن

 ای یوسف خوبان بجز از روی توداروی د،ل و دیده نبوده ست و نباشد
دیدن
 که گفت تو و قو،ل تو مزد استهین مخلص این را تو بفرما به تمامی

شنیدن

1892
ما را ز خیا،ل تو بود روزه گشادنهر شب که بود قاعده سفره نهادن

مانند مسیحا ز فلک مایده دادنای لطف تو را قاعده بر روزه گشایان
 باید به میان رفتن و در لوتچون قوت د،ل از مطبخ سودای تو باشد
فتادن
 بر آتش د،ل شاد بسوزیم چوما را هم از آن آتش د،ل آب حیات است
لدن

 در خاک بپوسیدن و از خاککار حیوان است نه کار د،ل و جان است
بزادن

1893
بی بوددهنده نتوان زادن و بودنصد گوش نوم باز شد از راز شنودن

 خوش حامله می گردد اجزا زاستودن تو باد بهار آمد و من باغ
ستودن

 وز همدگر آن جام وفا رابر همدگر افتادن مستان چه لطیف است
بربودن

آیینه د،ل را ز خرافات زدودنای آنک به عشق رخ تو واجب و حق است
 این هدهد جان را گره از پایآواز صفیر تو شنیدیم و فریضه است
گشودن

 جان ها به لب آمد هله وقت استتا چند در این ابر نهان باشد آن ماه
نمودن

وی سنبل ابروی تو ایمن ز درودنای گلشن روی تو ز دی ایمن و فارغ
 وان شب که تویی ماه حرام استساقی چو تویی کفر بود بودن هشیار

غنودن
 بس بارد و سرد است کنون لخلخهچون آمد پیراهن خوش بوی تو یوسف

سودن
آن جسم بود کش بتوانند بسودنگفتم که ببوسم کف پای تو مرا گفت
پر کردن افهام و بر افهام فزودنپس تا شه ما گوید کو راست مسلم

1894
 این سلسله بگذار و کسی راگر زانک ملولی ز من ای فتنه حوران

بمشوران
افتاد دو صد خارش در دیده کوراندر کوچه کوران تو یرکی روز گذشتی

 بر سرو بیفزود ز تو قددر خواب نمودی تو شبی قامت خود را
قصوران
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 حیران شده بر جای تو چونای آنک تو را جنبش این عشق نبوده ست
تازه حضوران

 زین لحن چه بیگانه ای ای کم زاز لحن عرابی چو شتر بادیه کوبد
ستوران
 رفتند به سوراخ خود از بیمعشقا تو سلیمان و سماع است سپاهت
تو موران

زیرا که ز خورشید بود جامه عورانشمس الحق تبریز چو خورشید برآید

1895
 خوردم دغل گرم تو چون عشوهبفریفتیم دوش و پرندوش به دستان

پرستان
سوگند نخوردی که بجویم د،ل مستاندی عهد نرکردی بروم بازبیایم

 رفتی تو سحرگاه و ببستیگفتی که به بستان بر من چاشت بیایید
در بستان

وی چهره تو خوبتر از روی گلستانای عشوه تو گرمتر از باد تموزی
 در عین تموزی بجهد برقدانی که دغل از چو تو یاری به چه ماند
زمستان

 صد شعبده کردی تو یرکیگر زانک تو را عشوه دهد کس گله کم کن
شعبده بستان

 هرگز نرسیدی مدد از نیستبر وعده مرکن صبر که گر صبر نبودی
بهستان

 زان سان که تو اقرار کنیور نه برکنم غمز و بگویم که سبب چیست
که سبب است آن

1896
نشاید خون مظلومان به گردننشاید از تو چندین جور کردن

وگر نی سهل دارم جان سپردنمرا بهر تو باید زندگانی
شدم عاجز من از شب ها شمردناز آن روزی که نام تو شنیدم

نصیب من بود افسوس خوردنروا باشد که از چون تو کریمی
بدیدن روی تو پیش تو مردنخداوندا از آن خوشتر چه باشد

ز د،ل جوشیدن و بر رخ فسردنمثا،ل شمع شد خونم در آتش
از این صبر و از این دندان فشردندر این زندان مرا کند است دندان

به بام آسمان ها رخت بردناز این خانه شدم من سیر وقت است

1897
که او ناگفته می داند خمش کندر این دم همدمی آمد خمش کن

تو را بی خویش بنشاند خمش کنز جام باده خاموش گویا
که او کس را نرنجاند خمش کنمزن تشنیع بر سلطان عشقش

تو را از گفت برهاند خمش کناگر در آینه دم را بگیری
که گردون را بگرداند خمش کنز گردش های تو می داند آن کس

یرکایک بر تو برخواند خمش کنهر اندیشه که در د،ل دفن کردی
در آن عالم بپراند خمش کنز هر اندیشه مرغی آفریند
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که یک یک را نمی ماند خمش کنیرکی جغد و یرکی باز و یرکی زاغ
چو چشمت را بپیچاند خمش کنگر آن مه را نمی بینی ببینی

به یک رنگیت می راند خمش کناز این عالم و زان عالم مگو زانک

1898
که بال رو چو دردی پست منشینندا آمد به جان از چرخ پروین

جدا از شهر و از یاران پیشینکسی اندر سفر چندین نماند
از آن سلطان و شاهنشاه شیرینندای ارجعی آخر شنیدی
چه مسرکن ساختی ای باز مسرکیندر این ویرانه جغدانند ساکن

کسی کز خار سازد او نهالینچه آساید به هر پهلو که گردد
چه نسبت زاغ را با باز و شاهینچه پیوندی کند صراف و قلب
که بال نقش دارد زیر سجینچه آرایی به گچ ویرانه ای را

که ارزد هر دمش صد چین و ماچینچرا جان را نیارایی به حرکمت
 از آن حرکمت که گردد جاننه آن حرکمت که مایه گفت و گوی است
خدابین

نشانندت همه بر تاج زرینتو گوهر شو که خواهند و نخواهند
الف می باش فرد و راست بنشینرها کن پس روی چون پای کژمژ

بگو تا کی کشی بی اسب این زینچو معنی اسب آمد حرف چون زین
تو هم مردی ولی مرد کلوخینکلوخ انداز کن در عشق مردان

کلوخ آرد نثار و سنگ کابینعروسی کلوخی با کلوخی
که نشناسی تو سارانشان ز پایینبه گورستان به زیر خشت بنگر
بدان راهی که رفتند آ،ل یاسینخدایا دررسان جان را به جان ها

چنان کز ما دعای و از تو آمیندعای ما و ایشان را درآمیز
ز ما احسان اندک وز تو تحسینعنایت آن چنان فرما که باشد

بر اوج فوق بر زین لوح زیرینز شهوانی به عقلنی رسانمان

1899
ز غم صدپاره شد یک پاره بستاند،ل خون خواره را یک باره بستان

وگر نی جان از این بیچاره بستانبرکن جان مرا امروز چاره
که داد من از آن خون خواره بستانهمه شب دوش می گفتم خدایا

تو خون من ز سنگ خاره بستاند،ل سنگین او چون ریخت خونم
یرکی خط را از آن آواره بستانبه دست د،ل فرستادم دو سه خط

برای عبرت و نظاره بستاندر آن خط صورت و اشرکا،ل عشق است
نخواهی جرم از استاره بستاندلم با عشق هم استاره افتاد

1900
ببین اندیشه و سودای مستانبیا ای مونس جان های مستان

ز شمع روی خود سیمای مستانبیا ای میر خوبان و برافروز
ببین این غلغل و غوغای مستاننمی آیی سر از طاقی برون کن

گشا این بند را از پای مستانبیا ای خواب مستان را ببسته
به اهل آسمان هیهای مستانهمه شب می رود تا روز ای مه

چنین است آسمان پس وای مستانهمی گویند ما هم زو خرابیم
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ز تو زیر و زبر چون رای مستانفرشته و آدمی دیوان و پریان
در این بازارگه چه جای مستانکله جمله هشیاران ربودند

تویی فردا و پس فردای مستانمیفرکن وعده مستان به فردا
کی بنشیند دگر بالی مستانچو مستان گرد چشمت حلقه کردند

منم یک لقمه از حلوای مستانشنیدم چرخ گردون را که می گفت
منم معشوقه زیبای مستانشنیدم از دهان عشق می گفت

نیابی جام جان افزای مستاناگر گویند ماه روزه آمد
که جان را می دهد سقای مستانبگو کان می ز دریاهای جان است
که عقل آمد که من مولی مستانهمه مولی عقلند این غریب است

کشید ابروی او طغرای مستانچو فرمان موقع داشت رویش
به خون د،ل ز خون پالی مستانهمه مستان نبشتند این غز،ل را

1901
چه بستی کیسه را دستی بجنبانز زخم دف کفم بدرید ای جان

نه سنگی هم گشاید آب حیوانگشادی کن بجنب آخر نه سنگی
که پیدا نیست گرد او به میدانمروت را مگر سیلب برده ست

تو را جز ریش کهنه نیست درماندرافرکن کهنه ای گر زر نداری
بجنبان ریش را ای ریش جنبانچو دستت بسته و ریشت گشاده ست

مگر بسته است راه گوش اخوانگلو بگرفت و آوازم ز نعره
چرا چرخی و سنگی نیست گرداناگر راه است آبی را در این ناو

زهی مهمانی بی آب و بی نانوگر این سنگ گردان است کو آرد
مدارید از مزح خاطر پریشانبه طیبت گفتم این نرکته مرنجید
دهانت پر کند از در و مرجانگلو مخراش و زیر لب بخوانش

خمش کن این کرم را نیست پایانمسلم دان خدا را خوان نهادن

1902
نمی گویم که مجنون را مشورانچرا منرکر شدی ای میر کوران
ستیران را چه نسبت با ستورانتو می گویی که بنما غیبیان را
 در این بخشش چه نزدیرکان چهدر این دریا چه کشتی و چه تخته

دوران
 سلیمانی است وین خلقان چوعدم دریاست وین عالم یرکی کف

موران
دو پاره کف بود ایران و تورانز جوش بحر آید کف به هستی

چه می لفند از صبر این صبوراندر آن جوشش بگو کوشش چه باشد
از این موجند شیرین گشته شوراناز این بحرند زشتان گشته نغزان

که در عشقت همی سوزند حوراننپردازی به من ای شمس تبریز

1903
که از پرده برون آیند خوبانشنیدی تو که خط آمد ز خاقان
شرکر خواهم که باشد سخت ارزانچنین فرموده است خاقان که امسا،ل

زهی خاقان زهی اقبا،ل خندانزهی سا،ل و زهی روز مبارک
که سلطان می خرامد سوی میداندرون خانه بنشستن حرام است
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یرکی بزم خوش پیدای پنهانبیا با ما به میدان تا ببینی
ز حلواها و از مرغان بریاننهاده خوان و نعمت های بسیار

نوای مطربان خوشتر از جانغلمان چو مه در پیش ساقی
فراغت دارد از ساقی و از خوانولیک از عشق شه جان های مستان

که اندیشه کجا گشته ست جویانتو گویی این کجا باشد همان جا

1904
کی داند دام قدرت را دریدنکجا خواهی ز چنگ ما پریدن

بنه گردن رها کن سر کشیدنچو پایت نیست تا از ما گریزی
به باطن گر نمی دانی دویدندوان شو سوی شیرینی چو غوره

نبرد این رسن هیچ از گزیدنرسن را می گزی ای صید بسته
کمانی بایدت از زه خمیدننمی بینی سرت اندر زه ماست
یرکی دم هشتمت بهر چریدنچه جفته می زنی کز بار رستم

همی جوشد ز موج و از طپیدند،ل دریا ز بیم و هیبت ما
ز بند ما نیارد برجهیدنکه سنگین اگر آن زخم یابد
به گرد خاک ما باید تنیدنفلک را تا نگوید امر ما بس

بود عقل تو شیر خر مرکیدنهوا شیری است از پستان شیطان
نیارد جرعه ای بی ما چشیدندهان خاک خشک از حسرت ماست
کی یارد بنده ما را خریدنکی یارد صید ما را قصد کردن

که را خواهد به غیر ما گزیدنکسی را که ربودیم و گزیدیم
میان عاشقان باید خزیدنامانی نیست جان را در جز عشق
چنین بودند وقت آفریدنامان هر دو عالم عاشقان راست

ز چوپان جانب گرگان رمیدننشاید بره را از جور چوپان
که او جاوید داند پروریدنکه این چوپان نریزد خون بره

به کعبه کی تواند بررسیدنبدان کاصحاب تن اصحاب فیلند
نتان بینی بر نافی کشیدنکه کعبه ناف عالم پیل بینی است

ابابیل است د،ل در دانه چیدنابابیلی شو و از پیل مگریز
پیام کعبه را داند شنیدنبچینند دشمنان را همچو دانه

ز د،ل خواهد گل دولت دمیدنز د،ل خواهی شدن بر آسمان ها
ز د،ل خواهی ز ننگ تن رهیدنز د،ل خواهی به دلبر راه بردن

زمانی صبر می کن تا پزیدند،ل از بهر تو یک دیرکی بپخته ست
نتاند شمس را خفاش دیدند،ل د،ل هاست شمس الدین تبریز

1905
عروسی بین و ماتم را رها کناگر تو عاشقی غم را رها کن

تو عالم باش و عالم را رها کنتو دریا باش و کشتی را برانداز
چه و زندان آدم را رها کنچو آدم توبه کن وارو به جنت
خر عیسی مریم را رها کنبرآ بر چرخ چون عیسی مریم

همو را گیر و مرهم را رها کنوگر در عشق یوسف کف بریدی
خیا،ل و خواب درهم را رها کنوگر بیدار کردت زلف درهم

غم بیش و غم کم را رها کننفخت فیه من روحی رسیده ست
امید نامسلم را رها کنمسلم کن د،ل از هستی مسلم
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سگان نامعلم را رها کنبگیر ای شیرزاده خوی شیران
گر و ناسور محرکم را رها کنحریصان را جگرخون بین و گرگین
که ابراهیم ادهم را رها کنبر آن آرد تو را حرص چو آزر

که الله گو اعلم را رها کنخمش زان نوع کوته کن سخن را
جهان تنگ مظلم را رها کنچو طالع گشت شمس الدین تبریز

1906
وگر گوید زرم زوتر برون کنتو نقد قلب را از زر برون کن
ز بامش تو بران وز در برون کنکه بیگانه چو سیلب است دشمن
از این بزم پر از شرکر برون کنمگس ها را ز غیرت ای برادر

از آن زیب و جما،ل فر برون کندو چشم خاین نامحرمان را
اگر تانی کری از کر برون کناگر کر نشنود آواز آن چنگ

دلی کو هست چون مرمر برون کنچو مستان شیشه اندر دست دارند
نر شهوت بود چون خر برون کننران راه معنی عاشقانند

از این مرغان نیرکو پر برون کنبر یزید است شهوت پر و بالش
تو او را آدمی مشمر برون کنچو بنده شمس تبریزی نباشد

1907
چو کردی بار دیگر همچنین کنگر این جا حاضری سر همچنین کن

بیا ای تنگ شرکر همچنین کنمرا دی تنگ اندر بر کشیدی
درآ امروز از در همچنین کندر و بام مرا دی می شرکستی

به پیش چشم چاکر همچنین کنمیان جان چاکر کار کردی
رها کن ناز و خوشتر همچنین کنچه خوش کردی مها آن شیوه را دی

1908
کجا دارد هریسه پای روغننتانی آمدن این راه با من

که چشم من به روی توست روشنولی همراهی و با تو بسازم
میان راه ترک دوست کردنچو از راهت ببردم شرط نبود

چو طفلنت نهم گاهی به گردنبغل هایت بگیرم همچو پیران
چو کشتی بذر آن توست خرمنچو آدم توبه کن از خوشه چینی
مگو چیزی که می ناید به گفتندهان بربند گوش فهم بسته ست

1909
 وزان سوزش جهان را سوختد،ل معشوق سوزیده است بر من

خرمن
کز او شد موم جان سنگ و آهنبزد آتش به جان بنده شمعی
میان شب هزاران صبح روشنبدید آمد از آن آتش به ناگه
که شد در خانه د،ل شرکل روزنبه کوی عشق آوازه درافتاد

که سایه نیست آن جا قدر سوزنچه روزن کآفتاب نو برآمد
ز آتش گلبن و نسرین و سوسناز آن نوری که از لطفش برسته ست

بدین سو آ که این سوی است مومناز آن سو بازگرد ای یار بدخو
به هر سو غیر این سرمای بهمنبه سوی بی سوی جمله بهار است
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 تو جان کندن همی خواهی همیچو شمس الدین جان آمد ز تبریز
کن

1910
تو هر یک را رسیده از سفر بینتو هر جزو جهان را بر گذر بین
به پیش شاه خود بنهاده سر بینتو هر یک را به طمع روزی خود
فتاده عاجز اندر پای خور بینمثا،ل اختران از بهر تابش

به سوی بحرشان زیر و زبر بینمثا،ل سیل ها در جستن آب
به قدر او تو خوان معتبر بینبرای هر یرکی از مطبخ شاه

تو دریای جهان را مختصر بینبه پیش جام بحرآشام ایشان
ز حسن شه دهانش پرشرکر بینوان ها را که روزی روی شاه است

یرکی دریای دیگر پرگهر بینبه چشم شمس تبریزی تو بنگر

1911
یرکی پندی دلویزی خوش آیینتو را پندی دهم ای طالب دین
که جان گرگین شود از جان گرگینمشین غافل به پهلوی حریصان

ز د،ل یابی حلوت های والتینز خارش های د،ل ار پاک گردی
چو مرد حق شوی ای مرد عنینبجوشند از درون د،ل عروسان
چو ماه و زهره و خورشید و پروینز چشمه چشم پریان سر برآرند

 که سودت کم کند در گوربنوش این را که تلقین های عشق است
تلقین

که نفریبند زشتانت به تحسینبه احسان زر به خوبان آن چنان ده
بمفریبان تو ایشان را به کابیننمی خواهند خوبان جز ممیز

چو بفروشی تو سرگی را به سرگینز تو آن گلرخان را ننگ آید
نه قیمت بیش دارد سنگ زیرینز سنگ آسیا زیرین حمو،ل است

که افزون خورده باشد زخم میتینمیان سنگ ها آن بیش ارزد
میان کوه ها آن طور سینینز اشرکست تجلی فضل دارد

که را ماند ز دست عشق تمرکینخمش کن صبر کن تمرکین تو کو

1912
بدان می این قضاها را بگردانبیا ساقی می ما را بگردان

شراب پاک بال را بگردانقضا خواهی که از بال بگردد
زمین و چرخ و دریا را بگردانزمینی خود که باشد با غبارش

بیا دریای سودا را بگرداننیندیشم دگر زین خورده سودا
مرا ل گیر و ال را بگرداناگر من محرم ساغر نباشم
د،ل بی دست و بی پا را بگرداناگر کژ رفت این د،ل ها ز مستی
چو فرمودی مرا جا را بگردانشرابی ده که اندر جا نگنجم

1913
همه یاران همد،ل همچو بارانبه باغ آییم فردا جمله یاران

صلی عاشقان و حق گزارانصل گفتیم فردا روز باغ است
هزاران در هزاران در هزاراندر آن باغ بتان و بت پرستان
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همه شاهان عشق و تاجدارانهمه شادان و دست انداز و خندان
زهی خوبان زهی سیمین عذارانبه زیر هر درختی ماه رویی

دگر جوقی چو شاخ گل سوارانیرکی جوقی پیاده همچو سبزه
نباشد مست آن می را خماراننبینی سبزه را با گل حسودی

1914
وگر سیری ز من رفتم رها کناگر خواهی مرا می در هوا کن
دوساله پیش تو دارم قضا کننیم قانع به یک جام و به صد جام

وگر نیرکو نگفتم ماجرا کنبده می گر ننوشم بر سرم ریز
تو ماشی را بگیر و لوبیا کنمن از قندم مرا گویی ترش شو
د،ل خم را برآور دلگشا کنسر خم را به کهگل هین مبندا

چو چنگم خوش بساز و بانوا کنمرا چون نی درآوردی به ناله
که آوازی خوشی داری صدا کناگر چه می زنی سیلیم چون دف

بزن سیلی و رویم را قفا کنچو دف تسلیم کردم روی خود را
اگر یک نیست از همشان جدا کنهمی زاید ز دف و کف یک آواز

یرکی بوسه پی ما اقتضا کنحریف آن لبی ای نی شب و روز
نگیری پند اگر گویم سخا کنتو بوسه باره ای و جمله خواری
ز لب ای نیشرکر رو شرکرها کنشدی ای نی شرکر ز افسون آن لب

نوای شرکرین داری ادا کننه شرکر است این نوای خوش که داری
که نی گوید که یرکتا را دو تا کنخموش از ذکر نی می باش یرکتا

1915
بدان خورشید شرق و شمع روشنبرو ای د،ل به سوی دلبر من

 که هر مسرکین بدان سو یافتمرو هر سو به سوی بی سویی رو
مسرکن

که هر بی سر از او افراشت گردنبنه سر چون قلم بر خط امرش
د،ل ترسندگان را نیست مومنکه جز در ظل آن سلطان خوبان

ز پایت او گشاید بند آهنبه دستت او دهد سرمایه زر
چو گنجشرکان درآ از راه روزنور از انبوهی از در ره نیابی
چه سود عنبرینه و مشک و لدنوگر زان خرمن گل بو نیابی

برو ای قلتبان و ریش می کنوگر سبلت ز شیرش تر نرکردی
گل و نسرین و بید و سرو و سوسنچو دیدی روی او در د،ل بروید

چو آتش که درآویزد به روغندرآمیزد دلت با آب حسنش
مرم ز آتش نه ای نمرود بدظندرآ در آتشش زیرا خلیلی
بروید مر تو را از خویش جوشندرآ در بحر او تا همچو ماهی
که آن مه را برای ماست خرمنز کاه غم جدا کن حب شادی

به کوری دی و بر رغم بهمنبهار آمد برون آ همچو سبزه
به قاب قوس رستستی ز مرکمننخمی چون کمان گر تیر اویی

مثا،ل مرهمی در کار کردنزهی بر کار و ساکن تو به ظاهر
بلدر گر ننوشی باش کودنخمش کن شد خموشی چون بلدر
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1916
درآ در باغ و اکنون سیب می چینبرآ بر بام و اکنون ماه نو بین

رود بوی خوشش تا چین و ماچیناز آن سیبی که بشرکافد در روم
ز سیب لعل کن فرش و نهالینبرآ بر خرمن سیب و برکش پا

وگر نرگس وگر گلزار و نسریناگر سیبش لقب گویم وگر می
خدا پاینده دارش یا رب آمینیرکی چیز است در وی چیست کان نیست

درآ در پیش من چون شمع بنشینبیا اکنون اگر افسانه خواهی
برآ بال برون انداز نعلینهمی ترسم که بگریزی ز گوشه

رها کن ناز و آن خوهای پیشینبه پهلویم نشین برچفس بر من
که تا گردد رخ زرد تو رنگینبیامیز اندکی ای کان رحمت
همیشه عشوه و وعده دروغینروا باشد وگر خود من نگویم

پراکنده سخن ها هست آییناز این پاکی تو لیرکن عاشقان را
زهی کر و فر و امرکان و تمرکینزهی اوصاف شمس الدین تبریز

1917
همه کار جهان آن جا زنخ دانچو بربندند ناگاهت زنخدان

بلرزد شاخ دیگر را د،ل از بیمچو می برند شاخی را ز دو نیم
که قد همچو سروت چنبری کردکه گفتت گرد چرخ چنبری گرد
که بر گردون روی نارفته در گورنمی بینم تو را آن مردی و زور
نشسته می روی و می نبینیتو تا بنشسته ای در دار فانی

 اگر رویت در این رفتن سوی اونشسته می روی این نیز نیرکو است
است

به سوی جوی رحمت رو بگردانبسی گشتی در این گرداب گردان
که تا دست از تبرک بر تو مالمبزن پایی بر این پابند عالم

تو ده کل را کلهی ای برادرتو را زلفی است به از مشک و عنبر
کله بر آسمان انداز آخرکله کم جو چو داری جعد فاخر

فریبد چو تو زیرک را به حیلهچرا دنیا به نرکته مستحیله
نداری پای آن خر را شرکالیبه سردی نرکته گوید سرد سیلی

تخلف دیده ای در روی او ما،لاگر دوران دلیل آرد در آن قا،ل
برکن با غو،ل خود بحثی به توجیهتو را عمری کشید این غو،ل در تیه

جوابش گو که مقلوب است نرکتهچرا الزام اویی چیست سرکته

1918
وجودت را تو پود و تار می بینفرود آ تو ز مرکب بار می بین

سراسر جان او پرخار می بینهر آن گلزار کاندر هجر مانده ست
رخان عاشقان را زار می بینچو جمله راه های وصل را بست
بر آن رشته برو گلزار می بینچو سررشته اشارت هاش دیدی

فغان لبه کنان مرکثار می بینز جان ها جوق جوق از آتش او
سماع دلرکش اوتار می بینبزن تو چنگ در قانون شرطش

سرافرکنده همه اخیار می بینبه پیش ماجرای صدق آن شه
چه کوه و بحر از احبار می بینمیان کودکان مرکتب او

چو مه سرگشته و دوار می بینچو بی میلی کند آن خدمت مه
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درآویزان ورا بر دار می بینچو روی از منبرش برتافت جانی
ولی نسبت به شه بی کار می بیناگر چه کار و باری بینی او را

به هجرت می خورم من نار می بینخیالش دید جانم گفت آخر
ولیرکن دیدن ناچار می بینبگفتا که عنایت بر فزون است

ز سنبل ها نه از انبار می بیناگر تو عاقلی گندم چو دیدی
اشارت بشنو و بسیار می بیندلت انبار و لطفم اصل سنبل
به غیب اندر رو و ازهار می بینخداوند شمس دین را گر ببینی

در او انوار در انوار می بینشود دیده گذاره سوی بی سو

1919
صد پرده به هر نفس دریدنعشق است بر آسمان پریدن

او،ل قدم از قدم بریدناو،ل نفس از نفس گسستن
مر دیده خویش را بدیدننادیده گرفتن این جهان را
در حلقه عاشقان رسیدنگفتم که دل مبارکت باد

در کوچه سینه ها دویدنز آن سوی نظر نظاره کردن
ای د،ل ز کجاست این طپیدنای د،ل ز کجا رسید این دم

من دانم رمز تو شنیدنای مرغ بگو زبان مرغان
تا خانه آب و گل پریدند،ل گفت به کار خانه بودم

تا خانه صنع آفریدناز خانه صنع می پریدم
چون گویم صورت کشیدمچون پای نماند می کشیدند

1920
ای رفتن تو چو رفتن جاندیر آمده ای مرو شتابان
آیین گل است در گلستاندیر آمدن و شتاب رفتن

افتاده میان ریگ سوزانگفتی چونی چنانک ماهی
بی دولت داد و عد،ل سلطانچون باشد شهر شهریارا
آن باتویی که هست پنهانمن بی تو نیم ولیک خواهم
خاصه به تموز گرم و تفسانشب پرتو آفتاب هم هست

جز خفاشی ز بیم مرغانقانع نشود به گرمی او
مرغان که معودند با آنگرمی خواهند و روشنی هم
بنگر ز کدامی ای غز،ل خوانما وصف دو جنس مرغ گفتیم

1921
د،ل را ز وفای مست مستانای ساقی و دستگیر مستان

بس تشنه شدند می پرستانای ساقی تشنگان مخمور
بر دست مگیر مرکر و دستاناز دست به دست می روان کن

در حسرت نیستند هستانسررشته نیستی به ما ده
ما را منشان به آبلستانچون قیصر ما به قیصریه ست

هر جا که وی است نک گلستانهر جا که می است بزم آن جاست
عالی کن از آن نها،ل پستانیک جام برآر همچو خورشید
خوارزم نبیند و دهستاندیدار حق است مومنان را

همچو سر خر میان بستانمنرکر ز برای چشم زخمت
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خوش در د،ل ما نشسته است آنگر در د،ل او نمی نشیند

1922
ما صافتریم یا د،ل کانما شادتریم یا تو ای جان

در روی خودیم مست و حیراندر عشق خودیم جمله بی د،ل
ما پاکتریم یا د،ل و جانما مستتریم یا پیاله
ما خواجه عجبتریم یا آندر ما نگرید و در رخ عشق

در کفر نگه کن و در ایمانایمان عشق است و کفر ماییم
از یک پرده زنند الحانایمان با کفر شد هم آواز

پس کی رسد این سخن به ناداندانا چو نداند این سخن را

1923
آن روی همیشه باد خندانای روی مه تو شاد خندان

ور زانک بزاد زاد خندانآن ماه ز هیچ کس نزاده ست
در مسند عد،ل و داد خندانای یوسف یوسفان نشستی

وا شد ز تو با گشاد خندانآن در که همیشه بسته بودی
شد آتش و خاک و باد خندانای آب حیات چون رسیدی

1924
احسنت زهی نگار خندانای روی تو نوبهار خندان
بر شاخ درخت انار خندانمی بینمت ای نگار در خلد

ای یار نرکوعذار خندانیک لحظه جدا مباش از من
ای خسرو و شهریار خندانای شهر جهان خراب بی تو
بر چشمه و سبزه زار خندانای صد گل سرخ عاشق تو

شیر است کند شرکار خنداندر بیشه د،ل خیا،ل رویت
چون دولت بی قرار خندانهر روز ز جانبی برآیی

پر از در شاهوار خندانبحری است صفات شمس تبریز

1925
آن دشمن جان و عقل و ایمانبازآمد آستین فشانان

ویران کن صد هزار دکانغارتگر صد هزار خانه
حیرتگه صد هزار حیرانشورنده صد هزار فتنه
آن مونس جان و دشمن جانآن دایه عقل و آفت عقل

عقلی خواهد چو عقل لقماناو عقل سبک کجا رباید
جانی خواهد چو بحر عماناو جان خسیس کی پذیرد

گفتم که چه ده دهی است ویرانآمد که خراج ده بیاور
یک ده چه زند میان طوفانطوفان تو شهرها شرکست است

ویرانه ماست ای مسلمانگفتا ویران مقام گنج است
تشنیع مزن مگو پریشانویرانه به ما ده و برون رو

معمور شود به عد،ل سلطانویرانه ز توست چون تو رفتی
اندر پس در مباش پنهانحیلت مرکن و مگو که رفتم
تا زنده شوی به روح انسانچون مرده بساز خویشتن را
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آن گفت تو هست عین قرآنگفتی که تو در میان نباشی
آن کرده حق بود یقین دانکاری که کنی تو در میان نی
نتوان گفتن به پیش خامانباقی غز،ل به سر بگوییم

از گفت زبان و نور فرقانخاموش که صد هزار فرق است

1926
کسب د،ل دوستی فزودنما،ل است و زر است مرکسب تن
زندان با دوست هست گلشنبستان بی دوست هست زندان

نی مرد شدی پدید نی زنگر لذت دوستی نبودی
خوشتر ز هزار سرو و سوسنخاری که به باغ دوست روید

بی منت ریسمان و سوزنبر هم دوزید عشق ما را
بگشاید عشق شصت روزنگر خانه عالم است تاریک
جوشن گر عشق ساخت جوشنور می ترسی ز تیر و شمشیر
دم درکش و باش مرد الرکنهم عشق کما،ل خود بگوید

1927
وز دام هزار توبه جستنوقت آمد توبه را شرکستن

دست غم را ز پس ببستندست د،ل و جان ها گشادن
لعل لب او به بوسه خستنمعشوقه روح را بدیدن

در وی تن خویش را بشستندر آب حیات غسل کردن
تا کی به امید درنشستنبرخاست قیامت وصالش

صد پیوست است در آن سرکستنگر بسرکلد آن نگار بنگر
ای جان تو رمیده ای ز بستنمخدومی شمس دین تبریز

1928
تدبیر دوای درد ما کنای دوست عتاب را رها کن
ما را ز بل و غم جدا کنای دوست جدا مشو تو از ما

مستم کن و دزد را فنا کناندیشه چو دزد در د،ل افتاد
در عالم بی وفا وفا کنشادی ز میان غم برانگیز

1929
می خورده و کرده جوش با منای عربده کرده دوش با من

در خشم چنین مرکوش با منای جان به حق وصا،ل دوشین
با بنده بگو مپوش با منگر با تو ز من بدی بگفتید

1930
بی من تو چگونه ای و با منامروز تو خوشتری و یا من
فرقی خود نیست از تو تا مننی نی من و تو مگو رها کن
بی من بودم به سا،ل ها منبی تو بودی تو بر سر چرخ

در شیره کجا تو و کجا مندر پوست من و تو همچو انگور
آن حاتم طی و گفت ها مناز بخل بجست و در سخا ماند

ای بیش ز حاتم از سخا منمن بخل و سخا نثار کردم
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ای آینه دار آن لقا منای جان لطیف خوش لقا تو

1931
هش دار جنون عقل اکنونعقل از کف عشق خورد افیون

امروز شدند هر دو مجنونعشق مجنون و عقل عاقل
دریا شد و محو گشت جیحونجیحون که به عشق بحر می رفت
بنشست خرد میانه خوندر عشق رسید بحر خون دید

می برد ز هر سوی به بی سونبر فرق گرفت موج خونش
تا گشت به عشق چست و موزونتا گم کردش تمام از خود

کان جا نه زمین بود نه گردوندر گم شدگی رسید جایی
ور بنشیند پس او است مغبونگر پیش رود قدم ندارد

زان سوی جهان نور بی چونناگاه بدید زان سوی محو
از نور لطیف گشت مفتونیک سنجق و صد هزار نیزه
می رفت در آن عجیب هامونآن پای گرفته اش روان شد

تا رسته شود ز خویش و مادونتا بو که رسد قدم بدان جا
یک آتش بد یرکیش گلگونپیش آمد در رهش دو وادی

تا یافت شوی به گلستان هونآواز آمد که رو در آتش
خود را بینی در آتش و تونور زانک به گلستان درآیی

و اندر بال فرو چو قارونبر پشت فلک پری چو عیسی
از جمله عقیله ها تو بیرونبگریز و امان شاه جان جو
کز هر چه صفت کنیش افزونآن شمس الدین و فخر تبریز

1932
نور موسی و طور سینینای دشمن عقل و جان شیرین
تا از تو نشان دهد به تعیینای دوست که زهره نیست جان را

برخوانده نانبشته پیشینای هر چه بگویم و نویسم
بی قرص بنفشه و فسنتینای آنک طبیب دردهایی

بی قوصره و جوا،ل و خرجینای باعث رزق مستمندان
نوش تین است و نیش تنینهر ذوق که غیر حضرت توست

ویسی سازی از آن و رامیندو پاره کلوخ را بگیری
طینی باشد میانه طینوان نقش از آن فروتراشی
لعبت هااند این سلطینپس در کف صنع نقش بندت

تا بشرکند آن یرکی به توهینبر هم زنشان چو دو سبو تو
تو بشرکسته به دست ترکوینتا لف زند که من شرکستم
طاووس شوند و باز و شاهینچون بادی را کنی مصور
یعنی که مخسب خیز بنشینشب خواب مسافری ببندی
هر نقش که می کنیم می بینبنشین به خیا،ل خانه د،ل

تا لقمه او شود نخستیننقشی دگری همی فرستیم
در سینه ز صورت دروغینتا صورت راست را بدانی

تا کلک مرا کنی تو تحسینمن از پی اینت نقش کردم
از اسب فرومگیر تو زینامشب همه نقش ها شرکارند
مندیش ز بالش و نهالینتا روز سوار باش بر صید

www.irandll.net/forum865



www.irandll.net

گر مجنونی ز پای منشینمی گرد به گرد لیل لیلی
ان الصدقات للمساکینامشب صدقات می دهد شاه

یابی به جوا،ل ابن یامینصاع سلطان اگر بجویی
گوش آر از این سپس به آمینبس کن که دعا بسی برکردی

1933
ای روی تو آفتاب رخشانبرخیز و صبوح را برنجان

بر مایده قدیم بنشانجان ها که ز راه نو رسیدند
در عالم غیب شد پریشانجان ها که پرید دوش در خواب

آواره شدند چون غریبانهر جان به ولیتی و شهری
حراقه بزن صفیر برخوانمرغان رمیده را فرازآر

بیخود کنشان و جمله بستانهرچ آوردند از ره آورد
او بر نخورد از این گلستانزیرا هر گل که برگ دارد

خوش نیست قلوزی زحیرانعقلی باید ز عقل بیزار
در هر قدمی هزار ویرانجغد است قلوز و همه راه

از کنگره های شهر سلطانای باز خدا درآ به آواز
خفت اشتر و مست شد شترباناین راه بزن که اندر این راه

1934
تا زنده شود هزار چون مناز ما مرو ای چراغ روشن

صد نرگس و یاسمین و سوسنتا بشرکفد از درون هر خار
در هر گل تر هزار گلشنبر هر شاخی هزار میوه

یا جان چراغ را چو روغنجان شب را تو چون چراغی
یا خانه بسته را چو روزنای روزن خانه را چو خورشید
یا رستم جنگ را چو جوشنای جوشن را چو دست داوود
وز بهر تو ساخت ماه خرمنخورشید پی تو غرق آتش

تاوان بهار را ز بهمننستاند هیچ کس بجز تو
وز عشق تو گل دریده دامناز شوق تو باغ و راغ در جوش

من غم نخورم ز وام کردنای دوست مرا چو سر تو باشی
هم مرد رود ز خویش و هم زنروزی که گذر کنی به بازار

هم روح بود خراب و هم تنوان شب که صبوح او تو باشی
با هندوی شب به خشم سن سنترکی کند آن صبوح و گوید

هر سن سن تو هزار رهزنترکیت به از خراج بلغار
گر زانک نیاریم به گفتنگفتی که خموش من خموشم

در گفت آیم که تن تنن تنور گوش رباب د،ل بپیچی
مستم کردی به هست کردنخاکی بودم خموش و ساکن
تا هست کنی مرا دگر فنهستی بگذارم و شوم خاک

باش از پی انصتواش الرکنخاموش که گفت نیز هستی است

1935
 گر زبانش تلخ گوید قند دارد دردلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان

دهان
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 این چنین پرمهر دشمن من ندیدماز درون سو آشنا و از برون بیگانه رو
در جهان

 عاشق ناشی مباش و روچونک دلبر خشم گیرد عشق او می گویدم
مگردان هان و هان

 سازوار اندر مزاج و تلخ تلخ اندرراست ماند تلخی دلبر به تلخی شراب
زبان

 مرده داند این سخنپیش او مردن به هر دم از شرکر شیرینتر است
را تو مپرس از زندگان

 سجده ای آرم برشاد روزی کاین غز،ل را من بخوانم پیش عشق
زمین و جان سپارم در زمان

 مرغ گوید من تو را خواهممرغ جان را عشق گوید میل داری در قفص
قفص را بردران

1936
 تا چه ها در می دمدعاشقان نالن چو نای و عشق همچون نای زن

این عشق در سرنای تن
 از می لب هاش باری مستهست این سر ناپدید و هست سرنایی نهان

شد سرنای من
 آه از این سرنایی شیرین نوای نیگاه سرنا می نوازد گاه سرنا می گزد

شرکن
 ای ز لعلش مست گشته همشمع و شاهد روی او و نقل و باده لعل او

حسن هم بوالحسن
 وان حسن از بوبوحسن گو بوالحسن را کو ز بویش مست شد
گذشت و قند دارد در دهن

 ای مسلمانان کی دیده ستآسمان چون خرقه رقصان و صوفی ناپدید
خرقه رقصان بی بدن

 گردن جان راخرقه رقصان از تن است و جسم رقصان است ز جان
ببسته عشق جانان در رسن

 باده گیرای او وانگه کسی باای د،ل مخمور گویی باده ات گیرا نبود
خویشتن

1937
 کو به نقشی دیگر آیدهر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگین

سوی تو می دان یقین
 چون برید از شیر آمد آن زنی خوشی مر طفل را از دایگان و شیر بود
خمر و انگبین

 گردد از حقه به حقهاین خوشی چیزی است بی چون کآید اندر نقش ها
در میان آب و طین

 باز در گلشن درآید سر برآردلطف خود پیدا کند در آب باران ناگهان
از زمین
 گه ز راه شاهد آید گه ز راهگه ز راه آب آید گه ز راه نان و گوشت

اسب و زین
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 جمله بت ها بشرکند آنک نهاز پس این پرده ها ناگاه روزی سر کند
آن است و نه این
 تن شود معزو،ل و عاطلجان به خواب از تن برآید در خیا،ل آید بدید

صورتی دیگر مبین
 روی من چون لله زارگویی اندر خواب دیدم همچو سروی خویش را

و تن چو ورد و یاسمین
 ان فی هذا و ذاک عبرهآن خیا،ل سرو رفت و جان به خانه بازگشت

للعالمین
 حق ز من خوشتر بگوید توترسم از فتنه وگر نی گفتنی ها گفتمی

مهل فتراک دین
 نان گندم گر نداری گو حدیثفاعلتن فاعلتن فاعلتن فاعلت

گندمین
 تا ببینی شمس دنیا را تو عرکسآخر ای تبریز جان اندر نجوم د،ل نگر

شمس دین

1938
ناز گازر برنتابد آفتاب راستیننازنینی را رها کن با شهان نازنین

 چند بینی سایه خود نور او را همسایه خویشی فنا شو در شعاع آفتاب
ببین

 آدمی شو در ریاحیندرفرکنده ای خویش غلطی بی خبر همچون ستور
غلط و اندر یاسمین
 زان که در ظلمت نمایداز خیا،ل خویش ترسد هر کی در ظلمت بود
نقش های سهمگین

 زانک با خورشید آمد هم قران واز ستاره روز باشد ایمنی کاروان
هم قرین

 زانک او گشته ست بامرغ شب چون روز بیند گوید این ظلمت ز چیست
شب آشنا و همنشین
 سوی تبریز آید او اندرشاد آن مرغی که مهر شب در او محرکم نگشت

هوای شمس دین

1939
 سوی عنقا می کشاندمی پرد این مرغ دیگر در جنان عاشقان

استخوان عاشقان
 تا روان دیدی روان گشته روانای دریغا چشم بودی تا بدیدی در هوا

عاشقان
اشتر باسر مجو در کاروان عاشقاناشتران سربریده پای بال می نهند

 بی نشان رو بی نشان رو بی نشانآن جنازه برپریدی گر نگفتی غیرتش
عاشقان

 صد نواله پیچد از ویچون به گورستان درآید استخوان عاشقی
میرخوان عاشقان

 گر روا بودی شدن پیدا نهانذره ذره دف زدی و کف زدی در عرس او
عاشقان
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 صد دریچه برگشاید آسمانچون تن عاشق درآید همچو گنجی در زمین
عاشقان
 چشم بند است این عجب یادر کفن پیچید بینید ای عزیزان کوه قاف

امتحان عاشقان
 صد گلستان بیش ارزدخرمن گل بود و شد از مرگ شاخ زعفران
زعفران عاشقان

 تا دو سه نرکته بگویم از زبانای رسو،ل غیرت مردان دهانم را مگیر
عاشقان

1940
 می زنند ای جان مردانای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان

عشق ما بر دف زنان
 شهره شهری شده مانقل هر مجلس شده ست این عشق ما و حسن تو

کو چنین بد شد چنان
 وی چرکیده خون ما بر راه رهای به هر هنگامه دام عشق تو هنگامه گیر
رو را نشان

 صد شرکار خسته و نی تیرصد هزاران زخم بر سینه ز زخم تیر عشق
پیدا نی کمان
 ز آب و نان عشق رفتهروی در دیوار کرده در غم تو مرد و زن

اشتهای آب و نان
 سبزه ها از عرکسخون عاشق اشک شد وز اشک او سبزه برست
روی چون گل تو گلستان

 همچو اشترمرغ آتشذوق عشقت چون ز حد شد خلق آتشخوار شد
می خورد در عشق جان

 در زمین محبوس بودهجر سرد چون زمستان راه ها را بسته بود
اشرکوفه های بوستان

 سبزه را تیغ برهنه غنچه راچونک راه ایمن شد از داد بهاران آمدند
در کف سنان

 خیز کالقادم یزار و رنجه شوخیز بیرون آ به بستان کز ره دور آمدند
مرکب بران
 آنگه از بحر آمدند اندر هوا تااز عدم بستند رخت و جانب بحر آمدند
آسمان
 از هر استاره بضاعت و آمده تابرج برج آسمان را گشته و پذرفته اند

خاکدان
 چند روزی کاندر این خاکندآب و آتش ز آسمانش می رسد هر دم مدد
ایشان میهمان

 با طبق پوشی که پوشیدهخوان ها بر سر نسیم و کاس ها بر کف صبا
ست جز از اهل خوان

 با زبان حا،ل می گویندمی رسند و هر کسی پرسان که چیست اندر طبق
با پرسندگان
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 قوت جان چون جانهر کسی گر محرمستی پس طبق پوشیده چیست
نهان و قوت تن پیدا چو نان

 بر دکان نانبا از نان چه می داندذوق نان هم گرسنه بیند نبیند هیچ سیر
دکان

 گر بدانستی صبا گل رانانوا گر گرسنه ستی هیچ نان نفروختی
نرکردی گلفشان

 او نباشد عاشق اوهر کش از معشوق ذوقی نیست ال در فروخت
باشد به معنی قلتبان
 از ضرورت تا نبندد در بهعذر عاشق گر فروشد دانک میل دلبر است

رویش دلستان
 اشک می بارد ز رشکچونک می بیند که میل دلبر اندر شهرگی است
آن صنم از دیدگان

 رشک پنهان دارد واشک او مر رشک او را ضد و دشمن آمده ست
اشرکش روان و قصه خوان

 شهوت پنهان خود را بینتخم پنهان کرده خود را نگر باغ و چمن
یرکی شخصی دوان

 بی لسانی می شود بر رغم ما عینعین پنهان داشتن شد علت پیدا شدن
لسان

 گرد جان خویش بینی در لحدچند فرزندان به هر اندیشه بعد مرگ خویش
باباکنان

 زاده از اندیشه های زشت توزاده از اندیشه های خوب تو ولدان و حور
دیو کلن

 سر تقدیر از،ل را بین شدهسر اندیشه مهندس بین شده قصر و سرا
چندین جهان
 سر سر همچون د،ل آمد سرواقفی از سر خود از سر سر واقف نه ای

تو همچون زبان
 باش ناایمن که ناایمنگر سر تو هست خوب از سر سر ایمن مباش

همی یابد امان
 میوه های گرم رو سر دمسربلندی سرو و خنده گل نوای عندلیب
سرد خزان

 دام ها در دانه هایبرگ ها لرزان چه می لرزید وقت شادی است
خوش بود ای باغبان

 در کمین غیب بس تیر استما ز سرسبزی به روی زرد چند افتاده ایم
پران از کمان
 سنبله پرسود و کژگردن زلله رخ افروخته وز خشم شد د،ل سوخته
اندیشه گران

 رنگ ها آمیخت اما نیستشآن گل سوری ستیزه گل دکانی باز کرد
بویی از آن
 غوره اش شیرین شد آخر ازخوشه ها از سست پایی رو نهاده بر زمین

خطاب یسجدان
 گفت غمازی کنم پس مننرگس خیره نگر آخر چه می بینی به باغ

نگنجم در میان
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 یا زبان درکش چو ما و یاسوسنا افسوس می داری زبان کردی برون
برکن حالی بیان

 گر نه پایان راسخستی سبزگفت بی گفتن زبان ما بیان حا،ل ماست
کی بودی سران

 گفت تا لطف تواضع گیرم از آبگفتم ای بید پیاده چون پیاده رسته ای
روان

 زانک خوبان را ترش بودنرنگ معشوق است سیب لعل را طعم ترش
بزیبد این بدان
 بهر شفتالو فشاندن پیشپس درخت و شاخ شفتالو چرا پستی نمود
شفتالوستان

 که رسد جان از تن عاشق زگفت آری لیک وقتی می دهد شفتالویی
ناخن تا دهان

 چون نه گل داری نه میوهای سپیدار این بلندی جستنت رسوایی است
گفت خامش هان و هان

 فارغم از دید خود برگر گلم بودی و میوه همچو تو خودبینمی
خودپرستان دیدبان
 گفت زان دردانه هانار آبی را همی گفت این رخ زردت ز چیست

کاندر درون داری نهان
 می نگنجی در خود و خندانگفت چون دانسته ای از سر من گفتا بدانک
نمایی ناردان
 وز تو خندان است عالم چوننی تو خندانی همیشه خواه خند و خواه نی

جنان اندر جنان
 ابر اگر گریان نباشدلیک آن خنده چون برق او راست کو گرید چو ابر

برق از او نبود جهان
 آب روشن آمد از گردون وخاک را دیدم سیاه و تیره و روشن ضمیر

کردش امتحان
 زاد چون فردوس و جنت شاخ وآب روشن را پذیرا شد ضمیر روشنش

کاخ بی کران
 چون پیاده حاج می آیند اندراین خیار و خربزه در راه دور و پای سست

کاروان
 بر خطاب کن همه لبیک گوبادیه خون خوار بینی از عدم سوی وجود
بهر امان

 خفته پهلو بر زمین و رفتهچه پیاده بلک خفته رفته چون اصحاب کهف
تک تا آسمان
 از کی دید آن زو که دادشدر چنین مجمع کدو آمد رسن بازی گرفت

آن رسن های رسان
 آن گیا و خار واین چمن ها وین سمن وین میوه ها خود رزق ماست

گل کاندر بیابان است آن
 نفرت و بی میلی ما هستآن نصیب و میوه و روزی قومی دیگر است
آن را پاسبان

 هر یرکی جوید نصیبهصد هزاران مور و مار و صد هزاران رزق خوار
هر یرکی دارد فغان
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 چون عقاقیری که نشناسد به غیرهر دوا درمان رنجی هر یرکی را طالبی
طب دان

 پیش ما خار است وبس گیا کان پیش ما زهر و بر ایشان پای زهر
پیش اشتران خرمابنان

 اندرون پوستجوز و بادام از درون مغز است و بیرون پوست و قشر
پرورده چو بیضه ماکیان

 باطن و ظاهر تو چونباز خرما عرکس آن بیرون خوش و باطن قشور
انجیر باش ای مهربان

 همچنانک جذبه جان را برکشد بیجذبه شاخ آب را از بیخ تا بال کشد
نردبان

 بادها چون گشن تازیغوصه گشت این باد و آبستن شد آن خاک و درخت
شاخه ها چون مادیان

 همچو مهمان سرسریمی رسد هر جنس مرغی در بهار از گرمسیر
می سازد این جا آشیان

 کان فلن خواهد گذشتنصد هزاران غیب می گویند مرغان در ضمیر
جای او گیرد فلن

 کو زبان مرغ دانی تا شود اواز سلیمان نامه ها آورده اند این هدهدان
ترجمان

 ملک لک و المرعارف مرغان است لک لک لک لرکش دانی که چیست
لک و الحمد لک یا مستعان

 آخر از مرغان بیاموزید رسموقت پیله روح آمد قشلق تن را بهل
ترکمان

 چند گاهی خود شود تسبیحهمچو مرغان پاسبانی خویش کن تسبیح گو
تو تسبیح خوان
 زانک کشتی مجاهد کی رودبس کنم زین باد پیمودن ولیرکن چاره نیست

بی بادبان
بادپیمایی خزان آمد عذاب انس و جانبادپیمایی بهار آمد حیات عالمی

 یک قراضه ست این همهاین بهار و باغ بیرون عرکس باغ باطن است
عالم و باطن هست کان

 نزد عاشق نقد وقت و نزدلجرم ما هر چه می گوییم اندر نظم هست
عاقل داستان

 عشق کان بینش آمد زعقل دانایی است و نقلش نقل آمد یا قیاس
آفتاب کن فرکان

 آفتابی بی نظیر بی قرین خوشآفتابی کو مجرد آمد از برج حمل
قران

 زانک شرق و غرب باشد در زمینآنک لشرقیه بوده ست و لغربیه
و در زمان

 مهر جان ره یابد آن جا نی ربیع وآفتابی کو نسوزد جز د،ل عشاق را
مهر جان
 از فنا ایمن شویم از جود اوچونک ما را از زمین و از زمان بیرون برد
ما جاودان
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 مظلم واین زمین و این زمان بیضه ست و مرغی کاندر او است
اشرکسته پر باشد حقیر و مستهان

 واصل و فارقکفر و ایمان دان در این بیضه سپید و زرده را
میانشان برزخ لیبغیان

 کفر و دین فانی شد و شدبیضه را چون زیر پر خویش پرورد از کرم
مرغ وحدت پرفشان

 هر یرکی ذره کنون از آفتابتشمس تبریزی دو عالم بود بی رویت عقیم
توامان

1941
 گر رقیب او بداند گو بدان ومهره ای از جان ربودم بی دهان و بی دهان

گو بدان
 هر که خواهد گو بخوان و گوسر او را نقش کردم نقش کردم نقش کرد

بخوان و گو بخوان
 هستم اکنون در میان و درپیش منرکر می شدم من نیستم من نیستم

میان و در میان
 در شرکست من بیان و صدگر تو گویی کو درستی کو درستی کو گواه
بیان و صد بیان

 رنگ رویم بس نشان واشک چشمم بس گواه و بس گواه و بس گواه
بس نشان و بس نشان

 بر رخ من زعفران و زعفران ونک نشان لله رویی لله رویی لله ای
زعفران

 من غلم زیرکان و زیرکان وجز صلح الدین نداند این سخن را این سخن
زیرکان

1942
 تا نداند چشم دشمن ور بداند گومن ز گوش او بدزدم حلقه دیگر نهان
بدان

 زین سپس پنهان ندارم هربر رخم خطی نبشت و من نهان می داشتم
کی خواند گو بخوان
 بشرکند از طوق عشقشطوق زر عشق او هم لیق این گردن است

گردن گردن کشان
 بار د،ل هم د،ل کشد محرمکوس محمودی همه بر اشتر محمود باد

کجا باشد زبان
زخم آیینه نباشد درخور آیینه دانآینه آهن دلی باید که تا زخمش کشد

 چون زنان مصر بیخود درلیک روی دوست بینی بی خبر باشی ز زخم
جما،ل یوسفان

 شمس تبریزی ما آنصد هزاران حسن یوسف در جما،ل روی کیست
خوش نشین خوش نشان

1943
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 بر سر کویی که پوشد جانمی گزید او آستین را شرمگین در آمدن
ها حله بدن

 تا ببینی روز روشن ماآن طرف رندان همه شب جامه ها را می کنند
و من بی ما و من

 شاد باش ای جامه دزد ورومیانش جامه دزد و زنگیانش جامه دوز
آفرین ای جامه کن

 شرط باشد هر دو کارش هرسرفرازی کار شمع و سرسپاری کار او
کی شد شمع لگن

 سر بنه در زیر پای و دسترکیدر سپردن هر کی زودتر در فروزش بیشتر
بر هم بزن

 ترک کن سالوس را توچون درآرد ماه رویی دست خود در گردنت
خویش را بر وی فرکن

 روی گل بر روی گل هم یاسمن برتا بریزی و برویی آن زمان در باغ او
یاسمن

 زانک در وحدت نباشد نقش هایعاشقان اندرربوده از بتان روبندها
مرد و زن
 تا بدیده صد هزاران خویشتنبر سر گور بدن بین روح ها رقصان شده

بی خویشتن
 خیز لولی تا رسن بازی کنیم اینکزلف عنبرسای او گوید به جان لولیان

رسن
 چون حسینم خون خود درمرتضای عشق شمس الدین تبریزی ببین

زهر کش همچون حسن

1944
 چون ببینی ابر را از اشک چاکر یادچون ببینی آفتاب از روی دلبر یاد کن

کن
 از برای جان خود زین جانچون ببینی ماه نو را همچو من بگداخته

لغر یاد کن
 حا،ل سرگردان این بی پا ودرنگر در آسمان وین چرخ سرگردان ببین

بی سر یاد کن
 از اسیران شب هجران کافرچون جهان تاریک بینی از سپاه زنگ شب
یاد کن

 ز آتش مرغ د،ل سوزیدهچون ببینی نسر طایر بر فلک بر آتشین
شهپر یاد کن

 چشم مریخی خون آشام پرشر یادچون ببینی بر فلک مریخ خون آشام را
کن

 در لب و چشمم نگر زانلب ببند و خشک آر و هر چه بینی خشک و تر
خشک و زین تر یاد کن

1945
 هر چه د،ل واله کند آن پرتوهر چه آن سرخوش کند بویی بود از یار من

دلدار من
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 ریخت بر روی زمینخاک را و خاکیان را این همه جوشش ز چیست
یک جرعه از خمار من

 منگر اندر کار خویشهر که را افسرده دیدی عاشق کار خود است
و بنگر اندر کار من

 چون بهار من بیاید بردمددر بهاران گشت ظاهر جمله اسرار زمین
اسرار من

 خارخار من نماند چون دمدچون به گلزار زمین خار زمین پوشیده شد
گلزار من

 چون بهار من بخندد برجهدهر کی بیمار خزان شد شربتی خورد از بهار
بیمار من

 چیست آن باد بهاری آن دم اقرارچیست این باد خزانی آن دم انرکار تو
من

1946
 خود ندانستی بجز تو جان معنیکاشرکی از غیر تو آگه نبودی جان من

دان من
 بودمی بی دام و بی خاشاک درتا نه ردی کردمی و نی تردد نی قبو،ل

عمان من
 هر کسی را ره مده ای پردهغیر رویت هر چه بینم نور چشمم کم شود
مژگان من

 د،ل نخواهم جانسخت نازک گشت جانم از لطافت های عشق
نخواهم آن من کو آن من

 روی همچون آفتابت بس بودهمچو ابرم روترش از غیرت شیرین خویش
برهان من

 چرخ را بر هم نسوزد دودرو مگردان یک زمان از من که تا از درد تو
آتشدان من
 چون بنالم عطر گیرد عالمتا خموشم من ز گلزار تو ریحان می برم

از ریحان من
 تو کی باشی مر مرا سلطانمن که باشم مر تو را من آنک تو نامم نهی

من سلطان من
 جعد تو کفر من آمد روی توچون بپوشد جعد تو روی تو را ره گم کنم
ایمان من
 یا فغانم از تو آید یا توییای به جان من تو از افغان من نزدیرکتر

افغان من

1947
 گفت ای رخ های زرد وسوی بیماران خود شد شاه مه رویان من

زعفرانستان من
 زعفران را گل کنم از چشمهزعفرانستان خود را آب خواهم داد آب
حیوان من

 سر منه جز برزرد و سرخ و خار و گل در حرکم و در فرمان ماست
خط فرمان من فرمان من
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 ذره ای دزدیده اند از حسنماه رویان جهان از حسن ما دزدند حسن
و از احسان من
 حا،ل دزدان این بود درعاقبت آن ماه رویان کاه رویان می شوند

حضرت سلطان من
 خاک را ملک از کجا حسن ازروز شد ای خاکیان دزدیده ها را رد کنید

کجا ای جان من
 زهره گوید آن من دانشب چو شد خورشید غایب اختران لفی زنند
ماه گوید آن من

 با زحل مریخ گوید خنجرمشتری از کیسه زر جعفری بیرون کند
بران من

 چرخ ها ملک من است ووان عطارد صدر گیرد که منم صدرالصدور
برج ها ارکان من
 گوید ای دزدان کجا رفتیدآفتاب از سوی مشرق صبحدم لشرکر کشد

اینک آن من
 شد عطارد خشک و بارد بازهره زهره درید و ماه را گردن شرکست

رخ رخشان من
 مشتری مفلس برآمد کاهکار مریخ و زحل از نور ماهم درشرکست

شد همیان من
 هان و هان ای بی ادب بیرون شوچون یرکی میدان دوانید آفتاب آمد ندا

از میدان من
در چه مغرب فرورو باش در زندان منآفتاب آفتابم آفتابا تو برو

 منرکران حشر را آگهوقت صبح از گور مشرق سر برآر و زنده شو
کن از برهان من

 عید تو ماه من آمد ایعید هر کس آن مهی باشد که او قربان او است
شده قربان من

 تاب ذات او برون شد از حدشمس تبریزی چو تافت از برج لشرقیه
و امرکان من

1948
آیت انا بنیناها و انا موسعونبانگ آید هر زمانی زین رواق آبگون

 تایبون العابدونکی شنود این بانگ را بی گوش ظاهر دم به دم
الحامدون السایحون

 تعرج الروح الیه و الملیکنردبان حاصل کنید از ذی المعارج برروید
اجمعون

 ساخت معراجش ید کل الیناکی تراشد نردبان چرخ نجار خیا،ل
راجعون

 لیلقیها فرو می خوان وتا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شرکر
الالصابرون

 چون گره مستیز بابنگر این تیشه به دست کیست خوش تسلیم شو
تیشه که نحن الغالبون
 ور رسی بر بام خودپایه ای چند ار برآیی باشی اصحاب الیمین
السابقون السابقون
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 و اندرآ اندر صف انا لنحنگر ز صوفی خانه گردونی ای صوفی برآ
الصافون
 ور فقیهی پاک باش از انهمور فقیری کوس تم الفقر فهو الله بزن

ل یفقهون
 پس تو چون نون و قلم پیوندگر چو نونی در رکوع و چون قلم اندر سجود
با مایسطرون

 چو مداهن نرم سازیچشم شوخ سوف یبصر باش پیش از یبصرون
چیست پیش یدهنون

 تا نلرزد شاخ و برگت از دمچون درخت سدره بیخ آور شو از ل ریب فیه
ریب المنون

 مرکر ایشان باغ ایشان سوخته همبنگر آن باغ سیه گشته ز طاف طایف
نایمون

1949
 بر مرید مرده خوانمآنچ می آید ز وصفت این زمانم در دهن
اندراندازد کفن

 وانگهان از دست کیخود مرید من نمیرد کآب حیوان خورده است
از ساقیان ذوالمنن

 از درونم بت تراشی وز برونم بتای نجات زندگان و ای حیات مردگان
شرکن
 از حیا گل آب گردد نی چمن ماندور براندازد ز رویت باد دولت پرده ای

نه من
 از خمار و سرگرانی هر سمن گرددور می لب بازگیری از گلستان ساعتی

سه من
 جان رهد از ننگ ما و ماور زمانی بی دلن را دم دهی و د،ل دهی

رهیم از خویشتن
 چاره نبود دزد را در عاقبت زگر ندزدید از تو چیزی د،ل چرا آویخته ست

آویختن
 از حریصی دزد گشتی جملهگر چنین آویختن حاصل شدی هر دزد را

عالم مرد و زن
 آب حیوان خوردن است و تااندر این آویختن کمتر کراماتی که هست

ابد باقی شدن
 پر چو پروانه بدادی سرچاشنی سوز شمعت گر به عنقا برزدی

نهادی در لگن
 گه شمن بت می شد آن دم گاهصورت صنع تو آمد ساعتی در بترکده

بت می شد شمن
 سر وحدت می شنیدندهر زمانی نقش می شد نعت احمد بر صلیب

آشرکارا از وثن
 این چنین مرکب ببایدعشقت ای خوب ختن بر د،ل سواره گشت گفت

تاختن را تا ختن
 شور و بی عقلی بباید بافتن را باشور تو عقلم ستد با فتنه ها دربافتم

فتن
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 آن یرکی ترکی که آید گویدممن کجا شعر از کجا لیرکن به من در می دمد
هی کیمسن

 مالک الملرکی که داند مو بهترک کی تاجیک کی زنگی کی رومی کی
مو سر و علن

 یا که حوری جامه زیبجامه شعر است شعر و تا درون شعر کیست
و یا که دیوی جامه کن
 فاعلتن فاعلتنشعرش از سر برکشیم و حور را در بر کشیم

فاعلتن فاعلن

1950
 بوی آن یار جهان آرای جانبوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست این

افزاست این
 از زمین نبود مگر از جانباین چنین بویی کز او اجزای عالم مست شد

بال است این
 ماهیان گویند در دریا که چهاختران گویند از بال که این خورشید چیست
غوغاست این

 رشک جان ماه سیم افشان خوشآفتابش روی ها را می کند چون آفتاب
سیماست این
 این چه حسن و خوبی استبعد چندین سا،ل حسن یوسفی واپس رسید

این حیرت حور است این
 کوه قاف نادر است واین عجب خضری است ساقی گشته از آب حیات

نادره عنقاست این
 قره العین و حیات جان مولناستشعله انافتحنا مشرق و مغرب گرفت
این

 سنجق نصرالله واین چه می پوشی مپوشان ظاهر و مطلق بگو
اسپاه شاه ماست این

 دستگیر روز سخت و کافلاین امان هر دو عالم وین پناه هر دو کون
فرداست این

 این چه عشق است ایچرخ را چرخی دگر آموخت پرآشوب و شور
خداوند و عجب سوداست این

 شرح کن این را کهای خوش آوازی که آوازت به هر د،ل می رسد
گوهرهای آن دریاست این

1951
 گر تو دست آموز شاهیای برادر تو چه مرغی خویشتن را بازبین

خویشتن را باز بین
 در جهان او را چو حق بیهر کی انبازی برید از خویش آن بازی مدان

مثل و بی انباز بین
 ذره ها و قطره ها را مستز آفتابی کآفتاب آسمان یک جام او است

و دست انداز بین
 چون دو دم خوردی ز جامش بختچونک قبله شاه یابی قبله اقبا،ل شو

را دمساز بین
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 رو به صرافان د،ل آورد گفتاگفتم ای اکسیر بنما مس را چون زر کنی
گاز بین

 گفت پر و با،ل برکن همگفتمش چون زنده کردی مرغ ابراهیم را
کنون پرواز بین

 گفت هین بشرکن قفص آغازگفتم از آغاز مرغ روح ما بی پر بده ست
بی آغاز بین

 چشم بگشا هر دمیزان فروبسته دمی کت همدم و همراز نیست
همراز بین همراز بین

 چون دم عیسی به حضرتاین دمی چندی که زد جان تو در سوز و نیاز
زنده و باساز بین

 خاک را از بعد خواریخاک خواری را بمان چون خاک خواری پیشه گیر
در چمن اعزاز بین

1952
 لقمه ای اندر دهان و دیگری درهست ما را هر زمانی از نگار راستین
آستین

 هیچ سروی این ندارد خوشاین حد خوبی نباشد ای خدایا چیست این
قد و بال است این
 او چنین پنهان ز عالم ازاین چنین خورشید پیدا چونک پنهان می شود

برای ماست این
 هر کجا خوبی بود او طالبجمع خواهد آن بت و تنهاروان خود دیگرند

غوغاست این
 بر دلم تهمت نشیندشمس تبریز ار چه جانی گر چو جان پنهان شوی

کز کجا برخاست این

1953
 آفرین ها بر جمالت همچنینهر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنین

جان همچنین
 ای که کفرت همچنانپیش رویت روز مست و پیش زلفت شب خراب
و ای که ایمان همچنین

 پای کوبان اندرآ ای ماه تاباندر کنار زهره نه تو چنگ عشرت همچنان
همچنین

 حلقه های زلف خود را زواشتهای مشک و عنبر چون بخیزد جمع را
برافشان همچنین

 آتشی درزن به جان چرخچرخه چرخ ار بگردد بی مرادت یک نفس
گردان همچنین

 می کشان تا بزمروز روز مجلس است ای عشق دست ما بگیر
خاص و تخت سلطان همچنین

 پاره ای راه است از ما تا بهپاره پاره پیشتر رو گر چه مستی ای رفیق
میدان همچنین
 ناگهان سر برزنی از باغ ودر هوای شمس تبریزی ز ظلمت می گذر
ایوان همچنین
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1954
 وز شما کان شرکر باد اینعیش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان
جهان ای عاشقان

 برگذشت از عرش ونوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید
فرش این کاروان ای عاشقان

 برفزوده ست از مرکان واز لب دریا چه گویم لب ندارد بحر جان
لمرکان ای عاشقان

 تا بدید آید نشان از بی نشان ایما مثا،ل موج ها اندر قیام و در سجود
عاشقان

 هین بگوییدش که جان جانگر کسی پرسد کیانید ای سراندازان شما
جان ای عاشقان
 کو همی بخشد گهرها رایگانگر کسی غواص نبود بحر جان بخشنده است

ای عاشقان
 بازرستیم از چنین و ازاین چنین شد وان چنان شد خلق را در حقه کرد

چنان ای عاشقان
 می جهاند تیرهای بی کمان ایما رمیت اذ رمیت از شرکارستان غیب

عاشقان
 خفته دیدم د،ل ستان باچون ز جست و جوی د،ل نومید گشتم آمدم
دلستان ای عاشقان
 گل ستاند گل ستان ازگفتم ای د،ل خوش گزیدی د،ل بخندید و بگفت

گلستان ای عاشقان
 چون برکوبم پا میانزیر پای من گل است و زیر پاهاشان گل است
منرکران ای عاشقان

 می نداند آسمان از ریسمانخرما آن دم که از مستی جانان جان ما
ای عاشقان
 نی به زیر و نی به بال نیطرفه دریایی معلق آمد این دریای عشق

میان ای عاشقان
 جان مطلق شد زمین وتا بدید آمد شعاع شمس تبریزی ز شرق

آسمان ای عاشقان

1955
 هوشیاری در میان بیخودان وای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان
مستیان

 تا نماند هوشیاری عاقلیبی محابا درده ای ساقی مدام اندر مدام
اندر جهان
 سرد باشد عاقلی در حلقهیار دعوی می کند گر عاشقی دیوانه شو
دیوانگان
 ور درآید عاشقی دستشگر درآید عاقلی گو کار دارم راه نیست

بگیر و درکشان
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 تشنه هرگز عیب داند دید درعیب بینی از چه خیزد خیزد از عقل ملو،ل
آب روان

 بی نشان رو بی نشان تا زخم نایدعقل منرکر هیچ گونه از نشان ها نگذرد
بر نشان
 گلشنی شو گر تو را خارییوسفی شو گر تو را خامی بنخاسی برد

نداند گو مدان
 دیده ای شو گرت روپوشیعیسیی شو گر تو را خانه نباشد گو مباش

نماند گو ممان

1956
 آستین را می فشاند درسر فروکرد از فلک آن ماه روی سیمتن

اشارت سوی من
 وز شراب عشق او این جانهمچو چشم کشتگان چشمان من حیران او

من بی خویشتن
 در صفای صحن رویش آفتزیر جعد زلف مشرکش صد قیامت را مقام
هر مرد و زن

 تا قفص را بشرکند اندر هوایمرغ جان اندر قفص می کند پر و با،ل خویش
آن شرکن
 من فغان کردم که دور ازاز فلک آمد همایی بر سر من سایه کرد

پیش آن خوب ختن
 کز سعادت می گریزی ایدر سخن آمد همای و گفت بی روزی کسی
شقی ممتحن

 من جما،ل دوست خواهم کوگفتمش آخر حجابی در میان ما و دوست
است مر جان را سرکن

 از من او دیوانه تر شد درآن همای از بس تعجب سوی آن مه بنگرید
جمالش مفتتن

 از خداوندمیر مست و خواجه مست و روح مست و جسم مست
شمس دین آن شاه تبریز و زمن

1957
 هست عاشق هر زمانیهست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن

بیخود و شیدا شدن
 عاشقان را کار و پیشه غرقهعاقلن از غرقه گشتن بر گریز و بر حذر

دریا شدن

 عاشقان را ننگ باشد بندعاقلن را راحت از راحت رسانیدن بود
راحت ها شدن
 زیت را و آب را در یک محلعاشق اندر حلقه باشد از همه تن ها چنانک

تنها شدن
 نیست او را حاصلی جزو آنک باشد در نصیحت دادن عشاق عشق

سخره سودا شدن
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 مشک را کی چاره باشد ازعشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود
چنین رسوا شدن

 سایه گر چه دور افتدعشق باشد چون درخت و عاشقان سایه درخت
بایدش آن جا شدن

 در مقام عشق بینی پیر را برنابر مقام عقل باید پیر گشتن طفل را
شدن

 همچو عشق تو بود درشمس تبریزی به عشقت هر کی او پستی گزید
رفعت و بال شدن

1958
 ذکر فردا نسیه باشدساقیا چون مست گشتی خویش را بر من بزن
نسیه را گردن بزن

 ای د،ل این عیش وسا،ل سا،ل ماست و طالع طالع زهره ست و ماه
طرب حدی ندارد تن بزن

 گر تو را باور نیاید سنگ برتا درون سنگ و آهن تابش و شادی رسید
آهن بزن
 بر سر این خوان نشین وبنگر اندر میزبان و در رخش شادی ببین

کاسه در روغن بزن
 جان روشن را سبک بر بادهعقل زیرک را برآر و پهلوی شادی نشان

روشن بزن
 ای سمن مستی کن و ایشاخه ها سرمست و رقصانند از باد بهار

سرو بر سوسن بزن
 خیز ای خیاط بنشین بر دکانجامه های سبز ببریدند بر دکان غیب

سوزن بزن

1959
 زلف او دعوی کند کاینکروی او فتوی دهد کز کعبه بر بتخانه زن

رسن بازی رسن
 عشق گوید سنگ ماعقل گوید گوهرم گوهر شرکستن شرط نیست
بستان و بر گوهر بزن

 حیف هم بر روح باشدسنگ ما گوهر شرکست و حیف هم بر سنگ ماست
گر شدش قربان بدن
 این نه بس بت را کهاین نه بس د،ل را که دلبر دست در خونش کند

باشد چون خلیلش بت شرکن
 هر که را گفت آنهر که را جست او به رحمت وارهید از جست و جو

مایی وارهید از ما و من
 وصف آن لب را چهآن لبی کانگشت خود لیسید روزی زان عسل

گویم کان نگنجد در دهن
 هر که دریایی بود کی غم خورد ازهر که صحرایی بود ایمن بود از زلزله

جامه کن
 اهرمن گر ملک بستدکی سلیمان را زیان شد گر شد او ماهی فروش

اهرمن بد اهرمن
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 پرده بود انگشتری کایگر بشد انگشتری انگشت او انگشتری است
چشم بد بر وی مزن

 شمع کی بدنام شد گرچشم بد خود را خورد خود ماه ما زان فارغ است
نور او بستد لگن

1960
 دوستان را شاد گردان دشمنان را کورآفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن

کن
 بار دیگر غوره ها را پخته واز پس کوهی برآ و سنگ ها را لعل ساز
انگور کن

 دشت را و کشت را پرحله و پرجورآفتابا بار دیگر باغ را سرسبز کن
کن
 عاشقان را دستگیر و چاره رنجورای طبیب عاشقان و ای چراغ آسمان
کن

 ساعتی این ابر را ازاین چنین روی چو مه در زیر ابر انصاف نیست
پیش آن مه دور کن

 ور جهان تاریک خواهی رویگر جهان پرنور خواهی دست از رو بازگیر
را مستور کن

1961
 باغ ها را بشرکفان و کشت ها رانوبهارا جان مایی جان ها را تازه کن

تازه کن
 بی صبا جنبش ندارندگل جما،ل افروخته ست و مرغ قو،ل آموخته ست

هین صبا را تازه کن
 سنبله با لله می گوید وفا راسرو سوسن را همی گوید زبان را برگشا
تازه کن

 فاخته نعره زنان کوکو عطاشد چناران دف زنان و شد صنوبر کف زنان
را تازه کن
 برگ رز اندر سجود آمد صلاز گل سوری قیام و از بنفشه بین رکوع

را تازه کن
 خیز ای وامق تو باری عهدجمله گل ها صلح جو و خار بدخو جنگ جو
عذرا تازه کن

 ای گلستان رو بشو و دسترعد گوید ابر آمد مشک ها بر خاک ریخت
و پا را تازه کن
 کاندرآ اندر نوا عشق و هوانرگس آمد سوی بلبل خفته چشمک می زند

را تازه کن
 گر سماعت میل شد این بیبلبل این بشنید از او و با گل صدبرگ گفت

نوا را تازه کن
 چون شرکوفه سر سر اولیا را تازهسبزپوشان خضرکسوه همی گویند رو
کن

 در خموشی کیمیا بینوان سه برگ و آن سمن وان یاسمین گویند نی
کیمیا را تازه کن
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1962
 بر کنار چشمه خفته در میانیار خود را خواب دیدم ای برادر دوش من

نسترن
 از یرکی سو لله زار و از یرکیحلقه کرده دست بسته حوریان بر گرد او

سو یاسمن
 بوی مشک و بوی عنبر می رسید ازباد می زد نرم نرمک بر کنار زلف او

هر شرکن
 چون چراغ روشنی کز وی تومست شد باد و ربود آن زلف را از روی یار
برگیری لگن

 صبر کن تا باخود آیمز او،ل این خواب گفتم من که هم آهسته باش
یک زمان تو دم مزن

1963
 غمگسار و همنشین و مونسپرده بردار ای حیات جان و جان افزای من

شب های من
 ای فرکنده آتشی در جملهای شنیده وقت و بی وقت از وجودم ناله ها

اجزای من
 جفت گردد بانگ که با نعره ودر صدای کوه افتد بانگ من چون بشنوی

هیهای من
 صورتت نی لیک مقناطیسای ز هر نقشی تو پاک و ای ز جان ها پاکتر
صورت های من
 بسته باشم گر چه باشدچون ز بی ذوقی د،ل من طالب کاری بود

دلگشا صحرای من
 هر یرکی رنجبی تو باشد جیش و عیش و باغ و راغ و نقل و عقل

دماغ و کنده ای بر پای من
 تا گشایم بند از پا بسته بینمتا ز خود افزون گریزم در خودم محبوستر

پای من
گوییم اینک برآ بر طارم بالی منناگهان در ناامیدی یا شبی یا بامداد

 گم کنم کاین خود منم یاآن زمان از شرکر و حلوا چنان گردم که من
شرکر و حلوای من
 تا بخوانم بر تو امشبامشب از شب های تنهایی است رحمی کن بیا

دفتر سودای من
 تا خوش و صافی برآیدهمچو نای انبان در این شب من از آن خالی شدم

ناله ها و وای من
 زانک از این ناله است روشن اینزین سپس انبان بادم نیستم انبان نان

د،ل بینای من
 ای تو جالینوس جان ودرد و رنجوری ما را داروی غیر تو نیست

بوعلی سینای من

1964
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 بر سر جمله شهان وشمس دین بر یوسفان و نازنینان نازنین
سرفرازان نازنین
 در میان واصلن لطفبر سران و سروران صد سر زیاده جاه او
رحمان نازنین

 بر سریر و بر سران تختاو به اوصاف الهی گشته موصوف کما،ل
سلطان نازنین
 هم به بزم و هم به رزمبزم را از وی جما،ل و رزم را از وی جل،ل

لطف کیهان نازنین
 کرده از عشق و محبت هاشپیش او بنهاد مفتاح خزاین های خاص

یزدان نازنین
 وصف او اندر میان وصفدر میان صد هزاران ماه او تابان چو خور

شاهان نازنین
 مست او اندر میان جملهآنک خاک پاش شد او بر سران شد سرفراز

مستان نازنین
 اندر آن موج خطر اواندر آن موجی که خاصان بر حذر باشند از آن
خفته استان نازنین

1965
 فر شاهی می نماید در دلم آندر میان ظلمت جان تو نور چیست آن

کیست آن
 وان پناه دستگیر روزمی نماید کان خیا،ل روی چون ماه شه است

مسرکینی است آن
 فخر جان ها شمس حق واین چنین فر و جما،ل و لطف و خوبی و نمک

دین تبریزی است آن
 آنچ می تابد ز اوصافش دل مرکنیبرنتابد جان آدم شرح اوصافش صریح

است آن
 مر مزیجی را که آن از عالم فانیزانک اوصاف بقا اندر فنا کی رو دهد

است آن
 یا یرکی نقشی که آنآن جمالی کو که حقش نقش کرد از دست خویش

آذر و مانی است آن
 سنگسارش کرد می باید کههر بصر کو دید او را پس به غیرش بنگرید

ارزانی است آن
 کابتدای عشق رسوایی وای د،ل اندر عاشقی تو نام نیرکو ترک کن

بدنامی است آن
 نام و نان جستن به عشقاندرون بحر عشقش جامه جان زحمت است

اندر دل خامی است آن
 خاصه این عشقی که زانعشق عامه خلق خود این خاصیت دارد دل

مجلس سامی است آن
 زانک در عزت به جای گوهرخاک تبریز ای صبا تحفه بیار از بهر من

کانی است آن

1966
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 مست کن جان را که تا اندررسد درجام پر کن ساقیا آتش بزن اندر غمان
کاروان

 بررود بر چرخ بویش مستاز خم آن می که گر سرپوش برخیزد از او
گردد آسمان
 می شود دریای غم همچونزان میی کز قطره جان بخش د،ل افروز او

مزاجش شادمان
 در زمان سجده کنان گردند همچونچون نهد پا در دماغ سرکشان روزگار

خادمان
 لیک نزد خاص باشدجان اگر چه بس عزیز است نزد خاص و نزد عام

بوی آن می جان جان
 کآید او از بی نشانیجان و ماه و جان و قالب بی نشان شد از میی

بردراند هر نشان
 گشته ویرانه به عالم درخمخانه لم یز،ل جوشیده زان می کز کفش
هزاران خاندان
 مست گردند زاهدان اندرگر به مغرب بوی آن می از عدم یابد گشاد
هری و طالقان
 شرق تا مغرب بروید ازدست مست خم او گر خار کارد در زمین

زمین ها گلستان
 در جهان خوف افتد صد امانبانگ چنگ چنگی سرمست عشقش دررسد

اندر امان
 چون میش در جوش گرددگر ز خم احمدی بویی برون ظاهر شود

چشم و جان کافران
 منزلی کن بر در تبریز یک دمگر ز خمر احمدی خواهی تمام بوی و رنگ
ساربان

 وز تجلی های لطفش همتا شوی از بوی جان حق خصا،ل می فعا،ل
قرین و هم قران

 آن که داند جز کسیدر درون مست عشقش چیست خورشید نهان
جانا که آن دارد از آن
 سر آن می او نمیگر چه می پرسید عقلم هر دم از استاد عشق

فرمود ال آن آن
 تنگ های شرکر میهر دمی از مصر آن یوسف سوی جان های ما
وش رسد صد کاروان
 آه اگر بودی سویجان من در خم عشقش می بجوشد جوش ها
ایوان عشقش نردبان

 چشم بیند از شعاعش صدچون جهد از جان من القاب او مانند برق
درخش کاویان

 چون کند زیر و زبرصد هزاران خانه ها سازد میش در صحن جان
سودای عشقش خاندان

 گر چه جان تو خورد هم نیمبوی عنبر می رود بر عرش و بر روحانیان
شب از می نهان

 جانم از جمله جهان گشتهاز ملولی هجر او چون سامری اندر جهان
ست صحرا بر کران

www.irandll.net/forum886



www.irandll.net

 صد چو جان من درآیدچون شراب موسی افرکن زان خضر کف دررسد
چون کمر اندر میان

 ای که خاک تو بودای خداوند شمس دین مقصود از این جمله تویی
چون جان من دور زمان

 این چنین زهرت ز جام هجردر پی آن می که خوردم از پیاله وصل تو
خوردم مزمزان

 خود نبوده ست و نباشد بی مرکان وهمچو تبریز و چو ایام همایون تو شاه
بی اوان

1967
 ای سیاهی بر سیاهی جان توای تو را گردن زده آن تسخرت بر گرد نان
از گرد نان
 تسخر و خنده زده بر آینهای تو در آیینه دیده روی خود کور و کبود
چون ابلهان

 زانک رویت هست تسخرگاه هرتسخرت بر آینه نبود به روی خود بود
روشن روان

 جمله سر تا پای تسخر بودهآن منافق روی ظلمت جان تسخرکن که خود
ست آن قلتبان

 هر کی او دزدی کند حقهر کی در خون خود آید دست من چه گو درآ
است دار و نردبان

 تیغ قهرش بر سر آید از جلدهر کی استهزا کند بر خاصگان عشق حق
قهرمان

 گر چه دارد طاعت اهلندهدش قهر خدا مهلت که تا یک دم زند
زمین و آسمان

 کو به استهزای آدم شد سیهعبرت از ابلیس گیرد آنک نسل آدم است
روی قران

 خنبک و مسخرگی و افسوس برتا که بهتان ها نهد آن مظلم تاریک د،ل
صاحب دلن
 موسی عمران به تسخرهایاحمد مرسل به طعن و سخره بوجهل بود

فرعونی چنان
 دود قهر حق برآمدشان ز سقفصبرها کردند تا قهر خدا اندررسید

دودمان
 درد استهزای ایشان داغ هااز ملمت های حسادان جگرها خون شود
آرد به جان
 عشق چون چوگانت آردگر از ایشان درگریزی در مغاره خلوتی

همچو گوی اندر میان
 تا کشاند نزد تو از هرتا چشاند مر تو را زهری ز هر افسرده ای
حسودی ارمغان

 در همه وقتیتا بده است این گوشما،ل عاشقان بوده ست از آنک
چنین بوده ست کار عاشقان

 وز فسوس و تسخر دشمنگر تو اندر دین عشقی بر ملمت د،ل بنه
مرکن رو را گران
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 پس سیه باشد هماره چهرهعاشقی چون روگری دان یا مثل آهنگری
های روگران

 و آنگهی جمله سیاهی گرد شد بربر رخ روگر سیاهی از پی قزغان بود
قازغان

 جمع گردد بر رخ تسخرکنهمچنان در عاقبت این روسیاهی عاشقان
خنبک زنان

 خاصه عشق پادشاهعشق نقشی را حسودان دشمنی ها می کنند
نقش ساز کامران

 جان فزایی دلربایی خوشنقش ساز نقش سوز ملک بخش بی نظیر
پناه دو جهان
 فخر تبریز و خلصه هستی وخاص خاص سر حق و شمس دین بی نظیر

نور روان

1968
 ماهی جانم بمیرد گر بگردیای د،ل من در هوایت همچو آب و ماهیان
یک زمان
 عاشقان را صبر نبود درماهیان را صبر نبود یک زمان بیرون آب

فراق دلستان
 چونک بی جان صبر نبودجان ماهی آب باشد صبر بی جان چون بود

چون بود بی جان جان
 آب حیوان در فراقت گرهر دو عالم بی جمالت مر مرا زندان بود

خورم دارد زیان
 لیک جای تو نگیرد کو نشاناین نگارستان عالم پرنشان و نقش توست
کو بی نشان

 تا ز حیرانی ندانم قطره ایقطره خون دلم را چون جهانی کرده ای
را از جهان
 تا ز سرمستی ندانم من قدحبر دهان من به دست خویش بنهادی قدح

را از دهان
 کز شراب تو ندانند از زمینمن کی باشم از زمین تا آسمان مستان پرند

تا آسمان
 گوسفندان را چهصد شبان چون من سپرده گوسفند خود به گرگ
کردی با کی گویم کو شبان

 درنگنجی از بزرگی در جهان و دردر بیان آرم نیایی ور نهان دارم بتر
نهان

 مومن عشقم مخوان وگر نهان را می شناسم از جهان در عاشقی
کافرم خوان ای فلن

1969
 زانک زهری من ندیدماز بدی ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن

در جهان چون خویشتن
 نی به حق ذوالجل،ل وگر اشارت با کسی دیدی ندارم قصد او

ذوالرکما،ل و ذوالمنن
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 ور بگویم فارغم از خود بودتا ز خود فارغ نیایم با دگر کس چون رسم
سودا و ظن

 گر غرض نقصان کس دارمور بگفتم نرکته ای هستش بسی تاویل ها
نه مردم من نه زن

 حسن ظنی در هوی و مهر من بااز تو دارم التماسی ای حریف رازدار
خویشتن

 کز خودی خود من بخواهمدشمن جانم منم افغان من هم از خود است
همچو هیزم سوختن

 مدح های بی نفاقش کردهچونک یاری را هزاران بار با نام و نشان
باشم در علن

 بوده ما را از عزیزی با دوفخر کرده من بر او صد بار پیدا و نهان
دیده مقترن

 زانک ماهم را بپوشدگر یرکی عیبی بگویم قصد من عیب من است
ابر من اندر بدن

 بهر حق دوستی حملش مرکنرو بدان یک وصف کردم کز ملمت مر ورا
بر مرکر و فن

 رو اگر نور خدایی نیست شومن خودی خویش را گویم که در پنداشتی
شو ممتحن
 کان همه خود دیده ای پسای خود من گر همه سر خدایی محو شو

دیده خودبین برکن
 کاین همه اوصافچون خداوند شمس دین را می ستایم تو بدان
خوبی را ستودم در قرن

1970
 آتش از جرمم بیار و اندر استغفارمطربا بردار چنگ و لحن موسیقار زن
زن

 بر سر او تو عصای محوای کلیم عشق بر فرعون هستی حمله بر
موسی وار زن

 زود چشمش را ببند و بهر او تو دارعقل از بهر هوس ها دارداری می کند
زن

 آتشی دست آور و در نظم وور بگوید من به دانش نظم کاری می کنم
اندر کار زن
 خاک اندر چشم این مهمان ودر غریبستان جان تا کی شوی مهمان خاک

مهمان دار زن
 خیمه عشرت برون از عقلمطربا حسنت ز پرگار خرد بیرونتر است

و از پرگار زن
 زان حراره کهنه نوبخت برتار چنگت را ز پود صرف می جانی بده
اوتار زن
 در همه هستی ز نار چهره اوبر در مخدوم شمس الدین ز دیده آب زن
نار زن

 پس نهان زو چنگ اندر دولتاز یرکی دستان او خورشید و مه را خفته کن
بیدار زن
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 تو ز عشق او به چشمعقل هشیارت قبایی دوخت بهر شمس دین
منرکران مسمار زن

 و آنگهی زانو ز بهر غمزه خونبر براق عشق بنشین جانب تبریز رو
خوار زن

1971
 دور بادا وصف نفساز دخو،ل هر غری افسرده ای در کار من

آلودشان از یار من
 از وظیفه مدح یارم این د،لدررمید از ننگ ایشان و خبیثی ها و مرکر

هشیار من
 کو کند از خاکساری درهمخاک لعنت بر سر افسوس داری بدرگی

این هنجار من
 و آنگهی دکان بگیرد بر سرای بریده دست دزدی کو بدزدد حرکمتم

بازار من
 ای حرامش باد هر تعلیم ازشرم ناید مر ورا از روی من شرم از کجا
اسرار من
 یا رب و ای ذوالجل،ل ازآن حرامی کز شقاوت تا رود گمره رود

حرمت دلدار من
 بر فراز عرش رفتی یادخاطرش از زیرکی یا آن ضمیرش از صفا
کردی یار من

 زانک این سنت ز نااهلن بودای د،ل مسرکین من از شرکت ناکس مرم
ناچار من

 خوردن نان هیچگر غران و ملحدان مر آب و نان را می خورند
نگذارم پی این عار من

 صبر کن تا رو نماید ابرصبر کن تا دررسد یک مژده ای زان مه لقا
گوهردار من

رو نگردانی بلی و بشنوی گفتار منصبر آن باشد دل کز مدح آن بحر صفا
 کی رود بوی د،ل و جان یمگیرم از لطف معانی رفت تمییز از جهان
دربار من
 از شهنشه شمس دین آن تا ابدور رود از دیگران بو از خدیوم کی رود

تذکار من
 لله ها و گلبنان بر شیوه رخسارکز شراب جان من رویدهمی تبریز در
من

 ای هوای نازنین و شاهای خداوند این همه غیرت ز رشک سر توست
بی آزار من
 لیک اندر رشک تو باطل بودمن قیاسی کرده ام رشک تو را در حق او
پرگار من

 بشنود بیداریت اینای شهنشه شمس دین دانم که از چندین حجاب
لبه های زار من

 سنگ ها از هر طرف بربینش تو بیند این کز پرتو رشک خداست
سینه سگسار من
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 جز به خرگاهت فرود آید ازاز کرم مپسند این را کاین سوار جان من
این رهوار من

 من فنای محض خواهم ای خدایا یارور فروآید بجز خرگاه تو من از خدا
من

 درفرکندم امتحان را تا چهدوش دیدم کز هوس صد تخم مار اندر رگی
گردد مار من

 من پشیمان گشته ام زاندیدمش ماری شده او هر زمان در می فزود
صنعت و کردار من
 بر زمین می زد همی دندانمن پشیمان قصد او کردم و او از خشم خود

پرزهرار من
 ای خدا ضایع مرکن اینکاین چنین شاگردکی بدفعل و بدرگ سر کشد
رنج و این ادرار من

1972
 جوی آب و جوی خمر و جویعاشقا دو چشم بگشا چارجو در خود ببین

شیر و انگبین
 تا فلن گوید چنان و آن فلنعاشقا در خویش بنگر سخره مردم مشو
گوید چنین

 کان فلنم خار خواند وان فلنممن غلم آن گل بینا که فارغ باشد او
یاسمین

 کان فلنت گبر گوید واندیده بگشا زین سپس با دیده مردم مرو
فلنت مرد دین

 کز خمارش سجده آرد شهپرای خدا داده تو را چشم بصیرت از کرم
روح المین

 چشم او،ل را مبند و چشمچشم نرگس را مبند و چشم کرکس را مگیر
احو،ل را مبین

 چون مگس کز شهد افتد در طغارعاشقان صورتی در صورتی افتاده اند
دوغگین
 با چنان پرها چه غم باشد توشاد باش ای عشقباز ذوالجل،ل سرمدی

را از آب و طین
 سجده ای کن پیش آدم زودگر همی خواهی که جبریلت شود بنده برو
ای دیو لعین

 هر طرف گلشن نمودی هربادیه خون خوار اگر واقف شدی از کعبه ام
طرف ماء معین

 چون بدین راضی شدی یارب تو راای به نظاره بد و نیک کسان درمانده
بادا معین

 شمس تبریزی چگونهچون امانت های حق را آسمان طاقت نداشت
گستریدش در زمین

1973
 از فراق دلبریموی بر سر شد سپید و روی من بگرفت چین

کاسدکن خوبان چین
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 د،ل ز غیرت چشم را گوید کهجان ز غیرت گوش را گوید حدیثش کم شنو
رویش را مبین

 عشرتم همرنگ غم شد ایدست عشرت برگشادم تا ببندم پای غم
مسلمانان چنین

 لیک غرقه گشته هم چنگیدست در سنگی زدم دانم که نرهاند مرا
زند در آن و این

 زردروی و جامه چاک و بی یسار واز در د،ل درشدم امروز دیدم حا،ل او
بی یمین

 از فراق ماه روی همنشانگفتمش چونی دل او گریه درشدهای های
همنشین

1974
 ناله من گوش دار و درد حا،لای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین

من ببین
 دست رحمت بر سرم نه یا بجنباناز میان صد بل من سوی تو بگریختم

آستین
 یا خلصم ده چو عیسی ازیا روان کن آب رحمت آتش غم را برکش

جهان آتشین
 وعده فردا رها کن یا چنان کن یایا مراد من بده یا فارغم کن از مراد

چنین
 صد هزاران گلستان و صد هزارانیا در انافتحنا برگشا تا بنگرم

یاسمین
 جوی آب و جوی خمر و جوییا ز الم نشرح روان کن چارجو در سینه ام

شیر و انگبین
 مصطفی ما جاء ال رحمهای سنایی رو مدد خواه از روان مصطفی

للعالمین

1975
 این خیا،لعشق شمس الدین است یا نور کف موسی است آن

شمس دین یا خود دو صد عیسی است آن
 صورتش چونگر همه معنی است پس این چهره چون ماه چیست

گویم آخر چون همه معنی است آن
 جان ما رقصان و خوشخواه این و خواه آن باری از آن فتنه لبش

سرمست و سودایی است آن
 بی د،ل و جان می نویسد گر چه درنیک بنگر در رخ من در فراق جان جان

انشی است آن
 از برای پاکی اومن چه گویم خود عطارد با همه جان های پاک

عاشق املی است آن
 پس چو موسیجان من همچون عصا چون دستبوس او بیافت

درفرکندش جان کنون افعی است آن
 در میان خندان شده در قدرتدیده من در فراق دولت احیای او

مولی است آن
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 فارغ از دنیا و عقبی آخر وهرک او اندر رکاب شاه شمس الدین دوید
اولی است آن

 عاقلن دانند کان خود درو آنک او بوسید دستش خود چه گویم بهر او
شرف اولی است آن
 گفتمش چه گفت بنگرجسم او چون دید جانم زود ایمان تازه کرد

معجزه کبری است آن
 کان غبین و حسرت صد آزر و مانیفر تبریز است از فر و جما،ل آن رخی

است آن

1976
 در دو عالم جان و د،لعشق شمس حق و دین کان گوهر کانی است آن
را دولت معنی است آن

 رو به چشم جان نگر کانگر به ظاهر لشرکر و اقبا،ل و مخزن نیستش
دولت جانی است آن

 کله سر جام سازش کان می جامیکله سر را تهی کن از هوا بهر میش
است آن
 پخته نی و خام جستن مایهپختگان عشق را باشد ز خام خمر جان

خامی است آن
 گر چه خاص خاص باشد در هنرتا کتاب جان او اندر غلف تن بود

عامی است آن
 آنک پستی را گزید او مجلسآنک بالیی گزیند پست باشد عشق در

سامی است آن
 گر چه هندو باشد آن و مرکیهرک جان پاک او زان می درآشامد ابد

و شامی است آن
 هرک کرد این تن خراب میمر تن معمور را ویران کند هجران می

میش بانی است آن
 پس دروغ است آنک میآن می باقی بود او،ل که جان زاید از او

جان است کان ثانی است آن
 رنگ باقی گیرد از می روحجان فانی را همیشه مست دار از جام او

کان فانی است آن
 کز جوار کیمیا آن مس زر کانیدر می باقی نشان پیوسته جان مردنی
است آن

 هر تنی کو با خرد جفتچون میان عقل و تن افتاد از می سه طلق
است آن زانی است آن

 هر دلی کاین می در اودر د،ل تنگ هوس باده بقا ساکن نگشت
بنشست میدانی است آن

 در بیان سر حرکمت جان او منشیآنک جام او بگیرد یک نشانش این بود
است آن
 ما،ل چه بود کو ز عین جاندر شعاع می بقا بیند ابد پس بعد از آن

خود معطی است آن
 اهل قرآن نبود آن کس لیکآنک وصف می بگوید باخود است و هوشیار

او مقری است آن
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 زانک جام مست اندرحق و صاحب حق را از عاشقان مست پرس
عاشقان قاضی است آن
 حق و صاحب حق همزانک حرکم مست فعل می بود پس روشن است

با حرکم او راضی است آن
 وارهان از نام و ننگم گر چهمطرب مستور بی پرده یرکی چنگی بزن

بدنامی است آن
 زان رخی کو حسرت صد آزر ووانما رخسار را تا بشرکنی بازار بت

مانی است آن
 خاک درگاه حیات انگیز ربانیای صبا تبریز رو سجده ببر کان خاک پاک
است آن

1977
 تا تو گویی کاین غرض نفیدر ستایش های شمس الدین نباشم مفتتن

من است از ل و لن
 وصف او چون نوبهار وچونک هست او کل کل صافی صافی کما،ل
وصف اجزا یاسمن

 او چو سرمجموع باغ و جانهر یرکی نوعی گلی و هر یرکی نوعی ثمر
جان صد چمن

 چون ستودی حق را داخلچون ستودی باغ را پس جمله را بستوده ای
شود نقش وثن
 گر چه هم می بازگردد آن بهور وثن را مدح گویی نیست داخل حسن حق
خالق فاعلمن
 شمس حق و دین چو دریالیک باقی وصف ها بستوده باشی جزو در

کی شود داخل بدن
 شمس حق و دین بهانه ستحق همی گوید منم هش دار ای کوته نظر

اندر این برداشتن
 آن به عین ذات من تو کردههر چه تو با فخر تبریز آوری بی خردگی

ای ای ممتحن

1978
 ان عشقی مثل خمر ان جسمیایها الساقی ادر کاس الحمیا نصف من
مثل دن
 چون زنی بر نام شمس الدینمطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن

تبریزی بزن
 نام شمسنام شمس الدین به گوشت بهتر است از جسم و جان
الدین چو شمع و جان بنده چون لگن

 بر تن و جان وصف او بنوازمطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو
تن تن تن تنن

 پیش آن چوگان نامشنام شمس الدین چو شمعی همچو پروانه بسوز
گوی جان را درفرکن

 تا شود این جان پاکت پردهتا شود این جان تو رقاص سوی آسمان
سوز و گام زن
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 تا ببینی مردگانشمس دین و شمس دین و شمس دین می گو و بس
رقصان شده اندر کفن

 عشق شمس الدین کند مرمطربا گر چه نیی عاشق مشو از ما ملو،ل
جانت را چون یاسمن

 کز جما،ل یوسفی دف تو شدیک شبی تا روز دف را تو بزن بر نام او
چون پیرهن
 پیش آن گل محو گرددناگهان آن گلرخم از گلستان سر برزند

گلستان های چمن
 سوسنک مستک شده گویدلله ها دستک زنان و یاسمین رقصان شده

چه باشد خود سمن
 سنگ ها تابان شده با لعلخارها خندان شده بر گل بجسته برتری

گوید ما و من

1979
 مژده مر د،ل را هزار ازعاشقان را مژده ای از سرفراز راستین

دلنواز راستین
 هست نقاد بصیر و هستمژده مر کان های زر را از برای خالصیش
گاز راستین

 هستش از اقبا،ل و دولت ها طرازمژده مر کسوه بقا را کز پی عمر ابد
راستین

 پیش شمس الدین درآیدفرخا زاغی که در زاغی نماند بعد از این
گشت باز راستین

 دست در فتراک او زد شد درازحبذا دستی که او بستم درازی کم کند
راستین

 تا گرفت از جیب معشوقیشد دراز آن دست او تا بگذرید او را ختن
طراز راستین

 دو به دو چون مستبعد از آن خوب طرازی چون شود همدست او
گشته گفته راز راستین

 آنک بر ترک طرازی کرد نازچشم بگشاید ببیند از ورای وهم و روح
راستین
 در فرازی در وصا،ل و ملکشاه تبریزی کریمی روح بخشی کاملی

باز راستین
 تا شود جان ها ز ملرکش چشم بازملک جانی ها نه ملک فانیی جسمانیی

راستین
 ملک بخش بندگان و کارسازمرحبا ای شاه جان ها مرحبا ای فر و حسن

راستین

1980
 کره عشقم رمید و نییارکان رقصی کنید اندر غمم خوشتر از این
لگامستم نی زین

 مطربا بهر خدا بر دف بزنپیش روی ماه ما مستانه یک رقصی کنید
ضرب حزین
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 مطربا دف را برکوب و نیسترقص کن در عشق جانم ای حریف مهربان
بختت غیر از این

 مطربا دف را بزنآن دف خوب تو این جا هست مقبو،ل و صواب
بس مر تو را طاعت همین

 مفخر تبریز جان جان جان هامطربا این دف برای عشق شاه دلبر است
شمس دین

 درربودی از سرم یک بارگیمطربا گفتی تو نام شمس دین و شمس دین
تو عقل و دین
 کفر باشد در طلب گر زانکچونک گفتی شمس دین زنهار تو فارغ مشو
گویی غیر این

 همچنان خواهی مرکن تومطربا گشتی ملو،ل از گفت من از گفت من
همچنین و همچنین

1981
 چون زنی بر نام شمس الدینمطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن

تبریزی بزن
 نام شمسنام شمس الدین به گوشت بهتر است از جسم و جان
الدین چو شمع و جان بنده چون لگن

 بر تن چون جان او بنواز تنمطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو
تن تن تنن

 تا شود این جان پاکت پردهتا شود این نقش تو رقصان به سوی آسمان
سوز و گام زن

 تا ببینی مردگانشمس دین و شمس دین و شمس دین می گوی و بس
رقصان شده اندر کفن

 عشق شمس الدین کند مرمطربا گر چه نیی عاشق مشو از ما ملو،ل
جانت را چون یاسمن

 سوسنک مستک شده گویدلله ها دستک زنان و یاسمین رقصان شده
که باشد خود سمن

 سنگ ها باجان شده با لعلخارها خندان شده بر گل بجسته برتری
گوید ما و من

 ان عشقی مثل خمر ان جسمیایها الساقی ادر کاس الحمیا نصفه
مثل دن

1982
 قلسن انده یوز در یلنز قندهگلسن بنده ستایک غرضم یق اشد رسن
قلرسن
 چلبی قللرن استر چلبی نهچلبی درقیمو درلک چلبا گل نه گز رسن
سز سن

 قولغن اج قولغن اج بله کمنه اغر در نه اغر در چلب اغرندن قغرمق
انده دگرسن

1983
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 نه بدان کیسه پرزر نه بدینبه خدا میل ندارم نه به چرب و نه به شیرین
کاسه زرین
 که زهی جود و سماحتبرکشی اهل زمین را به فلک بانگ زند مه

عجبا قدرت و تمرکین
 بگزد ساعد و اصبع ز حسد زهره وچو خیا،ل تو بتابد چو مه چارده بر من

پروین
 همه حق بود که می گفت مراهله المنه لله که بدین ملک رسیدم

عشق تو پیشین
 که رسید آنچ تو خواهی هلهچو مرا بر سر پا دید به سر کرد اشارت

ایمن شو و بنشین
 بره و گرگ به همهمه خلق از سر مستی ز طرب سجده کنانش

خوش نه حسد در د،ل و نی کین
 نشناسند که مردیم عجب یا گلنشناسند ز مستی ره ده از ره خانه

رنگین
 بخورم یا که ببخشم توقدح اندر کف و خیره چه کنم من عجب این را
بگو ای شه شیرین

 هله خوردم هله خوردم چوتو بخور چه بود بخشش هله که دور تو آمد
منم پیش تو تعیین

 بنهی بر کف مردهتو خور این باده عرشی که اگر یک قدح از وی
بدهد پاسخ تلقین

1984
 صدقات تو روان است به هربده آن مرد ترش را قدحی ای شه شیرین

بیوه و مسرکین
 که نداند لب بال وصدقات تو لطیف است توان خورد دو صد من

نجنبد لب زیرین
 مگر اشرکوفه بگوید پنهان باهله ای باغ نگویی به چه لب باده کشیدی

گل و نسرین
 به زمستان نه کهچه شراب است کز آن بو گل تر آهوی ناف است
دیدی همه را چون سگ گرگین

 پس من زهره بنوشد قدح ازهله تا جمع رسیدن بده آن می به کف من
ساعد پروین
 مده او را تو مرا ده که منموگر آن مست نهد سر که رباید ز تو ساغر
بر در تحسین

 چه شناسد مه جان را نظر و غمزهچه کند باده حق را جگر باطل فانی
عنین

 ملرکان را تب لرزهنر و زر چو فزون شد خطر و خوف کنون شد
است و حریر است نهالین

 شرکنش باد همیشه تو بگو نیز کهچو مه توبه درآمد مه توبه شرکن آمد
آمین

1985
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 که ببرد عشق رویت همگی قرارصنما بیار باده بنشان خمار مستان
مستان

 که به جوش اندرآمد فلک ازمی کهنه را کشان کن به صبوح گلستان کن
عقار مستان
 ز نبات و قند پر کن دهن وبده آن قرار جان را گل و لله زار جان را
کنار مستان

 بنشان به آب رحمت به کرمقدحی به دست برنه به کف شرکرلبان ده
غبار مستان

 به می خوشی که هستت ببرصنما به چشم مستت د،ل و جان غلم دستت
اختیار مستان

 گل سرخ شرم دارد ز رخ و عذارچو شراب لله رنگت به دماغ ها برآید
مستان

 ببرد گلوی غم را سرچو جناح و قلب مجلس ز شراب یافت مونس
ذوالفقار مستان

 ز تو است ای معل همه کارصنما تو روز مایی غم و غصه سوز مایی
و بار مستان

 که تو شیرگیر حقی بهبرکشان تو گوش شیران چو شتر قطارشان کن
کفت مهار مستان

 چه غریب دام داری جهت شرکارز عقیق جام داری نمرکی تمام داری
مستان
 که تو رشک ساقیانی سر وسخنی بماند جانی که تو بی بیان بدانی

افتخار مستان

1986
 نفسی خراب خود راصنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن
به نظر عمارتی کن

 سوی گور این شهیدان بگذرد،ل و جان شهید عشقت به درون گور قالب
زیارتی کن

 بنما جما،ل و بستان د،ل وتو چو یوسفی رسیده همه مصر کف بریده
جان تجارتی کن

 بشرکن تو نذر خود را چه شودو اگر قدم فشردی به جفا و نذر کردی
کفارتی کن

 تو ز سود بی نیازی بده وتو مگو کز این نثارم ز شما چه سود دارم
خسارتی کن

 سه چهار قطره خونرخ همچو زعفران را چو گل و چو لله گردان
را د،ل بابشارتی کن

 به میان ما و دولت ملرکاچو غلم توست دولت نرکشد ز امر تو سر
سفارتی کن

 به گناه چون که ما نظرچو به پیش کوه حلمت گنهان چو کاه آمد
حقارتی کن

 صفت پلید را همتن ما دو قطره خون بد که نظیف و آدمی شد
صفت طهارتی کن
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 تو ز دار حرب گلشان برهانز جهان روح جان ها چو اسیر آب و گل شد
و غارتی کن
 جز حرف پرمعانی علم وچو ز حرف توبه کردم تو برای طالبان را
امارتی کن

 جز دم تو تابشی را سبب حرارتیز برای گرم کردن بود این دم چو آتش
کن
به ظهور نیر خود وطن بصارتی کنتو که شاه شمس دینی تبریز نازنین را

1987
 چو حریف نیک داری تو بههله نیم مست گشتم قدحی دگر مدد کن

ترک نیک و بد کن
 نه وصی آدمی تومنگر که کیست گریان ز جفا و کیست عریان
بنشین و کار خود کن
 نظری دگر به سوینظری به سوی می کن به نوای چنگ و نی کن

رخ یار سروقد کن
 چو عباس دبس زودتر زشرکرت چو آرزو شد ز لب شرکرفروشش

شرکرفروش کدکن
 تو مویز و جوز خود را بستاننه که کودکم که میلم به مویز و جوز باشد

در آن سبد کن
 حسد ار کنی تو باری پی آنشرکر خوش تبرزد که هزار جان به ارزد

شرکر حسد کن
 جهت قران ماهش چوبه بت شرکرفشان شو ز لبش شرکرستان شو

منجمان رصد کن
 پس از این نشاط و مستی زچو رسید ماه روزه نه ز کاسه گو نه کوزه

صراحی ابد کن
 که کسی خورت نبیند طرببه سماع و طوی بنشین به میان کوی بنشین
از می احد کن

 خورشش از این طبقچو عروس جان ز مستی برسد به کوی هستی
ده تتقش هم از خرد کن

 سبک آینه بیان را توز سخن ملو،ل گشتی که کسیت نیست محرم
بگیر و در نمد کن

1988
 که شد ادریسش قیماز وچه شرکر داد عجب یوسف خوبی به لبان

سلیمان به لبان
 مانده اندر عجبش خیره همهبه شرکرخانه او رفته به سر لب شرکران

بوالعجبان
 همه گرگان شده از خجلت اینخبر افتاد که گرگی طمع یوسف کرد

گرگ شبان
 که رمیدند ز دارو همهچه خوشی های نهان است در آن درد و غمش

درمان طلبان
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 بس بود مستی او عذر همه بیبس بود هستی او مایه هر نیست شده
ادبان
 که همان بی سببی شد سببعارف از ورزش اسباب بدان کاهل شد

بی سببان
 طرب اندر طرب است از مددخیز کامروز ز اقبا،ل و سعادت باری

بوطربان
 بازگویی صفت عشق به روزان ومن بر آن بودم کز جان و د،ل تفسیده

شبان
 چون تو را عشق لب ماستشمس تبریزی مرا دوش همی گفت خموش

نگهدار زبان

1989
 آنک آموخت مرا همچو شررجنتی کرد جهان را ز شرکر خندیدن

خندیدن
 عشق آموخت مراگر چه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم
شرکل دگر خندیدن

 تا نمایم همه را بی ز جگربی جگر داد مرا شه د،ل چون خورشیدی
خندیدن
 کار خامان بود از فتح و ظفربه صدف مانم خندم چو مرا درشرکنند
خندیدن
 جان هر صبح و سحر همچویک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا

سحر خندیدن
عادت برق بود وقت مطر خندیدنگر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم

 تا در آتش تو ببینی ز حجرچون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر
خندیدن

گر نه قلبی بنما وقت ضرر خندیدنزر در آتش چو بخندید تو را می گوید
بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدنگر تو میر اجلی از اجل آموز کنون

 بر غم شهوت و بر ماده و نرور تو عیسی صفتی خواجه درآموز از او
خندیدن

 رو حللستت بر فضل و هنرور دمی مدرسه احمد امی دیدی
خندیدن

 بایدت بر خود و بر شمس و قمرای منجم اگرت شق قمر باور شد
خندیدن

 وقت اشرکوفه به بالی شجرهمچو غنچه تو نهان خند و مرکن همچو نبات
خندیدن

1990
 شد ز تبدیل خدا لیق گلزارجان حیوان که ندیده است بجز کاه و عطن

فطن
 که در او مرده نماند وثنی ونوبهاری است خدا را جز از این فصل بهار

نه وثن
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 بهتر از شیر شود از دم او مادهز نسیمش شود آن جغد به از باز سپید
زغن
 بوسه ها مست شدند از طرب بویزنده گشتند و پی شرکر دهان بگشادند

دهن
 تا بیاموخت به طفلن چمن خلقدست دستان صبا لخلخه را شورانید

حسن
 دست بازی نگر آن سان که کندجبرئیل است مگر باد و درختان مریم

شوهر و زن
برفشانید نثار گهر و در عدنابر چون دید که در زیر تتق خوبانند

 وقت آن شد که به یعقوب رسدچون گل سرخ گریبان ز طرب بدرانید
پیراهن

بوی رحمان به محمد رسد از سوی یمنچون عقیق یمنی لب دلبر خندید
 جز بدان جعد پراکنده آن خوبچند گفتیم پراکنده د،ل آرام نیافت

زمن
 تیغ خورشید دهد نور به جانشمس تبریز برآ تیغ بزن چون خورشید

چو مجن

1991
 وقت آن شد که درآییمهمه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن

خرامان به چمن
 که د،ل و جان زمانیم و سپهدارهمه خوردند و برفتند بقای ما باد

زمن
 چو تو باشی بت زیبا همه گردندچو تویی آب حیاتی کی نماند باقی

شمن
و قضی الحجب علینا فتنا بعد فتنکتب العشق علینا غمرات و محن

بپرد جان مجرد به گلستان مننفرج آمد برهیدیم ز تشویش جهان
فیه ماء و سخاء و رخاء و عطنناقتی نخ هنا فهو مناخ حسن

 مقعد صدق چو شد منز،ل عشاقیرزقون فرحین بخوریم آن می و نقل
سرکن

 ببریم از گل تر چند سخن سویدامن سیب کشانیم سوی شفتالو
سمن

 مست را حد نزند شرع مرا نیزچو مرا می بدهی هیچ مجو شرط ادب
مزن

 چو شتر می کشدم مستادب و بی ادبی نیست به دستم چه کنم
شتربان به رسن
 بشرکن شاخ نبات و د،ل ما رابلبل از عشق ز گل بوسه طمع کرد و بگفت

مشرکن
بچه را ابجد و هوز به و حطی کلمنگفت گل راز من اندرخور طفلن نبود

 گفت این هم ندهم باشگفت گر می ندهی بوسه بده باده عشق
حزین جفت حزن

تنن تن تننن تن تننن تن تنننگفت من نیز تو را بر دف و بربط بزنم
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 که مگر ماه گرفته ست مجوگفت شب طشت مزن که همه بیدار شوند
شور و فتن

 فتنه ها زاید ناچارطشت اگر من نزنم فتنه چو نه ماهه شده ست
شب آبستن

لرزه برگ ز باد و دلم از خوب ختنبرگ می لرزد بر شاخ و دلم می لرزد
 که چراغی است نهان گشته در اینتاب رخسار گل و لله خبر می دهدم

زیر لگن
 تا که از مشرق جان صبح برآیدجهد کن تا لگن جهل ز د،ل برداری

روشن
 که چو خورشید تو جانی وشمس تبریز طلوعی کن از مشرق روح

جهان جمله بدن

1992
 دم هر ماده خری را چوخوی با ما کن و با بی خبران خوی مرکن

خران بوی مرکن
 چون زن فاحشه هر شب تو دگراو،ل و آخر تو عشق از،ل خواهد بود

شوی مرکن
 شیرمردا د،ل خود را سگ هر کوید،ل بنه بر هوسی که د،ل از آن برنرکنی
مرکن
 وقف کن دیده و د،ل روی بههم بدان سو که گه درد دوا می خواهی

هر سوی مرکن
 ترک این باغ و بهار و چمن و جویهمچو اشتر بمدو جانب هر خاربنی

مرکن
 اندر این مزبله از بهر خداهان که خاقان بنهاده است شهانه بزمی
طوی مرکن

 پی اسپش د،ل و جان را هله جز گویمیر چوگانی ما جانب میدان آمد
مرکن

 نقد خود را سره کن عیب ترازویروی را پاک بشو عیب بر آیینه منه
مرکن

جز سوی آنک ترکت داد ترکاپوی مرکنجز بر آن که لبت داد لب خود مگشا
 نامشان را تو قمرروی زرهروی و مویی که بتان راست دروغین می دان

موی مرکن
 پیش بی چشم به جد شیوهبر کلوخی است رخ و چشم و لب عاریتی
ابروی مرکن

 جز پی قامت او رقص وقامت عشق صل زد که سماع ابدی است
هیاهوی مرکن

 دم حجاب است یرکی تو کن ودم مزن ور بزنی زیر لب آهسته بزن
صدتوی مرکن

1993
 نقل سازد جهت این جگرهیچ باشد که رسد آن شرکر و پسته من

خسته من
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 که تو چونی هله ای بی د،ل ودست خود بر سر من مالد از روی کرم
پابسته من
 زعفران کشته بدین للهسر گران گشته از آن باده بی ساغر من
بررسته من

 ای گسسته رگت از زخمه آهستهزخم بر تار تو اندرخور خود چون رانم
من

 چون دلم برنجهد زان بتچون تنم جان نشود زان ابدی آب حیات
برجسته من

یک زمانی سخن پخته به نبشته منهله ای طیف خیالش بنشین و بشنو
 ای به شب ها و سحرها بهچون مه چارده شب را تو برآرای به حسن
دعا جسته من

 هیچ دیدی تو صفی چون صفچند صف ها بشرکستی و بدیدی همه را
اشرکسته من

 هوس و رغبت او بین تو بهلله زار و چمن ار چه که همه ملک وی است
گلدسته من
 که حریص آمد بر گفتنلب ببند و قصص عشق به گوش او گوی
پیوسته من

1994
 رندی از حلقه ما گشت در اینبشنو از بوالهوسان قصه میر عسسان

کوی نهان
 شب و روز از طلبش هرمدتی هست که ما در طلبش سوخته ایم

طرفی جامه دران
 جامه پرخون شده او استهم در این کوی کسی یافت ز ناگه اثرش
ببینید نشان

 خون چو تازه است بدانید که هستخون عشاق کهن خود نشود تازه بود
آن فلن

 خون عشاق ابد تازههمه خون ها چو شود کهنه سیه گردد و خشک
بجوشد ز روان
 خون عشاق نخفته ست وتو مگو دفع که این دعوی خون کهن است

نخسبد به جهان
 نرگس توست کهغمزه توست که خونی است در این گوشه و بس
ساقی است دهد رطل گران

 قصد جان ها کند آن سختغمزه توست که مست آید و د،ل ها دزدد
د،ل سخته کمان

 یا چو او شد ز میانه تو درآیی بهداد آن است که آن گمشده را بازدهی
میان

 شرکر کن شو تو گدازان چو شرکر باگر ز میر شرکران داد بیابی ای د،ل
شرکران

 خدمت از جان چنین کشته به تبریزگر چنان کشته شوی زنده جاوید شوی
رسان
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1995
 اینک آن پردگیانی که خرداینک آن انجم روشن که فلک چاکرشان
چادرشان
 همچو خورشید به هر خانههمچو اندیشه به هر سینه بود مسرکنشان

فتد لشرکرشان
در نظر هیچ نگنجد نظر دیگرشاننظر اولشان زنده کند عالم را

 بوده ام نعره زنان رقصای بسا شب که من از آتششان همچو سپند
کنان بر درشان

 بو گرفته ست د،ل و جان من ازگر تو بو می نبری بوی کن اجزای مرا
عنبرشان

 سر بنه تا برسد بر تو دماغور تو بس خشک دماغی به تو بو می نرسد
ترشان
 مه نبات و حیوان و مه زمینخود چه باشد تر و خشک حیوانی و نبات

مادرشان
 چه قدر خورد تواند مگس ازهمه عالم به یرکی قطره دریا غرقند

شرکرشان

1996
 چه خیالت دگر مست درآید بهچون خیا،ل تو درآید به دلم رقص کنان
میان
 وان خیا،ل چو مه تو به میانگرد بر گرد خیالش همه در رقص شوند

چرخ زنان
 همچو آیینه ز خورشید برآیدهر خیالی که در آن دم به تو آسیب زند
لمعان

از زبانم به دلم آید و از د،ل به زبانسخنم مست شود از صفتی و صد بار
 همه بر همدگر افتادهسخنم مست و دلم مست و خیالت تو مست

و در هم نگران
 آن خیالت به هم درشرکند او زهمه بر همدگر از بس که بمالند دهن
فغان

 همه چون برگ گلب و د،لهمه چون دانه انگور و دلم چون چرش است
من همچو دکان

 تا مفرح شود آن را که بود دیدهز صلح د،ل و دین زر برم و زر کوبم
جان

1997
 ساکنان را همه سرگشتههر که را گشت سر از غایت برگردیدن

تواند دیدن
 بر دو چشم کژ او فرض بودهر کی از ضعف خود اندر رخ مردان نگرد

خندیدن
 تلخ گردد دهنش گاه شرکرهر کی صفرا شودش غالب از شیرینی
خاییدن
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 در براق احدی دید کسیعقل میدانی او خود خر لنگ افتاده است
لنگیدن

 چون چنینی تو روا نیست تو راای کسی کز حدثان در حدثی افتادی
جنبیدن

 وانگهان بر قدمش نیمچه ایباید او،ل ز حدث سوی قدم پیوستن
ببریدن

گوهری دزد از آن خانه گه دزدیدنخانه شاه بزن نقب اگر نقب زنی
کورموشی چو ندارد نظر بگزیدنمن علمات گهر گفتم لیرکن چه کنم

 لیک کو گوش که داند سخنتشمس تبریز سخن های تو می بخشد چشم
بشنیدن

1998
به خدا که ز تو آموخت کمر بندیدنبه خدا گل ز تو آموخت شرکر خندیدن

 ور نه دیدی ز چه بودیش به سربه خدا چرخ همان دید که من دیدستم
گردیدن
 گفت خوردم دم او شرط بودگفتم ای نی تو چنین زار چرا می نالی
نالیدن

 گفت کاهش دهدم فایدهگفتم ای ماه نو این جمله گداز تو ز چیست
بالیدن

 از پی خرج بود مرکسبه هافایده زفت شدن در کمی و کاستن است
ورزیدن

چونک آن یافت نخواهد پر و دریازیدنپر پروانه پی درک تف شمع بود
پس نباید ز بل گریه و درچغزیدندر فنا جلوه شود فایده هستی ها

 چون هنر در کمیتپس خمش باش همی خور ز کمان هاش خدنگ
خواهد افزاییدن

1999
 جان پی پاره بگیر و جگرممرکن ای دوست ز جور این دلم آواره مرکن

پاره مرکن
 جان و سر قصد سرمر تو را عاشق د،ل داده و غمخوار بسی است
این د،ل غمخواره مرکن

 جز تو ار چاره گری هست مرانظر رحم برکن بر من و بیچارگیم
چاره مرکن

 د،ل خود بر د،ل چون شیشهپیش آتشرکده عشق تو د،ل شیشه گر است
من خاره مرکن

 هر دمم دم ده بی باک ستمرکارههر دمی هجر ستمرکار تو دم می دهدم
مرکن

 در کنارش کش و وابستهتن پربند چو گهواره و د،ل چون طفل است
گهواره مرکن

 همچو شب جان مرا بند هرپیش خورشید رخت جان مرا رقصان دار
استاره مرکن
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 سر من در سر این عالم غدارهز دغل عالم غدار دو صد سر دارد
مرکن

 مر مرا بسته اینصد چو هاروت و چو ماروت ز سحرش بسته ست
جادوی سحاره مرکن

 هین مرا تشنه این خاینخمر یک روزه این نفس خمار ابد است
خماره مرکن

 ز آنچ یک باره شدم مات تو ده بارهلعب او،ل چو مرا بست میفزا بازی
مرکن
تو دگر یاری این کافر عیاره مرکنجمله عیاری ناسوت ز لهوت تو است

2000
 مرگ بر من شده بی تو مثلای ز هجران تو مردن طرب و راحت من

شهد و لبن
 تا جدا گردد آن جان نزارشمی طپد ماهی بی آب بر آن ریگ خشن
ز بدن

 شرکر خشک بر ایشان بتر از گور وآب تلخی شده بر جانوران آب حیات
کفن

 چند پیغامبر بگریست پینیست بازی کشش جزو به اصل کل خویش
حب وطن

 دایه خواهد چه ستنبو،ل مر اوکودکی کو نشناسد وطن و مولد خویش
را چه یمن

 حیوان خاک پرستد مثل سرو وشد چراگاه ستاره سوی مرعای فلک
سمن

 نتوان در شرکم آب فروبستمن از این ناله اگر چه که دهان می بندم
دهن

 بحریان را هله این باشد معهوده ونفس چغز ز آب است نه از باد هوا
فن
 دمشان جمله ز نوری استعارفانی که نهانند در آن قلزم نور

ظلمات شرکن
 شرکند کوه چو آگه شود ازقلم و لوح چو این جا برسیدیم شرکست
رب منن

2001
 که دمم بی دم تو چون اجلدم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من
آمد بر من

 سر به گردون رسدم چونک بخارید،ل چو دریا شودم چون گهرت درتابد
سر من

 بدرخشد ز شرارش رخخنک آن دم که بیاری سوی من باده لعل
همچون زر من

 در خرابی است عمارت شدن مخبرزان خرابم که ز اوقاف خرابات توام
من
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 زود انگشت برآرد خرد کافرشاهد جان چو شهادت ز درون عرضه کند
من

 از همه تشنه ترم من بده آنپیش از آنک به حریفان دهی ای ساقی جمع
ساغر من

 گوییم خیز نظر کن به سوی منظربنده امر توام خاصه در آن امر که تو
من
تا که افروخته ماند ابدا اخگر منهین برافروز دلم را تو به نار موسی

 که ز جوی تو بود رونق شعرمن خمش کردم و در جوی تو افرکندم خویش
تر من

2002
 آنچ ممرکن نبود در کف اوتو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین
امرکان بین

پیش نور رخ او اختر را پنهان بینآهن اندر کف او نرمتر از مومی بین
صورت چرخ بدیدی هله اکنون جان بیننم اندیشه بیا قلزم اندیشه نگر

 رو به بازار غمش جان چوجان بنفروختی ای خر به چنین مشتریی
علف ارزان بین

 اندکی گرم شو و جنبش راهر کی بفسرد بر او سخت نماید حرکت
آسان بین

 بفشان خویش ز فرکر و لمعخشک کردی تو دماغ از طلب بحث و دلیل
برهان بین
 هله میزان بگذار و زر بیهست میزان معینت و بدان می سنجی

میزان بین
 می جان نوش و از آن پس همه رانفسی موضع تنگ و نفسی جای فراخ

میدان بین
 چونک سرسبز شدیسحر کرده ست تو را دیو همی خوان قل اعوذ
جمله گل و ریحان بین

 اتحادی عجبی در عرض وچون تو سرسبز شدی سبز شود جمله جهان
ابدان بین

 چرخ را بنگر و همچون سر خودچون دمی چرخ زنی و سر تو برگردد
گردان بین

 چونک نو شد صفتت آن صفت ازز آنک تو جزو جهانی مثل کل باشی
ارکان بین

 چند مغرور لباسی بدنهمه ارکان چو لباس آمد و صنعش چو بدن
انسان بین

پرده بردار و درآ شعشعه ایمان بینروی ایمان تو در آیینه اعما،ل ببین
 ور تو عباس زمانی بنشینگر تو عاشق شده ای حسن بجو احسان نی

احسان بین
 چونک دریاش بجوشد در بیلبه کردم شه خود را پس از این او گوید
پایان بین

2003
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 وقت آن شد که درآییمهمه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن
خرامان به چمن

 ببریم از گل تر چند سخن سویدامن سیب کشانیم سوی شفتالو
سمن

 تا برآیند شهیدان نباتینوبهاران چون مسیحی است فسون می خواند
ز کفن
 جان به بوسه نرسد مستآن بتان چون جهت شرکر دهان بگشادند

شد از بوی دهن
 که چراغی است نهان گشته در اینتاب رخسار گل و لله خبر می دهدم

زیر لگن
لرزه برگ ز باد و دلم از خوب ختنبرگ می لرزد و بر شاخ دلم می لرزد
 تا بیاموخت به طفلن چمن خلقدست دستان صبا لخلخه را شورانید

حسن
 دست بازی نگر آن سان که کندباد روح قدس افتاد و درختان مریم

شوهر و زن
برفشانید نثار گهر و در عدنابر چون دید که در زیر تتق خوبانند

 وقت آن شد که به یعقوب رسدچون گل سرخ گریبان ز طرب بدرانید
پیراهن

بوی یزدان به محمد رسد از سوی یمنچون عقیق یمنی لب دلبر خندید
 جز بر آن زلف پراکنده آن شاهچند گفتیم پراکنده د،ل آرام نیافت

زمن

2004
 برکش آن تیغ چو پولد و بزنشیرمردا تو چه ترسی ز سگ لغرشان

بر سرشان
 همه دیوند که ابلیس بودچون ملک ساخته خود را به پر و با،ل دروغ

مهترشان
 هین چرا غره شدستی تو بههمه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ

سیم و زرشان

2005
اندرآ در حلقه دیوانگانچه نشستی دور چون بیگانگان

 جان چه باشد این هوس و آن گاهشرم چه بود عاشقی و آن گاه شرم
جان

رو بخر کان رایگان است رایگانمی فروشد او به جانی بوسه ای
آمد اندر خانه همسایگانآنک عشقش خانه ها برهم زده ست

سر فروکرده ست آن مه ز آسمانکف برآورده ست این دریا ز عشق
خواب ما را بین چو وصلت بی نشانای ببسته خواب ها امشب بیا

شاه ما مر بندگان را پاسبانهر شهی را بندگانش حارسند
در میان جان ما دامن کشانشاه ما از خواب و بیداری برون

مشعله در دست یا رب کیست آناندر این شب می نماید صورتی
یاد آمد پیل را هندوستانخواب جست و شورش افزودن گرفت
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تیر تقدیر خدا جست از کمانآتش عشق خدا بال گرفت
سر زد و همچون درختی شد عیاندانه ای کان در زمین غیب بود

آتش و برق شگرف بی امانبرق جست و آتشی زد در درخت
می شرکفت از برق و آتش گلستانسبزتر می شد ز آتش آن درخت

آب دارد این درختان را زباناین درختان سبز از آتش شوند
او شود پیدا چو تو گردی نهانتا تویی پیدا نهان گردد درخت

هم طراوت هم نما هم باغبانشمس تبریز است باغ عشق را

2006
بردمد لله و بنفشه و یاسمنهر کجا که پا نهی ای جان من
بازگردد یا کبوتر یا زغنپاره گل برکنی بر وی دمی
ز آب دست تو شود زرین لگندر تغاری دست شویی آن تغار

بوالفتوحی سر برآرد از کفنبر سر گوری بخوانی فاتحه
چنگلش چنگی شود با تن تنندامنت بر چنگل خاری زند

جان پذیرد عقل یابد زان شرکنهر بتی را که شرکستی ای خلیل
سعد اکبر گشت و وارست از محنتا مه تو تافت بر بداختری

همچو آدم زاده ای بی مرد و زنهر دمی از صحن سینه برجهد
پر شوند آدمچگان اندر زمنوآنگه از پهلوی او وز پشت او

لب ببستم تا گشایی تو دهنخواستم گفتن بر این پنجاه بیت

2007
گنج می بخشد به هر دم رایگانشاه ما باری برای کاهلن

گنج بی رنج است و سود بی زیانالصل یاران به سوی تخت شاه
نور و رحمت تا به هفتم آسمانچشم د،ل داند چه دید از کحل او

بر مثا،ل هفت پایه نردبانخود چه باشد پیش او هفت آسمان
وی به معنی تو جهان اندر جهانای به صورت خردتر از ذره ای
 صد هزاران صف شرکسته زینای خمیده چون کمان از غم ببین

کمان
وآنگه اندر کنج چشمت صد نشاندر نشان جویی تو گشته چارچشم
می برندت تا به حضرت کشرکشانهر نشانی چون رقیب نیرکخواه

2008
ای ربوده عقل های مردمانمی بده ای ساقی آخرزمان

ای می تو نردبان آسمانخاکیان زین باده بر گردون زدند
وارهان جان را ز زندان غمانبشرکن از باده در زندان غم

جان معلق می زند بر ریسمانتن به سان ریسمان بگداخته
گرگ ماند و گوسفند و ترکمانترک ساقی گشت در ده کس نماند
د،ل گرفته خوش بغل های گمانچون رسید این جا گمانم مست شد

2009
بانگ نای و سبزه و آب رواننک بهاران شد صل ای لولیان
لولیان را کی پذیرد خان و مانلولیان از شهر تن بیرون شوید
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حسرتی بنهیم در جان جهاندیگران بردند حسرت زین جهان
هرچ او کرده ست با آن دیگرانبا جهان بی وفا ما آن کنیم

امتحان او بیابد امتحانتا حریف خود ببیند او یرکی
او به جان جوید جفای نیرکواننی غلط گفتم جهان چون عاشق است

ای مسلمان جان که را دارد زیانجان عاشق زنده از جور و جفاست
کس نجوید راه صحرا را دهانراه صحرا را فروبست این سخن
با لب بسته گشاد بی کرانتو بگو دارد دهان تنگ یار
او نه صحرا داند و نی آشیانهر که بر وی آن لبان صحرا نشد

او چه بیند از زمین و آسمانهر که بر وی زان قمر نوری نتافت
عیش بیند زان سوی کون و مرکانهر کسی را کاین غز،ل صحرا شود

2010
و آنچ اندر فهم ناید فهم کنبشنو از د،ل نرکته های بی سخن
کو بسوزد پرده را از بیخ و بندر د،ل چون سنگ مردم آتشی است

قصه های خضر و علم من لدنچون بسوزد پرده دریابد تمام
صورت نو نو از آن عشق کهندر میان جان و د،ل پیدا شود

کان زر بین چون بخوانی لم یرکنچون بخوانی والضحی خورشید بین

2011
کس تویی دیگر کسان را برشرکنجان جان هایی تو جان را برشرکن

سنگ بستان باقیان را برشرکنگوهر باقی درآ در دیده ها
اختران آسمان را برشرکنز آسمان حق بتاب ای آفتاب
سینه های عیب دان را برشرکنغیب دان کن سینه های خلق را
بی نشانی هر نشان را برشرکنبانشان از بی نشان پرده شده

بارنامه پاسبان را برشرکنروز مطلق کن شب تاریک را
شمع جان و شمعدان را برشرکنشمس تبریز آفتابی آفتاب

2012
وی کشیده خویش بی جرمی ز منای دلرام من و ای د،ل شرکن

ز آنک تو شمعی و جان و د،ل لگناز نظر رفتی ز د،ل بیرون نه ای
هیچ کس دیده ست یک جان در دو تنجان من جان تو جانت جان من

بی نظیرم کرده ای اندر دو فنزندگی ام وصل تو مرگم فراق
بی وصالش جان نیابی جان مرکنبس بجستم آب حیوان خضر گفت

ور بگردد بایدش گردن زدنغم نیارد گرد غمگین تو گشت
جان ادیم و تو سهیل اندر یمنجان ها زان گرد تو گرددهمی

یا صغیر السن یا رطب البدنبهر تو گفته ست منصور حلج
یا قریب العهد من شرب اللبنشیر مست شهد تو گشت و بگفت

فرکرت و غم هست کار بوالحسنپیش مستان تو غم را راه نیست
چاره اش نبود ز فرکر چون رسنهر کی در چاه طبیعت مانده است

چون یقینی یافت کاسد گشت ظنچونک برپرید کاسد گشت حبل
تا به گفت و گو نباشی مرتهنهمزبان بی زبانان شو دل
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2013
وز شراب عشق د،ل را دام کنساقیا برخیز و می در جام کن

خویشتن را لابالی نام کننام رندی را برکن بر خود درست
مرکب بی مرکبی را رام کنچرخ گردنده تو را چون رام شد

خاک تیره بر سر ایام کنآتش بی باکی اندر چرخ زن
خدمت کاووس و آذرنام کنمذهب زناربندان پیشه گیر

2014
بند گردد پیش او گفتار منراز چون با من نگوید یار من

با تو می گوید د،ل هشیار منعذر می گوید که یعنی خامشم
سر خود می گوید و اسرار منبا کسی دیگر زبان گردد همه

این د،ل ترسان بدپندار مندر گمان افتد دلم زین واقعه
د،ل ندارد صبر از دلدار منگر بگوید ور نگوید راز من

2015
گشتم از خوبی او بی هوش منفقر را در خواب دیدم دوش من

تا سحرگه بوده ام مدهوش مناز جما،ل و از کما،ل لطف فقر
تا ز رنگش گشتم اطلس پوش منفقر را دیدم مثا،ل کان لعل

بس شنیدم بانگ نوشانوش منبس شنیدم های و هوی عاشقان
حلقه او دیدم اندر گوش منحلقه ای دیدم همه سرمست فقر

بس بدیدم نقش جان در روش منبس بدیدم نقش ها در نور فقر
چون بدیدم بحر را در جوش مناز میان جان ما صد جوش خاست

ای غلم همچنان چاووش منصد هزاران نعره می زد آسمان

2016
هیچ دیدستی دو جان در یک بدنجان من جان تو جانت جان من
جان طلب کن جان و لف تن مزنای تن ار بی او به صد جان زنده ای

ز آنک از این جانی نیاید جان مرکند،ل از این جان برکن و بر وی بنه
شرح جان ای جان نیاید در دهناز قل الروح امر ربی فهم شد

2017
هر دو دستت را بشو از جان و تنآمد آمد در میان خوب ختن

هرچ بینی غیر من گردن بزنداد شمشیری به دست عشق و گفت
هر که باشد خوب و زشت و مرد و زناندر آب انداز ال نوح را

هر که در پستی است در دریا فرکنهر که او اندر د،ل نوح است رست

2018
پر نداری نیت صحرا مرکنمرغ خانه با هما پر وا مرکن
وز مری تو خویش را رسوا مرکنچون سمندر در د،ل آتش مرو
تو ندانی فعل آتش ها مرکندرزیا آهنگری کار تو نیست
ور نه بی تعلیم تو آن را مرکناو،ل از آهنگران تعلیم گیر

قصد موج و غره دریا مرکنچون نه ای بحری تو بحر اندرمشو
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دست خود را تو ز کشتی وا مرکنور کنی پس گوشه کشتی بگیر
ترکیه تو بر پنجه و بر پا مرکنگر بیفتی هم در آتش کشتی بیفت
ور نه قصد گنبد خضرا مرکنچرخ خواهی صحبت عیسی گزین

بی معانی ترک این اسما مرکنمیوه خامی مقیم شاخ باش
تو مقام خویش جز آن جا مرکنشمس تبریزی مقیم حضرت است

2019
و آنچ من کردم تو جانا آن مرکنای ببرده د،ل تو قصد جان مرکن
درد خود مفرستم و درمان مرکنبنگر اندر درد من گر صاف نیست

یک سر مویی ز کفر ایمان مرکنداد ایمان داد زلف کافرت
هم بر آن عادت بر او احسان مرکنعادت خوبان جفا باشد جفا

در جفا آهسته تر چندان مرکنگر چه د،ل بر مرگ خود بنهاده ایم
پرده پوش و مرگ را خندان مرکنعیش ما را مرگ باشد پرده دار

یوسفی را هرزه در زندان مرکنای زلیخا فتنه عشق از تو است

وعده ها اندر سر رندان مرکنچون سر رندان نداری وقت عیش
عیش ها بر کوری ایشان مرکننور چشم عاشقان آخر تویی
از حریصی نقد او در کان مرکننقدکی را از یرکی مفلس مبر

راه خود را پر ز رهبانان مرکنشب روان را همچو استاره مسوز
تا ابد تو روی با جانان مرکنشمس تبریزی یرکی رویی نمای

2020
سرخوشان عشق را نالن مرکنای خدا این وصل را هجران مرکن

قصد این مستان و این بستان مرکنباغ جان را تازه و سرسبز دار
خلق را مسرکین و سرگردان مرکنچون خزان بر شاخ و برگ د،ل مزن
شاخ مشرکن مرغ را پران مرکنبر درختی کآشیان مرغ توست
دشمنان را کور کن شادان مرکنجمع و شمع خویش را برهم مزن

آنچ می خواهد د،ل ایشان مرکنگر چه دزدان خصم روز روشنند
کعبه اومید را ویران مرکنکعبه اقبا،ل این حلقه است و بس

خیمه توست آخر ای سلطان مرکناین طناب خیمه را برهم مزن
هرچ خواهی کن ولیرکن آن مرکننیست در عالم ز هجران تلختر

2021
رخت بربند و برس در کاروانصبحدم شد زود برخیز ای جوان
در زیانی در زیانی در زیانکاروان رفت و تو غافل خفته ای

تا تر و تازه بمانی جاودانعمر را ضایع مرکن در معصیت
تا ز جیبت سر برآرد حوریاننفس شومت را برکش کان دیو توست

پای نه بر بام هفتم آسمانچون برکشتی نفس شومت را یقین
پهلوانی پهلوانی پهلوانچون نماز و روزه ات مقبو،ل شد
کبر کم کن در سماع عاشقانپاک باش و خاک این درگاه باش

حشر گردی در قیامت با سگانگر سماع عاشقان را منرکری
نعره زن کالحمد لک یا مستعانگر غلم شمس تبریزی شدی
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2022
هوشیاری در میان مستیانای زیان و ای زیان و ای زیان

ور بیاید مست گیر اندرکشانگر بیاید هوشیاری راه نیست
نان پرستی رو که این جا نیست نانگر خماری باده خواهی اندرآ

کی درآید در میان این بتانآنک او نان را بت خود کرده است
تا نبیند رویشان آن قلتبانور درآید چادر اندر رو کشند

سیم نستانیم پیدا و نهانسیمبر خواهیم و زیبا همچو خویش
روسپی باشد نه حوران جنانآنک او خوبی به سیم و زر فروخت

گر چه گنجی درنگنجی در جهانتا نگردی پاک د،ل چون جبرئیل
 مشک مشک آورده از اشکچشم خود را شسته عارف بیست سا،ل
روان

اول بربند از گفتن دهانمعتمد شو تا درآیی در حرم
چون شوی بسته دهان و رازدانشمس تبریزی گشاید راه شرق

2023
رو خراج از گل بستان بستانرو قرار از د،ل مستان بستان
گرو گل ز گلستان بستانکله مه ز سر مه برگیر
آن توست آن هله بستان بستانسخن جان رهی گفتی دوش

گل تازه به زمستان بستانای که در باغ رخش ره بردی
طفل عشقی سر پستان بستانای که از ناز شهان می ترسی
د،ل خود از د،ل سستان بستاند،ل قوی دار چو دلبر خواهی

مهره را از کف چستان بستانچابک و چست رو اندر ره عشق

2024
بجز از لطف و مراعات مرکنمات خود را صنما مات مرکن

عفو کن هیچ مرکافات مرکنخرده و بی ادبی ها که برفت
بنده را طعمه آفات مرکنوقت رحم است برکن کینه مرکش

جز که پیوند و ملقات مرکنبه سر تو که جدایی مندیش
منزلش جز به سماوات مرکنخاک خود را به زمین برمگذار
آخرش جز که سعادات مرکناولش جز به سوی خویش مرکش
ترک تیمار و جرایات مرکنآنچ خو کرد ز لطفت برسان

پشت ما را به خرابات مرکنبنده اهل خرابات توایم
چونک گفتیم ممارات مرکنما که باشیم که گوییم مرکن

2025
من نیم با تو دود،ل چون دگرانای به انرکار سوی ما نگران
ای تو سرمایه جمله شرکرانسخن تلخ چه می اندیشی

که تویی دلبر پرخون جگرانبر د،ل سوخته ام آبی زن
چه زنی تیر سوی بی سپرانز غمم همچو کمان تیر مزن
گفت من هم ز ویم جامه درانبا گل از تو گله ها می کردم

که منم بنده صاحب نظرانگفت نرگس که ز من پرس او را
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ز آتش او ز کران تا به کرانکه چو من جمله چمن سوخته اند
اندر این چرخ ز زیر و زبرانمه و خورشید ز عشق رخ او
چرخ خم داده از این بار گرانبحر در جوش از این آتش تیز

که شماریش ز بسته کمرانکوه بسته ست کمر خدمت را
که بگو حالت این بی صورانبانگ ارواح به من می آید

چه خبر گویم با بی خبرانبا کی گویم به جهان محرم کو
باطن بحر مقام گهرانظاهر بحر بود جای خسان
کو بر این بحر بود ره گذرانظاهر و باطن من خاک خسی

که ز پایان بردت تا به سرانغز،ل بی سر و بی پایان بین

2026
بشرکن شرکر د،ل را مشرکنبه شرکرخنده ببردی د،ل من

به تو آمد پر و بالش بمرکند،ل ما را که ز جا برکندی
رحم کن هر نفسش زخم مزنبنگر تا به چه لطفش بردی

چه کند بی تو در این قالب تنجانم اندر پی د،ل می آید
بی تو گل را نبود برگ چمنبی تو د،ل را نبود برگ جهان

یا مگر نیست تو را بند دهنهین چرا بند شرکستی خاموش

2027
 وی امتان مقبل بر جان زنید برای امتان باطل بر نان زنید بر نان

جان
 آن آدمی بود کو جوید عقیق وحیوان علف کشاند غیر علف نداند

مرجان
 وین قسمتی است رفته در بارگاهآن باغ ها بخفته وین باغ ها شرکفته

سلطان
 جان هاست برپریده ره برده تا بهجان هاست نارسیده در دام ها خزیده

جانان
 چست و لطیف و موزونجانی ز شرح افزون بالی چرخ گردون

چون مه به برج میزان
 کوتاه عمر و ناخوش همچونجانی دگر چو آتش تند و حرون و سرکش

خیا،ل شیطان
 سرمست نقل و جامی یاای خواجه تو کدامی یا پخته یا که خامی

شهسوار میدان
 اندر هوا به بال می کرد رقص وروزی به سوی صحرا دیدم یرکی معل

جولن
 سرسبز و سبزپوشی جانمهر سو از او خروشی او ساکن و خموشی
بماند حیران

 تو نور نور نوری یا آفتابگفتم که در چه شوری کز وهم خلق دوری
تابان
تا پاگشاده گشتم از چارمیخ ارکانگفتا دلم تنگ شد تن نیز هم سبک شد
 بسیار لبه کردم گفتا که نیستگفتم که ای امیرم شادت کنار گیرم

امرکان
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 شاخی شرکر سخا کن چه کم شودگفتم بیا وفا کن وین ناز را رها کن
از آن کان

نقشی همی نمایم از بهر درد و درمانگفتا که من فنایم اندر کنار نایم
 پنجه بهانه زاید از طبعت ایگفتم تو را نباید خود دفع کم نیاید

سخندان
 طفلی و درست ابجد برگیر لوح وگفتا ز سر یک تو باور کجا کنی تو

می خوان
 صد گونه دفع می ده میگفتم همین سیاست می کن حل،ل بادت

کش مرا به هجران
 برخواند بر من از بر گشتم خراب وزود از زبان دیگر صد پاسخ چو شرکر

سرکران
 تا که برون شد آن شه چون جان زبسیار اشک راندم تا دیر مست ماندم

نقش انسان
 داغی که از لذیذی ارزد هزارداغی بماند حاصل زان صحبت اندر این د،ل

احسان
 خامش در زبان ها آن می نیایدفرمود مشرکلتی در وی عجب عظاتی
آسان

2028
 اکنون در آب وصلم با یار تا بهگر چه بسی نشستم در نار تا به گردن
گردن

 قانع نگشت از من دلدار تاگفتم که تا به گردن در لطف هات غرقم
به گردن
 زیرا که راست ناید این کار تاگفتا که سر قدم کن تا قعر عشق می رو
به گردن
 قانع شو ای دو دیده این بارگفتم سر من ای جان نعلین توست لیرکن

تا به گردن
 در خاک بود نه مه آن خار تا بهگفتا تو کم ز خاری کز انتظار گل ها

گردن
 در خون چو گل نشستم بسیار تا بهگفتم که خار چه بود کز بهر گلستانت

گردن
 کان جا همی کشیدی بیگار تا بهگفتا به عشق رستی از عالم کشاکش
گردن

 عار است هستی تو وین عار تا بهرستی ز عالم اما از خویشتن نرستی
گردن

در دام خویش ماند عیار تا به گردنعیاروار کم نه تو دام و حیله کم کن
 ماندند چون سگ اندر مرداردامی است دام دنیا کز وی شهان و شیران
تا به گردن

 بی عقل تا به کعب و هشیاردامی است طرفه تر زین کز وی فتاده بینی
تا به گردن

کز تاسه نبود آخر گفتار تا به گردنبس کن ز گفتن آخر کان دم بود بریده
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2029
وی آهوی معانی آمد گه چریدنای مرغ آسمانی آمد گه پریدن

بگذر ز آفریده بنگر در آفریدنای عاشق جریده بر عاشقان گزیده
 کو چون خیا،ل داند در دیده هاآمد تو را فتوحی روحی چگونه روحی
دویدن

بی گوش سر شنیدن بی دیده ماه دیدناین دم حرکم بیاید تعلیم نو نماید
 هم تخت و بخت دادن هم بندهداند سبل ببردن هم مرده زنده کردن

پروریدن
 خود را اگر فروشد دانی عجبآن یوسف معانی و آن گنج رایگانی

خریدن
 در پرده ساز کردن در پرده هاکو مشتری واقف در دو دم مخالف

دویدن
 می بایدت چو گردون بر قطب خودای عاشق موفق وی صادق مصدق

تنیدن
 زیرا فراق صعب استدر بیخودی تو خود را می جوی تا بیابی

خاصه ز حق بریدن
 چون شسته شد توانیلب را ز شیر شیطان می کوش تا بشویی
پستان د،ل مرکیدن

 احسنت ای کشنده شاباشای عشق آن جهانی ما را همی کشانی
ای کشیدن

 ار نی به مرکز او نتوان به تکهم آفتاب داند از شرق رو نمودن
رسیدن

 در کوه درفتادی چون بحرخامش که شرح د،ل را گر راه گفت بودی
برطپیدن

وآنگه از او بیابی صبح ابد دمیدنتبریز شمس دین را هم ناگهان ببینی

2030
 گفتی خوشی تو بی ما زینگفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن

طعنه ها گذر کن

 کس بی تو خوش نباشد رو قصهگفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت
دگر کن

 آن کس که نیست عاشق گو قصهگفتی ملو،ل گشتم از عشق چند گویی
مختصر کن

 کنجی روم که یا رب این تیغ رادر آتشم در آبم چون محرمی نیابم
سپر کن

 حاجت بخواه از ما وز درد ما خبرگستاخمان تو کردی گفتی تو روز او،ل
کن
 بگشا دو لب جهان را پردر و پرگهرگفتی شدم پریشان از مفلسی یاران

کن
 بگشا دو دست رحمت برگفتی کمر به خدمت بربند تو به حرمت

گرد من کمر کن
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2031
 چشمی ز د،ل برآور در عینای محو راه گشته از محو هم سفر کن

د،ل نظر کن
 صد تیغ اگر ببینی هم دیده راد،ل آینه است چینی با د،ل چو همنشینی

سپر کن
 در عین نیست هستی یکدانم که برشرکستی تو محو د،ل شدستی

حمله دگر کن
 ای شیر بیشه د،ل چنگا،ل در جگرتا بشرکنی شرکاری پهلوی چشمه ساری
کن

 با فتنه عظیمی تو دست در کمرچون شد گرو گلیمی بهر در یتیمی
کن

از ذره خاک بستان در دیده قمر کنماییم ذره ذره در آفتاب غره
ای پادشاه بینا ما را ز خود خبر کناز ما نماند برجا جان از جنون و سودا
 هر نقش را به خود کش وز خویشدر عالم منقش ای عشق همچو آتش

جانور کن
 مستند و می نخوردند آن سوای شاه هر چه مردند رندان سلم کردند

یرکی گذر کن
 آن پر هست برکن وز عشقسیمرغ قاف خیزد در عشق شمس تبریز

با،ل و پر کن

2032
 از سوزنی چه ترسم و آنمن از کی باک دارم خاصه که یار با من

ذوالفقار با من
 کی غم خورد د،ل من و آنکی خشک لب بمانم کان جو مراست جویان
غمگسار با من

 در من کجا رسد دی و آنتلخی چرا کشم من من غرق قند و حلوا
نوبهار با من
 وز سگ چرا هراسم میراز تب چرا خروشم عیسی طبیب هوشم
شرکار با من

 چون شهرها نگیرم و آن شهریار بادر بزم چون نیایم ساقیم می کشاند
من

 این جا چه کار دارد رنج خماردر خم خسروانی می بهر ماست جوشان
با من

 عذرم چه حاجت آید و آن خوشبا چرخ اگر ستیزم ور بشرکنم بریزم
عذار با من

 اندر کنار بختم و آنمن غرق ملک و نعمت سرمست لطف و رحمت
خوش کنار با من

 خاموش کن وگر نی صحبت مدار باای ناطقه معربد از گفت سیر گشتم
من

2033

www.irandll.net/forum917



www.irandll.net

وآنگه مدام درده ما را مدام گردانجانا نخست ما را مرد مدام گردان
هم تو بنا نهادی هم تو تمام گرداناز ما و خدمت ما چیزی نیاید ای جان
دارالملم ما را دارالسلم گرداندارالسلم ما را دارالملم کردی

 از فضل بی نهایت بر ما دواین راه بی نهایت گر دور و گر دراز است
گام گردان

ما را امیر گردان او را غلم گردانما را اسیر کردی اماره را امیری
 انعام خاص خود را امروز عامانعام عام خود را کردی نصیب خاصان
گردان

 خورشید فضل خود را برهر ذره را ز فضلت خورشیدییی دگر ده
جمله رام گردان

 و آن را که گوید آمین همدر کام ما دعا را چون شهد و شیر خوش کن
دوسترکام گردان

2034
 کن شرکر با شرکوران تو فتنه راای د،ل ز شاه حوران یا قبله صبوران

مشوران
 من دست از او نشویم تو فتنه رامن مرد فتنه جویم من ترک این نگویم

مشوران
من عاشق فلنم تو فتنه را مشورانسرخیل بی دلنم استاد منبلنم

 این هم نه ام فزونم تو فتنهاز من مپرس چونم می بین که غرق خونم
را مشوران

 سرمست آن صبوحم تو فتنه رامن رستمم و روحم طوفان قوم نوحم
مشوران
 تا این قدر بدانی تو فتنه راتو نقش را نخوانی زیرا در این جهانی
مشوران

2035
 مشنو کسی که گوید آن فتنهآن خوب را طلب کن اندر میان حوران

را مشوران
 صد گون شرکر بجوشد ازدر د،ل چو نقش بندد جان از طرب بخندد

تلخی صبوران
 خارش چه افتد از وی در چشماز پرتوی که افتد در چشم ها ز رویش

های کوران

2036
 آورد بار دیگر یک یک ببستهامروز سرکشان را عشقت جلوه کردن
گردن

 یک لحظه سجده کردن یکرو رو تو در گلستان بنگر به گل پرستان
لحظه باده خوردن

 چون صوفیان جان را این است سرنگذارد آن شرکرخو بر ما ز ما یرکی مو
ستردن
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 می دانک همچنیندندان تو چو شد سست بر جاش دیگری رست
است بر مرد جان سپردن

 می باش در شرکنجه ازای خصم شمس تبریز ای دزد راه و منرکر
خویش و درفشردن

2037
 با تو ز جان شیرینچون جان تو می ستانی چون شرکر است مردن

شیرینتر است مردن
 باغ است و آب حیوان گر آذر استبردار این طبق را زیرا خلیل حق را

مردن
 زان سرکشی نمیرد نی زیناین سر نشان مردن و آن سر نشان زادن

مراست مردن
 مگریز اگر چه حالیبگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو

شور و شر است مردن
 با قند وصل همچون حلواگروالله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش
است مردن

 وز کان چرا گریزیم کان زراز جان چرا گریزیم جان است جان سپردن
است مردن

 چون این صدفچون زین قفص برستی در گلشن است مسرکن
شرکستی چون گوهر است مردن

 چون جنت است رفتن چونچون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند
کوثر است مردن

 آیینه بربگوید خوش منظر استمرگ آینه ست و حسنت در آینه درآمد
مردن

 ور کافری و تلخی هم کافرگر مومنی و شیرین هم مومن است مرگت
است مردن
 ور نی در آن نمایش همگر یوسفی و خوبی آیینه ات چنان است

مضطر است مردن
 کز آب زندگانی کور و کرخامش که خوش زبانی چون خضر جاودانی

است مردن

2038
 ای سرفراز مردی مردانه براز زنگ لشرکر آمد بر قلب لشرکرش زن

سرش زن
 از آتش د،ل خود در خشک وچون آتش آر حمله کو هیزم است جمله

در ترش زن
 آتش کن آب او را در در و گوهرشگر بحر با تو کوشد در کین تو بجوشد

زن
 ای قاب قوس تیری بر پشتهر تیر کز تو پرد هفت آسمان بدرد

اسپرش زن
 و آن کس که باسر آید توهر کس که بی سر آید تو دست بر سرش نه
زخم خنجرش زن
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 خواهی که تازه گردد در حوضجانی که برفروزد در عشق تو بسوزد
کوثرش زن

 بستان ز زهره چنگش براز لعل می فروشت سرمست کن جهان را
جام و ساغرش زن

 از جذب نور ایمان در جانای شمس حق تبریز هر کس که منرکر آید
کافرش زن

2039
ترک من خراب شب گرد مبتل کنرو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

 خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفاماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
کن

بگزین ره سلمت ترک ره بل کناز من گریز تا تو هم در بل نیفتی
بر آب دیده ما صد جای آسیا کنماییم و آب دیده در کنج غم خزیده

 برکشد کسش نگوید تدبیرخیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا
خونبها کن

 ای زردروی عاشق تو صبر کن وفابر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد
کن

 پس من چگونه گویم کاین درد رادردی است غیر مردن آن را دوا نباشد
دوا کن
 با دست اشارتم کرد که عزمدر خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم

سوی ما کن
 از برق این زمرد هی دفعگر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد

اژدها کن
 تاریخ بوعلی گو تنبیه بوالعلبس کن که بیخودم من ور تو هنرفزایی
کن

2040
 تو اصل آفتابی چون آمدیروز است ای دو دیده در روزنم نظر کن
سحر کن

 منگر به گاو و ماهی وز صد چنینبردار طالبان را وز هفت بحر بگذر
گذر کن
 وین خانه کهن را بی زیر وپیدا برکن که پاکی از کون و پست و بال

بی زبر کن
 ماری است زهر دارد تو زهرعالم فناست جمله در یک دمش بقا کن

او شرکر کن
 هر جا که سنگ بینیهر سو که خشک بینی تو چشمه ای روان کن

از عرکس خود گهر کن
 او را به زخم سیلی اندراندر قفای عاشق هر سو که خصم بینی

زمان به درکن
 گر کورشان نخواهی در دیده شانتا چند عذر گویی کورند و می نبینند

نظر کن
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 فرما تو پردگی را کز پرده هاخواهی که پرده هاشان در دیده ها نباشد
عبر کن

 بستم قبای عطلت هم چارهفرمان تو راست مطلق با جمع در میان نه
کمر کن

 چون ماه نو نزارم رویم تو در قمرای آفتاب عرشی ای شمس حق تبریز
کن

2041
 پروانه شد در آتش گفتا که همچنین کن       می سوخت و پر همی زد بر

جا که همچنین کن
 می گفت نرم نرمک با ما کهشمع و فتیله بسته با گردن شرکسته

همچنین کن
 در تف و تاب داده خود را کهمومی که می گدازد با سوز می بسازد

همچنین کن
    سودت ندارد آن ها ال کهگر سیم و زر فشانی در سود این جهانی

همچنین کن
 وز رشک تلخ گشته دریا کهدامان پر ز گوهر کرد و نشست بر سر

همچنین کن
 بر کوه قاف رفته عنقا که همچنیناز نیک و بد بریده وز دام ها پریده

کن
 با خار صبر کرده گل ها که همچنینرخساره پاک کرده دراعه چاک کرده

کن
 بر مغزها دویده صهبا کهصد ننگ و نام هشته با عقل خصم گشته
همچنین کن

 لب بر لبش نهاده سرنا کهخالی شده ست و ساده نه چشم برگشاده
همچنین کن
 گفته به کودکانش بابا کهچل سا،ل چشم آدم در عذر داشت ماتم

همچنین کن
 خامش شده ست و گریان خارا کهخاموش باش و صابر عبرت بگیر آخر

همچنین کن
 پر کرده از جللت صحرا کهتبریز شمس دین را بین کز ضیای جانی

همچنین کن

2042
 ای زلف شب مثالش در نیمای سنگ د،ل تو جان را دریای پرگهر کن

شب سحر کن
 نی های بی زبان را زان شهدچنگی که زد د،ل و جان در عشق بانوا کن

پرشرکر کن
 یک دامنی از آن در در کارچون صد هزار در در سمع و بصر تو داری
کور و کر کن

از بهر اهل د،ل را یک قلیه جگر کناز خون آن جگرها که بوی عشق دارد
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 ای چاره ساز جان ها یکبس شیوه ها که کردند جان ها و ره نبردند
شیوه دگر کن

 مرغان آب و گل را پرها به گل فروشد   ای تو همای دولت پر برفشان
سفر کن

 و اندر بر چو سیمش تو کار د،ل چوچون دیو ره بپیما تا بینی آن پری را
زر کن
 با خوی تند آن مه زنهار سرهر چت اشارت آید چون و چرا رها کن

به سر کن
 در پیش آن سلیمان بر هرپای ملخ که جان است چون مور پیش او بر
رهی حشر کن

بگذار آب تلخش تو زیر او زبر کنآبی است تلخ دریا در زیر گنج گوهر
 ور ز آنک مهره خواهی ازماری است مهره دارد زان سوی زهر در سر

زهر او گذر کن
 خواهی تو عیش باقی درخواهی درخت طوبی نک شمس حق تبریز

ظل آن شجر کن

2043
 گر دی نرکرد سرما سرمایدیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمن

هر دو بر من
 هیزم دریغت آید هیزم بهسرما چو گشت سرکش هیزم بنه در آتش

است یا تن
 نقش فناست هیزم عشق خداست آتش   درسوز نقش ها را ای جان

پاکدامن
 مانند بت پرستان دور از بهار وتا نقش را نسوزی جانت فسرده باشد
مومن

 چون زاده خلیلی آتشدر عشق همچو آتش چون نقره باش دلخوش
تو راست مسرکن

   لله و گل و شرکوفه ریحانآتش به امر یزدان گردد به پیش مردان
و بید و سوسن

 سوزش در او نماند ماند چو ماهمومن فسون بداند بر آتشش بخواند
روشن
 در آتشی که آهن گردد از اوشاباش ای فسونی کافتد از او سرکونی

چو سوزن
 کو را همی نماید آتش به شرکلپروانه زان زند خود بر آتش موقد

روزن
 تیر و سنان به حمزه چون گلفشان نماید   در گلفشان نپوشد کس خویش

را به جوشن
 فرعون همچو دوغی در آب غرقه گشته    بر فرق آب موسی بنشسته

همچو روغن
پالن کشند و سرگین اسبان کند و کودناسپان اختیاری حما،ل شهریاری

 چو لک لک است منطق بر آسیای معنی  طاحون ز آب گردد نه از لرکلک
مقنن
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 در آسیا درافتد گردد خوش وزان لرکلک ای برادر گندم ز دلو بجهد
مطحن
در آسیا درافتی یعنی رهی مبینوز لرکلک بیان تو از دلو حرص و غفلت

 از شمس دین زرین تبریزمن گرم می شوم جان اما ز گفت و گو نی
همچو معدن

2044
زان حلقه های زلف دلم را کمند کنجانا بیار باده و بختم بلند کن

 آتش بیار و چارهمجلس خوش است و ما و حریفان همه خوشیم
مشتی سپند کن

در بیخودی سزای د،ل خودپسند کنزان جام بی دریغ در اندیشه ها بریز
آن را که هوشیار بیابی گزند کنای غم برو برو بر مستانت کار نیست

آن کو نشد مسلم او را نژند کنمستان مسلمند ز اندیشه ها و غم
بر گربه اسیر هوا ریش خند کنای جان مست مجلس ابرار یشربون

 از مرگ وارهان همه راریش همه به دست اجل بین و رحم کن
سودمند کن
 با شیرگیر مست مگو ترکعزم سفر کن ای مه و بر گاو نه تو رخت

پند کن
ما را سوار اشقر و پشت سمند کندر چشم ما نگر اثر بیخودی ببین

 با او حساب دفتر هفتاد و اندیک رگ اگر در این تن ما هوشیار هست
کن

وی عشق ترک تاز سفر سوی جند کنای طبع روسیاه سوی هند بازرو
 و آن جا که باده خوردی آنآن جا که مست گشتی بنشین مقیم شو

جا فرکند کن
آن گاه سر در آخر این گوسفند کندر مطبخ خدا اگرت قوت روح نیست

 د،ل را حریف صیقل آیینه رندخواهی که شاهدان فلک جلوه گر شوند
کن

 بی لب حدیث عالم بی چونای د،ل خموش کن همه بی حرف گو سخن
و چند کن

2045
 د،ل را مپوش پرده د،ل را تو د،لتو آب روشنی تو در این آب گل مرکن
مرکن

 د،ل را و خویش را ز عزیزان خجلپاکان به گرد در به تماشا نشسته اند
مرکن

 ور جمله جان نگردی د،ل راد،ل نعره می زند که برکش خویش را ز عشق
بحل مرکن

 زین ها که می کنی نشود زرمس را که زر کنند یرکی علم دیگر است
بهل مرکن

 سی سا،ل دور باشد سی را چهلدوری بگشت این تن کز د،ل بگشته ای
مرکن
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 این سرمه نیست دیده از آنچیزی که زیر هاون افلک سوده شد
مرکتحل مرکن

 بی گاه گشت روز تو خودهنگامه هاست در ره هر جا مه ای است رو
مشتغل مرکن

2046
آمد بهار خرم و گشتند همنشینمستی و عاشقی و جوانی و جنس این

یعنی مخیلت مصورشده ببینصورت نداشتند مصور شدند خوش
در دیده اندرآید صورت شود یقیندهلیز دیده است د،ل آنچ به د،ل رسید
د،ل ها همی نمایند آن دلبران چینتبلی السرایر است و قیامت میان باغ

تا کی نهان بود د،ل تو در میان طینیعنی تو نیز د،ل بنما گر دلیت هست
در نوبهار گوید ایاک نستعینایاک نعبد است زمستان دعای باغ

بگشا در طرب مگذارم دگر حزینایاک نعبد آنک به دریوزه آمدم
اشرکسته می شوم نگهم دار ای معینایاک نستعین که ز پری میوه ها

 هر لحظه لله گوید با گل که ای عجب   نرگس چه خیره می نگرد سوی
یاسمین

 سوسن زبان برون کند افسوس می کند   گوید سمن فسوس مرکن بر
کس ای لسین

 نیلوفر است واقف تزویرش اییرکتا مزوری است بنفشه شده دوتا
قرین

 اریاح بر یسارش و ریحانشسر چپ و راست می فرکند سنبل از خمار
در یمین

 غنچه نهان همی کند از چشم بدسبزه پیاده می دود اندر رکاب سرو
جبین

حیران که شاخ تر ز چه افشاند آستینبید پیاده بر لب جو اندر آینه
وآنگه کند نثار درافشان واپسیناو،ل فشاندنی است که تا جمع آورد

مرغان چو مطربان بسرایند آفریندر باغ مجلسی چو نهاد آفریدگار
 مست است و عاشق گل از آنآن میر مطربان که ورا نام بلبل است

است خوش حنین
 گوید بدان طرف که مرکان نبود وگوید به کبک فاخته کآخر کجا بدیت

مرکین
 کی صید کرد از عدم آورد برشاهین به باز گوید کاین صیدهای خوب
زمین
کاندر حجاب غیب کرامند و کاتبینیک جوق گلرخان و دگر جوق نوخطان

نک می رسند لشرکر خوبان از آن کمینما چند صورتیم یزک وار آمده
شیرین لبان رسند ز دریای انگبینیوسف رخان رسند ز کنعان آن جهان

 و آن نار دانه دانه و بی هیچ دانهنک نامه شان رسید به خرما و نیشرکر
بین

 مغز ترنج نیز معطر شد وای وادیی که سیب در او رنگ و بوی یافت
ثمین

دیر آ و پخته آ که تویی فتنه ای مهینانگور دیر آمد زیرا پیاده بود
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 وی چنگ درزده تو به حبل اللهای آخرین سابق و ای ختم میوه ها
متین
 چون عقل کز وی است شر و خیرشیرینیت عجایب و تلخیت خود مپرس

و کفر و دین
تلخی بلی توست چو خار ترنگبیناندر بل چو شرکر و اندر رخا نبات

 ای دست تو دراز و زمانه تو راای عارف معارف و ای واصل اصو،ل
رهین
 در نی دریچه نی که تو جانیاز دست توست خربزه در خانه ای نهان

و من جنین
 آن نیم کوزه کی رهد از چشمهاز تو کدو گریخت رسن بازیی گرفت

معین
 گوشش اگر بدی برکشیدیش خوشچون گوش تو نداشت ببستند گردنش

طنین
زیرا نداشت گوش به پیغام مستبینفی جیدها ببست خدا حبل من مسد

 از حق شنو تو هر نفسی دعوتگوشی که نشنود ز خدا گوش خر بود
مبین
 بی گوش چون کدو تو رسن بستهای حلق تو ببسته تقاضای حلق و فرج

بر وتین
 مردم ز راه گوش شود فربهحلقه به گوش شه شو و حلق از رسن بخر

و سمین
نقاش چین بگوید تو نقش ها مچینباقیش برنویسد آن شهریار لوح

آن خسرو یگانه تبریز شمس دیننقاش چین بگفتم آن روح محض را

2047
 برکنده ای به خشم د،ل از یارمی آیدم ز رنگ تو ای یار بوی آن

مهربان
 پشتم خم است و سینهاز آفتاب روی تو چون شرکل خشم تافت

کبودم چو آسمان
 صد قامت چو تیر خمیدهزان تیرهای غمزه خشمین که می زنی

ست چون کمان
جان ماندم ز غصه این یا د،ل و زباناز پرسشم ز خشم لب لعل بسته ای
 ای لطف واگرفته و بشرکستهلطف تو نردبان بده بر بام دولتی

نردبان
 ای هر دمی خیا،ل تو صد جاناین لبه ام به ذات خدا نیست بهر جان

جان جان
 نقشی ز جان خون شده منیاد آر دلبرا که ز من خواستی شبی

دادمت نشان
 در گردنم درافرکن و سرمست میجانا به حق آن شب کان زلف جعد را

کشان
 چوگان دو زلف و گوی د،ل و دشتتا جان باسعادت غلطان همی رود

لمرکان
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 تا عرش نور گیرد و حیران شودکرسی عد،ل نه تو به تبریز شمس دین
جهان

2048
 ما را همی کشد به سویآن کیست ای خدای کز این دام خامشان

خود کشان کشان
 از جمع سرکشان به سوی جمعای آنک می کشی تو گریبان جان ما

سرخوشان
ساقی باهشانی و آرام بی هشانبگرفته گوش ما و بسوزیده هوش ما

 شاگرد چشم تو نظر بی گنهبی دست می کشی تو و بی تیغ می کشی
کشان

 این تشنه کشتگان را ز آن نز،ل میآب حیات نز،ل شهیدان عشق توست
چشان

شاخ امید را به نسیمی همی فشاند،ل را گره گشای نسیم وصا،ل توست
 زان ساکنند زیر و زبرخود حسن ساکن است و مقیم اندر آن وجود

این مفتشان
 مقصود ناطقان همه اصغایمقصود ره روان همه دیدار ساکنان

خامشان

 چون آب آتش آمد الغوث زآتش در آب گشته نهان وقت جوش آب
آتشان
 وز چرخ بگذری چو گذشتی ز مهدر روح دررسی چو گذشتی ز نقش ها
وشان
 پا را چه می نهی تو به دندانهمیان چه می نهی به امانت به مفلسان
گربشان
 خواهی تو روستایی خواهی زاز نو چو میر گولن بستد کله و کفش
اکدشان
 مردی چو نیست به که نباشددانش سلح توست و سلح از نشان مرد

تو را نشان
 خورشید را نگر چو نه ایدیگر مگو سخن که سخن ریگ آب توست
جنس اعمشان

2049
نزدیرکتر ز فرکرت این نرکته ها به منای دم به دم مصور جان از درون تن
که لذت زمانی و هم قبله زمنز آینده و گذشته چرا یاد می کنم

و آن نقش های مه که نگنجد در این دهنجان حقایقی و خیالت دلربا

2050
عیش مرا خجسته چو دارالسلم کنجانا بیار باده و بختم تمام کن

 دفع کسوف د،ل کن و مه رازهره کمین کنیزک بزم و شراب توست
غلم کن

از نان و شوربا بشری را فطام کنهمچون مسیح مایده از آسمان بیار
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مشتی گدای را شه بااحتشام کنمشتی فسرده را به دم گرم بشرکفان
این عمر منقطع را عمری مدام کناین روی پرگره را خندان و شاد کن

وی ذوق هر مقام بر ما مقام کنای شوق هر دماغ سر عاشقان بخار
 ما خانه ساختیم تو تدبیر جامآن خانه را که جام نباشد چو نیست نور
کن

 درمانده گشت د،ل که چهما را وظیفه هاست ز لطف تو صد هزار
گوید کدام کن

 نظاره کرم کن و ترکخاموش کن که دوست مجیب است بی سوا،ل
کلم کن

2051
 عزم عتاب و فرقت ما می کنیمی بینمت که عزم جفا می کنی مرکن
مرکن
 در خونم ای دو دیده چرا می کنیدر مرغزار غیرت چون شیر خشمگین

مرکن
 پشت مرا چو دا،ل دوتا می کنیبخت مرا چو کلک نگون می کنی مرکن
مرکن

 خود را نرکا،ل و قهر خدا می کنیای تو تمام لطف خدا و عطای او
مرکن

 پیوند کرده را چه جدا می کنیپیوند کرده ای کرم و لطف با دلم
مرکن

 بازش به مات غم چه گداآن بیذقی که شاه شده ست از رخ خوشت
می کنی مرکن

 چون ماه نو ز غصه دوتا می کنیآن بنده ای که بدر شد از پرتو رخت
مرکن

 بر گبر کشته تو چه غزا میگر گبر و مومن است چو کشته هوای توست
کنی مرکن

 مانند طور تو چه صدابی هوش شو چو موسی و همچون عصا خموش
می کنی مرکن

2052
 با ما ز خشم روی گران می کنیای آنک از میانه کران می کنی مرکن

مرکن
 کس زین نرکرد سود زیان می کنیدربند سود خویشی و اندر زیان ما

مرکن
 این از پی رضای کیان می کنیراضی شدی که بیش نجویی زیان ما
مرکن
 در جوی آب خون چه روان میبر جای باده سرکه غم می دهی مده

کنی مرکن
 بر چهره ام ز دیده نشان می کنیاز چهره ام نشاط طرب می بری مبر

مرکن
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 خود راه می زنی و فغان می کنیمظلوم می کشی و تظلم همی کنی
مرکن
 مر مست را بهل چه کشان میپایم به کار نیست که سرمست دلبرم

کنی مرکن
 بر بره گرگ را چه شبان می کنیگویی بیا که بر تو کنم صبر را شبان

مرکن
 امشب که آشتی است همان میدر روز زاهدی و به شب زاهدان کشی

کنی مرکن
 این دوست را چه دشمن آن میای دوستان ز رشک تو خصمان همدگر

کنی مرکن
 مخمور را چه خشک دهانگویی که می مخور پس اگر می همی دهی
می کنی مرکن

 پس تیر راست را چه کمان میگویی چو تیر راست رو اندر هوای ما
کنی مرکن

 هر موی را ز عشق زبان میگویی خموش کن تو خموشم نمی هلی
کنی مرکن

2053
 با آنک نیست عاشق یک دم مشوبا عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
قرین

 آن را که پرده نیست برو روی اوور ز آنک یار پرده عزت فروکشید
ببین

 آن را نگر که دارد خورشیدآن روی بین که بر رخش آثار روی او است
بر جبین

 شهمات می شود ز رخش ماه براز بس که آفتاب دو رخ بر رخش نهاد
زمین

در چشم هاش غمزه ایاک نستعیندر طره هاش نسخه ایاک نعبد است
 بیرون و اندرون همه شیربی خون و بی رگ است تنش چون تن خیا،ل

است و انگبین
 بگرفت بوی یار و رها کرد بویاز بس که در کنار همی گیردش نگار
طین

 ذاتی است بی جهاتصبحی است بی سپیده و شامی است بی خضاب
و حیاتی است بی حنین

کی بوی وام خواهد گلبن ز یاسمینکی نور وام خواهد خورشید از سپهر
 تا زود بر خزینه گوهر شویبی گفت شو چو ماهی و صافی چو آب بحر

امین
 این جمله کیست مفتخر تبریزدر گوش تو بگویم با هیچ کس مگو

شمس دین

2054
 مهر حریف و یار دگر میبشنیده ام که عزم سفر می کنی مرکن

کنی مرکن
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 قصد کدام خسته جگر می کنیتو در جهان غریبی غربت چه می کنی
مرکن

 دزدیده سوی غیر نظر می کنیاز ما مدزد خویش به بیگانگان مرو
مرکن

 ما را خراب و زیر و زبر میای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست
کنی مرکن

 سوگند و عشوه را تو سپرچه وعده می دهی و چه سوگند می خوری
می کنی مرکن

 از عهد و قو،ل خویش عبر می کنیکو عهد و کو وثیقه که با بنده کرده ای
مرکن

از خطه وجود گذر می کنی مرکنای برتر از وجود و عدم بارگاه تو
 بر ما بهشت را چو سقر می کنیای دوزخ و بهشت غلمان امر تو

مرکن
آن زهر را حریف شرکر می کنی مرکناندر شرکرستان تو از زهر ایمنیم

 روی من از فراق چو زر میجانم چو کوره ای است پرآتش بست نرکرد
کنی مرکن
 قصد خسوف قرص قمر میچون روی درکشی تو شود مه سیه ز غم
کنی مرکن

 چشم مرا به اشک چه تر می کنیما خشک لب شویم چو تو خشک آوری
مرکن

 پس عقل را چه خیره نگر می کنیچون طاقت عقیله عشاق نیستت
مرکن

 رنجور خویش را تو بتر می کنیحلوا نمی دهی تو به رنجور ز احتما
مرکن

 ای جان سزای دزد بصر میچشم حرام خواره من دزد حسن توست
کنی مرکن

 در بی سری عشق چه سرسر درکش ای رفیق که هنگام گفت نیست
می کنی مرکن

2055
 مست ز خود می شوی کیست دگرمست شدی عاقبت آمدی اندر میان

در جهان
 عاقبت المر جست تیر مراد ازعاقبت المر رست مرغ فلک از قفص
کمان

 چند کنیم ای ندیم مستی خود راچند زنیم ای کریم طبل تو زیر گلیم
نهان

 فاش بود فاش مست خاصهبازرسید از الست کار برون شد ز دست
ز بوی دهان

هست شرابات ما از کف شاهنشهاندارد طامات ما بوی خرابات ما
 عالم خاکش مخوان مایه اکسیرجمله اجزای خاک روح شد و جان پاک
خوان
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 گر کمری گر میان بی تو مبا گرتو کمری ما میان یا تو میان ما کمر
میان

گاه مرا دزد گیر گو که منم پاسبانگاه به دزدی درآ کیسه د،ل را ببر
 گه سگ بر من گمار های کنانگه بربا همچون گرگ بره درویش را

چون شبان
 نادره ای در جهانچون تو ندیده ست کس کس تویی ای جان و بس

اسب وفا درجهان
 گر چه نهان است یارگر چه جهان است عشق جان و جهان است عشق

هست سر سر نهان
 هم بخوری قند ما هم ببریچشم تو با چشم من گفت چه مطمع کسی

ارمغان
 غافلشان کردههر تن و هر جان که هست خاک تو بوده ست مست

ای زان هوس بی نشان
شور برآرد به کبر از جهت امتحانباز چو ناگه کنی سلسله جنبانیی

 جمله خراب تواند بر همهکافر و مومن مگو فاسق و محسن مجو
افسون بخوان

 مهره دست تو نیستکیست که مست تو نیست عشوه پرست تو نیست
دست کرم برفشان
 زنده شد از عشق زیستسختتر از کوه چیست چونک به تو بنگریست

شهره شد اندر زمان

2056
 صد چو تو هم گم شود در من و درخواجه غلط کرده ای در روش یار من

کار من
 خون سگان کی خورد ضیغم خوننبود هر گردنی لیق شمشیر عشق

خوار من
شوره تو کی چرد ز ابر گهربار منقلزم من کی کشد تخته هر کشتیی

 چون تو خری کی رسد در جو انبارسر بمگردان چنین پوز مجنبان چنان
من

 گر چه نه بر پای توستخواجه به خویش آ یرکی چشم گشا اندکی
اندک و بسیار من

 باده حیا کی هلد خاصه زگفت که عاشق چرا مست شد و بی حیا
خمار من

دام وی از وی کند قانص عیار منفتنه گرگی شده هم دغل و مرکر او
 هر طرفی یوسفی زنده به بازاربر سر بازار او گرگ کهن کی خرند

من
 بلبل جان هم نیافت راه به گلزارهمچو تو جغدی کجا باغ ارم را سزد

من
 بلک صدای تو است این همه گفتارمفخر تبریزیان شمس حق و دین بگو

من

2057
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 در پی سرو روان چشمه و گلزاریار شو و یار بین د،ل شو و دلدار بین
بین

 پیشرکشی کن قماش رونقبرجه و کاهل مباش در ره عیش و معاش
تجار بین

همره این کاروان خالق غفار بینجمله تجار ما اهل د،ل و انبیا
عشق گزین عشقباز دولت بسیار بینآمد محمود باز بر در حجره ایاز

 عشق شود عشق جو دلبرخاک ایازم که او هست چو من عشق خو
عیار بین

 قبله کنش بهر شرکر باقی از ایثارسنت نیرکو است این چارق با پوستین
بین

 بی مرضی خویش را خسته و بیمارساعت رنج و بل چارق بین می شوی
بین
گوهر عقل و بصر از شه بیدار بینچارق ما نطفه دان خون رحم پوستین

کهنه ده و نو ستان دانه ده انبار بینگوهر پیشین بنه تا کندت میر ده
 یک دمه خود را مبین خلعت دیدارتا نگری در زمین هیچ نبینی فلک

بین
 پس تو ز هر جزو خویش نرکته واین سخن درنثار هم به سخن ده سپار

گفتار بین

2058
 هر طرفی موج خون نیم شبانبا رخ چون مشعله بر در ما کیست آن

چیست آن
 نفخه صور است یا عیسی ثانیدر کفن خویشتن رقص کنان مردگان

است آن
 کآتش تو شعله زد نی خبر دیسینه خود باز کن روزن د،ل درنگر

است آن
 گر چه به شرکل آتش است بادهآتش نو را ببین زود درآ چون خلیل

صافی است آن
 بازشرکاف و ببین کاین تن ماهییونس قدسی تویی در تن چون ماهیی

است آن
 پاک شوی پاکباز نوبت پاکی استدلق تن خویش را بر گرو می بنه

آن
 حمله دیگر که اصل جرعهباده کشیدی ولیک در قدحت باقی است

باقی است آن
 رو بمگردان که آن شیوه شاهیدشنه تیز ار خلیل بنهد بر گردنت

است آن
 فتنه حرکم است این آفتحرکم به هم درشرکست هست قضا در خطر
قاضی است آن

 بر دهنش زن از آنک مردک لفینفس تو امروز اگر وعده فردا دهد
است آن

خم نماید ولیک حق نمک نیست آنباده فروشد ولیک باده دهد جمله باد
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 بهر تقاضای لطف نرکته کاجی استما ز زمستان نفس برف تن آورده ایم
آن

 طاق و طرنب دو کون طفلی ومفخر تبریزیان شمس حق ای پیش تو
بازی است آن

2059
آمد آن گلعذار کوفت مرا بر دهانگفت لبم ناگهان نام گل و گلستان

 حضرت چون من شهیگفت که سلطان منم جان گلستان منم
وآنگه یاد فلن

 نای منی هین مرکن از دم هر کسدف منی هین مخور سیلی هر ناکسی
فغان
شرم ندارد کسی یاد کند از کهانپیش چو من کیقباد چشم بدم دور باد

زاغ بود کو بهار یاد کند از خزانجغد بود کو به باغ یاد خرابه کند
 تار که در زخمه ام سست شودچنگ به من درزدی چنگ منی در کنار

بگسلن
 پشت به خود کن که تا رویپشت جهان دیده ای روی جهان را ببین

نماید جهان
 چند چو سایه دوی در پی اینای قمر زیر میغ خویش ندیدی دریغ

دیگران
 تا که ز دستم شرکار جست سویبس که مرا دام شعر از دغلی بند کرد

گلستان
 هشتم بازآمدم گفتم و هین چیستدر پی دزدی بدم دزد دگر بانگ کرد

آن
 دزد مرا باد داد آن دغلگفت که اینک نشان دزد تو این سوی رفت

کژنشان

2060
 ای رخ تو همچو شمع خیز درآ دریک غز،ل آغاز کن بر صفت حاضران

میان
 از دوزخ همچو شمع وز قدح همچونور ده آن شمع را روح ده این جمع را
جان

 ز آنک کسی خوش نشد تاسوی قدح دست کن ما همه را مست کن
نشد از خود نهان

 روی تو واپس مرکن جانبچون شدی از خود نهان زود گریز از جهان
خود هان و هان

 تا نرکشی سوی گوشاین سخن همچو تیر راست کشش سوی گوش
کی بجهد از کمان

 کای عجب آن را چه شد اهبس کن از اندیشه بس کو گودت هر نفس
چه کنم کو فلن

2061
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 ای به خطا تو مجوی خویشتن اندربوسه بده خویش را ای صنم سیمتن
ختن

 بوسه جان بایدت بر دهنگر به بر اندرکشی سیمبری چون تو کو
خویش زن

 عرکس رخ خوب توست خوبی هربهر جما،ل تو است جندره حوریان
مرد و زن

 ور نه برون تافتی نور تو ای خوشپرده خوبی تو شقه زلف تو است
ذقن

 دست و دلش درشرکست باز بماندشآمد نقاش تن سوی بتان ضمیر
دهن

د،ل تو بنشناختی از قفص د،ل شرکناین قفص پرنگار پرده مرغ د،ل است
 سجده درآمد ملک گشت به د،لپرده برانداخت د،ل از گل آدم چنانک

مفتتن
 پیش نشستی به لطف کایواسطه برخاستی گر نفسی ترک عشق

چلپی کیمسن
 مفخر تبریزیان بر تو شدیچشم شدی غیب بین گر نظر شمس دین
غمزه زن

2062
 سیر مشو هم تو نیز زین د،ل آگاهسیر نشد چشم و د،ل از نظر شاه من
من

 هیچ بجز آب نیست لذت ومشک و سقا سیر شد از جگر گرم من
دلخواه من

 روی به دریا نهم نیست جز این راهدرشرکنم کوزه را پاره کنم مشک را
من

چند بسوزد فلک از تبش و آه منچند شود تر زمین از مدد اشک من
چند بگوید لبم راز شهنشاه منچند بگوید دلم وای دلم وای د،ل

 آمد و اندرربود خیمه ورو سوی بحری کز او هر نفسی موج موج
خرگاه من
 یوسف حسن اوفتاد ناگه درآب خوشی جوش کرد نیم شب از خانه ام

چاه من
دود برآمد ز د،ل سوخته شد کاه منز آب رخ یوسفی خرمن من سیل برد

 صد چو مرا بس بود خرمنخرمن من گر بسوخت باک ندارم خوشم
آن ماه من

 شمع رخ او بس است درعقل نخواهم بس است دانش و علمش مرا
شب بی گاه من

 جاه نخواهم که عشق در دوگفت کسی کاین سماع جاه و ادب کم کند
جهان جاه من

 چون ز سرم می برد آن شه آگاهدر پی هر بیت من گویم پایان رسید
من

2063
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باغ خدایی درآ خار بده گل ستانای رخ خندان تو مایه صد گلستان
 جان برهنه خوش است تا چه کنی جامهجامه تن را برکن جان برهنه ببین

دان
 قصه نی بی زبان نعره جانهین که نه ای بی زبان پیش چنین جان ها
بی دهان

چرخ و زمین را مجو از نفسش آن زمانآمد امروز یار گفت سلم علیک
 خاست غریو از فلک وزخسرو خوبان بخواست از صنمان سرخراج
سوی مه کالمان

 خواند فسون های عشق خواجهلعل لب او که دور از لب و دندان تو
ببین این نشان

 یار میان شماست خوب وآمد غماز عشق گفت در این گوش من
لطیف و نهان

 گوشه بس بوالعجب زان سویدامن د،ل را کشید یار به یک گوشه ای
هفت آسمان

شرح دهد از لبم ده بزنش بر دهانگفت ترایم ولیک هر که بگوید ز من
 و آنک بگوید ز من دور شد از هرو آنک بگوید ز تو برد مرا و تو را

دوان

2064
باز ببرید بند اشتر کین دار منباز فروریخت عشق از در و دیوار من
 تشنه خون گشت باز این د،لبار دگر شیر عشق پنجه خونین گشاد

سگسار من
آه که سودی نرکرد دانش بسیار منباز سر ماه شد نوبت دیوانگی است

خواب مرا بست باز دلبر بیدار منبار دگر فتنه زاد جمره دیگر فتاد
کار مرا یار برد تا چه شود کار منصبر مرا خواب برد عقل مرا آب برد

 آنک مسلسل شود طرهسلسله عاشقان با تو بگویم که چیست
دلدار من

مایه صد رستخیز شور دگربار منخیز دگربار خیز خیز که شد رستخیز
 نک رخ آن گلستان گلشن وگر ز خزان گلستان چون د،ل عاشق بسوخت

گلزار من
 سوخته اسرار باغ ساخته اسرارباغ جهان سوخته باغ د،ل افروخته

من
 خلعت صحت رسید ای د،لنوبت عشرت رسید ای تن محبوس من

بیمار من
رو گرو می بنه خرقه و دستار منپیر خرابات هین از جهت شرکر این

 جان و جهان جرعه ایخرقه و دستار چیست این نه ز دون همتی است
است از شه خمار من

 لیک ز غیرت گرفت د،ل ره گفتارداد سخن دادمی سوسن آزادمی
من

 نیست ز دل،ل گفت رونقشرکر که آن ماه را هر طرفی مشتری است
بازار من

جعفر طرار نیست جعفر طیار منعربده قا،ل نیست حاجت دل،ل نیست
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2065
باز کمر بست سخت یار به استیز منباز درآمد ز راه فتنه برانگیز من
 می شرکند دیگ من کاسه و کفلیزمطبخ د،ل را نگار باز قباله گرفت

من
 هیچ نگنجد فلک در در وخانه خرابی گرفت ز آنک قنق زفت بود
دهلیز من

 جمله افق را گرفت ابر شرکرریزراه قنق را گرفت غیرت و گفتش مرو
من

 جاذبه خیزان او منگر در خیزسر کن ای بوالفضو،ل ای ز کشاکش ملو،ل
من
 کز کف کفران گذشت مرکبمنت او را که او منت و شرکر آفرید

شبدیز من
 آخر کاری برکرد اشک غمرست رخم از عبس کاسه ز ننگ عدس
آمیز من

چیست اگر زیرکی لغ دلویز مناصل همه باغ ها جان همه لغ ها
 از تو در این آستین همچو فراویزای خضر راستین گوهر دریاست این

من
 تیز فرس پیش راند خاطرچونک مرا یار خواند دست سوی من فشاند

سرتیز من
خواجگیی می کند خواجه تبریز منچند نهان می کنم شمس حق مغتنم

2066
 باز مرا یاد کرد جان و د،ل و دینباز برآمد ز کوه خسرو شیرین من

من
 زان که مرا خوانده بودسوره یاسین بسی خواندم از عشق و ذوق
سوره یاسین من

 لیلی و مجنون من ویسه وعقل همه عاقلن خبره شود چون رسد
رامین من

 جنگ که می افرکند یار سخن چیندر حسد افتاده ایم د،ل به جفا داده ایم
من

 تازه کند دم به دم کین تو و کیناو نگذارد که خلق صلح کنند و وفا
من

در کشش همدگر از پی آیین منگوید کای عاشقان رحم میارید هیچ
 آه که می نشنود یارب ویا رب و آمین بسی کردم و جستم امان
آمین من

 این بده ست از از،ل یاسهگوید تو کار خویش می کن و من کار خویش
پیشین من

عید منم طبل تو سخره ترکوین منکار من آن کت زنم کار تو افغان گری
کو نرود آن زمان از سر بالین منبنده این زاریم عاشق بیماریم

 گر چه کند کژروی طبع چوراست رود سوی شه جان و دلم همچو رخ
فرزین من
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دیده شدی آن من گر نبدی این مندرگذر از تنگ من ای من من ننگ من
 نقد عجب می برد دزد زبس کن ای شهسوار کز حجب گفت تو

خرجین من

2067
 خیره عشقت چو من اینای هوس عشق تو کرده جهان را زبون

فلک سرنگون
 خون کن و می شوی تومی در و می دوز تو می بر و می سوز تو

خون دلم را به خون
 لیک بتا راست گوچونک ز تو خاسته ست هر کژ تو راست است

نیست مقام جنون
 آمد و من در خمار یا رب چون بوددوش خیا،ل نگار بعد بسی انتظار

چون
 باز مرا می فریفت از سخنخواست که پر وا کند روی به صحرا کند

پرفسون
 گر عجمی رفت نیست ور عربیگفتم والله که نی هیچ مساز این بنا

لیرکون
 چون بر ما آمدی نیست رهاییدر د،ل شب آمدی نیک عجب آمدی

کنون

2068
باز درافرکند عشق غلغله یا مسلمینبازشرکستند خلق سلسله یا مسلمین

 مادر فتنه شده ست حامله یادشمن جان های ماست دوستی دوستان
مسلمین

 فتنه آدم شده ست سنبله یاآفت عالم شده ست ماه رخی زهره سوز
مسلمین

بر سر ره می زند قافله یا مسلمینلف ز شه می زند سرکه ز مه می زند
 از رخ ما برفروخت مشعله یاای شده شب روز ما ز آنک د،ل افروز ما

مسلمین
 جوش برآرد چو می در چلهچون خرد نیک پی در چله شد پیش وی

یا مسلمین
 از پی بی د،ل رسید مشغله یاعشق چو آمد پدید عقل گریبان درید

مسلمین
بر دم گاوان شود زنگله یا مسلمینبدگهری کو ز جهل تاج شهان را بماند

 دانک بسی شرکرهاست درناله ز هجر و زوا،ل خاست ز ذوق وصا،ل
گله یا مسلمین

2069
 ای ز تو روشن شده صحن و سرابیش مرکن همچنان خانه درآ همچنین

همچنین
 خشم چرا کرده ای چیستباده جان خورده ای د،ل ز جهان برده ای

چرا همچنین
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 سجده کنم در نماز روی تو راحلقه درآ روی باز بر همه خوبان بتاز
همچنین

 عشق نگردد کهن حق خداای صنم خوش سخن حلقه درآ رقص کن
همچنین

 بنده شده ست و شرکار یار مراهر که در این روزگار دارد او کار بار
همچنین

2070
تنگ شرکر می کشد تا بنهد در میانیا تو ترش کرده رو مایه ده شرکران

تا که عسل پر کند آن شه شرکرلبانسرکه فروشان هل سرکه بریزید زود
چونک بریزی بیا تا دهمت من نشانسرکه نه ساله را بهر خدا را بریز

بلبل مست تو را شرط بود گلستانطوطی جان تو را سرکه نوا کی دهد

2071
هر چه کند تن کرده بود جانهر چه کنی تو کرده من دان
این دو بگفتم باقی می دانچشم منی تو گوش منی تو
بهر چه بودی خانه ویرانگر به جهان آن گنج نبودی

دست بجنبان دست بجنبانگنج طلب کن ای پدر من
تا گل و ریحان تا گل و ریحانبوی خوش او رهبر ما شد
گوهر خود را هین مده ارزانذره به ذره مشتریندت

گر بگشایی تو سر انبانموش درآید گربه درآید
دور مبادا سایه جانانعشق چو باشد کم نشود جان

ای مه مه رو زهره تابانباقی این را هم تو بگویی

2072
که بحر تلخ بود جای گوهر و مرجانجفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان

 که چارجوی بهشت است ازوفای توست یرکی بحر دیگر خوش خوار
ترکش جوشان

که تا رهانم جان را ز علت و بحرانمنم سرکندر این دم به مجمع البحرین
که تا رهند خلیق ز حمله ایشانکه تا ببندم سدی عظیم بر یاجوج
که هیچ آب نماند ز تابشان به جهاناز آنک ایشان مر بحر را درآشامند

عدو لطف جنان و حجاب نور جناناز آنک آتشی اند وز عنصر دوزخ
 که قهر وصف حق است و ندارد آنز هر شمار برونند از آنک از قهرند

پایان
 نه سترپوش دلنه که دیدنبرهنه اند و همه سترپوششان گوش است
است عیان
 به شب نتیجه یاجوج را یقینلحاف گوش چپستش فراش گوش راست
می دان

 یقین به معنی یاجوجی استلحاف و فرش مقلد چون علم تقلید است
نی انسان

 ز شمس نورفشان است و ذرهاز آنک د،ل مثل روزن است کاندر وی
دست افشان
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 به نسبتی دگر آمد خلف وهزار نام و صفت دارد این د،ل و هر نام
دیگر سان

به نسبت دگری یا پسر و یا اخوانچنانک شخصی نسبت به تو پدر باشد
ز روی کافر قاهر ز روی ما رحمانچو نام های خدا در عدد به نسبت شد

 فرشته است و به نسبت بهبسا کسا که به نسبت به تو که معتقدی
دیگری شیطان

 به نسبت دگری حا،ل سر توچنانک سر تو نسبت به تو بود مرکشوف
پنهان

2073
حدیث چشم مگو با جماعت کوراندل تو شهد منه در دهان رنجوران

 خدای دور بود از براگر چه از رگ گردن به بنده نزدیک است
خدادوران

ز پرده ها به تجلی چو ماه مستوراندرون خویش بپرداز تا برون آیند
 برون خویش و جهان گشتهاگر چه گم شوی از خویش و از جهان این جا
ای ز مشهوران

 ز ساعد و بر سیمین و چهرهاگر تو ماه وصالی نشان بده از وصل
حوران
 چنین فسرده بود سرکه هایوگر چو زر ز فراقی کجاست داغ فراق

مهجوران
 که حق فرونهلد مزدهایچو نیست عشق تو را بندگی به جا می آر

مزدوران
 کجاست دخل سلیمان و مرکسببدانک عشق خدا خاتم سلیمانی است

موران
که آفتاب نتابد مگر که بر عورانلباس فرکرت و اندیشه ها برون انداز

که مشک بارد تا وارهی ز کافورانپناه گیر تو در زلف شمس تبریزی

2074
 مرو مرو که چراغی و دیدهمرکن مرکن که روا نیست بی گنه کشتن
روشن

 دماغ ما ز خمار تو استچو برگشادی از لطف خویشتن سر خم
آبستن

که خانه گردد تاری به بستن روزنمبند آن سر خم را چو کیسه مدخل
ندارد او جز مستی و بیخودی جوشنچو آدمی به غم آماج تیر را ماند

 که همچو موم همی گردد ازدو دست عشق مثا،ل دو دست داوود است
کفش آهن
 که او چو آینه هم ناطقحدیث عشق هم از عشقباز باید جست

است و هم الرکن
 اگر چه دارد او خون خلق دردل دو دست برآور سبک به گردن عشق
گردن

که مرده زنده شود زان و وارهد ز کفنز خونبها بنترسد که گنج ها دارد
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 بگه ز غیب بیایی کشان کشانگرفت خواب گریبان تو بپر سوی غیب
دامن

که گل پگاه بچینند مردم از گلشنکه تا تمام غز،ل را بگویمت فردا

2075
توی که خرمن مایی و آفت خرمنتوی که بدرقه باشی گهی گهی رهزن
و آنگهان بنویسی تو جرم آن بر منهزار جامه بدوزی ز عشق و پاره کنی

 قراضه ای است دو عالمتو قلزمی و دو عالم ز توست یک قطره
تویی دو صد معدن

 سخن تو بخشی و گویی کهتو راست حرکم که گویی به کور چشم گشا
گفت آن الرکن

 که نیست لیق آن سنگ خاص هربساختی ز هوس صد هزار مقناطیس
آهن

 مرا چه کار که من جانمرا چو مست کشانی به سنگ و آهن خویش
روشنم یا تن

 هزار جان مقدس فدای اینتو باده ای تو خماری تو دشمنی و تو دوست
دشمن
 بهار جان که بدادی سزای صدتو شمس دین به حقی و مفخر تبریز
بهمن

2076
 بساز با من مسرکین و عزمبه جان تو که از این دلشده کرانه مرکن

خانه مرکن
مرا مگیر ز بال و خشک شانه مرکنبهانه ها بمیندیش و عذر را بگذار

 بده شراب و دغل های ساقیانهشراب حاضر و دولت ندیم و تو ساقی
مرکن

 نظر به روزن و دهلیز ونظر به روی حریفان برکن که مست تواند
آستانه مرکن

بجز به کوی خرابات آشیانه مرکنبجز به حلقه عشاق روزگار مبر
به دام او مشتاب و هوای دانه مرکنببین که عالم دام است و آرزو دانه

به زیر پای بجز چرخ آستانه مرکنز دام او چو گذشتی قدم بنه بر چرخ
 یگانه باش و بجز قصد آن یگانهبه آفتاب و به مهتاب التفات مرکن

مرکن
 مگیر کاسه به هر مطبخیمرکن قرار تو بی او چو کاسه بر سر آب

دوانه مرکن
 مقام جز به سرچشمه زمانهزمانه روشن و تاریک و گرم و سرد شود
مرکن
 مده قطایف و آن سیر در میانهمرکن ستایش بر وی عتاب را بمپوش
مرکن
مگو به شعله آتش هل زبانه مرکنولی چه سود که کار بتان همین باشد

 روا نباشد و این یک ستم روانهبگو به هرچ بسوزی بسوز جز به فراق
مرکن
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2077
به گونه گونه علمات آن جهانی منبه من نگر به دو رخسار زعفرانی من

 که باد خاک قدم هاش اینبه جان پیر قدیمی که در نهاد من است
جوانی من

مدزد این د،ل خود را ز دلستانی منتو چشم تیز کن آخر به چشم من بنگر
 شرکر کساد شد از قند خوشبر این لبم چو از آن بخت بوسه ای برسید
زبانی من

 به هیچ کس نرسد نعره هایبه گوش ها برسد حرف های ظاهر من
جانی من

 بسی بقا که بجوشد ز حرفبس آتشی که فروزد از این نفس به جهان
فانی من

که بی قرار شدستند این معانی منز شمس مفخر تبریز تا چه دیدستم

2078
 سه روز دیگر خواهم بدن یقین میچهار روز ببودم به پیش تو مهمان

دان
 که تا نیفتد این د،ل به صدبه حق این سه و آن چار رو ترش نرکنی

هزار گمان
 که سخت این ترشی کند میبه هر طعام خوشم من جز این یرکی ترشی
کند دندان

 که تو ترش نرکنی روی ای گلکه جمله ترشی ها بدان گوار شود
خندان

 که تعبیه ست دو صد گلشرکرگشای آن لب خندان که آن گوارش ماست
در آن احسان
 که می دهد مدد قند هرترش مرکن که نخواهد ترش شدن آن رو
دمش رحمان
 به نزد روی تو افتد شودچه جای این که اگر صد هزار تلخ و ترش

خوش و شادان
 وگر نه دوزخ خوشتر شود ز صدرمگر به روز قیامت نهان شود رویت

جنان
درآ به باغ جمالت درخت ها بفشاناگر میان زمستان بهار نو خواهی

 برآی بر سر منبر صفات خودبه روز جمعه چو خواهی که عیدها بینند
برخوان

پری برآرد منبر چو د،ل شود پرانغلط شدم که تو گر برروی به منبر بر
 علف میاور پیشم منه نیممرا به قند و شرکرهای خویش مهمان کن

حیوان
 غذای ماه و ستاره ز آفتابفرشته از چه خورد از جما،ل حضرت حق

جهان
 که اهل مصر رهیده بدند ازغذای خلق در آن قحط حسن یوسف بود
غم نان
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 که درروم به سخن او برون جهد زخمش کنم که دگربار یار می خواهد
میان
 حذر چه سود کند یا گرفتنغلط که او چو بخواهد که از خرم فرکند
پالن

همو بدوزد انبان همو درد انبانمگر همو بنماید ره حذر کردن
 عتاب و صلح کنم گرم بامرا سخن همه با او است گر چه در ظاهر
فلن و فلن

از آنک باد هوا نیست محرم ایشانخمش که تا نزند بر چنین حدیث هوا

2079
چو میوه پخته نگشت از درخت بازمرکنمقام ناز نداری برو تو ناز مرکن

 نماز خود را از خویش بیبه پیش قبله حق همچو بت میا منشین
نماز مرکن
 ز گرم و سرد میندیش وگهی که پخته شدی از درخت فارغ باش

احتراز مرکن
سلح رزم بینداز و ترک تاز مرکنچو هیچ خصم نماند برو به بزم نشین
مده به کوره هر کورد،ل گداز مرکنچو صاف صاف برآمد ز کوره نقده تو

 چو باغ لطف خدایی تو درجما،ل خود ز اسیران عشق هیچ مپوش
فراز مرکن

2080
بلی ولیک بده اول شراب گزینچهار شعر بگفتم بگفت نی به از این

 بگو بگیر و درآشام خمس بابده به خمس مبارک مرا ششم جامی
خمسین

 نمای چهره شعریت و شعرغزا،ل خویش به من ده غز،ل ز من بستان
تازه ببین

 بدان میی که نگنجد در آسمان وخمار شعر نگویم خمار من بشرکن
زمین

 وگر نه سخت ادبناک بودم وستیزه روی مرا لطف و دلبری تو کرد
مسرکین

 خمار عشق تو نگذاشت دیدههزارساله ادب را به یک قدح ببری
شرمین

هزار ویسه بسازد هزار گون رامینز سایه تو جهان پر ز لیلی و مجنون
 در این جهان نه قران هست آمدیوگر نه سایه نمودی جما،ل وحدت تو

نه قرین
 گهی رود به شما،ل و گهی دود بهتو آفتابی و جز تو چو سایه تابع توست
یمین
 به دست توست مسخر چو مهرهگهی محیط جهان و گهی به کل فانی

ترکوین
 جبین هجر تو بی چین چوجما،ل و حسن تو ساکن چو عشق ما پیچان
سفره ما پرچین
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 و باز از این دو عجبتر چو سر کنیسرکون حسن عجبتر که بی قراری ما
ز کمین

2081
 مرا به خوان تو باید هزارنعیم تو نه از آن است که سیر گردد جان
حلق و دهان

 نه بنده راست مللت نه لطفبیا که آب حیاتی و بنده مستسقی
راست کران

 میان بحرم و این بحر را کی دیدبیا که بحر معلق تویی و من ماهی
میان
 که جان شده ست به پیش جماعتیز بحر توست یرکی قطره آب خاک آلود

بی جان
به پیش شعله رویت چو ذره چرخ زنانبیا بیا که تویی آفتاب و من ذره

2082
 چه چشم داری ای چشم ما به توبرای چشم تو صد چشم بد توان دیدن

روشن
 که تا ز خنده وصلش گشاده گشتپی رضای تو آدم گریست سیصد سا،ل

دهن
 جزای گریه ابر است خنده هایبه قدر گریه بود خنده تو یقین می دان
چمن

که نیست از سیهی زنگ را برکا و حزناگر نه از نسب آدمی برو مگری
 چو پور قیصر رومی تو راهچو خود سپید ندیده ست روسیه شاد است

زنگ بزن
 که تازی است نه پالنی است و نیبسی خدنگ خورد اسپ تازی غازی

کودن
 نشسته ای شه هیجا وخصوص مرکب تازی که تو بر او باشی
پهلوان زمن
 که هست در صف هیجاشچو خارپشت شود پشت و پهلوش از تیر

کر و فر وطن
 که ای گزیده سرآخر توییچو شاه دست به پشت و سرش فرومالد
مخصص من

 همه حلوت و لذت همه عطاشوند آن همه تیرش چو چوب های نبات
و منن

سپر سلمت و محروم و بی بها و ثمنخبر ندارد پالنیی از این لذت
 به پیش پنجه ات ای ارسلن توبهز گفت توبه کنم توبه سود نیست مرا

شرکن

2083
برآر سنگ گران و دهان من بشرکناگر سزای لب تو نبود گفته من

پی ادب لب او را فروبرد سوزنچو طفل بیهده گوید نه مادر مشفق
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 بسوز و پاره کن و بردران و برهمدو صد دهان و جهان از برای عز لبت
زن

نه موج تیغ برآرد ببردش گردنچو تشنه ای دود استاخ بر لب دریا
 ز شرم نرگس تو ده زبانش شدغلم سوسنم ایرا که دید گلشن تو

الرکن
 فغان کنم که رخم را برکوبولیک من چو دفم چون زنی تو کف بر من
چون هاون

برکش تو دامن خود از جهان تردامنمرا ز دست منه تا سماع گرم بود
 ولیک نغمه بلبل خوش استبلی ز گلشن معنی است چشم ها مخمور
در گلشن

دو چشم باز نگردد مگر به پیراهناگر تجلی یوسف برهنه خوبتر است
 بر آن فلک نرسیده ستاگر چه شعشعه آفتاب جان اصل است

آدمی بی تن
ز گور من شنوی این نوا پس مردنخمش که گر دهنم مرده شوی بربندد

2084
 قرار و صبر برفته ست زین د،لبیا بیا که ز هجرت نه عقل ماند نه دین
مسرکین

 که آن به شرح نگنجد بیا بهز روی زرد و د،ل درد و سوز سینه مپرس
چشم ببین

 چو نان ریزه کنونم ز خاک رهچو نان پخته ز تاب تو سرخ رو بودم
برچین

 کنون تو چهره من زرد بین و چینچو آینه ز جمالت خیا،ل چین بودم
بر چین

 فراق از چپ و از راستممثا،ل آبم در جوی کژروان چپ و راست
گشاده کمین

 ز روی تو که نگنجد دربه روز و شب چو زمین رو بر آسمان دارم
آسمان و زمین

 که از برای خدا ره سوی سفرسحر ز درد نوشتیم نامه پیش صبا
بگزین

 وگر به خار رسد پا به کندنشاگر سر تو به گل دربود مشوی بیا
منشین

بیا چنانک رهد جانم از چنان و چنینبیا بیا و خلصم ده از بیا و برو
بگو برای خدا زود ای رسو،ل امینپیام کردم کای تو پیمبر عشاق

 مرا چه چاره نوشت او که چاره توکه غرق آبم و آتش ز موج دیده و د،ل
همین

 کجاست گوش نمازی که بشنودنشست نقش دعایم به عالم گردون
آمین

دهم به عشق صلح جهان صلح الدینهزار آینه و صد هزار صورت را

2085
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 گرفت دست مرا گفت ترکریبه صلح آمد آن ترک تند عربده کن
یرلغسن

 گزید لب که رها کن حدیث بی سرسوا،ل کردم از چرخ و گردش کژ او
و بن
 بگفت هیزم تر نیست بی صداعبگفتمش که چرا می کند چنین گردش
دتن

 حدیث نو نرود در شرکاف گوشبگفتمش خبر نو شنیده ای او گفت
کهن

اگر تو واقف رازی بیا و شرح برکنبلندهمتی و چشم تنگ ترک مرا
 ز نرگسان دو چشمم بهنه چشم تنگ خسیسم ولیک ره تنگ است
سوی او ره کن

2086
 در پی تو همچو تیر در کفمن کجا بودم عجب بی تو این چندین زمان
تو چون کمان

 گر چه ازرق پوش شد شیخ ماتو مرا دستور ده تا بگویم حا،ل ده
چون آسمان

 تا رود خاکی به خاک تا روان گرددبرگشا این پرده را تازه کن پژمرده را
روان

 ساعتی ترسان چو دزدمن کجا بودم عجب غایب از سلطان خویش
ساعتی چون پاسبان

 سود من بی روی تو بد زیان اندرگه اسیر چار و پنج گه میان گنج و رنج
زیان

 روی زرد و چشم تر می دهد از د،لور تو ای استاسرا متهم داری مرا
نشان

ای زده تیر جفا ای کمان کرده نهانرحم را سیلب برد یا نرکوکاری بمرد
 ای جفا و جور تو به ز لطفای همه کردی ولی برنگشت از تو دلی

دیگران
 ای سبک روح جهان درده آنباری این دم رسته ام با تو درپیوسته ام

رطل گران
 سیرم از غمخوارگی منتواخرم یک بارگی از غم و بیچارگی

غمخوارگان
 پر برآرم در عدم برپرم درمست جام حق شوم فانی مطلق شوم
لمرکان

 بینی هر قلتبوز و چربک هرجان بر جانان رود گوش و هوشم نشنود
قلتبان
 پای کوبان پای کوب جان دهم ایهمچو ذره مر مرا رقص باره کرده ای

جان جان
 نی خمش کردم تو گوی مطربای عجب گویم دگر باقیات این خبر

شیرین زبان
 و الحیات فی الممات فی صباباتاقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیات

الحسان
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قد قضی ما فاتنا نعم هذا المستعانقد هدانا ربنا من سقام طبنا
 الدر ریز سواری کمدر او،لاقچلر در گزلری خوش نسا او،ل قشلری

الپ ارسلن
 ان ربی ناصری رب زد هذانورکم فی ناظری حسنرکم فی خاطری
القرآن
 قد سقانا ما یشا فی کاسدب طیف فی الحشا نعم ماش قد مشا
کالجفان

 و ارغبوا فی التفاق و افتحوا بابارفضوا هذا الفراق و اکرموا بالعتناق
الجنان

 عشرت و شرب مرا میوقت عشرت هر کسی گوشه خلوت رود
نباید شد نهان

 ور نه من سرسبزاز کف این نیرکبخت می خورم همچون درخت
چون می روم مست و جوان

 بیشتر شد عیب نیستچون سنان است این غز،ل در د،ل و جان دغل
این درازی در سنان

 شمس تبریزی تویی هم شه و همفاعلتن فاعلت فاعلتن فاعلت
ترجمان

2087
یرکی آتشی در نهانم فروزانبگویم مثالی از این عشق سوزان

به کار است آتش به شب ها و روزاناگر می بنالم وگر می ننالم
جگرهای عشاق شد خرقه سوزانهمه عقل ها خرقه دوزند لیرکن

2088
گرفتم گروگان خیالت به تاوانببردی دلم را بدادی به زاغان
بگویی بگویم علمات مستاندرآیی درآیم بگیری بگیرم
برای گریبان دریدن ز داماننشاید نشاید ستم کرد با من

مگو که نگفتم مرنجان مرنجانبیاور بیاور شرابی که گفتی
چو د،ل جمع گردد شود تن پریشانشرابی شرابی که د،ل جمع گردد

از آن بحر بگشا شراب فراواننخواهم نخواهم شرابی بهایی
ز من شرکر کردن ز تو گوهرافشانز تو باده دادن ز من سجده کردن

وظیفه بیفزا دو چندان سه چندانچنانم کن ای جان که شرکرم نماند
بهاری برآور از این برگ ریزانبجوشان بجوشان شرابی ز سینه

خراجی نجوید نه دیوان نه سلطانخرابم کن ای جان که از شهر ویران
علی میر گردد چو بگذشت عثمانخمش باش ای تن که تا جان بگوید
تویی یوسف ما تویی خوب کنعانخمش کردم ای جان بگو نوبت خود

2089
هوا یار این و خدا یار آنتنت زین جهان است و د،ل زان جهان

نیند از زمین و نه از آسماند،ل تو غریب و غم او غریب
رسیدی بیار و ببردی تو جاناگر یار جانی و یار خرد
تو با این دو ماندی در این خاکدانوگر یار جسمی و یار هوا
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که ای من غلم چنان ناگهانمگر ناگهان آن عنایت رسد
 نشان ها چه باشد بر بیکه یک جذب حق به ز صد کوشش است

نشان
 نشان چون بیان بی نشان چوننشان چون کف و بی نشان بحر دان

عیان
بروبد ز گردون ره کهرکشانز خورشید یک جو چو ظاهر شود

هزاران زبان و هزاران بیانخمش کن خمش کن که در خامشی است

2090
ندانم که باده ست یا خون منبه پیش آر سغراق گلگون من
چو کشتی نوحی به جیحون مننجاتی است جان را ز غرقاب غم
رساند به اصل و به عرجون منمرا خوش بشوید ز آب و ز گل

به خویشی چو موسی و هارون مندر اجزای من خوش درآمیخته
که جمعند هر دو به کانون منزهی آب حیوان زهی آتشی

چه خوش چنگ درزد به قانون منچو نایم ببوسد چو دفم زند
کز او یافت شیرینی افسون منبرو باقی از ساقی من بجوی

2091
وین مس ها را پرکیمیا کنای هفت دریا گوهر عطا کن

تا کی ز دستان آخر وفا کنای شمع مستان وی سرو بستان
این درد ما را جانا دوا کنبگریست بر ما هر سنگ خارا

این ماجرا را یک دم رها کنای خشم کرده دیدار برده
آن مردمی را اکنون دو تا کناحسان و مردی بسیار کردی
در ظلمت شب چون مه سخا کنای خوب مذهب ای ماه و کوکب

گرد یتیمی از ما جدا کندرد قدیمی رنج سقیمی
بی تو یتیمم درمان ما کنگر در نعیمم در زر و سیمم

بگشای دستم قصد لقا کنمن لب ببستم در غم نشستم

2092
زنده شد از او بام و در منآن دلبر من آمد بر من

ای فتنه من شور و شر منگفتم قنقی امشب تو مرا
در شهر مرا جان و سر منگفتا بروم کاری است مهم

امشب نزید این پیرکر منگفتم به خدا گر تو بروی
بر رنگ و رخ همچون زر منآخر تو شبی رحمی نرکنی
بر نوحه و این چشم تر منرحمی نرکند چشم خوش تو

بر اشک خوش چون کوثر منبفشاند گل گلزار رخت
خون همه را در ساغر منگفتا چه کنم چون ریخت قضا

در طالع من در اختر منمریخیم و جز خون نبود
تا درنرود در مجمر منعودی نشود مقبو،ل خدا
جز خون نبود نقل و خور منگفتم چو تو را قصد است به جان
من کشته تو تو حیدر منتو سرو و گلی من سایه تو

جز نادره ای ای چاکر منگفتا نشود قربانی من
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نو کشته شود در کشور منجرجیس رسد کو هر نفسی
قربان شده بر خاک در مناسحاق نبی باید که بود

زنده کنمت در محشر منمن عشقم و چون ریزم ز تو خون
هان تا نرمی از خنجر منهان تا نطپی در پنجه من
تا شرکر کند از تو بر منبا مرگ مرکن تو روی ترش
تا به سر شدت در شرکر منمی خند چو گل چون برکندت
کی بشرکنمت ای گوهر مناسحاق تویی من والد تو

زاینده از او کر و فر منعشق است پدر عاشق رمه را
شد اشک روان از منظر مناین گفت و بشد چون باد صبا
آهسته روی ای سرور منگفتم چه شود گر لطف کنی

ای جان و جهان ای صدپر مناشتاب مرکن آهسته ترک
این است تک کاهلتر منکس هیچ ندید اشتاب مرا

هرگز نرسد در معبر مناین چرخ فلک گر جهد کند
لنگانه رود در محضر منگفتا که خمش کاین خنگ فلک

در بیشه فتد این آذر منخامش که اگر خامش نرکنی
تا د،ل نپرد از مصدر منباقیش مگو تا روز دگر

2093
شاخ گل من نیلوفر منتازه شد از او باغ و بر من

آب حیوان از کوثر منگشته است روان در جوی وفا
ای بوی خوشت پیغامبر منای روی خوشت دین و د،ل من

آیینه کند آهنگر منهر لحظه مرا در پیش رخت
این است مها خشک و تر منمن خشک لبم من چشم ترم
می کوبد او بام و در منآن کس که منم خاک در او

می گردد او گرد سر منآن کس که منم پابسته او
او بوسه دهد بر ساغر منباده نخورم ور ز آنک خورم
آن دایه جان آن مادر منپستان وفا کی کرد سیه

چون آید او اندر بر مناز من دو جهان صد بر بخورد
چون گردد او سرلشرکر مندزدار فلک قلعه بدهد
غماز بس است آن گوهر منبربند دهان غماز مشو

2094
جان می شنود تو گوش مرکنیک قوصره پر دارم ز سخن
گیری سر خود ای بی سر و بندربند خودی زین سیر شدی

گویم غم نو با یار کهنچون مستمعان جمله بروند
یا تشنه حق از علم لدنکی سیر شود ماهی ز تری
جان می شنود از قرط اذنگر سیر شدند این مستمعان

2095
گر سر ننهم آنگه گله کنبا من صنما د،ل یک دله کن

زان زلف خوشت یک سلسله کنمجنون شده ام از بهر خدا
سی پاره منم ترک چله کنسی پاره به کف در چله شدی
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زنهار سفر با قافله کنمجهو،ل مرو با غو،ل مرو
این مغز مرا پرمشغله کنای مطرب د،ل زان نغمه خوش

دو چشم مرا دو مشعله کنای زهره و مه زان شعله رو
بر طور برو ترک گله کنای موسی جان شبان شده ای

در دست طوی پا آبله کننعلین ز دو پا بیرون کن و رو
انداز عصا و آن را یله کنترکیه گه تو حق شد نه عصا

در گردن او رو زنگله کنفرعون هوا چون شد حیوان

2096
روشن نشدی آیینه منگر تنگ بدی این سینه من
دوزخ تبشی از کینه منای خار گلی از روضه من
از کر و فر دوشینه منخورشید جهان دارد اثری
از رشک من و پشمینه منآن کوه احد پشمین شده ست

گر نوش کنی لوزینه منچون جوز کهن اشرکسته شوی
باشد بر که در چینه مناز بهر د،ل این شیشه دلن

هر روز بود آدینه مناز بهر چنین جمعیت جان
تا مرد شود عنینه منتا تازه شود پژمرده من

2097
چون جان بی جا بنشین بنشینچون د،ل جانا بنشین بنشین

ای خوش سیما بنشین بنشینبلرکا دلرکا کم کن یغما
اندر دریا بنشین بنشینعمری گشتی همچون کشتی

بشرکن صفرا بنشین بنشینافلطونی جالینوسی
همچون حلوا بنشین بنشینچون می چون می تلخی تا کی

یک دم بازآ بنشین بنشینخونم خوردی تا کی گردی
بی او تنها بنشین بنشینتا کی لل سوزد ما را

همچون جوزا بنشین بنشینهمچون میزان گشتی لرزان
پیش از فردا بنشین بنشیندفعم جویی فردا گویی

بی هر سودا بنشین بنشینهمچون کوثر صافی خوشتر
همچون صهبا بنشین بنشینیار نغزم اندر مغزم

ای جان افزا بنشین بنشینهان ای مه رو برگو برگو

2098
 که ز پای دلت برکند چنان خارشب محنت که بد طبیب و تو افرکار یاد کن

یاد کن
 به سوی او بیا مرو مرکنچو فتادی به چاه و گو که ببخشید جان نو
انرکار یاد کن

 نه به خویش آی اندکی و تومرکن اندک نبود آن به خدا شک نبود آن
بسیار یاد کن

 تو خوه از گل سخن تراش وتو به هنگام یاد کن که چو هنگام بگذرد
خوه از خار یاد کن
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 چو بدیدی تو بدر او تو زچو رسیدی به صدر او تو بدان حق قدر او
دیدار یاد کن

 ور از آن روز ایمنی تو ز اغیار یادتو بدان قدر سوز او برسد باز روز او
کن

 چو بزارد که ای طبیبچه سپاس ار دو نان دهد به طبیبی که جان دهد
ز بیمار یاد کن
 پس از آن بانگ می زنی کهچو طبیبت نمود خرد د،ل تو آن زمان بمرد

ز مردار یاد کن
 ز بهارم حسام دین ومرکن ار چه شدی چنین چو خزان دانه در زمین

ز گلزار یاد کن
 گرت امسا،ل گوهراگرت کار چون زر است نه گرو پیش گازر است
است نه تو از پار یاد کن

 نه که زنهار او است بس هلهچو بدیدی رحیل گل پس اقبا،ل چیست ذ،ل
زنهار یاد کن

2099
آب را زیر که نهان کردنچند نظاره جهان کردن
رنج را باید امتحان کردنرنج گوید که گنج آوردم

شیر داند ز خون روان کردنآنک از شیر خون روان کرده ست
خاک را داند آسمان کردنآسمان را چو کرد همچون خاک

چند بیگار دیگران کردنبعد از این شیوه دگر گیرم
این به آهستگی توان کردنتیز برداشتی تو ای مطرب

رقص بر پرده گران کردناین گران زخمه ای است نتوانیم
تا توانیم فهم آن کردنیک دو ابریشمک فروتر گیر

نتوان کوه را کشان کردناندک اندک ز کوه سنگ کشند
کی توان سهل ترک جان کردنتا نبینند جان جان ها را

نتوان راه بی نشان کردنبنما ای ستاره کاندر ریگ

2100
به شرکرخنده ایم شیرین کنچند بوسه وظیفه تعیین کن
این دعای خوش است آمین کنآن دلت را خدای نرم کناد

من بخسبم کنار بالین کنمگر این را به خواب خواهم دید
رو فسون مسیح آیین کنای فسون اجل فراق لبت

هین براق وصا،ل را زین کنعرصه چرخ بی تو تنگ آمد
حسن را با وفا تو کابین کنحسن داری وفاست لیق حسن

آنچ آخر کنی تو پیشین کنچون بمیرند رحم خواهی کرد
داروی اشتران گرگین کنحاجیان مانده اند از ره حج

چاره آب و زاد و خرجین کنتا به کعبه وصا،ل تو برسند
این جهان را تو آن جهان بین کنای دو چشم جهان به تو روشن

چشم و د،ل را چو طور سینین کناز تجلی آفتاب رخت
من کی باشم که گویمت این کنبس کنم شد ز حد گستاخی

آنچ آن لیق است تلقین کنگر نبود این سخن ز من لیق
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گو شما،ل هل،ل و پروین کنشمس تبریز بر افق بخرام

2101
کم زنم من چو روغن به لسانسیر گشتم ز نازهای خسان

تا نیفتند اندر او مگسانبعد از این شهد را نهان دارم
که نیابند مر مرا عسسانخویش را بعد از این چنان دزدم

بی رفیقان و صاحبان و کسانهر زمان جانب دگر تازم
این چنین قوم را به من مرسانای خدا در تو چون گریخته ام

2102
بجز از کام د،ل جدا بودنچیست با عشق آشنا بودن

با سگان بر در وفا بودنخون شدن خون خود فروخوردن
پیش او مرگ و نقل یا بودناو فدایی است هیچ فرقی نیست

جهد می کن به پارسا بودنرو مسلمان سپر سلمت باش
عاشقانند بر فنا بودنکاین شهیدان ز مرگ نشرکیبند

ترس ایشان ز بی بل بودناز بل و قضا گریزی تو
تو نتانی به کربل بودنششه می گیر و روز عاشورا

2103
اندکی هست خویشتن دیدنگر چه اندر فغان و نالیدن

خوگرم من به خویش دزدیدنآن نباشد مرا چو در عشقت
پاکم از خویشتن پسندیدنبه خدا و به پاکی ذاتش

به که آید به وقت گردیدندیده کی از رخ تو برگردد
ننگ باشد ز مرگ لنگیدندر چنین دولت و چنین میدان
بر همه مرگ ها بخندیدنعاشقان تو را مسلم شد

اصل را نیست خوف لرزیدنفرع های درخت لرزانند
از د،ل خویش میوه برچیدنباغبانان عشق را باشد

در مرکافات رنج پیچیدنجان عاشق نواله ها می پیچ
نتوان عشق را بورزیدنزهد و دانش بورز ای خواجه
لیک کو گوش بهر بشنیدنپیش از این گفت شمس تبریزی

2104
زهره زند پرده شنگولیانشب که جهان است پر از لولیان
خنجر و شمشیر کند در میانبیند مریخ که بزم است و عیش
پیش و پسش اختر چون ماکیانماه فشاند پر خود چون خروس

تا که گواهی ندهد بر کیاندیده غماز بدوزد فلک
تا کی کند سود و کی دارد زیانخفته گروهی و گروهی به صید

سست میفرکن لب چون ناشیانپنج و شش است امشب مهره قمار
پرده بود خواب و حجاب عیانجام بقا گیر و بهل جام خواب

خاک سیه بر سر این باقیانساقی باقی است خوش و عاشقان
تا که شوی مهتر حلواییانزهر از آن دست کریمش بنوش
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 عشق چو حلوا و جهان چونعشق چو مغز است جهان همچو پوست
تیان

تا نرکنم حلیه حلوا بیانحلق من از لذت حلوا بسوخت

2105
آرد آن باده وافر ثمنساقی من خیزد بی گفت من

بشنود آواز دلم بی دهنحاجت نبود که بگویم بیار
و آن کرم بی حد و خلق حسنهست تقاضاگر او لطف او

بر تو زند نور مگویش بزنماه برآید تو مگویش برآ
وی به گه رزم مهین صف شرکنای به گه بزم بهین عیش و نوش

وز پی محبوس چه ای خوش رسناز پی هر گمره نیرکو دلیل
تو مثل شمعی و جان ها لگنعالم همچون شب و تو همچو ماه

با تو شود ساکن نعم السرکنجان مثل ذره بود بی قرار

2106
دردکش و دلخوش و چالک منمست رسید آن بت بی باک من
هیچ به خود منگر غمناک منگفت به من بنگر و دلشاد شو

پاک کنش در نظر پاک منز آب و گل این دیده تو پرگل است
گفت مزن بخیه بر این چاک مندست بزد خرقه من چاک کرد
پاک مرکن روی خود از خاک منروی چو بر خاک نهادم بگفت
ز آنک منم شیر و تو شیشاک منای منت آورده منت می برم

لیک سیه می نرکند زاک مننفت زدم در تو و می سوز خوش

2107
آن منی آن منی آن منجان منی جان منی جان من

قند منی لیق دندان منشاه منی لیق سودای من
چشم من و چشمه حیوان مننور منی باش در این چشم من
سرو من آمد به گلستان منگل چو تو را دید به سوسن بگفت

زلف تو حا،ل پریشان مناز دو پراکنده تو چونی بگو
چاه زنخدان تو زندان منای رسن زلف تو پابند من

پیش من آ ای گل خندان مندست فشان مست کجا می روی

2108
در تک این خانه گرفتم وطنمی نروم هیچ از این خانه من
کفر بود نیت بیرون شدنخانه یار من و دارالقرار

گوش نهم سوی تنن تنتننسر نهم آن جا که سرم مست شد
راه من این است تو راهم مزننرکته مگو هیچ به راهم مرکن

جان من این جاست برو جان مرکنخانه لیلی است و مجنون منم
همچو منش باز بماند دهنهر کی در این خانه درآید ورا

قارع در گشت دو صد درشرکنخیز ببند آن در اما چه سود
ز آتش روی چو تو شیرین ذقنای خنک آن را که سرش گرم شد
ای رخ تو حسرت هر مرد و زنآن رخ چون ماه به برقع مپوش
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ای در تو قبله هر ممتحناین در رحمت که گشادی مبند
هم تو سهیلی و عقیق یمنشمع تویی شاهد تو باده تو
حلقه به گوش توام و مرتهنباقی عمر از تو نخواهم برید
می نرمد پیل من از کرگدنمی نرمد شیر من از آتشت

بی گل و بی خار نباشد چمنتو گل و من خار که پیوسته ایم
جان شبی د،ل ز شبم برمرکنمن شب و تو ماه به تو روشنم
سر پی شرکرانه نهم بر لگنشمع تو پروانه جانم بسوخت

گشته یرکی جان پنهان در دو تنجان من و جان تو هر دو یرکی است
روشن از او گشته هزار انجمنجان من و تو چو یرکی آفتاب

رسته شد از تفرقه خویشتنوقت حضور تو دو تا گشت جان
مطرب عشاق بگو تن مزنتن زدم از غیرت و خامش شدم

ماهی جان راست چو بحر عدنخطه تبریز و رخ شمس دین

2109
بازسپردم به تو من خویشتنای تو پناه همه روز محن

قطره آن الفت مرد است و زنقلزم مهری که کناریش نیست
شاه بگوید به گدا کیمسنشیر دهد شیر به اطفا،ل خویش

سرمه یعقوب شود پیرهنبلک شود آتش دایه خلیل
آب بنوشد ز ثری یاسمننور بد و شد بصر از آفتاب

با همه کفرش به عبادت شمنبلک کشد از بت سنگین غذا
زهر دهد دایه چو آری تو فنقهر کند دایگی از لطف تو

حله شود بر تن مومن کفنگردد ابریشم بر کرم گور
بلبل جان خطبه کند بر فننبس کن از این شرح و خمش کن که تا

2110
چرخ دوتا شد ز مناجات منبانگ برآمد ز خرابات من
یار درآمد به مراعات منعاقبت المر ظفر دررسید

دلبر بی کفو مرکافات منیا رب یا رب که چه سان می کند
غفلت و انرکار و جنایات منطاعت و ایمان کند آن کیمیا
زله دهد از پی زلت منقصر دهد از پی تقصیر من

از تبش روز ملقات منجوش نهد در د،ل دریا و کوه
سوخته بودی ز خیالت منگر نبدی پرده خیالت خلق
طبل و علم نعره و هیهات مندر سپه جان زندی زلزله

نیم شبان آتش میقات مندر افق چرخ زدی شعله ها

2111
یار درآمد به مراعات منبانگ برآمد ز خرابات من

رفت ز حد ذوق مناجات منتا که بدیدم مه بی حد او
آمد هنگام ملقات منموسی جانم به که طور رفت

کآمد سرمست به میقات منطور ندا کرد که آن خسته کیست
پر شده تا سقف سماوات مناین نفس روشن چون برق چیست
رسته ز هجران و ز آفات مناین د،ل آن عاشق مستان ماست
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بر طمع لطف و مرکافات منآمده با سوز و هزاران نیاز
خلعت و تشریف و مرکافات منپیشتر آ پیشتر آ و ببین

عمر ابد گیر ز اثبات مننفی شدی در طلب وصل من
مست شو این است کرامات مناز خم توحید بخور جام می

مات منی مات منی مات منپهلوی شه آمده ای مات شو
چند ز هیهای و ز هیهات منبس کن ای د،ل چو شدی مات شه

2112
نور مه از نور ملقات منظلمت شب پرتو ظلمات من
زلت و انرکار و جنایات منگوهر طاعت شد از آن کیمیا

تا نگرد سوی سماوات منهست سماوات در آن آرزو
ای شه جان شاهد شهمات منای رخ خورشید سوی برج من

2113
کفر من و توبه و اخلص منای تو چو خورشید و شه خاص من

تا تو بگوییش که رقاص منرقص کند بر سر چرخ آفتاب
کای ز تو جان یافته اشخاص منسجده کنان پیش درت نفس کل

بحر منی گوهر و غواص مننفس کل و عقل کل و آن دگر
جرم من و واعظ و قصاص منکفر من و گوهر ایمان من

2114
کآه ز معشوقه پنهان منبانگ برآمد ز د،ل و جان من
تاج سر من شه و سلطان منسجده گه اصل من و فرع من

دست غم یوسف کنعان منخسته و بسته ست د،ل و دست من
گفت ز دست من و دستان مندست نمودم که بگو زخم کیست

دید و بخندید دلستان مند،ل بنمودم که ببین خون شده ست
عید مرا ای شده قربان منگفت به خنده که برو شرکر کن
آن منی آن منی آن منگفتم قربان کیم یار گفت

دید ملک دیده گریان منصبح چو خندید دو چشمم گریست
از شفقت چشمه حیوان منجوش برآورد و روان کرد آب

در بن هر سی و دو دندان مننک اثر آب حیاتش نگر
تازه بدو سدره ایمان منآب حیات است روانه ز جوش

بنده تر از من د،ل حیران منبنده این آبم و این میراب
پیش شهنشاه نهان دان منبس کن گستاخ مرو هین خموش

2115
خرمی این دم و فردای منبازرسید آن بت زیبای من
در رخ او باغ و تماشای مندر نظرش روشنی چشم من
بانگ من و نعره و هیهای منعاقبت المر به گوشش رسید
جان و جهان است و تمنای منبر در من کیست که در می زند
ور نرکند یاد من او وای منگر نزند او در من درد من
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باز مرکن سلسله از پای مندور مرکن سایه خود از سرم
رو بر حلوایی و حلوای مندر چه خیالی هله ای روترش
تا که بیفزاید صفرای منهم بخور و هم کف حلوا بیار

چیست زبونی تو بابای منریش تو را سخت گرفته ست غم
ای نر و نرزاده و مولی مندر زنخش کوب دو سه مشت سخت

غرقه آب آمد سقای منمشک بدرید و بینداخت دلو
رفت و بنشنید عللی منبانگ زدم کای کر سقا بیا

عاقبت آید سوی صحرای منآن من است او و به هر جا رود
از لمع گوهر گویای منجوشش دریای معلق مگر
دررو در آب مصفای منگوید دریا که ز کشتی بجه

قطره شود بحر به دریای منقطره به دریا چو رود در شود
کز از،ل آمد غم و سودای منترک غز،ل گیر و نگر در از،ل

2116
یک قدح مردفرکن برگزینآمده ای بی گه خامش مشین

تا بدمد سبزه ز آب و ز طینآب روان داد ز چشمه حیات
تا بگزد لله رخ یاسمینآن می گلگون سوی گلشن کشان

خندد و گوید سخنی خندمینراح نما روح مرا تا که روح
چونک برافشاند یار آستیندرکشد اندیشه گری دست خود

کاین برکشد کان حلوت ز کینگردن غم را بزند تیغ می
کاغتنموا الهوه یا شاربینبام و در مجلس افغان کند
چشم گشا روشنی چشم بینگوش گشا جانب حلقه کرام

جعد تو را بیند پنجاه چینسجده کند چین چو گشاید دو چشم
سوی امین آید روح المینخرمیش بر د،ل خرم زند

بازرهد جان ز بنات و بنینمادر عشرت چو گشاید کنار
وز کف او گیرم در ثمینبس کنم و رخت به ساقی دهم

2117
ای صنم همد،ل و همرنگ منپیشتر آ ای صنم شنگ من

تا تو بگوییش که دلتنگ منشیوه گری بین که دلم تنگ شد

تا تو بگویی سره سرهنگ منجنگ کنم با د،ل خود چون عوان
از غم تو ای بت گلرنگ منچند بپرسی که رخت زرد چیست
زاری این قالب چون چنگ مندوش به زهره همه شب می رسید

تا برهد جان من از ننگ منجان مرا از تن من بازخر
صیرفی زر د،ل چون سنگ منای شده از لطف لب لعل تو
کز جهت توست همه جنگ منصلح بده جان مرا و مرا

گر تو بگویی که بیا لنگ منپای من از باد روانتر شود
کز تو شود چون شرکر آونگ منزان شده ام بسته آونگ تو

اه چه شوم چون کنی آهنگ منای تو ز من فارغ و من زار زار
روم مرا بازخر از زنگ منزنگی غم بر در شادی روم

نیم قدم شد ز تو فرسنگ منبی گهی و دوری ره باک نیست
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تازه شده روی پرآژنگ منپیری من گشته به از کودکی
تات بگوید خمش و دنگ منخامش کن چون خمشان دنگ باش

2118
 بت چینی که نگذارد که افتدمی تلخی که تلخی ها بدو گردد همه شیرین
بر رخ ما چین

 رخش هر لحظه میمیش هر دم همی گوید که آب خضر را درکش
گوید که گلزار مخلد بین

 لب شیرین او خواند بهزبان چرب او کآرد درختانی پر از زیتون
افسون سوره والتین

 هواه کاشف البلوی کعسقایا من عشق خدیه یذیب الف حور العین
او یاسین

 کما،ل ساده الوافی یفوقشعاع وجهه یعلو علی شمس الضحی نورا
الطور فی المترکین

 و کم من میت احیا محیاهفرکم من عاشق اردی مقا،ل الحب زر غبا
کیوم الدین

 که زنده کردمی هر دمهمی گوید مگو چیزی وگر نی هست تمییزی
هزاران مرده زین تلقین

 وراء الحرف معلوم بیان النور فیسرکوتی عند احرار غدا کشاف اسرار
التعیین

 که او ناگفته دریابد چوچو می گوید بگو حاجت دهد گوشی بدین امت
گوش غیب گو آمین

 و ترجم ما کتمناه لهل الحی حتیسرکتنا یا صبا نجد فبلغ انت ما تدری
حین

2119
 فلک اندر سجود آید نهد سراگر امروز دلدارم درآید همچو دی خندان

از بن دندان
 ترفق ساعه و اسا،ل وصلال یا صاح ل تعجل بقتلی قد دنا المقتل

من باد بالهجران
 ببین این اشک بی پایانبگفتم ای د،ل خندان چرا د،ل کرده ای سندان

طوافی کن بر این طوفان
 و انت بالوفا اولی فل تشمت بیعذیری منک یا مول فان الهم استولی

الشیطان
 نه بیمارم نه غمخوارم مرامرا گوید چه غم دارد د،ل آواره چه کم دارم

نگرفت غم چندان
 قد استولیت فانصرنی فان الفضلال یا متلفی زرنی لتحیینی و تنشرنی

بالحسان
 کرم منسوخ شد مانا نشدمرکن جانا مرکن جانا که هم خوبی و هم دانا

منسوخ ای سلطان
 فل تعرض بذا عنی وجدو ما ذنبی سوی انی عدیم الصبر فی فنی

بالعفو و الغفران

www.irandll.net/forum955



www.irandll.net

 خدایا مهر افزایشعجب گردد د،ل و رایش ز بی باکی ببخشایش
محالی را بساز امرکان

و سقونا به سقیاکم خذوا بالجود یا اخواناتیناکم اتیناکم فاحیونا بلقیاکم
 د،ل تو پند نپذیرد پس اینشفیعی گر تو را گیرد که آن بیچاره می میرد

دردی است بی درمان
 الفت النار احیانا فمن ذایالفدخلت النار سرکرانا حسبت النار اوطانا
النیران

 چو بیند گریه ام گویدچو بیند سوز من گوید که این زرق است یا برقی
که این اشک است یا باران

 و ل تعرض و ل تقل و ل تردینیخلیلی قد دنا نقلی بل قلب و ل عقل
بالنسیان

 تو را صرع است یا سودامرا گوید که درد ما به از قند است و از حلوا
کس از حلوا کند افغان

 و شوک الحب کالعبهر فمایقو،ل خادع المعشر بلء العشق کالسرکر
یبرکیک یا فتان
 چه می نالی به طراری منمز رنجم گنج ها داری ز خارم جفت گلزاری

سلطان طراران
 برودات الهوی تدفی و نیرانجراحات الهوی تشفی کدورات الهوی تصفی
الهوی ریحان
 که می مویی و می گوییمگر خواهی که خامان را بیندازی ز راه ما

چنین مقلوب با ایشان
 فبیس البخل فیاذا استغنیت ل تبخل تصدق فی الهوی و انخل

الماکل و نعم الجود فی النسان
 مبادا یار ز اوباشی کندچو در بزم طرب باشی بخیلی کم کن ای ناشی

با تو همین دستان
 ادر کاستنا و اسرکر فان العیشال یا ساقیا اوفر و ل تمنن لتسترکثر

للسرکران
 رها کن حرص بدخو راچو خوردی صرف خوش بو را بده یاران می جو را
مخور می جز در این میدان

 و امددنا بحرات عظام یا عظیمفل تسق برکاسات صغار بل بطاسات
الشان

 سبو را ساز پیمانه که بی گه آمدیمبهل جام عصیرانه که آوردی ز میخانه
ای جان

 فنعم الرکاس مقیاسا و بیس الهمسقانا ربنا کاسا مراعاه و ایناسا
کالسرحان

 بیار آن یار محرم رابیار آن جام خوش دم را که گردن می زند غم را
که خاک او است صد خاقان

 و مل بالفقر تلقائی و انتاذا ما شیت ابقائی فرکن یا عشق سقائی
الدین و الدیان

 حیات خلد انگیزد چو ذاتمیی کز روح می خیزد به جام فقر می ریزد
عشق بی پایان
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 تسلی القلب بالبشری تصفینا عنال یا ساقی السرکری انل کاساتنا تتری
الشنآن

 که صاف صاف راواقی مثا،لدغل بگذار ای ساقی برکن این جمله در باقی
باده خم دان

تضی ء فی تراقینا بنور لح کالفرقانسنا برق لساقینا برکاسات تلقینا
 یرکی لون است و صد الوانزهی آبی که صد آتش از او در د،ل زند شعله

شود بر روی از او تابان
فدیناه به قنطار بل عد و ل میزانفماء مشبه النار عزیز مثل دینار

 برد از دیده ها کوری بپراندشرابی چون زر سوری ولی نوری نه انگوری
سوی کیوان

 فایاکم و ایاها و خلوا دهشتهاذا افناک سقیاها و زاد الشرب طغواها
الحیران

 اناالحق بجهد ازچو کرد آن می دگر سانش نمود آن جوش و برهانش
جانش زهی فر و زهی برهان

2120
خرامیدیم بر کوری دشمندگرباره چو مه کردیم خرمن
بخندانید عالم را چو گلشندگربار آفتاب اندر حمل شد
به غمازی زبان گشته ست سوسنز طنازی شرکوفه لب گشاده ست
از آن خیاط بی مقراض و سوزنچه اطلس ها که پوشیدند در باغ
پر از حلوای بی دوشاب و روغنطبق بر سر نهاده هر درختی

چو طبا،ل ربیعی شد دهلزندهل کردیم اشرکم را دگربار
که بود اندر زمستان همچو آهنز ره گشته ز باد آن روی آبی
کز آن آهن ببافیده ست جوشنبهار نو مگر داوود وقت است

برون رفتند آن سردان ز مسرکنندا زد در عدم حق کای ریاحین
چو مرغان خلیلی از نشیمنبه سربالی هستی روی آرید

مسبح گرد او مرغان الرکنرسید آن لک لک عارف ز غربت
برون کردند سر یک یک ز روزنهزیمتیان که پنهان گشته بودند

پر از طوق و جواهر گوش و گردنبرون کردند سرها سبزپوشان
همی کوبند پا بر گور بهمنسماع است و هزاران حور در باغ

اگر داری چو نرگس چشم روشنهل ای بید گوش و سر بجنبان
ستیزه رو است می آید پی منهمی گویم سخن را ترک من کن

حدیث عاشقان را فاش کردننخواهم من برای روی سختش
ال فافرح بنا من کان یحزنینادی الورد یا اصحاب مدین

و قا،ل الله للعاری تزینفان الرض اخضرت بنور
و دیوان النشور غدا مدونو عاد الهاربون الی حیاه
و ابلهم زمانا ثم احسنبامر الله ماتوا ثم جاوا

و برهان صنایعه مبرهنو شمس الله طالعه به فضل
نقدر حجمها من غیر ملبنو صبغنا النبات بغیر صبغ

ال یا حایرا فیها توطنجنان فی جنان فی جنان
فذا نا،ل الوصا،ل و ذا تفرعنو هیجنا النفوس الی المعالی

فان الصمت للسرار ابینال فاسرکت و کلمهم به صمت
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2121
کابیرکینونین کالی زویمسنافندس مسین کاغا یومیندن

بیمی تی پاتیس بیمی تی خسسیتی بیرسس یتی قومسس
هله این من هله آن منهله د،ل من هله جان من
هله گنج من هله کان منهله خان من هله مان من

هذا سرکنی هذا مددیهذا سیدی هذا سندی
هذا ازلی هذا ابدیهذا کنفی هذا عمدی

یا من قده ضعف الشجریا من وجهه ضعف القمر
یا من عشقه نور النظریا من زارنی وقت السحر

ز این دلیر جان خود جان نبریگر تو بدوی ور تو بپری
از مرده خری والله بتریور جان ببری از دست غمش

خاراذی دیدش ذتمش انیموایل کالیمو ایل شاهیمو
میذن چاکوسش کالی تویالییوذ پسه بنی پوپونی للی
وز صد مجنون افزون شده اماز لیلی خود مجنون شده ام

باری بنگر تا چون شده اموز خون جگر پرخون شده ام
من غرقه شوم در عین خوشیگر ز آنک مرا زین جان برکشی
گر گوش مرا زان سو برکشیدریا شود این دو چشم سرم
یا مبتشرا فی تهنیتییا منبسطا فی تربیتی

یا قاتلنا انت دیتیان کنت تری ان تقتلنی
هستی تو بر هستی بزنیگر خویش تو بر مستی بزنی

شرکلی برکنی دستی بزنیدر حلقه ما بهر د،ل ما
گفتم که لبت گفتا نچشیصد گونه خوشی دیدم ز اشی

پرعشق بود چشمم ز کشیبر گورم اگر آیی بنگر
و آن گنج بود نی صورت زرآن باغ بود نی نقش ثمر

ل تسالنی زان چیز دیگرشب عیش بود نی نقل و سمر

2122
 لیس من التراب بل معصره بلکیف اتوب یا اخی من سرکر کارجوان
مرکان

یا من من یشربها من الممات و الهوانخط علی کوسها کتابه شارحه
فها الیها جانب و جانب الی الجنانمن تبریز نبعه منبته و ینعه

2123
الزینه عندنا تیقنالعشق یقو،ل لی تزین

ل تله عن الیقین بالظنل تنظر غیرنا فتعمی
ل تبرح عندنا فتامنل عیش لخایف کایب

من کنت مناه کیف یحزنمن کنت هواه کیف یهلک
ذاک حسن و نحن احسنالعقل رسولنا الیرکم

فالهجر من البلء اخشناخشوشن بالبل و ارضی
هذا سبب الیه یرکنمن رام الی العلی عروجا

فی مسرکننا و نعم مسرکنیا مضطربا تعا،ل و افلح
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2124
اذا وافاک قلب کیف یحزنایا بدر الدجی بل انت احسن

له رهنا اذا ما کنت ترهنفصر یا قلب فی سوق المعالی
ترکنس فی صعودک او توطنایا نجما خنوسا فی ذراه

و ل یغشاک فقر انت مخزنفل یعلوک نحس انت آمن
له عذر و برهان مبرهنایا جسما فنیت فی هواه

فمن ارضعته فهو المسمنو ارضعنی لبانا ترتضیه
و ان الخلد یدخله من آمناذا ما لم یذقه کیف یحیی

2125
 فالمرکانات حجاب عن عیاناطیب السفار عندی انتقالی من مرکان
اللمرکان

 ینتن الماء الزل،ل طو،ل حبس فیالمرکانات خوابی ل مرکان بحر الفرات
الجنان

 یا ضمیری طرسرارا ل تطر صوبفی البیان انفراج فی مطار للضمیر
البیان

و انتقا،ل للطیور فوق جو للمانانتقا،ل للدجاج وسط دار للحبوب
انتقا،ل فی هوان و انتقا،ل فی جنانیا فتی شتان بین انتقا،ل و انتقا،ل

انما الفرق سیبدوا آخرا للفتانفی کل النقلین ذوق فی ابتدا النتهاض

2126
 غمز عین من ملح فی وصا،لاطیب العمار عمر فی طریق العاشقین

مستبین
 زاد طیبا من جنان فی قیان حوررویه المعشوق یوما فی مقام موحش
عین

 فهی زادت لطفها عندی من الماءعفروا من ترب باب بغیه وجهی مدا
المعین

 انه یحرکی صفاتا من صفات شمسغار جسمی ان یراه عاذ،ل او عاذر
دین

اشربوا اصحابنا تستمسرکوا الحق المبینحبذا سرکر حیاتی مزیل للحیا
استرق العبد ذاک الطاهر الروح المینسیدا مول کریما عالما مستیقظا

آمن من کل خوف او بلء او مرکینحبذا ظل ظلیل من نخیل باسق
 فاعجبوا من مسرکر مسترکثر الرایتمره یصفی عقول کدرت انوارها

الرزین

2127
یا قریب العهد من شرب اللبنیا صغیر السن یا رطب البدن
دیلمی الشعر رومی الذقنهاشمی الوجه ترکی القفا
من رآی روحین عاشقا فی بدنروحه روحی و روحی روحه
غیر ان لم یعرفوا عشقی به منصح عند الناس انی عاشق

کل شی ء منرکم عندی حسناقطعوا شملی و ان شاتم صلوا
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و متاعی باد مما فی وطنذاب مما فی متاعی وطنی

2128
اقترب الوصل و افنی المحنابشر ثم ابشر یا موتمن

من سرکر یلقب ام الفتنفاجتمعوا نقضی ما فاتنا
قد قرب المنز،ل نعم الوطنقد قدم الساقی نعم السقا

پرورش آمد همه کار چمنکار تو این است که د،ل پروری
انت لنا البر ولی المننخلدک الله لنا ساقیا

من سرکر یقطع راس الحزننحن عطاش سندی فاسقنا
طیبه السر ملیح العلنینشانا صفوته نشاه

و اغتنم الفرض و خل السننترک کن این گفت و همی باش جفت
تن تنتن تن تنتن تن تننفاغتنم السرکر و زمزم لنا
قد وضع الحرب فخل المحنقد ظهر الصبح و خل الحرس
و اختلط الشهد لنا باللبنطیبنا الراح و نعم المطیب
فاسق و اسرف سرفا مشبعانطمع فی الزاید فازدد لنا

رن لنا رنه ظبی الغنسن لنا سنتک المرتضی
لیس علی الرض کهذا العطننخ هنا جمله بعراننا

من هو ل یعبد هذ الوثنمن هو ل یغبط هذ السقا
فاقنع بالوجز یا ممتحنما لرسالت هوی منتهی
نشرب بالوحده نحن اذنقد سرکر القوم و نام الندیم
فعلللن فعلللن فعللنمفتعلن مفتعلن مفتعل

2129
طیبه النفس به طایعوننحن الی سیدنا راجعون
انفسنا نحن له بایعونسیدنا یصبح یبتا عنا

نحن الی نظرته جایعونیفسد ان جاع الی موکل
تحسب انا ابدا ضایعونسوف تلقیه به میعاده

2130
 شوریده گردد عقل اوای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او
آشفته گردد خوی او

 بر رو و سر پویان شود چونمعشوق را جویان شود دکان او ویران شود
آب اندر جوی او

 آن کو چنیندر عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود
رنجور شد نایافت شد داروی او

 ترک فلک چاکر شودجان ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد
آن را که شد هندوی او

 چون خوش نباشد آن دلی کوعشقش د،ل پردرد را بر کف نهد بو می کند
گشت دستنبوی او

 بسته ست دستبس سینه ها را خست او بس خواب ها را بست او
جادوان آن غمزه جادوی او
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 شیران زده دم بر زمین پیششاهان همه مسرکین او خوبان قراضه چین او
سگان کوی او

 چندین چراغ و مشعله بر برج و بربنگر یرکی بر آسمان بر قله روحانیان
باروی او

 بر قلعه آن کس بررودشد قلعه دارش عقل کل آن شاه بی طبل و دهل
کو را نماند اوی او

 ای شب تو زلفشای ماه رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای
دیده ای نی نی و نی یک موی او
 چون بیوه ایاین شب سیه پوش است از آن کز تعزیه دارد نشان
جامه سیه در خاک رفته شوی او

 نی چشم بندد چشم اوشب فعل و دستان می کند او عیش پنهان می کند
کژ می نهد ابروی او
 چون پیش چوگان قدرای شب من این نوحه گری از تو ندارم باوری

هستی دوان چون گوی او
 بی پا و بی سر میآن کس که این چوگان خورد گوی سعادت او برد
دود چون د،ل به گرد کوی او

 ای د،ل فرورفته به سرای روی ما چون زعفران از عشق لله ستان او
چون شانه در گیسوی او

 این پشت و رومر عشق را خود پشت کو سر تا به سر روی است او
این سو بود جز رو نباشد سوی او

 ای د،ل ز صورتاو هست از صورت بری کارش همه صورتگری
نگذری زیرا نه ای یک توی او

 غریدن شیر است این در صورتداند د،ل هر پاک د،ل آواز د،ل ز آواز گل
آهوی او

 از صنعت جولهه ای وز دست وزبافیده دست احد پیدا بود پیدا بود
ماکوی او
 فراش این کو آسمان وینای جان ها ماکوی او وی قبله ما کوی او

خاک کدبانوی او
 کی ز آب چشم او ترسوزان دلم از رشک او گشته دو چشمم مشک او
شود ای بحر تا زانوی او

 صد رحمت و صداین عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من
آفرین بر دست و بر بازوی او

 ای مرده جست ومن دست و پا انداختم وز جست و جو پرداختم
جوی من در پیش جست و جوی او

 سودش ندارد های منمن چند گفتم های د،ل خاموش از این سودای د،ل
چون بشنود د،ل هوی او

2131
 و اندر د،ل آتش درآ پروانهحیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
شو پروانه شو

 وآنگه بیا با عاشقانهم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
هم خانه شو هم خانه شو
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 وآنگه شراب عشق رارو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
پیمانه شو پیمانه شو

 گر سوی مستان می رویباید که جمله جان شوی تا لیق جانان شوی
مستانه شو مستانه شو

 آن گوش و عارض بایدتآن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده
دردانه شو دردانه شو

 فانی شو و چون عاشقانچون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما
افسانه شو افسانه شو

 چون قدر مر ارواح راتو لیله القبری برو تا لیله القدری شوی
کاشانه شو کاشانه شو

 ز اندیشه بگذر چون قضااندیشه ات جایی رود وآنگه تو را آن جا کشد
پیشانه شو پیشانه شو

 مفتاح شو مفتاح را دندانهقفلی بود میل و هوا بنهاده بر د،ل های ما
شو دندانه شو

 کمتر ز چوبی نیستی حنانهبنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را
شو حنانه شو

 دامی و مرغ از تو رمد روگوید سلیمان مر تو را بشنو لسان الطیر را
لنه شو رو لنه شو
 ور زلف بگشاید صنم روگر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه

شانه شو رو شانه شو
 تا کی چو فرزین کژتا کی دوشاخه چون رخی تا کی چو بیذق کم ترکی
روی فرزانه شو فرزانه شو

 هل ما،ل را خود را بدهشرکرانه دادی عشق را از تحفه ها و ما،ل ها
شرکرانه شو شرکرانه شو

 یک مدتی چون جان شدییک مدتی ارکان بدی یک مدتی حیوان بدی
جانانه شو جانانه شو

 نطق زبان را ترک کن بیای ناطقه بر بام و در تا کی روی در خانه پر
چانه شو بی چانه شو

2132
 هستی ببینی زنده د،ل میمستی ببینی رازدان می دانک باشد مست او
دانک باشد هست او

 می دانک آن سر راگر سر ببینی پرطرب پر گشته از وی روز و شب
یقین خاریده باشد دست او
 لیرکن نیارد دم زدن ازعالم چو ضد یک دگر در قصد خون و شور و شر

هیبت پابست او
 حیران شود دیو و پری درهر دم یرکی را می دهد تا چون درختی برجهد

خیز و در برج است او
 ای فربه از بایستسبلت قوی مالیده ای از شیر نقشی دیده ای

خود باری ببین بایست او
 ای رغبت پیوندها از رحمتزو قالبت پیوسته شد پیوسته گردد حالتت
پیوست او
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 جز حق نباشدای خوش بیابان که در او عشق است تازان سو به سو
فوق او جز فقر نبود پست او
 تا او بگیرد صیدها ایشست سخن کم باف چون صیدت نمی گردد زبون

صید مست شست او

2133
 بیزار شو بیزار شو وزبیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو
خویش هم بیزار شو

 باور نمی داری مرادر مصر ما یک احمقی نک می فروشد یوسفی
اینک سوی بازار شو

 خار از کفت بیرون کندبی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند
وآنگه سوی گلزار شو

 همچون قدحمشنو تو هر مرکر و فسون خون را چرا شویی به خون
شو سرنگون و آن گاه دردی خوار شو

 وز بهر نقل کرکسشدر گردش چوگان او چون گوی شو چون گوی شو
مردار شو مردار شو

 خواهی که آید پیش تو بیمار شوآمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان
بیمار شو

 گر یار غاری هین بیا در غاراین سینه را چون غار دان خلوتگه آن یار دان
شو در غار شو

 خواهی بدانی دزد را طرارتو مرد نیک ساده ای زر را به دزدان داده ای
شو طرار شو

 خواهی که غواصیخاموش وصف بحر و در کم گوی در دریای او
کنی دم دار شو دم دار شو

2134
 از جنگ می ترسانیمنبود چنین مه در جهان ای د،ل همین جا لنگ شو

گر جنگ شد گو جنگ شو
 تو عاقلی و فاضلی دربند نامماییم مست ایزدی زان باده های سرمدی
و ننگ شو

 تو عاشق نقش آمدیرفتیم سوی شاه دین با جامه های کاغذین
همچون قلم در رنگ شو
 ای روح این جا مستدر عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره

شو وی عقل این جا دنگ شو
 خواهی به سوی رومشد روم مست روی او شد زنگ مست موی او

رو خواهی به سوی زنگ شو
 زین بت خلصیدر دوغ او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای

نیستت خواهی به صد فرسنگ شو
 این گو برو صدیق شوگر کافری می جویدت ور مومنی می شویدت

و آن گو برو افرنگ شو
 از دخل او چون نخل شو وزچشم تو وقف باغ او گوش تو وقف لغ او

نخل او آونگ شو
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 گر راستی رو تیر شو ورهم چرخ قوس تیر او هم آب در تدبیر او
کژروی خرچنگ شو

 خواهی عقیق وملرکی است او را زفت و خوش هر گونه ای می بایدش
لعل شو خواهی کلوخ و سنگ شو

 با سیل سوی بحر رو مهمانگر لعل و گر سنگی هل می غلط در سیل بل
عشق شنگ شو

 گر آب دریا کم شودبحری است چون آب خضر گر پر خوری نبود مضر
آنگه برو دلتنگ شو
 گر یاد خشرکی آیدت از بحرمی باش همچون ماهیان در بحر آیان و روان
سوی گنگ شو
 چون آن کند رو نای شو چونگه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد

این کند رو چنگ شو
 مستان او را جام شوهر چند دشمن نیستش هر سو یرکی مستیستش
بر دشمنان سرهنگ شو

 شد روز عرض عاشقان پیش آ وسودای تنهایی مپز در خانه خلوت مخز
پیش آهنگ شو

 باغ پرانگور ویی گهآن کس بود محتاج می کو غافل است از باغ وی
باده شو گه بنگ شو

 کت گفت کاندرخاموش همچون مریمی تا دم زند عیسی دمی
مشغله یار خران عنگ شو

2135
 پیمانه خون شفق پنگان خون پیمایای شعشعه نور فلق در قبه مینای تو

تو
 رقصان و غلطان آمده تاای میل ها در میل ها وی سیل ها در سیل ها

ساحل دریای تو
 چون ماه رو بال کند تا بنگردبا رفعت و آهنگ مه مه را فتد از سر کله
بالی تو

 بر پرده های واصلندر هر صبوحی بلبلن افغان کنان چون بی دلن
در روضه خضرای تو

 ای برگشاده چارجو در باغای جان ها دیدارجو د،ل ها همه دلدارجو
باپهنای تو

 یک جوی شیر تازه بین یکیک جو روان ماء معین یک جوی دیگر انگبین
جو می حمرای تو

 کو سر که تا شرحیتو مهلتم کی می دهی می بر سر می می دهی
کنم از سرده صهبای تو

 یک دم نمی یابد امانمن خود کی باشم آسمان در دور این رطل گران
از عشق و استسقای تو

 وی آسمان هم عاشقیای ماه سیمین منطقه با عشق داری سابقه
پیداست در سیمای تو

 ای د،ل خمش تا کیعشقی که آمد جفت د،ل شد بس ملو،ل از گفت د،ل
بود این جهد و استقصای تو
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 گفتم که نالن شو کنون جاند،ل گفت من نای ویم نالن ز دم های ویم
بنده سودای تو

 حمدا لعشق شامل بگرفته سر تاانا فتحنا بابرکم ل تهجروا اصحابرکم
پای تو

2136
 چون می ز داد تو بود شایدساقی اگر کم شد میت دستار ما بستان گرو
نهادن جان گرو

 کرده ست اندر شهربس اکدش و بس کدخدا کز شور می های خدا
ما دکان و خان و مان گرو

 مر تخت را و تاج راآن شاه ابراهیم بین کادهم به دستش معرفت
کرده ست آن سلطان گرو

 عثمان جگر کرده گرو و آنبوبرکر سر کرده گرو عمر پسر کرده گرو
بوهریره انبان گرو

 گر ز آنک درویشی کندپس چه عجب آید تو را چون با شهان این می کند
از بهر می خلقان گرو

 در عشق آن سنگ سیه کافرآن شاهد فرد احد یک جرعه ای در بت نهد
کند ایمان گرو

 در هیچ دامی پر خود ننهادهمن مست آن میخانه ام در دام آن دردانه ام
چون مرغان گرو
 جان شد گرو ای کاشرکیبهر چه لرزی بر گرو در کار او جان گو برو

گشتی دو صد چندان گرو
 بلبل نهاده پر و سر پیش گلخامش رها کن بلبلی در گلشن آی و درنگر
خندان گرو

2137
 صد کیر خر در کون اوآن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش او

صد تیز سگ در ریش او
 یا بو،ل خر را بو کند یا گه بودخر صید آهو کی کند خر بوی نافه کی کشد
تفتیش او

 جو را زیان نبود ولی واجبهر جوی آب اندررود آن ماده خر بولی کند
بود تعطیش او

 ای چون مخنث غنج اوخر ننگ دارد ز آن دغل از حق شنو بل هم اضل
چون قحبگان تخمیش او

 من دست در ساقی زنمخامش کنم تا حق کند او را سیه روی ابد
چون مستم از تجمیش او

2138
 چرخی بزن ای ماه تو جانای عشق تو موزونتری یا باغ و سیبستان تو

بخش مشتاقان تو
 خار خسک نسرینتلخی ز تو شیرین شود کفر و ضللت دین شود

شود صد جان فدای جان تو
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 صد شور در سرها نهی ایدر آسمان درها نهی در آدمی پرها نهی
خلق سرگردان تو

 عشقا چه عشرتعشقا چه شیرین خوستی عشقا چه گلگون روستی
دوستی ای شادی اقران تو

 هر ذره را آهنگ تو در مطمعای بر شقایق رنگ تو جمله حقایق دنگ تو
احسان تو

 باغ و رز و گلزارها مستسقی بارانبی تو همه بازارها پژمرده اندر کارها
تو

 مستی کند برگ و ثمر بررقص از تو آموزد شجر پا با تو کوبد شاخ تر
چشمه حیوان تو

 تا برفشاند برگ خود بر بادگر باغ خواهد ارمغان از نوبهار بی خزان
گل افشان تو

 عار آید آن استاره را کو تافت براز اختران آسمان از ثابت و از سایره
کیوان تو

 بر جای نان شادی خوردای خوش منادی های تو در باغ شادی های تو
جانی که شد مهمان تو

 کی عمر را لذت بود بی ملح بیمن آزمودم مدتی بی تو ندارم لذتی
پایان تو

 در خواب دید این پیل جان صحرایرفتم سفر بازآمدم ز آخر به آغاز آمدم
هندستان تو
 برکران آبستان تو از لذتصحرای هندستان تو میدان سرمستان تو
دستان تو

 آورد جان را کشرکشان تاسودم نشد تدبیرها بسرکست د،ل زنجیرها
پیش شادروان تو

 هر دم حیاتی واردی از بخششآن جا نبینم ماردی آن جا نبینم باردی
ارزان تو

 تا درجهد دیوانه ای گستاخ درای کوه از حلمت خجل وز حلم تو گستاخ د،ل
ایوان تو

 چون مور شد د،لاز بس که بگشادی تو در در آهن و کوه و حجر
رخنه جو در طشت و در پنگان تو

 پیموده کی تاند شدن زگر تا قیامت بشمرم در شرح رویت قاصرم
اسرکره عمان تو

2139
 کو ساقی دریادلی تاوالله ملولم من کنون از جام و سغراق و کدو
جام سازد از سبو

 با توست آن حیله مرکن اینبا آنچ خو کردی مرا اندرمدزد آن ده مها
جا مجو آن جا مجو

 هر آرزو که باشدت پیش آ وهر بار بفریبی مرا گویی که در مجلس درآ
در گوشم بگو

 که من چو حلقه برخوش من فریب تو خورم نندیشم و این ننگرم
درم چون لب نهم بر گوش تو
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 بالله رها کن کاهلی می ریزمن بر درم تو واصلی حاتم کف و دریادلی
چون خون عدو
 هر دم خیالی باطلی سرتا هوش باشد یار من باطل شود گفتار من
برزند در پیش او

 کز آب حیوان می کندآن کز میت گلگون بود یا رب چه روزافزون بود
آن خضر هر ساعت وضو

 طوبی لرکم طوبی لرکم طیبوااز آسمان آمد ندا کای بزمتان را ما فدا
کراما و اشربوا

 زین سو قدح زان سو قدح تاسقیا لهذا المفتتح القوم غرقی فی الفرح
شد شرکم ها چارسو
 از دست رفتیم ای پسر روکس را نماند از خود خبر بربند در بگشا کمر

دست ها از ما بشو
 کز باده گلرنگ تو وارسته ایممن مست چشم شنگ تو و آن طره آونگ تو
از رنگ و بو

 این جا به فضل ایزدیخامش کن کز بیخودی گر های و هویی می زدی
نی های می گنجد نه هو

 یک ساعتی ساران کومی گشته ام بی هوش من تا روز روشن دوش من
یک ساعتی پایان کو
 گر چه نبشتی از جفاای شمس تبریزی بیا ای جان و د،ل چاکر تو را
نام مرا بر آب جو

2140
 در گلبنش جاند،ل دی خراب و مست و خوش هر سو همی افتاد از او

صدزبان چون سوسن آزاد از او
 گر یک زمان پنهاند،ل ها چو خسرو از لبش شیرین چو شرکر تا ابد

شود نالند چون فرهاد از او
 رشک دم عیسی شدهچون صد بهشت از لطف او این قالب خاکی نگر
در زنده کردن باد از او

 از روی میر مومنان شد فخردر طبع همچون گولخن ناگه خلیفه رو نمود
صد بغداد از او

 چشم و چراغ رهبری جانای ذوق تسبیح ملک بر آسمان از فر او
همه عباد از او

 مست و خرامان میجان صد هزاران گرد او چون انجم او مه در میان
رود چشم بدان کم باد از او

 هم جعدهای عنبرین در طرهشعشاع ماه چارده از پرتو رخسار او
شمشاد از او

 خود صد جهان جانگر یک جهان ویرانه شد از لشرکر سلطان عشق
جان شد در عوض بنیاد از او

 داده جما،ل و حسن راگر چه که بیدادی کند بر عاشقان آن غمزه ها
در هر دو عالم داد از او

 گر فهم کردی ذره ای کاینپا برنهادی بر فلک از ناز و نخوت این زمین
شاه خوبان زاد از او
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 چون دید روح آن زخمعقل از سر گستاخیی پیشش دوید و زخم خورد
را شد در ادب استاد از او

 تا دست ها برداشتند بر چرخصد غلغله اندر بتان افتاد و اندر بتگران
در فریاد از او

 این آب حیوانکآخر چه خورشید است این کز چرخ خوبی تافته ست
چون چنین دریا شد و بگشاد از او

 تا خان و مان بگذاشتند یکتا بردرید این عشق او پرده عروس جان ها
عالمی داماد از او

 کز بس جما،ل عزتشبر سر نهاده غاشیه مخدوم شمس الدین کسی
جبریل پر بنهاد از او

 تا کور گردد دیده نادیدهزو برگشاید سر خود تبریز و جان بینا شود
حساد از او

2141
 عقل و خرد خیره او د،ل شرکرآکندهای تن و جان بنده او بند شرکرخنده او
او

چیست مراد د،ل ما دولت پاینده اوچیست مراد سر ما ساغر مردافرکن او
 رستم و حمزه کی بود کشته وچرخ معلق چه بود کهنه ترین خیمه او

افرکنده او
 چون سوی درویش رود برقچون سوی مردار رود زنده شود مرد بدو

زند ژنده او
هیچ نبود و نبود همسر و ماننده اوهیچ نرفت و نرود از د،ل من صورت او

 فخر جهان راست که اوملک جهان چیست که تا او به جهان فخر کند
هست خداونده او

 ای خنک آن ره که تویی باجای خنک آن د،ل که تویی غصه و اندیشه او
ستاننده او

 صورت و نقشی چه بود با د،لعشق بود دلبر ما نقش نباشد بر ما
زاینده او

 خوش مگسی را کهگفت برانم پس از این من مگسان را ز شرکر
تویی مانع و راننده او

دام بود دانه او مرده بود زنده اونقش فلک دزد بود کیسه نگهدار از او
 در دو هزاران نبود یک کسبس کن اگر چه که سخن سهل نماید همه را

داننده او

2142
 روی ترش سازم از او بانگچون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او
و فغان آرم از او

 خنده نهان کردم من اشکبا ترشان لغ کنی خنده زنی جنگ شود
همی بارم از او

 یک طرفی آبم از او یکشهر بزرگ است تنم غم طرفی من طرفی
طرفی نارم از او
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 روی من او پشت من او پشتبا ترشانش ترشم با شرکرانش شرکرم
طرب خارم از او

 رقص کنان دست زنانصد چو تو و صد چو منش مست شده در چمنش
بر سر هر طارم از او

 هر چه به عالم ترشی دورمطوطی قند و شرکرم غیر شرکر می نخورم
و بیزارم از او

 سرکسک و لنگی تو از او منگر ترشی داد تو را شهد و شرکر داد مرا
خوش و رهوارم از او
 من که در این شاههر کی در این ره نرود دره و دوله ست رهش

رهم بر ره هموارم از او
 حور شده نور شده جملهمسجد اقصاست دلم جنت ماواست دلم
آثارم از او

 تو اگر انرکاری از او من همههر کی حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد
اقرارم از او

 سوسن و گل می شرکفد درقسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند
د،ل هشیارم از او

 شرکر همی گفت که منصبر همی گفت که من مژده ده وصلم از او
صاحب انبارم از او
 عشق همی گفت که منعقل همی گفت که من زاهد و بیمارم از او

ساحر و طرارم از او
 گنج همی گفت که من در بنروح همی گفت که من گنج گهر دارم از او
دیوارم از او

 علم همی گفت که من مهترجهل همی گفت که من بی خبرم بیخود از او
بازارم از او

 فقر همی گفت که من بیزهد همی گفت که من واقف اسرارم از او
د،ل و دستارم از او

 شرح شود کشف شود جملهاز سوی تبریز اگر شمس حقم بازرسد
گفتارم از او

2143
 عشرت چون شرکر ما را تو نگهدارروشنی خانه تویی خانه بمگذار و مرو

و مرو
 جان و دلم را به غم و غصهعشوه دهد دشمن من عشوه او را مشنو

بمسپار و مرو
 حیله دشمن مشنو دوست میازار ودشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مرکن
مرو

 آنج سزد از کرم دوست بههیچ حسود از پی کس نیک نگوید صنما
پیش آر و مرو

 وسوسه ها را بزنهمچو خسان هر نفسی خویش به هر باد مده
آتش تو به یک بار و مرو

2144
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 گر دو جهان بترکده شد آنکار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو
بت عیار تو کو

 ای شه پیدا و نهانگیر که قحط است جهان نیست دگر کاسه و نان
کیله و انبار تو کو

 ای طرب و شادیگیر که خار است جهان گزدم و مار است جهان
جان گلشن و گلزار تو کو

 ای د،ل و ای دیده ما خلعت وگیر که خود مرد سخا کشت بخیلی همه را
ادرار تو کو

 ای مدد سمع و بصرگیر که خورشید و قمر هر دو فروشد به سقر
شعله و انوار تو کو

 چون نرکنی سروریی ابرگیر که خود جوهریی نیست پی مشتریی
گهربار تو کو

تا دم اسرار زند جوشش اسرار تو کوگیر دهانی نبود گفت زبانی نبود
 بی گه شد زود بیا خانه خمارهین همه بگذار که ما مست وصالیم و لقا

تو کو
 گر نه خرابی و خرف جبه وتیز نگر مست مرا همد،ل و هم دست مرا

دستار تو کو
 روی تو زرد از قمری پشت وبرد کله تو غری برد قبایت دگری

نگهدار تو کو
 شحنگیی چون نرکنی زخم تو کو داربر سر مستان ابد خارجیی راه زند

تو کو
 ترجمه خلق مرکنخامش ای حرف فشان درخور گوش خمشان
حالت و گفتار تو کو

2145
 یار خوش آواز تو آن خوششب شد ای خواجه ز کی آخر آن یار تو کو

دم و شش تار تو کو
 خفته کند ناله خوش خفته بیدار تویار لطیف تر تو خفته بود در بر تو

کو
 دم ز درون تو زند محرم اسرار توگاه نماییش رهی گوش بمالیش گهی
کو
 فتنه هر مرد و زنی همدم گفتار توزنده کند هر وطنی ناله کند بی دهنی
کو
 ای دم تو رونق ما رونق بازاردست بنه بر رگ او تیز روان کن تک او

تو کو

2146
 پندپذیرنده نیم شور و شررای شرکران ای شرکران کان شرکر دارم از او

دارم از او
 هر چه به عالم ترشی دورمخانه شادی است دلم غصه ندارم چه کنم

و بیزارم از او
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 گل دهدم در مه دی بلبلکی هلدم با خود کی می دهدم بر سر می
گلزارم از او

 تا قدحی می برکشی زمن خوش و تو نیم خوشی جهد برکن تا بچشی
آنک گرفتارم از او

2147
 عنبر نی و مشک نیچیست که هر دمی چنین می کشدم به سوی او
بوی وی است بوی او

 توبه شرکست من کیم سنگسلسله ای است بی بها دشمن جمله توبه ها
من و سبوی او
 پرده دری و دلبری خوی ویتوبه شرکست او بسی توبه و این چنین کسی
است خوی او

 توبه من گناه من سوخته پیش رویتوبه من برای او توبه شرکن هوای او
او

 آب حیات جاودانشاخ و درخت عقل و جان نیست مگر به باغ او
نیست مگر به جوی او
 می رسد از کنارهاعشق و نشاط گستری با می و رطل ساغری
غلغل وهای هوی او

 تا نشود ز خود تهی پر نشودمرد که خودپسند شد همچو کدو بلند شد
کدوی او

 هست ز آفتاب جان قوتسایه که باز می شود جمع و دراز می شود
جست و جوی او

 نور ز عرکس روی اوسایه وی است و نور او جمع وی است و دور او
سایه ز عرکس موی او

 تا ز فلک فرودرد پرده هفتای مه و آفتاب جان پرده دری مرکن عیان
توی او

 ای من و تو فنا شدهچیست درون جیب من جز تو و من حجاب من
پیش بقای اوی او

2148
 آینه بین به خود نگر کیستجان و سر تو ای پسر نیست کسی به پای تو

دگر ورای تو
 هم تو ببین جما،ل خود هم توبوسه بده به روی خود راز بگو به گوش خود

بگو ثنای تو
 راز برای گوش تو ناز تو هم براینیست مجاز راز تو نیست گزاف ناز تو
تو

 خیز دل تو نیز هم تا نرکنمخیز ز پیشم ای خرد تا برهم ز نیک و بد
سزای تو
 کیست کسی بگو دگر کیستهم پدری و هم پسر هم تو نیی و هم شرکر

کسی به جای تو
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 کان عقیق هم تویی من چهبسته لب تو برگشا چیست عقیق بی بها
دهم بهای تو

 سایه فرکند ای پسر در دوسایه توست ای پسر هر چه برست ای پسر
جهان همای تو

2149
 سوره هل اتی بخوان نرکتهای تو خموش پرسخن چیست خبر بیا بگو
لفتی بگو
 مشک وجود بردران ترک دوخیمه جان بر اوج زن در د،ل بحر موج زن

سه سقا بگو
 کیست کز او حذر کنی هیچچونک ز خود سفر کنی وز دو جهان گذر کنی
سخن مخا بگو

 در د،ل ما بزن شرر بر سر ما برآاز می لعل پرگهر بی خبری و باخبر
بگو

 زین دو بزاده روز وساقی چرخ در طرب مجلس خاک خشک لب
شب چیست سبب مرا بگو

 باد خزانش در کمیناز د،ل چرخ در زمین باغ و گل است و یاسمین
چیست چنین چرا بگو
 نیست یرکی و نیستبخل و سخا و خیر و شر نیست جدا ز یک دگر

دو چیست یرکی دو تا بگو
 ذکر جفا بس است هی شرکربلبل مست تا به کی ناله کنی ز ماه دی

کن از وفا بگو
 نقش فنا بشو هله ز آینههیچ در این دو مرحله شرکر تو نیست بی گله

صفا بگو
 درگذر از صفات او ذات نگر خداجزو بهل ز کل بگو خار بهل ز گل بگو
بگو

2150
 کوس و دهل نمی چخد بی شرفعید نمی دهد فرح بی نظر هل،ل تو

دوا،ل تو
 وه که خجل نمی شود میلمن به تو مایل و تویی هر نفسی ملولتر

من از مل،ل تو
 شمس و قمر دلیل تو شهد وناز کن ای حیات جان کبر کن و برکش عنان
شرکر دل،ل تو

 مایه هر خجستگی ماه تو است وآیت هر ملحتی ماه تو خواند بر جهان
سا،ل تو

 جز ز زل،ل صافیت می نخورد نها،لآب زل،ل ملک تو باغ و نها،ل ملک تو
تو

 رقص کند درخت ها چونکملک تو است تخت ها باغ و سرا و رخت ها
رسد شما،ل تو

 آتش و آب ملک تو خلق همهمطبخ توست آسمان مطبخیانت اختران
عیان تو
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رونق آفتاب ها از مه بی زوا،ل توعشق کمینه نام تو چرخ کمینه بام تو
 لطف سراب این بود تا چه بودخشک لبند عالمی از لمع سراب تو

زل،ل تو
 خیل خیا،ل این بود تا چه بودای ز خیا،ل های تو گشته خیا،ل عاشقان

جما،ل تو
 چون نشود مها بد،ل جان ووصل کنی درخت را حالت او بد،ل شود

د،ل از وصا،ل تو
 شام بود سحر شود از کرم خصا،لزهر بود شرکر شود سنگ بود گهر شود
تو

 گوش گشاده ام که تا نوشبس سخن است در دلم بسته ام و نمی هلم
کنم مقا،ل تو

2151
 نیک مبارک آمده ست این سفرم بهدر سفر هوای تو بی خبرم به جان تو

جان تو
 کشته زار در میان زان کمرملعل قبا سمر شدی چونک در آن کمر شدی
به جان تو
 همچو هل،ل زار من زانهمچو قمر برآمدی بر قمران سر آمدی

قمرم به جان تو
 خشک لبم ز سوز د،ل چشم ترم بهخشک و ترم خیا،ل تو آینه جما،ل تو

جان تو
 چون مگس شرکسته پر برتا تو ز لعل بسته ات تنگ شرکر گشاده ای

شرکرم به جان تو
 رسته شود ز دام تو با،ل و پرم بهدام همیشه تا بود آفت با،ل و پر بود

جان تو
 طالب آفتاب من چوندر تبریز شمس دین هست چراغ هر سحر
سحرم به جان تو

2152
 دوش چه خورده ایسخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو
دل راست بگو به جان تو

 باطرب است جام تو بانمکفتنه گر است نام تو پرشرکر است دام تو
است نان تو

 چند نهان کنی که می فاشمرده اگر ببیندت فهم کند که سرخوشی
کند نهان تو

 بوی شراب می زند از دم و ازبوی کباب می زند از د،ل پرفغان من
فغان تو

 یک دو سخن به نایبی بردهم ازبهر خدا بیا بگو ور نه بهل مرا که تا
زبان تو

 چون بنمود ذره ای خوبی بیخوبی جمله شاهدان مات شد و کساد شد
کران تو

بازرسید پیر ما بیخود و سرگران توبازبدید چشم ما آنچ ندید چشم کس
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 عقل نماند بنده را در غم وهر نفسی بگوییم عقل تو کو چه شد تو را
امتحان تو
 پاک کنم به آستین اشک زهر سحری چو ابر دی بارم اشک بر درت
آستان تو

 نیست نشان زندگی تامشرق و مغرب ار روم ور سوی آسمان شوم
نرسد نشان تو

 کرد قضا د،ل مرا عاشق و کفزاهد کشوری بدم صاحب منبری بدم
زنان تو
 سخت خراب می شوم خائفم ازاز می این جهانیان حق خدا نخورده ام

گمان تو
 تا به کجا کشد مرا مستی بی امانصبر پرید از دلم عقل گریخت از سرم
تو

 نی تو ضمان من بدی پسشیر سیاه عشق تو می کند استخوان من
چه شد این ضمان تو

 کاین دو جهان حسد برد بر شرفای تبریز بازگو بهر خدا به شمس دین
جهان تو

2153
 جان همه خوش است در سایهای تو امان هر بل ما همه در امان تو

لطف جان تو
 چونک تو هستی آن ما نیستشاه همه جهان تویی اصل همه کسان تویی

غم از کسان تو
 گفت مرا ز بام و در صد سقط ازابر غم تو ای قمر آمد دوش بر جگر

زبان تو
 شاید ای نبات خو این همه در زمانجست دلم ز قا،ل او رفت بر خیا،ل او

تو
 از هوس وصا،ل تو وز طلبجان مرا در این جهان آتش توست در دهان

جهان تو
 ز آنک نغو،ل می رومنیست مرا ز جسم و جان در ره عشق تو نشان

در طلب نشان تو
 مانده ام ای جواهری بربنده بدید جوهرت لنگ شده ست بر درت
طرف دکان تو
 بازگشا تو خوش قبا آن کمرشاد شود د،ل و جگر چون بگشایی آن کمر
از میان تو

 در تبریز شمس دین نقدتا نظری به جان کنی جان مرا چو کان کنی
رسم به کان تو

2154
 مست و خراب میهین کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگو
روی خانه به خانه کو به کو

 زلف که را گشوده ای حلقهبا کی حریف بوده ای بوسه ز کی ربوده ای
به حلقه مو به مو
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 خفیه روی چو ماهیاننی تو حریف کی کنی ای همه چشم و روشنی
حوض به حوض جو به جو

 ای د،ل همچو شیشه امراست بگو به جان تو ای د،ل و جانم آن تو
خورده میت کدو کدو

 چشمه کجاست تا که من آبراست بگو نهان مرکن پشت به عاشقان مرکن
کشم سبو سبو

 می نشناخت بنده را می نگریستدر طلبم خیا،ل تو دوش میان انجمن
رو به رو

 گفت بیا به خانه هی چند روی توچون بشناخت بنده را بنده کژرونده را
سو به سو

 همچو زنان خیره سرعمر تو رفت در سفر با بد و نیک و خیر و شر
حجره به حجره شو به شو

 ز آنک تو خورده ای بده چندگفتمش ای رسو،ل جان ای سبب نزو،ل جان
عتاب و گفت و گو

 حلق و دهان بسوزدت بانگگفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان
زنی گلو گلو

 آنچ گلو بگیردت حرص مرکن مجولقمه هر خورنده را درخور او دهد خدا
مجو

 من نه ام از شتردلن تاگفتم کو شراب جان ای د،ل و جان فدای آن
برمم به های و هو

 هر کی بلنگد او از این هست مراحلق و گلوبریده با کو برمد از این ابا
عدو عدو

 دست بریده ای بود مانده بهدست کز آن تهی بود گر چه شهنشهی بود
دیر بر سمو
 آنک نیازمودیش راز مگو بهخامش باش و معتمد محرم راز نیک و بد
پیش او

2155
 کی برهد ز آب نم چون بجهدکی ز جهان برون شود جزو جهان هله بگو
یرکی ز دو

 ای د،ل من ز عشق خون خون مراهیچ نمیرد آتشی ز آتش دیگر ای پسر
به خون مشو

 سایه بود موکلم گر چه شوم چوچند گریختم نشد سایه من ز من جدا
تار مو

 بیش کند کمش کند این تو ز آفتابنیست جز آفتاب را قوت دفع سایه ها
جو

 آخر کار بنگری تو سپسی وور دو هزار سا،ل تو در پی سایه می دوی
پیش او

 شمع تو گشت ظلمتت بند توجرم تو گشت خدمتت رنج تو گشت نعمتت
گشت جست و جو

 شیشه د،ل چو بشرکنی سود نداردتشرح بدادمی ولی پشت د،ل تو بشرکند
رفو
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 سر بنه و دراز شو پیشسایه و نور بایدت هر دو به هم ز من شنو
درخت اتقوا
 تن زن چون کبوتران بازمرکنچون ز درخت لطف او با،ل و پری برویدت

بقوبقو
 بانگ زند خبر کند مار بداندش کهچغز در آب می رود مار نمی رسد بدو
کو

 آن دم سست چغزیشگر چه که چغز حیله گر بانگ زند چو مار هم
بازدهد ز بانگ بو

 چونک به کنج وارود گنج شودچغز اگر خمش بدی مار شدی شرکار او
جو و تسو

 گنج شود تسوی جان چونگنج چو شد تسوی زر کم نشود به خاک در
برسد به گنج هو

 حرکم تو راست من کیم ایختم کنم بر این سخن یا بفشارمش دگر
ملک لطیف خو

2156
 وز می نو که داده ای جان نبرم بهسیمبرا ز سیم تو سیمبرم به جان تو

جان تو
 گر چه درون آتشمزخم گران همی کشم زخم بزن که من خوشم
جمله زرم به جان تو
 گر چه ز پا درآمدم جانهر نفسی که آن رسد کار دلم به جان رسد
سرم به جان تو

 خوردم از آن و هر نفس منشرکل طبیب عشق تو آمد و داد شربتی
بترم به جان تو
 تو چو مهی به جان من مننور دو چشم و نور مه چون برسد یرکی شود
بصرم به جان تو

 آه که چنین خراب من ازهر چه که در نظر بود بسته بود عمارتش
نظرم به جان تو

 شاد و به برگ و بانوا زاندر تبریز شمس دین هست بلندتر شجر
شجرم به جان تو

2157
 جان پر و با،ل می زند درسنگ شرکاف می کند در هوس لقای تو

طرب هوای تو
 دشمن خواب می شود دیدهآتش آب می شود عقل خراب می شود

من برای تو
 مردم و سنگ می خوردجامه صبر می درد عقل ز خویش می رود

عشق چو اژدهای تو
 جور مرکن که بنده را نیستبند مرکن رونده را گریه مرکن تو خنده را

کسی به جای تو
 گاه دمم فرودرد از سببآب تو چون به جو رود کی سخنم نرکو رود

حیای تو
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 چیست د،ل خراب من کارگهچیست غذای عشق تو این جگر کباب تو
وفای تو

 چنگ خروش می کند درخابیه جوش می کند کیست که نوش می کند
صفت و ثنای تو

 دید مرا که بی توام گفتعشق درآمد از درم دست نهاد بر سرم
مرا که وای تو
 رفتم و مانده ام دلی کشتهدیدم صعب منزلی درهم و سخت مشرکلی

به دست و پای تو

2158
بدهم جان بی وفا از جهت وفای تومن که ستیزه روترم در طلب لقای تو
 از دو هزار یک بود آنچ کنم به جایدر د،ل من نهاده ای آنچ دلم گشاده ای
تو
 کحل عزیزیم بود سرمه خاکگلشرکر مقویم هست سپاس و شرکر تو

پای تو
چرخ نگرددی اگر نشنودی صلی توسبزه نرویدی اگر چاشنیش ندادیی

 هست امید شب روانهست جهاز گلبنان حله سرخ و سبز تو
یقظت روزهای تو

گر نبدی لقایشان آینه لقای تومن ز لقای مردمان جانب که گریزمی
 ور نه بقاش بخشدی موهبتبخت نداشت دهریی منرکر گشت بعث را
بقای تو
 کی برسیدی از عدم جز که بهپر ز جهاد و نامیه عالم همچو کاهدان

کهربای تو
 گر نه پیاپی آمدی دعوت های هایدر د،ل خاک از کجا های بدی و هو بدی
تو

 هست خود آمدن دلهم به خود آید آن کرم کیست که جذب او کند
عاطفت خدای تو

 هست هوا و ذره هم دستخوشگوید ذره ذره را چند پریم بر هوا
هوای تو
 چرخ زنان به هر صفت رقصگردد صدصفت هوا ز او،ل روز تا به شب

کنان برای تو
 یا سوی رقص جان نگر پیشرقص هوا ندیده ای رقص درخت ها نگر

و پس خدای تو
 نبود طبع ها همه عاشقبس کن تا که هر یرکی سوی حدیث خود رود

مقتضای تو

2159
 عرضه مرکن دو دست تی پرباده چو هست ای صنم بازمگیر و نی مگو

کن زود آن سبو
 از در حق به یک سبو کمای طربون غم شرکن سنگ بر این سبو مزن
نشده ست آب جو
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 چون کف موسی نبیزان قدحی که ساحران جان به فدا شدند از آن
بزم نهاد و کرد طو

 عید شده ست و عام را گرفاش بیا و فاش ده باده عشق فاش به
رمضان است باش گو

 و آن کرم فراخ را بازگشای تو بهرغم سپید ماخ را رقص درآر شاخ را
تو

 و آن گروی که برده ای بارمهره که درربوده ای بر کف دست نه دمی
دوم ز ما مجو
 چند خزیده در کفن زنده ازمرده به مرگ پار من زنده شده ز یار من

آن مسیح خو
 رسته چو سبزه از زمین سروقدانمنرکر حشر روز دین ژاژ مخا بیا ببین

باغ هو
 خطبه بخوانده بر جهان بیخامش کرده جملگان ناطق غیب بی زبان

نغمات و گفت و گو

2160
 همه جوشان و پرآتشندیدم در جهان کس را که تا سر پر نبوده ست او

کمین اندر بهانه جو
 ولی در گلشنهمه از عشق بررسته جگرها خسته لب بسته

جانشان شقایق های تو بر تو
 که عالم را زند برهم چوحقایق های نیک و بد به شیر خفته می ماند
دستی برنهی بر او

 بسی شیران غرندهبسی خورشید افلکی نهان در جسم هر خاکی
نهان در صورت آهو

 وگر چه زاد بس نادر از اینبه مثل خلقت مردم نزاد از خاک و از انجم
داماد و کدبانو

 اگر چه اندر آب و گلضمیرت بس محل دارد قدم فوق زحل دارد
فروشد پاش تا زانو

 که ای جان گل آلوده از اینروان گشته ست از بال زل،ل لطف تا این جا
گل خویش را واشو
 اگر ایوبی و محرم بهنمی بینی تو این زمزم فروتر می روی هر دم
زیر پای جو دارو
 چو سیبش می برد غلطان بهچو شستن گیرد او خود را رباید آب جو او را
باغ خرم بی سو

 نبیند اندر آن گلشنبه سیبستان رسد سیبش رهد از سنگ آسیبش
بجز آسیب شفتالو

 گل سرخ و گل خیری نشیندد،ل ویس و د،ل رامین ببیند جنت وحدت
مست رو با رو

 از این سو کرده رواز آن سو در کف حوری شراب صاف انگوری
بانو به خنده سوی روبانو
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 که رستیم از سیهدر آن باغ خوش اعلوفه سپی پوشان چو اشرکوفه
کاری ز مازو رفت آن ما زو

 دهان پرقند و پرشرکربصیرت ها گشاده هر نظر حیران در آن منظر
تو خود باقیش را برگو

2161
 وگر نه تشنه اویم چه میاگر نه عاشق اویم چه می پویم به کوی او

جویم به جوی او
 که او زنجیربر این مجنون چه می بندم مگر بر خویش می خندم

نپذیرد مگر زنجیر موی او
 چو گوشم رست ازببر عقلم ببر هوشم که چون پنبه ست در گوشم
این پنبه درآید های هوی او

 نیاشامم شراب خوش مگرهمی گوید د،ل زارم که با خود عهدها دارم
خون عدوی او

 د،ل من شد تغار اودلم را می کند پرخون سرم را پرمی و افیون
سر من شد کدوی او
 چه دارد قند یا حلوا زچه باشد ماه یا زهره چو او بگشود آن چهره

شیرینی خوی او
 مرا گوید چرا زردی ز للهمرا گوید چرا زاری ز ذوق آن شرکرباری

ستان روی او
 بگو در گوش من ای د،ل چهمرا هر دم برانگیزی به سوی شمس تبریزی

می تازی به سوی او

2162
 که هر بندی که بربندیدگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو

بدرانم به جان تو
 زبان مرغ می دانم سلیمانممن آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم
به جان تو
 نخواهم جان پرغم را تویینخواهم عمر فانی را تویی عمر عزیز من

جانم به جان تو
 چو تو پیدا شوی برچو تو پنهان شوی از من همه تاریرکی و کفرم

من مسلمانم به جان تو
 وگر یک دم زدم بی توگر آبی خوردم از کوزه خیا،ل تو در او دیدم
پشیمانم به جان تو

 وگر بی تو به گلزارم بهاگر بی تو بر افلکم چو ابر تیره غمناکم
زندانم به جان تو

 عمارت کن مرا آخرسماع گوش من نامت سماع هوش من جامت
که ویرانم به جان تو

 به هر سو رو بگردانیدرون صومعه و مسجد تویی مقصودم ای مرشد
بگردانم به جان تو

 چه آهویم که شیرانسخن با عشق می گویم که او شیر و من آهویم
را نگهبانم به جان تو
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 که سر سرنبشتت را فروخوانم بهایا منرکر درون جان مرکن انرکارها پنهان
جان تو

 که ببریده ستچه خویشی کرد آن بی چون عجب با این د،ل پرخون
آن خویشی ز خویشانم به جان تو

 برکش در مطبخ خویشم کهتو عید جان قربانی و پیشت عاشقان قربان
قربانم به جان تو
 مثا،ل ذره گردان پریشانم بهز عشق شمس تبریزی ز بیداری و شبخیزی

جان تو

2163
 بهشتم جان شیرین را کهچو شیرینتر نمود ای جان مها شور و بلی تو
می سوزد برای تو

 مرا چه جای د،ل باشد چو د،لروان از تو خجل باشد دلم را پا به گل باشد
گشته ست جای تو

 که می کاهد چو ماهتو خورشیدی و د،ل در چه بتاب از چه به د،ل گه گه
ای مه به عشق جان فزای تو

 کمر بستم به عشقز خود مسم به تو زرم به خود سنگم به تو درم
اندر به اومید قبای تو

 منم محتاج و می گویم ز بیگرفتم عشق را در بر کله بنهاده ام از سر
خویشی دعای تو
 به خاک کوی او بنگر ببیندل از حد خود مگذر برون کن باد را از سر
صد خونبهای تو
 چو برگ کاه می پرم بهاگر ریزم وگر رویم چه محتاج تو مه رویم

عشق کهربای تو
 زنم لبیک و می آیمایا تبریز خوش جایم ز شمس الدین به هیهایم
بدان کعبه لقای تو

2164
 بر خویشان واگر بگذشت روز ای جان به شب مهمان مستان شو

بی خویشان شبی تا روز مهمان شو
 شب قدری کن این شب رامرو ای یوسف خوبان ز پیش چشم یعقوبان

چراغ بیت احزان شو
 وگر ضعفیم صحت شو وگراگر دوریم رحمت شو وگر عوریم خلعت شو
دردیم درمان شو

 وگر عوریم احسان شواگر کفریم ایمان شو وگر جرمیم غفران شو
بهشتی باش و رضوان شو

 برای دیورانی را شهب اندازبرای پاسبانی را برکوب آن طبل جانی را
شیطان شو

 حیات ماهیان خواهیتو بحری و جهان ماهی به گاهی چیست و بی گاهی
بر ایشان آب حیوان شو
 برای شب روان جانشب تیره چه خوش باشد که مه مهمان ما باشد

برآ ای ماه تابان شو
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 چو پیش او است سرخمش کن ای د،ل مضطر مگو دیگر ز خیر و شر
مظهر دهان بربند و پنهان شو

2165
 خبیر است اوفقیر است او فقیر است او فقیر ابن الفقیر است او

خبیر است او خبیر ابن الخبیر است او
 امیرلطیف است او لطیف است او لطیف ابن اللطیف است او

است او امیر است او امیر ملک گیر است او
 چراغ است او چراغپناه است او پناه است او پناه هر گناه است او

است او چراغ بی نظیر است او
 جهان است اوسرکون است او سرکون است او سرکون هر جنون است او
جهان است او جهان شهد و شیر است او

 وگر پنهان کنی می دان کهچو گفتی سر خود با او بگفتی با همه عالم
دانای ضمیر است او

 درآ در ظل این دولت کهوگر ردت کنند این ها بنگذارد تو را تنها
شاه ناگریز است او

 به زیر دامن او رو کهبه سوی خرمن او رو که سرسبزت کند ای جان
دفع تیغ و تیر است او

 ز هر چیزی که می ترسی مجیرهر آنچ او بفرماید سمعنا و اطعنا گو
است او مجیر است او

 چو زد بر آفتاب او یرکی بدراگر کفر و گنه باشد وگر دیو سیه باشد
منیر است او

 به پیش او کشم جانسخن با عشق می گویم سبق از عشق می گیرم
را که بس اندک پذیر است او

 مرکش اندر برش چندین کهبتی دارد در این پرده بتی زیبا ولی مرده
سرد و زمهریر است او
 جوان پیداست در چادردو دست و پا حنی کرده دو صد مرکر و مری کرده
ولیرکن سخت پیر است او

 ولیرکن یوز را ماند که جویایاگر او شیر نر بودی غذای او جگر بودی
پنیر است او

 که اندر عشق تتماجی برهنه همچوندارد فر سلطانی نشاید هم به دربانی
سیر است او

 از او شیری کجا آید زاگر در تیر او باشی دوتا همچون کمان گردی
خرگوشی اسیر است او

 ببست او راه آب مندلم جوشید و می خواهد که صد چشمه روان گردد
به ره بستن نرکیر است او

2166
 که هر بندی که بربندیدگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو

بدرانم به جان تو
 همه عقلم همهچو چرخم من چو ماهم من چو شمعم من ز تاب تو
عشقم همه جانم به جان تو

www.irandll.net/forum981



www.irandll.net

 به هر سو رو بگردانی بگردانم بهنشاط من ز کار تو خمار من ز خار تو
جان تو

 که این دم جام را ازغلط گفتم غلط گفتن در این حالت عجب نبود
می نمی دانم به جان تو

 من دیوانه دیوان را سلیمانممن آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم
به جان تو

 ز صحن د،ل همینبه غیر عشق هر صورت که آن سر برزند از د،ل
ساعت برون رانم به جان تو

 نه تو آنی به جان من نه منبیا ای او که رفتی تو که چیزی کو رود آید
آنم به جان تو

 که سر سرنوشتت را فروخوانم بهایا منرکر درون جان مرکن انرکارها پنهان
جان تو

 مثا،ل ذره ای گردان پریشانمز عشق شمس تبریزی ز بیداری و شبخیزی
به جان تو

2167
 مرا سیران کجا باشدد،ل آتش پذیر از توست برق و سنگ و آهن تو

مرا تحویل و رفتن تو
 به زیر خاک دررفتمبدیدم بی تو من خود را تو دیدی بیخودم هم تو
نرفتم من بیا من تو

 از آن ظلمت که میاگر گویم تو می گویی من آن ظلمت ز خود بینم
گریم سری چون ماه برزن تو

 که تا گیری گریبانم کشی ازگریبانم دریدستم ز خود دامن کشیدستم
مهر دامن تو

 کدامم من چه نامم من مرا جان توگریبانم دریدی تو و دامانم کشیدی تو
مرا تن تو
 چو سوسن صد زبانم منپشیمانم پشیمانم پشیمان تو پشیمان تو

زبان و نطق و سوسن تو
 تویی حیران توییدو چشمم خیره در رویت گهی چوگان گهی گویت
چوگان تویی دو چشم روشن تو

 به یک اندیشه شرکر رابه یک اندیشه حنظل را کنی بر من چو صد شرکر
کنی چون زهر دشمن تو

 تویی مور و سلیمان تو توییتویی شرکر تویی حنظل تویی اندیشه مبد،ل
خورشید و روزن تو

 تویی احو،ل کن کافر توییبدم من کافر احو،ل شدم توحید را اکمل
ایمان و مومن تو

2168
 درون باغ عشق ما درختنمی گفتی مرا روزی که ما را یار غاری تو

پایداری تو
 که خه مر آهوی ما را چو آهوایا شیر خدا آخر بفرمودی به صید اندر

خوش شرکاری تو
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 کنونم خود نمی گویی کز آنشرکفته داشتی چون گل د،ل و جانم دلراما
گلزار خاری تو

 مرا زنهار از هجرت کهز نازی کز تو در سر بد تهی کرد از دماغم غم
بس بی زینهاری تو
 چه جوهردار تیغی تو چهچو فتوی داد عشق تو به خون من نمی دانم
سنگین د،ل نگاری تو

 ز هجران چو فرعونش کنونایا اومید در دستم عصای موسوی بودی
جان در چو ماری تو

 چو آدم اندر این پستی در این اقلیمچو از افلک نورانی وصا،ل شاه افتادی
ناری تو
 کنار از اشک پر کن تو چو ازکنار وصل دربودی یرکی چندی تو ای دیده

شه برکناری تو
 سپیدت جامه باشد چون درال ای مو سیه پوشی به هنگام طرب وآنگه

این غم سوگواری تو
 که یک عذرم نپذرفتیبه نظم و نثر عذر من سمر شد در جهان اکنون
چگونه خوش عذاری تو

 جدا گشتی و محرومی وآنگهتو ای جان سنگ خارایی که از آب حیات او
برقراری تو

 کز آن بحر کرم در گوش دررمیدستی از این قالب ولیرکن علقه ای داری
شاهواری تو

 ز دی بگذر سبک برپر که نیدر این اومید پژمرده بپژمردی چو باغ از دی
جان بهاری تو

 سفر کن جان باعزت که نیبخارای جهان جان که معدنگاه علم آن است
جان بخاری تو
 مگو دورم ز شاه خود کهمزن فا،ل بدی زیرا به فا،ل سعد وصل آید

نیک اندر جواری تو
 چو می دانی که توچو دانستی که دیوانه شدی عقل است این دانش
مستی پس اکنون هشیاری تو

 هزاران منت آن می راهزاران شرکر آن شه را که فرزین بند او گشتی
که از وی در خماری تو

 چرا در قید فخری تو چراهمه فخر و همه دولت برای شاه می زیبد
دربند عاری تو

 چرا قربان شدی ایفراق من شده فربه ز خون تو که خورد ای د،ل
د،ل چو شیشاک نزاری تو

 چو آن لب را نمی بینی درچو سرنایی تو نه چشم از برای انتظار لب
آن پرده چه زاری تو

 چرا بر دست این د،لچو دف از ضربت هجرت چو چنبر گشت پشت من
هم مثا،ل دف نداری تو
 تو بادی ریش درکردههزاران منتت بر جان ز عشق شاه شمس الدین
که یعنی حق گزاری تو

 چه باشد گر چو موسی گردال ای شاه تبریزم در این دریای خون ریزم
از دریا برآری تو
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 شمردن از کجا تانم که بیایا خوبی و لطف شه شمردم رمزکی از تو
حد و شماری تو

2169
 بما،ل این چشم ها را گر بهز مرکر حق مباش ایمن اگر صد بخت بینی تو

پندار یقینی تو
 تو را عرشی نماید اوکه مرکر حق چنان تند است کز وی دیده جانت
و گر باشی زمینی تو

 که گر تو ساده د،ل باشیگمان خاینی می بر تو بر جان امین شرکلت
ندارد سود امینی تو

 تو ساده پوستین بر بویخریدی هندوی زشتی قبیحی را تو در چادر
زهره روی چینی تو
 ز رویش دیده بگرفتیچو شب در خانه آوردی بدیدی روش بی چادر

ز بویش بستی بینی تو
 فریبندت اگر چه اهل ودر این بازار طراران زاهدشرکل بسیارند

باعقل متینی تو
 کند تنبیه جانت را کند هر دممگر فضل خداوند خداوندان شمس الدین
معینی تو

 که اندر دین همی تابد اگر ازببین آن آفتابی را کش او،ل نیست و نی پایان
اهل دینی تو

 که هر جزوت شودبه سوی باغ وحدت رو کز او شادی همی روید
خندان اگر در خود حزینی تو

2170
 در آینه درتابی چون یافتهر شش جهتم ای جان منقوش جما،ل تو
صقا،ل تو

در آینه کی گنجد اشرکا،ل کما،ل توآیینه تو را بیند اندازه عرض خود
 گفتا که شوم طالع در وقت زوا،لخورشید ز خورشیدت پرسید کیت بینم

تو
 بسته ست تو را زانو ایرهوار نتانی شد این سوی که چون ناقه

عقل عقا،ل تو
 ای عشق چرا رفت او درعقلی که نمی گنجد در هفت فلک فرش

دام و جوا،ل تو
 شد بسته آن دانه جمله پر واین عقل یرکی دانه از خرمن عشق آمد

با،ل تو
 جان ابدی دیدی جان گشتدر بحر حیات حق خوردی تو یرکی غوطه
وبا،ل تو
 جاهش به چه کار آید با جاهملرکش به چه کار آید با ملرکت عشق تو

و جل،ل تو
 از لطف جواب تو وز ذوقصد حلقه زرین بین در گوش جهان اکنون
سوا،ل تو
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 شادند به جای زر با سنگ وخامان که زر پخته از دست تو نامدشان
سفا،ل تو

صد بدر سجود آرد در پیش هل،ل توصد چرخ طواف آرد بر گرد زمین تو
 که شیر سجود آرد در پیش شغا،لبا تو سگ نفس ما روباهی و مرکر آرد
تو

 چون می رسد از گردون هربی پای چو روز و شب اندر سفریم ای جان
لحظه تعا،ل تو

فعل بد ما چه بود با حسن فعا،ل توتاریرکی ما چه بود در حضرت نور تو
 شب تا به سحر نالن ایمن ز مل،لروزیم چو سایه ما بر گرد درخت تو

تو
از صدر جنان آمد در صف نعا،ل تواز شوق عتاب تو آن آدم بگزیده

 لیرکن لب خود بستم از شوقدریای د،ل از مدحت می غرد و می جوشد
مقا،ل تو

2171
 هین سلسله درجنبان ایگشته ست طپان جانم ای جان و جهان برگو
ساقی جان برگو

 تا چند کشی گوشم ای گوشسلطان خوشان آمد و آن شاه نشان آمد
کشان برگو
 جانی است قلندر را نادرترسری است سمندر را ز آتش بنمی سوزد
از آن برگو

 با رطل گران پیش آ با ضرب گرانبنگر حشر مستان از دست بنه دستان
برگو

 اسرار سلحشوری با تیر وزان غمزه چون تیرش و ابروی کمان گیرش
کمان برگو

 و آن نرکته که می دانی با او پنهانبرگو هله جان برگو پیش همگان برگو
برگو
پیغام عقیق او ای گوهر کان برگواز جام رحیق او مست است عشیق او

 ز احوا،ل جهان سیرم ز احوا،ل فلنمن بی زبر و زیرم در پنجه آن شیرم
برگو

 یک لحظه چنین برگو یکزیر است نوای غم و اندرخور شادی بم
لحظه چنان برگو

 مقصود یقینت شد بی شک و گمانخورشید معینت شد اقبا،ل قرینت شد
برگو

 زان سو مثل هاتف بی نام وچون بگذری ای عارف زین آب و گل ناشف
نشان برگو

 رویی به روان ها کن زیندر عالم جان جا کن در غیب تماشا کن
گرم روان برگو

 ای شاه زبردستم بی کام ومن بیخود و سرمستم اینک سر خم بستم
دهان برگو

2172
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 د،ل گفت که کی آمد جان گفت مههم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او
مه رو

اندر طلب آن مه رفته به میان کواو آمد در خانه ما جمله چو دیوانه
 ما غافل از این نعره هماو نعره زنان گشته از خانه که این جایم

نعره زنان هر سو
 چون فاخته ما پران فریادکنانآن بلبل مست ما بر گلشن ما نالن

کوکو
 و آن دزد همی گوید دزد آمددر نیم شبی جسته جمعی که چه دزد آمد

و آن دزد او
 پیدا نشود بانگش در غلغلهآمیخته شد بانگش با بانگ همه زان سان

شان یک مو
 آنگه که تو می جویی هم درو هو معرکم یعنی با توست در این جستن

طلب او را جو
 چون برف گدازان شو خودنزدیرکتر است از تو با تو چه روی بیرون

را تو ز خود می شو
 می دار زبان خامش ازاز عشق زبان روید جان را مثل سوسن

سوسن گیر این خو

2173
 هین نوبت د،ل می زن باری من وچنگ خردم بگسل تاری من و تاری تو

باری تو
 اما چو به گفت آییم یاری مندر وحدت مشتاقی ما جمله یرکی باشیم

و یاری تو
 زیرا که دوی باشد غاری منچون احمد و بوبرکریم در کنج یرکی غاری

و غاری تو
 اکنون برکش از پایم خاری من ودر عالم خارستان بسیار سفر کردم

خاری تو
 آن رفت که می بودیم زاریسرمست بخسپ ای د،ل در ظل مسیح خود
من و زاری تو

 بی کار نمی شاید کاری منمن غرقه شدم در زر تو سجده کنان ای سر
و کاری تو

 گر لیلی و مجنون است باریهر کس که مرا جوید در کوی تو باید جست
من و باری تو

 اکنون بزنیم او را داری من ودزدی که رهی می زد هنگام سیاست شد
داری تو

 در گفتن و بی صبری عاریخاموش که خاموشی فخری من و فخری تو
من و عاری تو

2174
از جغد چه اندیشی چون جان همایی توای یار قلندرد،ل دلتنگ چرایی تو

 ای رفته برون از جا آخر به کجاییبخرام چنین نازان در حلقه جانبازان
تو
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آن گوهر جانی را آخر ننمایی توداده ست ز کان تو لعل تو نشانی ها
 بس ماه لقایی تو آخربس خوب و لطیفی تو بس چست و ظریفی تو

چه بلیی تو
 جان حلقه به گوش تو در حلقهای از فر و زیبایی وز خوبی و رعنایی

نیایی تو
 از بهر گشاد ما دربند قباییای بنده قمر پیشت جان بسته کمر پیشت

تو
 وین جام شود تابان ای جاناز د،ل چو ببردی غم د،ل گشت چو جام جم
چو برآیی تو

 در مجلس سرمستان باشور و شرهر روز برآیی تو بازیب و فر آیی تو
آیی تو

 نادیده مرکن ما را چون دیده ماییشمس الحق تبریزی ای مایه بینایی
تو

2175
 چشم تر ما را بین ای نور بصردر خشرکی ما بنگر و آن پرده تر برگو
برگو

 شیرین نظران را بین هینجمع شرکران را بین در ما نگران را بین
شرح شرکر برگو

 امروز اگر خواهی آن چیزامروز چنان مستی کز جوی جهان جستی
دگر برگو

 در دست کی افتادی زان طرفههر چند که استادی داد دو جهان دادی
خبر برگو

بسیار بگردیده احوا،ل سفر برگواز جای نجنبیده لیک از د،ل و از دیده
 زیری گه و بالیی ای زیر ودر کشتی و دریایی خوش موج و مصفایی
زبر برگو
 شمشیر زبان برکش وز صبربا صبر تویی محرم روسخت تویی در غم

و سپر برگو
 یا رب بفزا آمین این قصه ز سرمستی جماعت بین کرده ز قدح بالین
برگو

 باور نرکنی این را بربر هر کی زد این برهان جان یابد و سیصد جان
چوب و حجر برگو

 ای عارف این را هم با او بهگفت ار سر او باشم رخسار تو بخراشم
سحر برگو

گر تاج گرو کردی از رهن کمر برگوآمد دگری از ده هین دیگ دگر برنه
 ور ز آنک بود سنی از عد،ل عمرگر رافضیی باشد از داد علی در ده

برگو
 بگشا لب و شرحش کن اسبابموری چه قدر گوید از تخت سلیمانی

ظفر برگو

2176
آن خسرو شیرین شرکرپاره ما کوآن دلبر عیار جگرخواره ما کو
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 آن پرنمک و پرفن و عیاره مابی صورت او مجلس ما را نمرکی نیست
کو

آن زهره بابهره سیاره ما کوباریک شده ست از غم او ماه فلک نیز
 آن رشک چه بابل سحاره ماپربسته چو هاروتم و لب تشنه چو ماروت

کو
 صد چشمه روان کرد از اینموسی که در این خشک بیابان به عصایی
خاره ما کو
 ده چشمه گشاینده در اینزین پنج حسن ظاهر و زین پنج حسن سر
قاره ما کو

 آن داروی درد د،ل و آن چارهاز فرقت آن دلبر دردی است در این د،ل
ما کو

 گویم که بدم گوید کاستارهاستاره روز او است چو بر می ندمد صبح
ما کو

کان عین حیات خوش فواره ما کواندر ظلمات است خضر در طلب آب
آن مریم بندنده گهواره ما کوجان همچو مسیحی است به گهواره قالب

 هم دوز ز ما هم زه قواره ماآن عشق پر از صورت بی صورت عالم
کو

 کان ساقی دریاد،ل خماره ماهر کنج یرکی پرغم مخمور نشسته ست
کو

 و آن رونق سقف و در و درسارهآن زنده کن این در و دیوار بدن کو
ما کو

جنگ افرکن لوامه و اماره ما کولوامه و اماره بجنگند شب و روز
 از غفلت خود گفته که گل کاره ماما مشت گلی در کف قدرت متقلب

کو
 و اندر پی او آن د،ل آواره ماشمس الحق تبریز کجا رفت و کجا نیست

کو

2177
روان ره روان را افتخار اوخزان عاشقان را نوبهار او
کشیده سوی خود بی اختیار اوهمه گردن کشان شیرد،ل را

به بینیشان درآورده مهار اوقطار شیر می بینم چو اشتر
ز خوف و حرصشان کرده نزار اومهارش آنک حاجتمندشان کرد

سبک کرد و ببرد از وی قرار اوگران جانتر ز عنصرها نه خاک است
سبرکتر شد چو برد از وی وقار اواز آب و آتش و از باد این خاک

به گردون می کند آهو شرکار اوبه خاک آن هر سه عنصر را کند صید
که یک یک را کند دربند کار اویرکی کاهل نخواهد رست از وی
به زیر دم او بنهاد خار اوز خاک تیره کاهلتر نباشی
برآورد از د،ل دریا غبار اوعصا زد بر سر دریا که برجه
همی پیچد بر خود همچو مار اوعصا را گفت بگذار این عصایی

بسازد جان و حسی زان بخار اوبرآرد مطبخ معده بخاری
که تا دارد از آن جان ننگ و عار اوز تف د،ل دگر جانی بسازد
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 که سلطان هم وی است و پردهزهی غیرت که بر خود دارد آن شه
دار او

که گاهش گل کند گه لله زار اوزهی عشقی که دارد بر کفی خاک
ز جمله بسرکلد در اضطرار اوکند با او به هر دم یک صفت یار
بداند قدر این بگزیده یار اوکه تا داند که آن ها بی وفااند

که یار او باشد و هم یار غار اوعجایب یار غاری گردد او را
که بگشاده ست راه اعتبار اوزبان بربند و بگشا چشم عبرت

2178
میان کژروان رهوار می روتو کمترخواره ای هشیار می رو

مرا خنبک مزن ای یار می روتو آن خنبی که من دیدم ندیدی
تو دللی سوی بازار می روز بازار جهان بیزار گشتم
تو پا بردار و با دستار می روچو من ایزار پا دستار کردم

تو را کار است سوی کار می رومرا تا وقت مردن کار این است
تو مرد صایمی ناهار می رومرا آن رند بشرکسته ست توبه
نداری دیده در اقرار می روشنیدی فضل شمس الدین تبریز

2179
همان معشوق را می دان و می روتو جام عشق را بستان و می رو

لطیف و صاف همچون جان و می روشرابی باش بی خاشاک صورت
بده جان و بخر ارزان و می رویرکی دیدار او صد جان به ارزد
بده سیم و بنه همیان و می روچو دیدی آن چنان سیمین بری را
نظر کن در مه خندان و می رواگر عالم شود گریان تو را چه

بگو هستم دو صد چندان و می رواگر گویند رزاقی و خالی
شرکر را گیر در دندان و می روکلوخی بر لب خود ما،ل با خلق

نه سر خواهیم و نی سامان و می روبگو آن مه مرا باقی شما را
درآ در ظل آن سلطان و می روکیست آن مه خداوند شمس تبریز

2180
روانت شاد بادا خوش روان شواز این پستی به سوی آسمان شو
به شادی ساکن دارالمان شوز شهر پرتب و لرزه بجستی
وگر ویران شد این تن جمله جان شواگر شد نقش تن نقاش را باش

مقیم لله زار و ارغوان شووگر روی از اجل شد زعفرانی
بیا از راه بام و نردبان شووگر درهای راحت بر تو بستند
به یاری خدا صاحب قران شووگر تنها شدی از یار و اصحاب

چو نان شو قوت جان ها و چنان شووگر از آب و از نان دور ماندی

2181
شراب خم بی چون را قوام اود،ل و جان را طربگاه و مقام او

غذای جمله را داده تمام اوهمه عالم دهان خشرکند و تشنه
که گندم را دهد آب از غمام اوغذاها هم غذا جویند از وی

ببسته فتنه را حلق و مسام اوعدم چون اژدهای فتنه جویان
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کشیده از سزای ما لگام اوسزای صد عتاب و صد عذابیم
که گویی ما شهانیم و غلم اوز حلم او جهان گستاخ گشته
بجوشیده به دست خود مدام اوبرای مغز مخموران عشقش

زهی اقبا،ل و بخت مستدام اوکشیده گوش هشیاران به مستی
پس آن پرده می گوید پیام اوپیمبر را چو پرده کرده در پیش

بر ایشان کرده از او،ل سلم اونرکرده بندگان او را سلمی
به عشق او که آرد صبح و شام اوچه باشد گر شبی را زنده داری
بنگذارد تو را ای دوست خام اووگر خامی کنی غافل بخسپی

کشانیدت ز پستی تا به بام اوز خردی تا کنون بس جا بخفتی
بدادت دانش و ناموس و نام اوز خاکی تا به چالکی کشیدت

که تا خاصت کند ز انعام عام اومقامات نوت خواهد نمودن
چه نرمت کرد و پابرجا و رام اوبه خردی هم ز مرکتب می جهیدی
ستیزیدی درآوردت به دام اوبه خاکی و نباتی و به نطفه

نیاوردت برای انتقام اوز چندین ره به مهمانیت آورد
به خاکی می دهد اویی به وام اوبه وقت درد می دانی که او او است

چو بوی خود فرستد در مشام اوهمه اویان چو خاشاکی نمایند
چو اندر گوش ما گوید کلم اوسخن ها بانگ زنبوران نماید

چو بنماید مقام بی مقام اونماید چرخ بیت العنرکبوتی
زهی کوری که می گوید کدام اوهمه عالم گرفته ست آفتابی
چو بجهد هر خسی را کرده نام اوچو درماند نگوید او جز او را

مقر ناید به نرمی و به کام اوشرکنجه بایدش زیرا که دزد است
 چو می دانی که دزدیده ست جامتو باری دزد خود را سیخ می زن

او
شود بس مستخف و مستهام اوبه یاری های شمس الدین تبریز

فواد ما تسلیه المدامخمش از پارسی تازی بگویم

2182
حدیث گلستان گویم زهی روبه پیشت نام جان گویم زهی رو
که از حسن بتان گویم زهی روتو این جا حاضر و شرمم نباشد

من افسانه خزان گویم زهی روبهار و صد بهار از تو خجل شد
من از جان و جهان گویم زهی روتو شاهنشاه صد جان و جهانی
حدیثت از زبان گویم زهی روحدیثت در دهان جان نگنجد

چنین مه را نهان گویم زهی روجهان گم گشت و ماهت آشرکارا
به پیش تو ز کان گویم زهی روهمه عالم ز نورت لعل در لعل

یقین را از گمان گویم زهی روز تو د،ل ها پر از نور یقین است
ز ماه و اختران گویم زهی روچو خورشید جمالت بر زمین تافت
من از وی گر فغان گویم زهی روچو لطف شمس تبریزی ز حد رفت

2183
حدیث گلستان گویم زهی روبه پیشت نام جان گویم زهی رو
که از حسن بتان گویم زهی روتو این جا حاضر و شرمم نباشد

من از شرکل و نشان گویم زهی روچو شاه بی نشان عالم بیاراست
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من از جا و مرکان گویم زهی روچو نور لمرکان آفاق بگرفت
من از سود و زیان گویم زهی روبه پیش این دکان که کان شادی است

کژی در د،ل نهان گویم زهی روبه پیش این چنین دانای اسرار
فسانه این جهان گویم زهی روچو استاره و جهان شد محو خورشید

حدیث خرکمان گویم زهی رواوان قاب قوسین است و ادنی
بر هر بی روان گویم زهی رواز آن جان که روان شد سوی جانان

من از راه دهان گویم زهی روحدیثی را که جان هم نیست محرم
من از جان و جهان گویم زهی روچو شاهنشاه صد جان و جهانی

2184
از آن شرکر یرکی قنطار از این سوبیا ای رونق گلزار از این سو
از آن دو لعل شرکربار از این سویرکی بوسه قضاگردان جانت

وزان گلشن یرکی گلزار از این سواز آن روزن فروکن سر چو مهتاب
درخت خار از آن سو یار از این سوکباب و می از این سو دود از آن سو
منه رنج تن سگسار از این سوتعب تن راست لیق راح د،ل را

که آمد هدهد طیار از این سوسلیمانا سوی بلقیس بگذر
نموده صد هزار اسرار از این سوبه منقارش یرکی پرنور نامه

یرکی ساغر از آن خمار از این سومخور تنها که تنها خوش نباشد
که جان هدیه کند ایثار از این سوبدن تنهاخور آمد روح موثر

به تو ای ساقی ابرار از این سوسقاهم می دهد ساغر پیاپی
قدح پر است هین هشدار از این سوبه هر دو دست گیرش تا نریزی

ز تو ای شاه خوش دستار از این سوبیا که خرقه ها جمله گرو شد
چو بانگ بحر دان گفتار از این سوبرهنه شو ز حرف و بحر در رو

2185
بشد کارم چو زر از شیوه توچو بگشادم نظر از شیوه تو

به هر دم پخته تر از شیوه توتویی خورشید و من چون میوه خام
شب و روز ای قمر از شیوه توچو زهره می نوازم چنگ عشرت

شود چون جانور از شیوه توبه هر دم صد هزار اجزای مرده
چنین بندد کمر از شیوه توچرا ازرق قبای چرخ گردون

به خونابه جگر از شیوه توچرا روی شفق سرخ است هر شام
گرفتم من بصر از شیوه توز شیوه ماهت استاره همی جست

 چنان خوبی به سر از شیوهبه خوبی همچو تو خود این محا،ل است
تو

ز عاشق وین حشر از شیوه توز انبوهی نباشد جان سوزن
هزاران شور و شر از شیوه توعجب چون آمد اندر عالم عشق
بدرد این بشر از شیوه تواگر نه پرده آویزی به هر دم
شود زیر و زبر از شیوه تواگر غفلت نباشد جمله عالم

به گرد بام و در از شیوه توچرایم شمس تبریزی چو شیدا

2186
برابر با مرکان تو مرکان کوخداوندا چو تو صاحب قران کو
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تو را حاجت به دوران و زمان کوزمان محتاج و مسرکین تو باشد
سوالش کن که راه آسمان کوکسی کو گفت دیدم شمس دین را

نمی ترسی برای تو ضمان کودر آن دریا مرو بی امر دریا
خطاکن را ز عفو او غمان کومگر بی قصد افتی کو کریم است
بر آن آیینه زنگار گمان کوچو سجده کرد آیینه مر او را
چه گفتم آن طرف تیر و کمان کوهمو تیر است همو اسپر همو قوس

 نظیرش در ولیت های جانهر آن جسمی که از لطفش نظر یافت
کو

ببرده سر از او از انس و جان کوبجز از روی عجز و فقر و تسلیم
 مر او را از کی بیم است پاسبانز غیرت حق شد حارس و گر نی

کو
کسی بی داغ مهرش در قران کوبه پیشانی جانا داغ مهرش

به خدمت گر همی جویی مهان کوبه نوبتگاه او بین صف کشیده
بجز از عشق رویش شادمان کونباشد خنده جز از زعفرانش
د،ل و جان را به عالم اندهان کوبجز از هجر آن مخدوم جانی

که لیق در ثنای او دهان کوخداوند شمس دین از بهر الله
به شرح خاک تبریزم زبان کوزبان و جان من با وصل او رفت

بدان حد بی نیازی هیچ کان کوهمه کان هست محتاج خریدار

2187
از آن زلف و از آن رخسار برگوگران جانی مرکن ای یار برگو

حرکایت های آن گلزار برگوز باغ جان دو سه گلدسته بربند
ملولی گوشه نه بسیار برگوز حسنش گفتنی بسیار داری

هل منشین چنین بی کار برگوز یاد دوست شیرینتر چه کار است
بیا امروز دیگربار برگوچه گفتی دی که جوشیده ست خونم

ز لطف عالم السرار برگوز یاد عالم غدار بگذر
ز ناف آهوی تاتار برگوز لف فتنه تاتار کم کن

میان عاشقان آثار برگوز عشق حسن شمس الدین تبریز

2188
 میان ماست گردان میر مهدر این رقص و در این های و در این هو

رو
کجا پنهان شود آن روی نیرکواگر چه روی می دزدد ز مردم

درآ در آب جو و آب می جوچو چشمت بست آن جادوی استاد
به هر سو می کند یعنی که کو کوتو گویی کو و کو او نیز سر را

رها کن کو و کو دررو در این کوز کوی عشق می آید ندایی
چو او باشد چه اندیشی ز باجوبرو دامان خاقان گیر محرکم

که تا ایمن شوی از درد پهلوبرو پهلوی قصرش خانه ای گیر
زهی لطف و زهی احسان و داروگریزان درد و دارو در پی تو

بر ما زو بیا غلطان چو مازوسیه کاری و تلخی را رها کن
از او گیرد نمک هم رو و هم خواز او یابد طرب هم مست و هم می

لطیف اندیش باشد مرد کم گواز او اندیش و گفتن را رها کن
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2189
بازم به دغا چه می فریبی توبازم صنما چه می فریبی تو

ای دوست مرا چه می فریبی توهر لحظه بخوانیم کریمانه
ما را به وفا چه می فریبی توعمری تو و عمر بی وفا باشد

ما را به سقا چه می فریبی تود،ل سیر نمی شود به جیحون ها
ما را به عصا چه می فریبی توتاریک شده ست چشم بی ماهت

ما را به دعا چه می فریبی توای دوست دعا وظیفه بنده ست
با خوف و رجا چه می فریبی توآن را که مثا،ل امن دادی دی

ما را به قضا چه می فریبی توگفتی به قضای حق رضا باید
ما را به دوا چه می فریبی توچون نیست دواپذیر این دردم

ما را به صل چه می فریبی توتنها خوردن چو پیشه کردی خوش
ما را به سه تا چه می فریبی توچون چنگ نشاط ما شرکستی خرد
ما را با ما چه می فریبی توما را بی ما چه می نوازی تو
ما را به قبا چه می فریبی توای بسته کمر به پیش تو جانم

ما را به عطا چه می فریبی توخاموش که غیر تو نمی خواهیم

2190
آن ماه لقای مشتری رودیدی که چه کرد آن پری رو
در حسن خلیل آزری روگشتند بتان همه نگونسار
کآورد به سوی کافری روشد کفر چو شمع های ایمان

زان سرو روان عبهری روشد جمله جهان بهشت خندان
وای ار آرد به ساحری رودارد دو هزار سحر مطلق
بر رغم د،ل مزعفری روافروخت بهار چون گل سرخ

بر چهره شام عنبری روکافور نثار کرد خورشید
زان باده لعل احمری روشد شیشه زرد همچو لله

بنهاد خرد به لغری روفربه شد عشق و زفت و لمتر
تا چند نهد به زرگری روبر باده لعل زد رخ من

یا برگردان ز شاعری روبس کن هله فتنه را مشوران

2191
وی شادی لله زار برگوای رونق نوبهار برگو

بی زحمت شاخ خار برگوبی غصه می فروش می نوش
برگو صفت بهار برگوای بلبل و ای هزاردستان
گوش و پس سر مخار برگوای حلقه به گوش و عاشق گل

بر عرعر و بر چنار برگوشرح قد سرو و چهره گل
بر سرو رو آشرکار برگوچون رفت خزان و رو نهان کرد
بر برگ نظر مدار برگوگر پرسندت که جان رز چیست

خواهی که کنی شرکار برگوصد شیر و هزار گونه خرگوش
ز اشرکوفه خوش عذار برگوخواهی که شود قبو،ل عذرت

زان نرگس پرخمار برگوخواهی که بری قرار مستان
ساقی شو و بر نهار برگوامروز سر شراب داریم
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صد بار و هزار بار برگومستی آمد ملولیت رفت
وی چنگ لطیف تار برگوای جام شرابدار برگرد

ای عارف حق گزار برگواز بهر ثواب و رحمت حق
بی زحمت انتظار برگوما منتظر توایم بشتاب

نک آوردم نثار برگوتشنیع مزن که صله ای نیست

2192
ای فخر همه کرام برگوای عارف خوش کلم برگو

بر دست گرفت جام برگوهر ممتحنی ز دست رفته
وز باده باقوام برگوقایم شو و مات کن خرد را

تا خواجه شود غلم برگوتا روح شویم جمله می ده
بشرکاف حجاب بام برگوقانع نشوم به نور روزن

چون مست شدی مدام برگوبپذیر مدام خوش ز ساقی
زان سوختگان خام برگوآن جام چو زر پخته بستان
چون رستی از این حطام برگومبد،ل شد و خوش حطام دنیا

بی واسطه و پیام برگولب بستم ای بت شرکرلب

2193
پنهان ز کجا شود چنان روای صید رخ تو شیر و آهو

می بند نقاب توی بر توچندانک توانیش تو می پوش
خورشید ز مطلع ترازودر روزن سینه ها بتابید
صد غلغله عشق که تعالوااندر عدم و وجود افرکند
وی تیر دو چشم تو جگرجوای قند دو لعل تو خردسوز
مستیش کشید گوش از آن سوسی بیت دگر بخواست گفتن

بیتی که گشاده شد در آن کوسی بیت فروختم به یک بیت

2194
این جا منم و تو وانما کوآن وعده که کرده ای مرا کو
آن عهد پلس را وفا کوبا جمله پلس خوش نباشد
آن داد و گشاد و آن عطا کولب بسته چو بوبک ربابی
آن شمع و چراغ و آن ضیا کوای وعده تو چو صبح صادق

آن دلداری و آن سزا کوتا چند ز ناسزا و دشنام
ای طایفه یاری شما کوخیزید به سوی من کشیدش

کان کان عقیق و کیمیا کوای سنگ دلن جواب گویید
آن ساحر و آن گره گشا کویا سحر نمود و چشم ما بست

ای مرغ ضمیر آن هوا کویا پر بگشاد و در هوا رفت
ماییم ز خویش رفته ما کووالله که نرفت و رفتنی نیست

ای در کف صنع ما چو ماکوماکو به همان طرف که انداخت
می خواندت آب کان سقا کوهین مشک سخن بنه به جو رو

2195
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 ای حیات دوستان درخوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو
بوستان بی من مرو

 ای زمین بی منای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب
مروی و ای زمان بی من مرو

 این جهان بیاین جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
من مباش و آن جهان بی من مرو

 ای نظر بی من مبینای عیان بی من مدان و ای زبان بی من مخوان
و ای روان بی من مرو

 من شبم تو ماه من برشب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید
آسمان بی من مرو

 تو گلی من خار تو درخار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل
گلستان بی من مرو

 همچنین در من نگردر خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است
بی من مران بی من مرو
 چون به بام شه رویچون حریف شاه باشی ای طرب بی من منوش
ای پاسبان بی من مرو

 چو نشان من تویی ای بیوای آن کس کو در این ره بی نشان تو رود
نشان بی من مرو

 دانش راهم تویی ای راه دانوای آن کو اندر این ره می رود بی دانشی
بی من مرو

 ای تو بالتر ز وهم ایندیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق
و آن بی من مرو

2196
 می ستیزم هر شبی بااز حلوت ها که هست از خشم و از دشنام او

چشم خون آشام او
 طوطی جان نسرکلد از شرکر و بادامدام های عشق او گر پر و بالم بسرکلد
او

 شب کجا ماند بگو درچند پرسی مر مرا از وحشت و شب های هجر
دولت ایام او

 خون ها می می شود چونخون ما را رنگ خون و فعل می آمد از آنک
می رود در جام او
 عاشقان پخته بین از وعدهوعده های خام او در مغز جان جوشان شده

های خام او
 در لقای عاشقانخسروان بر تخت دولت بین که حسرت می خورند

کشته بدنام او
 کان چنان آهوی فتنه دیدهآن سگان کوی او شاهان شیران گشته اند
شد بر بام او

 تو ببین در چشم مستانالله الله تو مپرس از باخودان اوصاف می
لطف های عام او

 از دهان آلودگان زان بادهدست بر رگ های مستان نه دل تا پی بری
خودکام او
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 پا منه تو سر بنه بر جایگاهشمس تبریزی که گامش بر سر ارواح بود
گام او

2197
 نقش هایی دیدم از گلزار توای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو
گلزار تو

 خط هایی دارم از اقرار توکشته عشق توام ور ز آنک تو منرکر شوی
اقرار تو

 از شرکرها رسته از گفتار تومی گدازم می گدازم هر زمان همچون شرکر
گفتار تو

 همچو بخت و طالع بیدار توشب همه خلقان بخفته چشم من بیدار و باز
بیدار تو

 راست گویی ای صنم از کارچند گویی مر مرا کز کار چون کاهل شدی
تو از کار تو

 هست زان دو نرگس بیمار تو بیمارای طبیب عاشقان این جمله بیماریم
تو
 ای دم بی هوشیم هشیار تو هشیارای دم هشیاریم بی هوش هشیاری تو
تو

 چشم د،ل پرک زن انوار توچشمه ها بر د،ل بجوشد هر دم از دریای تو
انوار تو
 از عطا و بخشش بسیار تو بسیارشمس تبریزی که عالم اندک اندک بود

تو

2198
 گر نخواهی کبر را رو بیجمله خشم از کبر خیزد از ترکبر پاک شو

ترکبر خاک شو
 هر دو را چون نردبان زیر آرخشم هرگز برنخیزد جز ز کبر و ما و من

و بر افلک شو
 گر خوشی با این دو مارتهر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو

خود برو ضحاک شو
 ور ز کبر و خشم دلشادیگر ز کبر و خشم بیزاری برو کنجی بخست
برو غمناک شو

 خشم از شیران چوخشم سگساران رها کن خشم از شیران ببین
دیدی سر بنه شیشاک شو

 لقمه از لولک گیر و بندهلقمه شیرین که از وی خشم انگیزان مخور
لولک شو

 چند باشی خفته زیر این دورو تو قصاب هوا شو کبر و کین را خون بریز
سگ چالک شو

2199
بار جور نیرکوان را مرد باید مرد کوای سنایی عاشقان را درد باید درد کو
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 وانما جان کسی از دی وبار جور نیرکوان از دی و فردا برتر است
فردا فرد کو

 برتری را کار و بار و ملک و بردابردور خیا،ل آید تو را کز دی و فردا برتری
کو
 در میان هفت دوزخ عنصر تو سرددر میان هفت دریا دامن تو خشک کو
کو

 آه سرد و اشک گرم و چهرهاین نداری خود ولیرکن گر تو این را طالبی
های زرد کو
 تا نگویی عشق ره رو را کههر نفس بوی د،ل آید از صراط المستقیم

راه آورد کو
 تا نگویی قوم موسی را درگرد از آن دریا برآمد گرد جسم اولیاست

این یم گرد کو

2200
 گر نگویی با کسی باای صبا بادی که داری در سر از یاری بگو
عاشقان باری بگو

 با د،ل پرخون ما پیغامقصه کن در گوش ما گر دیگران محرم نیند
دلداری بگو

 با کسی کز عشق داردآن مسیح حسن را دانم که می دانی کجاست
بسته زناری بگو
 گو که شرمت باد از آن رخبانگ برزن عاشقی را کو به گل مشغو،ل شد
ترک گلزاری بگو

 حا،ل من دزدیده اندرای صبا خوش آمدی چون بازگردی سوی دوست
گوش عیاری بگو

 تو چو نرگس بی زبان ازسوسنی با صد زبان گر حا،ل من با او بگفت
چشم اسراری بگو
 شمس تبریزی بگویم گفتبا چنان غیرت که جان دارد بگفتم پیش خلق

جان آری بگو

2201
 پادشاه شهرهای لمرکان ایندر گذر آمد خیالش گفت جان این است او

است او
 سوی او از نور جان ها کایصد هزار انگشت ها اندر اشارت دیده شد

فلن این است او
 نعره ها آمد به گوشمچون زمین سرسبز گشت از عرکس آن گلزار او
ز آسمان این است او

 پیش از آن کو برکشاند آنهین سبرکتر دست درزن در عنان مرکبش
عنان این است او

 همچو گوهر تافته ازجمله نور حق گرفته همچو طور این جان از او
عین کان این است او

 تا نلفی تو ز خوبی هان ورو به ماه آورد مریخ و بگفتش هوش دار
هان این است او
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 کز وی آمد کاسدی های بتانشمس تبریزی شنیدستی ببین این نور را
این است او

2202
 چاشنی عمرم از حلوای توای جهان برهم زده سودای تو سودای تو
حلوای تو

 جان های عاشقان چون سیلدامن گردون پر از در است و مروارید و لعل
ها غلطان شده

 تا بریزد جمله را در پای تو در پایمی دوانند جانب دریای تو دریای تو
تو

 می دوانند جانب دریای توجان های عاشقان چون سیل ها غلطان شده
دریای تو
 وی خراب امروزم از فردای توای خمار عاشقان از باده های دوش تو
فردای تو

 زرد دیدم نقشش از صفرایمن نظر کردم به جان ساده بی رنگ خویش
تو صفرای تو
 ماه رخ بنمود از سیمای توچون نظر کردم نرکو من در صفای گوهرت
سیمای تو

 مه کی باشد کو بودماه خواندم من تو را بس جرم دارم زین سخن
همتای تو همتای تو

 ای همه شهر دلم غوغای تواین چنین گوید خداوند شمس تبریزی بنام
غوغای تو

2203
 لیق این کفر نادر در جهانجسم و جان با خود نخواهم خانه خمار کو

زنار کو
 تا در خمخانه می تازدهر زمان چون مست گردد از نسیم خمر جان

ولیرکن بار کو
 چنگ جانان است آن را چوبسوی بی گوشی سماع چنگ می آید ولیک
یا اوتار کو

 کاندر او دستان حایک یا کهچونک او بی تن شود پس خلعت جان آورند
پود و تار کو

 در چنان دریا ترکبر یاکبر عاشق بوی کن کان خود به معنی خاکیی است
که ننگ و عار کو

 طرفه بویی پس دوی هر سوچون مشامت برگشاید آیدت از غار عشق
که آخر غار کو

 آن وفا و آن صفا ورنگ بی رنگی است از رخسار عاشق آن صفا
لطف خوش رخسار کو

 کاندر آن عمرت غم امسا،لآمدت مژده ز عمر سرمدی پس حمد کو
و یاد پار کو

 در حریم سایه آنصحبت ابرار و هم اشرار کان جا زحمت است
مهتر اخیار کو
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در شعاع آفتابش ذره هشیار کوشمس حق و دین خداوند صفاهای ابد

2204
 کم عمارت کن که ویرانتعاشقی بر من پریشانت کنم نیرکو شنو

کنم نیرکو شنو
 بی کس و بی خان و بیگر دو صد خانه کنی زنبوروار و موروار

مانت کنم نیرکو شنو
 من بر آنک مست و حیرانتتو بر آنک خلق مست تو شوند از مرد و زن
کنم نیرکو شنو

 من ز آتش صد گلستانت کنمچون خلیلی هیچ از آتش مترس ایمن برو
نیرکو شنو

 آورم در چرخ و گردانت کنم نیرکوگر که قافی تو را چون آسیای تیزگرد
شنو

 من به یک دیدار نادانت کنمور تو افلطون و لقمانی به علم و کر و فر
نیرکو شنو

 من صیادم دامتو به دست من چو مرغی مرده ای وقت شرکار
مرغانت کنم نیرکو شنو

 همچو مار خسته پیچانت کنمبر سر گنجی چو ماری خفته ای ای پاسبان
نیرکو شنو

 چون صدف هاای صدف چون آمدی در بحر ما غمگین مباش
گوهرافشانت کنم نیرکو شنو

 گر چو اسماعیل قربانت کنمبر گلویت تیغ ها را دست نی و زخم نی
نیرکو شنو

 تا چو مه از نور دامانت کنم نیرکودامن ما گیر اگر تردامنی تردامنی
شنو

 تا که افریدون و سلطانتمن همایم سایه کردم بر سرت از فضل خود
کنم نیرکو شنو

 تا بخوانم عین قرآنتهین قرائت کم کن و خاموش باش و صبر کن
کنم نیرکو شنو

2205
 کاندرون کعبه میدوش خوابی دیده ام خود عاشقان را خواب کو
جستم که آن محراب کو

 در شب تاریک گوییکعبه جان ها نه آن کعبه که چون آن جا رسی
شمع یا مهتاب کو

 نور گیرد جمله عالم لیک جان رابلک بنیادش ز نوری کز شعاع جان تو
تاب کو

 صوفیانش بی سر و پاخانقاهش جمله از نور است فرشش علم و عقل
غلبه قبقاب کو
 در گمان کیقباد و سنجر وتاج و تختی کاندرون داری نهان ای نیرکبخت

سهراب کو
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 کایمن آباد است آن جا دام یادر میان باغ حسنش می پر ای مرغ ضمیر
مضراب کو

 در میان جان طلب کاندر درون عاریت های تن تو بخششی است
بخشش وهاب کو
 چون رسیدم در طناب خوددر صفت کردن ز دور اطناب شد گفت زمان
کنون اطناب کو
 پس از آن سو جز سماع وچون برون رفتی ز گل زود آمدی در باغ د،ل

جز شراب ناب کو
 جز گل و ریحان و للهچون ز شورستان تن رفتی سوی بستان جان

و چشمه های آب کو
 پس چرا گویی جما،ل فاتحچون هزاران حسن دیدی کان نبد از کالبد
البواب کو

 ز آنک بعد از مرگ حل و حرمت وای فقیه از بهر لله علم عشق آموز تو
ایجاب کو

 بازگویی او کجا درگاهچون به وقت رنج و محنت زود می یابی درش
او را باب کو

 غیب گردی پس بگویی عالم اسبابباش تا موج وصالش دررباید مر تو را
کو

 رقعه عشقش بخوانار چه خط این بوابت هوس شد در رقاع
بنمایدت بواب کو

 در بساط قاضی آ آنگه ببین نوابهر کسی را نایب حق تا نگویی زینهار
کو

 چون بمالی چشم خود راتا نمالی گوش خود را خلق بینی کار و بار
گویی آن را تاب کو

 در چنان صافی نبینی درد و خس ودر خرابات حقیقت پیش مستان خراب
انساب کو

 در صفای یار بنگر شبهتدر حساب فانیی عمرت تلف شد بی حساب
حساب کو

 این ترانه می زنیچون میت پرد،ل کند در بحر د،ل غوطی خوری
کاین بحر را پایاب کو

2206
 صابری و صادقی را مرد باید مردای برادر عاشقی را درد باید درد کو

کو
 نعره های آتشین و چهرهچند از این ذکر فسرده چند از این فرکر زمن

های زرد کو
 گرم رو را خود کی یابد نیمکیمیا و زر نمی جویم مس قابل کجاست

گرمی سرد کو

2207
 در کشوف مشرکلتش صاحب اعلمدر خلصه عشق آخر شیوه اسلم کو

کو
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 التفات او به دانهآهوی عرشی که او خود عاشق نافه خود است
طوف او بر دام کو

 چونک از هجرانگر چه هر روزی به هجران همچو سالی می بود
گذشتی لیل یا ایام کو

 در ولدت های روحانی بگو ارحامجانور را زادنش از ماده و نر وز رحم
کو
 بوی جامت بی قرارم کرد آخر جامساقیا هشیار نتوان عشق را دریافتن

کو
 از سر سرت برکندن شرطهست احرامت در این حج جامه هستیت را
این احرام کو
 جوق جوق و جمله فرد آنچونک هستی را فرکندی روح اندر روح بین

جایگه اجرام کو
 محو گشتند اندر آن جا جزوین همه جان های تشنه بحر را چون یافتند
یرکی علم کو

 زین سوی بحر است از آندور و نزدیک و ضیاع و شهر و اقلیم و سواد
سو شهر یا اقلم کو

 آنک جان بر خود نویسدآنچ این تن می نویسد بی قلم نبود یقین
حاجت اقلم کو
 چونک آن می گرم کردشهوش و عقل آدمیزادی ز سردی وی است

عقل یا احلم کو
 هوش بیداری کجا واندر آن بی هوشی آری هوش دیگر لون هست

رایت احلم کو
 چون قفص بشرکست و شدمرغ تا اندر قفص باشد به حرکم دیگری است

بر وی از آن احرکام کو
 با حضور عقل عقل اینبا حضور عقل آثام است بر نفس از گنه

نفس را آثام کو
 در مساس روح ها خوددر مساس تن به تن محتاج حمام است مرد

حاجت حمام کو
 گر تو رستم زاده ای اینگر شوی تو رام خود رامت شود جمله جهان
رخشت آخر رام کو

 پس تو را در جام سر آثار وگر تو ترک پخته گویی خام مسرکر باشدت
بوی خام کو

 تو اگر مستی بیا مستانه ایچون بخوردی بی قدم بخرام در دریای غیب
بخرام کو

 فرض و ندب و واجب وفرض لزم شد عبادت عشق را آخر بگو
تعلیم و استلزام کو

 عشق بربسته کجا و ای ولیعشقبازی های جان و آنگهی اکراه و زور
اکرام کو
 رنج خود آوازه ای آن جا بجزرنج بر رخسار عاشق راحت اندر جان او
انعام کو

 خدمتی از عشق را امثا،لخدمتی از خوف خود انعام را باشد ولیک
کالنعام کو
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 پس حدیث راه دور و رفتنیک قدم راه است گر توفیق باشد دستگیر
اعوام کو

 آن صنم کش مثل اندر جمله اصناملیک سایه آن صنم باید که بر تو اوفتد
کو

 در همه آبا و در اجداد و درآن خداوند به حق شمس الحق و دین کفو او
اعمام کو
 گر نظیرش هست در ارواحدرخور در یتیمش کی شود آن هفت بحر

یا اجسام کو
 جز قباد و سنجر و کاووس یادر رکاب اسپ عشقش از قبیل روحیان

بهرام کو
 ز آنک جز آن خاک این خاکیش رادیده را از خاک تبریز ارمغان آراد باد

آرام کو

2208
 پارسی گو ساعتی و ساعتی رومیناله ای کن عاشقانه درد محرومی بگو
بگو

 از جما،ل و از کما،ل و لطفخواه رومی خواه تازی من نخواهم غیر تو
مخدومی بگو

 آفتابی ماهتابی آتشی مومیهم بسوزی هم بسازی هم بتابی در جهان
بگو

 تو چه دودی و چه عودی حیگر کسی گوید که آتش سرد شد باور مرکن
قیومی بگو

 گر تو بازی برپر آن جا ور توای د،ل پران من تا کی از این ویران تن
خود بومی بگو

2209
 وی ز نورت نقش بسته هر زمانیای ز رویت تافته در هر زمانی نور نو

حور نو
 ساقیی چون تو و هر دم بادهکژ نشین و راست بشنو عقل ماند یا خرد
منصور نو
 یا می کهنه کی داند ساختنکی تواند شیشه ای را ز آتشی برداشتن

ز انگور نو
 تازه می کن این جهانمی چشان و می کشان روشن دلن را جوق جوق

کهنه را از شور نو
 روز روزت عید تازه هرعشق عشرت پیشه ای که دولتت پاینده باد

شبانگه سور نو

2210
 تو ببین قدرت حق راطرب اندر طرب است او که در عقل شرکست او
چو درآمد خوش و مست او

 همه تا حلق درآییم و در اینهمه امروز چنانیم که سر از پای ندانیم
حلقه نشست او
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 به سبو ده می خوشچو چنین باشد محرم کی خورد غم کی خورد غم
دم که قدح را بشرکست او

 هله ای مطرب برگو که زهیشه من باده فرستد به چه رو می نپرستم
باده پرست او

2211
 که خطا بود از این رو وز من و تو شرری زاد در این د،ل ز چنان رو

صواب است از آن رو
 ز همان روی که مردم کندمز همان رو که زد آتش ز همان رو کشد آتش
زنده همان رو
 که بدانند که بی چشم توانهمه عشاق که مستند ز چه رو دیده ببستند
دید به جان رو

 که نگنجید در این حد ونبود روی از این سو همه پشت است از این سو
نه در جان و مرکان رو

 که نباید که ز نقصان شود ازبه یرکی لحظه چریدند همه جان ها و پریدند
چشم نهان رو

2212
 بشرکن خمار را سر که سرتو بما،ل گوش بربط که عظیم کاهل است او
همه شرکست او

 صدفی است بحرپیما که در آورد بهبنواز نغمه تر به نشاط جام احمر
دست او
 که پریر کرد حیله ز میان ماچو درآمد آن سمن بر در خانه بسته بهتر
بجست او

 بگشاید و بدزدد کمرچه بهانه گر بت است او چه بل و آفت است او
هزار مست او

 تو برو نخست بنگر که کنونشده ایم آتشین پا که رویم مست آن جا
به خانه هست او

 که ز عرکس چهره خود شده استبه کسی نظر ندارد بجز آینه بت من
بت پرست او

 که سری که مست شد او زهله ساقیا بیاور سوی من شراب احمر
خیا،ل ژاژ رست او

 که حریف او شدستم که درنه غم و نه غم پرستم ز غم زمانه رستم
ستم ببست او

 مشرکن تو شیشه گرتو اگر چه سخت مستی برسان قدح به چستی
چه دو هزار کف بخست او

 مدهم به دست فرکرت کهقدحی رسان به جانم که برد به آسمانم
کشد به سوی پست او

 بد و نیک او بگوید که پناه هر بدتو نه نیک گو و نی بد بپذیر ساغر خود
است او

2213
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 برهد از خر تن در سفرخنک آن جان که رود مست و خرامان بر او
مصدر او

 همچو موسی قدم صدق زند بر درخلع نعلین کند وز خود و دنیا بجهد
او

 یا چو اسحاق شود بسمل ازهمچو جرجیس شود کشته عشقش صد بار
آن خنجر او

 مغفرت بنهد بر فرق سرشسر دیگر رسدش جز سر پردرد و صداع
مغفر او

 عوضش گاه بود خلد و گهی کوثرکیله رزقش اگر درشرکند میرکائیل
او

 شود او ماهی و دریا پدر وپدر و مادر و خویشان چو به خاکش بنهند
مادر او

 عمر جاوید بود موهبت کمترعشق دریای حیات است که او را تک نیست
او

 می دهدشان فر نومی رود شمس و قمر هر شب در گور غروب
شعشعه گوهر او

که بود باخبر و دیده ور از محشر اوملک الموت به صد ناز ستاند جانی
 روح چون سرو روان در چمنتن ما خفته در آن خاک به چشم عامه
اخضر او

 هیچ جان را سقمی هست ازنه به ظاهر تن ما معدن خون و خلط است
این مقذر او
 پس چرا ترسد جان از لحد ودر چنین مزبله جان را دو هزاران باغ است

مقبر او
 بنگر در تن پرنور و رخ احمرآنک خون را چو می ناب غذای جان کرد

او
 تا دو صد چشمه روان گردد ازهله دلدار بخوان باقی این بر منرکر

مرمر او

2214
 به دو نقش و به دو صورتخنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو

به یرکی جان من و تو
 آن زمانی که درآییم به بستان منداد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات

و تو
مه خود را بنماییم بدیشان من و تواختران فلک آیند به نظاره ما

 خوش و فارغ ز خرافاتمن و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق
پریشان من و تو

 در مقامی که بخندیم بدان سانطوطیان فلرکی جمله شرکرخوار شوند
من و تو

 هم در این دم به عراقیم واین عجبتر که من و تو به یرکی کنج این جا
خراسان من و تو
 در بهشت ابدی و شرکرستانبه یرکی نقش بر این خاک و بر آن نقش دگر

من و تو
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2215
 که مرا دیدن تو بهتر ازگر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو
ایشان تو مرو

 گر رود این فلک و اختر تابان توآفتاب و فلک اندر کنف سایه توست
مرو

 گر رود صفوت این طبعای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف
سخندان تو مرو

 خوفم از رفتن توست ای شه ایماناهل ایمان همه در خوف دم خاتمتند
تو مرو

 ور مرا می نبری با خود از اینتو مرو گر بروی جان مرا با خود بر
خوان تو مرو
 در خزان گر برود رونقبا تو هر جزو جهان باغچه و بستان است
بستان تو مرو

 ای شده لعل ز توهجر خویشم منما هجر تو بس سنگ د،ل است
سنگ بدخشان تو مرو

 کی بود بنده که گوید به توکی بود ذره که گوید تو مرو ای خورشید
سلطان تو مرو

 از کما،ل کرم و رحمت و احسان تولیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی
مرو

 برنوشته ز سرش تا سوی پایان توهست طومار د،ل من به درازی ابد
مرو

 که ز صد بهتر وز هجده هزاران توگر نترسم ز مل،ل تو بخوانم صد بیت
مرو

2216
بهر آرام دلم نام دلرام بگوتن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو

شیشه د،ل مشرکن قصه آن جام بگوپرده من مدران و در احسان بگشا
بر سر بام برآ و ز سر بام بگوور در لطف ببستی در اومید مبند

 صفت این د،ل تنگ شررآشامور حدیث و صفت او شر و شوری دارد
بگو

چونک پیغامبر عشقی هله پیغام بگوچونک رضوان بهشتی تو صلیی درده
 حا،ل مرغی که برسته ست از اینآه زندانی این دام بسی بشنودیم

دام بگو
صفت راه مگو و ز سرانجام بگوسخن بند مگو و صفت قند بگو

 که فزون است ز ایامشرح آن بحر که واگشت همه جان ها او است
و ز اعوام بگو

غم هر ممتحن سوخته خام بگوور تنور تو بود گرم و دعای تو قبو،ل
 فرصت ار دست دهد هم برشرکر آن بهره که ما یافته ایم از در فضل
بهرام بگو
 سخن خاص نهان در سخنوگر از عام بترسی که سخن فاش کنی
عام بگو

www.irandll.net/forum1005



www.irandll.net

 دم به دم زمزمه بی الف وور از آن نیز بترسی هله چون مرغ چمن
لم بگو
 سخنی بی نقط و بی مد وهمچو اندیشه که دانی تو و دانای ضمیر

ادغام بگو

2217
درد بی حد بنگر بهر خدا هیچ مگوچهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو

 هر چه بینی بگذر چون و چرا هیچد،ل پرخون بنگر چشم چو جیحون بنگر
مگو

در بزد گفت بیا در بگشا هیچ مگودی خیا،ل تو بیامد به در خانه د،ل
 گفت من آن توام دست مخادست خود را بگزیدم که فغان از غم تو

هیچ مگو
 تا چو چنگت ننوازم ز نوا هیچتو چو سرنای منی بی لب من ناله مرکن
مگو

 گفت هر جا که کشم زود بیاگفتم این جان مرا گرد جهان چند کشی
هیچ مگو

 آتشی گردی و گویی که درآ هیچگفتم ار هیچ نگویم تو روا می داری
مگو
 همه آتش سمن و برگ و گیاه هیچهمچو گل خنده زد و گفت درآ تا بینی

مگو
 جز ز لطف و کرم دلبر ماهمه آتش گل گویا شد و با ما می گفت
هیچ مگو

2218
 چو مرا یافته ای صحبت هرهمه خوردند و برفتند و بماندم من و تو

خام مجو
 هله چون سبزه و چون بیدهمه سرسبزی جان تو ز اقبا،ل د،ل است

مرو زین لب جو
گرهی همچو زلیخا گرهی یوسف روپر شود خانه د،ل ماه رخان زیبا

 سوی او خنبد هر یک که منمحلقه حلقه بر او رقص کنان دست زنان
بنده تو

 هر سوی باغ بود هر طرفیهر ضمیری که در او آن شه تشریف دهد
مجلس و طو

تو پراکنده شدی جمع نشد نیم تسوچند هنگامه نهی هر طرفی بهر طمع
 که بسی خوب و لطیفهله ای عشق که من چاکر و شاگرد توام

است تو را صورت و خو
 همه د،ل گشته و فارغ شده از فرجگر می مجلسی و آب حیات همه ای

و گلو
 عجب آن کیست چو شمسهله ای د،ل که ز من دیده تو تیزتر است

و چو قمر بر سر کو
 و آنک که در سلسلهآنک در زلزله او است دو صد چون مه و چرخ

او است دو صد سلسله مو
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بود او را به گه عبره به زیر زانوهفت بحر ار بفزایند و به هفتاد رسند
 خسروان بر در او گشته ایازاو مگر صورت عشق است و نماند به بشر

و قتلو
 یوسف و پیرهنش برده از اوفلک و مهر و ستاره لمع از وی دزدند

صورت و بو
 همه ترکان شده زیبایی او راهمه شیران بده در حمله او چون سگ لنگ

هندو
همه هیچند به پیش لب او هیچ مگولب ببند و صفت لعل لب او کم کن

2219
 پیش من جز سخن شمع و شرکرمن غلم قمرم غیر قمر هیچ مگو

هیچ مگو
 ور از این بی خبری رنج مبر هیچسخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

مگو
 آمدم نعره مزن جامه مدردوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
هیچ مگو
 گفت آن چیز دگر نیست دگرگفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم
هیچ مگو

 سر بجنبان که بلی جز که بهمن به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت
سر هیچ مگو

 در ره د،ل چه لطیف است سفرقمری جان صفتی در ره د،ل پیدا شد
هیچ مگو

 که نه اندازه توستگفتم ای د،ل چه مه ست این د،ل اشارت می کرد
این بگذر هیچ مگو

 گفت این غیر فرشتهگفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است
ست و بشر هیچ مگو

 گفت می باش چنین زیر وگفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
زبر هیچ مگو
 خیز از این خانه برو رختای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیا،ل
ببر هیچ مگو

 گفت این هست ولیگفتم ای د،ل پدری کن نه که این وصف خداست
جان پدر هیچ مگو

2220
 هله ای ماه که نغزت رخ و رخسارهله ای شاه مپیچان سر و دستار مرو

مرو
 مرکن آزار مرکن جانب اغیاردر همه روی زمین چشم و د،ل باز که راست

مرو
گل و گلزار مرکن جانب هر خار مرومبر از یار مبر خانه اسرار مسوز

هله آن بار برفتی مرکن این بار مرومرکن ای یار ستیزه دغل و جنگ مجوی
 ای د،ل و دین و حیات خوش ناچاربنده و چاکر و پرورده و مولی توایم

مرو
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 مشرکن چنگ طرب را مسرکل تارهله سرنای توام مست نواهای توام
مرو

پهلوی خم بنشین از بر خمار مروهله مخمور چه نالی بر مخمور دگر
 به از این خیر نباشد بجز اینهله جان بخش بیا ای صدقات تو حیات

کار مرو
 سوی مرکاری اخوان ستمرکارخاتم حسن و جمالی هله ای یوسف دهر

مرو
 از عیان سر مرکشان در پی آثارهله دیدار مهل برمگزین فرکر و خیا،ل
مرو

د،ل فرعون مجو جانب انرکار مروهله موسی زمان گرد برآر از دریا
 از برای دو سه ترسا سوی زنارهله عیسی قران صحت رنجور گران
مرو

 شیوه کن لب بگز و غبغبههله ای شاهد جان خواجه جان های شهان
افشار مرو

جز سوی احمد بگزیده مختار مروهله صدیق زمانی به تو ختم است وفا
 همچو مرغان زمین بر سر شخسارجبرئیل کرمی سدره مقام و وطنت

مرو
در احسان بگشا و پس دیوار مروتو یقین دار که بی تو نفسی جان نزید
 وقت کار است بیا کار کن ازهمه رندان و حریفان و بتان جمع شدند

کار مرو
 همگی گوش شو اکنون سوی گفتارهله باقی غز،ل را ز شهنشاه بجوی

مرو

2221
 د،ل کی باشد که نگرددسر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از او
همگی آتش از او
 چون شدی غرق شرکر روگرد آن حوض همی گردی و عاشق شده ای

همه تن می چش از او
 بر لب چشمه دهانچون سبوی تو در آن عشق و کشاکش بشرکست

می نه و خوش می کش از او
 پنج انگشت بلیسندعسلی جوشد از آن خم که نه در شش جهت است

کنون هر شش از او
 از هوس همچو زمین خاکآن چه آب است کز او عاشق پرآتش و باد

شد و مفرش از او
 ز آنک می خیزد آن آتش و آن آهشآه عاشق ز چه سوزد تتق گردون را

از او
 گشت زیبا و دلرام و لطیفشمس تبریز که جان در هوس او بگریست
و کش از او

2222
 چون عمر محتسبی دادکنیسر عثمان تو مست است بر او ریز کدو
این جا کو
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 و آن دگر را که رئیس استچه حدیث است ز عثمان عمرم مستتر است
نگویم تو بگو

 باده ای کو چو اویسمست دیدی که شرکوفه ش همه در است و عقیق
قرنی دارد بو

 وز سر زلف خوش یارای بسا فرکرت باریک که چون موی شده ست
ندارد سر مو

 قطره ای این کند آنکمست فرکرت دگر و مستی عشرت دگر است
نرکند زان دو سبو

 بر لب جوی حیل تخته منه جامهبس کن و دفتر گفتار در این جو افرکن
مشو

2223
آفتاب از آسمان پرسان توای همه سرگشتگان مهمان تو
ای هزاران جان فدای جان توچشم بد از روی خوبت دور باد

ز آنک اکسیر است جان را کان توچون فدا گردند جاویدان شوند
باد ای ماه بتان قربان توگاو و بزغاله و بره گردون چرخ
در هوای عید بی پایان توز آنک قربان ها همه باقی شوند

بخت و دولت روز و شب دربان تودر سرای عصمت یزدان تویی
در بهارستان بی نقصان توای خدا این باغ را سرسبز دار

می چرند از نخل و سیبستان توتا ملیک میوه از وی می کشند
پرنبات و شرکر پنهان تواین شرکرخانه همیشه باز باد

تا به هر سو می رود ز احسان توآب این جو ای خدا تیره مباد
ای دعا آن تو آمین آن تواین دعا را یا رب آمین هم تو کن

ناله هر تار در فرمان توچنگ و قانون جهان را تارهاست
تا چو گویم در خم چوگان تومن بخفتم تو مرا انگیختی

گر نبودی جذبه های جان توور نه خاکی از کجا عشق از کجا
آن توست این آن توست این آن توخاک خشرکی مست شد تر می زند

گفتم ای جان گربه در انبان تودی مرا پرسید لطفش کیستی
که تو را شیری کند سلطان توگفت ای گربه بشارت مر تو را

همچو چنگم سخره افغان تومن خمش کردم توام نگذاشتی

2224
هر چه گوهر غرقه در دریای اوای بمرده هر چه جان در پای او
ای خدا هیهای او هیهای اوآتش عشقش خدایی می کند
از سجود درگهش ای وای اوجبرئیل و صد چو او گر سر کشد
خون ببارد از خم طغرای اوچون مثالی برنویسد در فراق

تا قیامت وای او ای وای اوهر کی ماند زین قیامت بی خبر
ای خدایا چون بود شب های اوهر کی ناگه از چنان مه دور ماند

بر شمار ریگ در صحرای اودر نظاره عاشقان بودیم دوش
پیش شاه عشق و لشرکرهای اوخیمه در خیمه طناب اندر طناب

نور پاک از تابش سیمای اوخیمه جان را ستون از نور پاک
روز و شب محو است در فردای اوآب و آتش یک شده ز امروز او
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در میان پنجه صدتای اوعشق شیر و عاشقان اطفا،ل شیر
بر سر پستان شیرافزای اوطفل شیر از زخم شیر ایمن بود

کس نداند کس نبیند جای اودر کدامین پرده پنهان بود عشق
برشود تا آسمان غوغای اوعشق چون خورشید ناگه سر کند

2225
یافتم ناگه رهی من سوی توشرکر ایزد را که دیدم روی تو
یافت نور از نرگس جادوی توچشم گریانم ز گریه کند بود

برد این کو کو مرا در کوی توبس بگفتم کو وصا،ل و کو نجاح
این لبان خشک مدحت گوی تواز لب اقبا،ل و دولت بوسه یافت

جز زره هایی که دارد موی توتیر غم را اسپری مانع نبود
شیرمردی کو شود آهوی توآسمان جاهی که او شد فرش تو

پهلوانی کو فتد پهلوی توشاد بختی که غم تو قوت او است
تا ز جست و جو روم در جوی توجست و جویی در دلم انداختی
گر نبودی جذب های و هوی توخاک را هایی و هویی کی بدی

کو بیابد بوسه بر زانوی توآب دریا تا به کعب آید ورا
جمله خلقان را نباشد خوی توبس که تا هر کس رود بر طبع خویش

2226
خون مریز این عاشقان را و مروای برکرده رخت عشاقان گرو

هر طرف تو نعره خونین شنوبر سر ره تو ز خون آثار بین
گر یرکی گویی در آن چوگان بدوگفتم این د،ل را که چوگانش ببین
کهنه گشتم صد هزاران بار و نوگفت د،ل کاندر خم چوگان او
 کاندر آن صحرا نه چاه است و نهکی نهان گردد ز چوگان گوی د،ل

گو
شیر لرزد چون کند آن گربه موگربه جان عطسه شیر از،ل

صاف باشد گر بجویی جو به جوزر کان شمس تبریزی است این

2227
قصه های جان فزا را بازگومطربا اسرار ما را بازگو

تو حدیث دلگشا را بازگوما دهان بربسته ایم امروز از او
وعده آن خوش لقا را بازگومن گران گوشم بنه رخ بر رخم

بازگو آن ماجرا را بازگوماجرایی رفت جان را در الست
سر جان مصطفی را بازگومخزن انا فتحنا برگشا

ای دعاگو آن دعا را بازگومستجاب آمد دعای عاشقان
آن صلح جان ها را بازگوچون صلح الدین صلح جان ماست

2228
گوش ما را هر نفس دستان نوجان ما را هر نفس بستان نو

روز روزش گوهر و مرجان نوماهیانیم اندر آن دریا که هست
این جهان کهنه را برهان نوتا فسون هیچ کس را نشنوی
ذات ما کان است وآنگه کان نوعیش ما نقد است وآنگه نقد نو
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می دهد اندر دهان دندان نواین شرکر خور این شرکر کز ذوق او
تو کیی گو هر زمانی جان نوجمله جان شو ار کسی پرسد تو را

رویدش زین لقمه صد لقمان نومن زمین را لقمه ام لیرکن زمین
در خزان بین تاب تابستان نوزرد گشتی از خزان غمگین مشو

2229
چشم و عقلم روشن از ایام توای غذای جان مستم نام تو

تا بدیدم سیم هفت اندام توشش جهت از روی من شد همچو زر
من نخواهم در جهان جز کام توگفته بودی کز توام بگرفت د،ل
از پی جان خواستن پیغام تومنتظر بنشسته ام تا دررسد

2230
شی ء لله از جما،ل روی توصوفیانیم آمده در کوی تو
کآب خوبی نیست جز در جوی تواز عطش ابریق ها آورده ایم

ای همیشه لطف و رحمت خوی توهابده چیزی به درویشان خویش
 آمدیم از قحط ما هم سویحسن یوسف قوت جان شد سا،ل قحط

تو
از لب حلوایی دلجوی توصوفیان را باز حلوا آرزو است

مشک پر شد خانقاه از بوی توولوله در خانقاه افتاد دوش
آفرین بر دست و بر بازوی تودست بگشا جانب زنبیل ما

سیر شد کون و مرکان از طوی توشمس تبریزی تویی خوان کرم

2231
چشم پرخون تیغ در کف عشق اومی دوید از هر طرف در جست و جو

او به قصد جان عاشق سو به سودوش خفته خلق اندر خواب خوش
گاه چون باد صبا او کو به کوگاه چون مه تافته بر بام ها
پاسبانان درشده در گفت و گوناگهان افرکند طشت ما ز بام

او بزد زخمی و پنهان کرد رودر میان کوی بانگ دزد خاست
کش زبون گشته ست چرخ تندخوگرد او را پاسبانی درنیافت

کو نشان ها را بداند مو به موبر سر زخم آمد افلطون عقل
کو است اصل فتنه های تو به توگفت دانستم که زخم دست کیست

آنچ او بشرکافت نپذیرد رفوچونک زخم او است نبود چاره ای
جان کهنه دست ها از خود بشواز پی این زخم جان نو رسید

کو برون است از جهان رنگ و بوعشق شمس الدین تبریزی است این

2232
همچو ماهی به تک آب مروبه حریفان بنشین خواب مرو

نی پراکنده چو سیلب مروهمچو دریا همه شب جوشان باش
بطلب در شب و مشتاب مروآب حیوان نه که در تاریرکی است

تو هم از صحبت اصحاب مروشب روان فلرکی پرنورند
به زمین در تو چو سیماب مروشمع بیدار نه در طشت زر است

منتظر شو شب مهتاب مروشب روان را بنماید مه رو
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2233
 آیی به حجره من و گویی کهای ترک ماه چهره چه گردد که صبح تو

گل برو
 دانم من این قدر که به ترکی استتو ماه ترکی و من اگر ترک نیستم

آب سو
 ترکی مرکن به کشتنم ای ترک ترکآب حیات تو گر از این بنده تیره شد

خو
 ای تو هزار دولت و اقبا،ل تورزق مرا فراخی از آن چشم تنگ توست
به تو
 عشقت گرفت جمله اجزام مو بهای ارسلن قلج مرکش از بهر خون من
مو

از بخل جان نمی کنم ای ترک گفت و گوزخم قلج مبادا بر عشق تو رسد
 ای سزدش تو سیرک سزدش قنیبر ما فسون بخواند کرکجک ای قشلرن
بجو

زیرا که عشق دارد صد حاسد و عدونام تو ترک گفتم از بهر مغلطه
 غماز من بس است در این عشقدکتر شنیدم از تو و خاموش ماندم

رنگ و بو

2234
آیینه گشته ام همه بهر خیا،ل توای دیده من جما،ل خود اندر جما،ل تو

 گرمابه رفته هر سحری ازو این طرفه تر که چشم نخسپد ز شوق تو
وصا،ل تو

آبستن است لیک ز نور جل،ل توخاتون خاطرم که بزاید به هر دمی
او را خبر کجاست ز رنج و مل،ل توآبستن است نه مهه کی باشدش قرار
بادا به بی مرادی خونم حل،ل توای عشق اگر بجوشد خونم به غیر تو
 افغان به عرش برده و پرسان زسر تا قدم ز عشق مرا شد زبان حا،ل

حا،ل تو
بر صفحه جما،ل تو باشد چو خا،ل توگر از عدم هزار جهان نو شود دگر

 پروا نباشدم به نظر دراز بس که غرقه ام چو مگس در حلوتت
خصا،ل تو

 می باش در سجود که این شددر پیش شمس خسرو تبریز ای فلک
کما،ل تو

2235
و آورد قصه های شرکر از لبان توآمد خیا،ل آن رخ چون گلستان تو

 جان و جهان چه بی خبرند از جهانگفتم بدو چه باخبری از ضمیر جان
تو

 آخر چه گوهری و چه بودهآخر چه بوده ای و چه بوده ست اصل تو
ست کان تو

او،ل غلم عشقم و آن گاه آن تودلله عشق بود و مرا سوی تو کشید
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 هر چند شرم بود بگفتم کزبنهاد دست بر د،ل پرخون که آن کیست
آن تو

 گفتم مها دو ابر تر درفشانبر چشم من فتاد ورا چشم گفت چیست
تو

 گفتم که گلرخا همه نقش و نشاناز خون به زعفران دلم دید لله زار
تو

 گفتم نرکو نگر که چنینم بههر جا که بوی کرد ز من بوی خویش یافت
جان تو
 در حلقه وفا بر دردی کشانای شمس دین مفخر تبریز جان ماست

تو

2236
گه ترکیه گاه خلقم و گه اژدهای توجانا تویی کلیم و منم چون عصای تو

 ماری شوم چو افرکندمدر دست فضل و رحمت تو یارم و عصا
اصطفای تو

شد روز و روزگار من اندر وفای توای باقی و بقای تو بی روز و روزگار
بادا فدای عشق و فریب و ولی توصد روز و روزگار دگر گر دهی مرا

 بی کام و بی زباند،ل چشم گشت جمله چو چشمم به د،ل بگفت
عجب وصف های تو

 د،ل می کند دعای دو چشم وزان دم که از تو چشم خبر برد سوی د،ل
دعای تو

 در جست و جوی چشممی گردد آسمان همه شب با دو صد چراغ
خوش دلربای تو

 صد جان و د،ل فزود رخ جان فزایگر کاسه بی نوا شد ور کیسه لغری
تو
درتافت لجرم به خرابم ضیای توگر خانه و دکان ز هوای تو شد خراب

 صد د،ل به غم سپارم بهرای جان اگر رضای تو غم خوردن د،ل است
رضای تو
 زین کوفتن رسد به نظراز زخم هاون غم خود خوش مرا برکوب
توتیای تو
 د،ل چیست یک شرکوفه ز برگ وجان چیست نیم برگ ز گلزار حسن تو
نوای تو
 گفت آن توست و گفتن خلقانخامش کنم اگر چه که گوینده من نیم

صدای تو

2237
یا کینه را نهفتن یا عفو و حسن خواین ترک ماجرا ز دو حرکمت برون نبو

 یا برکنی ز خویش تو آن کین تو بهیا آنک ماجرا نرکنی به هر فرصتی
تو

 کان خصم عرکس توستاز یار بد چه رنجی از نقص خود برنج
مپندارشان تو دو
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 زیرا که از دی آمد افسردگیاز کبر و بخل غیر مرنج و ز خویش رنج
جو

 کاندر تموز مردم تشنه ست برفز افسردگی غیر نرنجید گرم عشق
جو
 خشمی است پر ز حلم پی طفلآن خشم انبیا مثل خشم مادر است

خوبرو
 نسرین و سوسن و گلخشمی است همچو خاک و یرکی خاک بر دهد

صدبرگ مشک بو
 هر چند هر دو خاک یرکی رنگ بدخاکی دگر بود که همه خار بر دهد

عمو
 چون هست این خصا،ل بدت یک بهدر گور مار نیست تو پرمار سله ای

یک عدو
 زنگی و هندو است ودر نطفه می نگر که به یک رنگ و یک فن است

قریشی باعلو
 در مرتبه نگر که سفو،ل آمداعراض و جسم جمله همه خاک هاست بس

و سمو
آن را کند پر از زر و در دیگری تسوچون کاسه گدایان هر ذره بر رهش

وز بد نرکو بزاید از صانعی هواز نیک بد بزاید چون گبر ز اهل دین
 صرفه برد نه خود من صرفهگویی فسوس باشد کز من فسوس خوار
برم از او

 اندر سخاوت است نه دراین مایه می ندانی کاین سود هر دو کون
کسب سو به سو

 بالدو است حرص تو بی پای چونخود را و دوستان را ایثار بخش از آنک
کدو
 چون کف شمس دین که به تبریزدر جود کن لجاج نه اندر مرکاس و بخل

کرد طو

2238
 پرهیز من ز چیست ز تو یار شرمای کرده چهره تو چو گلنار شرم تو

تو
 چون گل چرا دمید ز رخسارگلشن ز رنگ روی تو صد رنگ ریخته ست
شرم تو

 کان جمله را بسوخت به یک بارمن صد هزار خرقه ز سودا بدوختم
شرم تو

 دردی بریخت بر رخ گلزارصافی شرم توست نهان در حجاب غیب
شرم تو
 یا رب چه کرد در د،ل هشیارآن د،ل که سنگ بود ز شرم تو آب ریخت
شرم تو

 چون درفتاد در که وخون گشت نام کوه که نامش شده ست لعل
کهسار شرم تو

2239
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 گفتند خواجه عاشق و مسترفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو
است و کو به کو

 من دوستدار خواجه ام آخر نیمگفتم فریضه دارم آخر نشان دهید
عدو

 او را به باغ ها جو یا بر کنارگفتند خواجه عاشق آن باغبان شده ست
جو
 هر کس که گشت عاشق رو دستمستان و عاشقان بر دلدار خود روند

از او بشو
عاشق کجا بماند در دور رنگ و بوماهی که آب دید نپاید به خاکدان
 خورشید پاک خوردش اگر هست توبرف فسرده کو رخ آن آفتاب دید

به تو
سلطان بی نظیر وفادار قندخوخاصه کسی که عاشق سلطان ما بود
 بر هر مسی که برزد زر شدآن کیمیای بی حد و بی عد و بی قیاس

به ارجعوا
 تا چند گو،ل گردی و آوارهدر خواب شو ز عالم وز شش جهت گریز
سو به سو

تا پیش شاه باشدت اعزاز و آبروناچار می برندت باری به اختیار
 اسرار کشف کردی عیسیت مو بهگر ز آنک در میانه نبودی سرخری

مو
 رستم به یک قنینه ز سودای گفت وبستم ره دهان و گشادم ره نهان

گو

2240
 زین سو نظر مرکن که از آن جاستننشیند آتشم چو ز حق خاست آرزو

آرزو
 گر گوهری ببین که چه دریاستتردامنم مبین که از آن بحر تر شدم

آرزو
 صیاد جان فداست چهشست حق است آرزو و روح ماهی است
زیباست آرزو

 ز آوردن من و تو چه می خواستچون این جهان نبود خدا بود در کما،ل
آرزو

 نی کز کژی و راستگر آرزو کژ است در او راستی بسی است
مبراست آرزو

 آن چیست کژ نشین و بگو راستآن کان دولتی که نهان شد به نام بد
آرزو

 هر چند بی پر است و بهموری است نقب کرده میان سرای عشق
پرواست آرزو

 زیرا که تخت و ملکمورش مگو ز جهل سلیمان وقت او است
بیاراست آرزو

 چیزی است کو نه ماست و نه جزبگشای شمس مفخر تبریز این گره
ماست آرزو
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2241
 ما با تو بس خوشیم که خوش بادهان ای جما،ل دلبر ای شاد وقت تو

وقت تو
 خوش باد دور چرخ کز او زاد وقتنیرکو است حا،ل ما که نرکو باد حا،ل تو

تو
 آن رطل های می که به ما دادجان و سر تو یار که اندر دماغ ماست
وقت تو

وز پرتو نشاط به فریاد وقت تواز قوت شراب به فریاد جام تو
 که می کند ز عشق و فرهاد وقتدر جای می نگنجد از فخر جای تو

تو

2242
 اه که چه سوز افرکند در د،ل گل نارتا که درآمد به باغ چهره گلنار تو

تو
 پشت بنفشه به خم از کشش باردود د،ل لله ها ز آتش جان رنگ تو

تو
 چشم چه خوش برگشاد بر هوسغنچه گلزار جان روی تو را یاد کرد

خار تو
 تیغ به سوسن کی داد نرگسسوسن تیغی کشید خون سمن را بریخت

خون خوار تو
 مستک و سرسبز شد از لب خماربر مثل زاهدان جمله چمن خشک بود
تو

 ور نه جز احو،ل کی دید در دو جهاناز سر مستی عشق گفتم یار منی
یار تو
 منرکر آن خط مشو نک خط وبر د،ل من خط توست مهر الست و بلی

اقرار تو
 رفت نمرکسودوارگوشت کجا ماند و پوست در تن آن کس که او

سوی نمرکسار تو
 های از این کش مرکش های از ایندامن تو د،ل گرفت دامن د،ل تن گرفت

کار تو
 در د،ل تن عشق د،ل در د،لخسرو جان شمس دین مفخر تبریزیان

دلدار تو

2243
هر دو یرکی بوده ایم جان من و جان توآینه جان شده چهره تابان تو

 عقل که او خواجه بود بنده و دربانماه تمام درست خانه د،ل آن توست
تو
چند که از آب و گل بود پریشان توروح ز روز الست بود ز روی تو مست

 رفت کنون از میان آنگل چو به پستی نشست آب کنون روشن است
من و آن تو

تا به ابد چیره باد دولت خندان توقیصر رومی کنون زنگیرکان را شرکست
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 ز آنک مرا شد حجاب عشقای رخ تو همچو ماه ناله کنم گاه گاه
سخندان تو

2244
 ای که هزار آفرین بر لب و دندانسیر نیم سیر نی از لب خندان تو

تو
 جان منی چون یرکی استهیچ کسی سیر شد ای پسر از جان خویش

جان من و جان تو
دور بگردان که من بنده دوران توتشنه و مستسقیم مرگ و حیاتم ز آب

 تا که برآرد سرم سر زپیش کشی می کنی پیش خودم کش تمام
گریبان تو

 دست چه کار آیدم بیگر چه دو دستم بخست دست من آن تو است
دم و دستان تو

تا نرکند هیچ دزد قصد حرمدان توعشق تو گفت ای کیا در حرم ما بیا
تا که نرنجد ز من خاطر دربان توگفتم ای ذوالقدم حلقه این در شدم

 خارج و داخل توی هر دوگفت که هم بر دری واقف و هم در بری
وطن آن تو

 تا به ابد روم و ترکخامش و دیگر مخوان بس بود این نز،ل و خوان
برخورد از خوان تو

2245
ما همگان محرمیم آنچ بدیدی بگومطرب مهتاب رو آنچ شنیدی بگو

در حرم جان ما بر چه رسیدی بگوای شه و سلطان ما ای طربستان ما
دوش ز گلزار او هر چه بچیدی بگونرگس خمار او ای که خدا یار او

 ای همه را دیده تو آنچای شده از دست من چون د،ل سرمست من
گزیدی بگو

کز فلک بی مدد چون برهیدی بگوعید بیاید رود عید تو ماند ابد
 زین شرکرستان اگر هیچدر شرکرستان جان غرقه شدم ای شرکر

چشیدی بگو
 رو که کشاکش خوشمی کشدم می به چپ می کشدم د،ل به راست

است تو چه کشیدی بگو
کوی خرابات را تو چه کلیدی بگومی به قدح ریختی فتنه برانگیختی
پرده حاجات ما هم تو دریدی بگوشور خرابات ما نور مناجات ما

 ای مه کز ابرها پاک و بعیدیماه به ابر اندرون تیره شده ست و زبون
بگو

 چرخ تو را بنده باد از چه رمیدیظل تو پاینده باد ماه تو تابنده باد
بگو

 گفتم بر چون متن ز آنچعشق مرا گفت دی عاشق من چون شدی
تنیدی بگو

عافیتا همچو مرغ از چه پریدی بگومرد مجاهد بدم عاقل و زاهد بدم

2246
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وی شه میدان برگو برگوای سر مردان برگو برگو
جان سخن دان برگو برگوای مه باقی وی شه ساقی

قصه ایشان برگو برگوقبله جمعی شعله شمعی
راز گلستان برگو برگوای همه دستان ساقی مستان

خواجه دیوان برگو برگوهم همه دانی هم همه جانی
نرکته جانان برگو برگوآب حیاتی شاخ نباتی

ای د،ل شادان برگو برگوغم نپذیری خشم نگیری
راه سپاهان برگو برگوخسرو شیرین بنشین بنشین

باز دو چندان برگو برگود،ل بشرکفتی خیلی و گفتی
درده و خندان برگو برگوآن می صافی جام گزافی
حرمت ایمان برگو برگویار ربابی هر چه که یابی

بی سر و پایان برگو برگونی بستیزی نی بگریزی

2247
 در آن بهشت و گلستان و سبزهمرا اگر تو نیابی به پیش یار بجو

زار بجو
به زیر سایه آن سرو پایدار بجوچو سایه خسپم و کاهل مرا اگر جویی

 بیا حوالی آن چشم پرخمارچو خواهیم که ببینی خراب و غرق شراب
بجو
 درآ به دور و قدح های بی شماراگر ز روز شمردن ملو،ل و سیر شدی
بجو
درآ جواهر اسرار کردگار بجودر آن دو دیده مخمور و قلزم پرنور

گلی که هیچ نریزد در آن بهار بجودلی که هیچ نگرید به پیش دلبر جو
 تو جان عاشق سرمست بی قرارزهی فسرده کسی کو قرار می جوید
بجو

وگر عقار نداری از او عقار بجواگر چراغ نداری از او چراغ بخواه
تو عذر عقل زبونم از آن عذار بجوبه مجلس تو اگر دوش بیخودی کردم

 ز مشک و گل نفس خوشتو هر چه را که بجویی ز اصل و کانش جوی
خلش ز خار بجو

پیام های غریب از چنین سوار بجوخیا،ل یار سواره همی رسد ای د،ل
کنار پرگلشان را در آن کنار بجوبه نزد او همه جان های رفتگان جمعند
 چو شب به پیش تو آید در او نهارچو صبح پیش تو آید از او صبوح بخواه
بجو

 وگر نه آن نظرستتچو مردمک تو خمش کن مقام تو چشم است
در انتظار بجو

فقیروار مر او را در افتقار بجوچو شمس مفخر تبریز دیده فقر است

2248
 که مست و بیخودم از چاشنیمن آن نیم که بگویم حدیث نعمت او

محنت او
 که همچو چنگم من بر کناراگر چو چنگ بزارم از او شرکایت نیست

رحمت او
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که هر رگم متعلق بود به ضربت اوز من نباشد اگر پرده ای بگردانم
 از آنک بر لب فضلش چشم زاگر چه قند ندارم چو نی نوا دارم

شربت او
 چگونه باشدکنون که نوبت خشم است لطف از این دست است

چون دررسم به نوبت او
چه ننگ باشد مر لعل را ز زینت اواگر بدزدم من ز آفتاب ننگی نیست
 گذر ز طینت خود چون کنم بهوگر چو لعل ندزدم ز آفتاب کما،ل

طینت او
همی کشند نهان نور از بصیرت اونه لولیان سیاه دو چشم دزد ویند

 که شح نفس قرین است با جبلتز آدمی چو بدزدی به کم قناعت کن
او

اگر تو واقفی از لطف و از سریرت اواز او مدزد بجز گوهر زمانه بها
 که سوی کاله فانی بودکه نیست قهر خدا را بجز ز دزد خسیس
عزیمت او

 که تیغ شرع برهنه ست در شریعتدریغ شرح نگشت و ز شرح می ترسم
او

 نه بلک خس طمعی بود آنگمان برد که مگر جرم او طمع بوده ست
جریمت او

2249
 چو اشتهای سماعت بود بگهبه وقت خواب بگیری مرا که هین برگو
تر گو

 تو گوش من بگشایی کهچو من ز خواب سر و پای خویش گم کردم
قصه از سر گو

 بگیریم که از آن طره معنبرچو روی روز نهان شد به زیر طره شب
گو
تو آمده که حدیث لب چو شرکر گوفتاده آتش خواب اندر این نیستان ها
غز،ل تمام کنم گوییم مرکرر گوو آنگهی به یرکی بار کی شوی قانع

به تو بگوید لل برو به عنبر گوبیا بگو چه کنی گر ز خوابناکی خویش
 مرا از آن بخوران و حدیث درخوراز آنچ خورده ای و در نشاط آمده ای
گو

 تو نیز با من بی د،ل ز جام و ساغرز من چو می طلبی مطربی مستانه
گو

 مرا مبارک و قیماز خوان ومن این به طیبت گفتم وگر نه خاک توام
سنجر گو

2250
 شبم ز بام به حجره ز حجره تا سرهزار بار کشیده ست عشق کافرخو

کو
 گرفته گوش مرا سختشب آن چنان به گاه آمده که هی برخیز

همچو گوش سبو
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 سبو اسیر سقاست چون گریزد ازز هر چه پر کندم من سبوی تسلیمم
او
 شرکست او خوشم آید ز شوق وهزار بار سبو را به سنگ بشرکست او

ذوق رفو
 بدان هوس که خورد غوطه درسبو سپرده به دو گوش با هزاران د،ل

میانه جو

2251
چو من د،ل بجویم بود دلبر اوچو از سر بگیرم بود سرور او

چو در جنگ آیم بود خنجر اوچو من صلح جویم شفیع او بود
چو در گلشن آیم بود عبهر اوچو در مجلس آیم شراب است و نقل
چو در بحر آیم بود گوهر اوچو در کان روم او عقیق است و لعل

چو وا چرخ آیم بود اختر اوچو در دشت آیم بود روضه او
چو از غم بسوزم بود مجمر اوچو در صبر آیم بود صدر او

بود صف نگهدار و سرلشرکر اوچو در رزم آیم به وقت قتا،ل
بود ساقی و مطرب و ساغر اوچو در بزم آیم به وقت نشاط

بود کاغذ و خامه و محبر اوچو نامه نویسم سوی دوستان
چو بخوابم بیاید به خواب اندر اوچون بیدار گردم بود هوش نو

به خاطر بود قافیه گستر اوچو جویم برای غز،ل قافیه
چو نقاش و خامه بود بر سر اوتو هر صورتی که مصور کنی

از آن برتر تو بود برتر اوتو چندانک برتر نظر می کنی
که آن به که باشد تو را دفتر اوبرو ترک گفتار و دفتر بگو

 وزین شش جهت بگذریخمش کن که هر شش جهت نور او است
داور او

و سرک سری فما اظهررضاک رضای الذی اوثر
که خود را بود سخت اندرخور اوزهی شمس تبریز خورشیدوش

2252
ساکن شده ام در منز،ل توبی د،ل شده ام بهر د،ل تو

زر را چه کنم با حاصل توصرفه چه کنم در معدن تو
قبله د،ل و جان هر قابل توشد جمله جهان سبز از دم تو

بی علم و عمل شد عامل توشد عقل و خرد دیوانه تو
هر عاقل جان ناعاقل تومرغان فلک پربسته تو

گشتند نگون در بابل توهاروت هنر ماروت ادب
تا زنده شوم از بسمل توگردن برکشد جان همچو شتر
ماندم به جهان من مشرکل توحل گشت ز تو هر مشرکل جان

تا نقد کنم از عامل توبنویس برات این مزد مرا
از تاب مه بس کامل تواز روز به است اکنون شب ما

تا منز،ل خود با محمل توتا شب شتران هموار روند
از ظالم تو وز عاد،ل تودر منز،ل خود آزاد شوند

خامش نرکند این قایل توخامش کن و خود در یک دمه ای

www.irandll.net/forum1020



www.irandll.net

2253
با،ل و پر ما خوی خوش تونور د،ل ما روی خوش تو

مشک و گل ما بوی خوش توعید و عرفه خندیدن تو
سایه گه ما موی خوش توای طالع ما قرص مه تو
جولنگه ما کوی خوش توسجده گه ما خاک در تو
چون رفته بود سوی خوش تود،ل می نرود سوی دگران

او را برکشد اوی خوش توور د،ل برود سوی دگران
غوطه گه ما جوی خوش توای مستی ما از هستی تو

یک تو شدم از توی خوش توزرین شدم از سیمین بر تو
چوگان تو را گوی خوش توسر می نهم و چون سر ننهد
های و هویم از هوی خوش توخامش کنم و خامش چو سرکست

2254
رخ تو رخ تو رخ بافر تود،ل من د،ل من د،ل من بر تو

بدهم بدهم به جان و سر توصنما صنما اگر جان طلبی
لب تو لب تو لب شرکر توکف تو کف تو کف رحمت تو

می تو می تو می چون زر تودم تو دم تو دم جان وش تو
گل تو گل تو گل احمر تودر تو در تو در بخشش تو

2255
 ز د،ل و جان لطیفتر شدهبنشسته به گوشه ای دو سه مست ترانه گو

مهمان عنده
 فتد از جنگ و عربدهز طرب چون حشر شود سرشان مستتر شود
سر مستان میان کو

 عسل و می روان شود بهز اشارات روحشان ز صباح و صبوحشان
چپ و راست جوی جو

 نفسی سجده طرب نفسی جنگ ونفسیشان معانقه نفسیشان معاشقه
گفت و گو

 به چنین حا،ل بوالعجب تو از ایشاننفسی یار قندلب شرکرین شرکرنسب
ادب مجو

 به حلیمی گناه جو به طبیعتبه خدا خوب ساقیی که وفادار و باقیی
نشاط خو

 هله تا راز آسمانقدحی دو ز دست خود بده ای جان به مست خود
شنوی جمله مو به مو

 هله تا از سعادتت برهد اویتو بر او ریز جام می که حجاب وی است وی
او ز او

 سر هر کیسه کرم بگشایدچو خرد غرق باده شد در دولت گشاده شد
که انفقوا

 هله بردار ابر را ز رخ ماه توبهل آن پوست مغز بین صنم خوب نغز بین
به تو

 من سرمست می کشم زپس از این جمله آب ها نرود جز بجوی ما
فراتش سبو سبو
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 به گلستان جان روانمن و دلدار نازنین خوش و سرمست همچنین
ز گلستان رنگ و بو

 نظری کن به خا،ل او به حقنظری کن به چشم او به جما،ل و کرشم او
صحبت ای عمو

 چه برد طفل از لبش چو بودتو اگر در فرح نه ای که حریف قدح نه ای
مست لبلبو

 بنگر ذره ذره را زده زیر بغلچو شدی محرم فلک سبک ای یار بانمک
کدو

بشرکافید پرده شان نپذیرد دگر رفوچو تف آفتاب زد ره ذرات بی عدد
 زند او باز این زمان چو کبوتربه لبانت ز دست شد سر او باز مست شد

بقوبقو
 ز ره خواب بر فلکتو بخسپی و عشق و د،ل گذران بی ز غش و غل
خوش و سرمست دو به دو

 رطب و تمر نادری کهبخورند از نخیل جان که ندیده ست انس و جان
نگنجد در این گلو

 ز طعام و شراب حق بخورم اندرکه ابیت بمهجتی شرفا عند سیدی
آن غلو

 چو شود روز خوش بیا شنوهله امشب به خانه رو که د،ل مست شد گرو
این را تمام تو

 که تویی عشق و عشق را نبود هیچتو بگو باقی غز،ل که کند در همه عمل
کس عدو

 همه را سبز کن طری و زتو بگو کآب کوثری خوش و نوش و معطری
پژمردگی بشو

2256
 که به گلزار تو رسد د،ل خسته بهبه قرار تو او رسد که بود بی قرار تو

خار تو
 تلفش از خزان تو طربش ازگل و سوسن از آن تو همه گلشن از آن تو

بهار تو
 چو د،ل و جان عاشقان بهز زمین تا به آسمان همه گویان و خامشان

درون بی قرار تو
 نفسی پست و مست توهمه سوداپرست تو همه عالم به دست تو

نفسی در خمار تو
 چه غریب است نظر به توهمه زیر و زبر ز تو همگان بی خبر ز تو

چه خوش است انتظار تو
 تو ز بلبل فغان شنو که ویچه کند سرو و باغ را چو نظر نیست زاغ را
است اختیار تو

 به فراغت نظرکنان به سویمنم از کار مانده ای ز خریدار مانده ای
کار و بار تو
 چه کنم من عذار گل کهبگذارم ز بحر و پل بگریزم ز جزو و کل

ندارد عذار تو
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 دو سه روز شمرده را چوچه کنم عمر مرده را تن و جان فسرده را
منم در شمار تو

 همه هر دم شرکوفه هاچو د،ل و چشم و گوش ها ز تو نوشند نوش ها
شرکفد در نثار تو

 ز کجا خامشم هلدپس از این جان که دارمش به خموشی سپارمش
هوس جان سپار تو
 که شرکار و شرکاریان نجهندبه خموشی نهان شدن چو شرکارم نتان شدن

از شرکار تو
 همه شادی و گریه شان اثرهمه فربه ز بوی تو همه لغر ز هجر تو

و یادگار تو

2257
 خردم راه گم کند ز فراققلم از عشق بشرکند چو نویسد نشان تو
گران تو

 کی رهد از کمین تو کی کشد خودکی بود همنشین تو کی بیابد گزین تو
کمان تو

 صنما سوی من نگر که چنانمرخم از عشق همچو زر ز تو بر من هزار اثر
به جان تو
 نه از آنم که سر کشم ز غمچو خلیل اندر آتشم ز تف آتشت خوشم

بی امان تو
 مرکن ای دوست منزلم بجزبگشا کار مشرکلم تو دلم ده که بی دلم

از گلستان تو
 سبب جست و جوی تو چهکی بیاید به کوی تو صنما جز به بوی تو

بود گلفشان تو
 فلک و مهر و مشتری خجلملک و مردم و پری ملک و شاه و لشرکری
از آستان تو

 چو مگس دوغ درفتد به گه امتحانچو تو سیمرغ روح را برکشانی در ابتل
تو

 ملرکی گشته هر گدا به دم ترجمانز اشارات عالیت ز بشارات شافیت
تو

 همه عالم نواله ای زهمه خلقان چو مورکان به سوی خرمنت دوان
عطاهای خوان تو

 که طمع دارد از قضا که شودبه نواله قناعتی نرکند جان آن فتی
میهمان تو
 چه نواها که می دهد بهچه دواها که می کند پی هر رنج گنج تو

مرکان لمرکان تو
نظر تن بنان تو هوس د،ل بنان توطمع تن نوا،ل تو طمع د،ل جما،ل تو

 به سوی بام آسمان پنهان نردبانجهت مصلحت بود نه بخیلی و مدخلی
تو
 که روان است کاروان به سویبه امینان و نیرکوان بنمودی تو نردبان

آسمان تو
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 که ندانی نهان آن که بداندخمش ای د،ل دگر مگو دگر اسرار او مجو
نهان تو

 که خود از قشر نیشرکرتو از این شهره نیشرکر مطلب مغز اندرون
شرکرین شد لبان تو
 برساد از جناب حق به مهشه تبریز شمس دین که به هر لحظه آفرین
خوش قران تو

2258
 بگشا راز با همو که سلمهله ای طالب سمو بگداز از غمش چو مو

علیرکم
 چه شود گر کفی زنی کهتو چرا آب و روغنی که سلمی نمی کنی
سلم علیرکم

 لب چون قند برگشا که سلمهله دیوانه لولیا به عروسی ما بیا
علیرکم
 سر و ریش این چنین کنیشفقت را قرین کنی کرم و آفرین کنی

که سلم علیرکم

 رو ترش کن ز در درآ که سلمچو گشاید در سرا تو مگو هیچ ماجرا
علیرکم

 غضبش را بدین برکش کهچو درآید ترش ترش تو بدو پیش او خمش
سلم علیرکم

 تو روان شو به پیشگه کهچو خیالیت بست ره بمرکن سوی او نگه
سلم علیرکم

 تو همین گوچو در این کوی نیست کس نه ز دزدان و نی عسس
همین و بس که سلم علیرکم

 بشنو ز آسمان ها که سلمبجه از دام و دانه ها و از این مات خانه ها
علیرکم

 ز دلت سر برون کندشفقت چون فزون کند به خودت رهنمون کند
که سلم علیرکم
 تو ز شش سوی بشنوی کهچو ز صورت برون روی به مقامات معنوی
سلم علیرکم

 چو فقیران سری بنه کهچو نگنجی در آن گره مگریز و سپس مجه
سلم علیرکم

 ز لبش این رسد مرا که سلماگر از نیک و بد مرا نرکند شه مدد مرا
علیرکم

 بخوریمش بدین قدر کهتو رها کن فن و هنر که ندارد کلک خبر
سلم علیرکم

غز،ل خویشتن بگو که سلم علیرکمهله ای یار ماه رو د،ل هر عقربی مجو
 بستردیم جرمتان که سلمهله مرحوم امتان هله ای عشق همتان
علیرکم

 شنو اکنون ز شاهدان کهچو تویی میر زاهدان قمر و فخر عابدان
سلم علیرکم
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 کارتان همچو زر کنم کهزهرتان را شرکر کنم زنگتان را گهر کنم
سلم علیرکم

 عیبتان را نهان کنم که سلمتنتان را چو جان کنم دلتان را جوان کنم
علیرکم

 ز فلک بس شنیده ایز عدم بس چریده ای سوی د،ل بس دویده ای
که سلم علیرکم

همه عذرت وفا بود که سلم علیرکمچو امیدت به ما بود زاغ گیری هما بود
 نگرد جانب سمن که سلمچو گل سرخ در چمن بفروزد رخ و ذقن
علیرکم

 شنو از صحن بام ها کهچو رسد سبزجامه ها به سوی باغ و نامه ها
سلم علیرکم

شنو از مرغ ناله ها که سلم علیرکمچو بخندد نها،ل ها ز ریاحین و لله ها
 نبدی این نگفتمی که سلمچو ز مستی زنم دمی رمد از رشک پرغمی

علیرکم
 به همان سوی روی کن کهز کی داری لب و سخن ز شهنشاه امر کن
سلم علیرکم

2259
 می چون ارغوان بده که شرکفتهله طبل وفا بزن که بیامد اوان تو

ارغوان تو
بفشانیم میوه ها ز درخت جوان توبفشاریم شیره از شرکرانگور باغ تو

 چه خورد یا چه کم کندبمران جان و عقل را ز سر خوان فضل خود
مگسی دو ز خوان تو

 دو ده مختصر بود دو جهانطمع جمله طامعان بود از خرمنت جوی
در جهان تو

 به کم از ذره می شود ز نهیبهمه روز آفتاب اگر ز ضیا تیغ می زند
سنان تو

 به چه پر برپرد زمین بهچو زمین بوس می کند پی تو جان آسمان
سوی آسمان تو

 که همین جاش می رسد مددبنشیند شرکسته پر سوی تو می کند نظر
ارمغان تو

 که دمم آتشین نشد زنه گذشته ست در جهان نه شب و نی سحرگهان
دم پاسبان تو

 که به هنگام برشدننه مرا وعده کرده ای نه که سوگند خورده ای
برسد نردبان تو

 بپرد جانش از مرکان به سویچو بدان چشم عبهری به سوی بنده بنگری
لمرکان تو

 که خروشید آسمان زبنوازیش کای حزین مخور اندوه بعد از این
خروش و فغان تو

جهت پختگی تو برسید امتحان تومنم از مادر و پدر به نوازش رحیمتر
 برکنم آسمان تو به از این از دخانبرکنم باغ و جنتی و دوایی ز درد تو

تو
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 که همان به که راز تو شنوند ازهمه گفتیم و اصل را بنگفتیم دلبرا
دهان تو

2260
 حق آن خا،ل شاهدت رو به ما آرطیب الله عیشرکم ل وحش الله منرکم

ای عمو
 شبه مهجور عاشق مندست جعفر که ماند از او بر سر کوه پرسمو

وصا،ل مصرم
 می کند شرح بی زباندست او را دهان بدی شرح دادی از آن غم او
یا ظریفون فافهموا
 جنبشی که همی کنیمما همان دست جعفریم فی انقطاع ال ارحموا

جمله قسری است فاعلموا
 بس که گفتن دراز شدجنبش آنگه کند صدف که بود جفت جوهر او

ذاحدیث منمنم

2261
در کف ما چند خلد خار توبوقلمون چند از انرکار تو
پس چه بود پیش وی اسرار تویار تو از سر فلک واقف است

چند از این چند از این بار توچند بگویی که همین بار و بس
بسته ز ناسور تو تیمار توای ز تو بیمار حبیب و طبیب

بوی دهانت شده اقرار توخورده می غفلت و منرکر شده

2262
هین که رسید از فلک آواز نوپرده بگردان و بزن ساز نو

تا ز خرد درنرسد راز نوتازه و خندان نشود گوش و هوش
او بزند چنگ طرب ساز نواین برکند زهره که چون ماه دید
تا ببرم شرم ز هنباز نوخیز سبک رطل گران را بیار
وز می کهنه بنه آغاز نوبرجه ساقی طرب آغاز کن

بوسه بده بر سر این گاز نودر عوض آنک گزیدی رخم
می رسدم گر برکنم ناز نواز تو رخ همچو زرم گاز یافت
می رسدم خلعت و اعزاز نوچون نرکنم ناز که پنهان و فاش
تازه طرازی است ز طراز نوخلعت نو بین که به هر گوشه اش

بر سر عشاق به پرواز نوپر همایی بگشا در وفا
حرص دهد هر نفس و آز نومرد قناعت که کرم های تو

این قنق خابیه پرداز نومی به سبو ده که به تو تشنه شد
سر مرا هر یک غماز نورنگ رخ و اشک روانم بس است

صنعت نو دارد و انگاز نوگرم درآ گرم که آن گرمدار
جامه کهنه ست ز بزاز نوبس کن کاین گفت تو نسبت به عشق

2263
حلت علی حریمهم فی خطر لیآمنوایا قمرا لوعه للقمرین سرکن

هز هز فی قلوبنا مرحمه لنجتنوایا شجرا غصونه فوق سماء وهمنا
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 خرمن هر کی سوختی گشتهر کی تو گردنش زدی گشت درازگردن او
بزرگ خرمن او

 هر کی تو در چهش کنیهر کی سرش شرکافتی سر بفراخت بر فلک
یافت جهان روشن او

للبرکات مطلع للثمرات معدنیا بلدا مخلدا افلح من ثوی به
افلح کل منظر ذاک به مزینیا سحرا منورا لیس عقیبه دجی

 بازکشاندش به خود با کرمهر کی طرب رها کند پشت سوی وفا کند
مفتن او

 رو به من آورید هینمی کشدش که ای رهی از کف من کجا رهی
ها الذین آمنوا

شممنا عبیره فانتهضوا لتیقنواجاء اوان وصلنا یلحقنا باصلنا
فی عرفات معشر ابترکروا و احسنواما بقی انسلخنا ان هنا مناخنا

 ای د،ل و دیده دیده ای ای د،ل وپند نگار خود شنو از بر او برون مرو
دیده من او

 تا ز تو لف می زنمپیش خودم همی نشان بر سر من همی فشان
کم بگرفت دامن او

 ان لسان نطقنا عند لقاهقد نطق الهوی اسرکتوا استمعوا و انصتوا
الرکن

 بهر د،ل تو تن زدم بس بودمبستم من دهان خود د،ل بگشاد صد دهان
نوازن او

 سیب و انار تازه چین کآمددر گل و در شرکر نشین بهر خدای لطف بین
در فشاندن او

2264
 نیپو سر کینیرکا چونم من وبوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه رو

چونی تو
 تا شب همگان عریان با یاریا نعم صباح ای جان مستند همه رندان

در آب جو
مذ نحن رایناکم امنیتنا تصفوایا قوم اتیناکم فی الحب فدیناکم

افندی اوتی تیلس ثیلو که براکالوگر جام دهی شادم دشنام دهی شادم
 قویثز می کناکیمو سیمیرچون مست شد این بنده بشنو تو پراکنده

ابراللو
من زارک من صحو ایاک و ایاهیا سیدتی هاتی من قهوه کاساتی

 آخر نه کم از چرخی درای فارس این میدان می گرد تو سرگردان
خدمت آن مه رو

 بی نخوت و ناموسی این دمپویسی چلبی پویسی ای پوسه اغا پوسی
د،ل ما را جو
 اسرکرت کما تدری منای د،ل چو بیاسودی در خواب کجا بودی

سرکرک ل تصحو
ما اطیب سقیاها تحلوا ابدا تحلوواها سندی واها لما فتحت فاها

 هر صورت را ملحی از حسن تو ایای چون نمرکستانی اندر د،ل هر جانی
مرجو
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 از دیدن مرد و زن خالیچیزی به تو می ماند هر صورت خوب ار نی
کنمی پهلو

 ور زجر پسندندم من می نروم زینگر خلق بخندندم ور دست ببندندم
کو

 دارد سیهی در جان گر زرد بوداز مردم پژمرده د،ل می شود افسرده
مازو

 گر هست حجاب او صد برج و دوبانگ تو کبوتر را در برج وصا،ل آرد
صد بارو

فی وصفک یا مولی ل نسمع ما قالواقوم خلقو بورا قالو شططا زورا
 جز ریش ندارد او نامش چه کنماین نفس ستیزه رو چون بزبچه بالجو
ریشو

 هین بازمیا این سو آن سو پرخامش کن خامش کن از گفته فرامش کن
چون تیهو

2265
الیوم اری الحب علی العهد فعودواالیوم من الوصل نسیم و سعود

 بی زحمت دشمن دم عشاق شنودرفته ست رقیب و بر آن یار نبود او
او
ما فاتک من دهرک الیوم یعودیا قلب ابشرک به وصل و رحیق

 ما سرخ و سپید از طرب وشرکر است عدو رفته و ما همدم جامیم
کور و کبود او

الروح فدا روحک بالروح تجودیا حب حنا نیک تجلیت بوصل
 امروز چو خلوت شد ما را بستودما را که برای د،ل حساد جفا گفت

او
من طالعه الیوم علی الشمس یسودهذا قمر قد غلب الشمس بنور

 بر طلعت خورشید و مه و زهرهامروز نقاب از رخ خود ماه برانداخت
فزود او

للعیش من الیوم نهوض و صعودما اکثر ما قد خفض العیش به هجر
 این مه که به خورشید دهد نور چهپیوسته ز خورشید ستاند مه نو نور

بود او
الحب شفیق لک و الله ودودیا قلب تمتع و طب الن شرکورا

 چون یک گره از طره پربنداین دم سپه عشق چه خوش دست گشادند
گشود او

و السرکر من القهوه کالدهر ولودالحب الی المجلس والله سقانا
 بیرون ز در است این دم و از بامآن غم که ز عشاق بسی گرد برآورد

فرود او
الیوم من السرکر رکوع و سجودالیوم من العیش لقاء و شفا

 دیر است که محروم شد از ذوقآن ساغر لغرشده را داروی د،ل ده
وجود او

لما کتب الله علی العشق خلودیا قوم الی العشق انیبوا و اجیبوا
 آن عشق سماوی که نخفت و نغنودامروز صل می زند این خفته دلن را

او

www.irandll.net/forum1028



www.irandll.net

و العیش سوی العشق قشور و جلودالعشق من الرکون حیات و لباب
 خود دشمن تو او است یقینهر دوست که از عشق به دنیات کشاند

دان و حسود او
فالمخلص للعاشق صبر و جحودل تنطق فی العشق و یرکفیک انین

 د،ل خود چو بسوزد بدهد بوی چوبس کن تو مگو هیچ که تا اشک بگوید
عود او

2266
رهایی ده مرا از ننگ و نامبگردان ساقی مه روی جام

نهادستی به هر گامی تو دامگرفتارم به دامت ساقیا ز آنک
و ل ترکسل فان القوم قاموارها کن کاهلی دریاب ما را
الیس العیش فی هم حرامالیس الصحو منز،ل کل هم
شراب الروح یشربه الصیامال صوموا فان الصوم غنم

مه حق را ببیند وقت شامهر آن کو روزه دارد در حدیث است
تو بگریزی ز من از راه بامنرکو نبود که من از در درآیم
که یک دم صبر کن ای تیزگامتو بگریزی و من فریاد در پی

که من سوزیدم و این کار خاممسلمانان مسلمانان چه چاره ست
باقداح یقلبها الرکرامنباشد چاره جز صافی شرابی

فنسترکفی بهذا و السلمحدیث عاشقان پایان ندارد
فواد ما تسلیه المدامجواب گفته متنبی است این

2267
 تن و د،ل ما مسخر او که می نپردهم صدوا هم عتبوا عتابا ما له سبب

بجز بر او
 عجب خبری که میفما طلبوا سوی سقمی فطاب علی ما طلبوا

دهدم دم و غم او کر و فر او
 مرا غم او چو زنده کندفنی جلدی اذا عبسوا فرکیف تری اذا طربوا

چگونه شوم ز منظر او
 عجب چه بود بهر دو جهان که آنفل هرب اذا طلبوا و ل طرب اذا هربوا

نبود میسر او
 حدث نشود شرکر که خوری شرکراری امما به سرکروا و ل قدح و ل عنب

چو چشد ز شرکر او
 سحر اثری ز طلعت او شبملقد ملت خواطرنا بهم عجبا و ما العجب

نفسی ز عنبر او
 خبر نرکنم دگر که مرا رسیدسرکت او ناوهم سرکتوا و ل سامو و ل عتبوا
خبر ز مخبر او

 درم بزند سری نرکند که سرفوا حزنی اذا حجبوا و یا طربی اذا قربوا
نبرد کس از سر او

2268
 و استفتشوا من یسعد یلقونیا عاشقین المقصد سیحوا الی ما ترشدوا
این السید
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 نهر الهوی ل ینقطع نار الهویالعشق نور مرتفع و السر نعم المرکترع
ل تخمد

 ان قیل طار فی الهوا لل عشق ال بالجوی من کان فی سقم الهوی
تنرکرو ل تعبدوا

 جفن برکا فی عشقه ل تحسبوهالعشق ما فی رقه خیر لرکم من عتقه
ترمد

 ما لم یضلوا فی الهوی لامر المحبین انطوی امراضهم خیر الدوا
تزعمو ان یهتدوا

 غیر الهوی ل تلبسو غیر الهوی لاصحابنا ل تیاسوا بعد الجوی مستانس
ترتدوا
 ذانعمه مفقوده حرمان من لسحر الهوی مقعوده نار الجوی موقوده
یجهد

 هذا بقاء فی البقا هذا نعیمنادیت یوم الملتقی اذ حار عقلی و التقی
سرمد
 ل ترقدوا ل تاکلوا ما لم ترواان فاترکم ل تفعلوا و استفتشوه و اعقلوا
ل تعبدوا

2269
 ادر کاسا و ل تنرکر فان القوم قدال یا ساقیا انی لظمآن و مشتاق

ذاقوا
 فاسرکرنی و سائلنی الی مناذا ما شات اسراری ادر کاسا من النار

انت مشتاق
 و من انواره انشقت علیاضاء العشق مصباحا فصار اللیل اصباحا

الحجار احداق
 و انی بین عشاق اسوقفداء العشق ادوائی و مر العشق حلوائی

حیث ما ساقوا
 لنا فی العشق جنات و بلدان وخذ الدنیا و خلینا فدنیا العشق ترکفینا

اسواق
و خمر فیه مدرار و کاس العشق رقراقو ارواح تلقینا و ارواح سواقینا

2270
فالورد یقو،ل ل تبالواابناء ربیعنا تعالوا

الخلد لرکم فل تزالواو العشق یصیحرکم جهارا
و السرکر حواه و الرکما،لو الحسن علی البها تجلی
الیوم ترکلموا و قالوامن کان مخرسا جمادا

ذابوا و تضاحرکوا و نالوامن کان مبلسا قنوطا
ماذا غضب فذا دل،لمن بعد فان تروا غضوبا

2271
و وراء ها نور الهوی براقجود الشموس علی الوری اشراق

ضائت لنا بضیائه الفاقو وراء انوار الهوی لی سید
العشق ایضا نحوهم مشتاقما اطیب العشاق فی اشواقهم
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حارت و کلت نحوه الحداقهموا لرویته فلحت شمسه
طفقوا الی صوت النداء و ساقوانادی منادی عاشقیه بدعوه

ل تحسبوهم بعد ذاک افاقواسرکروا برویته و راح لقائه
ضعفی و صفره و جنتی مصداقان شات من یحرکیک برق خدوده

2272
دهش الفواد بما حداه و حارواحد البشیر بشاره یا جار

قرب الخیام الیرکم و الدارسمعوا نداء الحق من فم طارق
و خیاله لعاشقین مدارو دنا کریم وجهه قمر الدجی

سجدوا جمیعا للبشیر و زاروافتحلقوا حو،ل البشیر و اقبلوا
لبسوا لباس الجد منه و سارواسرکنت قلوب بعد ما سرکن البل

2273
قلبی علی نار الهوی یتقلبامسی و اصبح بالجوی اتعذب

انت النهی و بلک ل اتهذبان کنت تهجرنی تهذبنی به
ابرکی و مما قد جری اتعتبما با،ل قلبک قد قسا فالی متی

احیی برکم و قتیلرکم اتلقبمما احب بان اقو،ل فدیترکم
ما هرکذی عشقی به ل تحسبواو اشرتم بالصبر لی متسلیا

لو ل لقائک کل یوم ارقبما عشت فی هذا الفراق سویعه
فانا المسی ء بسیدی و المذنبانی اتوب مناجیا و منادیا

ابرکی دما مما جنیت و اشربتبریز جل به شمس دین سیدی

2274
راوه بدر و فی الدل،ل و حاروامررت بدر فی هواه بحار

و یعشق ذاک الماء ما هو نارو شاهدت ماء شابه الروح فی الصفا
فظل دلیل العاشقین و سارواو للعشق نور لیس للشمس مثله

علیها دماء العاشقین خمارعروس الهوی بدر تلل فی الدجی
اضاء لنا غیر الدیار دیارظللت من الدنیا علی طلب الهوی

و کان لهم عند المسیر بدارفشاهدت رکبانا قریحا مطیهم
لمن فر من هذا الدیار دمارفقلت لهم فی ذاک قالوا لفی الهوی

یقا،ل لها تبریز و هی مزارو ان شات برهانا فسافر ببلده
و للروح منها زخرف و سوارفیشتم اهل العشق من ترباته

و ترجع مسرورا و انت نهارتروح کلیل مظلم فی هوائه

2275
 افرکنده عقل و عافیت و اندرامروز مستان را نگر در مست ما آویخته

بل آویخته
 ای صد هزاران جان وگفتم که ای مستان جان می خورده از دستان جان

د،ل اندر شما آویخته
 افتاده بودیم از بقا در قعر لگفتند شرکر الله را کو جلوه کرد این ماه را

آویخته
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 چون دشمنان بودیم ما اندربگریختیم از جور او یک مدتی وز دور او
جفا آویخته

 و افسردگان بی مزه در کارهاجام وفا برداشته کار و دکان بگذاشته
آویخته

 بنشستهبنشسته عقل سرمه کش با هر کی با چشمی است خوش
زاغ دیده کش بر هر کجا آویخته

 ترک هوا خوشتر بود یازین خنب های تلخ و خوش گر چاشنی داری بچش
در هوا آویخته

 دیدم د،ل بیچاره راعمری د،ل من در غمش آواره شد می جستمش
خوش در خدا آویخته

بنمایم آزادانت را و هم تو را آویختهبر دار دنیا ای فتی گر ایمنی برخیز تا
 مانند منصور جوان در ارتضابر دار ملک جاودان بین کشتگان زنده جان

آویخته
 روشن ندارد خانه را قندیلعشقا تویی سلطان من از بهر من داری بزن

ناآویخته
 جانم غلم آن مسی درمن خاک پای آن کسم کو دست در مردان زند

کیمیا آویخته
 خوش نیست آن دفبرجه طرب را ساز کن عیش و سماع آغاز کن

سرنگون نی بی نوا آویخته
 این دلگشا چون بستهدف د،ل گشاید بسته را نی جان فزاید خسته را

شد و آن جان فزا آویخته
 با کفر حاتم رست چون بدامروز دستی برگشا ایثار کن جان در سخا

در سخا آویخته
 کو در سخا آویخته کوهست آن سخا چون دام نان اما صفا چون دام جان

در صفا آویخته
 صوفی چو بوبرکری بود درباشد سخی چون خایفی در غار ایثاری شده
مصطفی آویخته

 و آن صرفه جو چوناین د،ل دهد در دلبری جان هم سپارد بر سری
مشتری اندر بها آویخته
 وین بحری نوآشنا درآن چون نهنگ آیان شده دریا در او حیران شده

آشنا آویخته
 آن جا که عشاقند و ما صدقگویی که این کار و کیا یا صدق باشد یا ریا
و ریا آویخته

 ای پیش روی چونشب گشت ای شاه جهان چشم و چراغ شب روان
مهت ماه سما آویخته

 وی در غم تو ماه نومن شادمان چون ماه نو تو جان فزا چون جاه نو
چون من دوتا آویخته

 بر برگ کی دیده استکوه است جان در معرفت تن برگ کاهی در صفت
کس یک کوه را آویخته

 ور نی بمانی مبتل دراز ره روان گردی روان صحبت ببر از دیگران
مبتل آویخته
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 از بدگمانی سرنگونجان عزیزان گشته خون تا عاقبت چون است چون
در انتها آویخته

 واگشت فرکر از انتهاچون دید جان پاکشان آن تخم کاو،ل کاشت جان
در ابتدا آویخته

 خاموش رو در اصل کن ایاصل ندا از د،ل بود در کوه تن افتد صدا
در صدا آویخته
 شو تو ز کبر خود جدا درگفت زبان کبر آورد کبرت نیازت را خورد
کبریا آویخته

 جان ها ز تو چون ذره هاای شمس تبریزی برآ از سوی شرق کبریا
اندر ضیا آویخته

2276
 ای انجم و چرخ و فلک اندرای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته

هوا پا کوفته
 هر برج تا گاو و سمک اندرتا گاو و ماهی زیر این هفتم زمین خرم شده

عل پا کوفته
 تا آتشی در می زده در خنبانگور د،ل پرخون شده رفته به سوی میرکده
ها پا کوفته

 چون آن عنایت دید د،ل اندرد،ل دیده آب روی خود در خاک کوی عشق او
عنا پا کوفته

 با قالب پرکرم خودجان همچو ایوب نبی در ذوق آن لطف و کرم
اندر بل پا کوفته

 جان های ایشان بهرخلقی که خواهند آمدن از نسل آدم بعد از این
تو هم در فنا پا کوفته

 هم بی کله سرور شده هم بی قبااندر خرابات فنا شاهنشهان محتشم
پا کوفته

 از کبر و ناموس و حیاقومی بدیده چیزکی عاشق شده لیک از حسد
هم در خلء پا کوفته

 کز عزت این شاه ما صداصحاب کبر و نفس کی باشند لیق شاه را
کبریا پا کوفته

 قومی دگر در عشقشان نانقومی ببینی رقص کن در عشق نان و شوربا
و ابا پا کوفته

 تا بحر شد در سر خودخوش گوهری کو گوهری هشت از هوای بحر او
در اصطفا پا کوفته
 در خون خود چرخی زده وکو او و کو بیچاره ای کو هست در تقلید خود
اندر رجا پا کوفته

 گه می کند اقرارکی گه او زبا این همه او به بود از غافل منرکر که او
ل پا کوفته

 قومی به عشق خودقومی به عشق آن فتی بگذشت از هست و فنا
که من هستم فنا پا کوفته
 مرغان خورشیدیخفاش در تاریرکیی در عشق ظلمت ها به رقص
سحر تا والضحی پا کوفته

www.irandll.net/forum1033



www.irandll.net

 با من بگو احوا،ل او با منتو شمس تبریزی بگو ای باد صبح تیزرو
درآ پا کوفته

2277
 و آن آفتاب از سقفیک چند رندند این طرف در ظل د،ل پنهان شده

د،ل بر جانشان تابان شده
 خورشید و اختر پیششانهر نجم ناهیدی شده هر ذره خورشیدی شده

چون ذره سرگردان شده
 بی چتر و سنجق هرآن عقل و د،ل گم کردگان جان سوی کیوان بردگان
یرکی کیخسرو و سلطان شده

 در جان سفر کن درنگربسیار مرکب کشته ای گرد جهان برگشته ای
قومی سراسر جان شده

 فرمان پرستان را نگربا این عطای ایزدی با این جما،ل و شاهدی
مستغرق فرمان شده
 دلشان چو میدان فلکچون آینه آن سینه شان آن سینه بی کینه شان

سلطان سوی میدان شده
 نقل و شراب و آن دگر دراز هیهی و هیهایشان وز لعل شرکرخایشان

شهر ما ارزان شده
 باقی این را بودمی بیچون دوش اگر بی خویشمی از فتنه من نندیشمی

خویشتن گویان شده
 تا آن زمانی که دلم باشد ازاین دم فروبندم دهن زیرا به خویشم مرتهن
او سرکران شده

 هر جان از او دریا شده هرسلطان سلطانان جان شمس الحق تبریزیان
جسم از او مرجان شده

2278
 سرمست و نعلین دراین کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمده

بغل در خانه ما آمده
 صد عقل و جان اندرخانه در او حیران شده اندیشه سرگردان شده

پیش بی دست و بی پا آمده
 تا خود که را سوزدآمد به مرکر آن لعل لب کفچه به کف آتش طلب

عجب آن یار تنها آمده
 والله که مرکر است و دغا ایای معدن آتش بیا آتش چه می جویی ز ما

ناگه این جا آمده
 ای کنج و خانهروپوش چون پوشد تو را ای روی تو شمس الضحی

از رخت چون دشت و صحرا آمده
 آن آب چه از عشق توای یوسف از بالی چه بر آب چه زد عرکس تو
جوشیده بال آمده

 چون هدهد پیغامبری از پیششاد آمدی شاد آمدی جادو و استاد آمدی
عنقا آمده

 هر لحظه ای شرکلیای آب حیوان در جگر هر جور تو صد من شرکر
دگر از رب اعل آمده
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 ای چشم ما از گوهرت افزون زای دلنواز و دلبری کاندرنگنجی در بری
دریا آمده

 آن آینه زنده شده و اندرچرخ و زمین آیینه ای وز عرکس ماه روی تو
تماشا آمده

 ای دود آتش های توخاموش کن خاموش کن از راه دیگر جوش کن
سودای سرها آمده

2279
 این نور اللهی استاین کیست این این کیست این در حلقه ناگاه آمده

این از پیش الله آمده
 در چاره بداختران بااین لطف و رحمت را نگر وین بخت و دولت را نگر

روی چون ماه آمده
 و آن کهربای روح بین درلیلی زیبا را نگر خوش طالب مجنون شده

جذب هر کاه آمده
 وز قل تعالوهای او جان هااز لذت بوهای او وز حسن و از خوهای او

به درگاه آمده
 در د،ل خیالت خوششصد نقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب علم
زیبا و دلخواه آمده

 تا دررسد در زندگی اشرکا،لتخییل ها را آن صمد روزی حقیقت ها کند
گمراه آمده
 ای یوسف آخر بهر توستاز چاه شور این جهان در دلو قرآن رو برآ

این دلو در چاه آمده
 با آفتاب معرفت درکی باشد ای گفت زبان من از تو مستغنی شده

سایه شاه آمده
 خاصه ز علم منطقییا رب مرا پیش از اجل فارغ کن از علم و عمل
در جمله افواه آمده

2280
 ای سلسله جنبان جانای عاشقان ای عاشقان دیوانه ام کو سلسله
عالم ز تو پرغلغله

 وز آسمان درتاختی تا رهزنی برزنجیر دیگر ساختی در گردنم انداختی
قافله

 کز بهر ما بر آسمان گردانبرخیز ای جان از جهان برپر ز خاک خاکدان
شده ست این مشعله

 از عشق باشد او بحل کو راآن را که باشد درد د،ل کی رهزند باران گل
نشد که خردله

 آن بز عجب ما را گزد در منروزی مخنث بانگ زد گفتا که ای چوبان بد
نظر کرد از گله

 اما چه غم زو مرد را گفتاگفتا مخنث را گزد هم برکشدش زیر لگد
نرکو گفتی هله

 وز خشک در دریا شوی ایمنکو عقل تا گویا شوی کو پای تا پویا شوی
شوی از زلزله
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 بالتر از کیوان شویسلطان سلطانان شوی در ملک جاویدان شوی
بیرون شوی زین مزبله

 چون آفتاب اندرچون عقل کل صاحب عمل جوشان چو دریای عسل
حمل چون مه به برج سنبله

 بشنیدیی اسرار د،ل گر کمصد زاغ و جغد و فاخته در تو نواها ساخته
شدی این مشغله

 کاین عقل جزوی میبی د،ل شو ار صاحب دلی دیوانه شو گر عاقلی
شود در چشم عشقت آبله

 کز جعد پیچاپیچ او مشرکلتا صورت غیبی رسد وز صورتت بیرون کشد
شده ست این مساله
 زیرا ز خون عاشقاناما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی

آغشته ست این مرحله
 زیرا که زاید فتنه ها این روزگاررو رو دل با قافله تنها مرو در مرحله

حامله
 در بحر چون زورق رویاز رنج ها مطلق روی اندر امان حق روی

رفتی دل رو بی گله
 آزاد و فارغ گشته ایچون د،ل ز جان برداشتی رستی ز جنگ و آشتی
هم از دکان هم از غله

 آن کو به تو پیوستهز اندیشه جانت رسته شد راه خطرها بسته شد
شد پیوسته باشد در چله

 شب هم مرکن اندیشه ایدر روز چون ایمن شدی زین رومی باعربده
زین زنگی پرزنگله

 زیرا نگنجد موج هاخامش کن ای شیرین لقا رو مشک بربند ای سقا
اندر سبو و بلبله

2281
 وز گفت و فرکرت بسای از تو خاکی تن شده تن فرکرت و گفتن شده

صور در غیب آبستن شده
 صورت چو معنی شدهر صورتی پرورده ای معنی است لیک افسرده ای

کنون آغاز را روشن شده
 چون دید کآخر آب شد دریخ را اگر بیند کسی و آن کس نداند اصل یخ

اصل یخ بی ظن شده
 ز اندیشه ای احسناندیشه جز زیبا مرکن کو تار و پود صورت است

تند هر صورتی احسن شده
 پس از نظر آید صورزان سوی کاندازی نظر آن جنس می آید صور

اشرکا،ل مرد و زن شده
 خاک از چه وردبا آن نشین کو روشن است کز د،ل سوی د،ل روزن است
و سوسن است کش آب هم مسرکن شده

 یا رب چه بارونقور همنشین حق شوی جان خوش مطلق شوی
شوی ای جان جان من شده

 بی دست و بی پای آمدهاز جا به بی جا آمده اه رفته هیهای آمده
چون ماه خوش خرمن شده
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 خود چیست اینیا رب که چون می بینمش ای بنده جان و دینمش
تمرکینمش ای عقل از این امرکن شده

 نادیده زو زاهد شدههر ذره ای را محرم او هر خوش دمی را همدم او
زو دیده تردامن شده

 وی می دمد در وای اوای عشق حق سودای او آن او است او جویای او
ای طالب معدن شده

 هم یوسف و یعقوبهم طالب و مطلوب او هم عاشق و معشوق او
او هم طوق و هم گردن شده

 چند آب و روغن میاوصافت ای کس کم چو تو پایان ندارد همچو تو
کنم ای آب من روغن شده

2282
 سرها بریده بی عدد در رزمای جان و د،ل از عشق تو در بزم تو پا کوفته

تو پا کوفته
 ذرات خاک این زمینچون عزم میدان زمین کردی تو ای روح امین
از عزم تو پا کوفته

 کف کرد خون بر روی خونفرمان خرمشاهیت در خون د،ل توقیع شد
از جزم تو پا کوفته

 بستان گرو از من به جان کزای حزم جمله خسروان از عهد آدم تا کنون
حزم تو پا کوفته
 از بینش بی چون تو خوارزمخوارزمیان منرکر شده دیدار بی چون را ولی

تو پا کوفته
 و آن ماه در راه آمده از هزم تو پاای آفتاب روی تو کرده هزیمت ماه را

کوفته
 اعراب او رقصانچون شمس تبریزی کند در مصحف د،ل یک نظر
شده هم جزم تو پا کوفته

2283
 بهر من ار می ندهی بهر د،ل یارساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده
بده

 شربت شادی و شفا زود به بیمارساقی دلدار تویی چاره بیمار تویی
بده

 هین د،ل ما را مشرکن ای د،لباده در آن جام فرکن گردن اندیشه بزن
و دلدار بده

 عاشق تشنه زده را از خمباز کن آن میرکده را ترک کن این عربده را
خمار بده

هین که بهانه نرکنی ای بت عیار بدهجان بهار و چمنی رونق سرو و سمنی
 دشمن ما شاد شود کوریپای چو در حیله نهی وز کف مستان بجهی

اغیار بده
 آه ز بیراه بود ره بگشا بارغم مده و آه مده جز به طرب راه مده

بده
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 بهر گرو پیش سقا خرقه و دستارما همه مخمور لقا تشنه سغراق بقا
بده

 جام و قدح را بشرکن بی حد وتشنه دیرینه منم گرم د،ل و سینه منم
بسیار بده
 ماه به ماهی نرسد پس ز مهخود مه و مهتاب تویی ماهی این آب منم
ادرار بده

2284
 روز نشاط است و طرب برمنشینباده بده باد مده وز خودمان یاد مده

داد مده
 گر نه چنینم تو مرا هیچ د،ل شادآمده ام مست لقا کشته شمشیر فنا
مده

 کامل جان آمده ای دست بهخواجه تو عارف بده ای نوبت دولت زده ای
استاد مده

 هین ده ویران تو را نیز به بغداددر ده ویرانه تو گنج نهان است ز هو
مده
 شب مده و روز مجو عاج بهوالله تیره شب تو به ز دو صد روز نرکو

شمشاد مده
 هر چه وجود است تو را جزغیر خدا نیست کسی در دو جهان همنفسی

که به ایجاد مده
 لیک طناب د،ل خود جزگر چه در این خیمه دری دانک تو با خیمه گری
که به اوتاد مده
 ما،ل یتیمان بمخور دست بهساقی جان صرفه مرکن روز ببردی به سخن

فریاد مده
 باده ز مستان مستان در کفای صنم خفته ستان در چمن و لله ستان
آحاد مده

 جوهر فردیت خود هرزه بهدانه به صحرا مرکشان بر سر زاغان مفشان
افراد مده

 نقد تو نقد است کنونچون بود ای دلشده چون نقد بر از کن فیرکون
گوش به میعاد مده

 مرغ تویی چوژه منم چوزههم تو تویی هم تو منم هیچ مرو از وطنم
به هر خاد مده

 هست تو را دانش نوآنک به خویش است گرو علم و فریبش مشنو
هوش به اسناد مده

 با تو کلندی است گران جزخسرو جانی و جهان وز جهت کوهرکنان
که به فرهاد مده

 عارف کامل شده را سبحهبس کن کاین نطق خرد جنبش طفلنه بود
عباد مده

2285
لیس یلذک الهوی لیس لفیک حوصلهیا رجل حصیده مجبنه و مبخله

ل کرجاک ضایع یطلبه به غربلهمعتمد الهوی معی مستندی و سیدی
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 چون برکری است این دکانای گله بیش کرده تو سیر نگشتی از گله
چاره نباشد از غله

 جامه چرا دری اگر شد کفحج پیاده می روی تا سر حاجیان شوی
پات آبله

 هر قدمی درافرکنی غلغله ای بهاز پی نیم آبله شرم نیایدت که تو
قافله

 زین دریا بنگذرد بی زکشتی نفس آدمی لنگری است و سست رو
کشاکش و خله

 صوم و صلت و شب روی حج وگر نبدی چنین چرا جهد و جهاد آمدی
مناسک و چله

 گردن اسب شاه را ننگ بودصبر سوی نران رود نوحه سوی زنان رود
ز زنگله

 هست ز تنگ آمدن بانگخوش به میان صف درآ تنگ میا و دلگشا
گلوی بلبله

 کوه احد چه برطپد ازخاص احد چه غم خورد از بد و نیک عام خس
سر سیل و زلزله
 کلرکله ملیرکه روح میاند،ل مطپان به خیر و شر جانب غیب درنگر

کلرکله
 هیبت و بیم شیر دان بستن او بهعزت زر بود اگر محنت او شود شرر

سلسله
بهر فضیلتی بود کوفتگی آملهکم نشود انار اگر بهر شراب بفشری

 آمدن جنین بود درد و عذابحامله است تن ز جان درد زه است رنج تن
حامله
 محنت حامله مبین بنگر امیدتلخی باده را مبین عشرت مستیان نگر
قابله

 هست سر محاسبه جبر وهست بلدر این ستم پیش بل و پس دری
پیش مقابله
 با خلجی و مفلسی هیچ مرکنزر به کسی به قرض ده کش بود آسیا و رز

معامله
 باغ و چراگه زمین پر ز شبان و ازنه فلک چو آسیا ملک کیست غیر حق
گله

 گنج و گهر ستان از اوقرض بدو ده ای پسر نفس و نفس زر و درم
از پی فرض و نافله

 کان زر او است و نقد او فرکرتلب بگشاد ناطقی تا که بیان این کند
خلق ناقله

2286
 زهر گرفته در دهان قند و نباتای تو برای آبرو آب حیات ریخته

ریخته
 از پی آب پارگین آب فراتمست و خراب این چنین چرخ ندانی از زمین

ریخته
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 بر فقرا تو درنگر زرهمچو خران به کاه و جو نیست روا چنین مرو
صدقات ریخته
 زان شه بی جهت نگر جملهروح شو و جهت مجو ذات شو و صفت مگو
جهات ریخته

آه دریغ شاه تو در غم مات ریختهآه دریغ مغز تو در ره پوست باخته
 رنگ رخ و پیاده ها بهر نجاتاز غم مات شاه د،ل خانه به خانه می دود

ریخته
 کیسه دریده پیش او جملهجسته برات جان از او باز چو دیده روی او
برات ریخته
 باز صفات ما چو گل در رهاز صفتش صفات ما خارشناس گل شده
ذات ریخته
 با،ل و پری است عاریت روزبا،ل و پری که او تو را برد و اسیر دام کرد
وفات ریخته

2287
 گفت بیا حریف شو گفتمآمد یار و بر کفش جام میی چو مشعله
آمدم هله

 چرخ زند ز بوی او بر سرجام میی که تابشش جان ببرد ز مشتری
چرخ سنبله
 روح سبوکشش شده عقلکوه از او سبک شده مغز از او گران شده
شرکسته بلبله

 قفل گشا کلید نی کنده هزارپاک نی و پلید نی در دو جهان بدید نی
سلسله

آنک زند ز بی رهه راه هزار قافلهتازه کند ملو،ل را مایه دهد فضو،ل را
 دایه شاهدان شده مایه بانگپیش رو بدان شده رهزن زاهدان شده

و غلغله
 هر که نخورد تا رود جانبهر کی خورد ز نیک و بد مست بمانده تا ابد

غصه بی گله
 نیست شو و خرابغرقه شو اندر آب حق مست شو از شراب حق
حق ای د،ل تنگ حوصله
 آنک نگویم آن برد اینتهر کی بدان گمان برد از کف مرگ جان برد

عظیم منزله

2288
 دیده و د،ل گرو کنم بهر چنانشحنه عشق می کشد از دو جهان مصادره

مصادره
 پس بر عاشقان شود راحت جاناز سبب مصادره شحنه عشق رهزند

مصادره
 جانب دیده پاره ای رفت از آنداد جگر مصادره از خود لعل پاره ها

مصادره
 سیم بده به سیم برعشق شهی است چون قمر کیسه گشا و سیم بر

نیست زیان مصادره
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 بازرسد به کوی د،ل نورفشانهر چه برد مصادره از تن عاشقان گرو
مصادره
 آنچ ز باغ برده بد ظلم خزانفصل بهار را ببین جمله به باغ وادهد

مصادره
 هر چه ز ماه می ستد دور زمانبخشش آفتاب بین بازدهد قماش مه

مصادره
 صبحدمی ندا کند بازستاندیده و عقل و هوش را شب به مصادره برد

مصادره
 گر چه شب آفتاب را کرد نهاننور سحر بریخته زنگیرکان گریخته

مصادره

2289
 ز آنک نظیر نیستت جز که دروندایم پیش خود نهی آینه را هرآینه

آینه
 در د،ل و جان و در نظردر تو کجا رسم تو را همچو خیا،ل روی تو

منظره هست و جای نه
 آیت بی چگونگی در تو و درهم تو منزهی ز جا هم همه جای حاضری
معاینه

 جانب تو مواصله جانب مناز سوی تو موحدی از سوی من مشبهی
مباینه

2290
 که بادا عهد و بدعهدی وکجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده
حسنت هر سه پاینده

 جهانی را به یک غمزه قرانیز بدعهدی چه غم دارد شهنشاهی که برباید
را به یک خنده

 که آن مه روبخواه ای د،ل چه می خواهی عطا نقد است و شه حاضر
نفرماید که رو تا سا،ل آینده

 شنیدی نور رخ نسیه ز قرصبه جان شه که نشنیدم ز نقدش وعده فردا
ماه تابنده

 کجا شد آن گشایش ها کجاکجا شد آن عنایت ها کجا شد آن حرکایت ها
شد آن گشاینده

 مثل گشته ست درهمه با ماست چه با ما که خود ماییم سرتاسر
عالم که جوینده ست یابنده

 غلط گفتم کجا میرد کسیچه جای ما که ما مردیم زیر پای عشق او
کو شد بدو زنده

 درخت خشک خندانخیا،ل شه خرامان شد کلوخ و سنگ باجان شد
شد سترون گشت زاینده

 جمالش می نماید درخیالش چون چنین باشد جمالش بین که چون باشد
خیا،ل نانماینده
 جمالش قرص خورشیدی بهخیالش نور خورشیدی که اندر جان ها افتد

چارم چرخ تازنده
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 که تنها خورده ست آننمک را در طعام آن کس شناسد در گه خوردن
را و یا بوده ست ساینده
 وصا،ل بوالعجب داردعجایب غیر و لغیری که معشوق است با عاشق

زدوده با زداینده

2291
 چو آمد آفتاب جان نخواهمبر آنم کز د،ل و دیده شوم بیزار یک باره

شمع و استاره
 مه و خورشید را بنگر چهدل نقاش را بنگر چه بینی نقش گرمابه

گردی گرد مه پاره
 زهی بی رزق کو جوید ز هرنهادی سیر بر بینی نسیم گل همی جویی

بیچاره ای چاره
 که از اکسیر لطف او عقیقبجز نقاش را منگر که نقش غم کند شادی

و لعل شد خاره
 که شد عمری که در غربت زاگر مخمور اگر مستی به بزم او رو و رستی

خان و مانی آواره
 که فوق سقف گردونی تو را قصرمگر غو،ل بیابانی ره مدین نمی دانی

است و درساره
 نه هر بامی و هرنه هر قصری که تو دیدی از آن قیصری بود آن

برجی ز بنایی است همواره
 هزاران شمع بر بال بههزاران گل در این پستی به وعده شاد می خندد

امر او است سیاره
 اسیر او شوی بهترزهی سلطان زهی نجده سری بخشد به یک سجده

کاسیر نفس مرکاره
 ز لطف او است هرز علم او است هر مغزی پر از اندیشه و حیله

چشمی که مخمور است و سحاره
 برون رانندش از حایط بریدهخری کو در کلم زاری درافتاد و نمی ترسد

دم و لت خواره
 نفاقی می کند با تو ولیرکنمگو ای عشق با تن تو حدیث عشق زیرا او
نیست این کاره

 به گورستان رو و بنگربه پیشت دست می بندد ولیرکن بر تو می خندد
فغان از نفس اماره

2292
 به دامان گل تازه درآویزیمبه لله دوش نسرین گفت برخیزیم مستانه

مستانه
 بیا تا چون گل و للهچو باده بر سر باده خوریم از گلرخ ساده
درآمیزیم مستانه

 به نسرین گفتچو نرگس شوخ چشم آمد سمن را رشک و خشم آمد
تا ما هم براستیزیم مستانه

 چو در بگشاد وقت آمدبت گلروی چون شرکر چو غنچه بسته بود آن در
که درریزیم مستانه
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 از آن در آب وکه جان ها کز الست آمد بسی بی خویش و مست آمد
گل هر دم همی لغزیم مستانه

 که تا از جرم و از توبهدل تو اندر این شادی ز سرو آموز آزادی
بپرهیزیم مستانه
 برای او ز خود شاید کهصلح دیده ره بین صلح الدین صلح الدین
بگریزیم مستانه

2293
 نه او را دیده ای دیده نه اویرکی ماهی همی بینم برون از دیده در دیده

را گوش بشنیده
 از آن دم که نظر کردم درزبان و جان و د،ل را من نمی بینم مگر بیخود
آن رخسار دزدیده
 ز من دیوانه تر گشتیگر افلطون بدیدستی جما،ل و حسن آن مه را
ز من بتر بشوریده

 در آن آیینه این هر دو چو زلفینشقدم آیینه حادث حدث آیینه قدمت
بپیچیده

 نثار خاک جسم او چهیرکی ابری ورای حس که بارانش همه جان است
باران ها بباریده

 خجل گشته از آن خوبی پسقمررویان گردونی بدیده عرکس رخسارش
گردن بخاریده

 بدیده هر دو را غیرت بدینابد دست از،ل بگرفت سوی قصر آن مه برد
هر دو بخندیده
 به قصد خون جانبازان وکه گرداگرد قصر او چه شیرانند کز غیرت
صدیقان بغریده

 شه تبریز وبه ناگه جست از لفظم که آن شه کیست شمس الدین
خون من در این گفتن بجوشیده

2294
 برآمد از وجود خویش و هرز بردابرد عشق او چو بشنید این د،ل پاره

دو کون یک باره
 به ناگه شعله ای برشدبه بحر نیستی درشد همه هستی محقر شد

شگرف از جان خون خواره
 حیاتی کز زمین آمد بود درکجا اسراربین آمد دمی کز کبر و کین آمد
بحر بیچاره

 به شب هنگام ظلمانی چوال ای جان انسانی چو از اقلیم نقصانی
اختر باش سیاره

 سپاه بی عدد یابی به قهرچو از مردان مدد یابی یرکی عیش ابد یابی
نفس اماره

 بدید آید یرکی خوبی نهچو هستی را همی روبی سر هر نفس می کوبی
رو باشد نه رخساره

 به غیر د،ل مبر آن جاچه باشد صد قمر آن جا شود هر خاک زر آن جا
که آن جا هست د،ل پاره
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 شمار ریگ هر جایی ز عشقشزهی دربخش دریایی برای جان بینایی
هست آواره

 زهی باده که میخوشا مشرکا که می بیزی به راه شمس تبریزی
ریزی برای جان میخواره

2295
 دلم بردی نمی دانم چهسراندازان همی آیی نگارین جگرخواره

آوردی دگرباره
 که پاره پاره پیش آیی وفغان از چشم مرکارت کز او،ل بود این کارت

بربایی د،ل پاره
 مسلم گشت مجنون را کهبرای ماه بی چون را کشیدی جور گردون را

عاقل نیست این کاره
 به عشق روی آن مهبیار آن جام پرآتش که تا ما درکشیمش خوش

وش برون از چرخ و استاره
 که کار عشق اینبزن آتش به کشت من فرکن از بام طشت من

باشد که باشد عاشق آواره
 بزن که زخم بردارداگر زخمی زنی از کین به قصد این د،ل مسرکین

چه باید کرد بیچاره
 بگو ای شمس تبریزی دلتدلم شد جای اندیشه و یا دکان پرشیشه

سنگ است یا خاره

2296
 مثا،ل حسن و احسانت برونمرا گویی که چونی تو لطیف و لمتر و تازه

از حد و اندازه
 در آن سیران سقطخوش آن باشد که می راند به سوی اصل شیرینی
کرده هزاران اسب و جمازه

 شدم همخوی آنهمی کوشم به خاموشی ولیرکن از شرکرنوشی
غمزه که آن غمزه ست غمازه

 ولی بشتاب لنگانه کهدل سرسخت و پاسستی چنین باشند در مستی
می بندند دروازه

 بزن سنگی بر این کوزه بزنبدان صبح نجاتی رو بدان بحر حیاتی رو
نفطی در آن کازه

 که این را جملگیبهل می را به میخواران بهل تب را به غمخواران
نقش است و آن را جمله آوازه

 برای جان مشتاقان به رغم نفسکه کنزا کنت مخفیا فاحببت بان اعرف
طنازه

 فان الجسم کالعمی و ان الحستعالوا یا موالینا الی اعلی معالینا
عرکازه

 کما،ل البدر نقصانا و عین الشمسالی نور هو الله تری فی ضو لقیاه
خبازه

2297
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 میان بگشاد اسرار و میانچو در د،ل پای بنهادی بشد از دست اندیشه
بربست اندیشه

 گران جان دید مر جانبه پیش جان درآمد د،ل که اندر خود مرکن منز،ل
را سبک برجست اندیشه

 در این اندیشهرسید از عشق جاسوسش که بسم الله زمین بوسش
بیخود شد به حق پیوست اندیشه

 همه غیبش مصور شد زهیخرابات بتان درشد حریف رطل و ساغر شد
سرمست اندیشه

 که از هر کس همیبرست او از خوداندیشی چنان آمد ز بی خویشی
پرسد عجب خود هست اندیشه

 که از من کس نرستفلک از خوف د،ل کم زد دو دست خویش بر هم زد
آخر چگونه رست اندیشه
 گمان دارد که درگنجدچنین اندیشه را هر کس نهد دامی به پیش و پس
به دام و شست اندیشه

 تو مر هر نقش راچو هر نقشی که می جوید ز اندیشه همی روید
مپرست و خود بپرست اندیشه

 شرکافید این جواهر را وجواهر جمله ساکن بد همه همچون اماکن بد
بیرون جست اندیشه

 که درد کهنه زان دارد کهجهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی لغر
نوزاد است اندیشه
 نتیجه سربلند آمد چو شدکه درد زه ازان دارد که تا شه زاده ای زاید
سربست اندیشه
 چو مریم از دو صد عیسیچو د،ل از غم رسو،ل آمد بر د،ل جبرئیل آمد

شده ست آبست اندیشه
 از آن چون زخمچو شهد شمس تبریزی فزاید در مزاجم خون

فصادی رگ د،ل خست اندیشه

2298
 زهی یغما که می آرد شهزهی بزم خداوندی زهی می های شاهانه

قفجاق ترکانه
 کنار لطف بگشاید میاندلم آهن همی خاید از آن لعلین لبی که او
حلقه مستانه

 کجا گیرد قرارهر آن جانی که شد مجنون به عشق حالت بی چون
اکنون بدین افسون و افسانه

 که از زنجیر جنبیدن بجنبدچو او طره برافشاند سوی عاشق همی داند
شور دیوانه

 د،ل من شاخ شاخ آیدبه عشق طره های او که جعد و شاخ شاخ آمد
چو دندان در سر شانه
 برای جانت ای مه روچه برهم گشته اند این دم حریفان د،ل از مستی
سری درکن در این خانه

 وگر آن مشک نگشاد او چرااگر ساقی ندادت می دل در گل چه افتادی
پر گشت پیمانه
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 تنی تن کجا ماند میانخداوندا در این بیشه چه گم گشته ست اندیشه
جان و جانانه

 که از عشقت همه مرغانبیا ای شمس تبریزی که در رفعت سلیمانی
شدند از دام و از دانه

2299
 فسونگرم می خوانی حرکایتسراندازان همی آیی ز راه سینه در دیده

های شوریده
 چه باشد پیشبه دم در چرخ می آری فلک ها را و گردون را

افسونت یرکی ادراک پوسیده
 چرایی زلت ما را تو درگناه هر دو عالم را به یک توبه فروشویی
انگشت پیچیده

 شرکسته عشق درهاشانتو را هر گوشه ایوبی به هر اطراف یعقوبی
قماش از خانه دزدیده
 که خیز ای مرده کهنهخرامان شو به گورستان ندایی کن بدان بستان

برقص ای جسم ریزنده
 همه رقصان همههمان دم جمله گورستان شود چون شهر آبادان
شادان قضا از جمله گردیده

 که صد ره دیده ام این راگزافه این نمی لفم خیالی بر نمی بافم
نمی گویم ز نادیده
 صدق گو گر گریبانشکسی کز خلق می گوید که من بگریختم رفتم

پس پشت است بدریده
 که تا طالب بود جویانخمش کن بشنو ای ناطق غم معشوق با عاشق
بود مطلب ستیزیده

2300
 چون راهروی باری راهی که برد تابا زر غم و بی زر غم آخر غم با زر به
ده

 از جمع مرکش خود را استیزه مرکنبشنو سخن یاران بگریز ز طراران
مسته

 چون بود که طوفان شد زآدم ز چه عریان شد دنیا ز چه ویران شد
استیزه که با مه

 تا جسم نمی کاهد جان می نشودتا شمع نمی گرید آن شعله نمی خندد
فربه
 گاو تو چو شد قربان پا بر سرخوی ملرکی بگزین بر دیو امیری کن

گردون نه

2301
 د،ل می ده و بر میمن سرخوش و تو دلخوش غم بی د،ل و بی سر به

خور از دلبر و د،ل بر به
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 جان وصف گهر گویا زین هاعالم همه چون دریا تن چون صدف جویا
همه گوهر به

 بی صورت و بی پیرکر وز هرصورت مثل چادر جان رفته به چادر در
چه مصور به

 آن زخمه که د،ل می زد کان پردهتو پرده تن دیدی از سینه بنشنیدی
دیگر به

 با زر غم و بی زر غم آخراز چهره تو زر می زن با چهره زر می گو
غم با زر به

2302
 یا مشک سقا پر کن یا مشک بههشیار شدم ساقی دستار به من واده

سقا ده
 والله که غلط گفتم نی نینیمی بخور ای ساقی ما را بده آن باقی

همه ما را ده
 رخت من و نقد من بردار وای فتنه مرد و زن امشب در من بشرکن

به یغما ده
 از جام شراب خود یک جرعه بهخواهی که همه دریا آب حیوان گردد

دریا ده
 زان می که به کف داری یکخواهی که مه و زهره چون مرغ فرود آید

رطل به بال ده

2303
 در قعر چنین چاهی ناخورده وناگاه درافتادم زان قصر و سراپرده

نابرده
گلگونه نهد بر رو آن روسپی زردهدنیا نبود عیدم من زشتی او دیدم

آن خار فرورفته در هر جگر و گردهگلگونه چه آراید آن خاربن بد را
ابروی خود از وسمه آن کور سیه کردهبا تارک گل آمد موبند فروهشته

 خوش آید شب بازی لیک ازمنگر تو به خلخالش ساق سیهش را بین
سپس پرده
 د،ل را بستر از وی ای مردرو دست بشو از وی ای صوفی روشسته
سراسترده
 دربند بزرگی شد می سوزدبدبخت و گران جانی کو بخت از او جوید

چون خرده
 ای از عدمی ما را در چرخفریاد رس ای جانان ما را ز گران جانان
درآورده

 تا چند سخن سازی توخاموش سخن می ران زان خوش دم بی پایان
زین دم بشمرده

2304
ما را و حریفان را در چرخ درآوردههر روز پری زادی از سوی سراپرده
عالم ز بلی او دستار کشان کردهصوفی ز هوای او پشمینه شرکافیده
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 از دست چنین رندی سغراق رضاسالوس نتان کردن مستور نتان بودن
خورده

 معذورم آخر من کمتر نیم ازدی رفت سوی گوری در مرده زد او شوری
مرده

 والله که بنگذارم در شهر یکهر روز برون آید ساغر به کف و گوید
افسرده

 تا شهد و شرکر گردی ای سرکهای مونس و ای جانم چندانت بپیچانم
پرورده
 همچون جگر شیران ای گربهخستم جگرت را من بستان جگری دیگر
پژمرده

 من سرخ و سپید ای جان تو زرد وهمرنگ د،ل من شو زیرا که نمی شاید
سیه چرده

 کاندر حرمین د،ل نبود د،لخامش کن و خامش کن دررو به حریم د،ل
آزرده
 بر گرد جهان گردان در طمع یرکیشمس الحق تبریزی بادا د،ل بدخواهت
گرده

2305
 تو برده و من مانده من خرقه گروکی باشد من با تو باده به گرو خورده

کرده
 با یار درافتاده بیدر می شده من غرقه چون ساغر و چون کوزه

حاجب و بی پرده
 صد جوش بجوشیده اینصد نوش تو نوشیده تشریف تو پوشیده

عالم افسرده
 وز بوی گلت خوشد،ل چوناز نور تو روشن د،ل چون ماه ز نور خور

روغن پرورده
 تا خود چه جفا گفتی باتا خود چه فسون گفتی با گل که شد او خندان

خارک پژمرده
ای نادره صنعت ها در صنع درآوردهیک لحظه بخندانی یک لحظه بگریانی

 ظلمت ز مه آشفته خاری زعاقل ز تو نازارد زان روی که زشت آید
گل آزرده
 ده مرده شرکر خوردی بگذاربس غصه رسو،ل آمد از منعم و می گوید
یرکی مرده

 در فرکر سخن زنده در گفتپس فرکر چو بحر آمد حرکمت مثل ماهی
سخن مرده

 در دام کجا گنجد جز ماهینی فرکر چو دام آمد دریا پس این دام است
بشمرده

 وین فرکر چو اعرافی جایپس د،ل چو بهشتی دان گفتار زبان دوزخ
گنه و خرده

2306
تا مرد نظر باشی نی مردم نظارهناموس مرکن پیش آ ای عاشق بیچاره
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 خورشید چو درتابد فانی شودای عاشق الهو ز استاره بگیر این خو
استاره

 زیرا تو کنون طفلی وینآن ها که قوی دستند دست تو چرا بستند
عالم گهواره

 ای میخ زمین گشته وز شهرچون در سخن ها سفت و الرض مهادا گفت
د،ل آواره

دندان خرد بنما نعمت خور هموارهای بنده شیر تن هستی تو اسیر تن
 تا شیر خورد ز ایشان نبود شهتا طفل بود سلطان دایه کندش زندان
میخواره
 هر لحظه سبو آید تازان بهاز سنگ سبو ترسد اما چو شود چشمه

سوی خاره
 جان داد مرا آبش یک باره وگوید که اگر زین پس او بشرکندم شادم

صد باره
خود پاره دهم او را تا او کندم پارهگر در ره او مردم هم زنده بدو گردم

2307
دیدی هنر خوردن بنگر هنر روزهبربند دهان از نان کآمد شرکر روزه

 بربند میان زوتر کآمد کمرآن شاه دو صد کشور تاجیت نهد بر سر
روزه

 بستان نظر حق بین زود اززین عالم چون سجین برپر سوی علیین
نظر روزه

آتش کندت خدمت اندر شرر روزهای نقره باحرمت در کوره این مدت
 بر طارم چارم شد او درروزه نم زمزم شد در عیسی مریم شد
سفر روزه

 این هست پر چینه و آن هست پرکو پر زدن مرغان کو پر ملک ای جان
روزه
سودای دگر دارد سودای سر روزهگر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد

 از چادر او بگذر واجو خبراین روزه در این چادر پنهان شده چون دلبر
روزه

تخمه اثر خوردن مستی اثر روزهباریک کند گردن ایمن کند از مردن
 تا دررسی ای مول اندر گهرسی روز در این دریا پا سر کنی و سر پا
روزه

 بشرکست همه تیرش پیششیطان همه تدبیرش و آن حیله و تزویرش
سپر روزه
دربند در گفتن بگشای در روزهروزه کر و فر خود خوشتر ز تو برگوید

 هم عید شرکرریزی هم کر وشمس الحق تبریزی هم صبری و پرهیزی
فر روزه

2308
 کز چهره بزدیا رب چه کس است آن مه یا رب چه کس است آن مه

آتش در خیمه و در خرگه
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 صد یوسف کنعانی اندر تکاندر ذقن یوسف چاهی چه عجب چاهی
آن خوش چه

 کو دیده ربودستش و آن چاه میانآخر چه کند یوسف کز چاه بپرهیزد
ره

 انصاف بده آخر با او چه کندآن کس که ربود از رخ مر کاه ربایان را
یک که

کو مست بود خفته از حا،ل همه آگهزنهار نگهدارید زان غمزه زبان ها را
 کاندر دو جهان شه او وز بندهشطرنج همی بازد با بنده و این طرفه

بخواهد شه
 در خانه و مان افتد هم ماتمجان بخشد و جان بخشد چندانک فناها را
و هم آوه

 جان ها شود آبستن هم نسلاو جان بهاران است جان هاست درختانش
دهد هم زه

هم آینه برسوزد هم آینه گوید خههر آینه کو بیند شمس الحق تبریزی

2309
 من چند تو را گفتم کم خورمن بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه

دو سه پیمانه
هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانهدر شهر یرکی کس را هشیار نمی بینم

 جان را چه خوشی باشد بی صحبتجانا به خرابات آ تا لذت جان بینی
جانانه

 و آن ساقی هر هستی باهر گوشه یرکی مستی دستی ز بر دستی
ساغر شاهانه

 زین وقف به هشیاران مسپارتو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می
یرکی دانه

 ای پیش چو تو مستی افسون منای لولی بربط زن تو مستتری یا من
افسانه
 در هر نظرش مضمر صد گلشن واز خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد

کاشانه
 وز حسرت او مردهچون کشتی بی لنگر کژ می شد و مژ می شد
صد عاقل و فرزانه

 نیمیم ز ترکستان نیمیم زگفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان
فرغانه

نیمیم لب دریا نیمی همه دردانهنیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و د،ل
 گفتا که بنشناسم من خویشگفتم که رفیقی کن با من که منم خویشت

ز بیگانه
 یک سینه سخن دارم هین شرحمن بی د،ل و دستارم در خانه خمارم

دهم یا نه
این پند ننوشیدی از خواجه علیانهدر حلقه لنگانی می باید لنگیدن

 برخاست فغان آخر از استنسرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی
حنانه
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 اکنون که درافرکندی صد فتنهشمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی
فتانه

2310
 وی از همه حاضرتر از ماتای غایب از این محضر از مات سلم الله
سلم الله

 احسنت زهی منظر از مات سلمای نور پسندیده وی سرمه هر دیده
الله
 بر مومن و بر کافر از مات سلمای صورت روحانی وی رحمت ربانی

الله
 ای ماه تو را چاکر از مات سلمچون ماه تمام آیی و آن گاه ز بام آیی
الله
 وی بحر پر از گوهر از مات سلمای غایب بس حاضر بر حا،ل همه ناظر
الله

 وی مستی تو در سر از ماتای شاهد بی نقصان وی روح ز تو رقصان
سلم الله
 وز هر دو تویی خوشتر ازای جوشش می از تو وی شرکر نی از تو

مات سلم الله
 هم مشرکی و هم عنبر از ماتشمس الحق تبریزی در لخلخه آمیزی

سلم الله

2311
 انبه شده قالب ها تا پرده جاناز انبهی ماهی دریا به نهان گشته

گشته
زهر از هوس دریا آب حیوان گشتهاز فرقت آن دریا چون زهر شده شرکر

 بر ساحل این خشرکی ایندر عشرت آن دریا نی این و نه آن بوده
گشته و آن گشته

 چندان تو چنین گفته کز عشقاندر هوس دریا ای جان چو مرغابی
چنان گشته
 و آن غمزه اش از دریا بسدوش از شرکم دریا برخاست یرکی صورت

سخته کمان گشته
 سوگند به جان د،ل کان کارد،ل گفت به زیر لب من جان نبرم از وی

چنان گشته
 د،ل گشته چنان شادی جانم همداناز غمزه غمازی وز طرفه بغدادی

گشته
 در پختن این شیران تا مغز پزاندر بیشه درافتاده در نیم شبی آتش

گشته
 تا قالب جان پیشه بی جا و مرکاناز شعله آن بیشه تابان شده اندیشه

گشته
 وین عالم گورستان چونگرمابه روحانی آوخ چه پری خوان است

جامه کنان گشته
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 دستوری گفتن نی سر جمله زباناز بهر چنین سری در سوسن ها بنگر
گشته
 تا آنچ نیارم گفت چون ماه عیانشمس الحق تبریزی درتافته از روزن

گشته

2312
 هم خلوت و هم بی گه در دیر صفادیدم رخ ترسا را با ما چو گل اشرکفته

رفته
 دستی سر زلف او دستیبا آن مه بی نقصان سرمست شده رقصان

می بگرفته
 در جانش زده ناری آن خونیدر رسته بازاری هر جا بده اغیاری

آشفته
از عرش نثار آید بس گوهر ناسفتهو آن لعل چو بگشاید تا قند شرکر خاید
تا جمله فروخواند پنهانی ناگفتهد،ل دزدد و بستاند وز سر دلت داند

 در هر طرف افتاده هم یکاز حسن پری زاده صد بی د،ل و د،ل داده
یک و هم جفته

بیدار ابد یابد در کالبد خفتهنوری که از او تابد هر چشم که برتابد
 وین طرفه که آن بی چوناز هفت فلک بیرون وز هر دو جهان افزون
اندر د،ل بنهفته

 و اندر پی شمس الدین پای د،ل مناز بهر چنین مشرکل تبریز شده حاصل
کفته

2313
 اندیشه تو هر دم در بنده اثرای جان تو جانم را از خویش خبر کرده
کرده

 بر بنده همان لحظه آن چیز گذرای هر چه بیندیشی در خاطر تو آید
کرده
 مرکر تو به پنهانی خود کار دگراز شیوه و ناز تو مشغو،ل شده جانم
کرده

عشقت دهن نی را پرقند و شرکر کردهبر یاد لب تو نی هر صبح بنالیده
 چون ماه نو این جانم خود رااز چهره چون ماهت وز قد و کمرگاهت

چو قمر کرده
 ای چشم تو سوی من ازخود را چو کمر کردم باشد به میان آیی

خشم نظر کرده
 تا این د،ل آواره از خویشاز خشم نظر کردی د،ل زیر و زبر کردی
سفر کرده

2314
 اجزای مرا چشمت اصحابای روی تو رویم را چون روی قمر کرده

نظر کرده
یاد تو دهانم را پرشهد و شرکر کردهباد تو درختم را در رقص درآورده
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 ای شاخ و درختم را پربرگ و ثمردانی که درخت من در رقص چرا آید
کرده

 ای صبر درختم را تو زیر و زبراز برگ نمی نازد وز میوه نمی یازد
کرده

2315
 انگشت برآورده اندر دهنمد،ل دست به یک کاسه با شهره صنم کرده

کرده
 درخواسته من از وی او نیز کرمد،ل از سر غمازی یک وعده از او گفته
کرده

 این گفت به جان رفته جانعشقش ز پی غیرت گفتا که عوض جان ده
نیز نعم کرده

 لشرکرکش هجرانت بر بنده ستماز بعد چنان شهدی وز بعد چنان عهدی
کرده

 کو پرچم عشاقان صد گونهاز هجر عجب نبود این ظلم و ستم کردن
علم کرده

 این جمله هستی را در حا،لای آنک ز یک برقی از حسن جما،ل خود
عدم کرده

تا جمله حوادث را انوار قدم کردهوآنگه ز وجود تو برساخته هستی را
 چون چنگ شده تن ها همده چشم شده جان ها چون نای بنالیده

پشت به خم کرده
 وز بهر حسودان را دربس شادی در شادی کان را تو به جان دادی

صورت غم کرده
 کی باشد تن چون د،ل از دیده قدماندر پی مخدومی شمس الحق تبریزی
کرده

2316
 عالم همه خندان شد بگذشت ز حدامروز بت خندان می بخش کند خنده

خنده
 می جوشد و می روید ازپیوسته حسد بودی پرغصه ولیک این دم

عین حسد خنده
 کان خنده بی پایان آورد مدددر من بنگر ای جان تا هر دو سلف خندیم

خنده
تا با همگان باشد از عین ابد خندهبربسته و بررسته غرقند در این رسته

 هر چند نهان دارم از من بجهدتا چند نهان خندم پنهان نرکنم زین پس
خنده
 کاندر سر هر مویت درجست دوور تو پنهان داری ناموس تو من دانم

صد خنده
 از نیست سوی هستی ما راهر ذره که می پوید بی خنده نمی روید

کی کشد خنده
 بنمود به هر طورت الطاف احدخنده پدر و مادر در چرخ درآوردت

خنده
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 کان خنده بی دندان در لبآن دم که دهان خندد در خنده جان بنگر
بنهد خنده

2317
 جان من و جان تو در اصل یرکیای خاک کف پایت رشک فلرکی بوده

بوده
 خون خواره صد آدم جان ملرکیدر خانه نقشینی دیدم صنم چینی

بوده
 صد نور یقین دیدم مشتاق شرکیصد ماه یقینم شد اندر د،ل شب پنهان
بوده

در شاه چه جا کردی ای آیبرکی بودهگفتم به ایاز ای حر محمود شدی آخر
 چون شیر خدا گشتی او،لای سگ که ز اصحابی در کهف تو در خوابی

سگرکی بوده
 ای پیشتر از عالم در وی سمرکیای ماهی در آتش تو جانب دریا کش

بوده
 من مرده تو گرد من بحرشمس الحق تبریزم همرنگ تو می خیزم
نمرکی بوده

2318
 تو دلبر و استادی ما عاشق ومستی ده و هستی ده ای غمزه خماره

این کاره
بیچاره تو گشته تو چاره بیچارهما بر سر هر پشته گم کرده سر رشته
 ای آب روان کرده از مرمر وصد چشمه بجوشانی در سینه چون مرمر
از خاره

 وی از پس نومیدی بشرکفته گل ازای سنگ سیه را تو کرده مدد دیده
ساره
 و اندیشه روان کرده از خون د،لای نور روان کرده از پیه دو چشم ما
پاره

2319
امروز تماشا کن اشرکا،ل غریبانهآن یار غریب من آمد به سوی خانه

 در رقص که بازآمد آن گنج بهیاران وفا را بین اخوان صفا را بین
ویرانه

 بگشای لب نوشین ایای چشم چمن می بین وی گوش سخن می چین
یار خوش افسانه

 از بحر چه کم گردد زین یکامروز می باقی بی صرفه ده ای ساقی
دو سه پیمانه

خواهی که یرکی گردد بشرکن تو دو پیمانهپیمانه و پیمانه در باده دوی نبود
 زین بیش نمی باشم چون جغد بهمن باز شرکارم جان دربند مدارم جان

ویرانه
 رو با دگری می گو منقانع نشوم با تو صبر از د،ل من گم شد

نشنوم افسانه
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 چون عد،ل بهار آمد سرسبز شودمن دانه افلکم یک چند در این خاکم
دانه
 یک مشت برافشانی ز انبار پر ازتو آفت مرغانی زان دانه که می دانی
دانه

 ای دوست بگو مطلق این هستای داده مرا رونق صد چون فلک ازرق
چنین یا نه

وز دور تماشا کن در مردم دیوانهبار دگر ای جان تو زنجیر بجنبان تو
 صد بلبل مستخود گلشن بخت است این یا رب چه درخت است این

این جا هر لحظه کند لنه
 زیرا که بهار آمد شد آن دیجان گوش کشان آید د،ل سوی خوشان آید

بیگانه

2320
خوبان چمن رفتند از باغ سوی خانهبی برگی بستان بین کآمد دی دیوانه

 بستان شده گورستان زندان شدهزردی رخ بستان کز فرقت آن خوبان
کاشانه
 یک یک به سوی قشلق از غارتترکان پری چهره نک عزم سفر کردند
بیگانه

چون گنج بدید آید زین گوشه ویرانهکی باشد کاین ترکان از قشلق بازآیند
 سرسبز و خوش و حیرانکی باشد کاین مستان آیند سوی بستان

رقصان شده مستانه
آن عالم انبار است وین عالم پیمانهز انبار تهی گردد پر گردد پیمانه

 ز انبار نهان کان جا پوسیده نشدپیمانه چو شد خالی ز انبار بباید جست
دانه

2321
 از سر تو برون کن هی سودایای د،ل به کجایی تو آگاه هیی یا نه

گدایانه
 خط در دو جهان درکش چهدر بزم چنان شاهی در نور چنان ماهی

جای یرکی خانه
 یک جان چه محل دارد در خدمتدر دولت سلطانی گر یاوه شود جانی

جانانه
ده بر دهن او زن تا کم کند افسانهگر جان بداندیشت گوید بد شه پیشت

 و آن گاه چو سرمستان مییک دانه به یک بستان بیع است بده بستان
گو که زهی دانه
 بی ناز خوشاوندان بیشاهی نگری خندان چون ماه و دو صد چندان

زحمت بیگانه
 آن باز بود عرشی بر عرششمس الحق تبریزی آن کو به تو بازآید

کند لنه

2322
نی عید کهن گشته آدینه دیگینههر روز فقیران را هم عید و هم آدینه
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 از نور جما،ل خود نی خرقهعیدانه بپوشیده همچون مه عید ای جان
پشمینه

 نی سیر درآکنده اندر د،لماننده عقل و دین بیرون و درون شیرین
گوزینه

 مانند د،ل روشن در پیشگهدرپوش چنین خرقه می گرد در این حلقه
سینه
 در جان و روان ای جان چوندر جوی روان ای جان خاشاک کجا پاید

خانه کند کینه
 در دیده حس این دم افسانهدر دیده قدس این دم شاخی است تر و تازه

دیرینه

2323
 کاستیزه همی گیرد او راای د،ل تو بگو هستم چون ماهی بر تابه

مگر از لبه
 بی صورت او هستم چوننی نی تو بنا،ل ای د،ل زیرا که من مسرکین

صورت گرمابه
 تا او نشود با من همخانه وشد خانه چو زندانم شب خواب نمی دانم
همخوابه

 برداشته هر مطرب آن برحسن تو و عشق من در شهر شده شهره
دف و شبابه

 هم بنده بیچاره هم خواجهای در هوست غرقه هم صوفی و هم خرقه
نسابه

2324
دستار گرو کرده بیزار ز سجادهروزی تو مرا بینی میخانه درافتاده

 احسنت زهی شاهدمن مست و حریفم مست زلف خوش او در دست
شاباش زهی باده

 من مستک و لب مستک ولب نیز شده مستک گم کرده ره بوسه
آن بوسه قواده

 خوش خفته و جمله شب ایناین دلبر پرفتنه با جمله دستان ها
عشرت آماده

 و آن روح قدس پاک است ازاین صورت ها جمله از پرتو او باشد
صورت ها ساده

 آن خسرو روحانیشمس الحق تبریزی شرحی است مر این ها را
شاهنشه شه زاده

2325
 احسنت زهی خرم شاباش زهیامروز من و باده و آن یار پری زاده

باده
 بر حلقه هر جمعی بر رسته هربازیم یرکی عشقی در زیر گلیمی به

جاده
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 یعنی که از این خدمت آزادم واین حلقه زرین را در گوش درآویزم
آزاده

 روی من از او،ل بد بر رویعشق من و روی تو از عهد قدم بوده ست
تو بنهاده

2326
 رو با دگران کرده ما را نگرانای بر سر بازاری دستار چنان کرده

کرده
 و آن خلوت چون شرکر یا لبما را بگزیده لب کآیم بر تو امشب

شرکران کرده
 کو زهره که بشمارم اینبا صدق ابوبرکری چون جمله همه مرکری

کرده و آن کرده
 جان را که فلحی شد بازهد از تو مباحی شد تسبیح صراحی شد

رطل گران کرده
 ای تن تنتن کرده تن را همهجان شد چو کبوتر جان زوتر هله زوتر جان
جان کرده

 وز پرتو رخسارت خورشید فغاناز عشق شب زلفت آن ماه گدازیده
کرده

 ای طرفه بغدادی ما راای دفتر هر سری شمس الحق تبریزی
همدان کرده

2327
 هر کس ز دگر جامی مستک شدهای جنبش هر شاخی از لون دگر میوه

کالیوه
 بر روی زنان هر یک از جفتدر پرده دو صد خاتون رخساره دریدستند
دگر بیوه

 آن ناله کنان آوه وین نالهدر کامه هر ماهی شستی است ز صیادی
کنان ای وه
 عفریت همی رقصد درجبریل همی رقصد در عشق جما،ل حق

عشق یرکی دیوه
 می نا،ل در این پرده زنهارای مطرب مشتاقان شمس الحق تبریزی
همین شیوه

2328
 پیروز تو واگردی فی لطفچون عزم سفر کردی فی لطف امان الله

امان الله
 در حسن و وفا فردی فی لطفای شادکن د،ل ها اندر همه منز،ل ها

امان الله
 تا عرش برآوردی فی لطف امانهم رایت احسان را هم آیت ایمان را

الله
 از رخ ببری زردی فی لطف امانتو بیش کنی کم را از د،ل ببری غم را
الله
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 در دی نبود سردی فی لطف اماناز آتش رخسارت وز لعل شرکربارت
الله
 هم دادی و هم خوردی فی لطفآگاه تویی در ده احسنت زهی سرده

امان الله
 چون عشق جوامردی فیدر عشق خداوندی شمس الحق تبریزی

لطف امان الله

2329
 هر عضو من از ذوقت خمهر موی من از عشقت بیت و غزلی گشته
عسلی گشته

 هر ذره ز خورشیدت صاحبخورشید حمل رویت دریای عسل خویت
عملی گشته

 وین جان ز لقای تو برج حملیاین د،ل ز هوای تو د،ل را به هوا داده
گشته

2330
 ای بارخدا بر ما نرمش کن وآن عشق جگرخواره کز خون شود او فربه
رحمش ده

جز از جگر عاشق آن رنج نگردد بهروزی که نریزد خون رنجیش بدید آمد
 پرم چو کمان پرم من از کشش آنتیر نظرت دیدم جان گفت زهی دولت
زه
 آمد به سر گورم عشقت که هلمن خاک دژم بودم در کتم عدم بودم
برجه

 ما را تو تعاهد کن سالراز بانگ تو برجستم در عهد تو بنشستم
تویی در ده
 تا هیچ نیندیشم نی از که نیبیخود بنشین پیشم بیخود کن و بی خویشم

از مه
 من مات توام ای شه رخ بر رخ منبر نطع پیادستم من اسپ نمی خواهم

برنه
 پیش آر تو جام جم والله کهای یوسف عیسی دم با زر غم و بی زر غم
تویی سرده

 پیش آر و مده وعده بر شنبهزان می که از او سینه صافی است چو آیینه
و پنجشنبه

2331
وی ساغر پرفتنه به عشاق بدادهای دلبر بی صورت صورتگر ساده
 و آن در که نمی گویم در سینهاز گفتن اسرار دهان را تو ببسته

گشاده
 د،ل در سر ساقی شد و سر در سرتا پرده برانداخت جما،ل تو نهانی

باده
جان های مقدس عدد ریگ پیادهصبحی که همی راند خیا،ل تو سواره
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تسبیح گسستند و گرو کرده سجادهو آن ها که به تسبیح بر افلک بنامند
وز هر چه بگوییم جما،ل تو زیادهجان طاقت رخسار تو بی پرده ندارد

 بر گردن اشتر تن من بستهچون اشتر مست است مرا جان ز پی تو
قلده
کی بینم فرزند بر اقبا،ل تو زادهشمس الحق تبریز دلم حامله توست

2332
بگذاشته ما را تو و در خود نگریدهای آنک تو را ما ز همه کون گزیده

تو آینه ناقص کژشرکل خریدهتو شرم نداری که تو را آینه ماییم
 بر عارض جان ها گل و گلزارای بی خبر از خویش که از عرکس د،ل تو
دمیده
آراسته خود را و به بازار دویدهصد روح غلم تو تو هر دم چو کنیزک

 ای همچو کمان جان تو دربر چرخ ز شادی جما،ل تو عروسی است
غصه خمیده

وز بهر یرکی دانه در این دام پریدهصد خرمن نعمت جهت پیشرکش تو
 کو حالت بشنیده و کو حالتای آنک شنیدی سخن عشق ببین عشق
دیده

 امشب تو به خلوتگه عشقدر عشق همان کس که تو را دوش بیاراست
آی جریده
 ای آب حیات ابد از شاهچون صبر بود از شه شمس الحق تبریز

چشیده

2333
یا یار بود یا ز بر یار رسیدهاین کیست چنین مست ز خمار رسیده

یا یوسف مصری است ز بازار رسیدهیا شاهد جان باشد روبند گشاده
یا سرو روان است ز گلزار رسیدهیا زهره و ماه است درآمیخته با هم

 یا ترک خوش ماست ز بلغاریا چشمه خضر است روان گشته بدین سو
رسیده

اندر طلب آهوی تاتار رسیدهیا برق کله گوشه خاقان شرکاری است
 یا نقل و شرکرهاست به قنطاریا ساقی دریاد،ل ما بزم نهاده ست

رسیده
 یا مشعله از عالمیا صورت غیب است که جان همه جان هاست

انوار رسیده
اندر طلب هدهد طیار رسیدهشاه پریان بین ز سلیمان پیمبر

قاضی خرد بی د،ل و دستار رسیدهخوبان جهان از پی او جیب دریده
مریخ ز گردون پی زنهار رسیدهاز هیبت خون ریزی آن چشم چو مریخ
همیان زر آورده به ایثار رسیدهوز بهر دیت دادن هر زنده که او کشت

 درکش که رحیق است زاو،ل دیت خون تو جامی است به دستش
اسرار رسیده
 از گلشن دیدار به گفتارخاموش کن ای خاسر انسان لفی خسر

رسیده
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2334
 وی رخت از این جای بدان جایای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده

کشیده
 از گور تو آن نرگس و آنای نرگس چشم و رخ چون لله کجایی

لله دمیده
ای بر در و بر بام به صد ناز دویدهاندر لحد بی در و بی بام مقیمی

 ای چشم بد مرگ بدان هر دوکو شیوه ابروی تو کو غمزه چشمت
رسیده

 در دست فنا مانده تو با دستای دست تو بوسه گه لب های عزیزان
بریده

 بر چرخ پریده بود و داماین ها همه سهل است اگر مرغ ضمیرت
دریده

 موزه چه کم آید چو بود پایصورت چه کم آید چه برد جان به سلمت
رهیده

 ای بی خبر از چاشنی جانصد شرکر کند جان چو رهد از تن و صورت
جریده

کو قبه گردونی و کو بام خمیدهکو لذت آب و گل و کو آب حیاتی
 ما در تک این دوزخ امشاجیا رب چه طلسم است کز آن خلد نفوریم

خزیده
وز همت ناپاک ز ما دیو رمیدهمحسود فلک بوده و مسجود ملیک

 نرگس ندهد قطره ای از بامباغ آی و ز باران سخن نرگس و گل چین
چرکیده

تا قصه کند چشم خمار از ره دیدهبربند دهان از سخن و باده لب نوش

2335
درده تو یرکی رطل بدان پیر یگانهرندان همه جمعند در این دیر مغانه

 و آن عقل گریزان شده ازخون ریزبک عشق در و بام گرفته ست
خانه به خانه

از پرده برون رفته همه اهل زمانهیک پرده برانداخته آن شاهد اعظم
چه جای امان باشد و چه جای امانهآن جنس که عشاق در این بحر فتادند
هرگز نرمد شیر ز فریاد زنانهکی سرد شود عشق ز آواز ملمت

مگذار خدایان طبیعت به میانهپر کن تو یرکی رطل ز می های خدایی
تا ناطقه اش هیچ نگوید ز فسانهاو،ل بده آن رطل بدان نفس محدث

کز کون و مرکان هیچ نبینی تو نشانهچون بند شود نطق یرکی سیل درآید
 احسنت زهی آتش و شاباششمس الحق تبریز چه آتش که برافروخت

زبانه

2336
 پیغامبر عشق است زاین نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده

محراب رسیده
 از حضرت شاهنشه بی خوابآورده یرکی مشعله آتش زده در خواب
رسیده
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 بر خرمن درویش چو سیلباین کیست چنین غلغله در شهر فرکنده
رسیده

 شاهی به در خانه بواباین کیست بگویید که در کون جز او نیست
رسیده

خندان جهت دعوت اصحاب رسیدهاین کیست چنین خوان کرم باز گشاده
 زان آب عنب رنگ بهجامی است به دستش که سرانجام فقیر است

عناب رسیده
 یک شمه از آن لرزه بهد،ل ها همه لرزان شده جان ها همه بی صبر

سیماب رسیده
 زان نرمی و زان لطف به سنجابآن نرمی و آن لطف که با بنده کند او

رسیده
 یک نغمه تر نیز بهزان ناله و زان اشک که خشک و تر عشق است

دولب رسیده
از بهر گشاییدن ابواب رسیدهیک دسته کلید است به زیر بغل عشق

از دام رهد مرغ به مضراب رسیدهای مرغ د،ل ار با،ل تو بشرکست ز صیاد
 یا نیست به گوش تو خود آدابخاموش ادب نیست مثل های مجسم

رسیده

2337
زرم بستان می چون زر مرا دههل ساقی بیا ساغر مرا ده

چو خم را وا کنی سر سر مرا دهبه حق آن که در سر دارم از تو
مرا ده آن و آن دیگر مرا دهبه دیگر کس مده آنچم نمودی

 اگر زهر است اگر شرکر مراسرش مگشا مگو نامش که آن چیست
ده

شدم بی دست چون جعفر مرا دهاز آن می جعفر طیار خورده ست
به از مشک است و از عنبر مرا دهبپیما آن شرابی را که بویش

نهان از مومن و کافر مرا دهسقاهم ربهم رطلی شگرف است

2338
بیا رخ بر رخان زرد من نهبیا د،ل بر د،ل پردرد من نه
یرکی تابش بر آه سرد من نهتویی خورشید وز تو گرم عالم
بر این نطع هوای نرد من نهچو مهره توست مهر جمله د،ل ها
به پیش دشمن نامرد من دهبیار آن معجز هر مرد و زن را
ولیرکن شرط من درخورد من نهبه هر شرطی که بنهی من مطیعم

برای بوش و بردابرد من نهکله لطف خود با تارک من
بیار آن گرد را بر گرد من نهاز آن گردی که از دریا برآری

به پیشم باده خوکرد من نهبه هر باده نمی گردد سرم مست
سخن را پیش شاه فرد من نهخمش ای ناطقه بسیارگویم

2339
شما را باز می خواند شهنشاهایا گم گشتگان راه و بیراه
صل ای شهره سرهنگان به درگاههمی گوید شهنشه کان مایید
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دعا کردن نرکو باشد سحرگاهبه درگاه خدای حی قیوم
چو هی چفسیده بر دامان اللهبپیوندید پیوند قدیمی

برون آیید از زندان و از چاهچو یوسف با عزیز مصر باشید
که ترک آید شبانگه سوی خرگاهدل بی گاه شد بازآ به خانه

صل کز مهر سرمست است دلخواهصل اکنون میان بسته ست ساقی
به سوی کهربا آید یقین کاهبه مقناطیس آید آخر آهن
که عاجز شد فلک از ناله و آهکنون درهای گردون برگشادند

که بر منبر برآمد امشب آن ماهبیا سجده کنان چون سایه ای دوست
منزه بود از امثا،ل و اشباهمثا،ل صورتی پوشیده گر چه

به گردش می تنیدم همچو جولهچو گنج جان به کنج خانه آمد
ولرکن ل تطالبنی بمعناهخمش کن تا که قلماشیت گویم

کجا اشرکار شیر و صید روباهولیک آن به که آن هم شیر گوید

2340
 که در رقص است آن دلدار وچنین می زن دو دستک تا سحرگاه

دلخواه
ولی پنهان کنش در ذکر اللههمی گو آنچ می دانم من و تو

نرکردی آه پرخون جز که در چاهفغان کردن ز شیر حق بیاموز
چه جنبانی به دستان دم چو روباهدرآ چون شیر و پنجه بر جهان زن
سلمم زان نرکردی بر سر راهز بس پیوستگی بیگانه باشیم

بیا قربان شو اندر عید این شاهچو قرآن را نداند جز که قربان
ببینم بدر را بی او،ل ماهشبی که عشق باشد میهمانم

2341
مسابق باش و وقت کار برجهسماع آمد هل ای یار برجه

مثا،ل بادبان این بار برجههزاران بار خفتی همچو لنگر
چو کردندت کنون بیدار برجهبسی خفتی تو مست از سرگرانی

تو نیز ای قالب سیار برجههل ای فرکرت طیار برپر
گذر از پار و از پیرار برجههل صوفی چو ابن الوقت باشد
رها کن شرم و استرکبار برجهبه عشق اندرنگنجد شرم و ناموس

بدو ده خرقه و دستار برجهوگر کاهل بود قوا،ل عارف
که عشقی به ز صد قنطار برجهسماح آمد رباح از قو،ل یزدان

چو موج قلزم زخار برجهبه عشق آنک فرشت گوهر آمد
تو همچون جعد آن دلدار برجهچو زلفین ار فروسو می کشندت

خیالنه تو هم ز اسرار برجهصلیی از خیا،ل یار آمد
یرکی از عالم غدار برجهبسی در غدر و حیلت برجهیدی

خموشی گیر و بی گفتار برجهبسی بهر قوافی برجهیدی

2342
برای ضرب دست آهنین دهخدایا مطربان را انگبین ده

تو همشان دست و پای راستین دهچو دست و پای وقف عشق کردند
توشان صد چشم بخت شاه بین دهچو پر کردند گوش ما ز پیغام
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توشان از لطف خود برج حصین دهکبوتروار نالنند در عشق
چو خوش کردند همشان آفرین دهز مدح و آفرینت هوش ها را
ز کوثرشان تو هم ماء معین دهجگرها را ز نغمه آب دادند

که گویندت چنان بخش و چنین دهخمش کردم کریما حاجتت نیست

2343
به حیله کرده خود را چون ستارهایا خورشید بر گردون سواره

گهی آیی نشینی بر کنارهگهی باشی چو د،ل اندر میانه
که من مرد غریبم در نظارهگهی از دور دور استاده باشی

گهی گویی که این غم را چه چارهگهی چون چاره غم ها را بسوزی
که د،ل آن به که باشد پاره پارهتو پاره می کنی و هم بدوزی

مرا گویی بجنبان گاهوارهگهی د،ل را بگریانم چو طفلن
گهی بر من نشینی چون سوارهگهی بر گیریم چون دایگان تو

زمانی کودک و گه شیرخوارهگهی پیری نمایی گاه دومو
زهی عیار و چست و حیله بارهزبونم یا زبونم تو گرفتی

2344
رهت خوش باد ای همراه روزهمبارک باد آمد ماه روزه
که بودم من به جان دلخواه روزهشدم بر بام تا مه را ببینم
سرم را مست کرد آن شاه روزهنظر کردم کله از سر بیفتاد

 زهی اقبا،ل و بخت و جاهمسلمانان سرم مست است از آن روز
روزه

نهان چون ترک در خرگاه روزهبجز این ماه ماهی هست پنهان
در این مه خوش به خرمنگاه روزهبدان مه ره برد آن کس که آید

بپوشد خلعت از دیباه روزهرخ چون اطلسش گر زرد گردد
فلک ها را بدرد آه روزهدعاها اندر این مه مستجاب است

کسی کو صبر کرد در چاه روزهچو یوسف ملک مصر عشق گیرد
ز روزه خود شوند آگاه روزهسحوری کم زن ای نطق و خمش کن

تویی سرلشرکر اسپاه روزهبیا ای شمس دین و فخر تبریز

2345
صلی جمله یاران خانه خانهچو بی گاه است و باران خانه خانه

به گرداگرد ویران خانه خانهچو جغدان چند این محروم بودن
به کوری جمله کوران خانه خانهایا اصحاب روشن د،ل شتابید

د،ل ما را مشوران خانه خانهایا ای عاقل هشیار پرغم
لقبشان کرده حوران خانه خانهبه نقش دیو چند این عشقبازی

بدین حالند موران خانه خانهبدیدی دانه و خرمن ندیدی
چرا را با ستوران خانه خانهمرکن چون و چرا بگذار یارا

ولیرکن با طهوران خانه خانهدر آن خانه سماع ختنه سور است
برای جمع عوران خانه خانهبنا کرده ست شمس الدین تبریز

2346
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شنیدستی مجالس بالمانهمرکن راز مرا ای جان فسانه
نصیحت چیست جستن از میانهشنیدستی که الدین النصیحه

فراقش آتش آمد با زبانهشنیدستی که الفرقه عذاب
نمی ارزد به رنج دام دانهچو ل تاسو علی ما فات گفته ست
رها کن ماجرا را ای یگانهچو فرموده ست حق کالصلح خیر

غریبی را رها کن رو به خانههل برجه که ان الله یدعوا
چرا می ننگ داری زین نشانهرها کن حرص را کالفقر فخری

چه باشد گر کم آید خشک نانهچو ره بگشاد ابیت عند ربی
بخوان بر خود مخوان این را فسانهتجلی ربه نی کم ز کوهی

در آن زلفی و بی آگه چو شانهخدا با توست حاضر نحن اقرب
بخوان قرآن نسوی تا بنانهولی زان زلف شانه زنده گردد

بپر خاموش و رو تا آشیانهچو گفته ست انصتو ای طوطی جان

2347
دریدی پیرهن تو پیرهن دهخدایا رحمت خود را به من ده
ز لطف خود مرا صفراشرکن دهمرا صفرای تو سرگشته کرده ست
مده غم را به من با بوالحزن دهاگر عالم به غم خوردن به پای است

و صد چندان بدان خوب ختن دهخدایا عمر نوح و عمر لقمان
مرا راهی به سوی آن یمن دهسهیل روی تو اندر یمن تافت

2348
سوگند به خشم و کینه خوردهفریاد ز یار خشم کرده

حما،ل گرفته رخت بردهبرهم زده خانه را و ما را
او رفته کلید را سپردهبر د،ل قفلی گران نهاده
ای بی تو چراغ عیش مردهای بی تو حیات تلخ گشته
ای بی تو سماع ها فسردهای بی تو شراب درد گشته

من زرد و شبم سیاه چردهای سرخ و سپید بی تو ماندم
سر بیرون کن دمی ز پردهای عشق تو پرده ها دریده

2349
چون دیده تو کجاست دیدهای دیده راست راست دیده

بحر گهر وفاست دیدهآن قطره بی وفا چه دیده ست
اجری ده توتیاست دیدهاجری خور توتیا چه بیند

روز و شب مر تو راست دیدهای آنک ز روز و شب برونی
در رقص چو ذره هاست دیدهدر پرتو آفتاب رویت

اکنون ز تو جان ماست دیدهبد بی تو دو دیده دشمن جان
در عین د،ل شماست دیدهای دیده تان چو د،ل پریشان

کز دیده ما جداست دیدههر دیده جدا جدا از آن است
گویی که مگر خداست دیدهچون دیده خدای را ببیند
از هر سنگیش خاست دیدهچون دیده کوه بر حق افتاد

یعنی همه کیمیاست دیدهزر شد همه کوه از تجلی
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2350
خورشید گریخت یک سوارهآمد مه و لشرکر ستاره

کو چشم که تا کند نظارهآن مه که ز روز و شب برون است
چون بیند مرغ بر منارهچشمی که مناره را نبیند
گه گردد جمع و گاه پارهابر د،ل ما ز عشق این مه

بی کار شوی هزارکارهچون عشق تو زاد حرص تو مرد
بی کار نبوده ست خارهچون آخر کار لعل گردد
سرهای بریده بر قنارهگر بر سر کوی عشق بینی

زنده شده گشتگان دوبارهمگریز درآ تمام بنگر

2351
برساخت پریر یک بهانهدیدی که چه کرد آن یگانه

او ماند و دو سه پری خانهما را و تو را کجا فرستاد
با آن حرکات ساحرانهما را بفریفت ما چه باشیم

بربندد گردن زمانهآن سلسله کو به دست دارد
شاباش زهی شرکر فسانهاز سنگ برون کشید مرکری
گم گشت خرد از این میانهبست او گرهی میان ابرو

بردوخته خویش بر ستانهبر درگه او است د،ل چو مسمار
در دست وی است تازیانهبر مرکب مملرکت سوار او است

که را چو کهی کند کشانهگر او کمر کهی بگیرد
کرده ست به کویش آشیانهخود آن که قاف همچو سیمرغ
درها بگداخت دانه دانهاز شرم عقیق درفشانش

ساکن نشود به رازیانهبادی که ز عشق او است در تن
درمانده اند در مثانهعشاق مذکرند وین خلق

مخمور ز باده شبانهساقی درده قدح که ماییم
بر چرخ همی زند زبانهآبی برزن که آتش د،ل

وز عشق گرفته ام چغانهدر دست همیشه مصحفم بود
شعر است و دوبیتی و ترانهاندر دهنی که بود تسبیح

چه سیل که بحر بی کرانهبس صومعه ها که سیل بربود
مانند رباب بی کمانههشیار ز من فسانه ناید
بشنو قصص بنی کنانهمستم کن و برپران چو تیرم

شهباز شود کمین سمانهچون مست بود ز باده حق
بر روی هوا شود روانهبی خویش گذر کند ز دیوار

می ها برکشند عاشقانهباخویش ز حق شوند و بی خویش
کی دید ز لب می مغانهدیدم که لبش شراب نوشد
نه از خنب فلن و یا فلنهو آن گاه چی می می خدایی

گم گشت دلم از این میانهماهی ز کنار چرخ درتافت
چون چنگ همی کند فغانهاین طرفه که شخص بی د،ل و جان

کو سردلب است و سردچانهمشنو غم عشق را ز هشیار
یخدان ز آتش دهد نشانههرگز دیدی تو یا کسی دید

با باز چه فن زند سمانهدم درکش و فضل و فن رها کن
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2352
برخیز و قماش ما گرو نهیک جام ز صد هزار جان به
ما هیچ نمی رویم از این دهما از خود خویش توبه کردیم
تا هر دو یرکی شود که و مهیک رنگ کند شراب ما را
پر ده تو شراب فقر پر دهدرویش ز خویشتن تهی شد

ماییم کمان و باده چون زهبرخیز و به زه کن آن کمان را
این است سزای پیر فربهبرجای بماند عقل پرفعل

تو بار کشی و او کند عهما غم نخوریم خود کی دیده ست
وز خانه عاریت برون جهبگریز ز غم به سوی شه رو

2353
وز مرکب تن شده پیادهجان آمده در جهان ساده
آن سیل ز بحرها زیادهسیل آمد و درربود جان را

در خویش دو چشم را گشادهجان آب لطیف دیده خود را
وز خویش بجوش همچو بادهاز خود شیرین چنانک شرکر
جان چشم به خویش درنهادهخلقان بنهاده چشم در جان

بی ساجد و مسجد و سجادهخود را هم خویش سجده کرده
کای شادی جان و جان شادههم بر لب خویش بوسه داده

ای جان تو ز هیچ کس نزادههر چیز ز همدگر بزاید
جان چون شتر و بدن قلدهمی راند سوی شهر تبریز

2354
وی بی تو سماع مرده مردهای بی تو حیات ها فسرده

تو قفل زده کلید بردهما بر در عشق حلقه کوبان
رحم آر بر این دم شمردههر آتش زنده از دم توست

در آتش عشق همچو خردهخامیم بیا بسوز ما را
با شیر توایم خوی کردهچون موسی شیر کس نگیریم

خوش نیست به پیش دیده پردهدر پرده مباش ای چو دیده
گفتن نبود چنانک خوردهکم گوی ز عشق و عشق می خور

2355
امشب نرهی به جان و دیدهای دوش ز دست ما رهیده
ای دست در آستین کشیدهدر پنجه ماست دامن تو

ماییم هریسه رسیدهحیلت بگذار و آب و روغن
ای چشم ز چشم تو چریدهچشم من و چشم تو حریفند
گل از رخ زرد من دمیدهای داده مرا شراب گلگون

از عشق چو چنبرم خمیدهزلف چو رسن چو برفشاندی
خون آید لشک از بریدهرفتی و ز چشم من بریدی

ای بر سر ما غمت دویدهبر گرد خیا،ل تو دوانیم
مرغی ز قفص به جان رهیدهبر روزن تو چرا نپرد

ای با همه عیبمان خریدهخامش کردم که جمله عیبیم
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2356
باقی دگران همه نظارهماییم قدیم عشق باره

ماند این دم گرم شعله خوارهنظارگیان ملو،ل گشتند
پنهان نشویم چون ستارهچون چرخ حریف آفتابیم
چون اشتر بر سر منارهانگشت نما و شهره گشتیم

و آن نیز برفت پاره پارهاز ما بنماند جز خیالی
با هستی خود نبود چارهمردان طریق چاره جستند
چون آهن و مس و سنگ خارهدر آتش عشق صف کشیدند

اندر دریای بی کنارهمردانه تمام غرق گشتند

2357
با خاره و سنگ چیست چارهای گشته دلت چو سنگ خاره

جز آنک شوند پاره پارهبا خاره چه چاره شیشه ها را
تا پیش تو جان دهد ستارهزان می خندی چو صبح صادق

اندیشه گریخت بر کنارهتا عشق کنار خویش بگشاد
او نیز بجست یک سوارهچون صبر بدید آن هزیمت
می گرید و می کند حرارهشد صبر و خرد بماند سودا
بر راه فتاده چون عصارهخلقی ز جدایی عصیرت

چستند در این ره و چه کارههر چند شده ست خون جگرشان
با عقل و د،ل هزارکارهبیگانه شدیم بهر این کار

و الشعر طباله المارهالعشق حقیقه الماره
کل سحر لدیه غارهاحذر فامیرنا مغیر
تنشق لهوله العبارهاترک هذا وصف فراقا
خاموش فرورو از منارهبگریخت امام ای موذن

2358
بنگر تو به عاشقان خیرهماییم و دو چشم و جان خیره
سرگشته چو آسمان خیرهتو چون مه و ما به گرد رویت

فریاد از این شبان خیرهعقل است شبان به گرد احوا،ل
وین دیده چو شمعدان خیرهدر دیده هزار شمع رخشان

سر می کند از نهان خیرهاز شرق به غرب موج نور است
وز عشق یرکی جهان خیرهبیرون ز جهان مرده شاهی است

خیره چه دهد نشان خیرهگویی که مرا از او نشان ده
کز چشم بود زبان خیرهاز چشم سیه سپید پرخون

تا دریابی بیان خیرهدر روی صلح دین تو بنگر

2359
و آن کاسه به پیش عاشقان نهآن سفره بیار و در میان نه

کآواز دهد کسی که نان نهانبوه بریز نان که زشت است
جان را برگیر و پیش جان نهتن را چو بنان شرکار کردی

برخیز قدم بر آسمان نهامروز قیامت تو برخاست
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بر گنبد چرخ نردبان نهاز آتش عشق نردبان ساز
ترکانه تو تیر در کمان نهای زهره ز چشم های هندو
زخمی دیگر بر آن زیان نهگر سینه زیان کند ز زخمت

ما را همه مهر بر دهان نهچون نرکته ز راه چشم گویی
آن جا رو و سر بر آستان نهای اشک چو رفتی از در چشم

2360
بازآ ز خدا جزات نسیهای نقد تو را زکات نسیه

در نقد بل نجات نسیهآید ز خدا جزای خیرت
از شومی تو جهات نسیهپیش از تو جهات نقد بوده ست

ای طلعت تو بیان نسیهاین دولت تازه بی تو بادا
مرگ نقد و حیات نسیهزیرا که به فا،ل نحس هستت
ال نبود ممات نسیهبر تو همه چیز نسیه بادا

دادت امشب برات نسیهچون جرم تو نقد و توبه نسیه ست

2361
ما جمع و تو در میان نشستهای روز مبارک و خجسته
تا زنده شود دمی شرکستهای همنفس همیشه پیش آ

بشنو سخن شرکسته بستهپیغام د،ل است این دو سه حرف
کآزاد شوم ز رنج و رستهیک بار بگو که بنده من

تا گل چینیم دسته دستهآن دست ز روی خویش برگیر
طوطی نگر از قفص برستهیک بار دگر شرکرفشان کن

2362
 جان ها را شیوه های جانای دو چشمت جاودان را نرکته ها آموخته
فزا آموخته

 عشق شاگرد تو استهر چه در عالم دری بسته ست مفتاحش تویی
و درگشا آموخته

وانگهانی صوفیان را الصل آموختهاز برای صوفیان صاف بزم آراسته
 سر معشوقی مطلق در خلءوز میان صوفیان آن صوفی محبوب را
آموخته

 سر سر عاشقانش در بلو آن دگر را ز امتحان اندر فراق انداخته
آموخته
 این اجابت یافته و آن خود دعاعشق را نیمی نیاز و نیم دیگر بی نیاز
آموخته
 همچو افلطون حرکمت صد دواپیش آب لطف او بین آتشی زانو زده

آموخته
سوی عیاران رند و صد دغا آموختهبا دعا و با اجابت نقب کرده نیم شب
مر وفا را گوش مالیده وفا آموختهپرجفایانی که ایشان با همه کافردلی

 کآهنان را همچو آیینهزخم و آتش های پنهانی است اندر چشمشان
صفا آموخته
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 در تجلی های او نور لقاجمله ایشان بندگان شمس تبریزی شده
آموخته

2363
 نعره از مردان مرد و از زنانای ز هندستان زلفت رهزنان برخاسته
برخاسته

 دود جان ها برشده هفت آسمانآتش رخسار تو در بیشه جان ها زده
برخاسته

 وز معانی ساقیانجوی های شیر و می پنهان روان کرده ز جان
همچو جان برخاسته

 شاهد دین را میان مومنانکفر را سرمه کشیده تا بدیده کفر نیز
برخاسته

 در بیان حا،ل آن د،ل این زبانتن چو دیوار و پس دیوار افتاده دلی
برخاسته
 سقف خانه درشرکسته آستانرو خرابی ها نگر در خانه هستی ز عشق
برخاسته

 بر سر هر عاشقی صدگر چه گوید فارغم از عاشقان لیرکن از او
مهربان برخاسته

 خون د،ل یاقوت وار از عرکسشمس تبریزی چو کان عشق باقی را نمود
آن برخاسته

2364
 د،ل میان خون نشسته عقل و جانای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته

بگریسته
 در عزای تو مرکان وچون به عالم نیست یک کس مر مرکانت را عوض

لمرکان بگریسته
 انبیا و اولیا را دیدگانجبرئیل و قدسیان را با،ل و پر ازرق شده

بگریسته
تا مثالی وانمایم کان چنان بگریستهاندر این ماتم دریغا تاب گفتارم نماند

 لجرم دولت بر اهلچون از این خانه برفتی سقف دولت درشرکست
امتحان بگریسته
 دوش دیدم آن جهان بر ایندر حقیقت صد جهان بودی نبودی یک کسی
جهان بگریسته

 جان پی دیده بمانده خونچو ز دیده دور گشتی رفت دیده در پیت
چرکان بگریسته

 همچنین به خون چرکان د،ل در نهانغیرت تو گر نبودی اشک ها باریدمی
بگریسته

 هر نفس خونابه گشته هرمشک ها باید چه جای اشک ها در هجر تو
زمان بگریسته

 بر چنان چشم عیان چشم گمانای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ
بگریسته
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 از کمان جستی چو تیر و آنشه صلح الدین برفتی ای همای گرم رو
کمان بگریسته
 هم کسی باید که داند بربر صلح الدین چه داند هر کسی بگریستن
کسان بگریسته

2365
 وز صواب هر خطایت صد ختن پاای ز گلزار جمالت یاسمین پا کوفته

کوفته
 وآنگه اندر باغ عشقت مرد وای بزاده حسن تو بی واسطه هر مرد و زن
زن پا کوفته

 صد هزاران شمع د،ل اندرای رخ شاهانه ات آورده جان پروانه ای
لگن پا کوفته

 تا دو صد حلج عشقت بر رسن پاای دماغ عاشقان پرباده منصوریت
کوفته

 می نگنجد در جهان درلغری جان ز ذوقت آن چنان فربه شده
خویشتن پا کوفته

 راه پریدن نبد تا درهدهدان اندر قفص چون زان سلیمان خوش شدند
وطن پا کوفته
 آفتاب جان به رقص و اینجان عاشق لمرکان و این بدن سایه الست
بدن پا کوفته

 بوالحزن شادان شده باقهقهه شادان عشقش کرد مجلس پرشرکر
بوالحسن پا کوفته

 در میان نرگس و گلروی و چشم شمس تبریزی گل و نسرین برکاشت
جسم من پا کوفته

2366
 گوهر جان همچو موسیای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته

روی دریا کوفته
 روشنایی کی فزاید سرمهزیر این هفت آسیا هستی ما را خوش برکوب

ناکوفته
درنیامیزد کسی ناکوفته با کوفتهعاشقان با عاقلن اندرنیامیزد از آنک

 عاشقان از لابالی اژدها راعاقلن از مور مرده درکشند از احتیاط
کوفته

 فرق ها پیدا شود ازمردم چشم از خیالت چون شود پی کوب عشق
کوفته تا کوفته
 در هوای قاف قربت پر عنقااز شرکار تو به بیشه جان شیران خون شده

کوفته
 عاشقان چون اخترانش راهعشق چون خورشید دامن گستریده بر زمین

بال کوفته
 غیرت ال شده بر مغز للل چو للیان زده بر عاشقانش دست رد

کوفته
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 اشترانشان زیر بار از راهحاجیان راه جان خسته نگردند از نشاط
اعضا کوفته

 اشتران را مست بینی راه بطحاساربان این غز،ل گو تا ز بعد خستگی
کوفته

2367
 هر زمان گوید کهتا چه عشق است آن صنم را با د،ل پرخون شده
چونی ای د،ل بی چون شده

 تا ز دست دست او خون دلمدم به دم او کف خود را از دلم پرخون کند
جیحون شده

 عشق معشوقم ز حدنام عاشق بر من و او را ز من خود صبر نیست
عشق من افزون شده

 فتنه خورشید گشته آفتچونک کردم رو به بال من بدیدم یک مهی
گردون شده

 در دماغ عاشقانش باده و افیونذره ها اندر هوا و قطره ها در بحرها
شده

 خیز مجلس سرد کردی ایواعظ عقل اندرآمد من نصیحت کردمش
چو افلطون شده

 مردگان کهنه بینی عاشق وپیش شمس الدین تبریزی برو کز رحمتش
مجنون شده

2368
 جمله را عریان بدیده کس توای به میدان های وحدت گوی شاهی باخته
را نشناخته

 وز کژی پنداشته کو مر تو راعقل کل کژچشم گشته از کما،ل غیرتت
انداخته

 تا در اسرار جهان تو صدای چراغ و چشم عالم در جهان فرد آمدی
جهان پرداخته

 بر درخت جسم جان نالنای که طاووس بهار از عشق رویت جلوه گر
شده چون فاخته

 وز برای ما تو دریا را چو کشتیاز برای ما تو آتش را چو گلشن داشته
ساخته

 من جهان روح را ازشمس تبریزی جهان را چون تو پر کردی ز حسن
غیر عشقت آخته

2369
 جان قفص را درشرکسته د،لچشم بگشا جان ها بین از بدن بگریخته

ز تن بگریخته
 صد هزاران خویشتن بیصد هزاران عقل ها بین جان ها پرداخته

خویشتن بگریخته
 چون درآمد مست و خندانگر گریزد صد هزاران جان و د،ل من فارغم

آن ز من بگریخته
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 صد هزاران بلبل آن سو ازصد هزاران تشنه ز استسقا بگفته ترک جان
چمن بگریخته

2370
 صد هزاران کشتی ازاین چه باد صرصر است از آسمان پویان شده

وی مست و سرگردان شده
 هم بدو زنده شده ست و هممخلص کشتی ز باد و غرقه کشتی ز باد

بدو بی جان شده
 ز امر تو دشنام گشته وز توباد اندر امر یزدان چون نفس در امر تو

مدحت خوان شده
 از صبا معمور عالم با وبا ویرانبادها را مختلف از مروحه تقدیر دان

شده
 مروحه دیدن چراغ سینه پاکانباد را یا رب نمودی مروحه پنهان مدار
شده

 و آنک بیند او مسببهر که بیند او سبب باشد یقین صورت پرست
نور معنی دان شده

 پیش اهل بحر معنی درهااهل صورت جان دهند از آرزوی شبه ای
ارزان شده
 و آن دگر خاموش کرده زیرشد مقلد خاک مردان نقل ها ز ایشان کند

زیر ایشان شده
 آن قراضه چین ره را بینچشم بر ره داشت پوینده قراضه می بچید

کنون در کان شده
 از چه لرزد آن ظریف سر بههمچو مادر بر بچه لرزیم بر ایمان خویش

سر ایمان شده
 بینمت چون آفتابی بی حشمهمچو ماهی می گدازی در غم سرلشرکری

سلطان شده
 بینمت بی دود آتش گشته وچند گویی دود برهان است بر آتش خمش
برهان شده
 بینمت همچون مسیحا بر سرچند گشت و چند گردد بر سرت کیوان بگو
کیوان شده
 بینمت رسته از این و آن وای نصیبه جو ز من که این بیار و آن بیار

آن و آن شده
 بینمت خاموش گویان چونبس کن ای مست معربد ناطق بسیارگو

کفه میزان شده

2371
 خوش بود این جسم ها با جان هاکی بود خاک صنم با خون ما آمیخته

آمیخته
 با گهرهای صفای باوفااین صدف های د،ل ما با چنین درد فراق

آمیخته
 لطف و قهری جفت وروز و شب با هم نشسته آب و آتش هم قرین
دردی با صفا آمیخته
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 بوی وصل شاه ما اندروصل و هجران صلح کرده کفر ایمان یک شده
صبا آمیخته

 بوی پیراهن رسیده باگرگ یوسف خلق گشته گرگی از وی گم شده
عما آمیخته
 آب همچون باده با نور صفاخاک خاکی ترک کرده تیرگی از وی شده
آمیخته
 آمده در بزم مست و با شماشادیا روزی که آن معشوق جان های لقا
آمیخته

 تا ز مستی اجنبی بامست کرده جمله را زان غمزه مخمور خویش
آشنا آمیخته
 لعنت ابلیس هم با اصطفاتا ز بسیاری شراب ابلیس چون آدم شده

آمیخته
 قفل های بی وفایی با وفاآن در بسته ابد بگشاده از مفتاح لطف
آمیخته

 تا ببینی بنده با وصف خداسر سر شمس دین مخدوم ما پیدا شده
آمیخته

 ز آنک هر حرفی ازای خداوند شمس دین فریاد از این حرف رهی
این با اژدها آمیخته

 ز آنک تند است این سخن بایک دمی مهلت دهم تا پستتر گیرم سخن
کبریا آمیخته
 صد هزاران لطف باشد با بلدر ره عشاق حضرت گو که از هر محنتش

آمیخته
نفخه عیسی دولت با وبا آمیختهقطره زهر و هزاران تنگ تریاق شفا

 پستی آن جا از طبیعت با علخواری آن جا با عزیزی عهد بسته یک شده
آمیخته

 گر چه این جا هست جان هاجان بود ارزان به نرخ خاک پیش جان جان
با غل آمیخته

 مس جان با جان جان چوناز پی آن جان جان جان ها چنان گوهر شده
کیمیا آمیخته

ابتدای ابتدا با انتها آمیختهآخر دور جهان با اولش یک سر شده
تا ببینی این سرا با آن سرا آمیختهدر سرای بخت رو یعنی که تبریز صفا

2372
 که بود در تک دریا کف دریاهله بحری شو و در رو مرکن از دور نظاره

به کناره
 رخ خورشید چو دیدی هلهچو رخ شاه بدیدی برو از خانه چو بیذق

گم شو چو ستاره
 همگان را تو صل گو چوچو بدان بنده نوازی شده ای پاک و نمازی
موذن ز مناره

 تو در این شاه نگه کنتو در این ماه نظر کن که دلت روشن از او شد
که رسیده ست سواره
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 به خدا خنجر او را بدهمنه بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عزت
رشوت و پاره

 که دو صد چشمه برآرد ز د،لکی بود آب که دارد به لطافت صفت او
مرمر و خاره

 تو چه دانی هوس د،ل پی این بیتتو همه روز برقصی پی تتماج و حریره
و حراره
 که نفور است نسیمش زچو بدیدم بر سیمش ز زر و سیم نفورم

کف سیم شماره
 تو از آن کار نداری کهتو از آن بار نداری که سبرکسار چو بیدی

شدستی همه کاره
 تو شتر هم نخریده که شرکستههمه حجاج برفته حرم و کعبه بدیده

ست مهاره
 تو خمش باش و چنان شوبنگر سوی حریفان که همه مست و خرابند

هله ای عربده باره

2373
بشلولم بشلولم مجه از روزن خانهمشنو حیلت خواجه هله ای دزد شبانه

 وگرت شاه کند او که توییبمشو غره پرستش بمده ریش به دستش
یار یگانه

 می بی درد نیابی تو در اینسوی صحرای عدم رو به سوی باغ ارم رو
دور زمانه

 به خدا لقمه بازان نخورد هیچبه شه بنده نوازی تو بپر باز چو بازی
سمانه
 بروم گر نروم من کندم گوشبخورم گر نخورم من بنهد در دهن من
کشانه
 همه تیر ای مه مه رو نپرد سویهمه میرند ولیرکن همه میرند به پیشت
نشانه

 ز کی آموخت خدایا عجبز چه افروخت خیالش رخ خورشیدصفت را
این فعل و بهانه

 چو مرا درد فزون شدچو تو را حسن فزون شد خردم صید جنون شد
بده آن درد مغانه

 چو در این حلقه نگینیچو تو جمعیت جمعی تو در این جمع چو شمعی
مجه ای جان زمانه

 تو مگو تا که بگوید لب آنتو اگر نوش حدیثی ز حدیثان خوش او
قندفسانه

2374
 که چو سیمرغ ببیند بجهدهله صیاد نگویی که چه دام است و چه دانه

مست ز لنه
 برهاند د،ل و جان را ز فسونبجز از دست فلنی مستان باده که آن می
و ز فسانه

www.irandll.net/forum1074



www.irandll.net

 به زبانی که بسوزدبخورد عشق جهان را چو عصا از کف موسی
همه را همچو زبانه
 منگر سست به نخوتنه سماع است نه بازی که کمندی است الهی

تو در این بیت و ترانه
 نبود هیچ کلی را غم شانه گر ونبود هیچ غری را غم دلله و شاهد

شانه
مثل کارد که گیرد بر تیغی به دهانهبه دهان تو چنین تیغ نهاده ست نهنده
 نگذارند سگان را سوی درگاه وکه خیالت سفیهان همه دربان الهند

ستانه
 که بخندد لب دشمن ز کر و فرنگذارند غران را که درآیند به لشرکر

زنانه
 چو نخورده ست دوگانه نبودچو ندیده ست نشانه نبود اسپر و تیرش

مرد یگانه

2375
 مهل ای طفل به سستی طرفسوی اطفا،ل بیامد به کرم مادر روزه

چادر روزه
 به همان کوی وطن کنبنگر روی ظریفش بخور آن شیر لطیفش

بنشین بر در روزه
 بنگر جنت جان را شدهبنگر دست رضا را که بهاری است خدا را
پرعبهر روزه
 چو رسن باز بهاری بجه ازهله ای غنچه نازان چه ضعیفی و چه یازان

چنبر روزه
 مگر اسحاق خلیلی خوشیتو گل غرقه خونی ز چیی دلخوش و خندان
از خنجر روزه

بستان گندم جانی هله از بیدر روزهز چیی عاشق نانی بنگر تازه جهانی

2376
 غم تو به توی ما را تو بهصنما از آنچ خوردی بهل اندکی به ما ده

جرعه ای صفا ده
 به شراب شادی افزا غم وکه غم تو خورد ما را چه خراب کرد ما را

غصه را سزا ده
 بنهان ز دست خصمان تو به دستز شراب آسمانی که خدا دهد نهانی

آشنا ده
 ز عراق و از سپاهان تو به چنگ مابنشان تو جنگ ها را بنواز چنگ ها را

نوا ده
 قدح و کدو بیارند که مرا دهسر خم چو برگشایی دو هزار مست تشنه
و مرا ده

 ز شراب همچو اطلس به برهنگانصنما ببین خزان را بنگر برهنگان را
قبا ده

 به می جوان تازه دو سه پیر رابه نظاره جوانان بنشسته اند پیران
عصا ده
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 ملک و شراب داری ز شراببه صلح دین به زاری برسی که شهریاری
جان عطا ده

2377
 دلبری عشوه ده سرکش خونای خداوند یرکی یار جفاکارش ده

خوارش ده
 غم عشقش ده و عشقشتا بداند که شب ما به چه سان می گذرد

ده و بسیارش ده
 با طبیبی دغلی پیشه سر و کارشچند روزی جهت تجربه بیمارش کن

ده
 یک سقایی حجری سینهببرش سوی بیابان و کن او را تشنه

سبرکسارش ده
 پس قلوز کژ بیهده رفتارشگمرهش کن که ره راست نداند سوی شهر

ده
 مدتی گردش این گنبدعالم از سرکشی آن مه سرگشته شدند
دوارش ده

زو ببر سنگ دلی و د،ل پیرارش دهکو صیادی که همی کرد د،ل ما را پار
ببر انرکار از او و دم اقرارش دهمنرکر پار شده ست او که مرا یاد نماند
که فلنی چو بیاید بر ما بارش دهگفتم آخر به نشانی که به دربان گفتی

 رو بجو همچو خودی ابله و آچارشگفت آمد که مرا خواجه ز بال گیرد
ده

 ور کنی مست بدینبس کن ای ساقی و کس را چو رهی مست مرکن
حد ره هموارش ده

2378
 که در آن روی نظر کرده بودصد خمار است و طرب در نظر آن دیده
دزدیده

 که رخ خود به کفصد نشاط است و هوس در سر آن سرمستی
پاش بود مالیده

که سلم از لب آن یار بود بشنیدهعشوه و مرکر زمانه نپذیرد گوشی
ای تو در نیک و بد دور زمان پیچیدهپیچ زلفش چو ندیدی تو برو معذوری

 هیچ دیدی تو نیی بی نفسینی تراشی است که اندر نی صورت بدمد
نالیده

کی برنجد ز بریدن قلم بالیدهگر بداند که حریف لب کی خواهد شد
 فرق این بس که تویی فرقگر بپرسند چه فرق است میان تو و غیر

مرا خاریده
 لب عشاق جهان خاک تو راجرعه ای کن فیرکون بر سر آن خاک بریخت

لیسیده
 بر دم باد بهاری نرسدشمس تبریز تو را عشق شناسد نه خرد

پوسیده

2379
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 که می از جام و سر از پای ندانیمبده آن باده جانی که چنانیم همه
همه

 روح مطلق شده و تابشهمه سرسبزتر از سوسن و از شاخ گلیم
جانیم همه

 که برون رفته از این دور زمانیمهمه دربند هوااند و هوا بنده ماست
همه
همه دکان بفروشیم که کانیم همههمچو سرنا بخروشیم به شرکر لب یار
 که به صورت مثل کون و مرکانیمتاب مشرق تن ما را مثل سایه بخورد
همه
ما حریف چمن و لله ستانیم همهزعفران رخ ما از حذر چشم بد است

 که جز از دست و کفت میمصحف آریم و به ساقی همه سوگند خوریم
نستانیم همه

 هر کی آن دارد دریافت کههر کی جان دارد از گلشن جان بوی برد
آنیم همه

 که سبک د،ل شده زان رطلد،ل ما چون د،ل مرغ است ز اندیشه برون
گرانیم همه

که کمربخشتر از بخت جوانیم همهملرکان تاج زر از عشق ره ما بدهند
 ز آنک در پیش روی تیر و سنانیمجان ما را به صف او،ل پیرکار طلب

همه
 ز آنک چون نور سحر پرده درانیمدر پس پرده ظلمات بشر ننشینیم

همه
 گرگ بودیم کنون شهرهشام بودیم ز خورشید جهان صبح شدیم
شبانیم همه

 سوی او با د،ل و جان همچو روانیمشمس تبریز چو بنمود رخ جان آرای
همه

2380
توبه کردن از گناه آمد گناهپیش جوش عفو بی حد تو شاه
گمرهی گشته ست فاضلتر ز راهبس که گمره را کنی بس جست و جو

راه گفتن بسته شد مانده ست آهمنطقم را کرد ویران وصف تو
چون علی اه می کنم در قعر چاهآه دردت را ندارم محرمی

نی بنالد راز من گردد تباهچه بجوشد نی بروید از لبش
زان شرکر ما را و نی را عذر خواهبس کن ای نی ز آنک ما نامحرمیم

2381
روح بین با خاکدان آمیختهعشق بین با عاشقان آمیخته

بنگر آخر این و آن آمیختهچند بینی این و آن و نیک و بد
بی نشان بین با نشان آمیختهچند گویی بی نشان و بانشان

آن جهان بین وین جهان آمیختهچند گویی این جهان و آن جهان
شاه بین با ترجمان آمیختهد،ل چو شاه آمد زبان چون ترجمان

این زمین با آسمان آمیختهاندرآمیزید زیرا بهر ماست
دشمنان چون دوستان آمیختهآب و آتش بین و خاک و باد را
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از نهیب قهرمان آمیختهگرگ و میش و شیر و آهو چار ضد
خار و گل در گلستان آمیختهآن چنان شاهی نگر کز لطف او
آب چندین ناودان آمیختهآن چنان ابری نگر کز فیض او
نوبهار و مهرگان آمیختهاتحاد اندر اثر بین و بدان
همچو تیرند و کمان آمیختهگر چه کژبازند و ضدانند لیک

قند و پند اندر دهان آمیختهقند خا خاموش باش و حیف دان
کس نباشد آن چنان آمیختهشمس تبریزی همی روید ز د،ل

2382
حبه زر را تو کان پنداشتهای بخاری را تو جان پنداشته

وی زمین را آسمان پنداشتهای فرورفته چو قارون در زمین
لعبتان را مردمان پنداشتهای بدیده لعبتان دیو را

ای تو خود را در میان پنداشتهای کرانه رفته عشق از ننگ تو
دود را نور عیان پنداشتهای گرفته چشمت آب از دود کفر

عاشقان را همچنان پنداشتهای ز شهوت در پلیدی همچو کرم
ای نشان را بی نشان پنداشتهمستی شهوت نشان لعنت است

وی خدا را بی زبان پنداشتهای تو گندیده میان حرف و صوت
ای تو مه را هم نهان پنداشتهماهتابش می زند بر کوریت

ای تو هجو دیگران پنداشتههر چه گفتم خویشتن را گفته ام

2383
کشتگانت شاد و خندان آمدهعشق تو از بس کشش جان آمده

شرکری دیگر به دندان آمدهجان شرکرخای است لیرکن از توش
باز خوش بر دست سلطان آمدهدوش دیدم صورت د،ل را چنانک
پر پرخون سوی جانان آمدهصید کرده جان هر مشتاق را
یک جوی زر جانب کان آمدهجمله جان ها سوی تو آید بود

 ای تو از عشاق و رندانگفتمش از عاشقان این خون ز چیست
آمده

عشق را خون است برهان آمدهگفت خون باشد زبان عاشقی
راست گویم نور یزدان آمدهبوی مشک و بوی ریحان لطف ماست

لحظه لحظه گنج درمان آمدهدرد درد شمس تبریزی مرا

2384
ز آنک برزد بوی جان از سلسلهجسته اند دیوانگان از سلسله

المان و المان از سلسلهنعره ها از عاشقان برخاسته
در زمین و آسمان از سلسلهجان مشتاقان نمی گنجد همی
جان مجنون ارمغان از سلسلهپیش لیلی می برم من هر دمی

هوش ما را تو مران از سلسلهحلقه های عشق تو در گوش ماست
فتنه را هم می نشان از سلسلهفتنه بین کز سلسله انگیختی

 گر چه جان شد بی نشان ازصد نشان بر پای جان از بند توست
سلسله

گر چه کردم من بیان از سلسلهشمس تبریزی مرادم زلف توست
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2385
ز آفتابی اختران را شب شدهروز ما را دیگران را شب شده

تیر جست و مر کمان را شب شدهتیر دولت های ما پیروز شد
کافرستان گمان را شب شدهروز خندان در رخ عین الیقین

بی امان خواهی امان را شب شدهبرپریده مرغ ایمانت کنون
روز نقد توست کان را شب شدههر دمی روز است اندر کان جان
عاقل رسم و نشان را شب شدهعاشقان را روزهای بی نشان

2386
تا در میان نیفتد سودای کبر و کینهقرابه باز دانا هش دار آبگینه

 مجروح و خسته گردد اینچون شیشه بشرکنی جان بسیار پای یاران
خود بود کمینه
 بر موزه محبت افتد هزاروآنگه که مرهم آری سر را به عذر خاری

پینه
 مگذار ناخوشی را گردبفزا شراب و خوش شو بیرون ز پنج و شش شو

سرای سینه
 از دست حق رسیده بینی زان شراب خاکی بل کز جهان پاکی

واسطه قنینه
 در رزمگاه محنت که آن نه و کهدر بزمگاه وحدت یابی هر آنچ خواهی

این نه
 نو نو طرب فزاید بی کهنهجانی که غم فزودی از شمس حق تبریز
های دینه

2387
با آن جما،ل و خوبی آخر چه جای توبهپیغام زاهدان را کآمد بلی توبه

 چون هست عاشقان را کاری ورایهم زهد برشرکسته هم توبه توبه کرده
توبه

 چون شمع سر بریدی بشرکنچون از جهان رمیدی در نور جان رسیدی
تو پای توبه

 ترک خطا چو آمد ای بس خطایشرط است بی قراری با آهوی تتاری
توبه

 یک تیر غمزه او صد خونبهایدر صید چون درآید بس جان که او رباید
توبه

 گرد غبار اسبش صد توتیایچون هر سحر خیالش بر عاشقان بتازد
توبه

 و آن چشم پرخمارش داده سزایاز باده لب او مخمور گشته جان ها
توبه

 حسنت خراب کرده بام وتا باغ عاشقان را سرسبز و تازه کردی
سرای توبه

روزی که ره نماید ای وای وای توبهای توبه برگشاده بی شمس حق تبریز
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2388
 خود را سپس کشیده پیشاناین جا کسی است پنهان دامان من گرفته
من گرفته

 باغی به مناین جا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان
نموده ایوان من گرفته

 اما فروغ رویش ارکاناین جا کسی است پنهان همچون خیا،ل در د،ل
من گرفته
 شیرین شرکرفروشی دکاناین جا کسی است پنهان مانند قند در نی
من گرفته

 سوداگری است موزون میزان منجادو و چشم بندی چشم کسش نبیند
گرفته
 من خوی او گرفته او آن منچون گلشرکر من و او در همدگر سرشته
گرفته

بنگر خیا،ل خوبش مژگان من گرفتهدر چشم من نیاید خوبان جمله عالم
 تا درد عشق دیدم درمان منمن خسته گرد عالم درمان ز کس ندیدم
گرفته

 گر گرد درد گردی فرمان منتو نیز د،ل کبابی درمان ز درد یابی
گرفته

 زین بحر سر برآری مرجان مندر بحر ناامیدی از خود طمع بریدی
گرفته

 تا شرق و غرب بینی سلطانبشرکن طلسم صورت بگشای چشم سیرت
من گرفته

پیمانه جام کرده پیمان من گرفتهساقی غیب بینی پیدا سلم کرده
 از گریه عالمی بین طوفان منمن دامنش کشیده کای نوح روح دیده
گرفته

تو یار غار وآنگه یاران من گرفتهتو تاج ما وآنگه سرهای ما شرکسته
عشاق روح گشته ریحان من گرفتهگوید ز گریه بگذر زان سوی گریه بنگر
 مستان و می پرستان میدان منیاران د،ل شرکسته بر صدر د،ل نشسته
گرفته
 نی چون سگان عوعو کهدانهمچو سگان تازی می کن شرکار خامش

من گرفته
 اشراق نور رویش کیهان منتبریز شمس دین را بر چرخ جان ببینی

گرفته

2389
 بر تخت شه کی باشد جزدر خانه د،ل ای جان آن کیست ایستاده

شاه و شاه زاده
 مخمور می چه خواهدکرده به دست اشارت کز من بگو چه خواهی

جز نقل و جام و باده
در خلوت هوالحق بزم ابد نهادهنقلی ز د،ل معلق جامی ز نور مطلق

 هش دار تا نیفتی ای مردای بس دغل فروشان در بزم باده نوشان
نرم و ساده
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 چون غنچه چشم بسته چون گل دهاندر حلقه قلشی زنهار تا نباشی
گشاده

 ای مردمان کی دیدهچون آینه است عالم نقش کما،ل عشق است
است جزوی ز کل زیاده

 دلبر چو گل سوار استچون سبزه شو پیاده زیرا در این گلستان
باقی همه پیاده
 هم جمله عقل گشته همهم تیغ و هم کشنده هم کشته هم کشنده
عقل باده داده

دست عطاش دایم در گردنم قلدهآن شه صلح دین است کو پایدار بادا

2390
 فردا از او ببینی صد حور روآن آتشی که داری در عشق صاف و ساده

گشاده
 یک عالمی صنم بین ازبنگر به شهوت خود ساده ست و صاف بی رنگ

ساده ای بزاده
 شش خانه های او بین از شهد پرزنبور شهد جانت هر چند ناپدید است

نهاده
 در خان خود تو بنگر از نه فلکاندازه تن تو خود سه گز است و کمتر
زیاده

 برگیر کاه گل را از رویتا چند کاسه لیسی این کوزه بر زمین زن
خنب باده
 آتش رخی برآید از زیر اینسجاده آتشین کن تا سجده صاف گردد
سجاده

 اندر رکاب آن شه خورشید و مهآید سوارگشته بر عشق شمس تبریز
پیاده

2391
دروازه بل را بر عشق باز کردهبازآمد آن مغنی با چنگ سازکرده

دکان شرکران را یک یک فراز کردهبازار یوسفان را از حسن برشرکسته
 و آن گاهشان ز معنی بس سرفرازشمشیر درنهاده سرهای سروران را

کرده
 و آن گاه بر جنازه هر یکخود کشته عاشقان را در خونشان نشسته

نماز کرده
 ای ما برون حلقه گردن درازآن حلقه های زلفت حلق که راست روزی

کرده
 کشتی جان ما را دریای رازاز بس که نوح عشقت چون نوح نوحه دارد

کرده
 وز نیم غمزه ترکی سیصدای یک ختن شرکسته ای صد ختن نموده

طراز کرده
کت بنده کمینم وآنگه تو ناز کردهبخت ابد نهاده پای تو را به رخ بر

وز بهر ناز تو حق شرکل نیاز کردهای خاک پای نازت سرهای نازنینان
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 گاهم چو زر بریده گاهم چو گازای زرگر حقایق ای شمس حق تبریز
کرده

2392
 د،ل رفته ما پی د،ل چون بیای کهربای عشقت د،ل را به خود کشیده

دلن دویده
 تا شحنه فراقت دستان د،لدزدیده د،ل ز حسنت از عشق جامه واری

بریده
 نی را ز ناله من در جاناز بس شرکر که جانم از مصر عشق خورده

شرکر دمیده
 هر لحظه باز جان هادر سایه های عشقت ای خوش همای عرشی
تا عرش برپریده

 از آب عشق رسته وینای شاد مرغزاری کان جاست ورد و نسرین
آهوان چریده

هر دیده خویشتن را در آینه بدیدهدیده ندیده خود را و اکنون ز آینه تو
گوش رباب جانی برتافته شنیدهسرنای دولت تو ای شمس حق تبریز

2393
 جویان و پای کوبان ازبرجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیده

آسمان رسیده
 آخر در این کشاکشای جان چرا نشستی وقت می است و مستی
کس نیست پاکشیده

دستی قدح پرستی پرراوق گزیدهبهر رضای مستی برجه برکوب دستی
 افیون شود مرا نانما را مبین چو مستان هر چه خورم می است آن

مخموری دو دیده
 آن دیده اش ندیده گوشیشنگذاشت آن قیامت تا من کنم ریاضت
ناشنیده

از قطره قطره او فردوس بردمیدهاو آب زندگانی می داد رایگانی
 زان سر چه دارد آن جاناز دوست هر چه گفتم بیرون پوست گفتم
گفتار دم بریده

صد جای آسمان را تو دیدیی دریدهبا این همه دهانم گر رشک او نبستی
 کی داند آفرین را این جانیخدان چه داند ای جان خورشید و تابشش را

آفریده

 مستی خراب گردد از خویشبا این که می نداند چون جرعه ای ستاند
وارهیده
 بیرون نجسته ای تو زین چرخهتبریز تو چه دانی اسرار شمس دین را
خمیده

2394
 آن دلبرم درآمد در کف یرکیاز بس که مطرب د،ل از عشق کرد ناله
پیاله
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نو کرد عشق ما را باده هزارسالهافرکند در سر من آنچ از سرم برآرد
 نی نسیه را شناسممی گشت دین و کیشم من مست وقت خویشم

نی بر کسم حواله
بر جام می نبشتم این بیع را قبالهمن باغ جان بدادم چرخشت را خریدم

 کاین کاله بیش ارزد وآنگه چگونهای سخره زمانه برهم بزن تو خانه
کاله
 بینی که هر دو عالم گردد یرکیبربند این دهان را بگشا دهان جان را
نواله

 سرمست خد و خالش کی بنگرد بهنپذیرد آن نواله جانت چو مست باشد
خاله

 بگشای چشم و بنگر پرانجان های آسمانی سرمست شمس تبریز
شده چو ژاله

2395
برداشته ربابی می زد یرکی ترانهدیدم نگار خود را می گشت گرد خانه
 مست و خراب و دلرکش از بادهبا زخمه چو آتش می زد ترانه خوش

مغانه
 مقصود باده بودش ساقی بدشدر پرده عراقی می زد به نام ساقی

بهانه
از گوشه ای درآمد بنهاد در میانهساقی ماه رویی در دست او سبویی

در آب هیچ دیدی کآتش زند زبانهپر کرد جام او،ل زان باده مشعل
آنگه برکرد سجده بوسید آستانهبر کف نهاده آن را از بهر دلستان را

 شد شعله ها از آن می بر روی اوبستد نگار از وی اندرکشید آن می
دوانه

 نی بود و نی بیاید چون منمی دید حسن خود را می گفت چشم بد را
در این زمانه

2396
 بی دست و د،ل شدستمای پاک از آب و از گل پایی در این گلم نه

دستی بر این دلم نه
 از ره مرا برون بر در صدر منزلممن آب تیره گشته در راه خیره گشته
نه

 شوریده زلف خود را بر کارکارم ز پیچ زلفت شوریده گشت و مشرکل
مشرکلم نه

 سیلب عشق خود را بر کارهر حاصلی که دارم بی حاصلی است بی تو
و حاصلم نه

 زان آتشی که داری بر شمعخواهی که گرد شمعم پروانه روح باشد
قابلم نه

 همچون گره زمانی بر زلفچون رشته تبم من با صد گره ز زلفت
سلسلم نه

سحری برکن حللی در چاه بابلم نهاز چشم توست جانا پرسحر چاه بابل
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 تعویذ کن بلی را بر جانگفتی الست زان دم حاصل شده ست جانم
حاملم نه

گویی بیا و رخ را بر ماه کاملم نهکی باشد آن زمانی کان ابر را برانی
 اقبا،ل وصل خود را بر جانای شمس حق تبریز ار مقبل است جانم
مقبلم نه

2397
 وی جمله عاشقانت از تخت و تختهای گرد عاشقانت از رشک تخته بسته

رسته
 صد زین قدح کشیده چون عاقلنصد مطرقه کشیده در یک قدح برکرده

نشسته
 من در هوا معلق و آن ریسمانیک ریسمان فرکندی بردیم بر بلندی

گسسته
 هم پوست بردریده هماز آهوان چشمت ای بس که شیر عشقت

استخوان شرکسته
 وز بامداد رویت دیدن زهیدیدن به خواب در شب ماه تو را مبارک
خجسته

بشرکسته آبگینه صد دست و پا بخستهای بنده کمینت گشته چو آبگینه
 زه گفتم و ز غیرت تیر از کماندر حسن شمس تبریز دزدیده بنگریدم
بجسته

2398
 زنده شود بجنبد هر جا که هستآن دم که دررباید باد از رخ تو پرده

مرده
 ای رخت های خود را ازاز جنگ سوی ساز آ وز ناز و خشم بازآ

رخت ما نورده
آن جام کیقبادی تو داده ما بخوردهای بخت و بامرادی کاندر صبوح شادی

 صافت چگونه باشد چوناندیشه کرد سیران در هجر و گشت سرکران
جان فزاست درده

چه جوش ها برآرد این عالم فسردهتو آفتاب مایی از کوه اگر برآیی
 خوش وعده ای نهاده ما روزهاای دوش لب گشاده داد نبات داده

شمرده
 و از آفتاب و از مه رویت گروبر باده و بر افیون عشق تو برفزوده
ببرده

 د،ل را به خرده گیری سوزیشای شیر هر شرکاری آخر روا نداری
همچو خرده

 گرد و دراز گشتن بر طمع نیمگر چه در این جهانم فتوی نداد جانم
گرده

 صفراییم برآرم در شورای دوست چند گویی که از چه زردرویی
خویش زرده

 کاین را به تو سپردم ای د،لکی رغم چشم بد را آری تو جعد خود را
به ما سپرده
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 ز آسیب این دو حالت جان مینی با تو اتفاقم نی صبر در فراقم
شود فشرده

 گفتار ما ز د،ل ها زو میهم تو بگو که گفتت کالنقش فی الحجر شد
شود سترده

2399
 هم در تو می گدازم چون ازای از تو من برسته ای هم توام بخورده

توام فسرده
زیرا که می نگردد انگور نافشردهگه در کفم فشاری گه زیر پا به هر غم

 و آن گاه اندک اندک باز آن طرفچون نور آفتابی بر خاک ما فرکندی
ببرده
 در قرص آفتابی پاک از گناه واز روزن تن خود چون نور بازگردیم

خرده
 و آن کو به روزن آید گویدآن کس که قرص بیند گوید که گشت زنده
فلن بمرده
 در مغز اصل صافیم باقیدر جام رنج و شادی پوشیده اصل ما را

بمانده درده
 ای صد جگر کبابت تا چیستای اصل اصل د،ل ها ای شمس حق تبریز
قدر گرده

2400
د،ل ناز و باز کرده و دلدار آمدهگل را نگر ز لطف سوی خار آمده

دامن کشان ز عالم انوار آمدهمه را نگر برآمده مهمان شب شده
 از بهر عذر گازر غمخوارخورشید را نگر که شهنشاه اختر است

آمده
 اندر طواف نقطه چو پرگارمنگر به نقطه خوار تو آن را نگر که دوست

آمده
اندر وثاق این د،ل بیمار آمدهآن دلبری که د،ل ز همه دلبران ربود

 مانند مصطفاست به کفاراین عشق همچو روح در این خاکدان غریب
آمده
آن نوبهار حسن به ایثار آمدههمچون بهار سوی درختان خشک ما

زو باغ زنده گشته و در کار آمدهپنهان بود بهار ولی در اثر نگر
با قد سرو و روی چو گلنار آمدهجان را اگر نبینی در دلبران نگر
منصوروار شاد سوی دار آمدهگر عشق را نبینی در عاشقان نگر
آن چشمه ای که مایه دیدار آمدهدر عین مرگ چشمه آب حیات دید
بنگر به شاخ و برگ به اقرار آمدهآمد بهار عشق به بستان جان درآ

آن مردگان باغ دگربار آمدهاقرار می کنند که حشر و قیامت است
 چون بی خبر مباش به اخبارای د،ل ز خود چو باخبری رو خموش کن
آمده

2401
زین پس مدار خرمن ما را بسوختهای صد هزار خرمن ها را بسوخته
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برقی بجسته ز آهن و خارا بسوختهاز عشق سنگ خارا بر آهنی زده
 هم سر به جوش آمده هم پااز سر قدم بساختم ای آفتاب حسن

بسوخته
 هم پرده اش دریده و سرناسرنای این دلم ز تو بنواخت پرده ای
بسوخته

تا روز حشر بینی سرما بسوختهدر اصل زمهریر گر افتد ز آتشت
 هر جان که گوش داشته برجااز عالم نه جای ندا کرد عشق تو

بسوخته
 جان را کشیده پیش و به عمداای لطف سوزشی که شرار جما،ل تو

بسوخته
صفرای عشق او می حمرا بسوختهآن روی سرخ را می احمر دمی بدید
سودای تو برآید و صفرا بسوختهآن خد احمر ار بنمایی دمی دگر

از جعد طره تو مطرا بسوختهطبعی که لف زلف مطرا همی زدی
در وا نگشت ماندم دروا بسوختهدر وا شدم به جستن تو جانب فلک
راه دراز هجر ز پهنا بسوختهکی بینم از شعاع وصا،ل تو آتشی

 شعر تر و قصیده غرامن چون سپند رقص کنان اندر او شده
بسوخته

بازار و نقد و ناقد و کال بسوختهاندرفتاده برق به دکان عاشقان
 ز اکسیر مس ها را استازر گشته مس جسم ز اکسیر جان چنانک

بسوخته

زنار پیر راهب ترسا بسوختهایمان و مومنان همه حیران شده ز عشق
ابری که پرده گشت ز بال بسوختهبرقی ز شمس دین و ز تبریز آمده

2402
وز غم فردا و دی هیچ به یادم مدهباده بده ساقیا عشوه و بادم مده

گر نگشایم گره هیچ گشادم مدهباده از آن خم مه پر کن و پیشم بنه
 باده نخواهم دگر مستچون گذرد می ز سر گویم ای خوش پسر

فتادم مده
گر نه که بنده توام باده شادم مدهچاکر خنده توام کشته زنده توام

گر نه که بهر توام هیچ مرادم مدهفتنه به شهر توام کشته قهر توام
 ور ز برای تو جان صدقهصدقه از آن لعل کان بخش بر این پرزیان

ندادم مده
 بر سر هر خاک سر گراز سر کین درگذر بوسه ده ای لب شرکر
ننهادم مده

 صد ره از صدق و داد گر بنزادمهر که دوم بار زاد عشق بدو داد داد
مده
گر نشرکستم تمام هیچ تو دادم مدهشمس حق نیک نام شد تبریزت مقام

2403
 ز آنک بدادی نخست هیچ جز آنمساقی جان غیر آن رطل گرانم مده

مده
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جان بهارم ز تو رسم خزانم مدهشهره نگارم ز تو عیش و قرارم ز تو
 باش مرا ای یرکی هر دوجان چو تویی بی شرکی پیش تو جان جانرکی

جهانم مده
 جان رهی باش تو جان و روانمپردگی و فاش تو آفت او باش تو

مده
 چون که چنینم درآ جز که چنانمدوش بدادی مرا از کف خود باده را

مده
هیچ ندانم دگر ز آنک ندانم مدهغیر شرابی چو زر ای صنم سیمبر

 هر کی بپرسد ز من هیچنیست شدم در چمن قفل بر آن در بزن
نشانم مده

 بی تو اگر زنده ام جز به سگانمشیر پراکنده ام زخم تو را بنده ام
مده

 بی همگان خوشترم بازان مه چون اخترم زان گل تازه و ترم
همگانم مده

پر شده از تو دهان زخم زبانم مدهخسرو تبریزیان شمس حق روحیان

2404
تا چه زند زهره از آینه و جندرهای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره
 ریخته گلگونه اش یاوه شدهپیش تو افتاده ماه بر ره سودای عشق
قنجره
 گوش و د،ل عاشقان بر سر اینپنجره ای شد سماع سوی گلستان تو
پنجره

 رو که حجابی خوش است هیچ مگوآه که این پنجره هست حجابی عظیم
ای سره

 لب همه دندان شده ست بر مثلاز شرکرینی که هست بهر بخاییدنش
دستره
 گفتم خواجه حرکیم چیست در ایندست د،ل خویش را دیدم در خمره ای
خنبره
 با همه دولب جان می نخرد یکگفت شراب کسی کو همگی چرخ را
تره

بر سر میدان او جان خر باتوبرهکره گردون تند پیشش پالنیی
نصرت بر میمنه دولت بر میسرهای شه فارغ از آن باشد در لشرکرت

 هین که رسید آفتاب جانبای که ز تبریز تو عید جهان شمس دین
برج بره

2405
 بی قدمی رقص بین بی دهنیای همه منز،ل شده از تو ره بی رهه

قهقهه
 قامت سروی گرفت کودککاز سر پستان عشق چونک دمی شیر یافت

یک مهه
گر چه زنخ زد بسی کوردلی ابلههروی ببینید روی بهر خدا عاشقان
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 بودم با یوسفی هم نمک ووالله کو یوسف است بشنو از من از آنک
هم چهه

 عرش پر از نعره هاستچونک نماید جما،ل گوش سوی غیب دار
فرش پر از وه وهه

 هیچ نپرد کمان گر بشود دهعاشق باشد کمان خاص بتی همچو تیر
زهه

طعنه زند بر چله سخره کند بر دههآنک ز تبریز دید یک نظر شمس دین

2406
ز دیده مست شدی یا ز ذوق نادیدهایا دلی چو صبا ذوق صبح ها دیده

کمر ببسته و در کوه کهربا دیدهگهی به بحر تحیر گهی به دامن کوه
 برون ز چرخ و زمین رفته صد سماورای دیده و د،ل صد دریچه بگشاده

دیده
ز لذت نظرش رست در قفا دیدهچو جوششی و بخاری فتاد در دریا

 عجب عجب که همه بحر گشت یاچو موج موج درآمیخت چشم با دریا
دیده

چنین بود نظر پاک کبریادیدهبه پیش دیده دو عالم چو دانه پیش خروس
 صفات طالب و مطلوب رانه طالب است و نه مطلوب آن که در توحید

جدا دیده
ز ل کی رست بگو عاشق بلدیدهاله را کی شناسد کسی که رست ز ل

هزار بار من این جبه را قبا دیدهرموز لیس و فی جبتی بدانسته
تویی حیات من ای دیده خدادیدهدهان گشاد ضمیر و صلح دین را گفت

2407
که زد بر اوج قدم ل اله ال اللهزهی لواء و علم ل اله ال الله

ز بحر هست و عدم ل اله ال اللهچگونه گرد برآورد شاه موسی وار
به پیش او به قدم ل اله ال اللهستاده اند صفات صفا ز خجلت او

 زهی خوشی ستم ل اله الیرکی ستم ز وی از صد هزار عد،ل به است
الله

هزار باغ ارم ل اله ال اللهز هر طرف که نظر کرد می برویاند
ز موج لطف و کرم ل اله ال اللهز بحر غم به کناری رسم عجب روزی
 که ببینیش تو به غم ل اله الندارد از شه من هیچ بوی جان آن کس
الله
زهی دریغ و ندم ل اله ال اللهچو دیده کحل نپذرفت از شه تبریز

هزار بانگ نعم ل اله ال اللهبرآید از د،ل و از جان الست شه شنود
 زهی شفای سقم ل اله البهشت لطف و بلندی خدیو شمس الدین

الله
در آن حریم حرم ل اله ال اللهدلم طواف به تبریز می کند محرم

بگوید او که منم ل اله ال اللهزهی خوشی که بگویم که کیست هان بر در

2408
ز ذره ذره شنو ل اله ال اللهچو آفتاب برآمد ز قعر آب سیاه
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ز آفتاب ربودند خود قبا و کلهچه جای ذره که چون آفتاب جان آمد
 صد آفتاب چو یوسف فروشود درز آب و گل چو برآمد مه د،ل آدم وار

چاه
 خبر ببر بر موران ز دشت وسری ز خاک برآور که کم ز مور نه ای

خرمنگاه
که او ز سنبل سرسبز ما نبود آگاهاز آن به دانه پوسیده مور قانع شد

 چرا ز گور نسازی به سویبگو به مور بهار است و دست و پا داری
صحرا راه

مرا مگیر خدا زین مثا،ل های تباهچه جای مور سلیمان درید جامه شوق
اگر چه جامه دراز است هست قد کوتاهولی به قد خریدار می برند قبا
قبا که پیش درازیش بسرکلد زه ماهبیار قد درازی که تا فروبریم

 جدا شود حق و باطل چنانکخموش کردم از این پس که از خموشی من
دانه ز کاه

2409
 که از خوی تو پر از مشککه بوده است تو را دوش یار و همخوابه

گشت گرمابه
 پریت خوانده به حمامچو شانه سنگ ز عشق تو شاخ شاخ شده ست

و کرده ات لبه
 دلیل و آلت تهلیل همچوچو شانه زلف تو را دید شد هر انگشتش

سبابه
 که جمله قبه زجاجی شده ستز نور روی تو پر گشت خلوت حمام

چون تابه
 که هر کی نسبت تو یافت گشتخمش که گل مثل آب از تو یافت صفا
نسابه

2410
 که شرم بادت از آن زلف هایمقام خلوت و یار و سماع و تو خفته

آشفته
 شب دراز و تب و رازهایاز این سپس منم و شب روی و حلقه یار

ناگفته
 که لطف های بتان در شب استبرون پرده درند آن بتان و سوزانند

بنهفته
 به سوی طاق و رواقش مروبه خواب کن همه را طاق شو از این جفتان
به شب جفته
 به قعر بحر بود درهایبدانک خلوت شب بر مثا،ل دریایی است

ناسفته
که باشدت عوض حج های پذرفتهرخ چو کعبه نما شاه شمس تبریزی

2411
زهی مبارک و زیبا به فا،ل در دیدهدلم چو دیده و تو چون خیا،ل در دیده
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 چگونه باشد یا رببه بوی وصل دو دیده خراب و مست شده ست
وصا،ل در دیده

 چه زهره دارد گرگ و شرکا،ل درچو دیده بیشه آن شیرمست من باشد
دیده

 ز فر دولت آن خوش خصا،ل دردو دیده را بگشا نور ذوالجل،ل ببین
دیده

 گشاد هدهد جان پر و با،ل درچو چتر و سنجق آن رشک صد سلیمان دید
دیده

 چه شعله هاست ز نور جل،ل درچو آفتاب جمالش بدیده ها درتافت
دیده

 عقو،ل هیچ ندارد مجا،ل درچو عقل عقل قنق شد درون خرگه جسم
دیده

 چه باده هاست از اودو دیده مست شد از جان صدر شمس الدین
ما،ل ما،ل در دیده

2412
 به من نگر تو بدان چشم هایچو مست روی توام ای حرکیم فرزانه

مستانه
 که جنس همدگر افتاد مستز چشم مست تو پیچد دلم که دیوانه است

و دیوانه
که آفتاب نظر خوش کند به ویرانهد،ل خراب مرا بین خوشی به من بنگر

 درخت های عجب سر کند ز یکبرکن نظر که بدان یک نظر که درنگری
دانه

 که می زند عجمیدو چشم تو عجمی ترک و مست و خون ریزند
تیرهای ترکانه

که می دود حسنک پابرهنه در خانهمرا و خانه د،ل را چنان به یغما برد
هزار خانه چو صحرا کنیم مردانهبه باغ روی تو آییم و خانه برشرکنیم

 که فارغ است سر زلف حورصلح دین تو چو ماهی و فارغی زین شرح
از شانه

2413
 عجبتر این که بتش پیش اوعجب دلی که به عشق بت است پیوسته

است بنشسته
 مدو به هر طرف ای د،ل تو نیزبما،ل چشم دل بهترک از این بنگر

آهسته
 نه گوهر تو به جیب تو استدو کف به سوی دعا سوی بحر می رانی
پیوسته
 که او لطیف و سبک روح گشت وخنک کسی که ورا دست گرد جیب بود

برجسته
 از آن طلب چو به خود وانگشتاگر چه هر طرفی بازگشت در طلبش

شد خسته
ببین دل تو ز خاری هزار گلدستهمیان گلبن د،ل جان بخسته از خاری
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 هزار سنجق هستی ببین تومیان د،ل چو برآید غبار و طبل و علم
بشرکسته

 ببین ز خویش و هزاران چو خویشبیا به شهر عدم درنگر در آن مستان
وارسته

 و زین بساط فنا هر دو دست خودنهاده هر دو قدم شاد در سرای بقا
شسته

2414
 مخور تو بیش که ضایع کنیز لقمه ای که بشد دیده تو را پرده

سراپرده
 ضمیر را سبل است آن وحیات خویش در آن لقمه گر چه پنداری

دیده را پرده
 که چشم جان را گشته است اینچرا مرکن تو در این جا مگو چرا نرکنم

چرا پرده
 عروس پرده نموده ست مرطلسم تن که ز هر زهر شهد بنموده ست
تو را پرده

خیا،ل هاست شده بر در صفا پردهچو لقمه را ببریدی خیا،ل پیش آید
ز عقل نعره برآید که جان فزا پردهخیا،ل طبع به روی خیا،ل روح آید

هل که تا نرکند مر تو را جدا پردهدل جدا شو از این پرده های گوناگون

2415
بدیده گریه ما را بدین بخندیدهتو دیده گشته و ما را برکرده نادیده

 برکن که هر چه کنی هستبخند جان و جهان چون مقام خنده تو راست
بس پسندیده

 گل از جما،ل رخ توست جامهز درد و حسرت تو جان لله ها سیه است
بدریده

و آنگهان ز میانشان تو بوده بگزیدهز خلق عالم جان های پاک بگزیدند
 به گرد گرد درخت من استبدانک عشق نبات و درخت او خشک است

پیچیده
 چو زرد گشت رخم شد چوچو خشک گشت درختم بسی بلندی یافت
زر بنازیده

قمارخانه درون جمله را ببازیدهخزینه های جواهر که این دلم را بود
 خمار نرگس مخمور توهزار ساغر هستی شرکسته این د،ل من
نسازیده
 مدد مدد تو چنین آتشیز خام و پخته تهی گشت جان من باری
فروزیده

 بهانه بر نی و مطرب ز غممرا چو نی بنوازید شمس تبریزی
خروشیده

2416
 برو که هست ز گاوان حیاتبرو برو که به بز لیق است بزغاله

گوساله
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 خر جوان و خر پیر و خر دو یکبرو برو که خران گله گله جمع شدند
ساله

که خر کند به علف زار و ماده خر نالهز ناله تو مرا بوی خر همی آید
گلوله های پلیدی برای جللهدماغ پاک بباید برای مشک و عبیر

 زهی زمان و زهی حالت ودر آن زمان که خران بو،ل خر به بو گیرند
زهی حاله

به صد هزار حیل می رسند خیالهمیا میا که به میدان د،ل خران نرسند
عروس را تو قیاسی برکن ز دللهدلله کیست بلیس این عروس دنیا را

 که او ز اشارت ابرو رسد بهخموش باش سخن شرط نیست طالب را
دنباله

2417
چو او نقاب گشاید فنا شود زهرهخلصه دو جهان است آن پری چهره

به پیش سلطنت او که را بود زهرهچو بر براق معانی کنون سوار شود
 به طاس چرخ چو آن شه درافرکندستارگان سماوات جمله مات شوند

مهره
فرشتگان مقرب برند از او بهرهچو روح قدس ببیند ورا سجود کند

 که هفت بحر بود پیش او یرکیهمای عرش خداوند شمس تبریزی
قطره

2418
اشتر می ران فی ستر اللهای جان ای جان فی ستر الله

پیش سلطان فی ستر اللهجام آتش درکش درکش
اندر میدان فی ستر اللهساغر تا لب می خور تا شب

پنهان پنهان فی ستر اللهچشمش را بین خشمش را بین
آمد مهمان فی ستر اللهیاری شنگی پروین رنگی
آسان آسان فی ستر اللهدیدم مستش خستم دستش

پنگان پنگان فی ستر اللهساقی برجه باده درده

2419
خوش بود مرغ جان بپریدهخوش بود فرش تن نور دیده
جان دیده رسیده در دیدهجان نادیده خسیس شده
چون کلوخ از برنج بگزیدهجان زرین و جان سنگین را
نقد در کاغذ است پیچیدهسر کاغذ گشاده دست اجل

پشت و پهلوش را تو لیسیدهخمره پرعسل سرش بسته
دیده نبود چنانک بشنیدهخمره را بر زمین زن و بشرکن

که ز نامش فلک بلرزیدهشمس تبریز بشرکند خم را

2420
صنم خوش عذار پوشیدهآمد آمد نگار پوشیده

باغ را نوبهار پوشیدهداد از گلستان حسن و جما،ل
رسته شد سبزه زار پوشیدهدر زمین د،ل همه عشاق
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هر طرف گرمدار پوشیدهآن دم پرده سوز گرمش را
خونشان در تغار پوشیدههمگنان اشک و خون روان کرده

همچو مشک تتار پوشیدهبوی آن خون همی رسد به دماغ
سوی آن یار غار پوشیدهتا از آن بو برند مشتاقان
بوسه ای یا کنار پوشیدهشمس تبریز صدقه جانت

2421
تا به شب تا به شب همین پردهمطرب جان های د،ل برده

بر سر باده باده ای خوردهجان هایی که مست و مخمورند
خرقه آب و گل گرو کردهدر خرابات مفردان رفته

2422
جنگ و جفا را نفسی پست نهرخ نفسی بر رخ این مست نه
باده چون زر تو بر این دست نهسیم اگر نیست به دست آورم

دست کرم بر د،ل پابست نهای تو گشاده در هفت آسمان
نیستیم را تو لقب هست نهپیشرکشم نیست بجز نیستی

مرهم جان بر سر اشرکست نههم شرکننده تو هم اشرکسته بند
مهر بر این چاکر پیوست نهمهر بر آن شرکر و پسته منه

صید مرکن پای در این شست نهگفته امت ای د،ل پنجاه بار

2423
لست تقو،ل اننی ارحم من سبیتهیا رشا فدیته من زمن رایته

محتجب بصده عنی اذا اتیتهمحرقنی برده کفی اذا دعوته
آه الیس مهجتی مسرکنه و بیتهآه الیس ناظری مختلف لطیفه
 وشت علی العیون من کثره ماقد زرع الفراق فی خدی بذر زعفر

سقیته
 سهمک ظل من دمی یرکتبقوسک حیث ما رمی السهم اصاب مقلتی
قد کفیته

2424
افلح فی هوائه اصلح فیه شانههل طربا لعاشق وافقه زمانه

ثم اتاه لیله من قمر امانههدده فراقه من غمرات یومه
قا،ل له حبیبه صرت انا ضمانهقا،ل لبدره لقد احرق فیک باطنی

حان وفاتنا و ل یمرکننا بیانهل کقتو،ل عاشق یقتلنا بشارق
اطیب کل طیب ظل لنا مرکانهاعظم کل شهوه هان لدی وصاله

ان قمر ینوبه او شجر وبانهقد کفر الذی اتی من مثل لوجهه
افضل من عیوننا کان لنا عیانهاکرم من نفوسنا طیف خیا،ل وجهه
احرق من شراره یوماذ لسانهرب لسان قائل یلفظ نار خده
نوره بناطق اصبح ترجمانهاحرقه شراره ثم اتی نهاره

2425
سرکن الفواد بعشقه و ودادهطوبی لمن آواه سر فواده
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شبه المسیح و صدره کمهادهنفس الرکریم کمریم و فواده
شرح الصدور کرامه لعبادهاذن الفواد لرکی یبوح بسره

قهر النفوس سیاسه لجهادهرحم القلوب بفتح ها و فتوح ها
فرح السعید تانسا بعتادهکشف الغطاء و ل انتظار و ل نسا

و العرش یخضع حالهم بعمادهعشقوا لرایه ربهم و تعلقوا
و الحق ارشدهم بحسن رشادهو صلوا الی نظر الحبیب بفضله
و الحق عاشقهم علی افرادهالقوم معشوقون فی اوصافهم

کیف العقو،ل به معشقیه فنادهحار العقو،ل به عاشقیه تحیرا
بالعقل فی هذا و خف لرکیادهل تنرکرن و ل ترکن متصرفا

و الود بالجبار من اعقادهفالمر اعظم من تصرف حرکمنا
یعطی و یمنع ما یشا بمرادهملک البصیره من ممالک شیخنا
ل تشمتوا بصدوده و بعادهما غاب من قلبی شعاشع خده

ما غاب حر الشمس من عبادهشمس المصیف اذا نآی بغروبه
ما اکرم المولی برکثر رمادهتبریز جل به شمس دین سیدی

2426
الی کم تشد فم الخابیهفدیتتک یا ستی الناسیه

تذکرنی صفوه ناسیهال فاملی منه لی کاسه
و تاتی باخت لها آبیهفما کاسه منه ال نجی

2427
 ور عقل از او آگه بدیگر باغ از او واقف بدی از شاخ تر خون آمدی

از چشم جیحون آمدی
 ذره به ذره در هواگر سر برون کردی مهش روزی ز قرص آفتاب

لیلی و مجنون آمدی
 هر گوشه ویرانه ای صد گنجور گنج های لعل او یک گوشه بر پستی زدی
قارون آمدی

 هر دست و رونقشی که بر د،ل می زند بر دیده گر پیدا شدی
ناشسته ای چون شیخ ذاالنون آمدی

 چون چشم و د،ل اینور سحر آن کس نیستی کو چشم بندی می کند
جسم و تن بر سقف گردون آمدی

 ارزان بدی گر زین نظرای خواجه نظاره گر تا چند باشد این نظر
معشوق بیرون آمدی

 دو کون اگر مهمانمهمان نو آمد ولی این لوت عالم را بس است
شدی این لوت افزون آمدی

2428
 گویی سلیمان بر سپهفصل بهاران شد ببین بستان پر از حور و پری

عرضه نمود انگشتری
 چون تو مسلمانان خوشرومی رخان ماه وش زاییده از خاک حبش

بیرون شده از کافری
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 و آن نرگس خمار بین و آنگلزار بین گلزار بین در آب نقش یار بین
غنچه های احمری

 آویزها و حلقه ها بیگلبرگ ها بر همدگر افتاده بین چون سیم و زر
دستگاه زرگری
 وز رنگ در بی رنگ پر تا بوکدر جان بلبل گل نگر وز گل به عقل کل نگر
آن جا ره بری

 کاینک پس پرده استگل عقل غارت می کند نسرین اشارت می کند
آن کو می کند صورتگری

 چون این گل بدرنگ را درای صلح داده جنگ را وی آب داده سنگ را
رنگ ها می آوری
 ور گل کند صد دلبری ایگر شاخه ها دارد تری ور سرو دارد سروری

جان تو چیزی دیگری
 چه جای روح و عقلچه جای باغ و راغ و گل چه جای نقل و جام مل

کل کز جان جان هم خوشتری

2429
 ای آمده در چرخ تو خورشیدای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری

و چرخ چنبری
 ای ننگ من تا من منم منیا رب منم جویان تو یا خود تویی جویان من
دیگرم تو دیگری

 چیزی دگر انگیخته نی آدمیای ما و من آویخته وی خون هر دو ریخته
و نی پری
 تا سر نباشد ز آنک سر کافرتا پا نباشد ز آنک پا ما را به خارستان برد

شود از دوسری
 آن تیزرو این سست رو هینآبی میان جو روان آبی لب جو بسته یخ

تیز رو تا نفسری
 تا تو ز سنگی وارهی پاخورشید گوید سنگ را زان تافتم بر سنگ تو
درنهی در گوهری

 کاو،ل فزایی بندگی وخورشید عشق لم یز،ل زان تافته ست اندر دلت
آخر نمایی مهتری
 تا سرکه نفروشی دگر پیشهخورشید گوید غوره را زان آمدم در مطبخت
کنی حلواگری

 تا بگسلی از جنسشه باز را گوید که من زان بسته ام دو چشم تو
خود جز روی ما را ننگری

 جز بر خیالت نگذرم وز جانگوید بلی فرمان برم جز در جمالت ننگرم
نمایم چاکری

 تا جمله رخت خویشگل باغ را گوید که من زان عرضه کردم رخت خود
را بفروشی و با ما خوری

 تو کژ نشین و راستآن کس کز این جا زر برد با دلبری دیگر خورد
گو آن از چه باشد از خری

 وین از خری باشد که توآن آدمی باشد که او خر بدهد و عیسی خرد
عیسی دهی و خر خری
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 گوهر بود بهتر کند بهتر ز ماهعیسی مست را زر کند ور زر بود گوهر کند
و مشتری

 گر یوسفی باشد تو را زین پیرهننی مشتری بی نوا بل نور الله اشتری
بویی بری

 ما را چو عیسی بیما را چو مریم بی سبب از شاخ خشک آید رطب
طلب در مهد آید سروری
 وین دولت منصور بینبی باغ و رز انگور بین بی روز و بی شب نور بین

از داد حق بی داوری
 بر صورت گرمابه ای چوناز روی همچون آتشم حمام عالم گرم شد

کودکان کمتر گری
 دروازه موران شدهفردا ببینی روش را شد طعمه مار و موش را
آن چشم های عبهری

 اناالیه آمده کان سو نگر گرمهتاب تا مه رانده دیوار تیره مانده
مبصری

 یا از زبان واصفان از صدقیا جانب تبریز رو از شمس دین محفوظ شو
بنما باوری

2430
 دانا و بینای رهی آن سو کهای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی
دانی می روی

 از تلخرکامی می رهیبی همره جسم و عرض بی دام و دانه و بی غرض
در کامرانی می روی

 نی روح حیوان زمیننی همچو عقل دانه چین نی همچو نفس پر ز کین
تو جان جانی می روی

 از ره نشانی یافته در بیای چون فلک دربافته ای همچو مه درتافته
نشانی می روی
 از مدرسه اسمای او اندرای غرقه سودای او ای بیخود از صهبای او

معانی می روی
 تا کس نپندارد که توای خوی تو چون آب جو داده زمین را رنگ و بو
بی ارمغانی می روی

 کز مستعینی می رهی درکو سایه منصور حق تا فاش فرماید سبق
مستعانی می روی

 تو خود به تنهایی خودشب کاروان ها زین جهان بر می رود تا آسمان
صد کاروانی می روی

 وی پادشاه شه نشان درای آفتاب آن جهان در ذره ای چونی نهان
پاسبانی می روی

 تا چشم پندارد که توای بس طلسمات عجب بستی برون از روز و شب
اندر مرکانی می روی

 وی عد،ل مطلق چند تو اندرای لطف غیبی چند تو شرکل بهاری می شوی
خزانی می روی

 تا چند در رنگ بشر در گلهآخر برون آ زین صور چادر برون افرکن ز سر
بانی می روی
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 کی بینمت پنهانای ظاهر و پنهان چو جان وی چاکر و سلطان چو جان
چو جان در بی زبانی می روی

2431
 که هر کجا مرده بوداین عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله ای

زنده کنم بی حیله ای
 کو نرگدایی تا برد از خوانخوان روانم از کرم زنده کنم مرده بدم

لطفم زله ای
 آگاه شو آخر ز من ای درگاهی تو را در بر کنم گاهی ز زهرت پر کنم
کفم چون کیله ای

 دریای شیرینش کنم هر چندگر حبه ای آید به من صد کان پرزرش کنم
باشد قله ای

 صد اطلس و اکسوناز تو عدم وز من کرم وز تو رضا وز من قسم
نهم در پیش کرم پیله ای

 هر لحظه درویش را قربتهر لحظه نومید را خرمن دهم بی کشتنی
دهم بی چله ای

 اندیشه های خوش نهم اندرچشمه شرکر جوشان کنم اندر د،ل تنگ نیی
دماغ و کله ای

 بر جای اسبمی ران فرس در دین فقط ور اسب تو گردد سقط
لغری هر سو بیابی گله ای
 جوشان ز حلوای رضاخاموش باش و ل مگو جز آن که حق بخشد مجو
بر جمره چون پاتیله ای

 هر نقش در وی حورتبریز شد خلد برین از عرکس روی شمس دین
عین هر جامه از وی حله ای

2432
 هر ذره از خورشید تو تابندهای رونق هر گلشنی وی روزن هر خانه ای

چون دردانه ای
 اصلح هر مرکاره ای مقصودای غوث هر بیچاره ای واگشت هر آواره ای
هر افسانه ای
 خواهم که یاران را دهی یکای حسرت سرو سهی ای رونق شاهنشهی
یاریی یارانه ای
 بی فیض شربت های تو عالمدر هر سری سودای تو در هر لبی هیهای تو
تهی پیمانه ای

 وی سلسله تقلیب تو زنجیرهر خسروی مسرکین تو صید کمین شاهین تو
هر دیوانه ای

 بهر حرس ماری بود بر گنجهر نور را ناری بود با هر گلی خاری بود
هر ویرانه ای

 بر گرد گنجت مار نی نیای گلشنت را خار نی با نور پاکت نار نی
زخم و نی دندانه ای
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 در شهر ما نگذاشتی یکیک عشرتی افراشتی صد تخم فتنه کاشتی
عاقلی فرزانه ای

 شب تا سحرگه چنگ ها ماهاندیشه و فرهنگ ها دارد ز عشقت رنگ ها
تو را حنانه ای
 در جعد تو آویخته اندیشهعقل و جنون آمیخته صد نعل در ره ریخته

همچون شانه ای
 بیدار می بینمای چشم تو چون نرگسی شد خواب در چشمم خسی

بسی لیک از پی دانگانه ای
 تا روز بیدار و به هش بربقا،ل با دوغ ترش جانش مراقب لب خمش
گوشه دکانه ای

 تا خشک نانه او شودچون روز گردد می دود از بهر کسب و بهر کد
مشتری ترنانه ای

 ای شعله را پنداشته روزن توای مزرعه بگذاشته در شوره گندم کاشته
چون پروانه ای

 ترکیب و تالیفت دهد با عقلامروز تشریفت دهد تفهیم و تشریفت دهد
کل جانانه ای

 جان و د،ل اندربستهخامش که تو زین رسته ای زین دام ها برجسته ای
ای در دلبری فتانه ای

2433
 آتش زدی در جسم و جان روحای آنک اندر باغ جان آلجقی برساختی

مصور ساختی
 صحن گلستان خاک بدپای درختان بسته بد تو برگشادی پایشان

فرشش ز گوهر ساختی
 باز د،ل پژمرده را صد با،ل و صد پرمرغ معماگوی را رسم سخن آموختی

ساختی
 الحق خدنگ مرگ راای عمر بی مرگی ز تو وی برگ بی برگی ز تو
پاینده اسپر ساختی

 بر دفتر جان بهر اوعاشق در این ره چون قلم کژمژ همی رفتش قدم
پاکیزه مسطر ساختی

 سرگین گاوی را چو تو درحیوان و گاوی را اگر مردم کنی نبود عجب
بحر عنبر ساختی

 او را هم از اجزای او صد تیغآن کو جهان گیری کند چون آفتاب از بهر تو
و لشرکر ساختی

 کز بهر خاکی چرخ را سقا ودر پیش آدم گر ملک سجده کند نبود عجب
چاکر ساختی
 وز راه د،ل تا آسمان معراجاز اختران در سنگ و گل تاثیرها درریختی

معبر ساختی
 یک خاک را کردی پدر یکدر خاک تیره خارشی انداختی از بهر زه

خاک مادر ساختی
 در گور تن از پنج حساز گور در جنت اگر درها گشایی قادری

بشرکافتی در ساختی
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 و اندر د،ل آب منی صد گونهدر آتش خشم پدر صد آب رحمت می نهی
آذر ساختی

 زین چار خرقه روح را ایاز بلغم و صفرای ما وز خون و از سودای ما
شاه چادر ساختی

 کآب حیاتم خواندمت توروزی بیاید کاین سخن خصمی کند با مستمع
خویشتن کر ساختی
 دستش بده پایش بده چونای شمس تبریزی بگو شرح معانی مو به مو

صورت سر ساختی

2434
 بر قلب ماهان برزدی سنجقاز دار ملک لم یز،ل ای شاه سلطان آمدی

ز شاهان بستدی
 صد آفتاب و چرخ را چونماه آمدی از لمرکان ای اصل کارستان جان

ذره ها برهم زدی
 عذری به جرم آموختییک مشعله افروختی تا روز و شب را سوختی

نیرکی خجل شد از بدی
 ای زهره صد مشتریاز رشک پنهان ای پری در جان درآ تا د،ل بری

ای سر لطف ایزدی
 هم حسرت هر عابدی همبخرام بخرام ای صنم زیرا تویی کاندر حرم
قبله هر معبدی

 زلفی است مشرکیننقشی است بی مثل آن رخش پرنور پاک خالقش
طره اش یا طیلسان احمدی
 در دیده خاکش توتیا یاچون شمس تبریزی رود چون سایه جان در پی رود

کحل نور سرمدی

2435
 سنگین دلی لعلین لبی ایمانمن دوش دیدم سر د،ل اندر جما،ل دلبری

فزایی کافری
 از سیم و زر گویداز جان و د،ل گوید کسی پیش چنان جانانه ای

کسی پیش چنان سیمین بری
 دربان شدی جانلقمه شدی جمله جهان گر عشق را بودی دهان

شهان گر عشق را بودی دری
 ای مانده اندر آب ومن می شنیدم نام د،ل ای جان و د،ل از تو خجل

گل از عشق دلد،ل چون خری
 المستغاث ای مسلمین زینای جان بیا گوهر بچین ای د،ل بیا خوبی ببین

آفتی شور و شری
 سر کیست تا او سر نهدتن خود کی باشد تا بود فرش سواران غمش

پیش چنان شه سروری
 چون یار من شیرین دمینک نوبهار آمد کز او سرسبز گردد عالمی

چون لعل او حلواگری
 هر دم بدو گوید دلمهر دم به من گوید رخش داری چو من زیبارخی
داری چو بنده چاکری
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 اما بهار من تویی من ننگرمآمد بهار ای دوستان خیزید سوی بوستان
در دیگری

 ما در گلستان رخت روییدهاشرکوفه ها و میوه ها دارند غنج و شیوه ها
چون نیلوفری

 هر غنچه گوید چونبلبل چو مطرب دف زنی برگ درختان کف زنی
منی باشد خوشی کشی تری

 تا باغ یابد زینتی تاآمد بهار مهربان سرسبز و خوش دامن کشان
مرغ یابد شهپری
 تا جان ما را جان شودتا خلق از او حیران شود تا یار من پنهان شود

کوری هر کور و کری
 آن جا که باشد ناز او هر د،لآن جا که باشد شاه او بنده شود هر شاه خو
شود سامندری

 ماهی شریفی بی حدیمست و خرامان می رود در د،ل خیا،ل یار من
شاهی کریمی بافری

2436
 تا بوک رو این سو کنی باشدای یار اگر نیرکو کنی اقبا،ل خود صدتو کنی

که با ما خو کنی
 وز جرم تو برخاستم باشد که با مامن گرد ره را کاستم آفاق را آراستم

خو کنی
 آیینه ای دادم تو را باشد کهمن از عدم زادم تو را بر تخت بنهادم تو را
با ما خو کنی

 آخر ببین احسان من باشدای گوهری از کان من وی طالب فرمان من
که با ما خو کنی
 با درد من همخانه شو باشدشرب مرا پیمانه شو وز خویشتن بیگانه شو
که با ما خو کنی
 روز اجل را یاد کن باشد کهای شاه زاده داد کن خود را ز خود آزاد کن
با ما خو کنی
 آن را بیندیش ای فلن باشدمانند تیری از کمان بجهد ز تن سیمرغ جان

که با ما خو کنی
 باری بیا خوبی نگرای جمع کرده سیم و زر ای عاشق هر لب شرکر

باشد که با ما خو کنی
 بس پرده ها برداشتم باشدتخم وفاها کاشتم نقشی عجب بنگاشتم

که با ما خو کنی
 و استعشقوا ایمانرکم باشد که با مااستوثقوا ادیانرکم و استغنموا اخوانرکم

خو کنی
 بگذر ز زرق و از ریا باشد کهشه شمس تبریزی تو را گوید به پیش ما بیا
با ما خو کنی

2437
 مسرکل ز یعقوب خردای یوسف خوش نام هی در ره میا بی همرهی
تا درنیفتی در چهی
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 و آن خر بود کز ماندگی آیدآن سگ بود کو بیهده خسپد به پیش هر دری
سوی هر خرگهی

 د،ل را کیدر سینه این عشق و حسد بین کز چه جانب می رسد
آگاهی دهد جز دلنوازی آگهی

 کز بیضه د،ل زایدت مستی ومانند مرغی باش هان بر بیضه همچو پاسبان
وصل و قهقهی

 درزن دو دست خویش را دردامن ندارد غیر او جمله گدااند ای عمو
دامن شاهنشهی

 چون شب شود میمانند خورشید از غمش می رو در آتش تا به شب
گرد خوش بر بام او همچون مهی

 والله مبارک حضرتی واللهبر بام او این اختران تا صبحدم چوبک زنان
همایون درگهی
 رستند از دام زمین وزآن انبیا کاندر جهان کردند رو در آسمان

شرکت هر ابلهی
 زان سان که سوی کهربا بیبربوده گشتند آن طرف چون آهن از آهن ربا
پر و پا پرد کهی

 بی صحبت تصویر او یک مایهمی دانک بی انزا،ل او نزلی نروید در زمین
را نبود زهی

 همچون عرابی می کند آنارواح همچون اشتران ز آواز سیروا مستیان
اشتران را نهنهی

 تا از رقومش رمل شد زربر لوح د،ل رما،ل جان رمل حقایق می زند
لطیف ده دهی

 زنده کن هر مرده ایخوشتر روید ای همرهان کآمد طبیبی در جهان
بیناکن هر اکمهی

 نی زهره ماند نی نوااین ها همه باشد ولی چون پرده بردارد رخش
نی نوحه گر را وه وهی

 بلبل به خارستان رود اما بهخاموش کن گر بلبلی رو سوی گلشن بازپر
نادر گه گهی

2438
 در هیچ مسجد مرکر اودزدید جمله رخت ما لولی و لولی زاده ای
نگذشته سجاده ای

 وای ار بیفتد در کفشخرقه فلک ده شاخ از او برج قمر سوراخ از او
چون من سلیمی ساده ای

 بشرکست باد و بود ما ساقیزد آتش اندر عود ما بر آسمان شد دود ما
به نادر باده ای

 جان قصه د،ل می کند کودر کار مشرکل می کند در بحر منز،ل می کند
عاشقی د،ل داده ای

 نی چون تو گوشهد،ل داده آن باشد که او در صبر باشد سخت رو
گشته ای در گوشه ای افتاده ای

 در آرزوی قحبه یادر غصه ای افتاده ای تا خود کجا د،ل داده ای
وسوسه قواده ای
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 بسته دو چشم ازشرمی بدار از ریش خود از ریش پرتشویش خود
عاقبت در هرزه لب گشاده ای

 از حرص وز شهوتخوب است عقل آن سری در عاقبت بینی جری
بری در عاشقی آماده ای

 نبود گرو در دفتری درخامش که مرغ گفت من پرد سبک سوی چمن
حجره ای بنهاده ای

2439
 من همچو دامن می دوم اندردامن کشانم می کشد در بترکده عیاره ای

پی خون خواره ای
 یک لحظه مستم مییک لحظه هستم می کند یک لحظه پستم می کند
کند خودکامه ای خماره ای

 بر چاه بابل میچون مهره ام در دست او چون ماهیم در شست او
تنم از غمزه سحاره ای
 مرجان و یاقوت من اولهوت و ناسوت من او هاروت و ماروت من او
بر رغم هر بدکاره ای

 در سینه دلبر دلی چوندر صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی
مرمری چون خاره ای

 تو مهلتم ده تا که من بااسرار آن گنج جهان با تو بگویم در نهان
خویش آیم پاره ای
 دیدم ز عرکس نور اوروزی ز عرکس روی او بردم سبوی تا جوی او

در آب جو استاره ای
 ناگاه فضل ایزدی شد چارهگفتم که آنچ از آسمان جستم بدیدم در زمین

بیچاره ای
 در باغ نصرت بشرکفمشرکر است در او،ل صفم شمشیر هندی در کفم
از فر گل رخساره ای

 بود این تنم چونآن رفت کز رنج و غمان خم داده بودم چون کمان
استخوان در دست هر سگساره ای

 در شهر خویش آمدخورشید دیدم نیم شب زهره درآمد در طرب
عجب سرگشته ای آواره ای

 عیسی درآمد در سخناندر خم طغرای کن نو گشت این چرخ کهن
بربسته در گهواره ای

 سر برنیارد سرکشی نفسیدر د،ل نیفتد آتشی در پیش ناید ناخوشی
نماند اماره ای

 وارست جان عاشقان ازخوش شد جهان عاشقان آمد قران عاشقان
مرکر هر مرکاره ای
 نبود دگر زیر فلک مانند هرجان لطیف بانمک بر عرش گردد چون ملک

سیاره ای
 آن رخنه جویان رامانند موران عقل و جان گشتند در طاس جهان

نهان وا شد در و درساره ای
 زیرا نماندش دشمنیبی خار گردد شاخ گل زیرا که ایمن شد ز ذ،ل

گل چین و گل افشاره ای

www.irandll.net/forum1102



www.irandll.net

 مانند نرگس چشم شوخاموش خاموش ای زبان همچون زبان سوسنان
در باغ کن نظاره ای

2440
 مانند شیر و انگبین با بندگانای آفتاب سرکشان با کهرکشان آمیختی

آمیختی
 یا همچو یاران کرم بایا چون شراب جان فزا هر جزو را دادی طرب

خاکدان آمیختی
 با عقل پرحرص شحیح خردهیا همچو عشق جان فدا در لابالی ماردی

دان آمیختی
 وی نرگس عالی نظر باای آتش فرمانروا در آب مسرکن ساختی

ارغوان آمیختی
 چندان نشان جستیچندان در آتش درشدی کآتش در آتش درزدی

که تو با بی نشان آمیختی
 پهلو تهی کردی ز خود باای سر الله الصمد ای بازگشت نیک و بد

پهلوان آمیختی
 آیس شدند و خستهجان ها بجستندت بسی بویی نبرد از تو کسی

د،ل خود ناگهان آمیختی
 تو این نه ای و آن نه ای بااز جنس نبود حیرتی بی جنس نبود الفتی

این و آن آمیختی
 صد گونه نعمت ریختی باهر دو جهان مهمان تو بنشسته گرد خوان تو

میهمان آمیختی
 آری کجا داند چو تو با تن چوآمیختی چندانک او خود را نمی داند ز تو

جان آمیختی
 تیرا به صیدی دررسیپیرا جوان گردی چو تو سرسبز این گلشن شدی
چون با کمان آمیختی

 چالک رهزن آمدی با کاروانای دولت و بخت همه دزدیده ای رخت همه
آمیختی

 جان و جهان بر می پرد تا باچرخ و فلک ره می رود تا تو رهش آموختی
جهان آمیختی

 گردن چو قصابان مگرحیرانم اندر لطف تو کاین قهر چون سر می کشد
با گردران آمیختی
 و آن خار چون عفریت را باخوبان یوسف چهره را آموختی عاشق کشی
گلستان آمیختی

 رستی ز اجزای زمین بااین را رها کن عارفا آن را نظر کن کز صفا
آسمان آمیختی

 جستی ز وسواسرستی ز دام ای مرغ جان در شاخ گل آویختی
جنان و اندر جنان آمیختی

 از بام ما جولن زدی با ناوداناز بام گردون آمدی ای آب آب زندگی
آمیختی

 بر بام چوبک می زنیشب دزد کی یابد تو را چون نیستی اندر سرا
با پاسبان آمیختی
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 ای آنک حرف و لحن را اندراسرار این را مو به مو بی پرده و حرفی بگو
بیان آمیختی

2441
 ای ماه رو تشریف ده مرآخر مراعاتی برکن مر بی دلن را ساعتی

آسمان را ساعتی
 دلداریی تلقین برکن مرای آن که هستت در سخن مستی می های کهن

ترجمان را ساعتی
 سوی فراز چرخ نه آنتن چون کمانم د،ل چو زه ای جان کمان بر چرخ نه

نردبان را ساعتی
 بنما که بینم دولتی بسپیر از غمت هر جا فتی زان پیش کآید آفتی
جاودان را ساعتی
 در خواب کن جانا دمی مرای از کفت دریا نمی محروم کردی محرمی

پاسبان را ساعتی
 مستت نشانی چونعشقت می بی چون دهد در می همه افیون نهد

دهد آن بی نشان را ساعتی
 از جان عالم دور کن ایناز رخ جهان پرنور کن چشم فلک مخمور کن
اندهان را ساعتی

 ال که صوفی گوید آنای صد درج خوشتر ز جان وصف تو ناید در زبان
پیش آر آن را ساعتی

 هر مرغ زان سو کی پرداستغفرالله ای خرد صوفی بدو کی ره برد
درکش زبان را ساعتی

 از بهر لعلش ای شفقای کرده مه دراعه شق از عشقت ای خورشید حق
بگذار کان را ساعتی
 اندر مرکان منز،ل مرکنجز عشق او در د،ل مرکن تدبیر بی حاصل مرکن

ل کن مرکان را ساعتی
 جان داده طمع سوفای امن ها در خوف تو ای ساکنی در طوف تو

تو امن و امان را ساعتی
 برتاب شاها داد کن این سوبنگر در این فریاد کن آخر وفا هم یاد کن

عنان را ساعتی
 در دیده ما جای کنیک دم بدین سو رای کن جان را تو شرکرخای کن

نور عیان را ساعتی
 ابرو نما تا زه کنم من آنتیرم چو قصد جه کنم پرم بده تا به کنم

کمان را ساعتی
 کی گوید آن نور شهیای زاغ هجران تهی چون زاغ از من کی رهی

خواهم فلن را ساعتی
 انداز تو در پیش سگای نفس شیر شیررگ چون یافتی زان عشق تک

این لوت و خوان را ساعتی
 افرکن تو در قعر سقر آن دامای از می جان بی خبر تا چند لفی از هنر

نان را ساعتی
 تبریز خدمت کن به تنکو شهریار این زمن مخدوم شمس الدین من

آن شه نشان را ساعتی
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2442
 می نشنود آن بانگ رابانرکی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی
ال که صاحب حالتی

 یک لحظه ای بال نگرای سر فروبرده چو خر زین آب و سبزه بس مچر
تا بوک بینی آیتی

 از روح او را لشرکری وز راحساقی در این آخرزمان بگشاد خم آسمان
او را رایتی
 شاه و فتی باید شدن تا بادهکو شیرمردی در جهان تا شیرگیر او شود

نوشی یا فتی
 بیچاره جان بی مزه کز حقبیچاره گوش مشترک کو نشنود بانگ فلک
ندارد راحتی

 بیرون جهی از گور تن وآخر چه باشد گر شبی از جان برآری یاربی
اندرروی در ساحتی

 چون آسمان ایمن شوی ازاز پا گشایی ریسمان تا برپری بر آسمان
هر شرکست و آفتی
 باغی درآیی کاندر او نبوداز جان برآری یک سری ایمن ز شمشیر اجل

خزان را غارتی
 شرحی خوشی جانخامش کنم خامش کنم تا عشق گوید شرح خود

پروری کان را نباشد غایتی

2443
 آخر چه کم گردد ز توای تو ملو،ل از کار من من تشنه تر هر ساعتی
کز تو برآید حاجتی

 معدوم یابد خلعتیبر تو زیانی کی شود از تو عدم گر شی ء شود
گیرد ز هستی رایتی

 برخواند اندر مرکتبت از لوحیا مستحق مرحمت یابد مقام و مرتبت
محفوظ آیتی

 مر خاکیان را گوهری مرای رحمه للعالمین بخشی ز دریای یقین
ماهیان را راحتی

 چندین خلیق اندر اوموجش گهی گوهر دهد لطفش گهی کشتی کشد
مر هر یرکی را حالتی

 وز بهر خدمت موج اوخود پیشتر اجزای او در سجده همچون شاکران
گه گه نماید قامتی

 چون واهب اندر بخششیدر پیش دریای نهان این هفت دریای جهان
چون راهب اندر طاعتی

 پس عمر ما بی حد بود ما را نباشددریای پرمرجان ما عمر دراز و جان ما
غایتی

 سیلت سوی دریا بردای قطره گر آگه شوی با سیل ها همره شوی
پیشت نباشد آفتی

 گوش تو گیرد میور سرکشی غافل شوی آن سیل عشق مستوی
کشد کو بر تو دارد رافتی
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 کز غیب جوقی طوطیانمستفعلن مستفعلن اکنون شرکر پنهان کنم
آورده اندم غارتی

 نی این شرکر را صورتی نیشرکر نگر تو نو به نو آواز خاییدن شنو
طوطیان را آلتی

 طوطی و حلقوم بشر آن رادارد خدا قندی دگر کان ناید اندر نیشرکر
ندارد طاقتی

 کان مطلع خورشید او داردچون شمس تبریزی که او گنجا ندارد در فلک
عجایب ساحتی

2444
 چون برپری سویچون درشوی در باغ د،ل مانند گل خوش بو شوی

فلک همچون ملک مه رو شوی
 سرخیل عشرت هاگر همچو روغن سوزدت خود روشنی کردی همه

شوی گر چه ز غم چون مو شوی
 هم کفر و همهم ملک و هم سلطان شوی هم خلد و هم رضوان شوی

ایمان شوی هم شیر و هم آهو شوی
 بی مرکب و بی پا روی چوناز جای در بی جا روی وز خویشتن تنها روی

آب اندر جو شوی
 هم تلخ و هم حلوا شوی باچون جان و د،ل یرکتا شوی پیدای ناپیدا شوی

طبع می همخو شوی
 گرداب ها را بردری راهیاز طبع خشرکی و تری همچون مسیحا برپری
کنی یک سو شوی
 پرده نباشی نور را گرشیرین کنی هر شور را حاضر کنی هر دور را

چون فلک نه تو شوی
 تا چند همچون فاخته جویندهشه باش دولت ساخته مه باش رفعت یافته
و کوکو شوی

 یاهو نگویی زان سپسخالی کنی سر از هوس گردی تو زنده بی نفس
چون غرقه یاهو شوی

 با من نباشی منهر خانه را روزن شوی هر باغ را گلشن شوی
شوی چون تو ز خود بی تو شوی
 تا تازه و خندان وسر در زمین چندین مرکش سر را برآور شاد کش
خوش چون شاخ شفتالو شوی

 چون شاه مسرکین پروریدیگر نخواهی روشنی از خویشتن گردی غنی
چون ماه ظلمت جو شوی
 مرهم نجویی زخم راتو جان نخواهی جان دهی هر درد را درمان دهی
خود زخم را دارو شوی

2445
 چون فرقدی عرعرقدیاز بامدادان ساغری پر کرد خوش خماره ای
شرکرلبی مه پاره ای

 و آن ساغری در دستآن نرگس سرمست او و آن طره چون شست او
او هر چاره بیچاره ای
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 در گلشنی پر یاسمین برچنگ از شما،ل و از یمین اندر بر حوران عین
چشمه ای فواره ای

 بر کف بنه ساغر هل بر رغمای ساقی شیرین صل جان علی و بوالعل
هر غم باره ای

 بر تشنگان و خاکیانچون آفتاب آسمان می گرد و جوهر می فشان
در عالم غداره ای

 هنگام کار آمد کنون ما هرای ساحر و ای ذوفنون ای مایه پنجه جنون
یرکی آن کاره ای

 عشقی عجب می باختم باچون ساغری پرداختم جامه حیا انداختم
غره غراره ای

 ماه مرا سجده کنانافلکیان بر آسمان زان بوی باده سرگران
سرمست هر فراره ای

 بر سنگ زن بشرکن سبو برانهار باده سو به سو در هر چمن پنجاه جو
رغم هر خشم آره ای

 سلطان مستی میرحمت به پستی می رسد اکسیر هستی می رسد
رسد با لشرکر جراره ای

 گر از سر بامی کنی درخیمه معیشت برکنی آتش به خیمه درزنی
سابقان نظاره ای

 بر موج ها بر می زندمستی چو کشتی و عمد هر لحظه کژمژ می شود
در قلزمی زخاره ای

 چون رستی از حبسمی گویم ای صاحب عمل و ای رسته جانت از علل
اجل بی روزن و درساره ای

 هم قصه گو و همزین عالم تلخ و ترش زین چرخ پیر طفل کش
خمش هم بنده هم اماره ای

 خود را بدیدم ناگهان در شهرگفتا مرا شاه جهان درداد یک ساغر نهان
جان سیاره ای
 راه جهان ممتحن از غیرتپنهان بود بر مرد و زن در رفتن و در آمدن

ستاره ای
 چون چشمه ای برکرده سرچون معبرم خیره نگر نی رخنه پیدا و نه در

بی معدنی از خاره ای
 شیرم بده چون مادرانای چاشنی شرکران درده همان رطل گران

بیرون کش از گهواره ای
 ای خاک را روزی رسانای ساز و ناز ناکسان حیرت فزای نرگسان

مقصود هر آواره ای
 سجده کنانند این نفسزان باده همچون عسس ایمن کن هر دزد و خس
هر فرکر د،ل افشاره ای

 ای ساقی خورشیدرو خونای جام راح روح جو آسایش مجروح جو
ریز هر استاره ای

 ترکاری و یاغی به سانای روزی د،ل ها رسان جان کسان و ناکسان
هموار و ناهمواره ای

 زنجیر تو چون طوقچون نفخ صوری در صور شورنده حشر و حشر
زر تشریف هر جباره ای
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 کردی دماغ گو،ل را ازبردی ز جان معقو،ل را وین عقل چون معزو،ل را
علم تو عیاره ای
 بر عقل خنبک می زندتا گردن شک می زند بر میر و بر بک می زند
یا بر فن مرکاره ای

 می ساز و صورت می شرکنبس کن درآ در انجمن در انخلق مرد و زن
در خلوت فخاره ای

 در صدر د،ل مانند هشچون گل سخن گوی و خمش هرگز نباشد روترش
بر اوج چون طیاره ای

2446
 میخانه ها برهم زدی تا سویای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی
میدان تاختی
 تو سبلتان برتافتی هم سویچون ساکنان آسمان خود گوش ما برتافتند
ایشان تاختی

 آه پس کدامین عرصه بد تاای تو نهاده یک قدم بگذشته از هر دو جهان
تو بر اسبان تاختی

 تو پرده ای نگذاشتی چونخود پرده ها و قافیه وآنگه خراب عشق تو
سوی انسان تاختی

 مر جسم راعقل از تو بی عقلی شده عشق از تو هم حیران شده
خود اسم شد تو چونک بر جان تاختی

2447
 این عقل ما آدم بدییک ساعت ار دو قبلرکی از عقل و جان برخاستی

این نفس ما حواستی
 تدریس با تقدیس او بالتر ازور آدم از ایوان د،ل درنامدی در آب و گل
اسماستی

 نفس چو سایهور لنسلم گوی ظن اسلمت گفتی چون خلیل
سرنگون خورشید سربالستی

 بعد از تمامی ل شدن درور هستی تن ل شدی این نفس سربال شدی
وحدت الستی

 بر جای یک خورشیدگر ضعف و سستی نیستی در دیده خفاش تن
صد خورشید جان افزاستی

 با جبرئیل ماه رو ابلیس همگر نیک و بد نزد خدا یک سان بدی در ابتل
سیماستی
 هر چه که ناپیداستش بر ویور رازدارستی بشر پیدا نرکردی خیر و شر

همه پیداستی
 چون می نبیند اصل رااین حس چون جاسوس ما شد بسته و محبوس ما

ای کاشرکی اعماستی
 گر کاسه نگزیدیبنشسته حس نفس خس نزدیک کاسه چون مگس
مگس در حین مگس عنقاستی

 آراستش بر طامعان ایاستاره ها چون کاس ها مانند زرین طاس ها
کاشرکی ناراستی
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 با گفت کی پردازییخاموش باش اندیشه کن کز لمرکان آید سخن
گر چشم تو آن جاستی

 گر ذوق در گفتن بدی هراز شمس تبریزی ببین هر ذره را نور یقین
ذره ای گویاستی

2448
 خوشتر ز مستی ابدای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی

بی باده و بی آلتی
 آن ساعتی پاک از کییک ساعتی تشریف ده جان را چنان تلطیف ده

و تا کی عجایب ساعتی
 یاغی به شادی منتظر تا کی کنی توشاهنشه یغماییی کز دولت یغمای تو

غارتی
 پا می نداند کفش خودجان چون نداند نقش خود یا عالم جان بخش خود
کان لیق است و بابتی

 وز کفش خود شد خوشتریپا را ز کفش دیگری هر لحظه تنگی و شری
پا را در آن جا راحتی
 کز غیب هر جان راجان نیز داند جفت خود وز غیب داند نیک و بد

بود درخورد هر جان ساحتی
 چون نیست اوجانی که او را هست آن محبوس از آن شد در جهان
را این زمان از بهر آن دم طاقتی

 خلعت نهاده بهر او تاچون شاه زاده طفل بد پس مخزنش بر قفل بد
برکشد او قامتی

 در مشرکلت دو جهان نبودتو قفل د،ل را باز کن قصد خزینه راز کن
سوالت حاجتی

 طفلی و پایتخمخانه مردان د،ل است وز وی چه مستی حاصل است
در گل است پس صبر کن تا غایتی

 از دور گردی خاسته تابانتا غایتی کز گوشه ای دولت برآرد جوشه ای
شده یک رایتی

 از مفخر تبریز و چینبنوشته بر رایت که این نقش خداوند شمس دین
اندر بصیرت آیتی

2449
 و اکنون همی خواهم زمن پیش از این می خواستم گفتار خود را مشتری
تو کز گفت خویشم واخری

 مست خلیلم من کنون سیربت ها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی
آمدم از آزری
 استاد دیگر را بجو بهر دکانآمد بتی بی رنگ و بو دستم معطل شد بدو

بتگری
 قدر جنون بشناختم ز اندیشه هادکان ز خود پرداختم انگازها انداختم

گشتم بری
 ترکیب او ویران کنمگر صورتی آید به د،ل گویم برون رو ای مضل
گر او نماید لمتری
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 پای علم آن کس بودکی درخور لیلی بود آن کس کز او مجنون شود
کو راست جانی آن سری

2450
 و آن لطف بی حد زان کند تادر د،ل خیالش زان بود تا تو به هر سو ننگری
هیچ از حد نگذری
 گر پای در بیرون نهی زینبا صوفیان صاف دین در وجد گردی همنشین
خانقاه شش دری

 پنهان دری که هرداری دری پنهان صفت شش در مجو و شش جهت
شبی زان در همی بیرون پری

 تا واکشندت صبحدم تاچون می پری بر پای تو رشته خیالی بسته اند
برنپری یک سری

 هست این جهان همچونبازآ به زندان رحم تا خلقتت کامل شدن
رحم این جمله خون زان می خوری

 جان جعفر طیار شد تاجان را چو بررویید پر شد بیضه تن را شرکست
می نماید جعفری

2451
 دی نرکته ای فرموده ای جان رادریوزه ای دارم ز تو در اقتضای آشتی

برای آشتی
 کاری نمی بینم دگر ال نوایجان را نشاط و دمدمه جمله مهماتش همه

آشتی
 جان را فتد یا ربجان خشم گیرد با کسی گردد جهانش محبسی
عجب با جسم رای آشتی
 سر با تو چون خشمینبا غیر اگر خشمین شوی گیری سر خویش و روی
شود آن گاه وای آشتی

 بس بوسه ها که د،لگر دستبوس وصل تو یابد دلم در جست و جو
دهد بر خاک پای آشتی

 من هر سخا که کرده ام بودهر نیرکوی که تن کند از لطف داد جان بود
آن سخای آشتی

 خواهم که ناگه درغژمچون ابر دی گریان شدم وز برگ و بر عریان شدم
خوش در قبای آشتی

 نیرکولقا آنگه شود کآیدسلطان و شاهنشه شوم اجری فرست مه شوم
لقای آشتی

 هر چند بدرایی منای جان صد باغ و چمن تشریف ده سوی وطن
نگذاشت جای آشتی

 تا بی بخار غم شود از تو فضایاز نوبهار لم یرکن این باد را تلطیف کن
آشتی

 یا کبر و شیطانی ما باآلیش ما چیست خود با بحر جان و جر و مد
کبریای آشتی

 تا بی ریا باشد طلبخاموش کن ای بی ادب چیزی مگو در زیر لب
اندر دعای آشتی
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2452
 گاهی ز غمای د،ل نگویی چون شدی ور عشق روزافزون شدی

مجنون شدی گاهی ز محنت خون شدی
 ای مطرب شیریندر عشق تو چون دم زدم صد فتنه شد اندر عدم
قدم می زن نوا تا صبحدم

 نی نی رها کن نام میگفتم که شد هنگام می ما غرقه اندر وام می
مستان نگر بی جام می

 در من زدی تو آتشیتو همچو آتش سرکشی من همچون خاکم مفرشی
خوشی خوشی خوشی خوشی

 د،ل بر د،ل مستی بزنای نیست بر هستی بزن بر عیش سرمستی بزن
دستی بزن دستی بزن

 آن جا مرو این جا نگر گفتاگفتم مها در ما نگر در چشم چون دریا نگر
که خه سودا نگر

 زان شاخ آبستن بگوای بلبل از گلشن بگو زان سرو و زان سوسن بگو
پنهان مرکن روشن بگو

 کز تابش روح المین چونآخر همه صورت مبین بنگر به جان نازنین
چرخ شد روی زمین
 صورت یرکی چادر بودهر نقش چون اسپر بود در دست صورتگر بود

در پرده آزر بود

2453
 از دام تن وا می رهد هربویی ز گردون می رسد با پرسش و دلداریی
خسته د،ل اشرکاریی

 هر کوه و لنگر زین صل داردهر مرغ صدپر می شود سوی ثریا می پرد
دگر رهواریی

 اجزای هر تن سوی سرمرغان ابراهیم بین با پاره پاره گشتگی
برداشته طیاریی

 گفتا شرکفته می شومای جزو چون بر می پری چون بی پری و بی سری
اندر نسیم یاریی

 از غیر چنگی نشنوی در هیچدر شهر دیگر نشنوی از غیر سرنا ناله ای
خانه زاریی

 زنبور جان آموخته زین انگبینطنبور د،ل برداشته ل عیش ال عیشنا
معماریی
 آمیخته با بندگان بی نخوت وامروز ساقی کرم دریاعطای محتشم
جباریی
 در گوش فتنه دردمد هر لحظه ایامروز رستیم ای خدا از غصه آنک قضا

مرکاریی
 ساقی ما هم می کندراقی جان در می دمد چون پور مریم رقیه ای

چون شیر حق کراریی
 ور بشرکند دو سه سبوگر درک بت را بشرکند صد بت تراشد در عوض
کم نیستش فخاریی
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 زینهار فراموشت شود درای بلبل ار چه یافتی از دولت گل لحن خوش
انس کم گفتاریی

2454
 عاشق او شو که دهد ملرکتعیش جهان پیسه بود گاه خوشی گاه بدی
عیش ابدی

 عمر دگر جو که بودچونک سپید است و سیه روز و شب عمر همه
ساده چو نور صمدی

 غافل از این لحظه که تو درای تو فرورفته به خود گاه از آن گور و لحد
لحد بود خودی

 گرم به دکان چه روی در پیدیدن روزی ده تو رزق حل،ل است تو را
رزق عددی
 نادره بلبل که تویی گلشنی ونادره طوطی که تویی کان شرکر باطن تو
لعل خدی

 آینه هر دو تویی لیکلیلی و مجنون عجب هر دو به یک پوست درون
درون نمدی
 بحر صفا را بنگر چنگ در اینعالم جان بحر صفا صورت و قالب کف او

کف چه زدی
 ز آنک قرارش ندهد جنبش موجهیچ قراری نبود بر سر دریا کف را

مددی
 نیک به نیرکی رود و بد برود سویز آنک کف از خشک بود لیق دریا نبود
بدی
 ز آنک دورنگی نبود در د،ل بحرکف همگی آب شود یا به کناری برود
احدی
 سجده کنان کای خود من آه چهموج برآید ز خود و در خود نظاره کند

بیرون ز حدی
 دیده احو،ل بگشاجمله جان هاست یرکی وین همه عرکس ملرکی
خوش نگر ار باخردی

2455
 سر مرکش ای د،ل که از او هر چهبرگذری درنگری جز د،ل خوبان نبری

کنی جان نبری
 تا نرکشی خار غمش گل زتا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا

گلستان نبری
 تا سوی دریا نروی گوهر وتا نرکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد

مرجان نبری
 کس نخرد نقد تو را تا سویسر ننهد چرخ تو را تا که تو بی سر نشوی
میزان نبری

 تا صفت گرگ دری یوسفتا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا
کنعان نبری
 تا تو ز دیوی نرهی ملکتا تو ایازی نرکنی کی همه محمود شوی

سلیمان نبری

www.irandll.net/forum1112



www.irandll.net

 محنت دین تا نرکشی دولت ایماننعمت تن خام کند محنت تن رام کند
نبری

 ز آنک در این بیع و شری این ندهیخیره میا خیره مرو جانب بازار جهان
آن نبری

 تا نرکنی دلق کهن خلعتخاک که خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود
سلطان نبری
 تا نرکنی کافریی ما،لآه گدارو شده ای خاطر تو خوش نشود
مسلمان نبری
 رنجه مشو ز آنک تو همهیچ نبرده ست کسی مهره ز انبان جهان

مهره ز انبان نبری
 گو تو به جان بخل کنی جان برمهره ز انبان نبرم گوهر ایمان ببرم

جانان نبری
 دست نداری ز کهان تا د،ل ازای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت

ایشان نبری
 ز آنک دلی که تو بریهین برکشان هین برکشان دامن ما را به خوشان

راه پریشان نبری
 تا همه را رقص کنان جانبراست کنی وعده خود دست نداری ز کشش

میدان نبری
 ز آنک تو تا سنگ دلی لعلهیچ مگو ای لب من تا د،ل من باز شود

بدخشان نبری
 ز آنک تو بس بیگر چه که صد شرط کنی بی همه شرطی بدهی
طمعی زر به حرمدان نبری

2456
 هم شرکر اندر شرکر اندرهم نظری هم خبری هم قران را قمری

شرکر اندر شرکری
 هم قدحی هم فرحی همهم سوی دولت درجی هم غم ما را فرجی

شب ما را سحری
 سوی فلک حمله کنی زهرههم گل سرخ و سمنی در د،ل گل طعنه زنی
و مه را ببری
 چند گدازید شرکر تا تو بدوچند فلک گشت قمر تا به خودش راه دهی

درنگری
 چند صفت گشت دلم تا توچند جنون کرد خرد در هوس سلسله ای

بر او برگذری
 هین که خروس سحری مانده شدآن قدح شاده بده دم مده و باده بده

از ناله گری
 لله رخا تو ز یرکی للهگر به خرابات بتان هر طرفی لله رخی است

ستان دگری
 تیر بل از تو رسد هم تو بل راهم تو جنون را مددی هم تو جما،ل خردی
سپری

 مادر دولت برکند دخترچونک صلح د،ل و دین مجلس د،ل را شد امین
جان را پدری
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2457
 چند بگفتم که مده د،ل بهای د،ل سرگشته شده در طلب یاوه روی

کسی بی گروی
 با چو منی ساده دلی خیرهبر سر شطرنج بتی جامه کنی کیسه بری

سری خیره شوی
 آنک ز گنج زر او من نرسیدمبرد همه رخت مرا نیست مرا برگ کهی
به جوی

 آن کهنی کو دهدم هر نفسی جانتا بخورد تا ببرد جان مرا عشق کهن
نوی
 خوش گهری خوش نظری خوشآن کهنی نوصفتی همچو خدا بی جهتی

خبری خوش شنوی
 دشمن تو جو دروی یارخرمن گل گشت جهان از رخت ای سرو روان

تو گندم دروی
 برکش خورشیدصفت شبنمهجذب کن ای بادصفت آب وجود همه را

ای رازگوی
 ای چو صبا بالطفی نی چوای تو چو خورشید ولی نی چو تفش داغ کنی

صبا خیره دوی
 شاخ کژی را برکند صاحبگر صفتی در د،ل من کژ شود آن را تو برکن
بستان به خوی
 موش کی باشد برمد از دمگر چه شود خانه دین رخنه ز موش حسدی
گربه به موی

 دلبر و د،ل جمع شدند لیکسبز شود آب و گلی چون دهدش وصل دلی
نباشند دوی
 ظلمت هستی چه زند پیشپیشتر آ تا که نه من مانم این جا نه سخن

صبوح چو تویی

2458
 زخم مزن بر جگر خستهسنگ مزن بر طرف کارگه شیشه گری

خسته جگری
 زخم تو و سنگ تو بربر د،ل من زن همه را ز آنک دریغ است و غبین
سینه و جان دگری

 تا به جفا هم نرکنی در جز بندهبازرهان جمله اسیران جفا را جز من
نظری

 نی به وفا نی به جفاهم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم
بی تو مبادم سفری

 چشم بز کشته بود تیره وچونک خیالت نبود آمده در چشم کسی
خیره نگری
 کاش بر این دامگهم هیچپیش ز زندان جهان با تو بدم من همگی

نبودی گذری
 این سفر صعب نگر ره زچند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم

علی تا به ثری
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 بدرقه باشد کرمم بر تولطف تو بفریفت مرا گفت برو هیچ مرم
نباشد خطری

 بازبیایی به وطن باخبریچون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی
پرهنری
 بهر خبر خود که رود از توگفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم

مگر بی خبری
 بی خطر و خوفچون ز کفت باده کشم بی خبر و مست و خوشم
کسی بی شر و شور بشری

 برد مرا شاه ز سر کرد مراگفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان
خیره سری

 گر ننماید کرمش این شب ما راقصه دراز است بلی آه ز مرکر و دغلی
سحری

2459
 از جهت خسته دلن جان و نگهبانعارف گوینده اگر تا سحر صبر کنی

منی
 بولهب وسوسه را تاهمچو علی در صف خود سر نبری از کف خود

نرکنی راه زنی
 غازی من حاجی من گر چه به تنراه زنان را بزنی تا که حقت نام نهد

در وطنی
بارگه جان و دلی گنجگه بوالحسنیساقی جام ازلی مایه قند و عسلی
جمع صفا را نمرکی شمع خدا را لگنیجنبش پر ملرکی مطلع بام فلرکی

 عربده شان یاد دهی یاباده دهی مست کنی جمله حریفان مرا
منشان درفرکنی

گر نری و پاکدلی مومنی و موتمنیاز یک سوراخ تو را مار دوباره نگزد
 نام کسی گو که از او چونخامش باش ای د،ل من نام مرا هیچ مگو

گل تر خوش دهنی

2460
 تو نه بر آنی که منم من نهتو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی

بر آنم که تویی
 گر مه و خورشید شوم منمن همه در حرکم توام تو همه در خون منی

کم از آنم که تویی
 باش چنین تیز مران تابا همه ای رشک پری چون سوی من برگذری
که بدانم که تویی

 کرد خبر گوش مرا جان ودوش گذشتی ز درم بوی نبردم ز تو من
روانم که تویی

 جان و دلی را چهچون همه جان روید و د،ل همچو گیاه خاک درت
محل ای د،ل و جانم که تویی

 لیک مرا زهره کجا تا بهای نظرت ناظر ما ای چو خرد حاضر ما
جهانم که تویی
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 بر سر آن منظره هاچون تو مرا گوش کشان بردی از آن جا که منم
هم بنشانم که تویی

 من نرسم لیک بدانمستم و تو مست ز من سهو و خطا جست ز من
هم تو رسانم که تویی

 عذر گناهی که کنون گفتزین همه خاموش کنم صبر و صبر نوش کنم
زبانم که تویی

2461
 بی د،ل من بی د،ل منچون د،ل من جست ز تن بازنگشتی چه شدی

راست شدی هر چه بدی
 فارغ و آزاد بدیگر کژ و گر راست شدی ور کم ور کاست شدی

خواجه ز هر نیک و بدی
 دانش و گولی نبدی طبل تحیاتهیچ فضولی نبدی هیچ ملولی نبدی

زدی
 کهنه نه ام خواجه نوم درخواجه چه گیری گروم تو نروی من بروم

مدد اندر مددی
 چون عددی را بخورد بازدهد بیآتش و نفتم نخورد ور بخورد بازدهد

عددی
 دانک من اندر چمنم صورتبر سر خرپشته من بانگ زن ای کشته من
من در لحدی

 آنک در آن دام بود کیگر چه بود در لحدی خوش بودش با احدی
خوردش دام و ددی

 زارتر از مور بود ز آنک نداردو آنک از او دور بود گر چه که منصور بود
سندی

2462
 از شرکرستان از،لطوطی و طوطی بچه ای قند به صد ناز خوری

آمده ای بازپری
 بزم ز آغاز نهم چون تو بهقند تو فرخنده بود خاصه که در خنده بود
آغاز دری

 هم طرب اندر طربی هم شرکر اندرای طربستان ابد ای شرکرستان احد
شرکری

 یا قمر اندر قمر اندر قمر اندریوسف اندر تتقی یا اسدی بر افقی
قمری

 تا همه را مست کنی خرقهساقی این میرکده ای نوبت عشرت زده ای
مستان ببری

 زین خبرم بازرهان ای که زمست شدم مست ولی اندکرکی باخبرم
من باخبری

می نهلد تا نگرم که ملرکی یا بشریپیشتر آ پیش که آن شعشعه چهره تو
 شیشه گران شیشه شرکنرقص کنان هر قدحی نعره زنان وافرحی

مانده از شیشه گری
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 از کف حق جام بری به کهجام طرب عام شده عقل و سرانجام شده
سرانجام بری

 عقل جهان یک سری و عقل نهانیسر ز خرد تافته ام عقل دگر یافته ام
دوسری

 از همگان می ببرم تا که تو از منراهب آفاق شدم با همگان عاق شدم
نبری

 در جز تو چون نگرد آنک توبا غمت آموخته ام چشم ز خود دوخته ام
در وی نگری
 چون ابدا آن توام نی قنقمداد ده ای عشق مرا وز در انصاف درآ
رهگذری
 ز آنک مقیمی به نظر روز و شبمن به تو مانم فلرکا ساکنم و زیر و زبر

اندر سفری
 حاضر آنی که از او در سفر و درناظر آنی که تو را دارد منظور جهان

حضری

2463
 در خم گردون فرکنم هرآه چه دیوانه شدم در طلب سلسله ای

نفسی غلغله ای
 خون جگر می سپرم درزیر قدم می سپرم هر سحری بادیه ای

طلب قافله ای
 بر کف پای د،ل من از ره اوآه از آن کس که زند بر د،ل من داغ عجب

آبله ای
 هم به زمین درفرکند هیبت اوهم به فلک درفرکند زهره ز بامش شرری
زلزله ای

 صد چو مرا دفع کند او به یرکی هینهیچ تقاضا نرکنم ور برکنم دفع دهد
هله ای
 آید عشق چله گر بر سر منچونک از او دفع شوم گوشگرکی سر بنهم
با چله ای

2464
 می برمد از او دلم چون د،لهر طربی که در جهان گشت ندیم کهتری

تو ز مقذری
 نیست به پیش همتم زوهر هنری و هر رهی کان برسد به ابلهی

طربی و مفخری
 زو نخورد شرکرلبی فرگر شرکر است عسرکری چون برسد به هر دهن

ندهد به مخبری
 کان همه استگر قمر است و گر فلک ور صنمی است بانمک
مشترک می نبود ورا فری

 سور سگان کافران می نخوردآنچ بداد عامه را خلعت خاص نبود آن
غضنفری
 شربت عام کم خورم گر چهمجلس خاص بایدم گر چه بود سوی عدم

بود ز کوثری
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 با حدثی چه خو کنی همچولف مسیح می زنی بو،ل خران چه بو کنی
روان کافری

 جان خران به بوی آن برنزدی چراگر نبدی متاع زر اصل وجود بو،ل خر
خوری

 شاد نشد به شحنگی هیچمرد چو گوهری بود قیمت خویش خود کند
قباد و سنجری

 برنجهید بر زبر آن سبک است وزر تو بریز بر گهر چونک بماند زیر زر
ابتری
 بیش کنش نثار زر هست عزیزور بجهید بر زبر قیمت او است بیشتر
گوهری

 بر سر زر برآ که ل گر تو نهما گهریم و این جهان همچو زری در امتحان
ای محقری

 با سگ و خوک مشترک باشهوت حلق بی نمک شهوت فرج پس دوک
خر و گاو همسری

 همت شاه و سنجری قبله گهنیست سزای مهتری نیست هوای سروری
پیمبری

 در طلب تجلیی در نظری وعشق و نیاز و بندگی هست نشان زندگی
منظری

 بر در د،ل نشستنی تاآب حیات جستنی جامه در آب شستنی
بگشایدت دری

 فرض بود مسابقه بر د،ل هردر طرب و معاشقه در نظر و معانقه
مظفری

 در تک و پوی اختران هر یکنیست روش طرنطران بنگر سوی آسمان
چون مسخری
 سیر نفوسشان ببین گردروز خنوسشان ببین شام کنوسشان ببین
سرای مهتری
 در تک و پوی و در سبق بیغارب و شارقان حق طالب و عاشقان حق

قدمی و بی پری
 ولوله سحر نگر راست چو روزگرم روی خور نگر شب روی قمر نگر

محشری
 نفس کریم کشتیی نفسجان تقی فرشته ای جان شقی درشته ای

لیم لنگری
 عمر چو جوی آب دان شوقرحم چو جوی شیر بین شهوت جوی انگبین

چو خمر احمری
 همچو صفات و ذات هو هست نهاندر تو نهان چهارجو هیچ نبینیش که کو

و ظاهری
 لذت عمر در کمین رحم بهجوشش شوق از کجا جنبش ذوق از کجا
زیر چادری

در پی اختیار او هر یک بسته زیوریخلق شده شرکار او فرجه کنان کار او
 عد،ل مثا،ل مشعله ظلم چو کور یاشب به مثا،ل هندوی روز مثا،ل جادوی

کری
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 عشق چو مست و بنگیی صبر وعقل حریف جنگیی نفس مثا،ل زنگیی
حیا چو داوری

 گفته به جان هر یرکی غیرشاه بگفته نرکته ای خفیه به گوش هر کسی
پیام دیگری

 او فرکند به هر زمان اینت ظریفجنگ میان بندگان کینه میان زندگان
یاوری

 گفت به ابر نرکته ایگفت حدیث چرب و خوش با گل و داد خنده اش
کرد دو چشم او تری

 هیچ یرکی ز یک دگر پند نرکردهگوید گل که بزم به گوید ابر گریه به
باوری

 گفته به چرخ چرخ زنگفته به شاخ رقص کن گفته به برگ کف بزن
گرد مناز،ل ثری

 گفته به صبر خونگفته به عقل طیره شو گفته به عشق خیره شو
گری در غم هجر دلبری
 گفته به باد درربا پردهگفته به رخ بخند خوش گفته به زلف پرده کش

ز روی عبهری
 گفته به د،ل عبور کن بر رخگفته به موج شور کن کف ز زل،ل دور کن
هر مصوری

 تا نرکنی ملمتی گر شده امهر طرفی علمتی هر نفسی قیامتی
سخنوری

 صبر مرا برکشت حقبر سر من نبشت حق در د،ل من چه کشت حق
صبر نماند و صابری

 آه چه جای گفتن استاین همه آب و روغن است آنچ در این د،ل من است
آه ز عشق پروری

جاء اوان دره برزه لمن یریلح صبوح سره فاح نسیم بره
امله من المل فهمه لمن دریانزله من العلی انشاه من الول

نوره بنوره ایقظه من الرکریزینه لوصله الحقه باصله
عز و جل و اغتنی لیس یرام بالشریلیس لهم ندیده کلهم عبیده

حدثنا به ما نجی اخبرنا بما جریاکرمنا ابرنا طیبنا و سرنا
عز وجود مثله فی البلدان و القریطاب جوار ظله من علی مقله

 ساخت شعاع نور او از د،لاز تبریز شمس دین یک سحری طلوع کرد
بنده مظهری

2465
 و آن شه بی نشانه را جلوهآمده ای که راز من بر همگان بیان کنی

دهی نشان کنی
 گفتم می نمی خورم گفتدوش خیا،ل مست تو آمد و جام بر کفش

مرکن زیان کنی
 دست برم به جعد تو باز زگفتم ترسم ار خورم شرم بپرد از سرم

من کران کنی
 جان به تو روی آورد روی بدودید که ناز می کنم گفت بیا عجب کسی

گران کنی
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 خاصبک نهان منم راز ز منبا همگان پلس و کم با چو منی پلس هم
نهان کنی

 قبله آسمان منم رو چه بهگنج د،ل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین
آسمان کنی
 ور به ستیزه سر کشی روزسوی شهی نگر که او نور نظر دهد تو را

اجل چنان کنی
 چون ز پی سیاهه ای رویرنگ رخت که داد روز رد شو از برای او

چو زعفران کنی
 حیف بود خروس راهمچو خروس باش نر وقت شناس و پیش رو
ماده چو ماکیان کنی

 جان و روان تو منم سویکژ بنشین و راست گو راست بود سزا بود
دگر روان کنی

 نیم قراضه قلب را گنج کنیگر به مثا،ل اقرضوا قرض دهی قراضه ای
و کان کنی

 چشمه چشم حس را بحر در عیانور دو سه روز چشم را بند کنی باتقوا
کنی

 قامت تیر چرخ را بر زه خودور به نشان ما روی راست چو تیر ساعتی
کمان کنی

 شرح کنم که پیش من بر چهبهتر از این کرم بود جرم تو را گنه تو را
نمط فغان کنی
 گر همه ذره ذره را بازکشیبس که نگنجد آن سخن کو بنبشت در دهان

دهان کنی

2466
 ای که چو آفتاب و مهای که به لطف و دلبری از دو جهان زیاده ای

دست کرم گشاده ای
 جام جهان نمای را بر کفصبح که آفتاب خود سر نزده ست از زمین
جان نهاده ای
 روی زمین گرفته ای دادمهدی و مهتدی تویی رحمت ایزدی تویی

زمانه داده ای
 چشمه مشک دیده ای جوششمایه صد ملمتی شورش صد قیامتی

خنب باده ای
 ز آنک به گردن همه بسته ترسر نبرد هر آنک او سر کشد از هوای تو

از قلده ای
 گر چه ز دوش بیخودی بیخیز دل و خلق را سوی صبوح بانگ زن

سر و پا فتاده ای
 دشمن عقل و دانشی فتنه مردهر سحری خیا،ل تو دارد میل سردهی

ساده ای
 همچو کباب قوتی همچو شرابهمچو بهار ساقیی همچو بهشت باقیی

شاده ای
 عشق سواره ات کند گر چهخیز دل کشان کشان رو سوی بزم بی نشان
چنین پیاده ای
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 گوهر آب و آتشی مونس نرذره به ذره ای جهان جانب تو نظرکنان
و ماده ای

 بند ردا و خرقه ای مرد سراین تن همچو غرقه را تا نرکنی ز سر برون
سجاده ای
 یا حیوان ناطقی جمله زباده خامشانه خور تا برهی ز گفت و گو

نطق زاده ای
 جانب بزم خویش کش شاه طریقلطف نمای ساقیا دست بگیر مست را

جاده ای

2467
 این چه بتی است ای خداکعبه طواف می کند بر سر کوی یک بتی

این چه بل و آفتی
 بر شرکرش نبات ها چونماه درست پیش او قرص شرکسته بسته ای

مگسی است زحمتی
 سجده کنان که ای صنم بهر خدایجمله ملوک راه دین جمله ملیک امین

رحمتی
 زان سوی عزت و شرفاهل هزار بحر و کف گوهر عشق را صدف
سخت بلندهمتی

 در غلبات نوراو است بهشت و حور خود شادی و عیش و سور خود
خود آه عظیم آیتی

 ذره مر آفتاب را گشتبشنو این خطاب را ساخته شو جواب را
حریف و بابتی

 گشته سخن سبوصفت بر یمای تبریز محرمت شمس هزار مرکرمت
بی نهایتی

2468
 راحت های عشق را نیستنیست بجز دوام جان ز اهل دلن روایتی

چو عشق غایتی
 هان مپذیر دمدمه ز آنک کندشرکر شنیدم از همه تا چه خوشند این رمه

شرکایتی
 جز که ندای ابشروا اینعشق مه است جمله رو ماه حسد برد بدو
است ورا قرائتی

هر قدمی عجایبی هر نفسی عنایتیهر سحری حلوتی هر طرفی طراوتی
 هست برای چشم بدخوبی جان چو شد ز حد و آن مدد است بر مدد

نیک بل حمایتی
 ز آنک جما،ل حسن هوپشت فلک ز جست و جو گشته چو عاشقان دوتو

نادره است و آیتی
 شمس کشید نیزه ای صبحپرتو روی عشق دان آنک به هر سحرگهان

فراشت رایتی
 سر ز فلک برون کند گویدعشق چو رهنمون کند روح در او سرکون کند

خوش ولیتی
آینه وجود را کی کنمی رعایتیایزد گفت عشق را گر نبدی جما،ل تو
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 میوه ز روی مرتبتگر چه که میوه آخر است ور چه درخت او،ل است
داشت بر او بدایتی

 هست د،ل از زبان تو در غم و درچند بود بیان تو بیش مگو به جان تو
نرکایتی

 ز آنک سرکوت مست را هست قویخلوتیان گریخته نقل سرکوت ریخته
وقایتی
 خامش تا دهد تو را عشقگر چه نوای بلبلن هست دوای بی دلن

جز این جرایتی

2469
 پاک و لطیف همچو جانآه خجسته ساعتی که صنما به من رسی

صبحدمی به تن رسی
 زین سفر چو آتشتآن سر زلف سرکشت گفته مرا که شب خوشت
کی تو بدین وطن رسی

 تا تو چو آب زندگی بر گل وکی بود آفتاب تو در د،ل چون حمل رسد
بر سمن رسی

 ای تریاق احمدی کیهمچو حسن ز دست غم جرعه زهر می کشم
تو به بوالحسن رسی

 هست امید جان که تو در غمگر چه غمت به خون من چابک و تیز می رود
د،ل شرکن رسی

 پاک شود بدن چو جانجمله تو باشی آن زمان د،ل شده باشد از میان
چون تو بدین بدن رسی

 بوک به بوی طره اش بر سرچرخ فروسرکل تو خوش ننگ فلک دگر مرکش
آن رسن رسی

 چون تو به حسن لم یز،ل برزن ز زنی برون شود مرد میان خون شود
سر مرد و زن رسی

 مرده ز گور برجهد چون بهحسن تو پای درنهد یوسف مصر سر نهد
سر کفن رسی

 طالب جان شوی چو دین تالطف خیا،ل شمس دین از تبریز در کمین
به چه شرکل و فن رسی

2470
 عشق پرست ای پسرجان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی

باد هواست مابقی
 پای بنه در آتشم چند از ایناز می عشق سرخوشم آتش عشق مفرشم

منافقی
 سلسله را بگیر اگر دراز سوی چرخ تا زمین سلسله ای است آتشین

ره خود محققی
 سلسله را زبون بود نی بهعشق مپرس چون بود عشق یرکی جنون بود

طریق احمقی
 رو که به جان صادقانعشق پرست ای پسر عشق خوش است ای پسر
صاف و لطیف و صادقی
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 طاقت تو که را بود کآتشراه تو چون فنا بود خصم تو را کجا بود
تیز مطلقی
 مست کن و بیافرین بازنمایجان مرا تو بنده کن عیش مرا تو زنده کن

خالقی
 وقت سخن تویک نفسی خموش کن در خمشی خروش کن

خامشی در خمشی تو ناطقی
 راست نباشد ای پسر راستبی د،ل و جان سخنوری شیوه گاو سامری

برو که حاذقی

2471
 صورت این طلسم را هیچسوخت یرکی جهان به غم آتش غم پدید نی
کسی بدید نی

 ای عجبا بدید کس آنک مرامی کشدم به هر طرف قوت کهربای او
کشید نی

 صد قدح است بر قدح آنکهست سماع چنگ نی هست شراب رنگ نی
قدح چشید نی

 شیشه شرکست زیر پاعشق قرابه باز و من در کف او چو شیشه ای
پای کسی خلید نی

در نفس یگانگی شیخ نه و مرید نیدر قدم روندگان شیخ و مرید بی عدد
سایه بایزید بد مایه بایزید نیآنک میان مردمان شهره شد و حدیث شد
 ز آنک ندید هیچ کس خودمژده دهید عاشقان عید وصا،ل می رسد

رمضان و عید نی

2472
 نی به خدا که از دغل چشمچشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی
فراز می کنی
 چونک بخفت بر زرش دستچشم ببسته ای که تا خواب کنی حریف را

دراز می کنی
 بند کی سخت می کنی بند کی بازسلسله ای گشاده ای دام ابد نهاده ای

می کنی
 بر سر گور کشتگان بانگ نماز میعاشق بی گناه را بهر ثواب می کشی
کنی

 گه به مثا،ل مطربان نغنغهگه به مثا،ل ساقیان عقل ز مغز می بری
ساز می کنی

 پرده بوسلیک را جفت حجازطبل فراق می زنی نای عراق می زنی
می کنی

 از صدقات حسن خود گنج نیاز میجان و د،ل فقیر را خسته د،ل اسیر را
کنی

 تاج شهان همی بری ملکپرده چرخ می دری جلوه ملک می کنی
ایاز می کنی

 اینک به صورتی شدی این بهعشق منی و عشق را صورت شرکل کی بود
مجاز می کنی
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 صورت سرکه گر کنی آن پی گازگنج بل نهایتی سرکه کجاست گنج را
می کنی
 در کنف غنای او ناله آز میغرق غنا شو و خمش شرم بدار چند چند

کنی

2473
 بار تو ده شرکسته را بارگهآب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تویی

وفا تویی
 میمنه را کله تویی میسره رابرج نشاط رخنه شد لشرکر د،ل برهنه شد
قبا تویی

چشم نهاده ایم ما در تو که توتیا توییمی زده مییم ما کوفته دییم ما
 آب حیاتی و حیا پشت د،ل و بقاروی متاب از وفا خاک مریز بر صفا

تویی
 هر چه ز تو زیان کند آن همه را دواچرخ تو را ندا کند بهر تو جان فدا کند

تویی
 بهر زکات جان خود ساقی جان ماخیز بیار باده ای مرکب هر پیاده ای

تویی
 گردن این خبر بزن شحنهاین خبر و مجادلی نیست نشان یک دلی
کبریا تویی

 باده خاص درفرکن خاصبکگردن عربده بزن وسوسه را ز بن برکن
خدا تویی
 ما نه کمیم از زنان یوسفوقت لقای یوسفان مست بدند کف بران

خوش لقا تویی
 این خبری است معتبر پیشاز رخ دوست باخبر وز کف خویش بی خبر

تو کاوستا تویی
 تا که بداند این جهان باز کهپر کن زان می نهان تا بخوریم بی دهان

کیمیا تویی
گشته به دست انبیا وارث انبیا توییباده کهنه خدا روز الست ره نما

2474
 لیق خرکمان من نیست درریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی

این جهان زهی
 من چه نهنگم ای خدا بازگشا مرابحر کمینه شربتم کوه کمینه لقمه ام

رهی
 هیچ رسد عجب مرا لقمه زفتتشنه تر از اجل منم دوزخ وار می تنم
فربهی

 نیست دهان عشق را جزنیست نزار عشق را جز که وصا،ل داروی
کف تو علف دهی
 گر چه بود گران سری گرعقل به دام تو رسد هم سر و ریش گم کند

چه بود سبک جهی
 نقش کننده هم تویی در د،لصدق نهنده هم تویی در د،ل هر موحدی

هر مشبهی
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 روح ز بوی کوی تو مست ونوح ز اوج موج تو گشته حریف تخته ای
خراب و والهی

 باز به شهر عشق رو ای توخامش باش و بازرو جانب قصر خامشان
فرکنده در دهی

2475
 دست جفا گشاده ای پای وفاباز ترش شدی مگر یار دگر گزیده ای

کشیده ای
 ز آنک تو مرکر دشمنان دردوش ز درد د،ل مها تا به سحر نخفته ام

حق من شنیده ای
 ای شب دوش من بیا راست بگوای دم آتشین من خیز تویی گواه د،ل

چه دیده ای
 در پس پرده رفته ای پردهآینه ای خریده ای می نگری به روی خود

من دریده ای
 عقل برفت یاوه شد تا تو بهعقل کجا که من کنون چاره کار خود کنم

من رسیده ای
 سوزن های بوالعجب در د،ل منلعبت صورت مرا دوخته ای به جادوی

خلیده ای
 بر در و بام مردمان دوشبر در و بام د،ل نگر جمله نشان پای توست
چرا دویده ای

 از هوس دهان تو تا لب کیهر کی حدیث می کند بر لب او نظر کنم
گزیده ای

 کاین ز کجا گرفته ای وین ز کجاتهمت دزد برنهم هر کی دهد نشان تو
خریده ای

2476
 شرح نمی کنم که بس عاقلهین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی
را اشارتی

 باده بیار و د،ل ببر زود برکنفهم کنی تو خود که تو زیرک و پاک خاطری
تجارتی

 چنگ ز چنگ هجر تو کرد حزیننای بنه دهان همی آرد صبح ناله ای
شرکایتی

 شیر و نبید خلد را نیستدرده بی دریغ از آن شیره و شیر رایگان
حدی و غایتی

 نیست بتر ز باخودی مذهبدرده باده ای چو زر پاک ز خویشمان ببر
ما جنایتی

 تا غم و غصه را کند اشقر میباده شاد جان فزا تحفه بیار از سما
سیاستی

دانش غیب یابد و تبصره و فراستیعقل ز نقل تو شود منتقل از عقیله ها
 مست تو را چه کم بودجام تو را چو د،ل بود در سر و سینه شعله ای
تجربه یا کفایتی
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 سر که بیافت آندست که یافت مشربی ماند ز حرص و مرکسبی
طرب کی طلبد ریاستی

 دام تو کرکس مرا داد به غمشست تو ماهی مرا چله نشاند مدتی
ریاضتی
 پاکدلی و صفوتی توسعه وقطره ز بحر فضل تو یافت عجب تبدلی
احاطتی

 یافت به گنج رحمتتنفس خسیس حرص خو عاشق ما،ل و گفت و گو
از دو جهان فراغتی

 ز آنک به جان است متصلترک زیارتت شها دان ز خری نه بی خری
حج تو بی مسافتی

 طاق شو از فضو،ل خود حاجتهیچ مگو دل هل طاقت رنج نیستم
نیست طاقتی

 طاقت گنج نیستت این چهطاقت رنج هر کسی داری و می کشی بسی
بود خساستی

بر سر بینیت کند سر دلت علمتیسر د،ل تو جز ول تا نبود که بی گمان
 نقد شود در این جهان عرضحشر شود ضمیر تو در سخن و صفیر تو

تو را قیامتی
 ز آنک تو راست در کرم ثابتی واز بد و نیک مجرمان کند نشد وفای تو
مهارتی
 جز ز زل،ل بحر تو نیست یقینجان و د،ل مرید را از شهوات ما و من
طهارتی

 کعبه روان شده به تو تا که کندمتقیان به بادیه رفته عشا و غادیه
زیارتی
 یافت ز بندگی تو سروری وروح سجود می کند شرکر وجود می کند

سیادتی
ذره به ذره را بود نوع دگر شهادتیبر کرم و کرامت خنده آفتاب تو

 روی به کعبه کرم مشتغلجمله به جست و جوی تو معترکفان کوی تو
عبادتی

 یاد گرفته ز اوستا ظاهر پنجپنج حس از مصاحف نور و حیات جامعت
آیتی

 گاه چو نای می کند بهر دمگاه چو چنگ می کند پیش درت رکوع خوش
تو قامتی
 بوی برد به خامشی هر د،لبس کن ای خرد از این ناله و قصه حزین
باشهامتی

2477
خاربنان خشک را از گل او طراوتیسرکه هفت ساله را از لب او حلوتی

 سنگ سیاه مرده را ازجان و د،ل فسرده را از نظرش گشایشی
گذرش سعادتی

 وز نظری که افرکند زنده شوداز گذری که او کند گردد سرد دوزخی
ولیتی
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 گر بت من ز مرده ای یاد کندمرده ز گور برجهد آید و مستمع شود
حرکایتی

 آنک ز لطف قامتشآنک ز چشم شوخ او هر نفسی است فتنه ای
هر طرفی قیامتی

 آه که از هوای او می رسدمآه که در فراق او هر قدمی است آتشی
ملمتی

2478
 یک نفسی چو بازی و یک نفسیباز چه شد تو را دل باز چه مرکر اندری
کبوتری

 باز چو نور اخترانهمچو دعای صالحان دی سوی اوج می شدی
سوی حضیض می پری

 سیل تو می کشد مرا تا بهکشت مرا به جان تو حیله و داستان تو
کجام می بری

 تا دم مهر نشنوی تا سویاز رحموت گشته ای در رهبوت رفته ای
دوست ننگری

 چونک به خود فروروم طعنهگر سبرکی کند دلم خنده زنی که هین بپر
زنی که لنگری
 گریه کنم تو گوییم چون بنخنده کنم تو گوییم چون سر پخته خنده زن
کوزه می گری
 ز آنک نداد هند را صورتترک تویی ز هندوان چهره ترک کم طلب
ترک تنگری
 بخت بداد خاک را تابش زرخنده نصیب ماه شد گریه نصیب ابر شد
جعفری

 چهره زرد جو ز من وز رخحسن ز دلبران طلب درد ز عاشقان طلب
خویش احمری
 تو ملرکی و زیبدت سرکشیمن چو کمینه بنده ام خاک شوم ستم کشم

و ستمگری
 در دهنم بنهمست و خوشم کن آنگهی رقص و خوشی طلب ز من

شرکر چون ترشی نمی خوری
 ور ترشی پزی ز من همدیگ توام خوشی دهم چونک ابای خوش پزی

ترشی برآوری
 ای پرییی که از رختدیو شود فرشته ای چون نگری در او تو خوش
بوی نمی برد پری

 حیف بود که هر خسی لفسحر چرا حرام شد ز آنک به عهد حسن تو
زند ز ساحری

 ترک عتاب اگر کند دانک بودای د،ل چون عتاب و غم هست نشان مهر او
ز تو بری

 پرتو نور آن سری عاریتیای تبریز شمس دین خسرو شمس مشرقت
است ای سری

2479
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 بی ز وجود وز عدم باز شدم یرکیپیش از آنک از عدم کرد وجودها سری
دری

 نقطه روح لم یز،ل پاک رویبی مه و سا،ل سا،ل ها روح زده ست با،ل ها
قلندری

 گوهر فقر در میان بر مثلآتش عشق لمرکان سوخته پاک جسم و جان
سمندری

 سیمبری که خون شودخود خورد و فزون شود آنک ز خود برون شود
از بر خود خورد بری

 زر شده جان عاشقان عشقکوره د،ل درآ ببین زان سوی کافری و دین
دکان زرگری

 کز رخ فقر نور شد جمله ز عرشچهره فقر را فدا فقر منزه از ردا
تا ثری

 صد تبریز را ضمین از غممست ز جام شمس دین میرکده الست بین
آب و آذری

2480
 آتشیی تو آبیی آدمیی تو یاای د،ل بی قرار من راست بگو چه گوهری

پری
 سوی فنا چه دیده ای سویاز چه طرف رسیده ای وز چه غذا چریده ای
فنا چه می پری
 راه خرد چه می زنی پردهبیخ مرا چه می کنی قصد فنا چه می کنی

خود چه می دری
 جز تو که رخت خویش را سویهر حیوان و جانور از عدمند بر حذر

عدم همی بری
 گوش به پند کی نهیگرم و شتاب می روی مست و خراب می روی
عشوه خلق کی خوری

 جانب بحر لمرکان از دم مناز سر کوه این جهان سیل تویی روان روان
روانتری

 سوسن و سرو مست تو تاباغ و بهار خیره سر کز چه نسیم می وزی
چه گلی چه عبهری
 درنرود به گوش ما چونبانک دفی که صنج او نیست حریف چنبرش

هذیان کافری
 چون نگریزم از همه چونموسی عشق تو مرا گفت که لمساس شو
نرمم ز سامری

 چون به میان خاک کان نقدهاز همه من گریختم گر چه میان مردمم
زر جعفری
 تا نرود ز کان برون نیستگر دو هزار بار زر نعره زند که من زرم

کسیش مشتری

2481
 رو که بدین عاشقی سختبا همگان فضولرکی چون که به ما ملولرکی

عظیم گولرکی
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 چون تو از آن قان نه ای روای تو فضو،ل در هوا ای تو ملو،ل در خدا
که یرکی مغولرکی

 نازک و کبرکت که چهمستک خویش گشته ای گه ترشک گهی خوشک
در هنرک نغولرکی

 گر چه اصیلرکی ولی خواجهگر تو کتاب خانه ای طالب باغ جان نه ای
تو بی اصولرکی

 تا نشوی از او چو زر در غمرو تو به کیمیای جان مس وجود خرج کن
نیم پولرکی

 یا تو ز هر فسرده ای سوی دلمگفتم با ضمیر خود چند خیا،ل جسمیان
رسولرکی
 کرد طریق سالرکان ایمن اگر تونور خدایگان جان در تبریز شمس دین
غولرکی

2482
 وی که د،ل تو چونای که لب تو چون شرکر هان که قرابه نشرکنی

حجر هان که قرابه نشرکنی
 نرم درآ تو ای پسر هان کهعشق درون سینه شد د،ل همه آبگینه شد

قرابه نشرکنی
 خاصه که او بود دوسر هان کههر که اسیر سر بود دانک برون در بود

قرابه نشرکنی
 دست به زلف او مبر هان کهآن صنم لطیف تو گر چه که شد حریف تو

قرابه نشرکنی
 او دگر است و تو دگر هان کهتا نرکنی شناس او از د،ل خود قیاس او

قرابه نشرکنی
 آن نفسی استچونک شوی تو مست او باده خوری ز دست او

باخطر هان که قرابه نشرکنی
 نیک سبک تو برگذر هان که قرابهمست درون سینه ها بر سر آبگینه ها

نشرکنی
 خیره مشو در این خبر هانحق چو نمود در بشر جمع شدند خیر و شر

که قرابه نشرکنی
 تا تو نلفی از هنر هان کهیا تبریز شمس دین گر چه شدی تو همنشین

قرابه نشرکنی

2483
 نم ندهی به کشت من آب به این وتلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی

آن دهی
 باغ من و بهار من باغ مرا خزانجان منی و یار من دولت پایدار من

دهی
 وقت نبات ریز من وعده و امتحانیا جهت ستیز من یا جهت گریز من

دهی
 شیر سجود می کند چون بهعود که جود می کند بهر تو دود می کند

سگ استخوان دهی
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 پای نهم بر آسمان گر بهبرگذرم ز نه فلک گر گذری به کوی من
سرم امان دهی

 چون نشود ز تیر تو آنک بدوعقل و خرد فقیر تو پرورشش ز شیر تو
کمان دهی

 خسرو خسروان شود گر به گدا تودر دو جهان بننگرد آنک بدو تو بنگری
نان دهی

 لقمه کند دو کون را آنکجمله تن شرکر شود هر که بدو شرکر دهی
تواش دهان دهی

 با تو مرکیس چون کنم گر توگشتم جمله شهرها نیست شرکر مگر تو را
شرکر گران دهی
 یک نفسی چنین دهی یکگه برکشی گران دهی گه همه رایگان دهی

نفسی چنان دهی
 زنده شود د،ل قمر گر بهمفخر مهر و مشتری در تبریز شمس دین

قمر قران دهی

2484
 طوق قمر شرکستییخواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستی
فوق فلک نشستیی

 یا زر و سیم چیدیی گر توکی دم کس شنیدیی یا غم کس کشیدیی
فناپرستیی

 ساغر باده طرب بر سر غمبرجهیی به نیم شب با شه غیب خوش لقب
شرکستیی

طره دلربات را بر د،ل من ببستییای تو مدد حیات را از جهت زکات را
 شنگ و وقیح بودیی گر گروعاشق مست از کجا شرم و شرکست از کجا

الستییی
 ور تو چو من نهنگیی کی به درونور ز شراب دنگیی کی پی نام و ننگیی

شستیی
 گر دهدی به دست تو شاد وبازرسید مست ما داد قدح به دست ما

فراخ دستیی
 وز کف جام بخش او از کفگر قدحش بدیدیی چون قدحش پریدیی

خود برستییی
 بخت شدی مساعدش ساعدوز رخ یوسفانه اش عقل شدی ز خانه اش
خود نخستیی

 ور تو چو تیر راستیور تو به گاه خاستی پس تو چه سست پاستی
از پر کژ بجستیی
 وقت کلم لییی وقتخامش کن اگر تو را از خمشان خبر بدی
سرکوت هستیی

2485
 نیست تو را ضعیفتر از د،ل منیاور من تویی برکن بهر خدای یاریی

شرکاریی
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 چنگ برای من کند با غم ونای برای من کند در شب و روز ناله ای
سوز زاریی
 گر تو مرا به عاطفت در برکی بفشاردی مرا دست غمی و غصه ای

خود فشاریی
 گر تو ز ابر مرحمت بر سر مندیده همچو ابر من اشک روان نباردی
بباریی
 گر سر زلف خویش را تو بهدست دراز کردمی گوش فلک گرفتمی

کفم سپاریی
 گر تو شبی به لطف خود خوشاز سر ماه من کله بستدمی ربودمی

سر من بخاریی
 حق زروع جان من کش تو کنیحق حقوق سابقت حق نیاز عاشقت

بهاریی
 حق شعاع روی تو کو کندمحق نسیم بوی تو کان رسدم ز کوی تو
نهاریی

 بر کف پای کوششم خارتا که نثار کرده ای از گل وصل بر سرم
نرکرد خاریی

 وز رخ تو درخت گل خجلت ودارد از تو جزو و کل خرمیی و شادیی
شرمساریی

 تا کند او به نطق خودای لب من خموش کن سوی اصو،ل گوش کن
نادره غمگساریی

2486
 در سر و در دماغ جان جستهای زده مطرب غمت در د،ل ما ترانه ای

ز تو فسانه ای
 ز آتش عشق برجهد تا بهچونک خیا،ل خوش دمت از سوی غیب دردمد

فلک زبانه ای
 قامت ما چو چنگ شد سینهزهره عشق چون بزد پنجه خود در آب و گل

ما چغانه ای
 چون برهد ز باز جان قالبآهوی لنگ چون جهد از کف شیر شرزه ای

چون سمانه ای
 شاه و یگانه او بود کزای گل و ای بهار جان وی می و ای خمار جان
تو خورد یگانه ای

 وین همگی درخت ها رستهباغ و بهار و بخت بین عالم پردرخت بین
شده ز دانه ای

 تا که نماند مرگ را بر فقرااز دهش و عطای تو فقر فقیر فخر شد
دهانه ای

 گر نرکند وصا،ل تو بار دگرلطف و عطا و رحمتت طبل وصا،ل می زند
بهانه ای

 تر کنم از فرات تو امشب خشکروزه مریم مرا خوان مسیحیت نوا
نانه ای

 گشته خدنگ احمدی فخر بنی کنانهگشته کمان سرمدی سرده تیرهای ما
ای
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 بهر قدوم تیر تو رقعه د،لپیش کشیی آن کمان هر کس می کند زهی
نشانه ای

 یوسف جان ز چاه تن رفتجذبه حق یک رسن تافت ز آه تو و من
به آشیانه ای

 هست برای جعد تو صبرخامش کن اگر سرت خارش نطق می دهد
گزیده شانه ای

2487
 آتش عشق درزده تا نبودهست به خطه عدم شور و غبار و غارتی

عمارتی
 سایه ز آفتاب او کی نگردز آنک عمارت ار بود سایه کند وجود را
شرارتی

 منتظرک نشسته او تا کهروح که سایگی بود سرد و ملو،ل و بی طرب
رسد بشارتی

 برق زد از گناه او هر طرفیجان که در آفتاب شد هر گنهی که او کند
کفارتی

 نیست بدید در هوا از لطف وشعله آفتاب را بر که و بر زمین است رنگ
طهارتی

 نورپذیریش نگر لعل وش وجان به مثا،ل ذره ها رقص کنان در آفتاب
مهارتی

 رقص کنان ترانه زن گشتهجان چو سنگ می دهد جان چو لعل می خرد
که خوش تجارتی

 سر از،ل بگویدش بی سخنقرص فلک درآید و روی به گوش جان ها
و عبارتی
 آن د،ل و زهره کو کز آن دمآنک به هر دمی نهان شعله زند به روح بر

بزند اشارتی
 کشته عشق خویش را شاهمحرم حق شمس دین ای تبریز را تو شه
از،ل زیارتی

2488
 آتش د،ل مقیم شد تو بهای که غریب آتشی در د،ل و جان ما زدی

سفر چرا شدی
 آتش خویش را بگو کآب حیاتآتش تو مقیم شد با د،ل من ندیم شد
آمدی

 ای غم او چو شرکری ای د،ل من چوچاشنی خیا،ل تو می بدرد د،ل مرا
کاغذی

 نور به است از همه خاصهشمع بدان صبور شد تا همگیش نور شد
که نور سرمدی
 ماه مرا محاق شد بی مهنور دمی که عاق شد طالب روح طاق شد
فضل ایزدی

وحدت بی نهایتی گشت امام و مقتدیبازرسید آیتی از طرف عنایتی

www.irandll.net/forum1132



www.irandll.net

 قبه ببست شهر را شهر برست ازبست پلنگ قهر را بازگشاد مهر را
بدی

2489
 تا نفروشی ای صنمگر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری
کز مه و مهر خوشتری

 در مگشای ای صنم کز د،ل وور دو هزار جان و د،ل بر در تو وطن کند
جان تو برتری

 ای صنما به جان تو کآینه درآینه کیست تا تو را در د،ل خویش جا دهد
بننگری

 غاشیه تو را کشد بر سر خوددست مده تو چرخ را تا که به پیش اسب او
به چاکری

 در تن خویش بنگرد بینددولت سنگ پاره ای گر چه بیافت چاره ای
وصف گوهری

 با پر عشق او بپر چند به پرای د،ل بازشرکل من جانب دست عشق او
خود پری
 لشرکر عشق با وی است رودر پی شاه شمس دین تا تبریز می دوان

که تو هم ز لشرکری

2490
 در سر مست من فرکن جامساقی جان فزای من بهر خدا ز کوثری

شراب احمری
 باغ ارم تویی مها بر بر من بزنبحر کرم تویی مرا از کف خود بده نوا
بری

 وی ز خطاب اشربوا مغزای به زمین ز آسمان آمده چون فرشته ای
مرا پیمبری

 ای رخ تو چو گلشنی وی قد توبزم درآ و می بده رسم بهار نو بنه
صنوبری

 نیست و نباشد و نبد چونگر چه به بترکده دلم هر نفسی است صورتی
رخ تو مصوری

 چهره زرد چون زرم سرخمی چو دود بر این سرم بسرکلد از تو لنگرم
شود چو آذری
 فضل خدا چه کم شود گربحر کرم چه کم شود گر بخورند جرعه ای

برسد به کافری
 وین صدف وجود را بخش صفایاین د،ل بی قرار را از قدحی قرار ده

گوهری
 یا به تراش نردبان باز کن از فلکیا برهان ز فرکرتم یا برسان به فطرتم
دری

2491
 برف تو بفسراندت گر توجمع مرکن تو برف را بر خود تا که نفسری

تنور آذری
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 و آنک ندارد آذری ناید از اوآنک نجوشد او به خود جوش تو را تبه کند
برادری

 آن سر و سبلتش مبین جانفربهیش به دست جو غره مشو به پشم او
وی است لغری

 سر تو چنین چنین مرکنگر خوشی است این نوا برجه و گرم پیش آ
مشنو سست و سرسری

2492
 دید غرض که فقر بد بانگهر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی

الست را بلی
 شادی کودکان بود بازی و لغعالم خاک همچو تل فقر چو گنج زیر او

بر تلی
 و آنک ز گنج رسته شدچشم هر آنک بسته شد تابش حرص خسته شد
گشت گران و کاهلی

 بر ره او هزار شه آه شگرفگنج جما،ل همچو مه جانش بدیده گفته خه
حاصلی

 راه بیان برفتمی لیکوصف لبش بگفتمی چهره جان شرکفتمی
کجاست واصلی

 گر چه درون هر دو دهجان بجهان و هم بجه سر بمرکش سرک بنه
نیست درون قابلی

 ز آنک مبارک است سر برای تبریز مشتهر بند به شمس دین کمر
کف پای کاملی

2493
 دیده شدی نشان من گر نه که بیرو بنمودی به تو گر همگی نه جانمی

نشانمی
 جوهر زر نمودمی گر نه درونسیمبرا نه من زرم لعل لبا نه گوهرم
کانمی
 از هوس تو ای شرکر همچولطف توام نمی هلد ور نه همه زمانه را

مگس برانمی
 سوسن وار گشتمی سر همهگلبن جان به عشق تو گفت اگر نترسمی

سر زبانمی
 گفتم اگر چنینمی یک نفسیگوید خلق عاقلی یک نفسی به خود بیا
چنانمی

 من کمرش گرفتمی سوی تواشسیم قبای ماه اگر لیق کوی تو بدی
کشانمی

 آتش ها برکشتمی چارهموج هوای عشق تو گر هلدی دمی مرا
عاشقانمی
 فاش و عیان به دست او برگر نه ز تیر غیرت او چشم زمانه دوختی

مثل کمانمی
 آه چه شدی که پیشاز تبریز و شمس دین رمز و کنایت است این

او من شده ترجمانمی
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2494
 کرته شام را ز مه نقش و طراززرگر آفتاب را بسته گاز می کنی

می کنی
 بر مثل اصولشان گرد و درازروز و شب و نتایج این حبشی و روم را

می کنی
 و آنک حقیقتی بود هز،ل و مجاز میگاه مجاز بنده را حق و حقیقتی دهی

کنی
 با درهای بسته در خانه جوازاین چه کرامت است ای نقش خیا،ل روی او

می کنی
 خاطر بی نیاز را پر ز نیازخاطر همچو باد را نقش جحود می دهی
می کنی
 در د،ل تنگ پرگره پنجره باز میدر شب ابرگین غم مشعله ها درآوری
کنی

 تو ز دل،ل و عز خود عزمما به دمشق عشق تو مست و مقیم بهر تو
عزاز می کنی

 گاه خود از کبیرها چشم فراز میگاه ز نیم زلتی برهمشان همی زنی
کنی

گاه قباد و شاه را بنده آز می کنیگاه گدای راه را همت شاه می دهی
 چنگ شرکسته بسته را لیق سازمی شرکنی به زیر پا نای طرب نوای را
می کنی
 پرده بوسلیک را گاه حجازبربط عشرت مرا گاه سه تا همی کنی

می کنی
 باز ز پوست هاش چونجان ز وجود جود تو آمد و مغز نغز شد

همچو پیاز می کنی
یا ملرکا جواره مرکتنفی و مومنییا سندا لحاظه عاقلتی و مسرکنی
انت کما،ل ثروتی انت نصاب مخزنیانت عماد بنیتی انت عتاد منیتی

قوه کل ناعش قدره کل منحنیقره کل منظر مقصد کل مشتری
انت کروم نائل حو،ل جناه نجتنیانت ولی نعمتی مونس لیل وحدتی
هادی کل سالک ناعش کل منثنیسید کل مالک مخلص کل هالک

 هوش مرا به رغم من ناطقچند خموش می کنم سوی سرکوت می روم
راز می کنی

2495
 غم نخورد از آنک تو روی برآنک بخورد دم به دم سنگ جفای صدمنی

او ترش کنی
 ز آنک نهاد در بغل خاصمی چو در او عمل کند رقص کند بغل زند
عقیق معدنی

 چشم بیار در رخم بنگر پیشمرد قمارخانه ام عالم بی کرانه ام
روشنی
 خواجه مگر ندیده ای ملک وننگرد او به رنگ تو غم نخورد ز جنگ تو

مقام ایمنی
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 از پی آب کی هلد روغن طبعهیچ عسل ترش شود سرکه اگر ترش رود
روغنی

 لیک سماع هر کسیمن که در آن نظاره ام مست و سماع باره ام
پاک نباشد از منی

 لیک نداند ای پسر ترک زبانهست سماع ما نظر هست سماع او بطر
ارمنی

 مست به بزم لمرکان خوردهدر تک گور مومنان رقص کنان و کف زنان
شراب مومنی
 می نگری تو سو به سو پلهپیش تو است این دم او می نبری ز یار بو

چشم می زنی

2496
 هست شرکرلبی اگر سرکه بهخواجه ترش مرا بگو سرکه به چند می دهی
قند می دهی

 عاشق و بیخودم مراگر تو نمی خری مخر می به هوس همی خرم
هرزه چه پند می دهی

 تاج و کمر عطا کنی بخت بلند میپیشتر آ تو ای پری از ترشی تویی بری
دهی
 کآتش عشق خویش را تو بهجان به هزار ولوله بهر تو گشت حامله

سپند می دهی
 ور نه به دست جان من ازچون فرهاد می کشی جان مرا به که کنی

چه کلند می دهی
 بر تو گمان برد که توهر چه که می دهی بده بی خبر آن کسی که او

بهر گزند می دهی
 لشه خری همی بری بیستبرگ گلی همی بری باغ به پیش می کشی

سمند می دهی
نی به گنه همی زنی نی به پسند می دهیشاکر خدمتی ولی گاه ز لابالیی

 چون به دمشق قحط شد آبچون سر زید بشرکند چاره عمرو می کنی
به جند می دهی

 ای تو چو آسیا به تو آنچ دهندچند بگفتمت مگو لیک تو را گناه چیست
می دهی

2497
 لعل و عقیق می کند در د،ل کانصبح چو آفتاب زد رایت روشناییی

گداییی
گوهر سنگ را بود با فلک آشنایییگر ز فلک نهان بود در ظلمات کان بود
 در د،ل سنگ می نهد شعشعهنور ز شرق می زند کوه شرکاف می کند
عطاییی

در پی هر زمینیی مرتقب سمایییدر پی هر منوری هست یقین منوری
 آزر بتگری کجا باشد بیصورت بت نمی شود بی د،ل و دست آزری

خداییی
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 فرق میان کان و کان هستگفت پیمبر به حق کآدمی است کان زر
به زرنماییی

2498
 برون آورد تا گشتم چنین شیدا ومرا سودای آن دلبر ز دانایی و قرایی

سودایی
 شعار زهد پوشیدم پیسر سجاده و مسند گرفتم من به جهد و جد

خیرات افزایی
 بدران بند هستی رادرآمد عشق در مسجد بگفت ای خواجه مرشد

چه دربند مصلیی
 اگر خواهی سفر کردن زبه پیش زخم تیغ من ملرزان د،ل بنه گردن
دانایی به بینایی

 پس پرده چه می باشی اگر خوبیبده تو داد اوباشی اگر رندی و قلشی
و زیبایی

 بتان را صبر کی باشد ز غنجفراری نیست خوبان را ز عرضه کردن سیما
و چهره آرایی

 گهی از چشم خودگهی از روی خود داده خرد را عشق و بی صبری
کرده سقیمان را مسیحایی

 ز پیچ جعد خود داده بهگهی از زلف خود داده به مومن نقش حبل الله
ترسایان چلیپایی

 چه پژمردی چهتو حسن خود اگر دیدی که افزونتر ز خورشیدی
پوسیدی در این زندان غبرایی

 چرا چون گل نمی خندی چرا عنبرچرا تازه نمی باشی ز الطاف ربیع د،ل
نمی سایی

 که تا جوشت برون آرد ازچرا در خم این دنیا چو باده بر نمی جوشی
این سرپوش مینایی
 ال ای یوسف خوبان به قعرز برق چهره خوبت چه محروم است یعقوبت
چه چه می پایی

 که مومن آینه مومنببین حسن خود ای نادان ز تاب جان او تا دان
بود در وقت تنهایی

 که من در د،ل چه ها دارم ز زیباییببیند خاک سر خود درون چهره بستان
و رعنایی
 که گنجی دارم اندر د،ل کندببیند سنگ سر خود درون لعل و پیروزه

آهنگ بالیی
 که من هم قابل نورم کنم آخرببیند آهن تیره د،ل خود را در آیینه

مصفایی
 به هستی پیش می آیدعدم ها مر عدم ها را چو می بیند به د،ل گشته
که تا دزدد پذیرایی

 که آید از سرشت اوبه هر سرگین کجا گشتی مگس را گر خبر بودی
به سعی و فضل عنقایی

 سبک کاهل شود آن کس کهچو ابن الوقت شد صوفی نگردد کاهل فردا
باشد گو،ل و فردایی
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 میان عاشقان خو کن مباشمیان دلبران بنشین اگر نه غری و عنین
ای دوست هرجایی

 بگردان روی و واپس رو چوایا ماهی یقین گشتت ز دریای پس پشتت
تو از اهل دریایی

 درآ در آب و خوش می رو به آب وندای ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو
گل چه می پایی

 به پای خود شدیبه جان و د،ل شدی جایی که نی جان ماند و نی د،ل
جایی که آن جا دست می خایی

 که عشق زر کند زردت اگرز خورشید از،ل زر شو به زر غیر کمتر رو
چه سیم سیمایی

 تو سلطان زاده ای آخر منمتو را دنیا همی گوید چرا للی من گشتی
لیق به للیی

 که تو مرکب شوی ماتو را دریا همی گوید منت مرکب شوم خوشتر
را به حمالی و سقایی

 اگر تو بشنوی از منخمش کن من چو تو بودم خمش کردم بیاسودم
خمش باشی بیاسایی

2499
 که او صف های شیران رامسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی
بدراند به تنهایی

 فروافتد ز بیم او مه و زهرهکمان را چون بجنباند بلرزد آسمان را د،ل
ز بالیی

 بل و محنتی شیرین کهبه پیش خلق نامش عشق و پیش من بلی جان
جز با وی نیاسایی

 چو جعد خویش بگشاید نهچو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریرکی
دین ماند نه ترسایی
 ز جان خویش بیزارممرا غیرت همی گوید خموش ار جانت می باید

اگر دارد شرکیبایی
 حللستت حللستت اگر زنجیر میندارد چاره دیوانه بجز زنجیر خاییدن

خایی
 قبا بشرکاف ای گردونبگو اسرار ای مجنون ز هشیاران چه می ترسی
قیامت را چه می پایی

 به سوی قاف قربت پر کهوگر پرواز عشق تو در این عالم نمی گنجد
سیمرغی و عنقایی

 وگر خواهی که رهاگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردی
بینم درآ ای چشم و بینایی

 اگر خواهی که عالم رادر آتش بایدت بودن همه تن همچو خورشیدی
ضیا و نور افزایی

 که از خورشیدگدازان بایدت بودن چو قرص ماه اگر خواهی
خورشیدان تو را باشد پذیرایی

 وگر نازک دلی منشین براگر دلگیر شد خانه نه پاگیر است برجه رو
گیجان سودایی
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 گهی گم شو از این هر دوگهی سودای فاسد بین زمانی فاسد سودا
اگر همخرقه مایی

 که ترکان راست جانبازی و هندوبه ترک ترک اولیتر سیه رویان هندو را
راست للیی
 که مه رویان گردونی از اومنم باری بحمدالله غلم ترک همچون مه

دارند زیبایی
 خود این او می دمد دردهان عشق می خندد که نامش ترک گفتم من

ما که ما ناییم و او نایی
 ببین نی های اشرکسته بهچه نالد نای بیچاره جز آنک دردمد نایی

گورستان چو می آیی
 زبان حالشان گوید که رفتبمانده از دم نایی نه جان مانده نه گویایی

از ما من و مایی
 که می ترسم که اینهل بس کن هل بس کن منه هیزم بر این آتش
آتش بگیرد راه بالیی

2500
 مگر تو فرکر منحوسیچه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمی گردی

که جز بر غم نمی گردی
 چو آمد عیسی خوش دم چراچو آمد موسی عمران چرا از آ،ل فرعونی

همدم نمی گردی
 چو قو،ل عهد جانبازانچو با حق عهدها بستی ز سستی عهد بشرکستی
چرا محرکم نمی گردی

 چرا مانند سلطانان برمیان خاک چون موشان به هر مطبخ رهی سازی
این طارم نمی گردی

 چرا در حلقه مردان دمیچرا چون حلقه بر درها برای بانگ و آوازی
محرم نمی گردی

 چگونه خسته به گردد چو برچگونه بسته بگشاید چو دشمن دار مفتاحی
مرهم نمی گردی

 ز عشق رایتش ایسر آنگه سر بود ای جان که خاک راه او باشد
سر چرا پرچم نمی گردی

 چرا همچون مه تابان بر اینچرا چون ابر بی باران به پیش مه ترنجیدی
عالم نمی گردی

 چرا از عشققلم آن جا نهد دستش که کم بیند در او حرفی
تصحیحش تو حرفی کم نمی گردی

 دو چشمه داری ای چهرهگلستان و گل و ریحان نروید جز ز دست تو
چرا پرنم نمی گردی

 مگر ابلیس ملعونی که برچو طوافان گردونی همی گردند بر آدم
آدم نمی گردی

 اگر کعبه نه ای باری چرااگر خلوت نمی گیری چرا خامش نمی باشی
زمزم نمی گردی

2501
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 وگر یارم فقیرستی زگرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی
زر فارغ چه غم بودی

 از آن گر فارغستی او ز پیشخدایا حرمت مردان ز دنیا فارغش گردان
من چه کم بودی
 مرکن آه و مخور حسرت کهنگارا گر مرا خواهی وگر همدرد و همراهی

بختم محتشم بودی
 اگر چشم تو سیرستی فلک ما رابتا زیبا و نیرکویی رها کن این گدارویی

حشم بودی
 وگر او بی طمعز طمع آدمی باشد که خویش از وی چو بیگانه است
بودی همه کس خا،ل و عم بودی
 گر ابلیس این چنینبیا چون ما شو ای مه رو نه نعمت جو نه دولت جو
بودی شه و صاحب علم بودی

 جفا او را وفا بودی سقم اواز ابلیسی جدا بودی سقط او را ثنا بودی
را کرم بودی

 اگر دانستیی پیشت همهزهی اقبا،ل درویشی زهی اسرار بی خویشی
هستی عدم بودی

 وگر خفته بدانستی کهجهانی هیچ و ما هیچان خیا،ل و خواب ما پیچان
در خوابم چه غم بودی

 وگر زین خواب آشفتهخیالی بیند این خفته در اندیشه فرورفته
بجستی در نعم بودی

 وگر بیدار گشتی او نه زندان نییرکی زندان غم دیده یرکی باغ ارم دیده
ارم بودی

2502
 که عاشق باش تا گیری زامیر د،ل همی گوید تو را گر تو دلی داری

نان و جامه بیزاری
 وگر گم گشت دستارت کندتو را گر قحط نان باشد کند عشق تو خبازی
عشق تو دستاری

 ملیک را و جان ها راببین بی نان و بی جامه خوش و طیار و خودکامه
بر این ایوان زنگاری

 پی ملرکی دگر افتد توچو زین لوت و از این فرنی شود آزاد و مستغنی
را اندیشه و زاری

 تو را گوید که یاری کن نیاریوگر دربند نان مانی بیاید یار روحانی
کردنش یاری

 تو زین جوع البقر یارا مرکنعصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را
زین بیش بقاری

 که او،ل من برون آیم خمشفروریزد سخن در د،ل مرا هر یک کند لبه
مانم ز بسیاری
 فاوقد بیننا نارا یطفی نورهال یا صاحب الدار رایت الحسن فی جاری

ناری
 مگر بدخدمتی کردمچو من تازی همی گویم به گوشم پارسی گوید

که رو این سو نمی آری
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 به هر باغی گلی سازد که تانرکردی جرم ای مه رو ولی انعام عام او
نبود کسی عاری

 به نوبت روی بنماید به هندوغلمان دارد او رومی غلمان دارد او زنگی
و به ترکاری

 دمی این را دمی آن را دهد فرمانغلم رومیش شادی غلم زنگیش انده
و سالری

 به شب پشت زمین روشنهمه روی زمین نبود حریف آفتاب و مه
شود روی زمین تاری

 قدح در دور می گردد زشب این روز آن باشد فراق آن وصا،ل این
صحت ها و بیماری
 که بسیار آسیا بینی کهگرت نبود شبی نوبت مبر گندم از این طاحون
نبود جوی او جاری

 که تا دریا بیاموزدچو من قشر سخن گفتم بگو ای نغز مغزش را
درافشانی و درباری

2503
 براق عشق جانچو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چه اندیشی
داری ز مرگ خر چه اندیشی

 چو بر بام فلک رفتی ز بحر وچو من با تو چنین گرمم چه آه سرد می آری
بر چه اندیشی
 رسن بازی من دیدی از اینخوش آوازی من دیدی دواسازی من دیدی

چنبر چه اندیشی
 چو گوهر دربر این صورت چه می چفسی ز بی معنی چه می ترسی

بغل داری ز بدگوهر چه اندیشی
 همه مصرند مست توتویی گوهر ز دست تو که بجهد یا ز شست تو

ز کور و کر چه اندیشی
 فقیر ذوالفقاری تو از آنچو با د،ل یار غاری تو چراغ چار یاری تو

خنجر چه اندیشی
 چو کر و فر خود دیدیچو مد و جر خود دیدی چو با،ل و پر خود دیدی

ز هر بی فر چه اندیشی
 تویی سلطان سلطانان ز بوالفنجربیا ای خاصه جانان پناه جان مهمانان

چه اندیشی
 چو در قعر چنینخمش کن همچو ماهی شو در این دریای خوش دررو

آبی از آن آذر چه اندیشی

2504
 کله جویی نیابیاگر زهر است اگر شرکر چه شیرین است بی خویشی
سر چه شیرین است بی خویشی

 برون آیی نیابی در چهچو افتادی تو در دامش چو خوردی باده جامش
شیرین است بی خویشی

 بده آن زر به سیمین بر چهمترس آخر نه مردی تو بجنب آخر نمردی تو
شیرین است بی خویشی
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 غم هستی تو کمترچرا تو سرد و برف آیی فنا شو تا شگرف آیی
خور چه شیرین است بی خویشی
 به پیری عمر نودر این منگر که در دامم که پر گشت است این جامم
بنگر چه شیرین است بی خویشی

 مسلمان شو تو ای کافر چهچه هشیاری برادر هی ببین دریای پر از می
شیرین است بی خویشی

 زهی مشک و زهینمود آن زلف مشرکینش که عنبر گشت مسرکینش
عنبر چه شیرین است بی خویشی

 به دست هر یرکی ساغر چه شیرینبیا ای یار در بستان میان حلقه مستان
است بی خویشی

 ز بی خویشی از آنیرکی شه بین تو بس حاضر به جمله روح ها ناظر
سوتر چه شیرین است بی خویشی

2505
 بپیما پنج پیمانه به یک پیمانهچو بی گه آمدی باری درآ مردانه ای ساقی
ای ساقی

 پس آنگه گنج باقی بین درز جام باده عرشی حصار فرش ویران کن
این ویرانه ای ساقی

 مگیر از من منم بی د،ل توییاگر من بشرکنم جامی و یا مجلس بشورانم
فرزانه ای ساقی

 بگویم از کی میچو باشد شیشه روحانی ببین باده چه سان باشد
ترسم تویی در خانه ای ساقی

 جدا کن آب رادر آب و گل بنه پایی که جان آب است و تن چون گل
از گل چو کاه از دانه ای ساقی

 خلل از آب و گل باشد درز آب و گل بود این جا عمارت های کاشانه
این کاشانه ای ساقی

 تویی حیدر ببر زوتر سرزهی شمشیر پرگوهر که نامش باده و ساغر
بیگانه ای ساقی

 ببر هر دم سر اینیرکی سر نیست عاشق را که ببریدی و آسودی
شمع فراشانه ای ساقی

 از آن جام سخن بخشنمی تانم سخن گفتن به هشیاری خرابم کن
لطیف افسانه ای ساقی

 گهی باشد که عاقل را کند دیوانهسقاهم ربهم گاهی کند دیوانه را عاقل
ای ساقی

2506
 به بوسیدن چنان دستی ز شاهنشاهمبارک باشد آن رو را بدیدن بامدادانی

سلطانی
 هم از آغاز روز او را بدیدنبدیدن بامدادانی چنان رو را چه خوش باشد

ماه تابانی
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 دگر خورشید بر افلکدو خورشید از بگه دیدن یرکی خورشید از مشرق
هستی شاد و خندانی

 ولیک او را کجا بیند که اینبدیدن آفتابی را که خورشیدش سجود آرد
جسم است و او جانی

 تو چشم از خواب بگشاییزهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین
ببینی شاه شادانی

 چنان دشواریابی رازهی روز و زهی ساعت زهی فر و زهی دولت
بگه بینی تو آسانی

 وگر از لطف پیش آید به هر مفلساگر از ناز بنشیند گدازد آهن از غصه
رسد کانی
 ور از چاهی ببینندش شود آناگر در شب ببینندش شود از روز روشنتر

چاه ایوانی
 که او آن استکه خورشیدش لقب تاش است شمس الدین تبریزی

و صد چون آن که صوفی گویدش آنی

2507
 غلمانند سلطان را بیارا بزمبیامد عید ای ساقی عنایت را نمی دانی

سلطانی
 قدح از دست تومنم مخمور و مست تو قدح خواهم ز دست تو

خوشتر که می جان است و تو جانی
 بنه بر دست آن شیشه بهبیا ساقی کم آزارم که من از خویش بیزارم
قانون پری خوانی

 به حق خویشی ایچنان کن شیشه را ساده که گوید خود منم باده
ساقی که بی خویشم تو بنشانی

 بحمدالله که دانستمبه عشق و جست و جوی تو سبو بردم به جوی تو
که ما را خود تو جویانی

 از آن می های روحانی وزانتو خواهم کز نرکوکاری سبو را نیک پر داری
خم های پنهانی

 به جان پاکت ای ساقی کهمیی اندر سرم کردی و دیگر وعده ام کردی
پیمان را نگردانی

 در خیبر شرکستی تو به بازویکه ساقی الستی تو قرار جان مستی تو
مسلمانی

2508
 به من ده جان به من ده جان چهمرا آن دلبر پنهان همی گوید به پنهانی

باشد این گران جانی
 سمندر شو سمندر شو دریرکی لحظه قلندر شو قلندر را مسخر شو

آتش رو به آسانی
 که آتش با خلیل مادر آتش رو در آتش رو در آتشدان ما خوش رو

کند رسم گلستانی
 نمی دانی که کفر ما بودنمی دانی که خار ما بود شاهنشه گل ها

جان مسلمانی
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 مسلمانان مسلمانانسراندازان سراندازان سراندازی سراندازی
مسلمانی مسلمانی
 ولیرکن جغد نشرکیبد زخداوندا تو می دانی که صحرا از قفص خوشتر

گورستان ویرانی
 زهی دوران زهی حلقه زهیکنون دوران جان آمد که دریا را درآشامد

دوران سلطانی
 که هست اندر رخشخمش چون نیست پوشیده فقیر باده نوشیده

پیدا فر و انوار سبحانی

2509
 فغان برخاست از جان هایبر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی

مجنونان روحانی
 که صافی گشته بود آوازم ازمیان نعره ها بشناخت آواز مرا آن شه

انفاس حیوانی
 اگر دیوانه ام شاها تو دیواناشارت کرد شاهانه که جست از بند دیوانه
را سلیمانی
 بر این دیوانه هم شاید کهشها همراز مرغابی و هم افسون دیوانی

افسونی فروخوانی
 کز این دیوانه دربه پیش شاه شد پیری که بربندش به زنجیری

دیوان بس آشوب است و ویرانی
 دگر زنجیر نپذیرد توشه من گفت کاین مجنون بجز زنجیر زلف من

خوی او نمی دانی
 الیناراجعون گردد که او بازیهزاران بند بردرد به سوی دست ما پرد

است سلطانی

2510
 عجب امسا،ل ایمرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی
عاشق بدان اقبالگه آیی

 که یعنی من گران گوشم سخن رابرای آنک واگوید نمودم گوش کرانه
بازفرمایی

 که تا باشد که واگوید سخنمگر کوری بود کان دم نسازد خویشتن را کر
آن کان زیبایی
 بدان کس گو که او باشد چوشهم دریافت بازی را بخندید و بگفت این را

تو بی عقل و هیهایی
 بگفتا شید آوردی تویرکی حمله دگر چون کر ببردم گوش و سر پیشش

جز استیزه نفزایی
 همه در هام شد بستهچون دعوی کری کردم جواب و عذر چون گویم
بدان فرهنگ و بدرایی
 بپرسیدش ز نام من بگفتابه دربانش نظر کردم که یک نرکته درافرکن تو

گیج و سودایی
 که شاگرد در اویی چو اونظر کردم دگربارش که اندرکش به گفتارش

عیارسیمایی
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 که حیلت گر به پیشمرا چشمک زد آن دربان که تو او را نمی دانی
او نبیند غیر رسوایی

 که جوشی بر سر آتش مثا،لمرکن حیلت که آن حلوا گهی در حلق تو آید
دیگ حلوایی

2511
 چرا بیگانه ای از ما چوبه باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی

تو در اصل از مایی
 ز اصل آورده ای دانم توتو طوطی زاده ای جانم مرکن ناز و مرنجانم
قانون شرکرخایی

 بهل طبع کژاندیشیبیا در خانه خویش آ مترس از عرکس خود پیش آ
که او یاوه ست و هرجایی

 اگر بر دیگران تلخی به نزدبیا ای شاه یغمایی مرو هر جا که ما رایی
ما چو حلوایی
 نباشد عیب حلوا را به طعننباشد عیب در نوری کز او غافل بود کوری

شخص صفرایی
 کز آن گردان شده ست ایبرآر از خاک جانی را ببین جان آسمانی را

جان مه و این چرخ خضرایی
 بدن را در زیانی نه که تاقدم بر نردبانی نه دو چشم اندر عیانی نه

جان را بیفزایی
 به سایه آن درختدرختی بین بسی بابر نه خشرکش بینی و نی تر
اندر بخسپی و بیاسایی
 شوی همرنگ او دریرکی چشمه عجب بینی که نزدیرکش چو بنشینی

حین به لطف و ذوق و زیبایی
 نماند کو نماند کیندانی خویش را از وی شوی هم شی ء و هم لشی

نماند رنگ و سیمایی
 درون آب همچون مه ز بهرچو با چشمه درآمیزی نماید شمس تبریزی
عالم آرایی

2512
 که آمد نوبت عشرت زمانرها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالیی
مجلس آرایی

 کجا تردامنی ماند چو توچه باشد جرم و سهو ما به پیش یرلغ لطفت
خورشید ما رایی

 بسوزان هر چه می سوزیدرآ ای تاج و تخت ما برون انداز رخت ما
بفرما هر چه فرمایی

 هزاران باغ برسازی ز بیاگر آتش زنی سوزی تو باغ عقل کلی را
عقلی و شیدایی

 از این سویش بیالییوگر رسوا شود عاشق به صد مرکروه و صد تهمت
وزان سویش بیارایی

 نه تو اجزای خاکی را بدادی حلهنه تو اجزای آبی را بدادی تابش جوهر
خضرایی
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 نه آنی که مگس را تو بدادینه از اجزای یک آدم جهان پرآدمی کردی
فر عنقایی
 بگفتش سرمه ساز این راطبیبی دید کوری را نمودش داروی دیده

برای نور بینایی
 دو چشم خویش میبگفتش کور اگر آن را که من دیدم تو می دیدی

کندی و می گشتی تماشایی
 زهی نوری که اندرزهی لطفی که بر بستان و گورستان همی ریزی

چشم و در بی چشم می آیی
 وگر بر مردگان ریزی شوداگر بر زندگان ریزی برون پرند از گردون

مرده مسیحایی
 چه داند زاغ کان طوطی چهغذای زاغ سازیدی ز سرگینی و مرداری

دارد در شرکرخایی
 نگهدار ای خدا ما را ازچه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدی
آن گفتار و بدرایی

 به فضل خود زبان ماچه گفت آن طوطی اخضر که شرکر دادیش درخور
بدان گفتار بگشایی

 به علمی غیر علم دینکیست آن زاغ سرگین چش کسی کو مبتل گردد
برای جاه دنیایی

 که حق باشد زبان او چوکیست آن طوطی و شرکرضمیر منبع حرکمت
احمد وقت گویایی

 که بس جان های نازک رامرا در د،ل یرکی دلبر همی گوید خمش بهتر
کند این گفت سودایی

2513
 چو شعری نور افشانیبیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی
و زان اشعار برگویی

 که برگو تا چه می خواهی وبه جان جمله مردان به درد جمله بادردان
زین حیران چه می جویی

 بیاموزید ای خوبان رخاز آن روی چو ماه او ز عشق حسن خواه او
افروزی و مه رویی

 ال ای اهل هندستان بیاموزیداز آن چشم سیاه او وزان زلف سه تاه او
هندویی

 هل هاروت و ماروتم بیاموزیدز غمزه تیراندازش کرشمه ساحری سازش
جادویی

 ز لعل جان فزای اوایا اصحاب و خلوتیان شده د،ل را چنان جویان
بیاموزید دلجویی

 روان شو سوی بی سویانز خرمنگاه شش گوشه نخواهی یافتن خوشه
رها کن رسم شش سویی

 چو از تو کم نشد یک موهمه عالم ز تو نالن تو باری از چه می نالی
نمی دانم چه می مویی

 کجایی ای سگ مقبل که اهلفدایم آن کبوتر را که بر بام تو می پرد
آن چنان کویی
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 چو آن استاد جان آمدچو آن عمر عزیز آمد چرا عشرت نمی سازی
چرا تخته نمی شویی

 گهر در خانه گم کردیدر این دام است آن آهو تو در صحرا چه می گردی
به هر ویران چه می پویی

 تو یک تو نیستی ایبه هر روزی در این خانه یرکی حجره نوی یابی
جان تفحص کن که صدتویی

 همو را بین همو را دان یقیناگر کفری و گر دینی اگر مهری و گر کینی
می دان که با اویی

 گرفت این دم گلوی من کهبماند آن نادره دستان ولیرکن ساقی مستان
بفشارم گر افزویی

2514
 فنا شد چرخ و گردان شد ز نوردرآمد در میان شهر آدم زفت سیلبی

پاک دولبی
 برست از دی و از فردا چونبود آن شهر جز سودا بنی آدم در او شیدا

شد بیدار از خوابی
 چو کاهش پیش باد تندچو جوشید آب بادی شد که هر که را بپراند
باسهمی و باتابی

 ببینی لعل اندر لعل می تابدچو که ها را شرکافانید کان ها را پدید آرد
چو مهتابی

 دو دست هجر او پرخوندر آن تابش ببینی تو یرکی مه روی چینی تو
مثا،ل دست قصابی

 همه افلک پست او زهیز بوی خون دست او همه ارواح مست او
بالطف وهابی
 که تا فانی شود باقی شودمثا،ل کشتنش باشد چو انگوری که کوبندش
انگور دوشابی
 چو وا شد جانب توحید جاناگر چه صد هزار انگور کوبی یک بود جمله

را این چنین بابی
 در انگشتش کند خاتم دهدبیاید شمس تبریزی بگیرد دست آن جان را
ملرکی و اسبابی

2515
 زهی صورت زهی معنییرکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی

زهی خوبی زهی خوبی
 که جان یوسف از عشقشزهی بازار زرکوبان زهی اسرار یعقوبان

برآرد شور یعقوبی
 کز این آتش زبون آیدز عشق او دو صد لیلی چو مجنون بند می درد
صبوری های ایوبی

 جواهر بر طبق ماندهشده زرکوب و حق مانده تنش چون زرورق مانده
چو زرکوبی کروبی

 بزن گردن منافق را اگر ازبیا بنواز عاشق را که تو جانی حقایق را
وی بیاشوبی
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2516
 سوی افلک روحانی دو دیدهاگر الطاف شمس الدین بدیده برفتادستی
برگشادستی
 ولی پرسعادت او در آن عالمگشادستی دو دیده پرقدم را نیز از مستی
نزادستی

 که پنداری ز مادر او در آنچو بنهادی قدم آن جا برفتی جسم از یادش
عالم نزادستی

 گهی مست جمالستیمیان خوبرویان جان شده چون ذره ها رقصان
گهی سرمست باده ستی

 ز فرزین بند سوداها زرخ خوبان روحانی که هر شاهی که دید آن را
اسب خود پیادستی

 از این ها جمله رویچو از مخدوم شمس الدین زدی لطفی به روی د،ل
د،ل شدی بی رنگ و سادستی

 کمربسته به پیش اوبدیدی جمله شاهان را و خوبان را و ماهان را
نشسته بر وسادستی

 سزای جمله کردستی و داداگر نه غیرت حضرت گرفتی دامن جاهش
حسن دادستی

 د،ل ذرات خاک از جان و جاننه نفسی رهزنی کردی نه آوازه فنا بودی
از شاه شادستی
 همه اجزای جرم خاکاگر در آب می دیدی خیا،ل روی چون آتش

رقصان همچو بادستی
 غلم خاک تو سنجرایا تبریز اگر سرت شدی محسوس هر حسی
اسیرت کیقبادستی

2517
 مرا از روی اینز رنگ روی شمس الدین گرم خود بو و رنگستی
خورشید عارستی و ننگستی

 شراب وصل آن شهقرابه د،ل ز اشرکستن شدی ایمن اگر از لطف
را دمی در وی درنگستی

 اگر نه هجر بدمستش بهبه بزمش جان های ما ندانستی سر از پایان
بدمستی و جنگستی

 چرا بر من دلت رحمی نیاردال ای ساقی بزمش بگردان جام باقی را
گویی سنگستی

 همه هستی فروبردیاز آن می کو ز بهر شه دهان خویش بگشادی
تو پنداری نهنگستی

 ولیک آن بحر میز بانگ رعد آن دریا تو بنگر چون به جوش آید
بودی و رعدش بانگ چنگستی
 تو گویی د،ل چوروان گشته میش چون خون درون د،ل به هر سویی

قدسستی و می همچون فرنگستی
 ز نصرت های یزدانی بر آنکه لشرکرهای اسلم شه ما را درون قدس

افرنگ هنگستی
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 خرابی گشتمی گر میبه یک ساغر نگردم مست تو ساقی بیشتر گردان
ز جام شاه شنگستی

 تو گویی باده صافی خیالت گوییایا تبریز عقلم را خیا،ل تو بشوراند
بنگستی

 تو گویی عیسی خوش دم درون آنترنگ چنگ وصل او بپراندهمی جان را
ترنگستی
 که اندر جنگ سلطانی قدحپیاپی گردد از وصلش قدح ها بر مثا،ل آن

تیر خدنگستی
 شمار موی عقل آن جا توچنین عقلی که از تزویر مو در موی می بیند

بینی گویی دنگستی
 قدح در رو همی آیدز تیزی های آن جامش که برق از وی فغان آید
بریزش گویی لنگستی

 چو گردند شیرگیر از ویچه بالیی همی جوید می اندر مغز مستانش
مگر گویی پلنگستی

 ز بحر صدر شمس الدین کهفراوان ریز در جانم از آن می های ربانی
کان خمر تنگستی

2518
 درافتد در جهان غوغا درافتداگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی

شور در هستی
 که امروز است دست خونال ای عقل شوریده بد و نیک جهان دیده

اگر چه دوش از او رستی
 کی دیده است ای مسلماناندرآمد ترک در خرگه چه جای ترک قرص مه

مه گردون در این پستی
 که مردن پیش دلبر به تو راچو گرد راه هین برجه هل پا دار و گردن نه

زین عمر سردستی
 کز این خم جهان چون میبرو بی سر به میخانه بخور بی رطل و پیمانه

بجوشیدی برون جستی
 غلمش چون شوی ایغلم و خاک آن مستم که شد هم جام و هم دستم
د،ل که تو خود عین آنستی

 اگر چه چون زنانچه غم داری در این وادی چو روی یوسفان دیدی
حیران ز خنجر دست خود خستی

 هزاران درد زه ارزد زمنا،ل ای دست از این خنجر چو در کف آمدت گوهر
عشق یوسف آبستی

 زهی طرفه که دریاییخمش کن ای د،ل دریا از این جوش و کف اندازی
چو ماهی چون در این شستی

 بدران شست اگرچه باشد شست روباهان به پیش پنجه شیران
خواهی برو در بحر پیوستی

 تو آن شیر پریشانی کهنمی دانی که سلطانی تو عزرائیل شیرانی
صندوق خود اشرکستی
 عجب از چون تو شیرعجب نبود که صندوقی شرکسته گردد از شیری

آید که در صندوق بنشستی
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 زهی دوران و دور ما که بهرخمش کردم درآ ساقی بگردان جام راواقی
ما میان بستی

2519
 به چستی و به شبخیزی چو ماه وغلم پاسبانانم که یارم پاسبانستی

اخترانستی
 به تری و به رعنایی چو شاخغلم باغبانانم که یارم باغبانستی

ارغوانستی
 که نفسم عیب دان آمد ونباشد عاشقی عیبی وگر عیب است تا باشد
یارم غیب دانستی
 بسوزد جمله عیبت را که اواگر عیب همه عالم تو را باشد چو عشق آمد
بس قهرمانستی

 نشسته بر سر بامی که برتر زگذشتم بر گذرگاهی بدیدم پاسبانی را
آسمانستی

ولیک از های های او در عالم در امانستیکله پاسبانانه قبای پاسبانانه
 که حا،ل شش جهت یک یکبه دست دیدبان او یرکی آیینه ای شش سو

در آیینه بیانستی
 برآوردم یرکی شرکلیچو من دزدی بدم رهبر طمع کردم بدان گوهر

که بیرون از گمانستی
 ز هر شش سو برون رفتمز هر سویی که گردیدم نشانه تیر او دیدم

که آن ره بی نشانستی
 چو آمد راه واگشتن زهمه سوها ز بی سو شد نشان از بی نشان آمد

آینده نهانستی
 ز نور پاسبان دیدم کهچو زان شش پرده تاری برون رفتم به عیاری
او شاه جهانستی
 که هم شه باغبانستی و همچو باغ حسن شه دیدم حقیقت شد بدانستم
شه باغ جانستی

 ازیرا رونق نقدت زاز او گر سنگسار آیی تو شیشه عشق را مشرکن
سنگ امتحانستی

 چنان خود را خلقز شاهان پاسبانی خود ظریف و طرفه می آید
کرده که نشناسی که آنستی

 سخن در حرف آورده که آنلباس جسم پوشیده که کمتر کسوه آن است
دونتر زبانستی
 درون دلق جمشیدی که گنجبه گل اندوده خورشیدی میان خاک ناهیدی
خاکدانستی
 زبان هندوی گوید که خود اززبان وحییان را او ز از،ل وجه العرب بوده
هندوانستی

 که در جسم اززمین و آسمان پیشش دو که برگ است پنداری
زمینستی و در عمر از زمانستی

 به چشم ابلهانز یک خندش مصور شد بهشت ار هشت ور بیش است
گویی ز جنت ارمغانستی
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 که ما زر و هنر داریمبر او صفرا کنند آنگه ز نخوت اصل سیم و زر
و غافل زو که کانستی

 چه خون گریند آن صبحی کهچه عذر آرند آن روزی که عذرا گردد از پرده
خورشیدش عیانستی

 نماید روح از تاثیر گویی درمیان بلغم و صفرا و خون و مره و سودا
میانستی

 چنین دان جان عالم راز تن تا جان بسی راه است و در تن می نماند جان
کز او عالم جوانستی

 که چرخ ار بینه شخص عالم کبری چنین بر کار بی جان است
روانستی بدین سان کی روانستی

 که عقل اقلیم نورانی و پاکزمین و آسمان ها را مدد از عالم عقل است
درفشانستی
 صفات ذات خلقی که شاهجهان عقل روشن را مددها از صفات آید

کن فرکانستی
 کمان پنهان کند صانعکه این تیر عوارض را که می پرد به هر سویی
ولی تیر از کمانستی
 اگر چه سگ نگهباناگر چه عقل بیدار است آن از حی قیوم است
است تاثیر شبانستی

 چو سگ خود را شبانچو سگ آن از شبان بیند زیانش جمله سودستی
بیند همه سودش زیانستی

 وگر خود را ملک دانیچو خود را ملک او بینی جهان اندر جهان باشی
جهان از تو جهانستی

 و این اجزا در آمدشدتو عقل کل چو شهری دان سواد شهر نفس کل
مثا،ل کاروانستی
 غنیمت برده و صحت وخنک آن کاروانی کان سلمت با وطن آید

بختش همعنانستی
 سلم شاه می آرند و جان دامنخفیر ارجعی با او بشیر ابشروا بر ره

کشانستی
 و یا بازان و زاغانند پس درخواطر چون سوارانند و زوتر زی وطن آیند

آشیانستی
 مقامت ساعد شه دانخواطر رهبرانند و چو رهبر مر تو را بار است

که شاه شه نشانستی
 کسی کش زاغوگر زاغ است آن خاطر که چشمش سوی مردار است

رهبر شد به گورستان روانستی
 که اکسیر است شادی سازچو در مازاغ بگریزی شود زاغ تو شهبازی

او را کاندهانستی
 تجلی سازدی مطلقگر آن اصلی که زاغ و باز از او تصویر می یابد
اصالت را یگانستی

 دمی پهلو تهی کردیور آن نوری کز او زاید غم و شادی به یک اشرکم
همه کس شادمانستی

 همین گفت ار نه پرده ستیهمه اجزا همی گویند هر یک ای همه تو تو
همه با همگنانستی
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 گران باد آشرکارستی نه لنگردرخت جان ها رقصان ز باد این چنین باده
بادبانستی

 گر آن بانگش به حس آید هردرای کاروان د،ل به گوشم بانگ می آرد
اشتر ساربانستی

 وگر نه عین کری همدرافتد از صدف هر دم صدف بازش خورد در دم
کران را ترجمانستی

 ادیم طایفی گشتی به هر جاسهیل شمس تبریزی نتابد در یمن ور نی
سختیانستی

 ندیدی هیچ دیده گرضیاوار ای حسام الدین ضیاء الحق گواهی ده
ضیا نه دیدبانستی

 گواهی مشک اذفربو که بر عالمگواهی ضیا هم او گواهی قمر هم رو
وزانستی
 ولی چشم تو گوش آمد کهاگر گوشت شود دیده گواهی ضیا بشنو

حرفش گلستانستی
 چو پا در قیر جزوستتچو از حرفی گلستانی ز معنی کی گل استانی
حجابت قیروانستی

 تو را نامه به چپکتاب حس به دست چپ کتاب عقل دست راست
دادند که بیرون ز آستانستی
 و تبدیل طبیعت هم نهچو عقلت طبع حس دارد و دست راست خوی چپ

کار داستانستی
 که اندر شهر تبدیلتخداوندا تو کن تبدیل که خود کار تو تبدیل است
زبان ها چون سنانستی

 تو نور شمع می سازی کهعدم را در وجود آری از این تبدیل افزونتر
اندر شمعدانستی
 تو تانی کرد چپ را راستتو بستان نامه از چپم به دست راستم درنه
بنده ناتوانستی
 تو که را که کنی زیرا نه کوهترازوی سبک دارم گرانش کن به فضل خود

از خود گرانستی
 که قعر دوزخ ار خواهی به ازکما،ل لطف داند شد کما،ل نقص را چاره

صدر جنانستی

2520
 تنت گر آن چنان بودیگر آبت بر جگر بودی د،ل تو پس چه کاره ستی

که گفتی د،ل نگاره ستی
 مللت بر برون تو نمی گوییوگر بر کار بودی د،ل درون کارگاه عشق

چه کاره ستی
 و عیدت گر کنارستیغنیمت دار رمضان را چو عیدت روی ننموده ست
ز غم جان برکناره ستی

 د،ل بیچاره را می دانچو روشن گشتی از طاعت شدی تاریک از عصیان
که او محتاج چاره ستی

 ورای کفر و ایمان د،لوگر محتاج این طاعت نماندستی د،ل مسرکین
همیشه در نظاره ستی
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 ز تابش هایتو گویی جان من لعل است مگر نبود بدین لعلی
خورشیدش مبر گو سنگ خاره ستی

 اگر خود منجنیق صوم دایمبه گرد قلعه ظلمت نماندی سنگ یک پاره
سوی باره ستی
 اگر بودی مسلمانی موذن بربزن این منجنیق صوم قلعه کفر و ظلمت بر

مناره ستی
 نه هر پاره ز گاو نفس آویز قنارهاگر از عید قربان سرافرازان بدانندی

ستی
 ز بهر ساکنی سوزش شرکماگر سوز د،ل مسرکین بدیدییی از این لقمه

سوزی هماره ستی
 اگر این عشق باره ستی چرادر او،ل منزلت این عشق با این لوت ضدانند

او لوت باره ستی
 اگر عاشق بدی آن کس کههمه عالم خر و گاوان به عیش اندرخزیدندی

دایم لوت خواره ستی
 ز جور نفس تردامن گریباناگر دیدی تو ظلمت ها ز قوت های این لقمه
هات پاره ستی

 ببینی عیسی مریم که دربه تدریج ار کنی تو پی خر دجا،ل از روزه
میدان سواره ستی

 به هر یا رب که می گویی تواگر امر تصوموا را نگهداری به امر رب
لبیرکت دوباره ستی

2521
 مرا صد درد کان بودی مرا صداگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی

عقل و رایستی
 فلک با جمله گوهرهاش پیشوگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا

من گدایستی
 خرد در کار عشق ما چرا بیوگر از راه اندیشه بدین مستان رهی بودی

دست و پایستی
 چرا قید کله بودی چراوگر خسرو از این شیرین یرکی انگشت لیسیدی

قید قبایستی
 چرا بهر حشایش اوطبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون
بدین حد ژاژخایستی

 مثا،ل ابر هر کوهی معلق برز مستی تجلی گر سر هر کوه را بودی
هوایستی

 بیابان های بی مایه پر ازوگر غولن اندیشه همه یک گوشه رفتندی
نوش و نوایستی

 دلرام جهان پرور بر آن عهد ووگر در عهده عهدی وفایی آمدی از ما
وفایستی

 متاع هستی خلقان برون زینوگر این گندم هستی سبرکتر آرد می گشتی
آسیایستی

 در این دریا همه جان ها چووگر خضری دراشرکستی به ناگه کشتی تن را
ماهی آشنایستی
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 ز خویش خود خبر بودی ملکستایش می کند شاعر ملک را و اگر او را
شاعر ستایستی
 نه در جبر و قدر بودی نه دروگر جبار بربستی شرکسته ساق و دستش را

خوف و رجایستی
 نه از مرهم بپرسیدی نهدر آن اشرکستگی او گر بدیدی ذوق اشرکستن

جویای دوایستی
 نمی باید شدی بایدنشان از جان تو این داری که می باید نمی باید

اگر او را ببایستی
 یرکی برگ کهی بودی گنه بروگر از خرمن خدمت تو ده سالر منبل را
کهربایستی

 زمین کل آسمانفراز آسمان صوفی همی رقصید و می گفت این
گشتی گرش چون من صفایستی

 پر از معنی بدی عالم اگرخمش کن شعر می ماند و می پرند معنی ها
معنی بپایستی

2522
 از آنچ زهره ساقید،ل پردرد من امشب بنوشیده ست یک دردی
بیاوردش ره آوردی
 که امشب می نمایدچه زهره دارد و یارا که خواب آرد حشر ما را

عشق بر عشاق پامردی
 تو مرد عاشقی آخر زبونزنان در تعزیت شب ها نمی خسبند از نوحه
خواب چون گردی

 بترس از مات و از قایم چودل می گرد چون بیدق به گرد خانه آن شه
نطع عشق گستردی

 که بیرون شد مزاج من هممرا هم خواب می باید ولیرکن خواب می ناید
از گرمی هم از سردی

2523
 به ساقی گو که زود آخر همد،ل آتش پرست من که در آتش چو گوگردی

از او،ل قدح دردی
 زهی بستان و باغ و رز کزبیا ای ساقی لب گز تو خامان را بدان می پز
آن انگور افشردی

 که آن شبنشان بدهم که کس ندهد نشان این است ای خوش قد
بردیم بیخود بدان مه روم بسپردی

 چو داد آن باده ناری به او،لتو عقل یاد می داری که شاه عقلم از یاری
دم فرومردی

 چو زر گیری بود آذردو طشت آورد آن دلبر یرکی ز آتش یرکی پرزر
ور آتش برزنی بردی
 چه دانی قدر آتش راببین ساقی سرکش را برکش آن آتش خوش را

که آن جا کودک خردی
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 ور اندر زر تو بگریزی مثا،لز آتش شاد برخیزی ز شمس الدین تبریزی
زر بیفسردی

2524
 به تبریز آمدی این دم بیاباناگر آب و گل ما را چو جان و د،ل پری بودی

را بپیمودی
 نماندی هیچ بیماری گر اوبپر ای د،ل که پر داری برو آن جا که بیماری
رخسار بنمودی

 اگر پرش ببخشیدی برچه کردی آن د،ل مسرکین اگر چون تن گران بودی
او دلبر ببخشودی

 که بر تبریزیان در ره دواسپهدریغا قالبم را هم ز بخشش نیم پر بودی
او برافزودی

 به هر شهری و هر جایی بهمبارک بادشان این ره به توفیق و امان الله
هر دشتی و هر رودی
 اگر پیدا بدی پاسشدلم همراه ایشان شد که شبشان پاسبان باشد

یرکی همراه نغنودی
 نحاسی را ز اکسیریبپرید ای شهان آن سو که یابید آنچ قسمت شد
ایازی را ز محمودی

 روان باشید همچون مه بهروید ای عاشقان حق به اقبا،ل ابد ملحق
سوی برج مسعودی

 که از سردان و مردودان شودبه برج عاشقان شه میان صادقان ره
جوینده مردودی

 گرت طالب نبودی شه چنینبپر ای د،ل به پنهانی به پر و با،ل روحانی
پرهات نگشودی

 اگر نهدر احسان سابق است آن شه به وعده صادق است آن شه
خالق است آن شه تو را از خلق نربودی

 از این آتش خرد نوریبرون از نور و دود است او که افروزید این آتش
از این آذر هوا دودی
 بسوز از عشق نور او دروندل اندر چه وسواسی که دود از نور نشناسی
نار چون عودی

 چو فرزند خلیلی تو مترس ازنه از اولد نمرودی که بسته آتش و دودی
دود نمرودی

 که گر آتش نبودی خوددر آتش باش جان من یرکی چندی چو نرم آهن
رخ آیینه که زدودی

 چنانک آهن شودچه آسان می شود مشرکل به نور پاک اهل د،ل
مومی ز کف شمع داوودی

 تجلی بهرز شمس الدین شناس ای د،ل چو بر تو حل شود مشرکل
موسی دان به جودی که رسد جودی

2525
 بهار جان شدی تازه نها،ل تناگر گل های رخسارش از آن گلشن بخندیدی

بخندیدی
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 تنم از لطف جان گشتی ووگر آن جان جان جان به تن ها روی بنمودی
جان من بخندیدی

 شدی این خانهور آن نور دو صد فردوس گفتی هی قنق گلدم
فردوسی چو گل مسرکن بخندیدی

 تن مرده شدی گویا د،ل الرکنوگر آن ناطق کلی زبان نطق بگشادی
بخندیدی

 روان ها ذوفنونگر آن معشوق معشوقان بدیدستی به مرکر و فن
گشتی و هر یک فن بخندیدی

 شدندی فاش مستوران گردریدی پرده ها از عشق و آشوبی درافتادی
او معلن بخندیدی

 همه دراعه های حسن تاگر آن سلطان خوبی از گریبان سر برآوردی
دامن بخندیدی

 طرب چون خوشه هاور آن ماه دو صد گردون به ناگه خرمنی کردی
کردی و چون خرمن بخندیدی

 خشونت ها گرفتیور او یک لطف بنمودی گشادی چشم جان ها را
لطف و هر اخشن بخندیدی

 به مسرکینی شدی او گنج وشهنشاه شهنشاهان و قانان چون عطا دادی
بر مخزن بخندیدی

 حسن مستک شدی بی می واز آن می های لعل او ز پرده غیب رو دادی
بر احسن بخندیدی

 شدی مرمر مثا،ل لعل و برور آن لعل لبان او گهرها دادی از حرکمت
معدن بخندیدی

 که خارا بدادی شیر وور آن قهار عاشق کش به مهر آمیزشی کردی
تا آهن بخندیدی

 به حق بر رستم دستان صفوگر زالی از آن رستم بیابیدی نظر یک دم
اشرکن بخندیدی
 نه بر شیران مست آن روزدر آن روزی که آن شیر وغا مردی کند پیدا

مرد و زن بخندیدی
 که تا ساغر شدی سرمستپیاپی ساقی دولت روان کردی می خلت

وز می دن بخندیدی
 حیاتش جاودان گشتیهر آن جانی که دست شمس تبریزی ببوسیدی
و بر مردن بخندیدی

 کراهت داشتی بر امن و بربدیدی زود امن او ز مردی جنگ می جستی
مومن بخندیدی

2526
 ببین دریای شیرینی ببین موجنرکو بنگر به روی من نه آنم من که هر باری

گهر باری
 قیامت کو که تا بیند بهکی بگریزد ز دست حق کی پرهیزد ز شست حق
نقد این شور و شر باری

 نداری زین دویرکی دستش چو قبض آمد یرکی دستش چو بسط آمد
بیرون شو گه باش و سفر باری
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 چو موسی گر کمرچو عیسی گر شرکر خندی شرکرخنده ببین از وی
بندی بر آن کوه کمر باری

 به کوی یار ما دررو که بینیشدی دربان هر دونی به زیر بام گردونی
بام و در باری

 درآ در باغ جان بنگربه شاخ گل همی گفتم چه می رقصی در این گلخن
شرکوفه و شاخ تر باری
 قلم بشرکن بیا بشنوعطارد را همی گفتم به فضل و فن شدی غره

پیام نیشرکر باری
 سر اندر بزمبه گوش زهره می گفتم که گوشت گرم شد از می
سلطان کن ببین سودای سر باری
 ز غنچه بستهچو سوسن صد زبان داری زبان درکش از این زاری
لب بشنو ز خاموشان خبر باری

2527
 زهی صورت بدان صورتبنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باری

نمی مانی که هر باری
 بسوزد جان اگر گویم همانبسوزد د،ل اگر گویم همان دلدار پیشینی

جانی که هر باری
 اگر تو آستین زان سان برافشانیفلک هم خرقه ازرق بدرد زود تا دامن

که هر باری
 اگر زان سان من و ما رازهی خلوت زهی شاهی مسلم گشت آگاهی

برون رانی که هر باری
 بدان دم نامه گل را نمیبنا،ل ای بلبل بیخود که سوز دیگر آوردی

خوانی که هر باری

2528
 کجا گیرد نظام ای جان بهمروت نیست در سرها که اندازند دستاری

صرفه خشک بازاری
 رها کن صرفه جوییرها کن گرگ خونی را که رو نارد بدان صیدی

را که برناید بدین کاری
 چو نبود خرج سوداییچه باشد زر چه باشد جان چه باشد گوهر و مرجان

فدای خوبی یاری
 وگر خلخا،ل زر دارم مراز بخل ار طوق زر دارم مرا غلی بود غلی
خاری بود خاری

 شدستی پاسبان زربرو ای شاخ بی میوه تهی می گرد چون چرخی
هل می پیچ چون ماری

 تو خواجه شهر میتو زر سرخ می گویش که او زرد است و رنجوری
خوانش که او را نیست شلواری

 چرا چون شربت شافیچرا از بهر همدردان نبازم سیم چون مردان
نباشم نوش بیماری

 غذای گوش ها گشته به هرنتانم بد کم از چنگی حریف هر د،ل تنگی
زخمی و هر تاری
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 صلی عیش می گوید به هر مخمورنتانم بد کم از باده ز ینبوع طرب زاده
و خماری
 که می جوشد ز هر عرقشکرم آموز تو یارا ز سنگ مرمر و خارا

عطابخشی و ایثاری
 چگونه شیر حق باشدچگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سنگی
اسیر نفس سگساری
 نماید شاخ زشتش راخمش کردم که رب دین نهان ها را کند تعیین

وگر چه هست ستاری

2529
 به جانی کز وصالت زادایا نزدیک جان و د،ل چنین دوری روا داری

مهجوری روا داری
 تو با آن لطف شیرین کارگرفتم دانه تلخم نشاید کشت و خوردن را

این شوری روا داری
 مرا در د،ل چنین سوزی وتو آن نوری که دوزخ را به آب خود بمیرانی

محروری روا داری
 مرا بی حله وصلت بدیناگر در جنت وصلت چو آدم گندمی خوردم
عوری روا داری
 مثا،ل لشرکر خوارزم با غوریمرا در معرکه هجران میان خون و زخم جان

روا داری
 چنین تعذیب بعد از عفو و مغفوریمرا گفتی تو مغفوری قبو،ل قبله نوری

روا داری
 به زخم چشممها چشمی که او روزی بدید آن چشم پرنورت

بدخواهان در او کوری روا داری
 معاذالله که آزار یرکی موریجهان عشق را اکنون سلیمان بن داوودی
روا داری

 سوی تبریز واگردی وتو آن شمسی که نور تو محیط نورها گشته ست
مستوری روا داری

2530
 که امشب می نویسد زیدلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری

نویسد باز فردا ری
 قلم گوید که تسلیمم تو دانیقلم را هم تراشد او رقاع و نسخ و غیر آن

من کیم باری
 گه او را سرنگون دارد گهیگهی رویش سیه دارد گهی در موی خود مالد
سازد بدو کاری
 به یک رقعه قرانی را رهاندبه یک رقعه جهانی را قلم برکشد کند بی سر

از بل آری
 اگر در دست سلطانی اگرکر و فر قلم باشد به قدر حرمت کاتب

در کف سالری
 که جالینوس به داند صلحسرش را می شرکافد او برای آنچ او داند

حا،ل بیماری
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 نداند آن قلم کردن به طبعنیارد آن قلم گفتن به عقل خویش تحسینی
خویش انرکاری

 در او هوش است و بیاگر او را قلم خوانم و اگر او را علم خوانم
هوشی زهی بی هوش هشیاری

 چه بی ترکیب ترکیبینگنجد در خرد وصفش که او را جمع ضدین است
عجب مجبور مختاری

2531
 چو آهوی منی ای جانچو سرمست منی ای جان ز درد سر چه غم داری

ز شیر نر چه غم داری
 چو شور و شوق منچو مه روی تو من باشم ز سا،ل و مه چه اندیشی

هستت ز شور و شر چه غم داری
 براق عشق رامت شدچو کان نیشرکر گشتی ترش رو از چه می باشی
ز مرگ خر چه غم داری
 چو بر بام فلک رفتی زچو من با تو چنین گرمم چه آه سرد می آری

خشک و تر چه غم داری
 رسن بازی من دیدی از اینخوش آوازی من دیدی دواسازی من دیدی

چنبر چه غم داری
 چو گوهر دربر این صورت چه می چفسی ز بی معنی چه می ترسی

بغل داری ز بی گوهر چه غم داری
 همه مصرند مست تو ز کورایا یوسف ز دست تو کی بگریزد ز شست تو
و کر چه غم داری

 فقیر ذوالفقاری تو از آنچو با د،ل یار غاری تو چراغ چار یاری تو
خنجر چه غم داری
 اگر بستند درها را ز بند درگرفتی باغ و برها را همی خور آن شرکرها را

چه غم داری
 چو کر و فر خود دیدیچو مد و جر خود دیدی چو با،ل و پر خود دیدی

ز هر بی فر چه غم داری
 ایا سلطان سلطانان تو از سنجرایا ای جان جان جان پناه جان مهمانان

چه غم داری
 چو اندر قعر دریایی توخمش کن همچو ماهی تو در آن دریای خوش دررو

از آذر چه غم داری

2532
 نگفتم با کسی منشینکی افسون خواند در گوشت که ابرو پرگره داری
که باشد از طرب عاری

 ز صحن سینه پرغم دهدیرکی پرزهر افسونی فروخواند به گوش تو
پیغام بیماری

 از او بگریز و بشناسش چراچو دیدی آن ترش رو را مخلل کرده ابرو را
موقوف گفتاری

 که پرزهرت کند آبشچه حاجت آب دریا را چشش چون رنگ او دیدی
اگر چه نوش منقاری
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 رمیده و بدگمان بودندلطیفان و ظریفانی که بودستند در عالم
همچون کبک کهساری
 مفرح بدهمت لیرکنگر استفراغ می خواهی از آن طزغوی گندیده

مرکن دیگر وحل خواری
 فدفینی و صفینی و صفو عینکال یا صاحب الدار ادر کاسا من النار

الجاری
فانا مسنا ضر فل ترضی باضراریفطفینا و عزینا فان عدنا فجازینا
فعندی منه آثار و انی مدرک ثاریادر کاسا عهدناه فانا ما جحدناه

 و انت المحشر الثانی فاحییناادر کاسا باجفانی فدا روحی و ریحانی
بمدرار

 و غیرنی و سیرنی بجود کفکفاوقد لی مصابیحی و ناولنی مفاتیحی
الساری

 چو تازی وصف تو گویمچو نامت پارسی گویم کند تازی مرا لبه
برآرد پارسی زاری

 زهی طوق و زهی منصب کهبگه امروز زنجیری دگر در گردنم کردی
هست آن سلسله داری

 چو زنگی را دهیچو زنجیری نهی بر سگ شود شاه همه شیران
رنگی شود رومی و روم آری

 اتبلینی بافلسی و تعلینیال یا صاحب الرکاس و یا من قلبه قاسی
باکثاری

 فناو،ل قهوه تغنی منلسان العرب و الترک هما فی کاسک المر
اعساری و ایساری

 چه جای خواب میمگر شاه عرب را من بدیدم دوش خواب اندر
بینم جمالش را به بیداری

2533
 کبوترهای د،ل ها را توییبرآ بر بام ای عارف برکن هر نیم شب زاری
شاهین اشرکاری

 بود د،ل های افسرده ز حر توبود جان های پابسته شوند از بند تن رسته
شود جاری

 همی پایند یاران را بهبسی اشرکوفه و د،ل ها که بنهادند در گل ها
دعوتشان برکن یاری
 درآور باغ مزمن را به پروازبه کوری دی و بهمن بهاری کن بر این گلشن

و به طیاری
 بخندان خار محزون را که توز بال الصلیی زن که خندان است این گلشن
ساقی اقطاری

 نه ز آب چشمهدلی دارم پر از آتش بزن بر وی تو آبی خوش
جیحون از آن آبی که تو داری

 بیا ای خوب خوشبه خاک پای تو امشب مبند از پرسش من لب
مذهب برکن با روح سیاری

 که سلطان قویچو امشب خواب من بستی مبند آخر ره مستی
دستی و هش بخشی و هشیاری
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 ازیرا گنج پنهانی و اندر قصدچرا بستی تو خواب من برای نیرکویی کردن
اظهاری

 فزون از شهد و از شرکر بهزهی بی خوابی شیرین بهیتر از گل و نسرین
شیرینی خوش خواری

 که جان از سوزبه جان پاکت ای ساقی که امشب ترک کن عاقی
مشتاقی ندارد هیچ صباری

 ازیرا مرد خواب افرکن درآمدبیا تا روز بر روزن بگردیم ای حریف من
شب به کراری

 که این مغز است و آن قشربر این گردش حسد آرد دوار چرخ گردونی
است و این نور است و آن ناری
 ز روز و شبچه کوتاه است پیش من شب و روز اندر این مستی
رهیدم من بدین مستی و خماری

 که تا بینی رخ خوبانحریف من شو ای سلطان به رغم دیده شیطان
سر آن شاهدان خاری

 برآورده ست از چاهیمرا امشب شهنشاهی لطیف و خوب و دلخواهی
رهانیده ز بیماری

 تو هم می گرد گردبه گرد بام می گردم که جام حارسان خوردم
من گرت عزم است میخواری

 وگر پایی تو سر گردی وگرچو با مستان او گردی اگر مسی تو زر گردی
گنگی شوی قاری
 ولی کو دامن فهمی سزاواردر این د،ل موج ها دارم سر غواص می خارم

گهرباری
 خدایا صبرم افزون کندهان بستم خمش کردم اگر چه پرغم و دردم

در این آتش به ستاری

2534
 اگر مه را جفا گویم بجنبانمها یک دم رعیت شو مرا شه دان و سالری

سر بگو آری
 مرا سلطان کن و میمرا بر تخت خود بنشان دوزانو پیش من بنشین

دو به پیشم چون سلحداری
 چو روبه شیرگیر آیدشها شیری تو من روبه تو من شو یک زمان من تو

جهان گوید خوش اشرکاری
 که بخشد تاج و تخت خود مگرچنان نادر خداوندی ز نادر خسروی آید

چون تو کلهداری
 که موسی چون سخن بشنودز بس احسان که فرمودی چنانم آرزو آمد

در می خواست دیداری
 که زنده می شود زینیرکی کف خاک بستان شد یرکی کف خاک بستانبان
لطف هر خاکی و مرداری

 تو ماهی وین فلکتو خود بی تخت سلطانی و بی خاتم سلیمانی
پیشت یرکی طشت نگوساری

 چه دارد با کما،ل توکی باشد عقل کل پیشت یرکی طفلی نوآموزی
بجز ریشی و دستاری
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 چرا شاید که بفروشی توگلیم موسی و هارون به از ما،ل و زر قارون
دیداری به دیناری
 ز مستی خود نمی دانم یرکیمرا باری بحمدالله چه قرص مه چه برگ که
جو را ز قنطاری

 ز هست خویش بیزارم چهسر عالم نمی دارم بیار آن جام خمارم
باشد هست من باری

 خمش کردم کهسگ کهفی که مجنون شد ز شیر شرزه افزون شد
سرمستم نباید بسرکلد تاری

 هل بگذار تا یابی از اینبهل ای د،ل چو بینایی سخن گویی و رعنایی
اطلس کلهواری

2535
 نماند مر ورا نالههر آن بیمار مسرکین را که از حد رفت بیماری

نباشد مر ورا زاری
 چو طاقت طاق شد اونباشد خامشی او را از آن کان درد ساکن شد

را خموش است او ز ناچاری
 شما یاران دلدارید گرییدش ززمان رقت و رحمت بنالید از برای او
دلداری

 نگنجد در چنین حالت بجز ناله شماازیرا ناله یاران بود تسرکین بیماران
یاری

 درآرد آن پری رو را ز رحمتبود کاین ناله ها درهم شود آن درد را مرهم
در کم آزاری
 شود خرگاه مسرکینانبه ناگاهان فرود آید بگوید هی قنق گلدم

طربگاه شرکرباری
 قدح گردان کند در حین به قانونخمار هجر برخیزد امیر بزم بنشیند

های خماری
 هوا را زیر پا آردهمه اجزای عشاقان شود رقصان سوی کیوان

شرکافد کره ناری
 همه ره جوی از بادهبه سوی آسمان جان خرامان گشته آن مستان
مثا،ل دجله ها جاری

 من این را بی خبرزهی کوچ و زهی رحلت زهی بخت و زهی دولت
گفتم حریفا تو خبر داری

 سیاست های شاه ما چوزره کاسد شود آن جا سلح بی قیمتی گردد
درهم سوخت غداری

 به پیش شمعچو خوف از خوف او گم شد خجل شد امن از امنش
علم او فضیحت گشته طراری

 بر او هم رحمتی کردفضیحت شد کژی لیرکن به زودی دامن لطفش
و بپوشیدش به ستاری

 ببیند دیده دشمن نماند کفرکه تا الطاف مخدومی شمس الحق تبریزی
و انرکاری
 ز خجلت جمله محو آمد چوهمه اضداد از لطفش بپوشد خلعتی دیگر

گیرد لطف بسیاری

www.irandll.net/forum1162



www.irandll.net

 برویند از میان نفی چون کزدگربار از میان محو عجب نومستیی یابند
خار گلزاری

 همه حرکم و همه علم و همهپس آنگه دیده بگشایند جما،ل عشق را بینند
حلم است و غفاری

2536
 نه با اهل زمین جنسم نهمثا،ل باز رنجورم زمین بر من ز بیماری

امرکان است طیاری
 نه پر دارم که بگریزم نه بالمچو دست شاه یاد آید فتد آتش به جان من

می کند یاری
 نفاقی کردیی گر عشق روال ای باز مسرکین تو میان جغدها چونی

بستی به ستاری
 خصوصا از دو دیده سیلولیرکن عشق کی پنهان شود با شعله سینه

همچون چشمه جاری
 کجا پیدا شود با عشقبس استت عزت و دوران ز ذوق عشق پرلذت
یا تلخی و یا خواری

 به صدر حرف ها دارد چرااگر چه تو نداری هیچ مانند الف عشقت
زان رو که آن داری
 ز بهر چشم زخم است اینحلوت های جاویدان درون جان عشاق است

نفیر و این همه زاری
 نیابد گرد ایشان را به معنیتن عاشق چو رنجوران فتاده زار بر خاکی

مه به سیاری
 به هر دم پرده می سوزد زمغفل وار پنداری تو عاشق را ولیرکن او

آتش های هشیاری
 که تا وقت کنار دوست باشدلباس خویش می درد قبای جسم می سوزد
از همه عاری

 به معنی کرده او زینبه غیر دوست هر چش هست طراران همی دزدند
فعل بر طرار طراری

 بگیرد خانه تجرید وکه تا خلوت کند ز ایشان کند مشغو،ل ایشان را
خلوت را به عیاری

 برون غار و تو شادانندانی سر این را تو که علم و عقل تو پرده است
که خود در عین آن غاری

 که از اصحاب کهف د،ل چگونه دوربدرد زهره جانت اگر ناگاه بینی تو
و اغیاری

 اگر چه حافظ اهلی وز یک حرفی ز رمز د،ل نبردی بوی اندر عمر
استادی تو ای قاری

 و از این اشغا،ل بیچه دورت داشتند ایشان که قطب کارها گشتی
کاران نداری تاب بی کاری

 که تا نبود فراغت هیچ برتو را دم دم همی آرند کاری نو به هر لحظه
قانون مرکاری
 گهی پشت سپه باشی گهیگهی سودای استادی گهی شهوت درافتادی
دربند سالری
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 ز تبریزت نفرمایددمار و ویل بر جانت اگر مخدوم شمس الدین
زکات جان خود یاری

2537
 هر آنچ دوش می گفتم ز بیمگر دانید با دلبر به حق صحبت و یاری

خویشی و بیماری
 خود او داند که سودایی چهوگر ناگه قضاء الله از این ها بشنود آن مه

گوید در شب تاری
 گهی زیر و گهی بال گهیچو نبود عقل در خانه پریشان باشد افسانه
جنگ و گهی زاری

 نبینی هیچ یک عاقل شوند از عقلاگر شور مرا یزدان کند توزیع بر عالم
ها عاری

 مگر ای ابر تو بر منمگر ای عقل تو بر من همه وسواس می ریزی
شراب شور می باری

 مگردا کس به گرد من نهمسلمانان مسلمانان شما د،ل ها نگهدارید
نظاره نه دلداری

2538
 جما،ل خویش بنماییحجاب از چشم بگشایی که سبحان الذی اسری
که سبحان الذی اسری

 هزاران عقل برباییشراب عشق می جوشی از آن سوتر ز بی هوشی
که سبحان الذی اسری

 ز دو کونش برافزایینهی بر فرق جان تاجی بری د،ل را به معراجی
که سبحان الذی اسری

 به ناگاهش تو پیش آیی کهبپرد د،ل بیابان ها شود پیش از همه جان ها
سبحان الذی اسری
 در آن بستان بی جاییهر آن کس را که برداری به اجللش فرود آری

که سبحان الذی اسری
 از آن شادی که با مایی کهدلم هر لحظه می پرد لباس صبر می درد

سبحان الذی اسری
 که بس دلبند و زیباییز هر شش سوی بگریزم در آن حضرت درآویزم
که سبحان الذی اسری

 عدم را کرده سودایی کهحیاتی داد جان ها را به رقص آورده د،ل ها را
سبحان الذی اسری

 چو تو بی دست و بی پاییگریزان شو به علیین دل یعنی صلح الدین
که سبحان الذی اسری

2539
 چه باشد گر به سوییرکی طوطی مژده آور یرکی مرغی خوش آوازی
ما کند هر روز پروازی

 بسازد بهر مشتاقان به رسمدراندازد به جان عاقلن بی خبر سوزی
مطربان سازی
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 که او را نیست در پاکی و بیناییشکند هنبازی طوطی صبا را از برای شه
هنبازی
 درآید بار دیگر از وصالش در فلکبجوشد بار دیگر از جمالش شادی تازه
تازی

 ببینی عقل ترسان را به پایبه ناگاهان نماید روی آن پشت و پناه من
عشق سربازی

 همه صادق شوند او راهمه عاشق شوندش زار هم بی دین و هم بادین
نماند هیچ طنازی
 شود دیده فروبسته ز خاکشود گوش طبیعت هم ز سر غیب ها واقف

پای او بازی
 شود دروازه عشرت از آنشود بازار مه رویان از آن مه رو فروبسته

می روی در بازی
 بگوید وصل خوش نرکته بهشود شب های تاریک فراق آن صنم روشن

گوش هجر یک رازی
 رسیده عمر ما آخر نهد ازکه رسم و قاعده غم ها ز جان خلق بردارند

عیش آغازی
 بود ایمن چو بر دریا بوددرون بحر بی پایان مرگ و نیستی جان ها
مرغاب یا قازی

 نبودستت بجز هم مشکبه غیر ناطقه غیرت نبودت هیچ بدگویی
زلفین تو غمازی

 ز غیرت گشتهکه از عشقت بسی جان ها چو چوب خشک می سوزد
با خلقان یرکی بدگو و همازی

 خنک گردد همه د،ل ها نماندال ای آنک یک پرتو از آن رخسار بنمایی
حسرت و آزی

 رخ همچون زرم دارد برای وصل توال ای کان ربانی شمس الدین تبریزی
گازی

2540
 عسل از شیر نگریزد تو همچو شیر و انگبین جانا چه باشد گر درآمیزی
باید که نگریزی

 وگر ناچیز و معدومم بیابم از تو مناگر نالیقم جانا شوم لیق به فر تو
چیزی

 که قافی شود ذره چویرکی قطره شود گوهر چو یابد او علف از تو
دربندی و بستیزی

 گلی که خندد و گرید کز او فرکریهمه خاکیم روینده ز آب ذکر و باد دم
بینگیزی

 که ای گلشن شدیگلستانی کنش خندان و فرمانی به دستش ده
ایمن ز آفت های پاییزی

 گهی در صورت بادی به هرگهی در صورت آبی بیایی جان دهی گل را
شاخی درآویزی

 به عرکس آن درختانی که سعدی انددرختی بیخ او بال نگونه شاخه های او
و شونیزی
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 منم جان همه عالم توگهی گویی به گوش د،ل که در دوغ من افتادی
چون از جان بپرهیزی

 گهی زانوت بگشایم که تا ازگهی زانوت بربندم چو اشتر تا فروخسپی
جای برخیزی

 که تمییز نوت بخشممنا،ل ای اشتر و خامش به من بنگر به چشم هش
اگر چه کان تمییزی

 یرکی نیمه فروسوزیتویی شمع و منم آتش چو افتم در دماغت خوش
یرکی نیمه فروریزی

 به پیش شمع چونبه هر سوزی چو پروانه مشو قانع بسوزان سر
لفی این سودای دهلیزی
 کله دارند و سرها نیاگر داری سر مستان کله بگذار و سر بستان

کلهداران پالیزی
 کم از خاری که زد باسر آن ها راست که با او درآوردند سر با سر

گل ز چالکی و سرتیزی
 که از زر هم زری یابندتو هر چیزی که می جویی مجویش جز ز کان او

و از ارزیز ارزیزی
 کجا آید ز یک خشتکخمش کن قصه عمری به روزی کی توان گفتن

گریبانی و تیریزی

2541
 ال ای کان کان کانال ای جان جان جان چو می بینی چه می پرسی
چو با مایی چه می ترسی
 به قدوست کشم آخرز ل و لم مسلم شو به هر سو کت کشم می رو
که خانه زاده قدسی

 چه جنس و نوع می جوییچه در بحث اصولی تو چه دربند فصولی تو
کز این نوعی و زین جنسی

 که از جمله مبرایی نه ازاگر دامان جان گیری به ترک این و آن گیری
جنی نه از انسی

2542
 بزن ای باد بر زلفش که ایبتاب ای ماه بر یارم بگو یارا اغا پوسی

زیبا اغا پوسی
 همه قندی و حلوایی زهیگر این جایی گر آن جایی وگر آیی وگر نایی
حلوا اغا پوسی
 نباشد عشق بازیچه بیا حقاملمت نشنوم هرگز نگردم در طلب عاجز
اغا پوسی

 وگر بر چرخ آرندم از آن بالاگر در خاک بنهندم تویی دلدار و دلبندم
اغا پوسی

 وگر در قعر دریاام در آناگر بالی که باشم چو رهبان عشق تو جویم
دریا اغا پوسی

 شده زندان مرا صحرا در آنز تاب روی تو ماها ز احسان های تو شاها
صحرا اغا پوسی
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 بگیرم در رهش گویمچو مست دیدن اویم دو دست از شرم واشویم
که ای مول اغا پوسی

 بیار ای اشک و بر وی زندلرام خوش روشن ستیزه می کند با من
بگو ایل اغا پوسی
 ندارد زهره تا گوید بیاتو را هر جان همی جوید که تا پای تو را بوسد
این جا اغا پوسی
 بماند بی کس و تنها تو راوگر از بنده سیرابی بگیری خشم و دیر آیی
تنها اغا پوسی

 برای کوری دشمن بگوبیا ای باغ و ای گلشن بیا ای سرو و ای سوسن
ما را اغا پوسی

 بجنبان آن لب شیرین کهبیا پهلوی من بنشین به رسم و عادت پیشین
مولنا اغا پوسی

 به گویایی افیغومی به ناگویامنم نادان تویی دانا تو باقی را بگو جانا
اغا پوسی

2543
 بیا بر قلب رندان زن کهبیا ای شاه خودکامه نشین بر تخت خودکامی
صاحب قرن ایامی

 فلک را از فلک بگسل کهبرآور دودها از د،ل بجز در خون مرکن منز،ل
جان آتش اندامی

 بیا بنما که چوندر آن دریا که خون است آن ز خشک و تر برون است آن
است آن که حوت موج آشامی

 سبک رطل گران درده که تواشارت کن بدان سرده که رندانند اندر ده
ساقی آن جامی

 به جامی عقل ویرانقدح در کار شیران کن ز زرشان چشم سیران کن
کن که عقل آن جا بود خامی

 که سرد آید ز عشاقانبسوز از حسن ای خاقان تو نام و ننگ مشتاقان
حذر کردن ز بدنامی

 بگفتم پیش این پرفن چوبدیدم عقل کل را من نهاده ذبح بر گردن
اسماعیل چون رامی

 چو مهبگفت از عشق شمس الدین که تبریز است از او چون چین
رویان نوآیین به گرد مجلس سامی

2544
 بسی اشتر بجست از هرشنیدم کاشتری گم شد ز کردی در بیابانی

سوی کرد بیابانی
 دلش از حسرت اشتر میانچو اشتر را ندید از غم بخفت اندر کنار ره
صد پریشانی

 برآمد گوی مهدر آخر چون درآمد شب بجست از خواب و د،ل پرغم
تابان ز روی چرخ چوگانی

 ز شادی آمدش گریه به سان ابربه نور مه بدید اشتر میان راه استاده
نیسانی
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 که هم خوبی و نیرکوییرخ اندر ماه روشن کرد و گفتا چون دهم شرحت
و هم زیبا و تابانی

 که تا گم کرده خود را بیابدخداوندا در این منز،ل برافروز از کرم نوری
عقل انسانی

 تو را می شورد او هرشب قدر است در جانب چرا قدرش نمی دانی
دم چرا او را نشورانی

 غم جان تو خوردهتو را دیوانه کرده ست او قرار جانت برده ست او
ست او چرا در جانش ننشانی
 چو او مشک است وچو او آب است و تو جویی چرا خود را نمی جویی
تو بویی چرا خود را نیفشانی

2545
 ز مجنونان زندانی جهانی رامگر مستی نمی دانی که چون زنجیر جنبانی

بشورانی
 وگر نشنیده ای بستانمگر نشنیده ای دستان ز بی خویشان و سرمستان

به جان تو که بستانی
 وزین آواز حیرانم زهیتو دانی من نمی دانم که چیست این بانگ از جانم

پرذوق حیرانی
 صل ای آنک می دانیصل مستان و بی خویشان صل ای عیش اندیشان
که تو خود عین ایشانی

2546
 بدین حالم که میسحرگه گفتم آن مه را که ای من جسم و تو جانی

بینی وزان نالم که می دانی
 چه بس بی باک سلطانیورای کفر و ایمانی و مرکب تند می رانی

همین می کن که تو آنی
 درختان بین ز خون تر بهیرکی بازآ به ما بگذر به بیشه جان ها بنگر

شرکل شاخ مرجانی
 نمی ترسد کهشنودی تو که یک خامی ز مردان می برد نامی

خودکامی نهد داغش به پیشانی
 که صبر جان غمناکان تو رامشو تو منرکر پاکان بترس از زخم بی باکان
فانی کند فانی

 مزن تو پنجه باتو باخویشی به بی خویشان مپیچ ای خصم درویشان
ایشان به دستانی که نتوانی

 ز آتش برکندکه شمس الدین تبریزی به جان بخشی و خون ریزی
تیزی به قدرت های ربانی

2547
 در این مستی اگرشدم از دست یک باره ز دست عشق تا دانی

جرمی کنم تا رو نگردانی
 زهی جانم ز تو شیدا زهی حا،لزهی پیدای ناپیدا پناه امشب و فردا

پریشانی
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 میان موج خون د،لز زلف جعد چون سلسل بشد این حا،ل من مشرکل
مرا تا چند بنشانی

 زهی شنگی و طراری زهیچو آرم پیش تو زاری بهانه نو برون آری
شوخی و پیشانی

 چرا بیگانه ای با منزبان داری تو چون سوسن نمایی آب را روغن
چو تو از عین خویشانی
 زهی عشاق د،ل دادهزهی مجلس زهی ساقی زهی مستان زهی باده
زهی معشوق روحانی

 جما،ل روی تو آنگه کند جانشراب عشق تو آنگه جهان حسن بر جاگه
کسی جانی

 ز تبریز نرکوآیین بهبرکرده روح را حق بین خداوندی شمس الدین
قدرت های ربانی

2548
 ولی چون کعبه برپرد کجاتو استظهار آن داری که رو از ما بگردانی
ماند مسلمانی

 مشوران مرغ جان ها را کهتو سلطانی و جانداری تو هم آنی و آن داری
ایشان را سلیمانی

 ولیرکن از فلک دارد زمینفلک ایمن ز هر غوغا زمین پرغارت و یغما
جمع و پریشانی

 تن ار فربه وگر لغر ززمین مانند تن آمد فلک چون عقل و جان آمد
جان باشد همی دانی

 بگوید تن که معذورم توچو تن را عقل بگذارد پریشانی کند این تن
رفتی که نگهبانی
 چو تو از عقل برگردی چهعنایت های تو جان را چو عقل عقل ما آمد

دارد عقل عقلنی
 چو بیرون شد رکابشود یوسف یرکی گرگی شود موسی چو فرعونی

تو سرآخر گشت پالنی
 چو ما خاکیم و تو آبی برویانچو ما دستیم و تو کانی بیاور هر چه می آری
هر چه رویانی

 تو گویایی و ناگویا چوتو جویایی و ناجویا چو مقناطیس ای مول
اسطرلب و میزانی

2549
 صل ای کهنه اسلمان بهچو دید آن طره کافر مسلمان شد مسلمانی
مهمانی به مهمانی

 تو خود اسلم اسلمی تود،ل ایمان ز تو شادان زهی استاد استادان
خود ایمان ایمانی

 تو نور نور اسراری تو روحبصیرت را بصیرت تو حقیقت را حقیقت تو
روح را جانی

 درافتد سقف این گردوناگر امداد لطف تو نباشد در جهان تابان
بیارد رو به ویرانی
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 زهی سرگشتگی جان هاچو بردابرد جاه تو ورای هر دو کون آمد
زهی تشرکیک و حیرانی

 نمی یابم خداوندا نمی گوییهمی جویم به دو عالم مثالی تا تو را گویم
که را مانی

 بمیرم در وفای تو که توز درمان ها بری گشتم نخواهم درد را درمان
درمان درمانی

 همی گو نام شمس الدینال ای جان خون ریزم همی پر سوی تبریزم
اگر جایی تو درمانی
 که او مر ابر گریان راصفاتت ای مه روشن عجایب خاصیت دارد
دراندازد به خندانی

 ز لطف شاه پابرجا به دستایا دولت چو بگریزی و زین بی د،ل بپرهیزی
آیی به آسانی

2550
 د،ل عشاق چون آتش تنیرکی دودی پدید آمد سحرگاهی به هامونی
عشاق کانونی

 که می سوزد در آنبیا بخرام و دامن کش در آن دود و در آن آتش
جا خوش به هر اطراف ذاالنونی

 چو چونی را بسوزی تو درآیدچو شمعی برفروزی تو ایا اقبا،ل و روزی تو
جان بی چونی

 که مادون را رها کردن نباشدنیاید جز ز مه رویی طواف برج ها کردن
کار هر دونی

 ببینی بحر را تازان دربرو تو دست اندازان به سوی شاه چون باران
آن بحر پر از خونی

 ببینی و بشویدچه لله است و گل و ریحان از آن خون رسته در بستان
جان دو دست خود به صابونی

 چو عیسی سوزنت گرددچو دررفتی در آن مخزن منزه از در و روزن
حجب چون گنج قارونی

 ز سر خضر چون موسیببینی شاه قدوسی بیابی بی دهن بوسی
شوی در فقر هارونی
 به بحر کم زنان رفتهچو آبی ساکن و خفته و چون موجی برآشفته

شده اندر کم افزونی
 که گویی تو مگرچو اندر شه نظر کردی ز مستی آن چنان گردی
خوردی هزاران رطل افیونی
 در آن دم هر دو جاچو دیدی شمس تبریزی ز جان کردی شرکرریزی
باشی درون مصر و بیرونی

2551
 چراغ افروز عشاقی تو یادلی یا دیده عقلی تو یا نور خدابینی

خورشیدآیینی
 شود حل جمله مشرکل ها بهچو نامت بشنود د،ل ها نگنجد در مناز،ل ها

نور لم یز،ل بینی

www.irandll.net/forum1170



www.irandll.net

 که جمله دردها را تو شفا گشتی وبگفتم آفتابا تو مرا همراه کن با تو
تسرکینی

 به آب و گل کم آیم من مگربگفتا جان ربایم من قدم بر عرش سایم من
در وقت و هر حینی

 که آن معراج اللهی نیابد جزچو تو از خویش آگاهی ندانی کرد همراهی
که مسرکینی

 یرکی سالوسک کافرتو مسرکینی در این ظاهر درونت نفس بس قاهر
که رهزن گشت و ره شینی

 یرکی پیری که علممرکن پوشیده از پیری چنین مو در چنین شیری
غیب زیر او است بالینی

 گداز آهنانطبیب عاشقان است او جهان را همچو جان است او
است او به آهن داده تلبینی

 از او انوار دین یابد روان وکند در حا،ل گل را زر دهد در حا،ل تن را سر
جان بی دینی

 شده هر مرده از جانش یرکیدر آن دهلیز و ایوانش بیا بنگر تو برهانش
ویسی و رامینی

 به امیدی که بازآید ازز شمس الدین تبریزی دل این حرف می بیزی
آن خوش شاه شاهینی

2552
 که با صد رو طمع دارد ز روزکجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی

عشق فردایی
 ز آهن سازد اوطمع دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان
سدشان چو ذوالقرنین آسایی

 چه گنجد پیش صدیقاندورویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی
نفاقی کارفرمایی
 بداند یک به یک آن را بدیدهکه بیخ بیشه جان را همه رگ های شیران را

نورافزایی
 ببخشد عافیت ها را به هر صدیق وبداند عاقبت ها را فرستد راتبت ها را

یرکتایی
 دهد نوری خدایی را کند او تازهبراندازد نقابی را نماید آفتابی را

انشایی
 برای جست و جواگر این شه دورو باشد نه آتش خلق و خو باشد
باشد ز فرکر نفس کژپایی

 ز عرکس تو در آن سینه نمایددورویی او است بی کینه ازیرا او است آیینه
کین و بدرایی
 تو با شیران مرکن زوری کهمزن پهلو به آن نوری که مانی تا ابد کوری

روباهی به سودایی
 نه مرکری ماند و نیکه با شیران مری کردن سگان را بشرکند گردن

فن و نه دورویی نه صدتایی

2553
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 کسی را کو به جان وکجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی گویی
د،ل تو را جوید نمی جویی
 چرا از وی نمی دارید،ل افرکاری که روی خود به خون دیده می شوید

دو دست خود نمی شویی
 چرا ای چشم بخت من تو بامثا،ل تیر مژگانت شدم من راست یک سانت

من کژ چو ابرویی
 پس آنگه عاشق کشتهچه با لذت جفاکاری که می برکشی بدین زاری

تو را گوید چو خوش خویی
 دل جویای آن شیری خدا داندز شیران جمله آهویان گریزان دیدم و پویان

چه آهویی
 مرا بس شد ز جان و تن تو رادل گر چه نزاری تو مقیم کوی یاری تو

مژده کز آن کویی
 از او ضربت ز توبه پیش شاه خوش می دو گهی بال و گه در گو

خدمت که او چوگان و تو گویی
 مخوان ای د،ل مرا کافر اگردل جستیم سرتاسر ندیدم در تو جز دلبر

گویم که تو اویی
 چو بازآیم به سوی خود من اینغلم بیخودی ز آنم که اندر بیخودی آنم

سویم تو آن سویی
 زبان تو نمی دانم کهخمش کن کز ملمت او بدان ماند که می گوید
من ترکم تو هندویی

2554
 وگر ما را همیاگر بی من خوشی یارا به صد دامم چه می بندی

خواهی چرا تندی نمی خندی
 بدین سرکای نه ساله نداندکسی کو در شرکرخانه شرکر نوشد به پیمانه
کرد خرسندی

 کند شادی و پندارد کهبخند ای دوست چون گلشن مبادا خاطر دشمن
د،ل زین بنده برکندی

 نباشد لیق ازچو رشک ماه و گل گشتی چو در د،ل ها طمع کشتی
حسنت که برگردی ز پیوندی

 مرا مستانه می گفتیخوشا آن حالت مستی که با ما عهد می بستی
که ما را خویش و فرزندی
 که گیر این جام بیپیاپی باده می دادی به صد لطف و به صد شادی

خویشی که باخویشی و هشمندی
 نه دریایی و دریاد،ل نهسلم علیک ای خواجه بهانه چیست این ساعت
ساقی و خداوندی

 نه بستان و گلستانی نه کاننه یاقوتی نه مرجانی نه آرام د،ل و جانی
شرکر و قندی

 من از گولی دهمخمش باشم بدان شرطی که بدهی می خموشانه
پندت نه ز آنک قابل پندی

2555
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 نباشد خاک ره ناطقچرا چون ای حیات جان در این عالم وطن داری
ندارد سنگ هشیاری

 چرا خشمی کند تندی چراچرا زهری دهد تلخی چرا خاری کند تیزی
باشد شبی تاری
 که خاری اندر این عالم کنددر آن گلزار روی او عجب می ماندم روزی

در عهد او خاری
 که تا غیری نبیند آنمگر حضرت نقابی بست از غیرت بر آن چهره

برون ناید ز اغیاری
 نمی تاند که دریابد ز لطفمگر خود دیده عالم غلیظ و درد و قلب آمد
آن چهره ناری

 و کی شاید کهدو چشم زشت رویان را لباس زشت می باید
درپوشد لباس زشت آن عاری

 که از شرم صفای او عرق هاکه از عریانی لطفش لباس لطف شرمنده
می شود جاری
 برون زد لطف از چشمش زو او با این همه جسمی فروبرید و درپوشید

هر سو شد به دیداری
 که تا شد دیده ها محروم وفروپوشید لطف او نهانی کرده چشمش را

کند از سیر و سیاری
 شراب می که بفزاید ز بیولیک آن نور ناپیدا همی فرمایدت هر دم

هوشیت هشیاری
 ولیرکن عشقشان داردکه خوبان به غایت را فراغت باشد از شیوه
هزاران مرکر و عیاری

 نباشی زان طربچنانک از شهوتی تو خوش به جسم و جان شهوانی
غافل اگر تو جان جان داری

 نمی بینی که اندردرون خود طلب آن را نه پیش و پس نه بر گردون
خواب تو در باغ و گلزاری
 تو آن باغی که میکدامین سوی می دانی کدامین سوی می بینی

بینی به خواب اندر به بیداری
 از آن جا طفل ره باشی چوچو دیده جان گشادی تو بدیدی ملک روحانی

رو زین سو به شه آری
 ولیرکن از مثالی تو بدانی گرکدامین شه نیارم گفت رمزی از صفات او
خرد داری

 سر و سرور نمی جوید همیخردهایی نمی خواهم که از دونی و طماعی
جوید کلهداری

 به سر بنشین به بزمکه بگذار و سر می جو کز آن سر سر به دست آید
سر ببین زان سر تو خماری

 چه مه رویان نماید غیب اندرز جامی کز صفای آن نماید غیب ها یک یک
حجب و عماری

 نشان بندگی شه کهبه روی هر مهی بینی تو داغی بس ظریف و کش
فرد است او به دلداری
 زهی تبریز دریاوش کهبه نزد حسن انس و جن مخدومی شمس الدین

بر هر ابر در باری
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2556
 ز هجران خداوندی شمسزهی چشم مرا حاصل شده آیین خون ریزی

الدین تبریزی
 که تاریک ابد گردی اگر با اوایا خورشید رخشنده متاب از امر او سر را
تو بستیزی
 به جای آب آب زندگانی وایا ای ابر گر تو یک نظر از نرگسش یابی

گهربیزی
 گلستان ها شدی آتشاگر آتش شبی در خواب لطف و حلم او دیدی

نرکردی ذره ای تیزی
 بفرمودند گر جانی بهبه هنگامی که هر جانی به جانی جفت می گردند

جان او نیامیزی
 ز روی شرم و لطفکه جان او چنان صاف و لطیف آمد که جان ها را
او فریضه گشت پرهیزی

 که خشتک کی تواند کرد اندرهر آنچ از روح او آید به وهم روح ها ناید
جامه تیریزی

 گر از جاهش ببردی بوکسی کاندر جهان از بوش انا ل غیر می گفته ست
ز حسرت کرده خون ریزی

 ورای بحر روحانی بدانبیا ای عقل کل با من که بردابرد او بینی
شرطی که نگریزی

 و جان ها جان از اواز آن بحری گذشته ست او که د،ل ها د،ل از او یابند
گیرند و هر چیزی از او چیزی

 چه داند قوت حیدر مزاج حیزاگر انرکار خواهی کرد از عجزی است اندر تو
از حیزی

 گهی که بشنوی تبریز ازعلی الله خانه کعبه و فی الله بیت معمورا
تعظیم برخیزی
 وآنگه باخودی بالله که بیایا ای عقل و تمییزی که لف دیدنش داری
الهام و تمییزی

2557
 بشارت آیدش روزی زهر آن چشمی که گریان است در عشق دلرامی

وصل او به پیغامی
 سیاهش شد سپید آخرهر آن چشم سپیدی کو سیه کرده ست تن جامه
سپیدش شد سیه فامی

 بشارت آمدش ناگه از آنچو گریان بود آن یعقوب کنعان از پی یوسف
خوش روی خوش نامی

 چو او بر نردبان کوشد رسدمثا،ل نردبان باشد به نالیدن به عشق اندر
ناگاه بر بامی

 کبابی از جگر در کف ز خونحریف عشق پیش آید چو بیند مر تو را بیخود
د،ل یرکی جامی

 از آن است آتشکه آب لطف آن دلبر گرفته قاف تا قاف است
هجران که تا پخته شود خامی
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 بل چون ضربت دامی و زلف یاربرای امتحان مرغ جان عاشق وحشی
چون دامی

 نماند ناز و تندیکه تا زین دام و زین ضربت کشاکش یابد این وحشی
او شود همراز و هم رامی

 که گاهش تابچنان چون میوه های خام از آن پخته شود شیرین
خورشید است و گاهش طره شامی

 که تا صافی شود دردی که تاز رنج عام و لطف خاص حرکمت ها شود پیدا
خاصه شود عامی
 گهی اندر امید وصل یرکتاگهی از خوف محرومی و هجران ابد سوزی

زفت انعامی
 زهی تلخی وخصوصا درد این مسرکین که عالم سوز طوفان است
ناکامی که شیرین است از او کامی

 نگردم از هوای او نگردانم یرکیبه هر گامی اگر صد تیر آید از هوای او
گامی

 مبارک صاحب وامی مبارکمنم در وام عشق شاه تا گردن بحمدالله
کردن وامی
 به هر صد قرن نبود این چهزهی دریای لطف حق زهی خورشید ربانی

جای سا،ل و ایامی
 خلصه نور ایمانی صفایز مخدومی شمس الدین تبریزی بیابد جان
جان اسلمی

 شود واله اگر پیداچه جای نور اسلم است که نورانی و روحانی
شود از دفترش لمی

2558
 تو خود از خانه آخر ز حا،لال ای نقش روحانی چرا از ما گریزانی

بنده می دانی
 به پیوندی که با تستم ورایبه حق اشک گرم من به حق روی زرد من
طور انسانی

 بس است آخر برکن رحمی براگر عالم بود خندان مرا بی تو بود زندان
این محروم زندانی

 مبادا ای خدا کس را بدیناگر با جمله خویشانم چو تو دوری پریشانم
غایت پریشانی

 به جان بی وفا مانی چو یاربر آن پای گریزانت چه بربندم که نگریزی
ما گریزانی
 بدرم چرخ و دریا را به عشقور از نه چرخ برتازی بسوزی هفت دریا را

و صبر و پیشانی
 چو سایه در رکاب تو همی آیم بهوگر چو آفتابی هم روی بر طارم چارم
پنهانی

2559
 روان کن کشتی وصلت برایال ای یوسف مصری از این دریای ظلمانی
پیر کنعانی
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 که از شعشاع آن کشتییرکی کشتی که این دریا ز نور او بگیرد چشم
بگردد بحر نورانی

 از آن نوری که آننه زان نوری که آن باشد به جان چاکران لیق
باشد جما،ل و فر سلطانی

 چو باشد عاشق او حق کهدر آن بحر جللت ها که آن کشتی همی گردد
باشد روح روحانی

 نماند صعبیی دیگر بگرددچو آن کشتی نماید رخ برآید گرد آن دریا
جمله آسانی

 در آن دریا به رقصچه آسانی که از شادی ز عاشق هر سر مویی
اندرشده غلطان و خندانی

 نماید خدها در جسم آب ونبیند خنده جان را مگر که دیده جان ها
خاک ارکانی
 ز چشم و گوش و فهم وز عریانی نشانی هاست بر درز لباس او

وهم اگر خواهی تو برهانی
 برو می چر چوتو برهان را چه خواهی کرد که غرق عالم حسی

استوران در این مرعای شهوانی
 رباید مر تو را چون باد ازمگر الطاف مخدومی خداوندی شمس دین

وسواس شیطانی
 مرکن فهمی مگر درکز این جمله اشارت ها هم از کشتی هم از دریا

حق آن دریای ربانی
 که تا او را بیابد جان زچو این را فهم کردی تو سجودی بر سوی تبریز
رحمت های یزدانی

2560
 هماره جان به تن آید توال ای جان قدس آخر به سوی من نمی آیی
سوی تن نمی آیی
 ز اشک خون همی ریزم دربدم دامن کشان تا تو ز من دامن کشیدستی

این دامن نمی آیی
 زهی خرمن که سوی اینزهی بی آبی جانم چو نیسانت نمی بارد

سیه خرمن نمی آیی
 نظاره من بیا گر توچو دورم زان نظر کردن نظاره عالمی گشتم
نظر کردن نمی آیی

 چرا خوابم ببردی گر به سحرال ای د،ل پری خوانی نگویی آن پری را تو
و فن نمی آیی

 چو قمری ناله می دارم کهال ای طوق وصل او که در گردن همی زیبی
در گردن نمی آیی

 ایا آهن ربا آخر سوید،ل تو همچو سنگ و من چو آهن ثابت اندر عشق
آهن نمی آیی

 چرا تو سوی اینز ما و من برست آن کس که تو رویی بدو آری
هجران صد چون من نمی آیی

 سرکونت از کجا آخر سویفزایش از کجا باشد بهارا چون نمی باری
مسرکن نمی آیی
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 ال ای ناطقه کلی بدین الرکنال ای نور غایب بین در این دیده نمی تابی
نمی آیی

 ال ای مرغ مژده آور بدینچو ارزن خرد گشتستم ز بهر مرغ مژده آور
ارزن نمی آیی

 برای امن این جان هاهمه جان ها شده لرزان در این مرکمن گه هجران
در این مرکمن نمی آیی

 ال گلزار ربانی بدینزبان چون سوسن تازه به مدحت ای خوش آوازه
سوسن نمی آیی
 درونت خنب سرمستی چراال ای باده شادان به عشق اندر چو استادان
از دن نمی آیی

 چرا ای خانه بیمعاش خانه جانم اگر نه از قرص خورشید است
خورشید تو روشن نمی آیی

 چرا چون شرکل شب دزداناگر نه طالب اویی به خانه خانه خورشید
به هر روزن نمی آیی

 چرا در خوف می باشی چراچو صحرای جما،ل او برای جان بود مومن
مومن نمی آیی

 چرا اندر چراغ عشقتو بشرکن جوز این تن را برکوب این مغز را درهم
چون روغن نمی آیی

 مبر تو آب بی روغن که بیتو آب و روغنی کردی به نورت ره کجا باشد
دشمن نمی آیی

 که اندر دست خودچه نقد پاک می دانی تو خود را وین نمی بینی
ماندی و در مخزن نمی آیی
 ز سوی طور تبریزیز عشق شمس تبریزی چو موسی گفته ام ارنی
چرا چون لن نمی آیی

2561
 چو طوفان بر سرممسلمانان مسلمانان مرا جانی است سودایی

بارد از این سودا ز بالیی
 به کوی لولیان افتد ازمسلمانان مسلمانان به هر روزی یرکی شوری
آن لولی سرنایی

 ورای طور اندیشهمسلمانان مسلمانان ز جان پرسید کای سابق
حریفان را چه می پایی

 کز این اندیشه دادممسلمانان مسلمانان بشویید از د،ل من دست
د،ل به دست موج دریایی

 که سخت از کار رفتم منمسلمانان مسلمانان خبر آن کارفرما را
مرا کاری بفرمایی

 که مستم ره نمی دانم بدانمسلمانان مسلمانان امانت دست من گیرید
معشوق زیبایی

 بر آن خاکم بخسپانید زانمسلمانان مسلمانان به کوی او سپاریدم
خاک است بینایی

 که نبود شرط در جمعیمسلمانان مسلمانان زبان پارسی گویم
شرکر خوردن به تنهایی
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 به غیر تو نمی بایدبیا ای شمس تبریزی که بر دست این سخن بیزی
تویی آنک همی بایی

2562
 ببین تو چاره ای از نو کهیرکی فرهنگ دیگر نو برآر ای اصل دانایی

الحق سخت بینایی
 بسی طوطی که آموزند ازبسی د،ل ها چو گوهرها ز نور لعل تو تابان

قندت شرکرخایی
 گر آتش نیستش حقی وگرزدی طعنه که دود تو ندارد آتش عاشق

دارد چه فرمایی
 من و عشق و شببرو ای جان دولت جو چه خواهم کرد دولت را
تیره نگار و باده پیمایی

 که عشرت در کمی خندد توبیا ای مونس روزم نگفتم دوش در گوشت
کم زن تا بیفزایی

 چو جام از دست جان نوشیدل آخر نمی گویی کجا شد مرکر و دستانت
از آن بی دست و بی پایی

 چه سلطانی چه جانبه هر شب شمس تبریزی چه گوهرها که می بیزی
بخشی چه خورشیدی چه دریایی

2563
 ای جان و جهان برجه از بهرمن پای همی کوبم ای جان و جهان دستی
د،ل مستی

 آن دست بر آن د،ل نه ایای مست مرکش محشر بازآی ز شور و شر
کاش دلی هستی
 یک د،ل چه محل دارد صدترک د،ل و جان کردم تا بی د،ل و جان گردم
دلرکده بایستی

 اشرکوفه چرا کردی گر بادهبنگر به درخت ای جان در رقص و سراندازی
نخوردستی

 گر نی همه لطفستی با خاکآن باد بهاری بین آمیزش و یاری بین
نپیوستی

 گر نی ره عشق این است او کیاز یار مرکن افغان بی جور نیامد عشق
د،ل ما خستی
 گر غیرت بگذارد د،ل بر د،لصد لطف و عطا دارد صد مهر و وفا دارد
ما بستی

 گر پشتی او نبود پشت همهبا جمله جفاکاری پشتی کند و یاری
بشرکستی

 بی رحمت او صعوه زین دامدامی که در او عنقا بی پر شود و بی پا
کجا خستی

 در جنبش باد د،ل صد مروحهخامش کن و ساکن شو ای باد سخن گر چه
بایستی

 گر شمس نبودی شب ازشمس الحق تبریزی ماییم و شب وحشت
خویش کجا رستی
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2564
 ای دولت و اقبالم آخر نهگر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی
توام هستی

 خاک کف پای شه کی باشدرستن ز جهان شک هرگز نبود اندک
سردستی

 بر عمر موفر زن کز بندای طوطی جان پر زن بر خرمن شرکر زن
قفص رستی

 در روضه و بستان رو کزای جان سوی جانان رو در حلقه مردان رو
هستی خود جستی

 با رفعت تو رستم از رفعت و ازدر حیرت تو ماندم از گریه و از خنده
پستی

 در دولت پیوسته رفتی وای د،ل بزن انگشتک بی زحمت لی و لک
بپیوستی
 جان ها بپرستندت گر جسمآن باده فروش تو بس گفت به گوش تو
بنپرستی

 بشتاب چه می مولی آخر د،ل ماای خواجه شنگولی ای فتنه صد لولی
خستی

 ور صد هنرت باشد آخر نهگر خیر و شرت باشد ور کر و فرت باشد
در آن شستی

تا ره نزدی ما را از پای بننشستیچالک کسی یارا با آن د،ل چون خارا
 یک پرده برافرکندی صد پردهدرجست در این گفتن بنمودن و بنهفتن

نو بستی

2565
 ما تلخ شدیم و تو در کانای دوست ز شهر ما ناگه به سفر رفتی
شرکر رفتی

 در تو نظری کرد او در نور نظرنوری که بدو پرد جان از قفص قالب
رفتی

 آن سوی زبردستی گر زیر ورفتی تو از این پستی در شادی و در مستی
زبر رفتی

 زین شرکل برون جستی در شرکلمانند خیالی تو هر دم به یرکی صورت
دگر رفتی

از دور قمر رستی بالی قمر رفتیامروز چو جانستی در صدر جنانستی
 چون ترک کله کردی وز بند کمراکنون ز تن گریان جانا شده ای عریان
رفتی
 وز آب شدی فارغ کز تف جگراز نان شده ای فارغ وز منت خبازان
رفتی
 آبی دهدت صافی زان بحرنانی دهدت جانان بی معده و بی دندان

که دررفتی
 بفرست خبر زیرا در عیناز جان شریف خود وز حا،ل لطیف خود

خبر رفتی
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 در دامن دریایی چون در و گهرور ز آنک خبر ندهی دانم که کجاهایی
رفتی

 کز گوش گذر کردی در عقلهان ای سخن روشن درتاب در این روزن
و بصر رفتی

2566
 گر پیر خرف باشی تو خوب وآورد طبیب جان یک طبله ره آوردی

جوان گردی
 از د،ل ببرد سستی وز رخ ببردتن را بدهد هستی جان را بدهد مستی
زردی

 تریاق در او یابی گر زهر اجلآن طبله عیسی بد میراث طبیبان شد
خوردی

 چون روی بدو آری مه روی جهانای طالب آن طبله روی آر بدین قبله
گردی

 نی تری و نی خشرکی نیحبیب است در او پنهان کان ناید در دندان
گرمی و نی سردی

 کان مسرکن عیسی شد و آن حبهزان حب کم از حبه آیی بر آن قبه
بدان خردی
 لغر نشود هرگز آن را که توشد محرز و شد محرز از داد تو هر عاجز
پروردی
 صدق قدمی باشد چون توگفتم به طبیب جان امروز هزاران سان

قدم افشردی
 غم نسترد آن د،ل را کو را ز غماز جا نبرد چیزی آن را که تو جا دادی

استردی
 ترک گروان برگو تو زانخامش کن و دم درکش چون تجربه افتادت

گروان فردی

2567
سنگینک جنگینک سر بسته چو بیماریافتاد د،ل و جانم در فتنه طراری

 آب چه که می خواهد تاآید سوی بی خوابی خواهد ز درش آبی
درفرکند ناری
 هین تا چه کنی سازم ازگوید که به اجرت ده این خانه مرا چندی

آتشش انباری
 بوده ست از آن من تو دانیگه گوید این عرصه کاین خانه برآوردی

و دیواری
 در عرصه جان باشد دیوار تودیوار ببر زین جا این عرصه به ما واده
مرداری
 در کوی همی گردد چونآن دلبر سروین قد در قصد کسی باشد

مشتغل کاری
ناگه شنوی آهی از کوچه و بازاریناگه برکند چاهی ناگه بزند راهی

 چون رخت نمی ماند درجان نقش همی خواند می داند و می راند
غارت او باری
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 د،ل کیست تو را بنده جان کیستای شاه شرکرخنده ای شادی هر زنده
گرفتاری

 پیش آر به من گوشتای ذوق د،ل از نوشت وی شوق د،ل از جوشت
تا نشنود اغیاری

 آموخت خرامیدن با تو بهاز باغ تو جان و تن پر کرده ز گل دامن
سمن زاری

 و آن گاه یقین دارد این اززان گوش همی خارد کاومید چنین دارد
کرمت آری

بشنو هله مولنا زاری چنین زاریتا از تو شدم دانا چون چنگ شدم جانا
 خامش که دلم دارد بی مشغلهتا عشق حمیاخد این مهر همی کارد

گفتاری

2568
 چستی کن و ترکی کن نییک حمله و یک حمله کآمد شب و تاریرکی

نرمی و تاجیرکی
 گر گردن ما دارد در عشقداریم سری کان سر بی تن بزید چون مه
تو باریرکی

 عشقیم نه سردستی مستیم نه ازشاهیم نه سه روزه لعلیم نه پیروزه
سیرکی

با زشت نیامیزم هر چند کند نیرکیمن بنده خوبانم هر چند بدم گویند
بیگانه همی باشم از غایت نزدیرکیعشاق بسی دارد من از حسد ایشان
 گویند فلن بنده گوید که عجب کیروپوش کند او هم با محرم و نامحرم

کی
 تو رستم چالکی نیطفلی است سخن گفتن مردی است خمش کردن

کودک چالیرکی

2569
در عشق جهانی را بدنام کنی حالیآن زلف مسلسل را گر دام کنی حالی

 گر از شرکرقندت در جام کنیمی جوش ز سر گیرد خمخانه به رقص آید
حالی

 هر نقل که پیش آید باداماز چشم چو بادامت در مجلس یک رنگی
کنی حالی
 گر تشنه بود صادق انعامحاشا ز عطای تو کان نسیه بود ای جان
کنی حالی

 صدساله ره ار باشد یک گام کنیای ماه فلک پیما از منز،ل ما تا تو
حالی

 و آن کره گردون را هم راماز لطف تو از عقرب صد شیر بجوشیده
کنی حالی

 گر حارس بامت را بر بام کنیبر بام فلک صد در بگشاید و بنماید
حالی
 گر صبح رخت جلوه در شامهر خام شود پخته هم خوانده شود تخته

کنی حالی
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2570
و اندر حشر موران افتاده سلیمانیپنهان به میان ما می گردد سلطانی

 امروز در این مجمع شاهنشهمی بیند و می داند یک یک سر یاران را
سردانی

 گر مرکر کند دزدی ور راست روداسرار بر او ظاهر همچون طبق حلوا
جانی

 می بیند و می خواند با تجربه خطنیک و بد هر کس را از تخته پیشانی
خوانی
تا شور دراندازد بر ما ز نمرکدانیدر مطبخ ما آمد یک بی من و بی مایی

 یا رب تو نگهدارش ز آسیب گرانامروز سماع ما چون د،ل سبرکی دارد
جانی

 امروز همی آید پرشرم وآن شیشه دلی کو دی بگریخت چو نامردان
پشیمانی

 پرگریه و غم باشد بی دولتصد سا،ل اگر جایی بگریزد و بستیزد
خندانی
 خاموش که بازآید بلبل بهخورشید چه غم دارد ار خشم کند گازر
گلستانی

2571
 پنهان شده و افرکنده در شهرای شاه مسلمانان وی جان مسلمانی
پریشانی

 سلطان سلطینی بر کرسیای آتش در آتش هم می کش و هم می کش
سبحانی
 هر حرکم که می خواهی میشاهنشه هر شاهی صد اختر و صد ماهی

کن که همه جانی
 از شیر عجب باشد بس نادرهگفتی که تو را یارم رخت تو نگهدارم

چوپانی
 ور هیچ نمی دانم دانم که توگر نیست و گر هستم گر عاقل و گر مستم

می دانی
 کز بهر چو تو عیدی قربانم وگر در غم و در رنجم در پوست نمی گنجم

قربانی
 روز از تن همچون شب چونگه چون شب یغمایی هر مدرکه بربایی

صبح برون رانی
 یا رب که چه گردد جان چون جامهگه جامه بگردانی گویی که رسولم من

بگردانی
 آن چیست عجب جز تو کو رادر رزم تویی فارس بر بام تویی حارس

تو نگهبانی
 ای عشق عدم ها را خواهیای عشق تویی جمله بر کیست تو را حمله
که برنجانی
 سرنای تو می نالد هم تازیای عشق تویی تنها گر لطفی و گر قهری
و سریانی
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فر تو همی تابد از تابش پیشانیگر دیده ببندی تو ور هیچ نخندی تو
ای ماه چه می آیی در پرده پنهانیپنهان نتوان بردن در خانه چراغی را

 وی گوش نمی نوشی اینای چشم نمی بینی این لشرکر سلطان را
نوبت سلطانی

 گنجی است به یک حبه درگفتم که به چه دهی آن گفتا که به بذ،ل جان
غایت ارزانی

 باران نرکند ساکن گردی که تولحو،ل کجا راند دیوی که تو بگماری
ننشانی

 تمییز کجا ماند در دیدهچون سرمه جادویی در دیده کشی د،ل را
انسانی

 هر وهم برد دستی از عقلهر نیست بود هستی در دیده از آن سرمه
به آسانی

تا سوی درت آید جوینده ربانیاز خاک درت باید در دیده د،ل سرمه
 قطره سوی بحر آید از سیلتا جزو به کل تازد حبه سوی کان یازد
کهستانی

 خامش که نشد ظاهر هرگز سرنی سیل بود این جا نی بحر بود آن جا
روحانی

2572
 بازآ تو از این غربت تا چندجانا به غریبستان چندین به چه می مانی
پریشانی

یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانیصد نامه فرستادم صد راه نشان دادم
 ور راه نمی دانی در پنجه رهگر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند

دانی
 با سنگ دلن منشین چونبازآ که در آن محبس قدر تو نداند کس

گوهر این کانی
 از دام جهان جستهای از د،ل و جان رسته دست از د،ل و جان شسته

بازآ که ز بازانی
 هم شیر و هم آهویی همهم آبی و هم جویی هم آب همی جویی

بهتر از ایشانی
 آمیخته ای با جان یا پرتوچند است ز تو تا جان تو طرفه تری یا جان

جانانی
 یا رب چه کسی یا ربنور قمری در شب قند و شرکری در لب

اعجوبه ربانی
 بازار چنین خوشتر خوشهر دم ز تو زیب و فر از ما د،ل و جان و سر
بدهی و بستانی

 زهر از کف تو خوردناز عشق تو جان بردن وز ما چو شرکر مردن
سرچشمه حیوانی

2573
 و اندر تتق غیبی صد یوسفدر پرده خاک ای جان عیشی است به پنهانی

کنعانی
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 ای صورت جان باقی ویاین صورت تن رفته و آن صورت جا مانده
صورت تن فانی

 تن مرده و جان پران درگر چاشنیی خواهی هر شب بنگر خود را
روضه رضوانی
 چندان صفتت کردم والله کهای عشق که آن داری یا رب چه جهان داری

دو چندانی
با تو چه زبان گویم ای جان که نمی دانیالمومن حلوی و العاش علوی

 وآنگه رسد از سلطان صد مرکبچندان بدوان لنگان کاین پای فروماند
میدانی

 در حالت جان کندن چونمی مرد یرکی عاشق می گفت یرکی او را
است که خندانی

 صدمرده همی خندم بی خندهگفتا چو بپردازم من جمله دهان گردم
دندانی
نیم دگرم دارد عزم شرکرافشانیزیرا که یرکی نیمم نی بود شرکر گشتم

 بو بیش دهد عنبر در وقتهر کو نمرد خندان تو شمع مخوان او را
پریشانی
 تو مطرب جانانی چون در طمعای شهره نوای تو جان است سزای تو
نانی

 اومید کی ضایع شد ازکس کیسه میفشان گو کس خرقه میفرکن گو
کیسه ربانی
 دریا ز عطای حق دارداز کیسه حق گردون صد نور و ضیا ریزد
گهرافشانی

 بگذر ز فلک بررو گر درخورنان ریزه سفره ست این کز چرخ همی ریزد
آن خوانی
 ور خسته شود حلقت درگر خسته شود کفت کفی دگرت بخشد

حلقه سلطانی
 بر سوخته زن آبی چون چشمهبرگو غزلی برگو پامزد خود از حق جو
حیوانی

2574
فریاد مسلمانان از دست مسلمانیاز آتش ناپیدا دارم د،ل بریانی

 شمع و سحرش خوانم یاشهد و شرکرش گویم کان گهرش گویم
نادره سلطانی

وز آتش و دود ما برخاسته ایوانیزین فتنه و غوغایی آتش زده هر جایی
 بربود به قهر از من در راهبا این همه سلطانی آن خصم مسلمانی
حرمدانی

 آن کس که به پیش او جانی بهبگشاد حرمدانم بربود د،ل و جانم
یرکی نانی

ناگاه پدید آمد باغی و گلستانیمن دوش ز بوی او رفتم سر کوی او
 هم واقف و بیداری هم شهره وآن جا د،ل و دلداری هم عالم اسراری
پنهانی
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 در آتش عشق او هر چشمهدر خدمت خاک او عیشی و تماشایی
حیوانی

2575
 جز دیده فزودن نی جزهر لحظه یرکی صورت می بینی و زادن نی
چشم گشودن نی

 چندانک خوری می خور دستوریاز نعمت روحانی در مجلس پنهانی
دادن نی

 و آن میوه نورش را بر کفآن میوه که از لطفش می آب شود در کف
به نهان نی

 در مشک تتاری نی در عنبر و لدناین بوی که از زلف آن ترک خطا آمد
نی
 وین سرمه عشق او اندرخور هاونمی کوبد تقدیرش در هاون تن جان را
نی

 تا بازرود آن جا آن جا که تو و مندیدی تو چنین سرمه کو هاون ها ساید
نی

 جز گلبن و نسرین نی جزآن جا روش و دین نی جز باغ نوآیین نی
لله و سوسن نی

 چون سوخت منی ها را پس طعنه گه لنبگذار تنی ها را بشنو ارنی ها را
نی

 کز غلبه جان آن جا جای سرتن را تو مبر سوی شمس الحق تبریزی
سوزن نی

2576
 ای معدن زیبایی وی کان وفاای خواجه سلم علیک از زحمت ما چونی

چونی
 کای جنت روحانی وی بحردر جنت و در دوزخ پرسان تواند ای جان
صفا چونی

 هر رنج تو را گوید کی دفعهر نور تو را گوید ای چشم و چراغ من
بل چونی

 زین خدمت پوسیده زینای خدمت تو کردن چون گلبشرکر خوردن
طا،ل بقا چونی
 در وقت جفا اینی تا وقتدر وقت جفا د،ل را صد تاج و کمر بخشی
وفا چونی
 وی شاه ید بیضا با اهل عمیای موسی این دوران چونی تو ز فرعونان

چونی
 کز زحمت و رنج ما ای بادگوید به تو هر گلشن هر نرگس و هر سوسن

صبا چونی
 وی تاج همه جان ها دربند قباای آب خضر چونی از گردش چرخ آخر

چونی
 پرسند تو را هر دم کز رنج و عناای جان عنادیده خامش که عنایت ها

چونی
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2577
در کوی خرابات آ تا دردکشان بینیهمرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی

 بربند دو چشم سر تا چشم نهاندرکش قدح سودا هل تا بشوی رسوا
بینی

 بشرکن بت خاکی را تا رویبگشای دو دست خود گر میل کنارستت
بتان بینی

 وز بهر سه نان تا کی شمشیر واز بهر عجوزی را تا چند کشی کابین
سنان بینی
 در دور درآ بنشین تا کینک ساقی بی جوری در مجلس او دوری
دوران بینی
 گرگی و سگی کم کن تا مهراین جاست ربا نیرکو جانی ده و صد بستان
شبان بینی

 بربند دهان از خور تا طعمشب یار همی گردد خشخاش مخور امشب
دهان بینی

 رو ترک فلنی گو تا بیست فلنگویی که فلنی را ببرید ز من دشمن
بینی

اندیشه جانان به کاندیشه نان بینیاندیشه مرکن ال از خالق اندیشه
 ز اندیشه گره کم زن تابا وسعت ارض الله بر حبس چه چفسیدی
شرح جنان بینی

 از جان و جهان بگذر تا جانخامش کن از این گفتن تا گفت بری باری
و جهان بینی

2578
 عشق تو و جان من جز آتشای بود تو از کی نی وی ملک تو تا کی نی

و جز نی نی
 صد کشته هو دیدم امرکانبر کشته دیت باشد ای شادی این کشته

یرکی هی نی
 معشوق بر عاشق با وی نیای دیده عجایب ها بنگر که عجب این است
و بی وی نی

 مستان خرف از مستی آن جا قدحامروز به بستان آ در حلقه مستان آ
و می نی

 برخوان افل ینظر معنیش بر اینمستند نه از ساغر بنگر به شتر بنگر
پی نی
 جز نعره یا رب نی جز ناله یادر مومن و در کافر بنگر تو به چشم سر
حی نی

 زان جا که گریزانی جز لطفآن جا که همی پویی زان است کز او سیری
پیاپی نی

 در مرکتب درویشان خود ابجد واز ابجد اندیشه یا رب تو بشو لوحم
حطی نی

 از تابش خورشیدت هرگزشمس الحق تبریزی آن جا که تو پیروزی
خطری دی نی
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2579
 زیر و زبرت دارم زیرا که توبا هر کی تو درسازی می دانک نیاسایی

از مایی
 کان جام نیاشامد جز عاشقتا تو نشوی رسوا آن سر نشود پیدا

رسوایی
 آن جام مباحی را درکش کهبردار صراحی را بگذار صلحی را

بیاسایی
 امروز قدح بستان ای عاشقدر حلقه آن مستان در لله و در بستان

فردایی
 تا بگذری از هستی ایبر رسم زبردستی می کن تو چنین مستی
سخره هرجایی

 در مصر نمی باشی تا جملهسرفتنه اوباشی همخرقه قلشی
شرکرخایی

 جز با تو نیارامد جان هایشمس الحق تبریزی جان را چه شرکر ریزی
مصفایی

2580
 بیهوده چه می گردی بر آبای خیره نظر در جو پیش آ و بخور آبی

چو دولبی
 یک جو نبری زین دو بیصحراست پر از شرکر دریاست پر از گوهر

کوشش و اسبابی
بگشادن چشم ارزد تا بانی مهتابیگر مرد تماشایی چون دیده بنگشایی
اندر نظر حربی بشرکافد محرابیمحراب بسی دیدی در وی بنگنجیدی

 ما طامع و پیش و پس دریاما تشنه و هر جانب یک چشمه حیوانی
کف وهابی

 کو پرده میان ما جز چشم گرانره چیست میان ما جز نقص عیان ما
خوابی
 جسمت مثل بامی هر حسشش نور همی بارد زان ابر که حق آرد

تو میزانی
 زان سوش روان کرده آنشش چشمه پیوسته می گردد شب بسته
فاتح ابوابی
 بیرون کشدش زان چه بیخورشید و قمر گاهی شب افتد در چاهی

آلت و قلبی
 زیرا که ضعیفی تو بی طاقت و بیصد صنعت سلطانی دارد ز تو پنهانی

تابی
 بر کف خدا لرزان مانندهاین مفرش و آن کیوان افلک ورای آن
سیمابی
 اندر صفتش خاطر هستدریا چو چنان باشد کف درخور آن باشد

احو،ل و کذابی
 چون دیو که بگریزد از عمربگریزد عقل و جان از هیبت آن سلطان
خطابی
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از جان عزیز خود بیگانه و صخابیبرکری برمد از شو معشوق جهانش او
 چون باز به دام آمد برداشتهره داده به دام خود صد زاغ پی بازی

مضرابی
 بی صفقه صفاقی بی شرفهخاموش که آن اسعد این را به از این گوید

دبابی

2581
 گه بیت و غز،ل گویی گه پای عملای سوخته یوسف در آتش یعقوبی

کوبی
 گه غوطه خوری عریان در چشمهگه دور بگردانی گاهی شرکر افشانی

ایوبی
 وز دولت و داد او ما غرقهخلقان همه مرد و زن لب بسته و در شیون

این خوبی
 چون دوست نمیبر عشق چو می چسبد عاشق ز چه رو خسپد

خسپد با آن همه مطلوبی
 از بهر چنان مهمان چونآن دوست که می باید چون سوی تو می آید

خانه نمی روبی
 چون سر تو نیندازی از غصهچون رزم نمی سازی چون چست نمی تازی

محجوبی
 از جذبه آن است این کاندرای نعل تو در آتش آن سوی ز پنج و شش
غم و آشوبی
 بی عیب خرد جان را ازکی باشد و کی باشد کو گل ز تو بتراشد
جمله معیوبی

 بنگر که چه مبد،ل شد آن چوب ازاجزای درختان را چون میوه کند دارا
آن چوبی

 منگر ز حساب ای جان در عالمزین به بتوان گفتن اما بمگو تن زن
محسوبی

2582
 د،ل را بربودستی در د،لخواهم که روم زین جا پایم بگرفتستی
بنشستستی

 زان مه که نمودستی زانسر سخره سودا شد د،ل بی سر و بی پا شد
راز که گفتستی

 ای آنک در این سودا بس شب کهبرپر به پر روزه زین گنبد پیروزه
نخفتستی
 راهیت بیاموزم کان راهچون دید که می سوزم گفتا که قلوزم
نرفتستی
 من خویش توام گر چه بامن پیش توام حاضر گر چه پس دیواری

جور تو جفتستی
 هر خواب که دیدستی هرای طالب خوش جمله من راست کنم جمله
دیگ که پختستی

www.irandll.net/forum1188



www.irandll.net

 بیرونش بجستستی درآن یار که گم کردی عمری است کز او فردی
خانه نجستستی

 دست تو گرفته ستاین طرفه که آن دلبر با توست در این جستن
او هر جا که بگشتستی

 ای دوست ز پیدایی گویی کهدر جستن او با او همره شده و می جو
نهفتستی

2583
 من نیست شدم باری در هستآمد مه ما مستی دستی فلرکا دستی

یرکی هستی
 گر باده اثر کردی در د،ل تناز یک قدح و از صد د،ل مست نمی گردد

از او رستی
 پر می دهیم گر نی اینبار دگر آوردی زان می که سحر خوردی

شیشه بنشرکستی
 از جز تو گر اشرکستی بودیبر جام من از مستی سنگی زدی اشرکستی
که نپیوستی
 گر مرده از این خوردی اززین باده چشید آدم کز خویش برون آمد

گور برون جستی
 در ماه که از بال آید به چهگر سیر نه ای از سر هین خوار و زبون منگر

پستی
 گر رشک نبردی د،ل تن عشقای برده نمازم را از وقت چه بی باکی
پرستستی

 هم قبله از او گشتی همآن مست در آن مستی گر آمدی اندر صف
کعبه رخش خستی

2584
 ای دوست حریفان بین یکماییم در این گوشه پنهان شده از مستی

جان شده از مستی
 دم ها زده آهسته زان راز کهاز جان و جهان رسته چون پسته دهان بسته

گفتستی
 دستی صنما دستی می زنماییم در این خلوت غرقه شده در رحمت

که از این دستی
 ای جمله بلندی ها خاک درعاشق شده بر پستی بر فقر و فرودستی
این پستی

 شیخا چه ترنجیدی بیجز خویش نمی دیدی در خویش بپیچیدی
خویش شو و رستی

 آن چهره که بگشادی و آن زلف کهبربند در خانه منمای به بیگانه
بربستی
 ما را غلطی دادی از خانهامروز مرکن جانا آن شیوه که دی کردی

برون جستی
 برخاستی از دیده در دلرکدهصورت چه که بربودی در سر بر ما بودی
بنشستی
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 شد داروی هر خسته آن راشد صافی بی دردی عقلی که توش بردی
که توش خستی

 در قعر رو ای ماهی گرای د،ل بر آن ماهی زین گفت چه می خواهی
دشمن این شستی

2585
 هم زهر شرکر گشتی همگر نرگس خون خوارش دربند امانستی

گرگ شبانستی
هم ساغر سلطانی اندر دورانستیهم دور قمر یارا چون بنده بدی ما را

 هم بحر بدان تلخی آبهم کوه بدان سختی چون شیره و شیرستی
حیوانستی
 هم نرگس مخمورش بر مااز طلعت مستورش بر خلق زدی نورش
نگرانستی

 پس چیست ز ناشرکریبا هیچ د،ل مست او تقصیر نرکرده ست او
تشنیع چنانستی

 کفو کمر وصلش ای کاشوصلش به میان آید از لطف و کرم لیرکن
میانستی
 در مردن این صورت کس راصورتگر بی صورت گر ز آنک عیان بودی

چه زیانستی
 با هر مژه و ابرو کی تیر وراه نظر ار بودی بی رهزن پنهانی

کمانستی
 ور نی دهن ماهی پرگفت وبربند دهان زیرا دریا خمشی خواهد

زیانستی

2586
 ای شاد که خلقستی ای خوش کهگر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی

جهانستی
 بال همه باغستی پستی همهگر نقش پذیرفتی در شش جهت عالم
کانستی

 گر هیچ پدیدستی آناز خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشد
همگانستی

2587
 در خانه نهان گشتی یا سوی هواای ساکن جان من آخر به کجا رفتی

رفتی
 چون مرغ بپریدی ای دوست کجاچون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی

رفتی
 از خلق حذر کردی وز خلقدر روح نظر کردی چون روح سفر کردی
جدا رفتی

ماننده بوی گل با باد صبا رفتیرفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی
از نور خدا بودی در نور خدا رفتینی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی
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 وز ننگ چنین خانه بر سقفای خواجه این خانه چون شمع در این خانه
سما رفتی

2588
از کار خود افتادی در کار دگر رفتیای یار غلط کردی با یار دگر رفتی

 ای خویش پسندیده هین بار دگرصد بار ببخشودم بر تو به تو بنمودم
رفتی

 گلزار ندانستی در خار دگرصد بار فسون کردم خار از تو برون کردم
رفتی

 ای حا،ل غلط کرده با مارگفتم که تویی ماهی با مار چه همراهی
دگر رفتی

صد تار بریدی تو در تار دگر رفتیمانند مرکوک کژ اندر کف جولهه
 آن یار در آن غار است تو غار دگرگفتی که تو را یارا در غار نمی بینم

رفتی
 بازار مرا دیده بازار دگرچون کم نشود سنگت چون بد نشود رنگت

رفتی

2589
 تا صورت خاکی را در چرخنه چرخ زمرد را محبوس هوا کردی

درآوردی
 ای رعد چه می غری ویای آب چه می شویی وی باد چه می جویی

چرخ چه می گردی
 وی صبر چه خرسندیای عشق چه می خندی وی عقل چه می بندی
وی چهره چرا زردی

 جان خود چه قدر باشد در دینسر را چه محل باشد در راه وفاداری
جوانمردی

یک موی نمی گنجد در دایره فردیکامل صفت آن باشد کو صید فنا باشد
 ای سرد کسی کو ماند درگه غصه و گه شادی دور است ز آزادی

گرمی و در سردی
 کو شعشعه مستی گر باده جانکو تابش پیشانی گر ماه مرا دیدی

خوردی
 آخر نه خر کوری بر گرد چهزین کیسه و زان کاسه نگرفت تو را تاسه
می گردی

 کز حرص چو جارویی پیوسته دربا سینه ناشسته چه سود ز رو شستن
این گردی

 وین منبر من عالی مقصوره منهر روز من آدینه وین خطبه من دایم
مردی
ارواح و ملک از حق آرند ره آوردیچون پایه این منبر خالی شود از مردم

2590
 د،ل بردی و جان بردی این جا چهای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی

رها کردی
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 مرغ د،ل ما خستی پس قصدای برده هوس ها را بشرکسته قفص ها را
هوا کردی

 کو زهره که تا گویم ای دوست چراگر قصد هوا کردی ور عزم جفا کردی
کردی

 زیرا که ز شیرینش در قهرآن شمع که می سوزد گویم ز چه می گرید
جدا کردی

 کز هجر تو پشت او چونآن چنگ که می زارد گویم ز چه می زارد
بنده دوتا کردی

 زهرم چو شرکر کردی وز درد دوااین جمله جفا کردی اما چو نمودی رو
کردی

 از بس که کرم کردی حاجاتهر برگ ز بی برگی کف ها به دعا برداشت
روا کردی

2591
 د،ل بودی و جان بردی این جا چهای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی

رها کردی
 بی هوشی جانی تو گیرم که جفاخورشید جهانی تو سلطان شهانی تو

کردی
 در بخشش و در احسانهم عاقبت ای سلطان بردی همه را مهمان
حاجات روا کردی

 هر پشه که پروردی صدهر سنگ که بگرفتی لعل و گهرش کردی
همچو هما کردی

 یک قافله را ناگه اصحابیک طایفه را ای جان منشور خطا دادی
صفا کردی

 اجزای زمین ها را در لطف سماآثار فلک ها را اجزای زمین کردی
کردی

 چون قاعده بشرکستی وز دردپس من ز چه بشناسم از چرخ زمین ها را
دوا کردی

2592
آورد نمی دانم دانم که مرا بردیای صورت روحانی امروز چه آوردی

 بر شاخ کی خندیدی در باغای گلشن نیرکویی امروز چه خوش بویی
کی پروردی
 در باغ کی خندیدی وز دستامروز عجب چیزی می افتی و می خیزی

کی می خوردی
 پیران و جوانان را آموختآن طبع زرافشانی و آن همت سلطانی

جوامردی
 در وحدت همدردی درکش قدحبگذر ز جوامردی کان هم ز دوی خیزد
دردی

 هم عاشق و معشوقی همهم همره و همدردی هم جمعی و هم فردی
سرخی و هم زردی
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 ترسم که میان ره بگریزی وبا این همه در مجلس بنشین و میا با من
برگردی

 کز د،ل دودلی خیزد گه گرمیور ز آنک همی آیی با خویش مبر د،ل را
و گه سردی

2593
 ور صبح و سحرگر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری
خواهی نک صبح و سحر باری

 گر تاج و کمر خواهی نک تاج و کمرای یوسف کنعانی وی جان سلیمانی
باری

 گر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپرای حمزه آهنگی وی رستم هر جنگی
باری

 گر قند و شرکر خواهی نک قند وای بلبل پوینده وی طوطی گوینده
شرکر باری

 گر زیر و زبر خواهیای دشمن عقل و هش وی عاشق عاشق کش
نک زیر و زبر باری

 گر سمع و بصر خواهی نک سمع وای جان تماشاجو موسی تجلی جو
بصر باری

 گر فتنه و شر خواهی نک فتنه وای دیو پر از کینه وی دشمن دیرینه
شر باری
 گر یار سفر خواهی نک یارخاموش مگو چندین برخیز سفر بگزین

سفر باری
 گر خسته جگر خواهی نکشمس الحق تبریزی از حسن و دلویزی

خسته جگر باری

2594
 در گور کجا گنجی چون نوراز مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری

خدا داری
 ماننده آن دلبر بنما کهخوش باش کز آن گوهر عالم همه شد چون زر

کجا داری
 تو روی ترش با من ایدر عشق نشسته تن در عشرت تا گردن

خواجه چرا داری
 شیخا تو چو دلتنگی با غم چهدر عالم بی رنگی مستی بود و شنگی
هواداری

 همرنگ شو آخر هم گر بخشش ماچندین بمخور این غم تا چند نهی ماتم
داری

بسم الله مولنا چون ساغرها داریاز تابش تو جانا جان گشت چنین دانا
 با تیره نیامیزی چون بحرشمس الحق تبریزی چون صاف شرکرریزی

صفا داری

2595
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 در خوردن و شب گردی خواهم کهامشب پریان را من تا روز به دلداری
کنم یاری
 وقت حشرانگیزی در چالش ومن شیوه پریان را آموخته ام شب ها

میخواری
 پوشیده تر از پریان ماییم بهجنی پنهان باشد در ستر و امان باشد
ستاری
 در مرکر خدا مانده آن قوم زبر صورت ما واقف پریان و ز جان غافل
اغیاری
 مفروش چنین ارزان خود را بهخود را تو نمی دانی جویای پری ز آنی

سبرکباری
 از دیو و پری برده صد گویو آن جنی ما بهتر زیبارخ و خوش گوهر

به عیاری
 نی بی مزه و رنگین پالودهشب از مه او حیران مه عاشق آن سیران

بازاری
وز چنگ و رباب او وز شیوه خماریاز سیخ کباب او وز جام شراب او

 در جمله مذهب ها او راستدیوانه شده شب ها آلوده شده لب ها
سزاواری
 کس نیست در این پرده توخواب از شب او مرده شلوار گرو کرده

پشت کی می خاری
 نی عاشق عشقی تو تو عاشقبردی ز حد ای مرکثر بربند دهان آخر

گفتاری

2596
 گر سینه نپوشانی تیری بخورینظاره چه می آیی در حلقه بیداری

کاری
 شاهی است تو باور کن بردر حلقه سر اندرکن د،ل را تو قویتر کن

کرسی جباری
 گاهی ز لب لعلش گاهی زتا بازرهی زان دم تا مست شوی هر دم
می ناری
 خاشاک کجا باشد در ساغربگشای دهانت را خاشاک مجو در می
هشیاری

 بس نیست رخ خوبشای خواجه چرا جویی دلداری از آن جانان
دلجویی و دلداری

 بنوشتم از عالم صد نامهدی نامه او خواندم در قصه بی خویشی
بیزاری

 با ما غم د،ل گویی یانقش تو چو نقش من رخ بر رخ خود کرده ست
قصه جان آری

 چون عشق بزد آتش در پردهمن با صنم معنی تن جامه برون کردم
ستاری

 افتاد به پایم عشق دردر رنگ رخم عشقش چون عرکس جمالش دید
عذر گنه کاری
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 زیرا که چو جان آیی بی رنگشمس الحق تبریزی آیی و نبینندت
صباواری

2597
 کان روی چو خورشیدت صد گونگر روی بگردانی تو پشت قوی داری

کندت یاری
 مه بی تو ز من گیرد صدمن بی رخ چون ماهت گر روی به ماه آرم
دوری و بیزاری

 گلزار جفا گردد چون تخمجان بی تو یتیم آمد مه بی تو دو نیم آمد
جفا کاری

 دست کی رسد در تو گر پایچون سرکشی آغازی یا اسب جفا تازی
نیفشاری
 شاید که ز بخشایش این دممهمان توام ای جان ای شادی هر مهمان

سر من خاری
 کی پیش رود با او بدفعلی ورو ای د،ل بیچاره با تیغ و کفن پیشش
طراری

 پرورده و خو کرده با عشرتای جان نه ز باغ تو رسته ست درخت من
و خماری

 مستان مرا مفرکن در نوحه و دراجزای وجود من مستان تواند ای جان
زاری

 مستانه به پیش آیی بی نخوت وآن ساغر پنهانی خواهم که بگردانی
جباری

یا چشمه حیوانی یا صحت بیماریای ساغر پنهانی تو جامی و یا جانی
یا کان نباتی تو یا ابر شرکربارییا آب حیاتی تو یا خط نجاتی تو

 اما نهلد در سر نی عقل نیآن ساغر و آن کوزه کو نشرکندم روزه
هشیاری
 هم آبی و هم نانی هم یاریهم عقلی و هم جانی هم اینی و هم آنی

و هم غاری
 نی زان که سخن کم شد از غایتخاموش شدم حاصل تا برنپرد این د،ل

بسیاری

2598
 یک دم چه زیان دارد گر روی به ماای جان و جهان آخر از روی نرکوکاری

آری
 یا رب که چه رو داریای روی تو چون آتش وی بوی تو چون گل خوش

یا رب که چه بو داری
 خوش خواب که می بینم در حالتدر پیش دو چشم من پیوسته خیا،ل تو

بیداری
 در پوست نمی گنجد از لذتد،ل را چو خیا،ل تو بنوازد مسرکین د،ل
دلداری

جان دگرت گویم یا صحت بیماریقرص قمرت گویم نور بصرت گویم
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 وز زاری من بلبل واماندهاز شرم تو شاخ گل سر پیش درافرکنده
شد از زاری

 تو نیز نمی گنجی جز او که دهداز جمله ببر زیرا آن جا که تویی و او
یاری

 جز او کی بود مونس در نیم شباندر شرکم ماهی دم با کی زند یونس
تاری

 ای بسته تو بر اشتر ششدر چشمه سوزن تو خواهی که رود اشتر
تنگ به سرباری

 چون ابر بهاری کن در عشقبا این همه ای دیده نومید مباش از وی
گهرباری

2599
 وز روی تو در عالم هر روی بهای بر سر بازارت صد خرقه به زناری
دیواری

 هر گوشه چو منصوری آویخته برهر ذره ز خورشیدت گویای اناالحقی
داری

 این طرفه که از یکاین طرفه که از یک خم هر یک ز میی مستند
گل در هر قدمی خاری

 هر عقل همی گوید من خیرههر شاخ همی گوید من مست شدم دستی
شدم باری

 عشق از سر بی خویشی انداختهگل از سر مشتاقی بدریده گریبانی
دستاری

 جز عاقل و لیعقلاز عقل گروهی مست بی عقل گروهی مست
قومی دگرند آری

 بی زحمت فرعونی بی غصهماییم چو کوه طور مست از قدح موسی
اغیاری

 گر چه سر خم بسته است از کهگلماییم چو می جوشان در خم خراباتی
پنداری

 والله که از این خوشتر نبوداز جوشش می کهگل شد بر سر خم رقصان
به جهان کاری

2600
 تشنیع زنان بودم بر عهدگفتم که بجست آن مه از خانه چو عیاری

وفاداری
آن طره که د،ل دزدد ماننده طراریغماز غمت گفتا در خانه بجوی آخر

 در پیه دو دیده خود بر آبدر سوخته جان زن از آهن و از سنگش
بزن ناری
 باشد که نهان باشد او ازبفروز چنین شمعی در خانه همی گردان
پس دیواری

 در نیم شب هجران بگشود مرااندر پس دیواری در سایه خورشیدش
کاری
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 تا تیره شد این شمعم ازدر خانه همی گشتم در دست چنین شمعی
تابش انواری

 در بی نمرکی چون ره بردمگفتم که در این زندان چون یافتمت ای جان
به نمرکساری

 وی از تو جهان زنده چون یافتمتای شوخ گریزنده وی شاه ستیزنده
باری
 چون گوهر کانی شد غیرت شدهدر حا،ل نهانی شد پنهان چو معانی شد
ستاری

 وین طعنه زنان بر من هممن دست زنان بر سر چون حلقه شده بر در
یافته بازاری

 چون مه که ز خورشیدش شد تیرهاز پرتو مخدومی شمس الحق تبریزی
خجل واری

2601
 وز شورش زلف تو در هر طرفیای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری
سوری

 هر سوی یرکی ساقی هر سوی یرکیدر حسن بهشت تو در زیر درختانت
حوری

 محبوس یرکی خنبی چوناز عشق شراب تو هر سوی یرکی جانی
شیره انگوری
 بر بام دماغ آید بنوازدهر صبح ز عشق تو این عقل شود شیدا

طنبوری
 هر کوی بود بزمی هر خانهای شادی آن شهری کش عشق بود سلطان

بود سوری
 می زد به در وحدت از عشق توبگذشتم بر دیری پیش آمد قسیسی

ناقوری
 در صحبت آن کافر شبادریس شد از درسش هر جا که بد ابلیسی

گشته چون کافوری
 هم عاشق و معشوقی همگفتم ز کی داری این گفتا ز یرکی شاهی

ناصر و منصوری
 جان پرور هر خویشی شور ویک شاه شرکرریزی شمس الحق تبریزی

شر هر دوری

2602
 من خابیه تو در من چونای دشمن عقل من وی داروی بی هوشی

باده همی جوشی
 هم شاهی و سلطانی هم حاجب واو،ل تو و آخر تو بیرون تو و در سر تو

چاووشی
 هم یوسف مه رویی هم مانعخوش خویی و بدخویی دلسوزی و دلجویی
و روپوشی

 چون عقل در اینبس تازه و بس سبزی بس شاهد و بس نغزی
مغزی چون حلقه در این گوشی
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 هم مار بداندیشی همهم دوری و هم خویشی هم پیشی و هم بیشی
نیشی و هم نوشی

 یا رب چه خوشند ایشان آنای رهزن بی خویشان ای مخزن درویشان
دم که در آغوشی

 و آن روز که خمارم چه صبر و چهآن روز که هشیارم من عربده ها دارم
خاموشی

2603
با حلقه عشاقان رو بر در حیرانیای بر سر و پا گشته داری سر حیرانی

 وز بهر چنان مشرکی جاندر زلف چو چوگانت غلطیده بسی جان ها
عنبر حیرانی

 در شاه نظر کردم من چاکراز کون حذر کردم وز خویش گذر کردم
حیرانی

 هم مومن این راهم هم کافرمن یوسف دلخواهم چاه زنخت خواهم
حیرانی
 تا چست برون جستم از چنبرهم باده آن مستم هم بسته آن شستم
حیرانی

 آخر تو یرکی بنگر در دلبرای عقل شده مهتر ای گشته دلت مرمر
حیرانی

خون تو بریزم من از خنجر حیرانیور نه بستیزم من در کار تو خیزم من
 هم فربه عشقم من هم لغراز دولت مخدومی شمس الحق تبریزی

حیرانی

2604
 تشویش مسلمانی ای مه تو که راآن چهره و پیشانی شد قبله حیرانی

مانی
زین بیش نمی دانم ای مه تو که را مانیمن واله یزدانم در حلقه مردانم

هم بی د،ل و دلشادم ای مه تو که را مانیهم بنده و آزادم ویرانه و آبادم
 هم مومن و کافر شدهر جسم که بر سر شد جان گشت و قلندر شد
ای مه تو که را مانی

با دیده بینایی ای مه تو که را مانیشاد آنک نهد پایی در لجه دریایی
 از طعنه و از تسخر ای مه تو که راباشد ز توام مفخر فارغ شدم از دلبر

مانی
 تو محو کن القابم ای مه تومن زان سوی دولبم زان جانب اسبابم

که را مانی
 زان خنده چه بربندد ای مهبر عاشق دوتاقد آن کس که همی خندد

تو که را مانی
 ای جان و جهان می زد ای مه توشمس الحق تبریزی در لخلخه آمیزی

که را مانی

2605
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 آبستن میوه ستی سرمستای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی
گلستانی

 وین نقش چرا بندی گر زاین روح چرا داری گر ز آنک تو این جسمی
آنک همه جانی

 وز گوهر چون گویم چونجان پیشرکشت چه بود خرما به سوی بصره
غیرت عمانی
 زان رو تو کجا دانی چونعقل ز قیاس خود زین رو تو زنخ می زن

مست زنخدانی
یا بر سر صفرایی رسم شرکرافشانیدشوار بود با کر طنبور نوازیدن

 تا مست شود ایمان زان بادهمی وام کند ایمان صد دیده به دیدارش
یزدانی
 راز تو شود پنهان گر راز تودر پای د،ل افتم من هر روز همی گویم

نجهانی
 کی گنجد در طاسیکان مهره شش گوشه هم لیق آن نطع است
شش گوشه انسانی

 هر لحظه به دست تو گر ز آنک نهشمس الحق تبریزی من باز چرا گردم
سلطانی

2606
 خویش من و پیوندی نی همره ومانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی

مهمانی
 خربنده چرا گشتی شهشیری است که می جوشد خونی است نمی خسبد

زاده ارکانی
 آن کس که رهانید از بسیارزر دارد و زر بدهد زین واخردت این دم

پریشانی
 کی آمده ای ای جان زان خاک بهاشتر ز سوی بیشه بی جهد نمی آید

آسانی
 گوش تو کشان کردم تا جوهرصد جا بترنجیدی گفتی نروم زین جا

انسانی
استیزه چه می بافی ای شیخ لت انبانیدر چرخ درآوردم نه گنبد نیلی را

کو نخوت کرمنا کو همت سلطانیچون دیگ سیه پوشی اندر پی تتماجی
 تو طفل سر خوانی نی پیر پریتو مرد لب قدری نی مرد شب قدری

خوانی
سیلی زندت آرد استاد دبستانیسخت است بلی پندت اما نگذارندت
 روزی که به جد گیرد گردن ز کیهر لحظه کمندی نو در گردنت اندازد

پیچانی
 در خود بترنجیده از نامی وبنگر تو در این اجزا که همرهشان بودی
ارکانی
 و اندر پس این منز،ل صد منز،لزان جا برکشانمشان مانند تو تا این جا

روحانی
 ریشت پی آن دادم تا ریشچون بز همه را گویم هین برجه و خدمت کن

بجنبانی
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 ریش کی رهید از من تا تو دبهگر ریش نجنبانی یک یک برکنم ریشت
برهانی

 یک لحظه شو آیینه چونیک لحظه شدی شانه در ریش درافتادی
حلقه گردانی

 هم شیر و هم آهویی هم اینی و همهم شانه و هم مویی هم آینه هم رویی
آنی

 بی رنج چه می سلفی آوازهم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم قلفی
چه لرزانی
 صد بازی نو داری ای نر بزخاموش کن از گفتن هین بازی دیگر کن
لحیانی

2607
 خود نیست بجز آن مه اینآن ماه همی تابد بر چرخ و زمین یا نی

هست چنین یا نی
 هر چستی و هر سستی آید ز کمیندر هر ره و هر پیشه در لشرکر اندیشه

یا نی
 ایمن بود و فارغ از روزآن رسته خویش خود دیده پس و پیش خود

پسین یا نی
 زین دام امان یابد جز جاندر هر قدمی دامی چون شرکر و بادامی

امین یا نی
 ظن ار چه بود عالی باشدگر باغ یقین خواهی پس رخت منه بر ظن
چو یقین یا نی

2608
ای جان صفا چونی وی کان وفا چونیافند کلیمیرا از زحمت ما چونی

 وی عاشق بی د،ل را درمانای فخر خردمندان وی بی تو جهان زندان
و دوا چونی

 می گوید حسنت را کیمه گوش همی خارد صد سجده همی آرد
خوب لقا چونی

 زان روز که پرسیدی گفتی تو مراباری من بیچاره گشتم ز خود آواره
چونی

 ای آب حیات ما زین آب و هواماییم و هوای تو دو چشم سقای تو
چونی

 ای آنک مبادا کس دور از تو جداتلخ است فراق تو دوری ز وثاق تو
چونی

 ای نیر اعظم تو زین طا،ل بقازد طا،ل بقای تو هر ذره که خورشیدی
چونی

وی یوسف افتاده با اهل عما چونیای آینه مانده در دست دو سه زنگی
 وی بلبل آن بستان با ناشنواای دلد،ل آن میدان چونی تو در این زندان

چونی
 افتاده در این غربت با رنج و عناای آدم خوکرده با جنت و با حورا

چونی
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 با این همگی زفتی در زیرای آنک نمی گنجی در شش جهت عالم
قبا چونی
 از عربده کوران وز زخم عصامصباح و زجاجی تو پیش دو سه نابینا
چونی

با این همه بی برگی داوودنوا چونیپیغام و سلم ما ای باد بگو با د،ل
 کای تشنه پرخواره با جام خدابس کردم من اما برگو تو تمامش را
چونی

2609
شاهان ز هوای تو در خرقه دلقینیدر عشق کجا باشد مانند تو عشقینی

 وز غایت مستی تو همرکاسهبر خوان تو استاده هر گوشه سلیمانی
مسرکینی
 سردفتر دین بوده از عشقبس جان گزین بوده سلطان یقین بوده

تو بی دینی
کو سینه ره بینی کو دیده شه بینیکو گوهر جان بودن کو حرف بپیمودن

 کاین عشق فزون بادا وز هرهر مست میت خورده دو دست برآورده
طرف آمینی

 جانی که به لب آمد چه سودگویند بخوان یاسین تا عشق شود تسرکین
ز یاسینی
 در دولت تو بنهد بر پشتآن دلشده خاکی کز عشق زمین بوسد

فلک زینی
 گه باده جان گیرد گه طرهآوه خنک آن د،ل را کو لزم آن جان شد

مشرکینی
 کز شمس حق تبریز پر کردمهرگز نرکند ما را عالم به جوا،ل اندر

خرجینی

2610
از بهر خدا بشنو فریاد و علی اللهیچون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی

ناگاه پدید آمد در آب چنان ماهیدر روح نظر کردم بی رنگ چو آبی بود
 تا واشد و دریا شد این عالمآن آب به جوش آمد هستی به خروش آمد
چون چاهی

 من قطره و او قطره گشتیم چودیدم که فراز آمد دریا و بشد قطره
همراهی

 او قطره شده دریا من قطره شدهچون پیشترک رفتم دریا شد و بگرفتم
گاهی
 باشد که تو هم افتی در مرکرپیش آی تو دریا را نظاره برکن ما را

شهنشاهی
 او چشم چنین بنددآبی است به زیرش مه آبی است به زیرش که

چون جادو دلخواهی
 چاه و رسن زلفت والله کهبا لعل تو کی جویم من ملک بدخشان را

به از جاهی
در سحر نمی بندد جز سینه آگاهیاز غمزه جادواش شمس الحق تبریزی
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2611
من دم نزنم زیرا دم می نزند ماهیجانا تو بگو رمزی از آتش همراهی

 مه سجده همی کردت ایبر خیمه این گردون تو دوش قنق بودی
ایبک خرگاهی

 وز بخشش تو دیده این ماهخورشید ز تو گشته صاحب کله گردون
سما ماهی

 وین قسمت چو آمد توکی هر دو یرکی گردد تو آتش و من روغن
یوسف و من چاهی

 من بنده آن خلعت گر رانی و گرهر چند که این جوشم از آتش تو باشد
خواهی
 فریاد من مسرکین از دانش واین دانش من گشته بر دانش تو پرده
آگاهی

 وین هر دو کجا گنجد درگه از می و از شاهد گویم مثل لطفش
وحدت اللهی
 کی شب بودش در پی یاشمس الحق تبریزی صبحی که تو خندانی

زحمت بی گاهی

2612
 پابسته شدی چون مندر کوی کی می گردی ای خواجه چه می خواهی

زان دلبر خرگاهی
 نی خدمت کس خواهی نیگر بسته شدی از وی رسته ز همه بندی

خسروی و شاهی
 در آب سجود آری بیشد خدمت تو دستان چون خدمت سرمستان
مساله چو ماهی

 فارغ ز ثواب آمد فردچون مست و خراب آمد سجده گهش آب آمد
از ره و بیراهی
 نی ظالم و نی تایب نی ذاکرکو ره چو در این آبی کو سجده چو محرابی
و نی ساهی

2613
 در روزن جان تابی چون ماه زای شادی آن روزی کز راه تو بازآیی

بالیی
 این فرش زمینی را چون عرشزان ماه پرافزایش آن فارغ از آرایش

بیارایی
 بس جان که ز سر گیردبس عاقل پابسته کز خویش شود رسته

قانون شرکرخایی
 بس قافله ره یابد درزین منز،ل شش گوشه بی مرکب و بی توشه

عالم بی جایی
کامروز مرا بنگر ای خواجه فرداییروشن کن جان من تا گوید جان با تن

 رونق نبود جو را چون آبتو آبی و من جویم جز وصل تو کی جویم
بنگشایی
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 والله که چو با خویشی از خویشای شاد تو از پیشی یعنی ز همه بیشی
نیاسایی
 افتاده در این سودا چوندر جستن د،ل بودم بر راه خودش دیدم

مردم صفرایی
جز عشق نبینی گر صد بار بپالییشمس الحق تبریزی پالود مرا هجرت

2614
 یا رب چه خوش است اینما می نرویم ای جان زین خانه دگر جایی

جا هر لحظه تماشایی
بی ولوله زاغی بی گرگ جگرخاییهر گوشه یرکی باغی هر کنج یرکی لغی

کو عزم سفر دارد از بیم تقاضاییافرکند خبر دشمن در شهر اراجیفی
 بی جان کی رود جایی بیاز رشک همی گوید والله که دروغ است آن
سر کی نهد پایی

 او هر طرفی یابد شوریده ومن زیر فلک چون او ماهی ز کجا یابم
شیدایی

 چو چشم تو خماری چون روی تومه گرد درت گردد زیرا که کجا یابد
صحرایی

 در عشق پدید آید هر یوسفاین عشق اگر چه او پاک است ز هر صورت
زیبایی

 وز عشق پدر دیدشبی عشق نه یوسف را اخوان چو سگی دیدند
زیبا و مطرایی

دوزخ کی رود آخر از جنت ماواییگر نام سفر گویم بشرکن تو دهانم را
 بی پای همی گردم چونمن بی سر و پا گشتم خوش غرقه این دریا

کشتی دریایی
چون ذره به زیر آیم در رقص ز بالییاز در اگرم رانی آیم ز ره روزن

 در روزن این خانه در گردشچون ذره رسن سازم از نور و رسن بازم
سودایی

 برگو که در این دولت تیرهبنشین که در این مجلس لغر نشود عیسی
نشود رایی

تا ناله در آن گنبد یابی تو مثناییبربند دهان برگو در گنبد سر خود
 از حرف همی گردد این نرکتهشمس الحق تبریزی از لطف صفات خود
مصفایی

2615
 پرهیز ز هشیاران وز مردمهم پهلوی خم سر نه ای خواجه هرجایی
غوغایی

 تو جنس سگ کهفی از جنگهشیار به سگ ماند جز جنگ نمی داند
مبرایی
 چون دید در آن درگه شرکر وسر بر در خمخانه زد آن سگ فرزانه

شرکرافزایی
 این جاست تماشاها تو مردبیرون مرو ای خواجه زین صورت دیباچه
تماشایی
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 در سرکه درافتاده آن خوشبس مست طرب خورده آهنگ برون کرده
لب حلوایی

 بجهی به سوی او جه ایسر پهلوی آن خم نه کوزه به بر خم به
مست عللیی

2616
نیت ز کجا گنجد اندر د،ل شیداییمن نیت آن کردم تا باشم سودایی

 وین تلخی من گشته دریایمجنونی من گشته سرمایه صد عاقل
شرکرخایی

بس فتنه و آشوبی افرکنده ز زیباییزیر شجر طوبی دیدم صنمی خوبی
 فارغ ز شب و فردا چوناز من دو جهان شیدا وز من همه سر پیدا
باشم فردایی

 جان کی فزایم من گفتم دلممی گفت کرایم من وقتی که برآیم من
افزایی
 تبریز ز شمس الدین بیدریای معانی بین بی قیمت و بی کابین

صورت دریایی

2617
 لهوت از،ل را از ناسوت توعیسی چو تویی جانا ای دولت ترسایی
بنمایی

 کز کافر زلف خود یک پیچ توایمان ز سر زلفت زنار عجب بندد
بگشایی

تا عالم خاکی را از عشق برآراییای از پس صد پرده درتافته رخسارت
 جان بود در آن بیعت باجان دوش ز سرمستی با عشق تو عهدی کرد
عشق به تنهایی

 کس عهد کند با خودسر عشق به گوشش برد سر گفت به گوش جان
نی تو همگی مایی

 تا چند گریزی تو از خویش وچندانک تو می کوشی جز چشم نمی پوشی
نیاسایی

 سوگند بدان زلفی عاشقجان گفت که ای فردم سوگند بدین دردم
کش سودایی

 نی ما و نه من کردم ایکان عهد که من کردم بی جان و بدن کردم
مفرد یرکتایی

 در آب نماید او لیک او استمست آنچ کند در می از می بود آن به روی
ز بالیی
 آن ساقی ترسا را یک نرکتهتبریز ز شمس الدین آخر قدحی زو هین
نفرمایی

2618
 چون گویم د،ل بردی چون عین د،لجانا نظری فرما چون جان نظرهایی

مایی
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 د،ل نیز شرکر خاید آن دم کهجان ها همه پا کوبند آن لحظه که د،ل کوبی
جگر خایی
 مرده ز تو حا،ل آرد چونتن روح برافشاند چون دست برافشانی

شعبده بنمایی
 ای د،ل به جفای اوگر جور و جفا این است پس گشت وفا کاسد
جان باز چه می پایی

 ای یار برکش دستم آن جا کهامروز چنان مستم کز خویش برون جستم
تو آن جایی

 گوهر چه کمت آید چون در تکچیزی که تو را باید افلک همان زاید
دریایی
 بی تو چه بود دیده ای گوهرمردم ز تو شد ای جان هر مردمک دیده
بینایی
 هستی و چه خوش هستی درای روح بزن دستی در دولت سرمستی

وحدت یرکتایی
 تن معدن ترس آمد تو عیشای روح چه می ترسی روحی نه تن و نفسی

و تماشایی
 او را برسان روزی جان را وای روز چه خوش روزی شمع طرب افروزی

پذیرایی
 بر خفته دلن بردم انفاسصبحا نفسی داری سرمایه بیداری

مسیحایی
 در نور تو گم گردد چونشمس الحق تبریزی خورشید چو استاره
شرق برآرایی

2619
 گفتم که در این سودا هشیارگل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی

چه می جویی
 گفتم نشدی بی د،ل دلدار چه میگفتا که در این سودا دلدار تو کو بنما

جویی
گفتم که برو طفلی خمار چه می جوییگفتا هله مستانه بنما ره خمخانه

 گفتم برو ای مسرکین هشدارگفتا ز چه بی هوشی بنمای چه می نوشی
چه می جویی
 گفتم اگرت بو نیست گلزارگفتا که چه گلزار است کز وی نرسد بویی
چه می جویی

 گفتم که خیا،ل خواب بیدارگفتا که وفاجویان خوابی است که می بینند
چه می جویی

2620
 زیرا به ادب یابی آن چیز که میای د،ل به ادب بنشین برخیز ز بدخویی
گویی

هیهات چنان رویی یابند به بی روییحاشا که چنان سودا یابند بدین صفرا
 در خویش بجو ای د،ل آن چیز کهدر عین نظر بنشین چون مردمک دیده

می جویی
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 در خود منگر زیرا در دیده خودبگریز ز همسایه گر سایه نمی خواهی
مویی

 ور بر لب دریایی چون روی نمیگر غرقه دریایی این خاک چه پیمایی
شویی

2621
 کای د،ل تو نمی گفتی کز خویشاز هر چه ترنجیدی با د،ل تو بگو حالی

شدم خالی
 زشتی تو پیدا شد بگذار تواین رنج چو در وا شد دعوی تو رسوا شد

نرکالی
کی باشد با این خود آن مرتبه عالیدر صورت رنج خود نظاره برکن ای بد

 این است که کشتی تو پسبنگر که چه زشتی تو بس دیوسرشتی تو
از کی همی نالی

 کز غیب شود حاصل اندرگر رنج بشد مشرکل نومید مشو ای د،ل
عوض ابدالی
 کای کعبه چه دوری تو ازاز ذوق چو عوری تو هر لحظه بشوری تو

حیزک خلخالی
 کاین بادیه فردان را بزدود زدر بادیه مردان را کاری است نه سردان را

ارذالی
 بشتاب که از فضلش دردر خدمت مخدومی شمس الحق تبریزی
منز،ل اجللی

2622
 نی پری و نی چری ایای خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شایی

مرغک حلوایی
من اشترم و اشتر کی پرد ای طاییمانند شترمرغی گویند بپر گویی

 کی بار کشد مرغی ترکلیفچون نوبت بار آید گویی که نه من مرغم
چه فرمایی

 نی فاخته طوقی نینی بلبل خوش لحنی نی طوطی خوش رنگی
در چمن مایی

 مرغان همه پریدند آن جا توحق است سلیمان را در گردن هر مرغی
چه می پایی

2623
 ما مست و خراباتی و بیخود شدهما گوش شماییم شما تن زده تا کی

تا کی
آخر بنگویید که این قاعده تا کیما سوخته حالن و شما سیر و ملولن

 مجلس همه شوریده بتاد،ل زیر و زبر گشت مها چند زنی طشت
عربده تا کی

 در حلقه رندان شده کایندی عقل درافتاد و به کف کرده عصایی
مفسده تا کی
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 بشرکست در صومعه کاینچون ساقی ما ریخت بر او جام شرابی
معبده تا کی

 کاین نوبت شادی است غم بیهده تاتسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت
کی

 ای در سخن بی مزه گرمآن ها که خموشند به مستی مزه نوشند
آمده تا کی

2624
 خورشید برآمد بنگربرخیز که جان است و جهان است و جوانی

نورفشانی
 ای یوسف ایام به صد ره بهآن حسن که در خواب همی جست زلیخا
از آنی

برسنج ببین که سبرکی یا تو گرانیبرخیز که آویخت ترازوی قیامت
 قانع نشود عاشق بی د،ل بههر سوی نشانی است ز مخلوق به خالق
نشانی

 ما راه سعادت بنمودیم توهر لحظه ز گردون برسد بانگ که ای گاو
دانی

تا بازرهی زود از این عالم فانیبرخیز و بیا دبدبه عمر ابد بین
او جان جهان آمد و تو نقش جهانیاو عمر عزیزی است از او چاره نداری

 حیف است کز این روح تو محرومبر صورت سنگین بزند روح پذیرد
بمانی

در کان عقیق آی چه دربند دکانیاو کان عقیق آمد و سرمایه کان ها

2625
 این علم و هنر پیش تو باد وگر علم خرابات تو را همنفسستی

هوسستی
سیمرغ جهان در نظر تو مگسستیور طایر غیبی به تو بر سایه فرکندی

این کوس سلطین بر تو چون جرسستیگر کوکبه شاه حقیقت بنمودی
 کی دامن و ریش تو به دستگر صبح سعادت به تو اقبا،ل نمودی

عسسستی
 فرکری که به پیش د،ل توست آنگر پیش روان بر تو عنایت فرکنندی

سپسستی
از دفتر عشاق یرکی حرف بسستیمعرکوس شنو گر نبدی گوش د،ل تو

بازآمده دیدی اگر آن گیج کسستیگوید همه مردند یرکی بازنیامد
 لرزان نبدی گر ز بقالرزان لهب جان تو از صرصر مرگ است

مقتبسستی
 در حلق تو این شربت فانی چوهمراه خسان گر نبدی طبع خسیست

خسستی
در مرکتب شادی ز کجا در عبسستیطفل خرد تو به تبارک برسیدی

 گر وقت بدی داعیهخاموش که این ها همه موقوف به وقت است
فریادرسستی
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2626
 تا رخت گشادی و دکانای د،ل تو در این غارت و تاراج چه دیدی
بازکشیدی

از آب دهان دام مگس گیر تنیدیچون جولهه حرص در این خانه ویران
پنداشت د،ل تو که از این دام رهیدیاز لذت و از مستی این دانه دنیا

 در دام کسی دانه خورد هیچدر سیل کسی خانه کند از گل و از خاک
شنیدی
 آن سوی که در روضه ارواحای د،ل ببر از دام و برون جه تو به هنگام
دویدی
 یا یاد نداری تو که بر عرشای روح چو طاووس بیفشان تو پر عقل
پریدی
 دادی تو پر خویش و دو سهاز عرش سوی فرش فتادی و قضا بود

دانه خریدی
 گه لب بگزیدی و گهی دستچون گرسنه قحط در این لقمه فتادی
خلیدی

زان شیر تباشیر سعادت بمزیدیکو همت شاهانه نه زان دایه دولت
والله که نیامیزد با خون و پلیدیآن خوی ملوکانه که با شیر فرورفت

 آن همت و بختش ز کف شاهآن شاه گل ما به کف خویش سرشته ست
چشیدی
 آموخت تو را شاه تو شیخیوالله که در آن زاویه کاوراد الست است
و مریدی

گه قفل شود گاه کند رسم کلیدیآموخت تو را که د،ل و دلدار یرکی اند
 گه تازه و برجسته گهی کهنهگه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند
قدیدی

 تلوین برود از تو چو در بحرای سیل در این راه تو بال و نشیب است
رسیدی

 وی چرخ از این بار گران سنگای خاک از این زخم پیاپی تو نژندی
خمیدی

 پنهانی و در فعل چه پیدا وای بحر حقایق که زمین موج و کف توست
پدیدی

 تا پرده ظلمات به انوارای چشمه خورشید که جوشیدی از آن بحر
دریدی

 شد لعل و زمرد ز تو سنگیهر خاک که در دست گرفتی همه زر شد
که گزیدی
 بگزیده شد آن میوه که او رابس تلخ و ترش از تو چو حلوا و شرکر شد
بگزیدی

 این صنعت بی آلت و بی کف ز کیشاگرد کی بودی که تو استاد جهانی
دیدی

 سبزه شود آخر ز چه کهسارچون مرکب جبریلی و از سم تو هر خاک
چریدی

 صد بار از این ذکر و از اینخامش کن و یاد آور آن را که به حضرت
فرکر بریدی

www.irandll.net/forum1208



www.irandll.net

2627
سلطان بچه ای آخر تا چند اسیریعاشق شو و عاشق شو بگذار زحیری

 زنهار بجز عشق دگر چیزسلطان بچه را میر و وزیری همه عار است
نگیری
جز وزر نیامد همه سودای وزیریآن میر اجل نیست اسیر اجل است او
 تا عاشق نقشی ز کجا روحگر صورت گرمابه نه ای روح طلب کن
پذیری

 در سرکه میامیز که تو شرکر ودر خاک میامیز که تو گوهر پاکی
شیری

 آن سوی که سو نیست چه بی مثلهر چند از این سوی تو را خلق ندانند
و نظیری

 گر ز آنک نه میری نه بساین عالم مرگ است و در این عالم فانی
است این که نمیری

پیداست در این حمله و چالیش و دلیریدر نقش بنی آدم تو شیر خدایی
 بیزارم از این فضل و مقاماتتا فضل و مقامات و کرامات تو دیدم
حریری
 در نور خدایی چه به گاهی وبی گاه شد این عمر ولیرکن چو تو هستی
چه دیری

ای عاشق بیچاره ببین تا ز چه تیریاندازه معشوق بود عزت عاشق
آخر نه که پروانه این شمع منیریزیبایی پروانه به اندازه شمع است

که اصل بصر باشی یا عین بصیریشمس الحق تبریز از آنت نتوان دید

2628
جان را و جهان را شرکفانی و فزاییهر روز بگه ای شه دلدار درآیی

 آن لحظه که چون بدر بر اینیا رب چه خجسته ست ملقات جمالت
صدر برآیی

 خود ذوق و نمک بخشهر جا که ملقات دو یار است اثر توست
وصالی و لقایی

 تا تو ننهی در کلمه فایدهمعنی ندهد وصلت این حرف بدان حرف
زایی
دندان دگر داده پی فایده خاییای داده تو دندان و شرکرها که بخایند

و آگاه نشد از خرد و دانش ناییبیزارم از آن گوش که آواز نیاشنود
 تا خواجه سقا نرکند جهداین مشک به خود چون رود و آب کشاند

سقایی
تا سر نبود پای کجا یابد پاییاین چرخ که می گردد بی آب نگردد

 تو ای د،ل جوینده و پرسندههان ای د،ل پرسنده که دلدار کجای است
کجایی

پیهی ز کجا یابد تمییز ضیاییتیهی ز کجا یابد گلزار و شقایق
 دانند که در هست ز دریایاصداف حواسی که به شب ماند ز در دور

عطایی
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 آن سوی برو ای صدف این سویدرهاست در آن بحر در اصداف نگنجد
چه پایی
گوید بر ما آی اگر حاجی ماییآن نیستی ای خواجه که کعبه به تو آید

می گوید العزه و الحسن رداییاین کعبه نه جا دارد نی گنجد در جا
تا جان دهدت چونک ببیند که فناییهین غرقه عزت شو و فانی ردا شو

 معدوم چو گشتی همگی حدخامش کن و از راه خموشی به عدم رو
و ثنایی

2629
 ما را و جهان را تو در این خانهای ماه اگر باز بر این شرکل بتابی

نیابی
چه نادره گر آب شود مردم آبیچون کوه احد آب شد از شرم عقیقت

 و آن نیز بدان ماند که در زیراز عقل دو صدپر دو سه پر بیش نمانده ست
نقابی

 باری تو نگویی ز کی مستای عشق دو عالم ز رخت مست و خرابند
و خرابی

در جوش نیارد همه را او به شرابیتا باده نجوشید در آن خنب ز او،ل
در ناله نیارد همه را او به ربابیتا او،ل با خود نخروشید ربابی

 بر روی زن آبی و یقین دان کهای گرد جهان گشته و جز نقش ندیده
بخوابی

سوی د،ل ما آی اگر مرد کبابیدر خرمن ما آی اگر طالب کشتی
 کز حلقه مایی نه غریبی نهور ز آنک نیایی برکشیمت به سوی خویش

غرابی
پنداشته ای خواجه که بیرون حسابیمرکتب نرود کودک لیرکن ببرندش

تا باخبری بند سوالی و جوابیبستان قدح عشرت وز بند برون جه
 کای گیج خرف گشته ببین در چهآخر بشنو هر نفسی نعره مستان

عذابی
تا بار دگر روی ز اقبا،ل نتابیدست تو بگیرم دو سه روزی تو همی جوش

 و آن سوی که ساقی استآن جا که شدی مست همان جای بخسبی
همان سوی شتابی

 وی دیده گرینده بس است این نهتا چند در آتش روی ای د،ل نه حدیدی
سحابی

 انگشتک می زن که توای ساقی مه روی چه مست است دو چشمت
بر راه صوابی

 بگشا در د،ل ها که تو سلطانبگشای دهان ز آنچ نگفتم تو بیان کن
خطابی

2630
فالراح مع الروح من افضالک عندییا ساقی شرف بشراباتک زندی
مستان نگر و نقل و شرابات افندیبرخیز که شورید خرابات افندی

 گردان شده ساقی به مساقاتهر مست درآویخته با مست ز مستی
افندی
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 جز رقص و هیاهوی و مراعاتیک موی نمی گنجد در حلقه مستان
افندی

تا جان بدهیمت به مرکافات افندیبسم الله ساقی ولی نعمت برخیز
 جز دیدن روی تو کراماتدر هر دو جهان است و نبوده ست و نباشد

افندی
 یا رب چه لطیف است ملقاتچون تنگ شرکر میر خرابات درآمد

افندی
 هیهای شنیدم من و هیهاتمی خندد و می گوید من خفته بدم مست

افندی
 صد غلغله در سقف سماواتزان خنده و زان گفتن و زان شیوه شیرین

افندی
 کافزون ز زجاجه ست و ز مشرکاتخورشید ز برق رخ تو چشم ببندد

افندی
معراج و تجلی و مقامات افندیدر خانه خمار و خرابات کی دیده ست

تا وا ننماید همه رگ هات افندیبا مست خرابات خدا تا بنپیچی
 کامروز عیان است خفیاتدر خانه د،ل کژ مرکن آن چانه به افسوس

افندی
یاد آیدت این جمله مقالت افندیروزی که روم جانب دریای معانی

 گر بوسه دهد بنده بر آن پاتشاد آمدی ای کان شرکر عیب مفرما
افندی

 در سایه زلف تو مناجاتواجب کند ای دوست که آرم به صد اخلص
افندی
سوره قصص و نادره آیات افندیاز مصحف آن روی چو ماه تو بخوانیم
رستیم به شاهیت ز شهمات افندیمستیم ز جام تو و زان نرگس مخمور

فارغ ز بدایات و نهایات افندیعالم همه پرغصه و آن نرگس مخمور
ایمن شده از جمله آفات افندیچون سایه فناییم به خورشید جمالت

تا راست شود جمله مهمات افندیسرمست بیا جانب بازار نظر کن
 این است و دگر جمله خرافاتتا روز اجل هر چه بگوییم ز اشعار

افندی
هر بیتش مفتاح مرادات افندیسلطان غز،ل هاست و همه بنده اینند

ای جان اشارات و عبارات افندیمن کردم خاموش تو باقیش بفرما
بر طور دلم رفته به میقات افندیشمس الحق تبریز تویی موسی ایام

2631
 امروز مرکن حیله که آن رفت کهتو دوش رهیدی و شب دوش رهیدی

دیدی
بر در بنشاندی و تو بر بام دویدیما را به حرکایت به در خانه ببردی

 صد کیسه در این راه به حیلتصد کاسه همسایه مظلوم شرکستی
ببریدی

 وز زیر سر خفته گلیمیآن کیست که او را به دغل خفته نرکردی
نرکشیدی

امروز ببینی چو بدین حا،ل رسیدیگفتی که از آن عالم کس بازنیامد
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کز زخم اجل بند قفص را بدریدیامروز ببینی که چه مرغی و چه رنگی
امروز ببینی که کیان را بگزیدیامروز ببینی که کیان را یله کردی
یا شیر ز پستان سیه دیو مرکیدییا شیر ز پستان کرامات چشیدی

 خوش بنگر و خوش بشنو آنچای باز کله از سر و روی تو برون شد
نشنیدی
 و آن جا بردت دیده که آن جاآن جا بردت پای که در سر هوسش بود

نگریدی
در تو خلد آن خار که در یار خلیدیبر تو زند آن گل که به گلزار برکشتی

 آن زهرگیایی که در این دشتتلخی دهد امروز تو را در د،ل و در کام
چریدی

که قفل دری یا جهت قفل کلیدیآن آهن تو نرم شد امروز ببینی
رد فلرکی این دم اگر زشت و پلیدیطوق ملرکی این دم اگر گوهر پاکی
 این چشم ببستی تو در آن چشمهگر آب حیاتی تو و گر آب سیاهی

رسیدی
این است سزای تو گر از نفس جهیدیبا جمله روان ها بپر روح روانی
وز آب و گل تیره بیگانه رمیدیبا خالق آرام تو آرام گرفتی

 کاین جا ز د،ل و جان به د،ل وامروز تو را بازخرد شعله آن نور
جانش خریدی

کو را چو نثار زر از این خاک بچیدیآن سیمبر اندر بر سیمین تو آید
 کز خاک همان رست که در خاکای عشق ببخشای تو بر حا،ل ضعیفان

دمیدی
 در دیده هر ذره چوخامش کن و منمای به هر کس سر د،ل ز آنک

خورشید پدیدی
 زیرا که ز پستان سیه دیوخاموش و دهان را به خموشی تو دوا کن

چشیدی

2632
در سلطنت فقر و فنا کار تو داریای جان گذرکرده از این گنبد ناری

 وی کشته وجود همه و خویش بهای رخت کشیده به نهان خانه بینش
زاری

وز دلق دو صدپاره آدم شده عاریپوشیده قباهای صفت های مقدس
 وز لطف تو هر خار برون رفته زاز شرم تو گل ریخته در پای جمالت

خاری
 در میرکده اکنون که تو انگوربی برگ نشاید که دگر غوره فشارد

فشاری
اندر طمعی که سرش از لطف بخاریاقبا،ل کف پای تو بر چشم نهاده
ای یار چه یاری تو و ای غار چه غاریاز غار به نور تو به باغ از،ل آیند

آن کز تو بنوشید یرکی شربت کاریبر کار شود در خود و بی کار ز عالم
افتاد مرا چشم و بگفتم چه نگاریدر باغ صفا زیر درختی به نگاری

آبستن تو گشته مگر جان بهاریکز لذت حسن تو درختان به شرکوفه
آخر ز کجایی تو علی الله چه یاریدر سجده شدم بیخود و گفتم که نگارا
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 کاوصاف جما،ل رخ او نیستاو گفت که از پرتو شمس الحق تبریز
شماری

2633
انگشتری لعل و کمر خاصه کانیدر خانه خود یافتم از شاه نشانی

 آن شاه دلرامم و آن محرمدوش آمده بوده ست و مرا خواب ببرده
جانی

 از عربده مستانه بدان شیوهبشرکسته دو صد کاسه و کوزه شه من دوش
که دانی

 کز شاه رخ من بر کاریگویی که گزیده ست ز مستی رخ من بر
است نهانی

 زین بوی به هر گوشه نگاریامروز در این خانه همی بوی نگار است
است عیانی

 هر موی ز من هندوی مستخون در تن من باده صرف است از این بوی
است شبانی

 از قامت چون چنگ من الحانگوشی بنه و نعره مستانه شنو تو
اغانی

پیران طریقت بپذیرند جوانیهم آتش و هم باده و خرگاه چو نقد است
 هم صورت کل شهره و هم بحردر آینه شمس حق و دین شه تبریز

معانی

2634
از جادوی چشم یرکی شعبده خوانیامروز در این شهر نفیر است و فغانی

 از عشق چنین حلقهدر شهر به هر گوشه یرکی حلقه به گوشی است
ربا چرب زبانی

از تیر نظرهای چنین سخته کمانیبی زخم نیابی تو در این شهر یرکی د،ل
 ای شهر مرکان تو شدای شهر چه شهری تو که هر روز تو عید است

از لطف زمانی
 ای هر دو شده از دمچه جای مرکان است و چه سودای زمان است

تو نادره لنی
 بغداد نهان است وز اوشهری است که او تختگه عشق خدایی است

د،ل همدانی
 بی زجر و سیاست شده هرامروز در این مصر از این یوسف خوبی

گرگ شبانی
 مانند زلیخا شده در عشقصد پیر دو صدساله از این یوسف خوش دم

جوانی
ماننده تقدیر خدا حرکم روانیاو حاکم د،ل ها و روان هاست در این شهر
 کی سوی مهش راه بزد ابرصد نور یقین سجده کن روی چو ماهش
گمانی

 چون ظلمت شب محو رخصد چون من و تو محو چنان بی من و مایی
ماه جهانی
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 جز سایه خورشید رخش نیستجز حضرت او نیست فقیرانه حضوری
امانی

 چون زهره ندارم که بگویم کهاز حیله او یک دو سخن دارم بشنو
فلنی

 زین باده شرکافیده شود شیشهگر نام نگوییم و نشان نیز نگوییم
جانی

 پازهر چو داری نرکند زهرهین دست ملرزان و فروکش قدح عشق
زیانی

 دکان محیط است و جز این نیستهر چیز که خواهی تو ز عطار بیابی
دکانی

2635
 گردان شده بر جمع قدحامروز سماع است و مدام است و سقایی
های عطایی

 ای تن همه جان شو نه که ز اخوانفرمان سقی الله رسیده ست بنوشید
صفایی
 وی گلشن اقبا،ل چه بابرگ وای دور چه دوری تو و ای روز چه روزی
نوایی

 کاین نفخه صور است که کردهاز خاک برویند در این دور خلیق
ست صدایی

وز چرخ شنو بانگ سرافیل صلییاز کوه شنو نعره صد ناقه صالح
 آخر بگشا چشم که در دستهین رخت فروگیر و بخوابان شتران را
رضایی
وی منرکر محشر هله تا ژاژ نخاییای مرده بشو زنده و ای پیر جوان شو

کامروز حل،ل است ورا رازگشاییخواهم سخنی گفت دهانم بمبندید
ره باز کنم سوی خیالت هواییور ز آنک ز غیرت ره این گفت ببندید

هستی پذرفتیم ز دم های خداییما نیز خیالت بدستیم و از این دم
 کاین را تو فراموش کنی خواجهصد هستی دیگر بجز این هست بگیری
کجایی

2636
گر دلشده ای چند پی نان و کبابیای مونس ما خواجه ابوبرکر ربابی

اندر عقب طعمه چه شاگرد عقابیآتش خور در عشق به مانند شترمرغ
 این چرخ فریبنده و این برقلقمه دهدت تا کند او لقمه خویشت

سحابی
 بی لقمه او در د،ل و جان رزقهین لقمه مخور لقمه مشو آتش او را
بیابی

 نی حلق و گلو بود و نهآن وقت که از ناف همی خورد تنت خون
خرمای رطابی
 در چشم نیاید خورش مردمآن ماهی چه خورده ست که او لقمه ما شد

آبی
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 زان راه شود فربه و زان ماهاز نعمت پنهان خورد این نعمت پیدا
خضابی
 چون سنبله شد دانه در این روزگر ز آنک خرابت کند این عشق برونی
خرابی

من مردم و زنده شدم از داد ثوابیآن سنبله از خاک برآورد سر و گفت
نظاره سرسبزی اموات ترابیخواهی که قیامت نگری نقد به باغ آی

 امروز چو سرویم سرافراز وماییم که پوسیده و ریزیده خاکیم
خطابی
 کاین گفت کسان است وبی حرف سخن گوی که تا خصم نگوید

سخن های کتابی

2637
 یک ساقی بدمست یرکی جمعامروز سماع است و شراب است و صراحی

مباحی
 نی اباحتی گیج حشیشیزان جنس مباحی که از آن سوی وجود است

مزاحی
 کو روح قدیمی و کجاروحی است مباحی که از آن روح چشیده ست

روح ریاحی
 یا رب چه شود جان مسلماندر پیش چنین فتنه و در دست چنین می
صلحی
 کو خون جگر ریخت در این ره بهزین باده کسی را جگر تشنه خنک شد

سفاحی
 ایمن شود از مرگ و ز افغانجاوید شود عمر بدین کاس صبوحی

نیاحی
 اسپید ز نور است نهاین صورت غیب است که سرخیش ز خون نیست

کافور رباحی
 پروانه او سینه د،ل هایشمعی است برافروخته وز عرش گذشته

فلحی
 پران شده جان ها و روان ها زسوزیده ز نورش حجب سبع سماوات
نواحی
 دور از لب و دندان تو ای خواجهاین حلقه مستان خرابات خراب است

صاحی
 شاباش زهی عیش صبوحی وشاباش زهی حا،ل که از حا،ل رهیدیت
صباحی

کاین جا نرکند هیچ سلح تو سلحیبا خود ملک الموت بگوید هله واگرد
 خود مغفرت این باشد و آمرزشما را خبری نی که خبر نیز چه باشد

ماحی
یک غلغله پاک ز آواز صیاحیاز غیب شنو نعره مستان و خمش کن

 می خور پی سه نان ز سنانور نه بدو نان بنده دونان و خسان باش
زخم رماحی

 بر شمس شموس و نرکندفارس شده شمس الحق تبریز همیشه
شمس جماحی
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2638
 این ها همه کردی و در آن گورای آنک به د،ل ها ز حسد خار خلیدی

خزیدی
 آن زهرگیاهی که در این دشتتلخی دهد امروز تو را در د،ل و در کام
چریدی

که قفل دری یا جهت قفل کلیدیآن آهن تو نرم شد امروز ببینی
رد فلرکی این دم اگر جان پلیدیطوق ملرکی این دم اگر گوهر پاکی

سلطان جهادی اگر از نفس جهیدیبا جمله روان ها به تک روح روانی
وز دیو رمیده تو به هنگام رهیدیبا خالق آرام تو آرام گرفتی

 کو را چو د،ل و جان به د،ل و جانامروز تو را بازخرد از غمش آن نور
بخریدی

کو را چو نثار زر از این خاک بچیدیآن سیمبر اندر بر سیمین تو آید
 کز خاک همان رست که درای عشق ببخشای بر این خاک که دانی

خاک دمیدی
 در دیده هر ذره چوخامش کن و منمای به هر کس سر د،ل ز آنک

خورشید پدیدی

2639
 بگشای کنار آمد آن یاربرخیز که صبح است و صبوح است و سرکاری

کناری
رستند و گذشتند ز دم های شماریبرخیز بیا دبدبه عمر ابد بین

ای د،ل سر اقبا،ل از این بار تو خاریآن رفت که اقبا،ل بخارید سر ما
 ماهی تو عجب نیست که درگنجی تو عجب نیست که در توده خاکی

گرد و غباری
از بادیه ایمن شده وز ناز مرکاریاندر حرم کعبه اقبا،ل خرامید

 جز تابش یک روزه توگردان شده بین چرخ که صد ماه در او هست
ای چرخ چه داری

 نی شورش د،ل آرد و نی رنجآن ساغر جان که ملک الموت اجل شد
خماری

 صد عذر بخواهد لبش ازبس کن که اگر جان بخورد صورت ما را
خوب عذاری

2640
 گر بجهی از این حلقه در آن داممگریز ز آتش که چنین خام بمانی

بمانی
 گر سر کشی سرگشته ایاممگریز ز یاران تو چو باران و مرکش سر
بمانی

 ترسم که بمیری و در اینبا دوست وفا کن که وفا وام الست است
وام بمانی
 کز عجز تو در تاسه حمامبگرفت تو را تاسه و حا،ل تو چنان است
بمانی
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 کان سر تو به رنجوریمی ترسی از این سر که تو داری و از این خو
سرسام بمانی

 تا همچو سران شاد سرانجامبا ما تو یرکی کن سر زیرا سر وقت است
بمانی

2641
از جنبش او جنبش این پرده نبینیگیرم که نبینی رخ آن دختر چینی

 صد ماه بدیدی تو در اجزایاز تابش آن مه که در افلک نهان است
زمینی
گر باد نبینی تو نبینی که چنینیای برگ پریشان شده در باد مخالف

و آن باد اگر هیچ نشیند تو نشینیگر باد ز اندیشه نجنبد تو نجنبی
 اشتر به قطارند و تو آنعرش و فلک و روح در این گردش احوا،ل

بازپسینی
 کاندر شرکم چرخ یرکیمی جنب تو بر خویش و همی خور تو از این خون

طفل جنینی
سر برزنی از چرخ بدانی که نه اینیدر چرخ دلت ناگه یک درد درآید

ای آنک امان دو جهان را تو امینیماه نهمت چهره شمس الحق تبریز
 آن مه تویی ای شاه کهتا ماه نهم صبر کن ای د،ل تو در این خون

شمس الحق و دینی

2642
 کاین جاست تو را خانه کجایی توزان جای بیا خواجه بدین جای نه جایی
کجایی

 زین شهره چراگاه تو محرومآن جا که نه جای است چراگاه تو بوده ست
چرایی

تا بازرهی از دم این جان هواییجاندار سراپرده سلطان عدم باش
 مستی و خرابی نگر و بی سر وگه پای مشو گه سر بگریز از این سو
پایی

 نی راه به خود دانی و نیای راه نمای از می و منز،ل چو شوی مست
راه نمایی

کز نیست بود قاعده هست نماییمستان از،ل در عدم و محو چریدند
 همچون ختن غیب پر از ترکجان بر زبر همدگر افتاده ز مستی

خطایی
 و آن سجده کنان گشته کهاین نعره زنان گشته که هیهای چه خوبی

بس روح فزایی
هم نور زمینی تو و خورشید سماییمخدوم خداوندی شمس الحق تبریز

2643
تو جان و جهانی تو و بیمار چراییای شاه تو ترکی عجمی وار چرایی
گلزار بده زان رخ و پرخار چراییگلزار چو رنگ از صدقات تو ببردند

ای خواجه منصور تو بر دار چراییالحق تو نگفتی و دم باده او گفت
دلدار چو شد ای د،ل در غار چراییدر غار فتم چون د،ل و دلدار حریفند
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گر شاه بشد مخزن اسرار چراییآن شاه نشد لیک پی چشم بد این گو
ای باغ چنین تازه و پربار چراییگر بیخ دلت نیست در آن آب حیاتش
 خوش بو و شرکرخنده و دلدارگر راه نبرده ست دلت جانب گلزار

چرایی
 ای دیو اگر نیست تو در کارگر دیو زند طعنه که خود نیست سلیمان
چرایی

 ای جان سراسیمه پری داربر چشمه د،ل گر نه پری خانه حسن است
چرایی

 زان زلف چلیپا پی زنارای مریم جان گر تو نه ای حامل عیسی
چرایی

 پس معترکف خانه خمارگر از می شمس الحق تبریز نه مستی
چرایی

2644
وز لعل لبت جامگی تقریر نرکردییک روز مرا بر لب خود میر نرکردی

 حیران و پریشانم و تعبیرزان شب که سر زلف تو در خواب بدیدم
نرکردی

 دیوانه آن زلف چو زنجیریک عالم و عاقل به جهان نیست که او را
نرکردی
 وز سنگ دلی در دهنش شیربگریست بسی از غم تو طفل دو چشمم
نرکردی

بس تلبیه گفتیم و تو ترکبیر نرکردیدر کعبه خوبی تو احرام ببستیم
شد پیر دلم پیروی پیر نرکردیبگرفت دلم در غمت ای سرو جوان بخت

 تا خسته بدان غمزه چون تیربا قوس دو ابروی تو یک د،ل به جهان نیست
نرکردی

وز وی به کرم روزی تفسیر نرکردیبس عقل که در آیت حسن تو فروماند
الحق صنما هیچ تو تقصیر نرکردیدر بردن جان ها و در آزردن جان ها
صد لبه و یک ساعت تاخیر نرکردیدر کشتنم ای دلبر خون خوار برکردم

 وز بهر دوا قرص تباشیردر آتش عشق تو دلم سوخت به یک بار
نرکردی

از بهر من خسته تو تدبیر نرکردیبیمار شدم از غم هجر تو و روزی
صد بار قران کرد و تو تاثیر نرکردیخورشید رخت با زحل زلف سیاهت

وز قصه هجرانم تحریر نرکردیبر خاک درت روی نهادم ز سر عجز
 هر چاکر دیرینه چو توفیرخامش شوم و هیچ نگویم پس از این من

نرکردی

2645
شدم معمور و در صورت خرابیبخوردم از کف دلبر شرابی

کز او اندر رخم پیداست تابیگزیدم آتش پنهان پنهان
ز عشق و هیچ نشنیدم جوابیهزاران نرکته در عالم بگفتم

به مانند دلم نبود کبابیگهی سوزد دلم گه خام گردد
که سیصد مه نبیند آن به خوابیمرا آن مه یرکی شرکلی نموده ست
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که زنبور از کفش یابد لعابیمنم غرقه به بحر انگبینی
خرد پیش مهش کمتر سحابیبهشت اندر رهش کمتر حجابی

که ماهی می درخشد اندر آبیجهان را جمله آب صاف می بین
از آن مه بر تو تابد ماهتابیاگر با شمس تبریزی نشینی

2646
برآری کار محتاجان نخسبیچه باشد گر چو عقل و جان نخسبی

برای خاطر ایشان نخسبیتو نور خاطر این شب روانی
بگردی ای مه تابان نخسبیشبی بر گرد محبوسان گردون

نگاهش داری از طوفان نخسبیجهان کشتی و تو نوح زمانی
دراندیشی از آن پیمان نخسبیشب قدری که دادی وعده آن روز
چه باشد چون تو داری آن نخسبیمخسب ای جان که خفتن آن ندارد

چو کردی یاد هندستان نخسبیتویی شه پیل و پیش آهنگ پیلن
که بستان را کنی زندان نخسبیتو نپسندی ز داد و رحمت خویش

تویی آن نور جاویدان نخسبیاگر خسبی نخسبد جز که چشمت
سخن گویان سخن گویان نخسبیخمش کردم نگویم تا تو گویی
سزد کز عشق آن سلطان نخسبیچو روی شمس تبریزی بدیدی

2647
ز جمله کارها بی کار گشتیدل چون واقف اسرار گشتی
چرا عاقل شدی هشیار گشتیهمان سودایی و دیوانه می باش

تو سرتاسر همه ایثار گشتیتفرکر از برای برد باشد
که از ترتیب ها بیزار گشتیهمان ترتیب مجنون را نگه دار
چرا سرمست در بازار گشتیچو تو مستور و عاقل خواستی شد
چو با رندان این ره یار گشتینشستن گوشه ای سودت ندارد

در این ویرانه ها بسیار گشتیبه صحرا رو بدان صحرا که بودی
که از بوهای می خمار گشتیخراباتی است در همسایه تو

که همچون بو سبک رفتار گشتیبگیر این بو و می رو تا خرابات
چه یار جغد و بوتیمار گشتیبه کوه قاف رو مانند سیمرغ

چه یار روبه و کفتار گشتیبرو در بیشه معنی چو شیران
که چون یعقوب ماتم دار گشتیمرو بر بوی پیراهان یوسف

2648
به درد و حسرت بسیار رفتیدریغا کز میان ای یار رفتی
چه سود از حرکم بی زنهار رفتیبسی زنهار گفتی لبه کردی

ندیده چاره و ناچار رفتیبه هر سو چاره جستی حیله کردی
چه شد چون در زمین خوار رفتیکنار پرگل و روی چو ماهت

میان خاک و مور و مار رفتیز حلقه دوستان و همنشینان
چه شد عقلی که در اسرار رفتیچه شد آن نرکته ها و آن سخن ها

چه شد پایی که در گلزار رفتیچه شد دستی که دست ما گرفتی
درون خاک مردم خوار رفتیلطیف و خوب و مردم دار بودی

به راه دور و ناهموار رفتیچه اندیشه که می کردی و ناگاه
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در آن ساعت که زار زار رفتیفلک بگریست و مه را رو خراشید
بگو باری عجب بیدار رفتیدلم خون شد چه پرسم من چه دانم

و یا محروم و باانرکار رفتیچو رفتی صحبت پاکان گزیدی
خمش کردی و از گفتار رفتیجوابک های شیرینت کجا شد

سفر کردی مسافروار رفتیزهی داغ و زهی حسرت که ناگه
زهی پرخون رهی کاین بار رفتیکجا رفتی که پیدا نیست گردت

2649
به دریاهای حی لیموتیمنم فانی و غرقه در ثبوتی
مگر من یونسم در بطن حوتیمگر من یوسفم در قعر چاهی

که اطلس هاست اندر برگ توتیوجود ظاهرم تا چند بینی
که گردد در به در در عشق لوتیفقیرم من ولیرکن نی فقیری

بمالیده چو جلدان بروتیز بهر قهر جان لوت خوارم
نیرزد پیش بنده تره توتیبه غیر عشق شمس الدین تبریز

2650
تو آن آبی که در جیحون نگنجیتو آن ماهی که در گردون نگنجی

تو آن کوهی که در هامون نگنجیتو آن دری که از دریا فزونی
که تو در شیشه و افسون نگنجیچه خوانم من فسون ای شاه پریان
به کنج خاطر مجنون نگنجیتو لیلیی ولیک از رشک مولی

تو اندر اطلس و اکسون نگنجیتو خورشیدی قبایت نور سینه است
در استدل،ل افلطون نگنجیتویی شاگرد جان افزا طبیبی
ذخیره چیست در قانون نگنجیتو معجونی که نبود در ذخیره

تو از بی چونی و در چون نگنجیبگوید خصم تا خود چون بود این
بگنجیدی ولی اکنون نگنجیچنین بودی در اشرکمگاه دنیا

تو اندر گوش هر مفتون نگنجیمخوان در گوش ها این را خمش کن

2651
که چون بینی مرا چون گل بخندیکریما تو گلی یا جمله قندی

که چون دیدم تو را بیخم برکندیعزیزا تو به بستان آن درختی
که چونی در فراقم دردمندیچه کم گردد ز جاهت گر بپرسی
تو آنی که خلص مستمندیمن آنم کز فراقت مستمندم

 ببین تو ای د،ل پرخون کهدر این مطبخ هزاران جان به خرج است
چندی

چه چاره چون تو بر بام بلندیچو حلقه بر درت گر چه مقیمم
که چون گویم در این میدان فرکندیبیا ای زلف چوگان حرکم داری

دل می سوز دلبر را سپندیسپند از بهر آن باشد که سوزد
که درد کهنه را تو سودمندیبیا ای جام عشق شمس تبریز

2652
بیاوردی که با یاران نسازینگارا تو در اندیشه درازی
مگر که عاشقی باشد مجازینه عاشق بر سر آتش نشیند
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ز عالم فارغ اندر بی نیازیبه من بنگر که بودم پیش از این عشق
گرفتم من سر زلفش به بازیقضا آمد بدیدم ماه رویی

چو صد روز قیامت در درازیگناه این بود افتادم به عشقی
شهید شرمسارم من ز غازیز خونم بوی مشک آید چو ریزد

که چون معشوق ای عاشق ننازینصیحت داد شمس الدین تبریز

2653
همه گریند و تو در خنده باشیگر این سلطان ما را بنده باشی

تو شاد و خرم و فرخنده باشیوگر غم پر شود اطراف عالم
ورای هر دو جانی زنده باشیوگر چرخ و زمین از هم بدرد

چو خیمه شش جهت برکنده باشیبه هفتم چرخ نوبت پنج داری
تو صد پرده فروافرکنده باشیهمه مشتاق دیدار تو باشند

درون سینه ها گردنده باشیچو اندیشه به جاسوسی اسرار
که اندیشد که تو شرمنده باشیدل بر چشم خوبان چهره بگشا

تو بدری از کجا گیرنده باشیبدیشان صدقه می ده چون هللند
چو نی پر از شرکر آکنده باشیاگر خالی شوی از خویش چون نی

چو سالوسان چرا در ژنده باشیبرو خرقه گرو کن در خرابات
که تا چون عشق او پاینده باشیبه عشق شمس تبریزی بده جان

2654
ز ساقی مست شو زین راح تا کیببین این فتح ز استفتاح تا کی

نظاره صورت اقداح تا کیدر این اقداح صورت راح جانی است
صداع کشتی و ملح تا کیچو مرغابی ز خود برساز کشتی

فسانه و باد هر سباح تا کیتو سباحی و از سباح زادی
فراق فالق الصباح تا کینفخت فیه جان بخشی است هر صبح

مثا،ل کودکان ز الواح تا کیچو جان بالغان لوحی است محفوظ
 زمین شوریدن ای فلح تاچو فرموده ست رزقت ز آسمان است

کی
قناعت بر یرکی تفاح تا کیاز آن باغ است این سیب زنخدان
دوا جستن ز هر جراح تا کیجراحت راست دارو حسن یوسف

ز چشمت ساختن نواح تا کیز هر جزوت چو مطرب می توان ساخت
جدا باشیدن ارواح تا کیچو نفس واحدیم از خلق و از بعث

دهان بگشاده چون تمساح تا کیدهان بربند در دریا صدف وار
ز ضایع کردن مفتاح تا کیدهان بربند و قفلی بر دهان نه

2655
تو شرکلی پیرکری جان را چه دانیتو نقشی نقش بندان را چه دانی

رموز سر پنهان را چه دانیتو خود می نشنوی بانگ دهل را
حقایق های ایمان را چه دانیهنوز از کات کفرت خود خبر نیست

تو سرسبزی بستان را چه دانیهنوزت خار در پای است بنشین
از این نگذشته ای آن را چه دانیتو نامی کرده ای این را و آن را

تو صورت های ایشان را چه دانیچه صورت هاست مر بی صورتان را
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تو آن چاه زنخدان را چه دانیزنخ کم زن که اندر چاه نفسی
تو خشرکی قدر باران را چه دانیدرخت سبز داند قدر باران

تو باز چتر سلطان را چه دانیسیه کاری مرکن با باز چون زاغ
زبان جمله مرغان را چه دانیسلیمانی نرکردی در ره عشق

تو حیوانی نگهبان را چه دانینگهبانی است حاضر بر تو سبحان
تو ماه چرخ گردان را چه دانیتو را در چرخ آورده ست ماهی
تو دیوی نور رحمان را چه دانیتجلی کرد این دم شمس تبریز

2656
نه اسرار د،ل ما را زبانینه آتش های ما را ترجمانی
نشسته دو به دو جانی و جانیبرهنه شد ز صد پرده د،ل و عشق
نباشد ز آتشش یک دم امانیمیان هر دو گر جبریل آید

به هر سویی عیان اندر عیانیبه هر لحظه وصا،ل اندر وصالی
به گوشه بامشان چون پاسبانیببینی تو چه سلطانان معنی

در آن کان تاب نارد یک زمانیسرشته وصل یزدان کوه طور است
نگردد بامشان را نردبانیاگر صد عقل کل بر هم ببندی

اگر زان بی نشان گویم نشانینشانی های مردان سجده آرد
تو را این حرف گشته ارمغانیاز آن نوری که حرف آن جا نگنجد

بیا بربند اگر داری میانیکمر شد حرف ها از شمس تبریز

2657
برو که نازنینان را نبینیدل تا نازکی و نازنینی

نیابی در چنان تا تو چنینیدر این رنگی دل تا تو بلنگی
که تا با خوی زشتت همنشینیدر آیینه نبینی روی خوبان
تو بی چین شو که آیینه است چینیتو زیبا شو که این آیینه زیباست

همی بیند تو را کاندر کمینیمشو پنهان که غیرت در کمین است
ببستی چشم تا خود را نبینیز خود پنهان شدی سر درکشیدی

ز کینه جمله تن دندان چو سینیبه لب یاسین همی خوانی ولیرکن

2658
وگر کشت مرا باران فرستیاگر درد مرا درمان فرستی

ز خانه جانب میدان فرستیوگر آن میر خوبان را به حیلت
میان حلقه مستان فرستیوگر ساقی جان عاشقان را

چو جانم را بر جانان فرستیهمه ذرات عالم زنده گردد
مفرح سوی بیماران فرستیوگر لب را به رحمت برگشایی
مرا هر دم بر دربان فرستیبه دربان گفته ای مگذار ما را
که بر من باد سرگردان فرستیمنم کشتی در این بحر و نشاید
اگر بر عاشقان طوفان فرستیهمی خواهم که کشتیبان تو باشی

به پیش این و پیش آن فرستیمرا تا کی مها چون ارمغانی
تو او را غصه و گریان فرستید،ل بریان عاشق باده خواهد
از آن رطلی که بر مردان فرستییرکی رطلی گران برریز بر وی

اگر تو نامه پنهان فرستید،ل و جان هر دو را در نامه پیچم
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جهان بی خبر را جان فرستیتو چون خورشید از مشرق برآیی
به خلوتخانه سلطان فرستیچه باشد ای صبا گر این غز،ل را

2659
نخواهد هیچ کس را تندرستیکسی کو را بود در طبع سستی

که ایشان می کشندت سوی پستیمده دامن به دستان حسودان
نباشد چون حسد در جمله هستیزیانتر خویش را و دیگران را

وگر نی پشت بخت خود شرکستیهل بشرکن د،ل و دام حسودان
عزیز مصری و از گرگ رستیاز این اخوان چو ببریدی چو یوسف

به باطن می زند خنجر دودستیاگر حاسد دو پایت را ببوسد
ندارد د،ل د،ل اندر وی چه بستیندارد مهر مهره او چه گشتی

ز حاسد وز حسد جاوید رستیاگر در حصن تقوا راه یابی
نه آن شیر است کش گیری به مستیاگر چه شیرگیری ترک او کن

2660
فرورفتی به خود غمخواره گشتیچرا ز اندیشه ای بیچاره گشتی
چرا از وسوسه صدپاره گشتیتو را من پاره پاره جمع کردم
در این غربت چنین آواره گشتیز دارالملک عشقم رخت بردی
فسرده تخته گهواره گشتیزمین را بهر تو گهواره کردم
به سوی خشک رفتی خاره گشتیروان کردم ز سنگت آب حیوان

چرا رفتی تو و هرکاره گشتیتویی فرزند جان کار تو عشق است
به گرد آن در و درساره گشتیاز آن خانه که تو صد زخم خوردی

نگشتی مطمان اماره گشتیدر آن خانه که صد حلوا چشیدی
نه مست غمزه خماره گشتیخمش کن گفت هشیاریت آرد

2661
کجا شد قو،ل و سوگندی که خوردیکجا شد عهد و پیمانی که کردی
از این سرگشته هرگز برنگردینگفتی چرخ تا گردان بود گرد

نرکاهد گرم ما را هیچ سردینگفتی تا بود خورشید دلگرم
به جان جمله مردان و بمردینگفتی یک د،ل و مردانه باشیم

بدان کردم که پیش از من تو کردیمرا گویی اگر من جور کردم
چو تو شاهنشهی گیرد نبردیچرا شاید که با چون من گدایی

ز من سرکه ز تو شرکرنوردیمیان ما و تو سرکنگبین است
بیفزا چون به شیرینی تو فردیچو من سرکه فروشم پس تو شرکر

تو عذرش نه مگویش گرد کردیمنم خاک و چو خاکی باد یابد
که زر را عار نبود رنگ زردینباشد راه را عار از چو من گرد

چو القاب شهاب سهروردیشهاب آتش ما زنده بادا

2662
بدان صحرا و هامون شو که بودیدل رو رو همان خون شو که بودی
در آتشدان و کانون شو که بودیدر این خاکستر هستی چو غلطی
بدان تصریف بی چون شو که بودیدر این چون شد چگونه چند مانی
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بر آن بالی گردون شو که بودینه گاوی که کشی بیگار گردون
به عمر روزافزون شو که بودیدر این کاهش چو بیماران دقی
فلطون فلطون شو که بودیزبون طب افلطون چه باشی

همان سلطان و بارون شو که بودیایم هو کی اسیرانه چه باشی
همان جان فریدون شو که بودیاگر رویین تنی جسم آفت توست
همان بخت همایون شو که بودیهمان اقبا،ل و دولت بین که دیدی

به دریا در مرکنون شو که بودیرها کن نظم کردن درها را

2663
ز من چه ساقیا دامن کشیدیمرا چون ناف بر مستی بریدی

پدیدآرنده چون ناپدیدیچنین عشقی پدید آری به هر دم
زهی قفل و زهی این بی کلیدیدهل پیدا دهلزن چون است پنهان

جنون را عقل ها کرده مریدیجنون طرفه پیدا گشت در جان
منزه از کبودی و سپیدیهزاران رنگ پیدا شد از آن خم
زهی اومیدها در ناامیدیدو دیده در عدم دوز و عجب بین

در آن ابری نگر کز وی چرکیدیاگر دریای عمانی سراسر
اگر خود این زمان عرش مجیدیدر آن دکان تو تخته تخته بودی

در این ده گر چه مشهور و وحیدیدر اقلیم عدم ز آحاد بودی
از آن گلشن چرا بیرون پریدیهمان جا رو چنان ز آحاد می باش
ز فرکر وهمی و نرکته عمیدیبر این سو صد گره بر پایت افتاد

2664
وزین زندان طراران رهیدیاز این تنگین قفص جانا پریدی
در آیینه بدیدی آنچ دیدیز روی آینه گل دور کردی

بر آن بال ببین آنچ شنیدیخبرها می شنیدی زیر و بال
قماش روح بر گردون کشیدیچو آب و گل به آب و گل سپردی

به گردش های روحانی رسیدیز گردش های جسمانی بجستی
سوی بابای عقلنی دویدیبجستی ز اشرکم مادر که دنیاست

به هر تلخی که بهر ما چشیدیبخور هر دم می شیرینتر از جان
چو ما را بر همه عالم گزیدیگزین کن هر چه می خواهی و بستان

به خوان آن جهان زیرا پزیدیاز این دیگ جهان رفتی چو حلوا
برون بیضه عالم پریدیاگر چه بیضه خالی شد ز مرغت

همان سو پر که هر دم در مزیدیدر این عالم نگنجی زین سپس تو
اجل بنمود قفلت را کلیدیخمش کن رو که قفل تو گشادند

2665
سماع است و نشاط و عیش آریصل ای صوفیان کامروز باری

ز قعر بحر پیدا شد غباریصل کز شش جهت درها گشاده ست
ز بوی وصل جانی جان سپاریصل کاین مغزها امروز پر شد

ز بی هوشی مطلق گوشواریصل که یافت هر گوشی و هوشی
ز مشرق تا به مغرب هوشیاریصل که ساعتی دیگر نیابی
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به هر گوشه ست روحانی سواریدر آن میدان که دیاری نمی گشت
که تا هفتم فلک دارد شراریچو هیزم اندر این آتش درآیید

به هر سویی درختی جویباریمیان شوره خاک نفس جز وی
درختی مر درختی را کناریتو اندر باغ ها دیدی که گیرد

2666
شرکاری می کنی یا تو شرکاریبه تن این جا به باطن در چه کاری
همی تابد عجب نقش و نگاریکز او در آینه ساعت به ساعت
شرکار است او و می جوید شرکاریمثا،ل باز سلطان است هر نقش

درون پرده تو بس بی قراریچه ساکن می نماید صورت تو
از این غرقه عجب سر چون برآریلباست بر لب جوی و تو غرقه

ولیرکن گر بگوید شرم داریحریفت حاضر است آن جا که هستی
نباشد غایب از باد بهاریبه هر شیوه که گردد شاخ رقصان
نمی دانی کز این با دست یاریمجه تو سو به سو ای شاخ از این باد

تو را خود نیست خوی حق گزاریبه صد دستان به کار توست این باد
همو مستی دهد هم هوشیاریاز او یابی به آخر هر مرادی

بجز در عشق او تا سر نخاریبپرس او کیست شمس الدین تبریز

2667
خجسته باد ما را این عروسیمبارک باد بر ما این عروسی
چو صهبا و چو حلوا این عروسیچو شیر و چون شرکر بادا همیشه

مثا،ل نخل خرما این عروسیهم از برگ و هم از میوه ممتع
ابد امروز فردا این عروسیچو حوران بهشتی باد خندان

هم این جا و هم آن جا این عروسینشان رحمت و توقیع دولت
چو ماه و چرخ خضرا این عروسینرکونام و نرکوروی و نرکوفا،ل

که به سرشت است جان با این عروسیخمش کردم که در گفتن نگنجد

2668
به تلخی می روی یا شادمانیخبر واده کز این دنیای فانی
عجب ز اصحاب ایمان و امانیعجب یارا ز اصحاب شمالی

عجب همراه شیر راه دانیعجب همراز نفس سگ پرستی
عجب بردی اگر بردی تو جانیعجب در آخرین بازی شدی مات

ببرد از اتفاق آسمانیبسی کژباز کاندر آخر کار
گر اهل قبله بودی در نهانیبود رویت به قبله اندر آن گور
پی تحویل های امتحانیازیرا گور باشد چون صلیه

بروید زو درخت بامعانیچو دانه فاسدی را دفن کردی
مگو مرگم درآمد ناگهانیبسی طبل اجل پیشین شنیدی

یقین امروز کاندر ظل آنیاگر در عمر آهی برکشیدی
شهنشاهی و شمع ره روانیوگر با آه راهی نیز رفتی

2669
ز شهر تو تو باید که بمانیبرفتیم ای عقیق لمرکانی
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ز تو هم سوی تو که آسمانیسفر کردیم چون استارگان ما
به مهمانخانه ات زیرا که جانییرکی صورت رود دیگر بیاید

تو اصل فصل هایی که جهانیکه مهمانان مثا،ل چار فصلند
شفق از آفتاب آمد نشانیخیا،ل خوب تو در سینه بردیم

د،ل از تو کی رود چون دلستانیبه پیشت ماند د،ل با ما نیامد
که د،ل ها را در این مرعا شبانیسر د،ل ها به زیر سایه ات باد
از آنگه که نمودی مهربانیفروریزید دندان های گرگان
که تا باری ببینی قصه خوانیبهل تا بحر گوید قصه خویش

2670
از این ایام ناهموار چونیخوشی آخر بگو ای یار چونی
 کز این روز و شب خون خواربه روز و شب مرا اندیشه توست

چونی
ز دود لشرکر تاتار چونیاز این آتش که در عالم فتاده ست
تو اندر کشتی پربار چونیدر این دریا و تاریرکی و صد موج

بپرس آخر که ای بیمار چونیمنم بیمار و تو ما را طبیبی
که ای شیرین شیرین کار چونیمنت پرسم اگر تو می نپرسی

دل دیگر مگو بسیار چونیوجودی بین که بی چون و چگونه ست
که ای خورشید خوب اسرار چونیبگو در گوش شمس الدین تبریز

2671
به هر جایی که هستی جان فزاییبر من نیستی یارا کجایی

به رغم من به هر آتش درآییز خشم من به هر ناکس بسازی
چنین باشد وفا و آشناییچو بینی مر مرا نادیده آری
در این خواری نگر کبر خداییعزیزی بودم خوارم ز عشقت

که تا ناید مرا بوی جداییبرای تو جدا گردم ز عالم
که یعنی قصد دارم بی وفاییسبک روحا گران کردی تو رو را

که تا روز قیامت جان ماییتو در د،ل جورها داری همی کن
نزایی و نزایی و نزاییال ای چرخ زاینده چنین ماه

همایی و همایی و هماییبه کوه قاف شمس الدین تبریز

2672
طعام آسمانی را سراییدل در روزه مهمان خدایی

هزاران در ز جنت برگشاییدر این مه چون در دوزخ ببندی
بیاموز از خدا این کدخدایینخواهد ماند این یخ زود بفروش

ترابی آتشی آبی هواییبرون کن خرقه کان زین چار رقعه ست
ز خرقه گر به کل بیرون نیاییبرهنه کن تو جزو جان و بنما

که عفوم کن که جان عذرهاییبیامد جان که عذر عشق خواهد
خطا کردیم ای ترک خطاییدر این مه عذر ما بپذیر ای عشق

که می دانم که بس بی دست و پاییبه خنده گوید او دستت گرفتم
که تو رنجور این خوف و رجاییتو را پرهیز فرمودم طبیبم
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که تا دور ابد باخود نیاییبرکن پرهیز تا شربت بسازم
 که گفت او است جان را جانخمش کردم که شرحش عشق گوید
فزایی

2673
که امروز این چنین شیرین چراییسوالی دارم ای خواجه خدایی

کی باشد جان که گویم جان فزاییکی باشد مه که گویم ماه رویی
بسی شب ها ز حق کردم گداییمثالی لیق آن روی خوبت

تو جانی و به چونی درنیاییرها کن این همه با ما تو چونی
میان موج های کبریاییتو صدساله ره از چونی گذشتی

ز میل نفس خود کردی جداییهوای خویشتن را سر بریدی
به تسلیم و رضا و مرتضاییهمه میل د،ل معشوق گشتی

که این دم رستخیز سحرهاییاز این هم درگذشتم چونی ای جان
به صد صورت جهان را می نماییهمی پیچی به صد گون چشم ما را

زمانی گلستان و دلرباییزمانی صورت زندان و چاهی
گهی بخشی درختی و عصاییهمان یک چیز را گه مار سازی

ز انسان و ز حیوان و نماییبه دست توست بوقلمون همه چیز
گهی لیل است و گه صبح ضیاییگهی نیل است و گاهی خون بسته
که از هر ضد ضد بر می گشاییبدین خوف و رجاها منعقد شد

که مشرکل های ما را مرتجاییسوالی چند دارم از تو حل کن
که هم او،ل هم آخر جان ماییسوا،ل او،ل آن است ای سخندان

ز کی دانم وفا و بی وفاییچو او،ل هم تویی و آخر تویی هم
که رنج احولی را توتیاییدوم آن است ای آن کت دوم نیست

2674
همی گردان مرا چون آسیاییهل ای آب حیوان از نوایی

پریشان د،ل به جایی من به جاییچنین می کن که تا بادا چنین باد
نپرد برگ که بی کهربایینجنبد شاخ و برگی جز به بادی
کجا جنبد جهانی بی هواییچو کاهی جز به بادی می نجنبد

و هر جزو جهان مست لقاییهمه اجزای عالم عاشقانند
نشاید گفت سر جز با سزاییولیک اسرار خود با تو نگویند
ز کاسه و خوان شیرین کدخداییچراخواران چراشان هم چراخوار

نه با داوود می زد که صدایینه موران با سلیمان راز گفتند
نبودی سینه او را صفاییاگر این آسمان عاشق نبودی

نبودی در جما،ل او ضیاییوگر خورشید هم عاشق نبودی
نرستی از د،ل هر دو گیاهیزمین و کوه اگر نه عاشق اندی

قراری داشتی آخر به جاییاگر دریا ز عشق آگه نبودی
وفا کن تا ببینی باوفاییتو عاشق باش تا عاشق شناسی

که عاشق بود و ترسید از خطایینپذرفت آسمان بار امانت

2675
که هر چت حق دهد می ده رضاییبیاموز از پیمبر کیمیایی

www.irandll.net/forum1227



www.irandll.net

چو تو راضی شوی در ابتلییهمان لحظه در جنت گشاید
کنارش گیر همچون آشناییرسو،ل غم اگر آید بر تو
نثارش کن به شادی مرحباییجفایی کز بر معشوق آید

شرکرباری لطیفی دلرباییکه تا آن غم برون آید ز چادر
که بس خوب است و کرده ست او دغاییبه گوشه چادر غم دست درزن

کشیده چادر هر خوش لقاییدر این کو روسبی باره منم من
که پنداری که هست او اژدهاییهمه پوشیده چادرهای مرکروه

تو گر سیری ز جان بشنو صلییمن جان سیر اژدرها پرستم
نخوانم درد را ال دوایینبیند غم مرا ال که خندان

که پاداشش ندارد منتهاییمبارکتر ز غم چیزی نباشد
خمش کردم که تا نجهد خطاییبه نامردی نخواهی یافت چیزی

2676
بگردان زوتر ای ساقی شرابیسبک بنواز ای مطرب ربایی

ز چشمه زندگی جوشید آبیکه آورد آن پری رو رنگ دیگر
که مجلس پر شد از بوی کبابیچه آتش زد نهان دلبر به د،ل ها

نگویی ناله نی را جوابیچرا ای پیر مجلس چنگ پرفن
چنین بیدار باشد مست خوابینی نه چشم زان چشمان چه گوید
شود در حا،ل او در خوشابید،ل سنگین چو یابد تاب آن چشم

چون آن مه رو براندازد نقابیگدازد هر دو عالم بحر گیرد
بده حالی تو باری خمر نابیایا ساقی به اصحاب سعادت

که بوی شمس تبریزی بیابیقدم تا فرق پر دارید از این می

2677
هم از آغاز روز امروز مستیسلم علیک ای مقصود هستی

تویی بت واجب آید بت پرستیتویی می واجب آید باده خوردن
بگردان آن سبوهای دودستیبه دوران تو منسوخ است شیشه

همه مغزم چو در مغزم نشستیبیا بشنو حدیث پوست کنده
ز قعر چه به حبل الله رستیهل ای یوسف خوبان به مصر آ

رسن را سخت کز چنبر بجستیبگیر ای چرخ پیر چنبری پشت
بده شرکر نیم را چون شرکستیمنم لولی و سرنا خوش نوازم
تو ده نان چون دکان ها را ببستیبه دو بوسه مخا از خشم لب را

که سلطان بلی شاه الستیبلی گو نی مگو ای صورت عشق
بلی ما فرود آرد به پستیبلی تو برآردمان به بال

 نه لیلی گنجد و نیخمش کن عشق خود مجنون خویش است
فاطمستی

2678
درخت و رخت بازرگان نگشتیاگر خورشید جاویدان نگشتی

همیشه گربه در انبان نگشتیدو دست کفشگر گر ساکنستی
سر شاخ گل خندان نگشتیاگر نه عشوه های باد بودی

به هر دم این نگشتی آن نگشتیچه گویم گر نبودی آن که دانی
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نگشتی چتر اگر سلطان نگشتیفلک چتر است و سلطان عقل کلی
نگشتی اختر و کیوان نگشتیاگر آواز سرهنگان نبودی
یرکی جرعه به گرد خوان نگشتیکریمی گر ندادی ابر و باران
به هر دم خون و بلغم جان نگشتیدرونت گر نبودی کیمیاگر

د،ل تاریک تو میدان نگشتینهان از عالم ار نی عالمستی
اگر پنهان نبودی کان نگشتینهان دار این سخن را ز آنک زرها

2679
دو چشم خویش سوی گل گشادیز ما برگشتی و با گل فتادی

ز گل واگشتی این جا سر نهادیز شرم روی ما گل از تو بگریخت
نیابی بوسه گل را بوسه دادینهادی سر که پای من ببوسی

نیابی بوسه گر چه اوستادیبدان لب ها که بوی گل گرفته ست
همی مالم به خاکت من ز شادیبرای رفع بویش این دو لب را

ولی فتنه تویی گل را تو زادیکجا بردارم این لب از تو ای خاک
تو دزدی و مریدی و مرادیتو آن خاکی که از حق لطف دزدی

2680
که بی رنجی نبینی هیچ شادیچنین باشد چنین گوید منادی

تامل کن از آن روزی که زادیچه مایه رنج ها دیدی تو هر روز
 که تا تو چشم در عالمچه خون از چشم و د،ل ها برگشاده ست

گشادی
ز او،ل آن کشاکش کش تو دادیخداوندا اگر آهن بدیدی

گدازیدی نپذرفتی جمادیز بیم و ترس آهن آب گشتی
به هر روز اندک اندک می نهادیولیک آن را نهان کردی ز آهن
بگفتا شرکر ای سلطان هادیچو آهن گشت آیینه به آخر

2681
امانت های چون جان را چه کردیکجا شد عهد و پیمان را چه کردی
سبک روحی مرغان را چه کردیچرا کاهل شدی در عشقبازی
چه کردی گنج پنهان را چه کردینشاط عاشقی گنجی است پنهان

بیا بنشین بگو آن را چه کردیتو را با من نه عهدی بود ز او،ل
چنان خورشید خندان را چه کردیچنان ابری به پیش ما چه بستی

2682
سفر کردی از این جا ای افندیبه بخت و طالع ما ای افندی

دو چشمم ماند بال ای افندیچراغم مرد و دودم رفت بال
سیه پوشید سودا ای افندیزمین تا آسمان دود سیاه ست
بماندم بی تو تنها ای افندیدر این عالم مرا تنها تو بودی

ببیند حا،ل ما را ای افندیکجا بختی که اندر آتش تو
جوابم گوی و بازآ ای افندیهمی گویم افندی ای افندی

ورای هفت دریا ای افندیچه بازآیم چه گویم من که رفتم
تو رحمت کن خدایا ای افندیچه حیران و چه دشمن کام گشتم
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نماند بنده برجا ای افندیهمی ترسم که تا آن رحمت آید
تتیپا ثا تتیپا ای افندیتتیپایش افندی این چه کردی

2683
که چون بینی مرا چون گل بخندینگارا تو گلی یا جمله قندی

که چون دیدم تو را بیخم برکندینگارا تو به بستان آن درختی
که چونی در فراقم دردمندیچه کم گردد ز حسنت گر بپرسی
تو آنی که هلک مستمندیمن آنم کز فراقت مستمندم

 ببین تو ای د،ل مسرکین کهدر این مطبخ هزاران جان به خرج است
چندی

چه چاره چون تو بر بام بلندیچو حلقه بر درت سر می زنم من
که چون گویم در این میدان فرکندیبیا ای زلف چوگان حرکم داری

دل می سوز دلبر را سپندیسپند از بهر آن باشد که سوزد
که درد کهنه را تو سودمندیبیا ای جام عشق شمس تبریز

2684
کی باشم من تو لطف خود نمودیشنودم من که چاکر را ستودی

به رحمت برگ کاهی را ربودیتو کان لعل و جان کهربایی
توام آیینه ای کردی زدودییرکی آهن بدم بی قدر و قیمت

که هم نوحی و هم کشتی جودیز طوفان فناام واخریدی
وگر خامی بسوز اکنون که عودیدل گر سوختی چون عود بوده
برون پنج حس راهم گشودیبه زیر سایه اقبا،ل خفتم

به شرق و غرب شاید شد به زودیبدان ره بی پر و بی پا و بی سر
نه ترسایی است آن جا نه جهودیدر آن ره نیست خار اختیاری

رهیده جان ز کوری و کبودیبرون از خطه چرخ کبودش
چه می پایی همان جا رو که بودیچه می گریی بر خندندگان رو

بجز دنبل ببین چیزی فزودیاز این شهدی که صد گون نیش دارد

2685
مرا در حلقه مستان کشیدیدگرباره شه ساقی رسیدی
به جامی پرده ها را بردریدیدگرباره شرکستی تو بها را
چو می بر مغز مستان بردویدیدگربار ای خیا،ل فتنه انگیز

که از نسرین و نیلوفر چریدیبیا ای آهو از نافت پدید است
بدان یک دم که در صحرا دمیدیهمه صحرا گل است و ارغوان است
که از سودای ماه من خمیدیمرکن ای آسمان ناموس کم کن
که از شرم جمالش ناپدیدیبگو ای جان وگر نی من بگویم
که بی او بسته ای و بی کلیدیبگویم ای بهشت این دم به گوشت
چو دیدی یوسفم را کف بریدیچو خاتونان مصری ای شفق تو

یقین کردم که دیرکی می پزیدیبدیدم دوش کبریتی به دستت
پس دیوار چیزی می شنیدیتو هم ای د،ل در آن مطبخ که او بود

به رغم عید هر روزی تو عیدینه عیدی که دو بار آید به سالی
که حسنی لنظیری برتنیدیخداوندا به قدرت بی نظیری
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چنینی را گزافه کی گزیدیچنین نوری دهی اشرکمبه ای را
نه خار خشک بودی می خلیدیبگو ای گل که این لطف از کی داری

بگفتی من چه بینم هم بدیدیتو هم ای چشم جنس خاک بودی
دوانیدت دواننده دویدیتو هم ای پای برجا مانده بودی

عجب ای خر بدین دعوت رسیدیدم عیسی و علمش را عدوی
نه تو مانی نه علمی که گزیدیچو ما،ل این علم ماند مرد ریگت
ببین بخت جوان تا کی قدیدیجهان پیر را گفتم جوان شو
در این امید بی حد ناامیدیبیا امید بین که نیک نبود
نبرم زان شهی که تو بریدیبدو پیوندم از گفتن ببرم

2686
من او گشتم بگو با او چه داریاگر یار مرا از من برآری
تو مانی در میان شرمساریمیان ما چو تو مویی نبینی

نباشد عار گر بحری است عاریببین عیب ار چه عاشق گشت رسوا
کلوخ خشک خواهی تا برآریبیا ای دست اندر آب کرده
که باران از زمین بر چرخ باریتو خواهی همچو ابر بازگونه

روا باشد که آن سر را بخاریچو ناخن نیز نگذارد تو را عشق
چو ساکن گشته ای در بی قراریقراری یابی آنگه بر لب عشق

که نشناسد خزان را از بهاریمرکن یاد کسی ای جان شیرین
نداند شیر از روبه عیارینداند عطسه را زان لغ دیگر
در آن موج لطیف شهریاریبگفتم ای ونک غوطی بخوردم

بیا در کار گر تو مرد کاریشدم از کار من از شمس تبریز

2687
سماع است و وصا،ل و عیش آریصل ای صوفیان کامروز باری

که اندر گلشن جان نیست خاریبرکن ای موسی جان خلع نعلین
که افتاد این شرکاران را شرکاریکبوترها سراسر باز گردند

چو سر درکرد خمر بی خماریشود سرهای مستان فارغ از درد
ز مشرق تا به مغرب هوشیاریبخور که ساعتی دیگر نبینی
که این بینی است آن بو را مهاریبرآور بینی و بوی دگر جوی

2688
سماع است و شراب و عیش آریصل ای صوفیان کامروز باری

ز مشرق تا به مغرب هوشیاریصل که ساعتی دیگر نیابی
که د،ل در عشق خوبی خوش عذاریچنان در بحر مستی غرق گردند

وزین خوبان نبینی گوشواریاز این مستان ننوشی های و هویی
گر این مستان ننالند از خماریدر این مستان کجا وهمی رسیدی

چنین سلطان و اعظم شهریاریبه صد عالم نگنجد از جللت
به وهم آمد کر و فر سواریولیرکن چون غبار انگیخت اسپش

که بشناسد سواری از غباریدهان بربند کاین جا یک نظر نیست
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نهانم می خلد در آب خاریمنم غرقه درون جوی باری
نیم خالی ز زخم خار باریاگر چه خار را من می نبینم

که خالی نیست جان از خارخاریندانم تا چه خار است اندر این جوی
بر او بنگاشت هر سویی نگاریتنم را بین که صورتگر ز سوزن
به دریا درشدم مرغاب واریچو پیراهن برون افرکندم از سر
به خنده گفت موج بحر کاریکه غسل آرم برون آیم به پاکی

بر آن آبی که دارد سهم ناریمثا،ل کاسه چوبین بگشتم
که پیدا نیست دریا را کنارینمی دانم که آن ساحل کجا شد

به هر لحظه چه افروزی شراریتو شمس الدین تبریز ار ملولی

2690
چرا زوتر نگویی کآری آریچو عشق آمد که جان با من سپاری

جما،ل عشق و روی عشق باریجهان سوزید ز آتش های خوبان
شدم از دست و دست از من نداریچو جان بیند جما،ل عشق گوید

درون برج نوری اه چه ناریبدیدم عشق را چون برج نوری
غذاشان آتشی بس خوشگواریچو اشترمرغ جان ها گرد آن برج

به پیش آمد مرا خوش شهسواریز دور استاده جانم در تماشا

یرکی مریخ چشمی پرخمارییرکی رویی چو ماهی ماه سوزی
جهان در پای اسب او غباریکه جان ها پیش روی او خیالی
بیابان در بیابان خوش عذاریهمی رست از غبار نعل اسبش

همی پرید از سر چون طیاریهمی تازید عقلم اندک اندک
که صد من نیست آن جا در شماریهمین دانم دگر از من مپرسید

چه ریگی بلک بحر بی کناریمن آن آبم که ریگ عشق خوردش
شدم بر دست شمس الدین نگاریچو لله کفته ای در شهر تبریز

2691
که نتوانی رضا دادن به خوارینگفتم دوش ای زین بخاری

شرکر باشد ز هر حسیش جاریدر آن جان ها که شرکر روید از حق
نه تلخی بینی او را نی نزاریاگر صد خنب سرکه درکشد او

حذر کن تا سر مستی نخاریخدایت چون سر مستی نداده ست
همی نوشد شراب اختیاریاز آن سر چون سر جان را شراب است

که او خمری است و تو مسرکین خماریز تو خنده همی پنهان کند او
چه شیرین کرد بر وی سوکواریچو داد آن خواجه را سرکه فروشی
کز آن یابند مردان خوشگواریگوارش خر از آن رخسار چون ماه

چنان کاندر زمین لطف بهاریدرآید در تن تو نور آن ماه
رهاند مر تو را از خاکساریببخشد مر تو را هم خلعت سبز

برون روژیده از د،ل چون دراریتصورها همه زین بوی برده
و لرکن ل براح مستعارتفضل ایها الساقی و اوفر
فان الیمن جما فی ابترکارو صبحنا بخمر مستطاب

و دم و اسلم ایا خیر المداریو مسینا بخمر من صبوح
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2692
نگویی می روم عذری نیاریبه جان تو پس گردن نخاری

اگر چه بی دلن بسیار داریبسازی با دو سه مسرکین بی د،ل
چه باشی بسته تو خاوندگارینگویی کار دارم در پی کار

نه رنجوران ما را می گذاریتو گویی می روم رنجور دارم
که در چشمت نیاییم از نزاریز ما رنجورتر آخر کی باشد
چه دامن گیردت سوگند خواریخوری سوگند که فردا بیایم

که بر اسرار پنهانی سواریتو با سوگند کاری پخته ای سر
که بی مه شب بود دلگیر و تاریتو ماهی ما شبیم از ما بمگریز

مگرد از ما که آب خوشگواریتو آبی ما مثا،ل کشت تشنه
چه باشد گر چنین تخمی برکاریبپاش ای جان درویشان صادق

 که شاهان راست ز ایشانچه درویشان که هر یک گنج ملرکند
شرمساری

ز تو دارند تاج شهریاریبه تو درویش و با غیر تو سلطان
کند بر اختران مه شهسواریکه مه درویش باشد پیش خورشید

که بر من هر دمی دم می گماریمنم نای تو معذورم در این بانگ
تو ای دم چه دمی که بی شماریهمه دم های این عالم شمرده ست

2693
چو دربند شرکاری تو شرکاریبه تن با ما به د،ل در مرغزاری
به باطن همچو باد بی قراریبه تن این جا میان بسته چو نایی
تو چون ماهی روش در آب داریتنت چون جامه غواص بر خاک

 بسی رگ هاست کان تیره است ودر این دریا بسی رگ هاست صافی
تاری
بدان رگ پی بری چون پر برآریصفای د،ل از آن رگ های صافی است
ور انگشتی نهم تو شرم داریدر آن رگ ها تو همچون خون نهانی

 ز عرکس و لطف آن زاری استاز آن رگ هاست بانگ چنگ خوش رگ
زاری

کی می غرد به موج از بی کناریز بحر بی کنار است این نواها

2694
کناری و کناری و کناریمرا بگرفت روحانی نگاری
دوچاری و دوچاری و دوچاریبزد با من میان راه تنگی

بخاری و بخاری و بخاریز جان برخاست ز آتش های عشقش
قراری و قراری و قراریمبادا هیچ د،ل را زین چنین عشق

فساری و فساری و فساریسرکست این کره تند د،ل من
غباری و غباری و غبارینهاده بر سرش افسار سودا

خماری و خماری و خماریفتاده در سرش از شمس تبریز

2695
که می ترسم که تاب نار ناریمتاز ای د،ل سوی دریای ناری
ز نی هر دم نوایی نو برآریوجودت از نی و دارد نوایی
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وگر چه تو ز نی شهری برآرینیستانت ندارد تاب آتش
که هر سو شعله اندر شعله داریمیان شهر نی منشین بر آذر
چو میل رزق سوی رزق خواریاگر نی سوی آتش میل دارد

که آتش رزق می خواهد به زارینیاز آتش است آن میل تنها
خلف نی برکن از شهریاریبه هر چت نی بفرماید تو نی کن
چو نی کم شد سر دیگر نخاریخلفش کردی و نی در کمین است
نه نی دارد نه شرکر آنچ داریپدید آید تو را ناگه وجودی
در او می های گوناگون کارییرکی نوری لطیفی جان فزایی
نمایی لطف های لله زاریگشایی پر و بالی کز حلوت

دگر خورشید و جان ها چون ذراریمیان این چنین نوری نماید
ز شیرینی نورش گردی عاریبه نور او بسوزی پر خود را

که گل گل وادهد هم خار خاریز ناله واشرکافد قرص خورشید
زبان را کار نقش است و نگاریزبان واماند زین پس از بیانش

گدازیده شود چون آب وارینگار و نقش چون گلبرگ باشد
اگر خواهی تو مستی و خماریبر آن ساحل که ای ن گل ها گدازید
کز او این کارها را برگزاریهمی گو نام شمس الدین تبریز

2696
مرا سرگشته می دارد خماریمرا در خنده می آرد بهاری

مرا بی یار گردانید یاریمرا در چرخ آورده ست ماهی
نوایش فاش و پیدا نیست تاریچو تاری گشتم از آواز چنگی

که پنهان شد چو بادی در غباریجهانی چون غباری او برانگیخت
که پنهان شد چو سوزی در شراریحیاتی چون شرار آن شه برافروخت

که پنهان شد چو گل در جان خاریجما،ل گلستان آن کس برآراست
که جانم مست آن باقی است باریدلم گوید که ساقی را تو می گو

به دست بوالعجب آیینه داریدلم چون آینه خاموش گویاست
همی تابد عجب نقش و نگاریکز او در آینه ساعت به ساعت

2697
سحرگه دید طرفه مرغزاریبدید این د،ل درون د،ل بهاری
در او بوس و کنار بی کناریدر او آرامگاه جان عاشق
بهشت از سبزه زارش شرمساریکه فردوسش غلم آن گلستان

به زیر هر درختی خوش نگاریبه هر جانب یرکی حلقه سماعی
شود گل عارضی مشرکین عذاریاگر پیری درآید همچو کافور

رمید آن سو چو مجنون بی قراریچو شیر اسرکست جان زنجیرها را
در آن رفتن مرا بگشاد کاریبرفتم در پی جان تا کجا شد

ولیک از جان ندیدم من غباریبدیدم طرفه منز،ل های دلرکش
وگر ناید بیا واپس تو باریبگو راز مرا تا بازآید

که تا تن را کنم من داردارینشانی ها بیاور ارمغانی
خداخلقی عجیبی نامداریکیست آن مه خداوند شمس تبریز
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ز من مگذر شتاب ار مهر داریخداوندا زکات شهریاری
که شد چشمم ز تو ابر بهاریهل آهسته تر ای برق سوزان

رسد در گرد مرکب از نزارینمی تاند نظر کاندر رکابت
که خورشیدی و عالم بی تو تاریعنان درکش پیاده پروری کن

گلوی ما به هجران می فشاریجدایی نیست این تلخی نزع است
گذشت از سایه جان در بی قراریچو سایه می دود جان در پی تو

بدین تلخی از آن رو در خماریبه روی او دل بس باده خوردی
خماری را به رحمت سر بخاریچه باشد ای جمالت ساقی جان
که ما را تا قیامت دست یارینه دست من گرفتی عهد کردی

به جان تو که دست از من نداریز دست عهد تو از دست رفتم
که تو سنگین دلی بی زینهاریکی یارد با تو دیگر عهد کردن
که بر خسته دلنش می گماریتو خیره کشتری یا چشم مستت

به دریای فنا و جان سپاریحدیث چشم تو گفتم دلم رفت
در اقبا،ل و مراد و کامرکارید،ل من رفت عشقت را بقا باد
ابد تا کارشان را می گذاریبزی ای عشق بهر عاشقان را

2699
که مجلس بی تو باشد همچو گوریندارد مجلس ما بی تو نوری

ز فضلت این کرامت نیست دوریبیایی یا بدان سومان بخوانی
به تو یابد شقایقشان ظهوریخلیق همچو کشت و تو بهاری
کنند اجزای عالم مست شوریتجلی کن که تا سرمست گردند

برآید موج طوفان از تنوریچو دریای عتاب تو بجوشد
شود جمله مصیبت ها سروریچو گردون قبو،ل تو بگردد

مبادا که زند بر شیشه کوریخمش بگذار این شیشه گری را

2700
ملولش کن خدایا از ملولیز هر چیزی ملو،ل است آن فضولی

بدو گفتم ملولی هست گولیبه قاصد تا بیاشوبد بجنگد
مرا گفتا خمش دیوانه لولیبخورد آن بازی من خشمگین شد

مبین بد هیچ را ور نی تو غولینگوید هیچ را بد مرد این راه
نه بد دیدن بود یا بی حصولیبگفتم عین انرکار تو بر من
بود از مصلحت نه از بی اصولیمرا گفت او تناقض های بینا
تو عین حا،ل دانش ای حلولیمحالی گر بگوید مرد کامل
گهی شاهی کند گاهی رسولیگهی درد که داند گه بدوزد
که تو هستی فصولی او اصولیبه تاویلت تو او درنگنجد

که بر بی حد ندارد حد شمولیز خود منگر در او از خود برون آ
دوباره ل تقولی ل تقولیخمش ای نفس تازی هم بگویم

2701
تو را هر لحظه در بنده گمانیمرا هر لحظه قربان است جانی
که روشنتر از این نبود بیانیدو چشم تو بیان حا،ل من بس

که یک نی دید از شرکرستانیجهان چون نی هزاران ناله دارد

www.irandll.net/forum1235



www.irandll.net

ندیدم از تو شیرینتر نشانیاز آن شرکرستان دیدم نشان ها
ندیدم همچو تو پیدا نهانیمثا،ل عشق پیدایی و پنهان

مثل بشنو که جان به از جهانیجهان جویای توست و جای آن هست
شود هر جا که تابی آسمانینه ای بر آسمان ای ماه لیرکن

2702
که کم یابی گرانی بی گرانیمگیر ای ساقی از مستان کرانی
که به از سرو نبود سایه بانیبیا ای سرو گلرخ سوی گلشن
یقین بی بام نبود ناودانیچو نور از ناودان چشم ریزد

مبارک جا مبارک خاندانیعجب آن بام بالی چه خانه ست
نشانی زین چنین فتنه نشانیکه را بود این گمان که بازیابیم
پر از خورشید شد چون آسمانیدلی که چون شفق غرقاب خون بود

که تا پهلو زنی با پهلوانیز حرص این شرکم پهلو تهی کن
ز جانی کو بود محتاج نانیعجب ننگت نمی آید برادر
که جز دکان نان داری دکانیکه آب زندگانی گفت ما را

2703
کجا رفت آن وفا و مهربانیز مهجوران نمی جویی نشانی

بیا ای آب بحر زندگانیدر این خشرکی هجران ماهیانند
چه گویم من نمی دانم تو دانیبرون آب ماهی چند ماند

تو را خواهم که در عالم بمانیکی باشم من که مانم یا نمانم
فدای تو که جان جان جانیهزاران جان ما و بهتر از ما

که بگذاری طریق بی زبانیمرا گویی خمش نی توبه کردی
ز مستی و شراب و سرگرانیبه خاک پای تو باخود نبودم

نمی ماند می اندر خم نهانیبه خاموشی به از خنبی نباشم
که آن یک دم بود این جاودانیشراب عشق جوشانتر شرابی است

که صد خم شراب ارغوانیرخ چون ارغوانش آن کند آن
دهان تو بسوزد گر بخوانیدگر وصف لبش دارم ولیرکن

که آرد آب ز آتش ارمغانیعجب مرغابی آمد جان عاشق
کند آتش به آبش نردبانیز آتش یافت تشنه ذوق آبش

2704
فروکن سر ز بام بی نشانیبرون کن سر که جان سرخوشانی

بدان سو کش که بس خوش می کشانیبه هر دم رخت مشتاقان خود را
 که عاشق چون قراضه ست و توکه عاشق همچو سیل و تو چو بحری

کانی
که تو از لعل ها در می فشانیسقط های چو شرکر باز می گوی

عجب افتاد حسن و مهربانیزهی آرامگاه جمله جان ها
به رحمت خود چنانتر از چنانیز خوبی روی مه را خیره کردی

زهی شیری که بس سخته کمانیبه هر تیری هزار آهو بگیری
شرکافد بحر تا در وی برانیبه هر بحری که تازی همچو موسی

که هر یک گفت ما را نیست ثانیهمه جان در شرکر دارند از وصل
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ز غیرت گفته نی نی لن ترانیبه کوه طور تو بسیار موسی
که تبریز است دریای معانیز شمس الدین بپرس اسرار لن را

2705
تو را هر دم خیالی و گمانیمرا هر لحظه منز،ل آسمانی

جهانی زین خیا،ل اندر زیانیتو گویی کو طمع کرده ست در من
که چون دوزخ نمودستت جنانیبر آن چشم دروغت طمع کردم
که جان دادی برای خاکدانیبر آن عقل خسیست طمع کردم
چه بربندد ز ویرانی جهانیچه نور افزاید از برق آفتابی

ز یک حبه چه دزدد گنج و کانیز یک قطره چه خواهد خورد بحری
ز پژمرده گیایی گلستانیچه رونق یا چه آرایش فزاید

که روشنتر از این نبود نشانیبه حق نور چشم دلبر من
که شرح آن نگنجد در دهانیبه حق آن دو لعل قندبارش

نه طمع آنک بگشایم دکانیکه مقصودم گشاد سینه ای بود
نه آنک درربایم از تو نانیغرض تا نانی آن جا پخته گردد

طمع آن نی که گویندم فلنیز بهمان و فلن تو فارغ آیند

2706
خدایا تو نگهدار از جداییچه دلشادم به دلدار خدایی

چو از اصحاب و از یاران ماییبیا ای خواجه بنگر یار ما را
وگر بازی تو با ما برنیاییبدان شرطی که با ما کژ نبازی

سوار اسب فرهنگ و کیانیدغایانی که با جسم چو پیلند
ز فرزین بند شاهان بقاییپیاده گشته و رخ زرد ماندند
شرکسته اختری در بی وفاییچه بودی گر بدانستی مهی را
چگونه مه نه ارضی نی سماییوگر مه را نداند ماه ماه است

فتد بی اختیارش اختفاییکه ارضی و سمایی را غروب است
به دست او است در قدرت نماییظهور و اختفای ماه جانی

به دفع چشم بد چون کیمیاییبسوز ای تن که جان را چون سپندی
به معنی کی رسد چشم هواییکه چشم بد بجز بر جسم ناید

که جان را زو است هر دم جان فزاییکناری گیرمش در جامه تن
ال ای شمس تبریزی کجاییخیالت هر دمی این جاست با ما

2707
بلجویان دشت کربلییکجایید ای شهیدان خدایی
پرنده تر ز مرغان هواییکجایید ای سبک روحان عاشق

بدانسته فلک را درگشاییکجایید ای شهان آسمانی
کسی مر عقل را گوید کجاییکجایید ای ز جان و جا رهیده

بداده وام داران را رهاییکجایید ای در زندان شرکسته
کجایید ای نوای بی نواییکجایید ای در مخزن گشاده

زمانی بیش دارید آشناییدر آن بحرید کاین عالم کف او است
ز کف بگذر اگر اهل صفاییکف دریاست صورت های عالم

بهل نقش و به د،ل رو گر ز ماییدلم کف کرد کاین نقش سخن شد
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که اصل اصل اصل هر ضیاییبرآ ای شمس تبریزی ز مشرق

2708
کنی مر تشنه جانان را سقاییتو هر روزی از آن پشته برآیی
که جان جان خورشید سماییتو هر صبحی جهان را نور بخشی
دو دیده ای چراغ و روشناییمباد آن روز کز تو بازماند

درآ در من بیاموز آشناییتو دریایی و می گویی جهان را
بدان دریای امواج عطاییلب و لنج کفوری را دریدی

همه حیران که چون بر می گشاییگشادی چشم و گوش خاکیان را
چنین شیرین چنین حلوا چراییگلوی جان بسوزید از حلوت

ز تو باشد که آب آسیاییاگر چون آسیا گردم شب و روز
ز چرخ تو نمی یابد رهاییوگر این آسیا جوید سرکونت

بیابد کان بیابد کیمیاییهر آن سنگی که در چرخش کشیدی
اگر چه او نداند که کجاییبه تو جنبد جهان جان جهانی

2709
چنین چست و چنین رعنا چراییدلراما چنین زیبا چرایی

چنین جان و جهان آرا چراییگرفتم من که جانی و جهانی
چو آب خضر عمرافزا چراییگرفتم من که الیاسی و خضری
چو دنیا مایه سودا چراییگرفتم من که دنیایی و دینی
چو موسی با ید بیضا چراییگرفتم گنج قارونی به خوبی

بدین حد شنگ و سرغوغا چراییز رشرکت دوست خون دوست ریزد
نهان از دیده چون عنقا چراییچو نور تو گرفت از قاف تا قاف
تو هم حلوا و هم صهبا چراییندارد هیچ حلوا طبع صهبا

که پیش چون ویی گویا چراییز عشق گفت تو با خود بجنگم

2710
که ابر قطره های اشک هاییبیا ای غم که تو بس باوفایی

که تعلیمم بده نوعی گداییزنی درویش آمد سوی عباس
تو آموزی گدایان را دغاییدر حیلت خدا بر تو گشاده ست

که خوش تخریج و پاکیزه اداییتو نعمانی در این مذهب بگو درس
ندارم روزیی از ژاژخاییمن مسرکین دمی دارم فسرده

که تو بس نرگدا و اوستاییمرا یک کدیه گرمی بیاموز
در استرزاق آثار سماییبدانک انبیا عباس دینند

که برجوشد بدان بحر عطاییز انواع گدایی های طاعات
ز نهی منرکر و شیر غزاییز صوم و از صلت و از مناسک
و انواع ثقات و ابتلییکه بی حد است انواع عبادات

ببر زحمت مرکن طا،ل بقاییبدو گفتا برو کاین دم ملولم
که نومیدم مرکن ای للرکاییمرکرر کرد آن زن لبه کردن

که سودت نیست این زحمت فزاییمرکرر کرد استا دفع راهم
ندارد این نفس مرکرم کیاییملولم خاطرم کند است این دم
که طفلنم مرند از بی نواییسجود آورد و گریان گشت آن زن
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همین را باش کاستاتر ز ماییبسی بگریست پس عباس گفتش
تلین القاسیین بالبرکادو عباسند با تو این دو چشمت

روان شو چیز دیگر را چه پاییبه آب دیده چون جنت توان یافت
برابر می روند اندر رواییکه آب چشم با خون شهیدان

بیاموزید راه دلگشاییکسی را که خدا بخشید گریه
ولی سیرم ز شعر و خودنماییبجز این گریه را نفعی دگر هست
که اطلس می کند پنجه عباییولیرکن خدمت د،ل به ز گریه ست

که خشک و تر نگنجد در خداییکه د،ل اصل است و اشک تو وسیلت
که از سلطان د،ل صاحب لواییخمش با د،ل نشین و رو در او نه

2711
چو گل باید که با ما خوش برآییبیا ای یار کامروز آن مایی

خداوندا نگه دار از جداییخدایا چشم بد را دور گردان

به یک جامی ز خویشم ده رهاییاگر چشم بد من راه من زد
تو د،ل از سنگ خارا درربایینهادم دست بر د،ل تا نپرد

اگر فردا بدین صورت درآیینه من مانم نه د،ل ماند نه عالم
بیا ای چشم ما را روشناییبیا ای جان ما را زندگانی

کجایی تو کجایی تو کجاییبه هر جایی ز سودای تو دودی است
که جان جان جمله میوه هایییرکی شاخی ز نور پاک یزدان
کند لطفش ز لطف تو گداییبه لطف از آب حیوان درگذشتی

تو یا نور خدایی یا خداییاگر کفر است اگر اسلم بشنو
 که مستغنی است خورشید ازخمش کن چشم در خورشید درنه

گدایی

2712
کجایی تو کجایی تو کجاییبیا جانا که امروز آن مایی

همایی تو همایی تو هماییبه فر سایه ات چون آفتابیم
بقایی تو بقایی تو بقاییجهان فانی نماند ز آنک او را

نوایی تو نوایی تو نواییچه چنگ اندر تو زد عالم که او را
قبایی تو قبایی تو قباییچو عاشق بی کله گردد تو او را

خدایی کن خدایی کن خداییخمش کردم ولی بهر خدا را

2713
که خاکی را نمی دانم ز آبیچنان گشتم ز مستی و خرابی

تو هشیاری بیا باشد بیابیدر این خانه نمی یابم کسی را
نمی دانم شرابی یا کبابیهمین دانم که مجلس از تو برپاست

به ظاهر آفتاب آفتابیبه باطن جان جان جان جانی
از آن رو دیوسوزی که شهابیاز آن رو خوش فسونی که مسیحی
مرا خوش بوی کن زیرا گلبیمرا خوش خوی کن زیرا شرابی

اگر چه تشنگان را تو عذابیصبایی که بخندانی چمن را
اگر تو محتسب در احتسابیبیا مستان بی حد بین به بازار
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چو رنجوران گهی اندر جوابیچو نان خواهان گهی اندر سوالی
از آن محبوس ظلمات سحابیمثا،ل برق کوته خنده تو

ببین گردان جفان کالجوابیدرآ در مجلس سلطان باقی
تو بس خوبی ولیرکن در نقابیتو خوش لعلی ولیرکن زیر کانی

وگر پری به گورستان غرابیبه سوی شه پری باز سپیدی
شبابی یا شبابی یا شبابیجوان بختا بزن دستی و می گو
بگو والله اعلم بالصوابمگو با کس سخن ور سخت گیرد

2714
خلصه او است در اشیاء تو دیدیچو اسم شمس دین اسما تو دیدی
برابر با سری کش پا تو دیدیچه دارد عقل ها پیشش ز دانش
ز حلقه خاص او هیجا تو دیدیمنورتر به هر دو کون ای د،ل

بگو آخر کی دیده ست یا تو دیدیبه مانندش ز او،ل تا به آخر
اگر هستت خیا،ل آن ها تو دیدیدر آن گوهر نبوده ست هیچ نقصان
از آن سوی حجاب ل تو دیدیبه پیش خدمتش اندر سجودند

نه بال است و نی پهنا تو دیدیخدیو سینه پهن و سروبال
همه رویش در آن رعنا تو دیدیشهی کش جن و انس اندر سجودند

چنان حلمی در استغنا تو دیدیورا حلمی که خاک آن برنتابد
به لعل شرکر و زهرا تو دیدیز وصف تلخ خود زهرا یرکی وصف
نهاده نردبان بال تو دیدیز فرمان کردنش سوی سماوات

که او را هست جان لل تو دیدیچنان لولو به تابانی و خوبی
از او خواهد چنین کال تو دیدیکسی خود این شبه فانی دون را

و یا آن عشق چون خارا تو دیدیبه نرمی در هوای هرزه آبی
بدین وصف عجب ما را تو دیدیبرونم جمله رنج و اندرون گنج
به ملک و بخت او همتا تو دیدیخداوند شمس دین را در دو عالم
رسانی خدمتی از ما تو دیدیز بهر آتش ای باد صبا تا

همه تبریزیان احیا تو دیدیچو خاک سنب اسب جبرئیل است

2715
بحمدالله ز باغ او است باریمرا اندر جگر بنشست خاری

وگر چه شد تنم در عشق زارییرکی اقبا،ل زفتی یافت جانم
چو بگرفتم چنین مه در کناریکناری نیست این اقبا،ل ما را

تماشا کن از این پس گیر و داریبگیر این عقل را بر دار او کش
ز هستم تا نماند پود و تاریچو اندربافت این جانم به عشقش

چو گل در جان زنیمش زود ناریرخ گلنار گر در ره حجاب است
که او گنده شود روزی سه چاریمشو غره به گلزار فنا تو

بشو بهر چنین جان جان سپاریجمالی بین که حضرت عاشقستش
کز او دارد خداوند افتخاریخداوندی شمس الدین تبریز

2716
ز آتش های او آخر فراریبگفتم با دلم آخر قراری

اشارت می کنی خندان که آریتو را می گویم و تو از سر طنز
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تو در کوی مهی شرکرعذاریمنم از دست تو بی دست و پایی
تو پنداری ز اکنون است کاریدلم گفتا ندیدی آنچ دیدم

وی است دریای آتش من شراریمنم جزوی و از خود کل کل است
و جان من ز بحر او بخاریورا دیدم چو بحری موج می زد

بشد رقاص جانم ذره واریز تبریز آفتابی رو نمودم
 بجوشید آب خوش از جانخداوند شمس دین چون یک نظر تافت
ناری
همی پرید اندر لله زاریز هر قطره یرکی جانی همی رست

2717
به دست خویش بی وصلش چه داریتو جانا بی وصالش در چه کاری

به نزد او نیرزد خاک زاریهمه لفت که زاری ها کنم من
که از وصل چه کس گشتی تو عاریاگر سنگت ببیند بر تو گرید

به هجرش خاک را اکنون تو عاریبه وصلش مر سما را فخر بودی
زمان وصل یعنی یار غاریچنان مغرور و سرکش گشته بودی
نک آمد مر تو را دور خماریاز آن می ها ز وصلش مست بودی

کز آن اقبا،ل می آید بهاریولیرکن مرغ دولت مژده آورد
نبود از عقل و فرهنگ و عیاریز لطف و حلم او بوده ست آن وصل

چو ماهی گشت پیر از خوش عذاریبه پیر هندوی بگذشت لطفش
تو جانا کز پی او بی قراریچنین ها دیده ای از لطف و حسنش
که تو که جان آنی در فراریچه سودم دارد ار صد ملک دارم

که بی او یاوه گشته و بی مهاریخداوندی ز تو دور است ای د،ل
که این دم بر سر گنجش تو ماریهزاران زخم دارد از تو ای هجر
ایا روز وصالم همچو قاریایا روز فراقم همچو قیری

کنون تو با خیالش در قماریتو بودی در وصالش در قماری
ایا صبرا نرکردی هیچ یاریبه هجر فخر ما شمس الحق و دین
خورم یابم دمی زو بردباریمگر صبری که رست از خاک تبریز
ببینا بخت لنگم راهواریببینا این فراق من فراقی

2718
کمالت کمالن را کمالیبیا ای آنک سلطان جمالی

چنانک وهمشان شد که خیالیخیالی را امین خلق کردی
تو زان پاکی تو سلطان وصالیخیالت شحنه شهر فراق است
نه چون خورشید گردون در زوالیتو خورشیدی و جان ها سایه تو
بنالنی روان را تو ننالیبخندانی جهان را تو نخندی

تو پر و با،ل هر بی پر و بالیتو دست و پای هر بی دست و پایی
ولیک از ناز گویی لابالیهزاران مشفق غمخوار سازی

2719
مگر تو رشک ماه آسمانیمگر تو یوسفان را دلستانی
غریب این جهان و آن جهانیمها از بس عزیزی و لطیفی
به طمع تو گرفته شب گرانیروان هایی که روز تو شنیدند
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چو ذوالعرشت کند می پاسبانیز شب رفتن ز چالکی چه آید
مرا کشته ست آب زندگانیمنم آن کز دم عیسی بمردم

گرت بینم ایا فخر الزمانیچنین مرگی که مردم زنده گردم
از آن خون رست صورت های جانیدلم از هجر تو خون گشت لیرکن

ز درد خم های خسروانیز درد تو رواق صاف جوشید
که او را نیست در آفاق ثانیخداوندی است شمس الدین تبریز

نیاورده ست چون او ارمغانیبرید آفرینش در دو عالم
که تا گردند جان ها جاودانیهزاران جان نثار جان او باد

کز این الفاظ ناقص شد معانیدریغا لفظ ها بودی نوآیین

2720
نشسته می روی و می نبینیتو تا بنشسته ای بر دار فانی

 اگر رویت در این گفتن سوی اونشسته می روی این نیز نیرکو است
است

به سوی جوی رحمت رو بگردانبسی گشتی در این گرداب گردان
که تا دست از تبرک بر تو مالمبزن پایی بر این پابند عالم

تو ده کل را کلهی ای برادرتو را زلفی است به از مشک و عنبر
کله بر آسمان انداز آخرکله کم جو چو داری جعد فاخر

فریبد چون تو زیرک را به حیلهچرا دنیا به نرکته مستحیله
نداری پای آن خر را شرکالیبه سردی نرکته گوید سرد سیلی

تخلف دیده ای در روی او ما،لاگر دوران دلیل آرد در آن قا،ل
برکن با غو،ل خود بحثی به توجیهتو را عمری کشید این غو،ل در تیه

جوابش گو که مقلوب است نرکتهچرا الزام اویی چیست سرکته

2721
نه اسرار د،ل ما را زبانینه آتش های ما را ترجمانی
نه همدم آه ما را هیچ جانینه محرم درد ما را هیچ آهی
نه آن دریا که آرامد زمانینه آن گوهر که از دریا برآمد

نه آن حرفی که آید در بیانینه آن معنی که زاید هیچ حرفی
کجا دریا رود در ناودانیمعانی را زبان چون ناودان است

نگنجد در دهان هرگز جهانیجهان جان که هر جزوش جهان است

2722
همی جستم ز حا،ل د،ل نشانیبه کوی د،ل فرورفتم زمانی

که از وی در فغان دیدم جهانیکه تا چون است احوا،ل د،ل من
به هر وادی و شهری داستانیز گفتار حرکیمان بازجستم

فتادم زین حدیث اندر گمانیهمه از دست د،ل فریاد کردند
ندیدم هیچ خالی زو مرکانیز عقل خود سفر کردم سوی د،ل
همی گردد به سان ترجمانیمیان عارف و معروف این د،ل
چه داند قدر د،ل هر بی روانیخداوندان د،ل دانند د،ل چیست

نیابی از فلنی و فلنیز درگاه خدا یابی د،ل و بس
شهید هر نشان و بی نشانینیابی د،ل جز از جبار عالم
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2723
منصوبه یار باوفا دیدیدیدی که چه کرد یار ما دیدی
آن چشمه زندگی کجا دیدیزین نوع که مات کرد د،ل ها را

مقلوب گری چو او که را دیدیدر صورت مات برد می بخشد
کز عشق هزار دلگشا دیدیای بسته بند عشق حقستت
برخور ز وفا اگر جفا دیدیبستان باغی اگر گلی دادی

زان بحر گهر تو کهربا دیدیاز بستانش سر خر است این تن
آن بود عصا و اژدها دیدیاز فرعونی چو احولی دادت

صد برگ فشان از آن عصا دیدیامروز چو موسیت مداوا کرد
آن را تو ز سادگی عطا دیدیصیاد جهان فشاند شه دانه

دام و دغل و فن و دغا دیدیچون مرغ سلیم سوی او رفتی
تا لطف و عنایت خدا دیدیبازت بخرید لطف نجینا

ز الله عطای اشتری دیدیدر طالع مه چو مشتری گشتی
این بستگی و گشاد را دیدیچندان کرث که در عدد ناید

چشمت بگشاد توتیا دیدیتا آخر کار آن ولی نعمت
عشرت گه خاص اولیا دیدیاز چشمه سلسبیل می خوردی

جولنگه عرصه هوا دیدیچون دعوت اشربوا پری دادت
بر قاف پریدن هما دیدیوآنگه ز هوا به سوی هو رفتی

از کیف و چگونگی جدا دیدیپرواز همای کبریایی را
کز وی تو اجابت دعا دیدیباقیش مجیب هر دعا گوید

2724
هر بار چو جان به کار می آییروز ار دو هزار بار می آیی

در عالم چون بهار می آییاز بهر حیات و زنده کردن تو
چون شرکر قندوار می آییعشاق همه شدند حلوایی
کز مجلس اختیار می آییمی درده و اختیار ما بستان
آن را که تو در کنار می آییاز خلق جهان کناره می گیرد
کز حضرت کردگار می آییخاموش به حضرت تو اولیتر

کز عالم پایدار می آییدیدیم تو را ز دست ما رفتیم
وی شیر ز مرغزار می آییای مرغ ز طاق عرش می پری

وی موج چه بی قرار می آییای بحر محیط سخت می جوشی

2725
تا د،ل نشود سقیم و سوداییمندیش از آن بت مسیحایی
مندیش از آن جما،ل و زیباییلحو،ل کن و ره سلمت گیر

چون نیست از او دمی شرکیباییفرصت ز کجا که تا کنی لحو،ل
یا طوطی روح از شرکرخاییماهی ز کجا شرکیبد از دریا

زان زلف مشوش چلیپاییچون دین نشود مشوش و ایمان
بگرفته عقو،ل بادپیماییاخگر شده د،ل در آتش رویش

کز جا برمد صفات بی جایید،ل با دو جهان چراست بیگانه
چون خو کردی که ژاژ می خاییای تن تو و تره زار این عالم
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می ناز بدین که عالم آراییای عقل برو مشاطگی می کن
با حفصی اگر چه کارافزاییبگرفته معلمی در این مرکتب

دستور نه تا لبی بیالییای بر لب بحر همچو بوتیمار
با تشنه دلن نمای سقاییاین ها همه رفت ساقیا برخیز

سلطان چه کند شهی و مولییمشرق چه کند چراغ افروزی
چون دود سیاه را تو بزداییمصقو،ل شود چو چهره گردون
کز وی آموخت باده صهباییدرده تو شراب جان فزایی را

جان عارف گرفت یرکتایییرکتا عیشی است و عشرتی کز وی
بی عقبه ل شده است الییاز دست تو هر که را دهد این دست

از دور به مست خویش بنماییای شاد دمی که آن صراحی را
خاک تن من نمود میناییچون گوهر می بتافت بر خاکم
رمزی دو بگویم ار بفرماییدریای صفات عشق می جوشد

من دانم و یار من به تنهاییور نی بهلم ستیر و بربسته
صفراشرکن هزار صفراییزین بگذشتم بیار حمرا را

وین هندوی شب رهد ز للییتا روز رهد ز غصه روزی
کاندر پیرکار قا،ل می آییدر حا،ل مگر درت فروبسته ست

2726
وی د،ل ز فراق خون نگشتیای دیده ز نم زبون نگشتی

چون مایه صد جنون نگشتیوی عقل مگر تو سنگ جانی
کز عشق به هر فسون نگشتیاین یک هنرت هزار ارزد

کز ناله چو ارغنون نگشتیلیک از تو شرکایت است د،ل را
ز اندیشه خود فزون نگشتیز اندیشه دوست بو نبردی

کز خانه تن برون نگشتیزان گرم نگشته ای ز خورشید
ماننده ذره چون نگشتیچون گردش آفتاب دیدی

چون صافی و آبگون نگشتیچون آب حیات خضر دیدی
شرکر است که ذوفنون نگشتیمرغ زیرک به پای آویخت

تو مردم یعلمون نگشتیزان درس جماد علم آموخت
ز او،ل بده ای کنون نگشتیشمس تبریز جان جان ها

2727
افسرده شوی بدان ز جوشیگر وسوسه ره دهی به گوشی

نیش زهر است و شرکل نوشیآن گرمی چشم را که داری
گر خشم گرفت کورموشیانبار نعیم را زیان چیست

یک دو مگس از شرکرفروشیآخر چه زیان اگر بیفتد
گر دیگ شرکست شیردوشیمر ناقه شیر را چه نقصان

در هیچ سری نبود هوشیشب بود و زمانه خفته بودند
سرنای و در او بزد خروشیآن شاه ز روی لطف برداشت

زین پس زان رو به روی پوشیدر خون خودی اگر بمانی
هم ناطق عشق هم خموشیماییم ز عشق شمس تبریز

2728
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ما می نرویم از این حوالیباغ است و بهار و سرو عالی
ماییم و تویی و خانه خالیبگشای نقاب و در فروبند

برداشته جام لابالیامروز حریف خاص عشقیم
باید که عظیم خوش بنالیای مطرب خوش نوای خوش نی
پیش آر شراب را تو حالیای ساقی شادکام خوش حا،ل

در سایه لطف لیزالیتا خوش بخوریم و خوش بخسبیم
خوابی نه نتیجه لیالیخوردی نه ز راه حلق و اشرکم

بر دیده و چشم خود بمالیای د،ل خواهم که آن قدح را
آن ساعت هست بر کمالیچون نیست شوی تمام در می
بی مرگ و فنا و انتقالیپاینده شوی از آن سقاهم
ایمن ز شرکنجه های والیدزدی بگذار و خوش همی رو

رو رو که هنوز در سوالیگویی بنما که ایمنی کو
ای روز به از هزار سالیای روز بدین خوشی چه روزی

ایشان هجرند و تو وصالیای جمله روزها غلمت
ای روز عظیم باجمالیای روز جما،ل تو کی بیند

و آن چشم که گوش او بمالیهم خود بینی جما،ل خود را
تو روز ز نور ذوالجللیای روز نه روز آفتابی

می خواهد از مهت هللیخورشید کند سجود هر شام
ای روز مقیم لیزالیای روز میان روز پنهان

ای لطف جنوبی و شمالیای روزی روزها و شب ها
زیرا تو ورای هر کمالیخامش کنم از کما،ل گفتن
تو پیداتر ز قیل و قالیپیدا نشوی به قا،ل زیرا
تو فوق توهم و خیالیاز قا،ل شود خیا،ل پیدا

ای داده تو آب را زللیو آن وهم و خیا،ل تشنه توست
در عالم پر ز خویش خالیاین هر دو در آب جان دهن خشک

محجوب ز تو که در مللیباقی غز،ل ورای پرده

2729
د،ل می دهدت که خشم رانیبا این همه مهر و مهربانی

درهم شرکنی به لن ترانیوین جمله شیشه خانه ها را
کز خانه تو رخت می کشانیدر زلزله است دار دنیا

بی تو نزیند هین تو دانینالن تو صد هزار رنجور
خلقان همه صورت و تو جانیدنیا چو شب و تو آفتابی

در مرکسبه و غم امانیهر چند که غافلند از جان
آغاز کنند نوحه خوانیاما چون جان ز جا بجنبد

نی عیش بود نه شادمانیخورشید چو در کسوف آید
ای وای چو او شود نهانیتا هست از او به یاد نارند

شیرینی خانه و دکانیای رونق رزم و جان بازار
از بحر معلق معانیخاموش که گفت و گو حجابند

2730
کز مصر رسید کاروانیآورد خبر شرکرستایی
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یا رب چه لطیف ارمغانیصد اشتر جمله شرکر و قند
در قالب مرده رفت جانیدر نیم شبی رسید شمعی

گفتا که رسید آن فلنیگفتم که بگو سخن گشاده
بنهاد ز عقل نردبانید،ل از سبرکی ز جای برجست

می جست از این خبر نشانیبر بام دوید از سر عشق
بیرون ز جهان ما جهانیناگاه بدید از سر بام

در صورت خاک آسمانیدریای محیط در سبویی
پوشیده لباس پاسبانیبر بام نشسته پادشاهی

در سینه مرد باغبانیباغی و بهشت بی نهایت
می کرد ز شاه د،ل بیانیمی گشت به سینه ها خیالش
تا تازه شود دلم زمانیمگریز ز چشمم ای خیالش
برساخت ز لمرکان مرکانیشمس تبریز لمرکان دید

2731
آنی و هزار همچنانیبشنیده بدم که جان جانی

کفو تو نبود آن نشانیاز خلق نشان تو شنیدم
تا بوک بدان لبم بخوانیالحمد شدم ز حمد گفتن
کس دید روان بدین روانیجان دید کسی بدین لطیفی
وی صورت تو به از معانیای قوت قلوب همچو معنی

از لذت کان تو مرکانیای گشته ز لمرکان حقایق
وی عالم پیر را جوانیای شاه و وزیر را سعادت

کردیش تو باز این جهانیآن جان که از این جهان جهان بود
باقی بود این جهان فانیجانی چو تو باشد این جهان را

نبود به لسان تو لسانیجان چرب زبان توست اما

2732
درده تو شراب ارغوانیای ساقی باده معانی

بفزای حلوت جوانیزان باده پیر تلخ پاسخ
نظاره شاهدان جانیدر بزم سرای شاه جانان

از لذت عشرت شبانیجان ها بینی چو روز روشن
در حلقه خلق آن جهانیبینی که جهان به حیرت آید
در مجلسشان به ارمغانیمه را ز فلک فروفرستد

کو مطرب کیست آسمانیو آن زهره نوای خوش برآورد
با دلبر خوب پرمعانیاین ها به همند و ما به خلوت

و آن باقی را تو خود بدانیرخ بر رخ ما نهاد آن شه
آن خسرو ملک بی نشانیآن شاه کیست شمس تبریز

2733
تدبیر خلص ما تو دانیای وصل تو آب زندگانی
وز سینه جدا مشو که جانیاز دیده برون مشو که نوری

می نالد جان من نهانیآن دم که نهان شوی ز چشمم
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از لطف توم همی کشانیمن خود چه کسم که وصل جویم
هر چند قلندر جهانیای د،ل تو مرو سوی خرابات

ترسم که تو کم زنی بمانیکان جا همه پاکباز باشند
درپوش نشان بی نشانیور ز آنک روی مرو تو با خویش

گر عاشق تیر آن کمانیمانند سپر مپوش سینه
گفتم که مپرس از این معانیپرسید یرکی که عاشقی چیست

آنگه که بخواندت به خوانیآنگه که چو من شوی ببینی
د،ل را چو زنان چه می طپانیمردانه درآ چو شیرمردی

گشته رخ سرخ زعفرانیای از رخ گلرخان غیبت
در هر نفسم دم خزانیای از هوس بهار حسنت

از جور خزان همی رهانیای آنک تو باغ و بوستان را
در گفت و شنود ترجمانیای داده تو گوشت پاره ای را

با سر قدیم همزبانیای داده زبان انبیا را
در مرگ حیات جاودانیای داده روان اولیا را

بر بام دماغ پاسبانیای داده تو عقل بدگمان را
این پنج چراغ می ستانیای آنک تو هر شبی ز خلقان

مخموری و سحر و دلستانیای داده تو چشم گلرخان را
اندیشه و فرکر و خرده دانیای داده دو قطره خون د،ل را

مردی و نری و پهلوانیای داده تو عشق را به قدرت
جان باز چو طالب عیانیاین بود نصیحت سنایی

زیرا که چراغ آسمانیشمس تبریز نور محضی

2734
خود بی تو کدام زندگانیای بی تو حرام زندگانی
مرگ است به نام زندگانیبی روی خوش تو زنده بودن
دانه تو و دام زندگانیپازهر تویی و زهر دنیا

باده تو و جام زندگانیگوهر تو و این جهان چو حقه
بی جوش تو خام زندگانیبی آب تو گلستان چو شوره

نگرفته قوام زندگانیبی خوبی حسن باقوامت
نایافته کام زندگانیبا جمله مراد و کام بی تو

کی کرد سلم زندگانیتا داد سلمتی ندادی
پیش تو غلم زندگانیخامش کردم برکن تو شاهی

2735
در باغ خرام چون صباییبرجه که بهار زد صلیی
وز لله و که شنو صداییاز شاخ درخت گیر رقصی

بلبل طلبد ز گل نواییریحان گوید به سبزه رازی
در بحر هوای آشناییاز باد زند گیاه موجی
چون چشم عروس بین برکاییوز ابر که حامله ست از بحر

در سنبل و سرو ارتقاییوز گریه ابر و خنده برق
کآموزدش او بهانه هاییفخ شسته به پیش گوش قمری

برگوی تو هجو یا ثنایینرگس گوید به سوسن آخر
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بر مرغ حرکایت هماییای سوسن صدزبان فروخوان
از جام میی گران بهاییسوسن گوید خمش که مستم

بجهد ز دهان من خطاییسرمستم و بیخودم مبادا
اشرکوفه بریشمین قباییرو کن به شهی کز او بپوشید
رستیم ز دست اژدهاییمی گوید بید سرفشانان
تو نیز چنین برکوب پاییای سرو برای شرکر این را

ز اشرکنجه جان جان نماییای جان و جهان به تو رهیدیم
وز دغدغه چنین دغاییاز وسوسه چنین حریفی

رفت و بنمودمان قفاییزان دی که بسی قفا بخوردیم
از شوم ظهور او خفاییظاهر مشواد او که آمد

بی زحمت خوف در رجاییخاموش کن و نظاره می کن

2736
باید که نخست رو بشوییچون سوی برادری بپویی

تصدیع برادران نجوییدر سر ز خمارت ار صداعی است
یا ترک کنار دوست گویییا بوی بغل ز خود برانی

کی شرط بود که تو بموییدر سور مهی بنفشه مویی
می دانک چو من محا،ل جوییبی دام اگرت شرکار باید

صوفی سماع و های و هوییور گوش تو گرم شد ز مستی
یک توی نه ای هزارتوییور هوش تو بی خبر شد از گوش

2737
وز آب چراغ را خرابیمجلس چو چراغ و تو چو آبی

رو تو ز میان که چون سحابیخورشید بتافته ست بر جمع
کو بوی کباب اگر کبابیبر خوان منشین که نیک خامی

والله که نه حاجبی حجابیدر پیش شدی که حاجبم من
دانند تو را که از چه بابیچون حاجب باب را نشان هاست

از جهل به حمله می شتابیگشتی تو سوار اسب چوبین
یا زهد چو طالب ثوابییا عشق گزین که هر سه نقد است

کاین قافله رفت تو به خوابیبا بیداران نشین و برخیز
و اندر تبریز راه یابیاز شمس الدین رسی به منز،ل

2738
امسا،ل چه مستم و خرابیمن پار بخورده ام شرابی
امسا،ل چرا شدم کبابیمن پار ز آتشی گذشتم

ماهی دیدم میان آبیمن تشنه به آب جوی رفتم
من شیرم و یار ماهتابیشیران همه ماهتاب جویند

تا رنگ بگویدت جوابیاز درد مپرس رنگ رخ بین
مستی است نشسته در خرابیجانم مست است و تن خراب است

کز غم چو خری است در خلبیاین هر دو چنین و د،ل چنینتر
تا باشدت از خدا ثوابییک لحظه مشو ملو،ل بشنو
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2739
وی شاه زمانه چند خسبیای یار یگانه چند خسبی
ای رونق خانه چند خسبیبر روزن توست بنده از کی

برزن به نشانه چند خسبیای کرده به زه کمان ابرو
گشتیم فسانه چند خسبیافسانه ما شنو که در عشق
بر روی ستانه چند خسبیماییم چو میخ سر نهاده

باقی شبانه چند خسبیگر خنب ببسته است پیش آر
بنشین به میانه چند خسبیدرده قدح شراب و چون شمع
آمد به کرانه چند خسبیبشتاب مها که این شب قدر

2740
بازم به دغا چه می فریبیبازم صنما چه می فریبی

ای دوست مرا چه می فریبیهر لحظه بخوانیم که ای دوست
بازم به وفا چه می فریبیعمری تو و عمر را وفا نیست
او را به سقا چه می فریبید،ل سیر نمی شود به جیحون
ما را به عصا چه می فریبیتاریک شده ست چشم بی تو
ما را به دعا چه می فریبیای دوست دعا وظیفه ماست

با خوف و رجا چه می فریبیآن را که مثا،ل امن دادی
ما را به قضا چه می فریبیگفتی به قضای حق رضا ده

ما را به دوا چه می فریبیچون نیست دواپذیر این درد
ما را به صل چه می فریبیتنها خوردن چو پیشه کردی

ما را به سه تا چه می فریبیچون چنگ نشاط ما شرکستی
ما را با ما چه می فریبیما را بی ما چو می نوازی

ما را به قبا چه می فریبیای بسته کمر به پیش تو جان
ما را به عطا چه می فریبیخاموش که غیر تو نخواهیم

2741
رفتی و به گوشه ای نشستیای آنک تو خواب ما ببستی

آخر به جفا دلم شرکستیای زنده کننده هر دلی را
از بند هزار دام رستیای د،ل چو به دام او فتادی

تا حشر ز دام دوست مستیرستی ز خمار هر دو عالم
چون محرم گلشن الستیبا پر بلی بلند می پر

تا درد بدی بدی به پستیرو بر سر خم آسمان صاف
می جوید ابلهش ز هستیدولت همه سوی نیستی بود
از چشم ویش ندیده استیگیرم که جما،ل دوست دیدی

دست دو هزار مست خستیای یوسف عشق رو نمودی
تا بسته نقش های شستیخامش که ز بحر بی نصیبی

2742
رفتی و به گوشه ای نشستیای آنک تو خواب ما ببستی

چون د،ل به تو بنگرید جستیاندر دلم آمدی چو ماهی
چون صبر کنیم ما به هستیچون گلشن نیستی نمودی
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آن روح که یافت وصل و مستیچون باشد در خمار هجران
کز هجر ستون او شرکستیآن خانه چگونه خانه ماند

کز رنج خمار بازرستیپنداشتی ای دماغ سرمست
در راه بلندی است و پستیدر عشق وصا،ل هست و هجران

از ده جهت آب و گل پرستیاز یک جهت ار چه حق شناسی
کاندر سوداش طمع بستیبسیار ره است تا به جایی

2743
وز محنت و امتحان گذشتیرو رو که از این جهان گذشتی

وی جان سوی جان جان گذشتیای نقش شدی به سوی نقاش
کز منز،ل بی امان گذشتیبر خور هله از درخت ایمان

کز غربت خاکدان گذشتیدر آب حیات رو چو ماهی
کز انجم آسمان گذشتیاز برج به برج رو چو خورشید

زین خانه و زین دکان گذشتیزان کان که بیامدی شدی باز
الحق ز ره نهان گذشتیبنما ز کدام راه رفتی
چون آب ز ناودان گذشتیبر بام جهان طواف کردی

از جمله خامشان گذشتیخاموش کنون که در خموشی

2744
کامروز به کوی ما فتادیروز طرب است و سا،ل شادی

چون شمع در این میان نهادیتاریرکی غم تمام برخاست
با آن قدح وفا که دادیاندیشه و غم چه پای دارد

وی مه به کدام ماه زادیای باده تو از کدام مشرکی
سلطان دلی و کیقبادیمستی و خوشی و شادکامی

از ما ستدی به اوستادیو آن عقل که کدخدای غم بود
صد گونه در طرب گشادیشاباش که پای غم ببستی

2745
روز و شب تار را بدیدیآخر گل و خار را بدیدی

تا نقش و نگار را بدیدیبس نقش و نگار درشرکستی
و آن گرد و غبار را بدیدیاز عالم خاک برگذشتی

کان جان بهار را بدیدیمی خند چو گل در این گلستان
چون حاصل کار را بدیدیبی کار شدی ز کار عالم

چون رنج خمار را بدیدیچون باده ساقی اندرآمیز

2746
از عقل و معامله برآریآن را که به لطف سر بخاری

یا رب تو در آن نظر چه داریاز یک نظرت قیامتی خاست
دزد است از آنش می فشاریاز لعل تو د،ل دری بدزدید

غم نیست چو هم تو غمگساریبفشار به غم تو دزد خود را
پنهان کرده است از عیاریبفشار که رخت مومنان را

من کل مواقع العثاریا من نعش العبید فضل
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بعد الحولن و التواریبالفضل اعاد ما فقدنا
فی مرج قلوبنا جواریفجرت من الهوا عیونا

فی الروح لذیذه الثمارتخضر بمائها غصون
ثم اکرمهن فی السراریا من غصب القلوب جهرا

جان منتظر است تا چه آریدی رفت و پریر رفت و امروز
این باز هزار گون شرکاریهر روز ز تو وظیفه دارد

تا پر بزند در این صحاریبرگیر کله از سر باز
آن لطف نمود و بردباریزان پیش که می دهد مرا دوست

اندر بر لطف و حق گزاریکه مست شدم ز باده ماندم
آید ز بهار هم بهاریآید از باغ لطف و سبزی

بر خسته دلن چه سازگاریای باد بهار عشق و سودا
حان الجولن فی المطاراسرکت و افتح جناح عشق

بی صد لغت دگر سواریخاموش که غیر حرف و آواز

2747
در آب حیات و سبزه زاریخضری به میان سینه داری
گر بوی برد که تو چه داریخضر آب حیات را نپاید

در گلشن روح نوبهاریدر کشتی نوح همچو روحی
از کتم عدم علم برآریگر طبل وجودها بدرد

غم نیست تو جان هر چهاریاین چار طبیعت ار بسوزد
اجزای جهان همه شرکاریصیاد بدایت وجودی

ای کارافزا تو بر چه کاریگه بند کند گهی گشاید
او باد شما،ل و تو غباریاو سرو بلند و تو چو سایه

می پنداری به اختیاریدر چشم تو ریخت کحل پندار
آخر تو کیی بدین نزاریاین چرخ به اختیار خود نیست

وین گردن خود تو می فشاریاز نیست تو خویش هست کردی
کز غیر تو است ترسگاریزین ترس تو حجت است بر تو

از خویش کسی نجست یاریاز خویش د،ل کسی نترسد
بر ملرکت شاه و کامرکاریپس خوف و رجای تو گواهند
ایمن چو صفات کردگاریوز خوف و رجا چو برتر آیی
تو کشتی بحر بی کناریکشتی ترسد ز بحر نی بحر

خاموش کن از سخن گزاریکشتی توی تو چو بشرکست
جز آب به موج بی قراریکشتی شرکسته را کی راند

آن بحر کرم به بردباریکشتیبان شرکستگان است
بنشین بر جا که گشت تاریخامش که زبان عقل مهر است

2748
لشرکرکش شور و بی قراریمی آید سنجق بهاری

بلبل بگرفت باز زاریگلزار نقاب می گشاید
کای نرگس مست بر چه کاریبر کف بنهاده لله جامی

می جوید از خدای یاریامروز بنفشه در رکوع است
آن لله رخان کوهساریسرها ز مغاره کرده بیرون
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خوش می نگرند در شرکارییا رب که که را همی فریبند
منگر به چمن به چشم خواریمنگر به سمن به چشم خردی
گر خوار نظر کنی نیاریزیرا به مسافران عزت
کز عیب بروید آنچ کاریبشنو ز زبان سبز هر برگ
در حمد و ثنا و شرکر آریگشته ست زبان گاو ناطق
بخشد به کلوخ خوش عذاریعذرت نبود ز یاس از آن کو

در شرکر نمود جان سپاریبابرگ شد آن کلوخ جان یافت
هر یک مزه ای به خوشگواریصد میوه چو شیشه های شربت
بعضی ترشند اگر خماریبعضی چو شرکر اگر شرکوری
نی واعظ خلق شو نه قاریخاموش نشین و مستمع باش

2749
والله به خدا که آن تو داریای چشم و چراغ شهریاری

از گوشه سینه ای برآریشمعی که در آسمان نگنجد
یک ذره شود ز شرمساریخورشید به پیش نور آن شمع
آن تخم که گفته ای برکاریوقت است که در وجود خاکی
بر چهره زعفران بباریآخر چه شود کز آب حیوان
از گلبن حق به خنده آریتا لله ستان عاشقان را

چون تو سرشان دمی بخاریبر پشت فلک نهند پا را
چون پای بر او نهی فشاریانگور وجود باده گردد

لطفی که هزار نوبهاریمخدومی شمس حق تبریز

2750
وی فخر شهان چه می گریزیای جان و جهان چه می گریزی
پنهان پنهان چه می گریزیما را به چه کار می فرستی

این دم ز کمان چه می گریزیچون تیر روی و بازآیی
زین نیم زیان چه می گریزیباری تو هزار گنج داری

بنشین به میان چه می گریزیای که شرکرت کران ندارد
از پیش دهان چه می گریزیچون محرم هر شرکر دهان است
ای امن امان چه می گریزیایمن ز امان توست عالم

ای د،ل ز شبان چه می گریزیعالم همه گرگ مردخوار است
تو سوی زیان چه می گریزیخامش که زبان همه زیان است

2751
وز کشتن عاشقان نترسیاز قصه حا،ل ما نپرسی
وی آتش عشق از چه درسیای گوهر عشق از چه بحری

زان جانب چرخ و عرش و کرسیآن جا که تویی کی راه یابد
از آتش عشق چند تفسیای د،ل تو دلی نه دیگ آهن

تا کی گویم ظلمت نفسیجان و د،ل و نفس هر سه سوزید

2752
حاشا که ز جان بی وقوفیای دلبر بی دلن صوفی
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دلتنگ ز غم چو کاف کوفیاز هجر دوتا چو لم گشتیم
وآنگه که به خانه هم به طوفیآن دم که به طوف خود بطوفی

چون معدن مهری و الوفیما را بنمای مهر و الفت
زیرا که کشوف هر کشوفیمرکشوف ز کشف توست اسرار

آن ماه نه ای که در خسوفیآنی که بری خسوف از ماه
آن شمس نه ای که در کسوفیآنی که بری کسوف از شمس
تو ساکن خانه الوفیدر آحادیم ای مهندس
کاین جا تو به منز،ل مخوفیای آحادی الوف را باش

2753
زان دلبرکش بگو که دانیای آنک تو شاه مطربانی

از مصحف حسن او بخوانیخواهم که دو عشر ای خوش آواز
بگشاید چشمه معانیدر هر حرفیش مستمع را

نونش گوید که لن ترانیسینش گوید که فاستجیبوا
وی غمزه او چه بی امانیای طره او چه پای بندی

کان اطلس سرخ می درانیاز نرگس او است ای گل سرخ
باقیش تو بگو بر این نشانیماندم ز تمام کردن این

2754
ضایع مرکن از من آنچ دانیروزی که مرا ز من ستانی

آن نور لطیف جاودانیتا با تو چو خاص نور گردم
با همچو تو آب زندگانیتا چند کنم ز مرگ فریاد

آن مرگ به از دم جوانیگر مرگم از او است مرگ من باد
زان خرمن گوهر نهانیاز خرمن خویش ده زکاتم

بگذار طریق امتحانیمنویس بر این و آن براتم
باران آمد تو ناودانیخاموش ولی به دست تو چیست

2755
در جلوه شود مه نهانیچون عشق کند شرکرفشانی

خوش می خوری و همی رسانیبینی که شرکر کران ندارد
بر سبزه سبز بوستانیمی غلط به هر طرف که غلطی

شاهنشه جمله خسروانیگر ز آنک کله نهی وگر نی
زیرا که بگویمت بدانیآن را بینی که من نگویم

بر شهر عظیم آن جهانیچون چشم تو وا کنند ناگه
خیره نگری و خیره مانیماننده طفل نوبزاده

چاره نبود از این نشانیتا چشم بر آن جهان نشیند
تا کشف شود همه معانیبگریز به نور شمس تبریز

2756
کان صورت هاست وین معانیای وصل تو اصل شادمانی

بی آب سفینه را روانییک لحظه مبر ز بنده که نیست

www.irandll.net/forum1253



www.irandll.net

تصحیح شوم چو تو بخوانیمن مصحف باطلم ولیرکن
اما برهد چو تو شبانییک یوسف بی کس است و صد گرگ

با اشرکم و روی زعفرانیهر بار بپرسیم که چونی
پیشت چه نشان چه بی نشانیاین هر دو نشان برای عام است

ننوشته قباله را بخوانیناگفته حدیث بشنوی تو
بی آب سفینه ها برانیبی خواب تو واقعه نمایی
کز غیب رسید لن ترانیخاموش ثنا و لبه کم کن

2757
هر زخمه که کژ زنی بمانیکژزخمه مباش تا توانی

مرگش طلبی اگر ستانیپیر است عروس عیش دنیا
چون رخ بنمود شد دخانیتا رخ ننمود جمله نور است

در عشق و ول چو پهلوانیاز سیل بل چو کاه مگریز
باید که حیات را رسانیچون آب روان به هر نباتی

2758
وین باده عشق را بها نیمست می عشق را حیا نی

می نوشد و ممرکن صل نیآن عشق چو بزم و باده جان را
جان گفت که وقت ماجرا نیبا عقل بگفت ماجراها

آن هست صفا ولی ز ما نیاز روح بجستم آن صفا گفت
ای کفو تو زر و کیمیا نیگفتم که مرکن نهان از این مس
جز جان افزا و دلربا نیکاین برق حدیث تو از آن است

ما بوالحسنیم و بوالعل نیگفتا غلطی که آن نیم من
دفعم بمده به شیوه ها نیگفتم که به حق نرگسانت

کشته ست هزار و خونبها نیکاین غمزه مست خونی تو
ای کبر تو غیر کبریا نیبالله که تویی که بی تویی تو
از تو گذری دو دیده را نیگر ز آنک تویی و گر نه ای تو
کو زهره که گویمت چرا نیگر فرمایی که نیست هست است

می آید مست و دست و پا نیمقناطیسی و جان چو آهن
غیر تسلیم در قضا نیچون گرم شوم ز جام او،ل

می را تسلیم یا رضا نیچون شد به سرم میم سراسر
یرکتا زلفی که جز دو تا نیاز بهر نسیم زلف جعدت

از بهر صبا و خود صبا نیای باد صبا به انتظارت
اندر گره و گره گشا نیپس ما چه زنیم ای قلندر

کو جز سر و خاصه خدا نیگر ز آنک نه هر دمی خداوند
چون خورشیدش در این سما نیمخدومی شمس دین تبریز

2759
ای لعل لب تو را بها نیگویم سخن لب تو یا نی

کان جا همگی تویی و ما نیای گفته ما غلم آن دم
و آن جا که تویی بجز عطا نیاین جا که منم بجز خطا نی

و آن جا همه هستی است جا نیاین جا گفتن ز روی جسم است
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صد مشک روانه و سقا نیسیاره همی روند پا نی
دریافته صحت و دوا نیرنجورانند همچو ایوب
بینا شده چشم و توتیا نیبی چشمانند همچو یعقوب
بینند طریق ها ضیا نیره پویانند همچو ماهی
شرح تو رسد به منتها نیاز رشک تو من دهان ببستم

2760
تا چند به عشق همنشینیبا د،ل گفتم چرا چنینی

تا لذت عشق را ببینید،ل گفت چرا تو هم نیایی
جز آتش عشق کی گزینیگر آب حیات را بدانی

پرباد شده چو ساتگینیای گشته چو باد از لطافت
چون آینه حسن را امینیچون آب تو جان نقش هایی
می پندارد که تو همینیهر جان خسیس کان ندارد

هر چند به صورت از زمینیای آنک تو جان آسمانی
تو سرمه دیده یقینیای خرد شرکسته همچو سرمه

در حلقه درآ که خوش نگینیای لعل تو از کدام کانی
آن دم که چو تیغ پر ز کینیای از تو خجل هزار رحمت
و اندر معنی چه خوش معینیشمس تبریز صورتت خوش

2761
از جمله مفتیان معنیدر خون دلم رسید فتوی

از زرق من و فسوس دعویبا خلق بگو که دور باشید
د،ل نعره زنان که آری آریبا د،ل گفتم چنین خوش استت

بنواخت که ما خوشیم یعنیبرداشت ربابرکی د،ل من
آن جا که منم کجاست طعنیکان طعنه از این سوی وجود است

گنجد دگری بگو که نی نیآن جا که منم چو من نگنجم
زیرا که شب است و چشم اعمیتا من باشی تو او نبینی

در بتگه نفس نقش مانیتا چشم تو این بود چه بینی
در شمس الدین گریز باریای عاجز خویش رو به تبریز

2762
نبود ز زمین بود سماییدر عشق هر آنک شد فدایی

جانی شرط است کبریاییزیرا که بلی عاشقی را
سردفتر عاشق خداییزخم آیت بندگان خاص است

آن جا که بل کند بلییکاین عالم خاک خاک ارزد
ای بر سر گنج بین کجایییک جو ز بلش گنج زرهاست

در عشق چو سایه هماییاز سوزش آفتاب محنت
تو لیق آن بل نیاییای آنک تو بوی آن نداری

ال که وجود مرتضاییلیق نبود به زخم او را

2763
تنهارو و فرد و یک قباییعشق است دلور و فدایی
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آورده تو نرد دلرباییای از شش و پنج مهره برده
بربوده ز یک دلن دوتایییرکتا شده خوش ز هر دو عالم
ای پاک ز جای از کجاییآخر تو چه جوهر و چه اصلی

در خطه د،ل چه جان فزاییدر عالم کم زنان چه بیشی
صبرا تو در این هوس نشایینتوان ز تو عشق صبر کردن

بیگانه مرو چو آشنایینادیده مرکن چو دیده ای تو
بی ظلمت ما مها تو ماییتا ما ماییم جمله ابریم

کاین دست گشاده در دعاییدر پای غمش چه دیدی ای جان
کز عشق تو طالب بلییای د،ل ز قضا چه رو نمودت

گفتا که نباشد این بهاییرفتم بر عشق کاین به چند است
سر پای کنی به سر بیاییال بر شاه شمس تبریز

2764
چون جان به تن جهان درآییماها چو به چرخ د،ل برآیی

ای ماه بگو که از کجاییماها چه لطیف و خوش لقایی
وز قند لطیف تو نباتیداریم ز عشق تو براتی

ای ماه بگو که از کجاییاز لعل لبت بده زکاتی
در حسن و جما،ل بی قیاسیای یوسف جان که در نخاسی
ای ماه بگو که از کجاییدر ما بنگر چو می شناسی

کز خود اثری همی نیابیمزان سان ز شراب تو خرابیم
ای ماه بگو که از کجاییبفزای اگر چه می نتابیم
وز میوه دلرکش تو چینیمدر زیر درخت تو نشینیم
ای ماه بگو که از کجاییجز گلشن روی تو نبینیم

بس روشن جان و تیزگوشیمهر دم که ز باده تو نوشیم
ای ماه بگو که از کجاییبی هوش شدیم و بس به هوشیم

فارغ از صدق وز دروغنداز آتش هات در فروغند
ای ماه بگو که از کجاییبا قبله آتشین چو موغند

آرام د،ل خراب مستانای رشک بتان و بت پرستان
ای ماه بگو که از کجاییپا را بمرکش ز زیردستان
در خطه بی حد الهیشمس تبریز پادشاهی
ای ماه بگو که از کجاییاز ماه تو راست تا به ماهی

2765
پروانه دلن به رقص آییآن شمع چو شد طرب فزایی
جان آمد از لحد برآییچون جان برسد نه تن بجنبد

ای کوه گران کم از صداییچون بانگ سماع در که افتاد
رقصانی شاخ را صلییکاین باد بهار می رساند

خورشید به رقص در سماییدر ذره کجا قرار ماند
از آتش روی جان فزاییهم آتش و دود گشته پیچان
شوخی شرکری یرکی بلییماهی صنما ز روح بی جسم

با سایه صورت هماییگه کوته و گه دراز گشتیم
نالن شده مست همچو ناییهم بر لب دوست مست گشتیم
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اندر جولن ز کهرباییبر باد سوار همچو کاهیم
وز دیگ جگر دل اباییچون پشه ز خون خویش مستیم

در جمعیت به های هاییاندر خلوت به هوی هویی
در سر صفت یرکی خداییدر صورت بنده کمینیم

بی کبر ولیک کبریاییاین داد خدیو شمس تبریز

2766
وی در د،ل و جان ما کجاییای بی تو محا،ل جان فزایی
سرمست ز کوی ما درآییگر نیم شبی زنان و گویان

آخر نه تو جان جان ماییجان پیش کشیم و جان چه باشد
گر بر سر بام خود برآییدر بام فلک درافتد آتش

تا لف زند ز روشناییبا روی تو کیست قرص خورشید
هم دفع بل و هم بلییهم چشمی و هم چراغ ما را

ای دیده د،ل چه می نماییدر دیده ناامید هر دم
می آید بوی آشناییای بلبل مست از فغانت

بر زخم جراحت جداییمی نا،ل که ناله مرهم آمد
چیزی ز حقیقت خداییتا کشف شود ز ناله تو

2767
ور از د،ل و جان از آن ماییگر یار لطیف و باوفایی

ای ماه بگو که کی برآییخواهم که در این میان درآیی
از حلقه چرا تو برکناریچون صورت جان لطیف کاری

ای ماه بگو که کی برآییوز یارک خود دریغ داری
وز رازک همدگر بدانیمبرخیز که ما و تو چو جانیم
ای ماه بگو که کی برآییآخر نه من و تو یارکانیم
آخر بنگر که ما کجاییمدریاب که بر در خداییم

ای ماه بگو که کی برآییتا رقص کنان ز در درآییم
چون یارک خویش را نبینیای جان و جهان چرا چنینی

ای ماه بگو که کی برآییدر گوشه روی ترش نشینی
و آن صورت و قامت ظریفتچونی تو و آن د،ل لطیفت

ای ماه بگو که کی برآییخواهم که شوم شبی حریفت
وز دامن ماه تا به ماهیدر جمله عالم الهی

ای ماه بگو که کی برآییآن شد که تو گویی و بخواهی

2768
از جا رفتم تو از کجاییساقی انصاف خوش لقایی
ترسم که بگویمت خداییگر بنده بگویمت روا نیست

راه گفتن نمی گشاییخاموش نمی هلی که باشم
معشوق نه ای مرا بلییمی افشاری مرا چو انگور

زیرا که تو نور می فزاییگر چشم ببندم از تو کفر است
در ما تو بدیده هواییور بگشایم بگویی منگر
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2769
بر یاد وصا،ل دلرباییبرخیز و بزن یرکی نوایی

هین وقت دعاست الصلییهین وقت صبوح شد فتوحی
تا خلق زنند دست و پاییبگشا سر خنب خسروانی

جز باده جان گره گشاییصد گون گره است بر د،ل و نیست
آن را که قرار نیست جاییاز جای ببر به یک قنینه

چون نیست وجود را وفاییجز دشت عدم قرارگه نیست
هر سوی ز چیست ژاژخاییبر سفره خاک تره ای نیست
کی دید ز دست سگ سخاییعالم مردار و عامه چون سگ
جان ها بندید جان فزاییساقی درده صل که چون تو

در حیرت چون تو کیمیاییما چون مس و آهنیم ثابت
وز خلق برآر های هاییدر مغز فرکن تو هوی هویی

نشناسد هجو از ثناییتا روح ز مستی و خرابی
نشناسد درد از دواییزین باده چو مست شد فلطون

کو درد نداند از صفاییدردی ده و عقل را چنان کن
از جام صبوحیان عطاییبر ناطق منطقی فروریز

زنبیل و فطیر هر گداییتا دم نزند دگر نجوید
برساختن از عدم بقاییخامش که تو را مسلم آمد

2770
کز درد همی دهد نشانیرخ ها بنگر تو زعفرانی

چون باغ به موسم خزانیشهری بنگر ز درد رنجور
از هیبت حرکم آسمانیاین درد ز غصه فراق است

از آتش و ناله نهانیبیم است فلک سیاه گردد
ناگه ز میان شادمانیدوزخ بنگر که سر برآورد

هان ای کس بی کسان تو دانیبرخاست غریو جان ز هر سو
افغان ز فراق جاودانیفرمود که این فراق فانی است

از هر دو فراق وارهانییا رب چه شود اگر تو ما را
باقی تو بگو اگر توانیاین گفته و بسته شد دهانم

2771
پیش تو که زفت کیمیاییای قلب و درست را روایی
از فضل تو کرده پیش پاییدر ره خر بد ز اسب رهوار

بر شیر وغاش برفزاییگر پای سگی ره تو کوبد
دارند امید پرگشاییدر عشق تو پاشرکستگانند

یابد ز درت پر هماییدر تو مگسی چو د،ل ببندد
تا نگشاید ره گداییفضل تو علی هین گفت
آسان شود از کف خداییخاموش که هر محا،ل و صعبی

2772
رفتی و به گوشه ای نشستیای آنک تو خواب ما ببستی
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ما بند شدیم و تو بجستیما را همه بند دام کردی
یا رب که چه بس درازدستیجز دام تو نیست کفر و ایمان
دولت بر ماست چون تو هستیگر خواب و قرار رفت غم نیست

پس باقی عمر ما و مستیچون ساقی عاشقان تو باشی
بازار بتان همه شرکستیای صورت جان و جان صورت

پس واجب گشت بت پرستیما را چو خیا،ل تو بود بت
ای آمده بهر ما به پستیعقل دومی و نفس او،ل

تو خود هستی چنانک هستیاین وهم من است شرح تو نیست

2773
تا بی کس و مبتل نمانیبا یار بساز تا توانی
گر سر موافقت بدانیبر آب حیات راه یابی
منمای ز خویشتن نشانیبا سایه یار رو یرکی شو

ای جان بگذار این گرانیگر رطل گران دهند درکش
می باش چو آب در روانیای د،ل مپذیر بیش صورت

مفسر اگر از رحیق جانیپذرفتن صورت از جمادی است
عیش است و حریف آسمانیدر مجلس د،ل درآ که آن جا

2774
 دامن خود برفشاند از دروغ ودر فنای محض افشانند مردان آستی
راستی

 آخر ای جان قلندر از چهمرد مطلق دست خود را کی بیالید به جان
پهلو خاستی

 گفت در گوشش قلندر کان طرفسالرکی جان مجرد بر قلندر عرضه داد
می واستی

 لیک هم مطلق نه ایکاین طرف هر چند سوزی در شرار عشق خویش
زیرا که در غوغاستی

 نی فزودی از دو عالم نی زدر جما،ل لم یز،ل چشم از،ل حیران شده
نفیش کاستی

 می کنند آن جا نظر کانتو نه این جایی نه آن جا لیک عشاق از هوس
جاستی آن جاستی

 چشم ها را پاک کن بنگر کهای که از ال تو لفیدی بدین زفتی مباش
هم در لستی

 فارغ از هست و عدم مر هر دو رامرحبا جان عدم رنگ وجودآمیز خوش
آراستی

 شمس دین گر او بخواهد لیک نیپاکی چشمت نباشد جز شه تبریزیان
زان هاستی

2775
 شمع جان تابان مبا جز در سرایمرغ د،ل پران مبا جز در هوای بیخودی

بیخودی
تا بیفتد بر همه سایه همای بیخودیآفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد
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 ناید اندر چشم او ال بلیگر هزاران دولت و نعمت ببیند عاشقی
بیخودی

 از حلوت ها که دیدم دربنگر اندر من که خود را در بل افرکنده ام
فنای بیخودی

 در هوای بیخودی و ازجان و صد جان خود چه باشد گر کسی قربان کند
برای بیخودی

تا غباری درنیفتد در صفای بیخودیعاشقا کمتر نشین با مردم غمناک تو
 تا بیابی ذوق ها اندر وفایباجفا شو با کسی کو عاشق هشیاری است

بیخودی
 ای سری و سروری ها خاکبیخودی را چون بدانی سروری کاسد شود
پای بیخودی

 لیک آن ها هیچ نبودخوش بود ظاهر شدن بر دشمنان بر تخت ملک
جان به جای بیخودی
 خانه خالی کن ز خود ایگر تو خواهی شمس تبریزی شود مهمان تو
کدخدای بیخودی

2776
 حور را از دست داده از پیای رها کرده تو باغی از پی انجیرکی

کمپیرکی
 غمزه کمپیرکی زد بر جوانیمن گریبان می درانم حیف می آید مرا

تیرکی
 سر فروکرده ز بامی تاپیرکی گنده دهانی بسته صد چنگ و جلب
درافتد زیرکی

 تو به تو همچون پیاز و گندهکیست کمپیرک یرکی سالوسک بی چاشنی
همچون سیرکی

 او به پنهانی همی خندد که ابلهمیرکی گشته اسیر او گرو کرده کمر
میرکی
 نی به پستان وفای آن سلیطهنی به بستان جما،ل او شرکوفه تازه ای
شیرکی

 رو چو پشت سوسمار و تنخود ببینی چونک بگشاید اجل چشمت ورا
سیه چون قیرکی

 می کشد زنجیرنی خمش کن پند کم ده بند خواجه بس قوی است
مهرش بی مدد زنجیرکی

2777
 چاره او یابد که تش بیچارگیشاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی
روزی کنی
 هر دو را زهره بدرد چون توعشق جامه می دراند عقل بخیه می زند

دلدوزی کنی
 خوشتر از سوزش چهخوش بسوزم همچو عود و نیست گردم همچو دود
باشد چون تو دلسوزی کنی
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گه بگردانی لباس آیی قلوزی کنیگه لباس قهر درپوشی و راه د،ل زنی
 در چنین ساحل حل،ل استخوش بچر ای گاو عنبربخش نفس مطمان

ار تو خوش پوزی کنی
 ماهیی که میل شعر و جامهطوطیی که طمع اسب و مرکب تازی کنی
توزی کنی
 با پنیر گنده فانی کجا یوزیشیر مستی و شرکارت آهوان شیرمست

کنی
 قبله ها گردد یرکی گرچند گویم قبله کامشب هر یرکی را قبله ای است

تو شب افروزی کنی
 کمترین پایه فراز چرخگر ز لعل شمس تبریزی بیابی مایه ای

پیروزی کنی

2778
 در میان لطف و رحمتای خدایی که مفرح بخش رنجوران تویی

همچو جان پنهان تویی
 چون خریدار نفیر و لبه وخسته کردی بندگان را تا تو را زاری کنند
افغان تویی

 آنک درد و دارو از ویجمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان توست
خاست بی شک آن تویی

 آن حجاب از او،ل است و آخر ودردهایی کآدمی را بر در خلقان برد
پایان تویی

 هر کجا روشن شود آن شعلههر کجا کاری فروبندد تو باشی چشم بند
تابان تویی

 چون حقیقت بنگرم در دردناله بخشی خستگان را تا بدان ساکن شوند
ما نالن تویی

 گوی و چوگان و نظارههم تویی آن کس که می گوید تویی والله تویی
گر در این میدان تویی

 در میان وسوسه او نفسو آنک منرکر می شود این را و علت می نهد
علت خوان تویی

 در میان جان او درو آنک می گوید تویی زین گفت ترسان می شود
پرده ترسان تویی
 رنج هر زندان ز توست وکنج زندان را به یک اندیشه بستان می کنی

ذوق هر بستان تویی
 تو مخالف کرده ای شاندر یرکی کار آن یرکی راغب و آن دیگر نفور

فتنه ایشان تویی
 چشم بندی چشم و د،ل راآن یرکی محبوب این و باز او مرکروه آن

قبله و سامان تویی
 گویی سلطان است آن دامصد هزاران نقش را تو بنده نقشی کنی

است خود سلطان تویی
 خط کژ و خط راستبندگی و خواجگی و سلطنت خط های توست
این دبیرستان تویی
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 نقش و جان ها سایه تو جانصورت ما خانه ها و روح ما مهمان در آن
آن مهمان تویی
 بر امید آنک بنمایی که خوددست در طاعت زنیم و چشم در ایمان نهیم

ایمان تویی
 چشم روشن در تو آویزیمدست احسان بر سر ما نه ز احسانی که ما
کان احسان تویی

 غفلت ما بی فضولی بر چوغفلت و بیداری ما در توی بر کار و بس
خود یقضان تویی

 نقش پیمان گرتوبه با تو خود فضو،ل است و شرکستن خود بتر
شرکست ارواح آن پیمان تویی

 چون مخالف شدروح ها می پروری همچون زر و مس و عقیق
جواهر ای عجب چون کان تویی

 شب صفات از ما به تو آیدروز درپیچد صفت در ما و تابد تا به شب
صفاتستان تویی
 شب همه رحمت رود سویروز تا شب ما چنین بر همدگر رحمت کنیم

تو چون رحمان تویی
 پس بدانستیم بی شک کاندرکو سلطین جهان گر شاه ایوان بوده اند

این ایوان تویی

2779
 هیچ دیدیت ای مسلمانانبانگ می زن ای منادی بر سر هر رسته ای
غلمی جسته ای

 وقت نازش تیزگامی وقتیک غلمی ماه رویی مشک بویی فتنه ای
صلح آهسته ای

 سروقدی چشم شوخیکودکی لعلین قبایی خوش لقایی شرکری
چابرکی برجسته ای

 می نوازد خوش نوایی دلرکشیبر کنار او ربابی در کف او زخمه ای
بنشسته ای
 یا ز گلزار جمالش بهر بوهیچ کس دارد ز باغ حسن او یک میوه ای
گلدسته ای

 هر طرف یعقوب وار ازیوسفی کز قیمت او مفلس آمد شاه مصر
غمزه اش دلخسته ای

 هر کی آرد یک نشان یا نرکتهمژدگانی جان شیرین می دهم او را حل،ل
ای سربسته ای

2780
باده تنها نیست این آمیختی آمیختیدر شرابم چیز دیگر ریختی درریختی

بار دیگر فتنه را انگیختی انگیختیبار دیگر توبه ها را سوختی درسوختی
 آمدی در گردنم آویختیچون بدیدم در سرم سودای تو سودای تو

آویختی
تارهای صبر را بگسیختی بگسیختیطره های مشک را دربافتی دربافتی
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 مشک بر شعر سیه میتو اگر منرکر شدی گویم نشان گویم نشان
بیختی می بیختی

 وی غم آخر از دلم بگریختیای قدح رخسار من افروختی افروختی
بگریختی

2781
 گر نمی جستی جنون ما چراساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی
می ریختی
 نور رقص انگیز را بر ذره هاساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب
می ریختی

 خود بگوید جرعه هادست بر لب می نهی یعنی خمش من تن زدم
کان بهر ما می ریختی

 بایزیدی بردمید از هر کجاریختی خون جنید و گفت اخ هل من مزید
می ریختی

 جبرئیلی هست شد چون برز اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت
سما می ریختی

 از گزافه بر سزا ومی گزیدی صادقان را تا چو رحمت مست شد
ناسزا می ریختی

 آب سقا می خریدیمی بدادی جان به نان و نان تو را درخورد نی
بر سقا می ریختی
 در لباس آتشی نور و ضیاهمچو موسی کآتشی بنمودیش و آن نور بود

می ریختی
 جمع کردی آخر آن را که جداروز جمعه کی بود روزی که در جمع توییم
می ریختی

 خون آن بیگانه را بر آشنا میدرج بد بیگانه ای با آشنا در هر دمم
ریختی

 همچو گل در برگ ریزان ازای د،ل آمد دلبری کاندر ملقات خوشش
حیا می ریختی
 اشک ها چون مشک ها بهرآمد آن ماهی که چون ابر گران در فرقتش
لقا می ریختی

 آب حیوانی کز آن بر انبیا میدلبرا د،ل را ببر در آب حیوان غوطه ده
ریختی
 بر مس هستی ایشان کیمیا میانبیا عامی بدندی گر نه از انعام خاص
ریختی
 کز برای ردشان آب دعا میاین دعا را با دعای ناکسان مقرون مرکن
ریختی

 کز بقاشان می کشیدی درکوشش ما را منه پهلوی کوشش های عام
فنا می ریختی

2782
 عشق شمس الدین به عالم فاشگر شراب عشق کار جان حیوانیستی

و یک سانیستی
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 حلقه گوش روان و جانگر نه در انوار غیرت غرق بودی عشق او
انسانیستی

 جام او بر خاکگر نبودی بزم شمس الدین برون از هر دو کون
همچون ابر نیسانیستی

 قاف تا قاف از میش خودابر نیسان خود چه باشد نزد بحر فضل او
موج طوفانیستی

 گر نه در رشک خدا سیماشآفتاب و ماه را خود کی بدی زهره شعاع
پنهانیستی

 یوسف مصری ابد پابند وگر جمالش ماجرا کردی میان یوسفان
زندانیستی
 کز بهشت لطف او فردوسگر نه از لطفش بپرهیزیدمی من گفتمی

ریحانیستی
 ساقیا گر نه می سرتیزنفس سگ دندان برآوردی گزیدی پای جان

دندانیستی
 پس بسوز این عقل را گرجام همچون شمع را بر آتش می برفروز

بیت احزانیستی
 کو ز مرکر و عشوه ها گویییدرکش آن معشوقه بدمست را در بزم ما

که دستانیستی
 بعد از آن مر عاشقان راپس ز جام شمس تبریزی بده یک جرعه ای
وقت حیرانیستی

2783
 ای تو شمع شب فروزی مرحبا شادای نرفته از د،ل من اندرآ شاد آمدی

آمدی
جان جان صوفیانی الصل شاد آمدیخانقاه روحیان را از تو حلو و حمزه ها

 وز تو تخت و تاج ما وشب چو چتر و مه چو سلطان می دود در زیر چتر
چتر ما شاد آمدی

 ای صحابه عشق را چونبی گهان در پیش کردی روح های پاک را
مصطفی شاد آمدی

 می نگنجم زین طرب در هیچای که آن رحمت نمودی از پی چندین فراق
جا شاد آمدی

 لیک در وهمم نیامد این وفامن گمان ها داشتم اندر وفای لطف تو
شاد آمدی

 مطربا پیوند کن توپرده داری کن تو ای شب کان مه اندر خلوت است
پرده ها شاد آمدی

 بشنوی از شش جهت کایچون به نزد پرده دار شمس تبریزی رسی
خوش لقا شاد آمدی

2784
 لیک این سودا غریب آمد بهدر جهان گر بازجویی نیست بی سودا سری

عالم نادری
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 ز آنک صد پر دارد اینجمله سوداها بر این فن عاقبت حسرت خورند
و نیست آن ها را پری
 نی در او میوه بقاییپیش باغش باغ عالم نقش گرمابه ست و بس
نی در او شاخ تری

 می برد شاخش تو را باآن ز سحری تر نماید چون بگیری شاخ او
خواجه قارون تا ثری

 چون نه ای موسی مرو بر اژدهایصورت او چون عصا و باطن او اژدها
قاهری

 گردن آن اژدها را گیرد اوکف موسی کو که تا گردد عصا آن اژدها
چون لمتری

 ز آنک او بس گرسنهگر کشیده می شوی آن سو ز جذب اژدهاست
ست و تو مر او را چون خوری

 دفع هر ضدی به ضدی دفعجذب او چون آتشی آمد درافرکن خود در آب
ناری کوثری

 تا به هر دم دورترچون تو در بلخی روان شو سوی بغداد ای پدر
باشی ز مرو و از هری

 ای افندی هین مگوتو مری باشی و چاکر اندر این حضرت به است
این را مری و آن را مری

 در گداز هر فسرده شمس باشدور فسردی در ترکبر آفتابی را بجو
ماهری

 از زمین و آسمان و کوه و سنگ وآفتاب حشر را ماند گدازد هر جماد
گوهری

 عقل جز وی ننگ مانده برتا بداند اهل محشر کاین همه یخ بوده است
سر یخ چون خری

 پوز بردارد به بال خر که یاای خر لرزان شده بر روی یخ در زیر بار
رب آخری

 با،ل و پر یابد خر او برپردشمس تبریزی چو عقل جزو را یاری دهد
چون جعفری

2785
 اندر آن یغما رفیق ترک یغماگر من از اسرار عشقش نیک دانا بودمی
بودمی

 در میان حلقه های شور وور چو چشم خونی او بودمی من فتنه جوی
غوغا بودمی
 در سر و د،ل ها روان مانندگر ضمیر هر خسی ما را نخستی در جهان
سودا بودمی

 جا نگردانیدمی هرگز به یکگر نه هر روزی ز برجی سر فروکردی مهم
جا بودمی
 آب کردی مر مرا گر سنگمن نرکردم جلدیی با عشق او کان آتشش
خارا بودمی

 من نه عاشق بودمی منگر نرکاهیدی وجودم هر دمی از درد عشق
کارافزا بودمی
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 کو مرا بر می کشد در قعرگر نه موج عشق شمس الدین تبریزی بدی
دریا بودمی

2786
 دانم این باری که الحق جان فزاآتشینا آب حیوان از کجا آورده ای

آورده ای
 چون چنین خورشید از نورمشرق و مغرب بدرد همچو ابر از یک دگر
خدا آورده ای

 چون بر ایشان شعله هایخیره گان روی خود را از ره و منز،ل مپرس
کبریا آورده ای

 چون چنین دریای جوشان ازاحمقی باشد اگر جانی بمیرد بعد از این
بقا آورده ای

 چون قدر را مست گشته بااز قضا و از قدر مر عاشقان را خوف نیست
قضا آورده ای

 کاین جما،ل جان فزا از بهرمی نگنجد جان ما در پوست از شادی تو
ما آورده ای
 کز میان هر جفایی صد وفاشمس تبریزی جفا کردی و دانم این قدر
آورده ای

2787
 تا بسی درهای دولت بر فلکای مهی کاندر نرکویی از صفت افزوده ای

بگشوده ای
 ای بسا وصف احد کاندر نظرای بسا کوه احد کز راه د،ل برکنده ای
بنموده ای

 تا دهان خاکیان را زان عسلجان ها زنبوروار از عشق تو پران شده
آلوده ای

 وی گران جانی کهای سبک عقلی که از خویشش گرانی داده ای
سوی خویشتن بربوده ای

 چون ز بی چشمان مقالت خطاشاد با گوش مقیم اندر مقالت الست
بشنوده ای

 هر خسی را از ضرورت در جهاندر رخ پرزهر دونان کمترک خندیده ای
بستوده ای

 چرب و شیرین باشفارغی از چرب و شیرین در حلوت های خود
از خود ز آنک خوش پالوده ای

 ای دو صد چندانک دعویای همه دعویت معنی ای ز معنی بیشتر
کرده ای بنموده ای

 روزگاری می بری و اندر غمای که می جویی مثا،ل شمس تبریزی تو هم
بیهوده ای

2788
 صاعقه است از برق او برآه از آن رخسار برق انداز خوش عیاره ای

جان هر بیچاره ای
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 موج زد دریای گوهر ازچون ز پیش رشته ای در لعل چون آتش بتافت
میان خاره ای
 چون به پیش پرده آمداین د،ل صدپاره مر دربان جان را پاره داد

بهترک شد پاره ای
 هشت دفتر درج بینهشت منظر شد بهشت و هر یرکی چون دفتری

در رقعه ای رخساره ای
 یا چو اشترمرغ گردتا چه مرغ است این دلم چون اشتران زانو زده

شعله آتشخواره ای
 خوش حریفی یافت اوهم دکان شد این دلم با عشقت ای کان طرب

هم در دکان هم کاره ای
 وز سعادت در فلک هرز آفتاب عشق تو ذرات جان ها شد چو ماه
ساعتی استاره ای

 چون مسیح از نور مریم روحنقش تو نادیده و یک یک حرکایت می کند
در گهواره ای
 هم مقیم عشق باشد هم زشمس تبریزی تناقض چیست در احوا،ل د،ل
عشق آواره ای

2789
 در شعاع شمع جانانپیش شمع نور جان د،ل هست چون پروانه ای
د،ل گرفته خانه ای

 نزد جانان هوشیاری نزد خودسرفرازی شیرگیری مست عشقی فتنه ای
دیوانه ای

 من بدین خویشی ندیدم درخشم شرکلی صلح جانی تلخ رویی شرکری
جهان بیگانه ای

 پر او در پای پیچد درفتدبا هزاران عقل بینا چون ببیند روی شمع
مستانه ای

 گندم او آتشین و جان اوخرمن آتش گرفته صحن صحراهای عشق
پیمانه ای
 گر بگویم بی حجاب از حا،ل د،لنور گیرد جمله عالم بر مثا،ل کوه طور

افسانه ای
 محض روحی سروقدی کافریشمع گویم یا نگاری دلبری جان پروری
جانانه ای

 لیک او دریای علمی حاکمیپیش تختش پیرمردی پای کوبان مست وار
فرزانه ای

 کلبتین عشق نامانده در او دندانهدامن دانش گرفته زیر دندان ها ولیک
ای
 او چو آیینه یرکی رو من دوسر چونمن ز نور پیر واله پیر در معشوق محو

شانه ای
 من چو پروانه در او او را به منپیر گشتم در جما،ل و فر آن پیر لطیف

پروانه ای
 در هنر اقلیم هایی لطف کنگفتم آخر ای به دانش اوستاد کائنات

کاشانه ای
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 بشنو از من پند جانیگفت گویم من تو را ای دوربین بسته چشم
محرکمی پیرانه ای

 غرقه بین تو در جما،لدانش و دانا حرکیم و حرکمت و فرهنگ ما
گلرخی دردانه ای

 ای مسلمانان ز رحمت یارییچون نگه کردم چه دیدم آفت جان و دلی
یارانه ای

 از حسودان غم مخور تواین همه پوشیده گفتی آخر این را برگشا
شرح ده مردانه ای

 گشت این پس مانده اندرشمس حق و دین تبریزی خداوندی کز او
عشق او پیشانه ای

2790
 سوی جان عاشقان پرداختیبار دیگر ملتی برساختی برساختی

پرداختی
تا به هفتم آسمان برتاختی برتاختیبار دیگر در جهان آتش زدی آتش زدی
گوی را در لمرکان انداختی انداختیپرده هفت آسمان بشرکافتی بشرکافتی

 جان ها را یک به یکسوی جانان برشدی دامن کشان دامن کشان
بشناختی بشناختی

 کوه را و سنگ را بگداختیدرزدی در طور سینا آتشی نو آتشی
بگداختی

 بر سر آن بحر جان می باختی میبود در بحر حقایق موج ها در موج ها
باختی

 بهر کشتی بادبان افراختیصبر کردی تا که دریا رام گشت و رام گشت
افراختی

2791
 در د،ل هر خار غم گلزار جانهر دلی را گر سوی گلزار جانان خاستی

افزاستی
 نقش بند جان آتش رنگ او باگر نه جوشاجوش غیرت کف برون انداختی

ماستی
 این زمین خاک همچون آسمانور نبودی پرده دار برق سوزان ماه را

درواستی

 ذره ذره در طریقش باپر ودر ره معشوق جان گر پا و پر کار آمدی
باپاستی
 خود طناب خیمه های جمله بردیده نامحرمان گردیده بودی عشق را

دریاستی
 بر سر هر آب چشمی نقشگر نه خون آمیز بودی آب چشم عاشقان

آن میناستی
 گرم رو بودی زمانه دی زروز و شب گر دیده بودی آتش عشق مرا
من فرداستی
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 جای هر عاشق ورایخاک باشی خواهد آن معشوق ما ور نی از او
گنبد خضراستی
 گر نه اندر پیش او فراش لحسن شمس الدین تبریزی برافرکندی نقاب

للستی

2792
 ز آنک مسی در صفت خلخا،ل زرینسر نهاده بر قدم های بت چین نیستی

نیستی
 چیز دیگر گشته ای تو رنگراست گو جانا که امروز از چه پهلو خاستی
پیشین نیستی

 سر چنین کرد او که یعنیدر رخ جان رنگ او دیدم بپرسیدم از او
محرم این نیستی
 سیم و زر داری ولیرکن مرددوش آمد خواجه ای بر در بگفتش عشق او
زرین نیستی

2793
 یادآوری جهان را زاین چه چتر است این که بر ملک ابد برداشتی

آنک در سر داشتی
 ز آنک قصد مومن و ترسا وزلف کفر و روی ایمان را چرا درساختی

کافر داشتی
 ز آنک تو در بحر جان دریا وجان همی تابید از نور جللت موج موج

گوهر داشتی
 بس که لرزیدند و افتادند وپیش حیرتگاه عشقت جمله شیران در طلب

تو برداشتی
 هم تواش سلطان وهم تو جان را گاه مسرکین و اسیر انداختی

شاهنشاه و سنجر داشتی
 صد هزاران را میان آتشی ترصد هزاران را میان آب دریا سوختی
داشتی

 ای بسی خورشید و ماه و چرخ ودر یرکی جسم طلسم آدمی اندر نهان
اختر داشتی

 این شهید روح را هر لحظهدر چنین جسم چو تابوتی میان خون و خاک
خوشتر داشتی

 مر دهان شرکر او را پر ز شرکرآفتابا پیش تو هر ذره ای کو شرکر کرد
داشتی

 تازه و خوش بو چو ورد و مشک واز نمک های حیاتت این وجود مرده را
عنبر داشتی

 ز آنک تو بال و پستشمس تبریزی ز عشقت من همه زر می زنم
عشق پرزر داشتی

2794
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 تا به پیش عاشقان بند وای ملمت گر تو عاشق را سبک پنداشتی
فسون برداشتی

 تخم را اندر زمین ریگ ماگه مثا،ل و رمز گویی گه صریح و آشرکار
چون کاشتی
 فارغی چون تخم ها را توای زمین ریگ شرمت نیست از انبار تخم

عدم انگاشتی
 کز نتیجه خویش شاخ سنبلیای زمین تخم گیر آخر تویی هم اصل تخم
افراشتی

 تو چرا طیره شدی وچونک هر جزوی به غیر اصل خود پیوند نیست
پند و جنگ آغاشتی

 کی شود سرد آتشی از پند وریش خندی می کند بر پند تاب عاشقی
جنگ و آشتی
 در شعاع شمس دین زیرا کهماهتاب ار چه جهان گیرد تو در تبریز باش

مرغ چاشتی

2795
 ای تو جان جان جانم چون زای تو جان صد گلستان از سمن پنهان شدی
من پنهان شدی

 چونک تن ازچون فلک از توست روشن پس تو را محجوب چیست
توست زنده چون ز تن پنهان شدی

 ای شه مردان چنین از مرد واز کما،ل غیرت حق وز جما،ل حسن خویش
زن پنهان شدی

 تا چه سر است اینک تو اندرای تو شمع نه فلک کز نه فلک بگذشته ای
لگن پنهان شدی

 خیر باشد خیر باشدای سهیلی کآفتاب از روی تو بیخود شده ست
کز یمن پنهان شدی
 چونک سلطان خطاییمشک تاتاری به هر دم می کند غمزی به خلق

وز ختن پنهان شدی
 ای مه بی خویشتن کزگر ز ما پنهان شوی وز هر دو عالم چه عجب
خویشتن پنهان شدی

 تا ز بس پنهانی از پنهانآن چنان پنهان شدی ای آشرکار جان ها
شدن پنهان شدی
 ای تو آب زندگی چونشمس تبریزی به چاهی رفته ای چون یوسفی
از رسن پنهان شدی

2796
 دست بر در نه درآ درای که جان ها خاک پایت صورت اندیش آمدی
خانه خویش آمدی
 چون تو پس کردی جهاننیست بر هستی شرکستی گرد چون انگیختی

چونی چو واپیش آمدی
 تو ورای هر دو عالمدر دو عالم قاعده نیش است وآنگه ذوق نوش
نوش بی نیش آمدی
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 هم قدیمی هم نوی بیگانه وخویش را ذوقی بود بیگانه را ذوق نوی
خویش آمدی
 فقر را ای نور مطلق مرهمبر د،ل و جان قلندر ریش و مرهم هر دو تو
و ریش آمدی
 تا تو شاهنشاه باقربان وکیش هفتاد و دو ملت جمله قربان تواند

باکیش آمدی
 ماه را یک لقمه کردیای که بر خوان فلک با ماه همرکاسه شدی
کآفتابیش آمدی

 داندی خورشید بی گز کزعقل و حس مهتاب را کی گز تواند کرد لیک
مهان بیش آمدی

 کی تو را قربان کندعشق شمس الدین تبریزی که عید اکبر است
چون لغری میش آمدی

2797
 جان به جانان کی رسانی د،ل بهتا بنستانی تو انصاف از جهود خیبری

حضرت کی بری
 تا نخندی اندر آتش همچو زرجعفر طیاروار ار آب و از گل کی رهی

جعفری
 سر ندارد آنک بنهد پا در ایند،ل نبیند آنک باشد جسم و جان را او حجاب
ره سرسری
 سخت ارزان می فروشیتا دو چشمت بسته باشد اندر این بازارگاه

لیک انبان می خری

2798
 تا قمر را وانمایم کزدر دو چشم من نشین ای آن که از من منتری

قمر روشنتری
 ز آنک از صد باغ و گلشن خوشتر واندرآ در باغ تا ناموس گلشن بشرکند

گلشنتری
 تا زبان اندرکشد سوسن کهتا که سرو از شرم قدت قد خود پنهان کند
تو سوسنتری

 وقت ناز از آهن پولدوقت لطف ای شمع جان مانند مومی نرم و رام
تو آهنتری

 نرم گردی چون زمین گر ازچون فلک سرکش مباش ای نازنین کز ناز او
فلک توسنتری

 کز هزاران حصن و جوشنزان برون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار
روح را جوشنتری
 کز برای روشنی تو خانه رازان سبب هر خلوتی سوراخ روزن را ببست

روشنتری

2799
 آتشی اندرزنی از سوی مهبی گهان شد هر رفتن سوی روزن ننگری
در مشتری
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 تا ز روی من به روزن هایمنگر آخر سوی روزن سوی روی من نگر
غیبی بنگری

 تا ز لعل تو بیاموزیدروی زرینم به هر سو شش جهت را لعل کرد
رویم زرگری

 گاوکان بر بانگ زرشش جهت گوساله ای زرین و بانگش بانگ زر
مستان سحر سامری

 چونک شیر و شیرگیر جامشیرگیرا گاو و گوساله به بانگ زر سپار
صرف احمری

 دور شو گر مومنی و پیشم آ گردشمن اسلم زلف کافرت ما را بگفت
کافری

 گفت آری و برون آورد مهرگفتمش این لف ها از شمس تبریزیستت
دلبری

2800
 کاین جهان خیره است در تودر میان جان نشین کامروز جان دیگری

کز جهان دیگری
 خوش بخند ایخوش خرام ای سرو جان کامروز جان دیگری
گلستان کز گلستان دیگری

 یوسفا در قحط عالم آب وآب خلقان رفت جمله در هوای آب و نان
نان دیگری

 تو ز شاه شه نشان والله نشانتو جهان زندگی و این جهان بندگی
دیگری

2801
 وز برای امتحان بر نقدعاشقان را آتشی وآنگه چه پنهان آتشی
مردان آتشی
 تخت سلطان در میان و گردداغ سلطان می نهند اندر د،ل مردان عشق

سلطان آتشی
 ما پریشان ذره وار اندر پریشانآفتابش تافته در روزن هر عاشقی

آتشی
 بهر آتشخوارگانش بر سرالصل ای عاشقان کاین عشق خوانی گسترید

خوان آتشی
 هر طرف از اختران بر چرخعرکس این آتش بزد بر آینه گردون و شد

گردان آتشی

2802
 آخر ای ساقی ز غم ما را نشوییآخر ای دلبر تو ما را می نجویی اندکی
اندکی

گر نگویی بیشتر آخر بگویی اندکیآخر ای مطرب نگویی قصه دلدار ما
 این قدر گفتم که یارا تنگگر بدی گفتند از من من نگفتم بد تو را

خویی اندکی
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 شرکرستانی ولیرکندر جما،ل و حسن و خوبی در جهانت یار نیست
ترش رویی اندکی

 بوی خون د،ل بیابی گراین غز،ل را بین که خون آلود از خون د،ل است
ببویی اندکی

2803
کرده مالما،ل خون پیمانه دیوانگیساقیا شد عقل ها هم خانه دیوانگی

 تشنگان مرد و زن مردانهصد هزاران خانه هستی به آتش درزده
دیوانگی

 در سر زنجیر زلفشما دوسر چون شانه ایم ایرا همی زیبد به عشق
شانه دیوانگی

 دم به دم در می رسددر چنین شمعی نمی بینی که از سلطان عشق
پروانه دیوانگی
 تا شنیدند از خرد افسانهپنبه در گوشند جان و د،ل ز افسانه دو کون

دیوانگی
 چون در او آتش بزد جانانهکفش های آهنین جان پاره کرد اندر رهش

دیوانگی
جز کلید او نبد دندانه دیوانگیعقل آمد با کلید آتشین آن جا ولیک

 تا شده یاران و ماچونک عقل از شمس تبریزی به حیرت درفتاد
دیوانه دیوانگی

2804
 چون قضای آسمانی توبه هاچون تو آن روبند را از روی چون مه برکنی

را بشرکنی
 بنگر آخر در میی کاندر سرممنگر اندر شور و بدمستی من ای نیک عهد
می افرکنی
 وآنگه اندر پوستشان تا سراو،ل از دست فراقت عاشقان را تی کنی

همه در زر کنی
 از تو پرسیدن چه حاجت کزمه رخا سیمرغ جانی منز،ل تو کوه قاف

کدامین مسرکنی
 کرد صد اقرار بر خود بهرچون کلم تو شنید از بخت نفس ناطقه

جهل و الرکنی
 در حریر و در زر و در دیبه وچون ز غیر شمس تبریزی بریدی ای بدن
در ادکنی

2805
 چون به اصل اصلای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظاره ای

خویش آید چنین هر پاره ای
 هر طرف آید به چشمشهر طرف آید به دستش بی صراحی باده ای
دلبری عیاره ای

 جان پذیرد سنگ خارا تا شوددلبری که سنگ خارا گر ز لعلش بو برد
هشیاره ای
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 لجرم در عشق آن لب جان شدهباده دزدید از لبان دلبر من یک صفت
میخواره ای

 دیدمش هم درد خویش و دیدمشصبحدم بر راه دیری راهبم همراه شد
هم کاره ای
 گشت جانم زان صراحییک صراحی پیشم آورد آن حریف نیک خو

بیخودی خماره ای
 از پی بیچارگان سویدر میان بیخودی تبریز شمس الدین نمود

وصالش چاره ای

2806
 آفتاب او نهشت اندر دو عالم سایهآه کان سایه خدا گوهردلی پرمایه ای

ای
 وز جما،ل خود دهدشان نو به نوآفتاب و چرخ را چون ذره ها برهم زند

سرمایه ای
 عشق سازیعشق و عاشق را چه خوش خندان کنی رقصان کنی
عقل سوزی طرفه ای خودرایه ای

 ز آنک در دیده بدیده جان ازچشم مرده وام کرده جان ز بهر عشق او
آن سر پایه ای
 عقل پابرجا ز عشقش یاوه وقهر صد دندان ز لطفش پیر بی دندان شده
هرجایه ای

 وز تواضع مر عدم راصد هزاران ساله از هست و عدم زان سوتری
هست خوش همسایه ای

 بر نهان و آشرکارش می نگرکوه حلمی شمس تبریزی دو عالم تخت تو
از قایه ای

2807
 در درون ظلمت سوداگشت جان از صدر شمس الدین یرکی سوداییی

را داناییی
 کز ورای آن نباشد وهم رایک بلندی یافت بختم در هوای شمس دین

گنجاییی
 کز سر سودا نداند پستی ازمایه سودا در این عشقم چنان بال گرفت

بالییی
 بر سر آن موج چون خاشاکموج سودا و جنونی کز هوای او بخاست

من هرجاییی
 با چنین شوری ندارد عقلعقل پابرجای من چون دید شور بحر او

کل تواناییی
 گشت منسوخ از جنونم دانش ومصحف دیوانگی دیدم بخواندم آیتی

قراییی
 عقل را خفته بگیرد دزددشعشق یرکتا دزد شب رو بود اندر سینه ها
یرکتاییی

 بعد از آن غرقاب کیپیش از این سودا د،ل و جان عاقل رای خودند
باشد تو را خودراییی
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 هر طرف دیوانه جانی هر سویرو تو در بیمارخانه عاشقی تا بنگری
شیداییی

 بر سر بام دلم از هجردوش دیدم عشق را می کرد از خون سرشک
خون انداییی
 گر چه او پستی رود باشد برهست مر سودای عاشق را دل این خاصیت

آن بالییی
گشت جان پایداری از چنان دارایییگرد دارایی جان مظلم ناپایدار

 هر نفس جان بخشیی هر دمیک دمی مرده شو از جمله فضولی ها ببین
مسیح آساییی

 همچو مریم از دمییک نفس در پرده عشقش چو جانت غسل کرد
بینی تو عیسی زاییی

 گردد این رخسار سرختچون بزادی همچو مریم آن مسیح بی پدر
زعفران سیماییی
 تا بگیرد شعر و نظمت رونقنام مخدومی شمس الدین همی گو هر دمی

و رعناییی
 دیده و د،ل را به عشقشخون ببین در نظم شعرم شعر منگر بهر آنک
هست خون پالییی

 تا نه خون آلود گرددخون چو می جوشد منش از شعر رنگی می دهم
جامه خون آلییی

 اینک اکنون در فراقش میمن چو جانداری بدم در خدمت آن پادشاه
کنم جان ساییی
 د،ل به غربت برگرفته عادتدر هوای سایه ای عنقای آن خورشید لطف

عنقاییی
 داد جان را از زمانه شیوهچون به خوبی و ملحت هست تنها در جهان

تنهاییی
 در طلب می داردم ازچون شوم نومید از آن آهو که مشرکش دم به دم

بوی و از بویاییی
 آه از آن ترکانه چشم کافرآه از آن رخسار مریخی خون ریزش مرا
یغماییی
 ناطقه در لشرکرش یا طبلییعقل در دهلیز عشقش خاکروبی بی دلی
یا ناییی

 من نمی تانم که گویماو همه دیده ست اندر درد و اندر رنج من
نیستش بیناییی

 دیدم او را پیچ پیچ ومن نظر کردم دمی در جان سودارنگ خویش
شورش و درواییی

 من نیم در عشق او امروزیگفتم آخر چیست گفتا دست را از من بشو
و فرداییی

 شد به جان درباختندر هر آن شهری که نوشروان عشقش حاکم است
آن شهر حاتم طاییی

 عقل را باشد از آن جان محوو اندر آن جانی که گردان شد پیاله عشق او
و ناپیداییی
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 هر نواحی یوسفی و هرچون خیالش نیم شب در سینه آید می نگر
طرف حوراییی
 هر سر مویی تو را بودهدر شرکرریز لبش جان ها به هنگام وصا،ل

ست شرکرخاییی
 کی جوانی یاد آرد جانت یاچون میی در عشق او تا کهنه تر تو مستتر

برناییی
 بحر سودا را بجوش وسلسله این عشق درجنبان و شورم بیش کن
کن جنون افزاییی

 قطره ای گشته ست و ننماید همیاین عجب بحری که بهر نازکی خاک تو
دریاییی

 می کند آن زلف عنبر مشکبهر ضعف این دماغ زخمگاه عشق خویش
و عنبرساییی

 از گدایی حسن او دارند هرچهره های یوسفان و فتنه انگیزان دهر
زیباییی

 ور بود عیسی بگیرم ملتگر شود موسی بیاموزم جهودی را تمام
ترساییی

 ور به دنیا رو بیارد منگر به جانش میل باشد جان شوم همچون هوا
شوم دنیاییی

 گرده گرم از تنورتجان من چون سفره خود را درکشد از سحر او
بخشدش پهناییی
 ز اعتماد عفو تو دارندنفس و شیطان در غرور باغ لطفت می چرند

بدفرماییی
 گر تو از رخسار یک دم پرده هانفس را نفسی نماند دیو را دیوی شود

بگشاییی
 گر ز تبریزم کنی خاکای صبا جانم تو را چاکر شدی بر چشم و سر
کفش بخشاییی

2808
 و آنک نفی محض باشد گرگر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی
چه اثباتی کنی
 گر نفاقی پیشش آری یا کهآنک او رد د،ل است از بددرونی های خویش
طاماتی کنی

 مدح سر زشت او یا ترکور تو خود را از بد او کور و کر سازی دمی
زلتی کنی

 بر سر آید تا تو بگریزی و هیهاتیآن ترکلف چند باشد آخر آن زشتی او
کنی

 جز که در رنجش قضاگو دفعاو به صحبت ها نشاید دور دارش ای حرکیم
حاجاتی کنی

 جز برای حاجتش با حق مناجاتیمر مناجات تو را با او نباشد همدم او
کنی
 پس ملزم گردد او وز غصه ویلتیآن مراعات تو او را در غلط ها افرکند

کنی
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 تا گریزی از وثاق و یاآن طرب بگذشت او در پیش چون قولنج ماند
که حیلتی کنی

 هست همچون جنت و چونآن کسی را باش کو در گاه رنج و خرمی
حور کش هاتی کنی

 شاید او را گر پرستی یا کهاز هواخواهان آن مخدوم شمس الدین بود
چون لتی کنی

 تا شوی مست از جما،ل وور نه بگریز از دگر کس تا به تبریز صفا
ذوق و حالتی کنی

2809
 زهره آمد ز آسمان و میساخت بغراقان به رسم عید بغراقانیی

زند سرخوانیی
 می کند عجل سمین را از کرمجبرئیل آمد به مهمان بار دیگر تا خلیل
بریانیی

 هین ز سرها کاسه زیبا درروز مهمانی است امروز الصل جان های پاک
چنین مهمانیی

 بوی خوش می آیدم از قلیه وبانگ جوشاجوش آمد بامدادان مر مرا
بورانیی
 مطبخی پرنور دیدم مطبخیمی کشید آن بو مرا تا جانب مطبخ شدم
نورانیی

 گفت رو کاین نیستگفتمش زان کفچه ای تا نفس من ساکن شود
ای جان بهره انسانیی

 در سر و عقلم درآمد مستیچون منش الحاح کردم کفچه را زد بر سرم
و ویرانیی

2810
 وی ز لشرکرهای عشقت هر طرفای بداده دیده های خلق را حیرانیی

ویرانیی
عالم د،ل را کند اندر صفا نورانییای مبارک چاشتگاهی کآفتاب روی تو

 ای سراسر بندگیدم به دم خط می دهد جان ها که ما بنده توایم
عشق تو سلطانیی

 وز چه باشد هر زمانیشانتا چه می بینند جان ها هر دمی در روی تو
چنین رقصانیی

 وز چه هر روزی بودشان براز چه هر شب پاسبان بام عشق تو شوند
درت دربانیی

 آب حیوان استاین چه جام است این که گردان کرده ای بر جان ها
این یا آتشی روحانیی

 این چه دادی درد را تااین چه سر گفتی تو با د،ل ها که خصم جان شدند
می کند درمانیی

 تا ز لوح غیب دادش هر دمی خطروستایی را چه آموزید نور عشق تو
خوانیی
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 تا بقایی دیده آید در جهانشمس تبریزی فروکن سر از این قصر بلند
فانیی

2811
 با همه خویشان گرفته شیوهاز هوای شمس دین بنگر تو این دیوانگی
بیگانگی

 از هوای خانه او صد هزارانوحش صحرا گشته و رسوای بازاری شده
خانگی

 عقل و شرم و فهم و تقواصاعقه هجرش زده برسوخته یک بارگی
دانش و فرزانگی
 گفت بنویسید توقیعشمن ز شمع عشق او نان پاره ای می خواستم

پی پروانگی
 ای هزاران صف دریدهای گشاده قلعه های جان به چشم آتشین

عشقت از مردانگی
 تا چه باشد عاشقای خداوند شمس دین صد گنج خاک است پیش تو

بیچاره ای یک دانگی
 من نیم در عشق پابرجای توصد غریو و بانگ اندر سقف گردون افرکنیم
یک بانگی

 شانه عقلم ز فرقش یاوهعقل را گفتم میان جان و جانان فرق کن
کرده شانگی

2812
 و آن طرف کاین باده بودتای دهان آلوده جانی از کجا می خورده ای

از کجا ره برده ای

 با کدامین پای راه بی رهیبا کدامین چشم تو از ظلمتی بگذشته ای
بسپرده ای

از جما،ل دلربایی آینه بسترده ایبا کدامین دست بردی حادثات دهر را
 نی هزاران بار تو در زندگینی هزاران بار خون خویشتن را ریختی

خود مرده ای
 درگدازیدی چو مس و همچو مسنی هزاران بار اندر کوره های امتحان

بفسرده ای
 نی تو بر پشت فلک پاهاینی تو بر دریای آتش با،ل و پر را سوختی

خود افشرده ای
 از ورای این همه تو چونکچون از این ره هیچ گردی نیست بر نعلین تو

اهل پرده ای
 کز درون بحر دانش صافیی نیچشم بگشا سوی ما آخر جوابی بازگو

درده ای
 صدر شمس الدین تبریزی توگفت جانم کز عنایت های مخدوم زمان

ره گم کرده ای
 از ورای این نشان ها که بهگر یرکی غمزه رساند مر تو را ای سنگ د،ل
گفت آورده ای
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 گوهری گردی از آن جنسیبی علج و حیله ها گر سنگ باشی در زمان
که تو نشمرده ای

2813
 و مماتی فی حیاتی و حیاتی فیاقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی

مماتی
 هله بشرکن قفص ای جان چواقتلونی ذاب جسمی قدح القهوه قسمی

طلبرکار نجاتی
 ز شرکست از چه تو تلخی چوز سفر بدر شوی تو چو یقین ماه نوی تو

همه قند و نباتی
 برسان قوت حیاتم که توچو تویی یار مرا تو به از این دار مرا تو

یاقوت زکاتی
 که نشد سیر دو چشمم بهچو بسی قحط کشیدم بنما دعوت عیدم

تره و نان براتی
 مگرت نیست خبر تو که چهحرکت کن حرکت هاست کلید در روزی

زیباحرکاتی
 که نگنجد به صفت در که چهبه چنین رخ که تو داری چه کشی ناز سپیده
محمودصفاتی

 که خماری است جهان را ز می وبنه ای ساقی اسعد تو یرکی بزم مخلد
بزم نباتی

 که به لطف و به گوارش تو به ازبه حق بحر کف تو گهر باشرف تو
آب فراتی

 که چو تحریمه او،ل سر ارکانمثل ساغر آخر تو خرابی عقولی
صلتی

 بدهد صدقه نپرسد که توکرمت مست برآید کف چون بحر گشاید
اهل صدقاتی

برهان منتظران را ز تمنای سباتیبه کرم فاتح عقدی به عطا نقده نقدی
 به عدو گوید لطفت که بنینینه در ابروی تو چینی نه در آن خوی تو کینی

و بناتی
 ز ره سینه خرامان کنساءرسی از ساغر مردان به خیالت مصور
خفرات

 تو بگو باقی این را انا فی سرکرو جوار ساقیات و سواق جاریات
سقاتی

2814
 خنک آن دم که برآید ز خزانخنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری

باد بهاری
 که تو آشفته مایی سر اغیارخنک آن دم که بگویی که بیا عاشق مسرکین

نداری
 تو بگویی که چه خواهی زخنک آن دم که درآویزد در دامن لطفت

من ای مست نزاری

www.irandll.net/forum1279



www.irandll.net

 که کند بر کف ساقی قدحخنک آن دم که صل دردهد آن ساقی مجلس
باده سواری
 برهد این تن طامع ز غمشود اجزای تن ما خوش از آن باده باقی
مایده خواری

 بستاند گرو از ما برکشخنک آن دم که ز مستان طلبد دوست عوارض
و خوب عذاری

 د،ل بیچاره بگیرد به هوسخنک آن دم که ز مستی سر زلف تو بشورد
حلقه شماری
 تو بگویی که بروید پی تو آنچخنک آن دم که بگوید به تو د،ل کشت ندارم

برکاری
 خنک آن دم که سلمیخنک آن دم که شب هجر بگوید که شبت خوش

کند آن نور بهاری
 تو از آن ابر به صحرا گهر لطفخنک آن دم که برآید به هوا ابر عنایت
بباری

 به تمام آب حیات وخورد این خاک که تشنه تر از آن ریگ سیاه است
نرکند هیچ غباری

ظهر السرکر علینا لحبیب متواردخل العشق علینا برکاوس و عقار
 خمشش باید کردن چو در اینشسخنی موج همی زد که گهرها بفشاند

نگذاری

2815
 چو نه میری نه وزیری بنبمشو همره مرغان که چنین بی پر و بالی

سبلت به چه مالی
 بشناسند همه کس که تو طبلی وچو هیاهوی برآری و نبینند سپاهی

دوالی
 بستان خنجر و جوشن کهچو خلیفه پسری تو بنه آن طبل ز گردن

سپهدار جللی
 بفروش از رز خویشت همهبه خدا صاحب باغی تو ز هر باغ چه دزدی
انگور حللی
 بستان نور چو سائل که توتو نه آن بدر کمالی که دهی نور و نگیری

امروز هللی
 که همه اختر و ماهند و توهله ای عشق برافشان گهر خویش بر اختر
خورشیدمثالی

 که شراب است وبده آن دست به دستم مرکشان دست که مستم
کباب است و یرکی گوشه ای خالی

 بنگر مجلس عالی کهبدوان مست و خرامان به سوی مجلس سلطان
تویی مجلس عالی
 عسسی دان غم خود را بهنه صداعی نه خماری نه غمت ماند نه زاری
در شحنه و والی

 همه در روی درافتند که بسعسس و شحنه چه گویند حریفان ملک را
خوب خصالی
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2816
 چه تفرکر کند از مرکر و زکه شرکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی
دستان که ندانی
 نه ز شیری نه ز خونی نه ازنه درونی نه برونی که از این هر دو فزونی
اینی نه از آنی

 تو همه دام و فنش را به یرکی فنبرود فرکرت جادو نهدت دام به هر سو
بدرانی

 چه حبوب است زمین در که ز چرخچه بود باطن کبرکی که د،ل باز نداند
است نهانی

 چه کند بره مسرکین چو کند شیرکلهش بنهی وآنگه فرکنی باز به سیلی
شبانی

 که مرا تاج تویی و جز تو جملهکله و تاج سرم را پی سیلی تو باید
گرانی
 ز تو چون جان بجهاند که تو صدبه کجا اسب دواند به کجا رخت کشاند

جان جهانی
 به کی مانند کنندت که بهبه چه نقصان نگرندت به چه عیبی شرکنندت

مخلوق نمانی
 مرکشش زود زمان ده که تو قسامبه ملقات نشان ده ز خیالت امان ده

زمانی
 همه از پای فتاده تو خوش و دستهله ای جان گشاده قدم صدق نهاده

زنانی
 نه گمانی نه خیالی همهشه و شاهین جللی که چنین باپر و بالی

عینی و عیانی
 به یرکی تیر بدوزش کهچه بود طبع و رموزش به یرکی شعله بسوزش
بسی سخته کمانی

 برهان خویش از این ده کههله بر قوس بنه زه ز کمینگاه برون جه
تو زان شهر کلنی

بود اظهار زبانه به از اظهار زبانیچو همه خانه د،ل را بگرفت آتش بال

2817
 و اگر نیز بیایی بروی زودمرکن ای دوست نشاید که بخوانند و نیایی

نپایی

 پی موسی تو طورم شدی ازهله ای دیده و نورم گه آن شد که بشورم
طور کجایی

 تو اگر نیز به قاصد به غضب دستاگرم خصم بخندد و گرم شحنه ببندد
بخایی

 برکنم شور و بگردم به خدا وبه تو سوگند بخوردم که از این شیوه نگردم
به خدایی

 برکن ای دوست طبیبیبرکن ای دوست چراغی که به از اختر و چرخی
که به هر درد دوایی
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 بزند عرکس تو بر وی کند آن جغدد،ل ویران من اندر غلط ار جغد درآید
همایی

ره عشق تو ببندند به استیزه نماییهله یک قوم بگریند و یرکی قوم بخندند
 و اگر شیر و پلنگی تو هم ازاگر از خشم بجنگی وگر از خصم بلنگی

حلقه مایی
 نبود عشق فسانه که سمایی استبه بد و نیک زمانه نجهد عشق ز خانه

سمایی
 چو مرا ارض سما شد چهچو مرا درد دوا شد چو مرا جور وفا شد

کنم طا،ل بقایی
 بر عام و بر عارف چوسحرالعین چه باشد که جهان خشک نماید
گلستان رضایی

 نفسی ترک دغا کن چه بودهله این ناز رها کن نفسی روی به ما کن
مرکر و دغایی

 برکند هر دو جهان را خضرهله خاموش که تا او لب شیرین بگشاید
وقت سقایی

2818
 صنما چون همه جانی د،ل هشیارصنما چونک فریبی همه عیار فریبی

فریبی
 بت و بتخانه بسوزی د،ل وسحری چون قمر آیی به خرابات درآیی

دلدار فریبی
 تو بدان نرگس خفته همه بیدارد،ل آشفته نگیری خرد خفته نگیری

فریبی
 رمه و گرگ و شبان را تو بهز غمت سنگ گدازد رمه با گرگ بسازد

یک بار فریبی
 که تو جبار جهانی همه بیمارچه کنم جان و بدن را چه کنم قوت تن را

فریبی
 همه کوران سیه را تو بهقمر زنگی شب را تو کنی رومی مه رو

انوار فریبی
 همه را چشم گشایی و به دیدارهمه را گوش بگیری شنوایی برسانی

فریبی
 تو همه لطف و عطایی تو بهتو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجویی
ایثار فریبی

 که کمین خار فنا را سویتو صلح د،ل و دینی تو در این لطف چنینی
گلزار فریبی

2819
 اگر او همرهمستی همه رااگر او ماه منستی شب من روز شدستی
راه زدستی
 ز کجا عقل بجستی ز کجاوگر او چهره مستی به سر دست بخستی
نیک و بدستی
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 به خدا کوه احد هم خوش و مستوگر او در صمدیت بنمودی احدیت
احدستی

 ز کجا میوه تازه به درونو اگر باغ نه مستی که در او میوه برستی
سبدستی
 اگر این گفت نبودی نه مددسبد گفت رها کن سوی آن باغ نهان شو

بر مددستی

2820
 چو ز شهر تو برفتم بهچو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدی

وداعیم ندیدی
 همه آسایش جانی همه آرایشتو اگر لطف گزینی و اگر بر سر کینی
عیدی
 همه خورشید عیانی که ز هرسبب غیرت توست آنک نهانی و اگر نی

ذره پدیدی
 و اگر پرده دری تو همه راتو اگر گوشه بگیری تو جگرگوشه و میری
پرده دریدی

 همه را هوش ربودید،ل کفر از تو مشوش سر ایمان به میت خوش
همه را گوش کشیدی

 تو هم این را و هم آن را زهمه گل ها گرو دی همه سرها گرو می
کف مرگ خریدی

 همه بر توست توکل کهچو وفا نبود در گل چو رهی نیست سوی کل
عمادی و عمیدی

 تو دو صد یوسف جان را ز د،ل واگر از چهره یوسف نفری کف ببریدند
عقل بریدی
 که گریزد به دو فرسنگ ویز پلیدی و ز خونی تو کنی صورت شخصی
از بوی پلیدی

 برهد او ز نجاست چو در اوکنیش طعمه خاکی که شود سبزه پاکی
روح دمیدی

 به چراگاه ستوران چو یرکیهله ای د،ل به سما رو به چراگاه خدا رو
چند چریدی

 که ز نومیدی او،ل تو بدینتو همه طمع بر آن نه که در او نیست امیدت
سوی رسیدی
 که همو ساخت در قفل وتو خمش کن که خداوند سخن بخش بگوید
همو کرد کلیدی

2821
 تو یرکی شهر بزرگی نه یرکی بلرکهتو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری
هزاری
 همه روزی بخروشند که بیا تاهمه اجزات خموشند ز تو اسرار نیوشند

تو چه داری
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 ز سر جهل مرکن رد سرتویی دریای مخلد که در او ماهی بی حد
انرکار چه خاری
 همه غایب همه حاضر همههمه خاموش به ظاهر همه قلش و مقامر

صیاد و شرکاری
 همه چون یوسف چاهی ز توهمه ماهند نه ماهی همه کیخسرو و شاهی
اندر چه تاری

 همه خاموش چو مریم همههمه ذرات چو ذاالنون همه رقاص چو گردون
در بانگ چو قاری

 که همه گفت و شنودت نه زهمه اجزای وجودت به تو گویند چه بودت
مهر است و ز یاری
 ز درون باغ بخندد چومثل نفس خزان است که در او باغ نهان است

رسد جان بهاری
 تو چو پروانه چهتو بر این شمع چه گردی چو از آن شهد بخوردی
سوزی که ز نوری نه ز ناری

2822
 تو کبیری تو کبیری تو کبیرتو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیری

ابن کبیری
 تو خبیری تو خبیری تو خبیرتو اصولی تو اصولی تو اصو،ل ابن اصولی
ابن خبیری
 تو جهانی دو جهان را به یرکیتو لطیفی تو لطیفی تو لطیف ابن لطیفی
کاه نگیری

 نه ز خاکی نه ز آبی نه از این چرخهله ای روح مصور هله ای بخت مرکرر
اثیری

 نشوی غره به چیزی نه زتو از آن شهر نهانی که بدان شهر کشانی
کس عذر پذیری

 همگی شرکر و نجاتی نه خماری نههمگی آب حیاتی همگی قند و نباتی
خمیری

 نرکند بر تو زیان کس کهبه یرکی کرم منرکس بدهی دیبه و اطلس
شرکوری و شرکیری

 به پر عشق تو پران برهیده زبه عدم درنگریدم عدد ذره بدیدم
زحیری
اگرت بیند منرکر برهد او ز نرکیریاگرت بیند آتش همگی آب شود خوش

2823
 نفسی در د،ل تنگی نفسی برز کجایی ز کجایی هله ای مجلس سامی

سر بامی
 ستن چرخ و زمینی هوس خاصی وهله ای جان و جهانم مدد نور نهانم

عامی
 عجب از ارمن و رومیعجب از خلوتیانی عجب از مجلس جانی

عجب از خطه شامی
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 که مه و مهر بهعجب آن چیست مشعشع رخت از نور مبرقع
پیشش کند از عشق غلمی

 به سوی باغ چه آید مگر ازبه گلستان جمالت چو رسد دیده عاشق
غفلت و خامی

 نظر الحق تعالی لک فیسیدی انت من این صاد حسناک ندامی
البهجه حامی

سطع العشق لدینا طرد العشق منامیقمر سار الینا حبه فرض علینا
وجد القلب مناه و کلوا منه کرامیشجر طاب جناه شجر الخلد فداه

 خرد هر دو جهان را بربایی بهسر خنبی که ببستی به کرم بازگشایی
تمامی

 که از او یابد اباها همگی ذوقبشنیدیم که دیرکی ز پی خلق بپختی
طعامی

 به دو صد دام درآید چو تواش دانهز عدم هر چه برآید چو مصفا نظر آید
دامی

 چو چنین باشد زندان تو چراز رخ یوسف خوبان همه زندان چو گلستان
در غم وامی

 بنپرسد که چه نامی وهله خاموش مپرسش که کسی قرص قمر را
کیی وز چه مقامی

2824
 ز تو پرماه شود چرخ چو بر چرخمه ما نیست منور تو مگر چرخ درآیی

برآیی
و اگر نیز بشاید ز تو یابند سزاییکی بود چرخ و ثریا که بشاید قدمت را

 نه عدم بود من و ماهمه بی خدمت و رشوت رسد از لطف تو خلعت
که بدادی من و مایی

 و اگر نه به چه بازو کشد اوز من و ماست که جانی بگشاده ست دکانی
قوس خدایی

 نه مسیحی که به افسون بهغلطی جان غلطی جان همه خود را بمرنجان
دمی چشم گشایی

 کی بود نیم چراغی که کندبه سحرگاه و مشارق که شود تیره رخ مه
نورفزایی

 که چراغ خلق استچه کشیمش چه کشیمش تو بیا تا که کشیمش
این بر آن شمع سمایی

 چه کشانی چه کشانی بهمشرکی را مشرکی را مشرکی پرهوسی را
مطارات همایی

 ز چه رفتی ز چه مردی تو چنینچو رخ روز ببیند ز بن گوش بمیرد
سست چرایی

 عم و خا،ل تو کجا شد و توزر و ما،ل تو کجا شد پر و با،ل تو کجا شد
ادبار کجایی

 که منت بازفرستم ز پسهله بازآ هله بازآ به سوی نعمت و ناز آ
مرگ و جدایی
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 هله بازت بخریدم که نه درخوردپر و با،ل تو بریدم غم و آه تو شنیدم
جفایی
 که نگویند چو رفتی به عدمز پس مرگ برون پر خبر رحمت من بر
بازنیایی

فتدلی و تجلی بعث العشق دواییکتب الله تعالی کرم الله توالی
خمش و آب فرورو سمک بحر وفاییفعلتن فعلتن فعلتن فعلتن

2825
 که تو خورشیدشمایل به سر باممثل ذره روزن همگان گشته هوایی

برآیی
 همه دستک زن و گویان کههمه ذرات پریشان ز تو کالیوه و شادان

تو در خانه مایی
 غلط انداز بگفته که خدایا توهمه در نور نهفته همه در لطف تو خفته
کجایی
 همه شه زاده دولت شده درهمه همخوابه رحمت همه پرورده نعمت

لبس گدایی
 طلبیدم نشنیدم که چه بد نامچو من این وصل بدیدم همه آفاق دویدم
جدایی

 چه رقیبی چه نقیبی همه مرکر استمگر این نام نقیبی بود از رشک رقیبی
و دغایی
 مده از جهل گوایی هله تا ژاژبجز از روح بقایی بجز از خوب لقایی
نخایی

2826
 همه دردی کش و شادان کههمه چون ذره روزن ز غمت گشته هوایی

تو در خانه مایی
 همه دستک زن و گویان کههمه ذرات پریشان همه کالیوه و شادان

تو خورشیدلقایی
 همه در وصل بگفته که خدایاهمه در بخت شرکفته همه با لطف تو خفته
تو کجایی
 همه شه زاده دولت شده درهمه همخوابه رحمت همه پرورده نعمت

دلق گدایی
 طلبیدم نشنیدم که چه بد نامچو من این وصل بدیدم همه آفاق دویدم
جدایی

 که ورای د،ل عاشق همهبجز از باطن عاشق بود آن باطل عاشق
فعل است و دغایی

 مده از جهل گوایی هله تاتو بر آن وصل خدایی تو بر آن روح بقایی
ژاژ نخایی

2827
 نه در او رنج خماری نهبده ای دوست شرابی که خدایی است خدایی
در او خوف جدایی
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 ز زمین نیست نباتش کهچو دهان نیست مرکانش همه اجزاش دهانش
سمایی است سمایی

 نبود مرده که کرکس کندشببرد بو خبر آن کس که بود جان مقدس
مرده ربایی

 چو شود موسی عمران ارنی گو بهبه د،ل طور درآید ز حجر نور برآید
سقایی

 که به هر جات بگیرد تو ندانی کهمی لعل رمضانی ز قدح های نهانی
کجایی

 تو مپندار کز آن می نرکندرمضان خسته خود را و دهان بسته خود را
روح فزایی

2828
 جگر حسود خون شد تو مگرخبری است نورسیده تو مگر خبر نداری

جگر نداری
 د،ل و چشم وام بستان ز کسی اگرقمری است رونموده پر نور برگشوده

نداری
 بسپار جان به تیرش چه کنیعجب از کمان پنهان شب و روز تیر پران

سپر نداری
 چه غم است اگر چومس هستیت چو موسی نه ز کیمیاش زر شد

قارون به جوا،ل زر نداری
 چه غم است اگر زبه درون توست مصری که تویی شرکرستانش

بیرون مدد شرکر نداری
 تو چو یوسفی ولیرکن بهشده ای غلم صورت به مثا،ل بت پرستان

درون نظر نداری
 بت خویش هم تو باشی به کسیبه خدا جما،ل خود را چو در آینه ببینی

گذر نداری
 ز چه روش ماه گویی تو مگر بصرخردانه ظالمی تو که ورا چو ماه گویی
نداری

 همه شش ز چیست روشنسر توست چون چراغی بگرفته شش فتیله
اگر آن شرر نداری

 ز خری به حج نرفتی نه ازتن توست همچو اشتر که برد به کعبه د،ل
آنک خر نداری

 مگریز ای فضولی که ز حقتو به کعبه گر نرفتی برکشاندت سعادت
عبر نداری

2829
 چه خوش است این صبوریتو نفس نفس بر این د،ل هوسی دگر گماری

چه کنم نمی گذاری
 تو چه دانی ای د،ل آخر تو برسر این خدای داند که مرا چه می دواند

این چه دست داری
 تو کجا گریزی آخر که چنینبه شرکارگاه بنگر که زبون شدند شیران

زبون شرکاری
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 غلطی غلط از آنی که میانتو از او نمی گریزی تو بدو همی گریزی
این غباری

 بنگر تو لحظه لحظه کهز شه ار خبر نداری که همی کند شرکارت
شرکار بی قراری

 اگر او محیط نبود ز کجاستچو به ترس هر کسی را طرفی همی دواند
ترسگاری

 همه را مخوف دیدیز کسی است ترس لبد که ز خود کسی نترسد
جز از این همه ست باری

 به از این نباشد ای جان که تو د،لبه هلک می دواند به خلص می دواند
بدو سپاری

 د،ل خود بدو سپردم هم از او طلببنمایمت سپردن د،ل اگر دلم بخواهد
تو یاری

2830
 که ببرد رخت ما را همه دزد شبهله پاسبان منز،ل تو چگونه پاسبانی

نهانی
 که ز خوابناکی تو همه سود شدبزن آب سرد بر رو بجه و برکن علل

زیانی
 به دمی چراغشان را ز چهکه چراغ دزد باشد شب و خواب پاسبانان

رو نمی نشانی
 ز زمینیان چه ترسی کهبگذار کاهلی را چو ستاره شب روی کن

سوار آسمانی
 چه برد ز شیر شرزه سگ و گاودو سه عوعو سگانه نزند ره سواران

کاهدانی
 که به بیشه حقایقسگ خشم و گاو شهوت چه زنند پیش شیری

بدرد صف عیانی
 به میان موج طوفان چپ ونه دو قطره آب بودی که سفینه ای و نوحی

راست می دوانی
 به فلک رسد کلهت که سرچو خدا بود پناهت چه خطر بود ز راهت

همه سرانی
 سفر درشت گردد چو بهشتچه نرکو طریق باشد که خدا رفیق باشد

جاودانی
 که بس است مهر و مه را رختو مگو که ارمغانی چه برم پی نشانی

خویش ارمغانی
 همه کار برگزارد به سرکون وتو اگر روی وگر نی بدود سعادت تو

مهربانی
 که ندارد از تو چاره و گرشچو غلم توست دولت کندت هزار خدمت

ز در برانی
 تو بگیر سنگ در کف کهتو بخسپ خوش که بختت ز برای تو نخسپد
شود عقیق کانی

 که خدا تو را نگوید کهبه فلک برآ چو عیسی ارنی بگو چو موسی
خموش لن ترانی
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 د،ل خنب برشرکافد چوخمش ای د،ل و چه چاره سر خم اگر بگیری
بجوشد این معانی

 اگر آن سوی حقایق سیراندو هزار بار هر دم تو بخوانی این غز،ل را
او بدانی

2831
 منم و خیا،ل یاری غم و نوحهچو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی
و فغانی
 در مسجدم بسوزد چو بدوچو وضو ز اشک سازم بود آتشین نمازم

رسد اذانی
 ز قضا رسد هماره به من ورخ قبله ام کجا شد که نماز من قضا شد

تو امتحانی
 که نداند او زمانی نشناسد اوعجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن

مرکانی
 عجبا چه سورهعجبا دو رکعت است این عجبا که هشتمین است

خواندم چو نداشتم زبانی
 د،ل و دست چون تودر حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه د،ل

بردی بده ای خدا امانی
 که تمام شد رکوعی که امام شدبه خدا خبر ندارم چو نماز می گزارم

فلنی
 که برکاهم و فزایم زپس از این چو سایه باشم پس و پیش هر امامی

حراک سایه بانی
 مطلب ز سایه قصدیبه رکوع سایه منگر به قیام سایه منگر

مطلب ز سایه جانی
 که همی زند دو دستک کهز حساب رست سایه که به جان غیر جنبد

کجاست سایه دانی
 چو نشیند او نشستم بهچو شه است سایه بانم چو روان شود روانم

کرانه دکانی
چه کند دهان سایه تبعیت دهانیچو مرا نماند مایه منم و حدیث سایه
 ز سبو همان تلبد که در او کنند یانرکنی خمش برادر چو پری ز آب و آذر
نی

2832
 صنما به حق لطفت که میانصنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی

ما درآیی
 چه شود اگر زمانی به جهانتو جهان پاک داری نه وطن به خاک داری
ما درآیی

بفروزد این نهانم چو نهان ما درآییتو لطیف و بی نشانی ز نهان ها نهانی
 تو به لب چه شهد بخشی چوچو تو راست ای سلیمان همگی زبان مرغان
زبان ما درآیی

 بپرم چو تیر اگر تو به کمانبه جهان ملک تویی بس نرکشد کمان تو کس
ما درآیی
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 همه مس ما شود زر چو بهبخرام شمس تبریز که تو کیمیای حقی
کان ما درآیی

2833
سوی یار ما گذر کن بنگر نگار باریسوی باغ ما سفر کن بنگر بهار باری

 به شرکارگاه غیب آ بنگرنرسی به باز پران پی سایه اش همی دو
شرکار باری

 بستان ز اوج موجش در شاهواربه نظاره و تماشا به سواحل آ و دریا
باری
 چو برهنه گشت باید به چنینچو شرکار گشت باید به کمند شاه اولی

قمار باری
 بنگر ترنج و ریحان گل وبرکشان تو لنگ لنگان ز بدن به عالم جان

سبزه زار باری
به سماع زهره ما بزنید تار باریهله چنگیان بال ز برای سیم و کال

 ره بوسه گر نباشد برسدبه میان این ظریفان به سماع این حریفان
کنار باری
 پی این قرار برگو د،ل بیبه چنین شراب ارزد ز خمار خسته بودن
قرار باری
 هله ای قدح به پیش آ بستانز سبو فغان برآمد که ز تف می شرکستم

عقار باری
 به چنین حیات جان ها د،ل وپی خسروان شیرین هنر است شور کردن

جان سپار باری
 د،ل من رمید کلی ز دکان وبه دکان عشق روزی ز قضا گذار کردم

کار باری
 د،ل و جان به باد دادم تو نگاهمن از آن درج گذشتم که مرا تو چاره سازی

دار باری
 هله مطرب معانیهله بس کنم که شرحش شه خوش بیان بگوید

غزلی بیار باری

2834
 که ندا کند شرابش کهبه مبارکی و شادی بستان ز عشق جامی

کجاست تلخرکامی
 چه بود به پیش او جان دغلیچه بود حیات بی او هوسی و چارمیخی

کمین غلمی
 به دماغ تو فرستد شهقدحی دو چون بخوردی خوش و شیرگیر گردی

و شیر ما پیامی
 خنک آن سری که در وی میخنک آن دلی که در وی بنهاد بخت تختی

ما نهاد کامی
 چو شنید نیرکبختی ز تو سرسریز سلم پادشاهان به خدا ملو،ل گردد

سلمی
 بر خلق نام او بد سوی عرش نیکبه میان دلق مستی به قمارخانه جان

نامی
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 که سپیدباز مایی به چنینخنک آن دمی که مالد کف شاه پر و بالش
گزیده دامی

 نه به دوستان نیازی نهز شراب خوش بخورش نه شرکوفه و نه شورش
ز دشمن انتقامی

 همه را نظاره می کنهمه خلق در کشاکش تو خراب و مست و دلخوش
هله از کنار بامی

 ز چه گشت زر پخته د،ل و جان ما زز تو یک سوا،ل دارم برکنم دگر نگویم
خامی

2835
 تو نه ای ز جنس خلقان تو ز خلقز گزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی

آسمانی
 ز کجا شراب خاکی ز کجا شرابدو هزار خنب باده نرسد به جرعه تو

جانی
 می و ساغر خدایی چومی و نقل این جهانی چو جهان وفا ندارد

خداست جاودانی
 جز صورتی که دارید،ل و جان و صد د،ل و جان به فدای آن ملحت
تو به خاکیان چه مانی

 بشرکاف ز آتش خود د،ل قبهبزن آتشی که داری به جهان بی قراری
دخانی

 پر و با،ل جان شرکستیپر و با،ل بخش جان را که بسی شرکسته پر شد
پی حرکمتی که دانی

 قدحی دو موهبت کن چو زسخنم به هوشیاری نمرکی ندارد ای جان
من سخن ستانی

 نرکند به کشتی جان جز بادهکه هر آنچ مست گوید همه باده گفته باشد
بادبانی

 که به دولت تو رستم زمددی که نیم مستم بده آن قدح به دستم
ملولی و گرانی

 بر تو چه جای توبه که قضایهله ای بلی توبه بدران قبای توبه
ناگهانی
 زه کوه قاف گیری چو شترتو خراب هر دکانی تو بلی خان و مانی

همی کشانی
 تو بگو که از تو خوشتر کهعجب آن دگر بگویم که به گفت می نیاید

شه شرکربیانی

2836
 سوی او کند خدا رو بهبه چه روی پشت آرم به کسی که از گزینی
حدیث و همنشینی

 که ز کیمیاست مس رانه که روی و پشت عالم همه رو به قبله دارد
برهیدن از مسینی
 که ز کاسدی رسانمانهمگان ز خود گریزان سوی حق و نعل ریزان

به لطافت و ثمینی
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 ز فلک نبات یابد برهد از ایننه زمین ستان بخفته ز رخ فلک شرکفته
زمینی

 به بهار امانتی هادهد آن حبوب علوی به زمین خوشی و حلوی
بنماید از امینی

 سوی آسمان قدسی که تو عاشقهله ای حیات حسی بگریز هم ز مسی
مهینی
 که بیا به معدن و کان بهل اینز برای دعوت جان برسیده اند خوبان

قراضه چینی
 به خدا که مشک بویی به خدابه خدا که ماه رویی به خدا فرشته خویی

که این چنینی
 برو آینه طلب کن بنگر که رویتو که یوسف زمانی چه میان هندوانی
بینی

 به شرکفتگی چنانی بهبه صفا چو آسمانی به ملطفت چو جانی
نهفتگی چنینی

 به نبات چون درختی به ثبات چونبه خزینه خوب رختی ز قدیم نیرکبختی
یقینی

 برسان به موم مهرششده ام چو موم ای جان به هوای مهر سلطان
که گزیده تر نگینی

 و اگر نه خاک نه ارزدهله بس که کاسه ها را به طعام او است قیمت
همه کاسه های چینی

2837
 برسد وصا،ل دولت برکند خداهله عاشقان بشارت که نماند این جدایی
خدایی

دو جهان مرید آید تو هنوز خود کجاییز کرم مزید آید دو هزار عید آید
 ز زمانه عار داری به نهم فلکشرکر وفا برکاری سر روح را بخاری

برآیی
 غم این و آن نماند بدهد صفاکرمت به خود کشاند به مراد د،ل رساند
صفایی

 که سعادتی است سابق ز درونهله عاشقان صادق مروید جز موافق
باوفایی

 چو به آدمی رسیدی هله تا به اینبه مقام خاک بودی سفر نهان نمودی
نپایی

 تو بجنب پاره پاره که خداتو مسافری روان کن سفری بر آسمان کن
دهد رهایی

 که بگشت گرد عالم نه ز راهبنگر به قطره خون که دلش لقب نهادی
پر و پایی

 نفسی به عرش و کرسی کهنفسی روی به مغرب نفسی روی به مشرق
ز نور اولیایی

 به کسی که نور دادش بنمایبنگر به نور دیده که زند بر آسمان ها
آشنایی
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 تو اگر بزرگواری چه اسیرخمش از سخن گزاری تو مگر قدم نداری
تنگنایی

2838
 لمعان طور سینا تو ز سینهصفت خدای داری چو به سینه ای درآیی
وانمایی

 همه خانه نور گیرد ز فروغصفت چراغ داری چو به خانه شب درآیی
روشنایی

 دو هزار شور و فتنه فرکنی زصفت شراب داری تو به مجلسی که باشی
خوش لقایی

 چه گیاه و گل بروید چو توچو طرب رمیده باشد چو هوس پریده باشد
خوش کنی سقایی
 چه جهان های دیگر که زچو جهان فسرده باشد چو نشاط مرده باشد

غیب برگشایی
 و اگر نه تیره گل را به صفاز تو است این تقاضا به درون بی قراران
چه آشنایی

 فلرکا ز ما چه خواهی نه توفلرکی به گرد خاکی شب و روز گشته گردان
معدن ضیایی
 نه قراضه جویی آخر همهنفسی سرشک ریزی نفسی تو خاک بیزی
کان و کیمیایی

 ز چه خاک می پرستی نه تومثل قراضه جویان شب و روز خاک بیزی
قبله دعایی

 عجب این که پادشاهی ز گداچه عجب اگر گدایی ز شهی عطا بجوید
کند گدایی

 که گدا غلط درافتد کهو عجبتر اینک آن شه به نیاز رفت چندان
مراست پادشاهی

 تو چرا به خدمت او شب وفلرکا نه پادشاهی نه که خاک بنده توست
روز در هوایی

که اگر کهی بپرد بود آن ز کهرباییفلرکم جواب گوید که کسی تهی نپوید
 ملک گرسنه گوید که بگوسخنم خور فرشته ست من اگر سخن نگویم

خمش چرایی
 چه کنی ترنگبین را تو حریفتو نه از فرشتگانی خورش ملک چه دانی
گندنایی

 که خدا کند در آن جا شب وتو چه دانی این ابا را که ز مطبخ دماغ است
روز کدخدایی

 غلطم بگو که شمسا همهتبریز شمس دین را تو بگو که رو به ما کن
روی بی قفایی

2839
 صنما بلی ولیرکن تو نشانبرکشید یار گوشم که تو امشب آن مایی

بده کجایی
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 به سر و دو دیده آیم که تو کانچو رها کنی بهانه بدهی نشان خانه
کیمیایی

 ز فلک ستاره دزدی ز خردو اگر به حیله کوشی دغل و دغا فروشی
کله ربایی
 قمر از فلک درافتد چو نقابشب من نشان مویت سحرم نشان رویت
برگشایی

 به جهان کی دید صیدی کهصنما تو همچو شیری من اسیر تو چو آهو
بترسد از رهایی

 که ز بحر و کان شنیدم که تو معدنصنما هوای ما کن طلب رضای ما کن
عطایی

بنشان ترکبرش را تو خدا به کبریاییهمگی وبالم از تو به خدا بنالم از تو
 ز همه جدام کردی مده ازره خواب من چو بستی بمبند راه مستی

خودم جدایی
 که زهی امید زفتی که زندمه و مهر یار ما شد به امید تو خدا شد

در خدایی
 به امید کیسه تو که خلصههمه ما،ل و د،ل بداده سر کیسه برگشاده

وفایی
 به امید آن نشسته که زهمه را دکان شرکسته ره خواب و خور ببسته

گوشه ای درآیی
 تو به گوش می چه باشی کهبه امید کس چه باشی که تویی امید عالم

تویی می عطایی
 تو درآ درون پرده بنگربه درون توست یوسف چه روی به مصر هرزه
چه خوش لقایی

 نه کم است تن ز ناییبه درون توست مطرب چه دهی کمر به مطرب
نه کم است جان ز نایی

2840
 مفروش خویش ارزان که تومنگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی

بس گران بهایی
 بدران قبای مه را که ز نوربه عصا شرکاف دریا که تو موسی زمانی

مصطفایی
 چو مسیح دم روان کن که توبشرکن سبوی خوبان که تو یوسف جمالی

نیز از آن هوایی
 در خیبر است برکن که علیبه صف اندرآی تنها که سفندیار وقتی
مرتضایی

 بشرکن سپاه اختر که توبستان ز دیو خاتم که تویی به جان سلیمان
آفتاب رایی

 چو خضر خور آبچو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخوش
حیوان که تو جوهر بقایی

 که تو از شریف اصلی که توبسرکل ز بی اصولن مشنو فریب غولن
از بلند جایی

تو از آن ذوالجللی تو ز پرتو خداییتو به روح بی زوالی ز درونه باجمالی
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 سحری چو آفتابی ز درون خودتو هنوز ناپدیدی ز جما،ل خود چه دیدی
برآیی

 بدران تو میغ تن را که مهیتو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی
و خوش لقایی
 که جهان کاهش است این وچو تو لعل کان ندارد چو تو جان جهان ندارد

تو جان جان فزایی
 اگر این غلف بشرکست توتو چو تیغ ذوالفقاری تن تو غلف چوبین

شرکسته د،ل چرایی
 تو به چنگ خویش باید کهتو چو باز پای بسته تن تو چو کنده بر پا

گره ز پا گشایی
 چو کند درون آتش هنر وچه خوش است زر خالص چو به آتش اندرآید

گهرنمایی
 ز برای امتحان را چه شود اگرمگریز ای برادر تو ز شعله های آذر

درآیی
 که خلیل زاده ای تو ز قدیمبه خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد
آشنایی

 تو بپر به قاف قربت کهتو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی
شریفتر همایی

 ز کمین کان برون آ که تو نقد بسز غلف خود برون آ که تو تیغ آبداری
روایی

 بنواز نای دولت که عظیمشرکری شرکرفشان کن که تو قند نوشقندی
خوش نوایی

2841
 که پیاله هاست مردم توبه خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی

شراب بخش خنبی
 سر اسب را مگردانهله خواجه خاک او شو چو سوار شد به میدان

که تو سر نه ای تو سنبی
 چو تو را سری هوسکه در آن زمان سری تو که تو خویش دنب دانی
شد تو یقین بدانک دنبی

 چو ز خویش طاق گشتی زز جهان گریز و وابر تو ز طاق و از طرنبش
چه بسته طرنبی

 ز چه سنی است مروی ز چهتو بدان خدای بنگر که صد اعتقاد بخشد
رافضی است قنبی

 که تو را یرکی نظر به کهبفرست سوی بینش همه نطق را و تن را
همیشه می غرنبی

2842
 به مراد د،ل رسیدم به جهان بیبت من ز در درآمد به مبارکی و شادی
مرادی

 که درآمد و برون شد صفتیتو بپرس چون درآمد که برون نرفت هرگز
بود جمادی
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 تو چگونه ای ولیرکن تو ز بیغلطم مگو که چون شد ز چگونگی برون شد
چگونه زادی
 نگر اولین قدم را که تو بسچه چگونه بد عدم را چه نشان نهی قدم را
نرکو نهادی
 به طرب میان ببندم که چنینهمه بیخودی پسندم همه تن چو گل بخندم

دری گشادی

2843
 به خدا به هیچ خانه تو چنینهله ای پری شب رو که ز خلق ناپدیدی

چراغ دیدی
نه ز روزگار گیرد کهنی و یا قدیدینه ز بادها بمیرد نه ز نم کمی پذیرد

 سفری دراز کردی بههله آسمان عالی ز تو خوش همه حوالی
مسافران رسیدی

 که چرا ستارگان را سویتو بگو وگر نگویی به خدا که من بگویم
کهرکشان کشیدی

 که عجب در آن چمن ها که ملکسخنی ز نسر طایر طلبیدم از ضمایر
بود پریدی

 که بجز عنایت شه نرکند بروبزد آه سرد و گفتا که بر آن در است قفلی
کلیدی
 که چو نیستت سر او د،ل اوچو فغان او شنیدم سوی عشق بنگریدم

چرا خلیدی
 که درونه گنج دارد تو چهبه جواب گفت عشقم که مرکن تو باور او را
مرکر او خریدی

 که هزار جوحی این جا نرکندچو شنیدم این بگفتم تو عجبتری و یا او
بجز مریدی
 خوش و نوش و شادمان کنهله عشق عاشقان را و مسافران جان را

که هزار روز عیدی
 به درآمدی و حالی کف عاشقانتو چو یوسف جمالی که ز ناز لابالی

گزیدی
 به چنین گشاد گویی که روانخمش ار چه داد داری طرب و گشاد داری

بایزیدی

2844
 تو که نرکته جهانی ز چه نرکتهتو کیی در این ضمیرم که فزونتر از جهانی
می جهانی

 تو چه دانه من چهتو کدام و من کدامم تو چه نام و من چه نامم
دامم که نه اینی و نه آنی

 صفتیش می نگاریتو قلم به دست داری و جهان چو نقش پیشت
صفتیش می ستانی

 صفتی که نور گیرد ز خطابچو قلم ز دست بنهی بدهیش بی قلم تو
لن ترانی
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 بنماید از لطافت رخ جانتن اگر چه در دوادو اثر نشان جان است
بدین نشانی

 به چه ماند این زبانهسخن و زبان اگر چه که نشان و فیض حق است
به فسانه زبانی

 به چه ماند اینگل و خار و باغ اگر چه اثری است ز آسمان ها
حشیشی به جما،ل آسمانی

 به چه ماند این دو فانی به جللتوگر آسمان و اختر دهدت نشان جانان
معانی
 به نشان رسی تو آن دم که تو بیبفروز آتشی را که در او نشان بسوزد

نشان بمانی
حجبا عن المدارک لنهایه التدانیهجر الحبیب روحی و هما بلمرکان
و جنانه محیط و جنانه جنانیو هوائه ربیع نضرت به جنان

2845
 صنما چرا نیفتم ز چنان مییبت من به طعنه گوید چه میان ره فتادی
که دادی
 چو چنان قدح گرفتی سرصنما چنان فتادم که به حشر هم نخیزم

مشک را گشادی
 که سرم تو برگرفتی به کنارشده ام خراب لیرکن قدری وقوف دارم

خود نهادی
 بدهی می و قدح نیصنما ز چشم مستت که شرابدار عشق است
چه عظیم اوستادی
 که اگر به عقل بودیکرم تو است این هم که شراب برد عقلم
شرکافدی ز شادی

 که به یک قدح برستم ز هزارقدحی به من بدادی که همی زنم دو دستک
بی مرادی

 که تو روح اولینی و زبه دو چشم شوخ مستت که طرب بزاد از وی
هیچ کس نزادی

2846
 د،ل همچو آتشم را به هزارچو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی

باد دادی
 که چو یوسفی خریدی به چه درچو ز هجر تو به نالم ز خدا جواب آید

مزاد دادی
 د،ل خسته را ز عشقت چه عجبدو جهان اگر درآید به دلم حقیر باشد

گشاد دادی
 تو اگر چه تلخ گفتی همگیتو اگر ز خار گفتی دو هزار گل شرکفتی

مراد دادی
 که دکان این جهان را توتبریز شمس دین تو ز جهان جان چه داری
چنین کساد دادی

2847
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 سوی مستقر اصلی ز چه رود،ل بی قرار را گو که چو مستقر نداری
سفر نداری

 تو چگونه دلستانی که دمبه دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد
سحر نداری

 تو چگونه باغ و راغی که یرکی شجرتو چگونه گلستانی که گلی ز تو نروید
نداری

 سخن پدر نگویی هوس پسرتو دل چنان شدستی ز خرابی و ز مستی
نداری

 به مثا،ل ماه شب رو حشم و حشربه مثا،ل آفتابی نروی مگر که تنها
نداری

 بپری ز راه روزن هله گیر درتو در این سرا چو مرغی چو هوات آرزو شد
نداری

 چو عرق ز تن برون رو کهو اگر گرفته جانی که نه روزن است و نی در
جز این گذر نداری

 تو چو کوه پای داری چه غمتو چو جعد موی داری چه غم ار کله بیفتد
ار کمر نداری

 رسدت ز نازنینی که سرچو فرشتگان گردون به تو تشنه اند و عاشق
بشر نداری
 رخ تو ز چیست تابان اگر آننظرت ز چیست روشن اگر آن نظر ندیدی
گهر نداری

 ور از آن شراب خوردی زتو بگو مر آن ترش را ترشی ببر از این جا
چه رو بطر نداری

 بدر اندر آب و آتش که دگروگر از درونه مستی و به قاصدی ترش رو
خطر نداری

 بنهد خبر در آتش که در او اثربدهد خدا به دریا خبری که رام او شو
نداری

2848
 سر خنب برگشای و برسانسحر است خیز ساقی برکن آنچ خوی داری
شراب ناری

 خوش و شیرگیر گرددچه شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد
ز کفت دو سه خماری

 برهد جهان تیره ز شب و ز شبقدح چو آفتابت چو به دور اندرآید
شماری

 که حیات مرغ زاری و بهارز شراب چون عقیقت شرکفد گل حقیقت
مرغزاری
 چو سر خمار ما را به کفبدهیم جان شیرین به شراب خسروانی

کرم بخاری
 تو روان کن آب درمان بگشاکه ز فرکرت دقیقه خللی است در شقیقه

ره مجاری
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 که هزار دیگ سر را به تفیهمه آتشی تو مطلق بر ما شد این محقق
به جوش آری

 همه رخت خودهمه مطربان خروشان همه از تو گشته جوشان
فروشان خوششان همی فشاری

2849
 ز شرکوفه هات دانم که تو هم ز ویز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری

خماری
 صفت صفا و یاری ز جما،لبشرکف که من شرکفتم تو بگو که من بگفتم

شهریاری
 برود به آفتابی که فزود ازاثری که هست باقی ز ورای وهم اکنون
شراری

 چو کسی به نزع افتد بزند دمچو رسید نوبهاران بدرید زهره دی
شماری

 گل و لله جام بر کف که هل بیا چههمه باغ دام گشته همه سبزفام گشته
داری

 که شرکوفه ها چو دامگل و لله ها چو دام اند و نظاره گر چو صیدی
و همه میوه ها شرکاری

 که گذاشت خاکبه سمن بگفت سوسن به دو چشم راست روشن
خاکی و گذاشت خار خاری

 بر شاه عذرت این بس کهصنما چه رنگ رنگی ز شراب لطف دنگی
خوشی و خوش عذاری

 که به چشم شوخ منگر بهرخ لله برفروزان و رمان ز چشم نرگس
بتان به طبل خواری

 بوزد به دشت و صحرا دم نافهچو نسیم شاخه ها را به نشاط اندرآرد
تتاری

 که ز بعد عسر یسریچو گذشت رنج و نقصان همه باغ گشت رقصان
بگشاد فضل باری

 چو دو دستهمه شاخه هاش رقصان همه گوشه هاش خندان
نوعروسان همه دستشان نگاری

همه حوریند زاده ز میان خاک تاریهمه مریمند گویی به دم فرشته حامل
 سر و آستین فشانانچو بهشت جمله خوبان شب و روز پای کوبان
ز نشاط بی قراری

 جهت تو کردم آن هم که تو لیقبه بهار ابر گوید بدی ار نثار کردم
نثاری

 بد و نیک بردمیده همه سالهبه بهار بنگر ای د،ل که قیامت است مطلق
هر چه کاری

 بنشان تو دانه دم که عوضکه بهار گوید ای جان دم خود چو دانه ها دان
درخت آری

 چه کنی بدین نهانی که تو نیکچو گشاد رازها را به بهار آشرکارا
آشرکاری
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2850
 صنما در انتظارم هله تا تو شادز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی
باشی
 د،ل و جان به غم سپارم هلهتو مرا چو خسته بینی نظر خجسته بینی

تا تو شاد باشی
 دم شاد برنیارم هله تا توز غم دلم چه شادی به جفا چه اوستادی
شاد باشی
 ز دو دیده خون ببارم هله تاصنما چو تیغ دشنه تو به خون بنده تشنه

تو شاد باشی
 سر خویش را نخارم هله تاتو مرا چو شاد بینی سر و سینه پر ز کینی
تو شاد باشی

 صنما بر این قرارم هله تا تو شادز تو بخت و جاه دارم د،ل تو نگاه دارم
باشی

 ز زمانه برکنارم هله تا تو شادتویی جان این زمانه تو نشسته پربهانه
باشی

 همه این شده ست کارم هلهتن و نفس تا نمیرد د،ل و جان صفا نگیرد
تا تو شاد باشی

2851
 به میان سرو و سوسن گلشب و روز آن نرکوتر که به پیش یار باشی

خوش عذار باشی
 به میان باغ خندان مثل اناربه طرب هزار چندان که بوند عیش مندان

باشی
 به مثا،ل نیشرکرها کهنشوی چو خارهایی که خلند دست و پا را
شرکرنثار باشی

 به میان پاکبازان به عطابه مثا،ل آفتابی که شهیر شد به بخشش
مشار باشی

 چو خمش کنی نگویی و در انتظارهله بس که تا شهنشه بگشاید و بگوید
باشی

2852
 بگشا در عنایت کهچو یقین شده ست د،ل را که تو جان جان جانی

ستون صد جهانی
 به قصاص عاشقانتچو فراق گشت سرکش بزنی تو گردنش خوش

که تو صارم زمانی
 همه چیز را به پیشتچو وصا،ل گشت لغر تو بپرورش به ساغر

خورشی است رایگانی
که جهان پیر یابد ز تو تابش جوانیبه حمل رسید آخر به سعادت آفتابت

 که به گوش می رسدچه سماع هاست در جان چه قرابه های ریزان
زان دف و بربط و اغانی

 که ز های و هوی مستان توچه پر است این گلستان ز دم هزاردستان
می از قدح ندانی
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 همگان ز خویش رفته بههمه شاخه ها شرکفته ملرکان قدح گرفته
شراب آسمانی

 تو کسی به هش نیابی کهبرسان سلم جانم تو بدان شهان ولیرکن
سلمشان رسانی
 نمرود را به دشنه ز وجودپشه نیز باده خورده سر و ریش یاوه کرده

کرده فانی
 چه کنم به شرح ناید می جامچو به پشه این رساند تو بگو به پیل چه دهد

لمرکانی
 که به گرد غار مستان نرکندز شراب جان پذیرش سگ کهف شیرگیرش

بجز شبانی
 چو وفا کند چه یابد زچو سگی چنین ز خود شد تو ببین که شیر شرزه

رحیق آن اوانی
 که از او رسد شرارت بهتبریز مشرقی شد به طلوع شمس دینی

کواکب معانی

2853
 دو جهان به هم برآیدتو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربایی
چو جما،ل خود نمایی

 نه مرکان تو را نهتو شراب و ما سبویی تو چو آب و ما چو جویی
سویی و همه به سوی مایی

 که سخن چگونه پرسد زبه تو د،ل چگونه پوید نظرم چگونه جوید
دهان که تو کجایی

 به دهان نی چه دادیتو به گوش د،ل چه گفتی که به خنده اش شرکفتی
که گرفت قندخایی

 به خرد چه هوش دادیتو به می چه جوش دادی به عسل چه نوش دادی
که کند بلندرایی

 ز تو ناخوشی شده خوش کهز تو خاک ها منقش د،ل خاکیان مشوش
خوشی و خوش فزایی

 کرم از تو نوش لبطرب از تو باطرب شد عجب از تو بوالعجب شد
شد که کریم و پرعطایی

 سخنی به درد گویی که همود،ل خسته را تو جویی ز حوادثش تو شویی
کند دوایی

 ز تو خود هزار چندان که توز تو است ابر گریان ز تو است برق خندان
معدن وفایی

2854
 بشرکفت جمله عالم گل و برگ جانبرسید لک لک جان که بهار شد کجایی

فزایی
 همه گلرخان ببینی که کنندرخ یوسفان ببینی که ز چاه سر برآرد
خودنمایی

 بگشاده دیده دیده ز بلی دیثمرات د،ل شرکسته به درون خاک بسته
رهایی
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 گل و لله شاد و خندان زخضر و سمن چو رندان بشرکسته اند زندان
سعادت عطایی

 بنموده عارفان د،ل به جنابهمه مریمان کامل همه برکر و گشته حامل
کبریایی

 تو نصیب خویشچو شرکوفه کرد به بستان ز ره دهن چو مستان
بستان ز زمانه گر ز مایی

 سوی مادران گلشن بهبه مثا،ل گربه هر یک به دهان گرفته کودک
نظاره چون نیایی
 به ثنا و حمد داور بگرفتهبنگر به مرغ خوش پر چو خطیب فوق منبر

خوش نوایی

2855
 شب و روز در نمازی بههله ای دلی که خفته تو به زیر ظل مایی

حقیقت و غزالی
 ز برای بانگ هر سگ مگذارمه بدر نور بارد سگ کوی بانگ دارد

روشنایی
 د،ل همچو بحر باید که گهربه نماز نان برسته جز نان دگر چه خواهد
کند گدایی
 بستان میی که یابی ز تفشاگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا

ز خود رهایی
 برهد تن از هلکش بهبه خدا به ذات پاکش که میی است کز حراکش

سعادت سمایی
 که حیات کامل آمد ز ورایبستان مرکن ستیزه تو بدین حیات ریزه

جان فزایی
 بر کور یوسفی را حرکات وبهلم دگر نگویم که دریغ باشد ای جان
خودنمایی

2856
 که چه طاقت است جان را چو توصنما چگونه گویم که تو نور جان مایی

نور خود نمایی
 به کف آورند زاغان همهتو چنان همایی ای جان که به زیر سایه تو
خلقت همایی

تو امان هر بلیی تو گشاد بندهاییکرم تو عذرخواه همه مجرمان عالم
 تویی بحر بی کرانه زتویی گوهری که محو است دو هزار بحر در تو

صفات کبریایی
 به فراق می بزارم که چه یاربه وصا،ل می بنالم که چه بی وفا قرینی

باوفایی
 که گه فراق باری طرب است وبه گه وصا،ل آن مه چه بود خدای داند

جان فزایی
 رخ توست عذرخواهش بهد،ل اگر جنون آرد خردش تویی که رفتی

گهی که رخ گشایی
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2857
 تو به جان چه می نمایی توچه جما،ل جان فزایی که میان جان مایی

چنین شرکر چرایی
 تو چه آتش و چه آبی تو چنین شرکرچو بدان تو راه یابی چو هزار مه بتابی

چرایی
 به سپاه نور ساده تو چنینغم عشق تو پیاده شده قلعه ها گشاده

شرکر چرایی
 شه چین بس خجسته توهمه زنگ را شرکسته شده دست جمله بسته
چنین شرکر چرایی

 بجز از تو جان مبینا تو چنین شرکرتو چراغ طور سینا تو هزار بحر و مینا
چرایی

 به دو چشم مست خونی تو چنینتو برسته از فزونی ز قیاس ها برونی
شرکر چرایی

 دو جهان به هم برآمد تو چنین شرکربه دلم چه آذر آمد چو خیا،ل تو درآمد
چرایی

 دو هزار بی قراری تو چنینتو در آن دو رخ چه داری که فرکندی از عیاری
شرکر چرایی

 ز دم تو مرده زنده تو چنینچو بدان لطیف خنده همه را برکرده بنده
شرکر چرایی
 دو هزار موج خیزد تو چنینچو صفات حسن ایزد عرقت به بحر ریزد

شرکر چرایی
 بنگر که در چه ذوقمچو دو زلف توست طوقم ز شراب توست شوقم

تو چنین شرکر چرایی
 من و صد چو من فنا شد توز گلت سمن فنا شد همه مرکر و فن فنا شد

چنین شرکر چرایی

2858
 به جواب هر سلمی که کنند جامصنما تو همچو آتش قدح مدام داری

داری
 ز خداش وحی آید که هنوز وامز برای تو اگر تن دو هزار جان سپارد
داری

 به درون جان چاکر چه پدیدچو حقت ز غیرت خود ز تو نیز کرد پنهان
نام داری

 صنما هزار آتش تو در آن سلمچو سلم تو شنیدم ز سلمتی بریدم
داری

 به کدام روی گویم که چوز پی غلمی تو چو بسوخت جان شاهان
من غلم داری

 بجز از برای فتنه به جهان چه کامتو هنوز روح بودی که تمام شد مرادت
داری

 که میان شیرمردان چو وییتوریز بخت یارت به خدا که راست گویی
کدام داری
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 دو هزار بیش چاکر چو یمن چوتبریز شاد بادا که ز نور و فر آن شه
شام داری
 به دعا چه خواهمت من کهنظر خدای خواهم که تو را به من رساند

همه تو رام داری
 نرسید در تو هر چند که تو لطفنظر حسود مسرکین طرقید از تفرکر

عام داری
 نه خیالشان نمایی نه به کسچه حسود بلک عاشق دو هزار هر نواحی

پیام داری
 چو غلمیی ورا تو به شهانتو خدای شمس دین را به من غلم بخشی
حرام داری
 تو دل مترس زیرا که شهلقبت چو می بگویم د،ل من همی بلرزد

کرام داری

2859
 توبه و توبه کنان را همهبرو ای عشق که تا شحنه خوبان شده ای
گردن زده ای

 کی کند با تو حریفی که همهکی شود با تو معو،ل که چنین صاعقه ای
عربده ای

 نه در این شش جهتی پس زنی زمین و نه فلک را قدم و طاقت توست
کجا آمده ای

 هفت دوزخ ز تو لرزان تو چههشت جنت به تو عاشق تو چه زیبا رویی
آتشرکده ای

 جنت جنتی و دوزخ دوزخ بدهدوزخت گوید بگذر که مرا تاب تو نیست
ای

 فتنه و رهزن هر زاهد و هر زاهدهچشم عشاق ز چشم خوش تو تردامن
ای

 ز آنک تو زندگی صومعه وبی تو در صومعه بودن بجز از سودا نیست
معبده ای

 که خراج از ده ویران دلم بستدهد،ل ویران مرا داد ده ای قاضی عشق
ای
 خون مباح است بر عشق اگر زینای د،ل ساده من داد ز کی می خواهی

رده ای
 تو در اندیشه و در وسوسه بیهدهداد عشاق ز اندازه جان بیرون است
ای

 تو گرفتار صفات خر و دیو وجز صفات ملرکی نیست یقین محرم عشق
دده ای

 که اسیر هوس جادویی وبس کن و سحر مرکن او،ل خود را برهان
شعبده ای

2860
قمری باخبری درد دوایی عجبیهست در حلقه ما حلقه ربایی عجبی
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 تابد از روزن د،ل نور ضیاییهست در صفه ما صف شرکنی کز نظرش
عجبی

 تا زند جان منش طا،ل بقاییاین چه جام است که از عین بقا سر برزد
عجبی
یابد از دولت او بندگشایی عجبیهر کی از ظلمت غم بر د،ل او بند بود

 یا چه ابر است بر آناین چه سحر است که خلق از نظرش محرومند
ماه لقایی عجبی

 تا ز جا رفت د،ل و رفت بهاز کجا تافت چنان ماه در این قالب تن
جایی عجبی

 ز یرکی دانه در دید سراییچون د،ل از خانه وهم حدثان بیرون شد
عجبی
 هشت جنت ز یرکی روح فزاییمی نمود از در و دیوار سرا در تابش
عجبی

 تا برآید ز عدم خوف وشمس تبریز از این خوف و رجا بازرهان
رجایی عجبی

2861
 دانه بوالعجب و دام عجبچند روز است که شطرنج عجب می بازی
می سازی

 کی برد سر ز تو گر زکی برد جان ز تو گر ز آنک تو د،ل سخت کنی
آنک بدین پردازی

 مرگ موش است ولیرکن بر گربهصفت حرکم تو در خون شهیدان رقصد
بازی

 همه لطفی و ز سر لطفبدگمان باشد عاشق تو از این ها دوری
دگر آغازی

کم زنم تا نرکند کس طمع انبازیهمچو نایم ز لبت می چشم و می نالم
برسد سوی دماغ و برکند غمازینای اگر ناله کند لیک از او بوی لبت

 از گزافه تو چنین خوش دمتو که می ناله کنی گر نه پی طراری است
و خوش آوازی

 این خبر فهم کن ار همنفس آننه هر آواز گواه است خبر می آرد
رازی

 نی تهی گشت از آن یافت زای د،ل از خویش و از اندیشه تهی شو زیرا
وی دمسازی

2862
 پیش مستان چنان رطل گرانهله هشدار که با بی خبران نستیزی

نستیزی
 چون کشندت سوی خود همچوگر نخواهی که کمان وار ابد کژ مانی

کمان نستیزی
 چون تو را خواند سوی خویشگر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد

شبان نستیزی
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 چون نمایند تو را نقش و نشانعجمی وار نگویی تو شهان را که کیید
نستیزی
 جان به شرکرانه نهی تو به میاناز میان د،ل و جان تو چو سر برکردند

نستیزی
 ظاهر آنگه شود این که به نهانچو به ظاهر تو سمعنا و اطعنا گفتی

نستیزی
 شودت عین چو با اهل عیاندر گمانی ز معاد خود و از مبدا خود

نستیزی
 گر شوی ذره و چون کوه گراندر تجلی بنماید دو جهان چون ذرات

نستیزی
 چو زمان برگذری و چو مرکانز زمان و ز مرکان بازرهی گر تو ز خود
نستیزی
 گر چو دولب تو با آب روانمثل چرخ تو در گردش و در کار آیی

نستیزی
 الله الله که تو با شاه جهانچون جهان زهره ندارد که ستیزد با شاه
نستیزی

 گر کنی عزم سفر در همدانهم به بغداد رسی روی خلیفه بینی
نستیزی

 راست آید چو تو با شیر ژیانحیله و زوبعی و شیوه و روبه بازی
نستیزی
 همه د،ل گردی و بر گفت زبانهمچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر
نستیزی

2863
 مرغ زیرک شوی و خوش به دو پاوقت آن شد که بدان روح فزا آمیزی

آویزی
 ز آنک زهر است تو را بادسینه بگشا چو درختان به سوی باد بهار

روی پاییزی
 در صفات ترشی خواجه چرابه شرکرخنده معنی تو شرکر شو همگی
بستیزی

 گنج ظاهر شود ار تو ز میانزیر دیوار وجود تو تویی گنج گهر
برخیزی
 کو قراضه تک غلبیر تو گرآن قراضه ازلی ریخته در خاک تن است
می بیزی

که دو نیمه کند او قرص قمر از تیزیتیغ جانی تو برآور ز نیام بدنت
 از شب و روز برون تاز چو برتیغ در دست درآ در سر میدان ابد

شبدیزی
 ز آنک در خلقت جان بر مثلآب حیوان برکش از چشمه به سوی د،ل خود

کاریزی
 کو به جان هست ز عرش و به بدنور نتانی بگریز آ بر شه شمس الدین

تبریزی
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2864
 می دهد در عوضش جان خوشیبه شرکرخنده اگر می ببرد د،ل ز کسی

بوالهوسی
 گه به شب گشت کند بر د،لگه سحر حمله برد بر دو جهان خورشیدش

و جان چون عسسی
 بیدقی گر ببری من برم از توگه بگوید که حذر کن شه شطرنج منم
فرسی
 گر به سوی شرکرش راه بردطوطیانند که خود را برکشند از غیرت

خرمگسی
 گر یرکی پاره شرکر زو ببردپاره پاره کند آن طوطی مسرکین خود را
مرتبسی
 همچو ابر این د،ل من پر شددر رخ دشمن من دوست بخندید چو برق

و بگریست بسی
 کی درآید به دو چشمی که تو رادر د،ل عارف تو هر دو جهان یاوه شود

دید خسی
 که منم کز نفسی سازم عیسیجیب مریم ز دمش حامل معنی گردد

نفسی
 تو چو بحری همه سیل اند و فراتمجمع روح تویی جان به تو خواهد آمد

و ارسی
 ما همه نعره زنان زنگلهای که صالح تو و این هر دو جهان یک اشتر
همچون جرسی

که شتر نقل کند از کنسی تا کنسینعره زنگله از جنبش اشتر باشد
 نور موسی طلبی رو به چنانهر چراغی که بسوزد مطلب زو نوری
مقتبسی

 چونک هستت بهبس کن این گفت خیا،ل است مشو وقف خیا،ل
حقیقت نظر و دسترسی

 عارف طب دلی بی رگ وای ضیاء الحق ذوالفضل حسام الدین تو
نبض و مجسی

2865
 نزد سردان منشین کزدر رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی

دمشان سرد شوی
 کار آن است که با عشق تو هم درداز رخ عشق بجو چیز دگر جز صورت

شوی
 به هوا برشوی ار بشرکنی وچون کلوخی به صفت تو به هوا برنپری

گرد شوی
 چونک مرگت شرکند کی گهرتو اگر نشرکنی آن کت به سرشت او شرکند
فرد شوی

 تو چرا قانعی از عشق کز او زردبرگ چون زرد شود بیخ ترش سبز کند
شوی

2866
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 روکشان دست گزان جانب جانگر گریزی به ملولی ز من سودایی
بازآیی

 دست از او گر نرکشی دستزین خیالی که کشان کرد تو را دست برکش
پشیمان خایی

 کآسمان ماه ندیده ست بدینرو بدو آر و بگو خواجه کجا می کشیم
زیبایی
 باش تا در طلب و پویه جهانرایگان روی نموده ست غلط افتادی
پیمایی
 از برون شیوه و غنج و ز درونگنده پیر است جهان چادر نو پوشیده

رسوایی
 سرخر معده سگ رو که همان راچو بدان پیر روی بخت جوانت گوید

شایی
کم قصور هدمت من عوج ال رآل یغرنک سد هوس عن رایی

اننی انصح بالصمت علی الخفااشتهی انصح لرکن لسانی قفلت
 نه که در سایه و در دولتاین همه ترس و نفاق و دودلی باری چیست

این مولیی
 یار از آن می گزدت تا همه شرکربیم از آن می کندت تا برود بیم از تو

خایی
 شب چو شد روز چرا منتظرشمس تبریز نه شمعی است که غایب گردد

فردایی

2867
 در فروبند و همان گندهنیستی عاشق ای جلف شرکم خوار گدای

کسان را می گای
 دعوی یافه مرکن یافه مگو ژاژکار بوزینه نبوده ست فن نجاری

مخای
 شرم دار ای سگ زنعاشقی را تو کیی عشق چه درخورد توست
روسبی آخر ز خدای

2868
 دوش شب با کی بدی که چودر دلت چیست عجب که چو شرکر می خندی
سحر می خندی

 در سمن زار شرکفتی چوای بهاری که جهان از دم تو خندان است
شجر می خندی

 و اندر آتش بنشستی و چو زر میآتشی از رخ خود در بت و بتخانه زدی
خندی
 بر شر و خیر جهان همچو شرر میمست و خندان ز خرابات خدا می آیی

خندی
 لیک امروز مها نوع دگر میهمچو گل ناف تو بر خنده بریده ست خدا

خندی
 ز چه باغی تو که همچون گلباغ با جمله درختان ز خزان خشک شدند

تر می خندی
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 چو مه از چرخ بر آن تیر وتو چو ماهی و عدو سوی تو گر تیر کشد
سپر می خندی

 آفتابی تو که بر قرص قمربوی مشرکی تو که بر خنگ هوا می تازی
می خندی

 نظری جمله و بر نقل و خبر میتو یقینی و عیان بر ظن و تقلید بخند
خندی

 بر ره و ره رو و بر کوچ و سفر میدر حضور ابدی شاهد و مشهود تویی
خندی

 بر سر و افسر و بر تاج و کمر میاز میان عدم و محو برآوردی سر
خندی

 تویی آن شیر که برچون سگ گرسنه هر خلق دهان بگشاده ست
جوع بقر می خندی

 رحمت است آنک تو بر خونآهوان را ز دمت خون جگر مشک شده ست
جگر می خندی

 ای که بر دام و دم شعبده گر میآهوان را به گه صید به گردون گیری
خندی
 ای که تو بر د،ل بی زیر و زبردو سه بیتی که بمانده ست بگو مستانه

می خندی

2869
 همچو نقره ست در آتشرکدههست اندر غم تو دلشده دانشمندی

دانشمندی
از ره دور به سر آمده دانشمندیبر امید کرم و رحمت بخشایش تو

 خسته و شیفته و ره زدههست ز اوباش خیالت تو اندر ره عشق
دانشمندی

قوت یابد ز چنین مایده دانشمندیچه زیان دارد خوبی تو را دوست اگر
 کی بماند به سر قاعدهبا چنین جام جنونی که تو گردان کردی
دانشمندی

 که به غم کشته شود بیهدهکی روا دارد انصاف و جوانمردی تو
دانشمندی

 که فسرده شود از مجمدهکی روا دارد خورشید حق گرمی بخش
دانشمندی

تا ز درس تو برد فایده دانشمندیجانب مدرسه عشق کشیدش لطفت
تا منور شود از منقده دانشمندینحس تربیع عناصر بگرفتش رحمی

 لب ببسته ست در این معبدهبس سخن دارد وز بیم مل،ل د،ل تو
دانشمندی

2870
 مونس خویش بدیدی د،ل هرای دریغا در این خانه دمی بگشودی

موجودی
ساقی وصل شراب صمدی پیمودیچشم یعقوب به دیدار پسر شاد شدی
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 از زیان هیچ میندیش چو دیدیرو نمودی که منم شاهد تو باک مدار
سودی

 هر کسی در چمن روح بههیچ کس رشک نبردی که فلن دست ببرد
کام آسودی

 نیست دینار و درم یا هوسنیست روزی که سپاه شبش آرد غارت
معدودی

کی بود در خضر خلد غم امرودیحاجتت نیست که یاد طرب کهنه کنی
 از نصیب کرمش آب شدیصد هزاران گره جمع شده بر د،ل ما

بگشودی
 تیغ خورشید رخش خفیه شده درصورت حشو خیالت ره ما بستند

خودی
 عابد جمله وی است و لقبشطالب جمله وی است و لقبش مطلوبی

معبودی
 ساجدی گشته نهان در صفتخادم و موذن این مسجد تن جان شماست
مسجودی
 نیست در هر دو جهان چونای ایازت د،ل و جان شمس حق تبریزی

تو شه محمودی

2871
کی فریبد شه طرار مرا طراریبه دغل کی بگزیند د،ل یارم یاری

 کی در آن گلشن و گلزار بخسپدکی میان من و آن یار بگنجد مویی
ماری

همچو صدیق و محمد من و او در غاریعنرکبوتی بتند پرده اغیار شود
 حا،ل گل چونک چنین است چهگل صدبرگ ز رشک رخ او جامه درید

باشد خاری
 لیک بهر د،ل من ریش بجنبانهم بگویم دو سه بیتی که ندانی سر و پاش

کآری
 وین طبیبم نهلد در دو جهانبس طبیب است که هشیار کند مجنون را
هشیاری

که نخواهیم بجز دیدن او ادراریآفتاب رخ او را حشم تیغ زنیم
تا نپوشد رخ خورشید ز ما دیواریما چو خورشیدپرستیم بر این بام رویم

 که نگنجد صفتش در صحفکیست خورشید بگو شمس حق تبریزی
گفتاری

2872
به خدا کز د،ل و از دلبر ما بی اثریمرغ اندیشه که اندر همه د،ل ها بپری
 از سر روزن آن اصل بصر بیآفتابی که به هر روزنه ای درتابی

بصری
 ز آنچ دریای خبرهاست چرا بیباد شبگیر که چون پیک خبرها آری

خبری
ساکن سقف دماغی و چراغ نظریدیدبانا که تو را عقل و خرد می گویند
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 مه نو کو و تو مسرکین به کجا میبر سر بام شدستی مه نو می جویی
نگری

 ز کف عشق اگر جان ببرید،ل ترسنده که از عشق گریزان شده ای
جان نبری

 وای بر تو گر از این عشوه دهانرهزنانند به هر گام یرکی عشوه دهی
عشوه خری
 که کلهت ببرند ار چه کهای مه ار تو عسسی الحذر از جامه کنان

سیمین کمری
 می گریزی همه شب گر چهبه حشر غره مشو این نگر ای مه کز بیم

شه باحشری
 تیرت آید سه پری گر چهمی گریزی تو ولی جان نبری از کف عشق
همه تن سپری

 ور دو پر ور سه پری در فخ آن دامگر همه تن سپری ور ره پنهان سپری
وری
 نظرت نیست به د،ل گر چه کهمردم چشم که مردم به تو مردم بیند

صاحب نظری
همچو آب حیوان ساکنی و مستتریدر درون ظلمات سیهی چشمان

 آنک از چشمه او جوش کند دیدهخانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد
وری

 آب گشتی ز خجالت ننمودیگر شرکر را خبری بودی از لذت عشق
شرکری

 ترس از آن چشم که درچشم غیرت ز حسد گوش شرکر را کر کرد
گوش شرکر ریخت کری

 جگر و صف شرکنی حمیت وشیر گردون که همه شیردلن از تو برند
استیزه گری

به کمینگاه د،ل اهل دلن بی جگریجگر باجگران آب ظفر از تو خورند
 جان پروانه بود برشیر ز آتش برمد سخت و د،ل آتشرکده ای است

شرر شمع جری
که پرش ده پره گردد ز فروغ شرریپر پروانه بسوزد جز پروانه د،ل

 تا تو را علم دهد واهب انسان وشاه حلمی ز خلء زیر پر د،ل می رو
پری

تا که خنجر بنهی هیچ سری را نبریرو به مریخ بگو که بنگر وصلت د،ل
 سزد ار سر ببری حاکم و وهابگر توانی عوض سر سر دیگر دادن

سری
 ز تو آموخت تری و ز تو آوردسر ز تو یافت سری پر ز تو دزدید پری
زری

 قدحی گر شرکند زو نتوانشیشه گر کو به دمی صد قدح و جام کند
گشت بری

که نبود و نبود سیمبری سیم بریمشتری را نرسد لف که من سیمبرم
سیم بر بود بر سیم بر از زرشمریمشتری بود زلیخا مه کنعانی را

بتری غره مشو چنگ کنندت بتریزهره زخمه زن آخر بشنو زخمه د،ل
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 وای بر مادر تو گرچنگ د،ل چند از این چنگ و دف و نای شرکست
نرکند د،ل پدری
 زفتی و لف و ترکبر حیل وای عطارد بس از این کاغذ و از حبر و قلم

پرهنری
 ور تو شیری به یرکی برق ز روبهگر پلنگی به یرکی باد چو موشی گردی
بتری
 که اثرهاست نهان در عدم و بیسر قدم کن چو قلم بر اثر د،ل می رو
صوری

2873
 سوی دریای معانی که گرامیرو رو ای جان سبک خیز غریب سفری
گهری
 مرکن استیزه کز این مصطبهبرگذشتی ز بسی منز،ل اگر یادت هست

هم برگذری
 پی یاران پریده چه کنی کهپر فروشوی از این آب و گل و باش سبک

نپری
 پیش هر کوزه شرکن چندهین سبو بشرکن و در جوی رو ای آب حیات
کنی کاسه گری

 که از این کوه نیاید تن کس رازین سر کوه چو سیلب سوی دریا رو
کمری

 که از او گه چو هللیبس کن از شمس مبر نه به غروب و نه شروق
و گهی چون قمری

2874
 که گریزید ز خود در چمن بیسحری کرد ندایی عجب آن رشک پری

خبری
 که دهد خاک دژم را صفترو به د،ل کردم و گفتم که زهی مژده خوش

جانوری
 تو چرا جان نشوی و سوی جانانهمه ارواح مقدس چو تو را منتظرند

نپری
 کفر باشد که از این سو و از آندر مقامی که چنان ماه تو را جلوه کند

سو نگری
 پس نشاید که تو خود را زگر تو چون پشه به هر باد پراکنده شوی

همایان شمری
 که نشاید که خسان را بهبمترسان د،ل خود را تو به تهدید خسان

یرکی خس بخری
 گفتم ای ابله اگر سر ببری سرحیله می کرد دلم تا ز غمش سر ببرد
نبری

 رفتم از دست و بگفتم کهشمس تبریز خیالت سوی من کژ نگریست
چه شیرین نظری

2875
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 سنگ هم بوی برد نیز کهنی تو شرکلی دگری سنگ نباشی تو زری
زیباگهری

 که بسی نادر و سبز و تر و عالید،ل نهادم که به همسایگیت خانه کنم
شجری

 من چه گویم که تری توسبزه ها جمله در این سبزی تو محو شوند
نماند به تری

 هیچ عقلی نپذیرد ز تو کهگر چه چون شیر و شرکر با همه آمیخته ای
زین نفری

2876
 همه شب عهد کنی روز شرکستنشرکنی شیشه مردم گرو از من گیری

گیری
 قادری که شرکنی شیر وشیری و شیرشرکن کینه ز خرگوش مرکش
تهمتن گیری
 بی گنه مور چرا بر سرای سلیمان که به فرمانت بود دیو و پری
خرمن گیری

 خوش گریبان کشی و گوشه دامنننگری هیچ غنی را و یرکی عوری را
گیری

 ای د،ل ار عاقلی آرامهین مترس ای د،ل از آن جور که مومن آن جاست
به مومن گیری

 ترک یک حبه کنی ملرکت مخزنترک یک قطره کنی ماهی دریا باشی
گیری

 چون شدی او پس از آن آبدور از آبی تو چو روغن چو همه او نشوی
ز روغن گیری

 به سوی او نروی و پی جوشنننگ مردانی اگر او به جفا نیزه کشد
گیری

2877
 ز آنک جان است و پی دادنبر یرکی بوسه حقستت که چنان می لرزی

جان می لرزی
جهت آینه بر آینه دان می لرزیاز دم و دمدمه آیینه د،ل تیره شود

 چونک تو جان جهانیاین جهان روز و شب از خوف و رجا لرزان است
تو جهان می لرزی

 سزدت گر جهت سود و زیانچون قماشات تو اندر همه بازار که راست
می لرزی

 که تو صیادی و با تیر و کمانتا که نخجیر تو از بیم تو خود چون لرزد
می لرزی

 قاصد کشتن خلقی چو سنان میتو به صورت مهی اما به نظر مریخی
لرزی

 گه چو اعضای غضوب ازگه پی فتنه گری چون می خم می جوشی
غلیان می لرزی
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 تو چرا همچو د،ل اندر خفقاند،ل چو ماه از پی خورشید رخت دق دارد
می لرزی

 باز چون برگ تو از باد خزانبه لطف جان بهاری تو و سرسبزی باغ
می لرزی
 ظاهرا صف شرکنی و به نهانخلق چون برگ و تو باد و همه لرزان تواند
می لرزی

 سقف صبری تو که از بارقصر شرکری که به تو هر کی رسد شرکر کند
گران می لرزی

 در گمانی تو مگر که چوچون که قاف یقین راسخ و بی لرزه بود
کمان می لرزی

 کز دم فا،ل زنان همچو زناندم فروکش هله ای ناطق ظنی و خمش
می لرزی

2878
 حیله کم کن نگذارم که به فنهله تا ظن نبری کز کف من بگریزی

بگریزی
 تن بی جان چه کند گرجان شیرین تو در قبضه و در دست من است
تو ز تن بگریزی

 پس تو پروانه نه ای گر زگر همه زهرم با خوی منت باید ساخت
لگن بگریزی

 بستم و می کشمت چون زچون کدو بی خبری زین که گلویت بستم
رسن بگریزی

 جغد و بوم و جعلی گر زبلبلن و همه مرغان خوش و شاد از چمنند
چمن بگریزی

 که شوی مرده و در خلق حسنچون گرفتار منی حیله میندیش آن به
بگریزی

 تو زر صاف نه ای گر زتو که قاف نه ای گر چو که از جا بروی
شرکن بگریزی

 چون مخنث اگر از خوب ختنجان مردان همه از جان تو بیزار شوند
بگریزی

 وثنی چون ز کف کلک وتو چو نقشی نرهی از کف نقاش مرکوش
شمن بگریزی

 در خسوفی گر از این برج ومن تو را ماه گرفتم هله خورشید تویی
بدن بگریزی

 وز غریبی نرهی چون ز وطنتو ز دیوی نرهی گر ز سلیمان برمی
بگریزی

 خود سهیلت نهلد تا ز یمننه خمش کن که مرا با تو هزاران کار است
بگریزی

2879
تو به هر نیت خود مسخره ابلیسیننگ هر قافله در شش دره ابلیسی

بز دیوی تو مگر یا بره ابلیسیاز برای علف دیو تو قربان تنی
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 که در این خوردن سیلیسره مردا چه پشیمان شده ای گردن نه
سره ابلیسی

 ز آنک در خدمت نان چون ترهشلغم پخته تو امید ببر زان تره زار
ابلیسی

عاشق نطفه دیو و نره ابلیسینان ببینی تو و حیزانه درافتی در رو
سر فروکن خر باتوبره ابلیسینیت روزه کنی توبره گوید کای خر

 تو بدان علم و هنر قوصرهاز حقیقت خبرت نیست که چون خواهد بود
ابلیسی

ناله برداشته چون حنجره ابلیسیدر غم فربهی گوشت تو لغر گشتی
 ز آنک تو مومنه وکفر و ایمان چه می خور چو سگان قی می کن

کافره ابلیسی
 ترش و گنده تو چون غرغرهتا دم مرگ و دم غرغره چون سرکه بد

ابلیسی
 تا قیامت تو که از دایرهگرد آن دایره گرده و خوان پر چو مگس

ابلیسی

2880
 قدحی پر کن از آنک صفتش میبه حق و حرمت آنک همگان را جانی

دانی
 تا بدانند که امروز در اینهمه را زیر و زبر کن نه زبر مان و نه زیر

میدانی
د،ل مستان بگرفت از طرب پنهانیآتش باده بزن در بنه شرم و حیا

عقل ها را چو کبوتربچگان پرانیوقت آن شد که د،ل رفته به ما بازآری
خوش بود گنج که درتابد در ویرانینرکته می گویی در حلقه مستان خراب

 پیش خامان بنه آن قلیه و آنمی جوشیده بر این سوختگان گردان کن
بورانی

 کی بگوید لب تو حرف بدینچه شدم من تو بگو هم که چه دانم شده ای
آسانی

2881
 شرکم گرسنگان را تو به نانگر تو ما را به جفای صنمان ترسانی
ترسانی

 مردگان را بنشانی و به جانو به دشنام بتم آیی و تهدید دهی
ترسانی
 همچو مخمورکش از رطل گرانور به مجنون سقطی از لب لیلی آری

ترسانی
 گوش آنم کم از آن چربمن که چون دیگ بر آتش ز تبش خشک لبم

زبان ترسانی
 گرگ ترسد نه من ار تو بهگرگ هجران پی من کرد و مرا ننگ آورد

شبان ترسانی
 ساده ای گر مگسان را تو بخوانباده ای گر تو ز تلخی ویم بیم دهی

ترسانی
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 نیست تاجر که تو او را به زیانپاکبازند و مقامر که در این جا جمعند
ترسانی

 که تو تیری بزنی یا به کمانچون خیالت لطیفند نه خونند و نه گوشت
ترسانی

2882
 بر سر و سبلت این خندهتیغ را گر تو چو خورشید دمی رنده زنی

زنان خنده زنی
 پاره پاره د،ل ما را تو بر آن ژندهژنده پوشیدی و جامه ملرکی برکندی

زنی
 گر تو یک بند از آنهر کی بندی است از این آب و از این گل برهد
طره بر این بنده زنی

 زان می لعل چو بر مردم شرمندهساقیا عقل کجا ماند یا شرم و ادب
زنی

 گر تو تابی ز رخت بر مهماه فربه شود آن سان که نگنجد در چرخ
تابنده زنی
 ز آنچ من مست شدم ضربماه می گوید با زهره که گر مست شوی

پراکنده زنی
 نقد بستان تو چرا لف زماه تا ماهی از این ساقی جان سرمستند

آینده زنی
 خاصه که چشم بر آن چهرهخیز کامروز همایون و خوش و فرخنده ست
فرخنده زنی

 برهد پاش اگر تیشه بر اینسر باز از کله و پاش از این کنده غمی است
کنده زنی

وقت آن شد که بر آن دولت پاینده زنیهله ای باز کله بازده و پر بگشا
 چو زنان چند بر این پنبه وهمچو منصور تو بر دار کن این ناطقه را
پاغنده زنی

2883
 درکشی روی و مرا روی بهچه حریصی که مرا بی خور و بی خواب کنی

محراب کنی
 زهره ام را ببری در غم خود آبآب را در دهنم تلختر از زهر کنی

کنی
 اشتر و رخت مرا قسمت اعرابسوی حج رانی و در بادیه ام قطع کنی
کنی
 گه به بارانش همی سخره سیلبگه ببخشی ثمر و زرع مرا خشک کنی
کنی

 چون سوی دام روم دست بهچون ز دام تو گریزم تو به تیرم دوزی
مضراب کنی

بی ادب گردم تو قصه آداب کنیباادب باشم گویی که برو مست نه ای
 هر دو چشمم ز نم و قطره چوگر بباری تو چو باران کرم بر بامم

میزاب کنی
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 گه صحبت تو مرا دشمنگه عزلت تو بگویی که چو رهبان گشتی
اصحاب کنی

 چون قصب پیچ مرا هالک مهتابگر قصب وار نپیچم د،ل خود در غم تو
کنی

 در تسبب تو نرکوهیدن اسبابدر توکل تو بگویی که سبب سنت ماست
کنی
 تن شود کلب معلم تش بی نابباز جان صید کنی چنگل او درشرکنی

کنی
لقب زرگر ما را همه قلب کنیزرگر رنگ رخ ما چو دکانی گیرد

 هست لرزان که مباداش کهمن که باشم که به درگاه تو صبح صادق
کذاب کنی

 دی دهی و به بهارش همه ایجابهمه را نفی کنی بازدهی صد چندان
کنی

بازشان هم تو فروز رخ عناب کنیبزنی گردن انجم تو به تیغ خورشید
 گوییش پس تو چرا فتح چنینچو خمش کرد بگویی که بگو و چو بگفت
باب کنی

2884
چه زند پیش عقیق تو عقیق یمنیبه شرکرخنده بتا نرخ شرکر می شرکنی

 تا ز شرم تو نریزد گل سرخگلرخا سوی گلستان دو سه هفته بمرو
چمنی

 سرنگون زهره و مه را زگل چه باشد که اگر جانب گردون نگری
فلک درفرکنی
 فتنه و شور و قیامت نرکنیحق تو را از جهت فتنه و شور آورده ست
پس چه کنی
 شرکن زلف بدان داد که د،لروی چون آتش از آن داد که د،ل ها سوزی

ها شرکنی
 هر بتی رو به شمن کرده که تو آند،ل ما بترکده ها نقش تو در وی شمنی
منی
 گر که قاف شود د،ل تو ز بیخشبرمرکن تو د،ل خود از من ازیرا به جفا
برکنی
 که به هر چه که درافتم بنمایددر تک چاه زنخدان تو نادر آبی است

رسنی
 زان سبب که حسن اندردر غمت بوالحسنان مذهب و دین گم کردند
حسن اندر حسنی

 تا در این بزم ندانند که تو در چهزیرکان را رخ تو مست از آن می دارد
فنی

 کافری ای تن اگر بر جز این عشقکافری ای د،ل اگر در جز او د،ل بندی
تنی
 هر چه پوشی بجز از خلعت او دربی وی ار بر فلرکی تو به خدا در گوری
کفنی
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 جان جان هاست وطن چونکشمس تبریز که در روح وطن ساخته ای
تو جان را وطنی

2885
 تا به هر جا که روی خوشد،لهله آن به که خوری این می و از دست روی
و سرمست روی

 ماه چرخی چه زیان دارد اگر پستچرخ گردان به تو گردد که تو آب اویی
روی
 همه دریا ز پی آید چو تو در شستماهیی لیک چنان مست توست آن دریا
روی

 رو سوی هست نهد چون توصدقات همه شاهان که سوی نیست رود
سوی هست روی

 وز ره رفق تو با این دو سه پابستسابق تیزروانی تو در این راه دراز
روی
 تا در آن مجلس عیشی که جنانکسب عیش ابد آموز ز شمس تبریز

است روی

2886
 یا علی شیر خدا باشی یا خوداگر امشب بر من باشی و خانه نروی
علوی
 برهی از خرد و ناگه دیوانهاندک اندک به جنون راه بری از دم من
شوی

تا بهار تو نماید گل و گلزار نویکهنه و پیر شدی زین خرد پیر گریز
 این چه رسوایی و ننگ است زهیبه خیالی به من آیی به خیالی بروی

بند قوی
 بجوی زر بنه ارزی چو همانبه ترازوی زر ار راه دهندت غلط است

حب جوی
 پس کما،ل تو در آن نیست که یاوهپیک لبد بدود کیک چو او هم بدود

بدوی
 بهر کعبه بدو ای جان نه ز خوفبهر بردن بدو از هیبت مردن بمدو

بدوی
 مه برآید برهی از ره وباش شب ها بر من تا به سحر تا که شبی

همراه غوی
 خنک آن کس که برد از بغل مههمه کس بیند رخساره مه را از دور

گروی
 که ببرم سر تو گر تو از این جامه ز آغاز چو خورشید بسی تیغ کشد
نروی
 گوید او را که حریفی و ظریفی وچون ببیند که سر خویش نمی گیرد او
روی

 پدر و مادر و خویش تو به منهاجمن توام ور تو نیم یار شب و روز توام
سوی

www.irandll.net/forum1318



www.irandll.net

 فرد باشیم و یرکی کوریچه شود گر من و تو بی من و تو جمع شویم
چشم ثنوی

2887
کف دریا چه کند خواجه بجز دریاییبده ای کف تو را قاعده لطف افزایی

 ز پی خشم رهی ساعد وچون تو خواهی که شرکرخایی غلط اندازی
کف می خایی

 چون تویی پای علم نقد که را میصنما مغلطه بگذار و مگو تا فردا
پایی

عسل و قند چه دارند بجز سرکاییترشم گفتی و پیش شرکر بی حد تو
 ور چه هر جا بروم لیک نیمگر چه من روترشم لیک خم سرکه نیم

هرجایی
پیش رو دار مرا چونک جهان آراییگر تو خوبی و منم آینه روی خوشت

 کی بود آینه را با رخ تونی غلط گفتم سرمست بدم زفت زدم
گنجایی

 تا به گوش تو فروخوانم اینو فسونی است مرا سخت عجب پیشتر آ
بینایی

2888
 می دهد جان خوشیبه شرکرخنده اگر می ببرد جان ز کسی

پرطربی پرهوسی
 گه به شب گشت کند بر د،لگه سحر حمله برد بر همه چون خورشیدی

و جان چون عسسی
 گه شود طوطی جان گر بچشد زانگه یرکی تنگ شرکربار کند بهر نثار

مگسی
 تا شود کن فیرکون صدرگه مدرس شود و درس کند بر سر صدر

جهان مرتبسی
تا گواه نفسش باشد عیسی نفسیگه دمد یک نفسی عیسی مریم سازد

 گه نماید دو جهان در نظرش همچوگه خسی را برکشد سرمه جان در دیده
خسی

 هم بر آن چفسد و حمله نبرد پیشمتزمن نظری داری و هرچ آید پیش
و پسی

 ما همه نعره زنان زنگلهصالح او آمد و این هر دو جهان یک اشتر
همچون جرسی

2889
 چو منی تو خود خود را کی بگویدای که تو چشمه حیوان و بهار چمنی

چو منی
 مه کی باشد که تو خورشیدمن شبم تو مه بدری مگریز از شب خویش
دو صد انجمی

تو که در مقعد صدقی چو شه اندر وطنیپاسبان در تو ماه برین بام فلک
تو به پیمانه نگنجی تو نه عمر زمنیماه پیمانه عمر است گهی پر گه نیم
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 سزد ار کفش جفا بر دهن اوهر کی در عهد تو از جور زمانه گله کرد
بزنی

 جان بود تن نبود تنکاین زمانه چو تن است و تو در او چون جانی
چو تو جان جان تنی

 پرتو جان تو دیدند در آن جسمسجده کردند ملیک تن آدم را زود
سنی

 چوب رد بر سرش آمد کهاهرمن صورت گل دید و سرش سجده نرکرد
برو اهرمنی

2890
 سر فروکن به کرم ای که بر اینسخن تلخ مگو ای لب تو حلوایی

بالیی
 گوهر دیده و د،ل جانیهر چه گویی تو اگر تلخ و اگر شور خوش است

و جان افزایی
 شش جهت را چه کنمنه به بال نه به زیری و نه جان در جهت است
در د،ل خون پالیی

 د،ل و جان مست شد و عقلسر فروکن که از آن روز که رویت دیدم
و خرد سودایی

 تلخ آید شرکر اندر دهنهر کی او عاشق جسم است ز جان محروم است
صفرایی

 کی بود کز د،ل خورشید بهای که خورشید تو را سجده کند هر شامی
بیرون آیی

 کوه ها را جهت ذره شدن میآفتابی که ز هر ذره طلوعی داری
سایی

چه نهانی و عجب این که در این غوغاییچه لطیفی و ز آغاز چنان جباری
 ور بگیری تو مرا بخت نومگر خطا گفتم و مقلوب و پراکنده مگیر
افزایی
یک دمم زشت کنی باز توام آراییصورت عشق تویی صورت ما سایه تو
 که من امروز ندارم به جهانمی نماید که مگر دوش به خوابت دیدم

گنجایی
 همرهان پیش شدستند که راساربانا بمخوابان شتر این منز،ل نیست

می پایی
 شعله دم می زند این دم توهین خمش کن که ز دم آتش د،ل شعله زند

چه می فرمایی
تابش روز شود از وی نابیناییشمس تبریز چو در شمس فلک درتابد

2891
اندر او از بشریت بنماید اثریهر کی از نیستی آید به سوی او خبری

گر علل گیرد جمله ز علی تا به ثریالتفاتی نبود همت او را به علل
 به سوی او کند از عینهر کسی که متلشی شود و محو ز خویش

حقیقت نظری
متمرکن شده در کالبد جانوریجوهری بیند صافی متحلی به حلل
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 رو دگر شو تو به تحقیق کهتو به صورت چه قناعت کنی از صحبت او
او شد دگری

 که بدان لطف و حلوتبشنو شرکر وی از من که به جان و سر تو
نچشیدم شرکری

2892
چشمه زندگانی گلشن لمرکانیای شه جاودانی وی مه آسمانی
 همچو جان ناپدیدم در تک بیتا زل،ل تو دیدم قصه جان شنیدم

نشانی
 می رود مست هر سو یاعاشق مشک خوش بو می کند صید آهو

تواش می دوانی
ای جهان زنده از تو غرقه زندگانیای شرکر بنده تو زان شرکرخنده تو

 می کند مرغ دستان شیوهروز شد های مستان بشنوید از گلستان
دلستانی

 خانه پرانگبین کن چون شرکرشیوه یاسمین کن سر بجنبان چنین کن
می فشانی

با شرکر درسرشته غنچه گلستانینرگست مست گشته جنیی یا فرشته
 می زند جان معلق با میبا چنین ساقی حق با خودی کفر مطلق
رایگانی

 مست الله اکبر کشروز و شب ای برادر مست و بی خویش خوشتر
نبوده است ثانی

 عشق او در روان ها هم امان همنام او جان جان ها یاد او لعل کان ها
امانی
 اسم شد پس مسما بی دوی بیچون برم نام او را دررسد بخت خضرا
توانی

 می روم سوی ایشان با تو گفتم توچند مستند پنهان اندر این سبز میدان
دانی

 مفخر آ،ل یاسین وز خداجان ویسند و رامین سخت شیرین شیرین
ارمغانی

آب حیوان بیابی قلزم شادمانیتو اگر می شتابی سوی مرغان آبی
 سوی عشق آی یکچرب و شیرین بخوردی عیش و عشرت برکردی
شب هم ببین میزبانی

 ای شه بامرادان مستمانما هم از بامدادان بیخود و مست و شادان
می کشانی
 وز می پیر رهبان هر دمیبا ظریفان و خوبان تا به شب پای کوبان
دوستگانی

در د،ل و جان بتابد از ره بی دهانیاین قدح می شتابد تا شما را بیابد
 غیر این نیست چیزی توای که داری تو فهمی قبض کن قبض اعمی
مباش امتحانی
 غیر این نیست ماهی غیر اینغیر این نیست راهی غیر این نیست شاهی
جمله فانی
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 ترک اصحاب هش کننی خمش کن خمش کن رو به قاصد ترش کن
باده خور در نهانی

2893
روز و شب ها تا سحر بگریستیقدر غم گر چشم سر بگریستی
انجم و شمس و قمر بگریستیآسمان گر واقفستی زین فراق

بر خود و تاج و کمر بگریستیزین چنین عزلی شه ار واقف شدی
بر کنار و بوسه بربگریستیگر شب گردک بدیدی این طلق

بر قنینه و شیشه گر بگریستیگر شراب لعل دیدی این خمار
برگ گل بر شاخ تر بگریستیگر گلستان واقفستی زین خزان

سست کردی با،ل و پر بگریستیمرغ پران واقفستی زین شرکار
نوحه کردی بر هنر بگریستیگر فلطون را هنر نفریفتی

روزن و دیوار و در بگریستیروزن ار واقف شدی از دود مرگ
گر بدیدی این خطر بگریستیکشتی اندر بحر رقصان می رود

محتشم بر سیم و زر بگریستیآتش این بوته گر ظاهر شدی
بر مصاف و کر و فر بگریستیرستم ار هم واقفستی زین ستم

ور نه با خون جگر بگریستیاین اجل کر است و ناله نشنود
ور دلش بودی حجر بگریستید،ل ندارد هیچ این جلد مرگ

دست و پا بر همدگر بگریستیگر نمودی ناخنان خویش مرگ
ماده بز بر شیر نر بگریستیوقت پیچاپیچ اگر حاضر شدی

ور نه بر مرگ پسر بگریستیمادر فرزندخوار آمد زمین
گر شدی پیدا شرکر بگریستیجان شیرین دادن از تلخی مرگ

ترک کردی عر و عر بگریستیداندی مقری که عرعر می کند
این جنازه بر گذر بگریستیگر جنازه واقفستی زین کفن
عاقلستی بیشتر بگریستیکودک نوزاد می گرید ز نقل
ور نه چشم گاو و خر بگریستیلیک بی عقلی نگرید طفل نیز
چاره دیدی چون مطر بگریستیبا همه تلخی همین شیرین ما

زان چه دید آن دیده ور بگریستیزان که شیرین دید تلخی های مرگ
کو خبر تا زین خبر بگریستیکه گذشت آن من و رفت آنچ رفت

بر سپر جستی سپر بگریستیتیر زهرآلود کآمد بر جگر
شاید ار زیر و زبر بگریستیزیر خاکم آن چنانک این جهان

ور بدی صاحب نظر بگریستیهین خمش کن نیست یک صاحب نظر
تا بر آن فخرالبشر بگریستیشمس تبریزی برفت و کو کسی
لیک بی او این صور بگریستیعالم معنی عروسی یافت زو
گر بدی سمع و بصر بگریستیاین جهان را غیر آن سمع و بصر

2894
با چنین خصلت به حاصل کی رسیبا چنین رفتن به منز،ل کی رسی

در سبک روحان یک د،ل کی رسیبس گران جانی و بس اشتردلی
با چنین وصلت به واصل کی رسیبا چنین زفتی چگونه کم زنی

در گشاد سر مشرکل کی رسیچونک اندر سر گشادی نیستت
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 پس به پاک از آب و از گل کیهمچو آبی اندر این گل مانده ای
رسی

ور نه در خورشید کامل کی رسیبگذر از خورشید وز مه چون خلیل
 ز آنک بی مفضل به مفضل کیچون ضعیفی رو به فضل حق گریز

رسی
از چنین موجی به ساحل کی رسیبی عنایت های آن دریای لطف

چون محمد در مناز،ل کی رسیبی براق عشق و سعی جبرئیل
در پناه شاه مقبل کی رسیبی پناهان را پناه خود کنی
ور نه چون مردی به بسمل کی رسیپیش بسم الله بسمل شو تمام

2895
بسرکلد صد لنگر از دیوانگیچاره ای کو بهتر از دیوانگی

هیچ دیدی کافر از دیوانگیای بسا کافر شده از عقل خویش
رنج گردد لغر از دیوانگیرنج فربه شد برو دیوانه شو
زود بستان ساغر از دیوانگیدر خراباتی که مجنونان روند

کیقباد و سنجر از دیوانگیاه چه محرومند و چه بی بهره اند
فارسان لشرکر از دیوانگیشاد و منصورند و بس بادولتند
گر تو را باشد پر از دیوانگیبرروی بر آسمان همچون مسیح

برگشادم صد در از دیوانگیشمس تبریزی برای عشق تو

2896
ماه بدری گرد ما گردان بلیقره العین منی ای جان بلی
می فرستد حوری و رضوان بلیصد هزاران آفرین بر روی تو

خاکیان را آمدی مهمان بلیای چراغ و مشعله هفت آسمان
گنج آید جانب ویران بلیاز کما،ل رحمت و شاهنشهی

یابد ابلیس لعین ایمان بلیسرو رحمت چون خرامان شد به باغ
واجب آید دادن تاوان بلیچون شرکستی شیشه درویش را

علم بخشد علم القرآن بلیملک بخشد مالک الملک از کرم
ذره ها آیند در جولن بلیآفتابی چون ز مشرق سر زند

هر محا،ل اکنون شود امرکان بلیجاء ربک و الملئک چون رسید
گرددت دشوارها آسان بلیدر فتوح فتحت ابوابها

خواب را رانی ز نرگسدان بلیامشب ای دلدار خواب آلود من
بر خورد از فرجه بستان بلیچشم نرگس چون به ترک خواب گفت
بو برد از گلبن و ریحان بلیمغز خود را چون ز غفلت پاک روفت

 سخت شیرین باشد اینروز تا شب مست و شب تا روز مست
دوران بلی

هست محسن درخور احسان بلیبلبل بر منبر گلبن بگو
سنگ آرد منطق لقمان بلیچون فزون شد اشتهای مستمع

ریح یوسف شد سوی کنعان بلیاز دیار مصر مر یعقوب را
سر شود پیدا از آن سلطان بلیگر خمش باشی و سر پنهان کنی
هر فرج را می کشد از کان بلیخامشی صبر آمد و آثار صبر
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2897
بوی یار مهربان آید همیبوی باغ و گلستان آید همی

آب دریا تا میان آید همیاز نثار جوهر یارم مرا
نرمتر از پرنیان آید همیبا خیا،ل گلستانش خارزار
نردبان آسمان آید همیاز چنین نجار یعنی عشق او
لحظه لحظه بوی نان آید همیجوع کلبم را ز مطبخ های جان

عاشقان را بوی جان آید همیزان در و دیوارهای کوی دوست
این چنین را آن چنان آید همییک وفا می آر و می بر صد هزار

نابمرده در جنان آید همیهر که میرد پیش حسن روی دوست
لیک از این زشتان نهان آید همیکاروان غیب می آید به عین

بلبل اندر گلبنان آید همینغزرویان سوی زشتان کی روند
گل به غنچه خوش دهان آید همیپهلوی نرگس بروید یاسمین

کان جهان اندر جهان آید همیاین همه رمز است و مقصود این بود
لمرکان اندر مرکان آید همیهمچو روغن در میان جان شیر

بی نشان اندر نشان آید همیهمچو عقل اندر میان خون و پوست
می به کف دامن کشان آید همیوز ورای عقل عشق خوبرو

جز همین گفتن که آن آید همیوز ورای عشق آن کش شرح نیست
از سوی غیرت سنان آید همیبیش از این شرحش توان کردن ولیک

هر کسی را صد گمان آید همیتن زنم زیرا ز حرف مشرکلش

2898
وز نظرها سخت پنهان می رویهر دم ای د،ل سوی جانان می روی

در پی خورشید رخشان می رویجامه ها را چاک کردی همچو ماه
وز درون بر هفت کیوان می رویای نشسته با حریفان بر زمین
سوی صورتگر به مهمان می رویپیش مهمانان به صورت حاضری

در میان نقش انسان می رویچون قلم بر دست آن نقاش چست
آب حیوانی به بستان می رویهمچو آبی می روی در زیر کاه

چشم دیدی چون خرامان می رویدر جهان غمگین نماندی گر تو را
چون نهان از جمله خلقان می رویای دریغا خلق دیدی مر تو را

چون به پیش تخت سلطان می رویحا،ل ما بنگر ببر پیغام ما

2899
بار دیگر د،ل چو آهن کرده ایبار دیگر عزم رفتن کرده ای
در چراغ ما تو روغن کرده اینی چراغ عشرت ما را مرکش
پرگل و نسرین و سوسن کرده ایالله الله کاین جهان از روی خود

دوستی و کار دشمن کرده ایالله الله تا نگوید دشمنی
ای که عالم را تو روشن کرده ایالله الله بندگان را جمع دار

عشقبازی ها که با من کرده ایبار دیگر تو به یک سو می نهی
نفس بد را پاکدامن کرده ایالله الله کز نثار آستین

همچو مه از سیم خرمن کرده ایکان زرکوبان صلح الدین که تو
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2900
مشک را در لمرکان افرکنده ایبوی مشرکی در جهان افرکنده ای
در زمین و آسمان افرکنده ایصد هزاران غلغله زین بوی مشک

آتشی در عقل و جان افرکنده ایاز شعاع نور و نار خویشتن
شورشی در بحر و کان افرکنده ایاز کما،ل لعل جان افزای خویش
در د،ل عاشق کشان افرکنده ایتو نهادی قاعده عاشق کشی

در میان زنگیان افرکنده ایصد هزاران روح رومی روی را
چونشان اندر گمان افرکنده ایبا یقین پاکشان بسرشته ای

چونشان در قید نان افرکنده ایچون به دست خویششان کردی خمیر
زیر این دام گران افرکنده ایهم شرکار و هم شرکاری گیر را

بی دلن را در فغان افرکنده ایپردلن را همچو د،ل بشرکسته ای
پیش عقل پاسبان افرکنده ایجان سلطان زادگان را بنده وار

2901
از جهان تا کم بود غمخواره ایفارغم گر گشت د،ل آواره ای

تا بریزد هر کجا استاره ایآفتاب عشق تو تابنده باد
پاره گشت و لعل شد هر پاره ایآفتابی کو به کوه طور تافت

طفل گویا گشت در گهواره ایتابشش بر چادر مریم رسید
کور اصلی را نباشد چاره ایهر کی او منرکر شود خورشید را

صد هزاران چشمه بین از خاره ایچون عصای عشق او بر د،ل بزد
دور بادا از چنین رخساره ایچشم بد گر چه که آن چشم من است

این چنین در بست از مرکاره ایصد دکان مرکر در بازار عشق
حلقه حلقه هر کجا سحاره ایشمس تبریزی به پیش چشم تو

2902
بانگ نای و بانگ نای و بانگ نایای درآورده جهانی را ز پای

 بوسه جای و بوسه جای و بوسهچیست نی آن یار شیرین بوسه را
جای

 دست و پای و دست و پای و دستآن نی بی دست و پا بستد ز خلق
پای

نیست ال بانگ پر آن هماینی بهانه ست این نه بر پای نی است
 می کشد اهل خدا را تاخود خدای است این همه روپوش چیست

خدای
از غنی دان آنچ بینی با گدایما گدایانیم و الله الغنی

ز آفتاب آمد شعاع این سرایما همه تاریرکی و الله نور
نور خواهی زین سرا بر بام آیدر سرا چون سایه آمیز است نور

د،ل نخواهی تنگ رو زین تنگنایدلخوشی گاهی و گاهی تنگ د،ل

2903
این جفا را از کجا آموختیباوفا یارا جفا آموختی

در شرکار جان ما آموختیکو وفاهای لطیفت کز نخست
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خوبیش دادی وفا آموختیهر کجا زشتی جفاکاری رسید
هم ز یار آشنا آموختیای د،ل از عالم چنین بیگانگی
این بلی را زان بل آموختیجانت گر خواهد صنم گویی بلی
این مگر از اژدها آموختیعشق را گفتم فروخوردی مرا
تو مگر هم زان عصا آموختیآن عصای موسی اژدرها بخورد

از لبش آخر دوا آموختیای د،ل ار از غمزه اش خسته شدی
از یرکی باری خطا آموختیشرکر هشتی و شرکایت می کنی
آن چنان کز انبیا آموختیزان شرکرخانه مگو ال که شرکر

کاین صفا از مصطفی آموختیاین صفا را از گله تیره مرکن
جمله آن شو کز خدا آموختیهر چه خلق آموختت زان لب ببند

سوختی لیرکن ضیا آموختیعاشقا از شمس تبریزی چو ابر

2904
وز مصاف ای پهلوان بگریختیعاقبت از عاشقان بگریختی

همچو روبه از میان بگریختیسوی شیران حمله بردی همچو شیر
از میان نردبان بگریختیقصد بام آسمان می داشتی

کز صداع این و آن بگریختیتو چگونه دارویی هر درد را
چون ز تهدید خسان بگریختیپس روی انبیا چون می کنی

مرده باشی چون ز جان بگریختیمرده رنگی و نداری زندگی
رو که وقت امتحان بگریختیدستمزد شادمانی صبر توست

چون ز بانگ پاسبان بگریختیصبر می کن در حصار غم کنون
چون ز تیر خرکمان بگریختیکی ببینی چشم تیرانداز را

چون تو از زخم زبان بگریختیزخم تیغ و تیر چون خواهی کشید
 پس چرا سوی نشانرو خمش کن بی نشانی خامشی است

بگریختی

2905
تازه کن این جان ما را ساعتیاندرآ در خانه یارا ساعتی

مجلس ما را بیارا ساعتیاین حریفان را بخندان لحظه ای
آفتاب آشرکارا ساعتیتا ببیند آسمان در نیم شب
تا سمرقند و بخارا ساعتیتا ز قونیه بتابد نور عشق

بی درنگ و بی مدارا ساعتیروز کن شب را به یک دم همچو صبح
همچو آب از سنگ خارا ساعتیتا ز سینه برزند آن آفتاب
ملک نوشروان و دارا ساعتیتا ز دارالملک د،ل برهم زند

2906
با هوس همراه و هم منز،ل شدیگوید آن دلبر که چون همد،ل شدی
در جهان جان ها حاصل شدیاز میان نقش ها پنهان شدی
هم به شمشیر خدا بسمل شدیهم برآوردی سر از لطف خدا

چونک از آتش چنین کامل شدیپیش آتش رو تو از نقصان مترس
ننگ بادت باز چون عاقل شدیعشرت دیوانگان را دیده ای
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 چون نمردی چون در آب و گلچون نه ای حیوان چه مست سبزه ای
شدی

ور نگیری باطل باطل شدیآستین شه صلح الدین بگیر

2907
چرخ را چون ذره ها برهم زدیآفتابا سوی مه رویان شدی

چون بگستردی تو دین بیخودیآتشی در کفر و ایمان شعله زد
 چشمه چشمه جوش جوشپست و بال عشق پر شد همچو بحر

سرمدی
بر سر آتش تو آتش آمدیعالمی پرآتش عشاق بود

سجده آرد دین پاک احمدیهر سحرگه پیش قانون های تو
بی وجودان را چه نیرکی یا بدیبی وجودی گر تو را نقصان نهد
تا برآری سر ز سعد و اسعدیخاک پای شمس تبریزی ببوس

2908
خوش برآمد دی نگارم اندکیباوفاتر گشت یارم اندکی
گشت خندان روزگارم اندکیدی بخندید آن بهار نیرکوان

سبزتر شد سبزه زارم اندکیخوش برآمد آن گل صدبرگ من
زان نفس من برقرارم اندکیصبحدم آن صبح من زد یک نفس

خاک شو تا بر تو بارم اندکیابر من دی بر لب دریا نشست
باش کاندر دست خارم اندکیخوش ببارم خاک را گل ها دهم

صبر کن تا سر بخارم اندکیمهلتم ده خوش به خوش از سر مرو
کافرم گر صبر دارم اندکینی غلط گفتم که اندر عشق او

2909
هست نقل و باده بی حد بلیهست امروز آنچ می باید بلی

کان شیرینی بنامیزد بلیهست ای ساقی خوب از بامداد
ساقی صد زهره و فرقد بلیآفتاب امروز گشته ست از پگاه

لوح شست از هوز و ابجد بلیشد عطارد مست و اشرکسته قلم
هر چه می گفت آن چنان آمد بلیمطرب ناهید بربط می نواخت

پرشرکر گردد د،ل کاغذ بلیدفتر عشقش چو برخواند خرد
گشت هر سعدی کنون اسعد بلیگشت حاصل آرزوی د،ل نعم

داد بستانیم از هر دد بلیچونک سلطان ملحت داد داد
کز سخن دیگر سخن زاید بلیبس کنم کاین قصه ای بی منتهاست

2910
رو نماید یار سیمین بر بلیباز گردد عاقبت این در بلی
بار دیگر با می و ساغر بلیساقی ما یاد این مستان کند
بشرکفد آن شاخه های تر بلینوبهار حسن آید سوی باغ

جفت گردد ورد و نیلوفر بلیطاق های سبز چون بندد چمن
پر شود از مشک و از عنبر بلیدامن پرخاک و خاشاک زمین

اندرآمیزند سیم و زر بلیآن بر سیمین و این روی چو زر
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مست گردد زان می احمر بلیاین سر مخمور اندیشه پرست
روشنی یابد از آن منظر بلیاین دو چشم اشرکبار نوحه گر

حلقه ها یابند از آن زرگر بلیگوش ها که حلقه در گوش وی است
یابد ایمان این د،ل کافر بلیشاهد جان چون شهادت عرضه کرد

وارهد عیسی جان زین خر بلیچون براق عشق از گردون رسید
او بود از صد جهان بهتر بلیجمله خلق جهان در یک کس است
تا ابد روید نی و شرکر بلیمن خمش کردم ولیرکن در دلم

2911
چیز نو نو راهرو خواهد همیطبع چیزی نو به نو خواهد همی

سر دو گوش سرشنو خواهد همیسر نو خواهی که تا خندان شود
جان حیوان کاه و جو خواهد همیجان پاکان طالب جان زر است

ساقی از مستان گرو خواهد همیگفته مستان ساقیا هل من مزید
جوی کن کان آب گو خواهد همیرو به سر چون سیل تا بحر حیات

2912
واقفی بر عجزم اما می کنیبا من ای عشق امتحان ها می کنی

ظن کژ را در دلش جا می کنیترجمان سر دشمن می شوی
هم شرکایت را تو پیدا می کنیهم تو اندر بیشه آتش می زنی

چون ضعیفان شور و شرکوی می کنیتا گمان آید که بر تو ظلم رفت
هر چه می خواهی ز بالمی کنیآفتابی ظلم بر تو کی کند
جنگ ما را خوش تماشا می کنیمی کنی ما را حسود همدگر

زاهدان را مست فردا می کنیعارفان را نقد شربت می دهی
بلبلن را مست و گویا می کنیمرغ مرگ اندیش را غم می دهی
طوطی خود را شرکرخا می کنیزاغ را مشتاق سرگین می کنی

وین دگر را رو به دریا می کنیآن یرکی را می کشی در کان و کوه
یا جزای زلت ما می کنیاز ره محنت به دولت می کشی

جمله احسان و مواسا می کنیاندر این دریا همه سود است و داد
گر چه ما را بی سر و پا می کنیاین سر نرکته است پایانش تو گوی

2913
با توام گر چه که بی من می رویباز چون گل سوی گلشن می روی
 گلرخا خوش سوی سوسن میصدزبان شد سوسن اندر شرح تو

روی
از برای باده دادن می رویسوی مستان با دو لعل می فروش

تو برکش چون ماه روشن می رویشاهدان استاره وار اندر پیت
با د،ل چون سنگ و آهن می رویدر کی خواهی آتشی دیگر زدن

پیش تو چون سوی روزن می رویآفتابا ذره ام رقصان تو
سرمه وار ای د،ل به هاون می رویتا درآرد شمس تبریزی به چشم

2914
بانگ برزد مست عشق او که هیناگهان اندردویدم پیش وی
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 چون تویی را زهره کی بوده ستهیچ می دانی چه خون ریز است او
کی

سربریده ناله کن مانند نیشرکران در عشق او بگداختند
تا نبرد تیغ او پایت ز پیپاک کن رگ های خود در عشق او

تا برآرد صد بهار از ماه دیبر گلستانش گدازان شو چو برف
تا تو را گویند ای قیوم حییا درآ و نرم نرمک مرده شو

تا بجوشد وارهد از نیک و بیحبس کن مر شیره را در خنب حق
تا ببینی مر مرا معدوم شیشمس تبریزی بیا در من نگر

2915
وز همه یاران تو زوتر برجهیخوش بود گر کاهلی یک سو نهی

هست دم داری در این ره روبهیهست سرتیزی شعار شیر نر
یوسفت با توست اگر خود در چهیبرفروز آتش زنه در دست توست

باز طالع شو ز مشرق چون مهیگر غروب آمد به گور اندرشدی
پس بجنب ای قد تو سرو سهیگرم شد آن یخ ز جنبش بس گداخت

که به گوش توست خوب خرگهیبرجهان تو اسب را ترکانه زود
گفت شاهنشاه جان نبود تهیسارعوا فرمود پس مردانه رو

وآنگه از خورشید بین شاهنشهیهمچو زهره ناله کن هر صبحگاه
بعد کاهش یافت آن مه فربهیبدر هر شب در روش لغرتر است
تا چه ها بخشد چو باشی درگهیوقت دوری شاه پروردت به لطف

در خموشی هاست دخل آگهیبس کن آخر توبه کردی از مقا،ل

2916
کز جهان جان نشان آورده ایمرحبا ای پرده تو آن پرده ای
ز آنک جان این جهان مرده ایبرگذر از گوش و بر جان ها بزن
اندر آن عالم که د،ل را برده ایدرربا جان را و بر بال برو
کان شراب آسمانی خورده ایماه خندانت گواهی می دهد
کز الست اندر عسل پرورده ایجان شیرینت نشانی می دهد

تا نماید کشت ها که کرده ایسبزه ها از خاک بررستن گرفت

2917
هیچ گل بی زخم خاری دیده ایهیچ خمری بی خماری دیده ای

بی خزانی نوبهاری دیده ایدر گلستان جهان آب و گل
هیچ چون حق غمگساری دیده ایچونک غم پیش آیدت در حق گریز

هیچ کس را کار و باری دیده ایکار حق کن بار حق کش جز ز حق
در تجلی بی غباری دیده ایهیچ د،ل را بی صقا،ل لطف او

جز خیالی د،ل فشاری دیده ایبی جما،ل خوب دلدار قدیم
شرح ده ای د،ل تو باری دیده ایاز نشاط صرف ناآمیخته

بی خطر ایمن مطاری دیده ایدر جهان صاف بی درد و دغل
ای شرکاری چون شرکاری دیده ایچون سگ کهف آی در غار وفا

چونک دیده اعتباری دیده ایلب ببند و چشم عبرت برگشا
گر ز چشم بد عثاری دیده ایشمس تبریزی بگیرد دست تو
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2918
هست در کوی شما دیوانه ایمی زنم حلقه در هر خانه ای
دام عشق دلبری دردانه ایمرغ جان دیوانه آن دام شد

در جنون دریادلی مردانه ایعقل ها نعره زنان کآخر کجاست
تا به گوشش دردمیم افسانه ایای خدا مجنون آن لیلی کجاست
از فسون عاشقان بیگانه ایز آنک گوش عقل نامحرم بود

میل دارد با شرکسته شانه ایسلسله زلفی که جان مجنون او است
الغیاث از فتنه فتانه ایشهر ما پرفتنه و پرشور شد

کز فرج باشد ورا دندانه ایزوتر ای قفا،ل مفتاحی بساز
کی چو فرزین کژ رود فرزانه ایهین خمش کن کژ مرو فرزین نه ای

2919
سرنگونان را سری درواستیگر سران را بی سری درواستی

یا زبانی یا دلی برجاستیاز برای شرح آتش های غم
در شب تاریک غم با ماستییا شعاعی زان رخ مهتاب او

هم از آن رو بی سر و بی پاستییا کسی دیگر برای همدمی
ناله ها از آسمان برخاستیگر اثر بودی از آن مه بر زمین

راست و چپ بی این دهان غوغاستیور نه دست غیر تستی بر دهان
یا به دریا یا خود او دریاستیگر از آن در پرتوی بر د،ل زدی

چشمه چشمه سوی دریاهاستیور نه غیرت خاک زد در چشم د،ل
ور نه ز ال هر دو عالم لستینیست پروای دو عالم عشق را

ور نه عاشق بر سر جوزاستیعشق را خود خاک باشی آرزو است
ز آتش عشق جحیم آساستیتا چو برف این هر دو عالم در گداز
گر عصا در پنجه موساستیاژدهای عشق خوردی جمله را
پیش جوع کلب نان یرکتاستیلقمه ای کردی دو عالم را چنانک

تا تجلی هاش مستوفاستیپیش شمس الدین تبریز آمدی

2920
وی نگار سیمبر شاد آمدیای بهار سبز و تر شاد آمدی

ای حیات جان و سر شاد آمدیدرفرکندی در سر و جان فتنه ای
صد هزاران شور و شر شاد آمدیدرفرکن اندر دماغ مرد و زن

ای بلی سیم و زر شاد آمدیاز بر سیمین تو کارم زر است
ای تو خورشید و قمر شاد آمدیپای خود بر تارک خورشید نه
سوی آن کوه و کمر شاد آمدیلعل گوید از میان کان تو را

هست مست و بی خبر شاد آمدیشمس تبریزی که عالم از رخت

2921
ره دهد ما را بر آن بال بلیساقی این جا هست ای مول بلی
بنده گردد شرکر و حلوا بلیپیش آن لب های آری گوی او
هست جعدش مایه سودا بلیهست چشمش قلزم مستی نعم

خوش برآید همچو گل با ما بلیاین همه بگذشت آن سرو سهی
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من شوم شیرینتر از خرما بلیچون بخسبم زیر سایه نخل او
سیم دزدد زان قمرسیما بلیهم عسس هم دزد ای جان هر شبی

دزد گردد عاجز و رسوا بلیچون برآید آفتاب روی او
در دماغ او کند صفرا بلیناشتاب آن کس که او حلوا خورد

روید از سر گلشن اخفی بلیبس کن آن کس کو سری پنهان کند

2922
هم بهاری در میان ماه دیهم تو شمعی هم تو شاهد هم تو می

آفتاب و صد هزاران همچو دیهر طرف از عشق تو پر سوخته
رفت شرکر زین هوس در جان نیچون همیشه آتشت در نی فتد

 زهره نی جان را که گوید های وسر بریدی صد هزاران را به عشق
هی

خانه ها زیر زمین چون شهر ریعاشقان سازیده اند از چشم بد
وای آنک ماند اندر نیک و بینیست از دانش بتر اشرکنجه ای

زخم ها خورده نرکرده وای ویآن زنان مصر اندر بیخودی
صد هزاران ساله ره را کرده طیدر شب معراج شاه از بیخودی

تخته بندی ز استخوان و عرق و پیبرشرکن از باده های بیخودان
ز آنک تو چون آفتابی ما چو فیشمس تبریزی تو ما را محو کن

2923
نوش کردم از کف شه زاده ایباد بین اندر سرم از باده ای

بر سر آمد تابناکی ساده ایجان چو اندر باده او غوطه خورد
هر طرف زیبا نگاری شاده ایچشم جان می دید نقشی بوالعجب

بر سر او ساقی استاده ایهر دو گامی مست عشقی خفته ای
زان طرب شد پر جان بگشاده ایزان هوس شد پای د،ل ها بسته ای

تا گرو شد زهد را سجاده اینوش نوش مستیان بر عرش رفت
در نهان او دولتی آماده ایشمس تبریزی سر این دولت است

2924
کو گرفت از عاشقانش دورییآه از عشق جما،ل حوریی
صحت تازه شد از رنجورییزندگی نو به نو از کشتنش

در تک دریا ز دریا دورییگر گهر داری ببین حا،ل مرا
چون شدم می چون کنم انگورییگفتم ای عقلم کجایی عقل گفت

تا نماند در دو عالم کورییجان بسوز و سرمه کن خاکسترش
گرد آن شهد از،ل زنبورییتا کند جان های بی جان در سماع
جمله ویران هات را معمورییتا کند آن شمس تبریزی به حق

2925
ای دلی کز شیر شیران خورده ایای دلی کز گلشرکر پرورده ای

حاتم از دست سلیمان برده ایوی دلی کز عقل او،ل زاده ای
این چه جان است این چه جان آورده ایطاقت عشقت ندارد هیچ جان

زیر دامن طرفه پنهان کرده ایآفتابی کآفتاب از عرکس او است
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هم مسیح صد هزاران مرده ایهم چراغ صد هزاران ظلمتی
از کدام انگورها افشرده ایاین شرابی را که ساقی گشته ای

دستگیر صد هزار افسرده ایهم زمستان جهان را میوه ای
شه صلح الدین که تو صدمرده ایکار زرکوبان چو زر کردی چو زر

2926
آن نمی دانم برو خوش می رویگر در آب و گر در آتش می روی
رو که سوی یار مه وش می رویدر رخت پیداست والله رنگ او

سوی نقش نامنقش می روینقش ها را پشت و پایی می زنی
مست و دست انداز و سرکش می رویذوق جان ها می زند بر جان تو

گر به عرش و گر به مفرش می رویدر پی تو می دود اقبا،ل رو
چه عجب گر تو مشوش می رویآنک در سر داری از سودای یار

 گر چه ظاهر اندر این شش میشه صلح الدین برآ زین شش جهت
روی

2927
ز میان حرم سبحانیز کجا آمده ای می دانی

آن مقامات خوش روحانییاد کن هیچ به یادت آید
لجرم خیره و سرگردانیپس فراموش شدستت آن ها
این چه بیع است بدین ارزانیجان فروشی به یرکی مشتی خاک

نی غلمی ملرکی سلطانیبازده خاک و بدان قیمت خود
خوبرویان خوش پنهانیجهت تو ز فلک آمده اند

2928
درنیابند چه می پنداریآنچ در سینه نهان می داری
که خدایت دهدا بیداریخفته پنداشته ای د،ل ها را

آن بدیده ست گلی یا خاریهر درخت آنچ که دارد در د،ل
تا ندانند که تو بیماریای چو خفاش نهان گشته ز روز

گر چه در پیشگه اسراریبه خدا از همگان فاشتری
گر چه ز اندیشه چو بوتیماریپیش خورشید همان خفاشی

کو چه شرکل است به وقت زاریچنگ اگر چه که ننالد دانند

کو ندارد صفت هشیاریور بنالد ز غمی هم دانند

2929
نی خیالی نی پری نی بشریای خیالی که به د،ل می گذری

نه زمین و نه فلک می سپریاثر پای تو را می جویم
نه تو از بی خبران باخبریگر ز تو باخبران بی خبرند

تو مقیم نظری یا نظریمونس و یار دلی یا تو دلی
قف زمانا بخداء البصرایها الخاطر فی مرکرمه
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بد،ل اللیل بضو السحرل تعجل به مرور و نوی
الهیولی به حسان الصورحسن تدبیرک قد صاغ لنا
عشق تو دیگر و تو خود دگریگر صور جان و هیولی خرد است

ای تو کرده پدران را پدریاین هیولی پدر صورت هاست
چه کند آب چو آبش ببرینی هیولی همه آبی بود

دگرم عشوه مده تو دگریگر هیول و صور جان افزاست
ریگ را هرزه چرا می شمریاز هیول است صور ریگ روان

2930
تو چرا دلبر و شیرین نظریتو چرا جمله نبات و شرکری
تو چرا تازه چو شاخ شجریتو چرا همچو گل خندانی
تو به یک غمزه چرا عقل بریتو به یک خنده چرا راه زنی

تو چرا چست چو قرص قمریتو چرا صاف چو صحن فلرکی
تو چرا روشن و خوش چون گهریتو چرا بی بنه چون دریایی

ای همه پیشه تو فتنه گریعاقلن را ز چه دیوانه کنی
ز آدمی و ملک و دیو و پریساکنان را ز چه در رقص آری
تو چرا پرده مردم بدریتو چرا توبه مردم شرکنی
تو کجایی به چه اندیشه دریهمه د،ل ها چو در اندیشه توست

2931
در صد جهان نگنجی گر یک نشان بیابیاز دلبر نهانی گر بوی جان بیابی

 هم ملک غیب گیری هم غیبچون مهر جان پذیری بی لشرکری امیری
دان بیابی

گر در زمین ندیدی در آسمان بیابیگنجی که تو شنیدی سودای آن گزیدی
هم رایگان ببینی هم رایگان بیابیدر عشق اگر امینی ای بس بتان چینی
 نقش بهشت یک یک هم در جهاندر آینه مبارک آن صاف صاف بی شک
بیابی

 گر جان بشد ز دستت صدچون تیر عشق خستت معشوق کرد مستت
همچنان بیابی
 گر از وساوس د،ل یک دمقفل طلسم مشرکل سهلت شود به حاصل

امان بیابی
تا نقش بند آن را اندر عیان بیابیدرهم شرکن بتان را از بهر شاه جان را
 در رمزهای مطلق صد ترجمانتبریز در محقق از شمس ملت و حق
بیابی

2932
 چون شمع زنده باشیچه باشد ای برادر یک شب اگر نخسپی

همچون شرر نخسپی
 نیک اختریت باشد گر چوندرهای آسمان را شب سخت می گشاید

قمر نخسپی
زیر فلک نمانی جز بر زبر نخسپیگر مرد آسمانی مشتاق آن جهانی
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 باید که همچو قیصر در کر وچون لشرکر حبش شب بر روم حمله آرد
فر نخسپی

 در آب و در گل ای جان تا همچوعیسی روزگاری سیاح باش در شب
خر نخسپی

 گر شهر یار خواهی اندرشب رو که راه ها را در شب توان بریدن
سفر نخسپی

زنهار ای برادر جای دگر نخسپیدر سایه خدایی خسپند نیرکبختان
 تو یوسفی هل تا جز با پدرچون از پدر جدا شد یوسف نه مبتل شد
نخسپی

هان تا میان ایشان جز با حذر نخسپیزیرا برادرانت دارند قصد جانت
 گر تو ز ره روانی بر ره گذرتبریز شمس دین را جز ره روی نیابد
نخسپی

2933
 دو دست را برافشان بیزارای آنک امام عشقی ترکبیر کن که مستی

شو ز هستی
وقت نماز آمد برجه چرا نشستیموقوف وقت بودی تعجیل می نمودی
 بر بوی عشق آن بت صد بت همیبر بوی قبله حق صد قبله می تراشی

پرستی
 که مه بود به بال سایه بود بهبالترک پر ای جان ای جان بنده فرمان
پستی

 حلقه در فلک زن زیراهمچون گدای هر در بر هر دری مزن سر
درازدستی

 بیگانه شو ز عالم کز خویش همسغراق آسمانت چون کرد آن چنانت
برستی

 با جان بی چگونه چونیمی گویمت که چونی هرگز کسی بگوید
چگونه استی

 چه خیک ها دریدی چه شیشهامشب خراب و مستی فردا شود ببینی
ها شرکستی

 که صد هزار گونه اشرکسته را توهر شیشه که شرکستم بر تو توکلستم
بستی
 داری هزار صورت جز ماه وای نقش بند پنهان کاندر درونه ای جان

جز مهستی
 صد جان و د،ل بدادی گرصد حلق را گشودی گر حلقه ای ربودی

سینه ای بخستی
 زودتر بلی بلی گو گر محرمدیوانه گشته ام من هر چه از جنون بگویم

الستی

2934
 گفتی قرار یابم خود بی قرارگفتی شرکار گیرم رفتی شرکار گشتی
گشتی
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 پیشت چرا نمیرم چون یار یارخضرت چرا نخوانم کآب حیات خوردی
گشتی

پایت چرا نبوسم چون پایدار گشتیگردت چرا نگردم چون خانه خدایی
 نقلت چرا نچینیم چون قندبارجامت چرا ننوشم چون ساقی وجودی
گشتی
 صدیق چون نباشی چون یارفاروق چون نباشی چون از فراق رستی

غار گشتی
 اکنون شگرف و زفتی کز غم نزاراکنون تو شهریاری کو را غلم گشتی

گشتی
 هم سنبلش بسودی هم للههم گلشنش بدیدی صد گونه گل بچیدی

زار گشتی
 اکنون نعوذبالله چون پرخمارای چشمش الله الله خود خفته می زدی ره

گشتی
 پس وای بر فقیران چون ذوالفقارآنگه فقیر بودی بس خرقه ها ربودی

گشتی
 گردن بزن خزان را چونهین بیخ مرگ برکن زیرا که نفخ صوری

نوبهار گشتی
 هم از حساب رستی چون بیاز رستخیز ایمن چون رستخیز نقدی

شمار گشتی
 وز آب فارغی هم چون سوسماراز نان شدی تو فارغ چون ماهیان دریا
گشتی
 هم ز اختیار رسته نک اختیارای جان چون فرشته از نور حق سرشته
گشتی
 هم دوست کامی اکنون هماز کام نفس حسی روزی دو سه بریدی

کامیار گشتی
چون کردگار گشتی باکردگار گشتیغم را شرکار بودی بی کردگار بودی

 عذرت عذار خواهد چون گلعذارگر خون خلق ریزی ور با فلک ستیزی
گشتی

کبرت رسدهمی زان چون از کبار گشتینازت رسد ازیرا زیبا و نازنینی

 در گوش ها اگر چه چون گوشوارباش از در معانی در حلقه خموشان
گشتی

2935
 ور چه ز چشم دوری در جان وگر چه به زیر دلقی شاهی و کیقبادی

سینه یادی
 قندیل آسمانی نه چرخ راگر چه به نقش پستی بر آسمان شدستی

عمادی
 بستی مراد ما را بر شرط بیبستی تو هست ما را بر نیستی مطلق
مرادی

پیش تو شیر آید شیری و شیرزادیتا هیچ سست پایی در کوی تو نیاید

www.irandll.net/forum1335



www.irandll.net

 تا بشنود ز گردون بی گوش یاسر را نهد به بیرون بی سر بر تو آید
عبادی
 زیرا که چون سلیمان بر بارگیریک ماهه راه را تو بگذر برو به روزی
بادی

 جان ده درم رها کن گر عاشقدینار و زر چه باشد انبار جان بیاور
جوادی
 چون نور و ماهتاب است اینحاجت نیاید ای جان در راه تو قلوز

مهتدی و هادی
 چون اشتر عرب را از جا بهمه نور و تاب خود را از جا به جا کشاند

جای حادی
 چون بوی گور لیلی برداشت دراز صد هزار توبه بشناخت جان مجنون
منادی

 زیرا ز بعد کاهش چون مهچون مه پی فزایش غمگین مشو ز کاهش
در ازدیادی

 رسته ز دست رنجت وزهر لحظه دسته دسته ریحان به پیشت آید
خوب اعتقادی

 گم شو چو هدهد ار تو دربندتشنیع بر سلیمان آری که گم شدم من
افتقادی

الصبح قد تجلی حولوا عن الرقادیا صاحبی هذا دیباجه الرشاد
و النصر قد توالی من غیر اجتهادالشمس قد تلل من غیر احتجاب

 و الهم فی الفرار و السرکر فیالروح فی المطار و الرکاس فی الدوار
امتداد

2936
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدیای نوبهار خندان از لمرکان رسیدی

 همرنگ یار مایی یا رنگ از اوخندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
خریدی

 اندر اثر پدیدی در ذاتای فضل خوش چو جانی وز دیده ها نهانی
ناپدیدی

 ای ابر چون نگریی کز یار خودای گل چرا نخندی کز هجر بازرستی
بریدی

 زیرا سه ماه پنهان در خار میای گل چمن بیارا می خند آشرکارا
دویدی

 کاحوا،ل آمدنشان از رعد میای باغ خوش بپرور این نورسیدگان را
شنیدی

 بر یاد آن که روزی بر وصل میای باد شاخه ها را در رقص اندرآور
وزیدی

شادند ای بنفشه از غم چرا خمیدیبنگر بدین درختان چون جمع نیرکبختان
 چشمت گشاده گردد کزسوسن به غنچه گوید هر چند بسته چشمی
بخت در مزیدی

2937
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اشتر در او نگنجد با آن همه درازیاز بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی
 اشتر جما،ل عشق است باآن مرغ خانه عقل است و آن خانه این تن تو

قد و سرفرازی
بویی کز او بیابی صد مغز را ببازیرطل گران شه را این مرغ برنتابد

زیرا که غرق غرقم از نرکته مجازیاز ما مجوی جانا اسرار این حقیقت
 کردم حمایل آن را از روی لغ ومن هیرکلی بدیدم اسرار عشق در وی
بازی

تا برنتابد آن را پشت هزار تازیتا شد گرانترک شد آن هیرکل خدایی
از آتشی که خیزد در پرده حجازیشد پرده ام دریده تا پرده ها بسوزم

 با شمس حق تبریز در وقتچون عشق او بغرد وین پرده ها بدرد
عشقبازی

2938
 در د،ل چگونه آید از راه بیآن مه چو در د،ل آید او را عجب شناسی
قیاسی

 ور گویی من چه دانم کفرگر گویی می شناسم لف بزرگ و دعوی
است و ناسپاسی

 گردان و چشم بسته چون استربردانم و ندانم گردان شده ست خلقی
خراسی

 گردن مپیچ زیرا دربندمی گرد چون خراسی خواهی و گر نخواهی
احتباسی

از کوری خرنده وز حاسدی نخاسییوسف خرید کوری با هیجده قلب آری
 اینک رسن برون آ تا در زمینتو هم ز یوسفانی در چاه تن فتاده

نتاسی
 اینک قبای اطلس تا کی در اینای نفس مطمانه اندر صفات حق رو

پلسی
گوید طرب بیفزا آخر حریف کاسیگر من غز،ل نخوانم بشرکافد او دهانم

 ماهت منم گرفته بانگی زن ار تواز بانگ طاس ماه بگرفته می گشاید
طاسی

تو سنبل وصالی ایمن ز زخم داسیآدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بریزد

2939
 شادی هر مسلمان کوری هرما را مسلم آمد هم عیش و هم عروسی
فسوسی
 هر دم نثار گوهر نی قبضههر روز خطبه ای نو هر شام گردکی نو
فلوسی

 بر آسمان نهی پا گرعشقی است سخت زیبا فقری است پای برجا
دست این دو بوسی
 کآرد به پیش نورشجانی است چون چراغی در زیر طشت قالب
خورشید چاپلوسی

 تختش ز رفعت آمد نی تختصد گونه رخت دارد صد تخت و بخت دارد
آبنوسی
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 نی بارگیر سیسی نی جامه هایرختش ز نور مطلق در تخته جامه حق
سوسی

آتش پرست گشتم اما نیم مجوسیاز ذوق آتش د،ل وز سوزش خوش د،ل
 چون مرغزی و رازی چون مغربیروزی دو همره آمد جان غریب با تن

و طوسی
 گر بگذری تو صافی ورپرویزن است عالم ما همچو آرد در وی

نگذری سبوسی
 ای خام پیش ما آ کتانهر روز بر دکان ها بازار این خسان بین

ماست روسی
 تا چند کاسه لیسی تا کی زبونبشرکن سبوی قالب ساغر ستان لبالب
لوسی

 تا شرق و غرب گیرد اقبا،ل بیدستور می دهی تا گویم تمام این را
نحوسی

2940
 کاهل روان ره را در کار میچون زخمه رجا را بر تار می کشانی
کشانی

 دامان جان بگیری تا یار میای عشق چون درآیی در لطف و دلربایی
کشانی

دزدان نقد د،ل را بر دار می کشانیایمن کنی تو جان را کوری رهزنان را
 صفراییان زر را بس زار میسوداییان جان را از خود دهی مفرح

کشانی
 گلروی خارخو را در خار میمهجور خارکش را گلزار می نمایی

کشانی
 فرعون بوش جو را در عار میموسی خاک رو را بر بحر می نشانی

کشانی
 ماری کنی عصا را چون مار میموسی عصا بگیرد تا یار خویش سازد

کشانی
این نعل بازگونه هموار می کشانیچون مار را بگیرد یابد عصای خود را

 و آن کو در آب آید در نار میآن کو در آتش افتد راهش دهی به آبی
کشانی

 سر را برهنه کردهای د،ل چه خوش ز پرده سرمست و باده خورده
دستار می کشانی

 ما را تو کش ازیرا شهوارما را مده به غیری تا سوی خود کشاند
می کشانی

 چون در غمش برکشتی در غار میتا یار زنده باشد کوهی کنی تو سدش
کشانی

 زیرا که چون خموشیخاموش و درکش این سر خوش خامشانه می خور
اسرار می کشانی

2941
هر دم ز تاب رویت بر عرش ارمغانیای گوهر خدایی آیینه معانی
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 فرمایدش ز غیرتعرش از خدای پرسد کاین تاب کیست بر من
کاین تاب را ندانی

زیرا ز غیرت آمد پیغام لن ترانیاز غیرت الهی در عرش حیرت افتد
 از آسمان نمودی صد ماهزان تاب اگر شعاعی بر آسمان رسیدی
آسمانی

 هر عاشقی بدیدی مقصودهایاندر جما،ل هر مه لطف از،ل نمودی
جانی
خوف فنا نبودی اندر جهان فانیدر راه ره روان را رنج و طلب نبودی
 دردم تو بار دیگر تا جان شودیک بار دردمیدی تا جان گرفت قالب
عیانی

 هم برق تو رساند او را بهاز یک شعاع رویت چون لمرکان مرکان شد
لمرکانی

تا نعره ها برآید از لعل های کانیانگشتری لعلت بر نقد عرضه فرما
 جامی دگر از آن می همیک جام مان بدادی تا رخت ها گرو شد

چاره کن تو دانی
 کان جان همی نماید در غیبجانی رسید ما را از شمس حق تبریز
دلستانی

2942
 و اندر سماع ما را از نای و دفاندر مصاف ما را در پیش رو سپر نی

خبر نی
 عشقیم توی بر تو عشقیمما خود فنای عشقش ما خاک پای عشقش

کل دگر نی
 سرمه چو سوده گردد جزخود را چو درنوردیم ما جمله عشق گردیم
مایه نظر نی

 بگداز کز مرض ها زهر جسم کو عرض شد جان و د،ل غرض شد
افسردگی بتر نی

 باری جگر درونم خون شداز حرص آن گدازش وز عشق آن نوازش
مرا جگر نی

 امروز اگر بجویی در من زصدپاره شد د،ل من و آواره شد د،ل من
د،ل اثر نی

 تا در محاق گویی کاندر فلکدر قرص مه نگه کن هر روز می گدازد
قمر نی

 در بعد زفت باشد لیرکن چنان هنرلغرتری آن مه از قرب شمس باشد
نی

 کفو سماع جان ها این نای وشاها ز بهر جان ها زهره فرست مطرب
دف تر نی

 درخورد این حراره درنی نی که زهره چه بود چون شمس عاجز آمد
هیچ چنگ و خور نی

2943
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 زیرا نگشت روشن د،ل ز آتشگرمی مجوی ال از سوزش درونی
برونی

در سینه درگشاید گوید ز لطف چونیبیمار رنج باید تا شاه غیب آید
 آن را تو در کمی جو کانآن نافه های آهو و آن زلف یار خوش خو

نیست در فزونی
جز کشته کی پذیرد عشق نگار خونیتا آدمی نمیرد جان ملک نگیرد

 ساکن مباش تا تو در جنبش وعشقش بگفته با تو یا ما رویم یا تو
سرکونی
 آنگه نه عیب ماند در نفس و نیبر د،ل چو زخم راند د،ل سر جان بداند

حرونی
 پس بر تو نور بارد از چرخغم چون تو را فشارد تا از خودت برآرد
آبگونی

 آخر چرا تو مسرکین اندر پیدر عین درد بنشین هر لحظه دوست می بین
فسونی

 از وی خجسته بودی پیوستهتبریز جان فزودی چون شمس حق نمودی
نی کنونی

2944
 سنگ سیه بگیری آموزیشای مبدعی که سگ را بر شیر می فزایی
سقایی

 زان روی همچو للهبس شاه و بس فریدون کز تیغشان چرکد خون
لولی است و للرکایی

 در کوی عشق گردان امروز درناموسیان سرکش جبارتر ز آتش
گدایی

 از ما وفا و خدمت وز یار بیقهر است کار آتش گریه ست پیشه شمع
وفایی

 شمعی که او نگرید چوبیآتش که او نخندد خاکستر است و دودی
بود عصایی

خاونده را نجوید افتد به ژاژخاییآن خر بود که آید در بوستان دنیا
 تا از خری رهی تو زان لطف وخاوند بوستان را او،ل بجوی ای خر

کبریایی
مهمانیی برکردش باکار و باکیاییآمد غریبی از ره مهمان مهتری شد

 شمع و شراب و شاهد بس خلعتبریانه های فاخر سنبوسه های نادر
عطایی

چون حسن دلبر ما در دلبری فزاییماهیش کرد مهمان هر روز به ز روزی
 مهمانیت نمایم چون شهر ماهر شب غریب گفتی نیرکو است این ولیرکن

بیایی
 بهتر از این تنعم وین خلعتآن مهتر از تحیر گفت ای عجب چه باشد

بهایی
 زیرا ندیده بود او مهمانییزین گفت حاج کوله شد در دلش گلوله
سمایی
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 چه بود نعیم دنیا جز نان واین میوه های دنیا گل پاره هاست رنگین
نان ربایی
 تا حاصل آید آن جا د،ل را گرهمی گفت ای خدایا ما را به شهر او بر
گشایی

بی انتظار ندهد هرگز دوا دواییبگذشت چند سالی در انتظار این دم
زیرا سبب تو سازی در دام ابتلییمی گفت ای مسبب برساز یک بهانه
تا مرد ای خدا گو دید از خدا خداییبسیار شد دعایش آمد ز حق اجابت

 تا آن طرف رساند پیغامشه جست یک رسولی تا آن طرف فرستد
کدخدایی

تا میر را فرستد شاه از کرم نماییاین میرداد رشوت پنهان و آشرکارا
 پیغام ما ازیرا طوطی خوششه هم قبو،ل کردش گفتا تو بر بدان جا
نوایی
در پیش کرد مه را از بهر روشناییپس ساز کرد ره را همراه شد سپه را

 سجده کنان و جویانمنز،ل به منز،ل آن سو می شد چو سیل در جو
اسرار اولیایی

 کرده سفر به صد پر چون هدهدچون موسی پیمبر از بهر خضر انور
هوایی

تا زان سفر دهد او احرکام را رواییچون پر جبرئیلی کو پیک عرش آمد
 ای ماه رو سفر کن چون شمع اینمه کو منور آمد دایم مسافر آمد

سرایی
 غم آتشی و برقی شادی توهر حالتت چو برجی در وی دری و درجی
ضیایی
 چون برگ که کشیدش دلبرکوته کنم بیان را رفت آن رسو،ل آن جا

به کهربایی
 دستی نهان که نبود کس راما چون قطار پویان دست کشنده پنهان

از او رهایی
 این را به وصل آرد و آن رااین را به چپ کشاند و آن را به راست آرد
سوی جدایی
 و آن سوی هجر باشد مرکریوصلش نماید آن سو تا مست و گرم گردد

است این دغایی
 از کو به کو همی شد کای مقصدمدررفت آن معل در شهر همچو دریا

کجایی
 ما آگهیم که تو در جست و جویجوینده چون شتابد مطلوب را بیابد

مایی
 عقلش پرید از سر پا راشد ناگهان به کویی سرمست شد ز بویی

نماند پایی
کو دانش رسولی تا محفل اندرآییپیغام کیقبادش جمله بشد ز یادش

 حیران شده رعیت با میرهایچل روز بر سر کو سرمست ماند از آن بو
هایی

 نی گفت و نی اشارت نینی حرکم و نی امارت نی غسل و نی طهارت
میل اغتذایی
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 آری و نی یرکی دان در وقتزو هر کی جست کاری می گفت خیره آری
خیره رایی
 کو دمنه و کلیله کو کدکو خیمه و طویله کو کار و حا،ل و حیله
کدخدایی

 چون سیل شد به بحری بی بدو وسیلب عشق آمد نی دام ماند نی دد
منتهایی
 بردی مرا از اسفل تا مصعدگفت ای رفیق جفتی کردی هر آنچ گفتی
علیی
 درسی است نی وسیطی نیاین درس که شنودم هرگز نخوانده بودم

نیز منتقایی
جان روی در تو دارد که قبله دعاییدعویت به ز معنی معنیت به ز دعوی
 واپرس از او که دادت در گوشاین جمله بد بدایت کو باقی حرکایت

اشنوایی
 گر مس نمود مسی آخر تویا رب ظلمت نفسی بردر حجاب حسی
کیمیایی

والله ما علونا ال باعتناصدر الرجا،ل حقا فی مصدر البل
ما خاب من تحلی بالصدق و الوفایا سادتی و قومی یوفون بالعهود

2945
 آن را که ملک کردی دیگر چراای حیله هات شیرین تا کی مرا فریبی
فریبی
 بیرون ز ملرکت خود دیگر که رااما چو جمله عالم ملک تو است کلی

فریبی
و ایوب را دگرگون اندر بل فریبیداوود را فریبی در دام ملک و دولت

 آن دام دانه شد چون توآن را به دانه بردی وین را به دام بردی
خوش لقا فریبی

کان خاین دغا را هم در دغا فریبیفرعون عالمی را بفریبد و نداند
 ای پربها که او را تو بی بهاای کمترین فریبت صد خونبهای صیدان
فریبی

 آخر تو جملگان را خود ازای د،ل خدا کسی را دانی چه سان فریبد
خدا فریبی

2946
 دی بحر تلخ بودی امروزدی عهد و توبه کردی امروز درشرکستی
گوهرستی

 و امروز در خرابی دردی فروش ودی بایزید بودی و اندر مزید بودی
مستی

 ازرق مپوش ای جان تا کهدردی بنوش ای جان بسرکل ز هوش ای جان
صنم پرستی

 نی کدخدای ماهی نی شوهرامروز بس خرابی هم جام آفتابی
مهستی
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 آن نیستی ولیرکن هستی چنانکافزونی از مساکن بیرونی از معادن
هستی

 آن بسته را گشودییک گوشه بسته بودی زان گوشه خسته بودی
رستی تمام رستی

 حیوان نه ای تو حیی جستی ز کارحیوان سوار نبود جز بهر کار نبود
جستی

 تا تو سوار پایی تا تو به دستتو پیک آسمانی چون ماه کی توانی
شستی

 شد مرهم جهانی هر خسته ای کهخامش مده نشانی گر چه ز هر بیانی
خستی

2947
 چندین قدح بخوردی جامی به منیا من عجب فتادم یا تو عجب فتادی

ندادی
 بو نیز نیست اندک در بزمتو از شراب مستی من هم ز بوی مستم
کیقبادی

 در رنج و غم نرکشتی کشتی ز ذوقبسیار عاشقان را کشتی تو بی گناهی
و شادی

خانه چرا گرفتی در کوی بی مرادیای تو گشاد عالم ای تو مراد آدم
 درمان به درد آید این استزیرا چراغ روشن در ظلمت شب آید
اوستادی
 نی نرکته عمیدی نی گفتهبستی زبان و گوشم تا جز غمت ننوشم
عمادی

 سجده کن و بگویشتبریز شمس دین را خدمت رسان ز مستان
اوحشت یا فوادی

2948
 والله ز سرکه رویی تو هیچای کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندی
برنبندی

 خندان بمیر چون گل گر زتلخی ستان شرکر ده سیلی بنوش و سر ده
آنک ارجمندی

 چت کم شود که گهچون مو شده ست آن مه در خنده است و قهقه
گه از خوی ماه رندی

 آخر تو جان نداری تا چندبشرکفته است شوره تو غوره ای و غوره
مستمندی

 از موش و موش خانه کی یافتبا کان غم نشینی شادی چگونه بینی
کس بلندی

وز خاک پای پاکان یابند بی گزندیبالی چرخ نیلی یابند جبرئیلی
 کاندر کدام کویی چه یار میزان رنگ روی و سیما اسرار توست پیدا
پسندی

 گر ز آنک ریش گاوی ور شیرچون چشم می گشاید در چشم می نماید
هوشمندی

www.irandll.net/forum1343



www.irandll.net

 عیسی به بام گردون بنمود خوشقارون مثا،ل دلوی در قعر چه فروشد
کمندی

 پاره شود بپوسد در ظلمت وگر دلو سر برآرد جز آب چه ندارد
نژندی

وارسته زین هیول فارغ ز چون و چندیای لولیان لل بال پریده بال

2949
 یک هست نیستدر غیب هست عودی کاین عشق از او است دودی

رنگی کز او است هر وجودی
 و آن غیب همچو آتش درهستی ز غیب رسته بر غیب پرده بسته

پرده های دودی
 بگذر ز دود هستی کز دوددود ار چه زاد ز آتش هم دود شد حجابش
نیست سودی

 جان شمع و تن چو طشتیاز دود گر گذشتی جان عین نور گشتی
جان آب و تن چو رودی

 در نیست برشرکستی برگر گرد پست شستی قرص فلک شرکستی
هست ها فزودی

 ز افرشته و پری او روبندهابشرکستی از نری او سد سرکندری او
گشودی

از زیر هفت دریا در بقا ربودیملرکش شدی مهیا از عرش تا ثریا
 در عشق گشته محرم بارفتی لطیف و خرم زان سو ز خشک و از نم
شاهدی به سودی

با دیده یقینی در غیب وانمودیتبریز شمس دینی گر داردش امینی

2950
 چون جان و د،ل ببردی خود را توای آنک جان ما را در گلشرکر کشیدی

درکشیدی
 جانا چو سرو سرکش از سایه سرما را چو سایه دیدی از پای درفتاده

کشیدی
 اندر پیت تو خیمه سوی دگرچون سیل در کهستان ما سو به سو دوانه

کشیدی
مانند آفتابش در کان زر کشیدیتو آن مهی که هر کو آمد به خرمن تو

 از چشم خود میفرکن چون درکشتی ز رشک ما را باری چو اشک ما را
نظر کشیدی

 از لطف و رحمت خود پیشش سپربر عاشقت ز صد سو از خلق زخم آید
کشیدی
 یک قوم را به حجت اندر سفریک قوم را به حیلت بستی به بند زرین
کشیدی
 رحمی برکن بر آن کش در شور وآوه که شد فضولی در خون چند گولی

شر کشیدی
 زیرا که بی دلن را وقتاز چشم عاشقانت شب خواب شد رمیده
سحر کشیدی
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 خود جمله د،ل تو داری د،ل را توای عشق د،ل نداری تا که دلت بسوزد
برکشیدی

 در آخر ستوران در پیش خربس کن که نقل عیسی از بیخودی و مستی
کشیدی

2951
 چون موی از آن شدم من تا توزان خاک تو شدم تا بر من گهر بباری

سرم بخاری
 زان چون خیا،ل گشتمزان دست شستم از خود تا دست من تو گیری

تا در دلم گذاری
 تا تو ز مشرق د،ل چون مهزان روز و شب دریدم در عاشقی گریبان
سری برآری

تا نوبهار حسنت بر من کند بهاریزان اشرکبار گشتم چون ابر در بهاران
 گشتم به اعتمادی کز لطف توستحما،ل آن امانت کان را فلرکت نپذرفت

یاری
از بهر بت پرستان نوصورتی نگاریشاها به حق آنک بر لوح سینه هر دم

تا بت پرست و بتگر یابند رستگاریبنمای صورتی را کان لوح درنگنجد

2952
 بگذار جام ما را با این چهگر از شراب دوشین در سر خمار داری
کار داری

 تا از خیا،ل پیشین زنهار سرور تازه ای نه دوشین بنشین بیا بنوش این
نخاری
دریا تو را نشاید گر سیل یاد آریتا سنگ را پرستی از دیگران گسستی

زنبیل هر گدایی در پیش شهریاریدر بارگاه خاقان سودای پرنفاقان
 اندر بهشت وآنگه در شعله هایفهرست یاد کینی با لطف ساترکینی

ناری
 نی پرده زیر ماند نی نعره هایزین سر اگر ببینی مویی ز خوب چینی
زاری

 ال شراب نوشی انگور مینی غوره ای بجوشی نی سرکه ای فروشی
فشاری

انگار کین نبودت تا چند مهر کاریانگور این وجودت افشردن تو سودت
 آن جا خدای داند کاندر چهوقتی که دررمیدی تو سوی شمس تبریز
لله زاری

2953
داوود روزگاری با نغمه زبوریبازآمدی که ما را درهم زنی به شوری

یعقوب را نپرسی چونی از این صبورییا مصر پرنباتی یا یوسف حیاتی
گفتم که آفتابی یا نور نور نوریبازآمد آن قیامت با فتنه و ملمت

 وی خاک هم در این غمای آسمان برین دم گردان و بی قراری
خاموش و در حضوری
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د،ل نام تو نگوید از غایت غیوریای دلبر پریرین وی فتنه تو شیرین
با آفتاب رویت از جاهلی و کوریخورشید چون برآید خود را چرا نماید
 جان را نثار او کن آخر نه کم زبازآمد آن سلیمان بر تخت پادشاهی

موری
 این نیست از ستیری ایندر پرده چون نشستی رسوا چرا نگشتی

نیست از ستوری
 تو بر سرش نهادی بنگر چه دورتره فروش کویش این عقل را نگیرد

دوری
 ای بوم اگر نه شومی از وی چرابازآمده ست بازی صیاد هر نیازی

نفوری
 ای روح نعره می زن موسی و کوهبازآمد آن تجلی از بارگاه اعل

طوری
والله صلح دینی پیوسته در ظهوریبازآمدی به خانه ای قبله زمانه

2954
 در هر دو حا،ل خود را از یارگر روشنی تو یارا یا خود سیه ضمیری
وانگیری
 صد کفر بیش باشد در عاشقانپا واگرفتن تو هر دو ز حا،ل کفر است
نفیری
 گردد پلید پاکی چون غرقه درپاکت شود پلیدی چون از صنم بریدی
غدیری

 کی بی نوا نشینی چون صاحبدنبا،ل شیر گیری کی بی کباب مانی
امیری
 در زیرکی چو مویی پیدا میانبگذار سر بد را پنهان مرکن تو خود را
شیری

 حق بی نیاز باشد وزخوردی تو زهر و گفتی حق را از این چه نقصان
زهر تو بمیری

 گر کاهلی به غایت ور نیز سستزیر درخت خرما انداز همچو مریم
پیری

 وز پختگی خرما تو پختگیاز سایه های خرما شیرین شوی چو خرما
پذیری

2955
 ای دوست چند جوشم گوییچون روی آتشین را یک دم تو می نپوشی

که چند جوشی
 زین سان که تو نهادیای جان و عقل مسرکین کی یابد از تو تسرکین

قانون می فروشی
 نی را چه جرم باشد چون توسرنای جان ها را در می دمی تو دم دم

همی خروشی
 پنهان نگردد این رو گر صد هزارروپوش برنتابد گر تاب روی این است
پوشی
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 یا نیک سرخ چشمی یا خودبر گرد شید گردی ای جان عشق ساده
سیاه گوشی
 ور نه از اصل عشقی باگر ز آنک عقل داری دیوانه چون نگشتی

عشق چند کوشی
 بس نعره ها شنیدم در زیراجزای خویش دیدم اندر حضور خامش

هر خموشی
 گفتا چو وقت آید تو نیز همگفتم به شمس تبریز کاین خامشان کیانند

نپوشی

2956
تا یک به یک بدانی اسرار را تمامید،ل را تمام برکن ای جان ز نیک نامی
 ناموس و پادشاهی در عشق هستای عاشق الهی ناموس خلق خواهی

خامی
 جانی بلند باید کان حضرتی استعاشق چو قند باید بی چون و چند باید

سامی
 زنار روم گم کن در عشقهستی تو از سر و بن در چشم خویش ناخن

زلف شامی
 نادان علم اهل استدر عشق علم جهل است ناموس علم سهل است

دانای علم عامی
 وز جان جان جانش عشقاز کوی بی نشانش زان سوی جهل و دانش
آمدت سلمی
 بر در بمانده ام من زانبر بام عشق بی تن دیدم چو ماه روشن

شیوه های بامی
 از شیوه ویم من مستگر مست و گر میم من نی از دف و نیم من

شراب جامی
 گردن ببسته جان خوش در حلقهآن چهره چو آتش در زیر زلف دلرکش

های دامی
 کای د،ل تو خود چه چیزیگوید غمت ز تیزی وقتی که خون تو ریزی

وی جان تو خود کدامی
 دادی تو آنچ دادی وز جانای جان شبی که زادی آن شب سری نهادی

مطیع و رامی
 د،ل دادی و خریدی آن را که تشای روح برپریدی بر ساحلی چریدی

غلمی
 ای شمس هر طواشی تبریزگر رند و گر قلشی ما را تو خواجه تاشی
را نظامی

2957
 چون این جهان فروشد وااندر شرکست جان شد پیدا لطیف جانی

شد دگر جهانی
 گر چه ز زخم تیشه درهم شرکستبازار زرگران بین کز نقد زر چه پر شد
کانی
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 وا شد دهان د،ل چون بربسته شدتا تو خمش نرکردی اندیشه گرد نامد
دهانی
 تا در د،ل مهندس نقشش نشدچندین هزار خانه کی گشت از زمانه
نهانی

 در خاطر مهندس وسری است زان نهانتر صد نقش از آن مصور
اندر د،ل فلنی

 وآنگه کسی نمیرد در دورچون د،ل صفا پذیرد آن سر جهان بگیرد
لمرکانی
 کز باغ بی زمانی در ما نگرتبریز شمس دین را از لطف لبه ای کن
زمانی

2958
 این کاهلن ره را در کار میمطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی
کشانی

این بازماندگان را تا یار می کشانیای عشق چون درآیی در عالم جدایی
 دزدان شهر د،ل را بر دار میکوری رهزنان را ایمن کنی جهان را

کشانی
 چون یار را ببینی در غار میمرکار را ببینی کورش کنی به مرکری

کشانی
پالنیان بد را در بار می کشانیبر تازیان چابک بندی تو زین زرین
بازاریان ما را بس زار می کشانیسوداییان ما را هر لحظه می نوازی
 خودکام گل طرب را در خار میعشاق خارکش را گلزار می نمایی

کشانی
 و آن کو دود به آبی در نار میآن کو در آتش آید راهش دهی به آبی
کشانی
 فرعون بوش جو را در عارموسی خاک رو را ره می دهی به عزت

می کشانی
 موسی عصاطلب را در مار میاین نعل بازگونه بی چون و بی چگونه

کشانی

2959
 زخمت بر این نشانه آمدای آنک جمله عالم از توست یک نشانی

کنون تو دانی
 گر یک جهان نماند چه غم تو صدزخمی بزن دگر تو مرهم نخواهم از تو
جهانی
 در جان چرا نیایی چون جان جاندر شرح درنیایی چون شرح سر حقی
جانی

خود کار باد دارد هر چند شد نهانیماییم چون درختان صنع تو باد گردان
 گر برگ را بریزی از میوه کیزان باد سبز گردیم زان باد زرد گردیم
ستانی

 تو اولین گهر را آخردر نقش باغ پیش است در اصل میوه پیش است
همی رسانی
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 پنهان شوی و ما را در صفخواهم که از تو گویم وز جز تو دست شویم
همی کشانی

2960
 جویای هر چه هستی میرقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی
دانک عین آنی

 آن به که رقص آری دامن همیخورشید رو نماید وز ذره رقص خواهد
کشانی

سر بر برش نهاده این نرکته را بدانیروزی کنار گیری ای ذره آفتابی
 خوردی و محو گشتی درپیش آردت شرابی کای ذره درکش این را
آفتاب جانی

در دولت تجلی از طعن لن ترانیشد ذره آفتابی از خوردن شرابی
 رقصی کنیم رقصی زیرا تو میما میوه های خامیم در تاب آفتابت

پزانی
از آفتاب جانی کو را نبود ثانیاحسنت ای پزیدن شاباش ای مزیدن
 تسلیم توست جان ها ای جان و د،لمخدوم شمس دینم شاهنشهی ز تبریز

تو دانی

2961
بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانیدر رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی

تو ذره ای نداری آهنگ زندگانیهر ذره ای دوان است تا زندگی بیابد
 خوش چشمه ها دویدی از سنگگر ز آنک زندگانی بودی مثا،ل سنگی

زندگانی
گفتم چیی تو گفتا من زنگ زندگانیدر آینه بدیدم نقش خیا،ل فانی

وین باقیان کیانند دلتنگ زندگانیاندر حیات باقی یابی تو زندگان را
 وین ناکسان بمانند در جنگآن ها که اهل صلحند بردند زندگی را
زندگانی

2962
رنجور و ناتوانم نایی مرا ببینیبا تو عتاب دارم جانا چرا چنینی

 آخر چگونه میرد آنک تواشدیدی که سخت زردم پنداشتی که مردم
قرینی

یا صحتی شفایی لم تستمع حنینییا سیدی و روحی حمت فلم تعدنی
امروز ناز کردم با اصل نازنینیبس احتراز کردم صبر دراز کردم

ای رنج موم گردی گر برج آهنینیامشب چو مه برآید داوود جان بیاید
 شب نیز مست گردد بی نقل وشب بنده را بپرسد وز بی گهی نترسد
ساترکینی

بر بنده کمینه تو نیز در کمینیای ناله چند ناله افزونتری ز ژاله

2963
یا پرده رهاوی یا پرده رهاییمی زن سه تا که یرکتا گشتم مرکن دوتایی

www.irandll.net/forum1349



www.irandll.net

 در نای این نوا زن کافغان ز بیبی زیر و بی بم تو ماییم در غم تو
نوایی

 بی قو،ل دلبری تو آخرقولی که در عراق است درمان این فراق است
بگو کجایی

بنواز جان ما را از راه آشناییای آشنای شاهان در پرده سپاهان
 کاری ببر به پایان تا چنددر جمع سست رایان رو زنگله سرایان

سست رایی
 آن هر دو خود یک است و ما را دواز هر دو زیرافرکند بندی بر این دلم بند

می نمایی
 در راست قو،ل برگو تا درگر یار راست کاری ور قو،ل راست داری
حجاز آیی

وز بوسلیک و مایه بنمای دلگشاییدر پرده حسینی عشاق را درآور
 تو شمع این سرایی ای خوش کهاز تو دوگاه خواهند تو چارگاه برگو

می سرایی

2964
 شب خوش مگو مرنجان کامشبدی دامنش گرفتم کای گوهر عطایی

از آن مایی
 گفتا بس است درکش تا چندافروخت روی دلرکش شد سرخ همچو اخگر
از این گدایی
 درخواه اگر بخواهی تا توگفتم رسو،ل حق گفت حاجت ز روی نیرکو
مظفر آیی
 زیرا که ناز و جورش داردگفتا که روی نیرکو خودکامه است و بدخو
بسی روایی

 زیرا طلسم کان استگفتم اگر چنان است جورش حیات جان است
هر گه بیازمایی

 این رنگ و نقش دامگفت این حدیث خام است روی نرکو کدام است
است مرکر است و بی وفایی

 بس کس که جان سپارد درچون جان جان ندارد می دانک آن ندارد
صورت فنایی
 زر ساز مس ما را تو جانگفتم که خوش عذارا تو هست کن فنا را
کیمیایی

تو گندمی ولیرکن بیرون آسیاییتسلیم مس بباید تا کیمیا بیابد
 در شک و در قیاسی زین ها که میگفتا تو ناسپاسی تو مس ناشناسی

نمایی
 فریاد رس به یاری ای اصلگریان شدم به زاری گفتم که حرکم داری
روشنایی

 شد شرق و غرب زنده زان لطفچون دید اشک بنده آغاز کرد خنده
آشنایی

تا در چمن نگاران آرند خوش لقاییای همرهان و یاران گریید همچو باران

2965
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من شاخ زعفرانم تو لله زار ماییای برده اختیارم تو اختیار مایی
 غم این قدر نداند کآخر تو یارگفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد

مایی
باغ مرا بخندان کآخر بهار ماییمن باغ و بوستانم سوزیده خزانم

 پس چیست زاری تو چون در کنارگفتا تو چنگ مایی و اندر ترنگ مایی
مایی

گفتا ببر سرش را تو ذوالفقار ماییگفتم ز هر خیالی درد سر است ما را
 گفت ار چه در خماری نی در خمارسر را گرفته بودم یعنی که در خمارم

مایی
 گفت ار چه بی قراری نیگفتم چو چرخ گردان والله که بی قرارم

بی قرار مایی
 آن راز را نهان کن چون رازدارشرکرلبش بگفتم لب را گزید یعنی

مایی
آخر تو هم غریبی هم از دیار ماییای بلبل سحرگه ما را بپرس گه گه

تو صید آن جهانی وز مرغزار ماییتو مرغ آسمانی نی مرغ خاکدانی
 تو نور کردگاری یااز خویش نیست گشته وز دوست هست گشته

کردگار مایی
 سود و زیان یرکی دان چون در قماراز آب و گل بزادی در آتشی فتادی

مایی
 این هر دو را یرکی دان چوناین جا دوی نگنجد این ما و تو چه باشد

در شمار مایی
 مسپار جان به هر کس چون جانخاموش کن که دارد هر نرکته تو جانی

سپار مایی

2966
 ای خواجه خانه بازآ بی گاه شدهر چند بی گه آیی بی گاه خیز مایی

کجایی
 یرکتا چو کس نداری برخیز ازبرگ قفص نداری جز ما هوس نداری
دوتایی

 در ما روی تو را به کزجان را به عشق واده د،ل بر وفای ما نه
خویشتن برآیی

از جمله باوفاتر آخر چه بی وفاییبگذر ز خشک و از تر بازآ به خانه زوتر
 عشقت به ما کشاند زیرا به ما تولطفت به کس نماند قدر تو کس نداند
شایی

 بر ما بود جوابش ای جانگر چشم رفت خوابش از عاشقی و تابش
مرتضایی

 در عشق او تو جان بیز تاگر شاه شمس تبریز پنهان شود به استیز
جان شوی بقایی

2967
ای جان بزن تو دستی وی د،ل برکوب پاییآمد ز نای دولت بار دگر نوایی

www.irandll.net/forum1351



www.irandll.net

 آراسته ست خوانی در میتابان شده ست کانی خندان شده جهانی
رسد صلیی

 در عشق خوش عذاری ما مست وبر بوی نوبهاری بر روی سبزه زاری
های هایی

در نور آفتابی ما همچو ذره هاییاو بحر و ما سحابی او گنج و ما خرابی
مه را فروشرکافم با نور مصطفاییشوریده ام معافم بگذار تا بلفم

2968
 تشنه دلن خود را کردید بسای چنگیان غیبی از راه خوش نوایی

سقایی
 یا ضربت جدایی یا شربتجان تشنه ابد شد وین تشنگی ز حد شد
عطایی
یا پرده رهاوی یا پرده رهاییای زهره مزین زین هر دو یک نوا زن

 خوش زن نوا اگر نی مردی ز بیگر چنگ کژ نوازی در چنگ غم گدازی
نوایی

 می کش تو زخمه زخمه گر چنگبی زخمه هیچ چنگی آب و نوا ندارد
بوالوفایی

پیوند نو دهندت چندین دژم چراییگر بگسلند تارت گیرند بر کنارت
 در بزم شهریاری بیرون ز جان وتو خود عزیز یاری پیوسته در کناری

جایی
 ور نه قدح شرکستم گر لحظهخامش که سخت مستم بربند هر دو دستم
ای بپایی

من مصلحت ندانم با ما تو برنیاییمن پیر منبلنم بر خویش زخم رانم
 هم سنگ خاره باشم در صبرهم پاره پاره باشم هم خصم چاره باشم

و بی نوایی
دوزخ ز احتراقم گیرد گریزپاییاز بس که تند و عاقم در دوزخ فراقم

 بشرکست طبل ها را در بزمچون دید شور ما را عطار آشرکارا
کبریایی

 بی حرف صد مقالت در وحدتتبریز چون برفتم با شمس دین بگفتم
خدایی

2969
در تو هر آنچ گم شد در ماش بازیابیبوی کباب داری تو نیز د،ل کبابی

 خود را چو بنده باشی ما رازین سر چو زنده باشی تو سرفرکنده باشی
دگر نیابی

 بگشا دهان و اه کن گرای خواجه ترک ره کن ما را حدیث شه کن
مست آن شرابی

 گفتا برکش تو دیگر گر مست نیمدوشم نگار دلبر می داد جام از زر
خوابی

 هم بر سرت بریزم گر مستی وگفتم که برنخیزم گفتا که برستیزم
خرابی
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 عالم چو بحر جوشان منچون ریخت بر من آن را دیدم فنا جهان را
گشته مرغ آبی
 ما را چه جرم باشد گر زای خواجه خشم بنشان سر را دگر مپیچان

آنک درنیابی
مه را سیاه گفتم چون محرم نقابیسر اله گفتم در قعر چاه گفتم

 گه بسته سوالی گه خستهای خواجه صدر عالی تا تو در این حوالی
جوابی
هر دیده برنتابد نورت چو آفتابیای شمس حق تبریز بستم دهان ازیرا

2970
در پای او بمیرا هر جا بود نگاریبا صد هزار دستان آمد خیا،ل یاری

 این جا بیا که بینی حسن وخوبان بسی بدیدی حوران صفت شنیدی
جما،ل یاری
 تا پای او گرفتم دستم نشدتا یافت جانم او را من گم شدم ز هستی
به کاری
 آن چنگ را در این ره خوشای مطرب الله الله از بهر عشق آن شه

برنواز تاری
 این روی همچو زر را از مهرزان چهره های شیرین در د،ل عجیب شوری

او عیاری
 گفتم همین بسستم در هرگویند زاریت چیست زین ناله در دو عالم

دو عالم آری
 می تاخت شاد و خندان آن ماه دررفتم نظاره کردن سوی شرکار آن شه

غباری
 تیری بدان شگرفی در لغریتیری ز غمزه خود انداخت بر من آمد
شرکاری

 صد گلستان غلم خارشاز گلستان عشقش خاری در این جگر شد
چگونه خاری

 تن چیست چون غباری جان چیستدر پیش ذوق عشقش در نور آفتابش
چون بخاری

گر تو ز گل بگویی یا قامت چناریدر باغ عشق رویش خصمت خدای بادا
 عذر عظیم دارم در عشق خوشاز چشم ساحر تو گشتیم شاعر تو

عذاری
 داده به کون نوری زان چهره اییا رب ببینم آن را کان شاه می خرامد

چو ناری
 بینم که اندرافتد شوری نو ازبینم که جان تلخم شیرین شده ز شهدش
شراری

 مر گوش را سماعی مراز عشق شمس دین شد تبریز بهر این دم
چشم را نظاری

2971
 کارت شود حقیقت هر چند تواندر قمارخانه چون آمدی به بازی

مجازی
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 این جا که اصل کار استبا جمله سازواری ای جان به نیک خویی
جانا چرا نسازی

 چون نیست ای برادر گفتارگویی که من شب و روز مرد نمازکارم
تو نمازی

 شو همنشین شاهان گر مردبا ناکسان تو صحبت زنهار تا نداری
سرفرازی
 چون بر لباس آدم تو بهترینآخر چرا تو خود را کردی چو پای تابه
طرازی

 چون هست در رکابت چندین هزاربر خر چرا نشینی ای همنشین شاهان
تازی

 باری به بزم شاه آ بنگر توشیشه دلی که داری بربا ز سنگ جانان
دلنوازی
 هم وارهد ز مطرب وز پردهدر جانت دردمد شه از شادیی که جانت
حجازی

 در نور روی آن شه شاهانهسرمست و پای کوبان با جمع ماه رویان
می گرازی

 پیوسته پیش ما باش چون توشاهت همی نوازد کای پیشوای خاصان
امین رازی

 گه با قدم قرینی گه باگاه از جما،ل پستی گاه از شراب مستی
کرشم و نازی

 وصلم به خدمت اومقصود شمس دین است هم صدر و هم خداوند
است چون مرغزی و رازی

 گردد اگر چه هندو است او گلرخهر کس که در د،ل او باشد هوای تبریز
طرازی

2972
 در جان من هر آنچ ندیدم توای آن که مر مرا تو به از جان و دیده ای
دیده ای

آری به حق آنک مرا تو گزیده ایبگزیده ام ز هجر تو تابوت آتشین
 خون می چرکد که بی سببگر از بریده خون چرکد اینک ز چشم من

از من بریده ای
 وز قد من بپرس که از کیاز چشم من بپرس چرا چشمه گشته ای
خمیده ای

اندر ره فراق کجاها رسیده ایاز جان من بپرس که با کفش آهنین
 مانند او ز هیچ زبانیاین هم بپرس از او که تو در حسن و در جما،ل

شنیده ای
 چون ابر پاره پاره ز هم چون دریدهاین هم بگو که گر رخ او آفتاب نیست
ای

 کاندر کدام سبزه و صحراپیداست در دم تو که از ناف مشک خاست
چریده ای

زیرا ز دلبران زمینی رمیده ایآنی که دیده ای تو دل آسمانیی
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 تا تو ترنج و دست ز مستیدانم که دیده ای تو بدین چشم یوسفی
بریده ای
 کز وی دو کون را تو خطیتبریز و شمس دین و دگرها بهانه هاست

درکشیده ای

2973
 مقصود حسن توست و دگرها بهانهای از جما،ل حسن تو عالم نشانه ای

ای
 مقصود او چه بود ز نقشی و خانهنقاش را اگر ز جما،ل تو قبله نیست

ای
گرد تنور عشق تو بهر زبانه ایای صد هزار شمع نشسته بدین امید

 سازید مرغ روح در آن حلقهای حلقه های زلف خوشت طوق حلق ما
لنه ای

 نی آن کرانه دارد و نی این میانهگویی میان مجلس آن شاه کی رسم
ای
زان دولتی که داد درختی ز دانه ایاین داد کیست مفخر تبریز شمس دین

2974
 زان سر رسد به بی سر و باسرآن دم که د،ل کند سوی دلبر اشارتی

اشارتی
کآمد به جان مومن و کافر اشارتیزان رنگ اشارتی که به روز الست بود

 بر سنگ اشارتی است و بهزیرا که قهر و لطف کز آن بحر دررسید
گوهر اشارتی

 بر گوهر است هر دمبر سنگ اشارتی است که بر حا،ل خویش باش
دیگر اشارتی

 هر لحظه سوی نقش ز آزربر سنگ کرده نقشی و آن نقش بند او است
اشارتی

احسنت آفرین چه منور اشارتیچون در گهر رسید اشارت گداخت او
چون می رسید از تف آذر اشارتیبعد از گداز کرد گهر صد هزار جوش

 چون آمدش ز ایزد اکبرجوشید و بحر گشت و جهان در جهان گرفت
اشارتی
 چون تشنه را ز چشمه کوثرما را اشارتی است ز تبریز و شمس دین
اشارتی

2975
ای جان جان جان به من آیی و د،ل بریهر روز بامداد به آیین دلبری

 وی روی من گرفته ز روی توای کوی من گرفته ز بوی تو گلشنی
زرگری

اکنون نماند د،ل را شرکل صنوبریهر روز باغ د،ل را رنگی دگر دهی
 چون لولیان گرفته د،ل منهر شب مقام دیگر و هر روز شهر نو
مسافری
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 حیران شدم ز جستن این اسباین شهسوار عشق قطاریق می رود
لغری
 آن جا که سم او است نه خشرکیاز برق و آب و باد گذشته ست سم او

است و نه تری
شیران شرزه را رود از د،ل دلوریراهی که فرکر نیز نیارد در او شدن

 از سر به وقت عرض نهادندچه شیر کآسمان و زمین زین ره مهیب
لمتری

وز بیم رهزنان نگزیدند رهبریاز هیبت قدر بنهادند رو به جبر
با مایه خرد نرکند هیچ کس نریآری جنون ساعه شرط شجاعت است

تا بر دری چگونه صف هجر بردریتا باخودی کجا به صف بیخودان رسی
 قانع مشو از او به مراعاتای د،ل خیا،ل او را پیش آر و قبله ساز
سرسری

پنداشتی مگر که همین یک مصوریقانع چرا شدی به یرکی صورتت که داد
 در صف جنگ آی اگر مردخاموش باش طبل مزن وقت حمله شد
لشرکری

2976
 بر تو حرام نیست که محبوبشد جادوی حرام و حق از جادوی بری
ساحری
 می بخش و می ربا که همینمی بند و می گشا که همین است جادوی

است داوری
دریا درون گوهر کی کرد باوریدریا بدیده ایم که در وی گهر بود
افسانه گشت بابل و دستان سامریسحر حل،ل آمد بگشاد پر و با،ل

 ای عاشقان کی دید که شد ماههمیان زر نهاده و معیوب می خرد
مشتری

اسپان پشت ریش و یدک های لغریامروز می گزید ز بازار اسپ او
گفتا که راه ما نتوان شد به لمتریگفتم که اسب مرده چنین راه کی برد

 کشتی چو نشرکنی تو نه کشتی کهکشتی شرکسته باید در آبگیر خضر
لنگری

 با پای ناشرکسته از این پو،لدنیا چو قنطره ست گذر کن چو پا شرکست
نگذری

 فرمان ارجعی را منیوشزیرا رجوع ضد قدوم است و عرکس او است
سرسری

2977
بیرون کشد مرا که ز من جان کجا بریهر روز بامداد درآید یرکی پری

ور تاجری کجاست چو من گرم مشتریگر عاشقی نیابی مانند من بتی
 ور کاهلی چنان شوی از من کهور عارفی حقیقت معروف جان منم

برپری
ور مس کاسدی کنمت زر جعفریور حس فاسدی دهمت نور مصطفی
محتاج آفتابی گر صبح انوریمحتاج روی مایی گر پشت عالمی
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 بر خشک و بر تری منشین زین دواز بر و بحر بگذر و بر کوه قاف رو
برتری

 وی سر اگر سری مرکن این سجدهای د،ل اگر دلی د،ل از آن یار درمدزد
سرسری

 مگریز از او که بر تو بود کانچون اسب می گریزی و من بر توام سوار
بود خری
قربان عید خنجر الله اکبریصد حیله گر تراشی و صد شهر اگر روی
 لیرکن مباح نیست که من رامخاموش اگر چه بحر دهد در بی دریغ
یشتری

2978
 وز شور خویش در من شوریدهای د،ل ز بامداد تو بر حا،ل دیگری

ننگری
 تا خود چه دیده ای که ز صفراشبر چهره نزار تو صفرای دلبری است

اصفری
نی نی دل کز آتش و از باد برتریای د،ل چه آتشی که به هر باد برجهی

 خورشیدوار پرده افلک میای د،ل تو هر چه هستی دانم که این زمان
دری

 نی چرخ قیمت تو شناسد نهجانم فدات یا رب ای د،ل چه گوهری
مشتری
 اندر جزیره ای که نه خشرکیسی سا،ل در پی تو چو مجنون دویده ام

است و نی تری
مشغو،ل بود فرکر به ایمان و کافریغافل بدم از آن که تو مجموع هستیی

 هم جنتی و دوزخ و همایمان و کفر و شبهه و تعطیل عرکس توست
حوض کوثری
 ای جمله چیزها تو و ازای د،ل تو کل کونی بیرون ز هر دو کون
چیزها بری

تا از رخ مزعفر من زعفران بریای رو و پشت عالم در روی من نگر
 با صد هزار غم که نهانندطاقت نماند و این سخنم ماند در دهان
چون پری

2979
ما خوابناک و دولت بیدار ما توییهر روز بامداد طلبرکار ما تویی

 زیرا دکان و مرکسبه و کار ماهر روز زان برآری ما را ز کسب و کار
تویی

بازار چون رویم که بازار ما توییدکان چرا رویم که کان و دکان تویی
 زان سرخوشیم و مست کهزان دلخوشیم و شاد که جان بخش ما تویی
دستار ما تویی

 ما خمره بشرکنیم چو خمار ماما خمره کی نهیم پر از سیم چون بخیل
تویی
بلبل نوا شدیم که گلزار ما توییطوطی غذا شدیم که تو کان شرکری
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 زان سینه روشنیم که دلدارزان همچو گلشنیم که داری تو صد بهار
ما تویی

 آواز و رقص و جنبش و رفتار مادر بحر تو ز کشتی بی دست و پاتریم
تویی

 از جمله چاره باشد ناچار ماهر چاره گر که هست نه سرمایه دار توست
تویی
 تا گفته ای به د،ل که گرفتارد،ل را هر آنچ بود از آن ها دلش گرفت

ما تویی
 این هم ز توست مایه پندارگه گه گمان بریم که این جمله فعل ماست

ما تویی
 چیزی نمی خریم خریدار ماچیزی نمی کشیم که ما را تو می کشی
تویی
 بی گفت و ناله عالم اسرار مااز گفت توبه کردم ای شه گواه باش
تویی
خود آفتاب گنبد دوار ما توییای شمس حق مفخر تبریز شمس دین

2980
 اندر جهان مرده درآیی و جانآن لحظه کآفتاب و چراغ جهان شوی
شوی

و اندر دهان گنگ درآیی زبان شویاندر دو چشم کور درآیی نظر دهی
و اندر نهاد گرگ درآیی شبان شویدر دیو زشت درروی و یوسفش کنی

 چون رو بدان کنند از آن جا نهانهر روز سر برآری از چارطاق نو
شوی

 گاهی انیس دیده شوی گلستانگاهی چو بوی گل مدد مغزها شوی
شوی

 در لعب کس نداند تا خود چه سانفرزین کژروی و رخ راست رو شها
شوی
 بر یک ورق قرار نمایی نشانرو رو ورق بگردان ای عشق بی نشان

شوی
 هم محو لطف او شو چوندر عد،ل دوست محو شو ای د،ل به وقت غم
شادمان شوی

 هم تو صفات پاک شوی گر چنانآبی که محو کل شد او نیز کل شود
شوی
 و آن سوز قهر را تو گوا چون دخانآن بانگ چنگ را چو هوا هر طرف بری

شوی
 بی صورتی چو خشم اگر چهای عشق این همه بشوی و تو پاک از این

سنان شوی
 آنگه بیان کنم که تو نطق واین دم خموش کرده ای و من خمش کنم
بیان شوی

2981
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 وی پاکشیده از ره کو شرطای سیرگشته از ما ما سخت مشتهی
همرهی
 کی یابد آدمی ز حشیشاتمغز جهان تویی تو و باقی همه حشیش
فربهی
 زان شد که دور ماند ز سایههر شهر کو خراب شد و زیر او زبر

شهنشهی
 از سر چو رفت عقل چه ماند جزچون رفت آفتاب چه ماند شب سیاه

ابلهی
وآنگه گناه بر تن بی عقل می نهیای عقل فتنه ای همه از رفتن تو بود

 و آن جا که رو نمایی مستیآن جا که پشت آری گمراهی است و جنگ
و والهی

نیمش جماد مرده و نیمیش آگهیهجده هزار عالم دو قسم بیش نیست
آن است منتهای خردهای منتهیدریای آگهی که خردها همه از او است

 وی آنک همچو تیر از این چرخ میای جان آشنا که در آن بحر می روی
جهی

تا تو چگونه باشی ای روح خرگهیاز خرگه تن تو جهانی منور است
وی خاک در کف تو شد زر ده دهیای روح از شراب تو مست ابد شده

وافزاید از مثا،ل خیا،ل مشبهیوصف تو بی مثا،ل نیاید به فهم عام
آلیشی نیابد بحر منزهیاز شوق عاشقی اگرت صورتی نهد

زان ژاژ شاعران نفتد ماه از مهیگر نسبتی کنند به نعل آن هل،ل را
و اندر پناه عیسی کی ماند اکمهیدریا به پیش موسی کی ماند سد راه

 آن سرو او سهی استاو خواجه همه ست گرش نیست یک غلم
گرش نشمری سهی

 تو یوسفی ولیک هنوز اندر اینتو موسیی ولیک شبانی دری هنوز
چهی
 پیوسته نیستی تو در این کارزان مزد کار می نرسد مر تو را که هیچ

گه گهی
 این حرف و نقش هست دوخامش که بی طعام حق و بی شراب غیب
سه کاسه تهی

2982
 وی مطربی که آن غز،ل تر گرفتهای ساقیی که آن می احمر گرفته ای
ای

 تا تو نقاب از رخ عبهر گرفتهای دلبری که ساقی و مطرب فنا شدند
ای

 این چه قیامت است که ازای میر مجلسی که تو را عشق نام گشت
سر گرفته ای

رنجور نیستی تو چرا سر گرفته ایای خم خسروان که تو داروی هر غمی
 وین هر دو پرده را زجانی است بس لطیف و جهانی است بس ظریف

میان برگرفته ای
الحق شرکار نازک و لغر گرفته ایاز جان و از جهان د،ل عاشق ربوده ای
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 ملک هزار خسرو و سنجر گرفتهای آنک تو شرکار چنین دام گشته ای
ای

در دوزخی و جنت و کوثر گرفته ایدر عین کفر جوهر ایمان ربوده ای
 وی ساده ای که رنگ قلندر گرفتهای عارفی که از سر معروف واقفی

ای
در آتشی و خوی سمندر گرفته ایدر بحر قلزمی و تو را بحر تا به کعب

تا خانه ای میانه شرکر گرفته ایای گل که جامه ها بدریدی ز عاشقی
 چون بوی آن دو زلف معنبر گرفتهای باد از ترکبر پرهیز کن ز مشک

ای
 یک دم خمش مباد چو ساغرای غمزه هات مست چو ساقی تویی بده
گرفته ای

ای روی زرد سرکه زرگر گرفته ایبهر نثار مفخر تبریز شمس دین

2983
 وی مطربی که آن غز،ل تر گرفتهای ساقیی که آن می احمر گرفته ای
ای
مریخ را بگو که چه خنجر گرفته ایای زهره ای که آتش در آسمان زدی

الحق شرکار نازک و لغر گرفته ایاز جان و از جهان د،ل عاشق ربوده ای
این چه قیامتی است که از سر گرفته ایای هجر تو ز روز قیامت درازتر

 در دور خویش شرکل مدور گرفتهای آسمان چو دور ندیمانش دیده ای
ای

 این چند پشه را چه مسخر گرفتهپیلن شیرد،ل چو کفت را مسخرند
ای

 زیرا که صد چو ملرکت سنجر گرفتههان ای فقیر روز فقیری گله مرکن
ای

 آیینه ای عظیم منور گرفتهای روی خویش دیده تو در روی خوب یار
ای

 چون دامن بهار معنبر گرفتهای د،ل طپان چرایی چون برگ هر دمی
ای

 چون کحل از مسیح پیمبرای چشم گریه چیست به هر ساعتی تو را
گرفته ای

 بی روی دوست چیز محقر گرفتههجده هزار عالم اگر ملک تو شود
ای
 کاهل چرا شدی صفت خر گرفتهداری ترکی که بگذری از خنگ آسمان
ای
 این رسم کهنه را چه مرکرر گرفتهخامش کن و زبان دگر گو و رسم نو

ای

2984
بر روی دام شعر دخانی نهاده ایای مرغ گیر دام نهانی نهاده ای

پرهای کشته بهر نشانی نهاده ایچندین هزار مرغ بدین فن برکشته ای
درهای هویشان چه معانی نهاده ایمرغان پاسبان تو هیهای می زنند
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 خم ها و باده های معانیمرغان تشنه را به خرابات قرب خویش
نهاده ای
 از بهر شب روی که تو دانیآن خنب را که ساقی و مستیش بود نبرد
نهاده ای
 و اندر جفا و خشم سنانیدر صبر و توبه عصمت اسپر سرشته ای
نهاده ای

ملرکی درون سبع مثانی نهاده ایبی زحمت سنان و سپر بهر مخلصان
و اندر جهان پیر جوانی نهاده ایزیر سواد چشم روان کرده موج نور

 بی کلک و بی بنان تو بنانی نهادهدر سینه کز مخیله تصویر می رود
ای

 د،ل را نفوذ و سیر عیانیچندین حجاب لحم و عصب بر فراز د،ل
نهاده ای

 یا ابروی که بهر کمانی نهادهغمزه عجبتر است که چون تیر می پرد
ای
در جسم های همچو اوانی نهاده ایاخلق مختلف چو شرابات تلخ و نوش
 سرجوش نطق را به لسانی نهادهوین شربت نهان مترشح شد از زبان

ای
 کان را حجاب مهدهر عین و هر عرض چو دهان بسته غنچه ای است

غوانی نهاده ای
 ای جان جان جان که تو جانی نهادهروزی که بشرکفانی و آن پرده برکشی
ای

از بهر چه نیاز و کشانی نهاده اید،ل های بی قرار ببیند که در فراق
 این چه دراز شعبده خوانی نهادهخاموش تا بگوید آن جان گفته ها

ای

2985
خوبی و آتشی و بلیی بدیده ایمه طلعتی و شهره قبایی بدیده ای

چشمی لطیفتر ز صبایی بدیده ایچشمی که مستتر کند از صد هزار می
 دولت پیش دوان که شفایی بدیدهدولت شفاست مر همه را وز هوای او
ای
جویای شاه تا که همایی بدیده ایسایه هماست فتنه شاهان و این هما

 خورشیدرو و ماهای چرخ راست گو که در این گردش آن چنان
لقایی بدیده ای

 در عین این فنا تو بقاییای د،ل فنا شدی تو در این عشق یا مگر
بدیده ای

با چشم لبه گر که برکایی بدیده ایهر گریه خنده جوید و امروز خنده ها
 مهلرکتر از فراق وبایی بدیدهجان را وباست هجر تو سوزان آن لطف

ای
 در زیر این جفا تو وفاییتو خاک آن جفا شده ای وین گزاف نیست

بدیده ای
 تبریز مثل شاه تو جاییشاهی شنیده ای چو خداوند شمس دین
بدیده ای
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2986
 یک یک بگو تو راز چو از عین خانهای عشق کز قدیم تو با ما یگانه ای

ای
 تا خود چه آتشی تو و یا چه زبانهاز بیم آتش تو زبان را ببسته ایم

ای
باد چراغ عقلی و باده مغانه ایهر دم خرابیی است ز تو شهر عقل را

یا در میان هر دو تو شرکل میانه اییا دوست دوستی تو و یا نیک دشمنی
 شب روز کن چرایی اگر توگویند عاقلن دم عاشق فسانه ای است
فسانه ای

عشق تو است فتنه و تو خود نشانه ایای آنک خوبی تو نشانید فتنه ها
 نور زمینیان و جما،ل زمانهای شاه شاه و مفخر تبریز شمس دین

ای

2987
وی رشک ماه و گنبد مینا چگونه ایای جان و ای دو دیده بینا چگونه ای

 ما بی تو خسته ایم تو بی ماای ما و صد چو ما ز پی تو خراب و مست
چگونه ای

 و آن جا که جز تو نیست توآن جا که با تو نیست چو سوراخ کژدم است
آن جا چگونه ای
 وی گوهری فزوده ز دریاای جان تو در گزینش جان ها چه می کنی

چگونه ای
 در خون و خلط و بلغم و صفراای مرغ عرش آمده در دام آب و گل

چگونه ای
با اهل گولخن به مواسا چگونه ایزان گلشن لطیف به گلخن فتاده ای

 وی عزلتی گرفته چو عنقا چگونهای کوه قاف صبر و سرکینه چه صابری
ای
 تن ها به توست زنده تو تنها چگونهعالم به توست قایم تو در چه عالمی

ای
 وی زهر ناب با تو چو حلوا چگونهای آفتاب از تو خجل در چه مشرقی

ای
ای درفرکنده فتنه و غوغا چگونه ایزیر و زبر شدیمت بی زیر و بی زبر

 ور در دلی ز دوده سوداگر غایبی ز د،ل تو در این د،ل چه می کنی
چگونه ای

 در قاب قوس قرب و در ادنیای شاه شمس مفخر تبریز بی نظیر
چگونه ای

2988
 بر گرد حوض گردی و در حوضهر چند شیر بیشه و خورشیدطلعتی

درفتی
شربت بیاورند که مخمور شربتیاسپت بیاورند که چالک فارسی
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 خواب تو بخت بست کهبی خواب و بی قراری شب های تا به روز
بسته سعادتی

بی دست و پای باش چه دربند آلتیاز پای درفتادی و از دست رفته ای
 میدان از آن توست بهبی دست و پا چو گوی به میدان حق بپوی
چوگان تو بابتی

 می خوانمت به خویش که تو پنجای رو به قبله من و الحمدخوان من
آیتی

 وی جان بیار باده چرا بیای عقل جان بباز چرا جان به شیشه ای
مروتی
 رو جمله سود باش که فرخرو کان مشک باش که بس پاک نافه ای
تجارتی

در چشم من درآی که نور بصارتیبر مغز من برآی که چون می مفرحی
در جسم ها نگنجی ز ایشان زیادتیدر مغزها نگنجی بس بی کرانه ای

 وی نای رازگوی چه صاحبای دف زخم خواره چه مظلوم و صابری
کرامتی

در بیت ها نگنجد چه در عمارتیخامش مساز بیت که مهمان بیت تو
 تا هیچ کس نداند کاندر چهچون غنچه لب ببند و چو گل بی دو لب بخند

نعمتی
تبلیغ راز کن که تو اهل سفارتیای شاه شاد مفخر تبریز شمس دین

2989
نادیده حرکم کردن باشد غرامتیرویش ندیده پس مرکنیدم ملمتی

چون خم نیاورم ز چنان سروقامتیپروانه چون نسوزد چون شمع او بود
برخیزد از میان قیامت قیامتیآن مه اگر برآید در روز رستخیز

 در خود همی بسوزد داردزان رو که زهره نیست فلک را که دم زند
علمتی

 با غمزه های آتش او کوگر حسن حسن او است کجا عافیت کجا
سلمتی

هر دم ز عشق او د،ل من با سآمتیهر دم دلم به عشق وی اندر حریصتر
هذا الصدود منک علینا الی متییا هجر لم تقل لی بالله ربنا

تا نشرکند سبوی امیدم ز آفتیمی ترسم از فراق دراز تو سنگ د،ل
با صبر تو ندارد این چرخ طاقتیای آنک جبرئیل ز تو راه گم کند
حاشا که او کند طمعی یا تجارتید،ل را ببرد عشق که تا سود د،ل کند

 داردهمی ز ریش فراغتعشق آن توانگری است که از بس توانگری
فراغتی
 کو راست در عیار گهرهااز من مپرس این و ز عقل کما،ل پرس
مهارتی

 کو در قدم بود حدثیاو نیز خود چه گوید لیرکن به قدر خویش
نوطهارتی
 در عشق می رود به امیدعقل از امید وصل چو مجنون روان شود

زیارتی
از پرتو شرارش یابد حرارتیور ز آنک درنیابد در ره کما،ل عشق
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زان شرکر شگرف شفای مرارتیبادا ز نور عشق من و عقل کل را
وز عاشقان برآید مستانه حالتیتا طعم آن حلوت بر عاشقان زند

 چون بر دلم رسید سپاهش بهتبریز شمس دین که بصیرت از او بود
غارتی

2990
 آن کس ملک ندید و نهجان خاک آن مهی که خداش است مشتری
انسان و نی پری

 او راست چشم روشن وچون از خودی برون شد او آدمی نماند
گوش پیمبری

 بسته ست چشم هر دو از آن جانتا آدمی است آدمی و تا ملک ملک
و دلبری

 چون آن او است خالقعالم به حرکم او است مر او را چه فخر از این
عالم به یک سوی

حاشا از او که لف برآرد ز گوهریبحری که کمترین شبه را گوهری کند
 کو گشت از هزار چو خورشید و مهآن ذره است لیق رقص چنان شعاع

بری
 خود ننگرد به تابش او جز کهآن ذره ای که گر قدمش بوسد آفتاب
سرسری

تا زین سپس زنخ نزند از منوریبنما مها به کوری خورشید تابشی
تا هر دو کون پر شود از نور داوریدرتاب شاه و مفخر تبریز شمس دین

2991
 در حسن حوریی تو و در مهرای عشق پرده در که تو در زیر چادری
مادری

 در گوش حلقه کرده به قانوندر حلقه اندرآ و ببین جمله جان ها
چاکری

 صد جان گره گره شده از وی بهدر آینه نظر کن و در چشم خود نگر
ساحری

 در هم ببسته موسی و فرعون ودر هر گره نگه کن وضع خدای بین
سامری

تا نقش حق بخندد بر نقش آزریاز زیر دامنت تو برون آر شمع را
هر دم بمیرد ایمان در پای کافریتا دست و پا نهاد دو زلف تو کفر را

 گشتم هزار بار من از جان و جاچون مر تو را نیابد در جان و جا دلم
بری

 در قلزمی که خشک نیابند وخشک و تر دو چشم و لب من روان شده
نی تری

کای باوفا و عهد ز من باوفاتریدی لطف ها برکرد خیا،ل تو گفتمش
 تبریز این سلم بر جان مادانم ز شمس دین است تو را این همه وفا

بری

2992
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 گه لوح د،ل بخواندم و گهای بس فراز و شیب که کردم طلب گری
نقش کافری
 بر چرخ روح گاه دویدمگه در زمین خدمت چون خاک ره شدم
باختری

گه سر د،ل بجسته و گه سر دلبریگم گشته از خود و د،ل و دلبر هزار بار
 وز خلق دررمیده به عالم چوبر کوه طور طالب ارنی کلیم وار

سامری
 نی معجز و کرامت و نی مرکر ودر وادیی رسیدم کان جا نبرد بوی

ساحری
 کان بو نه مشک دارد نی زلفوادی ز بوی دوست مرا رهبری شده

عنبری
 پر نیز می بسوزد گر ز آنک میآن جا نتان دویدن ای دوست بر قدم
پری

 وین چار مرغ هست ازکز گرم و سرد و خشک و تر است این نهاد حس
این باغ عنصری

 پری و گر نه زرد درافتی بهآن جا بپر دوست که روید ز بوی دوست
شش دری

 زان سو که سوی نیست حذر کنای کامل کما،ل کز این سو تو کاملی
که قاصری

 در بحر عاجز آمد و رسواآن مرغ خاکیی که به خشرکی کما،ل داشت
شد از تری

 هر یک به حس درآید چونشانبا آنک بر و بحر یرکی جنس و یک فنند
درآوری

 در پا فتاده باشد چون نقشصد بر و بحر و چرخ و فلک در فضای غیب
سرسری

 گردد هزار بار از این هر دوزین بر و بحر آن رسد آن سو که او ز عشق
او بری
از تیغ غیب سر نبرد گر برد سریحقا به ذات پاک خداوند هر کی هست

کو خشک شد ز عشق دلرام آزریدر آتش خلیل کجا آید آن خسی
 در آتش آ چو زر که ز هر غشجان خلیل عشق به شادی و خرمی

طاهری
در عشق آتشین دلرام ظاهریگر محو می نمایی در دودمان حس

 تو بس عجایبی که بر آتشاین عشق همچو آتش بر جمله قاهر است
تو قادری

 بر رغم او لطیف و شریفی وهر چند کوشد آتش تا تو سیه شوی
احمری

 چشم و چراغ غیب به شاهی ودانم که پرتو نظری داری از شهی
سروری

پیدا شود ز خار دو صد گونه عبهریبر خار خشک گر نظری افرکند ز لطف
 ظاهر شود ز نیست د،ل ونی خود اگر به محو و عدم غمزه ای کند
دیده پروری

ای تیغ هجر چند زنی زخم خنجریدر لطف و در نوازش آن شه نگاه کن
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 کز یک نهاله آمد این لطف ونی نی خود از نوازش او تند شد فراق
قاهری

او کی فراق داند در دور دایریگر خوگری به لطف نباشد د،ل مرا
 پس او غذا دهد به غذا رسمحنجر غذا خورد ز غذا رست حنجرش
حنجری

 از رشک کرده در غم تبریزاین جمله من بگفتم و القاب شمس دین
ساتری

 لیرکن مزاد نیست کهآن است اصل و قصد و غرض زین همه حدیث
من رام یشتری

2993
دامان ما گرفته به گلزار می کشیشاها برکش قطار که شهوار می کشی
بویی ببرده اند که قطار می کشیقطار اشتران همه مستند و کف زنان

 چون شهد و چون شرکر که سوی یار میهر اشتری میانه زنجیر می گزد
کشی

 گویند خوش برکش کهآن چشم های مست به چشمت که ساقی است
به دیدار می کشی

 کردی ز که جدا و به انبارما کشت تو بدیم درودی به داس عشق
می کشی
 رهوار از آن شدیم که رهوارسرکسک بدیم و توسن و در راه صدق لنگ
می کشی

 ناگه ز چشم بد به ره خار میهر چند سا،ل ها ز چمن گل بچیده ایم
کشی

 هر سو کشی به عشرتما کی غلط کنیم به هر سو کشی برکش
بسیار می کشی

تو جانب کرامت و ایثار می کشیشاهان کشند بنده بد را به انتقام
 دزدان دار را خوش و بی دار میزین لطف مجرمان را گستاخ کرده ای
کشی
 تو کرده ای ستیزه به گفتار میهر تخمه و ملو،ل همی گویدم خموش
کشی

 بر رغم جمله چرخه دوار میسختی کشان ز گردش این چرخ در غم اند
کشی

تو نور نور ندره به اقطار می کشیای شاه شمس مفخر تبریز نور حق

2994
 دم می دهی تو گرم و دمای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی

سرد می کشی
خالی کننده د،ل و جان مشوشیخالی است اندرون تو از بند لجرم

 هر چند امیی تو به معنینقشی کنی به صورت معشوق هر کسی
منقشی
 سر برزن از میانه نی چونای صورت حقایق کل در چه پرده ای

شرکروشی
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 دردم به شش جهت که تونه چشم گشته ای تو و ده گوش گشته جان
دمساز هر ششی

 خوش می چشان ز حلق از آن دمای نای سربریده بگو سر بی زبان
که می چشی

زیرا ندای عشق ز نی هست آتشیآتش فتاد در نی و عالم گرفت دود
 د،ل را چه لذتی تو و جان رابنواز سر لیلی و مجنون ز عشق خویش

چه مفرشی
 بس د،ل که می ربایی از حسن و ازبویی است در دم تو ز تبریز لجرم

کشی

2995
 یک جان نخوانمش که جهان استاندر میان جمع چه جان است آن یرکی

آن یرکی
 کز چشم خویش هم پنهان است آنسوگند می خورم به جما،ل و کما،ل او

یرکی
 در باغ عشق سرو روان است آنبر فرق خاک آب روان کرد عشق او

یرکی
 جمله قراضه اند چو کان است آنجمله شرکوفه اند اگر میوه است او

یرکی
 زیرا فزون ز شرح و بیاند،ل موج می زند ز صفاتش ولی خموش

است آن یرکی
 بالتر از زمین و زمان است آنروزی که او بزاد زمین و زمان نبود

یرکی
 تا من نگویم این که فلنقفلی است بر دهان من از رشک عاشقان
است آن یرکی

 گویم که ای خدای چه سان استهر دم که کنج چشمم بر روی او فتد
آن یرکی
 زیرا چو آفتاب عیان استگر چشم درد نیست تو را چشم باز کن
آن یرکی
 زیرا که پادشاه نشان استپیشش تو سجده می کن تا پادشا شوی
آن یرکی

 اندر گمان مباش که آنگر صد هزار خلق تو را رهزند که نیست
است آن یرکی

 گفتا عجب مدار چنان است آنگفتم به شمس مفخر تبریز بنگرش
یرکی

2996
زیرک نبودمی و خردمند گولمیگر من ز دست بازی هر غم پژولمی

گه در صعود انده و گه در نزولمیگر آفتاب عشق نبودیم چون زحل
چون اهل تیه حرص گرفتار غولمیور بوی مصر عشق قلوز نیستی

دربند فتح باب و خروج و دخولمیور آفتاب جان ها خانه نشین بدی
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 من چون صبا ز باغ وفا کیور گلستان جان نبدی ممتحن نواز
رسولمی
 من همچو نای و چنگ غز،لعشق ار سماع باره و دف خواه نیستی

کی شخولمی
همچون لب زجاج و قدح در نحولمیساقیم گر ندادی داروی فربهی

من چون درخت بخت خسان بی اصولمیگر سایه چمن نبدی و فروغ او
 من چون مزاج خاک ظلوم وبر خاک من امانت حق گر نتافتی

جهولمی
 در گور تن چرا خوش و باعرض واز گور سوی جنت اگر راه نیستی

طولمی
 کی چون چمن حریف جنوب وور راه نیستی به یمین از سوی شما،ل

شمولمی
 ور لطف و فضل حق نبدی منگر گلشن کرم نبدی کی شرکفتمی

فضولمی
آن مطلع ار نبودی من در افولمیبس کن ز آفتاب شنو مطلع قصص

2997
در عشق آفتاب تو همخرقه منیای آسمان که بر سر ما چرخ می زنی
 بیرون و اندرون همه سرسبز ووالله که عاشقی و بگویم نشان عشق
روشنی

از آتشش نسوزی و ز باد ایمنیاز بحر تر نگردی و ز خاک فارغی
آخر یرکی بگو که چه دولب آهنیای چرخ آسیا ز چه آب است گردشت
 وز گردشی دگر چه درختان کهاز گردشی کنار زمین چون ارم کنی

برکنی
 پروانه وار گرد چنین شمعشمعی است آفتاب و تو پروانه ای به فعل

می تنی
 چون حاج گرد کعبه طوافی همیپوشیده ای چو حاج تو احرام نیلگون

کنی
 ای چرخ حق گزار ز آفاتحق گفت ایمن است هر آن کو به حج رسید

ایمنی
 خانه خداست عشق وجمله بهانه هاست که عشق است هر چه هست

تو در خانه ساکنی
 والله چه نرکته هاست در اینزین بیش می نگویم و امرکان گفت نیست

سینه گفتنی

2998
 سوگند بشرکنی و جفا را رهاسوگند خورده ای که از این پس جفا کنی

کنی
تا کی بهانه گیری و تا کی دغا کنیامروز دامن تو گرفتیم و می کشیم

 کاندیشه کرده ای که از این پسمی خندد آن لبت صنما مژده می دهد
وفا کنی
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 آنگه روا شود که تو حاجتبی تو نماز ما چو روا نیست سود چیست
روا کنی
 ماهی همین کند چو ز آبش جدابی بحر تو چو ماهی بر خاک می طپیم
کنی

 حق با تو آن کند که تو در حق ماظالم جفا کند ز تو ترساندش اسیر
کنی

 جز آنک سر نهد به هر آنچچون تو کنی جفا ز کی ترساندت کسی
اقتضا کنی

آن کش بها نباشد چونش بها کنیخاموش کم فروش تو در یتیم را

2999
زاریم نشنوی و مرا زار بشرکنیتا چند از فراق مرا کار بشرکنی

 دانستمی دگر به چه مقداردستم شرکست دست فراقت ز کار و بار
بشرکنی

 کاین شیشه ام تنک شدهین شیشه باز هجر رسیدی به سنگلخ
هشدار بشرکنی
 گر زوترک نرانی ناچارزین سنگلخ هجر سوی سبزه زار وصل

بشرکنی
 خونش چنین دود چو د،ل نارخونم فسرده شد به د،ل اندر چو ناردانگ
بشرکنی

در وصل روی دلبر عیار بشرکنیباری چو بشرکنی د،ل پرحسرت مرا
 کز یک نظر دو صد د،ل ومخدوم شمس دین که شهنشاه بینشی

دلدار بشرکنی
صد تاج را به ریشه دستار بشرکنیتبریز از تو فخر به اینت مسلم است

3000
اندیشه را رها کن کاری است کردنیساقی بیار باده سغراق ده منی

گردن مخار خواجه که وامی است گردنیای نقد جان مگوی که ایام بیننا
بر دوست رحم آر به کوری دشمنیای آب زندگانی در تشنگان نگر

 گر برج خیبر استهوشی است بند ما و به پیش تو هوش چیست
بخواهیش برکنی

 در بی هشی است عیش واندر مقام هوش همه خوف و زلزله ست
مقامات ایمنی

 رقصان چو ذره ها خورشان نور ودر بزم بی هشی همه جان ها مجردند
روشنی

قانع نمی شویم بدین نور روزنیای آفتاب جان در و دیوار تن بسوز
 تو ساقی کریمی و بی صرفهاین قصه را رها کن ما سخت تشنه ایم

و غنی
 آگاه نیست کس که چه باغ وهیهای عاشقان همه از بوی گلشنی است

چه گلشنی
 ای سنگ د،ل بگوی کهخشک آر و می نگر ز چپ و راست اشک خون

تا چند تن زنی
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 فرمان گفت نیست همانبیهوده چند گویی خاموش کن بس است
گیر که الرکنی

کاین ناطقه نماند در حرف معتنیتا شمس حق تبریز آرد گشایشی

3001
 کار او کند که دارد از کارای نای بس خوش است کز اسرار آگهی

آگهی
گردن مخار کز گل بی خار آگهیای نای همچو بلبل نالن آن گلی

گفتا هلک توست به یک بار آگهیگفتم به نای همدم یاری مدزد راز
آتش بنه بسوز بمگذار آگهیگفتم خلص من به هلک من اندر است

دانم که هست قافله سالر آگهیگفتا چگونه رهزن این قافله شوم
از آگهی همی شد بیزار آگهیگفتم چو یار گم شدگان را نمی نواخت

 ما را حجاب دیده و دیدارنه چشم گشته ای تو که بی آگهی ز خویش
آگهی
 ای ننگ سر در این ره و ای عارزان همدم لبی که تو را سر بریده اند
آگهی
زیرا ز خودپرست و ز انرکار آگهیاز خود تهی شدی و ز اسرار پر شدی

بگذار تا کند گله ای زار آگهیچون می چشی ز لعل لب یار ناله چیست
 بگری بر آنک دارد ز اغیارنی نی ز بهر خود تو نمی نالی ای کریم
آگهی

زین نعل بازگونه غلط کار آگهیگردون اگر بنالد گاو است زیر بار

3002
 پرنور کن تو خیمه و خرگهشوری فتاد در فلک ای مه چه شسته ای

چه شسته ای
از آتش تو ای بت آگه چه شسته ایآگاه نیستند مگر این فسردگان

با مردمان زیرک ابله چه شسته ایآتش خوران ره به سر کوی منتظر

 د،ل لشرکر حقست و تویید،ل شیر بیشه ست ولیرکن سرش تویی
شه چه شسته ای

 هم ره به توست بر سر هر ره چهای جان تیزگوش تو بشنو هم از درون
شسته ای

 هیهای وصل و خنده و قهقههین کز فراخنای دلت تا به عرش رفت
چه شسته ای

کان جان و د،ل رسید تو آوه چه شسته ایدی بامداد دامن جانم گرفت د،ل
 درزن تو دست ها و در این ره چهدولب دولتست ز تبریز شمس دین

شسته ای

3003
 وز روی خوب خویشت بودیای کاشرکی تو خویش زمانی بدانیی

نشانیی
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 خود را به عیش خانه خوباندر آب و گل تو همچو ستوران نخفتیی
کشانیی

پنهان بماند زیر تو گنج نهانییبر گرد خویش گشتی کاظهار خود کنی
در جان قرار داشتیی گر تو جانییاز روح بی خبر بدیی گر تو جسمیی

با این و آنیی تو اگر این و آنییبا نیک و بد بساختیی همچو دیگران
یک نوع جوشییی چو یرکی قازغانیییک ذوق بودیی تو اگر یک اباییی

 چون صاف گشتگان تو بر اینزین جوش در دوار اگر صاف گشتیی
آسمانیی

گر گم شدی خیا،ل تو جان و جهانییگویی به هر خیا،ل که جان و جهان من
 ور نی چو عقل کلی جملهبس کن که بند عقل شدست این زبان تو

زبانیی
 دانستیی که شاهیبس کن که دانش ست که محجوب دانشست

کی ترجمانیی

3004
ملک قلندرست و قلندر از او بریبزم و شراب لعل و خرابات و کافری

زیرا که آفریده نباشد قلندریگویی قلندرم من و این دلپذیر نیست
مریخ نیز چند زند زخم خنجریتا کی عطارد از زحل آرد مدبری
تا چند زهره بخش کند جام احمریتا چند نعل ریز کند پیک ماه نیز

بازار تنگ دارد بر خلق مشتریتا چند آفتاب به تف مطبخی کند
تا چند آب نشف کند برج آذریتا چند آب ریزد دولب آسمان

تا چند روز پرده درد بر مستریتا چند شب پناه حریفان بد شود
تا کی بهار دوزد دیباج اخضریتا چند دی برآرد از باغ ها دمار

ای مرغ روح وقت نیامد که برپریزین فرقت و غریبی طبعم ملو،ل شد
 سوی جناب مالک و مخدوم خودوین پر درشرکسته پرخون خویش را

بری
زیر فلک چه باشی نی ابر و اختریاندر زمین چه چفسی نی کوه و آهنی
 نی آب خضر جویی نی حوضزان حسن آبدار چو تازه کنی جگر

کوثری
با آنچ در دلست نگویی چه درخوریای آب و روغنی که گرفتار آمدی

3005
 آرام جان خویش زآن د،ل که گم شده ست هم از جان خویش جوی

جانان خویش جوی
 آن ذوق را هم از لب و دندان خویشاندر شرکر نیابی ذوق نبات غیب

جوی
 در ناظری گریز و ازو آن خویشدو چشم را تو ناظر هر بی نظر مرکن
جوی

 پس نقد خویش را برو از کاننقلست از رسو،ل که مردم معادنند
خویش جوی
 از آسمان گذر کن و کیواناز تخت تن برون رو و بر تخت جان نشین
خویش جوی
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 آن برق را در اشک چو بارانبرقی که بر دلت زد و د،ل بی قرار شد
خویش جوی

 هر چه مراد توست در انبان خویشانبان بوهریره وجود توست و بس
جوی

 هم تو بجو مرا و به احسانای بی نشان محض نشان از کی جویمت
خویش جوی

3006
وصف قلندرست و قلندر از او بریسیمرغ و کیمیا و مقام قلندری

زیرا که آفریده نباشد قلندریگویی قلندرم من و این د،ل پذیر نیست
خالیست از کفایت و معنی داوریدام و دم قلندر بی چون بود مقیم

 چون آب در سبوییاز خود به خود چه جویی چون سر به سر تویی
کلی ز کل پری

 وین قصه مختصر کن ایاز خود به خود سفر کن در راه عاشقی
دوست یک سری

 نی بنده نی خدای نه وصفنی بیم و نی امید نه طاعت نه معصیت
مجاوری

 بیرون ز جمله آمد این ره چوعجزست و قدرتست و خدایی و بندگی
بنگری

در بندگی نیاید و نه در پیمبریراه قلندری ز خدایی برون بود
 کس را نشد مسلم این راه و رهزینهار تا نلفد هر عاشق از گزاف

بری

3007
 اختر و گردوندوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبی
اختر و گردون برده ز زهره جام حبیبی

 همچو د،ل منجمله جان ها جمله جان ها بسته پر و پا بسته پر و پا
همچو د،ل من دلخوش اندر دام حبیبی
 از زر پخته از زردام تو خوشتر دام تو خوشتر از می احمر وز زر اخضر

پخته نادره تر بد خام حبیبی
 صبح سعادتنور رخ شه نور رخ شه حسرت صد مه رهزن صد ره

صبح سعادت درج شده در شام حبیبی
 گر بدهد جانمخزن قارون مخزن قارون اختر گردون ملک همایون
گر بدهد جان او نگزارد وام حبیبی

 ایعام شده ست این عام شده ست این نظم سخن ها لیک تو این بین
شده قربان ای شده قربان خاص جهان در عام حبیبی

3008
 د،ل به دلم نه که تو گمشده راخواجه سلم علیک گنج وفا یافتی

یافتی
طبل خدایی بزن کاین ز خدا یافتیهم تو سلم علیک هم تو علیک السلم
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 آنک ز جا برترست خواجه کجاخواجه تو چونی بگو در بر آن ماه رو
یافتی

 حسرت رضوان شدی چونک رضاساقی رطل ثقیل از قدح سلسبیل
یافتی

وی تن عریان کنون باز قبا یافتیای رخ چون زر شده گنج گهر برزدی
یار منی بعد از این یار مرا یافتیای د،ل گریان کنون بر همه عالم بخند

 تا که بگویم تو را من که کهخواجه تویی خویش من پیش من آ پیش من
را یافتی
 رو که توی بر صواب ملککوس و دهل می زنند بر فلک از بهر تو

خطا یافتی
 خشک لبان را ببین چونکبر لب تو لب نهاد زان شرکرین لب شدی
سقا یافتی

 پنجه گشا چون کلید قفل گشاخواجه بجه از جهان قفل بنه بر دهان
یافتی

3009
 اه که چه می زیبدش بدخویآه که چه شیرین بتیست در تتق زرکشی

و سرکشی
 می کند از اختران شیوهگاه چو مه می رود قاعده شب روی
لشرکرکشی

 تا د،ل خود را ز هجر تو سوی آذرگاه ز غیرت رود از همه چشمی نهان
کشی

 سخت بگیری کمر خانه خودای خنک آن دم که تو خسرو و خورشید را
درکشی

 وز سر این بیخودی گوش فلکاز طرب آن زمان جامه جان برکنی
برکشی
 تا که بسوزد بر او چونک بههر شرکری زین هوس عود کند خویش را

مجمر کشی
 نیست گنه باده را چونک توآن نفس از ساقیان سستی و تقصیر نیست

کمتر کشی
 خیر کثیرست آنک باده ز کوثربخت عظیمست آنک نقل ز جنت بری
کشی
 قاصد خون ریز خود نیزه ومست برآیی ز خود دست بخایی ز خود

خنجر کشی
 تا که به شمشیر دین بر سرگوید کز نور من ظلمت و کافر کجاست

کافر کشی
 تا تو مرا چون قدح در میوقت شد ای شمس دین مفخر تبریزیان

احمر کشی

3010
جان من از جان تو یابد صد ایمنیروی من از روی تو دارد صد روشنی
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 آینه کون شد رفت از اوآهن هستی من صیقل عشقش چو یافت
آهنی
 مسرکن اصلیش دید یافت درمرغ دلم می طپید هیچ سرکونی نداشت

او ساکنی
ندهد بی روز تو روزن من روزنیندهد بی چشم تو چشم من آینگی

 جان منش چون بدید گفتچشم منش چون بدید گفت که نور منی
که جان منی

 فقر از آن فخر شد کز تو شود اوصبر از آن صبر کرد شرکر شرکر تو دید
غنی

گاه تویی در برم حلقه د،ل می زنیگاه منم بر درت حلقه در می زنم
 تا شوم از سعی تو پاک زباد صبا سوی عشق این دو رسالت ببر
تردامنی

 هست تو را همچو نی وام شرکرهست مرا همچو نی وام کمر بستنی
دادنی
 زانک بریدی ز ما گر نبری ازای د،ل در ما گریز از من و ما محو شو
منی

 مغز نمایم ولیک وای چو تودانه شیرین به سنگ گفت چو من بشرکنم
بشرکنی

3011
عربده آرد مرا از ره پنهانییهر نفسی از درون دلبر روحانیی

برد مسلمانیم وای مسلمانییفتنه و ویرانیم شور و پریشانیم
 کیست برون از گمان جز د،لگفت مرا می خوری یا چه گمان می بری
ربانیی
 جان بفشان کان نگار کردبر سر افسانه رو مست سوی خانه رو

گل افشانیی
 مست غمت را بیار رسمیک دم ای خوش عذار حا،ل مرا گوش دار

نگهبانیی
 عشق شناس ای حریف در د،لعابد و معبود من شاهد و مشهود من

انسانیی
رهبر ما بوی او در ره سلطانییکعبه ما کوی او قبله ما روی او

تا ننهد خواجه سر در خطر جانییخواجه صاحب نظر الحذر از ما حذر
گل ندمد جز ز خار گنج به ویرانیینی غلطم سر بیار تا ببری صد هزار

 در کف او شیشه ای شرکل پریآمد آن شیر من عاشق جان سیر من
خوانیی
 گفت چه پرسم دریغ حا،ل مراگفتم ای روح قدس آخر ما را بپرس
دانیی

 مست چه ام بوی گیرمستم و گم کرده راه تن زن و پرسش مخواه
باده جانانیی

برده قماشات ما غارت سبحانییکی بود آن ای خدا ما شده از ما جدا
 هر کی ورا یار کیست هستهر کی ورا کار کیست در کف او خارکیست
چو زندانیی
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 هر کی ز خود دور شد نیست بجزکارک تو هم تویی یارک تو هم تویی
فانیی

3012
آینه با جان من مونس دیرینه ایای د،ل چون آهنت بوده چو آیینه ای

تن کی بود محدثی دی و پریرینه ایدر د،ل آیینه من در د،ل من آینه
 زانک همی بیندت احمدخواجه چرایی چنین کز تو رمد عشق دین

پارینه ای
 کآمد از سوی چین مرغ تو را چینهمرغ گزینی یقین دانه شیرین بچین

ای
 از چه سبب گشته ای همدم بوزینهشیر خدایی خدا شیر نرت نام داد

ای
 پوشد سلطان گهی خرقهصورت تن را مبین زانک نه درخورد توست

پشمینه ای
 تا که نپوسد دلت در حسد و کینههین د،ل خود را تمام در کف دلبر سپار
ای

 سینه سینا بود فرش چنینسینه پاکی که او گشت خوش و عشق خو
سینه ای

 تا تو در این غربتی نیست طمانینهتشنه آن شربتی خسته آن ضربتی
ای

 هست معانی چو می حرفهست خرد چون شرکر هست صور همچو نی
چو قنینه ای

 از حفه و از رفه ز اطلس وخوب چو نبود عروس خوش نشود زو نفوس
زرینه ای
 در عوض می بگیر بی مزهچون نروی زین جهان خوی خرابات جان
ترخینه ای

گوشه د،ل را بساز مسجد آدینه ایخانه تن را بساز باغچه و گلشنی
آوردش بر طبق نادره لوزینه ایهر نفسی شاهدی در نظر واحدی
برکر چه عرضه کنی بر شه عنینه ایخامش با مرغ خاک قصه دریا مگو

3013
باطن او جد جد ظاهر او بازیییار در آخرزمان کرد طرب سازیی
تا نرکند هان و هان جهل تو طنازییجمله عشاق را یار بدین علم کشت

 کز حرکت یافت عشق سردر حرکت باش ازانک آب روان نفسرد
سراندازیی

 صف شرکنی کی کند اسب گداجنبش جان کی کند صورت گرمابه ای
غازیی

جنبش پالنیی از فرس تازییطبل غزا کوفتند این دم پیدا شود
 تا بزنی گردن کافرمی زن و می خور چو شیر تا به شهادت رسی

ابخازیی
روبه با شیر حق کی کند انبازییبازی شیران مصاف بازی روبه گریز
مروزیی اوفتاد در ره با رازییگرم روان از کجا تیره دلن از کجا
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 سر بنه ای جان پاک پیشعشق عجب غازییست زنده شود زو شهید
چنین غازیی

گر برکند قلب تو قالب پردازییچرخ تن د،ل سیاه پر شود از نور ماه
 هر نفسی زان لطف آردمطرب و سرنا و دف باده برآورده کف
غمازیی

 گیرد زین قلبگاه قالبای خنک آن جان پاک کز سر میدان خاک
پردازیی

3014
بست مرا از طعام دود د،ل مطبخیرو که به مهمان تو می نروم ای اخی

 گاه وصا،ل او بخیل در زر ورزق جهان می دهد خویش نهان می کند
ما،ل او سخی
 مذهب سردان مگیر یخ چهما،ل و زرش کم ستان جان بده از بهر جان
کند جز یخی

 قسمت این عاشقان مملرکت وقسمت آن باردان مایده و نان گرم
فرخی

 کار بتر می شود گر تو در این میقسمت قسام بین هیچ مگو و مچخ
چخی

چند میان جهان مانده در برزخیجنتی د،ل فروز دوزخیی خوش بسوز
 کور شود از نظر چشم سگسوی بتان کم نگر تا نشوی کورد،ل

مسلخی
 ظاهر او چون بهشت باطنزلف بتان سلسله ست جانب دوزخ کشد
او دوزخی

کو برهاند ز دام گر چه اسیر فخیلیک عنایات حق هست طبق بر طبق
 چند در این تیرگی همچو خسان میجانب تبریز رو از جهت شمس دین

زخی

3015
 کان شرکر می کشی باجان و جهان می روی جان و جهان می بری
شرکران می خوری

تا نخلد شاخ گل سینه نیلوفریای رخ تو چون قمر تک مرو آهسته تر
 بوی کن آخر کباب زین جگرچهره چون آفتاب می بری از ما شتاب
آذری

 گر برسانی رواست شرکریک نظری گر وفاست هم صدقات شماست
چنین توانگری

تا غم افزون ما کسب کند بهتریتا جگر خون ما تا د،ل مجنون ما
وز جگر افروختیم شیوه سامندریشرکر که ما سوختیم سوختن آموختیم

بوسد بر پای تو از طرب بی سریفاسد سودای تو مست تماشای تو
 گاه شوی بت شرکن گاه کنیعشق من ای خوبرو رونق خوبان به تو
آزری

 چشم بدت دور باد تامستی از آن دید و داد شادی از آن بخت شاد
که کنی لمتری
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حلقه جوق ملک صورت نقش پریجانب د،ل رو به جان تا که ببینی عیان
 محو شود در صفات صورت واز ملک و از پری چون قدری بگذری

صورتگری

3016
 ای که درون دلی چند ز د،لبازرهان خلق را از سر و از سرکشی
درکشی

 زنده کنی مرده را جانب محشرای د،ل د،ل جان جان آمد هنگام آن
کشی

تا بدرد آفتاب پیرهن زرکشیپیرهن یوسفی هدیه فرستی به ما
 چونک ز دریای غیب آیی و لشرکرنیزه کشی بردری تو کمر کوه را

کشی
 چارق درویش را بر سر سنجرخاک در فقر را سرمه کش د،ل کنی

کشی
تشنه دلن را سوار جانب کوثر کشیسینه تاریک را گلشن جنت کنی
یوسف صدیق را از بن چه برکشیدر شرکم ماهیی حجره یونس کنی

 تا سوی بهرام عشق مرکب لغرنفس شرکم خواره را روزه مریم دهی
کشی
 تا د،ل و جان را به غیب بیاز غز،ل و شعر و بیت توبه دهی طبع را

دم و دفتر کشی
زهره مه روی را گوشه چادر کشیسنبله آتشین رسته کنی بر فلک

 گر تو مرا سوی خویش یکمفخر تبریزیان شمس حق ای وای من
دم کمتر کشی

3017
 عرکس لبت شهد ساختلله ستانست از عرکس تو هر شوره ای

تلخی هر غوره ای
 آه که چه دیوانه شد جان منمصحف عشق تو را دوش بخواندم به خواب
از سوره ای

گر شرکر تو شود مغز شرکربوره ایمشرکل هر دو جهان آه چه حلوا شود
 تا بشود پرشرکر در تن هرچهره چون آفتاب بر تن چون غوره تاب
روده ای

 چونک سر رشته یافت خصموا شدن از خویشتن هست ز ماسوره سهل
ز ماسوره ای

 بشرکن و پیدا شودجسم که چون خربزه ست تا نبری چون خورند
قیمت لهوره ای

 رقص کنان کله ها هر طرفی کورهآه که ندیدی هنوز بر سر میدان عشق
ای
 نبض دلم می جهید در کف قارورهپیش طبیب دو کون رفتم بیمار عشق
ای
جز ز تو یابد شفا علت ناسوره ایگفتمش ای شمس دین مفخر تبریز آه
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3018
سوخته باد آینه تا تو در او ننگریای تو ز خوبی خویش آینه را مشتری

 در قدح جان من آب کندجان من از بحر عشق آب چو آتش بخورد
آذری

 کو چو گلستان شده ست از نظرخار شد این جان و د،ل در حسد آینه
عبهری

 زود سلمش رسان گو کهگم شده ام من ز خویش گر تو بیابی مرا
خوشی خوشتری

 که من آواره ای گشته نهان چونگر تو بیابی مرا از من من را بگو
پری

 غمزه جادوش کرد جان مرامست نیم ای حریف عقل نرفت از سرم
ساحری
 تا تو بدانی که نیست کار بتمگر تو به عقلی بیا یک نظری کن در او
سرسری

کرد یرکی شیوه ای شیوه او برتریبر لب دریای عشق دیدم من ماهیی
 صورت گوساله ای بود دوگر چه که ماهی نمود لیک خود او بحر بود
صد سامری

 نطق زبان را که تو حلقهماهی ترک زبان کرد که گفته ست بحر
برون دری

زانک هوا آتشیست نیست حریف تریدم زدن ماهیان آب بود نی هوا
 بحر بود پس تو در عشق از اوبنگر در ماهیی نان وی و رزق او

کمتری
 صید سلیمان وقت جان مندام فرکندم که تا صید کنم ماهیی

انگشتری
 از حسد کس مترس دراین چه بهانست خود زود بگو بحر کیست
طلب مهتری

 مفخر تبریز ما شمس حق و دینروشن و مطلق بگو تا نشود از دلت
بری

3019
 جان مرا خوش برکش اینای که تو عشاق را همچو شرکر می کشی

نفس ار می کشی
 زانک نظرخواه را تو به نظرکشتن شیرین و خوش خاصیت دست توست

می کشی
 زانک مرا بیشتر وقت سحر میهر سحری مستمر منتظرم منتظر

کشی
 نی که مرا عاقبت بر سر در میجور تو ما را چو قند راه مدد درمبند

کشی
 ای که تو ما را به دام همچو شررای دم تو بی شرکم ای غم تو دفع غم

می کشی
 تیغ رها کرده ای تو به سپر میهر دم دفعی دگر پیش کنی چون سپر
کشی
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3020
 چون تو منی من توام چند تویی وپیشتر آ پیشتر چند از این رهزنی

منی
 از چه گریزد چنین روشنی ازنور حقیم و زجاج با خود چندین لجاج
روشنی

خوار چرا بنگرد سوی فقیران غنیما همه یک کاملیم از چه چنین احولیم
 هر دو چو دست تواند چهراست چرا بنگرد سوی چپ خویش خوار
یمنی چه دنی

 لیک دوبین گشته ایم زینما همه یک گوهریم یک خرد و یک سریم
فلک منحنی

 عرعر توحید را چند کنیرخت از این پنج و شش جانب توحید کش
منثنی

 با خود خود حبه ای با همه چونهین ز منی خیز کن با همه آمیز کن
معدنی
 هر چه کند روح پاک تن برکند همهر چه کند شیر نر سگ برکند هم سگی
تنی

 همچو که بادام ها در صفتروح یرکی دان و تن گشته عدد صد هزار
روغنی

 آب یرکی گشت چون خابیه هاچند لغت در جهان جمله به معنی یرکی
بشرکنی

 چون که به توحید تو د،ل ز سخنجان بفرستد خبر جانب هر بانظر
برکنی

3021
در کرم از آفتاب نیز سبق برده ایشیردل صد هزار شیردلی کرده ای

 بشرکن سوگند را گر به خدا خوردهچشم ببند و برکن بار دگر رحمتی
ای

 چونک در این خشم و جنگبنگر کاین دشمنان دست زنان گشته اند
پای خود افشرده ای

 چاکر آن کس شوم کش به کسمیل تو با کیست جان تا بشوم خاک او
اشمرده ای

 جهد مبارک بود از چه تو پژمردهای تن آخر بجنب بر خود و جهدی برکن
ای
 کای صنم چون شرکر از چه بیازردهخیز برو پیش دوست روی بنه بر زمین
ای
 این سرم از نخل تست زانکخواجه جان شمس دین مفخر تبریزیان

تو پرورده ای

3022
 گفتم نی گفت نک رنگ ترشگفت مرا آن طبیب رو ترشی خورده ای

کرده ای
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 عرکس برون می زند گر چه تو درد،ل چو سیاهی دهد رنگ گواهی دهد
پرده ای

 ور خورد او آب شور شورهخاک تو گر آب خوش یابد چون روضه ایست
برآورده ای

 گر نه خزان دیده ای پس ز چهسبز شوند از بهار زرد شوند از خزان
روزرده ای
 پرورش جان تویی جان چوگفتمش ای غیب دان از تو چه دارم نهان

تو پرورده ای
 کیست که گرمش کند چونکیست که زنده کند آنک تواش کشته ای

تواش افسرده ای
 زانک تو جوشیده ای زانک توشربت صحت فرست هم ز شرابات خاص
افشرده ای

 شاد شو ار پرغمی زنده شو ارداد شراب خطیر گفت هل این بگیر
مرده ای

 نور بتابد ز تو گر چه سیهچشمه بجوشد ز تو چون ارس از خاره ای
چرده ای

 شادی د،ل ها شوی گر چه د،لخضر بقایی شوی گر عرض فانیی
آزرده ای

تا نرسد خلعتی دولت صدمرده ایکی بشود این وجود پاک ز بیگانگان
باد بهاری کند گر چه تو پژمرده ایگفت درختی به باد چند وزی باد گفت

3023
همدم ما یار ما نی دم بیگانه ایقصر بود روح ما نی تل ویرانه ای

جز که د،ل پردلی رستم مردانه ایبادیه ای هایلست راه د،ل و کی رسد
 نی د،ل تن پروری عاشقنی د،ل خصم افرکنی بل د،ل خویش افرکنی

جانانه ای
 رست درخت قبو،ل از بن چون دانهچونک فروشد تنش در تک خاک لحد

ای
 فتنه آن شمع چیست جز تن پروانهعاشق آن نور کیست جز د،ل نورانیی

ای
 زانک ورا آفتاب هستمسرح روح الله است جلوه روح القدس
عزبخانه ای

3024
 ز ارچلی جغد گشت حلقه چوبستگی این سماع هست ز بیگانه ای

ویرانه ای
 چون بگدازد چو سیل پست کندآنک بود همچو برف سرد کند وقت را

خانه ای
از سبب غیریست کندن دندانه ایغیر برونی بدست غیر درونی بتر
حبس کند در زمین خوبی هر دانه ایباد خزانست غیر زرد کند باغ را

 ریش نگه دار از آن دوسر چونپیش تو خندد چو گل پای درآید چو خار
شانه ای
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 گشت شرکسته بسی لشرکر مردانهاز سبب آنک بد در صف ترسنده ای
ای

 شمع همه جمع هاست منخسرو تبریزیی شمس حق و دین که او
شده پروانه ای

3025
 آب دگر خورده ای زانک گل آلودهجای دگر بوده ای زانک تهی روده ای
ای

 د،ل چه بدو داده ای رو کهمست دگر باده ای کاحمق و بس ساده ای
نیاسوده ای

گیرم بی دیده ای آخر نشنوده ایگنج روان در دلت بر سر گنج این گلت
 چون پی دارو ز یشم سرمهچیست سپیدی چشم از اثر نفس و خشم

دهی سوده ای
پرتو خورشید را تو به گل اندوده ایاز نظر لم یز،ل دارد جانت تگل

 ای تو شرکم خوار چند درگنج دلت سر به مهر وین جگرت کان مهر
هوس روده ای

 وز تبریزست این بخت کهاز اثر شمس دینست این تبش عشق تو
پرورده ای

3026
 کاسه بزن کوزه خور خواجهخیره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی

اگر عاشقی
کاش بدانستیی بر چه قمر عاشقیکاش بدانستیی بر چه در ایستاده ای

 چشمت از او روشنست تیزنظرچشمه آن آفتاب خواب نبیند فلک
عاشقی

 راست بگویم مرنج سختهشیر فلک زین خطر خون شده استش جگر
جگر عاشقی

 ای مه لغرشده بر چه سحرای گل تر راست گو بر چه دریدی قبا
عاشقی

 هر دم کف می کنی بر چهای د،ل دریاصفت موج تو ز اندیشه هاست
گهر عاشقی
 ور تو سپر بفرکنی سستهآنک از او گشت دنگ غم نخورد از خدنگ

سپر عاشقی
 لیک تو ای روح پاک نادره ترجمله اجزای خاک هست چو ما عشقناک
عاشقی

 چون هنرت خامشیست بر چه هنرای خرد ار بحریی دم مزن و دم بخور
عاشقی

3027
 صف سلیمان نگر پیش رخنیست عجب صف زده پیش سلیمان پری

آن پری

www.irandll.net/forum1381



www.irandll.net

 یافت فراغت ز رنج وز غمآن پریی کز رخش گشت بشر چون ملک
درمان پری

 یافته دیو و ملک گوهر جان زانتربیت آن پری چشم بشر باز کرد
پری

 گشت پری آدمی هم شدما و منی پاک رفت ماء منی خشک شد
انسان پری

 شاد ز عشق رخش شادتر ازدیده جان شمس دین مفخر تبریز و جان
جان پری

3028
من چو کمین فلحم تو دهیم سالریای صنم گلزاری چند مرا آزاری

چند به د،ل آموزی مغلطه و طراریچند مرا بفریبی هر چه کنی می زیبی
 افتد و سودش نرکند در دغلیآن که از آن طراری باز بر او برشرکنی
هشیاری

 تار هم از لطف فنا زین فرح و زینساده دلی ساز مرا سوی عدم تاز مرا
زاری

 هر کی بخندد بود او درهر کی بگرید به یقین دیده بود گنج دفین
حجب ستاری

 بازبنگشاده ام این دان خبرمن که ز دور آمده ام با شر و شور آمده ام
سرباری
 مایه نداری تو ولی خایه خود میبار که بگشاده شود از پی سرمایه بود
خاری
 مشتری گفت تو او سیر نه ازبس کن و بسیار مگو روی بدو آر بدو

بسیاری

3029
شیر شگرف آمد و ضعیف شرکاریآه که دلم برد غمزه های نگاری
درد و غم چون تو یار و دلبر باریهیچ دلی چون نبود خالی از اندوه

خوب شهی آمد و لطیف نثاریاز پی این عشق اشک هاست روانه
تا ننشیند بر آن نیاز غباریچشم پیاپی چو ابر آب فشاند

تا که نماند حزین و غوره فشاریکان شرکر آن لبست باد بقایش
بر د،ل هر شب روی ستاره شمارینک شب قدرست و بدر کرد عنایت

ماهی بی آب را کی دید قراریبی مه او جان چو چرخ زیر و زبر بود
 از تن بی عقل کی بیایدخود تو چو عقلی و این جهان همه چون تن

کاری
خلعت گل یافت از جناب تو خاریخلعت نو پوش بر زمین و زمانه
خود نبدی عاشقی و روح سپاریگر نبدی خوی دوست روح فشانی

خوب حریفی و سودناک قماریخرقه بده در قمارخانه عالم
هیچ کس آن بحر را ندید کناریبهر کنارش همی کنار گشایم
آنک ز حلمش بیافت کوه وقاریتن بزنم تا بگوید آن مه خوش رو

3030
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نیست نرکوتر ز بندگی تو کاریسلمک الله نیست مثل تو یاری
هیچ نگنجد چنین محیط به غاریای د،ل گفتی که یار غار منست او
بر سر آن گنج غیب هر نره ماریعاشق او خرد نیست زانک نخسبد
گر چه نگنجد نگار ما به کناریذره به ذره کنار شوق گشادست

سرکه فروشنده ای و غوره فشاریآن شرکرستان رسید تا نگذارد
 کاین همه جان ها ز آب اوستجوی فراتی روان شدست از این سو
بخاری

کار مرا این زمان بده تو قراریاز سر مستی پریر گفتم او را
ماه غریب از چو من غریب شماریخنده شیرین زد و ز شرم برافروخت

باغ تو با این چنین لطیف بهاریگفت مخور غم که زرد و خشک نماند
هفت زمین در ره منست غباریهفت فلک ز آتش منست چو دودی
درخور صیدم نیامدست شرکاریدام جهان را هزار قرن گذشتست
عاشق مستی ز ما نیافت کناریهم به کنار آمد این زمانه و دورش

 روز چرایی و شب اسیراین مه و خورشید چون دو گاو خراسند
شیاری

یاوه شدستند بی شرکا،ل و فساریجمع خرانی نگر که گاوپرستند
توبه کنید و روید سوی مطاریرو به خران گو که ریش گاو بریزاد

وحی پذیرنده ای و روح سپاریتا که شود هر خری ندیم مسیحی
شهره حریفان و مقبلنه قماریاز شش و از پنج بگذرید و ببینید
 سوخت لبم را ز شوق دوستچون به خلصه رسید تا که بگویم

شراری
جانب یاران به سوی دور دیاریماند سخن در دهان و رفت د،ل من

3031
جان پرانوار همچنانک تو دیدیخوشدلم از یار همچنانک تو دیدی

در گل و گلزار همچنانک تو دیدیاز چمن یار صد روان مقدس
 بی د،ل و بی کار همچنانک توهر کی دلی داشت زین هوس تو ببینش
دیدی

خواجه اسرار همچنانک تو دیدیهر نظری کو بدید روی تو را گشت
برشده بر دار همچنانک تو دیدیصورت منصور دانک بود بهانه

ساخته با خار همچنانک تو دیدیهست بر اومید گلستان تو جان ها
خانه پرمار همچنانک تو دیدیعشق چو طاووس چون پرید شود د،ل

 عمر بود بار همچنانک توعشق گزین عشق بی حیات خوش عشق
دیدی

ننگ بود عار همچنانک تو دیدیدر د،ل عشاق فخر و ملک دو عالم
جان کند ایثار همچنانک تو دیدیعشق خداوند شمس دین که به تبریز

3032
ده به کف ما که نور دیده ماییاز پگه ای یار زان عقار سمایی

دور بگردان که آفتاب لقاییزانک وظیفه ست هر سحر ز کف تو
عهد و وفا کن که شهریار وفاییهم به منش ده مها مده به دگر کس

وز جهت دردها لطیف دواییدر تتق گردها لطیف هللی

www.irandll.net/forum1383



www.irandll.net

خلق کجااند و تو غریب کجاییدور بگردان که دور عشق تو آمد
چرخ فلک گر بدی مه تو بهاییبر عدد ذره جان فدای تو کردی

ساقی ما شو برکن به لطف سقاییبا همه شاهی چو تشنگان خماریم
بهر تو حوا نمود نیز حواییبهر تو آدم گرفت دبه و زنبیل

خالق می کرد گونه گونه خداییآدم و حوا نبود بهر قدومت
نه از شش و پنجست این سرورفزاییدر قدح تو چهار جوی بهشتست

تا به فلک بررود غریو گواییجمله اجزای ما شرکفته کن این دم
تا تو به خنده دهان او نگشاییغبغب غنچه در این چمن بنخندد

یمن نیاید ز سایه های هماییطلعت خورشید تو اگر ننماید
راه رهاوی بزن کز اوست رهاییخانه بی جام نیست خوب و منور

کوه وقاری و بحر جود و سخاییمشک که ارزد هزار بحر فروریز
جان رهد از تن چو اشتران چراییهر شب آید ز غیب چون گله بانی
خوش بچراند ز سبزه های عطاییدر عدمستان کشد نهان شتران را

راه الهیست نیست راه هواییبند کند چشمشان که راه نبینند
جست دواسبه ز نیستی و گداییچون بنهد رخ پیاده در قدم شاه

خواب ببیند چو پیل هند رجاییکژ نرود زان سپس به راه چو فرزین
کان شه شطرنج راست راه نماییمات شو و لعب گفت و گوی رها کن

3033
شرکر که دیدم روی افندیچند دویدم سوی افندی

رهبر ما شد بوی افندیدر شب تاری ره متواری
اصل مرکان ها کوی افندیشادی جان ها ذوق دهان ها

آب حیات و جوی افندیصحن گلستان عشرت مستان
بزم دو عالم طوی افندیعیش معظم جام دمادم
های من آمد هوی افندیکام من آمد دام افندی
چون شنود او قوی افندیگرگ ز بره دست بدارد
نیست بخیلی خوی افندیگنج سبیلی خوان خلیلی
در خم چوگان گوی افندیکله شاهان سرکه ماهان

قبله اوها اوی افندیخامش و کم گو هی کی بود او

3034
تا سوی گلشن دست برآریمی رسد ای جان باد بهاری

گفت بروید هر چه برکاریسبزه و سوسن لله و سنبل
تا ننماید زشتی خاریغنچه و گل ها مغفرت آمد

یافت عزیزی از پس خواریرفعت آمد سرو سهی را
کآب نماید روح سپاریروح درآید در همه گلشن
سخت مبارک آمد یاریخوبی گلشن ز آب فزاید
زود بیایی گوش نخاریکرد پیامی برگ به میوه
زانک درختش داشت نزاریشاه ثمارست آن عنب خوش
باغ د،ل ما حبس و حصاریدر دی شهوت چند بماند

خاک چه دارد غیر غباریراه ز د،ل جو ماه ز جان جو
کآرد گل را خوب عذاریخیز بشو رو لیک به آبی
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در ره ما نه هر چه که داریگفت به ریحان شاخ شرکوفه
دام شما راییم شرکاریبلبل مرغان گفت به بستان
بر ما دی را برنگماریلبه کند گل رحمت حق را
کی به کف آید تا نفشاریگوید یزدان شیره ز میوه

وز در من بین کارگزاریغم مخور از دی وز غز و غارت
رو ننماید جز که به زاریشرکر و ستایش ذوق و فزایش

گر بستانم عمر شماریعمر ببخشم بی ز شمارت
گر بستانم خمر خماریباده ببخشم بی ز خمارت

کاغذها را چند نگاریچند نگاران دارد دانش
چونک بخوانی خط نهاریاز تو سیه شد چهره کاغذ

از مه جانان در شب تاریدود رها کن نور نگر تو
تا که کند او شاه سواریبس کن و بس کن ز اسب فرود آ

3035
گشتم من بر بام افندیدوش همه شب دوش همه شب

خوردم می از جام افندیآخر شب شد آخر شب شد
مایه ببخشد نام افندیشیر و شرکر را شمس و قمر را

دولت مرغان دام افندینور دو عالم عشق قدیمی
شیر سیه شد رام افندیشیر روان شد خوش ز بیانش

جایزه بخشی کام افندیکام ملوکان جایزه گیری
پخته عالم خام افندیکعبه جان ها روی ملیحش
محو شو اندر لم افندیگر الفی و سابق حرفی

خاص بود خود عام افندینور بود او نار نماید
که بگزارد وام افندیبس کن بس کن کس نتواند

3036
گه چو شرکاری در عجل آییگاه چو اشتر در وحل آیی
عاقبت آخر در عمل آییکجرکنن اغلن چند گریزی

تا کی ای د،ل در علل آییدر سوی بی سو می رو و می جو
در نمدی تو در حلل آییدر طلبی تو در طرب افتی

عاشق شو تا بی خلل آییدردسر آید شور و شر آید
مطرب جویی در غز،ل آیینفخ کند جان در د،ل ترسان

در رخ دلبر مرکتحل آییچونک قویتر دردمد آن نی
فاعل نبوی مفتعل آییچنگ بگیری ننگ پذیری

در کف اویی در بغل آییاز غم دلبر در برش افتی
زانک ز حیرت با دو،ل آییفرکر رها کن ترک نهی کن

زین دو به حیرت محتمل آییفرکر چو آید ضد ورا بین
زین دو تحو،ل در محل آییزانک تردد آرد به حیرت

چند به گفتن منتقل آییز او،ل فرکرت آخر ره بین

3037
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 به جای عمر عزیزی چو عمربه خاک پای تو ای مه هر آن شبی که بتابی
ما نشتابی

 مسافران فلک را توچو شب روان هوس را تو چشمی و تو چراغی
آتشی و تو آبی
 گر از قضا مه ما را به اتفاقدر این مناز،ل گردون در این طواف همایون

بیابی
 ثواب کن سوی او رو اگر چهاگر چه روح جهانست و روح سوی ندارد

غرق ثوابی
 جواب ده به حق آنک بسبگو به تست پیامی اگر چه حاضر جانی

لطیف جوابی
هزار پرده دریدی هنوز زیر نقابیهزار مهره ربودی هنوز او،ل بازیست

 زهی رباب د،ل من بهچه ناله هاست نهان و چه زخم هاست دلم را
دست چون تو ربابی

 رباب می زن و می گرددلم تو را چو ربابی تنم تو را چو خرابی
مست گرد خرابی

 ز جام خویش نپرسی کههمه ز جام تو مستند هر یرکی ز شرابی
مست از چه شرابی

 کجاست آتش غیبی که لحظهکجاست ساحل دریا دل که هر دم غرقی
لحظه کبابی

3038
 مرا بپرس کجا برد آن طرف کهببرد عقل و دلم را براق عشق معانی
ندانی
 بدان جهان که جهان هم جدابدان رواق رسیدم که ماه و چرخ ندیدم

شود ز جهانی
 بگویمت صفت جان تو گوشیرکی دمیم امان ده که عقل من به من آید

دار که جانی
 که گوش دارد دیوار و این سریستولیک پیشتر آ خواجه گوش بر دهنم ده

نهانی
ز راه گوش درآید چراغ های عیانیعنایتیست ز جانان چنین غریب کرامت

 که تا چو چشمه خورشیدرفیق خضر خرد شو به سوی چشمه حیوان
روز نور فشانی
 جهان کهنه بیابد از اینچنانک گشت زلیخا جوان به همت یوسف
ستاره جوانی

 سهیل جان چو برآید زفروخورد مه و خورشید و قطب هفت فلک را
سوی رکن یمانی

 که تا به نقد ببینی که در درونه چهدمی قراضه دین را بگیر و زیر زبان نه
کانی

 لطیف و پخته چو نانی بدانفتاده ای به دهان ها همی گزندت مردم
همیشه چنانی
 ز سردیست و ز تری کهچو ذره پای برکوبی چو نور دست تو گیرد

همچو ریگ گرانی
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 که چون قرین تو گشتم تو صاحبچو آفتاب برآمد به خاک تیره بگوید
دو قرانی

 که پیش گله شیران چو نره شیرتو بز نه ای که برآیی چراغپایه به بازی
شبانی
 حواس پنج نمازست و د،ل چو سبعچراغ پنج حست را به نور د،ل بفروزان

مثانی
 که ره بری به نشانی چو گرد رههمی رسد ز سموات هر صبوح ندایی

بنشانی
 دو لشرکرست که در وی توسپس مرکش چو مخنث عنان عزم که پیشت
پیش رو چو سنانی

 چرا ز دعوت شرکر چو پستهشرکر به پیش تو آمد که برگشای دهان را
بسته دهانی
 مرکوب طبل فسانه چرابگیر طبله شرکر بخور به طبل که نوشت
حریف زبانی

 که اوست شمس معارف رئیسز شمس مفخر تبریز آفتاب پرستی
شمس مرکانی

3039
 فدای جاه و جمالت که روح بخشهزار جان مقدس هزار گوهر کانی

جهانی
 چو ماه غیب نمایی ز پردهچه روح ها که فزایی چه حلقه ها که ربایی

های نهانی
 هزار بحر بجوشد چو قطره ایچو در غزا تو بتازی ز بحر گرد برآری

بچرکانی
 به یک نظر تو ببخشی سعادتتویی ز کون گزیده تویی گشایش دیده
دوجهانی

 برکش کمان زمان راکژی که هست جهان را چو تیر راست کن آن را
که سخت سخته کمانی

 چو د،ل ثنای تو خواند که شاهنه چرخ زهر چشاند نه ترس و خوف بماند
امن و امانی

 یرکی بدان که تو اینی یرکی بدان کهبه چرخ سینه برآیی هزار ماه نمایی
تو آنی

 هزار ماه منور ز آستینتو راست چرخ چو چاکر تو مه نباشی و اختر
بفشانی

 صد آفتاب زمان را چوتو شمس مفخر تبریز به خواجگی چو نشینی
بندگان بنشانی

3040
 درون روزن عالم چو روز بختچه آفتاب جمالی که از مجره گشادی
فتادی
 هزار رسم د،ل افزا بدان چمنهزار سوسن نادر ز روی گل بشرکفتی
بنهادی
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 که پر و با،ل مریدی و جان جانهزار اطلس کحلی بنفشه وار دریدی
مرادی
 نه عقل پره کاه ست و تو بهدر آن زمان که به خوبی کله عقل ربایی

لطف چو بادی
 نه از نسیم ویستش جما،ل وچه عقل دارد آن گل که پیش باد ستیزد

نیک نهادی
 چگونه گیج نگردد سر وجودمیی که کف تو بخشد دو صد خمار به ارزد

ز شادی

3041
 شبست محرم عاشق گواه ناله واگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاری

زاری
 کمینه اشک و رخ زرد وچه جای شب که هزاران نشانه دارد عاشق

لغری و نزاری
 چو آب سجده کنان و چوچو ابر ساعت گریه چو کوه وقت تحمل

خاک راه به خواری
 درون باغ گلستان و یار وولیک این همه محنت به گرد باغ چو خاری
چشمه جاری
 زبان شرکر گزاری سجودچو بگذری تو ز دیوار باغ و در چمن آیی
شرکر بیاری

 شرکفته گشت زمین و بهارکه شرکر و حمد خدا را که برد جور خزان را
کرد بهاری

 هزار خار مغیلن رهیده گشت زهزار شاخ برهنه قرین حله گل شد
خاری

 چو جوله ست نداند طریق جنگ وحلوت غم معشوق را چه داند عاقل
سواری

 که جمله یک شده اند و سرشته اند زبرادر و پدر و مادر تو عشاقند
یاری

 دوی نماند در تن چه مرغزینمک شود چو درافتد هزار تن به نمرکدان
چه بخاری

 تو تشنگان ملک بین به وقت حرفمرکش عنان سخن را به کودنی ملولن
گزاری

3042
 مرکش تو دامن خود راچو مهر عشق سلیمان به هر دو کون تو داری

که شرط نیست بیاری
 چو تنگ شرکرقندی توام دروننه بند گردد بندی نه د،ل پذیرد پندی

کناری
 مگر تو عین منی تو مگر تو آینهطراوت سمنی تو چه رونق چمنی تو

واری
 چو خوان عشق کشی تو زچه نور پنج و ششی تو که آفت حبشی تو

سنگ آب برآری
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 چو د،ل ز سینه بری تو هزار سینهچه کیمیای زری تو چه رونق قمری تو
بیاری

 چو در فنا بنشستمز خلق جمله گسستم که عشق دوست بسستم
مرا چه کار به زاری

 جوی نیابی تو از منبسوخت عشق تو خرمن نه جان بماند نه این تن
اگر هزار فشاری

 نشسته ایم چو جانی اگر کشی وبرون ز دور زمانی مثا،ل گوهر کانی
بداری

 بیامدم زر صافی اگر توز جام شربت شافی شدم به عشق تو لفی
کوره ناری

 کز او جواهر روید اگر چهکف از بهشت بشوید چو باغ عشق تو گوید
سنگ برکاری
 ازانک می نگذارد که یکدلی که عشق نوازد در این جهان بنسازد

زمانش بخاری
 براق عشق برکن تیز که بستو شمس خسرو تبریز شراب باقی برریز

لطیف سواری

3043
 ز عشق جیب دریدی در ابتدایز حد چون بگذشتی بیا بگوی که چونی
جنونی
 سری برآر ز موجی که موجشرکست کشتی صبرم هزار بار ز موجت

قلزم خونی
 همین دوم تو فزون کن کهکه خون بهینه شرابست جگر بهینه کبابست
از فزونه فزونی
 چو مهر عشق شرکستم چهچو از الست تو مستم چو در فنای تو هستم

غم خورم ز حرونی
 چه میل و عشق شدستم بهبرون بسیت بجستم درون بدیدم و رستم

جست و جوی درونی
 چه آتشی و چه دودی چهدلی ز من بربودی که د،ل نبود و تو بودی

جادوی چه فسونی
 که نقش ها تو نمایی ز روح آینهنمای چهره زیبا تو شمس مفخر تبریز
گونی

3044
 گهی به هجر گرایی چه آفتی چهگهی به سینه درآیی گهی ز روح برآیی
بلیی

 گهی نه این و نه آنی چه آفتی چهگهی جما،ل بتانی گهی ز بت شرکنانی
بلیی
 به غیر عجز ندیده چه آفتی چهبشر به پای دویده ملک به پر بپریده

بلیی
 تو را به فقر بداند چه آفتیچو پر و پاش نماند چو او ز هر دو بماند

چه بلیی
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 طریق فهم ببستی چه آفتی چهمثا،ل لذت مستی میان چشم نشستی
بلیی

بگفتی و بشنیدی چه آفتی چه بلییدر آن دلی که گزیدی خیا،ل وار دویدی
 چه مجمری و چه عودی چهچه دولتی ز چه سودی چه آتشی و چه دودی
آفتی چه بلیی

 به سوی گنج نهانی چه آفتی چهغم تو دامن جانی کشید جانب کانی
بلیی

 دگر کسی بندیدش چه آفتیچه سوی گنج کشیدش ز جمله خلق بریدش
چه بلیی

 چه نعمتی چه فتوحیچه راحتی و چه روحی چه کشتیی و چه نوحی
چه آفتی چه بلیی

 خمش خمش که بسبگفتمت چه کس است این بگفتیم هوس است این
است این چه آفتی چه بلیی

 رهم نما و بگنجان چه آفتیهوس چه باشد ای جان مرا مخند و مرنجان
چه بلیی

 نهان و عین چو جانی چهتو عشق جمله جهانی ولی ز جمله نهانی
آفتی چه بلیی

 چه جای صبر ومرا چو دیک بجوشی مگو خمش چه خروشی
خموشی چه آفتی چه بلیی

 بدر خط و سجلم را چه آفتی چهبجوش دیک دلم را بسوز آب و گلم را
بلیی
 به عود ماند خویم چه آفتی چهبسوز تا که برویم حدیث سوز بگویم

بلیی
 ز جام ساز ختامش چه آفتی چهدگر مگوی پیامش رسید نوبت جامش
بلیی

3045
 تو جز خیا،ل نبینی که مستمن آن نیم که تو دیدی چو بینیم نشناسی

خواب و نعاسی
 چگونه باشد یوسف به دستمرا بپرس که چونی در این کمی و فزونی

کور نخاسی
 تو چشم عشق نداری تو مردبه چشم عشق توان دید روی یوسف جان را
وهم و قیاسی

 مرم چو قلب ز کوره که کانبهای نعمت دیده سپاس و شرکر خدا دان
شرکر و سپاسی

 بت خیا،ل تراشی وزان خیا،لوگر ز کوره بترسی یقین خیا،ل پرستی
هراسی

 چو گبر اسیر بتانی چو زنبت خیا،ل تو سازی به پیش بت به نمازی
حریف نفاسی

 تو مه نه ای تو غباری تو زرخیا،ل فرع تو باشد که فرع فرع تو را شد
نه ای تو نحاسی
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 که زیر چرخه گردون تنا چوبه جان جمله مردان اگر چه جمله یرکی اند
گاو خراسی

 ز خرگله برهیدی فرشته ایوگر ز چنبر گردون برون کشی سر و گردن
و ز ناسی

3046
چو صیقلی غم ها را ز آینه رندیدیچو صبحدم خندیدی در بل بندیدی

 چه گوش ها بگرفتی بهچه جامه ها دردادی چه خرقه ها دزدیدی
عیش دان برکشیدی

 چه جس ها بگرفتی چه راهچه شعله ها برکردی چه دیک ها بپزیدی
ها پرسیدی

 گشاد گلشن و باغی چو سرو ترز عقل کل بگذشتی برون د،ل بدمیدی
نازیدی

 قلم چرا بشرکستی ورق چرااگر چه خود سرمستی دهان چرا بربستی
بدریدی

 ترش چرا بنشستی چهچه شاخه ها افشاندی چه میوه ها برچیدی
طالب تهدیدی

3047
 تو هر چه می فرمایی همهبه جان تو ای طایی که سوی ما بازآیی

شرکر می خایی
 دو سه قدم نه این سوبرآ به بام ای خوش خو به بام ما آور رو

رضای این مستان جو
 که راحت جانست آن بدار دست ازاگر ملولی بستان قنینه ای از مستان

دستان
 که من بیایم فردا زهی فریب وایا بت جان افزا نه وعده کردی ما را
سودا
 رها کنی سالوسی جل کنیایا بت ناموسی لب مرا گر بوسی

طاووسی
 جهان پر از گوهر کن بیا ز ما باورسری ز روزن درکن وثاق پرشرکر کن
کن

 بیا به نزد خویشان دغل مرکن بانها،ل نیرکی بنشان درخت گل را بفشان
ایشان

 به تشنگان آبی ده به غوره دوشابیدو دیده را خوابی ده زمانه را تابی ده
ده
بیار باده روشن خمار ما را بشرکنبگیر چنگ و تنتن د،ل از جدایی برکن

 شراب با یاران خور میاناز این ملولی بگذر به سوی روزن منگر
یاران خوشتر

 که با غمت من جفتم به هر سویز بیخودی آشفتم به دلبر خود گفتم
که افتم

 به زلف شستش بنگر به هربه ضرب دستش بنگر به چشم مستش بنگر
چه هستش بنگر
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 چو انگبین و شیرم به پیش لطفشچو دامن او گیرم عظیم باتوفیرم
میرم
 مران تو کشتی بی شط بگیر راهمزن نگارا بربط به پیش مشتی خربط
اوسط

 که هر چه کاری این جا تو را برویدبرکار تخم زیبا که سبز گردد فردا
ده تا

 اگر به کوه و دشتی برو کهاگر تو تخمی کشتی چرا پشیمان گشتی
زرین طشتی

 ز عالم پرآتش گریز پنهانملو،ل گشتی ای کش بخسب و رو اندرکش
خوش خوش

به غیب آرامیده به پر جان پریدهببند از این سو دیده برو ره دزدیده
 بود خفیف و سابق براینشسته خسبد عاشق که هست صبرش لیق

عذرا وامق
 نظر به شاهنشه کن نظاره آن مهمگو دگر کوته کن سرکوت را همره کن
کن

3048
 که دم به دم ز د،ل من چه چیزتو آسمان منی من زمین به حیرانی

رویانی
زمین ز آب تو باید گل و گلستانیزمین خشک لبم من ببار آب کرم

 ز توست حامله و حمل او توزمین چه داند کاندر دلش چه کاشته ای
می دانی
به درد حامله را مدتی بپیچانیز توست حامله هر ذره ای به سر دگر

کز او بزاید اناالحق و بانگ سبحانیچه هاست در شرکم این جهان پیچاپیچ
عصا بیفتد و گیرد طریق ثعبانیگهی بنالد و ناقه بزاید از شرکمش

 همیشه مست خدا کش کندرسو،ل گفت چو اشتر شناس مومن را
شتربانی

گهیش بندد زانو به بند عقلنیگهیش داغ کند گه نهد علف پیشش
که تا مهار به درد کند پریشانیگهی گشاید زانوش بهر رقص جعل

 که نقش چند بدو داد باغچمن نگر که نمی گنجد از طرب در پوست
روحانی

 که خاک کودن از او شد مصورببین تو قوت تفهیم نفس کلی را
جانی

 ز آفتاب جللت که نیستشچو نفس کل همه کلی حجاب و روپوشست
ثانی

 که نور روش نه دلوی بود نهاز آفتاب قدیمی که از غروب بری است
میزانی
 که حامله ست صدف ها زیرکان یرکان بنماید هر آنچ کاشت خموش
در ربانی

3049
درون غمزه مستش هزار بوالعجبیربود عقل و دلم را جما،ل آن عربی
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 کنون چو مست و خرابمهزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه
صلی بی ادبی

 تو آن ببین که سبب می کشد ز بیمسبب سبب این جا در سبب بربست
سببی

 به خشم گفت چه گم کرده ای چهپریر رفتم سرمست بر سر کویش
می طلبی

 اتیت اطلب فی حیرکم مقامشرکسته بسته بگفتم یرکی دو لفظ عرب
ابی
به پیش عقل محمد پلس بولهبیجواب داد کجا خفته ای چه می جویی

به ذات پاک خدا و به جان پاک نبیز عجز خوردم سوگندها و گرم شدم
و کیف یصرع صقر بصوله الخربچه جای گرمی و سوگند پیش آن بینا

 کما یسیل میاه السقا منروان شد اشک ز چشم من و گواهی داد
القرب
 رخم چو سرکه زر آب دیده امچه چاره دارم غماز من هم از خانه ست
سحبی

و یا فریفته گشتی به سیدی چلبیدریغ دلبر جان را به ما،ل میل بدی
و یا که مست شدی او ز باده عنبیو یا به حیله و مرکری ز ره درافتادی

 چه می کند سر و گوش مرا بهدهان به گوش من آرد به گاه نومیدی
شهد لبی

 شراب وصل بتابد ز شیشه ایغلم ساعت نومیدیم که آن ساعت
حلبی

 رخم چو شیشه می کرد واز آن شراب پرستم که یار می بخشست
بود رخ ذهبی
 که خویش عشق بماند نهبرادرم پدرم اصل و فصل من عشقست

خویشی نسبی
 بشست نام و نشان مرا به خوشخمش که مفخر آفاق شمس تبریزی

لقبی

3050
به جان و عقل درآمد به رسم گل کوبیخدایگان جما،ل و خلصه خوبی

بیا بیا که تو چشم و چراغ یعقوبیبیا بیا که حیات و نجات خلق تویی
ز آب و گل برود تیرگی و محجوبیقدم بنه تو بر آب و گلم که از قدمت

ز طالبیت رسد طالبی به مطلوبیز تاب تو برسد سنگ ها به یاقوتی
بیا بیا که دوای هزار ایوبیبیا بیا که جما،ل و جل،ل می بخشی

ولیک هر سخنی گویمت به مرغوبیبیا بیا تو اگر چه نرفته ای هرگز
 محب و عاشق خود را توبه جای جان تو نشین که هزار چون جانی

کش که محبوبی
 به جان او که بگویی چرا دراگر نه شاه جهان اوست ای جهان دژم

آشوبی
 ز قلب لشرکر هیجاش گاهگهی ز رایت سبزش لطیف و سرسبزی
مقلوبی
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 گهی چو دسته فراش فرش هادمی چو فرکرت نقاش نقش ها سازی
روبی

فرشتگی دهی و پر و با،ل کروبیچو نقش را تو بروبی خلصه آن را
 ور از شرکاف بریزی بدانکخموش آب نگهدار همچو مشک درست
معیوبی
 که چست دلد،ل د،ل می نمودبه شمس مفخر تبریز از آن رسید دلت

مرکوبی

3051
 عجب عجب به کدامین ره از جهانبه عاقبت بپریدی و در نهان رفتی

رفتی
 هوا گرفتی و سوی جهانبسی زدی پر و با،ل و قفص دراشرکستی
جان رفتی

 چو طبل باز شنیدی به لمرکانتو باز خاص بدی در وثاق پیرزنی
رفتی

رسید بوی گلستان به گل ستان رفتیبدی تو بلبل مستی میانه جغدان
به عاقبت به خرابات جاودان رفتیبسی خمار کشیدی از این خمیر ترش
 بدان نشانه پریدی و زین کمانپی نشانه دولت چو تیر راست شدی

رفتی
 نشان گذاشتی و سوی بینشان های کژت داد این جهان چو غو،ل

نشان رفتی
 کمر چرا طلبی چونک از میانتو تاج را چه کنی چونک آفتاب شدی
رفتی

 چرا به جان نگری چون بهدو چشم کشته شنیدم که سوی جان نگرد
جان جان رفتی

 تو با دو پر چو سپر جانب سناندل چه نادره مرغی که در شرکار شرکور
رفتی

 که پیش باد خزانی خزانگل از خزان بگریزد عجب چه شوخ گلی
خزان رفتی
 به هر طرف بدویدی بهز آسمان تو چو باران به بام عالم خاک

ناودان رفتی
 که در پناه چنان یار مهربانخموش باش مرکش رنج گفت و گوی بخسب

رفتی

3052
که می شرکافد دور زمانه از شادیچه باده بود که در دور از بگه دادی

 بهانه راست مرکن کژ مگو بهنبود باده به جان تو راست گو که چه بود
استادی
 که راست نیست بجز قد اوچه راست می طلبی ای د،ل سلیم از او

در این وادی
 چو تیر زه به دهان گیر چونتو راست باش چو تیر و حریف کژ چو کمان

درافتادی
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اگر تو تیری بهر کمان کژ زادیازانک راستی تو غلم آن کژی است
 که جان عارف مستی و خصمبیار بار دگر تا ببینم آن چه میست

زهادی
بیار بار دگر چون مطیع و منقادینرکو ندیدم آن بار سخت تشنه بدم

کی با تو حیله کند حیله را تو بنیادینمی فریبمت این یک بیار و دیگر بس
 ولی مرا مددی ده چو خنبفریب و عشوه تو تلقین کنی دو عالم را
بگشادی

 که عیش را تو عروسی و هم توچو جمع روزه گشادند خیک را بمبند
دامادی
 به پیش خوک کند شیر چرخاگر به خوک از آن خیک جرعه ای بدهی
آحادی

وگر غریو کنم در میان فریادیچو نام باده برم آن تویی و آتش تو
 ولی ز رشک لقب هایچنان نه ای تو که با تو دگر کسی گنجد

طرفه بنهادی
 همه تویی که گهی مهدیی وگهی سبو و گهی جام و گه حل،ل و حرام
گه هادی
 ولی چو سرو و چو سوسن زبه نور رفعت ماهی به لطف چون گلزار

هر دو آزادی
که فرد جزو نداند به غیر افرادیولی چو ای همه گویم نداندت اجزا
چو میل کرد کشانیش تو به آبادیمثل به جزو زنم تا که جزو میل کند

مثا،ل اصل که اصل وجود و ایجادیبیار مفخر تبریز شمس تبریزی

3053
ز حسرت و ز فراقت همه بمردندیز قیل و قا،ل تو گر خلق بو نبردندی
 چو استخوان د،ل و جان را به سگز جان خویش اگر بوی تو نیابندی

سپردندی
به جای آب همه زهر ناب خوردندیاگر نه پرتو لطفت بر آب می تابید

 ستارگان ز چه رو گرد خاکاگر نه جرعه آن می بریختی بر خاک
گردندی

تموز و جمله نباتان او فسردندیگر آفتاب از،ل گرمیی نبخشیدی
دریغ پرده اسرار درنوردندیمنزهی و درآمیختن عجب صفتی است

ز انبهی همه پاهای ما فشردندیاگر نه پرده بدی ره روان پنهانی
 عقو،ل و جان بشر را بدنز پرده ها اگر آن روح قدس بنمودی

شمردندی
 بتان و لله رخان جمله زار وگر آن بدی که تو اندیشه کرده ای ز زحیر
زردندی

شراب های مروق ز درد دردندیچو صورتی نبدی خوب جز تصور تو
 وگر چه خلق همه هند و ترک واگر خمش کنمی راز عشق فهم شدی
کردندی

3054
دلم ز کار زمانه گرفت بیزاریمنم که کار ندارم به غیر بی کاری
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ز پیر چرخ ندیدم به غیر مرکاریز خاک تیره ندیدم به غیر تاریرکی
 نه ماهیی بگرفتی نه دست میفروگذاشته ای شست د،ل در این دریا
داری

 گلی به دست نداریتو را چه شصت و چه هفتاد چون نخواهی پخت
چه خار می خاری

 برو برو که گرفتار ریش وکله کژ بنهی همچو ماه و نورت نیست
دستاری

چگونه ابری آخر که سنگ می باریچگونه برقی آخر که کشت می سوزی
چو دزد خانه خویشی چگونه عیاریچو صید دام خودی پس چگونه صیادی

خیا،ل یار مرا دیده ای نرکو یاریاگر چه این همه باشد ولی اگر روزی
 چو مست کار امیر منیبه ذات پاک خدایی که کارساز همه ست

نرکوکاری
 تو یک سواره نه ای تو سپاهاگر دو گام پیاده دویدی از پی او

سالری
که غیر او نرهاند تو را ز اغیاریبگیر دامن عشقی که دامنش گرمست

 چو عشق یاد بود شب کجا بودبه یاد عشق شب تیره را به روز آور
تاری
 برآوریده دو کف در دعا و درتو خفته باشی و آن عشق بر سر بالین
زاری

هل قناعت کردم بس است گفتاریاگر بگویم باقی بسوزد این عالم

3055
 چو ما به هر دو جهان خود کجاستبیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری

دلداری
که نیست نقد تو را پیش غیر بازاریبیا بیا و به هر سوی روزگار مبر

 تو همچو شهر خرابی و ما چوتو همچو وادی خشرکی و ما چو بارانی
معماری
ندید خلق و نبیند ز شادی آثاریبه غیر خدمت ما که مشارق شادیست

چو خواب رفت نبینی ز خلق دیاریهزار صورت جنبان به خواب می بینی
 که نفس همچو خر افتاد و حرصببند چشم خر و برگشای چشم خرد

افساری
 که طبع سرکه فروشست و غورهز باغ عشق طلب کن عقیده شیرین

افشاری
کز آن طبیب ندارد گریز بیماریبیا به جانب دارالشفای خالق خویش

بپیچ گرد چنان سر مثا،ل دستاریجهان مثا،ل تن بی سرست بی آن شاه
که روح آینه توست و جسم زنگاریاگر سیاه نه ای آینه مده از دست

که گرمدار منش باشم و خریداریکجاست تاجر مسعود مشتری طالع
 چو لعل می خری از کان من بخربیا و فرکرت من کن که فرکرتت دادم

باری
بدو نگر به دو دیده که داد دیداریبه پای جانب آن کس برو که پایت داد

 که نیست شادی او را غمیدو کف به شادی او زن که کف ز بحر ویست
و تیماری

www.irandll.net/forum1396



www.irandll.net

 که نیست گفت زبان بی خلف وتو بی ز گوش شنو بی زبان بگو با او
آزادی

3056
 چه جای غم که ز هرخورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری

شادمان گرو ببری
 که در تو هیچ نماند کدورتفرشته ای کنمت پاک با دو صد پر و با،ل
بشری

 فشانده دامن خود از غبارنمایمت که چگونه ست جان رسته ز تن
جانوری
 تو را خلص نمایم ز روز ودر آن صبوح که ارواح راح خاص خورند

شب شمری
 تو را کند به عنایت از آن سپسقضا که تیر حوادث به تو همی انداخت
سپری

 که از حلوت آن گم کندروان شده ست نسیم از شرکرستان وصا،ل
شرکر شرکری

 که جزو جزو من از وی گرفتز بامداد بیاورد جام چون خورشید
رقص گری
 که تا میان من و تو نماند اینچو سخت مست شدم گفت هین دگر بدهم

دگری
کرم کریم نماید قمر کند قمریبده بده هله ای جان ساقیان جهان

نیافت چون تو مهی چرخ ازرق سفریبه آفتاب جل،ل خدای بی همتا
که بسته کرد مرا سرکر باده سحریتمام این تو بگو ای تمام در خوبی

3057
دلت بمیرد و خوی فسردگان گیریاگر ز حلقه این عاشقان کران گیری
وگر بهار نوی مذهب خزان گیریگر آفتاب جهانی چو ابر تیره شوی

 چو پر شدی به بن حوض و جوچو کاسه تا تهیی تو بر آب رقص کنی
مرکان گیری

بداد عقل که تا راه آسمان گیریخدای داد دو دستت که دامن من گیر
 ببینیش چو به کف آینه نهانکه عقل جنس فرشته ست سوی او پوید

گیری
قراضه قرض دهی صد هزار کان گیریبگیر کیسه پرزر باقرضواالله آی

 به هر خمی که درآیی از اوبه غیر خم فلک خم های صدرنگ است
نشان گیری

 خری شوی به صفت راه کهرکشانز شیر چرخ گریزی به برج گاو روی
گیری
یقین ز پهلوی او خوی پهلوان گیریوگر تو خود سرطانی چو پهلوی شیری

 چو زین جهان بجهی ملک آن جهانچو آفتاب جهان را پر از حیات کنی
گیری

چرا تنور خبازی که جمله نان گیریبرآ چو آب ز تنور نوح و عالمگیر
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 چو دم گسسته شوی گر ره دهانخموش باش و همی تاز تا لب دریا
گیری

3058
به ناشتاب چشانید خام را خامیز بامداد درآورد دلبرم جامی

 نه نقل او چو خسیسان بهنه باده اش ز عصیر و نه جام او ز زجاج
قند و بادامی

به آب گرم مرا کرد یار اکرامیبه باد باده مرا داد همچو که بر باد
 مرکن مرکن که کم افتد چنینبسی نمودم سالوس و او مرا می گفت

به ایامی
ستیزه کرد و مرا داد چند دشنامیطریق ناز گرفتم که نی برو امروز

 کی گوید این نه مگر جاهلیچنین شراب و چو من ساقی و تو گویی نی
و یا عامی

خراب گشتم نی ننگ ماند و نی نامیهزار می نرکند آنچ کرد دشنامش
 که او خراب کند عالمی بهچگونه مست نگردی ز لطف آن شاهی
پیغامی

خراب کرد دلم را چنان دلرامیدلی بیابد تا این سخن تمام کنم
پدید شد سر مست مرا سرانجامیسری نهادم بر پای او چو مستان من

غریب دلبریی و بدیع انعامیسر مرا به بر اندرگرفت و خوش بنواخت
 نه درخورست چنین مرغ باوانگه از سر دقت به حاضران می گفت

چنین دامی
مباش در قفصی و کناره بامیبه باغ بلبل مستم صفیر من بشنو

 مگر بیابم چون خویش دوزخفروکشیدم و باقی غز،ل نخواهم گفت
آشامی

3059
 که عشق سلطنت است و کما،ل وچه باک دارد عاشق ز ننگ و بدنامی

خودکامی
 نهنگ فقر چه ترسد ز دوزخپلنگ عشق چه ترسد ز رنگ و بوی جهان
آشامی

که جام نیز ز تیزیش گم کند جامیچگونه باشد عاشق ز مستی آن می
 هزار عربده آورد و شورش وچه جای خاک که بر کوه جرعه ای برریخت

خامی
 تو دام عشق چه دانی چوتو جام عشق چه دانی چه شیشه د،ل باشی
مرغ این دامی

مثا،ل زیبق بر هیچ کف نیارامیز صاف بحر نگویم اگر کفش بینی
 نبات را چه جنایت چو سرکهملو،ل و تیره شدی مر صفاش را چه گنه
آشامی

 که شهد صاف ننوشد ز تیرهکه خاک بر سر سرکا و مرد سرکه فروش
ایامی
 ز بیخودی نشناسم ز خاص تابه من نگر که در این بزم کمترین عامم
عامی

www.irandll.net/forum1398



www.irandll.net

3060
 کجا روم که نروید به پیش مننهان شدند معانی ز یار بی معنی

دیوی
 که من بجستم عمری ندیده امکی دید خربزه زاری لطیف بی سرخر
باری
 از این سپس متراش این چنین بتبگو به نفس مصور مرکن چنین صورت

ای مانی
 مخواه دیده بینا خنک تناگر نقوش مصور همه از این جنس اند
اعمی
 بلی صحبت لولی و فرقتدو گونه رنج و عذابست جان مجنون را
لیلی
 بگفتمش که تویی مرگ و جسکورای پرده یرکی دیو زشت سر برکرد

گفت آری
ز تو غلیظتر اندر سپاه بویحییبگفتم او را صدق که من ندیدستم

چه کار دارد قهر خدا در این ماویبگفتمش که دلم بارگاه لطف خداست
رمند جمله زشتان ز زشتی دنییبه روز حشر که عریان کنند زشتان را

مثا،ل صورت حوری به قدرت مولیدر این بدم که به ناگاه او مبد،ل شد
کفی ظریف و مبرا ز حیله حنیرخی لطیف و منزه ز رنگ و گلگونه

کند میان سمن زار گلرخی دعویچنانک خار سیه را بهارگه بینی
ز دوزخی به درآورد جنت و طوبیزهی بدیع خدایی که کرد شب را روز

 نترسد ار چه فتد در دهانکسی که دیده به صنع لطیف او خو داد
صد افعی

 شد او عصا و مطیعی به قبضهبه افعیی بنگر کو هزار افعی خورد
موسی
 چو مهره دزدی زان رو به افعییاز آن عصا نشود مر تو را که فرعونی
اولی

 برای مومن روضه ست نار درخمش که رنج برای کریم گنج شود
عقبی

3061
وگر به یار رسیدی چرا طرب نرکنیاگر تو یار نداری چرا طلب نرکنی

وگر رباب ننالد چراش ادب نرکنیوگر رفیق نسازد چرا تو او نشوی
چرا غزای ابوجهل و بولهب نرکنیوگر حجاب شود مر تو را ابوجهلی

 عجب تویی که هوای چنانبه کاهلی بنشینی که این عجب کاریست
عجب نرکنی

که تا دگر هوس عقده ذنب نرکنیتو آفتاب جهانی چرا سیاه دلی
که تا دگر طمع کیسه ذهب نرکنیمثا،ل زر تو به کوره از آن گرفتاری
 تو روح را ز جز حق چرا عزبچو وحدتست عزبخانه یرکی گویان

نرکنی
 چرا هوای یرکی روی و یکتو هیچ مجنون ندیدی که با دو لیلی ساخت

غبب نرکنی
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 چرا دعا و مناجات نیم شبشب وجود تو را در کمین چنان ماهیست
نرکنی

 شراب حق نگذارد که تواگر چه مست قدیمی و نوشراب نه ای
شغب نرکنی

 حرام باد حیاتت که جانشرابم آتش عشقست و خاصه از کف حق
حطب نرکنی

 که شرح آن به د،ل و جان کنی بهاگر چه موج سخن می زند ولیک آن به
لب نرکنی

3062
وگر شراب نداری چرا خبر نرکنیاگر تو مست شرابی چرا حشر نرکنی

 ز آسمان چهارم چرا گذروگر سه چار قدح از مسیح جان خوردی
نرکنی

 وز آن کسی که خماری چرااز آن کسی که تو مستی چرا جدا باشی
حذر نرکنی

ز نور خود چو مه نو چرا کمر نرکنیچو آفتاب چرا تو کله کژ ننهی
چو کان لعل چرا جان و د،ل سپر نرکنیچو آفتاب جما،ل قدیم تیغ زند

 چرا چو نی تو جهان را پر ازوگر چو نای چشیدی ز لعل خوش دم او
شرکر نرکنی

چرا چو ابر زمین را پر از گهر نرکنیوگر چو ابر تو حامل شدی از آن دریا
 چرا چو حیز و محنث نه ای نظرز گلشن رخ تو گلرخان همی جوشند

نرکنی
به سوی شاه قبابخش چون سفر نرکنینگر به سبزقبایان باغ کآمده اند

 چرا سر د،ل خود جلوه چون شجرچو خرقه و شجره داری از بهار حیات
نرکنی

به بزم فقر چرا عیش معتبر نرکنیچو اعتبار ندارد جهان بر درویش

3063
 بجوشد از تک د،ل چشمه چشمهبه هر دلی که درآیی چو عشق بنشینی
شیرینی
 که جان جان دعایی و نورکلید حاجت خلقان بدان شده ست دعا
آمینی

مرکن تو بینی و ناموس تا جهان بینیدل به کوی خرابات ناز تو نخرند
تو را نمود که آنی چه در غم اینیدر آن الست و بلی جان بی بدن بودی

 چه در پی خر و اسپی چه در غمتو را یرکی پر و بالیست آسمان پیما
زینی

 بیا بیا که تو سلطان اینبگو بگو تو چه جستی که آنت پیش نرفت
سلطینی

عروس جان نهان را هزار کابینیتو تاج شاه جهان را عزیزتر گهری
که از ورای فلک زهره قوانینیچه چنگ درزده ای در جهان و قانونش

بنشنوند ز ابلیسیان که تو طینیبه روز جلوه ملیک تو را سجود کنند

www.irandll.net/forum1400



www.irandll.net

 کنند خدمت تو بعد از این کهمیان ببستی و کردی به صدق خدمت دین
تو دینی

چو آفتاب کنون نامشار تعیینیستاره وار به انگشت ها نمودندت
 برای رشک ز ویسه خوشستاگر چه درخور نازی نیاز را مگذار

رامینی
 ز قشر حرف گذر کن کنونخمش به سوره کنون اقرا بسی عمل کردی

که والتینی

3064
چو وام دار مرا می کند تقاضاییز بامداد دلم می پرد به سودایی

 که هست در سرمعجب به خواب چه دیده ست دوش این د،ل من
امروز شور و صفرایی

همی رسند پیاپی به د،ل ز بالییولی دلم چه کند چون موکلن قضا
که نیست یک سر سوزن بهانه را جاییپرست خانه د،ل از موکل عجمی

گریز نیست وگر هست کو مرا پاییبهانه نیست وگر هست کو زبان و دلی
 روان و رقص کنانیم تا بهجهان که آمد و ما همچو سیل از سر کوه

دریایی
قدم قدم بودش در سفر تماشاییاگر چه سیل بنالد ز راه ناهموار

 به هر دو دست و دهان اوچگونه زار ننالم من از کسی که گرفت
مرا چو سرنایی

خبر ندارد کو را نماند فرداییهوس نشسته که فردا چنین کنیم و چنان
 نه وعده دارد و نه نسیه ای و نیغلم عشقم کو نقد وقت می جوید

رایی

3065
برآمد از تک چه یوسفی معلییشدم به سوی چه آب همچو سقایی

ز بوی پیرهنش دیده گشت بیناییسبک به دامن پیراهنش زدم من دست
چه از ملحت او گشته بود صحراییبه چاه در نظری کردم از تعجب من

اگر چه کور بود گشت طور سیناییکلیم روح به هر جا رسید میقاتش
 از این سپس منم و چاه و چون توزنخ ز دست رقیبی که گفت از چه دور

زیبایی
 عجب نباشد اگر پیر گشتکسی که زنده شود صد هزار مرده از او

برنایی
هزار سیم نثار لطیف سیماییهزار گنج گدای چنین عجب کانی

به روی خوب تو بی آینه تماشاییجهان چو آینه پرنقش توست اما کو
 نه عقل ماند و نه اندیشه ای و نیسخن تو گو که مرا از حلوت لب تو

رایی

3066
 بگفتمش چه شد آن عهد گفت او،لرسید ترکم با چهره های گل وردی

وردی
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 بدادمی عجب آورد گفتبگفتمش که یرکی نامه ای به دست صبا
گستردی
 بگفت سیرو یدی یلده یلدشمبگفتمش که چرا بی گه آمدی ای دوست
اردی
ز آفتاب درآموختی جوامردیبگفتمش ز رخ توست شهر جان روشن
 تو چون مرا تبع او کنی زهیبگفت طرح نهد رخ رخم دو صد خور را
سردی
 گرفت در طلبم عادت جهانبقای من چو بدید و زوا،ل خود خورشید
گردی

بدید اشک مرا در فغان و پردردیسجود کردم و مستغفرانه نالیدم
 به عشق گفت من و گفتنمبگفت نی که به قاصد مخالفی گفتی
درآوردی

که بندگان را با شیر و شهد پروردیبگفتمش گل بی خار و صبح بی شامی
 به عرف حیله زر را بدانز لطف های توست آنک سرخ می گویند
همه زردی

که زرد گفتی زر را به فن و آزردیبگفت باش کم آزار و دم مزن خامش

3067
 چگونه رطل گران خوار را به دستتو در عقیله ترتیب کفش و دستاری

آری
تو نیز آدمیی مردمی و جان داریبه جان من به خرابات آی یک لحظه

 که پیش از آب و گلست ازبیا و خرقه گرو کن به می فروش الست
الست خماری

 مجاز بود چنین نام ها توفقیر و عارف و درویش وانگهی هشیار
پنداری

 زیان و سود کم و بیش کارسماع و شرب سقاهم نه کار درویش ست
بازاری
 ملنگ هین به ترکلف که سختبیا بگو که چه باشد الست عیش ابد

رهواری
چرا نهی تن بی رنج را به بیماریسری که درد ندارد چراش می بندی

3068
 بدان نشان که مرا بی نشان همیفرست باده جان را به رسم دلداری

داری
 درون روزن د،ل ها برایبدان نشان که همه شب چو ماه می تابی

بیداری
 تهی و پر کنمت دم بهبدان نشان که دمم داده ای از می که خویش

دم قدح واری
 چو باده را به گرو برده ای نمیبگرد جمع مرا چون قدح چه گردانی

آری
کلوخ مرده برآرد هزار طراریاز آن میی که اگر بر کلوخ برریزی
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 ز گل گلی بستانی ز خار هماز آن میی که اگر باغ از او شرکوفه کند
خاری
 چو چنگ بی خبرم از نوا و ازچو بی تو ناله برآرم ز چنگ هجر تو من
زاری

 که چشم جادوی او زد گره بهگره گشای خداوند شمس تبریزی
سحاری

3069
نگاه دار نظر از رخ دگر یارینگاهبان دو دیده ست چشم دلداری

 بگو برو که همی ترسم ازوگر نه به سینه درآید به غیر آن دلبر
جگرخواری

درون چشم تو بیند خیا،ل اغیاریهل مباد که چشمش به چشم تو نگرد
 به حیله برد مرا کشرکشان بهبه من نگر که مرا یار امتحان ها کرد

گلزاری
 بتی که جمله بتان پیش اوگلی نمود که گل ها ز رشک او می ریخت

گرفتاری
که نادرست و غریبست درنگر باریچنین چنین به تعجب سری بجنبانید

چو من سپس نگریدم ربود دستاریچنانک گفت طراریم دزد در پی توست
به عذر آنک به نقشی برکرد نظاریز آب دیده داوود سبزه ها بررست

 نظر به سنبله تر یرکیبراند مر پدرت را کشان کشان ز بهشت
ستمرکاری

 هل که می نگرد سوی توحذر ز سنبل ابرو که چشم شه بر توست
خریداری
 به چنگ زاغ مده چشم را چوچو مشتری دو چشم تو حی قیومست
مرداری

لطیف مشتریی سودمند بازاریدهی تو کاله فانی بری عوض باقی
 ریای خلق کشیدت به نظم وخمش خمش که اگر چه تو چشم را بستی

اشعاری
 چه غم خوری ز بد و نیک باولیک مفخر تبریز شمس دین با توست

چنین یاری

3070
 به جان من که نترسی و هیچاگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری

غم نخوری
 یقین بدانک تو در عشق شاهاگر دلت به بل و غمش مشرح نیست

مختصری
 که خشم حق نبود همچو کینهز رنج گنج بترس و ز رنج هر کس نی
بشری

تو را گهر نپذیرد ازانک بدگهریچو غیر گوهر معشوق گوهری دانی
 ز حاملن امانت بدانک بووگر چو حامله لرزان شوی به هر بویی
نبری
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 که ماند از شرکر آن کس کهپسند خویش رها کن پسند دوست طلب
او کند شرکری

 ازانک او دگرست و تو خودز ذوق خویش مگو با کسی که همد،ل نیست
کسی دگری

3071
تو را کسی نشناسد نه آدمی نه پریدل همای وصالی بپر چرا نپری

 به شرکل د،ل شده ای تا هزارتو دلبری نه دلی لیک به هر حیله و مرکر
د،ل ببری

 ز عرش و فرش و حدود دو کوندمی به خاک درآمیزی از وفا و دمی
برگذری

نظر چرات نبیند چو مایه نظریروان چرات نیابد چو پر و با،ل ویی
خبر کی باشد تا با تو ماندش خبریچه زهره دارد توبه که با تو توبه کند

 که او فنا نشود از مسی به وصفچه باشد آن مس مسرکین چو کیمیا آید
زری

که دانگیش نگردد فنا پی شجریکیست دانه مسرکین چو نوبهار آید
 بد،ل نگردد هیزم به شعلهکیست هیزم مسرکین که چون فتد در نار

شرری
 تو آفتاب جهانی که پرده شانستاره هاست همه عقل ها و دانش ها
بدری

 اثر نماند از او چون تو شاهجهان چو برف و یخی آمد و تو فصل تموز
بر اثری
 فنا شوم من و صد من چو سویکیم بگو من مسرکین که با تو من مانم

من نگری
گذشته ست ز اوهام جبری و قدریکما،ل وصف خداوند شمس تبریزی

3072
 یقین شود که ز عشق خدایبه من نگر که بجز من به هر کی درنگری
بی خبری
 بود که ناگه از آن رخ تو دولتیبدان رخی بنگر که کو نمک ز حق دارد
ببری

 جما،ل روی پدر درنگر اگرتو را چو عقل پدر بوده ست و تن مادر
پسری

وگر چه پیر نماید به صورت بشریبدانک پیر سراسر صفات حق باشد
 به چشم خلق مقیمست وبه پیش تو چو کفست و به وصف خود دریا

هر دم او سفری
هزار آیت کبری در او چه بی هنریهنوز مشرکل مانده ست حا،ل پیر تو را

ز بارگاه منزه ز خشرکی و ز تریرسید صورت روحانیی به مریم د،ل
 برکرد حامله د،ل را رسو،لاز آن نفس که در او سر روح پنهان شد
رهگذری

 به وقت جنبش آن حمل تا درایا دلی که تو حامل شدی از آن خسرو
او نگری
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 چو د،ل شوی تو و چون د،لچو حمل صورت گیرد ز شمس تبریزی
به سوی غیب پری

3073
 بیا به دعوت شیرین ما چه میبیا بیا که پشیمان شوی از این دوری

شوری
 خدای ناصر و هر سو شرابحیات موج زنان گشته اندر این مجلس

منصوری
 به زیر پای بنفشه به جایبه دست طره خوبان به جای دسته گل
محفوری

 بگیر صد زر و زور ای غریبهزار جام سعادت بنوش ای نومید
زرزوری

شراب روح فزای و سماع طنبوریهزار گونه زلیخا و یوسفند این جا
 به پیش مومن و کافر نهادهجواهر از کف دریای لمرکان ز گزاف
کافوری
صل که بازرهیدم ز شهد زنبوریمیان بحر عسل بانگ می زند هر جان

 خراب و مست رهیده ز نازفتاده اند به هم عاشقان و معشوقان
مستوری

که مرده زنده کند ناله های ناقوریقیامت ست همه راز و ماجراها فاش
اگر چه سخره ماری و طعمه موریبرآر باز سر ای استخوان پوسیده

بپوش خلعت میری جزای ماموریز مور و مار خریدت امیر کن فیرکون
ز نور پاک خوری به که نان تنوریتو راست کان گهر غصه دکان بگذار
شرکوفه ها و خمار شراب انگوریشرکوفه های شراب خدا شرکفت بهل

شراب روح به از آش های بلغوریجما،ل حور به از بردگان بلغاری
نشست مردمک دیده ام به ناطوریخیا،ل یار به حمام اشک من آمد

 چه عار دارد سیاح جان از ایندو چشم ترک خطا را چه ننگ از تنگی
عوری
تویی خلیفه و دستور ما به دستوریدرخت شو هله ای دانه ای که پوسیدی

 که واخرد همه را از شبی و شبکی دیده ست چنین روز با چنان روزی
کوری

 جهان شده ست چو سینا و سینهکرم گشاد چو موسی کنون ید بیضا
نوری
که کدخدای مقیمان بیت معموریدل مقیم شو اکنون به مجلس جان ها

 یقین بدانک خرابیست اصلمباش بسته مستی خراب باش خراب
معموری

 هزار شیشه اگر بشرکنی توخراب و مست خدایی در این چمن امروز
معذوری

 چو خاک پای ویی خسروی وبه دست ساقی تو خاک می شود زر سرخ
فغفوری
 تو مرده زنده شدن بین چهصلی صحت جان هر کجا که رنجوریست

جای رنجوری
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 که جان جان سرافیل و نفخهغلم شعر بدانم که شعر گفته توست
صوری

 که دیر و دور دهدسخن چو تیر و زبان چو کمان خوارزمی است
دست وای از این دوری

 اگر غفار نباشد بس استز حرف و صوت بباید شدن به منطق جان
مغفوری
 نه رومیست و نه ترکی و نیکز آن طرف شنوااند بی زبان د،ل ها

نشابوری
که کلم الله آمد مخاطبه طوریبیا که همره موسی شویم تا که طور

 چنانک گرسنه گیرد کنارکه دامنم بگرفته ست و می کشد عشقی
کندوری

 به قبض عشق بودز دست عشق کی جسته ست تا جهد د،ل من
قبضه قلجوری

3074
چه عشق داد مرا فضل حق زهی روزیمسلم آمد یار مرا د،ل افروزی

رهیدم از کله و از سر و کله دوزیاگر سرم برود گو برو مرا سر اوست
 یرکی حدیث بیاموزمتدهان به گوش من آورد و گفت در گوشم

بیاموزی
 اگر دمی بچری تو ز ما بهچو آهوی ختنی خون تو شود همه مشک

خوش پوزی
 چو کان زر شده ایچو جان جان شده ای ننگ جان و تن چه کشی

حبه ای چه اندوزی
 به خضر و چشمه حیوان برکنبه سوی مجلس خوبان برکش حریفان را
قلوزی
 شرکر نثار شد و نیست اینشراب لعل رسیده ست نیست انگوری

شرکر خوزی
 بپر گزاف پر و با،ل را چه میهوا و حرص یرکی آتشیست تو بازی

سوزی
تویی که دانی پیروزه را ز پیروزیخمش که خلق ندانند بانگ را ز صدا

3075
برادری پدری مادری دلرامیبیا بیا که تو از نادرات ایامی

گزاف نیست برادر چنین نرکونامیبه نام خوب تو مرده ز گور برخیزد
 قبو،ل می کنیش باتو فضل و رحمت حقی که هر که در تو گریخت

کژی و با خامی
 که تا مرا نرکشی ای هوسهمی زیم به ستیزه و این هم از گولیست

نیارامی
 اگر به نقش درآیی عجب گلبه هیچ نقش نگنجی ولیک تقدیرا

اندامی
گهی رسو،ل فرستی و جان پیغامیگهی فراق نمایی و چاره آموزی
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 بداند این د،ل شب رو که بر سردرون روزن د،ل چون فتاد شعله شمع
بامی

 که تا ز عشق نمایم تمام خوشمرادم آنک شود سایه و آفتاب یرکی
کامی

قبو،ل می نرکند هیچ عالم و عامیمحا،ل جوی و محالم بدین گناه مرا
برو برو که مرید عقو،ل و احلمیتو هم محا،ل ننوشی و معتقد نشوی
 محا،ل هر دو جهان را چو مناگر ز خسرو جان ها حلوتی یابی

درآشامی
مرکاشفی تو بخوان خدا نه اوهامیور از طبیب طبیبان گوارشی یابی

 که بر ممالک هر دو جهان چوبرآ ز مشرق تبریز شمس دین بخرام
بهرامی

3076
زهی حلوت و مستی و عشق و آسانیبلندتر شده ست آفتاب انسانی

طلسم دلبریی یا تو گنج جانانیجهان ز نور تو ناچیز شد چه چیزی تو
 که نامه همه را نانبشته میزهی قلم که تو را نقش کرد در صورت
خوانی

 چو جان نماند بر جاش عشقبرون بری تو ز خرگاه شش جهت جان را
بنشانی

تو ترجمانبگ سر زبان مرغانیدل چو باز شهنشاه صید کرد تو را
 که آفت نظر جان صدچه ترجمان که کنون بس بلند سیمرغی

سلیمانی
هزارساله از آن سوی کفر و ایمانیدرید چارق ایمان و کفر در طلبت

 بیا که جان و جهانی برو کهبه هر سحر که درخشی خروس جان گوید
سلطانی
 به سوی او برم از باغ روحچو روح من بفزوده ست شمس تبریزی
ریحانی

3077
ایا ببرده د،ل از جمله دلبران چونیایا مربی جان از صداع جان چونی

 که می رسد به تو ای ماه مهربانز زحمت شب ما و ز ناله های صبوح
چونی

 ز لرکلک جرس و بانگ پاسبانایا کسی که نخفت و نخفت چشم خوشت
چونی

ایا جهان ملحت در این جهان چونیایا غریب فلک تو بر این زمین حیفی
 به گلستان که بگوید کهز آفتاب کی پرسد که چون همی گردی

گلستان چونی
 ولی کسی بنپرسد که ارغوانز روی زرد بپرسند درد د،ل چونست

چونی
 بگفت من چو چراغم تو قلتبانچو روی زشت به آیینه گفت چونی تو
چونی
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 مثا،ل کشت که گوید به آسمانجواب گفت که من بازگونه می پرسم
چونی
 که تا شراب تو گوید که ای دهاندهان گشادم یعنی ببین که لب خشرکم
چونی

 میان جان و روانم که ایز گفت چون تو جویی روان شود در حا،ل
روان چونی

 سرم گران شد پرسش کهبگو تو باقی این را که از خمار لبت
سرگران چونی

3078
گرسنه آمد و با نان همی کند بینیز آب تشنه گرفته ست خشم می بینی

 زهی حماقت و ادبیر و جهل و گرز آفتاب گرفته ست خشم گازر نیز
کینی

 نمی روی و قراضه ز خاکتو را که معدن زر پیش خود همی خواند
می چینی

 در آب و گل به چه آمد پیقراضه هاست ز حسن از،ل در این خوبان
خوش آیینی

 به آب و گل بنماید که آن نه ایچو کان حسن بچیند قراضه ها ز بتان
اینی

 روی به معدن خود زانکتو جهد کن که سراسر همه قراضه شوی
جمله زرینی

 که شهد صرف گلو گیردت زبه شهد جذبه من آب جفا بیامیزم
شیرینی

 کشانه شو سوی من گر چه لنگکشیدمت نه دعاها کشند آمین را
تخمینی

 تو با سعادت و اقبا،ل خود چهبه سوی بحر رو ای ماهی و مرکش خود را
در کینی

چنین کند کرم و رحمت سلطینیاگر تو می نروی آن کرم تو را برکشد
 که یوسفست کشنده تو ابنوگر درشت کشد مر تو را مترسان د،ل

یامینی
 که صاع زر تو ببردی به بد توبه تهمت و به درشتی و دزدیش برکشید

تعیینی
 تو لیقی بر من من دعا توچو خلوت آمد گفتش که من قرین توام
آمینی

 در این مرکان فنا چون حریصدر آن مرکان که مرکان نیست قصرها داری
تمرکینی

تو از لجاج کنون احمدی و پارینیهزار بارت گفتم خمش کن و تن زن
و انت تخلص دیباجتی من الطینفداح روح حیاتی فانت تحیینی

بها اعیش و ترکفیننی لترکفینیو انت تلبس روحی مرکرما حلل
سقاها سرکراتی و شربها دینیایا مفجر عین تقر عینینی

3079
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که تا به زانوی او نیست هیچ دریاییبیامدیم دگربار سوی مولیی
کجا رسد به مه چرخ دست یا پاییهزار عقل ببندی به هم بدو نرسد
نیافت بوسه ولیرکن چشید حلواییفلک به طمع گلو را دراز کرد بدو

که ریز بر سر ما نیز من و سلواییهزار حلق و گلو شد دراز سوی لبش
که می رسید به گوش از هواش هیهاییبیامدیم دگربار سوی معشوقی
که فرق سجده کنش هست آسمان ساییبیامدیم دگربار سوی آن حرمی

که هست بلبل او را غلم عنقاییبیامدیم دگربار سوی آن چمنی
که مشک پر نشود بی وجود سقاییبیامدیم بدو کو جدا نبود از ما

 که نیست بی تو مرا دست و دانشهمیشه مشک بچفسیده بر تن سقا
و رایی

که شد ز نقل خوشش کام نیشرکرخاییبیامدیم دگربار سوی آن بزمی
که جان چو رعد زند در خمش عللییبیامدیم دگربار سوی آن چرخی

که دیو گشت ز آسیب او پری زاییبیامدیم دگربار سوی آن عشقی
که هست بر تو موکل غیور للییخموش زیر زبان ختم کن تو باقی را

 که نیست درخور آن گفت عقلحدیث مفخر تبریز شمس دین کم گو
گویایی

3080
 که شعله شعله به نور بصرتو نور دیده جان یا دو دیده مایی

درافزایی
 دو چشم در تو نهاده ست و گشتهتو آفتاب و دلم همچو سایه در پی تو

هرجایی
 حرارتیست درون د،ل ازاز آن زمان که چو نی بسته ام کمر پیشت

شرکرخایی
 نیم به دولت عشق لب توز کان لطف تو نقدست عیش و عشرت ما

فردایی
هر آنچ آب حیاتست روح افزاییبه ذات پاک خداوند کز تو دزدیده ست
به تشنگان ره عشق کرده سقاییز جوی حسن تو خوبان سبو سبو برده
به اصل چشمه آب خوش مصفاییزهی سعادت آن تشنگان که بوی برند
خورند آب حیات تو را ز بالییسبوی صورت ها را به سنگ برنزنند

دو صد مراد برآری چنین چو بازآییخدیو مفخر تبریز شمس دین به حق

3081
 مرا چه می نگری کژ به شبتو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی

خریدستی
 کله زدی به زمین بر قباچه ظلم کردم بر تو که چون ستم زدگان

دریدستی
 که داغ و درد و غم عاشقانتظلمی به سلف می کنی مگر پیشین
شنیدستی

بدیده رخ یوسف که کف بریدستیغلط ز رنگ تو پیداست ز آ،ل یعقوبی
 چرا ز غصه و غم چون کمانز تیر غمزه دلدار اگر نخست دلت

خمیدستی
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 یقین تو آهوی نافی سمنز آه و ناله تو بوی مشک می آید
چریدستی

 اگر چه میوه حرکمت بسیتو هر چه هستی می باش یک سخن بشنو
بچیدستی

 اگر تو شیخ شیوخیحدیث جان توست این و گفت من چو صداست
وگر مریدستی

 تو خویش قفل گمان برده ایتو خویش درد گمان برده ای و درمانی
کلیدستی
وگر تمام بگویم ابایزیدستیاگر ز وصف تو دزدم تو شحنه عقلی

 جما،ل خویش ندیدی که بیدریغ از تو که در آرزوی غیری تو
ندیدستی

 دگر کیست نداند کهتو را کسی بشناسد که اوت کسی کرده ست
ناپدیدستی

 که سایح و سبک و چابک ودل برو بر یار و مباش بسته خویش
جریدستی

بر شعیب چو موسی فروخزیدستیبه ترک مصر بگفتی ز شومی فرعون
چنین درازسخن را بدان کشیدستیچون عمر ماست حدیثش دراز اولیتر
مگر منم عرفه تو مگر که عیدستیهمی دوم پی ظل تو شمس تبریزی

3082
 شده ست صید شهنشاه خویش دررهید جان دوم از خودی و از هستی

مستی
 زهی بلند که جان گشت در چنینزهی وجود که جان یافت در عدم ناگاه
پستی

 چو در درستی ای مه مرا تودرست گشت مرا آنچ من ندانستم
بشرکستی
 چو خون بجستم از تن زهیچو گشت عشق تو فصاد و اکحلم بگشاد

سبک دستی
 که مژده ده که ز رنج وجودطبیب فقر بجست و گرفت گوش دلم
وارستی

نه بحر را تو زبونی نه بسته شستیز انتظار رهیدی که کی صبا بوزد
 ز نقدهاش چو آن کیسه برز شمس تبریز این جنس ها بخر بفروش
کمر بستی

3083
بیا بیا که شفا و دوای هر دردیبیا بیا که چو آب حیات درخوردی

بیا بیا بنما کز کجاش پروردیبیا بیا که گلستان ثنات می گوید
نمی رود ز رخ هیچ خسته ای زردیبیا بیا که به بیمارخانه بی قدمت

نمی رود ز هوا هیچ تلخی و سردیبرآ برآ هله ای آفتاب چون بی تو
 که دیده ها همه گریان و تو در اینبرآ برآ هله ای مه که حیف بسیارست

گردی
که مخلص د،ل حیران و مهره نردیبیا بیا که ولی نعمت همه کونی
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که در امامت و تعلیم و آگهی فردیبیا بیا و بیاموز بنده خود را

3084
 که سخت فتنه عقلی و خصمبه جان تو که بگویی وطن کجا داری

هشیاری
 که ساقی می گلگون وچو خارپشت سر اندرکشید عقل امروز

رشک گلزاری
به مرکر راه زن صد هزار طراریسماع باره نبودم تو از رهم بردی

 به گوش ابر چه گفتیبه گوش چرخ چه گفتی که یاوه گرد شده ست
که کرد درباری

 ز باد هم چه ربودی که میبه خاک هم چه نمودی که گشت آبستن
کند زاری

 به بحرها تو بیاموختیبه کوه ها چه سپردی که گنج ساز شدند
گهرباری

 به گوش عقل چهبه گوش کفر چه گفتی که چشم و گوش ببست
گفتی که گشت انواری

 چگونه در غم وا می کشی بهچگونه از کف غم می رهانیم در خواب
بیداری

 که ره دهی د،ل و جان را بهبه مثل خواب هزاران طریق و چاره استت
غصه نسپاری

 ز خار رست کسی که سرش توچنانک عارف بیدار و خفته از دنیا
می خاری
 چه داده ای تو که بی پر کنندبه آفتاب و به ماه و به اختران و فلک
طیاری
 که گر به کوه رسانی همش بهبه ذره های پرنده چه نغمه از تو رسید

رقص آری
چنانک با تو همی پیچد او به مرکاریدماغ آب و گلی را ز مرکر پر کردی

 نه های و هوی بماند نه زوردمی که درندمی تو تهی شوند چو خیک
و رهواری
 کشان کشان تو مرا سویخموش کردم و بگریختم ز خود صد بار

گفت می آری

3085
مرا چنانک بپرورده ای چنان داریبه حق آنک تو جان و جهان جانداری

 مرا به حلقه مستان و سرخوشانبه حق حلقه عزت که دام حلق منست
داری

 چنان کنی که مرا در میانبه حق جان عظیمی که جان نتیجه اوست
جان داری

 مرا ز چشم همه مردمان نهانبه حق گنج نهانی که در خرابه ماست
داری
رخ نژند مرا همچو ارغوان داریبه حق باغی کز چشم خلق پنهانست
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مرا به بام برآری چو نردبان داریبه حق بام بلندی که صومعه ملرکست
 اگر ز راحت و از سود ما زیاندری که هیچ نبستی به روی ما دربند
داری

 چه حرکمتست که نزدیک را فغانچو از فغان تو نزدیرکتر به تو یارست
داری
 تو نیز ظاهر می کن اگر بیاندر آفرینش عالم چو حرکمت اظهارست
داری

برای پختن خامی چو دیگدان داریبه برج آتش فرمود دیگ پالن کن
 به شرکر آنک درون چشمه روانبه برج آبی فرمود خاک را تر کن

داری
 که از گشایش بی چون ما نشانبه سعد اکبر فرمود هین هنر بنما

داری
 دگر بگو چه کنی چون هنر همانبه نحس اکبر فرمود رو حسودی کن

داری
برای حرکمت اظهار اگر عیان داریچو کرد ظاهر هجده هزار عالم را

 که شهره گردد در دانش و عنانهر آنک او هنری دارد او همی کوشد
داری

 که شهره گردد در ستر و در نهانهنروری که بپوشد هنر غرض آنست
داری

 که شهره گردد در دانش و صوانوگر بستر بپوشد هنر غرض آنست
داری

که ای نتیجه خاک از درونه کان دارینه انبیا که رسیدند بهر اظهارند
مقام گنجم و تو حبه ای از آن داریکه من به تن بشرمثلرکم بدم و اکنون

 مرید پیر شو ار دولت جوانمنم د،ل تو د،ل از خود مجوی از من جوی
داری
 درون خویش بسی رنج و امتحاناگر ز خویش بدانی مرا ندانی خویش

داری
بچفس بر کل زیرا کل کلن داریبیا تو جزو منی جزو را ز کل مسرکل

 وگر جدا هلیش از یقین گمانگمان که جزو یقینست شد یقین ز یقین
داری

چو بی منی نرهی گر دلیل لن داریدلیل سود ندارد تو را دلیل منم
 که سرد و بسته چرایی بگو زباناگر دعا نرکنم لطف او همی گوید

داری
شعار شعر مرا با روان روان داریبگفتمش که چو جانم روان شود از تن
 خود این شدست ز او،ل چه د،لجواب داد مرا لطف او که ای طالب

طپان داری
 سخن تو گوی که گفتار جاوداندل بگو تو تمام سخن دهان بستیم

داری
 در آسمان چو نه ای تا چه آسمانبیار معنی اسما تو شمس تبریزی

داری

3086
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بگیرد از سر عشاق خواب بیزاریشبی که دررسد از عشق پیک بیداری
رها کن خرد و عقل سیر و رهواریستاره سجده کند ماه و زهره حا،ل آرد
به روز روشن بدهد صفات ستاریزهی شبی که چنان نجم در طلوع آید

 کسی ندید چنین بی هشی وز ابتدای جهان تا به انتهای جهان
هشیاری

 کی زهره دارد با آفتابتو خواه برجه و خواهی فروجه این نبود
سیاری
 که برنشست به سیران خدیوطمع مدار که امشب بر تو آید خواب
بیداری

3087
تو خار را همه گل بین چو بهر گل زاریاگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری

اگر چه می خلدت عاقبت کند یارینمی شناسی باشد که خار گل باشد
به احتیاط نگر تا سر کی می خاریدرون خار گلست و برون خار گلست
تو احتیاط کن آخر که مرد هشیاریچه احتیاط مرا عقل و احتیاط نماند
عجب ز شمع تو پروانه را نگه داریغلط تو هم نتوانی نگاه داشت مرا

غنیمتست ز یار وفا جفاکاریخوشست تلخی دارو و سیلی استاد
 ز عشق و عقل ویست آن نه ازبه دست دلبر اگر عاشقی زبون باشد

سبرکساری
 مباش ایمن کان فتنه است وبه غیر ناز و جفا هر چه می کند معشوق
طراری

 اگر دروغ فروشی وزبون و دستخوش و عشوه می خوریم ای عشق
گر محا،ل آری

 ولیک غیر نبیند به چشمدروغ و عشوه و صدق و محا،ل او حالست
اغیاری

3088
 بهشت گشت جهان زانک توحرام گشت از این پس فغان و غمخواری
جهان داری

مثا،ل ده که کند ابر غم گهرباریمثا،ل ده که نروید ز سینه خار غمی
مثا،ل ده که نگردد جهان به شب تاریمثا،ل ده که نیاید ز صبح غمازی

مثا،ل ده که کند توبه خار از خاریمثا،ل ده که نریزد گلی ز شاخ درخت
مثا،ل ده که طمع وارهد ز طراریمثا،ل ده که رهد حرص از گداچشمی

 که مستی د،ل و جانست و خصممثا،ل گر ندهی حسن بی مثا،ل تو بس
هشیاری
 به آفتاب نظر می کند به صدچو شب به خلوت معراج تو مشرف شد
خواری

ز چنگ هجر تو گیرند چنگ ها زاریز رشک نیشرکرت نی هزار ناله کند
 هم از هوای تو دارد هواز تف عشق تو سوزی است در د،ل آتش کند

سبرکساری
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 ز درد توست بر این خاک رنگبرای خدمت تو آب در سجود رود
بیماری

 بلند کرد سر آن کوه نی زز عشق تابش خورشید تو به وقت طلوع
جباری

نخست او کند آن نور را خریداریکه تا نخست برو تابد آن تف خورشید
که کان عشق خدایی نه کم ز کهساریتنا ز کوه بیاموز سر به بال دار

 که هست شش جهت آن جامرکن به زیر و به بال به لمرکان کن سر
تو را نگوساری

 که د،ل تو را برهاند از اینبه د،ل نگر که د،ل تو برون شش جهت است
جگرخواری

ز آسمان بپذیر این لطیف رفتاریروانه باش به اسرار و می تماشا کن
 چو نی برو ز نیی جانبچو غوره از ترشی رو به سوی انگوری
شرکرباری

 بماندم از رخ خوبش ز خوبحلوت شرکر او گلوی من بگرفت
گفتاری

 گه جفا و وفا خوب و خوببگو به عشق که ای عشق خوش گلوگیری
کرداری
 درآیدم ز تو جان چون گلومگلو چو سخت بگیری سبک برآید جان
افشاری

 دل چو بوی بری صد گلو توگلوی خود به رسن زان سپرد خوش منصور
بسپاری

 ولیرکن آن حرکت نیست فاش وز کودکی تو به پیری روانه ای و دوان
اظهاری

3089
که پرده های شما بردرید از قمریبه اهل پرده اسرارها ببر خبری

 برای طلعت آن آفتاب درنشسته بودند یک شب نجوم و سیارات
سمری

که در چه اید بگفتند نیستمان خبریبرید غیرت شمشیر برکشید و برفت
 به ناله های پرآتش که آهبرید غیرت واگشت و هر یرکی می گفت
واحذری
 به گوش های سراپرده هاششبانگهانی عقرب چو کزدمک می رفت

بر خطری
به نفط قهر بزد تا بسوخت از شرریکه پاسبان سراپرده جللت او

ز بهر روشنی چشم یافتی نظریدریغ دیده بختم به کحل خاک درش
که مهر و ماه نیابند اندر او اثریکه تا به قوت آن یک نظر بدو کردی

 به اعتماد که او راست بستهکه نسر طایر بگذشت از هوس آن سو
با،ل و پری

 پرید در پی آن نسر و برسرکستیرکی مگس ز شرکرهای بی کرانه او
سری

 خراب و مست ببینی به هرچو بوی خمر رحیقش برون زند ز جهان
طرف عمری
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که بحر رحمت پوشید قالب بشریبه بر و بحر فتادست ولوله شادی
سلح ها بفراغت ز تیغ یا سپریفرکند ایمن و ساکن حذرکنان بل

 به گوش حلقه او کرد و بر میانکه ذره های هواها و قطره های بحار
کمری

 یقین شود همه را زانک نیستشانچو حق خدمت او ماجرا کند آغاز
هنری

 گشاد هندسه را پس مهندسانهنگارگر بگه نقش شهرها می کرد
دری
برو فتاد شعاعات روح سیمبریچو دررسید به تبریز و نقش او ناگاه
چو مستیان شبانه ز خوردن سرکریقلم شرکست و بیفتاد بی خبر بر جای

 همی گدازد در آب شرکرتمام چون کنم این را که خاطر از آتش
چون شرکری

3090
 شرکر ستان هله تا تو شرکرستانبجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی

باشی
 چو ز اختری بجهی قلب آسمانبجه بجه چو شهاب از برای کشتن دیو
باشی

 رود به چرخ مسیحا توچو عزم بحر کند نوح کشتی اش باشی
نردبان باشی

 گهی چو موسی عمران رویگهی چو عیسی مریم طبیب جان گردی
شبان باشی

چو پس جهی چو زنان خام قلتبان باشیز بهر پختن تو آتشیست روحانی
 چو نان پخته رئیس و عزیز خوانز آتش ار نگریزی تمام پخته شوی

باشی
 مثا،ل نان مدد جان شوی وچو خوان برآیی و اخوان تو را قبو،ل کنند
جان باشی
 اگر چه خانه غیبی تو غیب داناگر چه معدن رنجی به صبر گنج شوی
باشی

 به گوش جان که چنین گر شویمن این بگفتم و از آسمان ندا آمد
چنان باشی

 نه آن که سست فرکندی زنخ زنانخمش دهان پی آنست تا شرکرخایی
باشی

3091
ببینی آنچ نبی دید و آنچ دید ولیاگر دمی بگذاری هوا و نااهلی

خدای را تو ببینی به رغم معتزلیخدا ندانی خود را و خاص بنده شوی
 گشا دو چشم دلت را به نور لماگر تو رند تمامی ز احمقان بگریز

یزلی
زبان ز جهل بدوز و دگر مرکن دغلیمگوی غیب کسان را به غیب دان بنگر
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 خراب و مست شو ای جان ز بادهوضو ز اشک بساز و نماز کن به نیاز
ازلی

 بزن تو گردن کافر غزا برکن چوبرآر نعره ارنی به طور موسی وار
علی
 تو مرد سرکه فروشی چه لیقدکان قند طلب کن ز شمس تبریزی

عسلی

3092
که دست کفر برو برنبست پالنیهزار جان مقدس فدای سلطانی

به ظلمت لحد خود چراغ ایمانیببرد او به سلمت میان چندین باد
ز دیو تن کی ستاند مگر سلیمانینگین عشق کاسیر ویند دیو و پری

به غیر شیر حق و ذوالفقار برانیکی برشرکافت زره بر تن چنین کافر
دریده صورت خیرات او گریبانیبرای قاعده نی غم به پیش تابوتش

 چو بوهریره در انبان عقیق وخنک کس که دود پیش و پیشرکش ببرد
مرجانی
 لفافه را طربی و جنازه راز خانه جانب گور و ز گور جانب دوست
جانی

3093
 به جای سبزه تو از خاک خوبنگفتمت که تو سلطان خوبرویانی

رویانی
چو چرخه و رسن حسن را بگردانیهزار یوسف زیبا برآید از هر چاه

 به عهد عشق تو منسوخ شدز بس رونده جانباز جان شدست ارزان
گران جانی
 دل ملرز چو برگ ار از اینبه پیش عاشق صادق چه جان چه بند تره
گلستانی
کلغ بهمنی و لک لک بیابانیچه داند و چه شناسد نوای بلبل مست
گران نباشد بارانیی به بورانیچو اشتهای کریمی به لوت صادق شد
وگر کمی ز پر او چه باد پرانینه کمتری تو ز پروانه و حبیب از شمع

همی دهد به کرم یار اینت ارزانیهزار جان مقدس بهای جان خسیس
ببرد دولت و پیروزیی به پیشانیسجود کرد تو را آفتاب وقت غروب

 دگر نگوید یا رب مدهکسی که ذوق پریشانی چنین غم یافت
پریشانی

 کی دید پشه که او می کندسوار باد هوا گشت پشه د،ل من
سلیمانی

 بهل تو دعوت عامان چو زخموش باش و چو ماهی در آب رو پنهان
اهل عمانی
 حریف صرفه برد گر تمامخمش که خوان بنهادند وقت خوردن شد
برخوانی

3094
ز رنج های جهان و ز رنج ما چونیبگو به جان مسافر ز رنج ها چونی

www.irandll.net/forum1416



www.irandll.net

 ز مرکر و فعل جهودان بگو مراتو همچو عیسی و اندیشه ها جهودانند
چونی
 که از دو چشم تو دورند ز آشناز دشمنان و ز بیگانگان زیانت نیست

چونی
 بپرسمت ز وفاهای بی وفاایا کسی که خوشی با وفا و صحبت خلق

چونی
 ز ترس و جهد بریدن در این هواتو همچو مرغ ز باز اجل گریزانی

چونی
 اگر نه غافلی از وی گریزپااجل حیات توست ار چه صورتش مرگست

چونی

3095
 سه شاخ داری کور و کری واز این درخت بدان شاخ و بر نمی بینی

گرگینی
میان گنج زری مس قلب می چینیمیان آب دری و ز آب می پرسی

تو چشم را بگذاری و می کنی بینیخدات گوید تدبیر چشم روشن کن
 مگو که صبحم صبحی ولیاگر چه تیره شبی رو به صبح صادق آر

دروغینی
غدوت اشربها و الخمار یسقینیرسید نعره عشرت ز ناصر منصور

 در این خوشی که در افواهمجردان همه شب نقل و باده می نوشند
سابق الدینی

 تو مست بستر گرمی حریفمثا،ل دنب ز پس مانده ای ز سرمستان
بالینی

مراقب ذهبی دشمن مساکینیچو غافلی ز ثواب و مقام مسرکینان
 تو را از آن چه که در روضه وگلست قوت تو همچون زنان آبستن

بساتینی
اگر انار زند خنده تین کند تینیدی و بهار همه سا،ل مار خاک خورد

 وگر چه زاده طینی نه سر بهاگر چه نقش لطیفی نه سر به سر نقشی
سر طینی

کانیس دفتری و طالب دواوینیهل خموش که دیوان دف تو تر کردند

3096
ز بامداد پگه می زند یرکی راییز بامداد دلم می جهد به سودایی

 که از پگه د،ل من گشت آتشچگونه آه نگویم که آتشی بفروخت
افزایی

که آتشست دم او و ناله سقاییفسون ناله بخوانم بر اژدهای غمش
 که بر رخ د،ل من هست تازهعجب که دوش کجا بوده است این د،ل من

صفرایی
 که زیر اوست یرکی آتشی وبه سوی جسم چو خاکسترم میا گستاخ
دریایی

به حیله ها و به تزویرها و هیهاییبه خوی آتش او من همی روم ای یار
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 که عشق را دم تندست و د،ل چوز دردمیدن عشقش دلم شرکست آورد
سرنایی

 چه آتشین طلبی و چهبه جست و جوی وصالش د،ل مراست به عشق
آهنین پایی

 که تا ز تابش نورش رسد به هرحدیث آتش گویم ز شمس تبریزی
جایی

3097
درآ درآ که به جان آمدم ز تنهاییبیا بیا که شدم در غم تو سودایی

 ببین ببین که چه بی طاقتم زعجب عجب که برون آمدی به پرسش من
شیدایی
بنه بنه بنشین تا دمی برآساییبده بده که چه آورده ای به تحفه مرا
بگو بگو که چرا دیر دیر می آییمرو مرو چه سبب زود زود می بروی

 زمان زمان شده ام بی رخ تونفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو
سودایی

 مرکن مرکن که کشد کار ما بهمجو مجو پس از این زینهار راه جفا
رسوایی
 بیا بیا که چه خوش می خمیبرو برو که چه کژ می روی به شیوه گری
به رعنایی

3098
 که ندهم آبت زیرا که کوزهترش ترش بنشستی بهانه دربستی

بشرکستی
 مگیر سخت مرا ز آنچ رفت درهزار کوزه زرین به جای آن بدهم

مستی
 چه حاجت آید جان و جهان چو توتو را که آب حیاتی چه کم شود کوزه

هستی
 ولی چو دوش مرکن کز میان برونبیا که روز عزیزست مجلسی برساز

جستی
به خنده گفت بیا کز زحیر وارستیپریر رفتم سرمست تو به خانه عشق

هزار مرهم دادی اگر تنی خستیهزار جان بفزودی اگر دلی بردی
چرا نبوسم دستت که صاحب دستیچرا نگیرم پایت که تاج سرهایی
چنین بتی بپرست ای صنم چو بپرستیدل میی بستان کز خمارها برهی

 به شرکر آنک به اقبا،ل و بختبرو دل به سعادت به سوی عالم د،ل
پیوستی
 به آب زر بنویسند هر چهخموش باش اگر چه که جمله سیمبران
گفتستی

 مجیر خلق به بالی روح از اینضیای حق و امام الهدی حسام الدین
پستی

3099
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 که هین بترس ز هر کس که د،لبداد پندم استاد عشق از استادی
بدو دادی
 ز بعد نوش کند نیش اوتهر آن کسی که تو از نوش او بنوشیدی
فصادی

 ز گوش پنبه برون کن مجویچو چشم مست کسی کرد حلقه در گوشت
آزادی

 که غم نجوید عشرت زبر این بنه د،ل خود را چو دخل خنده رسید
خرمن شادی

چنانک داد به بشر و جنید بغدادیمگر زمین مسلم دهد تو را سلطان
رسید داد خدا و بمرد بیدادیچو طوق موهبت آمد شرکست گردن غم

مهست نورفشان بر خراب و آبادیبه هر کجا که روی ماه بر تو می تابد
 که پشتدار تو باشد میان هرغلم ماه شدی شب تو را به از روزست
وادی
که سعد اکبری و نیرکبخت افتادیخنک تو را و خنک جمله همرهان تو را

 که شاه مثل ندارد به راستبه وعده های خوشش اعتماد کن ای جان
میعادی
چنانک اشتر خود را نوا زند حادیبه گوش تو همه تفسیر این بگوید شاه

3100
 به زیر سنگ نهان کرد و در بنببست خواب مرا جاودانه دلداری

غاری
 چو مرده ای که درافتاد دربه خواب هم نتوان دید خواب چشم مرا

نمرکساری
 کجا گذارد این فتنه صبرکجاست خواب و کجا چشم و کو قرار دلی

صباری
 ببین چه صرصر باهیبتست ایناگر چه کوه بود عقل همچو که بپرد

باری

3101
 خمار چشم خوشش بین و فهم کنکسی که باده خورد بامداد زین ساقی

باقی
چنانک کعبه بیاید به نزد آفاقیبه ناشتاب سعادت مرا رسید شتاب

شراب لعل خدایی خاص رواقیبیا حیات همه ساقیان بپیما زود
رسید معدن تریاق و کرد تریاقیهزار جام پر از زهر داده بود فراق

 بیا که خلعت نو یافت از توبیا که دولت نو یافت از تو بخت جوان
مشتاقی

نبات و قند نتاند نمود سماقیچگونه خنده بپوشم انار خندانم
 که هیچ جفت نداری به مرکرمتتویی که جفت کنی هر یتیم را به مراد
طاقی

 ز توست مستی بالغ که زفتجهان لهو و لعب کودکانه باده دهد
سغراقی

برکند دیده ماران زمرد راقیبه گرد خانه د،ل مرا غم همی گردد
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که زنگ قیصر روم و عدو احداقیبرآ در آینه شو یا ز پیش چشمم دور
صور نماید و بخشد مزید براقینماید آینه ام عرکس روی و قانع نیست

 خراب و مست دریدیم دلقاز این گذر کن کامروز تا به شب عیش است
زراقی

 هر آنک دم زند از عقل وبریز بر سر و ریشش سبوی می امروز
خوب اخلقی

 به برق عارض رومی و چشمچراغ قصر جهان قیصر منست امروز
قفچاقی

فرست باده بی ابر را که رزاقیبه باد باده پراکنده گشت ابر سخن

3102
 شدست خاص شهنشاه روحبرست جان و دلم از خودی و از هستی

در مستی
 زهی بلند که جان گشت در چنینزهی وجود که جان یافت در عدم ناگاه
پستی
 چو در درستی آن مه مرا تودرست گشت مرا آنچ می ندانستم

بشرکستی
 بجستم از خود و گفتم زهیچو گشت عشق تو فصاد و اکحلم بگشاد

سبک دستی
 که مژده ده که ز رنج وجودطبیب فقر بخست و گرفت گوش مرا
وارستی

نه بحر را تو زبونی نه بسته شستیز انتظار رهیدی که کی صبا بوزد
 ز نقدهاش چو آن کیسه برز شمس تبریز این جنس ها بخر بفروش
کمر بستی

3103
به چشم آتش افرکند در همه نادیپدید گشت یرکی آهوی در این وادی
 بجهد و جد نه چون تو که سستهمه سوار و پیاده طلب درافتادند

افتادی
 که هیچ بوی نبردی کسی بهچو یک دو حمله دویدند ناپدید شد او

استادی
نمود باز بدیشان فزودشان شادیلگام ها برکشیدند تا که واگردند

که باد در پی او گم کند همی بادیچو باز حمله برکردند باز تک برداشت
 ز هم شدند جدا وبر این صفت چو ز حد رفت هر کسی ز هوس

برکرد وحادی
یرکی پی بز کوهی و راه بغدادییرکی به تک دم خرگوش برگرفت غلط
یرکی به طمع در آهو یرکی به آزادیگروه گمشده با همدگر دو قسم شدند

چو گم شدندی بنمودی آهو آبادیجماعتی که بدیشانست میل آن آهو
 به چشم مست بیاموختشان هماز این جماعت قومی که خاصتر بودند
اورادی

ز طبع او نشدندی به هیچ رو عادیچو خو و طبع ورا خوبتر بدانستند
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 که اندک اندک گستاخجما،ل خویش چو بنمودشان ز رحمت خود
کردشان هادی

به شرکل های عجایب مثا،ل شیادیبه هر دو روز یرکی شرکل دیگر آوردی
چه تاب دارد خود جان آدمیزادیازانک زهره بدرد د،ل ضعیفان را
 یرکی صفت ز صفت های مبدیکه آسمان و زمین بردرد اگر بیند

بادی
که او مراست خدیو و مجیر بیدادیکه باشد آنک بگفتم خیا،ل شمس الدین

وگر شود به نصیحت هزار عبادیز عشق او نتوانم که توبه آرم من
کز او بیابد بنیاد دید بنیادیکه اوست اصل بصیرت پناه عالم کشف

ایا کما،ل تو از رشک او بیفزادیایا جما،ل تو را او جما،ل داد و نمک
 از آن گهی که تو اندر ضمیر و د،لحرام باشد یاد کسی به هر دو جهان

یادی
 ولیک چون وی شاهی بگو که کیاگر چه طینت تبریز بس شهان زادی

زادی
ففی الحقیقه منه الدلیل و الحادیکفیل قافیه عمر سایه اش بادا

3104
 دلست کعبه معنی تو گل چهطواف کعبه د،ل کن اگر دلی داری

پنداری
 که تا به واسطه آن دلی به دستطواف کعبه صورت حقت بدان فرمود
آری

قبو،ل حق نشود گر دلی بیازاریهزار بار پیاده طواف کعبه کنی
 که د،ل ضیا دهدت در لحدبده تو ملرکت و ما،ل و دلی به دست آور
شب تاری

حقت بگوید د،ل آر اگر به ما آریهزار بدره زرگر بری به حضرت حق
 دلست مطلب ما گر مراکه سیم و زر بر ما لشیست بی مقدار
طلبرکاری

 د،ل خراب که آن را کهیز عرش و کرسی و لوح قلم فزون باشد
بنشماری

 که بس عزیر عزیزست د،ل در آنمدار خوار دلی را اگر چه خوار بود
خواری

زهی سعادت جانی که کرد معمارید،ل خراب چو منظرگه اله بود
ز حج و عمره به آید به حضرت باریعمارت د،ل بیچاره دو صدپاره
که در خرابه بود دفن گنج بسیاریکنوز گنج الهی د،ل خراب بود

که برگشاید در تو طریق اسراریکمر به خدمت د،ل ها ببند چاکروار
 شوی تو طالب د،ل ها و کبرگرت سعادت و اقبا،ل گشت مطلوبت
بگذاری

شود ینابع حرکمت ز قلب تو جاریچو همعنان تو گردد عنایت د،ل ها
 دمت بود چو مسیحا دوایروان شود ز لسانت چو سیل آب حیات
بیماری
 شنو تو نرکته لولک از لببرای یک د،ل موجود گشت هر دو جهان
قاری
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 ز مهر و ماه و ز ارض و سمایوگر نه کون و مرکان را وجود کی بودی
زنگاری
 اگر به هر سر مویی دو صد زبانخموش وصف د،ل اندر بیان نمی گنجد
داری

3105
 نهاده جام چو خورشید بر کفز صبحگاه فتادم به دست سرمستی

دستی
به پیش قامت زیباش آسمان پستیز نوبهار رخش این جهان گلستانی

 بجستمی من از او گر بهانه ایفروگرفت مرا مست وار و می گفتم
هستی
 تن تو حیله شدی سر به سربگفت حیله مرکن هین گمان مبر که اگر

ز ما رستی
 اگر ز جرعه آن می دمیبریخت بر من از آن می که چرخ پست شدی

بخوردستی
ایا فرکنده در این بحر نور شستستیبتاب مفخر ایام شمس تبریزی

3106
 بدان نشان که مرا بی نشانفرست باده ی جان را به رسم دلداری

همی داری
 ز ابر د،ل قطرات حیات میبدان نشان که به هر شب چو ماه می تابی

باری
 ز گل گلی بفزاید ز خار همچه قطره هاست که از حرف عشق می بارد

خاری
 ضمیر عشق د،ل اندر سحرمیان خار و گل این سینه ها چو بلبل مست
به سحر آری

چو چنگ بی خبرم از نوا و از زاریهزار ناله کنم لیک بیخود از می عشق
 تهی و پر شده ام دم به دم قدحاز آن دمی که صراحی عشق تو دیدم
واری

 چو شمع را تو در این جمع در نمیمیان جمع مرا چون قدح چه گردانی
آری

 که خاک تبریز از وی بیافتمرا بپرس که این شمع کیست شمس الدین
بیداری

3107
چنان نمود مرا دوش در شب تاریمیان تیرگی خواب و نور بیداری

 که جمله محض خرد بود وکه خوب طلعتی از ساکنان حضرت قدس
نور هشیاری
 چو عقل و جان گهردار، وزتنش چو روی مقدس بری ز کسوت جسم
غرض عاری

که در جحیم طبیعت چنین گرفتاریمرا ستایش بسیار کرد و گفت: ای آن
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 تو سر به گلخن گیتی چرا فرودشرکفته گلبن جوزا برای عشرت تست
آری

 ز دست طبع، گرفتار چارسریر هفت فلک تخت تست اگرچه کنون
دیواری

 که آفریده تو زین سان نهکما،ل جان چو بهایم ز خواب و خور مطلب
بهر این کاری

 به داس دهر همان بدروی کهبدی مرکن که درین کشت زار زود زوا،ل
می کاری

 چو دفع رنج کنی جمله راحتپی مراد چه پویی به عالمی که درو
انگاری؟!

اگر به ملک همه عالمش بینباریحقیقت این شرکم از آزپر نخواهد شد
 ولی چه سود ازان، چونگرفتمست که رسیدی بدانچ می طلبی

بجاش بگذاری؟!
 تو مست، خفته و آگه نه ایشب جوانیت ای دوست چون سپیده دمید
ز بیداری

3108
 طمع به وصل تو دارم، تو نیز میبه دست هجر تو زارم تو نیز می دانی
دانی

 نماند صبر و قرارم، تو نیز میچو در د،ل آمد عشق تو و قرار گرفت
دانی

 بدرد خسته ی خارم، تو نیز مینهفته شد گل، و بلبل پرید از چمنم
دانی

 به کوهسار چو سارم، تو نیز میبه ناله باز سپیدم، بسان فاخته شد
دانی

 کنون چو شعله ی نارم، تو نیز میانار بودم خندان، بران عقیق لبت
دانی

که برد بر سردارم، تو نیز می دانیانار عشق تو بودست شمس تبریزی

3109
 نیمشب بر بام مایی، تا کرمیکالی تیشبی آپانسو، ای افندی چلبی
طلبی

 گه عمامه و نیزه ی کهگه سیه پوش و عصا، که منم کالویروس
غریبم عربی

 هر زبان خواهی بگو، خسرواهرچه هستی ای امیر، سخت مستی شیرگیر
شیرین لبی

نور حقی یا حقی، یا فرشته یا نبیارتمی آغاپسو، کایرکاپر ترا
 کای د،ل مسرکین چرا درچون غم د،ل می خورم، رحم بر د،ل می برم

چنین تاب و تبی
 من دلم تو قالبی، رو همید،ل همی گوید که: تو از کجا من از کجا

کن قالبی
پوستها با مغزها کی کند هم مذهبی؟پوستها را رنگها، مغزها را ذوقها
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 شب شما را روز شد، نیست شبهاکالی میرا لییری، پوستن کالستن
را شبی

 سردهی کن لحظه ی، زانک شیریناشرکلفیس چلپی، انپا پیسوایلدو
مشربی
 آنچ ازو لرزد د،ل مشرقی ومن خمش کردم، مرا بی زبان تعلیم ده
مغربی

3110
چرخ را پر کردزینت و زیباییجان جان مایی، خوشتر از حلوایی

سرده مستانی، و افت سرهاییدایه ی هستیها، چشمه ی مستیها
از طوافت کیوان یافته بالییباغ و گنج خاکی، مشعله ی افلکی

ای قمر سیمایم، تو کرا می پایی؟وعده کردی کایم، وعده را می پایم
وقت گفتن مانا، که شرکر می خاییوقت بخشش جانا، کانی و دریایی

در پی تو دلها، خیره و هر جاییبی توم پروانی، جای تو پیدا نی
چشم را بگشاید، هرچه تو فرماییهوش را برباید، عمر را افزاید

جان نگنجد، تا تو ندهیش گنجاییاندران مجلسها، که تو باشی شاها
 آن بود که مانم، تا تو ندهیشتلختر جام ای جان، صعبتر دام ای جان

گنجایی
 آن بود که مانم، بی تو درتلختر جام ای جان، صعبتر دام ای جان
تنهایی
 آن بود که گویی: چونی ایخوشترین مقصودی، با نوا ترسودی

سودایی؟
 بهر شیره و شیرت، بین تو خونپختگان را خمری، بهر خامان شیری

پالیی
 دست تو خون ریزی، دست راعشق تو خوش خیزی، در جگر آمیزی
نالیی

نیست چاره پیدا، تا تو ناپیداییگر شود هر دستی دستگیر مستی
تو بیا، ای آنک گوهر دریاییروحها دریادان، جسمها کفها دان
مبدع الشیاء مسرکرالجزاءسیدی مولیی، مسرکنی مشوایی

یا کریم الراح، ساعة السقاءفالق الصباح، خالق الرواح
تا تو گویی که تو داده ی گویاییمن نهادم دستم، بر دهان مستم

3111
چه کنی خصومت چو از آن ماییتو چنین نبودی تو چنین چرایی

تو دو صد چنین را صنما سزایید،ل و جان غلمت چو رسد سلمت
تو ملک نژادی تو ملک لقاییتو قمرعذاری تو د،ل بهاری

ز برای آن را که در این سراییفلک از تو حارس زحل از تو فارس
تو چو گم شدستی تو چه ره نمایید،ل خسته گشته چو قدح شرکسته

که غم کهن را تو بهین دواییبده آن قدح را بگشا فرح را
همه سهل باشد تو عجب کجایید،ل و جان کی باشد دو جهان چه باشد

ز عطای سلطان قدح عطاییبگذار دستان برسان به مستان
چو مرا بدیدی برکن آشناییهمگی امیدی شرکری سپیدی
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طبق زکاتی کرم خداییشرکری نباتی همگی حیاتی
تو سماع جان را تر لیلییطرب جهانی عجب قرانی

تو نه یک بلیی تو دو صد بلییبزنی ز بالتر لیلل
نه جواب گویی نه دهی رهایید،ل من ببردی به کجا سپردی

بر توست عالم همه روستاییبفزا دغا را بفریب ما را
که خرف نگردد ز چنین دغاییسر ما شرکستی سر خود ببستی

چه طمع ببستی ز چه می رباییبه پلس عوران به عصای کوران
عجب از تو خیره به عجب نماییبه طمع چنانی به عطا جهانی
تو ز خویشتن گو که چه کیمیاییخمش ای صفورا بگذار او را

تو به خود نگردی تو چو آسیایینه به اختیاری همه اضطراری
جز جو چه جویی چو ز جو برآییتو یرکی سبویی چو اسیر جویی
تو ز خود چه گویی چو ز که صداییتو به خود چه سازی که اسیر گازی
که نوای جانی همگی نواییخمش ای ترانه بجه از کرانه

3112
تو یرکی نباشی تو هزارتوییتو خدای خویی تو صفات هویی

ز غم و جنایت همه را بشوییبه یرکی عنایت به یرکی کفایت
چه غمست کآخر همه را بجوییهمه یاوه گشته همه قبله هشته

همه حمدگویان که خجسته روییهمه چاره جویان ز تو پای کوبان
تو مرا نگویی ز کدام کوییتو مرا نگویی ز کدام باغی

همه وای وایی همه های و هوییهمه شاه دوزی همه ماه سوزی
تو اگر عدویی چه عجب عدوییتو اگر حبیبی چه عجب حبیبی

ز نبات بشنو که نبات خوییز حیات بشنو که حیات بخشی
دو سبو شرکستی نه دو صد سبوییتو اگر ز مستی د،ل ما بخستی

نظر دو چشمی شرکر گلوییتو سماع گوشی تو نشاط هوشی
نه چو موت کردم که دگر نه مویینه دلت گشادم که دگر نگویی

ترشی رها کن اگر آن کدوییکدوییست سرکه کدوییست باده
که به تن چو چوبی که به د،ل چو موییتو خموش آخر که رباب گشتی

که جهان نماند تو اگر نگوییتو چرا برکوشی جهت خموشی

3113
خردم تو بردی، چه ز من بگیری؟!نه ز عاقلنم که ز من بگیری

من اگر حقیرم، نرکنم حقیرینخرم فلک را، بدو حسبه والله
بده ای برادر قدح فقیریچو گشاده دستم، چو ز باده مستم

که اگر بمیرم، نرکنم امیرینه حیات خواهم، نه زکات خواهم
هله دور از من، مرکن این دلیریچو تو عقل داری، بگریز از من

کنمت غلمی، اگرم پذیریوگر آشنایی، تو دو چشم مایی
طرب اندر آیی نرکنی زحیری؟!چه شود محمد! که شبی نخسبی؟!

که لطیف خویی، و شه شهیریتو بیار ساقی! ز شراب باقی
که لطیف کیشی، نه چو زخم تیریز جفای مستان، نروی ز دستان

3114
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 نیرکو نگر که منم آن را کهعشق تو خواند مرا کز من چه می گذری
می نگری

 که جان ز من ببری والله که جانمن نز،ل و منز،ل تو من برده ام د،ل تو
نبری

 زین دام بی خبری چون دانهاین شمع و خانه منم این دام و دانه منم
می شمری

 دوری ز شیوه ما زیرا که شیوهدوری ز میوه ما چون برگ می طلبی
گری

 زین حشر بی خبرند این مردماندر قیامت ما هر لحظه حشر نوست
حشری

ارواح امتنانی طائر خضریارواح بر فلک اند پران به قو،ل نبی
انظر الی ملک فی صورت البشریز آن طالب فلرکند کز جوهر ملرکند

 فالجسم جامده و الروح فیاین روح گرد بدن چون چرخ گرد زمین
السفری

 و اطلع علی افق کالشمس وزین برج ها بگذر چون همپر ملرکی
القمری

3115
در قهر اگر بروی که را ز بن برکنیدر لطف اگر بروی شاه همه چمنی
املی الهوی اسقا یوم النوی بدنیدانی که بر گل تو بلبل چه ناله کند

تو عقل عقل منی تو جان جان منیعقل از تو تازه بود جان از تو زنده بود
 کز من به هر گنهی د،ل را تومن مست نعمت تو دانم ز رحمت تو
برنرکنی

بوی تو رهبر ما گر راه ما نزنیتاج تو بر سر ما نور تو در بر ما
اهوی الهوا امنو فی ظل ذو المننیحارس تویی رمه را ایمن کنی همه را

لو ل مخاطبتی ایاک لم ترنیآن دم که دم بزنم با تو ز خود بروم
 وی سر تو در رسنی وی د،ل تو درای جان اسیر تنی وی تن حجاب منی

وطنی
آخر رفیق بدی در راه ممتحنیای د،ل چو در وطنی یاد آر صحبت ما

3116
به جان آتشینم به رخ زعفرانیدل گر مرا تو ببینی ندانی

 ز جان هم بریدم که جان را تود،ل از د،ل برکندم که تا د،ل تو باشی
جانی

کنون رفت کارم گذشت از نشانیز خون بر رخ من بدیدی نشان ها
تو آب حیاتی که در تن روانیتو شاه عظیمی که در د،ل مقیمی
نگفتند هرگز تو را لن ترانیتو آن نازنینی که در غیب بینی

تو روپوش می کن که پنهان نمانیچه می نوش کردی چه روپوش کردی
برانی برانی بخوانی بخوانیچه جنت چه دوزخ توی شاه برزخ
 ز مشرق به مغرب به یک دمتو آن پهلوانی که چون اسب رانی

رسانی
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 هم الیاس و خضری و هم جانتو آن صدر و بدری که در بر و بحری
جانی

چو پیش تو میرد زهی زندگانیکسی بی تو زنده زهی تلخ مردن
دو صد چشم دیگر تو داری نهانیایا همنشینا جز این چشم بینا

مرکن سجده آن را که تو جان آنیاگر مرد دینی بسی نقش بینی
گره از گمانست و تو صد عیانیگره را تو بگشا ایا شمس تبریز

3117
درآ در خرابی چو تو آفتابیپذیرفت این د،ل ز عشقت خرابی
ز دریا نترسد چنین مرغ آبیچه گویی دلم را که از من نترسی

که عمریست ای جان که اندر حجابیمنم د،ل سپرده برانداز پرده
به بیداریست این عجب یا به خوابیچو پرده برانداخت گفتم دل هی

بگفتا که شاید ولی برنتابیبگفتم زمانی چنین باش پیدا
 مرا گفت بشنو گر اهلدلم صد هزاران سخن راند ز آن خوش
خطابی

وگر آتشی نیست چون د،ل کبابیکه گر او نه آبست باغ از چه خندد
در اسرار عشقش چو ابر سحابیاز این جنس باران و برقش جهان شد

مثا،ل صراحی پر از خون نابیبگفتم خمش کن چو تو مست عشقی
چو در عین آبی چه مست سرابیدل چند باشی تو سرمست گفتن
تو خود را برون کن که خود را عذابیبر این و بر آن تو منه این بهانه

تو بردار کهگل که خم شرابیمن و ماست کهگل سر خم گرفته
تو آن سیل خونی که دریا بیابیدل خون نخسپد و دانم که تو د،ل

که مفتاح عرشی و فتاح بابیبهانه ست این ها بیا شمس تبریز

3118
چرا بهر دشمن ز چاکر بریدی؟!نگارا، چرا قو،ل دشمن شنیدی؟!

 که گویی که هرگز مرا خودچه سوگند خوردی؟! چه د،ل سخت کردی
ندیدی

چنین دان، کاسیری ز کافر خریدیمها، بار دیگر نظر کن به چاکر
چو می در تن بنده هرسو دویدیتو آب حیاتی، چو رویت بدیدم

ربودی دلم را، هوا بر پریدیتو باز سپیدی، که بر من نشستی
که در خانه رفتی و رو درکشیدیدلم رو به دیوار کردست ازان دم
که جان ناپدیدست، و تو ناپدیدیاگر جان بخواندم ترا راست گفتم

 که صد جا به فریاد جانمبه فریاد من رس، که این وقت رحمست
رسیدی

3119
مرکانت کی یابد که تو بی مرکانینشانت کی جوید که تو بی نشانی

که کفست صورت به بحر معانیچه صورت کنیمت که صورت نبندی
 که عالم از آن جاست یکاز آن سوی پرده چه شهری شگرفست
ارمغانی

رسد تا نماند حقیقت نهانیبه نو نو هللی به نو نو خیالی
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که هر چیز را که بجویی تو آنیگدارو مباش و مزن هر دری را
مگو که نتانم بلی می توانیدل خیمه خود بر این آسمان زن

از آن سو رسیدی همان سوی روانیمددهای جانت همه ز آسمانست
نداند که تو حاضر هر گمانیگمان های ناخوش برد بر تو د،ل ها

که تو نانبشته غرض را بخوانیبه چه عذر آید چه روپوش دارد
بریزی تو بر ما قدح های جانیخنک آن زمانی که ساقی تو باشی
ز سر گیرد این تن مزاج جوانیز سر گیرد این د،ل عروج مناز،ل

به رقص اندرآید که ربی سقانیخنک آن زمانی که هر پاره ما
که گیرد سر مست از می گرانیگرانی نماند در آن جا و غیری
چنان که تو ناطق در آن خیره مانیبه گفت اندرآیند اجزای خامش

که تا بی لسانی بیابد لسانیچه ها می کند مادر نفس کلی
کیت می فرستد به رسم نهانیایا نفس کلی به هر دم کیاست

به هر دم کسی می کند مستعانیمگو عقل کلی که آن عقل کل را
گر آبی نیاید ز بحر عیانیکه آن عقل کلی شود عقل کلی

3120
به جان بقا رو ز جان هواییاگر چه لطیفی و زیبالقایی

وفا زو چه جویی ببین بی وفاییهوا گاه سردست و گه گرم و سوزان
قفص حاضر آمد تو جانا کجاییبدن را قفص دان و جان مرغ پران

گذشتی بدان شه که او را سزاییدر آفاق گردون زمانی پریدی
که هم فوق بامی و هم در سراییجهان چون تو مرغی ندید و نبیند

گهی درروی در پلس گداییگهی پا زنی بر سر تاجداران
گهی همچو برقی زمانی نپاییگهی آفتابی بتابی جهان را

تو صحرای سبزی و جان ها چراییتو کان نباتی و د،ل ها چو طوطی
که در باغ دولت گل و سرو ماییاز این ها گذشتم مبر سایه از ما

کلیدی فرستی و در را گشاییاگر بر د،ل ما دو صد قفل باشد
درآ در دو دیده که خوش توتیاییدرآ در د،ل ما که روشن چراغی

تو خورشید رزمی و صاحب لواییاگر لشرکر غم سیاهی درآرد
جهاز از کی داری که لعلین قباییشدم در گلستان و با گل بگفتم

 چو مجنون عشقی و صاحبمرا گفت بو کن به بو خود شناسی
صفایی

که یابد نسیمش ز باد صباییچو مجنون بیامد به وادی لیلی
ببین بر تبارش لباس عزاییبگفتند لیلی شما را بقا باد

بغلطید در خون ز بی دست و پاییپس آن تلخرکامه بدرید جامه
 بسی کرد نوحه بسی دستهمی کوفت سر را به هر سنگ و هر در
خایی
همی کوفت بر د،ل که صید بلییهمی کوفت بر سر که تاجت کجا شد

تپش های ماهی ز بی استقاییدرازست قصه تو خود این بدانی
 که گورش نشان ده که بادشچو با خویش آمد بپرسید مجنون

فضایی
بس افتد از این ها ز سو القضاییبگفتند شب بود و تاریک و گم شد
مرا بوی لیلی کند ره نماییندا کرد مجنون قلوز دارم
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ز صدساله راهم رساند دواییچو یعقوب وقتم یقین بوی یوسف
کشیم از یمن خوش نسیم خداییمشام محمد به ما داد صله

 به بینی و می جست از آن مشکز هر گور کف کف همی برد خاکی
سایی

کشد از دهان ها دم اولیاییمثا،ل مریدی که او شیخ جوید
به جد چون بجویی یقین محرم آییبجو بوی حق از دهان قلندر

که در خاک افتاد جرعه ولییز جرعه ست آن بو نه از خاک تیره
 که شد خیره چشمم ز شمسبه مجنون تو بازآ و این را رها کن

ضیایی
ولی مه دهد بر شعاعش گواییضعیفست در قرص خورشید چشمم

ولی این نشانست از کبریاییکجا عشق ذوالنون کجا عشق مجنون
که با شیر مادر بدش آشناییچو موسی که نگرفت پستان دایه

که در بوشناسی بدش اوستاییز صد گور بو کرد مجنون و بگذشت
رهاند تو را از فریب و دغاییچراغیست تمییز در سینه روشن
بزد نعره و اوفتاد آن فناییبیاورد بویش سوی گور لیلی

 به یک نفخه حشری به یک نفخههمان بو شرکفتش همان بو برکشتش
لیی

زمین شد زمینی سما شد سماییبه لیلی رسید او به مولی رسد جان
خدا کی گذارد شما را شماییشما را هوای خدای است لیرکن
بود جذب صرصر که کرد اقتضاییگروهی ز پشه که جویند صرصر

رهاند ز خویشش به حسن الجزاییکه صرصر به پشه د،ل شیر بخشد
ولی برنتابد د،ل للرکاییبیان کردمی رونق لله زارش

صل در چمن رو که اصل صلییچمن خود بگوید تو را بی زبانی

3121
که از جور دوری و با لطف جفتیهم ایثار کردی هم ایثار گفتی
حیات جهانی به هر جا که افتیچراغ خدایی به جایی که آیی

چه ها بخش کردی چه درها که سفتیتو قانون شادی به عالم نهادی
شرابیست نادر که آن را نهفتیولیرکن ز مستان به مرکر و به دستان

به جان ار فروشی یرکی عشوه مفتیبه بازار راعی چه نادرمتاعی
فلک را دریدی چمن را شرکفتیبه زیر و به بال تو بودی معل

چو پاکان گردون نخوردی نخفتیبه صورت ز خاکی و زین خاک پاکی
چو با د،ل جنوبی غبارات رفتیتو کن شرح این را که در هر بیانی

3122
بهانه نگیری و از ما نرنجیال میر خوبان هل تا نرنجی
که سر را نخارم نگارا نرنجیتویی یار غارم امید تو دارم

ز هر جا برنجی از این جا نرنجیتو جانان مایی تو خاصان مایی
که امشب بخندی و فردا نرنجیتویی شب فروزم تویی بخت و روزم

که از ما و زین ها و زان ها نرنجییرکی مشت خاکیم ای جان چه باشد
ز نادان نگیری ز دانا نرنجیچو دانا و نادان شدند از تو شادان
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3123
بنالی چو رنجور و سر را ببندیبه حیلت تو خواهی که در را ببندی

که بر چرخ آیی قمر را ببندیچو رنجور والله که آن زور داری
به صبح جمالت سحر را ببندیگر آن روی چون مه به گردون نمایی

که از بهر رفتن کمر را ببندیغلم صبوحم ولی خصم صبحم
به یک نرکته صد گاو و خر را ببندیاگر گاو آرند پیشت سفیهان

چو روبه کنی شیر نر را ببندیبه یک غمزه آهوان دو چشمت
که سیلب این چشم تر را ببندیزمستان هجر آمد و ترسم آنست

بدین آب هر رهگذر را ببندیوگر همچو خورشید ناگه بتابی
که از حا،ل زارم نظر را ببندیخموشم ولیرکن روا نیست جانا

3124
تو را کی گذارد که سر را بخاریچو عشقش برآرد سر از بی قراری

چو از عشق خوردی یرکی جام کاریکجا کار ماند تو را در دو عالم
 تهی نیست در من بجز بانگمن از زخم عشقش چو چنگی شدستم

و زاری
نه کت می نوازد نه اندر کناریز چنگی تو ای چنگ تا چند نالی

تو حیلت رها کن تو داری تو داریتو خواهی که پوشی بدین ناله خود را
گر آن می نخوردی چرا در خماریگر آن گل نچیدی چه بویست این بو
که مر باغ جان را دو صد نوبهاریگلستان جان ها به روی تو خندد

 زهی می زهی می زهیخیالت چو جامست و عشق تو چون می
خوشگواری

بجز آن که یا رب چه یاری چه یاریتو ای شمس تبریز در شرح نایی

3125
به جان لله زارم به رخ زعفرانیبتا گر مرا تو ببینی ندانی
سپارم به تو جان که جان را تو جانیبدادم به تو د،ل مرا توبه از د،ل

کنون رفت کارم گذشت از نشانیهزاران نشان بد ز آه و ز اشرکم
تو آب حیاتی که در تن روانیتو شاه عظیمی که در د،ل مقیمی

نگفتند هرگز تو را لن ترانیتو هم غیب بینی تو هم نازنینی
تو روپوش می کن که پنهان نمانیچو سرجوش کردی چه روپوش کردی

چو پیش تو میرم زهی زندگانیزهی تلخ مرگی چو بی تو زید جان
کز این جان ظاهر شود جان نهانیاز این جان ظاهر به جان آمدم من

که می گفت اینی که می گفت آنیمیان دو جان مانده بودیم حیران
یرکی جان ظلمت یرکی جان عیانییرکی جان جنت یرکی جان دوزخ

بخوانی بخوانی برانی برانیچه جنت چه دوزخ تویی شاه برزخ

3126
یرکی لعل دیدم شدم زر کانیگل سرخ دیدم شدم زعفرانی
به هر برج می شد به چرخ معانیدلم چون ستاره شبی در نظاره
سری کرد ماهی ز افلک جانیچو در برج عشاق پا درنهاد او
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زمین درنگنجد از آن آسمانیچو آن مه برآمد به چشمش درآمد
که هر پاره من دهد زو نشانیدلم پاره پاره بشد عشق باره
مرا از سلمش ابد شد جوانیچو از بامداد او سلمی بداد او

ز رحمت بیامد بر من نهانیچو بر روی من دید آثار مجنون
چنین من از آنم که تو آن چنانیبگفت ای فلنی چرا تو چنانی

 چه ملرکی که راند کسی کشچه سرها که داند چه درها فشاند
بخوانی

 همه رمز آنست دریاب ارچه ماه و چه گردون چه برج و چه هامون
آنی
چو او را ببینی تو او را بدانیاگر شرح خواهی ببین شمس تبریز

3127
نما روی خود، گر عجب می نماییعجب العجایب توی در کیایی

بجز تو که داند ره دلگشاییتوی محرم د،ل توی همدم د،ل
اگر د،ل نداند ترا که کجاییتو دانی که د،ل در کجاها فتادست
که مسجود قانی و جان هماییبرافرکن برو سایه ی از سعادت
که استاد جان همه انبیاییجهان را بیارا به نور نبوت
عطا کن، عطا کن، که بحر عطاییگهر سنگ بود وز تو گشت گوهر

چو رست از منی، وارهانش ز مایینه آب منی بد، که شخص سنی شد؟!
سیه دود را تو بدادی سماییکف آب را تو بدادی زمینی
همه حلم و علمی همه کیمیاییچو تبدیل اشیا ترا بد میسر

که در شب چو بدری ز جانها برآییحرامست خواب شب، ایرا تو ماهی
که بحرست چشمم، در او غرقه آبیمیا خواب! اینجا، برو جای دیگر
جهان را بخوردی، مگر اژدهاییشبا، در تهیج چو مار سیاهی

هرانچ بخوردی سحرگه بزاییچو خلق بیچون فسون بر تو خواند
پی من باشد دمی گر بپایی؟!ال ماه گردون! که سیاح چرخی

تو هر دیده را شیوه ی می نماییتو در چشم بعضی مقیمی و ساکن
افیضوا علینا، کووس البقآءاسرکان قلبی! علیرکم ثنایی

اگر جمله چشمی، اسیر عماییگر آن جان جان را ندیدی دل تو
بجو در جنونش دل اصطفاییچو هفتاد و دو ملتی عقل دارد

صفا من هواکم نسیم الهواییاجیبوا، اجیبوا هواکم عجیب
روانم زبونش، ز بی دست و پاییتن اندر جنونش، دلم ارغنونش
فرو کرده سرها برای گواییمگر اختران دیده اندت ز بال

د،ل عقل کل با همه ارتقاییغلط، کیست اختر؟! که بویی نبردست

بظعن و سیر ول فی ثواءفل عیش یا سادتی ما عداکم

3128
ز هستی نرستی در این محبسیتو هر چند صدری شه مجلسی

درآ مفلسانه اگر مفلسیبده وام جان گر وجوهیت هست
گه از بی کسی و گه از ناکسیغریبان برستند و تو حبس غم
چو واگردد این کاروان واپسیدر این راه بیراه اگر سابقی
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به چشمت نیایند زیرا خسیلطیفان خوش چشم هستند لیک
برو سوی مردار چون کرکسینه بازی که صیاد شاهان شوی

نه درخورد باغ و زر و مغرسینه ای شاخ تر و پذیرای آب
بیفروز شمعی چرا مغاسیبرو سوی جمعی چو در وحشتی
گهی گنسی و گهی خنسیچو استارگان اندر این برج خاک

چو در برد ماندی تو خود اطلسیخمش کن مباف این دم از بهر برد

3129
و فوضت امری دلی خالقیرضیت بما قسم الله لی

کذالک یحسن فیما بقیلقد احسن الله فیما مضی
بگردان چو مردان، می راوقیایا ساقی جان هر متقی

که بر جانها حاکم مطلقیبخر جان و دلرا ز اندیشها
نه دوزخ بماند، نه در وی شقیبهشت رخت گر تجلی کند

ور از تو گریزیم، تول حقیاگر تو گریزی ز ما، سابقی
چو ماهت نه غربیست، نی مشرقیمیان شب و روز فرقی نماند

کی دیدست ساقی بدین مشفقی؟!به صد لبه مخمور را می دهی
که گردد کلوخ از تفش منطقیشراب سخن بخش رقاص کن

دل زیرکی می کنی؟ احمقیچو حق گو،ل جستست و قلب سلیم
چرا رفت در سرکر و در موسقی؟!ز فرکرت د،ل و جان گر آرام داشت

تو عذرا چرایی اگر وامقی؟!تو تنها چرایی اگر خوش خویی؟!
همان چرک می کش، بدان لیقیجعل وش ز گل خویشتن در کشی

بجز خار خار، و غم عاشقیهمه خارکس دان، اگر پادشاست
چهددر فرکرت نرکته ی مغلقی؟!خمش کن، ببین حق را فتح باب

3130
جهان و نهان و هویدا توییتماشا مرو نک تماشا تویی
که مقصود از این جا و آن جا توییچه این جا روی و چه آن جا روی

که سرخیل امروز و فردا توییبه فردا میفرکن فراق و وصا،ل
که واصل تویی هجر گیرا توییتو گویی گرفتار هجرم مگر

که آدم تو بودی و حوا توییز آدم بزایید حوا و گفت
که هم دخل و هم نخل خرما توییز نخلی بزایید خرما و گفت

که رامین تویی ویس رعنا توییتو مجنون و لیلی به بیرون مباش
که پازهر و درمان غم ها توییتو درمان غم ها ز بیرون مجو

تو صیقل کنی خود مه ما توییاگر مه سیه شد همو صیقلست
که مه را خطر نیست ترسا توییوگر مه سیه شد برو تو ملرز
که هم روح و هم راحت افزا توییز هر زحمت افزا فزایش مجو

که با جمع و بی جمع و تنها توییچو جمعی تو از جمع ها فارغی
که هم صاف و هم قاف و عنقا تویییرکی برگشا پر بافر خویش

که سرفتنه روز غوغا توییچو درد سرت نیست سر را مبند
غمی نیست ما را که ما را توییاگرعالمی منرکر ما شود

به پستی بمنشین که بال توییمرو زیر و ما را ز بال مگیر
که با ما تویی شاه و بی ما توییمن و ما رها کن ز خواری مترس
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که آن یوسف خوب سیما توییبشو رو و سیمای خود درنگر
مترس و بگو هم زلیخا توییغلط یوسفی تو و یعقوب نیز
گمان می برم من که مانا توییگمان می بری و این یقین و گمان
به گوهر سفر کن که دریا توییاز این ساحل آب و گل درگذر
که بستان و ریحان و صحرا توییاز این چاه هستی چو یوسف برآ

به پایان نیاید سر و پا توییاگر تا قیامت بگویم ز تو

3131
کانی ما زجتها عن دمیال هات حمرا کالعندم

اذا انحدرت کاسها عن فمیو یبدو سناها علی وجنتی
و تعسا لصحواء من مغرمفطوبی لسرکراء من مغنم
که شادی فزاید می درغمیمی درغمی خور اگر در غمی

شراب محرم اگر محرمیبیا نوش کن ای بت نوش لب
همین دم یرکی شو اگر همدمیمگو نام فردا اگر صوفیی

بهل مملرکت را اگر ادهمیبرای چنین جام عالم بها
اگر ظاهر کند گوهر آدمیدرآشام یک جام دریا دل

چرا خشک باشی چو در زمزمیچرا بسته باشی چو در مجلسی
چپ و راست بنما که از کی کمیچرا می نگیری نخستین قدح

که برتر از این گنبد اعظمیز جام فلک پاک و صافیتری
 بجوش ای شرابی که خوشبنوش ای ندیمی که هم خرقه ای

مرهمی
چو عیسی مریم روان بر یمیچو موسی عمران توی عمر جان
چو اقبا،ل و باده عدوی غمیچو یوسف همه فتنه مجلسی

که چون کوه در مرتبت محرکمیز هر باد چون کاه از جا مرو
که کژدم ندارد بجز کژدمیبحل برج کژدم سوی زهره رو

ز احسان و بخشایش و مردمیبه تو آمدم زانک نشرکیفتم
پناه غریبی و خا،ل و عمیچنین خا،ل زیبا که بر روی توست

و مولی الملوک ال فاحرکمیفانت الربیع و انت المدام
تو چون زلف جعدت چرا درهمیخلیق ز تو واله و درهمند

که چون من خرابی و لیعلمیمگر شمس تبریز عقلت ببرد

3132
حق خدا را کامشب نخسپیخواهیم یارا کامشب نخسپی

خوبیم و زیبا کامشب نخسپیچون سرو و سوسن تا روز روشن
شاهی و مول کامشب نخسپییار موافق تا صبح صادق
باشی به بال کامشب نخسپیای ماه پاره همچون ستاره

خواهد ثریا کامشب نخسپیاز حسن رویت و از لطف مویت
نالید سرنا کامشب نخسپیچون دید ما را مست تو یارا
کوری لل کامشب نخسپیچون روز لل دارد علل
بگریست صهبا کامشب نخسپیدر جمع مستان با زیردستان

بهر تو تنها کامشب نخسپیقومی ز خویشان گشته پریشان
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3133
مثلی نداری در جان فزاییحدی نداری در خوش لقایی

که م دوش گفتی هی تو کجاییبر وعده تو بر نجده تو
رفتم به خانه تا تو بیاییکردم کرانه ز اهل زمانه

آن قرص مه را کی می نمایینزلت چشیدم رویت ندیدم
جاه و جللی کان عطاییماهی کمالی آب زللی
بگرفت دستم دست خداییامروز مستم مجنون پرستم

افزون ده آن می چون مرتضاییای ساقی شه هین الله الله
و آن پیچش از تو یابد رهایییک گوشه جان ماندست پیچان

هین صلح شان ده تا چند پاییجنگ است نیمم با نیم دیگر
و از زخم هر دو در ابتلییزاغی و بازی در یک قفص شد
جنگی نماند چون در گشاییبگشا قفس را تا ره شودشان

در جنگ و محنت مست خدایینفسی و عقلی در سینه ما
ور نی برکن شان یک دم سقاییگر جنگ خواهی درشان فروبند
این جان ما را چون جان ماییدر آب افرکن چون مهد موسی
نی آن عوانان اندر دغاییتا کش نیاید فرعون ملعون
از خوف رسته وز بی نواییدر آب رقصان مهد لطیفش

کز راه آب او کرد ارتقاییفرعون اکنون بشناسد او را
داد و دهش را دایم سزاییتو میر آبی و آن آب قایم

در آب بودش امن بقاییدر خانه موسی در خوف جان بد
کآب است ما را نقل سماییهر چیز زنده از آب باشد

آب از تو یابد لطف و رواییتو آب آبی تو تاب تابی
در بخشش تو گیرد گداییقارون نعمت طماع گردد
ناموس کم کن با کبریاییجز در گدایی کس این نیابد

ناموس آرد جان را جداییگیرنده خواهد جوینده خواهد
در اندرونم گشته ست ناییخاموش کردم لیرکن روانم

3134
فارغ ز جمله اندیشهاییتو جان مایی، ماه سمایی

فرکرست اصل علت فزاییجویی ز فرکرت، داروی علت
نی مرد فرکری مرد صفاییفرکرت برون کن، حیرت فزون کن

مجنون شو ای جان، عاقل چرایی؟!فرکرت درین ره شد ژاژ خایی
باهوش کرمی، مست اژدهاییبد نام مجنون رست از کشاکش

زیرا که جوید صنعت نماییکرم بریشم، اندیشه دارد
از خود برآید زان خیره راییصنعت نماید، چیزی بزاید

شاهد همو بس، کم ده گواییصنعت رها کن، صانع بست استت
او قلبها را بخشد رواییاو نیستها را دادست هستی
نامد زیانش بی دست و پاییداد او فلک را دوران دایم

هرچند با خود بر می نیاییخامش! برآن باش که پر نگویی

3135
دارد همیشه قصد جداییبا چرخ گردان تیره هوایی
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انا معود حمد الجفاییهذا محمد قتلی تغمد
هذا ادیبی هذا دواییهذا حبیبی هذا طبیبی
هذا عمادی هذا لواییهذا مرادی هذا فوادی

باهای و هویی گر یار ماییپر کن سبویی بی گفت و گویی
مفرکن عمو را در بی نواییهان ای صفورا بشرکن سبو را

در شهره کویی تو گر سقاییگر شد سبویی داریم جویی
بی پر نپرد مرغ هواییاین عیش باقی نبود گزافی

تنهاروی کن رسم هماییبنمای جان را قولنجیان را
ز ایشان چه خیزد گند گداییاز بهر حس شان جسم نجس شان
پهلوی نعنع کن گندناییزین رز برون بر گنده بغل را

هر جزوت این جا بدهد گواییبسیار کوشی تا د،ل بپوشی
تو سخت رویی بس بی حیاییننوشته خواند ناگفته داند

ز آن روی سختت ناید کیاییچون نیست رختت چون نیست بختت
می گرد در کو در خانه ناییجنس سگانی وغ وغ کنانی

کز سگ نیاید زیبانواییدر خانه بلبل داریم صلصل
برخیز سنقر تا چند پایینک بلبل حر نک بلبله پر

گاهی غدایی گاهی عشاییعمری چو نوحی یاری چو روحی
 وین طبل کم زن بس اینوشیست و می نوش وز گفت خاموش
مرایی

3136
ز اندیشه و غم می باش بریخواهی ز جنون بویی ببری

جانت نرکند زرین کمریتا تنگ دلی از بهر قبا
تا همچو خسان زر می شمریکی عشق تو را محرم شمرد

تا نور نه ای در زیر دریفوق همه ای چون نور شوی
چون سوخته شد باشد شرریهیزم بود آن چوبی که نسوخت

همچون شرر جان بشریوانگه شررش وا اصل رود
در چشم رود گردد نظریسرمه بود آن کز چشم جداست

در بحر فتد یابد گهرییک قطره بود در ابر گران
گردش گل تر باد سحریخار سیهی بد سوختنی

جان گشت و کند نان جانورییک لقمه نان چون کوفته شد
آن لقمه کند هم پیشه وریخون گشت غذا در پیشه وری
از عین بلنوشی بچریگر زانک بل کوبد د،ل تو

دانی پس از آن که جمله سریور زانک اجل کوبد سر تو
در بیضه دری ز آن می نپریدر بیضه تن مرغ عجبی

هم پر بزنی هم جان ببریگر بیضه تن سوراخ شود
از ذکر شود مردم سفریسودای سفر از ذکر بود
پنداشت توست از بی هنریتو در حضری وین وهم سفر

تو وهم نهی در دیو و پرییا رب برهان زین وهم کژش
در ذکر مرو چون در حضریچون در حضری بربند دهان

3137
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و اندر د،ل و جان ایمان منیسلطان منی سلطان منی
یک جان چه بود صد جان منیدر من بدمی من زنده شوم

هم آب منی هم نان منینان بی تو مرا زهرست نه نان
قند و شرکر ارزان منیزهر از تو مرا پازهر شود

سرو و سمن خندان منیباغ و چمن و فردوس منی
هم لعل منی هم کان منیهم شاه منی هم ماه منی

زیرا به سخن برهان منیخاموش شدم شرحش تو بگو

3138
تا همچو خودم گرگین نرکنیآن به که مرا تمرکین نرکنی
تا مست مرا غمگین نرکنیبر روی منه تو دست مرا
هان کآینه را، زنگین نرکنیتو رنگرزی، تو نیل پزی

تا خنگ مرا بی زین نرکنیای خواجه، بهل، فتراک مرا
زانوی مرا بالین نرکنیاز دور ترک زانو بزنی

هرچند که تو آمین نرکنیتو هرچه کنی داعی توم
تا تو د،ل خود پرکین نرکنید،ل را بروم، ملک تو کنم

تا تو رخ خود پرچین نرکنیرخساره کنم وقف قدمت
تا از د،ل و جان تحسین نرکنیخاموش کنم، طبلک نزنم

3139
 قلمی ام به دست تو که تراشی وصنما خرگه توم که بسازی و برکنی

بشرکنی
 و گهی بر فراز کوه برآری ومنم آن شقه علم که گهم سرنگون کنی
برزنی

 سوی روزن از آن روم که تو بالیمنم آن ذره هوا که در این نور روزنم
روزنی

 دو جهان بی تو آفتاب کجاهله ذره مگو مرا چو جهان گیر خود مرا
یافت روشنی

 همه خشک اند مغزها چو نبخشیهمگی پوستم هله تو مرا مغز نغز گیر
تو روغنی

 و گرم خاک و با توام چهاگرم شاه و بی توام چه دروغست ما و من
لطیفست آن منی

 که ببینم در این هوا که توبه تو نالم تو گوییم که تو را دور کرده ام
ذره چه می کنی

 تو برکش هم تو زنده کن مرکن ایبه یرکی ذره آفتاب چرا مشورت کند
دوست کردنی

 و گهی نی چپ و نهتو چه می داده ای به د،ل که چپ و راست می فتد
راست و نه ترس و نه ایمنی

3140
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 قمرا می رسد تو را که بهصنما بر همه جهان تو چو خورشید سروری
خورشید بنگری
 شرکم خاک کان شود چو توهمه عالم چو جان شود همگی گلستان شود
بر خاک بگذری

 چو به سر این نوشتهتن من همچو رشته شد به دلم مهر کشته شد
شد نبود کار سرسری

 چو به شب پرده می کشد توچو سحر پرده می درد تو پس پرده می روی
به شب پرده می دری

 که نظر در تو خیره شد کهصنما خاک پای خود تو مرا سرمه وام ده
تو خورشیدمنظری

 سر شاهان این جهان همهرخ خوبان این جهان همه ابرست و تو مهی
پایست و تو سری

 چه عجب گر تو روشنی کهچو درآمد خیا،ل تو مه نو تیره شد بگفت
از او آب می خوری

3141
لیق آن وصا،ل کو شادیای خجل از تو شرکر و آزادی

چون تو چشمان عشق بگشادیعشق را بین که صد دهان بگشاد
دیدی آخر که هم درافتادیای دل گرد حوض می گشتی
ای د،ل ار آتشی و ار بادیز آب و آتش چو باد بگذشتی

خورد شاگرد را به استادید،ل و عشق اند هر دو شاگردش
پیش جاروب باد بنهادیاول هر چه خاک و خاکی بود

تا از آن باد عالمی زادیتا همه باد گشت آبستن
همچو آتش ز تاب بیدادیزاده باد خورد مادر را
تا بخوردش ز اصل و بنیادیکرمرکی در درخت پیدا شد

در د،ل صد جنید بغدادیعشق آن کرم بود در تحقیق
عشق خونی به زخم جلدینی جنیدی گذاشت و نی بغداد
کرد خالق اساس ایجادیچون خلیفه برکوفت طبل بقا

همه شادی و عشرت و رادییک وجودی بزرگ ظاهر شد
تا نمایم سخن بعبادیشمس تبریز چهره ای بنما

3142
سرکه تازه زن که سلطانیحرکم نو کن که شاه دورانی

حاکمان قالب اند و تو جانیحرکم مطلق تو راست در عالم
چون مسلم شدت به آسانیآن چه شاهان به خواب می جستند

تو همایی میان مرغانیهمه مرغان چو دانه چین تواند
ز آن که تو صاف صاف انسانیبر سر آمد رواق دولت تو
گر دهی د،ل به روح حیوانیبرتر آید ز جان ملک و ملک
که تو احوا،ل شان همی دانیشرط ها را ز عاشقان برگیر

خواه تقدیر و خواه شیطانیدام ها را ز راه شان بردار
که تو چون حق لطیف فرمانیتا شوم سرخ رو در این دعوی
ز آن که سر صفات رحمانیشمس تبریز رحمت صرفی
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3143
تو غریبی و یا از این کوییمستی و عاشقانه می گویی

چون نباشد حرام جادوییپیش آن چشم های جادوی تو
به چه رو کرد زهره بی روییپیش رویت چو قرص مه خجلست

سیل شان برد رو چه می جوییعاشقان را چه سود دارد پند
ما از آن سو و تو از این سوییتو چه دانی ز خوبی بت ما

دست از ما چرا نمی شوییما ز دستان او ز دست شدیم
پیش چوگان عشق چون گوییرو به میدان عشق سجده کنان

بنده ای و کمینه هندوییپیش آن چشم های ترکانه
گاه لله و گاه لولوییبه ستیزه در این حرم ای صبر

که نه در خانه ترازوییآفتابا نه حد تو پیداست
نی به وقت محاق چون موییهله ای ماه خویش را بشناس

رو نداری وقیحه بانوییهله ای زهره زیر چادر رو
نور ذات حقی و یا اوییتو بیا ای کما،ل صورت عشق

زانوم را نماند زانوییاندر این ره نماند پای مرا
ای د،ل من هزارپهلوییهمچو کشتی روم به پهلو من

 سوی بی چپ و راست میمست و بی خویش می روی چپ و راست
پویی
بو ز جان یابی ار بینبویینی چپست و نه راست در جانست

گر نباتی بدان که بدخوییز آن شرکر روی اگر بگردانی
الله الله چه ماه ده توییور تو دیوی و رو بدو آری

همه اوها غلم این اوییدلم از جا رود چو گویم او
گاه شیری کند گه آهوییهین ز خوهای او یرکی بشنو

نرکند سیب و نار آلوییهین خمش که ار دیده کف نرکند

3144
وین سفر را قرار بایستیبحر ما را کنار بایستی

شیر در مرغزار بایستیشیر بیشه میان زنجیرست
راه در جویبار بایستیماهیان می طپند اندر ریگ

گلشن و سبزه زار بایستیبلبل مست سخت مخمورست
دیده اعتبار بایستیدیده ها از غبار خسته شدست

مشفقی دایه وار بایستیهمه گل خواره اند این طفلن
خضر را آبخوار بایستیره به آب حیات می نبرند

د،ل امسا،ل پار بایستید،ل پشیمان شدست ز آنچ گذشت
سایه شهریار بایستیاندر این شهر قحط خورشیدست

مشک نافه تتار بایستیشهر سرگین پرست پر گشته ست
مشک را انتشار بایستیمشک از پشک کس نمی داند
دولت بی عثار بایستیدولت کودکانه می جویند

شب ما را نهار بایستیمرگ تا در پیست روز شبست
زین هنرهات عار بایستیچون بمیری بمیرد این هنرت

چنگ او تار تار بایستیچنگ در ما زدست این کمپیر
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طالب کردگار بایستیطالب کار و بار بسیارند
نفسی بی شمار بایستیدم معدود اندکی ماندست

بر خلیق نثار بایستینفس ایزدی ز سوی یمن
آن خورش را گوار بایستیمرگ دیگی برای ما پخته ست
هر دمی یادگار بایستییاد مردن چو دافع مرگست
دیده ها سوگوار بایستیهر دمی صد جنازه می گذرد

ملرکتی پایدار بایستیملک ها ماند و مالرکان مردند
عقل را اختیار بایستیعقل بسته شد و هوا مختار

هوش را هوشیار بایستیهوش ها چون مگس در آن دوغست
این مگس را حذار بایستیزین چنین دوغ زشت گندیده

همت الفرار بایستیمعده پردوغ و گوش پر ز دروغ
از خرد گوشوار بایستیگوش ها بسته است لب بربند

شرح معنی گذار بایستیاز کنایات شمس تبریزی

3145
در تمنای چون تو خون خواریآوخ آوخ چو من وفاداری

بر سر زار زار بیماریآوخ آوخ طبیب خون ریزی
نرکند هیچ یار با یاریآن جفاها که کرده ای با من

بی خطا و گناه گفت آریگفتمش قصد خون من داری
نرکشد عشق او گنه کاریعشق جز بی گناه می نرکشد

تو چه باشی به پیش من خاریهر زمان گلشنی همی سوزم
تو چه باشی به چنگ من تاریبشرکستم هزار چنگ طرب
تو چه باشی شرکسته دیواریشهرها از سپاه من ویران

جان نبرده ست هیچ عیاریگفتمش از کمینه بازی تو
سرنگون سار بسته طراریای ز هر تار موی طره تو
ماتم و مات مات من باریگر ببازم وگر نه زین شه رخ

شد پشیمان غریب بازاریآن که نخرید و آن که او بخرید
کاش من بودمی خریداریو آن که بخرید گوید آن همه را

ناامید و فتاده و خواریو آن که نخرید دست می خاید
جان بداده گرفته مرداریفرع بگرفته اصل افرکنده
سر بداده به عشق دستاریپا بریده به عشق نعلینی
از چنین باده مانده هشیاریبا چنین مشتری کند صرفه

خر مردار در علف زاریخر علف زار تن گزید و بماند

3146
بر خدا اعتمادها داریای دلزار محنت و بل داری
مرکن ای د،ل، اگر خدا داریاینچنین حضرتی و تو نومید؟

بنگر آخر، جز او کرا داری؟رخت اندیشه می کشی هرجا
یاد آور اگر وفاداریلطفهایی که کرد چندین گاه
چشم جای دگر چرا داری؟!چشم سر داد و چشم سر ایزد
زرگری کن، که کیمیا داریعمر ضایع مرکن، که عمر گذشت

سو ما آ، که داغ ما داریهر سحر مر ترا ندا آید
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چند خود را ازان جدا داری؟!پیش ازین تن تو جان پاک بدی
من نگویم، تو خود روا داری؟!جان پاکی، میان خاک سیاه

که ازین آب و گل قبا داریخویشتن را تو از قبا بشناس
که جز این دست، دست و پا داریمی روی هر شب از قبا بیرون

که درین کوچه آشنا داریبس بود، این قدر بدان گفتم

3147
که رود روز ما به هشیاریساقیا ساقیا روا داری

عقل ها را ز پیش برداریگر بریزی تو نقل ها در پیش
تا بری وقت ما به طراریعوض باده نرکته می گویی

بشنو از چنگ ناله و زاریدرد د،ل را اگر نمی بینی
حا،ل د،ل را تو بین که دلداریناله نای و چنگ حا،ل دلست

حرف را در میان چه می آریدست بر حرف بی دلی چه نهی
گردن و گوش را چه می خاریطوق گردن تویی و حلقه گوش

که ز گفتست این گرفتاریگفته را دانه های دام مساز
گاه از او روشنیم و گه تاریگه کلیدست گفت و گه قفلست

هدیه تو بود که گلزاریگفت بادست گر در او بوییست
از رخ تو بود که انواریگفت جامست گر بر او نوریست

مشک هم می درد ز بسیاریمشک بربند کوزه ها پر شد

3148
ما شدستیم گوی میدانیتا شدستی امیر چوگانی

سر این دور را تو می دانیما در این دور مست و بی خبریم
نرکته ابتر بود به ربانیچون به دور و تسلسل انجامد

شرط هر حجتست و برهانیلیک دور و تسلسل اندر عشق
نعره بلبل گلستانیگوش موشان خانه کی شنود

شیوه شاهدان روحانیچشم پیران کور کی بیند
بهر او سرمه سپاهانیهر کی کورست عشق می سازد

چون دهد عشق آب حیوانیهر کی پیرست هم جوان گردد
تو چنین مانده ای چه می مانیجمله یاران ز عشق زنده شدند

خر به میدان نباشد ارزانیخرسواری پیاده شو از خر
خسروی وز نژاد سلطانیخرسواره چرا شدی شاها

تو معود به پشت اسپانیلیق پشت خر نباشی تو
ای که اکنون تو روح انسانیدر جنود مجنده بودی

گر نترسیدمی ز ویرانیگفتنی ها بگفتمی ای جان

3149
وز دف و چنگ و نای پنهانیمستم از باده های پنهانی

واجب آمد وفای پنهانیمر چنین دلربای پنهان را
روح من های های پنهانیمی زند سا،ل ها در این مستی

گفت در برج های پنهانیگفتم ای د،ل کجایی آخر تو
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آن مه خوش لقای پنهانیبر چپم آفتاب و مه بر راست
دادمش من بهای پنهانیمشتری درفروخت آن مه را
تابد از کبریای پنهانیظلمتم کی بقا کند که بر او

آیتی از بلی پنهانیآتشم چون بمرد دودم چیست
تا برد تحفه های پنهانیز آن بل جان های ما مرهاد

صوفیان الصلی پنهانیشمس تبریز شوربایی بپخت

3150
من غلمم چو کیقباد توییمن مرید توام مراد تویی
کاین در بسته را گشاد تویید،ل مرید تو و تو را خواهد
گردم اندر هوا که باد توییخاک پای توام ولی امروز
چو مرا زهد و اجتهاد توییزهد من می جهاد من ساغر

شاکرم چون در این نهاد توییگر چه من بدنهاد و بدگهرم
خوش بود چون همه مراد توییور نهادی که تو کنی برداشت
ظلم احسان شود چو داد توییزهر باده شود چو جام تویی

ذکر هر ذکر و یاد یاد توییبس کنم ذکر تو نگویم بیش

3151
خوی کن پاره پاره تنهاییچند اندر میان غوغایی
رو بپرسش که در چه سوداییخلوتی را لطیف سوداییست

خوش بخسپی و خوش بیاساییخلوت آنست که در پناه کسی
زود منز،ل کنی فرود آییزیر سایه درخت بخت آور
زیر هر سایه رخت نگشاییور تو خواهی که بخت بگشاید

گر چه او گویدت که از ماییسوی انبان ما و من نروی
روسیاه ست مرد هرجاییرو به خود آر هر کجا باشی

که از او در چنین تماشاییخود تو چیست بیخودی زان کس
گر فسادی سوی صلح آییچون رسیدی به شه صلح الدین

3152
صبح عشاق را کلیدستیگر چه تو نیم شب رسیدستی
در جهان دلم پدیدستیناپدیدی چو جان در این عالم

ز آن که تو بامداد عیدستیهمه شب جان تو را شود قربان
تا ز من ای پری رمیدستیز آدمی چون پری رمیدم من
چون مرا تو ابایزیدستیدر مزیدم چو دولت منصور

چون من سوخته پزیدستیای بسا نازکان و خامان را
در دو دیده خرد کشیدستیشمس تبریز سرمه دیگر

3153
ورنه دستار کژ چرا بستی؟!ز او،ل بامداد سر مستی

باده بی صرفه، صرف خوردستیبه خدا دوش تا سحر همه شب
که ازان بازی و ازان دستیدر رخ و رنگ و چشم تو پیداست
ای ولی نعمت همه هستینانچ خوردی بده به مخموران
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لرزه در که فتاد در پستیشیر امروز در شرکار آمد
سر بند عاشقانه و رستیبدویدن ازو نخواهی رست
چون بدار المانش پیوستیتا که پیوسته در امان باشی

که ز دام سخن درین شستیشصت فرسنگ از سخن بگریز

3154
ور نه دستار کژ چرا بستیز او،ل بامداد سرمستی

دوش گویی که صرف خوردستیسخت مستست چشم تو امروز
السلم علیک خوش هستیجان مایی و شمع مجلس ما
مست گشتی و بند بشرکستیباده خوردی و بر فلک رفتی
صورت عشق نیست جز مستیصورت عقل جمله دلتنگیست

بر سر شیر مست بنشستیمست گشتی و شیرگیر شدی
رو که از چرخ پیر وارستیباده کهنه پیر راه تو بود

که جز آن شراب نپرستیساقی انصاف حق به دست توست
آن چنان بر که بازنفرستیعقل ما برده ای ولیک این بار

3155
یا غمم را کنار بایستدر غم یار یار بایستی

یک چه باشد هزار بایستیبه یرکی غم چو جان نخواهم داد
دوستی غمگسار بایستیدشمن شادکام بسیارند
این سفر را قرار بایستیدر فراقند زین سفر یاران

زندگانی دوبار بایستیتا بدانستیی ز دشمن و دوست
شیر در مرغزار بایستیشیر بیشه میان زنجیرست
چشمه یا جویبار بایستیماهیان می طپند اندر ریگ

گلشن و سبزه زار بایستیبلبل مست سخت مخمورست
دیده اعتبار بایستیدیده را عبرت نیست زین پرده

مشفقی دایه وار بایستیهمه گل خواره اند این طفلن
خضری آبخوار بایستیره بر آب حیات می نبرند

د،ل امسا،ل پار بایستید،ل پشیمان شده ست
سایه شهریار بایستیاندر این شهر قحط خورشیدست

مشک نافه تتار بایستیشهر سرگین پرست پر گشته ست
مشک را انتشار بایستیمشک از پشک کس نمی داند
دولتی بی عثار بایستیدولت کودکانه می جویند
زین هنرهات عار بایستیچون بمیری بمیرد این هنرت
طالب کردگار بایستیطالب کار و بار بسیارند

شب ما را نهار بایستیمرگ تا در پی است روز شبست
نفسی بی شمار بایستیدم معدود اندکی ماندست

بر خلیق نثار بایستینفس ایزدی ز سوی یمن
ملرکت پایدار بایستیملک ها ماند و مالرکان مردند

عقل را اختیار بایستیعقل بسته شد و هوا مختار
هوش ها هوشیار بایستیهوش ها چون مگس در آن دوغست

پوز د،ل را حذار بایستیزین چنین دوغ زشت گندیده
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همت الفرار بایستیمعده پردوغ و گوش پر ز دروغ
از خرد گوشوار بایستیگوش ها بسته است لب بربند

3156
یا غمم را کنار بایستیدر غم یار، یار بایستی

د،ل امسا،ل پار بایستیزانچ کردم کنون پشیمانم
شیر در مرغزار بایستید،ل من شیر بیشه را ماند

زندگانی دو بار بایستیتا بدانستیی ز دشمن و دوست
دوستی غمگسار بایستیدشمن عیب جوی بسیارست
بر لب جویبار بایستیماهی جان ما که پیچانست
یک چه باشد؟ هزار بایستیچون رضای د،ل تو در غم ماست

یار شیرین عذار بایستییار لحو،ل گوی را چه کنم
آهوی جان شرکار بایستیخوک دنیاست صید این خامان
همره راهوار بایستیهمره بی وفا همی لنگد
گوش را گوشوار بایستیصد هزاران سخن نهان دارم

3157
کرد بیداد بر خردمندیآنرکه چون ابر خواند کف ترا

تو همی بخشی و همی خندیاو همی گرید و همی بخشد
جرم تو دانش است و خرسندیهمچو یوسف گناه تو خوبیست

دوست قندست و می کند قندیاو چو سرکه ست و می کند ترشی
تو چو مه دست زهره می بندیچشم مریخ دارد آن دشمن

که بسی در فراق جان کندیای د،ل اندر اصو،ل وصل گریز
بنگر تا به پیش او چندیقطره ی باز رو سوی دریا

تا در اخلق او به پیوندیقوت یاقوت گیر از خورشید

3158
چونک اندر عنایت یاریرو، مسلم تراست بی کاری

آن قلم را چه حاجت از یاری؟نقش را کار نیست پیش قلم
که همه نقش و رنگ ازو داریهمچو بت باش پیش آن بتگر
گو:  همان صورتی که بنگاریگر بپرسد، چه صورتت باید؟

ور مرا د،ل کنی، تو دلداریگر مرا تن کنی، تو جان منی
چه کند شاخ خار، جز خاری؟لطف گل، خار را تو می بخشی

که حرامست با تو هشیاریباده ده، باده خواهمان کردی

3159
باد در سروری و خودکامیزندگانی مجلس سامی

یافتند اصفیا نرکونامینام تو زنده باد کز نامت
که رهی را ولی انعامیمی رسانم سلم و خدمت ها
ماهیم من تو بحر اکرامیچه دهم شرح اشتیاق که خود

ای که جان را تو دانه و دامیماهی تشنه چون بود بی آب
که تو کار مرا سرانجامیسبب این تحیت آن بودست
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دارد اومید شربت آشامیحاصل خدمت از شرکرریزت
خاص آسوده است و هم عامیز آن کرم ها که کرده ای با خلق

تویی اهل زمانه را حامیبرکشش در حمایتت کامروز
که تو جان را پناه و آرامیتا که در ظل تو بیارامد

کابتدا کردی و در اتمامیکه شوم من غریق منت تو
سایه ات کآفتاب اسلمیباد جاوید بر مسلمانان

تا که خدمت نمای و رامیاین سو ار کار و خدمتی باشد

3160
می زنی نعره های پنهانیجان جانی و جان صد جانی

نعل معرکوس و خفیه می رانیهر کی کر نیست بشنود وصفت
عارت آید از این لت انبانیغیر احمق به فهم این نرسد

که سرافراز و قطب خلقانیسد پیش و پس تو این عارست
کای فلن فارغست زین فانیچون گریزی از این فزون گردد

3161
می زنی نعره های پنهانیخامشی ناطقی مگر جانی

باغ چه صد هزار چندانیتو چو باغی و صورتت برگی
هست مردن خلص زندانیبی تو باغ حیات زندانیست

فیض د،ل قطره های مرجانیچون تو بحری و صورتت ابرست
پیش حرکمت که شاه چوگانیای یرکی گو شده یرکی گویان

گر چه نیرکوست نیست میدانیتا یرکی گو نشد اگر چه زرست
گر تو چون گوی چست و گردانیپهلوی اعتراض را بتراش

گشت مردود رد ربانیپهلوی اعتراض در ابلیس
تا یرکی گو شوی اگر آنیپس به خراط خویش را بسپار

از یرکی گویی و یرکی دانیمانعست اعتراض ابلیسی

3162
تو غریبی و یا از این کوییای که مستک شدی و می گویی

 بی چپ و راست را همیمست و بی خویش می روی چپ و راست
جویی

آن که جان خسته از پی اویینی چپست و نه راست در جانست
اگر نباتی بدانک بدخوییز آن شرکر روی اگر بگردانی

الله الله چه خوب مه روییور تو دیوی و رو بدو آری
می برد جان و د،ل زهی اوییدلم از جا رود چو گویم او
گاه شیری کند گه آهوییهین ز خوهای او یرکی بشنو
زانوم را نماند زانوییدر ره او نماند پای مرا

گر به میدان او یرکی گوییجز به چوگان او مغلطان سر
آسمان وار اگر یرکی توییهین خمش کن در این حدیث بازمپیچ

3163
بست ایمان ز ترس زناریعشق در کفر کرد اظهاری
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هیچ کس را نداد زنهاریبانگ زنهار از جهان برخاست
هیچ گنجی نبود بی ماریهیچ کنجی نبود بی خصمی

نه محمد گریخت در غارینی که یوسف خزید در چاهی
سر منصور رفت بر داریپای ذاالنون کشید در زنجیر
در عدم درگریز یک باریجز به کنج عدم نیاسایی
این چنین درد سر ز دستاریجهت خرقه ای چنین زخمی
گور از این شهر به به بسیاریکفن از خلعت و قبا خوشتر

در عدم درپرم چو طیاریکی بود کز وجود بازرهم
مرغ جانم به سوی گلزاریکی بود کز قفص برون پرد

بگشاید عجیب منقاریبچشد او غریب چاشت خوری
ز آن که اصل غذا بد انواریچون د،ل و چشم معده نور خورد

بخورد یرزقون در اسراریبل هم احیاء عند ربهم
ناگه از دام چرخ مرکاریآهوی مشک ناف من برهد
در جهانی که نیست بی کاریجان بر جان های پاک رود

هست آن را مدد ز انباریمشت گندم که اندر این دامست
آخر آبش بود ز جوباریباغ دنیا که تازه می گردد

پادشاه قدیم و جباریخاکیان را کی هوش می بخشد
کی بدی در زمانه هشیاریگر نرکردی نثار دانش و هوش

شاه کردش ز لطف بیداریخاک خفته نداشت بیداری
پرده اش داد حسن ستاریخون و سرگین نداشت زیبایی

هین قناعت مرکن به ایثاریجانب خرمن کرم بگریز
بر سر عقل از او کله واریجامه از اطلسی بساز که هست

کان سرت دارد از کله عاریاین کله را بده سری بستان
زو قناعت مرکن به دیداریای د،ل من به برج شمس گریز
شمس همراه چرخ دواریشمس تبریز کز شعاع ویست

3164
این مه نو چیست که آورده ای؟مست و خوشی باده کجا خورده ی؟
گلشرکر نادره پرورده ایساغر شاهانه گرفتی به کف
کآفت عقل و ادب و پرده ایپرده ی ناموس کی خواهی درید؟
ای که بهار د،ل افسرده ایمی شرکفد از نظرت باغ د،ل

ای که تو موری بنیازرده ایآتش در ملک سلیمان زدی
زیر قدم چشم و د،ل اسپرده ایدر سفر ای شاه سبک روح من

روی کسی کش بک اشمرده ایدارد خوبی و کشی بی شمار
زنده کن هر بدن مرده ایبنده کن هر د،ل آزاده ی
جان ببر آنجا که دلم برده ایمی کندت لبه و دریوزه جان
چونت بگویم؟! که توده مرده ایجان دو صد قرن در انگشت تست
آنرکه می از باغ وی افشرده ایبس کن تا مطرب و ساقی شود

3165
نی غلطم، در د،ل ما بوده ایجان و جهان! دوش کجا بوده ی

ای که تو سلطان وفا بوده ایدوش ز هجر تو جفا دیده ام
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آه که تو دوش کرا بوده ای!آه که من دوش چه سان بوده ام!
چونک در آغوش قبا بوده ایرشک برم کاش قبا بودمی
 بی من بیچاره چرا بوده ای؟!زهره ندارم که بگویم ترا

تیزتر از باد صبا بوده اییار سبک روح! به وقت گریز
باش که تو بنده بل بوده ایبی تو مرا رنج و بل بند کرد

در حرم لطف خدا بوده ایرنگ رخ خوب تو آخر گواست
پاکی، و همرنگ بقا بوده ایرنگ تو داری، که زرنگ جهان

تو ز همه رنگ جدا بوده ایآینه ی رنگ تو عرکس کسیست

3166
بزم تو کو؟ باده کجا می خوری؟ای د،ل سرمست، کجا می پری؟

دایه ی هر جان و تو از جان بریمایه ی هر نقش و ترا نقش نی
برتری از نام ولقب، برتریصد مثل و نام و لقب گفتمت
هر نفسی رخت کجا می بری؟چونک ترا در دو جهان خانه نیست

گفتم:  قیمت کنش ای جوهرینقد ترا بردم من پیش عقل
سرمه کش دیده ی هر ناظریصیر فی نقد معانی توی

عشق بود نقد ترا مشتریگفت:  چه دانم ببرش پیش عشق
د،ل بشد و من بشدم بر سریچون به سر کوچه ی عشق آمدیم

3167
غمزه او سحر دو صد سامریاز مه من مست دو صد مشتری
سوز نهد در جگر کافریهر نفسی شعله زند دین از او

وز تف او گشته افق احمریآتش د،ل بر شده تا آسمان
در کف او مشعله آذریدوش جما،ل تو همی شد شتاب

شیر خدا حمله کجا می بریگفتم هین قصد کی داری بگو
خاتم تو افسر دیو و پریای تو سلیمان به سپاه و لوا

سوی من کشته دمی ننگریجان و روان سخت روان می روی
هیچ کسی را به کسی نشمرینعره مستان میت نشنوی

محو شدم در تف آن ناظریتیز همی کرد خیالش نظر
رفت ز من مهتری و کهترینیست شدم نیست از آن شور نیست

شرح دهد حا،ل من ار منرکریمفخر تبریز شهم شمس دین

3168
مثلک فی االعالم یخلقیا ملک المغرب والمشرق
باده ی شاهنشهی راوقیباده ده ای ساقی هر متقی

گردد هر گنگ خرف منطقیجان سخن بخش که از تف او
حاکم ارواح و شه مطلقیبر در حیرت، برکش اندیشه را

باغ شود دورخ بر هر شقیجنت حسنت جو تجلی کند
ور بگریزیم ز تو، سابقیچون بگریزی نرسد در تو کس

تا تو حقی یا که تو نور حقیظلمت و نور از تو تحیر درند
نیست مهت مغربی و مشرقیگشت شب و روز کنون غرق نور
ساقی دریا صفت مشفقیلبه کنی، باده دهی رایگان
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زیرکی از خواجه بود احمقیمرده همی باید و قلب سلیم
باده نجستی خرد و موسقیفرکرت اگر راحت جانها بدی

از چه تو عذرایی اگر وامقی؟!فرد چرایی تو ز من؟! اگر منی
رو، بهمان خار کشی لیقیغنچه صفت چشم ببستی ز گل

جز که تو بر گلشن جان عاشقیخار کشانند همه، گر شهند
چند پی هر سخن مغلقی؟!خامش باش و بنگر فتح باب

3169
گردن شیر فلک افشارمیگر نه شرکار غم دلدارمی

من سر تو بهتر ازین خارمیدست مرا بست، وگر نی کنون
بلبل هر گلشن و گلزارمیگر نبدی رشک رخ چون گلشن

خار صفت بر سر دیوارمی؟گر گل او در نگشادی، چرا
ورنه چرا کاهل و بی کارمی؟نیست یرکی کار که او آن نرکرد

ورنه چرا خسته و بیمارمی؟عشق طبیبست که رنجور جوست
کاش به قربانیش آن چارمیکشت خلیل از پی او چار مرغ
طوطی با صد سر و منقارمیتا پی خوردن به شرکر خوردنش

چون لب او جمله شرکر کارمیوز جهت قوت دگر طوطیان
چون دگران تند و جگر خوارمیگر نه دلی داد چو دریا مرا

ورنه چرا بی د،ل و دستارمی؟در سر من عشق بپیچید سخت
ورنه چرا با مزه گفتارمی؟بر لب من دوش ببوسید یار

ورنه چه گردنده چو پرگارمی؟بر خط من نقطه ی دولت نهاد
ورنه امی مست بهنجارمیگر نه امی پست، که دیدی مرا؟!
کاش که من بر ره هموارمیچونک ز مستی کژ و مژ می روم

معتزلی بر سر کهسارمییا مثل لله رخان خوشش
همچو خیالت در اسرارمیبس! که گرین بانگ دهل نیستی

3170
خوش ز زمین سوی سما می رویای که تو از عالم ما می روی

پر بگشادی به کجا می روی؟ای قفص اشرکسته و جسته ز بند
که:  ز وطن خویش چرا می روی؟سر ز کفن بر زن و ما را بگو

سوی وطنگاه بقا می روینی غلطم، عاریه بود این وطن
در پی سرهنگ قضا می رویچون ز قضا دعوت و فرمان رسید

در پی رضوان رضا می روییا که ز جنات نسیمی رسید
مضطرب و بی سر و پا می روییا ز تجلی جل،ل قدیم

مست ملقات لقا می روییا ز شعاعات جما،ل خدا
صاف شدی سوی عل می روییا ز بن خم جهان همچو درد

خامش و مخفی و خفا می روییا به صفاتی که خموشان کنند

3171
جمع نشین، ورنه پریشان شویخشم مرو خواجه! پشیمان شوی
ورنه چو جغدان سوی ویران شویطیره مشو خیره مرو زین چمن
بارکش غو،ل بیابان شویگر بگریزی ز خراجات شهر
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بفسری و برف زمستان شویگر تو ز خورشید حمل سر کشی
ورنه چو گربه تو در انبان شویروی به جنگ آر و به صف شیروار
سیر چریدی، خر شیطان شویکم خور ازین پاچه ی گاو، ای ملک

گر همه کفری همه ایمان شویکافر نفست چو زبون تو شد
تا ز عنایت گل خندان شویروی مرکن ترش ز تلخی یار

صاحب و همرکاسه ی سلطان شویدست و دهان را چو بشویی ز حرص
با دمی خواجه ی دیوان شویای د،ل، یک لحظه تو دیوانه ی

گاه روی شحنه ی توران شویگاه بدزدی، ره ایرن زنی
مطرب آن ماه خراسان شویگه ز (سپاهان) و حجاز) و (عراق)

یک صفت و یک د،ل و یرکسان شوی؟بوقلمونی چه شود گر چو عقل
تا به خموشی همگی جان شویگر نرکنی این همه خاموش باش

تا ملک ملک سلیمان شویروی به شمس الحق تبریز کن

3172
رخت به بالی فلک می بریای که ازین تنگ قفص می پری

چند ازین زندگی سرسری؟!زندگی تازه ببین بعد ازین
ماه ببین و بره از مشتریدر هوس مشتریت عمر رفت

جان برهنه شده خود خوشتریدلق شپشناک درانداختی
بافته اند از صفتت ششتریدر عوض دلق تن چار میخ

گیر کنون پیرهن مهتریجامه ی این جسم، غلمانه بود
عرکس نماید نظر کافریمرگ حیاتست و حیاتست مرگ
حی و نهانند کنون چون پریجمله ی جانها که ازین تن شدند

باز رهید از خر و از خرخریگشت سوار فرس غیب، جان
بهر وجوه جو این لغریسوخت درین آخر دنیا دلت

گردد زرین، تو درو ننگریپرده چو برخاست اگر این خرت
روح، که بود از تن خود لنگریبر سر دریاست چو کشتی روان

فضل حقش داد پر جعفریگر چه جدا گشت ز دست و ز پا
خواجه! یقین دان که به زندان دریخانه ی تن گر شرکند، هین منا،ل

یوسف مصری و شه و سروریچونک ز زندان و چه آیی برون
ماهیی و معترکف کوثریچون برهی از چه و از آب شور

از تو کنند ای شه من، باوریباقی این را تو بگو، زانک خلق

3173
باده ی شاهنشهی راوقیباده ده، ای ساقی هر متقی

گردد دیوار سیه منطقیجام سخن بخش که از تف او
حاکم و سلطان و شه مطلقیبردر و بشرکن غم و اندیشه را

ور بگریزیم تو خود سابقیچون بگریزی نرسد در تو کس
باغ شود دوزخ بر هر شقیجنت حسنت چو تجلی کند

تا تو حقی یا که تو نور حقیظلمت و نور از تو تحیر درند
نیست مهت مغربی و مشرقیگشت شب و روز ز تو غرق نور

ساقی دریا صفت مشفقیلبه کنی، باده دهی رایگان
زیرکی اینجاست همه احمقیمست قبو،ل آمد قلب و سلیم
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باده نجستی خرد و موسقیزیرکی ار شرط خوشیها بدی
از چه تو عذرایی اگر وامقی؟فرد چرایی تو اگر یار کی؟

رو برکش آن خار، بدان لیقیغنچه صفت خویش ز گل درکشی
جز تو که بر گلشن جان عاشقیخار کشانند، اگر چه شهند

چند پی هر سخن مغلقیخامش باش و بنگر فتح باب

3174
وز جهت دادن جان شادمیصد د،ل و صد جان بدمی دادمی

جمله گل و عشق و هوش زادمیور تن من خاک بدی این نفس
وز جهت خرمن او بادمیاز جهت کشت غمش آبمی

چون دگران بی دم و فریادمیگر ندمیدی غم او در دلم
فخر دو صد خسرو و فرهادمیگر نبدی غیرت شیرین من

قفل جهان همه بگشادمیگر نشرکستی د،ل دربان راز
همره آن طرفه ی بغدادمیور همدانم نشدی پای گیر

گر نبدی یاد تو من یادمیبس که همه سهو و فراموشیم
حسره که من سوسن آزادمیبس! که برد سر و پی این زبان

3175
پیر بمردی و جوان زیستیکار به پیری و جوانیستی

دعوت عقل تو مسیحیستیبانگ خر نفست اگر کم شدی
هیچ دلی زار بنگریستیگر نبدی خنده ی صبح کذوب
جمله ی ذرات چو ما نیستیگر بت جان روی نمودی به ما

همچو تو اندر دو جهان کیستی؟!گر توی تو نفسی کاستی
ذره به ذره همه ساقیستیگر نبدی غیرت آن آفتاب
گر کفه را هیچ تناهیستیدانه من از کاه جدا کردمی

در د،ل آن بحر چو ماهیستیمار اگر آب وفا یافتی

3176
کردم با قرص قمر آشتیکردم با کان گهر آشتی

شرکر که پذرفت شرکر آشتیخمره ی سرکه ز شرکر صلح خواست
نیست زدم، هست ز سر آشتیآشتی و جنگ ز جذبه ی حق است
با ملرکان کرد بشر آشتیرفت مسیحا به فلک ناگهان
گر برکنی بار دگر آشتیای فلک لطف، مسیح توم
کرده بدان پیه نظر آشتیجذبه ی او داد عدم را وجود

کرد در افلک اثر آشتیشاه مرا میل چو در آشتیست
ثور و اسد آمد در آشتیگشت فلک دایه ی این خاکدان

کرد کنون جبر و قدر آشتیصلح درآ، این قدر آخر بدانک
نیست مرا بهر سپر آشتیبس کن کین صبح مرا، دایمست

3177
بسته دمی، زانک نه ی آن دمیآدمیی، آدمیی، آدمی

آن دمیی باش اگر محرمیآدمیی را همه در خود بسوز
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تا نزنی کم، نرهی از کمیکم زد آن ماه نو و بدر شد
آن همه در تست، ز خود می رمیمی برمی از بد و نیک کسان؟!
نیست جهان را ز خزان خرمیحرص خزانست و قناعت بهار
بر اسد و پیل زن ار رستمیمغز بری در غم؟! نغزی ببر

همچو فلک خم ده، اگر می خمیهمچو ملک جانب گردون بپر

3178
ای د،ل و ای دیده و ای روشنیدر د،ل من پرده ی نو می زنی

هر نفسی شرکل دگر می کنیپرده توی وز پس پرده توی
پرده ی غفلت ز نظر برکنیپرده چنان زن که بهر زخمه ی

خیره که تو آتشی یا روغنیشب منم و خلوت و قندیل جان
جان منی، آن منی، یا منیبی من و تو، هر دو توی، هر دو من
تنتن تنتن، که تو یعنی تنینرکته ی چون جان شنوم من ز چنگ

شاد بدانم که توم می تنیگر تنم و گر دلم و گر روان
تازگی سرو و گل و سوسنیاز تو چرا تازه نباشم؟! که تو
تابش هر خانه و هر روزنیاز تو چرا نور نگیرم؟! که تو
قوت هر صخره و هر آهنیاز تو چرا زور نیابم؟! که تو

3179
اهد الی وصالهم، ذبت من التباعداین طریق دارهم یا سندی و سیدی

 آن همه حسن و نیرکوی نستای که به قصد نیمشب بسته نقاب آمدی
مناسب بدی

قد قطعت وسایلی حیلة قو،ل حاسدیافاتی فدیترکم فی امل اتیترکم
 بی تو ز جان و جا شدم، تو زجان شهان و حاجبان! چشم و چراغ طالبان

برم کجا شدی؟
 جاتک کی تعیذنی، سطوة کلیا ملک ال یا من، یا شرف الماکن

معتدی
 لیک تو با همه جفا خوشتریار سرور و دولتم، خواجه ی هر سعادتم

ازین همه بدی
سادتنا، تقبلو توبة کل عابدرحمترکم محیطة، رافترکم بسیطة

 ده قدحی، چه کم شود ازمست میی نمی شوم، جز ز شراب اولین
خم فضل ایزدی؟

ظل خیا،ل طیفرکم دولة کل ماجدطلعترکم بدورنا، بهجتنا و نورنا
 پا نرکشی ز عاشقان،ای د،ل خسته هان و هان، تا نرمی ز سرخوشان

ورنه جهود و مرتدی
یا سندی، جمالهم فتنة کل زاهدقبلتنا خیالهم لذتنا دللهم

 همچو زنان تعزیت بر سر وقدر وصالشان بدان یاد کن، آنک پیش ازین
رو همی زدی

نور هل،ل وصلرکم من افق مشیدخادعنی و غرنی، هیجنی و جرنی
 بر دو جهان خروج کن،ای د،ل مست جست وجو، صورت عشق را بگو
هرچه کنی مویدی
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3180
 و قولوا ان ادوایی قد استولتاخلئی! اخلئی! صفونی عند مولیی

لفنایی
 چو طوفان بر سرم بارد، غم واخلیی اخلیی، مرا جانیست سودایی

سودا ز بالیی
 فجدلی نظرة احیا، اذا ماو قولوا:  ایها المولی، ال یا نظرة الدنیا

شات ابقایی
 کزین اندیشه دادم د،ل به دستاخلیی اخلیی،بشویید از د،ل من دست

موج دریایی
 فمالم تات لقیاه متی تفرحیقو،ل العشق لی یا هو فصیحا فاتحا فاه

بلقایی؟!
 که سخت از کار رفتم من، مرااخلیی اخلیی، خبر آن کارفرما را

کاری بفرمایی
 ول تبق لنا باقی، سویفجد بالروح یا ساقی، و رو منه اشواقی

تصویر مولیی
 که مستم، ره نمی دانم، بداناخلیی اخلیی، امانت دست من گیرید

معشوق زیبایی
 فها ان لم ترکن صرفا، فما زجهفجد بالراح لی شرکرا، ول تبق لنا فرکرا
ببلوایی

 بران خاکم بخسبانید کآن سرمهاخلیی اخلیی، به کوی او سپاریدم
ست و بینایی

 فل ندری من الذاهب، ولال یا ساقی الواهب، ادر من خمرة الراهب
ندری من الجایی

 که تو بر راه اندیشه حریفان رااخلیی اخلیی خبر جان را که می دانم
همی پایی
 و باللحان حنوالی غنا کممغانی الروح! غنوالی، وبالوتار طنوالی

صفو مغنایی
 به کوی لولیان افتد، ازاناخلیی اخلیی، که هر روزی یرکی شوری

لولی سرنایی
 فهو مولی موالیها، و مول کلو تبریزا صفوالیها، و شمس الدین تالیها

علیایی
 که نبود شرط در حلقه، شرکراخلیی اخلیی، زبان پارسی می گو

خوردن به تنهایی

3181
 فالقهوة من شرطی، لالتوبة منما انصف ندمانی، لو انرکر ادمانی

شانی
 آن جام سفالین کو؟ وان راوقریحان به سفا،ل اندر بسیار بود دانی

ریحانی
یزداد لها صبغ فی احمر القانیلو تمزجها بالدم، من ادمع اجفانی

 با نغمه ی داودی، مرغ خوشصفهای پری رویان، در بزم سلیمانی
الحانی
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 کم من علل یشفی، من علةیا یوسف عللنی، لو لمک اخوانی
احزانی

 تا پیر مغان بینی در بلبلهشو گوش خرد برکش، چون طفل دبستانی
گردانی

این القدم الو،ل؟ این النظر الثانیاقبلت علی وصلی، راحلت لهجرانی

3182
رو دلبر نوجوی، چو دربند قدیدی؟!بغداد همانست که دیدی و شنیدی

 باقی، همه دیک آن مزه داردزین دیک جهان یک دو سه کفگیر بخوردی
که چشیدی

فرقت علی الله عتیقی و جدیدیالله مراد لی والله مریدی
خود را نرکشد فرش ز پاکی و پلیدیمن فرش شدم زیر قدمهای قضاهاش
فالغیبة عنه نفسا غیر سدیدل خیر ول میر، سوی الله تعالی

 قفلی دهدم حرکم حق، و گاهاز راحت و دردش نرکشم خویش، و ندزدم
کلیدی

ل امنع عن رب ظریقی و تلیدیل ارفع عنه بصری طرفة عین
روحی، و عمادی، و عتادی، و عتیدیمرا هو العین و بالعین تطری

 شه را تو به میدان نه کهرو خویش درانداز چو گوی، ارچه زنندت
بازیچه ی عیدی؟!

 فاعل همه او دان، به قریبیاین خلق چو چوگان و، زننده ملک و بس
و بعیدی

تو روشنی چشم حسینی، نه یزیدیاز ناز برون آی، کزین ناز به ارزی
یاتینی محیاه نصیری و شهیدیصالحت و بایعت مع العشق علی ان

ان قد ملء العشق مرادی بمریدیل اقسم بالوعد و بالصادق فیه
 تا تر شود و تازه و غرقابهرجای که خشرکیست درین بحر در آرید
مجیدی

والقهوة والسرکر وفاق لسعیدالغصة والصحو جزاء لشحیح
فالعز من الله نثار لعبیدالعزة لله تعالی، فتعالوا

یا قایم فی الصورة، یا شر حسیدییا خامد یا جامد یا منرکر سرکری
 تو همچو بنفشه به جوانی چهارواح درین گلشن چون سرو روانند

خمیدی؟!
یجعلک ملیرکا وسنا کل ولیدل حو،ل ول قوة ال بملیک

 کز سوسن و از سنبل آن پارای آهوی خوش ناف بران ناف عبر، باف
چریدی

3183
 خرخاشی، آشوبی، جانها راای جان، چندان خوبی، نوباوه ی یعقوبی
مطلوبی

هستی اشیایی سر فتنه ی غوغاییجان جان مایی، معنی اسمایی
 از شاخ آن وردم، گر سرخم،چون جامی در خوردم، برخیزم، برگردم

گر زردم
ل ترجه لترجه فاللیل ذا حبلییا مولی یا مولی، اخبرنی عن لیلی
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غفرانا غفرانا، سبحانا سبحانامولنا مولنا قد صرنا حیرانا

3184
ازو یابند جانهای بقاییکسی کو را بود خلق خدایی

همی کوبند کوس کبریاییبه روزی پنج نوبت بر در او
بیابند جملگان از خود رهاییاگر افتد بدین سو بانگ آن کوس

هر آنرکس را که روحش شد سمایی؟!زمین خود کی تواند بند کردن
چه غم گر تو به طاعت کمتر آیی؟!عنایت چون ز یزدان برتو باشد

که جان بخشت کند از دلرباییدر آن منز،ل چه طاعت پای دارد؟!
خیانتها که کردی یا دغاییبه جای راستی و صدق گیرند
کسی کو گوهرش نبود بهاییاگر تو از د،ل و جان دوستداری

همایان را همی بخشد هماییخداوند خداوندان اسرار
به صد لبه بهشت اندر نیاییترا گردید رویش رزق باشد

که جانم را مباد از وی جداییقرار جان شمس الدین تبریز
هم از وی چشم می دارم رهاییجدایی تن مرا خود بند کردست

که عقل کل کند یاوه کیاییکه دست جان او چندان درازست
به عشق چشم او دارد رواییهزاران شرکر ایزد را که جانم

بما اروانی خلق السماءفحمدا ثم حمدا ثم حمدا
من الرکنز المرکنز فی الخفاءمن النور الممدد کل نور

و نجاهم بها کل البلءوآتاهم من السرار فضل
طلیق من هجومات الوباءو احیاهم بروح عاشقی

قباء الروح انزعت قباییطلب منی بشیرالوصل یوما
و اوصافا تجلت بالبهاءلقیت من فضایلهم مرادا

حیوتیا دوامیا جزاییوجاد الصدر شمس الدین یوما
ترکرم سیدی باللبهاءرایت البخت یسجدنی اذاما

دوام سرمدی فی بقاییوآتانی علمته بعشق
تمامة دولة فی النتهاءعلمت بابتداء حا،ل عشقی

فذاک جمیع طمعی وارنجاییفل اخللة ظل علینا
غریق منه بغیی وابتغائیفحاشا بل عنایته بحور
و بال لفاظ ما زج بالدماءمعانی روحنا ماء زل،ل

3185
ولیرکن دور شو، چون هوشیاریعزیزی و کریم و لطف داری

ز هشیاران نیاید هیچ یارینشاید عاشقان را یار هشیار
بگیرم دامن او را به زاریمرا یرکدم چو ساقی کم دهد می

بجوشم همچو می در بی قراریصراحی وار خون گریم به پیشش
مرا تا کی به اندیشه سپاری؟!که از اندیشه بیزارم، بده می

که حیله آفرین و حیله کاریچه حیله سازم ای ساقی؟! چه حیله؟!
که بس باغیرتی و تنگ باریبه حجت هر دمم بیرون فرستی
ولیرکن در سخن اینست جاریبرون و اندرون و جام و می نیست

ول تسرین من هذاالدیارقفی یا ناقتی هذا مناخ
تقطع فی هواه اختیاریفدیت العشق ما احلی هواه
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واسرکرنی برکاسات کبارفل تشغلنی یا ساقی بلهو
بحق العشق اسمع، لتمارایا بدرالتمام اطلع علینا
فل ادری یمینی من یساریوخلصنی من الدنیا واسرکر

3186
که تو رو تازه از اصل اصولیبگو ای تازه رو، کم کن ملولی

چنین داند که تو مغرور و گولیخیالی گو،ل گیری گر بیاید
که تا عبرت بگیرد هر فصولیبه زخم سیلیش از د،ل برون کن

تو او را توبه ی ده از رسولیخیا،ل بد رسو،ل دیو باشد
ترا وهمی پژولند، پژولیخیالی در تو آویزد، بیفتی

خیالی چون شب تاریک لولیخیالی هست چون خورشید روشن
ترا کافر کند وهم حلولیاگر مردانه گوش او بمالی
سبرکتر رو، چرا در مو،ل مولی؟برای تو مهان در انتظارند

فدسوها ثقاتی! فی السقو،لخیالت اتترکم کالخیو،ل
لحاها الله ربی بالفو،لخیالت مضلت کذاب
و یقطع عرقها قبل الحصو،لفطوبی للذی یعلو عله

صفی القلب من غش الغلو،لالهی قدیمی علی
مفاعیلن مفاعیلن فعولیعلی الله بیان ما نظمنا

3187
یحاکی لطفه لطف الجناناتی النیروز مسرورالجنان

به کف بر، جامهای شادمانیبهار از پرده ی غم جست بیرون
خذوا من خمره کاس المانیسقوا من نهره روض المالی

که می سوری خوری و کام رانیهوا شد معتد،ل، هنگام آنست
وللنوار انواع المعانیفللشجار اصناف المعالی

چه باشد گر تو زین رمزی بدانی؟درین دفتر بسی رمزست موزون
تدارک ما مضی فی ذاالزمانلن ضیعت عمرا قبل هذا

مده از دست جام ارغوانیمران از گوش صوت ارغنون
باصوات المثالث والمسانیلتغدوا روحک فی کل یوم

فرو مگذار این را تا توانیازین خوشتر بهاری، دیر یابی

3188
جننت فل تحدث من جنونیادر کاسی و دعنی عن فنونی

ندانم تو دلراما که چونینه چون ماندست ما را، نی چگونه
و ذقت العشق فالدنیا زبونیرایت الناس للدنیا زبونا

که عاشق هست آن بحر فزونیمترس از خصم و تو فارغ همی باش
و ما للخلق یا صاحی کنونیفما للخلق یا صاحی ظهوری
کجا بیندم این خلق برونیاگر عشقم درون آرام گیرد
فل تطمع قراری اوسرکونیو مادام الهوی تغلی فوادی

که هم تو در ضللت رهنمونیایا نفس ملمت گر، خمش کن
خراب العشق یا صاحی حصونیضل،ل العشق یا صاحی حللی

که رانندش درین دریایی خونیزهی کشتی شاهانه که عشق است
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انادیهم، خدونی اوصلونیفتبریز و شمس الدین قصدی

3189
عجل فقد استضا صباحییا ساقی اسقنی براح

یا معتمدی و یا شفاییواستنور جملة النواحی
یا راحة مهجتی وزینییا ساقیتی و نور عینی

یا معتمدی و یا شفایییا بدر اما تقل من این؟
هر لحظه که با خودی جهودیچون از رخ او نظر ربودی

یا معتمدی و یا شفاییبی آتش عشق دانک دودی
یا ساقی اقبلی براحقد جآء قلندر مباحی

یا معتمدی و یا شفاییواسقیه کذا الی الصباح
از یک نظری تو دلرباییزان روی که جان و جان فزایی

یا معتمدی و یا شفاییحقست ترا که بی وفایی
با فصل خزان بهار بودنسر دست بر آن قرار بودن

یا معتمدی و یا شفاییبا یار رمیده یار بودن
اسرار تو ای مه خجستهزان رو که ز هر خسیم خسته

یا معتمدی و یا شفاییگوییم ولیک بسته بسته
وانگاه تو لوح ما بشستیدر عشق درآمدی بچستی

یا معتمدی و یا شفاییبستیم و تو بسته را شرکستی
وز داغ چو صد هزار باغیمزین آتش در هزار داغیم

یا معتمدی و یا شفاییوز ذوق تو چشم وهم چراغیم
باور کردم ز عشق آن یارگویند که:  در جفاست، اسرار 

یا معتمدی و یا شفایینی نی، نه حد جفاست این کار
تا کی تو ز عاشقی خروشی؟!ای د،ل تو به عشق چند جوشی؟!

یا معتمدی و یا شفاییدر عشق خوش است هم خموشی
از دیده ی ما مرو تو، باریای نقش خیا،ل شهره یاری

یا معتمدی و یا شفاییای از رخ دوست یادگاری
گل رفت و بمانده سبزه زاریای باغ بمانده از بهاری

یا معتمدی و یا شفاییمی کن تو به صبر، دار داری
لیک از تبریز شمس دینممن بند تو یار می گزینم
یا معتمدی و یا شفاییدر آتش عاشقی چنینم

3190
 بزن ای مطرب عارف، کهسلب العشق فوادی، حصل الیوم مرادی

زهی دولت و شادی
 هله ای مژده شیرین، چه نسیمی واذن العشق تعالوا، لتذوقوا و تنالوا

چه بادی!
 ز تو اندر دورانم، که ره دورکتب الروح سراحی الرکاس صیاحی

گشادی
 چو جهت نیست خدا را، چه روم سویلخلیلی دورانی، لحبیبی سیرانی

بوادی؟!
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 دورانی و طوافی لک، یا اهلنه که بر کعبه ی اعظم دورانست و طوافی؟
ودادی

 هله در گلشن جان رو، چو مریدی وفتح العشق رواقا فاجیبوه سباقا
مرادی

 که چنان عیش ندیدی تو از آن روزلتری فیه خمورا، و نشاطا و سرورا
که زادی

 بگشا شرح محبت هله بر رغمانا قصرت کلمی، فتفضل بتمامی
اعادی

3191
 نیمشب بر بام مایی، تا کرا میکالی تیشی آینوسوای افندی چلبی

طلبی
 گه عمامه و نیزه در کف کهگه سیه پوش و عصایی، که منم کالویروس
غریبم عربی

 ابصرالدنیا جمیعا فی قمیصیچون عرب گردی، بگویی فاعلتن فلعات
تختبی

 چه زیان دارد ترا؟! تو یاربی وعلت اولی نمودی خویش را با فلسفی
یاربی

 هر زبان خواهی بفرما،گر چنینی، گر چنانی، جان مایی جان جان
خسروا، شیرین لبی

نور حقی یا تو حقی، یا فرشته یا نبیارتمی اغاپسودی کایرکا پراترا
 با کدامین لشرکری و دربا نه اینی و نه آنی، صورت عشقی و بس
کدامین موکبی؟

 کای د،ل مسرکین، چراچون غم د،ل می خورم، یا رحم بر د،ل می برم
اندر چنین تاب و تبی؟!

 من دلم تو قالبی رو، رو،د،ل همی گوید  برو من از کجا، تو از کجا!
همی کن قالبی

 پوستها با مغزها خود کی کند همپوستها را رنگها و مغزها را ذوقها
مذهبی؟!

 شب شما را روز گشت و نیستکالی میراسس نزیتن بوستن کالستن
شبها را شبی

 ای ز تو لرزان و ترسانمن خمش کردم، فسونم، بی زبان تعلیم ده
مشرقی و مغربی
 تا گشایند از میان زنار کفر وشمس تبریزی، برآ چون آفتاب از شرق جان

معجبی

3192
کم قصور هدمت من عوج الرآءل یغرنک سد هوس عن رایی

اننی انصح بالصمت علی الخفاءاشتهی انصح لرکن لسانی قفلت
 نه که در سایه و در دولتاین همه ترس و نفاق و دودلی باری چیست

این مولیی؟!
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 یار ازان می گزدت، تا همهبیم ازان می کندت، تا برود بیم از تو
شرکرخایی
 شب چو شد روز چرا منتظرشمس تبریز شمعیست که غایب گردد
فردایی؟!

3193
مزج الفرقة دمعی بدمیغدرالعشق فزلت قدمی

ندما فی ندم فی ندمو حنی القلب بما اورثنی
اسفا لیت وجودی عدمیکرة الحجب وجودی و نآی

شرب القلب و ماذاق فمیو سقی الصب و قد اسرکرنی
نیم ای دوست، بدان حد عجمیای صنم لطف ترا می دانم

بد،ل اندیشم، ترسم برمیز لطیفی تو، گر شرکر ترا
حسرت شاه و سپاه و حشمیمن کی باشم؟! که تو بر تخت جما،ل

من اگر حرف کژم تو قلمیمنه انگشت تو بر حرف کژم
منک، یا انت ولی النعمسبق الجود وجودی قدما

ز من بی د،ل و هذا قسمیبه حق جود وجودت که مبر
و اجرنی، انا صید الحرمل تبح قتلی بالصد وصل

3194
 ارحم حنین قلبی ل تسع فیوقتت خوش ای حبیبی، بشنو بحق یاری
ضراری
یا منیة الفواد، دار ول تمارد،ل را مرکن چو خاره، مگزین ز ما کناره
 اللیل قد تولی و البدر فیساقی خاص روحی، در ده می صبوحی
التواری
 اسقیتنا کوسا صرفا علیای برده هوش ما را، یار آر دوش ما را
الخمار
 حتی بدا و افشا، ما کان فیمار را خراب کردی، غرق شراب کردی

سراری
یا لدة اللیالی، یا بهجة النهارسلطان خیل مایی، لیلی لیل مایی

انت الرکبیر فینا، فارحم علی اصغارای سر طور سینا وی نور چشم بینا
 یا مسرکرالعقو،ل، یا هادمهین نوبت جنون شد، مستی ما فزون شد

الوقار
نحن الصدا نصدی، والله خیر قاریشاه سخن ور آمد، موج سخن درآمد

3195
 بد نام عشق جان شو،درهم شرکن چو شیشه خود را، چو مست جامی

اینست نیرکنامی
 کن کالقدح مذیقا للقوم فیپرذوق، چون صراحی بنشین، اگر نشینی
القیام
 العقل فی الملم والعشق فیعقل تو پای بندی، عشق تو سربلندی
المدام

والصبح قد تبدی فی مهجة الضلمالدیک فی صیاح، واللیل فی انهزام
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 هم جان کند رئیسی، هممعشوق غیر ما، نی، جز که خون ما، نی
جان کند غلمی
 یا من فداک روحی یاد،ل را کباب کردی، خون را شراب کردی

سیدالنام
من راوق قدیم، مسترکمل القوامز اندیشه شو پیاده، تا بر خوری ز باده
زیرا کما،ل آمد، دیگر نماند خامیمستفعلن فعولن، آتش مرکن مجوشان

 سلمت یا عزیزی، یا صاحبمی گو تو هرچه خواهی، فرمان روا و شاهی
السلم

 ل تعذلوا السرکارا افدیرکمباده چو با خیزان، چون پشه غم گریزان
کرامی

 فالشمس حیث تجری للمشرقینتبریز شاد بادا، ز اشرق شمس دینم
حامی

3196
 چون گذری بر سربار منست او بچه نغزی، خواجه اگرچه همه مغزی
کویش، پای نرکونه که نلغزی

 اضحرکنی نور فوادی،حدثنی صاحب قلبی، طهرلی جلدة کلبی
اسرکرنی شربة ربی

 شیوه مرکن، قنج رهاوز در بسته چو برنجی، شیوه کنی زود بقنجی؟!
کن، پست کن آن سر، که بگنجی

 انت حیاتی و تعدی، طا،لطاب لحبی حرکاتی، صار خساری برکاتی
حیاتی بحیاتی
 چونک شود خیره نظرشان،جان د،ل تو، د،ل جانی، قبله ی نظاره کنانی

از ره دلشان برکشانی
 کم تنم اللیل؟! تنبه! قدعمرک یا عمر و تولی، زادک یا زید تجلی

ظهرالصبح، تجلی
 طالب دریای حیاتی،خانه ی د،ل را دو دری کن، جانب جان راه بری کن

سنگ دل، رو گهری کن
 کیف تجوز و ترجی، تعرضیا سندی انت جمالی ، انت دلیلی ودللی

عنی لمللی
 هیچ بطی جویدجان و روان خیز روان کن، با شه شاهان سیران کن

کشتی؟! جان شده ی ترک مرکان کن
 یا فاتی وافق بدر فیه نذرناقد طلع البدر علینا، قد وصل الوصل الینا

والینا
 ده بخوری توای طربستان، چه لطیفی؟! ای سرمستان چه ظریفی؟!

بدهی یک، کی بود این شرط حریفی؟!
 قد یاس المحزن منا، التحق الحزنکل مساء و صباح یسرکرناالعشق براح

بصاح
 باز رو ای باز بدانبس کن گفتار رها کن، باز شهی قصد هوا کن

شه، با شه خود عهد و وفا کن
 امتنع الوصل بشح،بسرکم الهجر فعودوا، فی طلب الوصل سعود

اجتنبواالشح، وجودوا
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3197
 ارنی وجهک ساعة، نقتدی ایم هوسیدی ایم هو کی، خذیدی ایم هو کی
کی

فی سناسیمائرکم نهتدی، ایم هو کیمن ردا اکرامرکم، نرتدی ایم هو کی
 در صبوح از نقل تو، نغتدیخوش بود از جام تو، بیخودی ایم هو کی
ایم هو کی

 از همه بیندت، مقتدی ایم هوهمچو مه در شهرها، شاهدی ایم هو کی
کی
 کعبه وار آفاق را، مسجدی ایم هوحاضر و آواره را، مسندی ایم هو کی

کی
 اسرکتوا ذاک الخیا،ل، قایدی ایم هوبرد عشقت از دلم، زاهدی ایم هو کی
کی

3198
تو سر خزانی، تو جان بهاریگهی پرده سوزی، گهی پرده داری
توی قهر و لطفش، بیا تا چه داریخزان و بهار از تو شد تلخ و شیرین

خزان چون بیاید، سعادت برکاریبهاران بیاید، ببخشی سعادت
به پیش افرکند گل سر، از شرمساریز گلها که روید بهارت ز دلها

نرکردی یرکی خار در باغ خاریگرین گل ازان گل یرکی لطف بردی
توی که به جانت بجوید شرکاریهمه پادشاهان، شرکاری بجویند
 که جان بخش ما را، سزد جانشرکاران به پیشت، گلوها کشیده

سپاری
قرار غم الحق دهد بی قراریقراری گرفته، غم عشق در د،ل

بنه گوش، یارانه بشنو، که یاریدل معنی بی قراری بگویم
بطی الجابة، سریع الفرارفدیت لمولی به افتخاری
اموت و احیی، بغیر اختیاریو منذ سبانی هواه، ترانی

فهذاک سرکری، وذاک خماریاموت بهجر، و احیی بوصل
اذا غاب عنی زمان التواریعجبت بانی اذرب بشمس

کذا عادة الشمس فوق الذراریاذا غاب غبنا، و ان عاتعدنا
فذوا الحس راکد، وذوا العقل جاریبمائین یحیی، بحس و عقل

و ماالحس الخداع العواریفماالعقل، ال طلب المواقب
و ذوالحس یبصر هواه یماریفذو العقل یبصر هداه و یخضع

گهی ابرواری چو گوهر بتابیگهی آفتابی ز بال بتابی
نهد پیش مهمان به شبهای تاریزمین گوهرت را به جای چراغی
برم چون بیایی، مرا هم بیاریز من چون روی تو ز من رود هم

3199
ول رای فی الحب للعاقلالم طماعیة العاذ،ل

ملمت رها کن، اگر عاقلیبرادر، مرا در چنین بی دلی
و یا بی الطباع علی الناقلیراد من الطبع نسیانرکم

ترا قبله عشقست اگر مقبلیتو عاقل ازانی که عاشق نه ی
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نحولی و کل فتی ناحلو انی ل عشق، من عشقرکم
ز جان برنخیزی که بس کاهلیبه صورت فریبی مرا روز و شب
برکیت علی حبی الزائلو لوزلتم، ثم لم ابرکرکم
ازین منزلم من، تو زان منزلیمنم مرغ آبی، توی مرغ خاک
جری منه فی مسلک سابل؟اینرکر خدی دموعی و قد

وگر نی بوصل آ، اگر واصلیلرکم دینرکم خوان، ولی دین برو
و او،ل حزن علی راحل؟او،ل دمع جری فوقه؟

ازو دور ماند گه کاملیبر آفتابست مه در کمی
و بت من العشق فی شاغلوهبت السلو لمن ل منی

ببارد چو باران بل، بر ولیچو جان ولی شد قرین قمر
ضمنت ضمان الی وائلولو کنت فی اسر غیرالهوی

ول اتضعضع من خاذ،لفل استغیث الی ناصر
برین در بمیرم، چو تو سایلیازین در برد جمله عالم مراد

ثیاب شققن علی ثاکلکان الجفون علی مقلتی
چو دوری، چو ریمی، که در دملیبرین در چو دری درون صدف

3200
هذا حبیبی، عند الولءهذا طبیبی، عند الدوآء
هذا شرابی، هذا غذاییهذا لباسی، هذا کناسی
هذا خلصی، عند البلءهذا انیسی، عندالفراق
قلبی مقیم، وسط الوفآءقالوا تسلی، حاشا و کل

روحی فداه، عند الفنآءاین کان احمد، قلبی تعمد
سمعا و طاعه ذا مشتهاییان کان شاکی، یبغی هلکی

ال بدینار، عند البآءهذا سلحدار، لیدخل الدار
حبسی نجاتی، مقتی بقاییمونی حیاتی، حصدی نباتی

صبری محا،ل فی التقآءیا من یلمنی، مالک و مالی
صبری مذاب، فی حرناییروحی مصیب، قلبی مصاف
لما راینا، بدر الضیآءانا نسینا، ما قد لقینا

فوق الظنون، خرق الحیاءیا ذوفنونی، ابصر جنونی
آمد که گیرد مرغ هواییامروز دلبر یرکبار دیگر

لیرکن بخیلست، در رخ نماییگر او پذیرد، ده ده بگیرد
پر می فشانند، بهر گواییبر گرد دلبر، پانصد کبوتر
کاینجا نماند، بی اشتهاییای نیم مرده، پران شو اینجا
دزدم گلیمی، من از کساییمستان کم زن، رستند از تن

3201
انشد فوادی، واخبر بحا،لیا ساقی الحی اسمع سوالی

عشق تجلی من ذی الجل،لقالو تسلی، حاشا و کل
والخمر منی، والسرکر حالیالعشق فنی، والشوق دنی

والحوت فیه روح الرجا،لعشق وجیهی، بحر یلیه
انتم رجایی، انتم کمالیانتم شفایی، انتم دوایی
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والرب ضامن، کی لتبالیالفخ کامن، والعشق آمن
و انا معود، باس النزا،لعشق موبد، فتلی تعمد
گفت:  اینک اما تو در جوالیگفتم که:  ما را هنگامه بنما 

تا خود ببینی کندر وصالیبدران جوا،ل و سر را برون کن
زیرا همایی با پر و بالیاندر ره جان پا را مرنجان
گفتا که:  لل ان کان سالیگفتم که:  عاشق بیند مرافق 

گفتا:  کذا هوالوصل غالیگفتم که:  برکشی تو بی گنه را 
 مومت نباشد هان، تا نمالیگفتم  چه نوشم زان شهد؟  گفتا
وابسط جناحا فالقصر عالیانعم صباحا، واطلب رباحا
حقست بینا، هر چون که نالیمی نا،ل چون نا، خوش همنشینا!
لما ولجنا، موج اللیالیانا وجدنا درا، فقدنا

تا پیشت آید نیرکو سگالیمی گرد شبها، گرد طلبها
ان اللیالی بحرالللیمی گرد شب در، مانند اختر

یارب خلص، عن ذی المل،لدارم رسولی، اما ملولی
بس شیرگیری، گرچه شغالیعندی شراب لوذقت منه

گه در جوابی، گه در سوالیدرکش چو افیون، واره تو اکنون
یا من تلمنی، لم تدر حالیمن سخت مستم، به خود خوشستم

وانعم بوصل، فالبیت خالیجانا فرود آ، از بام بال
گفتا که:  اسرکت یا ذاالمقا،لگفتم که:  بشنو، رمزی ز بنده 

یا ذاالمقا،ل، صرذاالمعالیگفتم:  خموشی صعبست  گفتا:
والله اعلم، والله تالیکس نیست محرم، کوتاه کن دم

3202
هذا سرکنی، هذا مددیهذا سیدی، هذا سندی
هذا ازلی، هذا ابدیهذا کنفی، هذا عمدی

یا من قده صعف الشجریا من وجهه، ضعف القمر
یا من عشقه نور نظرییا من زارنی، وقت السحر

زین دلبر جان، خود جان نبریگر تو بدوی، ور تو بپری
از مرده خری، والله بتریور جان ببری از دست غمش

خراذی دیذیس ذوزمس آنیموایل کلیمو ایل شاهمو
میذن چاکوس کالی تو یالیپوذپسه بنی، پوپونی للی
وز صد مجنون افزون شده اماز لیلی خود مجنون شده ام

باری بنگر تا چون شده اموز خون جگر پرخون شده ام
من غرقه شوم، در عین خوشیگر زانک مرا زین جان برکشی
گر گوش مرا زان سو برکشیدریا شود این دو چشم سرم
یا مبتشرا فی تهنیتییا منبسطا فی تربیتی

یا قاتلنا انت دیتیان کنت تری ان تقتلنی
هستی تو بر هستی بزنیگر خویش تو بر مستی بزنی

شرکلی برکنی دستی بزنیدر حلقه درآ بهر د،ل ما
گفتم که:  لبت ، گفتا:  نچشیصدگونه خوشی دیدم ز کسی

پرعشق بود چشمم ز کشیبر گورم اگر آیی بنگر
وآن گنج بود بی صورت زرآن باغ بود بی صورت بر
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لتسالنی زان چیز دگرشب عیش بود بی نقل و سمر

3203
 لست انسی احبتی، والجفاطیب الله عیشرکم، ل اوحش الله من ابی
لیس مذهبی

 سخنی گو، خمش مرکن، کهسایه بر بندگان فرکن، که تو مهتاب هر شبی
به غایت شرکر لبی

 نصب عینی خیالرکم لیس حسناهما تسلیت عنرکم، ما نسینا حقوقرکم
یختبی

 زشت باشد که زیر خر، کندجان سوارست و فارسی، خر تن زیر ران او
این روح مرکبی

خفرات اتیننا، بجما،ل و غبغبفتح الله عیننا، جمع الله بیننا
 که د،ل و جان ز جام او، برهد زینهله زین نیر درگذر، بده آن جام معتبر

مذبذبی
نفدالصبرالتقی یا حبیبی و صاحبیاملالرکاس ل تقل لنداماک اصبروا

 دو جهان از تو زنده شد چهزمن از تو دونده شد، فلرکت نیز بنده شد
دلویز مشربی!

 حبث ما حل خاطری، انتحیث ما حاو،ل الثری، فمه جانب السما
قصدی و مطلبی

 که تو اسباب را همه بید خودد،ل به اسباب این جهان به امید تو می رود
مسببی
 خبرش نی ز قرب تو، که توز تو مشغو،ل می شود به سببها ضمیرها

از قرب اقربی
 یا کریما مرکرما تتجمل وامل لرکاس صاحبی، من دنان ابن راهب
تطرب

 چو درین ظل دولتی ز چه روهله خامش مگو صل، تو که داری بخور هل
در تقلبی؟!

وصلوا ل تعربدوا طلبا للتغلبسرکرالقوم فاسرکتوا طرب الروح فانصتوا

3204
لیس سوی صدرک من مصدریا ملک المبعث والمحشر

آن ز خری دان که تو سر واخریسر نبری ای سر، اگر سر بری
نظرة قلبی لک یا منظریمقلة عینی لک یا ناظری

بر نپری تا نشنوی چون پریهمچو پری، باش ز خلقان نهان
بعد حضوری لک، یا محضریغاب فوادی لم غیبته

برتر از آنی که روی برتریبر سر خشرکی چو ثقیلن مران
عمرک یا نفس قمی، سافریمنزلناالعرش و ما فوقه
سرور از آنی تو، که تو سروریجمله چو دردند به پایان خم
اسلمک الصبر قفی واصبریقلت ال بدلنا سلما

بر در این پرده، اگر بر دریچند پس پرده و از در برون
هل عقدالبیع بل مشتریقالت هل صبری ال به

جوهر می خود بنماید زریمی مفروش از جهت حرص زر
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افتح عینیک به وابصریاذ حضرالراح فما فاتنا
دین بفروشی چه بری؟! کافریمی بفروشی، چه خری؟! جز که غم

قد قرب امنز،ل فاستبشریقر به العین کلی واشربی
زن نشود حامله از سعتریوصلت فانی ننماید بقا

3205
یا تو مگر روزن یار منیروزن د،ل! آه چه خوش روزنی

نحو جنی غصنک کی نجتنیعمرک یا نخلة هل تاذنی
پس تو ز چه روی چنین روشنیروزن آن خانه اگر نیستی

غیرک یا اصلی یا معدنیکل سراج حدث ینطفی
جز تو که بنیاد بقا می کنیهرچه کند چرخ مطوق بود
دونک یا نفس فل تسرکنیاتخذالحرص هنا مسرکنا

آهن سردست، چرا می زنی؟!دانه ی دامست، چرا می خوری؟!
حیلة اعدائک فی المرکمنشربة اهوائک مسمومة

بر پر! چون تیر، چرا ایمنی؟!سخته کمانیست، پس این کمین
خذ بیدالهالک یا محسنیقد نفد العمر وضاق المدی
بی تو گدایم، نشوم من غنیگر دو جهان ملک شود مرمرا
ای وسوی عشقک ل نقتنیغیر سنا وجهک ل نشتهی

3206
شرفنی بحضرة، قلت له فهرکذیاضحرکنی بنظرة، قلت له فهرکذی

امددنی بنصرة، قلت له فهرکذیجاء امیر عشقه ازعجنی جنوده
اطربنی بسرکرة، قلت له فهرکذیجملنی جماله، نورنی هلله

یدهشنا بعشرة، قلت له فهرکذییسرکن فی جوارنا، تسرکن منه نارنا
اکرمنی بزورة، قلت له فهرکذینور وجهه الدجی، صدق لطفه الرجا
فاز به بخمرة، قلت له فهرکذینا،ل فوادی کاسه عظمه و باسه

 یرکرمنی بسفرة، قلت لهمن تبریز شمس دین یسمع منی النین
فهرکذی

3207
 واستغرقنی الساقی من نائلهقد اسرکرنی ربی من قهوة مد راری

الجاری
ما جات هنا ال کی ترکشف اسرارییا قهوة اجللی، یا دافع بلبالی

اصعدت به عمری، ادرکت به ثاریقد کلفنی عشقی، الصبوة ل تشفی
 ل تسر الی صدری، انی لک یاسقیا لک یا ساقی، من نائلک الباقی

ساری
من اسعد یلقاکم ل یلدغه ضاریفزنا بمطایاکم جدنا بعطایاکم

ل زا،ل لنا زینا من حلة انواریذاالحا،ل حوالینا و انشق به عینا
 یا راحی و یا روحی منیا سمعی و یا شمعی یا سرکری و یا شرکری

غیرک اغیاری

3208
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تعالوا نحو عشق منستزیدال فی الغشق تشریفی و عیدی
نجی المحدود بالعین الحدیددعانا من تعالی عن حدود

فانرکرنا التیمم بالصعیددعانا بحر ذی ماء فرات
تخاسر عندنا کل بعیددعانا خالق کل دعاء

مقامات تعالت عن ندیدنسینا کل شی مذ ذکرنا
مجا،ل الروح فی جد جدیدبدایات نهایات لدیها

3209
فل ادری عشائی من غداتینسیت الیوم من عشقی صلتی

و نثری منک یاقوت الزکاةفوجهک سیدی! شمسی و بدری
و فی لقیاک طاع ء کل ناتینداک سرکرة الرواح طرا

فضاعت فی مناهجه ثباتیلقد نهج الهوی منهاج کبد
حیوة فی حیوة فی حیاتو ادنی ما لقینا فی هواه

باید تایبات آیباتتشبثنا باذیا،ل کرام
و ما النتفعوا بآیات النجاةفما اغنی التشبث للسرکاری
لقلب بعد شرب المنرکرات؟!و انی الستقامة والتوقی

3210
فدم واسلم علی رغم الحسوداتاک الصوم فی حلل السعود

لک العمر الموبد بالخلودوصم وافطر و عید فی نعیم
مهناة من الملک الودودفل زالت تزف لک التهانی

لوراد العطا خیرالورودفشرکرا ثم شرکرا ثم شرکرا
لجود بعد جود بعد جودو سقیا ثم سقیا ثم سقیا

یری رقراقها تحت الجلودو کاسا قد سقیناه دهاثا
کانهارالجنان بل رکودینابیع جرت شرقا و غربا

بسعد ل یخاف من الخمودو نیران الشباب موقدات
و یا نفسی دعاک الجد عودیبراح الروح روحی! قرعینا

الی رب روف بالوفودو ارض الله واسعة فسیح
اجبیونا و اوفوا بالعقودینادی ربنا، عودوا الینا
وجود، فی وجود فی وجودازهدا فی ملقاتی و عندی

ولم یمرکن خلف فی وعودیولم یخسر طلوب فی فنائی
بدیدم من که دیدی و شنودیخمش کردم که هر ناگفته ی را

3211
و بشر حین یاتی بانتشارنسیم الصبح جد بالبتشار

فانی من لباس الجد عاریواتحفنی لباس الجد منه
بنار ل تسلنی ای نارفقد احرقت فی صد و بعد

ینادی، یا حذاری، یا حذاریاما تصغی الی قلب حریق
و ما قدحان لی ادراک ثاریو مما خان بی دهر قتو،ل
اذا ما انت جاری، انت جاریاذا ما فیک افنی فیک احیی

فمذ صح الهوی کسروا فقاریظللت کیونس فی بطن حوت
تری او صافه ان کنت قاریال یا صاح انظر فی خدودی
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3212
ال یا ناسخا، حسن الغوانیال یا مالرکا رق الزمان
و مافی الرکون ظرف کالوانیال من لطفه ماء زل،ل

بشمس الدین سلطان المعانیسجود کل اوج او حضیض
و صار ساجدیک المشرقانال تبریز بشراک دواما
تضعضع من تصوره جنانیظل الله تبریزا بظل

ولرکن لیس صبر فی لسانیتعالی عن مدیحی، قد تعالی

3213
من خمرة دنک القدیمامل قدح البقا ندیمی!

من غمزة لحظک السقیمصحیح المی و داو سقمی
والظاعن طالب المقیمللعشق ظعنت یا مقیما

بشراک بغیهة النعیمقد قیل بمن یراک یوما
فوارة عشقی القدیملیدرک عادلی بعقل

ایاک سعاد! ان تقیمیقدامک روضة المعالی
سرکران بذلک الحریمهل اغد سعاد ذات یوم

ذوالبهجة والید الرکریمتبریز و شمس و دین مولی

3214
یا فاتح جنة المعانییا مالک دمة الزمان

ناسوتک سلم المانیل هوتک موضح المصادر
ردوه بفو،ل لن ترانیمن رام لقاک فی جهات

لما اتلفنی بلن اتانیکم اتلفنی بلن حبیبی
کم عنه رجعت قد دعانیکم رد علی بات وصل

کم جالسنی بل مرکانکم عانق روحه و روحی
کم اطعمنی و کم سقانیکم البسنی ببرد تیه

بین الحرفاء و المغانیکم اسرکرنی برکاس حب
بالله علیک یا لسانییا قلب کفاک ل تطو،ل

3215
وامحوا بمدامة صفاتییا ساقیة المدام هاتی
ل تمزجها من الفراتمن عین مدامة رحیق
ل تخش ملمة الوشاةاشبع طربا و رو عیشا
واسرکر نفرا من الرکفاةل تسرکر جاهل لیما

قم فاقن بمقلتیک ذاتیقم فاسب بوجنتیک عقلی
ینجی نظری من الرکفاةبشری بولوج روح قدس

ل ینعشه من المماتلخوف ول فنا لذات
اقطع طمعی من نجاتل امن و ل امان حتی
فاحسب بدنی من المواتتبریز نحقتنی و ال

3216
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اصبحت مرکابدا لویلیطارت حیلی و زا،ل حیلی
کیف اخبرکم انا بلیلیقد اظلم بالجوی نهاری
ما افرع من رضاک کیلیما املء عصتی و وجدی

3217
 ان جسمی فی زجاج بالنوی لقالت الرکاس ارفعونی کم تحبسونی

ترکسرونی
 اننی لست احب المفتری لاجعلوا الساقی خبیرا عارفا عنه سلونی

تظلمونی
 فاقرعوا باب التقاضی واسالوا لفاذا انتم سرکرتم فوق السرکر سرکرا

تقنطونی
 خلتمنی کالجماد ذاک منکنت فی سیر خفی صورتی فی ذالسرکون
نرکس العیون

 ان نرکستم فاستقیموا واحذروا ریبان اردتم انتعاشا فاتقوا مرکرالظنون
المنون

3218
انت کالروح و نحن لک کالعضآءترکبن طبقا عن طبق مولئی

کیف یروی کبد ذاب من استسقاءکیف یبقی فطنا، من نز،ل العشق به
خدعة ان ضمن المفلس للیفاءکم خلقنا و نقضنا لک، ل عهد لنا
یغن عنی ادب یصرف عنی دائیطاب ما ادبنی دهری بالضر ولم

عاینته سحرا من افق اللءعشقت جملة اجزاء وجودی قمرا
قمر مثلک یا محترق الضواءل تواخذ فلرکا حق اذا فارقه

هل یجوز شبه الشی بل اشیاءقلة الصبر و ال انا فی المدح مسی
فیک وارتج لسان العرب العرباءیشعر العاشق و هو عجم فی عجم
ان تثنی شبح فی نظر الحولءغلب الفرد علی الشفع بلی واتحدا

3219
و تحرقت ضلوعی و جوانحی بناریاسفا لقلبی یوما هجرالحبیب داری
نز،ل السهیل سهل و اقام فی جواریو سعادة لیوم نظرالسعود فینا
فغرقت فیه لرکن نظرالحبیب جاریفدخلت لج بحر بطرا بما اتانی

و مراکبا علیها بهوی الهوا سواریفتحت عیون قلبی فرایت الف بحر
بشعاع نور صدر هو افضل الرکبارتبریز حض فضل و ترابه کمال

زعقات وجد قلبی لحقتة بالتواریتبریز اشفعی لی بشفاعة الی من
و تعرضی هوانی بهواه والصغارو لجل سو حالی بتواضعی لدیه

برجاک ما یرجی و یذوب بالبواریو تقو،ل ل تقطع کبدا رهین شوق
و لیه عود قلبی و نهایة الفرارو تتوب من ذنوبی و تجاسری علیه

 هی اصل اصل روحی و وراءلمعات شمس دین هو سیدی حقیقا
هاعواری

فهو الرکبیر یعفو لجنایة العصاریجمع الله شمل قطعته شقوة لی

3220
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فی النار قد تواری کن هرکذا حبیبیل قی الفراش نارا کن هرکذا حبیبی
والدمع منه سارا کن هرکذا حبیبیذاق القراش ذوقا والشمع ذاب شوقا
 فی مجلس السرکاری کن هرکذافی العشق مذرجعتا باللیل ما هجعنا

حبیبی
ل تنفروا فرارا کن هرکذا حبیبیالعاشقون قاموا، ذااللیل لتناموا
لیل غدا نهارا کن هرکذا حبیبیالوصل سا،ل سیل مجنون صار لیلی
والعقل فیه حارا کن هرکذا حبیبیالشمس فی ضحاها و القلب قد یراها

انی آنست نارا کن هرکذا حبیبیمن الرکلیم دل و لرب قد تجلی

3221
ادرتم علینا صفیة المدامال حریم لیلی، علیرکم سلمی

و نعمة احاطت جمیعة النامفذا ربیع وصل و نوبة التلقی
کذا برکون خقا ولیمة الرکرامتداولوا کوسا واسرکروا روسا

و نزلرکم مزید کلوا بل غرامفوصلرکم مدید صلوا بل انقطاع
ول تعام عینی علت عن المنامفل یهیم قلبی بظلمة اللیالی

3222
 واسبح سباح حوت فی قلزماخرج عن المرکان، یا صارم الزمان

المعانی
انی اری دنوا انی من التدانیل تبغ اتصال نعت جسم

فلرب کیف یرضی فی ملرکه بثانیالعبد لیس یرضی فی رقه شریرکا
اعشق فان فیه تخلیص کل غانیهل عاشق تصدیم عشوقتین جمعا

امنیة و فیه مجموعة المانیالعشق نور روحی صبح الهوی صبوحی
تقنی عن المدارک فی خالق الحسانماالعشق یا معنا یشرک انا و انا

یزداد کل یوم عشقی بل توانیهذاالصدود خانی و النار فی جنانی
یارب زد وقودا سبحان من یرانیقلبی علیک یحرص یا رب ل تخلص

سبحان من دعانی من غیر امتحانسبحان من یرانی سبحان من رعانی
عشقا به تعالی عن صفوة المعانیاسرکت فلون خدی اوج دمعتی تودی

3223
اهل و مرحبا بسراج منوریا من یزید حسنک حقا تحیری
االروح لح من قمرالحسن فابصریا من سالت عن صفة الروح کیف هو

ل تعد عنه نحو حیات مزورفی برق و جنتیه حیات مخلد
سرکران عاشق بشراب مطهرمن سرکر مقلتیه اری کل جانب
من صورة الجللة افنی تصوریقد کان فی ضمیری منه تصورا

بالله فاستمع لرکلم مقشراطلب لباب دینک واترک قشوره
ابشر فقد سعدت بشمس و مشتریلما صفا حیوتک من نور بدره

3224
یا ویل روحنا بفسادالوسائلیا ویح نفسنا بفوات الفضائل
علی علی هجران فخرالقبایلقد حن واشترکی فلذا الصخر برکیا

زمانا یسیرا هدمت بالزلز،للو ان فراقی حمل الطور والصفا
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علی ظاهری احرقت کل العواذ،للو ان شرارا من هوانا تبلجت
علی البر لم توحش فل بالقوافللو ان قلیل من جمالک اثرت

بنور نای عن درکه کل فاضلبحق وصا،ل نورالقلب فضله
کنیت بها سرا و لست بقایلو حرمه ی اسرار جرت و لطایف
لسانی و قلبی عنه لیس بزائلو جودک و النعماء ما لم تسمه
به جملة حاجاتنا و المسائلتجود بوصل مشرق باهر نری
بجفنین مقروحین در الهواملفانی ل اسطاع زورة زایر
مدبر نورالعین منی و کاحلارید ترابا من تراب فنائه

فل کان جسم قا،ل روحی ممائلیاکل ثری تبریز مثل ترابه
و ذو منة فی ذمتی و هو کافلیفل زا،ل شمس الدین مول و سیدا

3225
کل سقیط ردی ترحمه تنعشیا ملک المحشر، ترحم ل ترتشی
فی ورق مدرک جل عن المنقشتحبس ارواحنا فی صورت صورت

تمنعها غیرة عن بصر العمشنورک شعشاعه یخرق حجب الدجی
تدرجه راقة فی نظر ال خفشضآء فضاء الفل عن درک ادراکه

 حان رحیل السری فانا عنقارب معراجنا، فارق الی المرتقی
المفرش

وادرس لوح الوفا وافهم ما یرقشوارکب خیل السخا، فهو حسان النهی
واشرب من کاسنا معتجل تنتشیفاسرق درا اذا کنت اخی سارقا

3226
اقسم بالخالق مثلک لم یخلققلت له مصیحا یا ملک المشرق
نائلک الشرف بالک لم یغلققدرک لیعرف وعدک ل یخلف
خلد فی الزلزله من یک لم یخفقجسمی کالخردله احرقه ذاالوله

ضدک یا ذاالغنا مختدع احمقصرت انا ل انا غیرک عندی فنا
 نور رخ شد ندید، تا نرکندهیج کس ای جان من، جان سخن دان من

بیدقی

3227
فلست املک صبر نوبة الرکاسیا ساقی الراح خذ و امرلء به طاسی

فان صحوت فهذا نوبة الیاسو تابع الطاس مملوا بل مهل
فحالة الصحو یاتی الف وسواسو دوام السرکر من کاس البقا مددا

حتی تقع قهوة حمرآء فی راسیبالله راسک حرک هرکذا طربا
یظل تدرک سقیاها بایناسبالروح تسقی وراء الغیب قهوتنا

تری حیاتک تبقی ل بانفاساذا سقاک برکاس الخلد فی نفس
و قهوة الخد تصبح ساقیا حاسیو تستلذ باقمار البقا طربا

3228
و یا فرقة الحسب کم تعتدیایا ملتقی العیش کم تبعدی
ربی الوصل! ما حان ان تهتدی؟!لیالی الفراق! فرکم ذاالجوی؟!
و من حلو رویاکم نعتدیو نشرب من عذب لقیاکم
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و قلب المعنی بما نفتدیفذاک الوصا،ل، بما نشتری
رداء من القرب کی نرتدیلباسا من الطیف کی نرکتسی

به اختتام به نبتدیفحب الذی نرتجی دیننا
ایا جمرة القلب، ما تبردی؟ایا بعد مولی ، ما تقرب؟
و یا دمعة العین ما ترکدی؟ایا خفق قلبی اما تسرکن؟

ایا جفنتی قط ترقدی؟ایا حزن قلبی اما تنجلی؟
نعم مثل حسناه ما یوجدنعم نور خدیه شمس الضحی
ایا واقد النار ل توقدنعم نار شوقی یرکفی الوری
اما تخش یا عین ان ترمدفرکم تبرکی یا عین من صدهم؟

تری سیدا مفخرالسوددفان ترمدی کیف یوم اللقا
اکحل من حسنه الثمدیقو،ل دع ارمد فیوم اللقا

تفرد باالمجد لم یولدلقسمت حقا لمن لم یلد
و ان کان حردا علی ارددابحت الفواد لبلواکم

فدیت لتبریزی المسعدایا سیدا شمس دین العل

3229
سابق الحسن ما له ثانییا ولی نعمتی و سلطانی

مدمن جوهر و مرجانانت بحر تحیط بالدنیا
رمنی هو و شید ارکانیکان بنیان عبد کم خربا

کیف اردیتنی بنسیانکیف هذاالجفا و انت وفا؟
لسعت مثل لسع ثعبانحیة البین کلما هاجت

سا،ل دمعی کمایع آنظل خدی مزعفرا کدرا
لیس لی غیر عطفرکم بانیارع قلبا هواک ساکنه

کم تباکوا علی اخوانیشمتت فی الشجون اعدائی
انت بالروح حاضر دانییا محیطا بروحه الدنیا

----------------------------------------------------------------------------------
-------

رباعیات

قسمت او،ل

پر باشد جان او ز اسرار خداآن د،ل که شد او قابل انوار خدا 
زکزار خدازنهار تن مرا چو شمع تنها مشمر  کو جمله به نم

* * *
وان نقش تو از آب مني نيست بياآن شمع رخ تو لگني نيست بيا 

 کان حسن تو پنهان شدنيدر خشم مرکن تو خويشتن را پنهان 
نيست بيا

* * *
. . .خاموش مرا گرفت و در آب افرکند 

ترميخواهد ز اشک محراب مراآبي که حلوتي دهد آب مرا 
تنها نگذاردت ميان سوداآن کس که ترا نقش کند او تنها 
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بر روياند دو صد حريف زيبادر خانه تصوير تو يعني د،ل تو 
* * *
زيرنگ چه رنگ بخشد اوآن لعل سخن که جان دهد مرجان را   ب

مرجان را
زه ي ايمان را  بسيار بگفتيم و نگفتيم آن رامايه بخشد مشعل

* * *
روشن گردد جما،ل ذرات مراآن وقت که بحر کل شود ذات مرا 

زيسوزم چو شمع تا در ره عشق   يک وقت شود جملهزان م
اوقات مرا

* * *
اندر شب و روز شاد و گويا باداآواز ترا طبع د،ل ما بادا 

 آواز تو چون نا يآواز خسته تو گر خسته شود خسته شويم 
شرکرخا بادا

* * *
وز شير جفاش در وفا نرميهااز آتش عشق در جهان گرميها 

زهست  زيشرم بود مرد چهزانماه که خورشيد از او شرمند  ب
زيشرميها ب

* * *
زه ي لعل ناب شد گوهر ما  آمد به فغان ز دست ما ساغر مااز باد

 ما در سر مي شديم و مياز بسرکه همي خوريم مي بر سر مي 
در سر ما

* * *
از دور نديده دوزخ آشامان رااز حا،ل نديده تيره ايامان را 

با عشق چرکار است نرکونامان رادعو ي چرکني عشق دلرامان را 

در راه حقيقت آورد گمره رااز ذکر بسي نور فزايد مه را 
اين گفتن ل اله ال الله راهر صبح و نماز شام ورد خود ساز 

* * *
زهاش ناپيداافسوس که بيگاه شد و ما تنها  در دريائي کران
 در بحر خدا به فضل و توفيقکشتي و شب و غمام و ما ميرانيم 

خدا
* * *

ز انجيرفروشي ا ي برادر جاناانجيرفروش را چه بهتر جانا 
 هم مست دوان دوانسرمست زئيم و مست ميريم ا ي جان 

به محشر جانا
* * *

آخر به هزار غصه بگداخت مرااو،ل به هزار لطف بنواخت مرا 
زيباخت مرا   چون من همه از شدمچون مهره مهر خويش م

بينداخت مرا
* * *

بيرون تو برگ و باغ زرد است بياا ي آنرکه چو آفتاب فرداست بيا 
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زيتو غبار و گرد است بيا  زيتو سرد استعالم ب  اين مجلس عيش ب
بيا

* * *
زهها استا ي آنرکه نيافت ماه شب گرد ترا   از ماه تو تحف

شبگرد ترا
 شهمات همي شوندهر چند که سرخ روست اطراف شفق 

رخ زرد ترا
* * *

ز،لافزا ي مرا   آن باغ و بهار و آن تماشا يا ي اشک روان بگو د
مرا

زيادبيها ي مراچون ياد کني شبي تو شبها ي مرا  انديشه مرکن ب
* * *

زشپا راا ي باد سحر خبر بده مر ما را  در ره ديد ي آن د،ل آت
کز آتش بسوخت صد خارا راديد ي د،ل پرآتش و پرسودا را 

* * *
زها ي بازيهاا ي چرخ فلک به مرکر و بدسازيها  از نطع دلم ببرد

 سازم چون ماه کاسهروز ي بيني مرا تو بر خوان فلک 
پردازيها
* * *

تا سا،ل دگر دگر نبيني ما راا ي خواجه به خواب درنبيني ما را 
زيروشني سحر نبيني ما راا ي شب هردم که جانب ما نگر ي  ب

داده بجو ي قلب يرکي کاني راا ي داده بنان گوهر ايماني را 
 بسپرد به پشه، لجرم جانينمرود چو د،ل را به خليلي نسپرد 

را
* * *

واندر لب لعلت شرکرافشانيهاا ي در سر زلف تو پريشانيها 
 ا ي جان چه پشيمان کهگفتي ز فراق ما پشيمان گشتي 

پشيمانيها
* * *

 درباز که راه نيست کما ي دريا د،ل تو گوهر و مرجان را 
خرجان را

 من کي گنجم چو رهتن همچو صدف دهان گشاده است که آه 
نشد مرجان را

* * *
 کو کرد هلک چون توا ي د،ل بچه زهره خواستي يار ي را 

بسيار ي را
 اين خواستم که بهر هميند،ل گفت که تا شوم همه يرکتائي 

کار ي را
* * *

هرجا که قدم نهي زمينيم تراا ي دوست به دوستي قرينيم ترا 
عالم تو ببينيم و نه بينيم ترادر مذهب عاشقي روا کي باشد 
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* * *
 ا ي دولت و اقبا،ل من و کار وا ي سبز ي هر درخت و هر باغ و گيا 

کيا
زيحضرت تو اين همها ي خلوت و ا ي سماع و اخلص و ريا   ب

سوداست بيا
* * *

عمرت به دراز ي قيامت باداا ي شب شاد ي هميشه باد ي شادا 
 ا ي غصه اگر تو زهره دار يدر ياد من آتشي از صورت دوست 

يادا
* * *

زيپزاند ما را  هر شب به خرابات کشاند ما رااين آتش عشق م
تا غير خرابات نداند ما رابا اهل خرابات نشاند ما را 

* * *
زه ي پنهان رااين روزه چو غربا،ل به بيزد جان را  پيدا آرد قراض

زيپرده شود نور دهد کيوان راجاني که کند خيره مه تابان را  ب
* * *
 مستي گردد که روز بيندا ي آنرکه گرفت شربت از مشرب ما 

شب ما
 گوشش برکشد فراق تا ملهبا ي آنرکه گريخت از در مذهب ما 

ما

 روشن ز شراب وصل دائمبا عشق روان شد از عدم مرکب ما 
شب ما

 تا صبح عدم خشک نيابي لبزان مي که حرام نيست در مذهب ما 
ما

* * *
خاص از پي تو پا ي گشادم د،ل رابر رهگذر بل نهادم د،ل را 
زه ي آن به باد دادم د،ل رااز باد مرا بو ي تو آمد امروز  شرکران

* * *
 بردوخت مرقع از رگ وپرورد به ناز و نعمت آن دوست مرا 

پوست مرا
 عالم همه خانقاه و شيختن خرقه و اندر او د،ل ما صوفي 

اوست مرا
* * *

 سير ي نبود بجز که ادبيرانبيگاه شده است ليک مر سيران را 
را

 چه گرگ و چه ميش و برهچه روز و چه شب چه صبح دليران را 
مر شيران را

* * *
 از گريه کسي نديده خاموشتا از تو جدا شده است آغوش مرا 

مرا

www.irandll.net/forum1472



www.irandll.net

زها ي   از بهر خدا مرکن فراموشدر جان و د،ل و ديد فراموش ن
مرا

* * *
زيتو بوم نخسبم از زاريهاتا با تو بوم نخسبم از ياريها  تا ب

زنالله که هردو شب بيدارم  توفرق نگر ميان بيداريهاسبحا
* * *

تا کي ز خيا،ل هر نمودار تراتا چند از اين غرور بسيار ترا 
زنالله که از تو کار ي عجب است   تو هيچ نه و اين همهسبحا

پندار ترا
* * *
 هر روز تو گوش دارتا عشق ترا است اين شرکرخائيها 

صفرائيها
مرکر و دغل و خصومت افزائيهاکارت همه شب شراب پيمائيها 

* * *
زه ي ما  زهگريم و عشق بيچاره ماتا کي باشي ز دور نظار ما چار

زه ي ما   د،ل کيست يرکي غريبجان کيست کمينه طفل گهوار
زه ي ما آوار

* * *
 ما را هم عمر خودتا نقش خيا،ل دوست با ماست دل 

تماشاست دل
يک خار به از هزار خرماست دلوانجا که مراد د،ل برآريد ا ي د،ل 

رنگي که تو داني تو برآميز و بياجانا به هلک بنده مستيز و بيا 
يک مرکر برا ي من درانگيز و بياا ي مرکر در آموخته هرجائي را 

* * *
ني او،ل و ني آخهر و آغاز مراجز عشق نبود هيچ دمساز مرا 

کي کاهل راه عشق درباز مراجان ميدهد از درونه آواز مرا 
* * *

 از بهر چه بود جنگ و آنچو نزود نبشته بود حق فرقت ما 
وحشت ما

 ور نيک بديم ياد کن صحبتگر بد بوديم رستي از زحمت ما 
ما

* * *
 تا بنگرم آن جان جهانخود را به خيل درافرکنم مست آنجا 

هست آنجا
 يا سر بدهم همچو د،ل ازيا پا ي رساندم به مقصود و مراد 

دست آنجا
* * *

 در کوه تو کانيست بجو آندر جا ي تو جا نيست بجز آن جان را 
کان را

زيجو ي   بيرون تو مجو ز خود بجو توصوفي رونده گر تواني م
آن را
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* * *
زه ي بيچون رادر چشم ببين دو چشم آن مفتون را  نيک بشنو تو نرکت

زهست آن نرگس او  زه ي من روان ببين آنهر خون که نخورد  از ديد
خون را
* * *

با قند لب تو شرکرافشانيهادر سر دارم ز مي پريشانيها 
 رسوا شود اين دم همها ي ساقي پنهان چو پياپي کرد ي 

پنهنيها
* * *

زيعقل رواندستان کسي دست زنان کرد مرا  زيحشمت و ب  ب
کرد مرا

 هر شرکل که خواست آنچنان کردحاصل د،ل او د،ل مرا گردانيد 
مرا

* * *
 زين کار که چشمد،ل گفت به جان کا ي خلف هر دو سرا 

دار ي از کار و کيا
زان پيش که قاصد ي بيايد که بيابرخيز که تا پيشترک ما برويم 

* * *
و اندود که از د،ل است پيداست دلدود د،ل ما نشان سوداست دل 

 آن د،ل نبود مگر که درياستهر موج که ميزند د،ل از خون ا ي د،ل 
دل

بر دست گرفته ساغر صهبا راديدم در خواب ساقي زيبا را 
شايد که به جا ي خواجه باشي ما راگفتم به خيالش که غلم اوئي 

* * *
مگزين به جهان صحبت نامحرم رازنهار دل به خود مده ره غم را 

چون تره مسنج سبلت عالم رابا تره و ناني چو قناعت کرد ي 
* * *

زيسر و پاطنبور چو تن تن برآرد به نوا  زنجير در آن شود د،ل ب
 ميگويد او که جسته همراهزيرا که نهان در زهش آواز کسي 

بيا
* * *

بسيار بود که کژ نهد انجم راعاشق شب خلوت از پي پي گم را 
زه ي مردمزيرا که شب وصا،ل زحمت باشد   از مردم ديده ديد

را
* * *

ديوانه و شوريده و شيدا باداعاشق همه سا،ل مست و رسوا بادا 
زه ي هرچيز خوريم   چون مست شويم هرچه بادابا هشيار ي غص

بادا
* * *
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زه ي آن شهيد و آنعشق تو برکشت ترکي و تاز ي را   من بند
غاز ي را

 حق گفت دل رها کن اينعشقت ميگفت کس ز من جان نبرد 
باز ي را
* * *

زه ي عشق و عشق شدعشقست طريق و راه پيغمبر ما   ما زاد
مادر ما

پنهان شده از طبيعت کافر ماا ي مادر ما نهفته در چادر ما 
* * *

زهايم گلزار ترا  وان نرگس پرخمار خمار تراعمريست نديد
زها ي ز خلق مانند وفا  زنشد زهايم رخسار تراپنها ديريست نديد

* * *
 در د،ل چه که بر خاک نگاريمغم خود که بود که ياد آريم او را 

او را
گر سر ننهد مغز برآريم او راغم باد اميد ليک بس بيمغز است 

* * *
زيبر ي در اين کو ي ميا  زيکني در اينگر بو ي نم  ور جامه نم

جو ي ميا
زيباش همان سو ي و بدينآن سو ي که سويها از آنسو ي آيد   م

سو ي ميا

زها ي ز آغاز آنجاگر جان دار ي بيا و جان باز آنجا  آن جا ي که بود
صد نرکته شنيد چون نشد باز آنجايک نرکته شنيد جان از آنجا آمد 

* * *
زنآ   جو را بگذار و جانب جيحونگر در طلب خود ي ز خود بيرو

آ
 چرخي بزن و بر سر اينچون گاو چه ميرکشي تو بار گردون 

گردون آ
* * *

گر عمر فنا نماند نک عمر بقاگر عمر بشد عمر دگر داد خدا 
 هر قطره از اين بحرعشق آب حياتست در اين آب درآ 

حياتست جدا
* * *

مرده بنگار من سپاريد شماگر من ميرم مرا بياريد شما 
زه ي من   گر زنده شوم عجب مداريدگر بوسه دهد بر لب پوسيد

شما
* * *

وز هم بدرد گرگ فنا اين رمه راکوتاه کند زمانه اين دمدمه را 
 سيل اجل قفا زند اين همهاندر سر هر کسي غروريست ولي 

را
* * *

زحافزا مرا  آنرکس که بداد جان ز آغاز مراگويم که کيست رو
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زيبندد  گه بگشايد به صيد چون باز مراگه چشم مرا چو باز بر م
* * *

زيگفتم که من اميرم خود را  زهکنان که من اسيرمگه م  گه نال
خود را
 بگرفتم اين که من نگيرمآن رفت و از اين پس نپذيرم خود را 

خود را
* * *

گر ديو رسد جان بني آدم رالحو،ل ول دور کند آن غم را 
 ل حو،ل ول فزون کند آن دمآن کز دم لحو،ل ول غمگين شد 

را
* * *

کنا مهجا ولم نرکن ابداناما اطيب ما الذما احلنا 
يعفو و يعيدنا کما ابدنااين شأبنا کرامة مولنا 

* * *
زشخو را   سيلب سيه تيره نرکرد آنجومن تجربه کردم صنم خو

را
دارم بيمرگ و زندگاني او رايک روز گره نبست او ابرو را 

بيمار غمم عين دوائي تو مرامن ذره و خورشيد لقائي تو مرا 
زيپرم  زيبا،ل و پراندر پي تو م من کاه شدم چو کهربائي تو مراب

* * *
زه ي جان کردمنصور بدآن خواجه که در راه خدا  زه ي تن جام  از پنب

جدا
زيگفت  منصور کجا بود خدا بود خدامنصور کجا گفت اناالحق م

* * *
هل تقبل عذر عاشق قد تلفامول ي اناالتائب مما سلفا 

زيالله عفااين کان ندامتي صدودا و جفا  زيالله عف مول ي عف
* * *

زيآمد يار مست و تنها تنها  با نرگس پرخمار رعنا رعنام
فرياد برآورد که يغما يغماجستم که يرکي بوسه ستانم ز لبش 

* * *
رشک ملک آمدست چالکي مانور فلرکست اين تن خاکي ما 

که بگريزد ديو ز بيباکي ماکه رشک برد فرشته از پاکي ما 
* * *

زها ي درهان ا ي سفر ي عزم کجايست کجا   هرجا که رو ي نشست
د،ل ما

 کافشاند لب خشک تو را درچندان غم درياست ترا چون ماهي 
دريا
* * *

ناديده همي نام شنيدم خود رايک چند به تقليد گزيدم خود را 
 از خود چو برون شدم بديدمدر خود بودم زان نسزيدم خود را 

خود را
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* * *
 يک لقمه کند چو بفرکنديک طرفه عصاست موسي اين رمه را 

اين همه را
 هر عقل نرکرد فهم اينني سور گذارد او و ني ملحمه را 

زمزمه را
* * *

 وان علم که در نشان نگنجدآن لقمه که در دهان نگنجد به طلب 
به طلب

 جبريل در آن ميان نگنجد بهسريست ميان د،ل مردان خدا ي 
طلب
* * *

 گر آدميي شيفته گردد چهآني که فلک با تو درآيد به طرب 
عجب

 خواهي به طلب مر اوتا جان بودم بندگيت خواهم کرد 
خواهي مطلب

 تا زنده و تازه کرده دلها ياز بانگ سرافيل دميده است رباب 
کباب

 چون ماهيرکان برآمدند از تکآن سوداها که غرقه گشتند و فنا 
آب

* * *
 مگشا در انديشه و برگيرامروز چو هر روز خرابيم خراب 

رباب
 آنرا که جما،ل دوستصدگونه نماز است و رکوعست و سجود 

باشد محراب
* * *

 گوش شب را بگير و برتابامشب ز برا ي د،ل اصحاب مخسب 
مخسب

بيدار بهي تو فتنه مشتاب مخسبگويند که فتنه خفته بهتر باشد 
* * *

 کانديشه ز رو ي مه حجابستانديشه مرکن برکن تو خود را در خواب 
حجاب
 انداز تو انديشه گر ي را درد،ل چون ماهست در د،ل انديشه مدار 
آب

* * *
 آنجا که شرابست و ربابستانديشه و غم را نبود هستي و تاب 

و کباب
 چون سبزه و گل نهيد لب برعيش ابد ي نوش کنيد ا ي اصحاب 

لب آب
* * *

زها ي در کتاب   گر بشتابند کودکان توا ي آنرکه تو دير آمد
مشتاب
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 اين دست تو است زود برگيرگر مانده شدند قوم و از دست شدند 
رباب
* * *

 ا ي آنرکه تو صحت تني منا ي آنرکه تو يوسف مني من يعقوب 
ايوب

زيزنم تومن خود چه کسم ا ي همه را تو محبوب   من دست هم
پائي ميرکوب

* * *
 در فرقت آفتاب چونا ي د،ل دو سه شام تا سحرگاه مخسب 

ماه مخسپ
زيکرد   باشد که برآئي به سر چاهچون دلو درين ظلمت چه ره م

مخسب
* * *

و ي رونق نوبهار و گلزار مخسبا ي رو ي ترا غلم گلنار مخسپ 
 امشب شب عشرت استا ي نرگس پرخمار خونخوار مخسب 

زنهار مخسب
* * *
 در دور درآ چو چرخ دوارا ي ماه چنين شبي تو مهوار مخسب 

مخسب
يک شب تو چراغ را نگهدار مخسببيدار ي ما چراغ عالم باشد 

 هنگام تفرع و نياز استاين باد سحر محرم رازست مخسب 
مخسب

 اين در که نبسته است بازبر خلق دو کون از از،ل تا به ابد 
است مخسب

* * *
 و ي آنرکه ز تو راست شودا ي يار که نيست همچو تو يار مخسب 

کار مخسب
 زنهار تو اندريم زنهارامشب ز تو صد شمع بخواهد افروخت 
مخسب
* * *

 يک مو ي ز هر دو کون مگذاربردار حجابها به يرکبار امشب 
امشب

زيگفتي   پيش تو نهيم کشته و زارديروز حديث جان و د،ل م
امشب
* * *

زيجام در اين دور شرابست شراب  زيدود در اين سينه کبابستب  ب
کباب
زه ي او است   زنهار مگو همين ربابستفرياد رباب عشق از زحم
رباب
* * *
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زيطاعت دين بهشت رحمان مطلب  زيخاتم حق ملک سليمانب  ب
مطلب

آزار د،ل هيچ مسلمان مطلبچون عاقبت کار اجل خواهد بود 
* * *

 بيرکار بدن به خور برد يا سو يبيرکار مشين درآ درآميز شتاب 
خواب

زه ي ذاهل شدگانرااز اهل سماع ميرسد بانک رباب   آن حلق
درياب
* * *

 يا مجلس ما را طرب ازحاجت نبود مستي ما را به شراب 
چنگ و رباب

زيمطرب و ني  زيشاهد و ب زيساقي و ب  شوريده و مستيم چوب
مستان خراب

* * *
 زيرا ز تو چشم بودخواب آمد و در چشم نبد موضع خواب 

پرآتش و آب
 شد جانب تن ديد خراب وشد جانب د،ل ديدددلي چون سيماب 

چه خراب
* * *

 اندر پي من بيا و ره رادانيرکه چه ميگويد اين بانگ رباب 
درياب

 زيرا به سا،ل ره بر ي سو يزيرا به خطا راه بر ي سو ي صواب 
جواب
* * *

 آن لحظه کزو اشک هميدر چشم آمد خيا،ل آن در خوشاب 
رفت شتاب

 مهمان عزيز است بيفزا يپنهان گفتم براز در گوش دو چشم 
شراب

 هر پاره ز سوز تو کبابستد،ل در هوس تو چون ربابست رباب 
کباب
 در خاموشي دو صددلدار ز درد ما اگر خاموش است 

جوابست جواب
* * *

 زان باده که او نه خاک ديده استساقي در ده برا ي ديدار صواب 
و نه آب

 شربت چه بود شراب در ده توبيمار بدن نيم که بيمار دلم 
شراب
* * *

زنالله من و تو ا ي در خوشاب  پيوسته مخالفيم اندر هر بابسبحا
 تو بخت مني که برنيائي ازمن بخت توام که هيچ خوابم نبرد 

خواب
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* * *
 از گشتن گرد شهرشب گردم گرد شهر چون باد و چو آب 

کس نايد خواب
 تمييز و ادب مجو تو ازعقل است که چيزها از موضع جويد 

مست و خراب
* * *

زيپندارم کاو،ل روزشب گشت درين سينه چه سوز است عجب   م
است عجب

زينگنجد شب و روز  زه ي عشق م زه ي عشق ديدهدر ديد  اين ديد
دوز است عجب

* * *
 زان پيش که از تو جان برآيدعلمي که ترا گره گشايد به طلب 

به طلب
 آن هست که نيست مينمايدآن نيست که هست مينمايد بگذار 

به طلب
* * *

 امشب بر ما کار ندار ي ا يگر آب حيات خوشگوار ي ا ي خواب 
خواب

 يرکسر نبر ي و سر نخار ي ا يگر با عدد مو ي سر تست امشب 
خواب
* * *

 برتافته روح او ز گلزارگرم آمد عاشقانه و چست شتاب 
صواب

زه ي قاضيان دوانيد امروز   در جستن آب زندگي قاضيبر جمل
کاب
* * *

زيخواهي بقا و پيروز مخسب   از آتش عشق دوست ميسوزگر م
مخسب

 از بهر خدا امشب تا روزصد شب خفتي و حاصل آن ديد ي 
مخسب
* * *

زهاند با يار امشبمستند مجردان اسرار امشب  در پرده نشست
 زحمت باشد بودن اغيارا ي هستي بيگانه از اين ره برخيز 

امشب

زه ي هجر گشته آزادهستم به وصا،ل دوست دلشاد امشب   وز غص
امشب

يارب که کليد صبح گم باد امشببا يار بچرخم و د،ل ميگويد 
* * *

 کش در تسبيح صد سالست ويارب يارب به حق تسبيح رباب 
جواب
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زنتر از آنيم که در خم،يارب به د،ل کباب و چشم پرآب   جوشا
شراب
* * *

 ا ي بلبل سرمست به گلزاريار ي کن و يار باش ا ي يار مخسب 
مخسب

 امشب شب بخشش است زنهارياران غريب را نگهدار مخسب 
مخسب
* * *

 در مهر دلت مهر گسل پيداآب حيوان در آب و گل پيدا نيست 
نيست
 اين راه بزن که ره بهچندين خجل از کيست خجل پيدا نيست 

د،ل پيدا نيست
* * *

تا خواب بيامد و ز ما بر بودتآر ي صنما بهانه خود کم بودت 
 فرياد ز نرگسانخوش خسب که من تا به سحر خواهم گفت 

خواب آلودت
* * *

 در بند توانگر ي وآسوده کسي که در کم و بيشي نيست 
درويشي نيست

زه ي خويشيفارغ ز غم جهان و از خلق جهان   با خويشتنش بدر
نيست
* * *

 چون ديد که زر نيست وفا راآمد بر من چو در کفم زر پنداشت 
بگذاشت

زه ي گوش او چنين پندارم   کانجا که زر است گوشاز حلق
ميبايد داشت

* * *
 آن ساده به از دو صد نگارآن آتش ساده که ترا خورد و برکاست 

زيبا است
 بنگر چه نگاران که ازآن آتش شهوت که چو صاف و ساده است 
آن آتش خاست

* * *
 در مجلس ما نيستآن بت که جما،ل و زينت مجلس ماست 

ندانيم کجاست
 کز قامت او قيامت از ماسرويست بلند و قامتي دارد راست 

برخاست
* * *

 داند که تو بحر ي وآن پيش رو ي که جان او پيش صف است 
جهان همچو کفست

زيدف و نيي، رقص کند عاشق تو   امشب چه کند که هر طرفب
نا ي و دفست
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قسمت دوم

 انصاف بده چه ليقآن تلخ سخنها که چنان د،ل شرکن است 
آن دهن است

زينمرکي ز شور بختي منستشيرين لب او تلخ نگفتي هرگز  اين ب
* * *

زه ي ما شد يآنجا که توئي همه غم و جنگ و جفاست   چون غرق
همه لطف و وفاست

زها ي چپگر راست شو ي هر آنچه ماراست تراست   ور راست ن
ترا گيرم راست

* * *
 پيوسته سرش سبز و لبشآن جان که از او دلبر ما شادانست 

خندان است
زه ي جان نيست چنان لطف و جما،ل   آهسته بگوئيم مگرانداز
جانانست

* * *
زنافروز است   وان صورت پنهان که طربآن جاه و جمالي که جها

را روز است
 د ي رفت و پرير رفت که روزامروز چو با ما است درو آويزيم 

امروز است
* * *
 تا ظن نبر ي که فتنه درآن چشم فراز از پي تاب شده است 

خواب شده است
 امروز نگر که صد روان آبصد آب ز چشم ما روان کرد ي د ي 

شده است
* * *

 زو خواب طمعآن چشم که خون گشت غم او را جفت است 
مدار کوکي خفته است

 ا ي بيخبر از عشق که اين را گفتهپندارد کاين نيز نهايت دارد 
است
* * *

 وان چيست که چونآن چيست کز او سماعها را شرف است 
رود محل تلف است

 کاين ذوق و سماعها نه از نا ي ومييد و ميرود نهان تا دانند 
دف است

* * *
زياوآن چيست که لذتست از او در صورت   وان چيست که ب

است مرکدر صورت
 يک لحظه ز لمرکان زند بريک لحظه نهان شود ز صورت آن چيز 
صورت
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* * *
 از مستي خود ز قند خودآن خواجه که بار او همه قند تر است 

بيخبر است
 ني گفت ندانست که آنگفتم که ازين شرکر نصيبم ندهي 

نيشرکر است
* * *

 ساقي و شراب و قدح وآن دم که مرا بگرد تو دورانست 
دور، آنست

 جان در حيرت چو موسيواندم که ترا تجلي احسانست 
عمرانست

زه يآن را که بود کار نه زين يارانست  زه ي ما پيش  کاين پيش
بيرکارانست

 چه جا ي توانگران واين راه که راه دزد و عيارانست 
زردارانست

* * *
 او را د،ل و جان وآن را که خدا ي چون تو يار ي داده است 

بيقرار ي داده است
 زيرا که خداش طرفه کار ي دادهزنهار طمع مدار زانرکس کار ي 

است
* * *

 گر از د،ل خود بگفت بتواندآن را که غمي باشد و بتواند گفت 
رفت
 نه رنگ توان نمود و نه بو ياين طرفه گلي نگر که ما را بشرکفت 

نهفت
* * *
 از پرتو مصطفي درآمد برآن روح که بسته بود در نقش صفات 
ذات
 شاد ي روان مصطفيواندم که روان گشت ز شاد ي ميگفت 

را صلوات
* * *

زيگويد و ميخورد درآن رو ي ترش نيست چنينش فعل است   م
اينش فعل است

 اين نيست عجب کهآنرکس که بر اين چرخ برينش فعل است 
در زمينش فعل است

* * *
زه ي ما است  زه ي تو جايگه و خان زه يآن ساي  وان زلف تو بند د،ل ديوان

ما است
 اما نه چو شمع کههر گوشه يرکي شمع و دو سه پروانه است 
زه ي ما است پروان

* * *
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 گفتم که فراق تو ز مرگم بترآن شاه که خاک پا ي او تاج سر است 
است

 رخ را چه گلست کار او همچو زراينک رخ زرد من گوا گفت برو 
است
* * *
 چون روز شود چو روز د،لآن شب که ترا به خواب بينم پيداست 

پرغوغاست
 از بند بجست طاقت آن پيلآن پيل که دوش خواب هندستان ديد 

کراست
* * *

زيادبي و جرم صد توآن شه که ز چاکران بدخو نگريخت   وز ب
نگريخت

 بگريخت ز ما ديو سيه اواو را تو نگو ي لطف، دريا گويش 
نگريخت
* * *
زيتاخت   ديدش د،ل من ز کر وآن عشق مجرد سو ي صحرا م

فرش بشناخت
زيگفت چون ز صورت برهم   با صورت عشق عشقهابا خود م

خواهم باخت

 ميلش بسو ي اطلسآن قاضي ما چو ديگران قاضي نيست 
مقراضي نيست

 با غير قضا ي عشق او راضيشد قاضي ما عاشق از روز از،ل 
نيست
* * *

 هان تا نخور ي که او ترا دمآنرکس که اميد يار ي غم داده است 
داده است

 يار شب غم نشان کسي کمدر روز خوشي همه جهان يار تواند 
داده است

* * *
 آمد سحر ي و بر د،لآنرکس که برو ي خواب او رشک پريست 

من نگريست
 پرسيد کز اين هر دو عجباو گريه و من گريه که تا آمد صبح 

عاشق کيست
* * *

 بر سبلت و ريشآنرکس که ترا به چشم ظاهر ديده است 
خويشتن خنديده است

 آن مسرکين را چه خارها دروانرکس که ترا ز خود قياسي گيرد 
ديده است

* * *
 گامي دو سه رفت و جملهآنرکس که درون سينه را د،ل پنداشت 

حاصل پنداشت
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 اين جمله رهست خواجهتسبيح و سجاده توبه و زهد و ورع 
منز،ل پنداشت

* * *
 فاش است ميان عاشقانآنرکس که ز سر عاشقي باخبر است 

مشتهر است
 پيداست که در فراق زير ووانرکس که ز ناموس نهان ميدارد 

زبر است
* * *

 وان کو کلهت نهادآنرکس که سرت بريد غمخوار تو اوست 
طرار تو اوست

زيتو کند ياروانرکس که ترا بار دهد بار تو اوست   وانرکس که ترا ب
تو اوست

* * *
 چون مست بهر شاخ درآنرکو ز نها،ل هوست شبخيزانست 

آويزنست
زه ي فرزند است  زه ي عينکز شاخ طرب حامل  کو قر

زبانگيزانست طر
* * *

 وان ض يقين که در د،لآن نور مبين که در جبين ما هست 
آگاهست

زه ي نور بلرکه نور همه نور  ز،لاللهاين جمل  از نور محمد رسو
است
* * *

 زان قوت و قوت هر د،ل رنجورآواز تو ارمغان نفخ صور است 
است

 هرجا که اميريست و يا مأمورآواز بلند کن کهتا پست شوند 
است

 خود را و ترا ز چشم رحمتاز بسرکه د،ل تو دام حيلت افراخت 
انداخت

زه ي فرعون خدا را نشناخت   چون برق گرفت عالمي رامانند
بگداخت
* * *

زييار ي ظريفتر يار ي نيست  زيکار ي لطيفتر کار ي نيستاز ب وز ب
 والله که چو او زيرک وهرکس که ز عيار ي و حيله ببريد 

عيار ي نيست
* * *

ال ز کسي که جان ما را جانستاز جمله طمع بريدنم آسانست 
از تو که برد دمي کرا امرکان استاز هرکه کسي برد برا ي تو برد 

* * *
زه ي گوش از دلم باخبر است  زه ي او د،ل از همهاز حلق  در حلق

زهتر است حلق
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 هر ذره چو آفتاب زير و زبرزير و زبر چرخ پر است از غم او 
است
* * *

 در پوست نگنجم که شهماز دوستي دوست نگنجم در پوست 
سخت نرکوست

 معشوق که بر مراد عاشقهرگز نزيد به کام عاشق معشوق 
زيد اوست

* * *
زهايم و کار ما دراز ديدن اغيار چو ما را مدد است   پس فرد ن

عدد است
زيخوداز نيک و بد آگهيم و اين نيک و بد است   هرد،ل که نه ب

است زير لگد است
* * *

 چون زلف تو عهد من شرکناز عهد مگو که او نه بر پا ي منست 
در شرکن است

 يا زان آتش که از لبت درزان بند شرکن مگو که اندر لب تست 
دهن است

* * *
 ما را به ميان آن فضااز کفر و ز اسلم برون صحرائيست 

سودائيست
 نه کفر و نه اسلم و نه آنجاعارف چو بدان رسيد سر را بنهد 

جائيست
* * *

زه ي بحراز نوح سفينه ايست ميراث نجات   گردان و روان ميان
حيات

 اما چون د،ل نه نقش دارد نهاندر د،ل از آن بحر برسته است نبات 
جهات
* * *

والقلب لذکرکم کثيرالحسراتالعين لفقدکم کثيرالعبرات 
هيهات و هل فات زمان هيهاتهل يرجع من زماننا ما قدفات 

زيسوخت   خامش کردم چو خامشانمافغان کردم بر آن فغانم م
زيسوخت م

زهها برون کرد مرا   رفتم به ميان و در ميانماز جمله کران
زيسوخت م

* * *
 جان آمد و هم از سر سودا وافرکند مرا دلم به غوغا و گريخت 

گريخت
زيزهره چو ديد آتش من  زه ي ب  بربط بنهاد زود برجا وآن زهر
گريخت
* * *
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 امروز ز روزهاامروز چه روز است که خورشيد دوتاست 
برونست و جداست

 کا ي دلشدگان مژده که ايناز چرخ بخاکيان نثار است و صداست 
روز شماست

* * *
 که کل کما،ل پيش اوامروز در اين خانه کسي رقصانست 

نقصانست
آنماه در انرکار تو هم تابانستور در تو ز انرکار رگي جنبانست 

* * *
 ميافتم و ميخيزم و ميگردمامروز من و جام صبوحي در دست 

مست
 من نيست شوم تابا سرو بلند خويش من مستم و پست 

نبود جزو ي هست
* * *

 پيدا و نهان چو نقش جانامروز مهم دست زنان آمده است 
آمده است

زيامان آمده است   زانرو ي چنينممست و خوش و شنگ و ب
که چنان آمده است

* * *
زه ي تن مقام د،ل راامشب آمد خيا،ل آن دلبر چست   در خان

ميجست
 زد بر د،ل من که دست ود،ل را چو بيافت زود خنجر برکشيد 

بازوش درست
* * *
زيپايانست   شب نيست عروسيامشب شب آن دولت ب

خداجويانست
 امشب تتق خوش نرکوآن جفت لطيف با يرکي گويانست 

رويانست
* * *

 امشب شب آنست کهامشب شب آنست که جان شبهاست 
حاجات رواست

 امشب شب آنست کهامشب شب بخشايش و انعام و عطاست 
همراز خداست

* * *
 امشب شب پرداختنامشب شب من بسي ضعيف و زار است 
اسرار است

 ا ي شب بگذر زود که ما رااسرار دلم جمله خيا،ل يار است 
کار است

زه ي دوست   ميگردم تا بصبح درامشب منم و طواف کاشان
زه ي دوست خان
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زه ي سرزيرا که بهر صبوح موسوم شده است   کاين کاس
زه ي اوست بدست پيمان

* * *
زه ي زهره اوامشب هرد،ل که همچو مه در طلب است   مانند

حريف طرب است
 ايزد داند خموش کاين شباز آرزو ي لبش مرا جان بلب است 

چه شب است
* * *

 اندر تن من جان و رگاندر د،ل من درون و بيرون همه او است 
و خون همه اوست

زيچون باشد و جود مناينجا ي چگونه کفر و ايمان گنجد   ب
چون همه اوست

* * *
 معشوقه خوب ما نگار ي دگراندر سر ما همت کار ي دگر است 

است
 ما را پس از اين خزان بهار ي دگروالله که بعشق نيز قانع نشويم 

است
* * *

 زانست خلل که طبع بدکردارانصاف بده که عشق نيرکوکار است 
است

 از شعوت تا عشق ره بسيارتو شهوت خويش را لقب عشق نهي 
است
* * *

 در کيسه بدان رود کهاو پاک شده است و خام ار در حرم است 
نقد درم است

از ضد بجهد يرکي اگر محترم استقلب نشايد که شود با او يار 
* * *

 و ي ماه فلک يک اثر از تابا ي آب حيات قطره از آب رخت 
رخت

 آن شب شب زلف تست وگفتم که شب دراز خواهم مهتاب 
مهتاب رخت

* * *
 پيداست که باده دوش گيراا ي آمده بامداد شوريده و مست 

بوده است
 مستک مستک بخانه اوليستامروز خرابي و نه روز گشتست 

نشست
* * *
 زيبا و لطيف و چست وا ي آنرکه درينجهان چو تو پاکي نيست 

چالکي نيست
زها ي دگر باکيزين طعنه در اينراه بسي خواهد بود   با ما تو چگون

نيست
* * *
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زه ي شرق اينست   از ابر گهربار از،ل برقا ي بنده بدانرکه خواج
اينست

 او قصه ز ديده ميرکند فرقتو هرچه بگوئي از قياسي گوئي 
اينست

زيخبر از مغز شده غره بپوست   هشدار که در ميان جاندار يا ي ب
دوست
 چون از تن و حس وحس مغز تنست و مغز حست جانست 

جان گذشتي همه اوست
* * *
زبفزا، کها ي تن تو نمير ي که چنان جان با تست   ا ي کفر طر

ايمان با تست
 مرد ي به صفت همت مردانهرچند که از زن صفتان خسته شد ي 

با تست
* * *

 جز عشق قديم شاهدا ي جان جهان جان و جهان باقي نيست 
و ساقي نيست

زه ي نيستي طوافي دارد   عاشق چو ز کعبه است آفاقيبر کعب
نيست
* * *

 و ي د،ل خبرت هستا ي جان خبرت هست که جانان تو کيست 
که مهمان تو کيست

 او ميرکشدت ببين که جويانا ي تن که بهر حيله رهي ميجوئي 
تو کيست

* * *
 وز جستن آن در د،ل من آگاها ي جان ز د،ل تو بر د،ل من راهست 

است
زهدار ماهزيرا د،ل من چو آب صافي خوش است   آب صافي آين
است
* * *
زه ي زاهدان دو ابرو يا ي حسرت خوبان جهان رو ي خوشت   و ي قبل

خوشت
 تا غوطه خورم برهنه دراز جمله صفات خويش عريان گشتم 

جو ي خوشت
* * *

زه ي آب حيات   انبار جهان پر است از تخما ي خرمنت از سنبل
موات
 بر خرمن من خود نويسمز انبار نخواهم که پر است از خيرات 

امشب تو برات
* * *
زه ي باغ و راغ وا ي خواجه ترا غم جما،ل و جاهست   و انديش

خرمنگاهست
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ما را سر ل اله ال الله استما سوختگان عالم توحيديم 
* * *

 ا ي توبه شرکن رسيدا ي در د،ل من نشسته شد وقت نشست 
هنگام شرکست

زه ي گلرنگ چنين رنگي بست   وقت است که چون گل برودآن باد
دست بدست

* * *
ديوانه و پا ي بسته ميدارندتا ي د،ل تا ريش و خسته ميدارندت 
زها ي که مغز ي دار ي  زه ي دان پيوسته از آن شرکسته ميدارندتمانند

 غم ميخور و دم مزن کها ي د،ل تو و درد او که درمان اينست 
فرمان اينست

 کشتي سگ نفس را و قربانگر پا ي بر آرزو نهاد ي يرکچند 
اينست
* * *
 نيرکي و بد ي چو روزا ي دوست مرکن که روزها را فرداست 

روشن پيداست
 من راست روم تو کژ رو يدر مذهب عاشقي خيانت نه رواست 

نايد راست
* * *

 برق رخ تو نقاب سيما ي توا ي ذکر تو مانع تماشا ي تو دوست 
دوست

ا ي ياد لبت حجاب لبها ي تو دوستبا ياد لبت از لب تو محرومم 
* * *
 جاني و دلي و جان و د،لا ي ساقي اگر سعادتي هست تراست 

مست تراست
 دستي ميزن که تا ابد دستاندر سر ما عشق تو پا ميرکوبد 

تراست
* * *

زينزند رهي رها ي ساقي جان مطرب ما را چه شده است   چون م
او که زده است

 نيک و بد عشق را ز مطرباو ميداند که عشق را نيک و بد است 
مدد است

* * *
 تو دريائي و جان جانا ي شب چه شبي که روزها چاکر تست 

اخگر تست
 آن آتش و آن فتنه که اندراندر د،ل من شعله زنانست امشب 

سر تست
* * *

 بيخوابي من گزاف وا ي شب ز مي تو مر مرا مستي نيست 
سردستي نيست
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زهست   زيرا جسدم بسي درينخوابم چو ملک بر آسمان پريد
پستي نيست

* * *
 واندر سر تو هوا ي اينا ي طالب اگر ترا سر اين راهست 

درگاهست
 خوش گفتن ل اله ال اللهمفتاح فتوح اهل حق داني چيست 

است
* * *

 گر مو ي شو ي مو ي تراا ي عقل برو که عاقل اينجا نيست 
گنجانيست

زه ي آفتاب جز رسواروز آمد و روز هر چراغي که فروخت   در شعل
نيست
* * *

 آخر حرکت نيز که ديد ي رازا ي فرکر تو بر بسته نه پايت باز است 
است

 آب چه و آب جو بدين ممتازاندر حرکت قبض يقين بسط شود 
است

 وز دولت تو کيست که اوا ي کز تو دلم پر سمن و ياسمنست 
همچو منست

 مشرکل ز سر کو ي توبرخاستن از جان و جهان مشرکل نيست 
برخاستن است

* * *
 فارغ از جا ي و پا ي بر جا وا ي لعل و عقيق و در و دريا و درست 

درست
زحافزا و درست  زه ي روح و رو  دير آمدنت رواست ديرآ وا ي خواج

درست
* * *

 اين بو ي خوش ازاين بانگ خوش از جانب کيوان منست 
گلشن و بستان منست

 تا بر رود او کجا رود آنآن چيز که او بر د،ل و بر جان منست 
منست
* * *
زه ي ماست  زه ياين چرخ غلم طبع خود راي  هستي ز برا ي نيستي ماي

ماست
زه ي ماست  زهها يرکي داي زه ياندر پس پرد  ما آمده نيستيم اين ساي

ماست
* * *
 در دست تصرف خدا کم زاين چرخ و فلرکها که حد بينش ماست 

عصاست
 آن جمله مثا،ل ماهيي درهر ذره و قطره گر نهنگي گردد 

درياست
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* * *
زيجام کراست  زهايم اين داماين جمله شرابها ي ب  ما مرغ گرفت

کراست
 چندين شرکر و پسته و باداماز بهر نثار عاشقان هر نفسي 

کراست
* * *

 هر چرخ ز آب جو ي تواين جو که تراست هر کسي جويان نيست 
گردان نيست
 رستم بايد که کارهرکس نرکشد کمان کمان ارزان نيست 

نامردان نيست
* * *
زه ي پرمشغله از مرکتب اوست   و امروز که بيمار شدم ازاين سين

تب اوست
 جز از مي و شرکر ي که آن ازپرهيز کنم ز هرچه فرمود طبيب 

لب اوست
* * *

زهام مي خاماين شرکل سفالين تنم جام دلست  زه ي پخت  و انديش
دلست

زه ي دانش همگي دام دلست   اين من گفتم و ليک پيغاماين دان
دلست
* * *

 قرآن حقست و آيتشاين عشق شهست و رايتش پيدا نيست 
پيدا نيست

 خون ميرود وهر عاشق از اين صياد تير ي خورده است 
جراحتش پيدا نيست

 و انديشه که ميرکنياين غمزه که ميرني ز نور ي دگر است 
عبور ي دگر است

 اين دست که ميزني زهر چند دهن زدن ز شيريني اوست 
شور ي دگر است

* * *
 وين عشق که قد از اواين فتنه که اندر د،ل تنگ است ز چيست 

چو چنگست ز چيست
 با من ز برا ي او بهوين د،ل که در اين قالب من هر شب و روز 
جنگست ز چيست

* * *
 مخمور ي هر چشم زاين فصل بهار نيست فصلي دگر است 

وصلي دگر است
 جنبيدن هر شاخ ز اصلي دگرهرچند که جمله شاخها رقصانند 

است
* * *

زه ي ديوانست  خلوتگه و آرامگه شيطانستاين گرمابه که خان
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 پس کفر يقين کمينگهدرو ي پريي، پر ي رخي پنهانست 
ايمانست

* * *
زه ي حمرا نيست   وين باده بجز در قدح سودااين مستي من ز باد

نيست
زه ي من ريز ي  زها ي که باد زهام پيدا نيستتو آمد من آن باشم که باد

* * *
 گويا نه منم در دهنم گوئياين من نه منم آنرکه منم گوئي کيست 
کيست

 آن کس که منش پيرهنم گوئيمن پيرهني بيش نيم سر تا پا ي 
کيست
* * *

 شمع آمد و پروانهاين نعره عاشقان ز شمع طرب است 
خموش اين عجب است

 بشتاب ا ي جان کهاينک شمعي که برتر از روز و شب است 
شمع د،ل جان طلب است

* * *
 اميد رسيدن به حرماين همدم اندرون که دم ميدهدت 

زيدهدت م
کان عشوه نباشد ز کرم ميدهدتتو تا دم آخرين دم او ميخور 

* * *
 ا ي هرکه بخفت در بر لطف توا ي هر بيدار با خبرها ي تو خفت 

خفت
 از بيم تو بيش از اين نميرما ي آنرکه بجز تو نيست پيدا و نهفت 

گفت
* * *

زه ي دريا ي لبت   و ي هرچه گهر فتاده در پا يا ي هرچه صدف بست
لبت

گر ره ندهي وا ي من و وا ي لبتاز راهزنان رسيده جانم تا لب 

 تا چند کند سايس گردونا ي همچو خر و گاو که و جو طلبت 
ادبت

 هر گنده دهان چشيده ازلب چند دراز ميرکني سو ي لبش 
طعم لبت

* * *
زه ي گوشها نهانبا تو سخنان بيزبان خواهم گفت   از جمل

خواهم گفت
 هرچند ميان مردمان خواهمجز گوش تو نشنود حديث من کس 

گفت
* * *
زيشايدبا جان دو روزه تو چنان گشتي جفت   با تو سخن مرگ نم
گفت

www.irandll.net/forum1493



www.irandll.net

زه ي راهجان طالب منزلست و منز،ل مرگست   اما خر تو ميان
بخفت
* * *
 يار آمد و مي در قدح يارانباد آمد و گل بر سر ميخواران ريخت 

ريخت
 وز نرگس مست خون هشياراناز سنبل تر رونق عطاران برد 

ريخت
* * *
 با يار نشايدت دگرباربا دشمن تو چو يار بسيار نشست 

نشست
 بگريز از آن مگس که بر مارپرهيز از آن گلي که با خار نشست 

نشست
* * *

 دلبر ترش است و با تو ديگربا د،ل گفتم که د،ل از او جيحونست 
گونست
 آخر شرکر ترش ببينمخنديد دلم گفت که اين افسونست 

چونست
* * *

 بسيار چو ريخت چست درباران به سر گرم دلي بر ميريخت 
خانه گريخت

 کاين جان مرا خدا ي از آبپر ميزد خوش بطي که آن بر من ريز 
انگيخت
* * *

 چون سيل به جويبار و چونبا روز بجنگيم که چون روز گذشت 
باد بدشت

 تا روز همي زنيم طاس وامشب بنشينيم چون آن مه بگرفت 
لب طشت

* * *
از مهر تو برنگشت صد چندانستبازآ ي که يار بر سر پيمانست 

 او چون باشد که جان جانتو بر سر مهر ي که ترا يرکجانست 
جانست
* * *

 آن از کرم و لطف و عطا يبا شاه هر آنرکسي که در خرگاهست 
شاهست

زانجانب بيخود ي هزاران راهستبا شاه کجا رسي بهر بيخويشي 

 اين زود گذشتن تو ازبا شب گفتم گر بمهت ايمانست 
نقصانست

 ما را چه گنه چوشب رو ي به من کرد و چنين عذر ي گفت 
زيپايانست عشق ب

* * *
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 در مذهب عشق وتا شب ميگو که روز ما را شب نيست 
عشق را مذهب نيست

 بس غرقه شوند و نالهعشق آن بحريست کش کران ولب نيست 
و يارب نيست

* * *
زه ي سرنا ي جگرسوزبا عشق کله بر کمر دوز خوش است   با نال

خوش است
 بنواز بر اين صفت که تا روزا ي مطرب چنگ و نا ي را تا بسحر 

خوش است
* * *
 آنرکس را جو که تا ابد آن توبا عشق نشين که گوهر کان تو است 

است
 بر خويش حرام کن اگر نانآنرا بمخوان جان که غم جان تو است 

تو است
* * *

 اين عالم اجساد ديار ي دگربا ما ز از،ل رفته قرار ي دگر است 
است

بيرون ز نماز روزگار ي دگر استا ي زاهد شبخيز تو مغرور نماز 
* * *

زيهيچ زيان ناله و فرياد توبا ني گفتم که بر تو بيداد ز کيست   ب
چيست

زيناله و فرياد نميدانم زيستگفتا که ز شرکر ي بريدند مرا  ب
* * *

 وز تو نرميد زحمت آب وبا هرکه نشستي و نشد جمع دلت 
گلت

ورني نرکند جان کريمان بحلتزنهار تو پرهيز کن از صحبت او 
* * *

 وز هر دو بريديم نه مردانگيبا هستي و نيستيم بيگانگي است 
است

زيشوم ز ديوانگيگر من ز عجايبي که در د،ل دارم   ديوانه نم
است
* * *

زهام ندارم ز تو دست   درمان ز که جويم که دلمپا ي تو گرفت
مهر تو خست

 گر بر جگر نيست چه شد برهي طعنه زني که بر جگر آبت نيست 
مژه هست

* * *
 دستي که همي چيد زپائي که همي رفت به شبستان سر مست 

گل دسته بدست
 آن دست بريده گشت و آن پا ياز بند و گشاد دهن دام اجل 

شرکست
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قسمت سوم

 وان دف چو شرکر حريف آنبرجه که سماع روح برپا ي شده است 
نا ي شده است

 آن ها ي تو کو که وقتسودا ي قديم آتش افزا ي شده است 
هيهات شده است

* * *
زه ي حاجيان بهبرخيز و طواف کن بر آن قطب نجات   مانند

کعبه و به عرفات
آخر حرکات شد کليد برکاتچه چسبيد ي تو بر زمين چون گل تر 

* * *
 کي کان شرکر را به مگسهابرکان شرکر چند مگس را غوغاست 

پرواست
 بنگر که بر آن کوه چهمرغي که بر آن کوه نشست و برخاست 

افزود و چه کاست
* * *

 بدنامي و عشق و شور وبر ما رقم خطا پرستي همه هست 
مستي همه هست

 جا ي گله نيست چون توا ي دوست چو از ميانه مقصود توئي 
هستي همه هست

* * *
 د،ل را بعنا شرکسته ميداردبر من در وصل بسته ميدارد دوست 

دوست
 چون دوست د،ل شرکستهزين پس من و دلشرکستگي بر در او 

ميدارد دوست
* * *
 بردوخت مرقع از رگ وپرورد به ناز و نعمت آن دوست مرا 

پوست مرا
 عالم همه خانقاه و شيخ اوتن خرقه و اندر آن د،ل من صوفي 

است مرا
* * *
 در شش جهت و برون شش،بر هر جائيرکه سرنهم مسجود او است 

معبود اوست
 اين جمله بهانه و همهباغ و گل و بلبل و سماع و شاهد 

مقصود اوست
* * *

زه ي من زبان معشوق منستبر جزوم نشان معشوق منست  هر پار
زهام از بنان معشوقچون چنگ منم در بر او ترکيه زده   اين نال

منست
* * *

 آن بو ي بهر ره و بهر کو يبستم سر خم باده و بو ي برفت 
برفت
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 زان سو ي که آمد به همانخون دلها ز بوش چون جو ي برفت 
سو ي برفت

* * *
 او رفت ز جا ي و گرد او همبگذشت سوار غيب و گرد ي برخاست 

برخاست
 گردش اينجا و مرد درتو راست نگر نظر مرکن از چپ و راست 
دار بقاست

 وآنرا که گرفت د،ل غم گلبگرفت دلت زانرکه ترا د،ل نگرفت 
نگرفت

زيحاصليم جز ره حاصلبار ي د،ل من جز صفت گل نگرفت   ب
نگرفت
* * *

 خون چون خسبدپس بر به جهاني که چو خون در رگ ماست 
خاصه که خون در رگ ماست

 زيرا که فسونگر و فسون درغم نيسترکه آثار جنون در رگ ما است 
رگ ماست

* * *
زهتر از عاشق بيصبر کجاست  زيهيچبيچار  کاين عشق گرفتار ي ب

دواست
 در عشق حقيقي نه وفا و نهدرمان غم عشق نه صبر و نه رياست 

جفاست
* * *

زيديده اگر راه رو ي عين خطاست   بر ديده اگر ترکيه زد ي تيرب
بلست

 آنرا که نه جا است تو چهدر صومعه و مدرسه از راه مجاز 
داني که کجاست

* * *
 برتر ز زمين و آسمانبيرون ز تن و جان و روان درويش است 

درويش است
 مقصود خدا از اين جهانمقصود خدا نبود بس خلق جهان 

درويش است
* * *
 کانجا نه مقام هر تر وبيرون ز جهان کفر و ايمان جائيست 

رعنائيست
زه ي جان   آنرا که تمنا ي چنينجان بايد داد و د،ل بشرکران

مأوائيست
* * *

زه ي ماست   دانستن او نه درخوربيرون ز جهان و جان يرکي داي
زه ي ماست پاي

ما سايه اوئيم و جهان سايه ماستدر معرفتش همين قدر دانم 
* * *
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زييار نماند هرکه با يار بساخت   مفلس نشد آنرکه با خريدارب
بساخت

 گل بو ي از آن يافت که بامه نور از آن گرفت کز شب نرميد 
خار بساخت

* * *
زهگون بر کار است   اندريم عشق موج خون درتا اين فلک آين

کار است
اما شب و روز اندرون در کار استروز ي آيد برون و روز ي نايد 

* * *
زتپرستيتا با تو ز هستي تو هستي باقيست   ايمن منشين که ب

باقيست
آن بت که ز پندار برستي باقيستگيرم بت پندار شرکستي آخر 

زه ي آفتاب جان رخشانست  زههاتا چهر  صوفي به مثا،ل ذر
رقصانست

زه ي شيطانست   شيطان لطيف است و حياتگويند که اين وسوس
جانست
* * *

 پستيم بلند ي شد و کفرتا حاصل دردم سبب درمان گشت 
ايمان گشت

 تن د،ل شد و د،ل جان شد وجان و د،ل و تن حجاب ره بود کنون 
جان جانان گشت

* * *
 دلشاد چو من درتا در د،ل من صورت آن رشک پريست 

زه ي عالم کيست هم
 غم ميشنوم ولي نميدانموالله که بجز شاد نميدانم زيست 

چيست
* * *

زه ي آب حيوانمتا تن نبر ي دور زمانم کشته است   آن چشم
کشته است

 من بوالعجبم که جاناو نيست عجب که دشمن جانش کشت 
جانم کشته است

* * *
 بيدار دو چشم بسته چونتا ظن نبر ي که اين زمين بيهوشست 

خرگوشست
زيآرد   تا خلق ندانند که او درچون ديک هزار کف بسر م

جوشست
* * *

زههاست   در سينه ز بازار رخشتا عرش ز سودا ي رخش ولول
زههاست غلغل

زههاست  زه ي او بر کف جان بلبل  در گردن د،ل ز زلف اواز باد
زههاست سلسل
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* * *
 صياد نيم صيد و شرکارمتا من بزيم پيشه و کارم اينست 

اينست
 آرام و قرار و غمگسارمروزم اينست و روزگارم اينست 

اينست
* * *

من بودم و او چو کيميايم بگرفتتا مهر نگار باوفايم بگرفت 
 او دست دراز کرد و پايماو را به هزار دست جويان گشتم 

بگرفت
* * *

 خشم و سقط و طعنهتنها نه همين خنده و سيماش خوشست 
و صفراش خوشست

زه ي گر بدهم يا ندهم   سر را محلي نيست تقاضاشسر خواست
خوشست

* * *
زه ي تست  زهام ساي زه يتوبه چرکنم که توب  بار سر توبه جمله سرماي

توست
زه ي تستبدتر گنهي بپيش تو توبه بود  کو آن توبه که ليق پاي

 من کج نروم نگردم از سيرتتوبه کردم که تا جانم برجاست 
راست
 جمله چپ و راست وچندانرکه نظر همي کنم از چپ و راست 

راست و چپ دلبر ماست
* * *

 در کشتن بنده چشمتوبه که د،ل خويش چو آهن کرده است 
روشن کرده است

 با توبه همان کند که باچون زلف تو هرچند شرکن در شرکنست 
من کرده است

* * *
 بنما عوض خود عوضتو سير شد ي من نشدم درمان چيست 

جانان چيست
زه ي ايمان بجز او ايمانگفتي که به صبر آخر ايمان دار ي   ا ي بند

چيست
* * *

 تو اصل جهاني و جهان از توتو کان جهاني و جهان نيم جو است 
نو است

زيآهن و سنگ آن به باد يگر مشعله جهاني و شمع بگيرد عالم   ب
گرو است

* * *
 ميراند خر تيز بدان سو کهتهديد عدو چه بشنود عاشق راست 

خداست
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 نتوان به خيالي ز حقيقتنتوان به گمان دشمن از دوست بريد 
برخاست

* * *
 رنج د،ل و تاب تن و سوزجانا غم تو ز هرچه گويي بتر است 

جگر است
 تا بيشترش همي خورماز هرچه خورند کم شود جز غم تو 

بيشتر است
* * *
 هم قبله و هم کعبه بدانسوجانم بر آن جان جهان رو کرده است 

کرده است
زکالعرش چنين خو کرده است   کار او دارد که او چنينما را مل

رو کرده است
* * *
زهدر است  زه ي در بزن که درجان و سر آن يار که او پرد  اين حلق

زهدر است پرد
زهدر است  زهدر است يار و گر پرد  اين پرده نه پردهگر پرد

زهدر است است که اين پرد
* * *

 بس ديده ز جاهلي برجاني که به راه عشق تو در خطر است 
زهگر است او نوح

 کو را بر رخ هزار صاحبحاصل چشمي که بيندش نشناسد 
خبر است

* * *
 عقلي که طبيب بود ديوانهجاني که حريف بود بيگانه شده است 

شده است
زه ي ما ز گنج ويرانه شده استشاهان همه گنجها بويرانه نهند  ويران

 وز شيره و باغجاني که شراب عشق ز آن سو خورده است 
زهاست آن نرکورو خورد

 خونش ريزم که خون ما او خوردهآن باغ گلو ي جان بگيرد گويد 
است
* * *

 ور زخم زني زخمجاني و جهاني و جهان با تو خوش است 
سنان با تو خوش است

 هرچند که ناخوشست آن باخود معدن کيمياست خاک از کف تو 
تو خوش است

* * *
 درد حسد حسودحسنت که همه جهان فسونش بگرفت 

چونش بگرفت
 از بس عاشق کهسرخي رخت ز گرمي و خشرکي نيست 

کشت خونش بگرفت
* * *
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زه ي تو از سنان تيزترچشم تو ز روزگار خونريزتر است   تير مژ
است

زها ي بگوشم واگو ي   زانرو ي که گوش منراز ي که بگفت
گرانخيزتر است

* * *
 با ديده مرا خوشستچشمي دارم همه پر از صورت دوست 

چون دوست در اوست
 يا دوست به جا ي ديدهاز ديده دوست فرق کردن نه نرکوست 

يا ديده خود اوست
* * *

زها ي همي زدچنگي صنمي که ساز چنگش بنواست   بر چنگ تران
شبها است

وان قو،ل مخالفش نمييد راستکيم بر تو غزلسرايان روز ي 
* * *
 وان زلف هزار شاخچون دانستم که عشق پيوست منست 

در دست منست
 امروز چنانم که قدح مستهرچند که د ي مست قدح ميبودم 

منست
* * *

 او را چون جهان هلکت وخون دلبر من ميان دلداران نيست 
پايان نيست

زهسر ي زنخ زند گو ميزن   معشوق ازين لطيفتر امرکانگر خير
نيست
* * *

 گفتا که شرکست توبه بازآمدچون ديد مرا مست بهم برزد دست 
مست
زه ي ما پيوست   دشوار توان کردن وچون شيشه گريست توب

آسان بشرکست
* * *
 يا هست شرکر ولي خريدارتچوني که ترش مگر شرکربارت نيست 

نيست
 يا ميداني ز کاسد ي کارتيا کار نميداني و سرگشته شد ي 

نيست

 در خاک تو دريست که ازچيزيست که در تو بيتو جويان ويست 
کان ويست

زه ي گو ي اسب چوگان ويست   آن دارد و آن دارد و آن آنمانند
ويست
* * *
 يا خوبتر از ديدن رويتحاشا که به عالم از تو خوشتر ياريست 

کاريست
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 هم پرتو تست هر کجااندر دو جهان دلبر و يارم تو بسي 
دلداريست

* * *
زبنشيني سير است  زيمدد و ادبيرحاشا که دلم ز ش  يا ساقي ما ب
است

زلها سر زير است   فردا ز پگه بيا کهاز خواب چو سايه عق
امشب دير است

* * *
 خاک از قدمت همه گل وخاک قدمت سعادت جان من است 

ياسمن است
 زان خاک قدم چه رو ي برداشتنسر تا قدمت خاک ز تو ميرويند 

است
* * *

 بر رو به درون مغز وخواهي که ترا کشف شود هستي دوست 
برخيز ز پوست

زه ي خود هردوذاتيست که گرد او حجب تو بر توست   او غرق
جهان غرقه در اوست

* * *
 د،ل نيست که اوخويي به جهان خوبتر از خو ي تو نيست 

معترکف کو ي تو نيست
 چون مينگرم فدا ي يک مو يمو ي سر چيست جمله سرها ي جهان 

تو نيست
* * *

 چون حسن تو کز شرح وخورشيد رخت ز آسمان بيرونست 
بيان بيرونست

 وين طرفه که از جان وعشق تو در درون جان من جا دارد 
جهان بيرونست

* * *
 بستان و سرا ي و صحن وخورشيد و ستارگان و بدرما اوست 

صدر ما اوست
 عيد رمضان و شب قدر ماهم قبله و هم روزه و صبر ما اوست 

اوست
* * *

 خيزيد که از عشق غرامتخيزيد که آن يار سعادت برخاست 
برخاست

 خيزيد که امروز قيامتخيزيد که آن لطيف قامت برخاست 
برخاست

* * *
 چون روح قدس نادعليدايم ز وليت علي برخواهم گفت 

خواهم گفت
 کل هم و غم سينجلي خواهمتا روح شود غمي که بر جان منست 

گفت
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زه يدر باغ من ار سرو و اگر گلزار است   عرکس قد و رخسار
آندلدار است

 امروز مرا اگر رگي هشياربالله به نامي که ترا اقرار است 
است
* * *

زه ي ما است   رفتن به طواف کعبه در عيندر بترکده تا خيا،ل معشو
خطا است

زه يگر کعبه از او بو ي ندارد کنش است   با بو ي وصا،ل او کنش کعب
ما است
* * *

 با رو ي و لبي کهدر خواب مهي دوش روانم ديده است 
روشني ديده است

 يا بر شرکرستان گل تريا بر گل ترکان شرکر جوشيده است 
روئيده است

* * *
زه ي وجود موجود عليست   اندر دو جهان مقصد ودر داير

مقصود عليست
زه ي اعتقاد ويران نشد ي   من فاش بگفتمي که معبودگر خان

عليست
* * *
زه ي صورت ار ترا دامي هست   زان دم بگذر اگر ترا گاميدر ديد

هست
 داند که نه جنبش و نه آراميدر هجده هزار عالم آنرا که دليست 

هست
* * *

زه ي عشق خويش ودر راه طلب عاقل و ديوانه يرکيست   در شيو
بيگانه يرکيست

 در مذهب او کعبه و بتخانهآن را که شراب وصل جانان دادند 
يرکيست
* * *

 در معني تست آنچهدر صورت تست آنچه معنا همه اوست 
دعوا همه اوست

 نور ي که صلح دين و دنيادر کون و فساد چون عجب بنهادند 
همه اوست

* * *
 از حرکم حقستدر ظاهر و باطن آنچه خير است و شر است 

و از قضا و قدر است
بيرون ز کفايت تو کار دگر استمن جهد همي کنم قضا ميگويد 

* * *
 آنست قدم که آنقدمدر عشق اگرچه که قدم بر قدم است 

از قدم است
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زه ي نيست هست بيني بسيار  زيما،ل دو چشم را که اکثردر خان  م
عدم است

* * *
 هر خون جگر که بيتودر عشق تو هر حيله که کردم هيچست 

خوردم هيچست
 درمان که کند مرا که دردماز درد تو هيچ رو ي درمانم نيست 

هيچست

 جز جان دادن دليلدر عشق که جز مي بقا خوردن نيست 
جانبردن نيست

گفتا که شناسا ي مرا مردن نيستگفتم که ترا شناسم آنگه ميرم 
* * *

 خون باريدن بروز و شب کاردر عهد و وفا چنانرکه دلدار منست 
منست

 من شسته چو ابلهان که او ياراو يار دگر کرده و فارغ شسته 
منست
* * *

 در ديده ز اشک تو بر اودر کو ي غم تو صبر بيفرمانست 
حرمانست

 با اين همه راضيم سخن درد،ل راز تو دردها ي بيدرمانست 
جانست
* * *

زه ي عشق را خمار يدر مجلس عشاق قرار ي دگر است   وين باد
دگر است

 کار دگر است و عشق کار يآن علم که در مدرسه حاصل کردند 
دگر است

* * *
 وز مرگ روان پاک را تمرکيندر مرگ حيات اهل داد و دين است 

است
 نامرده همي ميرد و مرگشآن مرگ لقاست ني جفا و کين است 

اين است
* * *

 کوراست مگر و يا که کورمدر من غم شبرکور چرا پيچيده است 
ديده است
 از آب کسي ستارهمن بر فلرکم در آب و گل عرکس منست 

کي دزديده است
* * *

زيپايانست   کز دور نظاره کاردرنه قدم ار چه راه ب
نامردانست

کاين زندگي تن صفت حيوانستاين راه زندگي د،ل حاصل کن 
* * *
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 ميگرد چو چرخ تا مهتدرنه قدمي که چشمه حيوانست 
گرانست

 اين جان گردان ز گردش آنجانيست ترا بگرد حضرت گردان 
جانست
* * *

 در هجر خيالش د،ل و ايماندر وصل جمالش گل خندان منست 
منست

 هريک گوئيم که آن صنم آند،ل با من ومن با د،ل ازو درجنگيم 
منست
* * *

 گنجست غم عشقدرويشي و عاشقي به هم سلطانيست 
ولي پنهانيست

زه ي د،ل   چون دانستم که گنج درويران کردم بدست خود خان
ويرانيست

 اما د،ل و معشوق دودستت دو و پايت دو و چشمت دو رواست 
باشند خطاست

 هرکس که دو پنداشت جهودمعشوق بهانه است و معبود خداست 
و ترساست

* * *
 بيرنگ رخت زمانه زنداندلتنگم و ديدار تو درمان منست 

منست
آنچ از غم هجران تو بر جان منستبر هيچ دلي مباد و بر هيچ تني 

* * *
 افغان نرکنم نگويم اين درد ازدلدار اگر مرا بدراند پوست 

اوست
 از دوست بدشمنان بنالم نهما را همه دشمنند و تنها او دوست 

نرکوست
* * *
زها ي کز آن سوسو نيست  زيگفت بد من ارچه آتشدلدار ز پرد  م

خو نيست
 کو آن منست اين سخن با اوچون ديد مرا زود سخن گردانيد 

نيست
* * *

 زيبا و لطيف است و گناهشدلدار ظريف است و گناهنش اينست 
اينست

زيگريزند از او   از عيب عفيف است و گناهشآخر بچه عيب م
اينست
* * *

 جانش چو منم عجب کهدلدارم گفت کان فلن زنده ز چيست 
بيجان چون زيست
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زهتر است  زه يگريان گشتم گفت که اينطرف زيمن که دو ديد  ب
ويم چون بگريست

* * *
زه ي خلق و آشنا ي غمد،ل در بر من زنده برا ي غم تست   بيگان

تست
زيکند غمت با د،ل من   ورنه د،ل تنگ من چهلطفي است که م

جا ي غم تست
* * *
 هرجا جهد اين برق از آند،ل در بر هر که هست از دلبر ماست 

گوهر ماست
 در هر کاني که هستهر زر که در او مهر الست است و بلي 

آن زر زر ماست
* * *

 غم خوش نبود وليکد،ل رفت بر کسيرکه بيماش خوش است 
غمهاش خوش است

 جانرا محلي نيست تقاضاش خوشجان ميطلبد نميدهم روز ي چند 
است
* * *
 وز عشق دو زلف او بدنداند،ل رفت و سر راه د،ل استان بگرفت 

بگرفت
 جست از دهنم راه بيابانپرسيد کي تو چون دهان بگشادم 

بگرفت

 جام از ساقي ربود ود،ل ياد تو کرد چون به عشرت بنشست 
انداخت شرکست

 آوازه درافتاد که ديوانهشوريده برون جست نه هشيار و نه مست 
شده است

* * *
 والله که نخورد آنقدحد،ل ياد تو کرد چون طرب مي انگيخت 

را و بريخت
زيتو   اينست سزا ي آنرکه از جاند،ل قالب مرده ديد خود را ب

بگريخت
* * *

زه ي ما هنوز صورتدور است ز تو نظر بهانه اينست   کاين ديد
بين است

 چون برکند از تو د،ل که جاناهليت رو ي تو ندارد ليرکن 
شيرين است

* * *
زيما چگونهدوش از سر لطف يار در من نگريست   گفتا ب

تواني بزيست
زيآب   گفتا که گناه تست و بر منگفتم به خدا چنانرکه ماهي ب

بگريست
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* * *
 يا جان فرشته است يا روحد ي آنرکه ز سو ي بام بر ما نگريست 

پريست
زيچنين روح نزيست  زياو به خبر بودن ازمرده است هرآنرکه ب  ب
بيخبريست

* * *
 ديوانه چه داند کهرهديوانه شدم خواب ز ديوانه خطا است 

خواب کجاست
 مجنون خدا بدان هم اززيرا که خدا نخفت و پاکست ز خواب 

خواب جداست
* * *

 کاسرار جهان و جان در اوراهي ز زبان ما بد،ل پيوسته است 
پيوسته است
 چون گشت زبانتا هست زبان بسته گشاده است آن راه 

گشاده آنره بسته است
* * *
زه ي ابرتر است  زه يروز ي ترش است و ديد  اين گريه برا ي خند

برگ و بر است
زه ي مادر است و قبض پدرآن باز ي کودکان و خنديد نشان   از گري

است
* * *

زه ي ماست   هر روز به دولتت به ازروز ي که ترا ببينم آدين
زه ي ماست دين

زه ي ماست   غم نيست چو مهر يارگر چرخ و هزار چرخ در کين
زه ي ماست در سين

* * *
ساقي و شراب و قدح و دورانستروزيرکه مرا به نزد تو دورانست 

 جان در تن من چو موسيواندم که مرا تجلي احسانست 
عمرانست

 يرکدم نگذشت کز غمت خونزانروز که چشم من برويت نگريست 
نگريست

زيتو ميگيرم جام  زيتو ميبايد زيستزهرم بادا که ب مرگم بادا که ب
* * *
زه ي آنزنجير است   در دامن تو دست زدنزان رو ي که د،ل بست

تقدير است
 گفتم که خموش روز گيراگيرچون دست به دامنش زدم گفت بهل 

است
* * *

 زانست که دف زخم وستمزان رونق هر سماع آواز دف است 
را هدف است
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زيگويد دف که آنرکسي دست ببرد   کاين زخم پياپي د،ل او رام
علف است

* * *
 زان مست شدم که عقلزان مي خوردم که روح پيمانه اوست 

زه ي اوست ديوان
زه يشمعي به من آمد آتشي در من زد   آن شمع که آفتاب پروان

اوست
* * *

 وان اسبزان مي مستم که نقش جامش عشق است 
سوار ي که لجامش عشق است

زه ي آنم که غلمشعشق مه من کار عظيمي است وليک   من بند
عشق است

* * *
 خاصه خاکي که ناطق وسرسبز بود خاک که آتش يار است 

بيدار است
زيخبر است  زه ي خود ب زيخبر است ازاين خاک ز مشاط  خوش ب

آنرکه زو هشيار است
* * *

دريست گرانبها نميرم سفتسر سخن دوست نميرم گفت 
 شبهاست که از بيم نميرمترسم که بخواب دربگويم سخني 

خفت
* * *

زيسر گردان چو گو ي گردانسرگشته چو آسيا ي گردان کنمت   ب
کنمت

با هرکه بساز ي زود ويران کنمتگفتي بروم با دگر ي درسازم 
* * *

 ا ي گمشده آشرکار وسرگشته دل به دوست از جان راهست 
پنهان راهست

 کز قعر نهادت سو ي جانانگر شش جهتت بسته شود باک مدار 
راهست
* * *

زه ي عقل سر ديوانگيست  زه ي عشق مردسرماي  ديوان
فرزانگيست

 با خويشتنش هزارآنرکس که شد آشنا ي د،ل از ره درد 
بيگانگيست

زهاش اين د،لسلطان ملحت مه موزون منست   در سلسل
مجنون منست

 هرچند که خاک آن به ازبر خاک درش خون جگر ميريزم 
خون منست

* * *
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 در عالم حسن آب زلف توسنبل چو سر عقاب زلف تو نداشت 
نداشت

پيچيد بس و تاب زلف تو نداشتهرچند که لف آبدار ي ميزد 
* * *

زه ي شب گرفتهشاگرد توست د،ل که عشق آموز است   مانند
پا ي روز است
 زيرا روغن در پيهرجا که روم صورت عشق است بپيش 

روغن سوز است
* * *

 وانشب که به از هزار مه بودشاهي که شفيع هر گنه بود برفت 
برفت

کو همچو شما بر سر ره بود برفتگر باز آيد مرا نبيند تو بگو ي 
* * *

زه ي اغيارشب رو که شبت راهبر اسرار است   زيرا که نهان ز ديد
است

زبآلود  زهها خوا زقآلود و ديد  تا صبح جما،ل يار ما را کارد،ل عش
است
* * *
 گو ي ابد ي در خم چوگانشمشير از،ل بدست مردان خداست 

خداست
 نور خود از او طلب که اوآن تن که چو کوه طور روشن آيد 

کان خداست
* * *
 در ديده بد امروز ميانشمعي که در اينخانه بد ي خانه کجاست 

دلهاست
 ني ني که ز د،ل نرفتدر د،ل چو خيا،ل خوش نشست و برخاست 

هم در د،ل ما است
* * *

 شوخي مرکن و مزنصدربار بگفتمت چه هشيار و چه مست 
بهر شاخي دست

 آب تو برفت و آتش مااز بسرکه دلت باين و آن درپيوست 
بنشست
* * *
 شب همچو ستاره گردعاشق نبود آنرکه سبک چون جان نيست 

مه گردان نيست
زيباد و هوا رقص علماز من بشنو اين سخن بهتان نيست   ب

امرکان نيست
* * *

 چون شيشه شرکستعشق آمد و توبه را چو شيشه بشرکست 
کيست کو داند بست

زهبند آن هم عشق است   از بند و شرکست اوگر هست شرکست
کجا شايد جست
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قسمت چهارم

 تا کرد مرا تهي و پرعشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست 
کرد ز دوست

 ناميست ز من بر من و باقياجزا ي وجود من همه دوست گرفت 
همه اوست

* * *
 بازآمد و رخت خويش بنهادعشقت به دلم درآمد و شاد برفت 

برفت
 بنشست و کنون رفتنش ازگفتم به ترکلف دو سه روز بنشين 

ياد برفت
* * *

 مهر تو چنين لطيف بنيادعشق تو چنين حرکيم و استاد چراست 
چراست
 ور عشق خوش استبر عشق چرا لرزم اگر او خوش نيست 

اين همه فرياد چراست
* * *

 مسرکين د،ل من ديد نشانشعشق تو در اطراف گيائي ميتاخت 
بشناخت

 در کتم عدم چه عشقها خواهمروزيرکه دلم ز بند هستي برهد 
باخت
* * *
زيجان ميزيست   اين عشق چنين لطيفعشقي که از او وجود ب

و شيرين از چيست
 يا در نظر شمس حقاندر تن ماست يا برون از تن ماست 

تبريزيست
* * *
زه ي ما در سر ماست   و اين طرفه که بار ماعشقي نه به انداز

فزون از خر ماست
زهايم و اوآنجا که جما،ل و حسن آن دلبر ماست   ما در خور او ن

درخور ماست
* * *
 در ره بنشست و رهزنيعقل آمد و پند عاشقان پيش گرفت 

کيش گرفت
 پا ي همه بوسيد و ره خويشچون در سرشان جايگه پند نديد 

گرفت
* * *

زتنما ي عالميعمريست که جان بنده بيخويشتن است   و انگش
مرد و زن است
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 مشرکل ز سر کو ي توبرخاستن از جان و جهان مشرکل نيست 
برخاستن است

* * *
 قومي شادان و بيخبرقومي غمگين و خود مدان غم ز کجاست 

کان ز چه جاست
 چنين من و ماستچندين چپ و راست بيخبر از چپ و راست 

بيخبر از من و ما است
* * *

 ور عود نسوخت بو يگر آتش د،ل نيست پس اين دود چراست 
اين عود چراست

 پروانه ز سوز شمع خشنوداين بودن من عاشق و نابود چراست 
چراست

ور خاک شوم شاه بدين قانع نيستگر آه کنم آه بدين قانع نيست 
 پنهان چه کنم ماهور سجده کنم چو سايه هرسو که مه است 
بدين قانع نيست

* * *
 مه طا،ل بقا از بن دندانگر باد بر آن زلف پريشان زندت 

زندت
 گر زانچه دلم چشيده بر جانا ي ناصح من ز خود برآئي و ز نصح 

زندت
* * *

 از من خبرت که بينوا خواهيگر بر سر شهوت و هوا خواهي رفت 
رفت

کز بهر چه آمد ي کجا خواهي رفتور درگذر ي از اين ببيني بعيان 
* * *

زه ي آفاق همه غم بگرفت   بيغم بود آنرکه عشق محرکمگر جمل
بگرفت
 وان ذره جهان شد که دويک ذره نگر که پا ي در عشق برکوفت 

عالم بگرفت
* * *
زه ي عشقت شنومگر دامن وصل تو کشم جنگي نيست   ور طعن

ننگي نيست
 وصلي که در او فراق رابا وصل خوشت ميزنم و ميگيرم 

رنگي نيست
* * *

 ور در هجر ي دوزخ با داغگر در وصلي بهشت يا باغ اينست 
اينست

 پوشيده برهنه ميرکند لغعشق است قديم در جهان پوشيده 
اينست
* * *
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 آخر نه شراب عاشقي درگر دف نبود نيشرکر او دف ماست 
کف ماست

زفشرکن در صف ماست   آخر نه سليمان نهانآخر نه قباد ص
آصف ماست

* * *
 پس عيب کسان زير زمينگر شرم همي از آن و اين بايد داشت 

بايد داشت
زهوار نيک و بد بنمائي  چون آينه رو ي آهنين بايد داشتور آين

* * *
 سرما ي زمستان تبش سردگرما ي تموز از د،ل پردرد شماست 

شماست
 بر گرد جهانيرکه در او گرداين گرمي و سرد ي نرسد با صدپر 

شماست
* * *
زه ي آن زلف چو شستت نگرفت   تا باده از آن دو چشمگر حلق

مستت نگرفت
 کز پا ي درآمد ي و دستتمي طعنه زنند دشمنانم شب و روز 

نگرفت

 جان رفت چه جا ي کفش وکس د،ل ندهد بدو که خونخوار منست 
دستار منست

 اين کار منست کار من استتو نيز برو دل که اين کار تو نيست 
کار منست

* * *
 کس نيست که اندرکس نيست که اندر هوسي شيدا نيست 

سرش اين سودا نيست
زه ي آن ذوق کزو خيزد شوق   پيداست که هست آن وليسررشت

پيدا نيست
* * *

 يک حبه به نزد کس نيرز يگفتار تو زر و فعلت ارزيزين است 
زينست
 آنرا تو ز بهر ره نوروز ياسبي که بهاش کم ز ار ز زين است 

زينست
* * *

زهاست   گفتم که برو که بنده بيمارگفتا که بيا سماع در کار شد
زهاست شد

 کان فتنه هردو کون بيدارگوشم برکشيد و گفت از اينها بازآ ي 
زهاست شد

* * *
 چون ديد مرا مست بهم برزدگفتا که شرکست توبه بازآمد مست 

دست
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زه ي ما پيوست   دشوار توان کردن وچون شيشه گريست توب
آسان بشرکست

* * *
گفت ار بجهي کند غمم مستخفتگفتا بجهم همچو کبوتر ز کفت 

 گفت از تلف منست عزوگفتم که شدم خوار و زبون و تلفت 
شرفت
* * *

زيرخ نيرکويتگفتم چشمم که هست خاک کويت  پرآب مدار ب
 از من همه عمر باشد آبگفتا که نه کس بود که در دولت من 

رويت
* * *
زها ي خواهانست  زه ي ماگفتم دلم از تو بوس  گفتا که بها ي بوس

جانست
 يعني که بيا بيع و بهاد،ل آمد و در پهلو ي جان گشت روان 
ارزانست

* * *
 غم نيست غم از د،لگفتم عشقت قرابت و خويش منست 

بدانديش منست
زيناز ي  گستاخ مينداز گرو پيش منستگفتا برکمان و تير خود م

* * *
 من نيز به حا،ل گفتمش کاينگفتم که بيا بچشم من درنگريست 

دغليست
زه ي ايني همه ناموسگفتا که چه ميرمي و اينت با کيست   تو مرد

تو چيست

زيپخت   از ما بشد و هوا ي جائيگفتند که د،ل دگر هوائي م
زيپخت م

زيپختتا باز آمد به عذر ديدم ز دمش  کانجا ز برا ي من ابائي م
* * *

زمآوازگفتم که دلم آلت و انگاز مست   مانند رباب د،ل ه
منست

 من ميگفتم مگر که همبازخود ايند،ل من يار کسي ديگر بود 
منست
* * *

 فرياد ز حلق خاستگفتند که شش جهت همه نور خداست 
کان نور کجاست

زيچپبيگانه نظر کرد بهر سو چپ و راست   گفتند دمي نظر برکن ب
و راست
* * *
 سودا ي تو بر سر است وگفتي چوني بنده چنانست که هست 

سر بر سر دست

www.irandll.net/forum1513



www.irandll.net

 نامش نتوان گفت وليرکن چه خوشميگردد آن چيز بگرد سر من 
است
* * *

 تا شد د،ل از اين کار و از اينگفتي گشتم ملو،ل و سودام گرفت 
جام گرفت

کان گرگ درنده باز تنهام گرفتترسم برو ي جامه دران بازآئي 
* * *

زه يگم باد سريرکه سروران را پا نيست   وان د،ل که به جان غرق
اين سودا نيست

 من مو ي شدم از آن مراگفتند در اين ميان نگنجد موئي 
گنجانيست

* * *
 هم کودکي از کما،ل خيزدکوچک بودن بزرگ را کوچک نيست 

شک نيست
 عاقل داند که آن پدر کودکگر زانرکه پدر حديث کودک گويد 

نيست
* * *

 ني زحمت نزهت و نه بانگ زاغگويند بيا به باغ کانجا لغ است 
است

کاندر پر هر زاغ از او صد باغ استاندر د،ل من رنگرز صباغست 
* * *
 مايه ده اين چرخ نگون عقلگويند که صاحب فنون عقل کل است 

کل است
 ور عقل ز عقل شدآن عقل که عقل داشت آن جزو ي بود 

کنون عقل کل است
* * *
 او،ل شور است و عاقبتگويند که عشق عاقبت تسرکين است 

تمرکين است
زيقرار باليين استجانست ز آسياش سنگ زيرين  اين صورت ب

 وين نعره و آواز و رخ زردگويند مرا که اين همه درد چراست 
چراست
 رو رو ي مهش ببين وگويم که چنين مگو که اينرکار خطاست 

مشرکل برخاست
* * *

زهها ي خود به چيز يلطف تو جهاني و قراني افراشت   وين تعبي
ننگاشت

 يگدانه ز انبار در اين صحرايک قطره از آن آب در اين بحر چرکيد 
کاشت
* * *

 جز دوزخ و فردوس مرکانيما را بجز اين زبان زباني دگر است 
دگر است
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زهدلن زنده به جان دگرند  آن گوهر پاکشان زکاني دگر استآزاد
* * *

زه ي دلگبر نگه نتوان داشتما را بدم پير نگه نتوان داشت  در خان
در خانه به زنجير نگه نتوان داشتآنرا که سر زلف چو زنجير بود 

* * *
 جان چون خضر استما عاشق عشقيم که عشق است نجات 

و عشق چون آبحيات
 حيوان چه خبر دارد از کانوا ي آنرکه ندارد از شه عشق برات 

نبات
* * *

 مامور ضعيفيم وما عاشق عشقيم و مسلمان دگر است 
سليمان دگر است

زه ي قصب فروشان دگراز ما رخ زرد و جگرپاره طلب   بازارچ
است
* * *
 تا فرجه کند هرآنرکه صاحبماه عيد است و خلق زير و زبر است 

نظر است
 زان طبل همي زند کهچه طبل زني که طبل با شور و شر است 

آن خواجه کراست
* * *
زها ي ندار ي ز تو دست   درمان ز که جويم که دلم ازماهي تو که فتن

تو بخست
 گر بر جگرم نيست چه شدمي طعنه زني که بر جگر آبت نيست 

بر مژه هست
* * *

زيما و نهماهي که نه زير و ني به بالست کجاست   جاني که نه ب
با ماست کجاست

 عالم همه اوست آنرکهاينجا آنجا مگو بگو راست کجاست 
بيناست کجاست

* * *
 در شش جهتش پر زدنمرغ جان را ميل سو ي بال نيست 

وپروا نيست
ني خود برکجا پرد که آن آنجا نيستگفتي به کجا پرد که او را يابد 

 انصاف بده که نيک مردانهمرغ د،ل من چو ترک اين دانه گرفت 
گرفت

 از جان چو بجست پا ي جانانهاز د،ل چو بماند دلبرش دست کشيد 
گرفت
* * *
 تا خود به وصا،ل تو کهمر وصل ترا هزار صاحب هوس است 

را دسترس است
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 وانرکس که نيافت رنج نايافتآن کس که بيافت راحتي يافت تمام 
بس است

* * *
 درياب که از دستمست است دو چشم از دو چشم مستت 

شدم در دستت
 گر زانرکه سر عاشق هستيتو هم به موافقت سر ي در جنبان 

هستت
* * *

دفعم چو دهي چو آمدم در کويتمستم ز خمار عبهر جادويت 
زيشوم ز لب تر کردن   آن به که مرا درافرکنيمن سير نم

درجويت
* * *

زيگشت در ميانمستي ز ره آمد و بما در پيوست   ساغر م
دست بدست

زه ي چنديناز دست فتاد ناگهان و بشرکست   جامي چه زند ميان
مست
* * *

زبخوار و بيسامانست   خونخواره و شوخ و شنگ ومعشوق شرا
نافرمانست

 ديريست که درد عشقکفر سر جعد آن صنم ايمانست 
بيدرمانست

* * *
 زيرا که در اين شهر حديثمن آن توام کام منت بايد جست 

من و تست
 من از د،ل سخت تو نميگردمگر سخت کني د،ل خود ار نرم کني 

سست
* * *

زه ي آن کسم که بيماش خوش است   جفت غم آن کسم کهمن بند
تنهاش خوش است

 ز آنم خبر ي نيست جفاهاش خوشگويند وفا ي او چه لذت دارد 
است
* * *

 من زان شهرم که شهرمن زان جانم که جانها را جانست 
زيشهرانست ب

زيپايانست  زيسر و پا شو که سر و پاراه آن شهر راه ب  رو ب
آنست
* * *

 خاک همه ره به نوک مژگانمنصور حلجي که اناالحق ميگفت 
زيرفت م

 آنرکه پس از آن در اناالحقدرقلزم نيستي خود غوطه بخورد 
زيسفت م
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 من نقشم و نقشبندم آنمن کوهم و قا،ل من صدا ي يار است 
دلدار است

زيپندار ي که گفت من گفتارچون قفل که در بانگ درآمد ز کليد   م
است
* * *

 هر سوش مجوئيد که در جانمن محو خدايم و خدا آن منست 
منست

 گويم که کسي هست کهسلطان منم و غلط نمايم بشما 
سلطان منست

* * *
 واندر پس آنغار عجبميدان که در درون تو مثا،ل غاريست 

بازاريست
 اين يار نهانيست عجبهرکس يار ي گرفت و کار ي بگزيد 

ياريست
* * *

زيگرييم زار و يار گويد زرقست   چون زرق بود که ديده درم
خون غرقست

 ني ني صنما ميان دلهاتو پندار ي که هر دلي چون د،ل تست 
فرقست
* * *

زيگفت يرکي پر ي که او ناپيداست   کان جان که مقدست استم
از جا ي کجاست
زيکام و دهانآنرکس که از هر دو جهان روزه گشاست   ب

زهگشائي او راست روز
* * *
 مينا،ل که بانک طفل مهرمينا،ل که آن ناله شنو همسايه است 

دايه است
زه ي جان خودرايه است   مينا،ل که ناله عشق راهرچند که آن داي

سرمايه است
* * *

ناگاه بجوشيد چنين آب حياتناگاه بروئيد يرکي شاخ نبات 
 شاد ي روان مصطفي راناگاه روان شد ز شهنشه صدقات 

صلوات
* * *

 جام مي لعل نوش کردهناگه ز درم درآمد آن دلبر مست 
بنشست

 رويم همه چشم گشت واز ديدن و از گرفتن زلف چو شست 
چشمم همه دست

* * *
زه ي ماست  زه ينه چرخ غلم طبع خود راي  هستي ز برا ي نيستي ماي

ماست
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زه ي ماست  زهها يرکي داي زه ياندر پس پرد  ما آمده نيستيم اين ساي
ماست
* * *
 ني بيتو دمي زيستنمني با تو دمي نشستنم سامانست 

امرکانست
 اين واقعه نيست دردانديشه در اين واقعه سرگردانست 

بيدرمانست

زيزر و زور شه سپه بتوان داشت  زيد،ل و زهره ره نگهني ب  ني ب
بتوان داشت

کز سنگ قرابه را نگه بتوان داشتدر سنگستان قرابه آنرکس ببرد 
* * *
 در عشق توم چه جا يهان ا ي د،ل خسته روز مردانگيست 

بيگانگيست
بگذار کنون که وقت ديوانگيستهر چيز که در تصرف عقل آيد 

* * *
 وانرکو ماهيست جا ي اوهجران خواهي طريق عشاقانست 

عمانست
 آن ذره که او سايه نخواهدگه سايه طلب کنند و گاهي خورشيد 

جانست
* * *

 داند که هر آنچه آيد از کارگههر جان عزيز کو شناسا ي رهست 
است
زه ي چرخ و چرخ چون جرم نهي   کاين چرخ ز گرديدن خودبر زاد

زيگنه است ب
* * *

 پيوسته سرش سبز و دلشهر جان که از او دلبر ما شادانست 
خندانست

زه ي جان نيست چنان لطف و جما،ل   آهسته بگوئيم مگرانداز
جانانست

* * *
 ليرکن زار ي عاشقان نيزهر چند به حلم يار ما جورکش است 

خوش است
 تن ميلفرزد چو برگ گوئيجان عاشق چون گلستان ميخندد 

تبش است
* * *

 آن خود دگر است و شرکر اوهرچند شرکر لذت جان و جگر است 
دگر است

زيشرکرم افزون کن   گفتا نه يقين است که آنگفتم که از آن ن
زيشرکر است ن

* * *
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 هرچند جفا دو دوست آما،لهرچند فراق پشت اميد شرکست 
ببست

 مردم برسد بهر چه همتنوميد نميشود د،ل عاشق مست 
دربست
* * *

 آن اشتر مست چشم او خودهرچند که بار آن شترها شرکر است 
دگر است

 او از مستي زچشمش مست است و او ز چشمش بتر است 
چشم خود بيخبر است

* * *
 تا ظن نبر ي که اوهر درويشي که در شرکست خويش است 

خيا،ل انديش است
زه ي آنخوش کيش است   از کون و مرکان و کلآنجا که سراپرد

عالم پيش است

 گر تا بايد خورندهر ذره که چون گرسنه بر خوان خداست 
اينخوان برپاست

 خوردند و خوردند کمبر خوان از،ل گرچه ز خلقان غوغاست 
نشد خوان برجاست

* * *
 بر ما همه گلشن است و همهر ذره که در هوا و در کيوانست 

بستانست
 هر قطره طلسميست و در اوهرچند که زر ز راهها ي کانست 

عمانست
* * *

 نيرکو نگرش که همچو ماهر ذره که در هوا و در هامونست 
مجنونست
 سرگشته خورشيدهر ذره اگر خوش است اگر محزونست 

خوش بيچونست
* * *
 از شاد ي و اندهان ماهر ذره و هر خيا،ل چون بيداريست 

هشياريست
زيخبر ي بدکاريستبيگانه چرا نشد ميان خويشان  کز باخبران ب

* * *
زه ي پرشورهر روز به نو برآيد آن دلبر مست   با ساغر پرفتن

بدست
زه ي عقل شرکست   ور نستانم ندانم از دستشگر بستانم قراب

رست
* * *
زه يهر روز حجاب بيقراران بيش است   زان درد من از قطر

باران بيش است
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 دو کون چه باشد که هزارانآنجا که منم تا که بدانجا که منم 
بيش است

* * *
زيزارترهر روز دلم در غم تو زارتر است   وز من د،ل بيرحم تو ب

است
حقا که غمت از تو وفادارتر استبگذاشتيم غم تو نگذاشت مرا 

* * *
 ميگويد حسن او بر اين نيزهر روز د،ل مرا سماع و طربيست 

زهايست م
 زيرا انگشت پنج آمد ششگويند چرا خور ي تو با پنج انگشت 

نيست
* * *
 چون بهتر از آن هست نههر صورت کايد به از او امرکان هست 

معشوق منست
 تا صورت بيصورت آيد درصورتها را همه بران از د،ل خويش 

دست
* * *

زه ي من خيا،ل رو ي توهر کز ز دماغ بنده بو ي تو نرفت   وز ديد
نرفت

 عمرم همه رفت و آرزو ي تودر آرزو ي تو عمر بر دم شب و روز 
نرفت

 اسب است ولي بهاش کم ازهشيار اگر زر و گر زرين است 
زينست

 زيرا که خرابات اصو،لهر کو به خرابات نشد عنين است 
دينست
* * *
زه يهم عابد و هم زاهد و هم خونريز است   خونريز ي او خلص

پرهيز است
عيبي نبود که بنده بيگه خيز استخورشيد چو با بنده عنايت دارد 

* * *
 در خانه درآمد که د،ل تويار ي که به حسن از صفت افزونست 
چونست

زه ياو دامن خود کشان و د،ل ميگفتش   دامن برکش که خان
پرخونست

* * *
 در مذهب او مصحف و زناريار ي که به نزد او گل و خار يرکيست 

يرکيست
 کو را خر لنگ و اسب رهوارما را غم آن يار چرا بايد خورد 

يرکيست
* * *
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 او را يار است هرکه با او ياريار ي که غمش دوا ي هر بيمار است 
است

زيکارم وليک او در کار استگويند مرا باش در کار مدام  من ب
* * *

 گر بار دگر زنده شوم دانميرکبار به مردم و مرا کس نگريست 
زيست
 يا صحبت ابلهان همها ي کرده تو قصد من ترا با من چيست 

ديگ تهيست
* * *

 چشم دگرم گفت چرا گريه زيک چشم من از روز جدائي بگريست 
چيست
 گفتم نگريستي نبايدچون روز وصا،ل شد فرازش کردم 

نگريست
* * *

 پاکي و منزهي ز نسيان وا ي آنرکه کني کون و مرکانرا محدث 
حدث

 جز ذکر تو بر زبانجز فرکر تو در سرم همه عين خطاست 
ضللست و عبث

* * *
 عشق است طبيب ما وما را چو ز عشق ميشود راست مزاج 

دارو ي علج
 اين عشق ز کس نزاد وپيوسته بدين عشق نخواهد رفتن 

زيداد نتاج ن
* * *

اندر شب و روز پاک جويا ي صلحاندر سر من نبود جز را ي صلح 
يک سا،ل دگر وا ي مرا وا ي صلحامسا،ل چنانم که نيارم گفتن 

 خونيست بيا ببين که چونآبي که از اين ديده چو خون ميريزد 
ميريزد
زيخورد و ديدهپيداست که خون من چه برداشت کند   د،ل م

زيريزد برون م
* * *

نزد د،ل اهل د،ل چو برگ کاهندآنان که محققان اين درگاهند 
باقي همه هرچه هست خرج راهنداهل د،ل خاصگان شاهنشاهند 

* * *
آغشته به خون کربل ي تو بودآن تازه تني که در بل ي تو بود 

زيکار ي که از برا ي تويارب که چه کار دارد و کارستان   آن ب
بود

* * *
تا دود کدورت ترا بنشانندآنجا بنشين که همنشين مردانند 

 زانبيش که انديشه کنيانديشه مرکن به عيب ايشان کايشان 
ميدانند

www.irandll.net/forum1521



www.irandll.net

* * *
زيدانم که زود رسوا گرددآنجا که بهر سخن د،ل ما گردد  من م
کر هر نفسش نقش تو پيدا گرددچندان برکند ياد جما،ل خوش تو 

* * *
زهاند  زه ي بترکد زهاندآن خوباني که فتن ما را به خرابات بتان ره زد

زهاند   وز مرکر چنين عابد و زاهدکافر د،ل و خونخواره اين ره بد
زهاند شد
* * *

 يا هيچ به غور آنآن دشمن دوست رو ي ديد ي که چه کرد 
رسيد ي که چه کرد

 ديد ي که چه گفت و همگفتا همه آن کنم که رايت خواهد 
شنيد ي که چه کرد

* * *
 کي جانب ملرکت جهانآن د،ل که به شاهد نهان درنگرد 

درنگرد
زيزار شود ز چشم در روز اجل   کان رو ي رها کند به جانب

درنگرد
* * *

هر ذره بسو ي اصل خود خيز کندآندم که ز افلک گهر ريز کند 
هر ذره ز آفتاب پرهيز کنداز نخوت آن باد و زين باد هوس 

* * *
زه ي اميدآن ذره که جز همدم خورشيد نشد   بر نقد زد و سخر

نشد
 از باد تو رقصان چو سر بيدعشقت به کدام سر درافتاد که زود 

نشد

گرد د،ل و جان خجلم ميگرددآن راحت جان گرد دلم ميگردد 
کاب حيوان گرد گلم ميگرددزين گل چو درخت سر برآرم خندان 

* * *
 هرگونه که خورد و خفت و طاعتآنرا که به ضاعت قناعت باشد 

باشد
کاين رغبت خلق نيم ساعت باشدزنهار تول مرکن ال به خدا ي 

* * *
زهاند   او را به حساب روز يآن را که به علم و عقل افراشت

زهاند انگاشت
زهاند   از ما،ل به جا ي آنوان را که سر از عقل تهي داشت
زهاند درانباشت

* * *
زهها ي عشاق شنيدآن را که خدا ي ناف بر عشق بريد  او داند نال
 پريد بدان سو ي که مرغيهر جا ي که دانه ديد زانجا برميد 

نپريد
* * *
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 از رحمت و فضل اوش امدادآنرا که ز عشق دوست بيداد رسد 
رسد

 تا پيش از اجل مرا به فريادکوتاهي عمر بين به وصلم درياب 
رسد
* * *

در عهد و وفا نگر که چون آيد مردآن را منگر که ذوفنون آيد مرد 
زه ي عهد اگر برون آيد مرد   از هرچه صفت کني فزوناز عهد

آيد مرد
* * *

 از عشق تو مي نايدمآن رفت که بودمي من از عشق تو شاد 
از عشقم ياد

بر بحر کجا بود ز کهگل بنياداسباب و علل پيش من آمد همه باد 
* * *

زه ي قالب پوشيد   دريا ي عنايت از کرمآن روز که جان خرق
ميجوشيد

 هم بر لب تو مست شد وسرنا ي د،ل از بسرکه مي لب نوشيد 
بخروشيد

قسمت پنجم

اجزا ي تنم خاک پريشان گيردآن روز که جانم ره کيوان گيرد 
 تا برجهم از خاک و تنم جانبر خاک بانگشت تو بنويس که خيز 

گيرد
* * *

وز بهر تو کشتنم ميسر گرددآن روز که چشم تو ز من برگردد 
زه ي آنم که چه خواهم عذرت   گر چشم تو در ماتم من تردر غص

گردد
* * *

 شرط است که جمعيتآن روز که روز ابر و باران باشد 
ياران باشد

چون مجمع گل که در بهاران باشدزانرو ي که روييار را تازه کند 
* * *

جان پا ي برهنه از ميان بگريزدآن روز که عشق با دلم بستيزد 
عاقل مرد ي که او ز من پرهيزدديوانه کسي که عاقلم پندارد 

* * *
وين مرغ از اين قفس بپرواز آيدآن روز که کار وصل را ساز آيد 

 پروازکنان به دست شهاز شه چو صفير ارجعي باز شود 
بازآيد
* * *

زهاند   مهر زر عاشقان دگرگونآن روز که مهرگان گردون زد
زهاند زد
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زهاند   کاين زر ز سرا ي عقلواقف نشو ي به عقل کان چون زد
زهاند بيرون زد

* * *
زيخبر از و ي خسبد   آنرکس که خبر يافت از او کيآن سر که بود ب

خسبد
زيگويد عشق در دو گوشم همه شب   ا ي وا ي بر آن کسيم

زيو ي خسبد که ب
* * *
 وين نادره آب حيوانشانآن طرفه جماعتي که جانشان برکشد 
برکشد

 ور عشق نهان کنند آنانگر فاش کنند مردمانشان برکشند 
برکشند
* * *
 مالم همه خورد و کارآن عشق که برق و بوش تا فرق رسيد 

با دلق رسيد
 اکنون جوشيده است و تاآبي که از آن دامن خود ميچيدم 

حلق رسيد
* * *

وان آب حيات بحر گوهر نامدآن کان نبات و تنگ شرکر نامد 
 چون راست بديدمش دممگفتم بروم به عشوه دمها دهمش 

برنامد

زيخواهد  زيخواهدآن کز تو خدا ي اين گدا م در دهر کدام پادشا م
زه ي خورشيدهر ذره ز خورشيد تو از دور خوش است   زان جمل

زيخواهد ترا م
* * *

صد گونه زبانه بر زبانم بنهادآن کس که بر آتش جهانم بنهاد 
زه ي آتش بگرفت   آه کردم و دست برچون شش جهتم شعل

دهانم بنهاد
* * *

 وز حيرت تو گشاده دندانآن کس که ترا بيند و خندان نشود 
نشود

جز کاهگل و کلوخ زندان نشودچندانرکه بود هزار چندان نشود 
* * *

 فرزند و عيا،ل وآن کس که ترا شناخت جان را چه کند 
خانمان را چه کند

زه ي تو هر دو جهان راديوانه کني هر دو جهانش بخشي   ديوان
چه کند
* * *

 روز ي به وصا،ل او قرار يآن کس که از آب و گل نگار ي دارد 
دارد
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 کو چون تو غريب شهريار يا ي نادره آنرکه زاب و گل بيرون شد 
دارد
* * *

وز بهر مقام آشياني داردآن کس که ز چرخ نيم ناني دارد 
 گو شاد بز ي که خوش جهانيني طالب کس بود نه مطلوب کسي 

دارد
* * *

 امروز بر اين رسن معلقآن کس که ز د،ل دم اناالحق ميزد 
ميزد
 بر خود ز غمت هزار گونوانرکس که ز چشم سحر مطلق ميزد 

دق ميزد
* * *

 چون لعبتگان مرا به بازارآن کس که مرا به صدق اقرار کند 
کند

زه ي آن کسم که انرکار کندبيزارم از آن کار و نيم بازار ي  من بند
* * *

 در اهل جنون به صد فسونآن کيست که بيرون درون مينگرد 
مينگرد

 و آن کيست که از ديده برونوز ديده نگر که ديده چون مينگرد 
مينگرد
* * *

 تن زد تنم از شرم چو جانمآن لحظه که آن سرو روانم برسيد 
برسيد

من چونرکه چنين نيم بدانم برسيداو چونرکه چنان بد چنانم برسيد 

 من خود چه کسم چرخ وآن لحظه که از پيرهنت بو ي رسد 
فلک جامه درد

کامروز ز پيراهن تو بو ي بردآن پيرهن يوسف خوشبو ي کجاست 
* * *

من ظن نبرم که نيز جان را باشدآن نزديرکي که دلستان را باشد 
زانرو ي که ياد غايبان را باشدوالله نرکنم ياد مر او را هرگز 

* * *
زها ي که شرمها را ببرد  زها ي که بندها را بدردآن وسوس آن داهي

 در عشق جهان را به پياز يچون سير برهنه گردد از رسم جهان 
نخرد
* * *

زهاند  زهاندآنها که بتش خزان سوخت وز لطف بهار چشمشان دوخت
زهاند  زهگر ي و غنجاکنون همه را خلعت تو دوخت  شيو

زهاند درآموخت
* * *

زه ي صور چابک و دلشادندآنها که به کو ي عارفان افتادند  با نفخ

www.irandll.net/forum1525



www.irandll.net

 قومي ز خود و جهان و جانقومي به فدا ي نفس تن در دادند 
آزادند
* * *

 اندر رگ و مغز خلق چونآنها که چو آب صافي و ساده روند 
باده روند

اندر کشتي دراز افتاده روندمن پا ي کشيدم و دراز افتادم 
* * *

زقپرستآنها که د،ل از الست مست آوردند   جانرا ز عدم عش
آوردند

تا يک د،ل پر درد بدست آوردنداز د،ل بنهادند قدم بر سر جان 
* * *

صياد نهانند ولي مختصرندآنها که شب و روز ترا بر اثرند 
 گر خود نرو ي کشان کشانتبا هر که بساز ي تو از آنت ببرند 

ببرند
* * *

او را دارو طبيب چون فرمايندآن يار که از طبيب د،ل بربايد 
والله که طبيب را طبيبي بايديک ذره ز حسن خويش اگر بنمايد 

* * *
وان يار که کوه بيقرارش ميشدآن يار که عقلها شرکارش ميشد 

بسيار سر اندر سر کارش ميشدگفتم که سر زلف بريد ي گفتا 

بر اسب دونده حمله و تک بيندآهو بدود چو در پيش سگ بيند 
 زيرا که صلح خود را درينچندان بدود که در تنش رگ بيند 

يک بيند
* * *

گرچه به قلب بهاء ديني و ولداجر ي ده ارواحي و سلطان ابد 
 چون شيشه شرکست پا ي مستانبگذار که ساغر وفا در شرکند 

بخلد
* * *

در گلبن وصل دوست يک خار نمانداز آب حيات دوست بيمار نماند 
زهايست از د،ل سو ي د،ل  زها ي که ديوارگويند درچ  چه جا ي دريچ

نماند
* * *

در جو ي د،ل از صحبت تو آبي بوداز آتش سودا ي توام تابي بود 
 بگذشت کنون قصه مگرآن آب سراب بود و آن آتش برف 

خوابي بود
* * *

در سينه جمالها ي جاني خيزداز آتش عشق تو جواني خيزد 
زيکشيم برکش حللست ترا  زه ي دوست زندگانيگر م  کز کشت

خيزد
* * *
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 وان آتش را در اين علفهااز آتش عشق دوست تفها بزنيد 
بزنيد
 ما را به مثل بر همه دفهاآن چنگ غمش چو پا ي ما بگرفتست 
بزنيد
* * *

 وز تابش عشق سنگها نرماز آتش عشق سردها گرم شود 
شود

زيشرما ي دوست گناه عاشقان سخت مگير  زه ي عشق مرد ب  کز باد
شود
* * *

يک مو ي کز اوفتد برکاني ارزداز آدميي دمي بجائي ارزد 
ناديدن او ملک جهاني ارزدهم آدميي بود که از صحبت او 

* * *
در بزم تو ني رطل سبو ميمانداز تاب تو ني يار و عدو ميماند 
آخر به لب شهد تو بو ميماندجانا گيرم که خونم آشاميد ي 

* * *
کوران همه مستند و کران حيراننداز خاک کف پات سران حيرانند 

 هم ايشان نيز اندر آنزان پاکانيرکه در صفا محو شدند 
حيرانند

آنگه ز خدا ي عالمت ياد آيداز درد چو جان تو به فرياد آيد 
ور عشوه دهي ياد تو بر ياد آيدوالله که اگر داد کني داد آيد 

* * *
ما را به خدا نور د،ل و ديده بوداز ديدن روئيرکه ترا ديده بود 
از ديدن رو ي تو نه ببريده بودخاصه روئيرکه از از،ل تا بابد 

* * *
 صد فتنه و شور در جهاناز شبنم عشق خاک آدم گل شد 

حاصل شد
 يک قطره از آن چرکيد وصد نشتر عشق بر رگ روح زدند 

نامش د،ل شد
* * *
 زآن آب حيات در مزيد استاز شربت سودا ي تو هر جان که مزيد 

مزيد
 زانرو ي اجل اميد از منمرگ آمد و بو کرد مرا بو ي تو ديد 

ببريد
* * *

در پا ي تو ابرها درر ميريزداز عشق تو دريا همه شور انگيزد 
 اين دود به آسمان از آناز عشق تو برقي بزمين افتادست 

ميخيزد
* * *

زيجان ز کجا شو ي که جاناز عشق خدا نه بر زيان خواهي شد   ب
خواهي شد
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زها ي  آخر ز زمين بر آسمان خواهي شداو،ل به زمين از آسمان آمد
* * *

 وز هرچه مرا بود غمي بيشاز لشرکر صبرم علمي بيش نماند 
نماند

 دم ميدمد و مرا دميوين طرفه تر است کز سر عشوه هنوز 
بيش نماند

* * *
 مقبو،ل تو جز قبو،ل جاويداز لطف تو هيچ بنده نوميد نشد 

نشد
 کان ذره به از هزار خورشيدلطفت به کدام ذره پيوست دمي 

نشد
* * *

وز يار ي ما يار گريزان باشداز ما بت عيار گريزان باشد 
 عقل از سر خمار گريزاناو عقل منور است و ما مست وييم 

باشد
* * *

 ني غصه و ني غم نه کم و بيشاز نيرکي تو طبع بدانديش نماند 
نماند

تا جمله ملک شدند و درويش نمانداز خيل، جللت تو عالم بگرفت 

بنگر که ز نور حق چه رونق خيزداز ياد خدا ي مرد مطلق خيزد 
 چون موج زند از آن اناالحقاين باطن مردان که عجايب بحريست 
خيزد
* * *

 جز دلشرکني و سينه سوزيتافسوس که طبع دلفروزيت نبود 
نبود
 برد ي تو همه وليک روزيتدادم به تو من همه د،ل و ديده و جان 
نبود
* * *

 در خانه نشستنت کجا دارداکنون که رخت جان جهاني بربود 
سو

 کانگشت نما ي عالميآن روز که مه شد ي نميدانستي 
خواهي بود

* * *
 رو بر کف پا ي ميرامروز خوش است هر که او جان دارد 

خوبان دارد
 مسرکن شب و روز درچون بلبل مست داغ هجران دارد 

گلستان دارد
* * *

زيخواهدامروز ما يار جنون ميخواهد  ما مجنون و او افزون م
 رسوا شده او پرده برونگر نيست چنين پرده چرا ميدرد 

ميخواهد
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* * *
زيگردد   لطفي دارد که کس بدان پيامشب چه لطيف و با نوا م

نبرد
 خيره شده خواب و روبرواندر گل و سنبلي که ارواح چرد 

مينگرد
* * *

 د،ل يغما بر دو دستامشب ساقي به مشک مي گردان کرد 
در ايمان کرد

 چندانرکه وثاق عقل را ويرانچندان مي لعل ريخت تا طوفان کرد 
کرد

* * *
 از يار يگانه سو يامشب شب آن نيست که از خانه روند 
بيگانه روند

در آتش اشتياق مستانه روندامشب شب آنست که جانها ي عزيز 
* * *

زيوفا غم و ماتم باد  آن را که وفا نيست ز عالم کم باداندر د،ل ب
 جز غم که هزار آفرين بر غمديد ي که مرا هيچ کسي ياد نرکرد 

باد
* * *

زه ي بصراندر رمضان خاک تو زر ميگردد   چون سنگ که سرم
ميگردد

زها ي قذر ميگردد  زها ي نظرآن لقمه که خورد  وان صبر که کرد
ميگردد

 هرچه آن نه حديث تست نشنيدهاندر ره فقر ديده ناديده کنند 
کنند

 خاک قدمش چو سرمه درخاک در آن باش که شاهان جهان 
ديده کنند

* * *
زهاند   از هرچه جز اوست رو ياندر طلب آن قوم که بشتافت

زهاند برتافت
 اين سلطنت و فقر از اوخاک در او باش که سلطان و فقير 

زهاند يافت
* * *

زه ي هشيار تو هشيار کشد   زارش کشد و بزار ي زارانديش
کشد

 زان دولت بيدار توشاهان همه خصم خويش بر دار کشند 
بيدار کشد

* * *
بر ديده و جان عاشقان ريخته بادانوار صلح دين برانگيخته باد 

 با خاک صلح دينهر جان که لطيف گشت و از لطف گذشت 
درآميخته باد
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* * *
 هم خرقه و همراه دلماو،ل که رخم زرد و دلم پرخون بود 

مجنون بود
 کار ي آمد که آن همه مادونآن صورت و آن قاعده تا اکنون بود 

بود
* * *

 سرو و گل و باغ مستا ي آنرکه ز تو مشرکلم آسان گردد 
احسان گردد

 جامي در ده که جمله يرکسانگل سرمست و خار بد مست و خمار 
گردد
* * *

 وز با نمرکي راه نظر چشم توا ي آنرکه نخست بر سحر چشم تو زد 
زد

 آمد به طريق شرکرم چشمآنرکس که چو توتياش عزت دار ي 
توزد
* * *
 شد حامله از شاد ي و صدا ي از قدمت خاک زمين خرم و شاد 

غنچه بزاد
زها ي فتاد در انجم و چرخ   در غلغله چشم ماه بر نجمزين غلغل

فتاد
* * *

 فردا به قيامت اين عمل خواهيا ي اطلس دعو ي ترا معني برد 
برد
 ننگت بادا اگر چنان خواهيشرمت بادا اگر چنين خواهي زيست 
مرد
* * *

وان دولت بيشمار گوئي که نبودايام وصا،ل يار گوئي که نبود 
رفت آن همه روزگار گوئي که نبوداز يار بجز فراق بر جا ي نماند 

از بهر بتي چرا چنين حيرانيدا ي اهل صفا که در جهان گردانيد 
 در خود چو جوئيد شما خودآنرا که شما در اين جهان جويانيد 

آنيد
* * *

منز،ل دور است يک زمان بشتابيدا ي اهل مناجات که در محرابيد 
 صد قافله بگذشت و شما درو ي اهل خرابات که در غرقابيد 

خوابيد
* * *

يک عاشق صادق نرکونام که ديدا ي د،ل اثر صبح گه شام که ديد 
زهام  زها ي خام کهفرياد همي زني که من سوخت  فرياد مرکن سوخت

ديد
* * *

آن بايد کرد و گفت کو فرمايدا ي د،ل اگرت رضا ي دلبر بايد 
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 ور گويد جان بده مگوگر گويد خون گر ي مگو ي از چه سبب 
کي شايد

* * *
 جز بر در نيستي وصالتا ي د،ل اين ره به قيل و قالت ندهند 

ندهند
 تا با پر و بالي پر و بالتوانگاه در آن هوا که مرغان ويند 

ندهند
* * *

اميد به فضل راهنما ي اندر بندا ي د،ل سر آرزو به پا ي اندر بند 
زينرکند   نوميد مشو د،ل به خدا ي اندرچون حاجت تو کسي روا م

بند
* * *

زها ي يا آزاد   بنده که خرد برا ي زشتي وا ي دوست مگو تو بند
فساد

 بگزار مراد خويش کاوراستا ي دست برآورده ترا دست که داد 
مراد
* * *

زهها رقص کنند   آن کس که از او چرخ و هواا ي روز برآ که ذر
رقص کنند

زيسر و پا رقص کنند   در گوش تو گويم که کجاجانها ز خوشي ب
رقص کنند

* * *
ا ي چشم جهان چشم بدانت مرسادا ي سر روان باد خزانت مرساد 
 جز رحمت و جز راحت جانتا ي آنرکه تو جان آسماني و زمين 

مرساد
* * *

 معروف تر از مهر سليمانا ي عشق ترا پر ي و انسان دانند 
دانند

با تو چنان زيم که مرغان داننددر کالبد جهان ترا جان دانند 

ا ي عاشق تو به زخم تيغ تو شهيدا ي عشق توم ان عذابي لشديد 
 کو خواب من ا ي جانشب آمد و جمله خلق را خواب ببرد 

مگرش گرگ دريد
* * *

 ا ي عشق که نمرکها ز نمرکدانا ي عشق که جانها اثر جان تواند 
تواند

 پوشيده توئي و جمله عريانا ي عشق که زرها همه از کان تواند 
تواند
* * *

 از هستي آب و گل چراا ي قوم که برتر از مه و مهتابيد 
ميتابيد

خيزيد که روز و شب چرا در خوابيدا ي اهل خرابات که در غرقابيد 
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* * *
 آن يار به خشم رفته را بازا ي لشرکر عشق اگرچه بس جباريد 

آريد
 يک سر نبريد پا ي اگريک جان نبريد د،ل اگر سخت کند 

بفشاريد
* * *

زه ي سودا ي تو جانا ي مرغ عجب که صيد تو شيرانند   گمگشت
سيرانند
 زيران ز بران و زبرانخرم ز ي و آسوده که اين شهر از تو 
زيرانند
* * *

زه ي د،ل دگر مرکن تا نرود   جز جانب او نظر مرکن تااين پرد
نرود

 از مستي خود سفراين مجلس بيخود ي که چون فردوس است 
مرکن تا نرود

* * *
اين آزاد ي ملک جهان بيش ارزداين تنهائي هزار جان بيش ارزد 
 از جان و جهان و اين و آندر خلوت يک زمانه با حق بودن 

بيش ارزد
* * *

بر خاک سيه در صفا ميباريدا ي نرم دلنيرکه وفا ميرکاريد 
در دست چنين هجر مرا مگذاريددر هر جائي خبر ز حالم داريد 

* * *
زه ي ما ميگردد   از گردش او چرخ دو تااين سر که در اين سين
ميگردد

زيسر و پاني سر داند ز پا ي و ني پا ي از سر   اندر سر و پا ب
ميگردد
* * *

زه ياين صورت آدمي که درهم بستند   نقشي است که در تويل
غم بستند

 اين خود چه طلسم است کهگه ديو گهي فرشته گاهي وحشي 
محرکم بستند

 جان دو هزار تن در اين تناين طرفه که يار در دامن گنجد 
گنجد

زه ي سوزندر يک گندم هزار خرمن گنجد   صد عالم و در چشم
گنجد
* * *

 آهو است که او بابت شيراناين عشق به جانب دليران گردد 
گردد

زه ي عشق از امل معمور است  زيپندار ي که بيتو ويراناين خان  م
گردد
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* * *
زيگردد  زها ي دگر م  قرابه تهي گشت و بسراين مست به باد

زيگردد م
زتترا ي محتسب اين مست مرا دره مزن   هرچند ز پيش مس
زيگردد م
* * *

 از کوشش عاجزانه کار ياين واقعه را سخت بگير ي شايد 
نايد

تا قفل چنين واقعه را بگشايداز رحمت ايزد ي کليد ي بايد 
* * *

بيچاره به پا رفت و به سرباز آمدبار دگر اين خسته جگر باز آمد 
 سو ي ملک از کو ي بشراز شوق تو بر مثا،ل جانها ي شريف 

بازآمد
* * *

 با عشق تو از شمع و چراغبا رو ي تو هيچرکس ز باغ انديشد 
انديشد

 عاشق کي شد که از دماغگويند که قوت دماغ از خوابست 
انديشد
* * *

جاني تو که زحمتي بجانت نرسدبا سود وصا،ل تو زيانت نرسد 
زيترساند ترا که تا هر نفسي  پر د،ل شو ي و چشم بدانت نرسدم

* * *
 گوئي که بل بر سر او ريختهبا هرکه دمي عشق تو آميخته شد 

شد
 حلقش به طناب غيرتمنصور ز سر عشق ميداد نشان 

آويخته شد
* * *

 بخشا ي بر آن تشنه که آبشبخشا ي بر آن بنده که خوابش نبود 
نبود

در پيش خدا هيچ ثوابش نبودبخشا ي که هر کو نرکند بخشايش 
* * *

وز بنده شرکر خنده جوابت باشدبر بنده بخند تا ثوابت باشد 
ميسوزم د،ل که تا کبابت باشدميگريم زار تا شرابت باشد 

زه ي ما به خاک رهبر خاک نظر کند چو بر ما گذرد   تا چهر
رشک برد

 تا بو که بدين طريق در مابه زان نبود که پيش او خاک شويم 
نگرد
* * *

 کان کيست که او حقيقتپرسيدم از آن کسي که برهان داند 
جان داند
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 اين منطق طير استخوش خوش به جواب گفت کا ي سودائي 
سليمان داند

* * *
 گفتم که بديد و مه ز مهپرسيد مهم که چشم تو مه را ديد 

ميپرسيد
گفتم که بلي عيد همي پرسد عيدگفتا که ز ماه عيد ميپرسم من 

* * *
زها ي نيست کرابرقي که ز ميغ آن جهان رو ي نمود   چون سوخت

دارد سود
زها ي ميبايست  زيجهد در اواز هر دو جهان سوخت  کان برق که م

گيرد زود
* * *

 ور ايست کند تا بابد مستبر گور من آن کو گذرد مست شود 
شود
 در خاک رود گور و لحددر بحر رود بحر به مد مست شود 

مست شود
* * *

ور ننگرمش آفت د،ل ميگرددبر يار نظر کنم خجل ميگردد 
زيآب و ي آبم همه گل ميگردددر آب رخش ستارگان پيدايند  ب

* * *
بس دولتها که رو ي از آن زرد شودبس درمانها کان مدد درد شود 

 خوف آن نبود که گرم از آنخوف حق آن بود کز آن گرم شو ي 
سرد شود

* * *
و انگشت نما ي اين و آن بايد شدبسيار ترا خسته روان بايد شد 

ور خود ملرکي بر آسمان بايد شدگر آدميي بساز با آدميان 
* * *

پيوستن او ز خود بريدن باشدبشنو اگرت تاب شنيدن باشد 
 چون گفتن ايشان همه ديدنخاموش کن آنجا که جهان نظر است 

باشد
* * *

بعضي ديگر ز زخم تو بيمارندبعضي به صفات حيدر کرارند 
 گوئي تو که ني شرکستگانعشقت گويد درست خواهم در راه 

بسيارند

پرهيز و گريز جز بدانسو ي نماندبويت آمد گريز را رو ي نماند 
 تا کار چنان شد که ز ما بو ياز بو ي تو رنگ و بو ي ماميد زدند 

نماند
* * *

 بدبخت چو خار تيز و سرکشبو ي دم مقبلن چو گل خوش باشد 
باشد

وز صحبت خار گل در آتش باشداز صحبت گل خار ز آتش برهد 
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* * *
زيبحر صفا گوهر ما سنگ آمد  زيجان جهان جان و جهان تنگ آمدب ب

 در جان گيرش کهچون صحبت دوست صيقل جان و دلست 
رافع زنگ آمد

* * *
زيتو جانا قرار نتوانم کرد  احسان ترا شمار نتوانم کردب

 يک شرکر تو از هزار نتوانمگر بر تن من شود زبان هر موئي 
کرد

* * *
 رختي که نداشتيم سيلببيت و غز،ل و شعر مرا آب ببرد 

ببرد
مهتاب بداد و باز مهتاب ببردنيک و بد زهد و پارسائيرا 

* * *
زيگذرد  زه ي عمر رايگانبيدار شو ا ي د،ل که جهان م  وين ماي

ميگذرد
 کز منز،ل عمر کارواندر منز،ل تن مخسب و غافل منشين 
ميگذرد
* * *

 چون چشم تو هم خفته و همپيران خرابات غمت بسيارند 
بيدارند

نه مست حقيقتند و ني هشيارندبفرست شراب کاندلشدگان 
* * *

زيزارم از آن آب که آتش نشود   در زلف مشوشي مشوشب
نشود

زه ي ما خوش است بيخوش نشود   آن سر دارد که هيچمعشوق
سرکش نشود

* * *
زيزارم از آن لعل که پيروزه بود  زيزارم از آن عشق که سهب  ب

روزه بود
زيزارم از آن ملک که دريوزه بود  زيزارم از آن عيد که درب  ب

روزه بود

قسمت ششم

زيعشق نشاط و طرب افزون نشود  زيعشق وجود خوب وب  ب
موزون نشود

زيجنبش عشق در مرکنونصد قطره ز ابر اگر به دريا بارد   ب
نشود
* * *

اما غم او تر و جوانم داردبيمارم و غم در امتحانم دارد 
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 بيرون ز غمش خورم زيانماين طرفه نگر که هرچه در رنجور ي 
دارد
* * *

زيآيد  زيمن به زبان من سخن م زيخبرم از آنرکهب  من ب
زيفرمايد م

زيآيد  ز آينده که داند چه کرا ميشايدزهر و شرکر آرزو ي من م
* * *
 جان و د،ل عاشقان ز توپيوسته سرت سبز و لبت خندان باد 

شادان باد
 سر زير و سيه گليم و سرگردانآنرکس که ترا بيند و شاد ي نرکند 

باد
* * *

زييار ي تو د،ل بسو ي يار نشد  تا لطف غمت نديده غمخوار نشدب
غمها ي تو بسيار شد و خوار شدهرچيز که بسيار شود خار شود 

* * *
بيچاره دلم در غم بسيار افتادتا با غم عشق تو مرا کار افتاد 
اما نه چنين زار که اين بار افتادبسيار فتاده بود اندر غم عشق 

* * *
توحيد به نزد او محقق نشودتا بنده ز خود فاني مطلق نشود 

 ورنه به گزاف باطلي حقتوحيد حلو،ل نيست نابودن تست 
نشود
* * *

 چون مست شد ي ز ديدهتا تو بخود ي ترا به خود ره ندهد 
بيرون نجهند

 آنگه بنشان نفرت انگشتچون پاک آئي ز هر دو عالم به يقين 
نهند
* * *

 جز عشق تو هر چه داشتمتا در د،ل من عشق تو اندوخته شد 
سوخته شد

 شعر و غز،ل دوبيتي آموختهعقل و سبق و کتاب بر طاق نهاد 
شد

* * *
هر دم که برون ز ما زني دام بودتا در طلب مات همي کام بود 

 گر زندگي از جان طلبد خامآن د،ل که در او عشق دلرام بود 
بود

بخت تو مپندار که پيروز بودتا رهبر تو طبع بدآموز بود 
 ترسم که چو بيدار شو ي روزتو خفته به صبح و شب عمرت کوتاه 

بود
* * *

 وان دلبر برگزيده سرکشتا سر نشود يقين که سرکش نشود 
نشود
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آب حيوان نگردد آتش نشودآن چشمه آبست چه آن آب حيات 
* * *

همسايه شدند با و ي اين چار فسادتا گوهر جان در اين طبايع افتاد 
زه ي بدخدا ي کس رازان گور بدان گور از آن رنگ گرفت   همساي

ندهاد
* * *

اسباب قلندر ي بسامان نشودتا مدرسه و مناره ويران نشود 
زه ي حق به حق مسلمانتا ايمان کفر و کفر ايمان نشود   يک بند

نشود
* * *

با نه سوراخ و آدمش نام نهادنايي ببريد از نيستان استاد 
 آن لب را بين که اين لبت راا ي ني تو از اين لب آمد ي در فرياد 

دم داد
* * *

زيآيد  زيآيدبانگ مستي ز آسمان م زهزنان م مستي ز فلک نعر
زيشورد  زه ي او جان جهان م  کان جان جهان از آن جهاناز نعر

زيآيد م
* * *

يک جان دار ي و خصم جان بسيارندتنها بمرو که رهزنان بسيارند 
 گولن چو تو در اين جهانخصم جان را جان و جهان ميخواني 

بسيارند
* * *

هر کان دارد منت آن برکشدتو جاني و هر زنده غم جان برکشد 
 گر تيغ زني از بنهرجان که چو کارد با تو در بند زر است 
دندان برکشد

* * *
زها ي و هيچ توبه ز وجود  تو غرق زياني و زيانت همه سودتو هيچ ن

 ا ي بر سر خاک جمله افلکگوئيرکه مرا نيست بجز خاک بدست 
چه سود
* * *

زه ي ربابي بجهيد  از چنبر تن گذشت و بر قلب رسيدتير ي ز کمانچ
زهها راآن پوست نگر که مغزها را بخليد   و آن پرده نگر که پرد

بدريد

بيني که بگويم همه اسرار بودجامي که بگيرم ميش انوار بود 
زه ي من  زيپرده مرا ضياء دلدار بوددر هر طرفي که بنگرد ديد ب

* * *
 از شوق تو کارم به شرکايتجانا تبش عشق به غايت برسيد 

برسيد
 درياب که هنگام عنايتارزانرکه نخواهي که بنالم سحر ي 

برسيد
* * *
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 شير از قدح شرع به مستانجان باز که وصل او به دستان ندهند 
ندهند

زينوشند  زنپرستان ندهندآنجا که مجردان بهم م يک جرعه به خويشت
* * *

در آتش او چه خوش قرار ي داردجان چو سمندرم نگار ي دارد 
زه ي لبهاش بگردان ساقي   کز و ي سر من عجب خمار يزان باد

دارد
* * *

در زير کفي قلزم پنهان آمدجان را جستم ببحر مرجان آمد 
رفتم رفتم يرکي بيابان آمداندر د،ل تاريک به راه باريک 

* * *
وز چون و چگونه د،ل به بيچون آوردجان رو ي به عالم همايون آورد 

از زير هزار پرده بيرون آوردآن راز که تاکنون همي بود نهان 
* * *

 يا ديده و د،ل که او شرکار توجان کيست که او بديده کار تو کند 
کند

آن خار به عشق خار خار تو کندگر از سر گور من برآيد خار ي 
* * *

د،ل پر غم و پر آه همي بايد بردجان محرم درگاه همي بايد برد 
از ما سو ي ما راه همي بايد برداز خويش به ما راه نيابي هرگز 

* * *
بيرون ز مرادها مراد ي داردجانم ز هواها ي تو ياد ي دارد 

زه ي عشق   کاين باده ز سودا ي توبر باد دهم خويش در اين باد
باد ي دارد

* * *
کي آن جان را نقل و زوالي باشدجانيرکه در او از تو خيالي باشد 

نقصان و ي آغاز کمالي باشدمه در نقصان گرچه هللي باشد 

کفر است که آنجا ي قرار ي باشدجائيرکه در او چون نگار ي باشد 
سر کوفته به که زشت مار ي باشدعقلي که ترا بيند و از سر نرود 

* * *
زه ي عشق تو در گوش نماند   جان را ز حلوت از،ل هوشجز دمدم

نماند
زيرنگي عشق رنگها را آميخت  زيرنگ فراموش نماندب وز قالب ب

* * *
 د،ل در هوس قوم فرومايهجز صحبت عاشقان و مستان مپسند 
مبند

زهات بجانب خويش کشند   زاغت سو ي ويرانه و طوطيهر طايف
سو ي قند

* * *
زه ي زير او همه زار کشدچشمت صنما هزار دلدار کشد  آن نال
آن نرگس بيدار تو بيدار کشدشاهان زمانه خصم بردار کنند 
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* * *
 هر گوشه هزار جان معلقچشم تو هزار سحر مطلق دارد 

دارد
 از کفر نگر که دين چهزلفت کفر است و دين رخ چون قمرست 
رونق دارد

* * *
 اين گنبد چرخ را پر از نالهچشمي که نظر بدان گل و لله کند 

کند
ديوانگيي که عشق يرکساله کندميها ي هزارساله هرگز نرکنند 

* * *
 اين دم کرمت وعده به فرداجودت همه آن کند که دريا نرکند 

نرکند
کز شمس کسي نور تقاضا نرکندحاجت نبود از تو تقاضا کردن 

* * *
 درجي که در او در خوشجوز ي که درونش مغز شيرين باشد 

آيين باشد
 گر بشرکنيش هزار چندينچندين ز حسد شرکستن آن مطلب 

باشد
* * *

مرد آن نبود که نامدار ي افتدچون بدنامي بروزگار ي افتد 
 کان کف باشد که بر کنار يگر در خواهي ز قعر دريا بطلب 

افتد
* * *

 پنهان شدگان اين جهانچون خمر تو در ساغر ما در ريزند 
برخيزند

هم اهل خرابات ز ما بگريزندهم امت پرهيز ز ما پرهيزند 

 جان در لب تو چوچون ديده بر آن عارض چون سيم افتاد 
زه ي ميم افتاد ديد

در آتش سودا ي براهيم افتادنمرود صفت ز ديدگان رفت دلم 
* * *

 چون د،ل همه گشت خونچون ديده برفت توتيا ي تو چه سود 
وفا ي تو چه سود

 آنگاه سخنان جانفزا يچون جان و جگر سوخت تمام از غم تو 
تو چه سود

* * *
 اندک اندک ز عشق بايدچون روز وصا،ل يار ما نيست پديد 

ببريد
 سر پيش فرکنده زير لبميگفت دلم که اين محالست محا،ل 

ميخنديد
* * *

د،ل عقل کند رها ز تن بگريزدچون زير افرکند در عراق آميزد 
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 هر آتش را که دردمن آتشم و چو درد مي برخيزم 
زيبرخيزد م

* * *
 هر پوشيده ز جامه عريانچون شاهد پوشيده خرامان گردد 

گردد
 گر سنگ بود چو کانبس رخت به خيل کاو گروگان گردد 

زرافشان گردد
* * *

 جان در تن زندگان پريدنچون صبح ول ي حق دميدن گيرد 
گيرد

زيزحمت چشم دوست ديدنحايي برسد مرد که در هر نفسي   ب
گيرد
* * *

مسرکين د،ل گمگشته بجا بازآيدچون صورت تو در د،ل ما بازآيد 
 چون او برسدگر عمر گذشت و يک نفس بيش نماند 

زهها بازآيد گذشت
* * *

زه ي انرکار بودچون نيستي تو محض اقرار بود  هستي تو سرماي
کافر ميرد اگرچه ديندار بودهرکس که ز نيستي ندارد بوئي 

* * *
 خود چيست بجز عشق کهحاشا که د،ل از عشق جهانرا نگرد 

آنرا نگرد
گر عشق رها کند که جانرا نگردبيزار شوم ز چشم در روز اجل 

* * *
واجب نبود که از منت بستاندخاک توام و خدا ي حق ميداند 
تا رحم کند پيش منت بنشاندور بستاند دعا گر ي پيشه کنم 

بيرکار مرا حلوت کار تو کردخاموش مراز گفت و گفتار تو کرد 
زه ي د،ل   د،ل دام شد و مرا گرفتار توبگريختم از دام تو در خان

کرد
* * *

 وز تو ز خيا،ل تو همي خواهمخوابم ز خيا،ل رو ي تو پشت بداد 
داد

 خوابم خود مرد چون خيا،لخوابم بشد ودست بدامان تو زد 
تو بزاد
* * *

 باشد که به ديده خاک پا ي توخواهم گرد ي که از هوا ي تو رسد 
رسد

زيرا ز جفا بو ي وفا ي تو رسدجانم ز جفا خرم و خندان باشد 
* * *

زمخو باشد   گر دست دهد غمش چه نيرکوخواهم که دلم با غم ه
باشد
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زيد،ل غم او دربر گير   تا چشم زني خود غم او اوهان ا ي د،ل ب
باشد
* * *

 يا باد سبک سر که به مو يخورشيد که باشد که برو ي تو رسد 
تو رسد

 ديوانه شود چون سر کو ي توعقلي که کند خواجه گهي شهر وجود 
رسد
* * *

زيگردد جابجا و جا مي نرکندخورشيد که در خانه بقا مي نرکند  م
زينرکند  زيگويد کاصل ما خطا مي نرکندآن نرو بجز قصد هوا م م

* * *
 وان ماه جگر خسته بهخورشيد مگر بسته به پيشت ميرد 

پيشت ميرد
 وين دلشده پيوسته به پيشتوان سرو و گل رسته به پيشت ميرد 

ميرد
* * *
ما را شب تيره بينوا نگذاردخوش عادت خوش خو که محمد دارد 

ور خواب آيد گلوش را بفشاردبنوازد آن رباب را تا به سحر 
* * *

 عاشق چو کفي بر سر آنخون د،ل عاشقان چو جيحون گردد 
خون گردد

 چون آب نباشد آسيا چونجسم تو چو آسيا و آبش عشق است 
گردد
* * *

سودا ي تو از دماغ مستم نشوددامان جل،ل تو ز دستم نشود 
 گر بنمايم چنانرکه هستمگوئيرکه مرا چنانرکه هستي بنما ي 

نشود

زيرا که بايام يرکي بار خوردداني صوفي بهر چه بسيار خورد 
 تا چند چو اشتران ز غم خاربگذار که تا اين گل و گلزار خورد 

خورد
* * *

هر گوشه دکان گل فروشان نگريددر باغ آييد و سبز پوشان نگريد 
زيگويد  خاموش شويد و در خموشان نگريدميخندد گل به بلبلن م

* * *
زهها ي مشرکين بو بوددر باغ هزار شاهد مهرو بود  گلها و بنفش

 اين جمله بهانه بود و او خودوان آب زره زره که اندر جو بود 
او بود
* * *

زهام از لبان قند اندردر بندم از آن دو زلف بند اندر بند   در نال
قند
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زه ي ديدار تو هيچ اندر هيچ   آخر غم هجران تو چند اندرهر وعد
چند

* * *
 در صدر بزرگي همهدر حضرت حق ستوده درويشانند 

بيخويشانند
با ايشان باش کيميا ايشانندخواهي که مس وجود تو زر گردد 

* * *
 زان سجده به بخت خويشتندر خدمتت ا ي جان چو بدن ميافتد 

ميافتد
جان در باطن به پا ي من ميافتدهر بار که اندر قدمت ميافتم 

* * *
از حا،ل بهشتيان مرا ننگ آيددرد و زخم ار زلف تو در چنگ آيد 
صحرا ي بهشت بر دلم تنگ آيدگوئيرکه به صحرا ي بهشتم ببرند 

* * *
زها ي ميبايد  زها ي ميبايددر راه طلب رسيد دامان ز جهان کشيد

زيچشمي خويش را دوا کني ور ني  زها يب  عالم همه او است ديد
ميباشد
* * *
زهات هر آنرکه پا بست شود   گر فاني و گر نيست بوددر سلسل

هست شود
زيخود و مست مشو  زيفرمائي که ب زيخوردم  ناچار هر آنرکه م

مست شود
* * *

زها ي د،ل باشد  زه ي هر که ذر زيمهر تو زندگيش مشرکلدر سين  ب
باشد

 ديوانه کسي بود که عاقلبا زلف چو زنجير گره بر گرهت 
باشد

زيچشم و زبان و گوشدر صحبت حق خموش ميبايد بود   ب
ميبايد بود

زهدلن به هوش ميبايدخواهي که خلص يابي از زنده دلي   با زند
بود

* * *
در پيشرو ي اگر گزينم کردنددر عشق اگرچه خرده بينم کردند 

گرچه همه شهر پوستينم کردندآمد سرما و پوستينيم نشد 
* * *

زهام مرا قند چهدر عشق توام نصيحت و پند چه سود   زهراب چشيد
سود

ديوانه دلست پا ي در بند چه سودگويند مرا که بند بر پاش نهيد 
* * *

وصل تو گمانست و يقين ميبايددر عشق توام وفا قرين ميبايد 
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 بد نيست و ليرکن به از اينکار من و د،ل خاصه در حضرت تو 
ميبايد
* * *
 مشتاق در آتش دروندر عشق تو عقل ذوفنون ميخسبد 

ميخسبد
زيديده و د،ل اگر نخسبم چه عجب   خون گشته مرا دو ديده چونب

ميخسبد
* * *

 اندر صف عاشقان چه کارتدر عشق اگر دمي قرارت باشد 
باشد

 گه در برو گاه بر کنارتسر تيز چو خار باش تا يار چو گل 
باشد
* * *

 ني بيهشي نه هوشمند يدر عشق نه پستي نه بلند ي باشد 
باشد

زمزني و رند ي باشدقرائي و شيخي و مريد ي نبود  قلشي و ک
* * *

 د،ل خود چه بود حديث جاندر عشق هزار جان و د،ل بس نرکند 
کس نرکند

 صد جان بدهد که رو ي واپساين راه کسي رود که در هر قدمي 
نرکند
* * *

 هرگز نفسي نامه شرم نهدر کام د،ل آنچه بود نفسم همه راند 
بخواند

 من ماندم و فضل تو دگرنفس بد من مرا بدين روز نشاند 
هيچ نماند

* * *
زه ي خون مرا شرکر خند تو کرد  زيبند مرا از اين جهان بند تودر گري  ب

کرد
زيفرمائي که عهد و سوگند تو کو  زيعهد مرا نه عهد و سوگندم  ب

تو کرد

مرد ي ز سر کو ي خرابات برنددر کو ي خرابات ترکبر نخرند 
يا مات شو ي يا ببر ي يا ببرندآنجا چو رسي مقامر ي بايد کرد 

* * *
زهها ي ما تيزدر لشرکر عشق چونرکه خونريز کنند   شمشير ز پار

کنند
زه ي دريا صفتم  زه ي آن سين ياران مرا بگو که پرهيز کنندمن غرق

* * *
زه ي عشق اگر قا،ل بود   کي فرق ميان قا،ل با حا،لدر مدرس

بود
در عشق زبان مفتيان ل،ل بوددر عشق نداد هيچ مفتي فتو ي 
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* * *
زيطلبي ز چشمه در بر نايد  جوينده در به قعر دريا بايددر م

کز آب حيات تشنه بيرون آيداين گوهر قيمتي کسي را شايد 
* * *

 در د،ل پيدا و در زباندر معني هست و در عيان نيست که ديد 
نيست که ديد

 در هستي و نيستيهستي جهان و در جهان نيست که ديد 
چنان نيست که ديد

* * *
 تا عرش همه فتنه و غوغادر مغز فلک چو عشق تو جا گيرد 

گيرد
 چون عشق تو روح را ز بالچون روح شود جهان نه بال و نه زير 

گيرد
* * *

 يک عاشق صادق نرکونام کها ي د،ل، اثر صبح، گه شام که ديد 
ديد

زهام  زه ي خام کهفرياد همي زني که من سوخت  فرياد مرکن، سوخت
ديد

* * *
 جز در ره اثبات تو جاندر نفي تو عقل را امان نتوان ديد 

نتوان داد
 در هيچ مرکان ترا نشان نتوانبا اينرکه ز تو هيچ مرکان خالي نيست 

داد
* * *

 هردم ملرکي به رايگاندرويش که اسرار جهان ميبخشد 
ميبخشد

 درويش کسي بود که جاندرويش کسي نيست که نان ميطلبد 
ميبخشد
* * *

زيبايد  زيبايددر عشق توم وفا قرين م وصل تو گمانست، يقين م
 بد نيست وليرکن به ازينکار من د،ل خواسته در خدمت تو 

زيبايد م

گلشن چو نباشدم مرا بو چه کنددريا نرکند سير مرا جو چه کند 
 من ماندم و صبر نيز تا او چهگر يار کرانه کرد او معذور است 

کند
* * *

درد ي که هزار بحر پر در دارددرد ي دار ي که بحر را پر دارد 
 زانرو ي که رو ي خر به آخرخواهي که بيا پيش فرود آ ي ز خر 

دارد
* * *

در معرکه تيغ گوهر آميغ زنددست تو به جود طعنه بر ميغ زند 
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کو تيغ تو ديده صبحدم تيغ زنداز کار تو آفتاب را شرمي باد 
* * *

 چون لعل بود که اصلشدشنام که از لب تو مهوش باشد 
آتش باشد

 هر باد که بر گل گذرد خوشبر گو ي که دشنام تو دلرکش باشد 
باشد
* * *

زه ي تو گفت و شنود ي داردد،ل با هوس تو زاد و بود ي دارد  با ساي
 در عشق گمان مرکن که سود يلحو،ل همي کنم وليرکن لحو،ل 

دارد
* * *

د،ل نيک نواز با نوائي آمددلتنگ مشو که دلگشائي آمد 
 کز جانب قاف جانغم را چو مگس شرکست اکنون پر و با،ل 
همائي آمد

* * *
زهزار تو کندد،ل جمله حرکايت از بهار تو کند  جان جمله حديث لل

تا خدمت لعل آبدار تو کندمستي ز دو چشم پرخمار تو کند 
* * *

آن را که نواختم همان را بزدمد،ل داد مرا که دلستان را بزدم 
زهام و خندانم  ديوانه شدم چنانرکه جان را بزدمجانيرکه بر آن زند

* * *
گرد د،ل و جان خجلم ميگردددلدار ابد گرد دلم ميگردد 

کاب حيوان گرد گلم ميگرددزين گل چو درخت سر برآرم خندان 
* * *

 هر خشک و تر ي که داشتد،ل در پي دلدار بسي تاخت و نشد 
درباخت و نشد

 هر حيله و فن که داشتبيچاره به کنج سينه بنشست بمرکر 
پرداخت و نشد

 شب تا به سحرگاه نخفت ود،ل دوش در اين عشق حريف ما بود 
ناسود

زه يچون صبح دميد سو ي تو آمد زود  زه ي زرد و ديد  با چهر
زنآلود خو

* * *
پيش بت شنگ من از آنجا نرودد،ل را بدهم پند که عمدا نرود 

زيگزد آن بت که کجا افتاد ي   او کيست که باشد که رود يالب م
نرود
* * *

ز،لها به سماع بيقرار افتادند  چون ابر بهار پر شرار افتادندد
زه ي عيش کف رحمت بگشا ي   کاين مطرب و کف و دف زا ي زهر

کار افتادند
* * *
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 زانمو ي چو مشکد،ل هرچه در آشرکار و پنهان گويد 
عنبرافشان گويد

 کاشفته سخنها ي پريشاناين آشفته است و او پريشان دانم 
گويد
* * *
 ني ني که به حسن ازدوش آن بت من همچو مه گردون بود 

آفتاب افزون بود
زه ي خيا،ل ما بيرون بود  دانم که نرکو بود ندانم چه بوداز داير

* * *
 وز آب حيات تو جهاندوش از قمر تو آسمان مينوشيد 

مينوشيد
 در هرچه حيات بود آنزان آب حياتي که حياتست مزيد 

مينوشيد
* * *

زها ي بيش نبود  زها ي بيش نبوددو کون خيا،ل خان وامد شد ما بهان
زها ي ز جان ميشنو ي  زها ي بيشعمريست که قص  قصه چرکنم فسان
نبود
* * *

زهها علمتد ي باغ ز و ي شرکر سلمت ميرکرد   بر رو ي شرکوف
ميرکرد

زهزنان بر او قيامتآن سرو چمن دعو ي قامت ميرکرد   گل خند
ميرکرد
* * *

يک نرکته بگفت و بحث را باني شدد ي بنده بر آن قمر جاني شد 
 ثابت نشد آن و مدعي فانيميخواست که مدعاش ثابت گردد 

شد
* * *

رو ي تو ره گنبد از رق ميزدد ي چشم تو را ي سحر مطلق ميزد 
زه ي زلف   جان بر صفت ذره معلقتا داشتي آفتاب در ساي

ميزد

 جز بندگي رو ي تو روئيمديدم رخت از غم سر موئيم نماند 
نماند

د،ل گفت که هيچ آرزوئيم نماندبا د،ل گفتم که آرزوئي در خواه 
* * *

زيکردند  زيرفتي بر تو تو نظر م آنانرکه به مذهب تناسخ فردندد ي م
زيخوردند   کاين يوسف ثانيست که بازسوگند به اعتقاد خود م

آوردند
* * *

زيرا که سوار اسب سودا باشدديوانه ميان خلق پيدا باشد 
ديوانه به نزد ما شناسا باشدديوانه کسي بود که او را نشناخت 

* * *
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زه ي آنخوش پيوند  بيرون آمد بنزد من خنداخندرفتم بدر خان
 کا ي عاشق و ا ي عارف و ا ياندر بر خود کشيد نيرکم چون قند 

دانشمند
* * *

زانديده جهان دگرت ديده شودرو ديده بدوز تا دلت ديده شود 
 کارت همه سر بسر پسنديدهگر تو ز پسند خويش بيرون آئي 

شود
* * *

شب آمد و سودا ي تو بر سر داردروز آمد و غوغا ي تو در بردارد 
کي دو خر لنگ بار من برداردکار شب و روز نيست اين کار منست 

* * *
 امروز مي از جام وفا بايدروز شاديست غم چرا بايد خورد 

خورد
 يرکچند هم از کف خدا بايدچند از کف خباز و سفا رزق خوريم 

خورد
* * *

زنهار مگو چونرکه ز بيچون آمدروز محک محتشم و دون آمد 
 زان روز بهي که روزافزونروزيست که از ورا ي گردون آمد 

آمد
* * *

 شرکرانه هزاران جان فدا بايدروزيرکه بود دلت ز جان پر از درد 
کرد

 بيشرکر قفا ي نيرکوانکاندر ره عشق و عاشقي ا ي سره مرد 
نتوان کرد

* * *
 از فرق سرم تا به قدم ديدهروز ي که جما،ل آن صنم ديده شود 

شود
کارم بدو ديده کسي پسنديده شودتا من به هزار ديده بينم او را 

قسمت هفتم

 يک جان چرکند که صد جهانروز ي که خيا،ل دلستان رقص کند 
رقص کند

زه ي د،ل   مسرکني تن بينوا همان رقصهر پرده که ميزنند در خان
کند

* * *
زيآيد  زيآيدروز ي که ز کار کمترک م در ديده خيا،ل آن بتک م
زهگي و از غريبي که ويست   در عين دلست و د،ل به شکاز نادر

زيآيد م
* * *

ديوانگي کنم که ديو آن نرکندروزيرکه مرا عشق تو ديوانه کند 
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زه ي ديوان نرکندحرکم مژه تو آن کند با د،ل من  کز نوک قلم خواج
* * *

روزيرکه عدم جانب اعل گيردروزيرکه وجودها تولد گيرد 
زه ي شمشير که آليد خون  تا آتش اقبا،ل که بال گيردتا قبض

* * *
او نيرکي را از نيرکوان نستاندرو نيرکي کن که دهر نيرکي داند 

 آن به که بجا ي ما،لما،ل از همه ماند و از تو هم خواهد ماند 
نيرکي ماند

* * *
زيگردد  زه ي جانم چو قمرزان آب که چرخ از آن بسر م  استار
زيگردد م
 تا کيست کز اين بحربحريست محيط و در و ي اين خلق مقيم 

گهر ميگردد
* * *

 از بهر لب چون شرکر خودزان مقصد صنع تو يرکي ني ببريد 
بگزيد
 هم بر لب تو مست شد ووان ني ز تو از بسرکه مي لب نوشيد 

بخروشيد
* * *

زه ي منز او،ل که مرا عشق نگارم بربود  زه ي من ز نال  همساي
نغنود

 آتش چو هوا گرفت کم گردداکنون کم شد ناله عشقم بفزود 
دود

* * *
در بردن جان بندگان را ي زندزلفت چو بر آن لعل شرکرخا ي زند 

زه ي خويش رادست خوش خويش را کس از دست دهد؟   افتاد
کسي پا ي زند؟

* * *
در مالش عنبر آستينها برزدزلف تو به حسن ذوفنونها برزد 

 درهم شد و خويشتن زمينهامشگش گفتم از اين سخن تاب آورد 
برزد

نفرين تو از نبات خوشتر باشدزندان تو از نجات خوشتر باشد 
 ناسور تو از نوات خوشترشمشير تو از حيات خوشتر باشد 

باشد
* * *

زينشان نيز نيندزنهار مگو که رهروان نيز نيند  کامل صفتان ب
زها ي  ميپندار ي که ديگران نيز نيندز اينگونه که تو محرم اسرار ن

* * *
زه ي او بگرد دلها برويدسر د،ل عاشقان ز مطرب شنويد  با نال

 يعني که ز پرده هيچ بيروندر پرده چه گفت اگر بدو ميگرويد 
نرويد
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* * *
 شد محتسب مست همهسر مستان را ز محتسب ترسانند 

ميدانند
اين مستان را چرا گرو نستاننداين مردم شهر ما اگر مردانند 

* * *
 هم سرکش و هم سرخوش و نازانسرويرکه ز باغ پاکبازان باشد 

باشد
 کاندر سر او غرورگر سر کشد او ز سرکشان ميرسدش 

بازان باشد
* * *

زيبينندسرها ي درختان گل تر ميچينند  و اندر د،ل خود کان گهر م
زيبرگي  زيشينندچون بر سر پايند که با ب نوميد نگردند و ز پا م

* * *
آن يعقوبان يوسف خود را ديدندسرها ي درختان گل رعنا چيدند 

زهگر ي خنديدندايام زمستان چو سيه پوشيدند  آخر ز پس نوح
* * *

زها ي بس باشد  زها ي بس باشدسودا ي ترا بهان مستان ترا تران
زها ي بس باشددر کشتن ما چه ميزني تيغ جفا  ما را سر تازيان

* * *
زيدلن اثرها داردسوز د،ل عاشقان شررها دارد  درد د،ل ب

بر حضرت رحمت گذرها داردنشنيدستي که آه دلسوختگان 
* * *

ساقي کرم مست و خرابش ببردشاد آنرکه جما،ل ماهتابش ببرد 
زينايد خواب  ترسد که اگر بيايد آبش ببردمييد آب ديده م

زه ي خرد آستين برخايدشاد آنرکه ز دور ما يار ما بنمايد  چون بچ
چون باز جهد مرغ دلم بربايدچون ديد مرا کنار را بگشايد 

* * *
 داد ا ي همه عاشقان کهشاد ي همه طالبان که مطلوب رسيد 

محبوب رسيد
آن يوسف صد هزار يعقوب رسيدآن صحت رنجها ي ايوب رسيد 

* * *
 زيرا که غمت بجا ي روشنشادم که غم تو در د،ل من گنجد 

گنجد
زه يآن غم که نگنجد در افلک و زمين   اندر د،ل چون چشم

سوزن گنجد
* * *

جز از غم دوست مرهمم برنامدشاد ي زمانه با غمم برنامد 
 چون راست بديدمش دممگفتم که به بينمش چه دمها دهمش 

برنامد
* * *
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زيکام و زبان گر بخروشيشاهيست که تو هرچه بپوشي داند   ب
داند

زه ي آنم که خموشيهر کس هوس سخن فروشي داند   من بند
داند
* * *

 از چشم بد و نيکشب چون د،ل عاشقان پر از سودا شد 
جهان تنها شد

گويند اشارتي که وقت آنها شدبا خون دلم چون سفر پنهاني 
* * *
 تا خانه رود باز يقين هرشب رفت کجا رفت همانجا ي که بود 
موجود

 از من برسان که آن فلنيا ي شب چو رو ي بدان مقام موعود 
چون بود

* * *
زه ي ماهي همه درشب گشت که خلقان همه در خواب روند   مانند
آب روند

قوم دگر ي بسو ي وهاب روندچون روز شود جانب اسباب روند 
* * *

 ديوانگيي که صد چو مجنونشور آوردم که گاو گردون نرکشد 
نرکشد
 جان خود را بگو کسيهم من برکشم که شور تو جان منست 

چون نرکشد
* * *

 د،ل مرغ شده است و در هواشور عجبي در سر ما ميگردد 
ميگردد

زه ي ما جدا جدا ميگردد  دلدار مگر در همه جا ميگرددهر ذر

 بر خسرو شيرين سخنيشيرين سخني در د،ل ما ميخندد 
زيبندد م

زيتنددگه تند کند مرا و او رام شود  گه رام کند مرا و او م
* * *

 وز هرچه جز اوست بيخبرصافي صفت و پاک نظر بايد بود 
بايد بود

در آرزو ي درد دگر بايد بودهر لحظه اگر هزار دردت باشد 
* * *

شبخيزان را دم جدائي آمدصبح آمد و وقت روشنائي آمد 
وقت هوس شرکر ربائي آمدآن چشم چو پاسبان فروبست بخواب 
* * *
زيگذرد   درياب که از کو ي فلنصبح است و صبا مشک فشان م

زيگذرد م
زيگذرد   بوئي بستان که کاروانبرخيز چه خسبي که جهان م

زيگذرد م
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* * *
تا کي ز مي شيفتگان آشامدصد بار ز سر برفت عقلم و آمد 

تا عاقبت کار کجا انجامداز کار بماندم وز بيرکار ي نيز 
* * *

تير غم او د،ل من ترکش بادصد سا،ل بقا ي آن بت مهوش باد 
 يارب که دعا کرد کهبر خاک درش بمرد خوش خوش د،ل من 

خاکش خوش باد
* * *
 فارغ ز وجود نيک و بدصد مرحله زانسو ي خرد خواهم شد 

خواهم شد
 ا ي بيخبران عاشق خوداز بس خوبي که در پس پرده منم 

خواهم شد
* * *

زها ي که بر جمالت نگرند  زها ي که بيتو نام توطاوس ن  سيمرغ ن
برند

زها ي که از شرکار تو چرند   آخر تو چه مرغي و ترا با چهشهباز ن
خرند
* * *

تلخي نرکند عادت قند آن نبودعارف چو گل و جز گل خندان نبود 
 پس شيشه بود زجاجهمصباح زجاجه است جان عارف 

سندان نبود
* * *

 کافر بود آن د،ل و مسلمانهر د،ل که درو مهر تو پنهان نبود 
نبود

 ويران شده گير اگرچه ويرانشهر ي که درو هيبت سلطان نبود 
نبود

 در مذهب عشق کفر و ايمانعاشق تو يقين دان که مسلمان نبود 
نبود
 هرکس که چنين نگشت اودر عشق تن و عقل و د،ل و جان نبود 

آن نبود
* * *

 در مذهب عاشقي جوانمردعاشق که بناز و ناز کي فرد بود 
بود

 يعقوب که يوسفي کند سردبر دلشدگان چه ناز در خورد بود 
بود

* * *
شبها که برکو ي تو نيايد چرکندعاشق که تواضع ننمايد چرکند 
ديوانه که زنجير نخايد چرکندگر بوسه زند زلف ترا تيره مشو 

* * *
 صد ساله بقا به يک زمانعشاق به يک دم دو جهان در بازند 

دربازند
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وز بهر دلي هزار جان دربازندبر بو ي دمي هزار منز،ل بروند 
* * *
 عشق آن باشد که دادعشق آن باشد که خلق را دارد شاد 

شاديها داد
 صد رحمت و آفرين بر آنزاده است مرا مادر عشق از او،ل 

مادر باد
* * *

عاشق نبود که از بل پرهيزدعشق آن خوشتر کز او بلها خيزد 
زه ي عشق   چون عشق به جانمردانه کسي بود که در شيو

رسد ز جان بگريزد
* * *

زه ي عشق بيعدد خواهدعشق از ازلست و تا ابد خواهد بود   جويند
بود

 هر د،ل که نه عاشق است ردفردا که قيامت آشرکارا گردد 
خواهد بود

* * *
بازار بتان از تو شرکستي داردعشق تو بهر صومعه مستي دارد 

 الحق که غمت درازدستيدست غم تو بهر دو عالم برسيد 
دارد
* * *
 جان از قفس قالب من خيزعشق تو خوشي چو قصد خونريز کند 
کند

امرکان گنه يابد و پرهيز کيدکافر باشد که با لب چون شرکرت 
* * *

زيببرد   هجر تو اجل گشته که جانعشق تو سلمت ز جهان م
زيببرد م

زيندهم  زه ي تو به رايگانآند،ل که به صد هزار جان م  يک خند
زيببرد م

 سوزيدم و خاکستر من هم لعشقي آمد که عشقها سودا شد 
شد

واگشت و هزار بار صورتها شدباز از هوس سوز خاکستر من 
* * *

 گر يار دمي پيش خودمعقل و د،ل من چه عيشها ميداند 
بنشاند

زيآبي کار فرو ميماندصد جا ي نشيب آسيا ميدانم  کز ب
* * *

حرکم حرکما بيان حجت باشدعلم فقها ز شرع و سنت باشد 
از کشف و عيان نور حضرت باشدليرکن سخنان اوليا ي ملرکوت 

* * *
از خرمن ماه تو به د،ل دانه بردعيد آمده کز تو عيد عيدانه برد 
وينش نرسد که ماه نو خانه برداينش برسد که رو ي بر ماه کند 
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* * *
وز چاه طمع بريده ميبايد کردغم را بر او گزيده ميبايد کرد 

 اين کار مرا به ديده ميبايدخون د،ل من ريخته ميخواهد يار 
کرد

* * *
 غم گرد فسردگان و سردانغم کيست که گرد د،ل مردان گردد 

گردد
کز موج خوشش گنبد گردان گردداندر د،ل مردان خدا دريائيست 

* * *
 از بيم حساب رويها گرددفردا که به محشر اندر آيد زن و مرد 
زرد

 گويم که حساب من از اينمن عشق ترا به کف نهم پيش برم 
بايد کرد
* * *

 پنهان مرکن از بنده که پنهانقاصد پي اينرکه بنده خندان نشود 
نشود

باغ از پي آن نوشته زندان نشودگر بر در باغي بنويسي زندان 
* * *

 آن سو که توئي حسن دوقد الفم ز مشق چون جيم افتاد 
ميم افتاد

د،ل بستد و اندر پي باقيم افتادآن خوبي باقي تو ايجان جهان 
* * *

رند ي چند و کس نداند چندندقومي به خرابات تو اندر بندند 
 بر نيک و بد خلق جهانهشيار ي و آگهي ز کس نپسندند 

ميخندند

وز قصه شنيدن اين گره نگشايدکار ي ز درون جان ميبايد 
زه ي آب در درون خانه  به زان رود ي که از برون مييديک چشم

* * *
زيپيمود  چون باد گذر کرد ز دريا ي وجودکامل صفتي راه فنا م

 آن مو ي به چشم فقر زناريک مو ي ز هست او بر او باقي بود 
نمود
* * *

در وقت وصا،ل آن نگارم افتدگر با د،ل و دنده هيچ کارم افتد 
تا آن د،ل و ديده در کنارم افتدخون د،ل ز آب ديده زان ميبارم 

* * *
مپذير که عاقبت ترا پست کندگر چرخ ترا خدمت پيوست کند 

در گردن معشوق دگر دست کندناگاه به شربتي ترا مست کند 
* * *

من نگذارم کسيت بيدار کندگر خواب ترا خواجه گرفتار کند 
 تا خواب ترا چو برگ طيارعشقت چو درخت سيب ميافشاند 

کند

www.irandll.net/forum1553



www.irandll.net

* * *
زه ي در به قعر دريا بايدگر در طلبي ز چشمه در بر نايد  جويند

کز آب حيات تشنه بيرون آيداين گوهر قيمتي کسي را شايد 
* * *

ور صحرا را همه پلنگان گيرندگر دريا را همه نهنگان گيرند 
 عشاق جما،ل خوب رنگانور نعمت و ما،ل چشم تنگان گيرند 

گيرند
* * *
زه ي جان ميسوزد   جان من و آن جملگانگر صبر کنم جامع

ميسوزد
از من گذرد هر دو جهان ميسوزدور بانگ برآورم دهان ميسوزد 

* * *
 ور فاش کنم حسود در چنگگر صبر کنم د،ل از غمت تنگ آيد 

آيد
 گوئي که ز عشق ما ترا ننگپرهيز کنم که شيشه بر سنگ آيد 

آيد
* * *

يا در ره عشق جان سپردن باشداگر عاشق را فنا و مردن باشد 
 از عين حيات آب خوردنپس لف بود آنچه بگفتند که عشق 

باشد

 ناگه ز درم درآ ي گرم آنگر ما نه همه تنور سوزان باشد 
باشد

 سرما نه همه سرد زمستانچون وعده دهي نيابي سرد آن باشد 
باشد
* * *

 ور زنده بود قصد سر و پاشگر مرده شود تن بر خود جاش کنند 
کنند

 گفتا ني ني مست شو يگفتم که مرا حريف اوباش کنند 
فاش کنند

* * *
ور نرد وداع ما نباز ي چه شودگر نگريز ي ز ما بناز ي چه شود 

زيتست  زه ي تر ب  گر با تر و خشک ما بساز يما را لب خشک و ديد
چه شود
* * *

 از خار بترسد آنرکه اشترگر هر دو جهان ز خار غم پر باشد 
باشد

 پاکيزه شود چو عشق گازرور جان و جهان ز غصه آلوده شود 
باشد
* * *

 وز وصل تو ره به جستجوئيکس از خم چوگان تو گوئي نبرد 
نبرد
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از پيرهن حسن تو بوئي نبردگر يوسف ديده همچو يعقوب کند 
* * *
زيعقل سو يکس واقف آن حضرت شاهانه نشد  زيد،ل و ب  تا ب

خانه نشد
 وانگه ز تو دور ماند و ديوانهديوانه کسي بود که آن رو ي تو ديد 

نشد
* * *

زيپندارد که نيستان ميگذردکشتي چو به دريا ي روان ميگذرد  م
زيپندارم کاين جهان ميگذردما ميگذريم ز اين جهان در همه حا،ل  م

* * *
يعني که بوزن بيت ما را سنجيدگفتم بيتي نگار از من رنجيد 

 گفتا به کدام بيت خواهمگفتم که چه ويران کني اين بيت مرا 
گنجيد
* * *

 گفتا جانرا چو تن نشانگفتم جاني به ترک جان نتوان کرد 
نتوان کرد

 در است چو سنگ رايگانگفتم که تو بحر کرمي گفت خموش 
نتوان کرد

* * *
 گفتا خنک آن جان که بدينگفتم که به من رسيد دردت بمزيد 

درد رسيد
 گفت اينرکه تو را دويد کس راگفتم که دلم خون شد از ديده دويد 

ندويد

 غمها ي بزرگ تو در او چونگفتم که ز خرد ي د،ل من نيست پديد 
گنجيد

خرد است و در او بزرگها بتوان ديدگفتا که ز د،ل بديده بايد نگريد 
* * *

 محرم نبود هرچه به عالمگفتي که بگو زبان چه محرم باشد 
باشد

با او که سرشت خاک آدم باشدوالله نتوان حديث آن دم گفتن 
* * *

 کو چشم که او سرو و سمنکو پا ي که او باغ و چمن را شايد 
را شايد

زها ي   بنما ي يرکي که سوختن راپا ي و چشمي يرکي جگر سوخت
شايد
* * *

زه ي ا ي که اوگويد چوني خوشي و در خنده شود   چون باشد مرد
زنده شود

هرچند که راه او پراکنده شودامروز پراکنده نخواهم گفتن 
* * *
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 آنجا مي ناب و حور عينگويند که فردوس برين خواهد بود 
خواهد بود
 چون عاقبت کار همينپس ما مي و معشوق به کف ميداريم 
خواهد بود

* * *
 زهرم به لب شرکرفروش توکي باشد کين نبش بنوش تو رسد 

رسد
زيپاياني   ا ي خوش خامي که او بجوش توزيرا که تو کيميا ي ب

رسد
* * *

ور نور تو آفتاب عالم باشدکي غم خورد آنرکه با تو خرم باشد 
 بر خاطره آنرکه با تو محرماسرار جهان چگونه پوشيده شود 

باشد
* * *

 واند،ل که برون ز چرخ ازرقکي غم خورد آنرکه شاد مطلق باشد 
باشد

آن کز هوسش فلک معلق باشدتخم غم را کجا پذيرد چو زمين 
* * *
زه ي جاويد بمرد   کي گفت که آفتاب اميدکي گفت که آن زند

بمرد
 دو ديده ببست و گفتآن دشمن خورشيد در آمد بر بام 

خورشيد بمرد
* * *

در هر دو جهان از تو شرکرريز بودلبها ي تو آنگه که با ستيز بود 
 از من بشنو که شمس تبريزگر در د،ل تنگ خود تو ماهي بيني 

بود

 وز عالم غيب باده نوشيلعليست که او شرکر فروشي داند 
داند

زه ي آنم که خموشينامش گويم و ليک دستور ي نيست   من بند
داند
* * *

بيد،ل شده و نژند ديگر آمدما بسته بديم بند ديگر آمد 
زه ي زلف او گرفتار بديم  در گردن ما کمند ديگر آمددر حلق

* * *
 تا جان و دلم به وصلهر لحظه ميي به جان سرمست دهد 

پيوست دهد
زه ي آب آمده است   تا دريا ي پر گهرشاين طرفه که يک قطر

دست دهد
* * *

زيخواهيم و ديگران ميخواهند  تا بخت کرا بود کرا راه دهندما م
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 عقل و ادب و هرچه بد از ماما زان غم او به باز ي و خنداخند 
برکند
* * *

زيبندد  غمگينم از اينرکه خوشدلم نپسنددماهي که کمر گرد قمر م
 پنهان پنهان شرکر شرکرچون بيندم او که من چين گريانم 

ميخندد
* * *

بر عشق نثار کرده هر دم دم خودمائيم ز عشق يافته مرهم خود 
زه ي عشق رود   در هر دم ما عشق بيابد دمتا هر دم ما حوصل

خود
* * *

زه ي کوته نظران پنهانندمردان رهت که سر معني دانند  از ديد
زهتر آنرکه هرکه حق را بشناخت   ممن شد و خلقاين طرف

کافرش ميخوانند
* * *

 مرغان هواش ز آشيانمردان رهش زنده به جان دگرند 
دگرند

 بيرون ز دو کون در جهانمنگر تو بدين ديده بديشان کايشان 
دگرند
* * *

 هست و عدم او را همه تابعمرديرکه بهست و نيست قانع گردد 
گردد

 کز صنع برون آيد و صانعموقوف صفات و فعل کي باشد او 
گردد
* * *

 عالم عالم جهان جهان رازمرغ د،ل من ز بسرکه پرواز آورد 
آورد

 کاين هر دو جهان بهچندان به همه سو ي جهان بيرون شد 
زها ي باز آورد قطر

 هم سرکش و هم سرخوش ومرغي که ز باغ پاکبازان باشد 
شادان باشد

 کاندر سر او غرور بازانگر سر برکشد ز سرکشان ميرسدش 
باشد
* * *

 آن سو ي که سو ي نيستمرغي ملرکي زانسو ي گردون بپرد 
بيچون بپرد

زه ي سيمرغ بزاد   جز جانب سيمرغ بگو چونآن مرغ که از بيض
بپرد
* * *

ديوانه دلنت سر مه را ديدندمستان غمت بار دگر شوريدند 
بر آهن سرد عقل را بنديدندآمد سر مه سلسله را جنبانيد 
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* * *
زه ي ماه شود  زهنشين که ضا،ل ومشرکين رسنت چو پرد  بس پرد

گمراه شود
آيد که بر آن رسن در اين چاه شودور چاه زنخدانت ببيند يوسف 

* * *
 در کو ي خرابات تو پابستمطرب خواهم که عاشق مست بود 
بود
 يارب بده آن کس که ازگر نيست بود شاه و گر هست بود 

دست بود
* * *

عاشق به مثا،ل ذره گردان گرددمعشوقه چو آفتاب تابان گردد 
 هر شاخ که خشک نيست رقصانچون باد بهار عشق جنبان گردد 

گردد
* * *

کو عشوه نمايد و وفا ننمايدمعشوقه خانگي برکار ي نايد 
از باغ فلک هزار در بگشايدمعشوقه کسي بايد کاندر لب گور 

* * *
زهها ي اين جهانت گيردمگذار که غصه در ميانت گيرد  يا وسوس

 زان پيش که حرکم حقرو شربت عشق در دهان نه شب و روز 
دهانت گيرد

* * *
چون مار به حيله و فسونت گيردمگذار که وسوسه زبونت گيرد 

زيچون کند آهنگ گرفت   حيران شود آسمان کهتا آن مه ب
چونت گيرد

* * *
زه ي آن قوم که خود را دانند   هردم د،ل خود را ز علطمن بند

برهانند
وز لوح وجود اناالحق خواننداز ذات و صفات خويش خالي گردند 

زه ي يار ي که مللش نبود  کانرا که مللست وصالش نبودمن بند
تا تيره بود آب خيالش نبودگوئيرکه خيالست و ترا نيست وصا،ل 

* * *
زيخبرم خدا ي خود ميداند  کاندر د،ل من مرا چه ميخنداندمن ب
زيافشاندبار ي د،ل من شاخ گلي را ماند  کش باد صبا بلطف م

* * *
 من بد کردم بديم مسعودمن چوب گرفتم به کفم عود آمد 

آمد
 کردم سفر و مرا چنين سودگويد که در صفر سفر نيرکو نيست 

آمد
* * *

چيزيش بدان فرشته خو ميماندمه را طرفي بماه رو ميماند 
زه ي او بدو خود او ميماندني ني ز کجا تا برکجا مه که بود  جان بند
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* * *
زهرويان را يرکان يرکان برشمريد  باشد به غلط نام مه ما ببريدم

زه ي پر آتش من درا ي انجمني که رد پس پرده دريد   بر ديد
گذريد
* * *

زيآ يد يار و چون شرکر ميخندد  وز مرتبه بر شمس و قمر ميخنددم
 هم پنهاني بدان نظراين يک نظر ي که در جهان محرم او است 

زيخندد م
* * *
زيجوشد د،ل که تا به جوش تو رسد  زيهوش شده است تا بهم  ب

هوش تو رسد
زينوشد زهر تا بنوش تو رسد   چون حلقه شده است تا بگوش توم

رسد
* * *

زيگويد عشق هرکه جان پيش کشد   صد جان و هزار جان عوضم
بيش کشد

 تا گوش کشانت بسو يدر گوش تو بين عشق چها ميگويد 
خويش کشد

* * *
 ني ماهي از آن آب روانني آب روان ز ماهيان سير شود 

سير شود
 ني عاشق از آن جان جهانني جان جهان ز عاشقان تنگ آيد 

سير شود
* * *

ور نيست شو ي به هستيت بگرايندگر راه رو ي راه برت بگشايند 
وانگاه ترابي تو به تو بنمايندور پست شو ي، نگنجي در عالم 

قسمت هشتم

زيآيد  زيآيدو هو معرکم از او خبر م در سينه از اين خبر شرر م
زها ي   چون بشناسي دگرچه درزاني ناخوش که خويش نشناخت

زيآيد م
* * *

 خوش خوش نفسي بزن کههان ا ي د،ل خسته وقت مرهم آمد 
آن دم آمد

در صورت آدمي به عالم آمدياريرکه از او کار شود ياران را 
* * *

زيآهر جا به جهان تخم وفا برکارند   آن تخم ز خرمنگه ما م
رند

آن شاد ي ماست آن خود پندارندهرجا ز طرب ساز ني بردارند 
* * *
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زيجويد  زيگويدهر چند دلم رضا او م او از سر شمشير سخن م
زيچرکدش   او دست به خون من چراخون از سر انگشت فرو م

زيشويد م
* * *

زه ي پارهرچيز که بسيار شود خوار شود   گر خوار شود به خان
شود

يارش به بها ي جان خريدار شودگر سير شود از همه بيزار شود 
* * *

والله که بجز سو ي فنائي نرودهر د،ل که بسو ي دلربائي نرود 
چندانرکه برانيش بجائي نرودا ي شاد کبوتر ي که صيد عشق است 

* * *
زهها فراموشهر روز دلم نو شرکر ي نوش کند   کز ذوق گذشت

کند
آنگاه دهد به ما و مدهوش کنداو،ل باده ز عاشقي نوش کند 

* * *
 عالم همه ساکن چو د،ل منهر شب که د،ل سپهر گلشن گردد 

گردد
زه ي د،ل  زه ي د،ل ز آه روشن گرددصد آه برآورم ز آيين آيين

* * *
 آن شب همه جان شوندهر شب که ز سودا ي تو نوبت بزنند 

هرجا که تنند
 گر غم آيد سبلت و ريششدر چادر شب چه دختران دارد عشق 

برکنند
* * *

زيديدن اصحاب بود   يا مرگ بود به طبع يا خوابهر عمر که ب
بود

زهر ي که ترا صاف کند آب بودآبي که ترا تيره کند زهر بود 

زيديدن اصحاب بود   يا مرگ بود به طبع يا خوابهر عمر که ب
بود

زهر ي که ترا صاف کند آب بودآبي که ترا تيره کند زهر بود 
* * *

صورت همه مقبو،ل هيولي باشدهر قبض اثر علت اولي باشد 
 کانجا همه کل قابل اجزاهر جزو ز کل بود ولي لزم نيست 

باشد
* * *

زه ي اين سيه گليمت نبودهرگز حق صحبت قديمت نبود  وانديش
ور آتش و آب هيچ بيمت نبودبر ديده نشيني و بد،ل درباشي 

* * *
زيبندد  بر حا،ل خود و حا،ل جهان ميخنددهر کو بگشاده گرهي م

 چيزيرکه جدا نگشت چونگويند سخن ز وصل و هجران آخر 
پيوندد
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* * *
زه ي يوسف است وهر لحظه همي خوانمش از راه بعيد   کو سور

قرآن مجيد
 گفت آنرکه ترا ديد کس راگفتم که دلم خون شد و از ديده دويد 
ندويد
* * *

زه ي خوش که بر دهان ميگردد   ميجوشد و صافش همه جانهر لقم
ميگردد

 تا هرچه نهان بود عيانخورشيد و مه و فلک از آن ميگردد 
ميگردد
* * *

ما را چو سر زلف پريشان داردهر مو ي زلف او يرکي جان دارد 
 زانست که او ناز فراوانداني که مرا غم فراوان از چيست 

دارد
* * *

 آب رخ نيستي هم از هستهستي اثر ي ز نرگس مست تو بود 
تو بود
 چون به ديدم که خود همهگفتم که مگر دست کسي در تو رسد 

دست تو بود
* * *

ناگاه آيد بر د،ل آگاه آيدهشدار که فضل حق بناگاه آيد 
 چون خالي شد شاه بهخرگاه وجود خود ز خود خالي کن 

خرگاه آيد
* * *

سر بشرکند و جامه به خون آليدهل تا برود سرش به ديوار آيد 
 کان گفته سخنها ي منش يادآيد بر من سوزن و انگشت گزان 

آيد

 هم پيرم و هم جوان وهم کفرم و هم دينم و هم صافم و درد 
هم کودک خرد

 کو مرده بدو زنده شد وگر من ميرم مرا مگوئيد که مرد 
دوست ببرد

* * *
 هشدار مرکن کژ که قدحهمواره خوشي و دلرکشي ناميزد 

ميريزد
 شک نيست که هر لحظه غبار يدر عالم باد خاک بر سر کردن 

خيزد
* * *

زهام چرکيدن گيردياد تو کنم دلم تپيدن گيرد  خونابه ز ديد
بيچاره دلم ز خود رميدن گيردهرجا خبر دوست رسيدن گيرد 

* * *
در سر هوس گريز پائي نرکنيدياران ياران ز هم جدائي مرکنيد 
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زيوفائيچون جمله يرکيد دو هوائي مرکنيد   فرمود وفا که ب
مرکنيد
* * *

زهانگيز بود  آتش د،ل و خونخواره و خونريز بوديار خواهم که فتن
در بحر رود چو آتش نيز بودبا چرخ و ستارگان با ستيز بود 

* * *
زيبندد  غمگينم از آنرکه خوشدلم نپسنددياريرکه مرا در غم خود م

 پنهان پنهان شرکر شرکرچون بيند او مرا که من غمگينم 
زيخندد م
* * *

يک سو ي دگر هزار گون دام نهاديک سو مشرکوة امر پيغام نهاد 
او کرد ولي بهانه بر عام نهادهر نيک و بد ي که او،ل و آخر رفت 

* * *
علم همه انبيات معلوم شوديک لحظه اگر نفس تو محرکوم شود 

زه ي فهم توآن صورت غيبي که جهان طالب اوست   در آين
مفهوم شود

* * *
 وان مستي هر خواجه و هر بندهآن جمع کن جان پراکنده بيار 

بيار
ز آواز سرافيل شوم زنده بيارآواز برکش رضا ي پاينده بيار 

* * *
شيريني آن لعل شرکرخاش نگرآن زلف سياه و قد رعناش نگر 

 برگشت و به خنده گفتگفتم که زکوة حسن يک بوسه بده 
سوداش نگر

اين مرغ اسير بجهد از دام آخرآن ساقي روح دردهد جام آخر 
وز کرده پشيمان شود ايام آخرگردد فلک تند مرا رام آخر 

* * *
 او چون نگرد بسو ي معشوقآن کس که ترا ديده بود ا ي دلبر 

دگر
 تاريک نمايد به خدا شمس ودر ديده هر آنرکه کرد سو ي تو نظر 

قمر
* * *

ورنه برو اين مصطبه را تنگ مداراز عاشق بدنام بيا ننگ مدار 
ا ي خوني خونخواره ز ما چنگ مداراز درد ي خم بجز مرا دنگ مدار 

* * *
 ني د،ل دارم نه عقل و نهامروز من از تشنه دهاني و خمار 

صبر و قرار
زيروم چو انگور افشار  زيآيم و م  آخر قدح شيره به عصارم

بسيار
* * *
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زه ي دهرت ز چه بگداخت جگر   طبع تو مزاج دهر نشناختانديش
مگر

زها ي نينداخت پدر  انگار که گلخني نپرداخت قدرپندار که نطف
* * *

 و آورده خبرها ي سموات بها ي آمده ز آسمان درين عالم دير 
زير

زه ي شيرز آواز تو آدمي کجا گردد سير  يارب تو بده دمدمه پنج
* * *

زاهد شو و چشم را بخوابان بگذارا ي آنرکه دلت بايد در و ي منگر 
زه ي عشق اوستاما چرکند چشم که بيرون و درون   بيچار

بيچاره نظر
* * *

 و ي بوده سماع مرغ جانراا ي بوده سماع آسمانرا ره و در 
سر و پر

مانند نماز از پس پيغمبراما به حضور تست آن چيز دگر 
* * *

 اندر ره تو پا ي من از سرا ي خاک درت ز آب کوثر خوشتر 
خوشتر

 مه گشت دو تا و گفت چنبرچون بانگ دف عشق ترا ماه شنيد 
خوشتر
* * *

زه ي نيرکوان توئي نيرکوترا ي دلبر عيار د،ل نيرکوفر  از جمل
وز هجر کبود پوش تو نيلوفرا ي از شرکرت دهان گلها پر زر 

 گر ديده ور ي ز هر سه بند يا ي د،ل بگذر ز عشق و معشوق و ديار 
زنار

زه ي نيستي شو و باک مدار   کاين فقر منزه است ز يار ودر توب
اغيار
* * *

زه ي ساقي هله از غم بگذر   ا ي همدم روح قدس از دما ي زاد
بگذر

 شاد ي روان خود از اين همگفتي که ز غم گريختم شاد شدم 
بگذر
* * *

زه ي طوبي خوشتر   ا ي رنج تو از راحت عقبيا ي ظل تو از ساي
خوشتر

زه ي معني بودم  ا ي نقش تو از هزار معني خوشترپيش از رخ بند
* * *

 آتش به من اندرا ي عشق خوشي چه خوش که از خوش خوشتر 
زن کاتش خوشتر
زشآباد شدست   با اين همه بيرونهر شش جهت از عشق خو

شدن از شش خوشتر
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* * *
 زيرا چو تهيست ني کندا ي مرد سماع معده را خالي دار 

زه ي زار نال
 خالي ماني ز دلبر و بوس وچون پر کرد ي شرکم ز لوت بسيار 

کنار
* * *

 تو رنجه مشو بيهدهاين صورت باغست و در او نيست ثمر 
سوگند مخور

 خود از تو نجست کس از اين جنسيا کار معلق و فريبست و غرر 
خبر

* * *
زبنظر ي کن و نظر با ما داربال بنگر دو چشم را بال دار  صاح

آوردم و آمدم تو داني ياد آرمردانه و مرد رو ي د،ل اينجا دار 
* * *
 هشيار مشو که هستبال منشين که هست پستي خوشتر 

مستي خوشتر
 کان نيستي از هزاردر هستي دوست نيست گردان خود را 

هستي خوشتر
* * *

 در مخزن جان درآ ي بابا همت باز باش و يا هيبت شير 
زه ي سير ديد

 بر بال رو که خود نهرو زود بدانجا که نه زود است و نه دير 
بال است نه زير

* * *
زهام دستان و سمر   از عاشق و معشوق و غم وبسيار بخواند

خون جگر
 تو خود دگر ي شها و عشقپا ي علم عشق همه عشق تو است 

تو دگر

زيباش به ذکر  کز ذکر ترا راه نمايند به فرکرتا بتواني مدام م
 بيني به يقين جما،لمحرم چو شد ي در حرم اجللش 

زه ي برکر معشوق
* * *

زه ي نفس بيرکار   تا چند خور ي چو اشترانتا چند کشي سخر
زه ي خار خوش

زندارتا چند دو ي از پي نان و دينار  ا ي کافر و کافر بچه آخر دي
* * *

 با غم بچه کار آيد و عيشمچون از رخ يار دور گشتم به بهار 
بچه کار

 وز ابر بجا ي قطره گو سنگاز باغ بجا ي سبزه گو خار برو ي 
ببار

* * *
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زتپرستي خوشتر   چون باده ز جام تستچون بت رخ تست ب
مستي خوشتر

 کان نيستي از هزار هستيدر هستي عشق تو چنين نيست شدم 
خوشتر
* * *

 گفتا که دگر به وصلم اميدچون ديد رخ زرد من آن شهره نگار 
مدار

 تو رنگ خزان دار ي و منزيرا که تو ضد ما شد ي در ديدار 
رنگ بهار

* * *
زه ي مستان بنگر   خواهي سر خر بهخواهي بستان حلق

خودپرستان بنگر
زها ي به بستاناکنون سر خر نيز به بستان آمد   کون خر اگر ن

بنگر
* * *

 ما نيز همي زرد شويم از غمخورشيد همي زرد شود بر ديوار 
يار

گر کار چنين ماند خدايا زنهارگاه از غم يار و گه ز ناديدن يار 
* * *

درويش و تهي روم من راهگذردر باغ در نيامدم گرد آور 
ور نگشائي گمان بد نيز مبرخواهي که برون روم مرا بگشا در 

* * *
ميرکار د،ل و ديده مينديش ز بردر خاک در وفا ي آن سيمين بر 
والله که خبر ندار ي از زير و زبراز من بشنو تا نشو ي زير و زبر 

* * *
زهها گر دو خرابات نگر   پيچيدن مستان به ملقاتدر مصطب

نگر
زه ي عشق سو ي ميقات نگر   هيهات شنو ز روح و هيهاتدر کعب

نگر

 چون او بگذشت د،ل برويددر نوبت عشق چشم باشد در بار 
چو بهار

 چون کار به نوبت است دماين دم چو بهار است ز رو ي دلدار 
را هشدار

* * *
زيتر خوشتر   و آزاد ي د،ل ز هرچه خوشتردست و د،ل ما هرچه ته

خوشتر
 از حشمت صد هزار قيصرعيش خوش مفلسانه يک چشم زدن 

خوشتر
* * *

پرهيز ز يار ناموافق بهتردور ي ز برادر منافق بهتر 
از خون برادر منافق بهترخاک قدم يار موافق حقا 
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* * *
ميتافت ز گلزار تنش چون گلزاررفتم به سر گور کريم دلدار 

آن يار وفادار مرا نيرکو داردر خاک ندا کردم خاکا زنهار 
* * *

زيتر   رو ي حبشي کرده به داغرو ي چو مهت پيش چراغ اول
زيتر اول

زيتراين حلقه چو باغست تو بلبل ما را  رقص بلبل ميان باغ اول
* * *

زه ي پرخون شود اززان ابرو ي چون کمانت ا ي بدر منير   د،ل شيش
ضربت تير

 بردارم جام باده وگويم ز د،ل و شيشه و خون چيست نظير 
گويد گير

* * *
وان زنده کن مردم آزاده بيارساقي گفتم ترا مي ساده بيار 

 تا باد رسيدن ا ي صنم بادهگفتي که در اين دور فلک باد ي هست 
بيار

* * *
زه ي عمر  زه ي عمرسيلب گرفت گرد ويران آغاز پر ي نهاد پيمان

 حما،ل زمانه رخت ازخوش باش که تا چشم زني خود برکشد 
زه ي عمر خان

* * *
زه ي فرکر  زه يطبعم چو حيات يافت از جلو  آورد عروس نظم در حجر

ذکر
هر يک به مثا،ل مريم آبستن و برکردر هر بيتي هزار دختر بنمود 

* * *
جز در صف عاشقان بمنشين بگذرفرمود خدا به وحي کا ي پيغمبر 

آتش ميرد ز صحبت خاکسترهر چند ز آتشت جهان گرم شود 

زها ي ز آغاز آخرگر جان دار ي بيار جان باز آخر  آنجا ي که برد
صد نرکته شنيد چون نشد باز آخريک نرکته شنيد جان از آنجا آمد 

* * *
 بفروش زبان را و سر از تيغگر در سر و چشم عقل دار ي و صبر 

بخر
ز اين رو نبرند از تن ماهي سرماهي طمع از زبان گويا ببريد 

* * *
زه ي طاوس نهم گردد مارگر گل کارم بيتو نرويد جز خار  ور بيض

ور هشت بهشت برزنم گردد چارور بر گيرم رباب بر درد تار 
* * *

گفتم که: شد آب روغنم گفت بميرگفتم بنما که چون کنم بمير 
ا ي رو تو شمع روشنم گفت بميرگفتم که شوم شمع من پروانه 

* * *
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 گفتم جگرم گفت سرابي کمگفتم چشمم گفت سحابي کم گير 
گير

 گفتم که تنم گفت خرابي کمگفتم که دلم گفت کبابي کم گير 
گير

* * *
 تا هردو يرکي نشد نيامد گل وگر رنگ خزان دارم و گر رنگ بهار 

خار
 بر چشم خلف ديد، خندددر ظاهر خار و گل، مخالف ديدار 

گلزار
* * *

 شمعست و شراب وگفتي که: بيا که باغ خنديد و بهار 
شاهدان چو نگار

 و آنجا که تو هستي خود ازآنجا که تو نيستي از اينهام چه سود؟ 
اينها بچه کار؟

* * *
زيدم اسرار مدار  زيرخ دلدار مدارگوش ما را ب چشم ما را ب

زيمي خمار مدار  ما را نفسي بيخودت ا ي يار مداربزم ما را ب
* * *

تا کس نرود دگر به صيد مردارا ي بسته حجاب، پردها را بردار 
آب گرمي شدست يلغون بازاررحم آر که مسيريان را از جوع 

* * *
 وز دلبر ما هر دو جهان زير ومائيم چو حا،ل عاشقان زير و زبر 

زبر
 وانرکس که از او جست نشان زير واز زير و زبر منزه آمد شه ما 

زبر

جوقي مستند و خفته بر همديگرمجموع تن و قالب خود را بنگر 
 بر خفته منه پا ي و ازو درمونس خواهي صل ي بيدار ي زن 

مگذر
* * *

 سرگشته و حيران تواممجنون و پريشان توام دستم گير 
دستم گير

زيپا ي توام دستم گيرهر بيسر و پا ي دستگير ي دارد  من بيسر و ب
* * *

 من در طربم همه جهان ماتممن دم نزنم از اين جهان دمگير 
گير

ما و رخ شه هزار بيدق کم گيربيدق ببر ي ز ما ولي شه نبر ي 
* * *

 تا اين دو يرکي نشد نيامد گلمن رنگ خزان دارم و تو رنگ بهار 
و خار
 بر چشم خلف بين بخند ا ياين خار و گل ارچه شد مخالف ديدار 

گلزار
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* * *
زه ي تو نيسستم ا ي فاجر   تا مسخرگي نمايمت بسمن مسخر

نادر
عاجز شود از عمارتت هر عامرويران کنمت چنانرکه بايد کردن 

* * *
زيآيد گرگ نزد ما وقت سحر  هم فقربه ميربايد و هم لغرم

برو ي زن آب ا ي که خاکت بر سرتا چند کني خرخر اندر بستر 
* * *

زه ي چرخيان بگرداند يارهر دم د،ل جمع را برنجاند يار  مانند
زهشان به عشقبرکدم همه را براند از پيش و دمي   چون فاتح

برخواند يار
* * *

زهام برنجاند يار  يا سنگدلست يا نميداند يارهر دم د،ل خست
زه ي خويش  زهام قص زيبيند و هيچ براز ديده به خون نبشت  م
نميخواند يار

* * *
 زيرا مرگست زندگانيهين وقت صبوحست مي ناب بيار 

هشيار
زيد،ل بپذير  يا پاس د،ل کباب پر داغ بداريا ناله اين رباب ب

* * *
بيرون نبد آن آب از اين جو هرگزآمد آمد آنرکه نرفت او هرگز 

زه ي مشک و ما همه بو ي وئيم  زها ي جدا بواو ناف  از نافه شنيد
هرگز

شيرين سخني شرکر لبي شورانگيزآمد بر من دوش نگار ي سر تيز 
يعني که چو آفتاب ديد ي برخيزبا رو ي چو آفتاب بيدارم کرد 

* * *
مائيم و شب تيره و سودا ي درازآمد د ي ديوانه و شبها ي دراز 

 آنرا که دليست تا کندما را سر خواب نيست د،ل ياوه شده است 
پا ي دراز
* * *
 ا ي دوست شب و روز ز د،لآن تاب که من دانم و تو ا ي د،ل سوز 

زيافروز م
 عشق تو و سودا ي تو آنگهني ني که غلط گفتم ا ي عشق آموز 

شب و روز
* * *

 از دست شدم بند گسستمآن يار نهان کشيد باز دستم امروز 
امروز

زه ي ديوانه پرستم امروزيک مست نيم هزار مستم امروز  ديوان
* * *

 آتش بزن و هرچه بجز عشقا ي تنگ شرکر از ترشان چشم بدوز 
بسوز
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 برف و سرما ي وآنگهي فصلدکان شرکرفروش و آنگه ترشي 
تموز
* * *

 و ي از تو حقيقت شده باز يا ي جان سماع و روزه و حج و نماز 
و مجاز

وز چرخ بود نثار و قوا،ل اندازامروز منم مطربت ا ي شمع طراز 
* * *

 در هر نفسش هزار روزها ي جان لطيف بيغم عشق مساز 
است و نماز

 آخر به گزاف نيست اينپيداست سراپا همه سودا و مجاز 
ريش دراز

* * *
 دزد ي خواهي ز پاسبانانا ي د،ل ز جفا ي دلستانان مگريز 

مگريز
زينشانان مگريز  زيجو ي نشان ز ب  صد جان بده و ز درد جانانم

مگريز
* * *
 پيراهن يوسف استا ي د،ل همه رخت را در اين کو ي انداز 

بر رو ي انداز
زيآب  زها ي عمر ندار ي ب  انديشه مرکن خويش در اين جو يماهي بچ

انداز
* * *

چون نتواني گريخت با و ي مستيزا ي ذره ز خورشيد تواني بگريز 
 با سنگ مپيچ و آب خود راتو همچو سبوئي و قضا همچون سنگ 
بمريز

 تا کي بود اين دوستيا ي صلح تو با بنده همه جنگ آميز 
زگآميز نن

زگآميزآميزش من با تو اگر ميجوئي  زه ي رن درياب ز آب ديد
* * *

 لطف تو کشيده چنگ جان راا ي عشق تو داده باز جان را پرواز 
در ساز

زهنواز  بهتر ز هزار ساله تسبيح و نمازيک ذره عنايت تو ا ي بند
* * *

زه ي خفتگان نيفتيا ي عشق نخسبي و نخفتي هرگز   در ديد
هرگز

تو نيز نگوئي و نگفتي هرگزباقي سخني هست نگويم او را 
* * *

 جانها همه اقوا،ل تو از رو يا ي کرده ز نقش آدمي چنگي ساز 
نياز

يک هديه از آن لعل به قوا،ل اندازا ي لعل لبت توانگر ي عمر دراز 
* * *
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و ي زهره بيا و از دلم چنگ آموزا ي لله بيا و از رخم رنگ آموز 
ا ي بخت بد بيا و آهنگ آموزو آنگه که نوا ي وصل آهنگ کند 

* * *
 هم آبم و هم گوهرم و درياامروز خوشم به جان تو فردا نيز 

نيز
 هر لف که د،ل زند بگويم ماهم کار و گيا ي دوست کارافزا نيز 

نيز
* * *

ا ي گلبن صد برگ بدين خار بسازامروز مرو از برم ا ي يار بساز 
ا ي ماه تمام با شب تار بسازا ي عشوه فروش با خريدار بساز 

* * *
 ا ي شب چه شبي کهامشب که گشاده است صنم با ما راز 

عمر تو باد دراز
با باز سپيد جان شده در پرواززاغان سياه امشب اندر طربند 

* * *
در توبه و در گناه و زهد و پرهيزبازآمدم اينک که زنم آتش نيز 
زيفرمايد  زهام آتشي که م  کا ي هرچه بجز خداست از جاآورد

برخيز
* * *

تا بو که برم ز شيب صيد ي بفرازباز ي بودم پريده از عالم راز 
زان در که بيامدم برون رفتم بازاينجا چه نيافتم کسي را دمساز 

تا ناز کنم نه روزه دارم نه نمازبنما ي بمن رخ ا ي شمع طراز 
زيتو بوم نماز منتا با تو بوم مجاز من جمله نماز   چون ب

جمله مجاز
* * *

 تا پيشتر از مرگ نمير ي دوجهد ي برکن ار پند پذير ي دو سه روز 
سه روز

 با پير زني انس نگير ي دودنيا زن پيريست چه باشد گر تو 
سه روز
* * *

زيرا که پر ي دارد از دولت باززنها مشو غره به بيباکي باز 
 با باز شهنشاه تو شطرنجمرغي تو وليک مرغ مسرکين و مجاز 
مباز
* * *

يا از تو مراد ميگريزد هرگزدرد تو علج کس پذيرد هرگز 
 گيرم که برکاشتم بگيردگفتي که نها،ل صبر در د،ل کشتي 

هرگز؟
* * *

 در عشق تو مست و بيقرارمدر سر هوس عشق تو دارم همه روز 
همه روز
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 من آن مستم که در خمارممر مستان را خمار يک روزه بود 
همه روز

* * *
 شب آمد و گفت زلف زيباشد،ل آمد و گفت هست سوداش دراز 

دراز
 او عمر عزيز ماست گو باشسرو آمد و گفت قد و بالش دراز 

دراز
* * *

جز وصل تو هيچ گل نبويد هرگزد،ل بر سر تو بد،ل نجويد هرگز 
تا مهر کسي دگر نرويد هرگزصحرا ي دلم عشق تو شورستان کرد 

* * *
زخصفتان يرکي نشد گرمزين سنگدلن نشد دلي نرم هنوز   زين ي

هنوز
 نگرفت يرکي را ز خدا شرمنگرفت دباغت آخر اين چرم هنوز 

هنوز
* * *

 روز است شبم ز رو يشب گشت و خبر نيست مرا از شب و روز 
آن روز افروز

 و ي روز برو ز روز او روزا ي شب شب از آني که از او بيخبر ي 
آموز

قسمت نهم

 جان در کفمان سپار وصد بار بگفتمت ز مستان مگريز 
بستان مگريز

زه ي جاناز من بشنو گريز پا سر نبرد   گر جان خواهي ز حلق
مگريز
* * *

گر بگريز ي بجز سو ي ما مگريزصد بار بگفت يار هرجا مگريز 
 در شهر گريز سو ي صحراهر گه ز خيا،ل گرگ ترسان گرد ي 

مگريز
* * *

 زيرا که ز چنگ ما برون شدگر برکشندم نگردم از عشق توباز 
آواز

پيراهن عمر خود چه کوته چه درازگويند مرا سرت ببريم به گاز 
* * *

 زنهار مرکن حديث عشقيگر در ره عشق او نباشي سرباز 
سرباز

 پروانه صفت تو خويشتن راگر روشني ميطلبي همچون شمع 
در باز
* * *
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ور گرد بد ي ز د،ل نرفتم هرگزگر گوهر طاعتي نسفتم هرگز 
زيرا که ترا دو من نگفتم هرگزنوميد نيم ز بارگاه کرمت 

* * *
 هنگام ستيز نيست ا ي جانمائيم و توئي و خانه خالي برخيز 

مستيز
 چندانرکه رسم بجا ي کج دار وچون آب و شراب با حريفان آميز 

مريز
* * *

زه ي د،ل فرکنده دو پا يمائيم و دمي کوته و سودا ي دراز   در ساي
دراز

زهکنان بسو ي صحرا ي دراز  صد روز قيامت است چه جا ي درازنظار
* * *

 چون ماهي تشنه اندر اينمائيم و هوا ي يار مه رو شب و روز 
جو شب و روز

 خود در شب وصل عاشقانزين روز شبان کجا برد بو شب و روز 
کو شب و روز

* * *
زيآغازمردانه بيا که نيست کار تو مجاز  زه ي ب آغاز بنه تران
زه ي شهر توئي   آخر به گزاف نيست اينسبلت ميما،ل خواج

ريش دراز
* * *

زه ي ما کران نگيرد هرگز   وين شمع و چراغ ما نميردمعشوق
هرگز
اين آينه زنگي نپذيرد هرگزهم صورت و هم آينه والله که ويست 

 از من همه لبه بود و از و يمن بودم و دوش آن بت بنده نواز 
همه ناز
 شبرا چه گنه حديث ما بودشب رفت و حديث ما به پايان نرسيد 
دراز
* * *

زهام ز تو يار هنوز  وامم دار ي نبات بسيار هنوزمن سير نگشت
لب بگشايد به عشقت آن خار هنوزگر از سر خاک من برآيد خار ي 

* * *
عرضه نرکنم به هيچرکس آز و نيازمن همتيم کجا بود چون من باز 

زه ي راز   گه صيد و گهي قيد وبا خويشتنم خوش است در پرد
گهي ناز و گه آز

* * *
ميبايد رفت چون به پايان شد روزميگويد مرمرا نگار دلسوز 

 خورشيد تو خويش را بدينا ي شب تو برون ميا ي از کتم عدم 
چرخ بدوز

* * *
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زه ي آنرکه با تو باشم همراز  زيتو پردازمني چار زه ي آنرکه ب  ني زهر
راز

کار من بيچاره حديثي است درازکارم ز تو البته نميگردد ساز 
* * *
 غير از مه وخورشيدهين وقت صبوحست ميان شب و روز 

چراغي مفروز
 در بنگه انديشه زن و پاکزان آتش آب گونه يک شعله برآر 

بسوز
* * *

سودت سوداست با خريدار بسازيار ي خواهي ز يار با يار بساز 
 وز بهر گل و گلب با خاراز بهر وصا،ل ماه از شب مگريز 

بساز
* * *

 تابد به تو اينچنين مهيک شب چو ستاره گر نخسبي تا روز 
زنافروز جا

 شايد که شبي در آب انداز يدر تاريرکيست آب حيوان تو مخسب 
پوز

* * *
ميپندارد که من بترسم ز عسسآمد آمد ترش ترش يعني بس 

 او را تو مترسان که نترسدآن مرغ دلي که نيست در بند قفس 
از کس
* * *

 تا شاد شو ي از من ناشاداحوا،ل دلم هر سحر از باد بپرس 
بپرس

 از چشم خود آن جادو ي استادور کشتن بيگناه سودات شود 
بپرس

زه ي جهان زاينده مترس   وز هرچه رسد چو نيست پايندهاز حادث
مترس

از رفته مينديش وز آينده مترساين يرکدم عمر را غنيمت ميدان 
* * *

زنسوز بترس  وز ناوک انتقام دلدوز بترساز روز قيامت جها
 صبح اجلت رسيد ازا ي در شب حرص خفته در خواب دراز 

روز بترس
* * *
 و ي جان کرم ز رنج ايوبا ي يوسف جان ز حا،ل يعقوب بپرس 

بپرس
حا،ل ما را ز هجرنا خوب بپرسو ي جمله خوبان بر تو لعبتگان 

* * *
آشفتگيم ز زلف هندوت بپرسجانا صفت قدم ز ابروت بپرس 

بيمار ي من ز چشم جادوت بپرسحا،ل دلم از دهان تنگت بطلب 
* * *
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 چون دولت تو منم زچون روبه من شد ي تو از شير مترس 
ادبير مترس

 گر روز بگاهست وگر ديراز چرخ چو آن ماه ترا همراه است 
مترس
* * *
 يک دشمن جان شگرفدارد به قدح مي حرامي که مپرس 

حامي که مپرس
زيخواند مرمرا به نامي کهپيشم دارد شراب خامي که مپرس   م

مپرس
* * *

 هجرانش چنان پر آتش آمددلدار چنان مشوش آمد که مپرس 
که مپرس

 اين يک سخنم چنان خوشگفتم که مرکن گفت مرکن تا نرکنم 
آمد که مپرس

* * *
 خاک در آسمان ما باش ورو در صف بندگان ما باش و مترس 

مترس
زه ي خلق قصد جان تو کنند   د،ل تنگ مرکن از آن ما باش وگر جمل

مترس
* * *

 وز مصحف کژ آيترو مرکب عشق را قو ي ران و مترس 
حق خوان و مترس

 معشوق تو هم توئي يقينچون از خود و غير خود مسلم گشتي 
دان و مترس

* * *
زيبين و مپرس  زيبينرويم چو زر زمانه م  اين اشک چو ناردانه م

و مپرس
زيبين واحوا،ل درون خانه از من مطلب   خون بر در آستانه م

مپرس

 زين تير قبا بخش کمر دوززين عشق پر از فعل جهانسوز بترس 
بترس

آنروز که توبه کرد آنروز بترسوانگه آيد چو زاهدان توبه کند 
* * *

 صد کار ي و صد رنگي و صدعاشق چو نميشو ي برو پشم بريس 
پيشه و پيس

زه ي عشق  زه ي سر چو نيستت باد  در مطبخ مدخلن برودر کاس
کاسه بليس

* * *
زه ي عشق را شرابيست مترس  زيآب شد ي پيش تومر تشن  ب

آبيست مترس
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 بيدار شو از جهان کهگنجي تو اگر بيت خرابيست مترس 
خوابيست مترس

* * *
زهام بيهستم ز غمش چنان پريشان که مپرس   زانسان شد

سر و سامان که مپرس
 وانگه ز منش بپرس چندانا ي مرغ خيا،ل سو ي او کن گذر ي 

که مپرس
* * *

تازه نبرد هيچ فضو،ل سويشآتش در زن بگير پا در کويش 
زنرو ي چو ماه را بپوش از مويش  زه ي هر خسي نبيندآ  تا ديد

رويش
* * *

 بالله بر هيچ دوستآن د،ل که من آن خويش پنداشتمش 
نگذاشتمش

نيرکو دارش که من نرکو داشتمشبگذاشت بتا مرا و آمد بر تو 
* * *

زهگزار ي همه خوش   وز مهر سر بنده بخار ي همهآن دم که حق بند
خوش

 چون عزم کنم هم بگذار ياز خانه برانيم بزار ي همه خوش 
همه خوش

* * *
 مشغو،ل کجا کند سر هرآنديده که هست عاشق گلزارش 

خارش
ور کژ نگردد راست نيايد کارشگر راست بود يار دهد پرگارش 

* * *
 من نام و نشان دوستآنرا که رسو،ل دوست پنداشتمش 

درخواستمش
از غايت غيرت تو نگذاشتمشبگشاد دهانرا که بگويد چيز ي 

* * *
زه ي من بجو نشان کف پاشآن رند و قلندر نهان آمد فاش  در ديد

 ا ي مطرب جان يک نفسي بايا او است خدايا که فرستاده خداش 
ما باش

 از رشک دعا ي بد کنمآنرکس که نظر کند به چشم مستش 
پيوستش

 گر دسترسم بود ببرموانرکس که به انگشت نمايد رخ او 
دستش
* * *

 وز باده تو شده است جانماز آتش تو فتاده جانم در جوش 
مدهوش

 هرجا ي کنم فغان و هر سو ياز حسرت آنرکه گيرمت در آغوش 
خروش
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* * *
 گر اوباشي جز بر اوباشامروز حريف عشق بانگي زد فاش 

مباش
 فردا که نيامده استد ي نيست شده است بين مينديش ز لش 
از و ي متراش

* * *
 بر راه زنان مرگ گمار ياندر بر خويشم بفشار ي همه خوش 

همه خوش
 از مرگ حياتها برآر ي همهچون مرگ دهي از پس آن برگ دهي 
خوش
* * *

 احوا،ل دلم بگو ي اگر باشدا ي باد صبا به کو ي آن دلبر کش 
خوش

زها ي دم درکشور زانرکه برا ي خود نباشد دلرکش  زنهار مرا نديد
* * *
 آرام دلي و آشنائي همها ي جان جهان و روشنائي همه خوش 
خوش

ور بوسه مزيد بر فزائي همه خوشبر ما گذر ي اگر کني سلطاني 
* * *

 و ي روح برو قماش برا ي چشم بيا دامن خود در خون کش 
گردون کش

 مندبس و زبانش از قفابر لعل لبت هر آنرکه انگشت نهاد 
بيرون کش

* * *
زيدوزمگفتي چوني بيا که چون روزم خوش   چون روز همي درم م

خوش
زيسوزم وتا رو ي چو آتشت بديدم چو سپند  زيسوزم و م  م

مسوزم خوش
* * *

 گاهي زر پخته گاه سيمگه باده لقب نهادم و گه جامش 
خامش

 اين جمله چراست تا نگويمگه دانه و گاه صيد و گاهي دامش 
نامش
* * *

زيماليمرغان رفتند بر سليمان بخروش   کاين بلبل را چرا نم
گوش

 سه ماه سخن گويم و نه ماهبلبل گفتا به خون ما در بمجوش 
خموش

 تا جنگ کند بشنوم آنمن شيشه زنم بر آن د،ل سنگ خوشش 
جنگ خوشش
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 تا بخراشد مرا بدان چنگتا بفروزد به خشم آن رنگ خوشش 
خوشش
* * *

سرمست شدم ز لذت آسيبشناگه بزدم دست بسو ي جيبش 
المنة الله که بر دم سيبشدستم نرسيد سو ي جيبش اما 

* * *
 باقي به کف بندهنيمي دف من به موش داد ي همه خوش 

نهاد ي همه خوش
زهايم   ا ي با تو مراد و بيمراد ي همهبا درف دريده در سماع آمد

خوش
* * *
زيپا ي مپا ي و دايما پويانهان ا ي د،ل تشنه جو ي را جويان باش   ب
باش

زيکام و زبان  زه ي هر گفت توئيبا آنرکه درون سينه ب  سرچشم
گويان باش

* * *
مگريز ز ياران و درين غوغا باشهرچند ملولي نفسي با ما باش 

 يا بهر نظاره حاضر سودايا همچو دلم واله و شيدائي شو 
باش
* * *

 در عالم بيگانگي از خويشانا ي د،ل برو از عاقبت انديشان باش 
باش

 خاک قدم مرکب درويشانگر باد صبا مرکب خود ميخواهي 
باش
* * *

 و ي عالم عيش و ايمني وقتا ي روز نشاط روشني وقت تو خوش 
تو خوش

زه ي زلف تو دمي ميخسبم   تو نيز موافقت کني وقت تودر ساي
خوش
* * *

 و ي مو ي تو سرمايه ده،ا ي رو ي چو آفتاب تو شاد ي کش 
جمله حبش
 باقي تبع تواند گشتهتنها تو خوشي و بس در اين هر دو جهان 
همه خوش

* * *
 اندر طلب چو منا ي زلف پر از مشک تتار ي همه خوش 

نگار ي همه خوش
 چون قند و نبات در کنار يدر فصل بهار و نوبهار ي همه خوش 

همه خوش
* * *

در صورت شيدا ي دلت شيدا باشا ي سودائي برو پي سودا باش 
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زه ي خود ز خو ي خود در جنگي  زه ي تست خصم تو،با ساي  خود ساي
تنها باش

 ا ي پشت جهان به حسنا ي عشق بيا به تلخ خويان خو بخش 
چوپان رو بخش

 زان سيب زنخدان، دو سهاز باغ جما،ل تو چه کم خواهد شد 
شفتالو بخش

* * *
 ا ي اصل خوشي و هرچها ي کرده به پنج شمع روشن هر شش 

دار ي همه خوش
زيخواني  همچون بقره بگير گوش من و کشتا چند چو الحمد مرا م

* * *
زه ي خويش   و ي زلف پريشان مشو ازا ي گنج بيا زود به ويران

زه ي خويش شان
زه ي خويش  زه يو ي مرغ متاب رو ي از دان  ا ي خانه خدا درآ ي در خان

خويش
* * *

 بر حا،ل دلم چو ليقي وقتتا ي يار مرا موافقي وقتت خوش 
خوش

 ور زانرکه تو نيزخواهم به دعا که عاشقان خوش باشند 
عاشقي وقتت خوش

* * *
 رو مرهم ريش باش چونبا د،ل گفتم ز ديگران بيش مباش 

نيش مباش
 بدگو ي و بدآموز و بدانديشخواهي که ز هيچرکس به تو بد نرسد 

مباش
* * *

 کز من سخن از سر جهان هيچبا پير خرد نهفته ميگويم دوش 
مپوش

 کين ديدنيست گفتني نيستنرمک نرمک مرا همي گفت بگوش 
خموش
* * *

زها ي مشو رفيق اوباش   کاو،ل قدمت دمند و آخربا ما چه ن
پرخاش

 مرد سره باش وگل باش و بهر سخن که خواهي ميخند 
هرکجا خواهي باش

* * *
 واندر د،ل و جان هرچهبر جان و د،ل و ديده سوار ي همه خوش 

برکار ي همه خوش
زنفرکار يخوش چشمي و محبوب عذار ي همه خوش   فرياد رس جا

همه خوش
* * *
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 ندهم به گل همه جهان خاربر د،ل چو شرکفته گشت اسرار غمش 
غمش

 زين پس رخ ما زرد و ديواربايست سو ي جهان فاني گرديم 
غمش
* * *

زه يبر من بگريست نرگس خمارش   تا خيره شدم ز گري
بسيارش

زههاگر نرگس او به سرمه آلوده بد ي   آلوده شد ي ز سرم
رخسارش

زه ي محنت کش   در آتش عشق تو هميبيچاره د،ل سوخت
سوزد خوش

 آر ي همه در سوخته افتدعشقت به من سوخته د،ل گرم افتاد 
آتش
* * *

 مستغرق عشق و شور وپيوسته مريد حق شو و باقي باش 
مشتاقي باش

 وانگاه به خود حريف و همچون باده بجوش در خم قالب خويش 
ساقي باش

* * *
زه ي عشق مپوش   چون پوشيد ي ز هر بلئيتا بتواني تو جام

مخروش
 کاخر ز پس نيش بوددر جامه همي سوز و همي باش خموش 

روز ي نوش
* * *

هرگز نشود حقيقت وقت تو خوشتا در نزني بهر چه دار ي آتش 
زها ي ز عاشقان پا درکشعياران را ز آتش آمد مفرش  عيار ن

* * *
 چون عقل و خرد تاج سر مردانجان جاني بيا ميان جان باش 

باش
 چون دولت و بخت دو جهانتو دولت و بخت همه ا ي در دو جهان 

گردانباش
* * *

 آويخت صبا چو رهزنانچون رنگ بدزديد گل از رخسارش 
بردارش

 تا بو که صباا به جان دهدبسيار بگفت بلبل و سود نداشت 
زنهارش
* * *

 ماليدن دستي که کشيد يخائيدن آن لب که چشيد ي شرکرش 
بسرش

 آب حيوان همي رسد ازنگذارد آنرکه او به جان و جگرش 
اثرش
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* * *
زه ي سرد با يرکيدانم که برا ي ما نخفتي همه دوش   بر صف

بالپوش
ا ي بوده عزيزتر تو از ديده و گوشآن نيز فراموش نگردد ما را 

* * *
نتوانستم گرفت در آغوششدر انجمني نشسته ديدم دوشش 
يعني که حديث ميرکنم در گوششرخ را به بهانه بر رخش بنهادم 

* * *
زه ي مستان تو ا ي دلبر دوش   ميخانه درون کشيدم از خمدر حلق

سر جوش
 ميخوردم و ميزدم هميبر ياد تو کاس و طاس تا وقت سحر 

دوش خروش

 تا جنگ شود بشنوم آندر مجلس سلطان بشرکستم جامش 
دشنامش

زهام در دامش  زيشناسموالله که چنان فتاد زه ي او نم  کز پخت
خامش
* * *

بر مصحف اگر دست نهد نشنومشدلدار مرا وعده دهد نشنومش 
خواهد که به اينها بجهد نشنومشگويد والله که نشنو ي نشنومت 

* * *
زيلب نوشين تو کيد،ل ياد تو آرد برود هوش ز هوش   مي ب

گردد نوش
 آواز ترا گوش همي داردديدار ترا چشم همي دارد چشم 

گوش
* * *
زيآنرکه دلم سير شد ازرفت آنرکه نبود کس به خوبي يارش   ب

ديدارش
آر ي برود گل و بماند خارشاو رفت و نماند در دلم تيمارش 

* * *
 دريا ي دو چشم موج خونسودا ي توام در جنون ميزد دوش 

ميزد دوش
ورني جانم خيمه برون ميزد دوشتا نيم شبي خيل خيالت برسيد 

* * *
 سوگند بدان جان کهسوگند بدان د،ل که شده است او پستش 

شده است او مستش
پيمانه به دستي و به دستي دستشسوگند بدان دم که مرا ميديدند 

* * *
 وان را که نه عاشق است اوشب چيست برا ي ما زمان نالش 

را مالش
 گوشش نشود گرم به شبوان عاشق ناقصي که نوکار بود 

زيبالش ب
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* * *
 آنرا که چنان کند چنين آيدکار ي کردم نگاه نرکردم پس و پيش 

پيش
 در خانه گريزد خردآندم که قضا مرکر کند ا ي درويش 

دورانديش
* * *

زيکشدم غم تو هر دم مرکش   هل تا برکشندم همه عالم توگر م
مرکش

زها ي پا ي مزن  زها ي همآنرا که خود انداخت  وانرا که تو زنده کرد
تو مرکش

* * *
ور صبر کنم گويد ايوب مباشگر ناله کنم گويد يعقوب مباش 

 بر سر زندم که سر مرکشاشرکسته بخواهدم و چون سر برکشم 
چوب مباش

 گفتم که دلم گفت که پرگفتم چشمم گفت که جيحون کنمش 
خون کنمش

 رسوا کنم وز شهر بيرونگفتم که تنم گفت در اين روز ي چند 
کنمش
* * *

 الفقر شفاء و سو ي الفقرالجوهر فقر و سو ي الفقر عرض 
مرض

والفقر من العالم کنزو غرضالعالم کله خداع و غرور 
* * *

 نورست شعاعست وامروز سماعست و سماعست و سماع 
شعاعست و شعاع
 از عقل وداعست واين عشق مطاعست و مطاعست و مطاع 
وداعست و وداع

* * *
 گر عشق نبود ي، ننمود يعشقست زهر چه آن نشايد مانع 

صانع
 عين عابد و شينداني که حروف عشق را معني چيست 

شاکر و قافست قانع
* * *

 زاهد گردد بگرد تسبيح وعاشق گردد بگرد اطل،ل و ربوع 
رکوع

 کانرا عطش آمده است وبر نان تند اين و آن ديگر بر لب آب 
اين را غم جوع

* * *
ا ي جان معاشران و سلطان سماعمهمان توايم ما و مهمان سماع 
آراسته باد از تو ميدان سماعهم بحر حلوتي و هم کان سماع 

* * *
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چون باد صبا بسو ي گلزار سماعهر روز بيايد آن سپهدار سماع 
 هم گردد هر درخت پربارهم طوطي و عندليب در کار سماع 

سماع
* * *

زه ي سرد ي به زمستان چون زاغ   محروم ز بلبل وا ي بند
گلستان ز باغ

 بسيار طلب کني به صددرياب که اين دم اگرت فوت شود 
چشم و چراغ

* * *
آئيم به باغ با تو ا ي چشم و چراغبلبل آمد به باغ و رستيم ز زاغ 

 چون آب روان رويم ازچون سوسن و گل ز خويش بيرون آئيم 
باغ به باغ

* * *
 ننهم به خدا ز مهر کس برگر با ديگر ي مجلس ميسازم و لغ 

د،ل داغ
 در پيش نهد بجا ي خورشيدليرکن چو فرو شود کسي را خورشيد 

چراغ

 من آن توام بخسب ايمن بهگفتي مگر ي چو ابر در فرقت باغ 
فراغ

 وانگاه بجويمش به صد چشمترسم که چراغ زير طشتي بنهي 
و چراغ
* * *
 گويند اميد عشق خامستگويند که عشق بانگ و نامست دروغ 
دروغ

 گويند فراز هفت بامستکيوان سعادت بر ما در جانست 
دروغ
* * *

 گويند پس از هجر لقا نيستگويند که يار را وفا نيست دروغ 
دروغ

 گويند که اين به پا ي ماگويند شراب جانفزا نيست دروغ 
نيست دروغ

* * *
 وانرکس که نداند ايناز د،ل سو ي دلدار شرکافست شرکاف 

معافست معاف
زيپندار ي که اينهر روز در اين حلقه مصافست مصاف   م

گزافست گزاف
* * *

 ديوانه معافست معافستامروز طوافست طوافست طواف 
معاف

 وصل است وني جنگ و مصافست و مصافست مصاف 
زفافست زفافست زفاف
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* * *
زه يبا زنگي امشب چو شدستي به مصاف  زه ي خود سين  از سين

شب را بشرکاف
زه ي عشاق طوافي چو کني   درياب که کعبه ميرکند با تودر کعب

طواف
* * *
 با فقر و صفا درآ تو در کاردر فقر فقير باش و در صفوت صاف 

مصاف
 چون هيچ نبيند نزند زخمگر خصم تو صد تيغ برآرد ز غلف 

گزاف
* * *

 کارت همه عشرتست و گفتت همهگويند مرا چند بخند ي ز گزاف 
لف

 سيمرغ طربناک شناسد سرا ي خصم چو عنرکبوت صفرا ميباف 
قاف
* * *

 خوان تو گرفته است از قافمهمان تو نيست دو سه روز و گزاف 
به قاف

 بر شمع کند هميشه پروانهگر فتنه شود کسي معافست معاف 
طواف
* * *

 با بنده بباخت تاق و جفتي بهآن تاق که نيست جفتش اندر آفاق 
وفاق
 گفتم به تو جفت و از همهپس گفت مرا که تاق خواهي يا جفت 

عالم تاق

 در حا،ل دهد کون و مرکان راآنرکس که ترا بديد ا ي خوب اخلق 
سه طلق

با طلعت آفتاب اندر افاقمه را چه طراوت و زحل را چه محل 
* * *

فربه ز خيا،ل تو روان عاشقا ي دارو ي فربهي و جان عاشق 
زهات ا ي جان و جهانشيرين ز دهان تو دهان عاشق   جان بند

عاشق
* * *

 مستي و خمار من که داردتمرکين و قرار من که دارد در عشق 
در عشق

 کار من و بار من که دارد درمن در طلب آب و نگارم چون باد 
عشق
* * *

للشمس ل ذهلت عن الشراقلو کان اقل هذه الشواق 
زيالعشاق  زعالباقيلو قسم ذوالهو ي عل العشر لهم ولي جمي

* * *
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 هم کشته شد به آخر ازهر د،ل که طواف کرد گرد در عشق 
خنجر عشق

زهاند بر دفتر عشق   سر اوست ندارد آنرکه دارداين نرکته نوشت
سر عشق

* * *
در گردن ما درافرکند دفتر عشقهر روز بنو برآيد آن دلبر عشق 

 تا دور شود هرکه ندارد سراين خار از آن نهاد حق بر در عشق 
عشق
* * *

 با خاک درآميخته شد گوهرچون گشت طلسم جسم آدم چالک 
پاک

 پاکي بر پاک رفت وآن جسم طلسم را چو بشرکست افلک 
خاکي در خاک

* * *
زه ي عاشق غمناک   يا از جز عشق دامنش گرددحاشا که شود سين

چاک
 پاکست و کجا رود در آنحاشا که بخفت عاشقي اندر خاک 

عالم پاک

قسمت دهم

گرديد قدح تا بزني انگشتکخنديد فرح تا بزني انگشتک 
 چون قوس قزح تا بزنيبنمودت ابرو ي خود از زير نقاب 

انگشتک
* * *

 نه کف و ايمان نه يقين ماند و نهدر بحر صفا گداختم همچو نمک 
شک

زها ي شد پيدا   گم گشت در آن ستاره هر هفتاندر د،ل من ستار
فلک
* * *
 ور کار تو نيرکست چه تسبيحآنجا که عنايتست چه صلح و چه جنگ 

و چه جنگ
 تسليم و رضا بايد ورنهوانرکس که قبولست چه رومي و چه زنگ 

سر و سنگ
* * *

زيبا بگه شرکار و پيروز به جنگبا همت بازباش و با کبر پلنگ 
 کانجا همه آفتست و اينجاکم کن بر عندليب و طاوس درنگ 

همه رنگ
* * *

 بر دامن زيرکان عالم زنبرزن به سبو ي صحبت نادان سنگ 
چنگ
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 آيينه چو در آب نهي گيردبا نااهلن مرکن تو يک لحظه درنگ 
زنگ
* * *

زه ي عشاق برآرم آهنگچون چنگ خودت بگيرم اندر بر تنگ  وز پرد
 در خدمت تو بيايم اينک من وگر زانرکه در آبگينه خواهي زد سنگ 

سنگ
* * *

زيگردد اين رو ي جهان رنگ به رنگ  زه يم  وز پرده همي بيند معشوق
شنگ
زه ي دلها همه از معشوقيست   کز عشق ويست نه فلکاين لرز

چون مادنگ
* * *

ز ايشان بوفا نه بو ي ديديم نه رنگيک چند ميان خلق کرديم درنگ 
زه ي خلق   چون آب در آهن و چو آتشآن به که نهان شويم از ديد

در سنگ
* * *

 از جان و خرد تهيست مانندآنرکس که ترا ديد و نخنديد چو گل 
دهل

از دعوت ذوالجل،ل و ديدار رسلگبر ابد ي باشد کو شاد نشد 
* * *
 دلرها برهانيد ز سير ي وآن مي که گشود مرغ جانرا پر و با،ل 
مل،ل
 از عشق پذيرفته و برساقي عشق است و عاشقان مالما،ل 

ماست حل،ل

 زيرا شنواست يار و واقف ازآواز گرفته است خروشان مينا،ل 
حا،ل

نالن ز زوا،ل خويش در پيش کما،لآواز خراشان و گلو ي خسته 
* * *

 اين آب حيات دان و آن آباز عقل دليل آيد و از عشق خليل 
سبيل

در چرخ درآيي بنشانها ي رحيلدر چرخ نيابي تو نشان عاشق 
* * *
 حقا که نه اين دارم واز من زر و د،ل خواستي ا ي مهر گسل 

ني آن حاصل
 د،ل کو د،ل کي د،ل از کجازر کو زر کي زر از کجا مفلس و زر 

عاشق و د،ل
* * *

 ني نيز به درباختن حشمت واسرار حقيقت نشود حل به سا،ل 
ما،ل

 از قا،ل کسي را نبود راه بهتا ديده و د،ل خون نشود پنجه سا،ل 
حا،ل
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* * *
 وين نفس خيالستاين عشق کمالست و کمالست و کما،ل 

خيالست و خيا،ل
 امروز وصالست واين عشق جللست و جللست و جل،ل 

وصالست و وصا،ل
* * *

 هرچند که راهيست ز د،لاين نرکته شنو ز بنده ا ي نقش چگل 
جانب د،ل

 تو مردم ديدا ي و من مردمدر چشم تو نيستم تو در چشم مني 
گل

* * *
 کي گنجد در جهان قماشپر از عيسي است اين جهان مالما،ل 
دجا،ل

زه ي تلخ تيره د،ل کي گنجد   چون مشک جهان پر است ازشوراب
آب زل،ل
* * *
 وانگه يار ي لطيف وجاني دارم لجوج و سرمست و فضو،ل 

بيصبر و ملو،ل
 وز يار بسو ي من خدايستاز من سو ي يار من رسولست خدا ي 

رسو،ل
* * *

زها ي در اين بيابان حاصل   چون بيخبران مباش از خودچون آمد
غافل

زه ي خفته دير يابدگامي ميزن به قدر طاقت منشين   کاسود
منز،ل
* * *

 ترتيب دم و قدم نگهدار ا يچون دم زد ي از مهر رخ يار ا ي د،ل 
د،ل

 تا دم نزني بي دم دلدار ا يخود را به قدم ز غير او خالي کن 
د،ل

 دور از د،ل من که گردد ازحاشا که کند د،ل به دگر جا منز،ل 
عشق خجل

زها ي و همچشمم چو شرکفت غير آب تو نخورد  زه ي ديد  هم سرم
قوت د،ل

* * *
زنالزق يناديک تعا،ل  زعالشغا،لالخمر و م واقطع لوصالنا جمي
زحالعما،لفربا و صفاء و سبقنا الحوا،ل  کي نعتق بالنجدة رو

* * *
 خو کن به خموشي کهدر خاموشي چرا شو ي کند و ملو،ل 

اصولست اصو،ل
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 صد بانک و غريو است وخود کو خموشي آنرکه خمش ميخواني 
پيامست و رسو،ل

* * *
در باغ نخست غوره است آنگه ملدر عشق نوا جزو زند آنگه کل 

در بانگ شود گربه و آنگه بلبلاينست دل قاعده در فصل بهار 
* * *

 د،ل بر سخنو زبان ز گفتنعشقي به کما،ل و دلربائي به جما،ل 
شده ل،ل

زهتر کجا بود هرگز حا،ل  من تشنه و پيش من روان آب زل،لزين نادر
* * *

اين باختن عشق مرا هست حل،لعشقي دارم پاکتر از آب زل،ل 
 عشق من و معشوق مراعشق دگران بگردد از حا،ل به حا،ل 

نيست زوا،ل
* * *

تا محرم جان دلنواز آمد د،لعمر ي به هوس در تک و تاز آمد د،ل 
انصاف بده که پاکباز آمد د،لدر آخر کار رفت و جان پاک بسوخت 

* * *
 ل يمرکن شرحها به کتب وعند ي جمل و من اشتياق و فضو،ل 

رسو،ل
ان يجمع بيننا فتصغي و اقو،لبل انتظر الزمان و الحا،ل يحو،ل 

* * *
 خوش باشد آينه به پهلو يمردا منشين جز که به پهلو ي رجا،ل 

صقا،ل
 آن سنگ بود فتاده پهلو ييارب چه طرب دارد جان پهلو ي جان 
سفا،ل
* * *

 آن به که به سودا ي توممرکن ز تو چون نيست که بردارم د،ل 
بسپارم د،ل

د،ل را چرکنم بهر چه ميدارم د،لگر من به غم تو نسپارم د،ل 

زيدار ا ي د،ل  در غيب عجايب است بسيار ا ي د،لنوميد مشو اميد م
 تو دامن دوست را نه بگذارگر جمله جهان قصد به جان تو کنند 

ا ي د،ل
* * *

زها ي و هم شاهد د،ل   ا ي ديده و د،ل ز نور رو ي توهم شاهد ديد
خجل

 جز عشق ز عاشقان چه آيدگويند از آن هر دو چه حاصل کرد ي 
حاصل
* * *
 داني که ز بهر چيست اينکاچي ساز ي که روز برفست و وحل 

رسم و عمل
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 اين در معني نبات ويعني که به صورت او نم و تر، ميريست 
کاچيست و عسل

* * *
يا من انا عبده و ادني و اقليا من هوب سيد ي و اعلي و اجل 

ان لم يرکن الوابل بالوصل فطلحاشاک تملني و يوشيک تعل 
* * *

زيکشيم  زه ي م  بنشست چو يک تنگ شرکر درآمد بت خوش عربد
پيشم

 وين پرده همي زد که خوش ودر بر بنهاد بر بط و ابريشم 
بيخويشم

* * *
زيبينم  زيبينمآمد شد خود به کو ي تو م ميل د،ل و ديده سو ي تو م

 آخر نه جهان برو ي توگيرم که همه جرم جهان من کردم 
زيبينم م
* * *

 بر جان مجرد آن مدامستآن باده که بر جسم حرامست حرام 
مدام

 آغاز و تمام ما کدامستدر ريز مگو که اين تمامست تمام 
کدام
* * *
 در د،ل دارد نهفته اين چرخآن خوش سخنان که ما بگفتيم به هم 
به خم

بر رويد سر ماز صحن عالميرکروز چو باران کند او غماز ي 
* * *

زهاش ميجويم   در جستن او روان چو آبآنرکس که به آب ديد
جويم

 نگذاشت که من دستامروز به گاه آمد و گفتا که سماع 
نماز ي شويم

* * *
 يارب تو ببند خواب او را بهآن کس که ببست خواب ما را بستم 

کرم
زيخوابي  و انديشه کند به عقل ارجم ترحمتا باز چشد مرارت ب

زهامآنم که چو غمخوار شوم من شادم   واندم که خراب گشت
آبادم

 چون رعد به چرخآن لحظه که ساکن و خموشم چو زمين 
ميرسد فريادم

* * *
زه ي آتشآن وقت آمد که ما به تو پردازيم   مرجان ترا خان

سازيم
تا صاف شو ي در آتشت اندازيمتو کان زر ي ميان خاکي پنهان 

* * *
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زيکردم   چون بد مستان دست فشانآنها که به پيش دلستان م
زيکردم م
 آخر بچه رو ي آنچنانهرچند ز رو ي لطف او خوش خنديد 
زيکردم م

* * *
 چون لطف خدا بيحد و اندازهآواز تو بشنوم خوش آوازه شوم 

شوم
زها ي و من ملک توام   يرکبار دگر بخر که تا تازهصد بار خريد

شوم
* * *

زيبردمآواز سرافيل طرب ميرسدم  از خاک فنا بر آسمان م
 زان با خبر ي کهکس را خبر ي نيست که بر من چه رسيد 
زيرسدم زيخبر م ب

* * *
وز بلبل مست نام او ميشنوماز باد همه پيام او ميشنوم 

زهام بر در د،ل  زه ي آن ز بام او ميشنوماين نقش عجب که ديد آواز
* * *

وز غايت آميزش تو مهجورماز بسرکه به نزديک توام من دورم 
زهگي مستورم  وز صحت بسيار چنين رنجورموز کثرت پيدا شد

* * *
وز باد سماع دلربائي شنوماز بلبل سرمست نوائي شنوم 

وز گل همه بو ي آشنائي شنومدر آب همه خيا،ل يار ي بينم 
* * *

گر بشرکنم اين عهد غرامت برکشماز بهر تو صد بار ملمت برکشم 
در د،ل دارم که تا قيامت برکشمگر عمر وفا کند جفاها ي ترا 

* * *
زه ي توام خوشاز بهر تو گر جان بدهم خوش ميرم  زه ي بند  وز بند

ميرم
زه ي آن دو زلف چون زنجيرم   مدهوش دو چشم جادو يديوان

کشميرم

زه ي او بخروشماز ثور فلک شير وفا ميدوشم  هرچند که از پنج
 امشب به خدا که بهتر استهرچند که دوش حلقه بد در گوشم 

از دوشم
* * *

زهام   وز عشق تو شمعاز چشم تو سحر مطلق آموخت
زهام زحافروخت رو

 چون چشم برخسار تو دراز حالت من چشم بدان دوخته باد 
زهام دوخت
* * *

 خوش کردم و خوش خوردماز جو ي خوشاب دوست آبي خوردم 
و خوش آوردم
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تا آب حيات ميرود ميگردمخود را بر جوش آسيابي کردم 
* * *

زيباشم  با گريه و ناله آشنا ميباشماز خاک در تو چون جدا م
چون چنگ ز ناله با نوا ميباشمچون شمع ز گريه آبرو ميدارم 

* * *
آزاد نشستن آرزو ميرکندماز خويشتن بجستن آرزو ميرکندم 
وان بند گسستن آرزو ميرکندمدر بند مقامات همي بودم من 

* * *
 از خود گرمم نه آب و نياز خويش خوشم ني نباشد خوشيم 

آتشيم
 از هيچ کم آيم دو من ارچندان سبرکم به عشق کاندر ميزان 

برکشيم
* * *

زيبينم  زيبينماز درد هميشه من دوا م در قهر و جفا لطف و وفا م
 بر هرچه نظر کنم ترادر صحن زمين به زير نه طاق فلک 

زيبينم م
* * *

 وز ديدن تو دو ديده روشناز رو ي تو من هميشه گلشن بودم 
بودم

 جانا مگر آن چشم بدت منمن ميگفتم چشم بد از رو ي تو دور 
بودم
* * *

وز خاک در تو مفرشي ميطلبماز سوز غم تو آتش ميطلبم 
زهام   از حضرت تو وقت خوشياز ناخوشي خويش به جان آمد

ميطلبم
* * *

 ز آشفته دلي راحت جان رااز شور و جنون رشک جنان را بزدم 
بزدم

زهام و خندانم  ديوانه شدم چنانرکه آن را بزدمجانيرکه بدان زند

حاشا که زبون هيچ مانع باشماز صنع برآيم بر صانع باشم 
تا چند به آب گرم قانع باشمچون مطبخ حق ز لوت مالمالست 

* * *
زيدانيم   وز غايت عاشقيش مياز طبع ملو،ل دوست ما م

رنجانيم
زيرانيمشرمنده و ترسنده نبرد راهي  تا راه حجاب ماست ما م

* * *
زه ي تو فاش شده احوالماز عشق تو گشتم ارغنون عالم  وز زخم
زيزني مرا مينالمماننده چنگ شده همه اشرکالم  هر پرده که م

* * *
زيگردم   وز شوق تو من يرکي به صداز عشق تو من بلند قد م

زيگردم م
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زيگرد ي  ا ي بيخبران بگرد خود ميگردمگويند مرا بگرد او م
* * *

هر لحظه به صد گونه ابا ميرسدماز مطبخ غمهاش بل ميرسدم 
زه ي غم از کجا ميرسدمبو ي جگر سوخته هر دم زدني  بر مايد

* * *
 تا ره نزند خوشي ازاز هرچه که آن خوشست نهي است مدام 
اين مردم عام

 بر خاص حل،ل گشت و برورنه مي و چنگ و رو ي زيبا و سماع 
عام حرام

* * *
وانرا بسزا گشاد مي نتوانماسرار ز دست دادمي نتوانم 

انگشت بر او نهادمي نتوانمچيزيست درونم که مرا خوش دارد 
* * *

واندر سرم افرکنده خمار ي چرکنمافتاده مرا عجب شرکار ي چرکنم 
 گر بوسه دهد مرا نگار يسالوسم و زاهدم وليرکن در راه 

چرکنم
* * *

زه ي بند فراقت رستمالمنةالله که به تو پيوستم  وز سلسل
زه ي نيستي چنان خوردستم  حز روز از،ل تا بابد سرمستممن باد

* * *
 با حلقه حريف گشته همچونامروز چو حلقه مانده بيرون دريم 

کمريم
زه ي چشم اگر حريف نظريم  زه ي درچون حلق  بايد که ازين حلق
درگذريم

او بود از آن خراب و زير و زبرمامروز همه روز به پيش نظرم 
وز قوت آن بيخبر ي بيخبرماز غايت حاضر ي چنين مهجورم 

* * *
زه ي سر ساغر و پيمانه کنمامروز يرکي گردش مستانه کنم  وز کاس

زيجويم عاقلي که ديوانهامروز در اين شهر همي گردم مست   م
کنم

* * *
يارب که چها در د،ل و در سر داريمامشب که حريف دلبر دلداريم 

 يک دم به شرکرستان شرکريک لحظه گل از چمن همي افشانيم 
ميرکاريم
* * *

زهرويان چون شرکرامشب که حريف مشتر ي و ماهم   با م
همراهم

 امشب همه آنست که منسرمست شراب بزم شاهنشاهم 
زيخواهم م

* * *
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 ساقي شه و باده باامشب که شراب جان مدامست مدام 
قوامست قوام

زهدلن خواباسباب طرب جمله تمامست تمام   ا ي زند
حرامست حرام

* * *
 جام و مي لعل با قوامستامشب که غم عشق مدامست مدام 

قوام
 خواب و هوس خوابخون غم و انديشه حللست حل،ل 

حرامست حرام
* * *
 دلدار فرو کرده سر ازامشب که مه عشق تمامست تمام 

زه ي بام گوش
 چون باده و مي خوابامشب شب ياد است و سجود است و قيام 
حرامست حرام

* * *
 بر ديده و د،ل خوابامشب که همي رسد ز دلدار سلم 

حرامست حرام
زيآورد عطار ز بيم از در وماند به سر زلف تو کز بو ي خوشت   م

بام
* * *

فردا بروم مناره را کارد زنمامشب همه شب نشسته اندر حزنم 
زهام وليخشم آلودست اگرچه با ماست صنم   در چاه رسيد
زيرسنم ب

* * *
 عمرم به کران رسيد و من دراندر طلب دوست همي بشتابم 

خوابم
 اين عمر گذشته راگيرم که وصا،ل دوست در خواهم يافت 
کجا دريابم

زيگردم  زيکشدانگورم و در زير لگد م  هر سو ي که عشق م
زيگرد ي م

زيگرد  زيگردمگفتيرکه به گرد من چرا م گرد تو نيم به گرد خود م
* * *

 اين مظلمه را تا به قيامتاز دوستيت خون جگر را بخورم 
ببرم

تو خون طلبي و من برويت نگرمفردا که قيامت آشرکار گردد 
* * *

زهها جا ي دلم   و ي تلخي رنجهات حلوا يا ي از تو برون ز خان
دلم

 خوش آيدم آنرکه بشنو ي وا يما را ز غمت شرکايتي نيست وليک 
دلم

* * *
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من نيز درون د،ل ربابي دارما ي بانگ رباب از تو تابي دارم 
زه ي خرابي دارمبر مگذر ساعتي بيا و بنشين  مهمان شو گوش

* * *
 ا ي ماه زمين و آسمانا ي جان و جهان و جان و جهان گم کردم 
گم کردم

کز مستي تو راه دهان گم کردممي بر کف من منه بنه بر دهنم 
* * *

 بيرکارنم و بس شگرف کار يا ي دوست شرکارم و شرکار ي دارم 
دارم

آر ي دارم نگار آر ي دارمگفتي سر سر بريدن من دار ي 
* * *

وز باغ مدام گل نچيني چرکنما ي د،ل چو بهر خسي نشيني چرکنم 
 تو ديده ندار ي که ببينيعالم همه از جما،ل او روشن شد 

چرکنم
* * *

 حق محسن و منعم و کريمست وا ي د،ل ز جهانپان چرا دار ي بيم 
رحيم

 در حاجت بنده ميرکند مو ي دوتير کرمش ز شصت احسان قديم 
نيم

* * *
تا رو ي تو ديدم ز حوادث رستما ي راحت و آرامگه پيوستم 

 صد ساغر زرين بخرمدر مجلس تو گر قدحي بشرکستم 
بفرستم
* * *

 تو خالق مطلقي و منا ي عشق که هستي به يقين معشوقم 
مخلوقم

بال ببرم بلند تا عيوقمبر کور ي منرکران که بدخواهانند 

زه ي سيراب ببرد ي آبما ي نرگس پر خواب ربود ي خوابم  و ي لل
ا ي گوهر کمياب ترا کي يابما ي سنبل پرتاب ز تو درتابم 

* * *
 پيش از قالب به جان چنيناين گردش را ز جان خود دزديدم 

گرديدم
 اين صبر و سرکون را به شماگويند مرا صبر و سرکون اوليتر 

بخشيدم
* * *

ور گوش ببند ي پنهان ميگويمبا تو قصص درد و فغان ميگويم 
زهام اينرکه از غمم شاد شو ي   چندين غم د،ل با تو از آندانست

ميگويم
* * *

در کس منگر که آشنا ي تو منمبا درد بساز چون دوا ي تو منم 
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 شرکرانه بده کهگر کشته شو ي مگو که من کشته شدم 
خونبها ي تو منم

* * *
احرام طواف گرد رويت بستمباز آمدم و برابرت بنشستم 

زيتو با خود بستم   چون رو ي تو ديدم همه راهر پيماني که ب
بشرکستم

* * *
جويان دلست د،ل بدو بنمائيمبازآمد و بازآمد ره بگشائيم 

زهزنان که آن شرکارت مائيم   او خنده کنان که ما تراما نعر
ميپائيم
* * *

 بالله به سوگند که بس سربا سرکشي عشق اگر سرد آرم 
دارم

هردم خبر ي آرد از آن سردارمروزيرکه چو منصور کني بردارم 
* * *

بشرکفت و نمود هرچه من ميگفتمباغي که من از بهار او بشرکفتم 
سرمست شدم سر بنهادم خفتمبا ساغر اقبا،ل چو کرد او جفتم 

* * *
 ا ي دلبر من عيب مرکنبال ي سر ار دست زند دو دستم 

سرمستم
زه ي زمانه بيرون جستم  وز نيک و بد و سود و زيان وارستماز چنبر

* * *
زهات چرا جهان پر نرکنمبا ملک غمت چرا ترکبر نرکنم  وز غلغل

 چون از کف تو کفش پر ازپيش کرم کفت چو دريا کف بود 
در نرکنم

 خاموش شدم گفت خروشتبخروشيدم گفت خموشت خواهم 
خواهم

 ساکن گشتم گفت بجوشتبرجوشيدم گفت که ني ساکن باش 
خواهم
* * *

بوئيدستم سرشک باريدستمبر بو ي تو هر کجا گلي ديدستم 
زهام سرو ي را  بر ياد قد تو پاش بوسيدستمدر هر چمني که ديد

* * *
در وقت جفا دست گرانت باشمبر بو ي وفا دست زنانت باشم 

تا حرکم تو چيست آنچنانت باشمبا اين همه انديشه کنانت باشم 
* * *

 والله که حقيقت نه مجاز يبر زلف تو گر دست دراز ي کردم 
کردم

 پس با د،ل خويش عشقباز يمن در سر زلف تو بديدم د،ل خويش 
چو کردم

* * *
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پيشاني شير برنويسيم رقومبر شاه حبش زنيم و بر قيصر روم 
جز در کف داود نگرديم چو مومما آهن لشرکر سليمان خوديم 

* * *
 جان نيز سبيل جامبر ميرکده وقف است دلم سرمستم 

زيکردستم م
زيپيوستند   آن هر دو بو ي دادم از غمچون جان و دلم همي نم

رستم
* * *

زيبوسم  زيبوسمبر ياد لبت لعل نگين م آنم چو بدست نيست اين م
زينرسد  زيآرم سجده و زميندستم چو بر آسمان تو م  م

زيبوسم م
* * *

زيشنوم  زيشنومبو ي دهن تو از چمن م رنگ تو ز لله و سمن م
زيگويد و مناين هم چو نباشدم لبان بگشايم   تا نام تو م

زيشنوم م
* * *

کو ي تو گذر کنم چو پي برگيرمبهر تو زنم نوا چو ني برگيرم 
 اندر دو جهان د،ل از تو کيچندين کرم و لطف که با من کرد ي 

برگيرم
* * *

 برخيز و دهل بزن که مابيدف بر ما ميا که ما در سوريم 
منصوريم

زه ي انگوريم  زها ي مامستيم نه مست باد  از هرچه خيا،ل کرد
دوريم

زيشاديها روان شاد ي دارمبيرون ز دو کون من مراد ي دارم  ب
زيرا ز گشاد آن گشاد ي دارمبگشا ي بخنده آن لبان خود را 

* * *
در بيرکار ي تخم وفا ميرکارمبيرکار شدم ا ي غم عشقت کارم 

 با خاطر چون تيشهمن صورت وصل ميتراشم شب و روز 
مگر نجارم

* * *
زيجويمبيگانه مگيريد مرا زين کويم  زه ي خود م در کو ي شما خان

 اصلم ترکست اگرچه هند يدشمن نيم ارچند که دشمن رويم 
گويم
* * *

زخزادمبيگاه شد وز بيگهي من شادم  امشب قنق است يار فر
 من زين شب و زين روزروز و شب ديگر است در عشق مرا 

برون افتادم
* * *

زهام  زهامتا آتش و آب عشق بشناخت در آتش د،ل چو آب بگداخت
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زهام  زه ي زخم عشق خوشمانند رباب د،ل بپرداخت  تا زخم
زهام ساخت

* * *
وانچت گفتم تا نپذير ي ندهمتا ترک د،ل خويش نگير ي ندهم 

 جان و سر تو که تا نمير يحيلت بگذار و خويشتن مرده مساز 
ندهم
* * *

زه ي مرجان توام  د،ل جمع از آن زلف پريشان توامتا جان دارم بند
 و ي چنگ خمش مشو که مهمانا ي نا ي بنا،ل مست افغان توام 

توام
* * *

 گه بر سر که گه سو ي غار يتا چند بهر زه چون غبار ي گردم 
گردم

يک چند گهي بگرد يار ي گردمتا چند چو طفل بر نگار ي گردم 
* * *
 يا همچو رباب زخم غمهاتتا چند چو دف دست ستمهات خورم 

خورم
 من نا ي تو نيستم که دمهاتگفتي که چو چنگ در برت بنوازم 

خورم

قسمت يازدهم

زهام  زهام از تو ترا خواست  از عشق تو خوان عشقتا خواست
زهام آراست

 اين ميدانم که مستخوابي ديدم و دوش فراموشم شد 
زهام برخاست

* * *
روباه بدم ز فر تو شير شدمتا رو ي تو ديدم از جهان سير شدم 

اين نيز بينديش که سر زير شدما ي پا ي نهاده بر سر خلق ز کبر 
* * *
 چون زلف بس جمع وتا زلف ترا به جان و د،ل بنده شديم 

پراکنده شديم
زهکنان ميگويند   چون پيش تو مرديم همه زندهارواح ترا سجد

شديم
* * *

 با صبر ز ديدن تو بيگانهتا شمع تو افروخت پروانه شدم 
شدم

 يعني که پر ي ديدم و ديوانهدر رو ي تو بيقرار شد مردم چشم 
شدم
* * *

زهام  زهامتا ظن نبر ي که از تو بگريخت يا با دگر ي جز تو درآميخت
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زهام  زهامبر بسته نيم ز اصل انگيخت چون سيل به بحر يار درريخت
* * *

زيتو صبور گشتم وتا ظن نبر ي که از غمانت رستم   يا ب
بنشستم

کز روز از،ل تا با بد سرمستممن شربت عشق تو چنان خوردستم 
* * *

زيبينم   هر لحظه فتوحي بنو يتا ظن نبر ي که من دوئي م
زيبينم م

زيدانم   چشم و سر من جمله توئيجان و د،ل من جمله توئي م
زيبينم م
* * *

زيبينم  زيزحمت ديده هر دمتتا ظن نبر ي که من کمت م  ب
زيبينم م

 آن شاديها که از غمتدر وهم نيايد و صفت نتوان کرد 
زيبينم م
* * *

زه ي دوغ خويش باشد پيشم   والله که به انگبين کستا کاس
ننديشم

زيبرگي به مرگ مالد گوشم  آزاد ي را به بندگي نفروشمور ب
* * *

زهايم  زه ي عاشقانه بشناخت از رو ي طرب پرده برانداختيمتا پرد
زهايم   همچون دف و نا ي هردو دربا مطرب عشق چنگ خود در زد

زهايم ساخت

پيمانه چو پر شود فرو گردانيمتا ميرود آن نگار ما ميرانيم 
 در صبح وصا،ل دولتشچون بگذرد اين سر که درين آب و گلست 

خندانيم
* * *

 آنسو ي که موج رفت ماتو بحر لطافتي و ما همچو کفيم 
آنطرفيم

 بر ما ميزن که بر کفتآن کف که به خون عشق آلودستي 
همچو دفيم

* * *
 د،ل پيش تو بود من نفاقشجانرا که در اين خانه وثاقش دادم 

دادم
 عشق تو رسيد و سهچون چند گهي نشست کدبانو ي جان 

طلقش دادم
* * *
 گوئيرکه فلنست و فلنجاني که در او دو صد جهان ميدانم 

ميدانم
 هر چشم که بسته گشت ازاو شاهد حضرتست و حق نيک غيور 

آن ميدانم
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* * *
زيبينم  زهگي خويش نرکوچندانرکه به کار خود فرو م زيديد  ب

زيبينم م
 اکنون که جهان به چشم اوبا زحمت چشم خود چه خواهم کردن 

زيبينم م
* * *

اينک کمر خدمت تو بربنديمچون تاج مني ز فرق خود افرکنديم 
وقت است که او بگريد و ما خنديمبسيار گريستيم و هجران خنديد 

* * *
زيپيچم  زه ي جعد يارچون مار ز افسون کسي م  چون طر

پيچاپيچم
 اين ميدانم که چون نپيچموالله که ندانم اين چه پيچاپيچست 

هيچم
* * *

زيداني که از نرکوئي دورم  گر بگريزم ز نيرکوان معذورمچون م
 من گام به خود نميزنماو همچو عصا کش است و من نابينا 
مأمورم
* * *

 وز بستن پا ي و رفتن سرحاشا که ز زخم تير و خنجر ترسيم 
ترسيم

از گفت و مگو ي خلق کمتر ترسيمما گرم روان دوزخ آشامانيم 
* * *
 وز بهر تو از هر دو جهانخواهم که به عشق تو ز جان برخيزم 
برخيزم

 چون ابر ز پيش تو از آنخورشيد تو خواهم که بياران برسد 
برخيزم

 چون صنع حقيم پيش صانعخود راز چنين لطف چه مانع باشيم 
باشيم

زناند  زهها زري حاشا که به آب گرم قانع باشيمدر مطبخ چرخ کاس
* * *

 بر باغ گل و نرگس بيخوابخيزيد که تا بر شب مهتاب زنيم 
زنيم
 وقت است برادران که برکشتي دو سه ماه بر سر يخ رانديم 

آب زنيم
* * *
 خواهم که دمي ترا فراموشدر آتش خويش چون دمي جوش کنم 
کنم

در جام درآئي و ترا نوش کنمگيرم جاني که عقل بيهوش کند 
* * *
زيچيدم   وز ديدن باغبان هميدر باغ شدم صبوح و گل م

ترسيدم
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گل را چه محل که باغ را بخشيدمشيرين سخني ز باغبان بشنيدم 
* * *

زه ي گردابم  ني بلرکه به بحر ميرکشد سيلبمدر بحر خيا،ل غرق
زه ي آنک  زيخواب من بند  در خواب بدانست که من درا ي ديده نم

خوابم
* * *
 گر جنگ کني برکن در آندر چنگ توام بتا در آن چنگ خوشم 

جنگ خوشم
من نام گرو کردم و با ننگ خوشمننگست ملمت بره عشق ترا 

* * *
 سرمست مدام اشتياقيدر دور سپهر و مهر ساقي مائيم 

مائيم
مائيم و نمائيم که باقي مائيمدر آينه وجود کرديم نگاه 

* * *
زه ي د،ل مهي بديديم به چشم   ز آن چشمه بسي آبدر چشم

کشيديم به چشم
زه ي د،ل  زه ي د،ل، همي دويديم بهز آن روز بگرد گرد آن چشم  مانند

چشم
* * *

زه ي ملک جاوداني مائيمدر عالم گل گنج نهاني مائيم  دارند
 هم خضر و هم آب زندگانيچون از ظلمات آب و گل بگذشتيم 

مائيم
* * *

هرچه بدهم هزار چندان ببرمدر عشق تو گر د،ل بدهم جان ببرم 
 از جمله جهان گو ي ز ميدانچوگان سر زلف تو گر دست دهد 

ببرم

 چه عشق و چه معرفت کرادر عشق تو معرفت خطا دانستيم 
دانستيم

 اين هست از آن نيست کهيک يافتني از او به فرياد دو کون 
ما دانستيم

* * *
وين دلق بشر دوخت بدر ميرکردمدر کو ي خرابات گذر ميرکردم 

 من بر نظر خويش نظرهرکس نظر ي به جانبي ميافرکند 
ميرکردم
* * *

عشقش به هزار جان و د،ل بخريدمدر کو ي خرابات نگار ي ديدم 
دست طمع از هر دو جهان ببريدمبوئي ز سر دو زلف او بشنيدم 

* * *
زيبينم  زيبينمدر هر فلرکي مردمرکي م هر مردمرکش را فلرکي م

زيبيني تو   بر عرکس تو من دو را يرکيا ي احوا،ل اگر يرکي دو م
زيبينم م
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* * *
 قيمت کردند به يک درمدستارم و جبه و سرم هر سه به هم 

چيز ي کم
من هيچرکسم هيچرکسم هيچرکسمنشنيدستي تو نام من در عالم 

* * *
 مست سقط خوش خوشدشنامم ده که مست دشنام توام 

آشام توام
من رام توام رام توام رام توامزهرابه بيار تا بنوشم چو شرکر 

* * *
آمد خندان نشست بر بالينمدلدار چو ديد خسته و غمگينم 

زيندهد ره که چنينتخاريد سرم گفت که ا ي مسرکينم   د،ل م
بينم
* * *

بر سنگ زنم سبو ي خود پاره کنمد،ل زار وثاق سينه آواره کنم 
روز ي او را ز لعل تو چاره کنمگر پاره کنم هزار گوهر ز غمت 

* * *
امروز چريديم و به شب هم بچريمد،ل ميگويد که نقد اين باغ دريم 

 گرچه در رحمت استلب ميگزدش عقل که گستاخ مرو 
زحمت ببريم

* * *
 شب را گفتم فاش مرکندوش آمده بود از سر لطفي يارم 

اسرارم
 خورشيد تو دار ي ز کجا صبحشب گفت پس و پيش نگه کن آخر 

آرم

 آندم که زروش لله ميچيددوش از سر مستي بخراشيد رخم 
رخم
زه ي رو ي تو نگرديدگفتم مخراشش که از آنروز که زاد   از قبل

رخم
* * *

 وز غوره فشانان سو يدوش از طربي بسو ي اصحاب شديم 
دوشاب شديم

 با بيداران ز خويش در خوابوز شب صفتان جانب مهتاب شديم 
شديم
* * *

 بر دامن آن عهد شرکن چنگدوش ارچه هزار نام بر ننگ زدم 
زدم

 هم عاقبت آبگينه بر سنگد،ل بر د،ل او نهادم از شوق وصا،ل 
زدم
* * *

آن را که نواختم همان را بزدمد،ل داد مرا که دلستان را بزدم 
زهام و خندانم  ديوانه شدم چنانرکه جان را بزدمجاني که بدو زند
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* * *
زهام نيم وليک همي خوانندم  زهام وليک ميرانندمديوان بيگان

زه ي شب   مستند ولي چو روزهمچون عسسان بجهد در نيم
ميدانندم
* * *

موصوف به مغز کبريا دانستمذات تو ز عيبها جدا دانستم 
 خود را چو شناختم ترامن د،ل چرکنم چونرکه به تحقيق و يقين 
دانستم
* * *

واگو که من از لطف تو آن ميجويمرازيرکه بگفتي ا ي بت بدخويم 
واميگويم خموش واميگويمچون گفت به گريه درشدم پس گفتا 

* * *
زه ي افزون تو افزونرفتي و ز رفتن تو من خون گريم   وز غص

گريم
 چون ديده برفت بعدني خود چو تو رفتي ز پيت ديده برفت 

از او چون گريم
* * *

زيدانستم  زيدانستمروزت بستودم و نم شب با تو غنودم و نم
 من جمله تو بودم وظن برده بدم به خود که من من بودم 

زيدانستم نم
* * *

زه ي آب و گل بدرروز ي به خرابات تو مي ميخوردم   وين خرق
زيکردم م

معمور و خراب از آن چنين ميرکردمديدم ز خرابات تو عالم معمور 

وانجا که توئي صدر من آن را دانمرويت بينم بدر من آن را دانم 
 از عمر شب قدر من آن راوانشب که ترا بينم ا ي رونق عيد 

دانم
* * *

زهام   بس نرد نهان که با تو منزان دم که ترا به عشق بشناخت
زهام باخت

زهامبه خرام تو سرمست به خرگاه دلم  کز بهر تو خرگاه بپرداخت
* * *

 جان و د،ل و ديده در رهشز او،ل که حديث عاشقي بشنودم 
فرسودم
 خود هر دو يرکي بود منگفتم که مگر عاشق و معشوق دواند 

احو،ل بودم
* * *

خاموش بد ي فسانه گويت کردمزاهد بود ي ترانه گويت کردم 
 ننشاندمت و نشانه گويمتاندر عالم نه نام بودت نه نشان 

کردم
* * *
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يا همچو پر ي به بو ي عود ي برومزنبور نيم که من بدود ي بروم 
زه ي سود ييا سيل شرکسته تا برود ي بروم   يا حرص که در عشو

بروم
* * *

زهام   وانگه قدم از چرا و چونزين پيش اگر دم از جنون ميزد
زهام ميزد
 ديدم ز درون در برونعمر ي بزدم اين در و چون بگشادند 

زهام ميزد
* * *

 چندين چه دهيد بهر هستيزينگونه که من به نيستي خرسندم 
پندم

زيخندمروزيرکه به تيغ نيستي برکشندم  زه ي من کيست بر او م گريند
* * *

تا شب به خدا در انتظارت بودمساقي امروز در خمارت بودم 
 امشب چو به روز منمي در ده و از دام جهانم به جهان 

شرکارت بردم
* * *

زه ي حمرا چرکنم  زهافزاساقي چو دهد باد  چون بوسه طلب کند م
چرکنم

 گر گو،ل نيم حديث فرداامروز که حاضر است اقبا،ل وصا،ل 
چرکنم
* * *

د،ل در خم زلف دلستان تو نهمسر در خاک آستان تو نهم 
 تا جان به بهانه درجانم به لب آمده است لب پيش من آر 
دهان تو نهم

زينخورم هم شادمشادم که ز شاد ي جهان آزادم  مستم که اگر م
زه ي خفيه مبارکبادماز حالت هيچرکس ندارم بايست  اين دبدب

* * *
 چون موج ز باد بود خودشاد ي کردم چو آن گهر شد جفتم 

آشفتم
چون ابر تهي بر لب دريا خفتمآشفته چو رعد سر دريا گفتم 

* * *
 وز فضل نلفم و غم آنشاعر نيم و ز شاعر ي نان نخورم 

نخورم
وان نيز مگر ز دست جانان نخورمفضل و هنرم يرکي قدح ميباشد 

* * *
 در دولت تو هميشه سر کارشب رفت و هنوز ما به خمار خوديم 

خوديم
 هم مجلس و هم بلبل گلزارهم عاشق و هم بيد،ل و دلدار خوديم 

خوديم
* * *
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زيخوارانم   صاحب جگر سوخته را منشب گويد من انيس م
جانم

زکالموت درو آنها که ز عشقشان نصيبي نبود   هر شب مل
ايشانم
* * *

شد تلخي جور هات حلوا ي دلمشد گلشن رو ي تو تماشا ي دلم 
 ذوقي دارد که بشنو ي وا يما را ز غمت شرکايتي نيست وليک 

دلم
* * *

 صد تنگ شرکر بدين د،ل تنگصد نام زياد دوست بر ننگ زديم 
زديم

زه ي ساقي دگر لف نماند  زه ي تو بر سنگا ي زهر  کز سور قراب
زديم
* * *

 عالم شب و ماه آسمانيعالم جسم است و نور جاني مائيم 
مائيم

 هم خضر و هم آب زندگانيچون از ظلمات آب و گل دور شويم 
مائيم
* * *

زه ي عقل و روح راعشق آمد و گفت تا بر او باشم   رخسار
بخراشم

اين بار نيامدم که آنجا باشمميامد و من همي شدم تا اکنون 
* * *

زيبنست و بحريست عظيم   دريا ي معلق است وعشق از بنه ب
اسرار قديم

زهاند در بحر مقيم   يک قطره از او اميد و باقيجانها همه غرق
همه بيم

 عشق است بهار و من بدوعشق است صبوح و من بدو بيدارم 
گلزارم
کانروز که بيرکار نيم بيرکارمسوگند به عشقي که عدو ي کار است 
* * *

 او راست عروسي وعشق است قدح وز قدحش خوشحالم 
منش طبالم

کانروز که طبا،ل نيم بطالمسوگند بدان عشق که بطا،ل گر است 
* * *

زيکشدم   واندر پي يار راستينعشق تو گرفته آستين م
زيکشدم م

زيکشدموانگه گوئي دراز تا چند کشي  با عشق بگو که همچنين م
* * *

 امروز که درهم نگريديم بهعمر ي رخ يرکدگر بديدم به چشم 
چشم
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با عشق بگو که همچنين ميرکشدموانگه گوئي دراز تا چند کشي 
* * *

زيچرخ که بر چرخ بد او،ل وطنمفاني شدم و بريد اجزا ي تنم  م
زيپرستند همه   در عيب از اين وحشت ومستند و خوشند و م

زندان که منم
* * *

 تا مي نرود دو دست باز يفرمود که دست و پا برکار ي بزنيم 
بزنيم
 پس چون نزنين دستچون در تو زديم دست از اين شاد ي را 

آر ي بزنيم
* * *

قد عيدنا العيد و مام صيامقد صبحنا اللله به عيش و مدام 
زيالدهر سلمامل قدحا وهات يا خير غلم  کي يسرکرنا ثم عل

* * *
فتنه شدگان ازا،ل آزاليمقاشانيم و لابالي حاليم 
 صافي بخوريم و درد بر سرجانداده به عشق رطل مالماليم 

ماليم
* * *

 در صدق چو آهنند و در لطف چوقوميرکه چو آفتاب دارند قدوم 
موم

زه ي خود بگشايند  زه ي شيران  ني پرده رها کنند و ني نقشچون پنج
و رسوم
* * *

گاه از پي دوستان مشوش باشمگاه از غم دلبران بر آتش باشم 
آخر به کدام دلخوشي خوش باشمآخر بچه خرمي زنم راه نشاط 

 گاه از دور ي دست گزانگاهي ز هوس دست زنان ميباشم 
ميباشم

 مه گويد من بر آسماندر آب کنم دست که مه را گيرم 
ميباشم
* * *

 وين حا،ل خمار و رنگ و روگر باده نهان کنيم بو را چه کنيم 
را چه کنيم

زه ي چشم همچو جوور با لب خشک عشق را خشک آريم   اين چشم
را چه کنيم

* * *
ور دشت پر از ژاله کنم معذورمگر چرخ پر از ناله کنم معذورم 
جان را چو به دنباله کنم معذورمتو جان مني و ميدوم در پي تو 

* * *
ور طبل زنم نوبت جاويد زنمگر چرخ زنم گرد تو خورشيد زنم 

 چوبک همه بر تارک ناهيدچون حارس چوبک زن بام تو شوم 
زنم
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* * *
 ور خوار کنم بنام و ننگشگر جنگ کند به جا ي چنگش گيرم 

گيرم
زيگيرد  تا چون ببرم آيد تنگش گيرمداني بر من تنگ چرا م

* * *
 ور چنگ کني چو چوب همگر خوب کني رو ي مرا خوب توام 

چوب توام
ا ي يوسف روزگار يعقوب توامگر پاره کني ز رنج ايوب توام 

* * *
 ايزد داند در اين هوا ماگردان به هوا ي يار چون گردونيم 

چونيم
 وانان حيران که ما چراما خيره که عاقلن چرا هشيارند 

مجنونيم
* * *

ور صحرائي آهو ي صحرا ي توامگر دريائي ماهي دريا ي توام 
زه ي دمها ي توام  زيدم بند  سرنا ي تو سرنا ي تو سرنا يدر من م

توام
* * *

 جان بازم و از هر دو جهانگر د،ل دهم و از سر جان برخيزم 
برخيزم

 مقصود تو چيست تا از آنمن بنده به خو ي تو نميدانم زيست 
برخيزم
* * *

ور جان طلبم بر سر کويت بينمگر د،ل طلبم در خم مويت بينم 
در آب همه خيا،ل رويت بينماز غايت تشنگي اگر آب خورم 

در خدمت تو ز چشم بد ميترسمکرديم قبو،ل و من زرد ميترسم 
زه ي خود ميترسماز بيم زوا،ل آفتاب عشقت  حقا که من از ساي

* * *
ور بند نهد بجا ي رختش گيرمگر رنج دهد بجا ي بختش گيرم 
 سختش گيرم عظيم سختشزان ناز کند سخت که چون بازآيد 

گيرم
* * *

 ور ديده بر اين رخ پسنديدهگر شاد ببينمت بر اين ديده نهم 
نهم

گر رو ي بدان جعد پژوليده نهمبر عرعر زيبات طوافي دارم 
* * *

زه ي صبرت بدريم   ور خواب رو ي خواب زگر صبر کني پرد
چشمت ببريم

 ور بحر شو ي تمام آبتگر کوه شو ي در آتشت بگدازيم 
بخوريم
* * *
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زهام که سرمست توام   مشتاب برکشتنم که در دستگر کبر بخورد
توام

 ا ي جان به کجا روم که درگفتي که زمين حق فراخست فراخ 
دست توام

* * *
 ور بخت شو ي رخت بسويتگر ماه شو ي بر آسمان کم نگرم 

نبرم
 فرما ي که چون مار برکوبندزين بيش اگر بر سر کويت گذرم 

سرم
* * *

از بيم غيوران تو باشد حذرمگر من بدر سرا ي تو کم گذر ي 
 هرگه که ترا جويم درتو خود به دلم در ي چو فرکرت شب و روز 

د،ل نگرم
* * *

 هر لحظه به نوعي دگرتگر يار کني خصم تواش گردانيم 
رنجانيم

 ور گل گرد ي در آتشتگر خار شد ي گل از تو پنهان داريم 
بنشانيم
* * *

باشد که پشيمان شود آن دلدارمگفتم به فراق مدتي بگزارم 
 نتوانستم از تو چه پنهانبس نوشيدم ز صبر و بس کوشيدم 

دارم
* * *

زيخبر ي بس که ز خودگويي تو که من ز هر هنر باخبرم   اين ب
بيخبر ي

 با اين ملرکان محرم و همدمتا از من و ما ي خود مسلم نشو ي 
نشو ي

 هر چيز که داشتم نثارتگفتم د،ل و دين بر سر کارت کردم 
کردم

 آن من بردم که بيقرارتگفتا تو که باشي که کني يا نرکني 
کردم
* * *

در گردن او ز توبه زنجير کنمگفتم سگ نفس را مگر پير کنم 
با اين سگ هار من چه تدبير کنمزنجير دران شود چو بيند مردار 

* * *
زيغم تو دمي زنم نتوانمگفتم که د،ل از تو برکنم نتوانم  يا ب

 ا ي خواجه اگر مرد منمگفتم که ز سر برون کنم سودايت 
نتوانم
* * *

 تا زحمت خود ز چشم خلقانگفتم که ز چشم خلق با دردسريم 
ببريم
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 يعني که ز چشمها کنوناو در تن چون خيا،ل من شد چو خيا،ل 
دورتريم
* * *

کي دانستم که با غمت درمانمگفتم که مگر غمت بود درمانم 
 گفتم وصلت گفت براو از سر لطف گفت درمان تو چيست 

اين درمانم
* * *

زه ي اسرار الهي مائيم  بحر گهر نامتناهي مائيمگنجين
بنشسته به تخت پادشاهي مائيمبگرفته ز ماه تا به ماهي مائيم 

* * *
زنهار مپندار که من د،ل دارمگوئيرکه به تن دور و به د،ل با يارم 
فرياد کني که من ز خود بيزارمگر نقش خيا،ل خود ببيني روز ي 

* * *
 گاه از تعب هجر در آتشگه در طلب وصل مشوش باشيم 

باشيم
 آنگه من و تو بي من وچون از من و تو اين من و تو پاک شود 

تو خوش باشيم
* * *

الفخر لمن يطعن في يوم زحامل الفجر بقينة و ل شرب مدام 
 يستأهل آن يقعدو الناسمن يبد،ل روحه به سيف و سهام 

قيام
* * *

 در گوش د،ل عشوه فروشتلب بستم و صد نرکته خموشت گفتم 
گفتم

 فردا بنمايم آنچه دوشتدر سر دارم آنچه به گوشت گفتم 
گفتم

بختم که سوار ي نرکند من چرکنمليلم که نهار ي نرکند من چرکنم 
 اقبا،ل چو يار ي نرکند منگفتم که به دولتي جهانرا بخورم 

چرکنم
* * *

 در دست دو خو ي بد گرفتارما از دو صفت ز کار بيرکار شويم 
شويم

 خو ي دگر آنرکه ديريک خوآني که سخت از او مست شويم 
هشيار شويم

* * *
زينوشيم  زه ي ز خون د،ل خود م  در خم تن خويش چو ميما باد

زيجوشيم م
زها يجان را بدهيم و نيم از آن باده خوريم   سر را بدهيم و جرع

نفروشيم
* * *

زهسوز آورديمما باده ز يار دلفروز آورديم  ما آتش عشق سين
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آن شبها را که ما به روز آورديمتا دور ابد جهان نبيند در خواب 
* * *

زه ي شاد ي همه غمما برزگران اين کهن دشت نويم   در کشت
ميدرويم
زه ي کم عمر در اين دشت فنا   تا سر زده از خاک بباد يچون لل
گرويم
* * *

در جا ي نمائيم ولي بيجائيمما جان لطيفيم و نظر در نائيم 
عقل و د،ل و هوش جمله را بربائيماز چهره اگر نقاب را بگشائيم 

* * *
شاد ي نستانيم و از اين غم ندهيمما خاک ترا به آب زمزم ندهيم 

 از صورت تو آب به آدماين صورت ما نصيب آدميانست 
ندهيم
* * *

زهايم ما قلشيم  زه ي ده ن زهايم ما اوباشيمما خواج ما صدر سران
خود نيز ندانيم کجا ميباشيمني ني چو قلم به دست آن نقاشيم 

* * *
 ما پشت برو ي يارما را بس و ما را بس و ما بس کرديم 

ناکس کرديم
زه ي تو نماز واپس کرديممردار همه نثار کرکس کرديم  در قبل

* * *
بر هستي نيست مزور خنديمما رخت وجود بر عدم بربنديم 

زه ي صبر از فلک برکنديمباز ي باز ي طنابها بگسستيم  تا خيم

قسمت دوازدهم

 هم منبل و هم خوني و همما عاشق خود را به عدو بسپاريم 
عياريم

زه ي ما مخور که ماما را تو به شحنه ده که ما طراريم   تو حيل
مرکاريم
* * *
زهايم   شعر و غز،ل و دو بيتيما کار و دکان و پيشه را سوخت

زهايم آموخت
زه ي ماست   جان و د،ل و ديده هردر عشق که او جان و د،ل و ديد
زهايم سه بردوخت

* * *
زتپرستشما مذهب چشم شوخ مستش داريم   کيش سر زلف ب

داريم
 از دين درست ما شرکستشگويند جز اين هر دو بود دين درست 

داريم
* * *
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گر همچو قلم سرم بر ي سر ننهممانند قلم سپيد کار سيهم 
 چون با سر خود ز سرچون سر خواهم به ترک سر خواهم گفت 

او شرح دهم
* * *

زيبينم  زيبينمماهي فارغ ز چارده م زيچشم بسو ي ماه ره م ب
 آوخ که در اين آب چهگفتي که از او همه جهان آب شده است 

زيبينيم مه م
* * *

زيجام خوشيم  زه ي ب  هر صبح منوريم و هر شاممائيم که از باد
خوشيم

زيهيچ سرانجام خوشيمگويند سرانجام نداريد شما  مائيم که ب
* * *

وز دادن پوستين بگازر شاديممائيم که پوستين بگازر داديم 
زهگر آمديم ودر بحر غمي که ساحل و قعرش نيست   نظار
پست افتاديم

* * *
زيسيم خوشيم  زيقماش و ب  در رنج مرفهيم و در بيممائيم که ب
خوشيم

 تا ظن نبر ي که ما چو تونيمتا دور ابد از مي تسليم خوشيم 
خوشيم
* * *

زهايم   چشم از همه خوبان جهانمائيم که تا مهر تو آموخت
زهايم دوخت
زه ي عشق جهد   در ما گيرد از آنرکه ماهر شعله کز آتش زن

زهايم سوخت
* * *
 مهر از فلک و جهان اغبرمائيم که د،ل ز جسم و جوهر کنديم 

کنديم
از دولت د،ل سبلت او را کنديماز کبر جهان سبا،ل خود ميماليد 

 اما دشمن هر عاشق و هرمائيم که دوست خويش دشمن داريم 
بيداريم

ما دامن خود هميشه در خون داريمبا قاصد دشمنان خود ياريم 
* * *

گه ممن و گه يهود و گه ترسائيممائيم که گه نهان و گه پيدائيم 
زيآئيمتا اين د،ل ما قالب هر د،ل گردد  هر روز به صورتي برون م

* * *
زه ي جاويد شوم زانمردم رغم عشق دمي در من دم   تا زند

يرکدم
 گو با که کجا شرم ندار يگفتي که به وصل با تو همدم باشم 

همدم
* * *
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 جانرا ز مراد جان چه مانعمصنوع حقيم و صيد صانع باشيم 
باشيم

 ما چند به آب گرم قانعصد بره برا ي بندگان قربان کرد 
باشيم
* * *

 در من بنگر که نور ديدارمگريز ز من که من خريدار توام 
توام

بيزار مشو ز من که بازار توامدر کار من آ که رونق کار توام 
* * *

 احو،ل نيم و چو احولن غرهمن بحر تمامم و يرکي قطره نيم 
نيم

 فرياد همي کند که من ذرهگويم به زبان حا،ل و هر يک ذره 
نيم

* * *
تو پندار ي که من ترا ميخوانممن بر سر کويت آستين گردانم 

خود رسم منست کاستين جنبانمني ني رو رو که من ترا ميدانم 
* * *

زه ي قرآنم اگر جان دارم  من خاک در محمد مختارممن بند
 بيزارم از او وز اين سخنگر نقل کند جز اين کس از گفتارم 

بيزارم
* * *

از نازش معشوقه خودکام شدممن پير شدم پير نه ز ايام شدم 
 در هر قدمي دانه شدم دامدر هر نفسي پخته شدم خام شدم 

شدم
* * *

زيبينم   اکنون چه کنم که همچنينمن چشم ترا بسته به کين م
زيبينم م

 خورشيد نگر که دربگذر تو ز خورشيد ي که آن بر فلک است 
زيبينم زمين م

 يک ذره غمت بهر دو عالممن خاک ترا به چرخ اعظم ندهم 
ندهم

وز نقش تو من آب به آدم ندهمنقش خود را نثار عالم کردم 
* * *

 د،ل بر نرکنم ز دوست تا جانمن درد ترا ز دست آسان ندهم 
ندهم

کان درد به صد هزار درمان ندهماز دوست به يادگار درد ي دارم 
* * *

زيآشفتممن دوش فراق را جفا ميگفتم  با دهر فراق پيش م
با جفت خيا،ل تو برفتم خفتمخود را ديدم که با خيالت جفتم 

* * *
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 يرکي مو ي ترا بهر دو عالممن زخم ترا به هيچ مرهم ندهم 
ندهم

زه ي خود بيش دهم کم ندهمگفتم جان را بيار محرم ندهم  از گفت
* * *

 کامروز از تو ا ي صنم مستمن سر بنهم در رهت ا ي کان کرم 
ترم

 سوگند چرا خورم چرا ميسوگند خورم و گر تو باور نرکني 
نخورم
* * *

زيرا که به اقبا،ل تو ادبير نيممن سير نيم سير نيم سير نيم 
جز عاشق و جز طالب آن شير نيمخرگوش نگيرم و نخواهم آهو 

* * *
 بر خاک درت ز آب حيوانمن سير نيم ولي ز سيران سيرم 

سيرم
 سيرم از اين چو ملحد از آنايمان به تو دادم وز جان برگشتم 

سيرم
* * *

 او آتش و من چو روغنممن عادت و خو ي آن صنم ميدانم 
ميدانم

زيبيند  آن دود به گرد او منم ميدانماز نور لطيف او است جان م
* * *

 وز چشم خوش تو شرمسارممن عاشق رو ي تو نگارم چرکنم 
چرکنم

والله به خدا خبر ندارم چرکنمهر لحظه يرکي شور برآرم چرکنم 
* * *

بيت و غز،ل از جما،ل تو آموزممن عاشقي از کما،ل تو آموزم 
زه ي د،ل خيا،ل تو رقص کند   من رقص خوش از خيا،ل تودر پرد

آموزم

 جان نشرکيبد ز عشق تا جانمن عشق ترا به جا ي ايمان دارم 
دارم
 نتوانستم از تو چه پنهانگفتم دو سه روز زحمت از تو ببرم 

دارم
* * *

 وز عشوه ره عشوه پرستيمن عهد شرکسته بر شرکستي بزنم 
بزنم

زهاند   ناموس فرود آرم و دستيامروز که ارواح به رقص آمد
بزنم
* * *

درمان د،ل حزين ندارم چرکنممن غير ترا گزين ندارم چرکنم 
 من کار دگر جزين ندارمگوئيرکه ز چرخ تا برکي چرخ زنيم 

چرکنم
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* * *
زيشرکنم  زه ي درد و دوا م زه ي مهر و جفامن قاعد  من قاعد

ميشرکنم
زهها ميرکردم  زههاديد ي که به صدق توب  بنگر که چگونه توب

ميشرکنم
* * *

زهرويم  زه ي وفا ي آن م گر خواهد و گر نخواهد آنمه رويممن کاست
او آب حيات آمده و من جويمزو آب حيات ابد ي ميجويم 

* * *
زه ي گردنده چومن گردانم مطرب گردان خواهم   من زهر

کيوان خواهم
 من جغد نيم که شهر ويرانجانم جانم ز صورت جان خواهم 

خواهم
* * *

زهام نشاط سير ي دارم   روباهم و نام و ننگ شير يمن گرسن
دارم

آنرا منگر جان دلير ي دارمنفسي است مرا که از خيالي برمد 
* * *

زهام  زهاممن مالک ملک لمرکاني شد من عارف گنج زرکاني شد
زهامتا از صدف تن گهر د،ل سوزد  در عالم جان بحر معاني شد

* * *
دست ستمت بر د،ل غمناک نهممن مهر تو بر تارک افلک نهم 

 پنهان بروم ديده بر آن خاکهر جا که تو بر رو ي زمين پا ي نهي 
نهم

* * *
زينوشم  تا نخروشي هر آينه نخروشممن نا ي توام از لب تو م

 تا نيشرکرت بهر خسياين لحظه که خامشم از آن خاموشم 
نفروشم

زه ي عاشقان به انرکارمن نيز چو تو عاقل و هشيار بدم   بر جمل
بدم

گوئيرکه همه عمر در اين کار بدمديوانه و مست و لابالي گشتم 
* * *
 در واد ي هولناک بگسستهمن همچو کسي نشسته بر اسب خام 
لگام

 تا منز،ل اين اسب کدامتازد چون مرغ تا که بجهد از دام 
است کدام

* * *
 چه جان و چه تن که هر دومن يک جانم که صد هزار است تنم 

هم خويشتنم
زهام   تا خوش باشد آن ديگر ي راخود را به ترکلف دگر ي ساخت

که منم
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* * *
 معشوق به هوش آمد و مامهتاب بلند گشت و ما پست شديم 

مست شديم
 بر دست مگير زانرکها ي جان جهان هرچه از اين پس شمر ي 

از دست شديم
* * *

زيپندار ي که از غمانت رستم  زيتو صبور گشتم و بنشستمم يا ب
 گر يک نفس از غم تو خالييارب مرسان به هيچ شاد ي دستم 

هستم
* * *

زيپندار ي که من به فرمان خودم   يا يک نفس و نيم نفس آنم
خودم

چون گو ي اسير خم چوگان خودممانند قلم پيش قلمران خودم 
* * *

زيگويد دف که هان بزن بر رويم   چندانرکه زني حديث ديگرم
گويم
 ور رحم کني زخم زني اينمن عاشقم و چو عاشقان خوشخويم 
گويم
* * *

بد خو ي از آنيم که ناز ي داريمناساز از آنيم که ساز ي داريم 
در عين فنا عمر دراز ي داريمدر صورت جغد شاهباز ي داريم 

* * *
زه يني از پي کسب سو ي بازار شويم   ني چون دهقان خوش

گندم درويم
زه ي وقف شويم   ما وقف تو ما وقف تو ماني از پي وقف بند

وقف توايم
* * *

 ني پا ي که در صبر قدم تيزني دست که در مصاف خونريز کنم 
کنم

 ني عقل مرا که از تو پرهيزني رحم ترا که با رهي در ساز ي 
کنم

زه ي آسمان پيروزه شوم  زه ي شاهد ده روزهني سخر  ني شيفت
شوم

زها ي  زه يدر روزه چو روز ي ده بيواسط  پس حلقه بگوش و بند
روزه شوم

* * *
زيبينم  زيبينمهر گه که د،ل از خلق جدا م احوا،ل وجود با نوا م

 عالم همه سر به سر تراوان لحظه که بيخود نفسي بنشينم 
زيبينم م
* * *
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 آندار ي و آندار ي و ما آنهمچون سر زلف تو پريشان توايم 
توايم

مهمان تو مهمان تو مهمان توايمهر جا باشيم حاضر خوان توايم 
* * *

 هم جمع توايم و هم پريشانهم خوان توايم و نيز مهمان توايم 
توايم

زه ي د،ل تخت نه حرکم برکن   ا ي رشک پر ي چونرکه پر يدر شيش
خوان توايم

* * *
زه ي مستان توام   هم آفت جان زير دستانهم مستم و هم باد

توام
 گفتي که الست ازچون نيست شدم کنون ز هستان توام 

الست آن توام
* * *
زيبينم   در بنده و در مرو شهتهم منز،ل عشق و هم رهت م

زيبينم م
زيبينم   در برگ و گياه و درگهتدر اختر و خورشيد و مهت م

زيبينم م
* * *

 هوش عاقل کجا بود با زر وهوش عاشق کجا بود سو ي نسيم 
سيم

جا ي هيزم کجا بود قعر جحيمجا ي گلها کجا بود باغ و نعيم 
* * *

جويان دلست د،ل بدو بنمائيميار آمده يار آمده ره بگشائيم 
زهزنان که آن شرکارت مائيم  زهکنان که ما تراما نعر  او خند

ميپائيم
* * *

 يا عزم کنيم و پا ي در کفشيا صورت خودنما ي تا نقش کنيم 
کنيم

يا يک بوسه که تا همه پخش کنيميا هر يک را جدا جدا بوسه بده 
* * *

با نصرت و با همت و با اظهارميرغوش بک و قير بک و سالرم 
آن را به سر نيزه ز جا بردارمگر کوه احد بخصميم برخيزد 

رحم آر بدين عجز و پراکندگيميک بار دگر قبو،ل کن بندگيم 
فرياد مرس به هيچ درماندگيمگر باد دگر ز من خلفي بيني 

* * *
 جز عشق تو در دلميک جرعه ز جام تو تمامست تمام 

کدامست کدام
 آسودگي و عشق حرامستدر عشق تو خون د،ل حللست حل،ل 

حرام
* * *
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 يک چند برو ي دوستان شاديک چند به کودکي به استاد شديم 
شديم

 چون ابر درآمديم و بر بادپايژان حديث ما شنو که چه شد 
شديم
* * *

 از وسوسه انديشه به صد کويک دم که ز ديدار تو يک سو افتم 
افتم

کز جنبش يک مو ي تو در رو افتماز ديدن رو ي تو چنان گردانم 
* * *

 ميجوئي از آن گمشدهآشفته همي رو ي برکوئي ا ي جان 
خويش نشان

 هان تا نبر ي گمان بد برمن دوش بديدم کمرت را ز ميان 
دگران
* * *

گفتا ز برا ي او چه دانم گفتنآمد د،ل من بهر نشانم گفتن 
 گفتا که دو چشم راگفتا که از آن دو چشم يک حرف بگو ي 

چه تانم گفتن
* * *

 يابند دلم را بسو يآمد شب و غمها ي تو همچون عسسان 
کو ي کسان

 فرياد مرا ز دستروز آمد کز شبت به فرياد رسم 
فريادرسان

* * *
 چون ديگ بجوش آمده از و يآن حلوائي که کم رسد زو به دهن 

د،ل من
 کز و ي دو هزار من توانياز غايت لطف آنچنان خوشخوارست 

خوردن
* * *

زيبريدشآن صورت غيبي که شنديش دشمن   با خود به قياس م
دشمن

زه ي خورشيد برآمد پيشين  هر سو که نظر کرد نديدش دشمنمانند
* * *

 افتاد به مرکر دزد و تهديدآن کس که نساخت با لقا ي ياران 
عوان

 فرياد من از خو ي بد وميگفت و همي گريست و انگشت گزان 
بار گران

 بر خويش بزد عيب و نزد برآنرکو طمع وفا برد بر شرکران 
شرکران

 در هجر بسي دست گزد برور شرکران نهاد انگشت به عيب 
شرکران
* * *
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 وز زخم چنين تيرآن کيست کز اين تير نشد همچو کمان 
گرفتار چنان

 از دست هوا ي خود نشدوانگه خبر يافت که اين پا ي برکوفت 
دست زنان

* * *
واندر عرفات نيستي جولن کناحرام درش گيرد لفرمان کن 
 مائي و مني را به مني قربانخواهي که ترا کعبه کند استقبا،ل 

کن
* * *

 ترسم که شود به کام بدخواه ازاز بسرکه برآورد غمت آه از من 
من

 خون شد دلم و دلت نه آگاهدردا که ز هجران تو ا ي جان جهان 
از من
* * *

 در عمر کسي نگشت دلشاداز بسرکه فساد و ابلهي زاد از من 
از من

 فرياد من از جمله و فرياد ازمن طالب داد و جمله بيداد از من 
من

* * *
ميرکن ز بهي آنچه تواني کردناز حاصل کار اين جهاني کردن 

 پيداست به يک دم چه توانيزيرا همه عمرت بدمي موقوفست 
کردن
* * *

وز روح لطيفتر اين قالب مناز روز شريفتر شد از و ي شب من 
 از شهد شرکر نبود جا ي لبرفت اين لب من تا لب او را بوسد 

من
* * *

 وز خويش که بيزار شوداز عمر که پربار شود هردم من 
هردم من

 گلزار که پرخار شوداين گلشن رنگين که جهان عاشق اوست 
هردم من

* * *
احوا،ل مرا ز خويش هم پنهان کناسرار مرا نهاني اندر جان کن 

 وين کفر مرا پيشرو ايمانگر جان دار ي مرا چو جان پنهان کن 
کن

* * *
 ميتاز چو گو ي پيش چوگانامروز مراست روز ميدان منشين 

منشين
 امروز قيامت است ا ي جانمرد ي بنما ي و همچو حيران منشين 

منشين
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زه ي جان جمله نهانند وامشب منم و هزار صوفي پنهان   مانند
عيان
 تا دريابي بدين صفتا ي عارف مطرب هله تقصير مرکن 

زصکنان رق
* * *

زها ي به دستان دستان   دامان وصا،ل از کف مستانا ي آنرکه گرفت
مستان
ز،لپرستان رست آن   من کافرم ار ميان هستانصيد ي که ز دام د

هست آن
* * *

زيتو حرام زندگاني ا ي جان  زيتو کدام زندگاني ا ي جانا ي ب خود ب
زيتو  مرگست به نام زندگاني ا ي جانسوگند خورم که زندگاني ب

* * *
زيتو حرام زندگاني کردن  زيتو کدام زندگاني کردنا ي ب خود ب

زيرخ تو بگذشت ا ي جان   مرگست و به نام زندگانيهر عمر که ب
کردن
* * *

 تو خيره و در تو گشته خيرها ي جانب عشاق به خيره نگران 
دگران

زيد،ل واين خيره در آن و آن در اين يارب چيست   جمله ز تواند ب
زيجگران ب

* * *
و ي جسم مقدس ز غم فرسودنا ي جان منزه ز غم پالودن 

 خود جنت و فردوس توا ي آتش عشقي که در آن ميسوز ي 
خواهد بودن

* * *
 جان مردان ز عشق تو جامها ي جمله جهان برو ي خوبت نگران 

دران
ديوانگي تو به ز عقل دگرانبا اين همه نزديک همه پرهنران 

* * *
 دانم که همين کني برا يا ي خورده مرا جگر برا ي دگران 

دگران
من رستم از اين واقعه وا ي دگرانمن باد رهي بدم تو راهم داد ي 

* * *
زهگان گناه کما ي خو ي تو در جهان مي و شير ا ي جان   از دلشد

گير ا ي جان
 اينک به شرکنجه زيرگر دست شرکسته شد کمان گير ا ي جان 

زنجير ا ي جان
* * *

 ا ي من که هزار آه و فرياد ازا ي داد که هست جمله بيدار از من 
من

ناشاد شبي که اصل غم زاد از منچو ذلک ما قدمت ايديرکم گفت 
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 در رفتن چون زمانه تعجيلا ي در دو جهان يگانه تعجيل مرکن 
مرکن

زه ي ما به خانه تعجيل مرکنمگريز سو ي کرانه تعجيل مرکن  از خان
* * *

 ا ي کف تو بزن بر رگ خونا ي دف تو بخوان ز دفتر مشتاقان 
ايشان

زه ي د،ل  زه ي جويند زه ي گويند  ا ي از نمرکان ببر مرام تا نها ي نعر
مرکان
* * *

 و ي جان به موافقتا ي د،ل تو در اين واقعه دمساز ي کن 
سرانداز ي کن

 ا ي عقل تو کودکي برو باز يا ي صبر تو پا ي غم ندار ي بگريز 
کن

* * *
زهپرستيا ي د،ل چه شد ي ز دست دستي ميزن   دست از هوس عشو

ميزن
 چون نرگس مستشگوئيرکه چه ره زنم چو من دست زنم 

زهمستي ميزن ر
* * *

 مستم کن و از هر دو جهانما ي دوست قبولم کن و جانم بستان 
بستان

آتش به من اندر زن و آنم بستانبا هرچه دلم قرار گيرد بيتو 
* * *
 فرياد تو از خو ي بد وا ي رفته ز ياران تو به يک گوشه کران 

بار گران
زيگريز ي ز نران   ور لشه خر ي و سو ي لشهگر شير نر ي چه م

خران
* * *

 از جان تو زنده شد تن هر دوا ي رو ي تو باغ و چمن هر دو جهان 
جهان

 ا ي ضعف تو ويران شدن هربشرکستن تو شرکستن هر دو جهان 
دو جهان
* * *

زه ي جان  زه ي د،ل و قبل  چون شمع ز غم سوختم ا يا ي رو ي تو کعب
زه ي جان شعل

 تا چاک زند به دست خودبردار حجاب و رخ به عاشق بنما ي 
زه ي جان خرق

* * *
 امساک تو بهتر از عطا يا ي زخم تو خوشتر از دوا ي دگران 

دگران
دشنام تو بهتر از ثنا ي دگرانا ي جور تو بهتر از وفا ي دگران 
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* * *
بشنو تو از ناله جواب د،ل منا ي زخم زننده بر رباب د،ل من 
 عشق است دفينه در خرابدر هر ويران دفينه گنج دگر است 

د،ل من

 از سنگ برون کشي تو مرکر وا ي سنگ ز سودا ي لبت آبستان 
دستان

 از بهر خدا از کف مستانآنجام چو جانيرکه بدان کف دار ي 
مستان
* * *

زه ي تست جز مراعاتا ي شاه تو مات گشته را مات کن   افتاد
مرکن

زه ي جرمست مجازات مرکن   از بهر خدا قصد مرکافاتگر غرق
مرکن
* * *

 وز چشم تو شايد اين سخنا ي عادت تو خشم و جفا ورزيدن 
پرسيدن

 او را ز چه رو نميتواندزينگونه که ابرو ي تو با چشم خوش است 
ديدن
* * *

زه ي جانا ي عادت عشق عين ايمان خوردن  زه ي نان و غص  ني غص
خوردن
 روزه چه بود صل يآن مائده چون زر و زو شب بيرونست 

پنهان خوردن
* * *

زه يا ي عاشق گفتار و تفاصيل سخن   ا ي گر ز سخنوران قهار
کن

 ا ي کهنه فروش در سخنها يروزيت چو نيست علم نونو هله ور 
کهن
* * *

 حل کرده صفات ذات توا ي عالم د،ل از تو شده قابل جان 
مشرکل جان

 جان جاني و عقل جانعقل و د،ل و فهم از تو شده حاصل جان 
و د،ل جان

* * *
 ا ي درد تو درمانا ي عشق تو در جان کسي و آن کس من 

کسي و آن کس من
 مجروح به دندان کسي و آنگوئي بينم لب ترا چون لب خويش 

کس من
* * *

 بنهاده چراغ عقل من را يکا ي کرده ز گل دستک من پايک من 
من
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 اندر بر خويش کن مها جا يکنالن به تو اين جا ي شرکر خايک من 
من

* * *
زه ي وصل تو سيران جهان   لرزان ز فراق تو دليرانا ي گرسن

جهان
ز يبند شيرانبا چشم تو آهوان چه دارند به دست   ا ي زلف تو پا

جهان
* * *

وز چشم تو نور نامصور ديدنا ي لعل لبت معدن شرکر چيدن 
 فرقست بسي ميان هرمه گردانست و برک که گردانست 

گرديدن

 و ي ماه فرو کرده سر ازا ي ماه لطيف جانفزا خرمن من 
روزن من

زه ي روشن من   کي بينمت آويخته بر گردنا ي گلشن جان و ديد
من

* * *
 زان زخمه پريشان چو د،ل بندها ي مجمع د،ل راه پراکنده مزن 

مزن
 جز بر لب آن ساغر پايندها ي د،ل لب خود را که زند لف بقا 

مزن
* * *

جالينوسي برا ي اين بيمارانا ي مفخر و سلطان همه دلداران 
شيرين باشند روز باران يارانروز باران بگلشنت جمع شويم 

* * *
 ا ي همدم غمگسار چوني بيا ي مونس روزگار چوني بي من 

من
زيتو   تو با رخ چون بهار چوني بيمن با رخ چون خزان خرابم ب

من
* * *

زه ي عشق تو رباب د،ل من   ا ي ناله شده همه جواب د،لا ي نال
من

زيتو و ليک در خراب د،ل منآن ولت معمور که ميپرسيد ي  يا ب
* * *

زيرا که به گل رفته فرو تا گردناين بنده مراعات نداند کردن 
 پيداست حد مستياين مستي ما چو مستي مستان نيست 

افيون خوردن
* * *

زه ي من کز نگرد دور از من  زه ي رنجوراين ديد  ا ي صحت صد ديد
از من

 ور شب باشم چونگر کژ نگرم پس به که کژ راست شود 
طلبي نور از من
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* * *
زها ي از آن رطلا ي يار به انرکار سو ي ما نگران   زيرا که نخورد

گران
زه ي منست و ميراز شاد ي من بهشت گرديده جهان   غم مسخر

دگران
* * *

و ي زهره بيا و از رخم زر ميزانا ي يار بيا و بر دلم بر ميزان 
ديوار بد و نما ي و گو سر ميزنآنان که ميان ما جدائي جستند 

* * *
 گم کرده جهان از تو سر وا ي يک قدح از درد تو دريا ي جهان 

پا ي جهان
 ا ي غيرت تو ببسته پرها يخواهد که جهان ز عشق تو پرگيرد 

جهان

قسمت سيزدهم

با دوست غمم بگو در اثنا ي سخنبا د،ل گفتم اگر بود جا ي سخن 
 نبود ز نظاره هيچ پروا يد،ل گفت به گاه وصل با يار مرا 

سخن
* * *

بازم در صد محنت و غم باز مرکنبا د،ل گفتم عشق تو آغاز مرکن 
زهگيي کرد و بگفت ا ي سره مرد   معشوق شگرفستد،ل تير

برو ناز مرکن
* * *
 ما مي نرويم از اين حواليباغست و بهار و سر و عالي ا ي جان 

ا ي جان
مائيم و توئي و خانه خالي ا ي جانبگشا ي نقاب و در فروبند کنون 

* * *
 سرمست همي شديم روز يبيد،ل من و بيد،ل تو و بيد،ل تو و من 

به چمن
کان عهد به يادآور ي ا ي عهد شرکنعمريست که من در آرزو ي آنم 

* * *
 بيزار ز لعل و سنگ بايدبا هر دو جهان چو رنگ بايد بودن 

بودن
ور ني به هزار ننگ بايد بودنمردانه و مرد رنگ بايد بودن 

* * *
 هردم زخمي فزون ز طاقتبر خسته دلن راه ملمت ميزن 

ميزن
 واندر همه دم دم فراغتآتش ميزن به هر نفس در جاني 

ميزن
* * *
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زه ي من  زه يبر گرد جهان اين د،ل آوار  بسيار سفر کرد پي چار
من

زه ي من   جوشيد و برآمد ز د،لوان آب حيات خوش و خوشخوار
زه ي من خار

* * *
زها ي خواهي بستن   وز دام و دوا،ل ما نخواهيبر گردن ما بهان

رستن
 دف را بميفشان که نخواهيبال نگران شد ي که بيگانه شده است 

رفتن
* * *

زهها ببايد ا ي جان  زهها شود آبادانبسيار علق تا مسرکن و خان
و ي تاز ي گو برو سو ي عبادانا ي بلغار ي تو خانه کن در بلغار 

* * *
فرسوده شويد در هوس فرسودنپالوده شو ي در طلب پالودن 
 ور نيست چگونه هست خواهدتا لذت پالودنتان شرح دهد 

بودن

فرسوده شدم ز عشق تو فرسودنپيموده شدم ز راه تو پيمودن 
 ا ي دوستي تو دشمن خودني روز بخوردن و نه شب بغنودن 

بودن
* * *

 ا ي بس دور ي که از تو باشدتا با خود ي دور ي ارچه هستي با من 
تا من

اندر ره عشق يا تو باشي يا مندر من نرسي تا نشو ي يرکتا من 
* * *

زهام شد ا ي جان جهان  زه يتا رو ي تو قبل  نز کعبه خبر دارم و نز قبل
نشان

زه ي قالبست و آنبا رو ي تو رو به قبله کردن نتوان   کاين قبل
زه ي جان قبل

* * *
 نتوان ز قضا کشيد گردن ا يتوبه کردم ز توبه کردن ا ي جان 

جان
زينبرم ليک خوش است   سوگند به نام دوست خوردنسوگند بسر م

ا ي جان
* * *

نوشت بادا ظلم سپاهي ميرکنتو شاه د،ل مني و شاهي ميرکن 
 آن را بده و تو هر چهبر کف دار ي شراب و جامي که مپرس 

خواهي ميرکن
* * *

 چون گل بجز از لطف ندانندجانم بر آن قوم که جانند ايشان 
ايشان
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زهايم وهرکس کسرکي دارد و کس خالي نيست   هر يک چو قراض
کانند ايشان

* * *
 نانهاست همه نان طلبان راجانهاست همه جانوران را جز جان 

جز نان
 آن را بد،ل و عوضهر چيز خوشي که در جهان فرض کني 

برود جز جانان
* * *

زه ي لعل لمرکان ياد مرکن  آنرا بنگر از اين و آن ياد مرکنجز باد
 مستي خواهي ز عاقلن يادگر جان دار ي از اين جهان ياد مرکن 

مرکن
* * *

زه ي عشق کبريا گوش مرکنجز جام جللت اجل نوش مرکن  جز نغم
زه يدر کان عقيق فقر عشرت نقد است  زيخور و قص  مي م

پرندوش مرکن
* * *

 ني زير و نه بال و نهچون شاه جهان نيست کسي در دو جهان 
پيدا و نهان

 هر نرکته که هست هست ازهر تير که جست از آن سخت کمان 
آن شهره بيان

زه ي من  زه يچندين به تو بر مهر و وفا بست  ا ي خو ي تو آزردن پيوست
من

زه ي منمن صبر کنم وليک ننگت نبود  يک روز تو از درد د،ل خست
* * *
زيچرکد از چشمچون آتش ميشود عذارش به سخن   خون م

خمارش به سخن
زيبرود صبر و قرارش به سخن   ا ي عشق سخن بخشچون م

درآرش به سخن
* * *

زها ي ندا ي شاهي ميزن   تير نظر آنچنانرکه خواهيچون بنده ن
ميزن
زيخود بنشين کوس الهيچون از خود و غير خود مسلم گشتي   ب
ميزن
* * *

 چون مي به قوام خودچون جوشش خنب عشق ديدم ز تو من 
رسيدم ز تو من

زهايم و ناپديدم ز تو منني ني غلطم که تو مي و من آبم  آميخت
* * *

 خو ي بدو انديشه تو ديگرگونحرص و حسد و کينه ز د،ل بيرون کن 
کن

اقرار ترا سود دهد افزون کنانرکار زيان تست زو کمتر گير 
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* * *
 خونابه روان ز چشم چونچون زرد و نزار ديد او رو يک من 

جو يک
 ا ي ظالم مظلومک بدخو يکخنديد و به خنده گفت دلجو يک من 

من
* * *

زنترخود حا،ل دلي بود پريشانتر از اين  زيسر و ساما زه ي ب  با واقع
ازين

زها ي  زتزد زنتر از ايناندر عالم که ديد محن زه ي روزگار حيرا سرگشت
* * *
زهکشي تو خويش را ريشه مرکن   وز باده و از ساده تو انديشهدر باد

مرکن
زه ي باريک چنين پيشه مرکنبا زنگي زلف او در آنور مجو ي  انديش

* * *
 وين آب خوشي ز همدگردر بحر کرم حرص و حسد پيمودن 

بربودن
زيدريا هيچ نخواهد بودنماهي ننهد آب ذخيره هرگز  چون ب

* * *
 انديشه مرکن که وقتدر پوش سلح وقت جنگ است ا ي جان 

تنگ است ا ي جان
 هر گوشه يرکي موشبگذر ز جهان که جمله رنگست ا ي جان 

و پلنگ است ا ي جان

 من روح سپر کرده و او تيردر چشم منست ابرو ي همچو کمان 
زنان
 او نازکنان کنار و منچون زخم رسيد زخم از پرده دران 

زهکنان لب
* * *

 از خويش مدان خالي و ازدر حضرت توحيد پس و پيش مدان 
خويش مدان

 هيچ است همه ز آتشي بيشتو کج نظر ي هرچه درآر ي به نظر 
مدان
* * *

زه ي ما نگر جما،ل حق بين   کاين عين حقيقت است ودر ديد
انوار يقين

 وين فاش مرکن که خونتحق نيز جما،ل خويش در ما بيند 
ريزد به زمين

* * *
پيوسته حريص درد بايد بودندر راه نياز فرد بايد بودن 

هنگام فراق مرد بايد بودنمرد ي نبود گريختن سو ي وصا،ل 
* * *

مردانه و مرد رنگ بايد بودندر عشق تو شوخ و شنگ بايد بودن 
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ور ني به هزار ننگ بايد بودنبا جان خودم به جنگ بايد بودن 
* * *

زيچون گشتن   دريا خواهد شدن ز افزوند،ل از طلب خوبي ب
گشتن

 دلها خون شد درد،ل خون شد و شرکر ميرکند زانرکه بسي 
هوس خون گشتن

* * *
 صد سان بنمايد او و خود اود،ل باغ نهانست و درختان پنهان 

يرکسان
زيپايان   صد موج زند موج درونبحريست محيط بيحد و ب

هرجان
* * *

 بشرکافت و بديد پرد،ل برد ز من دوش به صد عشق و فسون 
زخون بود درون

 يعني که نپخته است از آنست پرفرمود در آتشش نهادن حالي 
خون
* * *
زه ي عيد تو شد چون رمضان   وز عيد تو شد شاد و همايوند،ل گرسن

رمضان
 گر مو شود انديشه نگنجد بهوانگه عمل کمان به مو وابسته است 

ميان
* * *

 زامد شد اين کمانچه دلهادلها مثل رباب و عشق تو کمان 
نالن
 گر مو شود انديشه نگنجد بهوانگه عمل کمان به مو وابسته است 

ميان

 نتوان بنوشتن و نه بتواندوش آنچه برفت در ميان تو و من 
گفتن

 افسانه کند از آن شرکنها يروزيرکه سفر کنم ازين کهنه وطن 
کفن
* * *

 با من به جفا و کين جدا شودوشست ديدم يار جدائي جويان 
گريان

زه ي خود به خونامروز چنانم که جدا گشته ز جان   رخسار
فرقت شويان

* * *
زنتر زد ي از تو چنان بدم که گل در بستان   امروز چنانم و چنا
چنان

 چون پا ي نرکوبم که توئيمن چون نزنم دست که پابند مني 
دست زنان

* * *
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زهها نوش مرکنديدم رويت بتا تو روپوش مرکن  پنهاني ما تو باد
 ا ي چشم و چراغ عاشقان گوشهر چند دراز کرده بد گو ي زبان 

مرکن
* * *

زنالدين   اين نبض مرا بگير و قارورهرفتم به طبيب و گفتم ا ي زي
ببين

 گفتم هله تا باد چنين بادگفتا با دست با جنون گشته قرين 
چنين
* * *
زه ي من   مهرت ز د،ل و خيالت ازرفتي و نرفت ا ي بت بگزيد

زه ي من ديد
زه ي منميگردم من که بلرکه پيشم افتي  ا ي راهنما ي راه پيچيد

* * *
 نه کفر و نه اسلم و نه دنيا ورند ي ديدم نشسته بر خنگ زمين 

نه دين
 اندر دو جهان کرا بودني حق نه حقيقت نه شريعت نه يقين 

زه ي اين زهر
* * *

 زيرا که دگر چاره نداريمرو درد گزين درد گزين درد گزين 
جزين

 چون درد نباشدت از آن باشدلتنگ مشو که نيستت بخت قرين 
حزين
* * *

زه ي من   بنشين و بگو که ا ي به غمروزيرکه گذر کني به خر پشت
زه ي من کشت

 کا ي يوسف روزگار وتا بانگ زنم ز خاک آغشته به خون 
زه ي من گمگشت

* * *
 وانگاه ز ماه تا به ماهيزان خسرو جان تو مهر شاهي بستان 
بستان

زيکني و از حيرت   تبريز بگو ي و هرچه خواهيا ي آنرکه مراغه م
بستان

زهام ادب مجو يسرمست توام نه از مي و نز افيون   مجنون شد
از مجنون

 وز گردش من خيره بمانداز جوشش من جوش کن صد جيحون 
گردون
* * *
 از دست شدم در ظفر آنسرمست شدم در هوس سرمستان 

دستان
 تا درکشدم عشق بهبيزار شدم ز عقل و ديوانه شدم 

بيمارستان
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* * *
وز تيغ مسلمان سر کافر ميزنشاخ گل تر بر سر عنبر ميزن 

 چون دف توام برو ي من برچون نا ي توان بگوش من درميدم 
ميزن
* * *

 سودا ي مناجات غمتشب رفت و نرفت ا ي بت سيمين برمن 
از سر من

 نه روز و نه شب چون توخواب شب من توئي و نور روزم 
نباشي بر من

* * *
 روز پير ي رسيد بر پر زشد کودکي و رفت جواني ز جوان 

جهان
 ا ي خواجه سه روز شد تو برهر مهمانرا سه روز باشد پيمان 

خيز و بران
* * *

زان شاهد اعظم است پيروز ي منشمع ازلست عالم افروز ي من 
زيشاهد و شمع از،ل چون باشم   آر ي چرکنم چو اين بود روز يب

من
* * *

شوريرکه به خواب درنبيند مجنونشور ي دارم که برنتابد گردون 
زه ي دوست  زه ي پاک دوست چوناين کمينه ايست از سين  تا سين

باشد چون
* * *

 تصوير گرش علت اوليصورت همه مقبو،ل هيول ميدان 
ميدان

ناوست ز لهوت هويدا ميدانلهوت به ناسوت فرو نايد ليک 
* * *
 وز آهن و سنگ جسته آتشطبع تو چو سنگست و دلت چون آهن 

سو ي من
 خرمن باشم که د،ل نهم برسنگت چو در آتش است ا ي ماه ختن 
خرمن
* * *

 عقلي نه که از عشقطبعي نه که با دوست در آميزم من 
بپرهيزم من

 پائي نه که از ميانه بگريزمدستي نه که با قضا درآويزم من 
من

 ديني که ز عهد تو بريدنعقلي که خلف تو گزيدن نتوان 
نتوان

 زهد ي که در دام تو رهيدنعلمي که به کنه تو رسيدن نتوان 
نتوان
* * *
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 عيدانه که ديده است چنينعيد آمد و عيدانه جما،ل سلطان 
در دو جهان

 کان گنج جهان برآمد از کنجعيد اين بود و هزار عيد ا ي د،ل و جان 
نهان
* * *

جان زنده شود ز رو ي جانان ديدنفرخ باشد جما،ل سلطان ديدن 
زه ي عشق تو ديدم در خواب   يارب چه بود خوابمن سلسل

پريشان ديدن
* * *

زيسر و جان   در حسن برآيم ز زمين صدگر تيغ اجل مرا کند ب
چندان

زهها ميرويد  زه ي آدمي برويد ميداناز خاک چو جمله دان هم دان
* * *

زيزن   ور پا ي نماند هم نواييگر دست بشد ز کار پائي م
زيزن م

زيزن   حاصل هر دم، دم وفائيگر نيست ترا به عقل رايي م
زيزن م
* * *

زه ي چونگر شادم و گر عراق و گر لورستان   روشن شده زانچهر
نورستان

تا دست زنان رقص کند گورستانبا منرکر و با نرکير همدستي کن 
* * *

آهي نرکشم ز بيم آزار تو منگر کشته شوم به نزد و پيرکار تو من 
زه ي خونخوار تو من   خندان ميرم چو گل ز ديداراز زخم سر غمز

تو من
* * *

 روزان و شبان بر در عشاقگر مشتاقي به پيش مشتاق نشين 
نشين

 از خلق گذر کن بر خلقآنگاه چو اين حلقه گشائي کرد ي 
نشين
* * *

 ني زشت و نه نيرکو وکس نيست به غير از او در اين جمله جهان 
نه پيدا و نهان

 هر نرکته که هستهر تير که جست هست از آن سخت کمان 
جست از آن شعله دهان

* * *
 جز پهلو ي خوشدلن شيرينگفتم که بر حريف غمگين منشين 

منشين
 جز با گل و ياسمين و نسريندر باغ چو آمد ي سو ي خار مرو 

منشين
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 من دزد نيم مبند دستم برگفتم مرکن ايروت حسن خوت حسن 
سن

 حقا که چنان شو ي که کبرتگفتا که کجائي تو هنوز ا ي همه فن 
ستسن
* * *

صد سا،ل نمايد او و او خود يرکسانگلباغ نهانست و درختان پنهان 
زيپايان  زيحد و ب  صد موج ز موج او درون صدبحريست محيط و ب

جان
* * *

خوبا ما کن ز ديگران خو واکنما زيبائيم خويش را زيبا کن 
 د،ل را بگشا ي و سينه را درياور ميخواهي که کان گوهر باشي 

کن
* * *

 کرده است زمين را کرمشما کاهگلن عشق و پهلو به زمين 
مرکب و زين

 اصحاف الرکهف تا سو يتا ميبرد اين خفتگرکانرا در خواب 
عليين
* * *

 ما دست زنانيم نه از دستما مرد سنانيم نه از بهر سه نان 
زنان

از بند جهانيم نه در بند جهاندر صيد بدانيم نه در صيد بدان 
* * *

زه ي من  زه يمجموع جهان عاشق يک پار زهساز بيچار زهگر و چار  چار
من

زه ي من  زه يخورشيد و فلک غلم سيار زهگر دو کون نظار  نظار
من

* * *
 بيرون ز کمان هر گمانستمعشوق من از همه نهانست بدان 

بدان
زه ي من چو مه عيانست بدان   آميخته با تنم چو جانستدر سين
بدان
* * *
زه ي مستي که بود دست زنان   دورم ز کسي که او بودمن بند

مست زنان
آلوده مبا بنان عشاق بنانبار ي من خسته د،ل چنينم نه چنان 

* * *
زيدست تو من مهره ندانم بردنمن بيرخ تو باده ندانم خوردن  ب

زه ي تو رقص ندانم کردناز دور مرا رقص همي فرمائي  زيپرد ب
* * *

زيبينم من  زيچينم منمن بينم آنرا که نم وز قند لبش نبات م
 ياسين نهلد دمي که بنشينمهر چند چو سين ميان ياسينم من 

من
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 کردم پر ز آه و فرياد ا يمن کاغذها ي مصر و بغداد ا ي جان 
جان

 صد جان به فدا ي عاشقي باديرکساعت عشق صد جهان بيش ارزد 
ا ي جان
* * *

 تن عاشق جان آمد ومن عاشق عشق و عشق هم عاشق من 
جان عاشق تن

 گه او کشدم چو دلربايانگه من آرم دو دست در گردن او 
گردن
* * *

زه ي بيرکام ومن کي خندم تات نبينم خندان  زه ي آن خند  جان بند
دهان

زيبينند  زه ي ترا م زه ي تو ز چشمافسوس که خند  و آن خند
خلقان پنهان

* * *
زه ي کن فيرکون  زه ي وحدتست و ازمردان تو در داير  د،ل نقط

عرش فزون
زه ي دردت ز درون  زه ي کونگر در چيند نقط  حالي شو ي از داير

برون
* * *

 تو شهد نگر به صورتنزديک مني مرا مبين چون دوران 
زنبوران

زها ي به جان آدم بنگر  اندر تن او نظر مرکن چون کورانابليس ن
* * *

زيچراغ باشد ا ي جان   زندان بود آن نه باغ باشد ا يهر خانه که ب
جان

 بازش تو مخوان که زاغهرکس که بطبل باز شد باز نشد 
باشد ا ي جان

* * *
 چون آب روان و فارغ ازهر روز خوش است منزلي بسپردن 

افسردن
 امروز حديث تازه بايدد ي رفت و حديث د ي چو د ي هم بگذشت 

کردن
* * *

سودا ي نو ي درافرکني در سر جانهر روز نو برآئي ا ي دلبر جان 
 ا ي تو پدر جان من و مادردر ده پرده بهر سحر ساغر جان 

جان
* * *

 آن مطرب را توهر مطرب کو نيست ز د،ل دفتر خوان 
مطرب دفتر خوان
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زه ي نهان کرد ز تو بيت و غز،ل  زه ي ماگر چهر  گر خط خواني ز چهر
برخوان
* * *

زيروند هر سو غولن  با دانه و دام در شرکار گورانهشدار که م
عبرت گيرد ز حالت معزولنا ي شاد تني که دامن د،ل گيرد 

 هم جسم از آن اوستهم خانه از آن اوست و هم جامه و نان 
همه ديده و جان

 زيرا که زمان بايد و اخوان ووان چيز دگر که نيست گفتن امرکان 
مرکان
* * *

 هم فتنه برانگيز ي و هم فتنههم نور د،ل مني و هم راحت جان 
نشان

زينشانيستما را گوئي چه دار ي از دوست نشان   ما را از دوست ب
نشان
* * *

مانند قبا ي کهنه اندازد تنهنگام اجل چو جان بپردازد تن 
 وز نور قديم خويش برسازدتن را که ز خاکست دهد باز به خاک 

تن
* * *

ني د،ل بر من باشد و ني دلبر منيا دلبر من بايد و يا د،ل بر من 
زيدلبر من   يک د،ل بر من به از دو صدا ي د،ل بر من مباش ب

د،ل بر من
* * *

 در جستن او چهيارب چه دلست اين و چه خو دارد اين 
جستجو دارد اين

 خاکش گويد هزار رو داردبر خاک درش هر نفسي سر بنهد 
اين

* * *
از عهد من ا ي دوست مگر نادمسنيا اوحد بالجما،ل يا جانمسن 

واليوم هجرتني فقل سن کم سنقد کنت تجني فقل تاجرکسن 
* * *

زه ي خيا،ل خوبانم ازآن رهزن د،ل که پا ي کوبانم از او   چون آين
او
زيآيد   يارب يارب چه ميشود جانمجانيست که چون دست زنان م

از او
* * *

زه ي او   وز عشق دلم شده استآن شاه که هست عقل ديوان
زه ي او همخان

زه ي اوپروانه فرستاد که من آن توام  صد شمع به نور شد ز پروان
* * *
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زه ي تو   تا رشک برد بر لبآن شخص که رشک برد بر جام
زه ي تو خودکام

زه ي تويا رشک برد بر آن رخ فرخ تو  يا بر کر و فر روح علم
* * *

زه ي ريش و باآن کس که هميشه د،ل پر از دردم از او   با سين
رخ زردم از او

المنة لله که بر ي خوردم از اوامروز بناز او بر ي بر من زد 

 وان دارو ي درد ي که همهآن لله رخي که با رخ زردم از او 
دردم از او

باور نرکند کس چه بر ي خوردم از اويک روز به بازار بر ي بر من زد 
* * *

زهام نوا ي غم تو  زهها ي غم تواز جان بشنيد ني خود جانهاست ذر
زيآيند  تابند چو ذره در هوا ي غم توآن صورتها که در درون م

* * *
زه ي او  زه ي اواز گنج قدم شديم ويران زه ي او شديم افسان ز افسان

زه ي او  زه ي خود نداند از خانه اوآوخ که ز پيمان و ز پيمان کس خان
* * *

زه ي بيخواب برو  زه يا ي آب از اين ديد  و ي آتش از اين سين
پرتاب برو

زيآبي خود مجو ي وو ي جان چو تني که مسرکنت بود نماند   ب
بر آب برو

* * *
 بسيار رهست از شرکر تا لبا ي از د،ل و جان لطيفتر قالب تو 

تو
 روزان و شبان در آرزو يعمريست که آفتاب و مه ميگردند 

شب تو
* * *

زه ي تو  زه ي پندار پسنديد زه ي توا ي پرد و ي وهم خود ي در د،ل شوريد
زه ي توهيچي تو و هيچ را چنين گوهر  به زين نتوان نهاد در ديد

* * *
 آن آب حيات و نقل بيخوابانا ي بسته تو خواب من به چشم جادو 
کو

زه ي جو   خود آب گرفته است مرا هرکي بينم آب چون منم غرق
شش سو

* * *
مستي سر و راحت جاني برگوا ي بلبل مست بوستاني برگو 

ا ي جان جهان هرچه تواني برگومن مستم و تعيين نتوانم کردن 
* * *

 مستم مستم ز شير پستانتا ي جان جهان به حق احسانت مرو 
مرو
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 ا ي طوطي جان زيناندر قفسم شرکر مي افشان و مرو 
شرکرستانت مرو

* * *
زه ي تو   شيرين شده عالم ز شرکرا ي جان جهان جان و جهان بند

زه ي تو خند
زه ي توصد قرن گذشت و آسمان نيزد نديد  در گردش روزگار مانند

زيجان و جهان هيچا ي جان جهان جز تو کسي کيست بگو   ب
کسي زيست بگو

 پس فرق ميان من و تومن بد کنم و تو بد مرکافات دهي 
چيست بگو

* * *
زه ي تو  زه ي پيروز زه يا ي چرخ فلک پاي  زنبيل جهان گدا ي دريوز

تو
زه يصد سا،ل فلک خدمت خاک تو کند   نگزارده باشد حق يرکروز

تو
* * *

زه ي سوداا ي در د،ل من ميل و تمنا همه تو   واندر سر من ماي
همه تو

امروز همه توئي و فردا همه توهرچند برو ي کار در مينگرم 
* * *

زه ي عشق چون تو کما ي د،ل اگرت طاقت غم نيست برو   آوار
نيست برو

زيترسي کار تو هما ي جان تو بيا اگر نخواهي ترسيد   ور م
نيست برو

* * *
زه ي هر نورا ي د،ل تو بهر خيا،ل مغرور مشو   پروانه صفت کشت

مشو
نزديرکتر آ ي و از خدا دور مشوتا خود بيني تو از خدا ماني دور 

* * *
زه ي خويش چها ي د،ل گر ازين حديث آگاهي تو   زين تفرق

ميخواهي تو
 آن لحظه بدانرکه مشرکيک لحظه که از حضور غايب ماني 

راهي تو
* * *

جاني و دلي ا ي د،ل و جانم همه توا ي زندگي تن و توانم همه تو 
 من نيست شدم در تو از آنمتو هستي من شد ي از آني همه من 

همه تو
* * *

 ساز ازليست هم بر اين سازا ي ساقي جان برين خوش آواز برو 
برو

شه منتظر تست سبک باز بروا ي باز چو طبل باز او بشنيد ي 
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* * *
ا ي ابر حجاب روز اميد مشوا ي ظلمت شب مانع خورشيد مشو 

زه ي لذت جسم  اصل الم حاصل جاويد مشوا ي مدت يک ساعت

قسمت چهاردهم

يا قو،ل درست يا خطائي برگوا ي عارف گوينده نوائي برگو 
 چون بلبل مست ز آشنائيدرها ي گلستان و چمن را بگشا ي 

برگو
* * *

 وز مجلس ما ملو،ل و مهجورا ي عشرت نزديک ز ما دور مشو 
مشو

واپس مرو ا ي شراب انگور مشوانگور عدم بد ي شرابت کردند 
* * *

زيتو   در مه به نشاط ننگريستما ي ماه چو ابر بس گرستم ب
زيتو ب

زيتو   وز شرم به مردم چو نرستمبرخاستم از جان تو نشستم ب
زيتو ب
* * *

زيگو   هردم جهت پند دو بيتيا ي مشفق فرزند دو بيتي م
زيگو م

زيگو   در عين غز،ل چند دو بيتيدر فرقت و پيوند دو بيتي م
زيگو م
* * *

زيگو توبا تست مراد از چه رو ي هر سو تو  او تست ولي باو م
 چون ديده شود راست تو اوئي اواوئي و توئي ز احولي مخيزد 

تو
* * *

با مردودان حرکايت از يار مگوبا نامحرم حديث اسرار مگو 
با اشتر خار خوار جز خار مگوبا مردم اغيار جز اغيار مگو 

* * *
زيجوش تو خودبخود مرو بربر آتش چو ديک تو خود را ميجو   م

هر سو
 زو جوش کني کن بسو يمقصود تو گوهر است بشتاب و بجو 

گوهر زو
* * *

زه ي د،ل که من نگهبانم و تو  زها ي که خوانم وبر تخت  خطي بنوشت
تو

 اين نيز از آنهاست که منگفتيرکه بگويمت چو من مانم و تو 
دانم و تو

* * *
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زه ي او  زه يترکي که دلم شاد کند خند  دارد به غمم زلف پراکند
او

 آورد خطي که من شدمبستد ز من او خطي به آزاد ي خويش 
زه ي او بند

* * *
زه ي تو   خودبين گرد ي ز يارچون پاک شد از رنگ خود ي سين

زه ي تو ديرين
زيآينه رو ي خويش نتوان ديدن  در ياد نگر که اوست آئينه توب

 از سر بنه آن وسوسهخواهي که مقيم و خوش شو ي با ما تو 
و غوغا تو

 آنگاه چنان شوم که بودم باآنگاه تو چنان شو ي که بود ي با من 
تو

* * *
زه ي تو  زه يدارو ي ملولي رخ و رخسار  وان نرگس مخمور

زه ي تو خمار
زه يچندان نمک است در تو داني پي چيست   از بهر ستيز
زه ي تو جگرخوار

* * *
 پيدا ي من و تو و نهان من ودر اصل يرکي بد است جان من و تو 

تو
 برخاست من و تو از ميانخامي باشد که گويي آن من و تو 

من و تو
* * *

جان چاکر آن کسي که شد چاکر تودر چرخ نگنجد آنرکه شد لغر تو 
انگشت زنان برون شدم از بر توانگشت گزان درآمدم از در تو 

* * *
 وين ديده به خون د،ل چهدر کو ي خيا،ل خود چه ميپوئي تو 

ميشوئي تو
 ا ي بيخبر از خويش چهاز فرق سرت تا به قدم حق دارد 

ميجوئي تو
* * *

زهاند ال در تو  تا ره نبرد غريب ال بر تودرها همه بست
زههاا ي در کرم و عزت و نورافشاني   خورشيد و مه و ستار

چاکر تو
* * *

اين نيز ز ضعف خود برد دور از تود،ل در تو گمان بد بر دور از تو 
خود بر تو شرکر حسد برد دور از توتلخي بدهان هر د،ل صفرائي 

* * *
 تا با تو چرا رود به گرمابهرشک آيدم از شانه و سنگ ا ي دلجو 
فرو

وين بر کف پا ي تو جرا مالدروآن در سر زلف تو چرا آويزد 
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* * *
زهام نوا ي غم تو  زهها ي غم توزاندم که شنيد زهام چو ذر رقصان شد

 بيرون ز هواست اين هوا يا ي روشني هوا ي عشق تو عيان 
غم تو
* * *

زه ي شاديست خيا،ل خوش تو  زه ي گرميست مها آتشسر رشت  سرماي
تو
 رامش کند آن زلف خوشهرگاه که خوشدلي سر از ما برکشد 

سرکش تو

 گر ميدانم نه از تو اين پستيسوگند بدان رو ي تو و هستي تو 
تو

زه ي مستي و تهيمستي و تهي دستيت آورد به من   من بند
دستي تو

* * *
در وهم چگونه آورم شاد ي توصد داد همي رسد ز بيداد ي تو 

زه ي خود دريد ز آزاد ي تواز بندگي تو سرو آزاد ي يافت  گل جام
* * *

 ابريست که صد هزارعشقست که کيميا ي شرقست در او 
برقست در او

زه ي کاينات غرقست در اودر باطن من ز فر او دريائيست  کاين جمل
* * *

چون عمر گذشتنيست بار ي با توعمرم به کنار زد کنار ي با تو 
زه ي عمر   آن عمر که يافت او گذار ي باني ني غلطم گذرد پيش

تو
* * *

زه ي عشق را تو ديوانه مگو  زه ي روح را بيگانه مگوفرزان همخرق
او داند نام خود تو افسانه مگودريا ي محيط را تو پيمانه مگو 

* * *
ا ي مونس و غمگسار ما را تو مروگر جمله برفتند نگارا تو مرو 

 ا ي ساقي خوب عالم آرا توپرميرکن و مي ده و همي خند چو قند 
مرو
* * *

زهرو   بيرون شو ازين شش جهتگر عاشق عشق ما شد ي، ا ي م
تو بر تو

 در بحر د،ل آن چه باشي اندردر رو تو درين عشق، اگر جويايي 
لب جو
* * *
 ور ماه فلک توئي چو خاکگر عاقل و عالمي به عشق ابله شو 

ره شو
 فرزين و پياده باش آنگه شهبا نيک و بد و پير و جوان همره شو 

شو
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* * *
 ورنه که رهي عاشق و تنهاگر هيچ ترا ميل سو ي ماست بگو 

است بگو
 گر هست بگو نيست بگوگر هيچ مرا در د،ل تو جاست بگو 

راست بگو
* * *

ديگر نشدم بتا همانم با توگفتم روز ي که من به جانم با تو 
زان ميبازم که تا بمانم با توليرکن دانم که هرچه بازم ببر ي 

زه ي تو  زه ي توگفتم که کجا بود مها خان گفتا که د،ل خراب مستان
 ا ي مست، خراب بادمن خورشيدم درون ويرانه روم 

زه ي تو کاشان
* * *
 گه بر سر ما نشين چوگه در د،ل ما نشين چو اسرار و مرو 

دستار و مرو
 عشوه مده ا ي دلبر عيار وگفتي که چو د،ل زود روم زود آيم 

مرو
* * *

زه ي تو  زه ي عالميم و بيچار زه ي توما چار ما ناظر روح و روح نظار
زه ي تو  زه ي توخورشيد بگرد خاک سيار مه پاره شده ز عشق مه پار

* * *
 دانند فقيران که چها زايد ازمرد ي يارا که بو ي فقر آيد از او 

او
 يا بند نصيب هرچهولله که سماء و هرچه در کل سما است 
ميبايد از او

* * *
زهرو   پستم ز قد صنوبرت ا يمستم ز دو لعل شرکرت ا ي م

زهرو م
زمبرت   از دست مده تو اين زرت ا يرويم چو زر است در غم سي

زهرو م
* * *

زه ي تو  زه ي تو بند زه ي تو بند زه ي آن رحمتمن بند  من بند
زه ي تو خنديد

 آنرکس که چو خضر گشتا ي آب حيات کي ز مرگ انديشد 
زه ي تو خود زند

* * *
در فقر بود گزيده و وال اوني هرکه کند رقص و جهد بال او 

عالم نشود به عالم اسما اومسجود ملک تا نشود چون آدم 
* * *
زه ي پاکهان ا ي تن خاکي سخن از خاک مگو  زه ي آن آين  جز قص
مگو
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 جز از صفت خالق افلکاز خالق افلک درونت صفتي است 
مگو
* * *
 بيقدر تو همچون مگسيهرچند در اين هوس بسي باشي تو 

باشي تو
آخر که تو باشي که کسي باشي توزنهار مباش هيچرکس تا برهي 

* * *
زيبد،ل دارد سرو  پيش قد يارم چه محل دارد سروهرچند که قد ب

 يارب چه دماغ پرخللگه گه گويد که قد من چون قد اوست 
دارد سرو

در کف قدح باده که بستان ز پگهآمد بر من خيا،ل جانان ز پگه 
 سرمست درآ ميان مستان زدرکش اين جام تا به پايان ز پگه 

پگه
* * *

 سرها به هم آورده و سرهاآن دم که رسي به گوهر ناسفته 
گفته

برتو بجو ي که مست باشي خفتهکهدان جهان ز باد شد آشفته 
* * *
 از باده چو نيست شدآنرکس که ز دست شد بر او دست منه 

تواش هست منه
 هر زنجير ي بر شتر مستزنجير دريدن بر مردان سهل است 

منه
* * *

زه ي شاد ي و غمتآني که وجود و عدمت اوست همه   سرماي
اوست همه

 ورني که ز سر تا قدمت اوستتو ديده ندار ي که باو درنگر ي 
همه
* * *

زه ي کژ دلبر رعنا را چه  وز بدنامي عاشق شيدا را چهاز ديد
 ور زانرکه خر ي لنگ شود ماما در ره عشق چست و چالک شويم 
را چه
* * *

والبدر تراه ساجدا بين يديهالسرکر صار کاسدا من شفتيه 
ال فمه فانه ضاق عليهبالحسن عليه کل شيي وافر 

* * *
ما يذکرنا فرکيف ما ينساها ي کان العباد ما اهواه 

قد احسن ل اله ال اللهقدر ان به القلوب والفواه 
* * *

ما شوش عزم خاطر ي ال هوآهو ي قمرا سهامه عيناه 
قلبي ابدا يقون يا هويا هوروحي تلفت و مهجتي تهواه 

* * *
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شرمت بادا چرا چناني زندها ي آنرکه به جان اين جهاني زنده 
زيعشق مباش تا نباشي مرده  در عشق بمير تا بماني زندهب

* * *
جان ديده قدح شراب نانوشيدها ي پارسي و تاز ي تو پوشيده 

پيدا بايد کفايت کوشيدهدريا بايد ز فضل حق جوشيده 

بر مرکب تو داغ نشاني بزدها ي بر نمک تو خلق ناني بزده 
 پنهان چون جان و برحيفست که سو ي کان رود آن بر سيم 

جهاني بزده
* * *

زيادبانه من ز تو ناليده  غيرت بشنيده گوش من ماليدها ي ب
آنجا که نه د،ل بو ي برد ني ديدهجايي بروم ناله کن دزديده 

* * *
هم جان تو عذر جان ايشان گفتها ي جان تو بر مقصران آشفته 

 بر من بدو جو که مست باشمطوفان بل اگر بگيرد عالم 
خفته
* * *

تو جامه شاديي و مالي پارها ي با تو جهان ظريف و شاد ي باره 
کان را ندهد مه و هزار استارهتنها خورشيد آن دهد عالم را 

* * *
زيخود وا ي خواب مرا بسته و مدفون کرده   شب را و مرا ب

مجنون کرده
 د،ل را بسته ز خانه بيرونجان را به فسون گرم از تن برده 

کرده
* * *

زهگشائي مرده  در وصل بزاده وز جدائي مردها ي در طلب گر
 و اندر سر گنج از گدائيا ي در لب بحر تشنه در خواب شده 

مرده
* * *

زيخورد ز منا ي دوست مرا دمدمه بسيار مده   کاين دمدمه م
هر که و مه

زه ي گرم کنم آبجان و سر تو که دم کنم پيش تو زه   کز دمدم
کرده
* * *

 و ي بنده ترا چو قل هو اللها ي روز الست ملک و دولت رانده 
خوانده

 بين گردن من بسو ي در کژچون روشني روز در آ ي از در من 
مانده
* * *

گل پيش رخ تو پيرهن بدريدها ي سرو ز قامت تو قد دزديده 
زها ي يا ديدهبردار يرکي آينه از بهر خدا ي  تا همچو خود ي شنيد

* * *
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 و ي گبران را پيشرو دينا ي کوران را به لطف ره بين کرده 
کرده

زه ي شيريندرويشان را به ملک خسرو کرده   و ي خسرو را برد
کرده

 و ي راحت و آرامش جانا ي مير مليحان و مهان شيي الله 
شيي الله

 ميگويد خورشيد جهان شييا ي آنرکه بهر صبح به پيش رخ تو 
الله

* * *
زه ي او اين د،ل من صد پارهباز آمد يار با دلي چون خاره  وز خار

 اندر زد چنگ در مندر مجلس من بودم و عشقش چون چنگ 
بيچاره
* * *

زه ي قدرت خدائيم همه  او راست توانگر ي گدائيم همهبازچي
آخر ز در يرکي سرائيم همهبر يرکدگر اين زيادتي جستن چيست 

* * *
 باشد که مرا واخرد آن ياربفروخت مرا يار به يک دسته تره 

سره
 ارزان بفروشد آنرکه ارزاننيرکو مثلي زده است صاحب شجره 

بخره
* * *

بشنو سخن راست از اين ديوانهبيگانه شو ي ز صحبت بيگانه 
 گر زانرکه جدا کني ز اينانصد خانه پر از شهد کني چون زنبور 

خانه
* * *

روز ي نتوان گفت غم صد سالهبيگاه شد و د،ل نرهيد از ناله 
زه ي بيگاه شدن   آنرکس داند که گم شدشا ي جان جهان غص

گوساله
* * *

 سرگشته شدم ز عشق گم کردمتا رو ي ترا بديدم ا ي بت ناآگاه 
راه

گويند بشد فلن که اناللهروز ي شنو ي کز غم عشقت ايماه 
* * *

تو شاهي و ما جمله گدائيم همهتو آبي و ما جمله گياهيم همه 
جوينده توئي چرا نيائيم همهگوينده توئي و ما صدائيم همه 

* * *
هرگز نايد ز جان مستم توبهتو توبه مرکن که من شرکستم توبه 

خون ميگريد ز دست دستم توبهصدبار و هزاربار بستم توبه 
* * *

جاني دگر است همچو شير بيشهجانيست غذا ي او غم و انديشه 
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 هان تا نزني تو پا ي خود راانديشه چو تيشه است گزافه منديش 
تيشه

 خلوت کن عاشقان ز هرداني شب چيست بشنو ا ي فرزانه 
بيگانه

 من مستم و مه عاشق وخاصه امشب که با مهم همخانه 
شب ديوانه

* * *
 در کو ي خرابات چه درويشدر راه يگانگي چه طاعت چه گناه 

چه شاه
 بر کنگره عرش، چه خورشيدرخسار قلندر ي، چه روشن، چه سياه 

چه ماه
* * *

 در چاکريت به جان برکوشمدر بندگيت حلقه بگوشم ا ي شاه 
ا ي شاه

 تو شير ي و من سياه گوشمدر خدمت تو چو سايه من پيش روم 
ا ي شاه
* * *

زه ي جنون از من خواه   جان رفته و عقل سرنگون ازدر عشق خلص
من خواه

زه ي روز فزون از من خواه   صد باديه پر آتش و خون ازصد واقع
من خواه

* * *
 رفتم به چمن جامه چو گلد ي از سر سودا ي تو من شوريده 

بدريده
زيتو  جز آب روان نيامد اندر ديدهاز جمله خوشيها ي بهارم ب

* * *
 وين هر دو کنند از لبترو ي تو نماز آمد و چشمت روزه 

دريوزه
 آب تو بخوردم و شرکستمجرمي کردم مگر که من مست بدم 

کوزه
* * *

با خاک برآورد سرو با من نهزلف تو که يرکروزم از او روشن نه 
 کانجا همه جانست سراسربا هرچه درآرد سر او زنده شود 

تن نه
* * *

زها ي بگزيده   صبر از د،ل و رنگ از رخ و خواب ازسه چيز ز من ربود
ديده

 تصوير عقو،ل چون توچابک دستي که دست و بازوت درست 
نازائيده
* * *

زبنظران راست تحير پيشه  مر کوران را تفرکر و انديشهصاح

www.irandll.net/forum1641



www.irandll.net

 بر شاخ رضا چهصد شاخ خوش از غيب گل افشان بر تو 
ميزني تو تيشه

* * *
 زان جامه که ساز ي بستمصحت که کشد به سقم و رنجور ي به 

عور ي به
 صحبت که تقرب نبود دور يچشمي که نبيند ره حق کور ي به 

به

نه پير شو ي ز صحبت ديرينهصوفي نشو ي به فوطه و پشمينه 
انصاف بده صوفي و آنگه کينهصوفي بايد که صاف دارد سينه 

* * *
حتي فني القلب بما جاربهعشق غلب القلب و قد صار به 

عشق نتف الريش و قد طار بهالقلب کطيي خفض الريش به 
* * *

 از مردن تن چراغ د،لفصليست چو وصل دوست فرخنده شده 
زنده شده

زه ي برق ابر در گريه شده  زه ي ابر باغ در خندهاز خند  وز گري
شده
* * *

جمله چرکنم بسازم آن يرکبارهگفتم چرکنم گفت که ا ي بيچاره 
زها ي هموارهور خود چرکنم زيان شو ي آواره  آنجا برو ي که بود

* * *
زهام و تو جاني و جانانهگفتم که توئي مي و منم پيمانه  من مرد
ديوانه کسي رها کند در خانهاکنون بگشا در وفا گفت خموش 

* * *
زهام ديوانه  زنجير ترا به خواب بينم يا نهگفتم که ز عشقت شد

زها يگفتا که خمش چند از اين افسانه  زهخ  ديوانه و خواب خ
فرزانه
* * *

 از ملت کفر و اهل دينگنجيست نهانه در زمين پوشيده 
پوشيده

 گشتيم برهنه از چنينديدم که عشق است يقين پوشيده 
پوشيده
* * *

 امشب بر من قنق شوگير ايد،ل من عنان آن شاهنشاه 
ايروت چو ماه

لحو،ل ول قوة ال باللهور گويد فردا مشنو زود بگو ي 
* * *

وز روز از،ل تا بابد سير ي نهما را مي کهنه بايد و ديرينه 
 کان تلخ نه و شور نه وخم از عدم و صراحي از جام وجود 

شيرينه
* * *
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مائيم که شير و گرگ بر ما گذرهما مردانيم شسته بر تنگ دره 
زهايم   چون درگه ارتضاع آن ميشبا فقر و صفا به هم درآميخت

و بره

زه ي زنبيل بگير اين روزه  تا روزه کند ترا به حق دريوزهمانند
 اين روزه چو کوزه است مشرکنآب حيوان خنک کند دلسوزه 

کوزه
* * *

 برخواسته د،ل از خور ومستم ز مي عشق خراب افتاده 
خواب افتاده

 جان رفته و تن بر سر آبدر دريائي که پا و سر پيدا نيست 
افتاده
* * *

ميگويد ماه ناگهاني بيگاهمن ميگويم که گشت بيگاه ايماه 
 در حا،ل شود همچو شبماهي که ز خورشيد اگر برگردد 

تيره سياه
* * *

خوابم بربود حا،ل د،ل ناگفتهميخوردم باده بابت آشفته 
 دلبر شده شمع مرده ساقيبيدار شدم ز خواب مستي ديدم 

خفته
* * *

احوا،ل جهان چنانرکه ميداني نهميدان فراخ و مرد ميداني نه 
در باطنشان بو ي مسلماني نهظاهرها شان به اوليا ماند ليک 

* * *
چندانرکه ببينمت فزوني تشنهوه وه که به ديدار تو چونم تشنه 

زه ي آن دو لعل سيراب توام   عالم همه زانست به خونممن بند
تشنه
* * *

روز ي دو مگو ز کاسه و از کوزههين نوبت صبر آمد و ماه روزه 
زه ي جان باز رهد از غوزهبر خوان فلک گردد پي دريوزه  تا پنب

* * *
 زين پرده برون رويد اميريدهر چند در اين پرده اسيريد همه 

همه
زيگويد  بر ساحل جو ي ما بميريد همهآن آب حيات خلق را م

* * *
زهايم و هم لقائيم همه  زه ي بقائيم همههم آين سرمست پيالد

هم آب حيات و هم سقائيم همههم دافع رنج و هم شفائيم همه 
* * *

با هر چه بجز تست مرا ساز مدهيارب تو مرا به نفس طناز مده 
زه ي خويش   من آن توام مرا به منمن در تو گريزان شدم از فتن
باز مده
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يک دلبر بدخو ي جگر خوارش دهيارب تو يرکي يار جفا کارش ده 
 عشقش ده شوقش ده وتا بشناسد که عاشقان درچه غمند 

بسيارش ده
* * *

گفتم که برو امشب اينجا نائيآمد بر من دوش مه يغمائي 
زيرفت و همي گفت زهي سودائي   دولت بدر آمده است و درم

نگشائي
* * *

از سر سبد تا بابد ميدانيآن چيز که هست در سبد ميداني 
شب نيز بگويم که تو خود هم دانيهر روز بگويم به شبم ياد آيد 

* * *
زيآنرکه بگويند و بگويد چيز يآن خوش باشد که صاحب تمييز ي  ب

زيگفت و تقاضا برسد مهمانرا  زه ي خوش ز صاحب پاليز يب تروند
* * *
 نزديرکتر تو شد چو دورشآن د،ل که به ياد خود صبورش کرد ي 

کرد ي
تلخيش نماند بسرکه شورش کرد يدر ساغر ما ز هر تغافل تا چند 

* * *
 آن زهر نبود مي نمودآن را که نرکرد ز هر سود ايساقي 

ايساقي
 ميها نوشد ز بحر جودچون بود رونده شد نبود ايساقي 

ايساقي
* * *

 اجزا ي جهان را همگي جانآن رطل گران را اگر ارزان کنيي 
کنيي

 که را به مثا،ل ذره رقصانور زان لب خيره شرکرافشان کنيي 
کنيي
* * *

زيآئيآن روز که ديوانه سر و سودائي  زه ي دولتيان م در سلسل
 کامروز تو عاقلي وامروز از آن سلسله زان محرومي 

کارافزائي
* * *

 وان چشم خوشش نگر چوآن رو ي ترش نگر چو قندستاني 
هندوستان

 پيش کف او شرکسته هرپيش قد او صف زده سروستاني 
دستاني
* * *

زها ي که دادش داد ي  زها ي که جام شادشآن ظلم رسيد  وانغمزد
داد ي

زه ي اولين فراموشش شد  زيدهي چه يادشآن باد  گر باز نم
داد ي
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بتوان خوردن هزار من در خاميآن ميوه توئي که نادر ايامي 
 کاخر به تو باز گردد اينبر ما مپسند هجر و دشمن کامي 

بدنامي
* * *

زتپرستمآني تو که در صومعه مستم دار ي   در کعبه نشسته ب
دار ي

 در دست توام تا بچه دستمبر نيک و بد تو مر مرا دستي نيست 
دار ي
* * *

وانگاه چو آئي نفسي سير آئيآني که بر دلشدگان دير آئي 
 هم نرم و درشت همچوگاه آهو و گه به صورت شير آئي 

شمشير آئي
* * *
 بر پات يرکي بوسه دهمآني که به صد شفاعت و صد زار ي 

نگذار ي
سلطان وليتي و فرماندار يگر آب دهي مرا اگر آتش بار ي 

* * *
زيپرسي   زين پيش مپرس اگر چنيناحوا،ل من زار حزين م

زيپرسي م
زيپرسيمن در غم تو دامن د،ل چاک زدم  وانگاه مرا بستين م

* * *
 يارب که چه هاست از برا ياز آب و گلي نيست بنا ي چو توئي 

چو توئي
لبيک کنانست برا ي چو توئيگر نعره زناني تو برا ي چو ويي 

* * *
 از د،ل بگريزم ار از آناز جان بگريزم ار ز جان بگريز ي 

بگريز ي
 تير ي چه عجب گر ز کمانتو تير ي و ما همچو کمانيم هنوز 

بگريز ي
* * *

زه ي آفتاب مهوش گرد ي  وز صحبت کبريت تو آتش گرد ياز چهر
 او خوش نشود ولي توتو جهد کني که ناخوشي خوش گردد 

ناخوش گرد ي
* * *

زنفروشي نرهياز خلق ز راه تيزهوشي نرهي  وز خود ز سر سخ
 از خلق وز خود جز بهز اين هر دو اگر سخت نرکوشي نرهي 

خموشي نرهي
* * *

آن به که به شرکر وصل را شاد کنياز رنج و مل،ل ما چه فرياد کني 
 زان ترس که وصل را بسي ياداز ما چه گريز ي و چرا داد کني 

کني
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قسمت پانزدهم

زه ي عاشقان اگر دور شو ي   بر تو زند آفتاب و رنجوراز ساي
شو ي

 تا چون مه و آفتاب پرنورپيش و پس عاشقان چو سايه ميدر 
شو ي
* * *

 از رو ي زمين و آسمان رااز شاد ي تو پر است شهر و واد ي 
شاد ي

زها ي نيست ز تو جز غم را  زها ي آزاد يکس را گل کز غم همه را بداد
* * *

زهگويان گشتي   وز حيرت عشق گو،ل و ناداناز عشق از،ل تران
گشتي
 وز بسرکه بگفتي غم آن آناز بسرکه به مرد ي ز غمش جان برد ي 
گشتي
* * *

 شب کشته ز زلفين تو عنبراز عشق تو هر طرف يرکي شبخيز ي 
بيز ي

از بهر قرار د،ل من تبريز ينقاش از،ل نقش کند هر طرفي 
* * *

 از خاک سيه شرکرفشانها تواز گل قفس هدهد جانها تو کني 
کني

زهاش کشيد ي او داند   کاينها ز تو آيد و چنانها توآن را که تو سرم
کني
* * *

 وز پرخوردن ابله و بيرکاراز کم خوردن زيرک و هشيار شو ي 
شو ي

زمخوارپرخوار ي تو جمله ز پرخوار ي تست  زمخوار شو ي اگر تو ک  ک
شو ي
* * *

کگاهم کن ز نيستي و هستياستاد مرا بگفتم اندر مستي 
گر رنج ز خلق دور دار ي رستياو داد مرا جواب و گفتا که برو 

* * *
زها ي زبان طوطي دانياسرار شنو ز طوطي رباني  طوطي بچ

 بشرکن قفس ا ي مرغ کز آندر مرغ و قفس خيره چرا ميماني 
مرغاني
* * *

 گفتم که ز من سير شد ي گفتافتاد مرا با لب او گفتار ي 
آر ي
 گفتم دومش چيست بگوگفتا بده آن چيز که جيم او،ل اوست 

گفت آر ي
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* * *
زه ي خويش را توامروز مرا سخت پريشان کرد ي   پوشيد

عريان کرد ي
 خورد ي و نصيب بنده پنهانمن دوش حريف تو نگشتم از خواب 

کرد ي

 از آتش د،ل سزا ي سبلتامشب برو ا ي خواب اگر بنشيني 
بيني

زيچيني   و ي عشق بيا که سخت باا ي عقل برو که تو سخن م
تمرکيني
* * *

زها ي به چنگا،ل رهي   بسيار طپي وليک دشوارامشب که فتاد
رهي

زها ي سرو سهي   تا سينه به اين د،ل خرابموالله نرهي ز بند
ننهي
* * *

 بر ساخته مجلسي برسمامشب منم و يرکي حريف چو مني 
چمني

زيبود ي وجام مي و شمع و نقل و مطرب همه هست   ا ي کاش تو م
اينها همه ني

* * *
ز،لافروز توئي  ياران هستند ليک دلسوز توئياندر د،ل من مها د
عيد من و نوروز من امروز توئيشادند جهانيان به نوروز و بعيد 

* * *
زيرا که بهر غميم فريادرسياندر دو جهان دلبر و جانم تو بسي 

 جز آنرکه ببخشيش باکرامکس نيست بجز تو ايمه اندر دو جهان 
کسي
* * *
نور فلرکي باز بر افلک شو ياندر ره حق چو چست و چالک شو ي 
زه يعرش است نشيمن تو شرمت نايد   چون سايه مقيم خط

خاک شو ي
* * *
 وانچ از من بيچاره عزيزاندر سرم ار عقل و تميز است توئي 

است توئي
زينگرم هيچ نيم   بالجمله ز من هر آنچه چيزچندانرکه به خود م

است توئي
* * *

 و ي آب حيات سو ي جيحونا ي آتش بخت سو ي گردون رفتي 
رفتي

بيد،ل اکنون شدم که بيرون رفتيبا تو گفتم که بيدلم من بيد،ل 
* * *

آن رو ي بديد ي به قفا افتاد يا ي آنرکه به کو ي يار ما افتاد ي 
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زيدلم من بيد،ل  زيد،ل اکنون شدم که بيرون رفتيبا تو گفتم که ب ب
* * *

زان حالت پرجوش بيادم داد يا ي آنرکه تو از دوش بيادم داد ي 
کز گنج فراموش بيادم داد يآن رحمت را کجا فراموش کنم 

زيآراميا ي آنرکه تو خون عاشقان آشامي  فرياد ز عاشقي و ب
 آخر به تو باز گردد اينا ي دوست منم اسير دشمن کامي 

بدنامي
* * *

زيانديشي  تو پندار ي که بر مراد خويشيا ي آنرکه ره گريز م
زيکشدت مجو ي با شه بيشي  که را برکند شهنشه درويشيشه م

* * *
زنافزايي  زيحد ي و حد هر نفس بنماييا ي آنرکه ز حد برون جا ب
 در غيب بچفسيد ي و بيرونداني که ندار ي به جهان گنجايي 

نايي
* * *

چشمي و چراغ در شب ظلمانيا ي آنرکه ز حا،ل بندگان ميداني 
آخر تو نداني که تواش ميخوانيباز د،ل ما را که تو ميپراني 

* * *
 هر لحظه بر او نقش دگرا ي آنرکه ز خاک تيره نطعي ساز ي 

انداز ي
احسنت زهي صنعت با خود باز يگه مات شو ي و گه بدار ي ماتم 

* * *
پيوسته به زلف عنبر ترسائيا ي آنرکه صليب دار و هم ترسائي 

 آئي بر من و ليک با ترسلب بر لب من به بوسه کمتر سائي 
آئي

* * *
اين درد ز حد رفت چه ميفرمائيا ي آنرکه طبيب دردها ي مائي 
من جانم نبرم تا تو رخي ننمائيوالله اگر هزار معجون دار ي 

* * *
با عشق بساز گر حريف دينيا ي آنرکه غلم خسرو شيريني 

 تا عاشق گرم از تو بردپيوسته حريف عشق و گرمي ميباش 
عنيني
* * *

زه ي صد دام کني   گوئي که برو در شب و پيغاما ي آنرکه مرا بست
کني

همنام من ا ي دوست کرا نام کنيگر من بروم تو با که آرام کني 
* * *

ور زانرکه ببندند دهان ميدانيا ي آنرکه مرا دهر زبان ميداني 
 شاد است روانم که روانور جان و دلم نهان شود زير زمين 

ميداني
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بشناس دمي تو باز ي از جان باز يا ي آنرکه نظر به طعنه ميانداز ي 
روز ي دو فتاد مرغز ي باراز يا ي جان غريب در جهان ميساز ي 

* * *
زيکني نادانيا ي ابر که تو جهان خورشيداني  کار ي مقلوب م

 بس گريه نصيب ماست تااز ظلم تو بر ماست جهان ظلماني 
گرياني
* * *

 خوش آنرکه ز گوش پا ي برا ي از تو مرا گوش پروديده بهي 
ديده نهي

زه ي گوش  زها ي نه آويز  از گوش بديده آ که در ديدهتو مردم ديد
نهي
* * *
 احوا،ل دلم بگو ي اگر يابيا ي باد سحر به کو ي آن سلسله مو ي 
رو ي

زها ي هيچور زانرکه ترا ز د،ل نباشد دلجو ي   زنهار مرا نديد
مگو ي
* * *

شايد که حرکايتم به آن مه گوئيا ي باد سحر تو از سر نيرکوئي 
پس گرد جهان دگر کرا ميجوئيني ني غلطم گرت بدوره بود ي 

* * *
 صد بنده به يک صبوح آزادا ي باده تو باشي که همه داد کني 

کني
 هم در تو گريزم کهچشمم به تو روشنست همچون خورشيد 

توام شاد کني
* * *

 و ي زهر بجز تلخي و تيز يا ي باطل اگر ز حق گريز ي چرکني 
چرکني
 ا ي خر تو در آب درنميز يعشق آب حيات آمد و منرکر چو خر ي 
چرکني
* * *

 از چشم خليق اينچنين چونا ي باغ خدا که پر بت و پر حور ي 
دور ي

زها ي مي منصور ي   گر منرکر آن باغ شو يا ي د،ل نچشيد
معذور ي
* * *

زيآئي  پرآتش و پر فتنه و پر غوغائيا ي بانگ رباب از کجا م
 اسرار دلست هرچهجاسوس دلي و پيک آن صحرائي 

زيفرمائي م
* * *

پنهان چه کني آنچه به باطن دار يا ي پر ز جفا چند از اين طرار ي 
 واقف نيم از ضمير د،لگر سر ز خط وفا ي من بردار ي 

پندار ي
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زيطلبي   در خرمن مه فتاده مها ي بر سر ره نشسته ره م
زيطلبي م

 خود دلو توئي يوسف و چهدر چاه زنخدان چنين يوسف حسن 
زيطلبي م

* * *
 د،ل را ز غرور نفسا ي بنده اگر تو خواجه بشناختيي 

پرداختيي
يک لحظه به غير او نپرداختييگر معرفتش ترا مسلم بود ي 

* * *
يا همچو صلح دست مطلق دار يا ي پير اگر تو رو ي با حق دار ي 
بسم الله اگر سر انا الحق دار ياينک رسن دراز و اينک سر دار 

* * *
 رومي رخ و زنگي خط و پرا ي ترک چرا به زلف چون هندوئي 

چين موئي
 ترسم که تو ترکي و به ترکينتوان د،ل خود را به خطا گم کردن 

گوئي
* * *

و ي چون شرکر شگرف در حلوائيا ي چون علم بلند در صحرائي 
 در مغز تو افرکند دگرزان ميترسم که بدرگ و بدرائي 

سودائي
* * *

ا ي رحمت در رسيده از بالئيا ي چون علم سپيد در صحرائي 
حلوا بنگر به صورت سودائيمن در هوس تو ميپزم حلوائي 

* * *
زيپر و بالم کرد ي  بر بو ي ثواب در وبالم کرد يا ي خواجه چرا ب
زه ي تو جو ندزديدم من  از بهر چه جرم در جوالم کرد ياز تو بر

* * *
 وز هيچ ترش گرد ي و دلشادا ي خواجه ز هر خيا،ل پر باد شو ي 

شود ي
تا پخته و تا زيرک و استاد شو يديدم که در آتشي و بگذاشتمت 

* * *
 گر خاص توئي گنه کني عاما ي خواجه گنه مرکن که بدنام شو ي 

شو ي
 بدکار مباش زانرکه در دامبر رهگذرت دام نهاده است ابليس 

شو ي
* * *

 آسان شده در دلم همها ي داده مرا به خواب در بيدار ي 
دشوار ي
 چون دانستم کهاز ظلمت جهل و کفر رستم بار ي 

زمالسرار ي عال
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 وين شمع ميان اين جهانا ي داده مرا چو عشق خود بيدار ي 
تار ي

 وانگه گوئي بس است تا کيمن چنگم و تو زخمه فرو نگذار ي 
زار ي
* * *

زهها که در سر دار يا ي دام هزار فتنه و طرار ي  يارب تو چه فتن
 والله که چون آسياش درا ي آب حيات اگر جهان سنگ شود 

چرخ آر ي
* * *
 جز تو دگر ي نجويم و کوا ي در د،ل من نشسته بگشاده در ي 

دگر ي
 تو دفع مده که نيست از توبا هرکه ز د،ل داد زدم دفعي گفت 

گذر ي
* * *

 و ي از تو تضرعي بهرا ي در د،ل هر کسي ز مهرت تابي 
محرابي

 تا با تو غمي بگويم از هرجاويد شبي بايد و خوش مهتابي 
بابي
* * *

 نور موسي و طورا ي دشمن جان و جان شيرين که توئي 
سينين که توئي
 تا نام برد از تو بهو ي دوست که زهره نيست جان را هرگز 
تعيين که توئي

* * *
شرط آن نبود که د،ل ز ما بردار يا ي د،ل تو اگر هزار دلبر دار ي 

از يار نوت مباد برخوردار يگر د،ل دار ي که د،ل ز ما بردار ي 
* * *

 انصاف بده که عشق را چونا ي د،ل تو بدين مفلسي و رسوائي 
سائي

 خاکت بر سر چه بادعشق آتش تيز است و ترا آبي نيست 
زيپيمائي م

* * *
 وز کار بدت هيچ پشيمانا ي د،ل تو دمي مطيع سبحان نشد ي 

نشد ي
 اين جمله شد ي وليصوفي و فقيه و زاهد و دانشمند 

مسلمان نشد ي
* * *

زه ي تست اگر توا ي د،ل تو و درد او اگر خود مرد ي   جان بند
صاحب درد ي

 گر يک درد ي ز دست دردشصد دولت صاف را به يک جو نخر ي 
خورد ي
* * *
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 بار ي ميرکن به مفلسيا ي د،ل چو به صدق از تو نيايد کار ي 
اقرار ي

درويش ز دريوزه ندارد عار ياينک در او دست به دريوزه برآر 

 در پا ي غمش بمير تا کيا ي د،ل چو وصا،ل يار ديد ي حالي 
نالي

گر شمع نميرد برکشندش حاليشرطست چو آفتاب رخ بنمايد 
* * *

زيجوئي   من با توام ا ي د،ل تو کراا ي د،ل چه حديث ماجرا م
زيجوئي م

زيجوئي  زها ي کرا م زيجوئيور زانرکه نديد زها ي چرا م ور زانرکه بديد
* * *

زه ي من رسد به توا ي دوست به حق آنرکه جان را جاني   چون نام
برخواني

زه ي من ندراني  چون حا،ل د،ل خراب من ميدانياز بوالعجبي نام
* * *

 صد تير جفا بر من دلتنگا ي دوست بهر سخن در جنگ زني 
زني

 فردا بنمايمت چو بردر چشم تو من مسم دگر کس زر سرخ 
سنگ زني

* * *
 ناساز شو ي باز دمي سازا ي دوست ترا رسد اگر ناز کني 

کني
مرکر انديشي بهانه آغاز کنيزان ميترسم در جفا باز کني 

* * *
 جز مستي و جز شنگي و جزا ي دوست ز من طمع مرکن غمخوار ي 

خمار ي
 خصم خرديم و دشمنما را چو خدا برا ي اين آوردست 

هشيار ي
* * *

زينشو ي   ا ي د،ل تو اين واقعه خونا ي ديده تو از گريه زبون م
زينشو ي م
 آخر بچه خوشدليا ي جان چو به لب رسيد ي از قالب من 

زينشو ي برون م
* * *

زنآرائي  و ي زلف ترا قاعده عنبر سائيا ي رو ي ترا پيشه جها
زه ي سحر ترا، آن شايد  زيکني وآن سلسل زيگز ي و م  کش م

زيخايي م
* * *

 رطلي دو درانداز و بيفزاا ي ساقي از آن باده که او،ل داد ي 
شاد ي
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 يا مست و خراب کن چو سريا چاشنيي از آن نبايست نمود 
بگشاد ي
* * *

زيآراميا ي ساقي جان که سرده ايامي  زه ي ب آرام د،ل خست
آخر به تو بازگردد اين بدناميمستان تو امروز همه مخمورند 

 و ي تن عجب اندر عجب اندرا ي سر سبب اندر سبب اندر سببي 
عجبي

 و ي جان طرب اندر طربا ي د،ل طلب اندر طلب اندر طلبي 
اندر طربي

* * *
زيرنجي   ور زانرکه گلي تو پس چراا ي شاخ گلي که از صبا م

زيرنجي م
زه ي گل باشد   اين طرفه که از لطف خداآخر نه صبا مشاط

زيرنجي م
* * *

وز تو به خرابات هزار آباد يا ي شاد ي راز تو هزاران شاد ي 
زه ي تست   از خدمتت آزاد و هزاروان سرو چمن را که کمين بند
آزاد ي
* * *

 کاين شش صفت از اهلا ي شمع تو صوفي صفتي پندار ي 
زيدار ي صفا م

 سوز د،ل و اشک ديده وشبخيز ي و نور چهره و زرد ي رو ي 
بيدار ي
* * *

زيگرد ي   بنشين و مگرد اگرا ي صاف که مي شور و چنين م
زيگرد ي چنين م

* * *
زيگرد ي  ا ي طالب دنيا تو يرکي مزدور يتو بر قدم باز پسين م

 ا ي شاد بهر دو عالم ازو ي عاشق خلد ازين حقيقت دور ي 
زيخبر ي ب

زهاش معذور ي شاد ي غمش نديد

* * *
زه ي سودا ي تو سرگردانيا ي عشق تو عين عالم حيراني  سرماي

زيدانم که به ز منحا،ل من دلسوخته تا کي پرسي   چون م
ميداني
* * *

 جان خود چه بود هر دوا ي قاصد جان من به جان ميارز ي 
جهان ميارز ي

زيتو  آن از تو ذلب کنم که آن ميارز ياين عالم کهنه آن ندارد ب
* * *
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زه ي حيات با چيستميا ي کاش که من بدانمي کيستمي  در داير
زه ي غفلتم نبود ي در گوش   بر خود به هزار ديدهگر پنب

بگريستمي
* * *

زيخند ي   يا از دم عشق بلبلنا ي گل تو ز لطف گلستان م
زيخند ي م

زيخند ي   چيزيت بدو ماند از آنيا در رخ معشوق نهان م
زيخند ي م

* * *
ا ي کمتر مهمانيت آب گرمي

زيشرمي   ا ي خالق گردون به خودمکز لذت آن مست شود ب
مهمان کن

گردون به کجا برد به آب گرمي

* * *
 ابرو ي کمان و تير مژگانا ي گو ي زنخ زلف چو چوگان دار ي 

دار ي
زه ي همچون ماه   مي گون لبي و چشم چوخورشيد جبين و چهر

مستان دار ي
* * *

از روشني رو ي بت من دور يا ي ماه اگرچه روشن و پرنور ي 
زها يو ي نرگس اگرچه تازه و مخمور ي   رو چشم بتم نديد

معذور ي
* * *

گرد فلک خويش خرامان گشتيا ي ماه برآمد ي و تابان گشتي 
ناگاه فروشد ي پنهان گشتيچون دانستي برابر جان گشتي 

* * *
وز ظاهر ما و باطن ما رفتيا ي موسي ما به طور سينا رفتي 
زها ي از آن گرميها   چون سرد شو ي که سو ي گرماتو سرد نگشت

رفتي
* * *

وين باز طلب شرکار گيرد روز ياين شاخ شرکوفه بارگيرد روز ي 
زيآيد و ميرود خيالش بر تو  تا چند رود قرار گيرد روز يم

* * *
زيچشم و دهن حيراني   در رو ي عروسان چمنا ي نرگس ب

حيراني
زه ي منني در غلطم تو با عروسان چمن  زه ي پوشيد  ز انديش

حيراني
* * *

زه ي الهي که توئي  زه ي نام زه ي جما،ل شاهي کها ي نسخ  و ي آين
توئي
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 در خود به طلب هربيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست 
آنچه خواهي که توئي

* * *
بگذار عمارتش بهر مجهولياين عرصه که عرض آن ندارد طولي 

 يا هست رباطي کهپوليست جهان که قيمتش نيست جو ي 
نيرزد پولي

* * *
زه ي آن صبح که خندانا ي نفس عجب که با دلم همنفسي   من بند

برسي
 هم شحنه و دزد و خواجه وا ي در د،ل شب چو روز آخر چه کسي 

هم عسسي
* * *

ا ي نور د،ل و ديده و جانم چوني
زيلب لعل تو چنانم که مپرسو ي آرزو ي هر دو جهانم چوني  من ب

زيرخ زرد من ندانم چوني تو ب

* * *
تا تو فتد ز آتش دلسوز يا ي هيزم تو خشک نگردد روز ي 
زيد،ل سوز ي  زه ي تن در ي تو ب  عشق آموز ي ز جان عشقتا خرق

آموز ي
* * *

زه ي شراب آميز ي  برخيزد رستخيز چون برخيز يا ي يار گرفت
زيريز ي  زيريز شراب را که خوش م  چون خويش چنين شد ي چرام

بگريز ي
* * *

زها ي  زها يامروز بيا که سخت آراست گوئي ز ميان حسن برخاست
 در باغ درآ که سروبر چرخ برآ ي ماه را گوش بما،ل 

زها ي پيراست
* * *

زها ي  زها يامروز ندانم بچه دست آمد کز او،ل بامداد مست آمد
 زيرا که به خون د،ل به دستگر خون دلم خور ي ز دستت ندهم 

زها ي آمد
* * *

زها ي   چون نعره زنم که از برما ي آنرکه بجز شاد ي و جز نور ن
زها ي دور ن

زکها ي جهان از لب تست   ليرکن چرکنم چو اندر اين شورهرچند نم
زها ي ن
* * *

زها ي   در باغ طرب سرو روانا ي آنرکه به لطف دلستان هم
زها ي هم

 کس را ني ا ي نگار و آندر ظاهر و باطن تو چون مينگرم 
زها ي هم
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* * *
زها ي   خود را ز جهان پاکا ي آنرکه تو بر فلک وطن داشت

زها ي پنداشت
زها ي   وان چيز که اصل تستبر خاک تو نقش خويش بنگاشت

زها ي بگذاشت
* * *

زها ي   در ظلمت کفر شمع ايمانا ي آنرکه تو جان بنده را جان شد
زها ي شد

زها ي  زهگويان شد  واندر سر من چو باده رقصاناندر د،ل من تران
زها ي شد
* * *

زها ي  زها يا ي آنرکه حريف باز ي ما بد اين مجلس جانست چرا تن زد
 بنده غم از آن شد ي کهچون سوسن و سرو از غم آزاد بد ي 

زها ي خواجه شد
* * *

زها ي ا ي آنرکه رخت چو آتش افروخت
زها ي   گوئي به رخم چشمتا کي سوز ي که صد رهم سوخت

زها ي بردوخت
زها ي ني ني، تو مرا چنين نياموخت

* * *
زها ي  زها يا ي آنرکه مرا به لطف بنواخت زها ي ساخت در دفع کنون بهان

زها ي   پس قيمت هيچ دوستگر با همگان عشق چنين باخت
زها ي نشناخت

* * *
زها ي  زها يا ي خورشيد ي که چهره افروخت از پرتو آن کما،ل آموخت
زها ي  زه ي اختران که افروخت  تو بيشتر ي که بيشتراز جمل

زها ي سوخت
* * *

زها ي   نيرکوست که د،ل زا ي دوست که د،ل ز دوست برداشت
زها ي دوست برداشت

زينگنجد از شوق   در پوست که د،ل ز دوستدشمن چو شنيده م
زها ي برداشت

* * *
زها ي   و ي عابد پيرا ي عشرت نيست گشته هستک شد
زها ي زتپرستک شد ب

زها ي  زگدستک شد زه ي سر فراخ مستکغم نيست اگرچه تن  از کوز
زها ي شد
* * *

زها ي   اين نيست جهان جان کهاين نيست ره وصل که پنداشت
زها ي بگذاشت
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 اندر ره تست ليرکنآن چشمه که خضر خورد از او آب حيات 
زها ي انباشت

* * *
زيخبران اگر نشستي برد ي  با هشياران اگر نشستي مرد يبا ب

 از کوره اگر برون شد يرو صومعه ساز همچو زر در کوره 
افسرد ي

* * *
زه ي بر بسته چرا خرسند ي  زيترکلفبا خند  چون گل بايد که ب

خند ي
 يا آنچه به ريسمانش برخودفرقست ميان عشق کز جان خيزد 

بند ي
* * *

زها ي ميدانيبا د،ل گفتم که ا ي د،ل از ناداني  محروم ز خدمت شد
 من لزم خدمتم تود،ل گفت مرا سخن غلط ميراني 

سرگرداني
* * *

بيدار ي شبها ي درازم بينيبازآ ي که تا به خود نيازم بيني 
 کي زنده رها کند که بازمني ني غلطم که خود فراق تو مرا 

بيني
* * *

با زهره و با ماه اگر انباز ي
 بامي که به يک لگد فرورو خانه ز ماه ساز اگر ميساز ي 

خواهد شد
آن به که لگد زني فرو انداز ي

* * *
 چون خر نخور ي نبات و بربا صورت دين صورت زردشت کشي 

پشت کشي
ديوانه شو ي بر آينه مشت کشيگر آينه زشتي ترا بنمايد 

* * *
در عشق چو پخت جان تو سودائيبا قلشان چو رد نهاد ي پائي 

 ميدان که از اين سپسرنجه مشو و به هيچ جائي مگريز 
نگنجي جائي

* * *
زمبر ي رشکبال شجر ي لب شرکر و د،ل حجر ي   زنجير سر ي، سي

پر ي
چشمت مرساد سخت زيبا صور يچون برگذر ي درنگر ي د،ل ببر ي 

* * *
زها ي  زها ي يافت زيخند ي بهان زها يتو م زه ي خود دام و دغل باخت در خان

 در حيله و مرکر مو يا ي چشم فراز کرده چون مظلومان 
زها ي بشرکافت

* * *
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زها ي   چون برگ گل اندر شرکرمجانم ز طرب چون شرکر انباشت
زها ي داشت

زيگيرد  زها يامروز مرا خنده فرو م زهها کاشت تا در دهنم چه خند
* * *
زها ي   خندان بدو لب لعل گزانخوش خوش صنما تازه رخان آمد
زها ي آمد
 کامروز دگر به قصد جانآن روز دلم ز سينه برد ي بس نيست 

زها ي آمد
* * *

زها ي   پيش آر موافقت گر اغياردر باغ درآب با گل اگر خار ن
زها ي ن

زها ي   اين نقش بخوان چو نقشچون زهر مدار رو ي اگر مار ن
زها ي ديوار ن

* * *
زها ي  زها يگر آب دهي نها،ل خود کاشت ور پست کني مرا تو برداشت

 همچون فلرکم مها توخاکي بودم به زير پاها ي خسان 
زها ي افراشت

* * *
زها ي  زيهم زها ي چو بي مني ب زها ي چو با مني باگر با هم زيهم  ور ب

زها ي هم
زها يدر بند همه مباش، تو خود همه باش   آن دم دار ي که سخر

زها ي دمدم

قسمت شانزدهم

زها ي  زها يلطفي که مرا شبانه اندوخت امروز چو زلف خود پس انداخت
 زان مست بدينچشم توز مي مست و من از چشم تو مست 
زها ي مست نپرداخت

* * *
زنتر از اين ترش نديدمبا من ترش است رو ي يار قدر ي   شيري

شرکر ي
 گر زان شرکر ترش بيابدبيزار شود شرکر ز شيريني خويش 

خبر ي
* * *

ما را چه زيان تو در زياني باشيبا نااهلن اگر چو جاني باشي 
 آر ي باشي، ولي زمانيگيرم که تو معشوق جهاني باشي 

باشي
* * *

زيخبر يبا يار به گلزار شدم رهگذر ي  بر گل نظر ي فرکندم از ب
 رخسار من اينجا و تو بر گلدلدار به من گفت که شرمت بادا 

نگر ي
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* * *
زيدار ي  زيکني و نيک طمع م هم بد باشد سزا ي بدکردار يبد م

 گندم ندهد بار چو جوبا اينرکه خداوند کريم و است و رحيم 
زيکار ي م

* * *
پر ي باشي سقط چو بي ايشانيپران باشي چو در صف ياراني 
چون پر گشتي ز باد سرگردانيتا پراني تو حاکمي بر سر آن 

* * *
در صحبت آن يار دلرام درآ يبرخيز و به نزد آن نرکونام درآ ي 

 از در اگرت براند از بامزين دام برون جه و در آن دام درآ ي 
درآ ي
* * *

زه ي مهتاب زد ي  زيخفت خرد بر رخ او آببر ظلمت شب خيم  م
زد ي

 وز تيغ فراق گردنداد ي همه را به وعده خواب خرگوشي 
خواب زد ي

* * *
 صوفي باشي و نام ماضيبر کار گذشته بين که حسرت نخور ي 
نبر ي

زنالوقتي، جواني و وقت بر ي  تا فوت نگردد اين دم ما حضر ياب
* * *

زه ي او يک نظرت بايستيبر گلشن يارم گذرت بايستي  بر چهر
زيخبر ي گو ي ز ميدان برد ي  زيخبريها خبرت بايستيدر ب از ب

زهام خرميبنما ي به من رخت برکن مردمي  تا لف زنم که ديد
کز ديدن تو شاد شود آدميا ي جان جهان از تو چه باشد کمي 

* * *
با ديدنت آفتاب و اختر ني نيبوئي ز تو و گل معطر ني ني 

 گر تو برو ي شب است ديگرگوئي که شب است سو ي روزن بنگر 
ني ني
* * *

زيآتش عشق تو تو نخوردم آبي  زينقش خيا،ل تو نديدم آبيب ب
زيگردم چوندر آب تو کوست چون شراب نابي  زينالم و م  م

دولبي
* * *

زه ي هر اثر ي  گر سر کشي از صفات با دردسر يبيچاره دل که آين
زها ي که قابل خير وشر ي   زان عرکس ترا چه غم که توا ي آين

بيخبر ي
* * *

زيجهد به عالم معاني نرسي  زنده به حيات جاوداني نرسيب
چون خضر به آب زندگاني نرسيتا همچو خليل آتش اندر نشو ي 

* * *
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با خود باشي هزار زحمت بينيبيخود باشي هزار رحمت بيني 
 گر شانه کني سزا ي سبلتهمچون فرعون ريش را شانه مرکن 

بيني
* * *

 خلقي عجب از روم وبيرون نگر ي صورت انسان بيني 
خراسان بيني

 بنگر به درون که بجز انسانفرمود که ارجعي رجوع آن باشد 
بيني
* * *

زه ي من نشين که نور يپيش آ ي خيا،ل او که شور ي دار ي   بر ديد
دار ي

 در سينه چو داود زبور يدر طالع خود ز زهره سور ي دار ي 
دار ي
* * *
زينام و نشان چون د،ل و جانم کرد ي  زيکيف طرب دست زنانمب  ب
کرد ي
زيجا و روان همچو روانمگفتم به کجا روم که جان را جانيست   ب
کرد ي
* * *

زيدار ي  زيدار يپيوسته مها عزم سفر م چون چرخ مرا زير و زبر م
زه ي تو   د،ل خوردئي و قصد جگرشير ي و منم شرکار در پنج

زيدار ي م

تا کي ز جهان پرگزند انديشيتا چند ز جان مستمند انديشي 
 يک مزبله گو مباش چندآنچه از تو ستد همين کالبد است 

انديشي
* * *

سالر سپاه نفس و آدم نشو يتا خاک قدوم هر مقدم نشو ي 
 با اين ملرکان محروم و همدمتا از من و ما ي خود مسلم نشو ي 

نشو ي
* * *

تا جان ندهي به وصل جانان نرسيتا درد نيابي تو به درمان نرسي 
زه ي حيوانتا همچو خليل اندر آتش نرو ي   چون خضر به سرچشم

نرسي
* * *

زه ي ناني نانيتا در طلب گوهر کاني کاني  تا در هوس لقم
زه ي رمز اگر بداني داني  هر چيز ي که در جستن آني آنياين نرکت

* * *
وانگه هردم چو خاک برباد شو يتا عشق آن رو ي پريزاد شو ي 
باشد که در اين واقعه استاد شو يدانم که در آتشي و بگذاشتمت 

* * *
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 تا تن ندهي به جان پرستيتا هشيار ي به طعم مستي نرسي 
نرسي

 از خود نشو ي نيستتا در غم عشق دوست چون آتش و آب 
به هستي نرسي

* * *
تقصير مرکن تو ساقي از دلدار يتقصير نرکرد عشق در خمار ي 

 تا خشت به آسيا بر ي خاکاز خود گله کن اگر خمار ي دار ي 
آر ي
* * *

بيرون ز جهان آب و گل در سفر يتو آب ني خاک ني تو دگر ي 
 آنجا که توئي از اين دو همقالب جويست و جان در او آب حيات 

زيخبر ي ب
* * *

زيخويشتني   عشقت بشنيد از من به اينتوبه کردم ز شور و ب
ممتحني

زه ي من آتش بفروخت  زيسوخت مرا که توبه ديگراز هيزم توب  م
نرکني
* * *

زيداني  زها ي م  ني دانش آن نيست بدينتو دوش چه خواب ديد
آساني

 ا ي شحنه چراش زودر دست و تن تو کاله پنهان کرده است 
زيرنجاني نم

 من نيست شدم تو آنچهتو سير شد ي من نشدم زين مستي 
هستي هستي

زيريزد  زيزخد در پستيتا آب ز نا و آسيا م زيگردد سنگ و م م
* * *

با جز تو دگر يار شوم ني ني نيجانا ز تو بيزار شوم ني ني ني 
سرگشته بهر خار شوم ني ني نيدر باغ وصالت چو همه گل بينم 

* * *
وز د،ل بگريزم ار از آن بگريز يجان بگريزد اگر ز جان بگريز ي 
 تير ي چه عجب گر ز کمانتو تير ي و ما همچو کمانيم هنوز 

بگريز ي
* * *

ورني سر خويش گير کز ما بحليجان در ره ما بباز اگر مرد دلي 
زيطلبي و مانده در آباين ملک کسي نيافت از تنگ دلي   حق م

و گلي
* * *

زيخواهد کز من ببرد هنباز يجان ديد ز جانان از،ل دمساز ي  م
ما را به خود تمام باز ي باز ياين بازيها که جان برون آورده است 

* * *
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 بنگر که تو با کدامجان روز چو مار است به شب چون ماهي 
جان همراهي

گه در د،ل زهره پاسبان ماهيگه با هاروت ساحر اندر چاهي 
* * *

زنافزائي  از سوداها لطيفتر سودائيجانم دارد ز عشق جا
 هر روز به منزلي و هر شبوز شهر تنم چو لوليان آواره است 

جائي
* * *

 کان گوهر و لعل بدخشانچشمان خمار و رو ي رخشان دار ي 
دار ي

 گل را ز جما،ل خود تو خندانگيرم که چو غنچه خنده پنهان دار ي 
دار ي
* * *

 گر دلبند ي هزار خونچشم تو بهر غمزه بسوزد مستي 
کردستي

 از دست کسي که او ندارداز پا ي درآمد د،ل و د،ل پا ي نداشت 
رستي
* * *

افغان که نهاد رسم تنها خوار يچشم مستت ز عادت خمار ي 
 مي مي نخور ي وچون مي مدديست ا ي بخيليت چراست 

زيافشار ي شيره م

 چندان گشتي بگرد آن کانچندان گفتي که از بيان بگذشتي 
گشتي

 ني تخته بماند ني تو و نيکشتي سخن در آب چندان راند ي 
کشتي
* * *

 مقصود از اين عمر خرابم توچون جمله خطا کنم صوابم تو بسي 
بسي

زها ي جوابم تومن ميدانم که چون بخواهم رفتن   پرسند چه کرد
بسي
* * *

زيخار ي  تا گل نار ي بر ندهد گلنار يچون خار برکار ي رخ گل م
 تا خشت بر آسيا بر يفعل تو چو تخم و اين جهان طاهون است 
خاک آر ي

* * *
 گير ي ز عدم لقمه و خوشچون ساز کند عدم حيات افزائي 

زيخائي م
زيرسدت طبق طبق حلواها   آنجا نه دکان پديد و نهدر م

حلوائي
* * *

چون نوبت درد ما رسد درمانيچونست به درد ديگران درماني 
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آئي بر ما چو حلقه بر درمانيمن صبر کنم تا ز همه واماني 
* * *
 در نيم شبي صبح طربچون شب بر من زنان و گويان آئي 

بنمائي
زيهمتائيزلف شب را گره گره بگشائي  چشمت مرسا که سخت ب

* * *
حما،ل امانت يقينم کرد يچون کار مسافران دينم کرد ي 

زورم داد ي و آهنينم کرد يگفتم که ضعيفم و گرانست اين بار 
* * *

 با دشمن جان خويشتن را يچون مست شو ي قرابه بر پا ي زني 
زني

 اين طمع مرکن که هر دو يک جا يهم باده خور ي مها هم نا ي زني 
زني
* * *

زه يچون ممرکن آن نيست اينرکه از بر ما برهي   يا حيله کني ز حيل
ما بجهي

 آن به که دگر سر نرکشي سريا بازخر ي تو خويش و مالي بدهي 
بنهي
* * *

صدبار ز چو نيم برون آورد يچوني ا ي آنرکه از جما،ل فرد ي 
زيدانش و بينشم به کلي ويرانچون دانستم ترا و چونت ديدم   ب

برد ي

 شيرين نشود خسرو ما گرچون نيشرکر است اين نيت ا ي نائي 
نائي

از عالم پير بردمد برنائيهر صبحدم آدم که هر صبحدمي 
* * *

يا چون قد تو سرو بود بستانيحاشا که به ماه گويمت ميماني 
 در سرو کجاست جنبشمه را لب لعل شرکرافشان ز کجاست 
روحاني
* * *
 يا يوسف همخانه کني باحيف است که پيش کر زني طنبور ي 
کور ي

يا جفت شود مخنثي با حور ييا قند نهي در دو لب رنجور ي 
* * *

زه ي عياني بينيخواهي که حيات جاودانه بيني  وز فقر نشان
مردانه درآ که زندگاني بينياندر ره فقر بد مرو تا نرود 

* * *
 يا در ره دين صاحب درد يخواهي که در اين زمانه فرد ي گرد ي 

گرد ي
 مرد ي گرد ي چو گرد مرد ياين را بجز از صحبت مردان مطلب 

گرد ي
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* * *
 در عمر نصيب خويش آن دمخود را چو دمي ز يار محرم يابي 

يابي
زميابيزنهار که ضايع نرکني آن دم را  زيرا که دگر چنان دمي ک

* * *
گيرم که گناهست گناهي نرکنيخود هيچ بسو ي ما نگاهي نرکني 
زينالد زار  زه ي دلم تو آهي نرکنيد،ل در گل رخسار تو م بر آين

* * *
 از باطن خويش شادخوش باش که خوش نهاد باشد صوفي 

باشد صوفي
 کيخسرو و کيقباد باشدصوفي صاف است غم بر او ننشيند 
صوفي
* * *

زيسوز ي  زيساز ي مرا و خوش م  خوش پرده همي در يخوش م
زيدوز ي و خوش م

از بخت جوان صل ي پيرآموز يآموختيم جواني اندر پير ي 
* * *

نرمي و خبيث همچو مار نر يخير ي بنمود ي و وليرکن شر ي 
 انصاف بده که سخت مادرصدر ي و بزرگي و زرت هست وليک 

غر ي

زه ي عشق تو کردم سفر ي   تا بو که بيايم ز وصالتدر بادي
خبر ي

زينهادم قدمي   افرکنده تني ديدم و افتادهدر هر منز،ل که م
سر ي
* * *

زيخبر ي خبر نبود ي چه بد ي  زه ي خير و شر نبود ي چهدر ب  و انديش
بد ي
زه ي در  زه ي سيم و زر نبود يا ي هوش تو و گوش من و حلق  گر حلق

چه بد ي
* * *

 در گوش منست اين دم آوازدر چشم منست اين زمان ناز کسي 
کسي

 سرمستم کي نهان کنم رازدر سينه منم حريف و انباز کسي 
کسي
* * *

در مغز مني و گرنه شيدا کيميدر چشم مني و گرنه بينا کيمي 
زيدانم آنجا ي کجاست   گر عشق تو نيستي من آنجاآنجا که نم

کيمي
* * *

جان بر فلک افرازد و شاذروانيدر خاک اگر رفت تن بيجاني 

www.irandll.net/forum1664



www.irandll.net

زها ي بپاييد و برست   چون برندهد سرو چناندر خاک بنفش
بستاني
* * *

 در کتم عدم در افرکنمدر دست اجل چو درنهم من پائي 
غوغائي

 در هر دو جهان نيست چنينحيران گردد عدم که هرگز جائي 
شيدائي
* * *

يا رخت فتاده در گلم بگذار يدر د،ل نگذشت کز دلم بگذار ي 
 ا ي وا ي به من گر خجلمبسيار زدم لف تو با دشمن و دوست 
بگذار ي
* * *

 در ديده ندارمت که بس خاردر د،ل نگذارمت که افگار شو ي 
شو ي

تا در نفس بازپسين يار شو يدر جان کنمت جا ي نه در ديده و د،ل 
* * *

 اندر پي پاکان تو بر افلکدر روزه چو از طبع دمي پاک شو ي 
شو ي
زه ي خاکاز سوزش روزه نور گرد ي چون شمع   وز ظلمت لقمه لقم

شو ي
* * *

وانگاه چو جبرئيل بيرون آئيدر زهد اگر موسي و هارون آئي 
 در سيرت اگر يزيد و قاروناز صورت زهد خود چه مقصود ترا 

آئي

ز،لها و نفير و زار ي  زهها ي نار يدر زير غز درديست مرا ز چهر
زيئيرکه او کندهرچند که رسم دلبريهاش خوشست   کو آن خوش

دلدار ي
* * *

زه ي لطف شهرهدر عالم حسن اينت سلطان که توئي   در خط
برهان که توئي

زيجان گشته  انصاف بداديم زهي جان که توئيدر قالب عاشقان ب
* * *

 جان در تن من ز غم بناليددر عشق تو خون ديده باريد بسي 
بسي

چرخم به بهانه تو ماليد بسيآگاه ني ز حالم ا ي جان جهان 
* * *

 جان در تن من ز غم بناليددر عشق تو خون ديده باريد بسي 
بسي

چرخم به بهانه تو ماليد بسيآگاه ني ز حالم ا ي جان جهان 
* * *

www.irandll.net/forum1665



www.irandll.net

 در مذهب هر ظريف معنيدر عشق موافقت بود چون جاني 
داني

زيدندان شد از چناناز سي و دو دندان چو يرکي گشت دراز   ب
دنداني
* * *

 از نفس هوس بر او نشينددر عشق هر آن که برگزيند چيز ي 
چيز ي

 جز ذات و صفات خود نبيندعشق آينه است هرکه در و ي بيند 
چيز ي
* * *

واندر دلشان بار بود محتشميدرويشان را عار بود محتشمي 
 کاندر ره او خوار بوداندر ره دوست فقر مطلق خوشتر 

محتشمي
* * *

 زيرا که به هر غميم فرياددر هر دو جهان دلبر و يارم تو بسي 
رسي
 جز آن که ببخشيش باکرامکس نيست بجز تو ايمه اندر دو جهان 
کسي
* * *

زها ي به مطرب ندهي  دستار بده تا ز ترکبر برهيدستار نهاد
 دستار بده عوض ستان تاجخود را برهان از اينرکه دستار نهي 

شهي
* * *
زيپندار ي  زه ي الستد،ل از مي عشق مست م  جان شيفت

زيپندار ي م
زيپندار يتو نيستي و بل ي تو در ره تو  آنست که خويش هست م

ديوانه شو ي عقل نماند چيز يدلدار به زير لب بخواند چيز ي 
زيخواند  زينشانديارب چه فسونست که او م  کاندر د،ل سنگ م

چيز ي
* * *

 گر بوسه خر ي بوسه ز من خردلدار مرا گفت ز هر دلدار ي 
بار ي
 گفتم که به جان گفت کهگفتم که به زر گفت که زر را چرکنم 

آر ي آر ي
* * *

زيجوئي  زيپوئيد،ل گفت مرا بگو کرا م بر گرد جهان خيره چرا م
 سرگشته من از توام مراگفتم که برو مرا همين خواهي گفت 

زيگوئي م
* * *

 نيک و بد و کفر و پارسائيشد،ل کيست همه کار و گيائيش توئي 
توئي
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 سرگشته من از توام مراگفتم که برو مرا همين خواهي گفت 
زيگوئي م

* * *
گفتم بر ما باش ز صاحب نظر يدوش آمد آن خيا،ل تو رهگذر ي 

 مهمان مني به آب چندانرکهتا صبح دو چشم من بگفتش بتر ي 
خور ي
* * *
زيکردم التماس مي ازدوش از سر عاشقي و از مشتاقي   م

ساقي
 من نيست شدم بماندچون جاه و جما،ل خويش بنمود به من 

ساقي ساقي
* * *

 امشب به دغل بهر سوئيدوشينه مرا گذاشتي خوش خفتي 
ميافتي

گو آن سخني که وقت مستي گفتيگفتم که مرا تا به قيامت جفتي 
* * *

زها ي کنار جوئيد ي بلبلرکي لطيفرکي خوش گوئي  زيگفت تران م
 برساخت گلي ولي نداردکز لعل و زمرد و زر و زيره توان 

بوئي
* * *

 و امروز چنين آتش عالمد ي بود چنان دولت و جان افروز ي 
سوز ي

 آن را روز ي نبشت اين راافسوس که در دفتر ما دست خدا 
روز ي
* * *

 او سردتر از فسون خود بودديروز فسون سرد برخواند کسي 
بسي
زه ي عشق مگس بسيار است   ا ي کم ز مگس کو برمد ازبر مايد

مگسي

 برهم زدم دوش مر مراد ي عاقل و هشيار شدم در کار ي 
عيار ي

 بيرون رفتم از آن ميان منديدم که د،ل آن اوست من اغيارش 
بار ي
* * *
زها ي که ازد ي مست بد ي دل و چست و سفر ي   امروز چه خورد

د ي بتر ي
 يا حاجب خورشيد بسانرقصان شده سر سبز مثا،ل شجر ي 

سحر ي
* * *

گفتا ز درم برو که اين دم مستيرفتم بر يار از سر سر دستي 
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 گفتا که برو چنانرکه هستيگفتم بگشا ي در که من مست نيم 
هستي
* * *

زيفرماييرفتم به طبيب گفتم ا ي بينائي  زه ي عشق را چه م افتاد
 يعني که ز هر چه هستترک صفت و محو وجودم فرمود 

بيرون آئي
* * *
زيدرد چو گرد از ميانرقص آن نبود که هر زمان برخيز ي   ب

برخيز ي
 د،ل پاره کني ور سر جانرقص آن باشد کز دو جهان برخيز ي 

برخيز ي
* * *

زيگوئي  زيگوئيرو ا ي غم و انديشه خطا م از کان وفا چرا جفا م
زيگوئيهر کودک را گر از جفا ترسانند  من پير شدم در اين مرا م

* * *
زيکرد ي  زيکرد يروز ي به خرابات گذر م زها ي نظر م کژ کژ به کرشم

زيکردند   چون کار جهان زير و زبرآنها که جهان زير و زبر م
زيکرد ي م

* * *
 گشتم زر ده دهي من اززان ماه چهارده که بود اشراقي 

براقي
ار ده ببرد چهار ماند باقيآن نيز ببرد از من تا هيچ شدم 

* * *
زهجويم کرد يزاهد بودم ترانه گويم کرد ي  زه ي بزم و باد سر فتن

زهنشين با وقارم ديد ي  زه ي کودکان کويم کرد يسجاد بازيچ
* * *

زينمود ا يزاهد که نبرد هيچ سود ا ي ساقي   آن زهد نبود م
ساقي

 کاندر از،ل آنچه هست بود ا يمردانه درآ مرو تو زود ا ي ساقي 
ساقي

 پرنورتر از تو من نديدمسرسبزتر از تو من نديدم شجر ي 
قمر ي

زقتر از تو من نديدمشبخيزتر از تو من نديدم سحر ي   پرذو
شرکر ي
* * *

رقاص کن دلي و اصل شاد يسرسبز ي باغ و گلشن و شمشاد ي 
زيشوم که بسا ي آنرکه هزار مرده را جان داد ي   شاگرد تو م

استاد ي
* * *

 مي خوردم و ميسرمستم و سرمستم و سرمست کسي 
خوردم و از دست کسي
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 آخر ز گزاف نيست اشرکستهمچون قدحم شرکست وانگه پرکرد 
کسي
* * *

زيگفت به حق صحبتسوگند همي خورد پرير آن ساقي   م
مشتاقي

عقلي نگذارم به جهان من باقيگر باده دهم به شهر ي و آفاقي 
* * *

زان سوسن آزاد هزار آزاد يشاد ي شاد ي و ا ي حريفان شاد ي 
زيگفت که داد ي عاشقي من دادم  آر ي داد ي مها و داد ي داد يم

* * *
 دست تو اگر نگيرد آنشب رفت و دلت نگشت سير، ا ي ايچي 
مه هيچي

زهات اينست   کاندر مي لعل و در سر خودخفتند حريفان همه چار
پيچي
* * *

بل احياء بربهم که شنيد يشمشير اگر گردن جان ببريد ي 
 در خون سر او سه ماه کيروح يحيي اگر نه باقي بود ي 

گرديد ي
* * *

 چاکيست ز هجر دوستشمعي است د،ل مراد افروختني 
بردوختني

زيخبر از ساختن و سوختني  عشق آمدني بود نه آموختنيا ي ب
* * *

جان را نشود از اين فغان خرسند يصد روز دراز گر به هم پيوند ي 
زيخند ي   مجنون نشد ي هنوزا ي آن که به اين حديث ما م
دانشمند ي

* * *
 دزد ي کني و ز پاسبانعاشق شو ي ا ي د،ل و ز جان انديشي 
انديشي

زيمعني  وانگه ز زبان اين و آن انديشيدعو ي محبت کني ا ي ب

زلرخيعالم سبز است و هر طرف بستاني   از عرکس جما،ل گ
خنداني

 هر سو جانيست متصل باهر سو گهريست مشتعل از کاني 
جاني
* * *

تبرکي و تصيح فوق غصن عاليعاينت حمامة تحاکي حالي 
زيگفتم  زيکرد و منش م زينا،ل بر اين پرده که خوشاو ناله هم  م

زينالي م
* * *
 وز زير دو پا ي خويشعشق آن نبود که هر زمان برخيز ي 

گردانگيز ي

www.irandll.net/forum1669



www.irandll.net

 جان در باز ي وز دوعشق آن باشد که چون درآئي به سماع 
جهان برخيز ي

* * *
در کشتن بنده ساحريها کرد يعشقت صنما چه دلبريها کرد ي 

آگاه ني چه کافريها کرد يبخشي همه عشقت به سمرقند دلم 
* * *

 گر گردون را دهان بد يعيد آمد و عيد بس مبارک عيد ي 
خنديد ي

 افسوس که عيد عيد ما رااين هست وليک اگر ز من بشنيد ي 
ديد ي
* * *

آراسته خود را ز پي ديدار يعيد آمد و هرکس قدر ي مقدار ي 
ا ي خلعت گل فرکنده بر هر خار يما را چو توئي عيد برکن تيمار ي 

* * *
گفتم که غما خبر بود رخ زرد يغم را ديدم گرفته جام درد ي 
بازار مرا خراب و کاسد کرد يگفتا چرکنم که شاديي آورد ي 

* * *
واندر غم خود همچو بناغم دار يغمها ي مرا همه بناغم دار ي 

ترسم که نباشي و چراغم دار يگويي که تراام و چرا غم دار ي 
* * *

زيجان نشد ي حديث جانان چرکنيکافر نشد ي حديث ايمان چرکني  ب
زه ي نفس رکيرکي تو هنوز   بيهوده حديث سر سلطاندر عربد

چرکني
* * *
زيشوئي  زه ي آ، به درد د،لگاه از غم او دست ز جان م  گه قص

زيگوئي م
زيپوئي   کو از تو برون نيست کراسرگشته چرا گرد جهان م

زيجويي م

قسمت هفدهم

در باز ي بيدلن مرکن طناز يگر آنرکه امين و محرم اين راز ي 
بس عاشق را که کشت باز ي باز يبازيست وليک آتش راستيش 

* * *
ور بستيز ي چون آهنان بستيز يگر بگريز ي چو آهوان بگريز ي 

زهايم   ا ي مرغک زيرک به دو پازان شاخ گلي که ما درآويخت
آويز ي
* * *

 چون جمله نشاطي و سلمي چونگر تو نرکني سلم ما را در پي 
مي

دفع گرگي گر نرکني هي هي هيچوپان جهاني و امان جانها 
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* * *
زه ي چون جو ي زني   ور تير جفا بر د،ل چون مو يگر خار بدين ديد

زني
گر همچو دفم هزار بر رو ي زنيمن دست ز دامن تو کوته نرکنم 

* * *
ور باده نيم ز باده مستم بار يگر خوب نيم خوب پرستم بار ي 

 از اهل خرابات تو هستمگر نيستم از اهل مناجات رواست 
بار ي
* * *

 بيچاره کسي را که تواش يادگر داد کني درخور خود داد کني 
کني

من ميدانم که چون مرا ياد کنيگفتي تو که بسيار بيادت کردم 
* * *

هر ذره ز غم سياه سيما بود يگر درد دلم به نقش پيدا بود ي 
هر قطره ز جوش همچو دريا بود يور راه به سو ي گوهر ما بود ي 

* * *
زيدار ي   وز مهر ضمير پر هوسگر سوزش سينه را به کس م
زيدار ي م

زه ي تو آرام دلست   آن ناله قرين هر نفسبايد که چو نال
زيدار ي م
* * *
 ور در صفت خويش رو يگر صيد خدا شو ي ز غم رسته شو ي 

بسته شو ي
 با خود منشين که هر زمانميدان که وجود تو حجاب ره تست 

خسته شو ي
* * *

اميد بود که حي قيوم شو يگر عاشق رو ي قيصر روم شو ي 
 ميترس کزين حديث محروماز هجر مگو به پيش سلطان وصا،ل 

شو ي

چندان به در سرا ي تو نه ايستميگر عاشق زار رو ي تو نيستمي 
 ا ي دوست اگر نه ايستميگفتي که مايست بردرم خيز برو 

نيستمي
* * *

 رو ي عاشق چنين مزعفرگر عقل به کو ي دوست رهبر نبد ي 
نبد ي

 بگشاده لب و عاشق وگر آنرکه صدف را غم گوهر نبد ي 
مضطر نبد ي

* * *
 دامان خود از خاکگر قدر کما،ل خويش بشناختمي 

بپرداختمي
سر بر فلک نهم برافراختميخالي و سبک بر آسمان تاختمي 
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* * *
پست و بال همه گلستان بود يگر گفتن اسرار تو امرکان بود ي 
هر فرعوني موسي عمران بود يگر غيرت نخوت نه در ايام بد ي 

* * *
هردم بدر تو بنده وار آمدميگر مجلس انس را به کار آمدمي 
هر روز برت هزار بار آمدميگر آفت تصديع نبود ي و مل،ل 

* * *
ا ي خواجه برو تو عاقل و هشيار يگر من مستم ز رو ي بدکردار ي 

 اين آن سر پل نيست کهتو غره به طاعتي و طاعت دار ي 
زيپندار ي م

* * *
زه ي ناب خور ي   ميدان که به خواب در، هميگر نقل و کباب و باد

آب خور ي
 سودت ندهد آب که درچون برخيز ي ز خواب باشي تشنه 

خواب خور ي
* * *

زهام آنگرنه حذر از غيرت مردان کنمي   آن کار که دوش گفت
کنمي

زيخويش و خراب و مست وور رشک نبود ي همه هشياران را   ب
حيران کنمي

* * *
با شاه و گدا مرا کجا کاربد يگرنه کشش يار مرا يار بد ي 

کي يوسف جان ميان بازار بد يگرنه کرم قديم بسيار بد ي 
* * *

بسيار اميدهاست در نوميد يگر هيچ نشانه نيست اندر واد ي 
زه ي جان   خرما دهي، ار نيز درختا ي د،ل مبر اميد که در روض
بيد ي

 جانباز ي را به جان خريدارگر يک نفسي واقف اسرار شو ي 
شو ي

زهستي   چون مست از او شو ي توتا منست خود تو تا ابد تير
هشيار شو ي

* * *
 حيران ابد شو ي زهيگر يک ورق از کتاب ما برخواني 

حيراني
 استادان را به درس خودگر يک نفسي به درس د،ل بنشيني 

بنشاني
* * *

نبضم بگرفت از سر دانائيگفتم به طبيب داروئي فرمائي 
بردم دستش سو ي د،ل سودائيگفتا که چه درد ميرکند بنمائي 

* * *
اکنون که همي نظر کنم جان منيگفتم صنما مگر که جانان مني 
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 ا ي جان جهان تو کفر ومرتد گردم گر ز تو من برگرد ي 
ايمان مني

* * *
 گفتا که حديث جان مرکن گرگفتم صنمي شد ي که جان را وطني 

ز مني
گفتا که هنوز عاشق خويشتنيگفتم که به تيغ حجتم چند زني 

* * *
 گفتا مه را کسي نپرسدگفتم که چوني مها خوشي محزوني 
چوني

تابان و لطيف و خوبي و موزونيچون باشد طلعت مه گردوني 
* * *

گفتا که خوشم تو به کجا افتاد يگفتم که دل تو در بل افتاد ي 
ديوانه توئي که در دوا افتاد يگفتم که دماغ دوا بايد، گفت 

* * *
 د،ل گفت طريق هستي اندرگفتم که کدامست طريق هستي 

پستي
 گفتا زانرو که در درينپس گفتم د،ل چرا ز پستي برمد 

دربستي
* * *

 گفتم که دوم بار بگو خوشگفتند که هست يار را شور وشر ي 
خبر ي

 گفتم که زهي تهمت کژ برگفتا ترش است رو ي خوبش قدر ي 
شرکر ي
* * *

 ديوانه توئي که عقل از منگفتي که تو ديوانه و مجنون خوئي 
جوئي
زيشرم و چه آهن روئي  آئينه کند هميشه آهن روئيگفتي که چه ب

 گردون چه بود بر در اوگوهر چه بود به بحر او جز سنگي 
سرهنگي

 جز صبر که از صبر ندارماز دولت دوست هيچ چيزم کم نيست 
رنگي
* * *

زهامي   يا بر رخ خويش زعفرانگوئي که مگر به باغ رز رشت
زهامي کشت

زينرکند  زها ي رها م  ور ني خود را به رايگانآن وعده که کرد
زهامي کشت

* * *
 شادان بود آنجا که نژندش توکي پست شود آنرکه بلندش تو کني 

کني
 هر روز بر آن پا ي که بندشگردون سرافراشته صد بوسه زند 

تو کني
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* * *
 مرد ي گرد ي چو گرد مردانکيوان گرد ي چو گرد مردان گرد ي 

گرد ي
 جاني گرد ي چو گرد جانانلعلي گرد ي چو گرد اين کان گرد ي 

گرد ي
* * *

 نوبت چو به ما رسد بهائيلب بر لب هر بوسه ربائي بنهي 
بنهي

زيسببي  وين جرم مرا تو دست و پائي نهيجرم را همه عفو کني ب
* * *

زه ي وصل هردمي باز پسيمادام که در راه هوا و هوسي  از کعب
زه ي طلب چو جهد ي بنما ي  زه ي وصالشدر بادي  باشد که به کعب

برسي
* * *

 صد دريا را ز خويش کف زنما را ز هوا ي خويش دف زن کرد ي 
کرد ي

زها ي را که ز لحو،ل دميد  زفزنآن وسوس  در کشتي ما دلبر وص
کرد ي
* * *

زه ي گل ز اصل خندان زاد ي   وز طالع و بخت خويشمانند
شاد ي شاد ي

 سرو ي عجبي که از زمينسرسبز چو شاخ گل و آزاده چو سرو 
آزاد ي
* * *

 گفتش که تو کمترين غلمانماه آمد پيش او که تو جان مني 
مني

زيکرد  زيداشت طمع که گويمش آن منيهر چند بدان جمع ترکبر م م
* * *

 بگذاشته هر شهر به شهرمائيم در اين زمان زمين پيمائي 
آرائي

 هر روز به منزلي و هرشبچون کشتي ياوه گشته در دريائي 
جائي

در آب حيات عشق او چون ماهيمائيم و هوا ي رو ي شاهنشاهي 
زه يبيگاه شده است روز ما را صبح است   فرياد از اين ولول
بيگاهي
* * *

 مرد ي که خداش کاشرکيمرد ي که فلک رخنه کند از درد ي 
ناورد ي

 آن را مرد ي نهند و اينغبن است و هزار غبن کاين خلق لقب 
را مرد ي
* * *
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 تو مرغ کجائي که چنينمرغان ز قفص قفص ز مرغان خالي 
خوشحالي

زيآيد  زه ي تو بو ي بقا م زينا،ل بر اين پرده که خوشاز نال  م
زينالي م
* * *
 خيره است نظر در تو و با تومست است خبر از تو و يا خود خبر ي 

نظر ي
زه ي د،ل از حور و پر ي   وز ديده تو از گو شرکرکيدرهم شده خان

زينگر ي م
* * *

 وز ما تو چنين کشيده دامنمن با تو چنين سوخته خرمن تا کي 
تا کي

من در غم تو، تو فارغ از من تا کياين کار به کام دشمنانم تا چند 
* * *

 کار ي که منت دهم نورز يمن بادم و تو برگ نلرز ي چرکني 
چرکني

 صد گوهر و صد بحر نيرز يچون سنگ زدم سبو ي تو بشرکستم 
چرکني
* * *

زيدلم ا ي نگار و تو دلدار ي  شايد که بهر سخن ز من نازار يمن ب
زها ي بازدهي   يا هر چه کنم ز بيدلييا آن د،ل من که برد

بردار ي
* * *

من مرده بدم ز زندگانم کرد يمن پير فنا بدم جوانم کرد ي 
زيترسيدم که گم شوم در ره تو   اکنون نشوم گم که نشانمم

کرد ي
* * *
 من جان جنيدم و سر يمن جان تو نيستم مگو جان غلطي 

سقطي
 کو باز نداند سقطي ازکي باشم جان هر خر ي کوردلي 

سخطي
* * *

 مقصود از اين عمر خرابم تومن جمله خطا کنم صوابم تو بسي 
بسي

زها ي جوابم تومن ميدانم که چون بخواهم رفتن   پرسند چه کرد
بسي

 در عشق تو عالمي به هممن خشک لب ار با تو دم تر زدمي 
برزدمي

بر پا ي تو دستک ز بر سر زدمييک بوسه اگر لبم توانستي داد 
* * *

زمبر يمن دوش به خواب در بديدم قمر ي  دريا صفتي عجايبي سي
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کز يارک دوشينه چه دارد خبر يامروز بگرد هر در ي ميگردم 
* * *

زه ي رباب سحر ي  زهگر يمن دوش به کاس زه ي کاس زيناليدم تران م
زه ي مي درآمد آن رشک پر ي   گفتا که اگر کاسه زني کوزهبا کاس

خور ي
* * *

پس مانده بدم از همه پيشم کرد يمن ذره بدم ز کوه بيشم کرد ي 
 سرمستک و دستک زندرمان د،ل خراب و ريشم کرد ي 

خويشم کرد ي
* * *

 اين عالم چو ذره بر هممن من نيم و اگر دمي من منمي 
زنمي

 خود را چو درخت ازگر آن منمي که د،ل ز من برکنده است 
زمين برکنمي

* * *
 گفتم که ز غيرتش برکوبم سرمه دوش به بالين تو آمد به سرا ي 

و پا ي
 شب گرد جهان ديده ومه کيست که او با تو نشيند يک جا ي 

انگشت نما ي
* * *

 در ديده وطن ساخت ز نيرکومهمان دو ديده شد خيالت گذر ي 
گهر ي

 مهمان مني به آب چندان کهساقي خيا،ل شد دو ديده ميگفت 
خور ي
* * *

زيبائي مرد هست در تنهائيميدان و مگو تا نشود رسوائي 
 کو مو ي همي شرکافدگفتا که چه حاجتست اينجا ملرکي است 
از بينائي
* * *

زيفرمايد خدا که ا ي هرجائي  از عام ببر که خاص آن مائيم
پيشت آيد شبانگه تنهائيبا ما خو کن که عاقبت آن دلدار 

* * *
 ور خوانده رو ي تو محرم آنناخوانده به هرجا که رو ي غم باشي 

دم باشي
شرمت بادا ز کافر ي کم باشيتا کافر را خدا نخواند نرود 

استاد تو در نقش تو حيران بود ينقاش رخت اگر نه يزدان بود ي 
در عشق تو جان بدادن آسان بود يداغ مهرت اگر نه در جان بود ي 

* * *
يا بر سر من يار دگر بگزيد ينوميد نيم گرچه ز من ببريد ي 

بسيار اميدهاست در نوميد يتا جان دارم غم تو خواهم خوردن 
* * *
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ناگاه بريدند سرم در هوسيني گفت که پا ي من به گل بود بسي 
معذورم دار اگر بنالم نفسينه زخم گران بخوردم از دست خسي 

* * *
 هم من منم و هم تو توئي وني من منم و ني تو توئي ني تو مني 

هم تو مني
کاندر غلطم که من توام يا تو منيمن با تو چنانم ا ي نگار ختني 

* * *
از شاخ درخت بگسلي خس باشيواپس ماني ز يار واپس باشي 

زه ي آن کسدر چشم کسي تو خويش را جا ي کني   تو مردمک ديد
باشي
* * *
 احسنت زهي طراوت ووقف است مرا عمر در اين مشتاقي 
رواقي

 من مي نخورم تا نباشيمن کف نزنم تا تو نباشي مطرب 
ساقي
* * *

زه ي خاک را چو ماهي کرد ي   وانگه مه را قرين شاهيهر پار
کرد ي

زان آه بسو ي خويش راهي کرد يآخر ز فراق هر دو آهي کرد ي 
* * *

 صد نقش تو بر گلشن خوشبو يهر روز پگاه خيمه بر جو ي زني 
زني

 کش هر نفسي هزار بر رو يچون دف د،ل ما سماع آنگاه کند 
زني
* * *

مر عاشق را پيرهني فرمائيهر روز ز عاشقي و شيرين رائي 
پيراهن تست چشم را بينائيا ي يوسف روزگار ما يعقوبيم 

* * *
بنياد هزار عاقبت را برکنيهر روز يرکي شور بر اين جمع زني 

بر جا فقيران کرم چون تو غنيتا دور ابد اين دوران قائم بود 

 چون نور مهي که بر زمينهر شب که ببنده همنشين ميافتي 
ميافتي
زه ي چشم مست پرخواب توام   آن دم که چنان و اينچنينمن بند
ميافتي
* * *

 تا از دم خويش گردن غمهرگز به مزاج خود يرکي دم نزني 
نزني

 با اينرکه ملولي ز کسي کمهر چند ملولي تو يقين است که تو 
نزني
* * *
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 تا عاشق آني که فرو داشتهرگز نبود ميل تو کافراشت کني 
کني

ناآمده صبح از طمع چاشت کنيبسم الله ناگفته تو گوئي الحمد 
* * *

آن يار وفادار کجا شد بار يهرکس کسرکي دارد و هرکس يار ي 
ميل د،ل او بود سو ي مردار يگر پيش سگي شرکر نهي خروار ي 

* * *
 هرکس هنر ي دارد و هرکسهرکس کسرکي دارد و هرکس يار ي 

کار ي
زه ي د،ل   چون احمد و بوبرکر بهمائيم و خيا،ل يار و اين گوش

زه ي غار ي گوش
* * *
زيخواني   احوا،ل همي پرسي و خودهر لحظه مها پيش خودم م

زيداني م
زيگويم و سر به خيرهتو سرو رواني و سخن پيش تو باد   م

زيجنباني م
* * *

زمدست همه دست زنانم کرد ي   دو گوش کشان همچو کمانمه
کرد ي

زيالجمله چنان شد که چنانمخائيه بهر دهان چو نانم کرد ي   ف
کرد ي
* * *

 هم جان سو ي جانانت رساندهم د،ل به دلستانت رساند روز ي 
روز ي
 کان درد به درمانت رسانداز دست مده دامن درد ي که تراست 

روز ي
* * *

چون مست شو ي بازرهي از هستيهمسايگي مست فزايد مستي 
زه ي مردان چو نشستي رستي   بر باده زني ز آب و آتشدر رست
دستي
* * *

لب بگشايم در اين گشادم باشيياد تو کنم ميان يادم باشي 
حيله طلبم تو اوستادم باشيگر شاد شوم ضمير شادم باشي 

 شاگرد که بود ي که چنينيک بوسه ز تو خواستم و شش داد ي 
استاد ي

ا ي دنيا را ز تو هزار آزاد يخوبي و کرم را چو نرکو بنياد ي 
* * *

 وز پرورش اين تن نادان تايرکدم غم جان دار غم نان تا کي 
کي

 اين رنج ز نخ به ضرب دنداناندر ره طبل اشرکم و نا ي و گلو 
تا کي
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* * *
پر کرد جهان ز بو ي سيب و آبييک شفتالو از آن لب عنابي 

زه ي روز  زه ي شب دريد و هم پرد  از عشق رخ خويشهم پرد
زيآبي زهي ب

----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

ترحیعات

ترجيعات

او،ل

هم روت خوش هم خوت خوش هم پيچ زلف و هم

هم شيوه خوش هم ميوه خوش هم لطف تو خوش هم جفاقفا 

ا ي صورت عشق ابد و ي حسن تو بيرون ز حد

زنفزا ي دلگشا ا ي ماه رو ي سروقد ا ي جا

ا ي جان باغ و ياسمين ا ي شمع افلک و زمين

ا ي مستغاث العاشقين ا ي شهسوار هل اتي

ا ي خوان لطف انداخته و با ليمان ساخته
زه ي ثنا طوطي و کبک و فاخته گفته ترا خطب

زه ي خوبان چين در رو ي تو ناديده چين ا ي ديد
دامن ز گولن در مچين مخراش رخسار رضا

ا ي خسروان درويش تو سرها نهاده پيش تو
جمله ثنا انديش تو ا ي تو ثناها را سزا

ا ي صبر بخش زاهدان اخلص بخش عابدان
و ي گلستان عارفان در وقت بسط و التقا

با عاشقانم جفت من امشب نخواهم خفت من
خواهم دعا کردن ترا ا ي دوست تا وقت دعا
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درم رفيقان از برون دارم حريفان درون
در خانه جوقي دلبران بر صفه اخوان صفا

ا ي رونق باغ و چمن ا ي ساقي سرو و سمن

شيرين شدست از تو دهن ترجيع خواهم گفت من

زيرو ي زيرو ي يا پيش مستان م تنها به سيران م
زيرو ي زيرو ي بار ي خرامان م يا سو ي جانان م

زيپا و سر در پيش چوگان قدرگويي شدم ب
زيرو ي برگير و با خويشم ببر گر سو ي ميدان م

از شمس تنگ آيد ترا مه تيره رنگ آيد ترا
زيرو ي افلک تنگ آيد ترا گر بهر جولن م

بس نادره يار آمد ي بس خواب دلدار آمد ي
زيرو ي بس دير و دشوار آمد ي بس زود و آسان م

ا ي دلبر خورشيدرو و ي عيسي بيمارجو
زيرو ي ا ي شاد آن قومي که تو در کو ي ايشان م

تو سر به سر جاني مگر يا خضر دوراني مگر
زيرو ي يا آب حيواني مگر کز خلق پنهان م

زه ي انديشها شير خدا در بيشها ا ي قبل
زيرو ي ا ي رهنما ي پيشها چون عقل در جان م

زيدرد زه ي حيا برم زيبرد پرد گه جام هش را م
زيرو ي گه روح را گويد خرد: چون سو ي هجران م

زتوجو هجران چه هرجا که تو گرد ي برا ي جس
زيرو ي چون ابر با چشمان تر با ماه تابان م

ا ي نور هر عقل و بصر روشنتر از شمس و قمر
ترجيع سوم را نگر نيرکو برو افگن نظر

زيپرسمت ا ي روشني در روشني يک مسله م
زيکني آن چه فسون در مي دمي غم را چو شاد ي م
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خود در فسون شيرين لبي مانند داود نبي
زيشود بر مي کنيش از آهني آهن چو مومي م

ني بلک شاه مطلقي به گلبرک ملک حقي
شاگرد خاص خالقي از جمله افسونها غني

تا من ترا بشناختم بس اسب دولت تاختم
خود را برون انداختم از ترسها در ايمني

زيروم زها ي جان نوم هردم به باغي م هر لحظ
زيزني زيشوم چون دست بر من م زيد،ل م زيدست و ب ب

ني چرخ دانم ني سها ني کاله دانم ني بها
با اينک نادانم مها دانم که آرام مني

ا ي رازق ملک و ملک و ي قطب دوران فلک
حاشا از آن حسن و نمک که د،ل ز مهمان برکني

خوش ساعتي کان سرو من سرسبز باشد در چمن
وز باد سودا پيش او چون بيد باشم منثني

لله بخوني غسلي کند نرگس به حيرت برتند
غنچه بيندازد کله سوسن فتد از سوسني

ا ي ساقي بزم کرم مست و پريشان توم

و ي گلشن و باغ ارم امروز مهمان توم

آن چشم شوخش را نگر مست از خرابات آمده
در قصد خون عاشقان دامن کمر اندر زده

سوگند خوردست آن صنم کين باده را گردان کنم
يک عقل نگذارم بمي در والد و در والده

زهشان افسون کنم تا جمله را مجنون کنم زين باد
زه ي آدم کده تا تو نيابي عاقلي در حلق

ليلي ما ساقي جان مجنون او شخص جهان
زيفايده جز ليلي و مجنون بود پژمرده و ب
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زيبرد يا رخت در لشي برد از دسا ما يا م
از عشق ما جان کي برد گر مصطبه گر معبده

گر من نبينم مستيت آتش زنم در هستيت
زهت دهم مستت کنم با گير و دار و عربده باد

بگذشت دور عاقلن آمد قران ساقيان
بر ريز يک رطل گران بر منرکر اين قاعده

آمد بهار و رفت د ي آمد اوان نوش و ني
آمد قران جام و مي بگذشت دور مايده

رفت آن عجوز پردغل رفت آن زمستان و وحل
آمد بهار و زاد ازو صد شاهد و صد شاهده

ترجيع کن هين ساقيا درده شرابي چون بقم

تا گرم گردد گوشها من نيز ترجيعي کنم

دوم

ماه رمضان آمد ا ي يار قمر سيما
بربند سر سفره بگشا ي ره بال

زه ي هر جايي وقتست که بازآيي ا ي ياو
بنگر سو ي حلوايي تا کي طلبي حلوا

يک ديدن حلوايي زانسان کندت شيرين
که شهد ترا گويد: « خاک توم ا ي مول »

زهست در اين بيضه مرغت ز خور و هيضه ماند
بيرون شو ازين بيضه تا باز شود پرها

بر ياد لب دلبر خشرکست لب مهتر
زينالد چون سرنا خوش با شرکم خالي م

خالي شو و خالي به لب بر لب نابي نه
زيخا چون ني زدمش پر شو وانگاه شرکر م

www.irandll.net/forum1682



www.irandll.net

باد ي که زند بر ني قندست درو مضمر
وان مريم ني زان دم حامل شده حلويا

گر توبه ز نان کرد ي آخر چه زيان کرد ي
زنافزا کو دلبر جان افزا زه ي نا کو سفر

از درد به صاف آييم وز صاف به قاف آييم
کز قاف صيام ا ي جان عصفور شود عنقا

صفرا ي صيام ارچه سودا ي سر افزايد
ليرکن ز چنين سودا يابند يد بيضا

هر سا،ل نه جوها را مي پاک کند از گل
تا آب روان گردد تا کشت شود خضرا

بر جو ي کنان تو هم ايثار کن اين نان را
تا آب حيات آيد تا زنده شود اجزا

زه ي تو ماها هفتاد و دو دفتر شد سرنام
زه ي حاسد را هفتاد و دو دف تر شد وان زهر

ا ي مستمع اين دم را غريدن سيلي دان

زيخواند جان را بسو ي زيغرد و م م
دريا

بستيم در دوزخ يعني طمع خوردن
بگشا ي در جنت يعني که د،ل روشن

بس خدمت خير کرد ي بس کاه و جوش برد ي
در خدمت عيسي هم بايد مدد ي کردن

گر خر نبد ي آخر کي مسرکن ما بود ي
گردون کشد ي ما را بر ديده و بر گردون

آن گنده بغل ما را سر زير بغل دارد
کينه برکشيم آخر زان کورد،ل کودن

تا سفره و نان بيني کي جان و جهان بيني
رو جان و جهان را جو ا ي جان و جهان من
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اينها همه رفت ا ي جان بنگر سو ي محتاجان
زيبرگ شديم آخر چون گل زد ي و بهمن ب

سيريم ازين خرمن زين گندم و زين ارزن
زيسنبله و ميزان ا ي ماه تو کن خرمن ب

ماييم چو فراشان بگرفته طناب د،ل
تا خيمه زنيم امشب بر نرگس و بر سوسن

زهجو زه ي ر تا چند ازين کو کو چون فاخت
زيدرد اين عالم از شاهد سيمين تن م

زهزن شده بر راهي هر شاهد چون ماهي ر
هر يک چو شهنشاهي هر يک ز دگر احسن

زنبخش و مترس ا ي جان بر بخل مچفس ا ي جان جا
مصباح فزون سوز ي افزون دهدت روغن

شاهي و معالي جو خوش لست ابالي گو
زه ي آخر زن از شير بگير اين خو مرد ي ن

پا در ره پرخون نه رخ بر رخ مجنون نه
شمشير وغا برکش کميخت اسد برکن

ا ي مطرب طوطي خو ترجيع سوم برگو

تا روح روان گردد چون آب روان در جو

ا ي عيسي بگذشته خوش از فلک آتش
از چرخ فرو کن سر ما را سو ي بال کش

با خاک يرکي بودم ز اقدام همي سودم
چون يک صفتم داد ي شد خاک مرا مفرش

يک سرمه کشيدستي جان را تو درين پستي
کش چشم چو دريا شد هرچند که بود اخفش

زيمستي آن ساغر مستست د،ل و لغر ب
زه ي آن قيصر هر چشم بود اعمش زيسرم ب
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زه ي شيران رو تا صيد کني آهو در بيش
زه ي سلطان چش در مجلس سلطان رو وز باد

زه ي راواقي هر سو ي يرکي ساقي با باد
زهوش هر گوشه يرکي مطرب شيرين ذقن و م

از يار همي پرسي که عيد ي و يا عرسي
يارب ز کجا دار ي اين دبدبه و اين کش

در شش جهة عالم آن شير کجا گنجد
زه ي شيرانه بيرون بود از هر شش آن پنج

خورشيد بسوزاند مه نيز کند خشرکي
از وش عليهم دان اين شعشعه و اين رش

نور ي که ذوق او جان مست ابد ماند
اندر نرسد وا خورشيد تو در گردش

چون غرقم چون گويم اکنون صفت جيحون
زيگفت لبم خوش خوش تا بود سرم بيرون م

تا تو نشو ي ماهي اين شط نرکند غرقت
جز گلبن اخضر را ره نيست درين مرعش

زيهمتا شرحي که بگفت اين را آن خسرو ب
چون گويي و چون جويي ل يرکتب و ل ينقش

آن د،ل که ترا دارد هست از دو جهان افزون

هم ليلي و هم مجنون باشند ازو مجنون

سوم
حد و اندازه ندارد نالها و آه را

چون نمايد يوسف من از زنخ آن چاه را

راه هستي کس نبرد ي گرنه نور رو ي او
روشن و پيدا نرکرد ي همچو روز آن راه را

چون مه ما را نباشد در دو عالم شبه و مثل
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خاک بر فرق مشبه باد مر اشباه را

عشق او جاهم بس است در هر دو عالم پس دلم
زيبروبد از سرا ي وهم خود هم جاه را م

ماه اگر سجده نيارد پيش رو ي آن مهم
رو سياه هر دو عالم دان تو رو ي ماه را

زه ي نشناسدش هيچ کس با صد بصيرت ذر
گرچه پيش شه نشيند چون نيابد شاه را

مر شقاوتها ي دايم را درونم عاشقست
چون بدان ميلست آن جان پرورد اخ واه را

بندگان بسيار آيند و روند بر درگهش
ليک آستان درش لزم بود درگاه را

آستانش چشم من شد جان من چون کاه گشت
کهربا ي عشقش ربايد هر زمان آن کاه را

ا ي خداوند شمس دين ناگاه بخرام از سو ي
زيبيند چنان ناگاه را کين دلم در خواب م

گشته من زير و زبر از صرصر هجران
تو

تا ببينم رو ي تو بدتر شوم پيچان شوم

درنگر اندر رخ من تا ببيني خويش را
زيخويش را زه ي ب درنگر رخسار اين ديوان

عشق من خالي و باقي را به زير خاک کرد
آن گذشته ياد نارد ننگرد مر پيش را

تا ز مو ي او در آويزان شدست اين جان من
فرق نرکند اين د،ل من نوش را و نيش را

ريش دلها ي همه صحت پذيرد در نشان
گر ببيند ريش ايشان دولت اين ريش را

صدقه کن وصل دلرام جهان امروز خود
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آنچنان صدقات اوليتر چنين درويش را

گر نبيند روش ترسا بر درد زنار را
ور مسلمان بيندش آتش زند مر کيش را

وهم کي دارد ازان سو ي جهان زو آگهي
کز تفرکر جان بسوزد عقل دورانديش را

گر گذر دارد ز لطفش سو ي قهرستانها
پرشرکر گردد دهان مر ترکش و ترکيش را

گر تو اين معشوقه را با پيرهن گير ي کنار
زيکنايت گو لقب تو آن رئيسي پيش را ب

آن خداوند شمس دين را جان بسي لبه کند
منتظر جان بر لب من از پي آريش را

ا ي برا ي آفتابت فتنه گشته آفتاب

رو ي سرخ من تو ي از رو ي زردم رو مناب

چهارم
ا ي دريغا که شب آمد همه گشتيم جدا

خنک آن را که به شب يار و رفيقست خدا

زکسو چو جماد همه خفتند و فتادند به ي
تو نخسپي هله ا ي شاه جهان مونس ما

هين مخسپيد که شب شاه جهان بزم نهاد
زيکشد تا به سحرگاه شما را که صل م

بر جهنده شده هر خفته ز جذب کرمش
چون گلستان ز صبا و بچه از ذوق صبا

شب نخورد ي به سحر اشرکم او پر بود ي
مصطفي را و بگفتي که شدم ضيف رضا

کرده آماس ز استادن شب پا ي رسو،ل
تا قبا چاک زدند از سهرش اهل قبا

www.irandll.net/forum1687



www.irandll.net

ني که مستقبل و ماضي گنهت مغفورست
گفت کين جوشش عشق است نه از خوف و رجا

باد روحست که اين خاک بدن را برداشت
خاک افتاد به شب چون شد ازو باد جدا

زيدارد دست با ازين خاک به شب نيز نم
عشقها دارد با خاک من اين باد هوا

زيثباتست يقين باد وفايش نبود ب
زيوفا را کند اين عشق همه کان وفا ب

آن صفت کش طلبي سر به ترکبر برکشد
عشق آرد بدمي در طلب و طا،ل بقا

عشق را در ملرکوت دو جهان توقيعست

شرح آن مي نرکنم زانک گه ترجيعست

آدمي جويد پيوسته کش و پر هنر ي
عشق آيد دهدش مستي و زير و زبر ي

د،ل چون سنگ در آنست که گوهر گردد
زيگهر ي عشق فارغ کندش از گهر و ب

حرص خواهد که بشاهان کرم دربافد
لوليان چو ببيند شود او هم سفر ي

لوليانند درين شهر که دلها دزدند
چشم ازين خلق ببند ي چو دريشان نگر ي

چشم مستش چو کند قصد شرکار د،ل تو
زهگر ي د،ل نگه دار ي و سودت نرکند چار

عاشقانند ترا در کنف غيب نهان
گر تو، بيني نرکني، از غمشان بو ي بر ي

آب خوش را چه خبر از حسرات تشنه
يوسفان را چه خبر از نمک و خوش پسر ي
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سر و سرور چو که با تست چه سرگرداني
جان انديشه چو با تست چه انديشه در ي

گر ترا دست دهد آن مه از دست رو ي
ور ترا راه زند آن پر ي ما بپر ي

چون ترا گرم کند شعشعها ي خورشيد
فارغ آيي ز رسالت نسيم سحر ي

ور سلمي شنو ي از دو لب يوسف مصر
شرکر اندر شرکر اندر شرکر اندر شرکر ي

همه مخمور شدستيم بگو ساقي را

زه ي مشتاقي را زيصرفه دهد باد تا که ب

زه ي بد را سو ي زندان آريد دزد انديش
دست او سخت ببنديد و به ديوان آريد

زه ي عقل اگر مالش دزدان ندهد شحن
شحنه را هم برکشانيد و به سلطان اريد

تشنگان را بسو ي آب صليي بزنيد
طوطيان را به کرم در شرکرستان آريد

بزم عامست و شهنشاه چنين گفت که: « زود
ساقيان را همه در مجلس مستان آريد »

زيرسد از چپ و از راست طبقها ي نثار م
نيم جاني چه بود جان فراوان آريد

هرچه آريد اگر مرده بود جان يابد
الله الله که همه رو به چنين جان آريد

دور اقبا،ل رسيد و لب دولت خنديد
زه ي گريان آريد تا برکي دردسر و ديد

هرکي د،ل دارد آيينه کند آن د،ل را
آينه هديه بدان يوسف کنعان آريد
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بگشادند خزينه همه خلعت پوشيد
مصطفي باز بيامد همه ايمان آريد

دستها را همه در دامن خورشيد زنيد
همه جمعيت ازان زلف پريشان آريد

اندرين ملحمه نصرت همه با تيغ خداست
از غنايم همه ابليس مسلمان آريد

خنک آن جان که خبر يافت ز شبها ي شما

خنک آن گوش که پر گشت ز هيها ي شما

پنجم
آنچ ديد ي تو ز درد دلم افزود بيا
ا ي صنم زود بيا زود بيا زود بيا

زه ي من گر رود باکي نيست سود و سرماي
زه ي هر سود بيا ا ي تو عمر من و سرماي

زيرخ تو صبر ي بود مونس جان و دلم ب
آتشت صبر و قرارم همه بربود بيا

غرض از هجر گرت شاد ي دشمن بودست
دشمنم شاد شد و سخت بياسود بيا

گوهر هردو جهان! گرچه چنين سنگ دلي
آب رحمت ز د،ل سنگ چو بگشود بيا

نالها ي د،ل و جان را جز تو محرم نيست
ا ي دلم چون که و که را تو چو داود بيا

شمس تبريز! مگو هجر قضا ي ازلست
کانچ خواهي تو قضا نيز همان بود بيا

شمس تبريز! که جان طا،ل بقا ي تو زند

زه ي خود چاک برا ي تو زند ماه دراع
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رحم عشق چو ويي را نبود هيچ رفو
صبر کن هيچ مگو هيچ مگو هيچ مگو

طلب خانه و ي کن که همه عشق دروست
زيدو امروز برين دربدر و کو ي به کو م

ا ي بسا شير که آموختيش بز باز ي
سو ي بازار که برجه هله زيرک هله زو

آب خوبي همه در جو ي تو آنگه گويي
زه ي ما تخته منه جامه مشو بر در خان

سياهي غم ار شاد شوم معذورم
که ببردست از آن زلف سيه يک سر مو

زينگرم وقت ملمت بعذو،ل روبرو م
که دران خا،ل نگر يک نظر ا ي جان عمو

شمس تبريز! چو در جو ي تو غوطي خوردم
جامه گم کردم و خود نيست نشان از لب جو

شمس تبريز که زو جان و جهان شادانست

آنک دارد طرفي از غم او شاد آنست

ز او،ل روز که مخمور ي مستان باشد
ساغر عشق مرا بر سر دستان باشد

از پگه پيش رخ خوب تو رقاص شديم
اين چنين عادت خورشيد پرستان باشد

زيبازد لولي ديده بران زلف رسن م
زانک جانباز ي ازان رو ي بس آسان باشد

شرکر تو من ز چه رو از بن دندان نرکنم
کز لب تو شرکرم در بن دندان باشد

ا ي عجب آن لب او تا چه دهد در دم صلح
چونک در خشم کمين بخشش او جان باشد
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عدد ريگ بيابان اگرم باشد جان
بدهم گر بدهي بوسه چه ارزان باشد

شمس تبريز! بجز عشق ز من هيچ مجو
زندان باشد زان کسي داد سخن جو که سخ

زه ي جان باز کند شمس تبريز چو ميخان

هر يرکي را بدهد باده و جانباز کند

ا ي غم آخر علف دود تو کم نيست برو
عاشقانيم که ما را سر غم نيست برو

غم و انديشه! برو روز ي خود بيرون جو
روز ي ما بجز از لطف و کرم نيست برو

شاد ي هردو جهان! در د،ل عشاق از،ل
درميا کين سر حد جا ي تو هم نيست برو

زهايم از خود و بيخود شده ديوانه ازو خفت
دان که بر خفته و ديوانه قلم نيست برو

ا ي غم ار دم دهي از مصلحت آخر کار
د،ل پر آتش ما قابل دم نيست برو

علف غم به يقين عالم هستي باشد
جا ي آسايش ما جز که عدم نيست برو

زيکس و مفرد باشد شمس تبريز اگر ب
آفتابست ورا خيل و حشم نيست برو

زناند شمس تبريز! تو جاني و همه خلق ت

پيش جان و تن تو صورت تنها چه تنند

ششم

ا ي ساقيان مشفق سودا فزود سودا
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اين زرد چهرگان را حمرا دهيد حمرا

ا ي مير ساقيانم ا ي دستگير جانم
هنگام کار آمد مردانه باش مول

ا ي عقل و روح مستت آن چيست در دو دستت
زشآر و در ميان نه، پنهان مدار جانا پي

زيقرارت و ي عقل در خمارت ا ي چرخ ب
بگشا دمي کنارت صفرام کرد صفرا

زه ي نبوت زه ي فتوت ديباج ا ي خواج
و ي خسرو مروت پنهان منوش حلوا

زه ي خريد ي خلوت ز ما گزيد ي آيين
زهها ي زيبا تا جز تو کس نبيند آن چهر

در هر مقام و مسرکن مهر تو ساخت روزن
کز تو شوند روشن ا ي آفتاب سيما

اين را اگر ننوشي در مرحمت نرکوشي

ترجيع هديه آرم باشد کزان بجوشي

ا ي نور چشم و دلها چون چشم پيشوايي
و ي جان بيازموده کورا تو جانفزايي

هرجا که رو ي آورد جان رو ي در تو دارد
گرچه که مي نداند ا ي جان که تو کجايي

هر جانبي که هستي در دعوت الستي
مستي دهي و هستي در جود و در عطايي

زيکشاني در دلنهي اماني هر سوش م
گه سو ي بستگيها گه سو ي د،ل گشايي

زهست نااميد ي در کو ي مستفيد ي مرد
کاندر پناه کهفت سگ کرد اوليايي

هر کان طرف شتابد ماهت برو بتابد

www.irandll.net/forum1693



www.irandll.net

هم ملک غيب يابد هم عقل مرتضايي

او را کسي چه گويد کو مستمند جويد
دامن پر از زر آيد کديه کند گدايي

هين شاخ و بيخ اين را نوعي دگر بيان کن

زينشان را مينا کن نشان کن اين بحر ب

زيشود د،ل من چون شرح يار گويم گم م
چون گم شوم ز خود من او را چگونه جويم

نه گويم و نه جويم محرکوم دست اويم
ساقي ويست و باقي من جام يا کدويم

از تو شوم حرير ي گر خار و خارپشتم
يرکتا شوم درين ره گر خود هزار تويم

روحي شوم چو عيسي گر يابم از تو بوسي
جان را دهم چو موسي گر سيب تو ببويم

زه ي خرابم موقوف گنج حسنت من خان
تو آب زندگاني من فرش تو چو جويم

خويي فراخ بود ي با مردمان دلم را
تا غير تو نگنجد امروز تنگ خويم

از نادر ي حسنت وز دقت خيالت
زيمحرمي بمانده سودا و ها ي هويم ب

زه ي بلند ي سيلب عشق آمد از ربو

بهر خدا بسازش از وصل خويش بند ي

هفتم

مستي و عاشقي و جواني و يار ما
زيزند صل نوروز و نوبهار و حمل م

www.irandll.net/forum1694



www.irandll.net

هرگز نديده چشم جهان اين چنين بهار
زيرويد از زمين و ز کهسار کيميا م

پهلو ي هر درخت يرکي حور نيرکبخت
زينمايد اگر محرمي لقا دزديده م

زيخورد ز مي روح طاس طاس اشرکوفه م
زيزند ترا بنگر بسو ي او که صل م

زهاش ببين مي خوردنش نديد ي اشرکوف
شاباش ا ي شرکوفه و ا ي باده مرحبا

زه ي سوسن به غنچه گويد: «برجه چه خفت
شمعست و شاهدست و شرابست و فتنها »

ريحان و للها بگرفته پيالها
از کيست اين عطا ز کي باشد جز از خدا

جز حق همه گدا و حزينند و رو ترش
عباس دبس در سر و بيرون چو اغنيا

کد کردن از گدا نبود شرط عاقلي
زيبديش بد ي مست همچو ما يک جرعه م

سنبل به گوش گل پنهان شرکر کرد و گفت:
زه ي يزدان ز ما جدا « هرگز مباد ساي

ما خرقها همه بفرکنديم پارسا،ل
جانها دريغ نيست چه جا ي دو سه قبا »

ا ي آنک کهنه داد ي نک تازه باز گير
کور ي هر بخيل بدانديش ژاژخا

هر شه عمامه بخشد وين شاه عقل و سر
زيشمار مر اين شاه را عطا جانهاست ب

ا ي گلستان خندان رو شرکر ابر کن

ترجيع باز گويد باقيش، صبر کن
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ا ي صد هزار رحمت نو ز آسمان داد
زيدريغ بران رو ي خوب باد هر لحظه ب

آن رو که رو ي خوبان پرده و نقاب اوست
جمله فنا شوند چو آن رو کند گشاد

زهره چه رو نمايد در فر آفتاب
پشه چه حمله آرد در پيش تندباد

ا ي شاد آن بهار که در و ي نسيم تست
و ي شاد آن مريد که باشي توش مراد

از عشق پيش دوست ببستم دمي کمر
آورد تاج زرين بر فرق من نهاد

آنرکو برهنه گشت و به بحر تو غوطه خورد
چون پاک د،ل نباشد و پاکيزه اعتقاد

آن کز عنايت تو سلح صلح يافت
با اين چنين صلح چه غم دارد از فساد

هرکس که اعتماد کند بر وفا ي تو
زيعماد پا برنهد به فضل برين بام ب

مغفور ما تقدم و هم ما تأخرست
ايمن ز انقطاع و ز اعراض و ارتداد

سرسبز گشت عالم زيرا که ميرآب
آخر زمانيان را آب حيات داد

زهاند بختي که قرن پيشين در خواب جست
آخر زمانيان را کردست افتقاد

حلوا نه او خورد که بد انگشت او دراز
آنرکس خورد که باشد مقبو،ل کپقباد

زيزند دريا ي رحمتش ز پر ي موج م
زه ي بغرد و گويد که: « يا عباد » هر لحظ

هم اصل نوبهار ي و هم فصل نوبهار
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زشدار ترجيع سيومست هل قصه گو

شب گشته بود و هرکس در خانه
زيدويد  ناگه نماز شام يرکي صبح بردميدم

جاني که جانها همگي سايها ي اوست
آن جان بران پرورش جانها رسيد

تا خلق را رهاند زين حبس و تنگنا
بر رخش زين نهاد و سبک تنگ برکشيد

از بند و دام غم که گرفتست راه خلق
هردم گشايشيست و گشاينده ناپديد

بگشا ي سينه را که صبايي همي رسد
مرده حيات يابد و زنده شود قديد

زيکني بسو ي باغ رو ببين باور نم
زه ي ز شراب صبا چشيد کان خاک جرع

زهست گر زانرکه بر د،ل تو جفا قفل کرد
زيزنند که آمد ترا کليد نک طبل م

زيزنند بر اوميد عاشقان ور طعنه م
دريا کجا شود به لب اين سگان پليد

عيديست صوفيان را وين طبلها گواه
ور طبل هم نباشد چه کم شود ز عيد

زه ي بازار آخر آمد هين چه خريد
زه ي گوهر ي خريد شاد آنک داد او شب

بشناخت عيبها ي متاع غرور را
بگزيد عشق يار و عجايب در ي گزيد

نادر مثلثي که تو دار ي بخور حل،ل
زه ي ابد خنک آ، کاندرو خزيد خمخان

زه ي بهار نوست و عقار نو هر لحظ
جانش هزار بار چو گل جامها دريد
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من عشق را بديدم بر کف نهاده جام

زيگفت : « عاشقان را از بزم ما سلم » م

هشتم

بلبل سرمست برا ي خدا
مجلس گل بين و به منبر برآ

هين به غنيمت شمر اين روز چند
زانک ندارد گل رعنا وفا

ا ي دم تو قوت عروسان باغ
فصل بهارست بزن الصل

جان من و جان ترا پيش ازين
زه ي بود که گشت آشنا سابق

زهست الفت امروز ازان سابق
گرچه فراموش شد آنها ترا

سير ببينيم رخ همدگر
ناشده ما از رخ و از تن جدا

تا بشناسيم دران حشر نو
چونک چنين بوقلمونيم ما

صورت يوسف به يرکي جرم شد
صورت گرگي بر اهل هوا

از غرضي چون پنهان شد ز چشم
صورت آن خسرو شيرين لقا

پس چو مبد،ل شود آن صورتش
چونش شناسي تو بدين چشمها

يارب بنماش چنانک ويست
از حق درخواست چنين مصطفا
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خيز به ترجيع بگو باقيش

نيک نشانش کن و خطي برکش

ا ي رخ تو حسرت ماه و پر ي
زيپر ي پر بگشاد ي به کجا م

هين گرو ي ده سره آنگه برو
رفتن تو نيست ز ما سرسر ي

زنده جهان ز آب حيات توست
مست قرو ي تو د،ل لغر ي

خود چه بود خاک که در چرخ تست
اين فلک روشن نيلوفر ي

زين بگذشتم به خدا راست گو
زيبر ي رخت ازين خانه کجا م

در دو جهان کار تو دار ي و بس
راست بگو تا بچه کار اندر ي

ور بنگويي تو گواهي دهد
چشم تو آن فتنه گر عبهر ي

جان چو دريا ي تو تنگ آمدست
زين وطن مختصر ششدر ي

چون نشو ي سير ازين آب شور
چونک امير آب دو صد کوثر ي

رست ز پا ي تو به فضل خدا
بهر ره چرخ پر جعفر ي

شاعر تو دست دهان برنهاد
تا که کند شاه به خود شاعر ي

شاه همي گويد ترجيع را

تا سه تمامش کن و باقي
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ترا

ا ي که ملک طوطي آن قندهات
زهگرم کوزه کنم از نبات کوز

ليک فقيرم توز ياقوت خويش
وقت زکاتست مرا ده زکات

سابق خير ي تو و خاصه کنون
موسم خيرست و اوان صلت

نک رمضان آمد و قدرست و عيد
وز تو رسيدست در آن شب برات

در هوس بحر تو دارم لبي
کان نشود تر ز هزاران فرات

حبس دلم چاه زنخدان تست
کي طلبم زين چه و زندان نجات

عرض فلک دارد اين قعر چاه
زه ي او تيز نظر را کفات عرص

زيصورتي صورت عشقي تو و ب
اين عدد اندر صفت آمد نه ذات

هم تو بگو زانک سخنها ي خلق
پيش کلم توبود ترهات

هم تو بگو ا ي شه نطع وجود
ا ي همه شاهان ز تو در بيت مات

چونک سه ترجيع بگفتم بده
تا عربي گويم يا سعد هات

زلالظلم يا قمرالحسن مزي

جد بطلوع مع کاس المدام
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نهم

زه ي آن بندست باز اين د،ل سرمستم ديوان
زيد،ل و پيوندست ديوانه کسي باشد، کو ب

سرمست کسي باشد، کو خود خبرش نبود
عارف د،ل ما باشد، کوبي عدد و چندست

زه ي آن سلطان، در حلقه نگينم من در حلق
ا ي کوزه بمن بنگر، من وردم و شه قندست

نه از خاکم و نه از بادم، نه از آتش و نه از آبم
آن چيز شدم کلي، کو بر همه سوگندست

من عيسي آن ماهم، کز چرخ گذر کردم
زهست من موسي سرمستم،کالله درين ژند

ديوانه و سرمستم، هم جام تن اشرکستم
من پند بنپذيرم، چه جا ي مرا پندست؟

من صوفي چرا باشم؟ چون رند خراباتم
من جام چرا نوشم؟ با جام که خرسندست؟

من قطره چرا باشم؟ چون غرق در آن بحرم
من مرده چرا باشم؟ چون جان ودلم زندست

تن خفت درين گلخن جان رفت دران گلشن
زيجايي، وين نا ي که نالندست من بودم و ب

از خويش حذر کردم، وز دور قمر
جستم

بر عرش سفر کردم، شرکلي عجبي بستم

بازآمدم از سلطان با طبل و علم، فرمان
ز،لگويان، اسرار از،ل جويان سرمست و غز

باز اين د،ل ديوانه زنجير همي برد
چون برق همي رخشد، مانند اسد غران
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چون تير همي برد از قوس تنم، جانم
زه ي ميزان چون ماه دلم تابان، از کنگر

جان يوسف کنعانست، افتاده به چاه تن
د،ل بلبل بستانست، افتاده درين ويران

زيخيزم چون ياسمن از مستي زيافتم و م م
زيغلطم در ميدان چون گو ي از آن چوگان م

سلطان سلطينم، هم آنم و هم اينم
من خازن سلطانم، پر گوهرم و مرجان

پهلو ي شهنشاهم، هم بنده و هم شاهم
جبريل کجا گنجد آنجا که من و يزدان؟!

تو حلق همي در ي از خوردن خون خلق
ور دلق همي پوشي، مانند سگ عريان

در آخر آن گاوان، آخر چه کني مسرکن؟!
مسرکين شو و قربان شو، در طو ي چنان خاقان

احمد چو مرا بيند، رخ زرد چنين سرمست
او دست مرا بوسد، من پا ا ي ورا پيوست

امروز منم احمد، ني احمد پارينه
امروز منم سيمرغ، ني مرغک هرچينه

زه ي آن شاهند شاهي که همه شاهان، خربند
امروز من آن شاهم، ني شاه پريرينه

از شربت اللهي، وز شرب اناالحقي
هريک به قدح خوردند، من با خم و قنينه

زه ي دلهاام زه ي جانهاام، من کعب من قبل
من مسجد آن عرشم، ني مسجد آدينه

زه ي تيره زه ي صافم، ني آين من آين
زه ي پرکينه زه ي سيناام، ني سين من سين

من مست ابد باشم، ني مست ز باغ و رز
زه ي ترخينه زه ي جان نوشم، ني لقم من لقم
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گر باز چنان اوجي، کو با،ل و پر شاهي؟!
زه ي ، چوني با صورت بوزينه؟! ور خرس ن

ا ي آنرکه چو زر گشتي از حسرت سيمين
بر

زر عاشق رنگ من تو عاشق زرينه

زه ي دنيا در خانقه عالم، در مدرس
من صوفي د،ل صافم، ني صوفي پشمينه

زه ي اسرار ي خاموش شو و پس در، تو پرد

زيرا که سزد ما را جبار ي و ستار ي

دهم

هست کسي کو چو من اشرکار نيست
هست کسي کو تلف يار نيست؟

هست سر ي کو چو سرم مست نيست؟
هست دلي کو چو دلم زار نيست؟

مختلف آمد همه کار جهان
ليک همه جز که يرکي کار نيست

زه ي د،ل دان و طلب کار د،ل غرق
آنک گله کرد که دلدار نيست

گرد جهان جستم اغيار من
گشت يقينم که کس اغيار نيست

مشتريان جمله يرکي مشتريست
زه ي بازار نيست جز که يرکي رست

ماهيت گلشن آنرکس که ديد
کشف شد او را که يرکي خار نيست

خنب ز يخ بود و درو کردم آب
شد همه آب و زخم آثار نيست
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جمله جهان ليتجز ي بدست
چنگ جهان را جز يک تار نيست

زه ي اين عدد و اين خلف وسوس
جز که فريبنده و غرار نيست

هست درين گفت تناقض وليک
از طرف ديده و ديدار نيست

زيعدد و گردش است نقطه د،ل ب
گفت زبان جز تک پرگار نيست

زيطاقتي آمد يرکي طاقت و ب
پيش مرا طاقت گفتار نيست

مست شد ي سر بنه اينجا، مرو
زانرکه گلست و ره هموار نيست

مست دگر از تو بدزدد کمر
جز تو مپندار که طرار نيست

چونک ز مطلوب رسيدست برات

گشت نهان از نظر تو صفات

بار دگر يوسف خوبان رسيد
زه ي صد چو زليخا کشيد سلسل

جامه درد ماه ازين دستگاه
نعره زند چرخ که هل من مزيد

زه ي دنيا نمرکستان شدست جمل
تا که يرکي گردد پاک و پليد

بار دگر عقل قلمها شرکست
بار دگر عشق گريبان دريد

کرد زليخا که نرکردت کس
زه ي خود را خريد بنده خداوند
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مست شد ي بوسه همي بايدت
زيچشيد بوسه بران لب ده، کان م

سخت خوشي، چشم بدت دور باد
ا ي خنک آن چشم که رو ي تو ديد

ديدن رو ي تو بسي نادرست
ا ي خنک آن، گوش که نامت شنيد

زه ي جام تو عالم گرفت شعشع
زه ي صبح قيامت دميد ولول

عقل نيابند به دارو، دگر
عقل ازين حيرت شد ناپديد

باز نيايد، بدود تا هدف
تير چو از قوس مجاهد جهيد

هدهد جان چون بجهد از قفص
زيپرد از عشق به عرش مجيد م

زيرود زيبرد و م تيغ و کفن م
روح سو ي قيصر و قصرمشيد

زيفشرد رسته ز انديشه که د،ل م
زيخليد جسته ز هر خار که پا م

چرخ ازو چرخ زد و گفت ماه
منک لنا کل غد الف عيد

زيجهد شد گه ترجيع و دلم م

زيدهد دلبر من داد سخن م

اين بخورد جام دگر آرمش
بارد و هشيار بنگذارمش

از عدمش من بخريدم به زر
زيمايده کي دارمش؟ بي مي و ب
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شيره و شيرين بدهم رايگان
ليک چو انگور نيفشارمش

همچو سر خويش همي پوشمش
همچو سر خويش همي خارمش

روح منست و فرج روح من
دشمن و بيگانه نينگارمش

چون زنم او را؟! که ز مهر و ز عشق
زييارمش گفتن گستاخ نم

زه ي چار طبع گر برمد کبرکب
من عوض و نايب هر چارمش

من به سفر يار و قلووزمش
من به سحر ساقي و خمارمش

زه ي زر و سيم تا چه کند لرکلرک
که تو بگويي که: « گرفتارمش »

او چو ز گفتار ببندد دهن
از جهت ترجمه گفتارمش

ور د،ل او گرم شود از مل،ل
مروحه و باد سبرکسارمش

ور بسو ي غيب نظر خواهد او
زه ي ديدارمش زه ي ديد آين

ور به زمين آيد چون بوتراب
جمله زمين لله و گل کارمش

زه ي جانها رود ور بسو ي روض
ياسمن و سبزه و گلزارمش

نوبت ترجيع شد ا ي جان من

موج زن ا ي بحر درافشان من
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شد سحر ا ي ساقي ما نوش، نوش
ا ي ز رخت در د،ل ما جوش، جوش

زه ي حمرا ي تو همچون پلنگ باد
گرگ غم اندر کف او موش، موش

چونک برآيد به قصور دماغ
افتد از بام نگون هوش، هوش

چونک کشد گوش خرد سو ي خود
گويد از درد خرد: « گوش، گوش »

گوش او: خيز، به جان سجده کن
در قدم اين قمر مي فروش

گفت: کي آمد که نديدم منش
گفت که: تو خفته بود ي دوش دوش

عاشق آيد بر معشوقه مست
که نبرد بو ي از آن شوش شوش

عشق سو ي غيب زند نعرها
بر حس حيوان نزند آن، خروش

شهر پر از بانگ خر و گاو شد
بر سر که باشد بانگ وحوش

ترک سوارست برين يک قدح
ساغر ديگر جهة قوش، قوش

چونک شد ي پر ز مي ليزا،ل
هيچ نبيني قدحي بوش، بوش

جمله جمادات سلمت کنند
راز بگويند چو خويش، و چو توش

روح چو ز مهر کنارت گرفت
روح شود پيش تو جمله نقوش

نوبت آن شد که زنم چرخ من
عشق عز،ل گويد بي رو ي پوش
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همچو گل سرخ سوار ي کند
جمله رياحين پي او چون جيوش

نقل بيار و مي و پيشم نشين

ا ي رخ تو شمع و ميت آتشين

يازدهم

زيخواند بيا، که باز جانها را شهنشه باز م
زيراند بيا، که گله را چوپان بسو ي دشت م

بهارست و همه ترکان بسو ي پيله رو کرده
که وقت آمد که از قشلق بييل رخت گرداند

مده مر گوسفندان را گياه و برگ پارينه
زيخندد، که برگ تازه افشاند که باغ وبيشه م

بياييد ا ي درختاني که ديتان حلها بستد
بهار عد،ل بازآمد، کزو انصاف بستاند

صل زد هدهد و قمر ي که خندان شود دگر مگر ي
که بازآمد سليماني که مور ي را نرنجاند

صل زد ناد ي دولت که عالم گشت چون جنت
زيماند بيا، کين شرکل و اين صورت به لطف يار م

دم سرد زمستاني سرشک ابر نيساني
زيداني، که عالم را بخنداند پي اين بود، م

قماشه سو ي بستان بر، که گل خنديد و نيلوفر
زيداند؟! بود کانجا بود دلبر، سعادت را کي م

زه ي حيوان يقين آنجاست آن جانان، امير چشم
که باغ مرده شد زنده، و جان بخشيدن او تاند

چو اندر گلستان آيد، گل و گلبن سجود آرد
چو در شرکرستان آيد، قصب بر قند پيچاند

درختان همچو يعقوبان، بديده يوسف خود را
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که هر مهجور را آخر ز هجران صبر برهاند

بهار آمد بهار آمد، بهاريات بايد گفت

برکن ترجيع، تا گويم: « شرکوفه از کجا بشرکفت »

بهارست آن بهارست آن، و يا رو ي نگارست آن
زيقرارست آن زيرقصد کچون من ب درخت از باد م

زهي جمع پر ي زادان، زهي گلزار آبادان
چنين خندان چنين شادان، ز لطف کردگارست آن

عجب باغ ضميرست آن، مزاج شهد و شيرست آن
زيخمارست آن و يا در مغز هر نغز ي، شراب ب

نهان سر در گريباني، دهان غنچه خنداني
چرا پنهان همي خندد؟ مگر از بيم خارست آن

همه تن ديده شد نرگس، دهان سوسنست اخرس
که خامش کن، ز گفتن بس! که وقت اعتبارست آن

برکه بر لله چون مجنون، جگر سوزيده د،ل پرخون
ز عشق دلبر موزون، که چون گل خوش عذارست آن

زيکند ريحان، که هنگام وصا،ل آمد بخور ي م
چناران دست بگشاده، که هنگام کنارست آن

حقايق جان عشق آمد، که دريا را درآشامد
که استسقا ي حق دارد، که تشنه شهريارشت آن

زهي عشق مظفر فر، کچون آمد قمار اندر
دو عالم باخت و جان بر سر، هنوز اندر قمارست آن

زيپايان درونش روضه و بستان، بهار سبز ب
فراغت نيست خود او را، که از بيرون بهارست آن

سوم ترجيع اين باشد که بر بت اشک من شاشد

برآشوبد، زند پنجه، رخم از خشم بخراشد
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بيا ا ي عشق سلطان وش، دگر باره چه آورد ي؟
که بر و بحر از جودت، بدزديده جوامرد ي

زيآيي زيآيي، قدح در دست م خرامان مست م
که صافان همه عالم، غلم آن يرکي درد ي

زهات جوزا کمينه جام تو دريا، کمينه مهر
زهات مرد ي زهات عنقا، کمينه پيش کمينه پش

ز رنجور ي چه دلشادم! که تو بيمار پرس آيي
ز صحت نيک رنجورم، که در صحت لقا برد ي

زيصورت، چه صورتها ي خوش دار ي بيا ا ي عشق ب
که من دنگم در آن رنگي، که ني سرخست و نه زرد ي

زنفزايي تو چو صورت اندر آيي تو، چه خوب و جا
چو صورت را بينداز ي، همان عشقي، همان فرد ي

بهار د،ل نه از تر ي، خزان د،ل نه از خشرکي
نه تابستانش از گرمي، زمستانش نه از سرد ي

مبارک آن دمي کايي، مرا گويي ز يرکتايي:
« من آن تو تو آن من، چرا غمگين و پر درد ي؟ »

زنخوار ي ترا ا ي عشق چون شير ي، نباشد عيب خو
که گويد شير را هرگز : « چه شير ي تو که خونخوار ي؟ »

به هر دم گويدت جانها: «حللت باد خون ما
که خون هر کرا خورد ي، خوشش حي ابد کرد ي »

فلک گردان بدرگاهت، ز بيم فرقت ماهت
همي گردد فلک ترسان، کزو ناگاه برگرد ي

ز ترجيع چهارم تو عجب نبود که بگريز ي

زهست و دارد قصد خونريز ي که شير عشق بس تشن
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بيا، مگريز شيران را، گريزاني بود خامي
بگو: «نار ول عار » که مردن به ز بدنامي

زه ي باغ، آمد گل زه ي سبز پوشيدند عام چو حل
زه ي عامي قبا را سرخ کرد از خون ز ننگ کسو

لباس لله نادرتر، که اسود دارد و احمر
گريبانش بود شمسي، و دامانش بود شامي

دهان بگشاد بلبل گفت به غنچه که: « ا ي دهان بسته »
زهآشامي » بگفتش: «بستگي منگر، توبنگر باد

زه ي پس مي زيخوار جوابش گفت بلبل: « هي، اگر م
کند آزاد مستان را تو چون پابست اين دامي؟! »

جوابش داد غنچه، توز پا و سر خبر دار ي
تو در دام خبرهايي، چو در تاريخ ايامي

بگفتا: زان خبر دارم، که من پيغامبر يارم»
بگفت: « ار عارف يار ي، چرا دربند پيغامي؟ »

بگفتش : « بشنو اسرارم، که من سرمست و هشيارم
چو من محو دلرامم، ازو دان اين دلرامي »

نه اين مستي چو مستيها، نه اين هش مثل آن هشها
زهست و اين خورشيد و آن پستست و اين سامي که آن ساي

اگر بر عقل عالميان ازين مستي چرکد جرعه
نه عالم ماند و آدم، نه مجبور ي نه خودکامي

گهي از چشم او مستم، گهي در قند او غرقم
دل با خويش آ ي آخر ميان قند و بادامي

ولي ترجيع پنجم درنيايم جز به دستور ي

زسالدين تبريز ي بفرمايد مرا بور ي که شم

مرا گويد: « بيا، بور ي، که من با غم تو زنبور ي
که تا خونت عسل گردد، که تا مومت شود نور ي
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ز زنبوران باغ جان ، جهان پر شهد و شمع آمد
ز شمع و شهد نگريز ي، اگر تو اهل اين سور ي

مخور از باغ بيگانه، که فاسد گردد آن شهدت
مبين زنبور بيگانه، که او خصمست و تو عور ي »

زيگيرد چنين زشت از چنان خوبي زهي حسني که م
زهي نور ي درين ديده، ز خورشيد بدان دور ي

زيساز با خارش، که گلزارش همي گويد: دل م
زيحدم، نباشد وصل کافور ي » « اگرچه مشک ب

چه مرد شرم و ناموسي؟! چو مجنون فاش بايد شد
چنان مستور را هرگز نيابد کس به مستور ي

چو جان با تست، نعمتها ز گردون بر زمين رويد
وگر باشي تو بر گردون چو جانت نيست در گور ي

سرافيلست جان تو، کز آوازش شو ي زنده
تهي کن نا ي قالب را که اسرافيل را صور ي

زهزن، برا ي آن پديد آمد هزاران دشمن و ر
که تا چون جان بر ي زيشان بداني کز کي منصور ي

زيبيني زييابي، و ناظر را نم نظرها را نم
چه محرومي ازين هردو، چو تو محبوس منظور ي

به ترجيع ششم آيم، اگر صافي بود رايم

زيخايم کزين هجران چنان دنگم، که گويي بنگ م

ز نور عقل کل عقلم چنان دنگ آمد و خيره
زه ي شيره کزان معزو،ل گشت افيون، و بنگ و باد

چو آمد کوس سلطاني، چه باشد کاس شيطاني؟!
چو آمد مادر مشفق چه باشد مهر ماريره؟

چه فضل و علم گرد آرم؟ چو رو در عشق او آرم
به بصره چو کشم خرما؟! به کرمان چون برم زيره
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هزاران فاضل و دانا، غلم چشم يک بينا
کمينه شير را بيني به گاو و پيل بر، چيره

زنافزا که يک تابش چو شد پيدا زهي خورشيد جا
هزاران جان انساني بروييد از گل تيره

بدين خورشيد هر سايه، که اهل اقتدا آمد
چو سايه پست گشت از غم، برا ي فوت ترکبيره

رهست از عقرب اعشي، بسو ي عقرب گردون
زه ي خيره ولي مرکه کسي بيند، که نبود بست

زه ي دولت امير حاج عشق آمد، رسو،ل کعب
رهاند مر ترا در ره، ز هر شرير و شريره

چه با برگم از آن خرما، که مريم چشم روشن شد
کزان خرمان شدم پر د،ل ندارم عشق انجيره

جهان پير برنا شد، ز عشق اين جوانبختان
زهي چرخ و زمين خوش، که آن پيرست و اين تيره

مجو لفظ درست از ما، د،ل اشرکسته جو اينجا
چو هر لفظش اديب آمد، اديبي تا شود طيره

بگو ترجيع هفتم را که تا کامل شود گفته

فلک هفت و زمين هفتست و اعضا هفت چون

بيا ا ي موسيي کز کف عصا ساز ي تو افعي را
به فرعونان خود بنما کرامتها ي موسي را

به يرکدم ا ي بهار جان، کني سرسبز عالم را
زه ي معني درخت خشک دعو ي را ببخشي ميو

بده هر ميوه را بويي، روان کن هر طرف جويي
باشرکوفه برکن خندان درخت سرو و طوبي را

همه حوران بستان را، از آن انهار خمر اينجا
چنان سرمست و بيخود کن، که نشاسند ماو ي را
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چه صورتها ي روحاني نگاريد ي به پنهاني
که در جنبش درآوردند صورتها ي ماني را

شهيدان رياحين را که د ي در خون ايشان شد
برآورد ي و جان داد ي نمود ي حشر و انشي را

بپوشيدند توزيها ازان رزاق روزيها
زبان سبز هر برگي تقاضا کرده اجر ي را

ز هر شاخي يرکي مرغي، بگويد سرنبشت ما
کي خواهد مرد امسا،ل او، کي خواهد خورد دنيا را

زيگردد مگر گل فهم اين دارد، که سرخ وزرد م
زيلرزد مگر دريافت معني را چو برگ آن شاخ م

بسوزيد آتش تقو ي جهان ما سو ي الله را
بزد برقي ز الله و بسوزانيد تقو ي را

به پيش مفتي او،ل بريد اين هفت فتو ي را

ز ترجيع چنين شعر ي که سوزد نور شعر ي را

دوازدهم

زه ي صوفي بود از جام، مجرد زان باد
کز غايت مستي ز کفش جام بيفتد

در حالت مستي چو د،ل و هوش نگنجيد
پس نيست عجيب گر قدح و جام نگنجد

او،ل سبقت بود « الف هيچ ندارد »
زان پيش رو افتاد و سپهدار و ميد

« حي » نيز اگر هيچ ندارد، چو الف نيز
در صورت جيم آمد، و جيمست مقيد

ميم از الف و هاست مرکب بنبشتن
ترکيب بود علت بر هستي مفرد

www.irandll.net/forum1714



www.irandll.net

زيجام زيساغر و ب پس بزم رسو،ل آمد ب
تا جمع به خود باشد هستي محمد

بام فلک از استن و ديوار چو تنهاست
هر بام درافتاده و آن بام مشبد

بالتر ازين چرخ کهن عالم لطفيست
کارواح در آ، ناحيه مانند، مجدد

زه ي بر لب اين جو ي، پي غسل عريان شد
ني جو ي نمايد به نظر صرح ممرد

آن ديو و پر ي ساخته از پي تغليط
تا شيشه نمايد به نظر آب مسرد

از مرکر گريزان شو و در وکر رضا رو
تا زنده شو ي فارغ از انفاس معدد

ترجيع کنم خواجه، که اين قافيه تنگست

ني، خود نزنم دم، که دم ما همه ننگست

من دم نزنم، ليک دم نحن نفحنا
در من بدمد، ناله رسد تا به ثريا

اين نا ي تنم را چو ببريد و تراشيد
از سو ي نيستان عدم عز تعال

د،ل يرکسر ني بود و دهان يرکسر ديگر
آن سر ز لب عشق همي بود شرکرخا

چون از دم او پر شد و از دو لب او مست
تنگ آمد و مستانه، برآورد علل

والله ز مي آن دو لب ار کوه بنوشد
چون ريگ شود کوه، ز آسيب تجل

زه ي لب بود که گر لب بگشايد ني پرد
ني چرخ فلک ماند و ني زير ونه بال
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آواز ده اندر عدم ا ي نا ي و نظر کن
صد ليلي و مجنون و دو صد وامق و عذرا

بگشايد هر ذره دهان گويد: « شاباش »
وندر د،ل هر ذره حقير آيد صحرا

زود از حبش تن بسو ي روم جنان رو
تا برکشدت قيصر، بر قصر معل

اينجا ي نه آنجاست که اينجا بتوان بود
هي، جا ي خوشي جو ي و درآ در صف هيجا

زه ي مردان هين، وقت جهادست و گه حمل
صفرا مرکن و درشرکن از حمله تو، صف را

ترجيع سوم آمد و گفتي تو خدايا

« برگم شده مگر ي که مرا هست عوضها »

زه ي شيرين دهن آمد آن مطرب خوش نغم
جانها همه مستند که آن، جان به من آمد

خندان شده اشرکوفه و گل جامه دريده
کز سو ي عدم سنبله و ياسمن آمد

جانها ي گلستان بدم د ي بپريدند
هنگام بهاران شد، و هر جان به تن آمد

زه ي غيبي خوبان برسيدند ز بتخان
زتشرکن آمد کور ي خزاني که بخو، ب

چون صبر گزيدند بد ي جمله درختان
آن هجر چو چاهست و صبور ي رسن آمد

چون صبر گزيد آيس، آمد فرجش زود
چون خلق حسن کرد، نگار حسن آمد

در عيد بهار، ابر برافشاند گلبي
وان رعد بران اوج هوا، طبل زن آمد
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يک باغ پر از شاهد، ني ترک و نه رومي
کندر حجب غيب، هزاران ختن آمد

بس جان که چو يوسف به چه مهلرکه افتاد
پنداشت که گم گشت خود او در وطن آمد

زيرا که ره آب خضر مظلم و تاريست
آخر ز ره خار، گل اندر چمن آمد

خامش کن، اگرچه که غز،ل اغلب باقيست
تا شاه بگويد، چو درين انجمن آمد

ا ي ماه عذار من و ا ي خوش قد و قامت

برخيز که برخاست ز عشق تو قيامت

سيزدهم

پيرکان آسمان که به اسرار ما درند
زيبرند ما را کشان کشان به سماوات م

روحانيان ز عرش رسيدند، بنگريد
کز فر آفتاب سعادت، چه با فرند!

زهوار در پي ايشان روان شويم ما ساي
زه ي خورشيد برخورند تا سايها ز چشم

زيرا که آفتاب پرستند، سايها
چون او مسافر آمد، اينها مسافرند

از عقل اولست در انديشه عقلها
تدبير عقل اوست که اينها مدبرند

او،ل برکاشت دانه و آخر درخت شد
ني، چشم باز کن، که نه او،ل نه آخرند

خورشيد شمس دين که نه شرقي نه غربي است
پس سير سايهاش در افلک ديگرند

مردان سفر کنند در آفاق، همچو د،ل
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زه ي مناز،ل و پالن و استرند ني بست

از آفتاب، آب و گل ما چو د،ل شدست
زيپرند اجزا ي ما چو د،ل ز بر چرخ م

خود چرخ چيست تا د،ل ما آن طرف رود؟!
اين جسم و جان و د،ل همه مقرون دلبرند

لب خشک بود و چشم تر، از درد آن فراق
اکنون ز فر وصل نه خشرکند و نه ترند

رفتند و آمدند به مقصود، و ديگران
در آب و گل چو آب و گل خود مرکدرند

بيرون ز چار طبع بود طبع عاشقي
از چار و پنج و هفت، دو صد ساله برترند

چون طبع پنجمين برکشد روح را مهار

ترجيع کن، بگو، هله بگريز زين چهار

رو سو ي آسمان حقايق بدان رهي
زهست نه سوار کان سو ي راه رو نه پياد

بر گرد گرد عشق، خود او را کجاست گرد؟
زبوار زيتاز گرم و روشن و خوش، آفتا م

تقليد چون عصاست بدستت در اين سفر
وز فر ره عصات شود تيغ ذوالفقار

موسي برد عصا، و بجوشيد آب خوش
آن ذوالفقار بود، ازان بود آبدار

زيدست و پا ، چو چرخ امروز د،ل درآمد ب
از بادها ي لعل برفته ز سر خمار

زيرو ي؟ » گفتم: « دل چه بود که گستاخ م
گفتا: « شراب داد مرا يار برنهار

امروز شير گيرم، و بر شير نر زنم
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زيرا که مست آمدم از سو ي مرغزار

در مرغزار چرخ که ثورست با اسد
يک آتشي زنم که بسوزد در آن شرار

سنگست و آهنست به تخليق کاف و نون
زهبار زهايست کون و عدم در ستار حراق

استارها ي سعد جهد سو ي عاشقان
زهشان شودز ستاره چو صد نگار حراق

استارها ي نحس، به نحسان سعدرو
در وقت وعده چون گل و وقت وفا چو خار

زهاند قومي اگر ز سعد و ز نحسش گذشت
همچون ستاره مجو، به خورشيد حسن يار

ني خوف و ني رجا و ني هجران و ني وصا،ل
ني غصه ني سرور، ني پنهان نه آشرکار

زبفزاست ترجيع ثالثم چو مثلث طر

گر سر گران شو ي ز مثلث، بشو، سزاست

از عقل و عشق و روح مثلث شدست راست
هر زخم را چو مرهم و هر درد را دواست

در مغز علتيست اگر اين مثلثم
خورد و گران نشد که نه در خورد اين عطاست

از جام آفتاب حقايق بهر زمان
خارا عقيق و لعل شد، و خاک بانواست

زيخبر بود آن لعل ني که از رخ خود ب
ني آن عقيق کو بر تحقيق کهرباست

آن لعل کو چو بعل حريفست و با نشاط
وين شاه با عروس نه جفتست و نه جداست

زه ي خداست خاص وليرکن چو بنده مرد بند
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ل گشت بنده و سپس ل همه خداست

بس جهد کرد عقل کزين نفي بو برد
بويي نبرد عقل همه جهد او هباست

آن هست بو ي برد، که او نيست شد تمام
آن را بقا رسيد که کلي او فناست

در حسن کبريا چو فنا گشت از وجود
زيرياست زيکبر و ب موجود مطلق آمد و ب

وصف بشر نماند چو وصف خدا رسيد
زه ي سهاست کان آفتاب نير و اين شعل

زه ي جما،ل الهيست روح او آيين
در بزم عشق جسمش جام جهان نماست

زه ي اسرار درکشيد زين جام هرکه باد
محو وصا،ل دلبر و مستغرق لقاست

هر مس چو کيميا شود از نور ذوالجل،ل
اين بوالعجب صناعت و اين طرفه کيمياست

اکسير عشق را به طلب در وجود او

تا آن شو ي تو جمله به انعام جود او

چهاردهم

ا ي قد و بال ي تو حسرت سرو بلند
زيآيدت، بهر د،ل من بخند خنده نم

ا ي ز تو عالم بجوش، لطف کن، ارزان فروش
ز يشيرين نوش راست بفرما، بچند؟ زه خند

خنده زند آفتاب، گيرد عالم خضاب
زيبرند صدمه وصد آفتاب خنده ز تو م

لله و گلبرگها، عرکس تو آمد، مها
نيشرکر از قند تو، پر شده بين بند بند
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طلعتت ا ي آفتاب، تيغ طرب برکشيد
گردن تلخي بزد، بيخ غم و غصه کند

دور قمر درگذشت، زهرء زهرا رسيد
گشت جهان گلستان، خار ندارد گزند

زينهد، شه جهت عاشقان بزم ابد م
زيزند، بهر سم هر سمند نعل زرين م

اين همه بگذشت نيز، پيشتر آ ا ي عزيز
پيش لب نوش تو حلقه بگوش است قند

پيشتر آ پيشتر، تا بدهم جان وسر
تا شرکفد همچو گل، رو ي زمين نژند

زيکشيم ما و حريفان خوشيم، ساغر حق م
از جهت چشم بد، آتش و مشتي سپند

زه ي رضوان دميد بو ي وصالت رسيد، روض
صلح کن « الصلح خير » کور ي ديو لوند

تازه شو و چست شو، از پي ترجيع را

گوش نو ي وام کن تا شنو ي ماجرا

شاه هم از بامداد، سرخوش و سرمست خاست
زيزند، در د،ل او تا چهاست طبل به خود م

منتظرست آسمان، تا چه کند قهرمان
هرچه کند گو برکن، هرچه کند جان ماست

زه ي، از تو به پيش دلست هر نفسي روض
حاتم طي با سخاش، طي شد اگر اين سخاست

زه ي هر دردمند ا ي چو درخت بلند، قبل
برگ و برش خيره کن، شاخ ترش باوفاست

يک نفر ي بخت ور از تو خوش و ميوه خور
زهسر گشته که آخر کجاست يک نفر ي خير
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چشم بماليد تا خواب جهد از شما
کشف شود کان درخت پهلو ي فرکر شماست

فرکرتها چشمهاست گشته روان زان درخت
زيصفاست پاک کن از جو وحل، کاب ازو ب

زيشود زه ي خود م آب اگر منرکر چشم
خاک سيه بر سرش باد، کهبس ژاژخاست

زهتر از گندنا ا ي طمع ژاژخا، گند
تات نگيرد بل، هيچ نگويي خداست

خر ز زدن گشت فرد، کژرو ي آغاز کرد
راه رها کرد و رفت آن طرفي که گياست

آن طرفي که گياست امن و امان از کجاست؟
غره به سبز ي مشو، گرگ سيه در قفاست

گوش به ترجيع نه، جانب ره کن رجوع

زانک ملقات گرگ تلختر آمد ز جوع

ا ي ز در رحمتت هر نفسي نعمتي
زان همه رحمت، فرست جانب ما رحمتي

ا ي به خرابات تو، جام مراعات تو
زه ي نوع دگر عشرتي داده بهر ذر

زه ي هر نفسي روح نو، بنهد در مرد
زيمهلتي هر نفسي راح نو، بخشد ب

خنب تو آمد بجوش، جوش کند نا ي و نوش
جان سر و پا گم کند چون بخورد شربتي

عفو کن از جام مست خنب و سبو گر شرکست
مست شد، و مست را چون نفتد زلتي؟!

زه ي خوش نهاد، در طرب و در گشاد قاعد
چشم بدش دور باد والله خوش سنتي
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بو ي تو ا ي رشک باغ، چون بزند بر دماغ
زيگره و علتي پر شود از راح روح، ب

زه ي روح و ملک مست شد از مي پوشيد
چرخ فلک پست شد از پنهان صورتي

زيرسدم هر دمي زه ي پر زمي م بلبل
زيآورم عشق تو هر ساعتي عربده م

آنک ره دين بود، پر ز رياحين بود
هر قدمي گلشني، هر طرفي جنتي

خط سقبنا برکش بر رخ هر مست خوش
تا که بدانند کو غرقه شد از لذتي

زيدهد او هر نفس ساغر بر ساغرم م

زهزنان من که ها ي، پر شدم از باده، بس نعر

پانزدهم

ا ي يار گرم دار، و دلرام گرم دار
زشآ، به دست خويش سر بندگان بخار پي

زه ي آب و نبات تو خاک تويم و تشن
در خاک خويش تخم سخا و وفا برکار

تا بردمد ز سينه و پهنا ي اين زمين
آن سبزها ي نادر و گلها ي پرنگار

وز هر چهي برآيد از عرکس رو ي تو
سرمست يوسفي قمرين رو ي خوش عذار

اين قصه را رها کن تا نوبتي دگر
زشآ و گوش دار پيغام نو رسيد، پي

پير ي سو ي من، آمد شاخ گلي به دست
گفتم که: « از کجاست » بگفتا: « از آن ديار »
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گفتم: « از آن بهار به دنيا نشانه نيست
کاينجا يرکي گلست و دوصد گونه زخم خار »

زه ي گفتا: « نشانه هست، وليرکن تو خير
کانرکس که بنگ خورد، دهد مغز او دوار

ز انديشه و خيا،ل فرو روب سينه را
زهزار سبزک بنه ز دست، و نظر کن به سبز

ترجيع کن که آمد يک جام ما،ل ما،ل

زيزند که بيا چاشني حل،ل جان نعره م

گر تو شراب باره و نر ي و اوستاد
چون گل مباش، کو قدحي خورد و اوفتاد

چون دوزخي درآ ي و بخور هفت بحر را
تا ساقيت بگويد که: « ا ي شاه، نوش باد»

گر گوهريست مرد، بود بحر ساغرش
زه ي شودش، چون دهان گشاد دنيا چو لقم

زهايست، وليرکن نه بر مگس دنيا چو لقم
بر آدمست لقمه، بر آنرکس کزو بزاد

آدم مگس نزايد، تو هم مگس مباش
جمشيد باش و خسرو و سلطان و کيقباد

چون مست نيستم نمرکي نيست در سخن
زيرا ترکلفست و اديبي و اجتهاد

زهايست اما دهان مست چو زنبور خان
زيمراد زنبور جوش کرد، بهر سو ي ب

زنبورها ي مست و خراب از دهان شهد
با نوش و نيش خود، شده پران ميان باد

زهايم زه ي شش گوشه رست يعني که ما ز خان
زان خسرو ي که شربت شيرين به نحل داد
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ترجيع، بندخواهد ، بر مست بند نيست
چه بند و پند گيرد ؟! چون هوشمند نيست

پيش آر جام لعل، تو ا ي جان جان ما
ما از کجا حرکايت بسيار از کجا!

بگشاد و دست خويش، کمر کن بگرد من
جام بقا بياور و برکن ز من قبا

صد جام درکشيد ي و بر لب زد ي کلوخ
زيدهد صل ليرکن دو چشم مست تو در م

زيرسد آن مي که بو ي او بدو فرسنگ م
پنهان همي کنيش؟! تو داني، برکن هل

از من نهان مدار، تو داني و ديگران
زه ي توم، آنگاه با وفا زيرا که بند

زهايست، نهان کي شود شراب؟ اين خود نشان
پيدا شود نشانش بر رو ي و در قفا

بر اشتر ي نشيني و سر را فرو کشي
زيرو ي، که مبينيد مر مرا در شهر م

تو آنچنانک داني و آن اشتر تو مست
عف عف همي کند که ببينيد هر دو را

بازار را بهل سو ي گلزار ران شتر
کانجاست جا ي مستان، هم جنس و هم سرا

ا ي صد هزار رحمت نوبر جما،ل
تو

نيرکوست حا،ل ما که نرکو باد حا،ل
تو

شانزدهم

بيار آن مي که ما را تو بدان بفريفتي ز او،ل
زيکند فارغ ز هر ماضي و مستقبل که جان را م
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زه ي اطلس بپوشد از نقش رويم، به شاد ي حل
بجوشد مهر در جانم مثا،ل شير در مرجل

روان کن کشتي جان را، دران دريا ي پر گوهر
که چون ساکن بود کشتي، ز علتها شود مختل

روان شو تا که جان گويد: روانت شاد باد و خوش
ميان آب حيواني که باشد خضر را منهل

چه ساغرها که پيونده به جان محنت آگنده
اگر نفريبدش ساقي به ساغرها ي مستعجل

تو ي عمر جوان من، تو ي معمار جان من
زيتدبير تو جانها بود ويران و مستأصل که ب

خيالستان انديشه مدد از روح تو دارد
چنان کز دور افلکست اين اشرکا،ل در اسفل

فلرکهاييست روحاني، بجز افلک کيواني
کز آنجا نزلها گردد، در ابراج فلک منز،ل

مددها برج خاکي را، عطاها برج آبي را
تپشها برج آتش را، ز وهابي بود اکمل

مثا،ل برج اين حسها که پر ادراکها آمد
ز حس نبود، بود از جان و برق عقل مستعقل

خمش کن، آب معني را بدلو معنو ي برکش
زيگنجد درين الفاظ مستعمل که معني در نم

دو سه ترجيع جمع آمد، که جان بشرکفت از آغازش

ولي ترسم که بگريزد، سبرکتر بندها سازش

بيار آن مي، که غم جان را بپخسانيد در غوغا
بيار آن مي که سودا را دوايي نيست جز حمرا

پر و بالم ز جادويي گره بستست سر تا سر
شراب لعل پيش آر و گره از پر من بگشا
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منم چون چرخ گردنده که خورشيدست جان من
يرکي کشتي پر رختم که پا ي من بود دريا

به صد لطفم همي جويي، به صد رمزم همي خواني
زشآ زسمانده، هي پي زيکشي گوشم که ا ي پ بهر دم م

زيپر ي برون پرد نديدم هيچ مرغي من که ب
زيآبي رود عمدا نديدم هيچ کشتي من که ب

مگر صنع غريب تو، که تو بس نادرستاني
که در بحر عدم ساز ي بهر جانب يرکي مينا

زيپدر صورت درون سينه چون عيسي نگار ي ب
که ماند چون خر ي بر يخ ز فهمش بوعلي سينا

عجايب صورتي شيرين، نمرکها ي جهان در و ي
که ديدست ا ي مسلمانان نمک زيبنده در حلوا؟!

چنان صورت که گر تابش رسد بر نقش ديوار ي
همان ساعت بگيرد جان، شود گويا، شود بينا

نه ز اشراق جان آمد کاوخ جسمها زنده؟
زنافزا زهي انوار تابنده، زهي خورشيد جا

بهر روزن شده تابان، شعاع آفتاب جان
که از خورشيد رقصانند اين ذرات بر بال

زيکند قندش زهي شيريني حرکمت که سجده م

بنه از بهر غيرت را، دگر بند ي بر آن بندش

زه ي رهبان ميي همچون دم عيسي بيار از خان
که يحيي را نگه دارد ز زخم خشم بويحيي

چراغ جمله ملتها، دوا ي جمله علتها
که هردم جان نو بخشد برون از علت اولي

ملولي را فرو ريزد، فضولي را برانگيزد
زينظيرست او، نموده رو درين دنيا بهشت ب
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بهار گلشن حرکمت چراغ ظلمت وحشت
اصو،ل راحت و لذت نظام جنت و طوبي

زه ي خيا،ل تن که پرحورست و آهرمن درين خان
بتي برساخت هرماني ولي همچون بت ما، ني

بديد ي لشرکر جان را، بيا درياب سلطان را
که آن ابرست و او ماهي، و آن، نقش و او جاني

هل ا ي نفس کدبانو، منه سر بر سر زانو
ز سالوس و ز طرار ي نگردد جلوه اين معني

تو کن ا ي ساقي مشفق، جهان را گرم چون مشرق
که عاشق از زبان تو بسي کردست اين دعو ي

به من ده آن مي احمر، به مصر و يوسفانم بر
که سيرم زين بيابان و ازين من و ازين سلو ي

زتپرست آمد، ز صورتهاش مست آمد جهاني ب
بتي کانجا که باشد او نباشد « بي » نباشد « تي »

خموش اين « بي » و اين « تي » را به جادويي مده شرکلي
رها کن، تا عصا ي خود بيندازد کف موسي

دهان بربند چون غنچه که در ره طفل نوزاد ي

شنو از سرو و از سوسن حرکايتها ي آزاد ي

مه د ي رفت و بهمن رفت و آمد نوبهار ا ي د،ل
جهان سبزست و گل خندان و خرم جويبار ا ي د،ل

فروشد در زمين سرما، چو قارون و چو ظلم او
برآمد از زمين سوسن چو تيغ آبدار ا ي د،ل

درفش کاوياني بين، تصورها ي جاني بين
زيتابد بهر گلشن ز عرکس رو ي يار ا ي د،ل که م

گل سور ي که عرکس او جوانان را کند غوصه
چو بر پيران زند بويش نماندشان قرار ا ي د،ل
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فرشته داد ديوان را زيرپوشي ز حسن خود
برآمد گل بدان دستي، که خيره ماند خار ا ي د،ل

درختان کف برآورده، چو کفها ي دعاگويان
بنفشه سر فرو برده چو مرد ي شرمسار ا ي د،ل

زينوا را جان بداده صد در و مرجان جهان ب
که اين بستان و آن بستان برا ي يادگار ا ي د،ل

زيرو، دل آهسته آهسته ميان کاروان م
زه ي خاص و حضور شهريار ا ي د،ل بسو ي حلق

چو مرد عشرتي ا ي جان، به کف کن دامن ساقي
زنالوقتي ا ي صوفي مياور ياد پار ا ي د،ل چو اب

زيخواهي برون آ از زمين چون ني چو موسيقار م
زيخواهي مخور شب کوکنار ا ي د،ل وگر ديدار م

خدا سازيد خلقي را و هرکس را يرکي پيشه
زيبينم، نه چون تو پيشه کار ا ي د،ل هزار استاد م

بگويم شرح استايي اگر ترجيع فرمايي

برون جه زين عمارتها که آهويي و صحرايي

هفدهم

گر دلت گيرد و گر گرد ي مو،ل
زين سفر چاره ندار ي، ا ي فضو،ل

د،ل بنه، گردن مپيچان چپ و راست
هين روان باش و رها کن مو،ل مو،ل

زيبرندت کشرکشان ورنه اينک م
هر طرف پيرکست و هر جانب رسو،ل

نيستي در خانه، فرکرت تا کجاست
فرکرها ي خل را بردست غو،ل

جادو ي کردند چشم خلق را
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تا که بال را ندانند از سفو،ل

جادوان را، جادواني ديگرند
زيکنند اندر د،ل ايشان دخو،ل م

خيره منگر، ديدها در اصل دار
زياصو،ل تا نباشي روز مردن ب

(نحن نزلنا) بخوان و شرکر کن
کافتابي کرد از بال نزو،ل

آفتابي ني که سوزد رو ي را
آفتابي ني که افتد در افو،ل

نعره کم زن زانک نزديرکست يار
که ز نزديرکي گمان آيد حلو،ل

حق اگر پنهان بود ظاهر شود
معجزاتست و گواهان عدو،ل

ليک تو اشتاب کم کن صبر کن
گرچه فرمودست که: « النسان عجو،ل »

ربنا افرغ علينا صبرنا
ل تز،ل اقدامنا في ذاالوحو،ل

بر اشارت ياد کن ترجيع را

در ببند و ره مدتشنيع را

ا ي گذر کرده ز حا،ل و از محا،ل
زه ي فيه رجا،ل رفته اندر خان

زهالله را ا ي بديده رو ي وج
کين جهان بر رو ي او باشد چو خا،ل

خا،ل را حسني بود از رو بود
زيبيني چنين چشمي به ما،ل ور نم

چون بمالي چشم، در هر زشتيي
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صورتي بيني کما،ل اندر کما،ل

چند صورتهاست پندار ي که اوست
تا رسي اندر جما،ل ذوالجل،ل

زيراند و خوبي او خلق را م
زيکشاند گوش جان را که تعا،ل م

خاک کو ي دوست را از بو بدان
خاک کويش خوشتر از آب زل،ل

اندران آب زل،ل اندر نگر
تا ببيني عرکس خورشيد و هل،ل

تا شنيدم گفتن شيرين او
زيفزايد گفتن خويشم مل،ل م

دامن او گير يعني درد او
رويدت از درد او صد پر و با،ل

زيارزد به درد سر، عجب سر نم
خود بينديش و رها کن قيل و قا،ل

سر خمارت داد و مستيها دهد
زير آن مستي بود سحر هل،ل

از پي اين مه به شب بيدار باش
سر منه جز در دعا و ابتها،ل

وقت ترجيعست برجه تازه شود

زيحد و اندازه شو چون جمالش ب

زه ي خويش باز ديگران رفتند خان
ما بمانديم و تو و عشق دراز

هرکي حيران تو باشد دارد او
روزه در روزه، نماز اندر نماز

راز او گويد که دارد عقل و هوش
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چون فنا گردد، فنا را نيست راز

سلسله از گردن ما برمگير
زينياز که جنون تو خوش است ا ي ب

زهست طوق شاهان چاکر اين سلسل
عاشقان از طوق دارند احتراز

زنبخش از آب خضر خار و گل را حس
طاق را و جفت را کن جفت ناز

هرکي او بنهد سر ي بر خاک تو
کن قبولش گر حقيقت گر مجاز

ني مرا هرچه شود خود گو بشو
زيگراز در بهار حسن خود تو م

حسن تو بايد که باشد بر مراد
عاشقان را خواه سوز و خواه ساز

خواه ردشان کن به خط ليجوز
خواهشان از فضل ده خط جواز

خواهشان چون تار چنگي بر سرکل
زينواز خواهشان چون نا ي گير و م

زيقدر کن چون سنگ و خاک خواهشان ب
خواه چون گوهر بدهشان امتياز

عاقبت محمود باشد داد تو
ا ي تو محمود و همه جانها اياز

در غلمي تو جان آزاد شد

وز ادبها ي تو عقل استاد شد

ما ي ما کي بود؟! چو تو گويي انا
مس ما کي بود پيش کيميا؟!

پيش خورشيد ي چه دارد مشت برف
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جز فنا گشتن ز اشراق و ضيا؟!

زمهرير و صد هزاران زمهرير
با تموز تو کجا ماند؟! کجا؟!

با تموزيها ي خورشيد رخت
زمهرير آمد تموز اين ضحي

بر دکان آرزو وشوق تو
کيسه دوزانند اين خوف و رجا

بر مصل ي کما،ل رفعتست
زيآرد سها سجدها ي سهو م

خواب را گردن زد ي ا ي جان صبح
چه صباح آموختن بايد ترا؟!

چپ ما را راست کن ا ي دست تو
کرده اژدرها ي هايل را عصا

شرکر ايزد را که من بيگانه رنگ
زهام با بحر فضلت آشنا گشت

کف برآرم در دعا و شرکر من
جاوداني ديده زان بحر صفا

ا ي تو بيجا همچو جان و من چو تن
زيروم در جستن تو جا به جا م

زيتو روز روز زيکاهيد ب عمر م
زنفزا رست از کاهش به تو ا ي جا

واجد ي و وجدبخش هر وجود
چه غم ار من ياوه کردم خويش را

زيکند ترجيع من هين سلمت م

که خوشي؟ چوني تو از تصديع من؟

هجدهم
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نامه رسيد زان جهان بهر مراجعت برم
زيبرم زيکنم، رخت به چرخ م عزم رجوع م

گفت که: « ارجعي » شنو، باز به شهر خويش رو
گفتم: « تا بيامدم، دلشده و مسافرم

آن چمن و شرکرستان، هيچ نرفت از دلم
من بدرونه واصلم، من به حظيره حاظرم

چون به سباغ طير تو اوج هوا مخوف شد
بسته شدست راه من، زانک به تن کبوترم

گفت: « ازين تو غم مخور، ايمن و شادمان بپر
زانک رفيق امن شد جان کبوتر حرم

هرکسي برات حفظ ما دارد در زه قبا
در بر و بحر اگر رود باشد راد و محترم

نوح ميان دشمنان بود هزار سا،ل خوش
عصمت ماش بد به کف غالب بود لجرم

زه ي خاص پاک خو چند هزار همچو او بند
زيرسيدشان بار و خفير از درم » هردم م

گفت کليم: « زاب من غم نخورم که من درم»
گفت: « خليل ز آتشش غم نخورم که من زرم »

گفت: « مسيح مرده را زنده کنم به نام او
اکمه را بصر دهم، جانب طب ننگرم »

گلت: « محمد مهين، من به اشارت معين
بر قمر فلک زنم، کز قمران من اقمرم »

صورت را برون کنم پيش شهنشهي روم
کز تف او منورم، وز کف او مصورم

چون بروم برادرا هيچ مگو که نيست شد
در صف روح حاضرم، گر بر تو مسترم

نام خوشم درين جهان باشد چون صبا وزان
بو ي خوشش عبرفشان زانک به جان معنبرم
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ساکن گلشن و چمن پيش خوشان همچو من
وارهم از چه و رسن زانک برون چنبرم

بس کن و بحث اين سخن در ترجيع بازگو

گرچه به پيش مستمع دارد هر سخن دورو

چونک ز آسمان رسد تاج و سرير و مهتر ي
به که سفر کني دل، رخت به آسمان بر ي

بين همه بحريان به کف گوهر خويش يافته
تو به ميان جزر و مد در چه شمار اندر ي؟

هين هله، گاو مرده را شير مخوان و سر منه
زيزند گاو به سحر سامر ي گر چهرکه غره م

گر نمرود برپرد فوق به پر کرکسان
زود فتد که نيستش قوت پر جعفر ي

زيکند گرچه کبوتر ي به فن کبک شرکار م
باز سپيد کي شود؟! کي رهد از کبوتر ي؟!

جان ندهد بجز خدا، عقل همو کند عطا
گرچه که صورتي کند، صنعت کف آزر ي

دردسر تني مرکش کوست به حيله نيم خوش
پيش خدا ي سر نهي، سر بستان آن سر ي

سر که دهي شرکربر ي، شبه دهي گهر بر ي
سرمه دهي بصر بر ي، سخت خوش است تاجر ي

زهگر ي، چو آب جو جود و سخا و لطف خو سجد
ترک هوا و آرزو هست سر پيمبر ي

زه ي روح سبز بين، ساکن روضه حور عين روض
زيچر ي زيرو ي، نقل ملوک م مست و خراب م

زيکني زيکني، شاد ي و لغ م زه ي باغ م فرج
زيدر ي زه ي شرم م زمگين، پرد با صنمان شر

www.irandll.net/forum1735



www.irandll.net

آمده ماه رو ي تو، جانب ها ي و هو ي تو
گلبن مشک بو ي تو، با قد چست عرعر ي

زهکنان به پيش او روح و عقو،ل سو به سو، سجد
کا ي هوس و مراد جان، سخت لطيف منظر ي

ا ي قمران آسمان، زو ببريد رنگ رو
و ي ملرکان بابلي زو شنويد ساحر ي

سخت مفرح غمي، عيسي چند مريمي
جان هزار جنتي، رشک هزار کوثر ي

زيترجيع چون بود؟! اين غز،ل ا ي نديم من ب

زه ي جنون بود بند کنش که بند تو سلسل

از سر روزنم سحر گفت به قنجره مهي
هي تو بگو که کيستي؟ آنک نداديش رهي

من تلف وصا،ل تو،ليک تو کيستي؟ بگو
زهکشي، شهنشهي گفت: که « لاباليي، خير

زيپر و با،ل فضل من، بر نپرد ز تن دلي ب
زيرسن عنايتم، برنشود کس از چهي ب

عقل ز خط من بود گشته اديب انجمن
عشق ز جام من بود عشرتيي مرفهي

زيرخ خوب فرخم، قامت هرکي گشت خم ب
گر به بهشت خوش شود، باشد گو،ل و ابلهي

زه ي زه ي شهر به شهر گشت باديها نوشت
جز بر من مريد را کو کنفي و درگهي؟!

مرده ز بو ي من شود زنده و زنده دولتي
زهشناس و آگهي » گو،ل ز حرف من شود نرکت

زيکنم، ا ي تو حيات هر صنم گفتم: « کديه م
تا ز تو لفها زنم کامد يار ناگهي »
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گفت: « چو من شوم رو ي، تو به يقين فنا شو ي
اين نبود که با کسي، گنجم من به خرگهي

هست مرا بهر زمان، لطف و کرم جهان جهان
ليک برکوش و صبر کن، صاف شو ي و آنگهي

زهگي؟ ز صافيي از چه رسيد آب را آين
از فرح صفا زند، آن گل سرخ قهقهي

کم بود اين يگانگي، ليک به راه بندگي
زيست اسپهي صاحب نان و جامگي، هر طرف

هست طبيب حاذقي هر طرفي و سابقي
نادره عيسيي که او ديده دهد با کمهي

بهر مثا،ل گفتم اين بهر نشاط هر حزين
زه ي هر مشبهي ليک نيم مشبهي غر

زيضرر و زيان بود زيزبان بود، ب شرح که ب
زه ي موجهي هم تو بگو شهنشها، فايد

ا ي تو به فرکرت رد ي خون حبيب ريخته

نيک نگر که او تو ي، ا ي تو ز خود گريخته

نوزدهم

ا ي خواب به روز همدمانم
زيکس و ممتحن نمانم تا ب

چونک ديک بر آتشم نشاند ي
زيپز ي، چه دانم در ديک چه م

يک لحظه که من سر ي بخارم
زيدهي امانم ا ي عشق نم

از خشم دو گوش حلم بستي
تا نشنو ي آهوه وفغانم
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ما را به جهان حواله کم کن
ا ي جان چو که من نه زين جهانم

بگشا ي رهم که تا سبرکتر
جان را به جهان جان رسانم

يار ي فرما، قلوز ي کن
تا رخت برکو ي تو کشانم

ا ي آنک تو جان اين نقوشي

ترجيع کن گرين بنوشي

تيزآب تو ي، و چرخ ماييم
سرگشته چو سنگ آسياييم

تو خورشيد ي و ما چو ذره
از کوه برآ ي تا برآييم

از بهر سرکنجبين عسل ده
زيفزاييم ما خود همه سرکه م

زه ي تو، که تو کجايي گه خير
زه ي خود که ما کجاييم گه خير

زه ي بسط خويش و ايثار گه خير
يا قبض که مهره در رباييم

گاهي مس و گاه زر خالص
گاه از پي هردو کيمياييم

ترجيع دو، ذوق و ميل ايچي

در دادن و در گرفتن از چي

گه شاد بخوردنست و تحصيل
گه شاد به خرج آن و تحليل
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چون نخل، گهي به کسب ميوه
گاهي به نثار آن و تنزيل

گه حاتم وقت اندر ايثار
گه عباسي به طوف و زنبيل

ما يا آنيم و اين دگر فرع
زيدو تبديل يا غير تويم ب

ور زانک مرکب از دو ضديم
تذليل نباشد ي و تبجيل

هم اصلحست عز و ذلش
زه ي رفع و خفض قنديل مانند

بس اصلحي برا ي افساد
بس افساد ي برا ي تنحيل

بس مرغ ضعيف پرشرکسته

خرطوم هزار پيل خسته

بيستم

هله درده مي بگزيده که مهمان توم
ز پريشاني زلف توپريشان توم

تلخ و شيرين لب ما را ز حرم بيرون آر
نقد ده نقد، که عباس حرمدان توم

آنچ داد ي و بديد ي که بدان زنده شدم
زه ي حيوان توم زه ي آن چشم زه ي جرع مرد

باده بر باد دهد هردو جهان را چو غبار
وآنگهان جلوه شود که مه تابان تو

وانگهان جام چو جان آرد کين بر جان زن
گر نيم جان تو آخر نه ز جانان توم؟

مرکبش دست بود زانک قدح شهبازست
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زه ي مرغان توم که صيادم من و سر فتن

وانگه از دست بپرد سو ي ايوان دماغ
که گزين مشعله و رونق ايوان تو

آب رو رفت مهان را پي نان و پي آب
زها ي مست که من آب تو و نان توم مژد

بحر بر کف که گرفتست؟ تو بار ي برگير
خوش همي خند که من گوهر دندان توم

من سه پندت دهم، او،ل توسپند ما باش
که خليلي و نسوز ي چو سپندان توم

در خانه هله بگشا ي که در کو ي تويم
قصص جايزه برخوان نه که بر خوان توم؟

هين به ترجيع بگردان غزلم را برگو

زه ي شيدا برگو گر تو شيدا نشد ي قص

ز آب چون آتش تو ديگ دماغم جوشيد
سبک ا ي سيمبر مشعله سيما برگو

ز پگه جام چو دريا چو به کف بگرفتم
صفت موج د،ل و گوهر گويا برگو

بحر پرجوش چو للست بر آن در يتيم
کف بزن خوش صفت لولو ي لل برگو

هرکسي دارد در سينه تمنا ي دگر
زان سر چشمه کزو زاد تمنا برگو

جمع کن جمله هوسها ي پراکنده به مي
زان هوس که پنهان شد ز هوسها برگو

ز آفتابي که برآيد سپس مشرق جان
که بدو محو شود ظل من و ما برگو

شش جهت انس و پر ي محرم آن راز نيند
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سر بگردان سو ي بيجا و همانجا برگو

چند باشد چو تنور اين شرکمت پر ز خمير؟!
ا ي خمير ي دمي از خمر مصفا برگو

چند چون زاغ بود نو،ل تو در هر سرگين؟!
خبر جان چو طوطي شرکرخا برگو

زين گذر کن، بده آن جام مي روحاني
زه ي جام معل برگو صفت شعشع

مست کن پير و جوان را، پس از آن مستي کن
مست بيرون رو ازين عيش و تماشا برگو

هله ترجيع کن اکنون که چنانيم همه
که مي از جام و سر از پا ي ندانيم همه

جام بر دست به ساقي نگرانيم همه
زه ي هر سود و زيانيم همه فارغ از غص

اين معلم که خرد بود بشد ما طفلن
يرکدگر را ز جنون تخته زنانيم همه

پا برهنه خرد از مجلس ما دوش گريخت
چونک بيرون ز حد عقل و گمانيم همه

ميرمجلس تو ي و ما همه در تير تويم
بند آن غمزه و آن تير و کمانيم همه

زهمان به مي از کار ببرد زهره در مجلس م
ورنه کژرو ز چه رو چون سرطانيم همه؟

زه ي بغداد ز ما عقل ربود چشم آن طرف
تا ندانيم که اندر همدانيم همه

گفت ساقي: « همه را جمله به تاراج دهم »
همچنان کن هله ا ي جان که چنانيم همه

زينام و نشان همچو غواص پي گوهر ب
زينام و نشانيم همه غرق آن قلزم ب

وقت عشرت طرب انگيزتر از جام مييم
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در صف رزم چو شمشير و سنانيم همه

نزد عشاق بهاريم پر از باغ و چمن
پيش هر منرکر افسرده خزانيم همه

زه ي د،ل من زه ي ديگر ز زبان زيجهد شعل م
تا ترا وهم نيايد که زبانيم همه

ساقيا باده بياور که برانيم همه

که بجز عشق تو از خويش برانيم همه

بيست و يرکم

هله، رفتيم و گراني ز جمالت برديم
رو ي ازينجا به جهاني عجبي آورديم

دوست يک جام پر از زهر چو آورد به پيش
زهر چون از کف او بود، به شاد ي خورديم

گفت: « خوش باش که بخشيمت صدجان
دگر

ما کسي را به گزافه ز کجا آزرديم؟! »

گفتم: « ابحان چو تو ي از تن ما جان خواهد
گر درين داد، بپيچيم يقين نامرديم »

ما نهاليم، بروييم، اگر در خاکيم
شاه با ماست چه باکست اگر رخ زرديم؟!

بدرون بر فلرکيم و به بدن زير زمين
به صفت زنده شديم ارچه به صورت مرديم

چونک درمان جوان طالب دردست و سقم
ما ز درمان بپريديم و حريف درديم

زه ي صافي است، برو تن گرديست جان چو آئين
حسن در ما ننمايد چو به زير گرديم

زهست دو منز،ل به يقين ملک ويست اين دو خان
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خدمت نو کن و شاباش که خدمت کرديم

چون بيامد رخ تو بر فرس د،ل شاهيم
چون بيامد قدحت، صاف شويم ار درديم

مي دهنده چو تو ي، فخر همه مستانيم
پرورنده چو تو ي، زفت شويم ار خرديم

هين به ترجيع بگو شرح زبان مرغان

گر نگويي به زبان، شرح کنش از ره جان

در جهان آمد و روز ي دو به ما رخ بنمود
آنچنان زود برون شد که ندانم که کي بود

گفتم: « از بهر خدا ا ي سره مهمان عزيز
اينچنين زود کني معتقدان را بدرود؟ »

گفت: « کس ديد درين عالم يک روز سپيد
که سياه آبه نباريدش ازين چرخ کبود؟ »

از برا ي کشش ما و سفر کردن ما
پيک بر پيک همي آيد از آن اصل وجود

هر غم و رنج که اندر تن ودر د،ل آيد
زيکشد گوش شما را به وثاق موعود م

نيم عمرت به شرکايت شد و نيمي در
شرکر

حمد و ذم را بهل و رو به مقام محمود

چه فضولي تو؟ که اين آمد و آن بيرون شد
کارافزايي تو غير ندامت نفزود

پا ي در باغ خرد نه، به طلب امن و خلص
سربنه، پا ي برکش زير درختان مرود

باد امرود همي ريزد اگر نفشاني
زيفتد در دهن هرکي دهان را بگشود م
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اين بود رزق کريمي که وفادار بود
که ز دست و دهن تو نتوانندربود

قايمم مات نيم، تا بنگويند که مرد
که چه کوتاه قيامست و درازست سجود

شرح اين زرق که پاکست ز ظلم و توزيع

گوش را پهن گشا تا شنو ي در ترجيع

زهزنان از سر شاخ افتاديم همچو گل خند
هم بدان شاه که جان بخشد، جان را داديم

آدمي از رحم صنع دوباره زايد
اين دوم بود که مادر دنيا زاديم

تو هنوز ا ي که جنيني بنبيني ما را
آنک زادست ببيند که کجا افتاديم

نوحه و درد اقارب خلش آن رحم است
او چه داند که نمرديم و درين ايجاديم

او چه داند که جهان چيست، که در زندانيست
همه دان داند ما را که درين بغداديم

ياد ما گر برکني هم به خيالي نگر ي
نه خياليم، نه صورت نه زبون باديم

ليک ما را چو بجويي سو ي شاديها جو
که مقيمان خوش آباد جهان شاديم

زهايم زه ي ورزش شاد ي ز حق آموخت پيش
اندر آن نادره افسون چو مسيح استاديم

زهشدن هر دو وثاق خوش ماست مردن و زند
زيوار نترسيم، خوش و منقاديم عجب

رحما بينهم آيد، همچون آييم
چو اشداء علي الرکفر بود، پولديم
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هر خيالي که تراشي ز يرکي تا به هزار
زيدانک برون ز اعداديم هم عدد باشد، و م

از پي هر طلب تو عوضي از شاهست

زکالله است همچو عطسه که پيش يرحم

شربت تلخ بنوشد خرد صحت جو
شربتي را تو چه گويي که خوش است و دارو؟

عاشقان از صنم خويش دو صد جور کشند
زشخو؟ چون بود آن صنمي که حسن است و خو

در چنين دوغ فتاد ي که ندارد پايان
منگر واپس، وز هر دو جهان دست بشو

اين شب قدر چنانست که صبحش ندمد
گشت عنوان برات تو رجا،ل صد قوا

چو از اين بحر برون رفتنت اوميد نماند
احمقي باشد ازين پس طلب خنب و سبو

ز آسمان آيد اين بخت، نه از عالم خاک
زهست، نه کار بازو کار اقبا،ل و ستار

چون چنين رو ي بديد ي نظرت روشن شد
پشت را باز شناسد نظر تو از رو

هر کرا آخر کار اين سبقت خواهد بود
هم ز او،ل بود او شيفته و سوداخو

صدفي باشد گردان به هوا ي گوهر
زهاش باز شود بيند در خود لولو سين

جعد خود را چو بيند برکند ترک کله
خانه چون يافته شد، بيش نگويد: « کوکو »

جوزها گرچه لطيفند و يقين پر مغزند
بشرکن و مغز برون آور و ترجيع بگو
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زيعقل بود، عقل شد او را هندو گرچه ب

زيرو ي بود او بگذشت از بارو ورچه ب

بيست و دوم

هله خيزيد که تا خويش ز خود دور کنيم
نفسي در نظر خود نمرکان شور کنيم

هله خيزيد که تا مست و خوشي دست زنيم
وين خيا،ل غم و غم را همه در گور کنيم

وهم رنجور همي دارد ره جويان را
ما خود او را به يرکي عربده رنجور کنيم

غوره انگور شد اکنون همه انگور خوريم
زه ي انگور کنيم وانچ ماند همه را باد

وحي زنبور عسل کرد جهان را شيرين
زه ي فتح رسيدست به ما، سور کنيم سور

زحاند زهزنان فر ره نمايان که به فن را
راه ايشان بزنيم و همه را عور کنيم

جان سرمازدگان را تف خورشيد دهيم
زنبخش به دستور کنيم کار سلطان جها

کشت اين شاهد ما را به فريب و به دغل
صد چو او را پس ازين خسته و مهجور کنيم

زه ي بد او دزد ي او بنماييم تاکنون شحن
مير بودست، ورا چاکر و مأمور کنيم

همه از چنگ ستمهاش همي زاريدند
استخوانها ي ورا بر بط وطنبور کنيم

کيميا آمد و غمها همه شاديها شد
ما چو سايه پس ازين خدمت آن نور کنيم

زينوايان سپه را همه سلطان سازيم ب
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همه ديوان سپه را ملک و حور کنيم

نار را هر نفسي خلعت نور ي بخشيم
کوهها را ز تجلي همه چون طور کنيم

خط سلطان جهانست و چنين توقيع است

که ازين پس سپس هر غزلي ترجيع است

خيز تا رقص درآييم همه دست زنان
که رهيديم به مرد ي همه از دست زنان

باغ سلطان جهان را بگشودند صل
همه آسيب بتانست و همه سيبستان

چه شرکر بايد آنجا که شود زهر شرکر؟!
چه شبان بايد آنجا که شود گرگ شبان؟!

همگي فربهي و پرورش و افزونيست
چو نهاد اين لبون برسر آن شير لبان

خاص مهماني سلطان جهانست بخور
نه ز اقطاع اميرست و نه از داد فلن

آفتابيست به هر روزن و بام افتاده
حاجتت نيست که در زير کشي زله نهان

ز چه ترسيم که خورشيد کمين لشرکر اوست
که ز نورست مر او را سپر و تيغ و سنان

اين همه رفت، بماناد شعاع رويت
که هر آنک رخ تو ديد ندارد سر جان

زهست از آن آتش خود در جانم يک زبان
زهست مرا پيچ زبان که از آن پنج زبان

زچاند هر دو از فرقت تو در تف و پيچاپي
زينرکني، هين بشنو بانگ امان باورم م

شير را گر نچشيد ي بنگر تربيتش
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تير را گر بنديد ي بشنو بانگ کمان

مثل او نقش نگردد به نظر در ديده
هيچ ديده بنديدست مثا،ل سلطان

ليک از جستن او نيست نظر را صبر ي
از ملک تا بسمک از پي او در دوران

هين چو خورشيد و مهي از مه و خورشيد
تو
به

زيده زيستان نور ز سبحان و بخلقان م م

زو فراموش شدت بندگي و خدمت من
زيوفا نيستي، آخر مرکن ا ي جان چمن ب

خود يرکي روز نگفتي، که : « مرا يار ي بود »
زود بستي ز من و نام من ا ي دوست دهن

سخناني که بگفتيم چو شير و چو شرکر
وان حريفي که نموديم پي خمر و لبن

من ز مستي تو گر زانک شرکستم جامي
نه تو بحر عسلي در کرم و خلق حسن؟

رسن زلف تو گر زانک درين دام فتد
صد د،ل و جان بزند دست به هر پيچ و شرکن

زينسيم کرمت جان نگشايد ديده ب
چشم يعقوب بود منتظر پيراهن

من چو يوسف اگر افتادم اندر چاهي
کم از آنک فرکني در تک آن چاه رسن؟

زه ي روز؟ نه تو خورشيد بد ي بنده چو استار
نه تو چون شمع بد ي بنده ترا همچون لگن؟

زيتو ا ي آب حيات من و ا ي باد صبا ب
کي بخندد دهن گلشن و رخسار سمن؟!
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زحالله تا ز انفاس خدا درندمد رو
مريمان شرکرستان نشوند آبستن

نه تو آني که اگر بر سر گور ي گذر ي
در زمان در قدمت چاک زند مرده کفن؟

زه ي ششصد سا،ل؟ نه تو ساقي روانها بد
زيزحمت تن؟ زيآمد ب تن تن چنگ تو م

زهست فرو ماند، تو گو چند بيتي که خلص
کز عظيمي بنگنجيد همي در گفتن

هله من مطرب عشقم دگران مطرب زر

زفتر دف من دفتر عشق و دف ايشان د

بيست و سوم

هرگز ندانستم که مه آيد به صورت بر زمين
زه ي خوبان چنين آتش زند خوبي و در جمل

کي ره برد انديشها، کان شير نر زان بيشها
بيرون جهد، عشاق را غرفه کند در خون چنين؟

گفتم به د،ل: « بار دگر رفتي درين خون جگر »
گفتا: « خمش بار ي بيا يرکبار رو ي او ببين »

از رو ي گويم يا ز خو، از طره گويم يا ز مو
از چشم مستش دم زنم، يا عارض او ، يا جبين

حاصل، گرفتار ويم، مست و خراب آن ميم
شب تا سحر يارب زنان، کالمستغاث، ا ي مسلمين

اندر خور رو ي صنم، کو لوح تا نقشي کنم؟!
تا آتشي اندر فتد، در دودمان آب و طين

از درد هجرانش زمين، رو کرده اندر آسمان
وان آسمان گويد که: « من صد چون توم اندر حنين »

آيد جواب اين هردو را، از جانب پنهان سرا
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کا ي عاشقان و کم زنان، اينک سعادت در کمين

دولت قلوز ي شده، اندر ره درهم زده
زناليقين زه ي عي در کف گرفته مشعله، از شعل

زين شعلها ي معتمد، سر د،ل هر نيک و بد
چون مو ي اندر شيرشد، پيدا مثا،ل يوم دين

کي تشنه ماند آن جگر کو د،ل نهد بر جو ي ما؟!
کي بسته ماند مخزني، بر خازني کمد امين؟!

ا ي باغ، کرد ي صبرها، در د ي رسيدت ابرها
زحالفرج، ا ي صابران راستين الصبر مفتا

شمع جهانست اين قمر، از آسمانست اين قمر
چون جان بود سودا ي او، پنهان کنيمش چون جنين

زيچشد پنهان کنيمش تا ازو جان فرد و تنها م

ترجيع گيرد گوش او، از پردها بيرون کشد

زينياز ي تو ز ما زيگفت با حق مصطفي: « چون ب م
حرکمت چه بود؟ آخر بگو در خلق چندين چيزها »

حق گفت: « ا ي جان جهان، گنجي بدم من بس نهان
زيخواستم پيدا شود آن گنج احسان و عطا م

زه ي کردم عيان، پشتش زمين، رو آسمان آيين
پشتش شود بهتر ز رو، گر بجهد از رو و ريا

گر شيره خواهد مي شدن، در خنب جوشد مدتي
خواهد قفا که رو شود، بس خوردنش بايد قفا

زه ي مقبل بود آبي که جفت گل بود، کي آين
چون او جدا گردد ز گل، آيينه گردد پرصفا

جاني که پران شد ز تن، گويد بدو سلطان من:
« عذرا شد ي از يار بد، يار مني اکنون، بيا »

مشهور آمد اين، که مس از کيميايي زر شود
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اين کيميا ي نادره، کردست مس را کيميا

زيقبا، اين آفتاب از داد حق ني تاج خواهد ن
هست او دو صد کل را کله وز بهر هر عريان قبا

بهر تواضع بر خر ي، بنشست عيسي، ا ي پدر
ور ني سوار ي کي کندبر پشت خر باد صبا؟

ا ي روح، اندر جست و جو کن سر قدم چون آب جو
ا ي عقل، بهر اين بقا، شايد زدن طا،ل بقا

چندان برکن تو ذکر حق، کز خود فراموشت شود
زه ي دا،ل دعا واندر دعا دو تو شو ي، مانند

داني که بازار امل، پرحيله است و پر دغل
هش دار ا ي مير اجل، تا درنيفتي در دغا

خواهي که اندر جان رسي، در دولت خندان رسي
زيباش خندان همچو گل، گر لطف بيني گر جفا م

اين ترک جوش آمد ولي ترجيع سوم
زيرسد م

زيپذيرد هر جسد ا ي جان پاکي که ز تو جان م

زه ي او خوردمي گر ساقيم حاضر بد ي، وز باد
در شرح چشم جادوش صد سحر مطلق کردمي

گرخاطر اشتر دلم خوش شيرگير او شد ي
شيران نر را اين زمان در زير زين آوردمي

زان ابرو ي چون سنبلش، زان ماه زيبا خرمنش
زين گاو تن وارستمي بر گرد گردون گردمي

سرمست بيرون آيمي از مجلس سلطان خود
فرمان ده هر شهرمي درمان ده هر دردمي

ني درودمي نه کشتمي مطلق خيالي گشتمي
ني ترمي، ني خشرکمي، ني گرممي، ني سردمي

ني در هوا ي نانمي، ني در بل ي جانمي
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ني بر زمين چون کوهمي، ني بر هوا چون گردمي

ني سرو سرگردانمي، ني سنبل رقصانمي
زه ي لعلين قبا ني زعفران زردمي ني لل

زه ي بسته دهان، گشته ز ضعف د،ل نهان ني غنچ
بي اين جهان و آن جهان نور خدا پروردمي

هر لحظه گويد شاه دين: « آر ي چنين و صد چنين
پيدا شد ي گر زانک من در بند بردا بر دمي »

گرنه چو باران بر چمن من دادمي داد ز من
با جمله فردان جفتمي وز جمله جفتان فردمي

ملک از سليمان نقل شد، ماهي فروشي شد فنش
بيرنج اگر راحت بد ي، من مور را نازردمي

زيزد ي، خار ي نخستي پا ي گل گر صيف بود ي ب
زيبد ي، انگور را نفشردمي زيخمار ي م ور ب

زه ي اين ساحره از پا ي جانم وا شد ي گر عقد
بر کور ي هر رهزني صد رستم و صد مردمي

جانت بمانا تا ابد ا ي چشم ما روشن به تو

ا ي شاد و راد و متلف جان دو صد چون من
به

بيست و چهارم

زيخندد صد مه رو امروز به قونيه، م
زيآيد شفتالو يعني که ز لرنده، م

در پيش چنين خنده، جانست و جهان، بنده
زيرسد از هر سو صد جان و جهان نو ، در م

کهنه بگذار و رو در بر کش يار نو
نو بيش دهد لذت، ا ي جان و جهان، نوجو

عالم پر ازين خوبان، ما را چه شدست ا ي جان؟!
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هر سو ي يرکي خسرو، خندان لب و شيرين خو

زه ي هر يک بت بنوشته که لترکبت بر چهر
بر سيب زنخ مرقم من يمشق ليصحو

برخيز که تا خيزيم، با دوست درآميزيم
لل چه خبر دارد، از ما و ازان لولو؟!

بهر گل رخسارش، کز باغ بقا رويد
زيگويد هر بلبل جان: « کوکو » چون فاخته م

گر اين شرکرست ا ي جان، پس چه بود آن شرکر
ا ي جان مرا مستي، و ي درد مرا دارو

بازآمد و بازآمد، آن دلبر زيبا خد
تا فتنه براندازد، زن را ببرد از شو

با خوبي يار من زن چه بود؟! طبلک زن
در مطبخ عشق او، شو چه بود؟ کاسه شو

گر درنگر ي خوش خوش، اندر سرانگشتش
ني جيب نسب گير ي، ني چادر اغلغو

شب خفته بد ي ا ي جان، من بودم سرگردان
زيزد آن شاه برين بارو تا روز دهل م

گفتم ز فضولي من: « ا ي شاه خوش روشن
اين کار چه کار تست ؟! کو سنجر و کو قتلو »

گفتا: « بنگر آخر از عشق من فاخر
هم خواجه و هم بنده، افتاده ميان کو

بر طبل کسي ديگر برنارد عاشق سر
پيراهن يوسف را مخصوص و شدست اين بو

مستست دماغ من، خواهم سخني گفتن
تا باشم من مجرم تا باشم يا زقلو

گيرم که بگويم من، چه سود ازين گفتن؟
گوش همه عالم را بر دوزد آن جادو

ترجيع کنم ا ي جان گر زانک بخند ي تو
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تا از خوشي و مستي بر شير جهد آهو

ا ي عيد غلم تو، وا ي جان شده قربانت
تا زنده شود قربان، پيش لبت خندانت

زيبايد چون قند و شرکر آيد پيش تو؟! که م
زندانت بر قند و شرکر خندد آن لعل سخ

هرکس که ذليل آمد، در عشق عزيز آمد
زه ي حيوانت جز تشنه نياشامد از چشم

ا ي شاد ي سرمستان، ا ي رونق صد بستان
زيدستان، هريک شده مهمانت بنگر به ته

پرکن قدحي باده، تا د،ل شود آزاده
زه ي خوانت جان سير خورد جانا، از مايد

بس راز نيوشيدم، بس باده بنوشيدم
زه ي پنهانت رازم همه پيدا کرد، آن باد

زيپايان وقتست که در احسان ا ي رحمت ب
موجي بزند ناگه بحر گهرافشانت

تا دامن هر جاني، پر در وگهر گردد
تا غوطه خورد ماهي در قلزم احسانت

وقتيست که سرمستان گيرند ره خانه
شب گشت چه غم از شب با ماه درخشانت

ا ي عيد، بيفرکن خوان، داد از رمضان بستان
جمعيت نومان ده، زان جعد پريشانت

در پوش لباس نو، خوش بر سر منبر رو
زه ي شرکر آرد، صد ماه خراسانت تا سجد

ا ي جان بدانديشش، گستاخ درآ پيشش
من مجرم تو باشم، گر گيرد دربانت

در باز شود والله، دربان بزند قهقه
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بوسد کف پا ي تو، چو نبيند حيرانت

خنده بر يار من، پنهان نتوان کردن
زيريزد در جانت هردم رطلي خنده م

ا ي جان، ز شراب مر، فربه شد ي و لمتر
کز فربهي گردن، بدريد گريبانت

زه ي چون اطلس، زين اطلس ما را بس با چهر
تو نيز شو ي چون ما گر رو ي دهد آنت

زينها بگذشتم من گير اين قدح روشن
مستي کن و باقي را درده به عزيزانت

چون خانه روند ايشان شب مانم من تنها

با زنگيرکان شب تا روز برکوبم پا

امروز گرو بندم با آن بت شرکرخا
زيخندم، يا آن لب چون حلوا؟ من خوشتر م

من نيم دهان دارم، آخر چه قدر خندم؟!
او همچو درخت گل، خندست ز سر تا پا

هستم کن جانا خوش تا جان بدهد شرحش
تا شهر برآشوبد زين فتنه و زين غوغا

شهر ي چه محل دارد کز عشق تو شور آرد؟
ديوانه شود ماهي از عشق تو در دريا

زه ي عشق آمد بر رو ي زمين ا ي جان، اين ساي
تا چيست خدا داند از عشق، برين بال!

کو عالم جسماني؟! کو عالم روحاني؟!
کو پا و سر گلها؟ کو کر و فر دلها؟!

زه ي جانان، در پيش شعاع جان با مشعل
زيمغز بود جوزا تاريک بود انجم، ب

چون نار نمايد آن، خود نور بود آخر
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سودا ي کليم الله شد جمله يد بيضا

مگريز ز غم ا ي جان، در درد بجو درمان
کز خار برويد گل، لعل و گهر از خارا

زين جمله گذر کردم ساقي! مي جان درده
زه ي هر زندان با رو ي خوشت صحرا ا ي گوش

زشآر مي جاني ا ي ساقي روحاني، پي
زه ي حيواني، ما جمله در استسقا تو چشم

لب بسته و سرگردان ما را مگذار ا ي جان
زنافزا زه ي جا ساغر هله گردان کن، پر باد

زنافزا، از د،ل ببرد غم را زه ي جا آن باد
چون سور و طرب سازد هر غصه و ماتم را

چون باشد جام جان، خوبي و نظام جان
زيبرود از جا کز گفتن نام جان، د،ل م

گفتم به د،ل: « از محنت، باز آ ي يرکي ساعت »
زيآيم، کاين خار به از خرما » گفتا که: « نم

ماهي که هم از او،ل با حر بيارامد
در جو ي نياسايد حوضش نشود مأوا

گر آبم در پستي، من بفسرم از هستي
خورشيد پرستم من خو کرده در آن گرما

در محنت عشق او، درجست دوصد راحت

زين محنت خوش ترسان کي باشد جز ترسا؟!

بيست و پنجم

شب مست يار بودم و در ها ي ها ي او
حيران آن جما،ل خوش و شيوها ي او

زيزدم که زهي وقت روزگار گه دست م
زيفتادم بر خاک پا ي او گه مست م
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هفت آسمان ز عشق معلق زنان او
فربه شده ز جام خوش جانفزا ي او

در هوشها فتاده نهايات بيهشي
در گوشها فتاده صرير صل ي او

هر بره گوش شير گرفته ز عد،ل او
هر ذره گشاده دهان در ثنا ي او

هرجا وفاست حاصل، و هرجا که بوالوفاست
بگداخته زخجلت و شرم وفا ي او

زيشود از فرص آفتاب چشمت ضعيف م
صد همچو آفتاب ضعيف از لقا ي او

چندان بود ضعيف که يک روز چشم را
سرمه کشد به لطف و کرم توتيا ي او

زه ي به پيش آن نقدها ي قلب که بنهاد
زيطپند پي کيميا ي او چون ژيوه م

زيکشند خيالت آن و اين هر سوت م
والله کشنده نيست بجز اقتضا ي او

هريک چو کشتييم که برهم همي زنيم
بحر کرم و ي آمد و ما آشنا ي او

جانم دهي ولي نرکشي، ور کشي بگو
زهام خونبها ي او من بارها گزارد

فرع عنايت تو بود کوشش مريد
فرع دعا ي تست حنين و دعا ي او

بر بو ي آب تست ورا در سراب ميل
بر بو ي نقد تست سو ي قلب را ي او

چون تاج عشق بر سر تست ا ي مريد صدق
زيخرام به زير لوا ي او سرمست م

ترجيع هم بگويم زيرا که يار خواست
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هر کژ که من بگويم، گردد ز يار راست

امسا،ل سا،ل عشرت و ولت در استوا

ا ي شاد آنرکسي که بود طالعش چو ما

زيخريد زهره و برهم همي نهاد دف م
زيساخت چنگ را سر و پهلو و گردنا م

زينهاد هزاران خروش جوش در طبع م
در نا ي ني نهاد ز انفاس خود نوا

بنياد عشرتي که جهان آن نديده است
خورشيد را چه کار بجز گرمي و ضيا؟!

امسا،ل سا،ل تست، اگر زهره طالعي
زهره جني ببست ازين مژده دست و پا

خوان ابد، نهاد خدا و اساس نو
من سا،ل و ماه گفتم، از غيرت خدا

زه ي از مستي آن کله ا ي شاه، کژنهاد
چندان گرو شود به خرابات ما قبا؟

جانها فنا شوند ز جام خدا ي خويش
ز انديشه باز رسته و از جنگ و ماجرا

گويد که: « چون بديت دران غربت دراز »
زيدوا گويند : « آنچنان که بود درد ب

چون ماهيان طپان شده بر ريگها ي گرم
مهجور از لقا ي تو ا ي ماه کبريا

زهايم » زهايم و به خشرکي فتاد در بحر زاد
زه ي وفاش تو چوني درين جفا؟ ا ي زاد

منت خدا ي راست که بازآمد ي به بحر
چون صوفيان ببند لب از ذکر مامضي
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زيرا که ذکر وحشت هم وحشتيست نو
زه ي مرا » گفتن ز بعد صلح: « چنين گفت

زهست در بزم اوليا نه شرکوفه نه عربد
در خرمن خدا ي، نه رخصست و ني غل

آنجا سعادتيست که آن را قياس نيست
هر لحظه نو به نو متراقيست اجتبا

ترجيع سيومست، اگر حق نخواستي

جان را به نظم کردن پروا کجاستي

زيگرد چپ و راست زه ي رياحين م در روض
گل دسته بستن تو ندانم پي کراست

گل دسته در هوا ي عفن پايدار نيست
آن را کشيدن اين سو، هم حيف و هم خطاست

زنجير بسرکلد، بسو ي اصل خود رود
زه ي آن معتد،ل هواست زيرا که پروريد

اينجا قباش ماند، يعني عبارتي
اما قبا ي يوسف، دلرا چو توتياست

هين جهد کن تو نيز، که بيرون کني قبا
زيقبا شدنت شرط آشناست در بحر، ب

ا ي مرد يک قبا، تو قبا بر قبا مپوش
گر بحريي، تجمل و پوشش ترا عراست

الفقر فخر گفت رسو،ل خدا ي ازين
سباح فحل و شاه سباحات مصطفاست

کشتي که داشت، هم ز برا ي عوام داشت
زه ي چو پياده شو ي، سخاست بهر پياد

اما دغل بسيست، تو کشتي شناس باش
زيرا که کار دنيا سحرست و سيمياست
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دنيا چو کهرباست و همه که ربايد او
گندم که مغز دارد، فارغ ز کهرباست

زهاش هرکو سفر به بحر کند در سفين
او ساکن و رونده و همراه انبياست

در نان بسي برفتي، در آب هم برو
از بعد سير آب يقين مفرشت سماست

زنسان طبق طبق، متعالي همي شو ي زي
اما عل ي مرتبه جز صورت علست

اين ره چنين دراز به يرکدم ميسرست
اين روضه دور نيست، چو رهبر ترا رضاست

آر ي، دراز و کوته در عالم تنست
اما بر خدا، نه صباحست و ني مساست

گر در جفا رود ره وگر در وفا رود

جان توست، جان تو از تو کجا رود؟!

بيست و ششم

ا ي جان مرا از غم و انديشه خريده
جان را بستم در گل و گلزار کشيده

زهست ديده که جهان از نظرش دور فتاد
ناديده بياورده دگرباره، بديده

جان را سبرکي داده و ببريده ز اشغا،ل
تا دررسد اندر هوس خويش جريده

جولهه کي باشد که دهي سطنت او را؟!
پا در چه انديشه و سودا بتنيده

آن کس که ز باغت خرد انگور، فشارد
شيرين بودش لجرم ا ي دوست عقيده

آن روز که هر باغ بسوزد ز خزانها
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باشند درختان تو از ميوه خميده

جان را زند آ، باغ صلها ي تعالوا
جان در تن پرخون پر از ريم، خزيده

چون گنج برآزين حدث ا ي جان و جهان گير
در گوش کن اين پند من، ا ي گوشه گزيده

پيسه رسنست اين شب و اين روز، حذر کن
کز پيسه رسن ترسد هر مار گزيده

زه ي ايام اين گردن ما زين رسن پيس
کي گردد چون گردن احرار، رهيده؟

از بولهب و جفتي او، چونک ببريم
بينيم ز خود (حبل مسد) را سرکليده

زيفصل خزان گلشن ارواح شرکفته ب
زيکام و دهان هر فرس روح چريده ب

افسار گسسته فرس، و رفته به صحرا
مرعا و قرو ديده و ازهار دميده

ترجيع کنم تا که سر رشته بيابند

مستان همه از بهر چنين گنج، خرابند

باد آمد و با بيد همي گويد: « هي هي،
اين جنبش و اين شورش و اين رقص تو تا کي؟ »

زيگويد آن بيد، بدان باد: « ز خود پرس م
ا ي برده مرا از سرو، ا ي داده مرا مي

اندر تن من يک رگ، هشيار نماندست
ا ي رفته مي عشق تو اندر رگ و در پي

از مردم هشيار بجو قصه و تاريخ
کين سابقه کي آمد، وان خاتمه تا کي »

آن ترک سلمم کند و گويد: « کيسن »
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گويم که: « خمش کن که نه کي دانم و ني بي »

آن معتزلي پرسد، معدوم نه شيء است ؟
بيخود بر من شيي بود، و با خود لشي

لب بر لب دلدار چو خواهي که نهي تو
از خويش تهي باش، بياموز ازان ني

انديشه مرا برد سحرگاه به باغي
باغي که برون نيست ز دنيا، و نه در و ي

پرسيدم کا ي باغ عجايب تو چه باغي؟
گفت: « آنک نترسم ز زمستان و نه از د ي »

نزديرکم و دورم ز تو چون ماه و چو خورشيد
وين دور نماند چو کند راه،خدا طي

زه ي خورشيد گيرم که نبيني به نظر چشم
ني گرميت از شمس بدافسردگي از في؟

هين دور شو از سرد ي و بفزا ي ز گرمي
تا صيف شود بهمنت و رشد شود غني

زيحرف زيدم و ب خورشيد نمايد خبر ب
بربند لب از ابجد و از هوز و حطي

ترجيع سوم را چو سرآغاز نهاديم

بس مرغ نهان را که پر و با،ل گشاديم

برجه که رسيدند رسولن بهار ي
انگيخت شرکاران تو آن شاه شرکار ي

از دشت عدم تا بوجودست بسي راه
آموخت عدم را شه، القي و سوار ي

در باغ زهر گور يرکي مرده برآمد
بنگر به عزيزان که برستند ز خوار ي

در زلزلت الرض خدا گفت زمين را
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امرزو کنم زنده هر آن مرده که دار ي

ابرش عوض آب همي روح فشاند

تو شرم ندار ي که بنالي ز نزار ي؟ !

بيست و هفتم

زهام دوا ده ا ي درد دهند
تاريک مرکن جهان، ضيا ده

درد تو دواست و د،ل ضريرست
آن چشم ضرير را صفا ده

نوميد همي شود بهر غم
نوميد شونده را رجا ده

هر ديده که بهر تو بگريد
کحلش کش و نور مصطفي ده

شرکرش ده، وانگهيش نعمت
صبرش ده، وانگهش بل ده

گر جان ز جهان وفا ندارد
از رحمت خويششان وفا ده

خو ي تو خوش است، هم خوشي بخش
کار تو عطاست، هم عطا ده

آن ني که دم تو خورد روز ي
بازش ز دم خوشت نواده

زه ي برين د،ل اين قفل تو کرد
بفرست کليد و دلگشا ده

کس طاقت خشم تو ندارد
اين خشم ببر عوض رضا ده

غم منرکر بس نرکير آمد
زومان بستان به آشنا ده
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رحم آر برين فغان و تشنيع

ورنه کنمش قرين ترجيع

چون باخبر ي ز هر فغاني
زين حالت آتشين، اماني

مهمان من آمدست اندوه
خون ريز و درشت ميهماني

يک لقمه کند هزار جان را
کي داو، دهد به نيم جاني

هر سيلي او چو ذوالفقار ي
زه ي او يرکي سناني هر نرکت

زو تلخ شده دهان دريا
چون تلخ شد آنچنان دهاني؟!

درياچه بود؟! که از نهيبش
پوشيد کبود، آسماني

زه ي نوازش ماييم سرشت
زه ي نازنين جهاني پرورد

خو کرده به سلسبيل و تسنيم
با ساقي چون شرکرستاني

با جمع شرکر لبان رقاص
هر لحظه عروسيي و خواني

اين عيش و طرب دريغ باشد
کاشفته شود به امتحاني

حيفست که مجلس لطيفان
ناخوش شود از چنين گراني

ترجيع سوم رسيد يارا
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هم بر سر عيش آر ما را

در چاه فتاد د،ل، برآرش
بيچاره و منتظر مدارش

ور وعده دهيش تا به فردا
امروز بسوزد اين شرارش

بخشا ي برين اسير هجران
زيقرارش بر جان ضعيف ب

هرچند که ظالمست و مجرم
مظلوم و شرکسته د،ل شمارش

زه ي خون گشتست چو لله غرق
گشتست چو زعفران عذارش

خواهد که به پيش تو بميرد
اينست هميشه کسب و کارش

يار ي دگر ي کجا پسندد
آن را که خدا به دست يارش؟

زه ي تو روز ي آن را که بخواند
مسپار بدست روزگارش

هرچند به زير کوه غم ماند
زه ي تست يار غارش انديش

زيگدازد امسا،ل چو ماه م
زيآيد ياد وصل پارش م

راهي بگشا درين بيابان
ماهي بنما درين غبارش

گر شرح کنم تمام پيغام

زيمانم از شراب و از جام م
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بيست و هشتم

زيکشي ا ي آنک ما را از زمين بر چرخ اخضر م
زيکشي زوتر برکش، زوتر برکش، ا ي جان که خوش برم

امروز خوش برخاستم، با شور و با غوغاستم
زيکشي امروز و بالترم، کامروز خوشتر م

زيافرکني امروز مر هر تشنه را، در حوض و جو م
زيکشي ذاالنون و ابراهيم را در آب و آذر م

امروز خلقي سوخته، در تو نظرها دوخته
زيکشي تا خود کرا پيش از همه امروز دربر م

ا ي اصل اصل دلبر ي، امروز چيز ديگر ي
زيکشي زيبر ي، وز سر چه خوش سر م از د،ل چه خوش د،ل م

ا ي آسمان، خوش خرگهي، و ي خاک، زيبا درگهي
زيکشي زيدهي، و ي شب، تو عنبر م ا ي روز، گوهر م

زيدمي، و ي باد، نيرکو همدمي ا ي صبحدم، خوش م
زيکشي زيکشي، و ي ماه، لشرکر م و ي مهر، اختر م

زيرو ي زيرو ي، و ي غنچه پنهان م ا ي گل، به بستان م
زيکشي و ي سرو از قعر زمين، خوش آب کوثر م

ا ي روح، راح اين تني، و ي شرع، مفتاح مني
زيکشي و ي عشق شنگ و ره زني، و ي عقل ، دفتر م

ا ي باده، دفع غم تو ي، بر زخمها مرهم تو ي
زيکشي و ي ساقي شيرين لقا، دريا به ساغر م

زيآر ي خبر ا ي باد، پيرکي هر سحر، کز يار م
زيکشي خوش ارمغانيها ي آن زلف معنبر م

ا ي خاک ره، در د،ل نهان دار ي هزاران گلستان
زيکشي زيدو ي، وز بحر گوهر م و ي آب، بر سر م

ا ي آتش لعلين قبا، از عشق دار ي شعلها
زيکشي بگشاده لب چون اژدها، هر چيز را درم
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زيکشي ترجيع اين باشد که تو ما را به بال م

زيکشي آنجا که جان رويد ازو، جان را بدانجا م

زيکشي عيسي جان را از ثر ي، فوق ثريا م
زيکشي زيفوق و تحتي هر دمش تا رب اعلي م ب

زيکني متانند موسي چشمها از چشم پيدا م
زيکشي موسي د،ل را هر زمان بر طور سينا م

زيبر ي زيبر که نيرکو م زيآرام را، م اين عقل ب
زيکشي زيکش که زيبا م زنآشام را م وين جان خو

تو جان جان ماستي، مغز همه جانهاستي
زيکشي از عين جان برخاستي، ما را سو ي ما م

ماييم چون ل سرنگون وز ل تومان آر ي برون
زيکشي تا صدر ال کشرکشان، ل را بال م

از تست نفس بترکده، چون مسجد اقصي شده
زيکشي وين عقل چون قنديل را بر سقف مينا م

زيکشند شاهان سفيهان را همه، بسته به زندان م
زيکشي تو از چه و زندانشان سو ي تماشا م

زيکني زيکني، پر مشک و عنبر م تن را که لغر م
زيکشي زه ي را پيش کش، شهپر عنقا م مر پش

زيدهي زاغ تن مردار را، در جيفه رغبت م
زيکشي طوطي جان پاک را، مست و شرکرخا م

زيسبب، هنگام آن درد و تعب نزديک مريم ب
زيکشي زيرطب هر لحظه خرما م از شاخ خشک ب

يوسف ميان خاک و خون در پستي چاهي زبون
زيکشي از راه پنهان هردمش ا ي جان به بال م

زيامان محبوس بطن ماهيي يونس به بحر ب
زيکشي او را چو گوهر سو ي خود از قعر دريا م
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در پيش سرمستان د،ل، در مجلس پنهان د،ل
زيکشي زينهي، نز،ل مسيحا م خوان مليک م

زيکشي ترجيع ديگر اين بود، کامروز چون خوان م

زيکشي فردوس جان را از کرم در پيش مهمان م

زيکشي درد د،ل عشاق را، خوش سو ي درمان م
زيکشي زه ي مشتاق را، تا آب حيوان م هر تشن

خود کي کشي جز شاه را؟ يا خاطر آگاه را
زيکشي هرکس که او انسان بود او را تو اين سان م

زيپايان تو ي سلطان سلطانان تو ي، احسان ب
زيکشي در قحط اين آخر زمان، نک خوان احسان م

زيکني پيش دو سه دلق دني، چندان تواضع م
زيکشي زه ي، خوان پيش سلطان م گويي کمينه بند

زيکني زيکني، پر لعل و پر در م زنبيلشان پر م
زيکشي چون بحر رحمت خس کشد زنبيل ايشان م

الله يدعو آمده آزاد ي زندانيان
زيکشي زندانيان غمگين شده، گويي به زندان م

زيخرد فرعون را احسان تو از نفس ثعبان م
زيکشي گرچه به ظاهر سو ي او تهديد ثعبان م

فرعون را گفته کرم: « بر تخت ملرکت من برم
زيکشي » تو سر مرکش تا من کشم چون تو پريشان م

فرعون گفت: اين رابطه از تست و موسي واسطه
زيکشي مانند موسي کش مرا، کو را تو پنهان م

موسي ما ناخوانده، سو ي شعيبي رانده
زيکشي؟! چون عاشقي درمانده، بر و ي چه دندان م

موسي ما طاغي نشد، وز واسطه ننگش نبد
زيکشي؟! ده سا،ل چوپانيش کرد، چون نام چوپان م
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ا ي شمس تبريز ي، ز تو اين ناطقان جوشان شده
زيکشي زيرود، چون سر به کيوان م اين کف به سر بر م

زيکشي ترجيع ديگر اين بود، ا ي جان که هردم م

زيکشي زه ي کم م افزون شود رنج دلم، گر لحظ

زيکشي زيمحابا م زيکشي، بس ب ا ي آنک ما را م
زيکشي تو آفتابي ما چو نم، ما را به بال م

زيدهي چند استخوان مرده را، بار دگر جان م
زيکشي زندانيان غصه را، اندر تماشا م

زين پيش جانها برفلک بودند هم جان ملک
زيکشي زيزند، کو را همانجا م جان هردو دستک م

ا ي مهر و ماه و روشني، آرامگاه و ايمني
زيکشي زيکش، که زيبا م زيزني، م ره زن، که خوش ره م

ا ي آفتاب نيرکوان، و ي بخت و اقبا،ل جوان
زيکشي ما را بدان جو ي روان، چون مشک سقا م

چون ديدم آن سغراق نو، دستار و د،ل کردم گرو
زيکشي » انديشه را گفتم: « بدو چون سو ي سودا م

زيکني زيکني،و ي عشق مستم م ا ي عقل هستم م
زيکشي زيکني، تا رب اعل م هرچند پستم م

زيکن حرکم مر، ما را ز غير خود ببر ا ي عشق م
زيکشي زيغر ي، بغر، ما را به دريا م ا ي سيل م

ا ي جان، بيا اقرار کن، و ي تن، برو انرکار کن
زيکشي ا ي ل، مرا بردار کن، زيرا بال م

هرکس که نيک و بد کشد، آن را بسو ي خود کشد
زيکشي ال تو نادر دلرکشي، ما را سو ي ما م

ا ي سر، تو از و ي سرشد ي، و ي پا، ز و ي رهبر شد ي
زيکشي؟! زينهي؟ وز کاهلي پا م از کبر چون سر م
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ا ي سر، تو از و ي سرشد ي، و ي پا، ز و ي رهبر شد ي
زيکشي؟! زينهي؟ وز کاهلي پا م از کبر چون سر م

زيبايدت ا ي سر، بنه سر بر زمين، گر آسمان م
زيکشي و ي پا ي، کم رو در وحل، گر سو ي صحرا م

ا ي چشم منگر در بشر، و ي گوش، مشنو خير و شر
زيکشي و ي عقل مغز خر مخور، سو ي مسيحا م

زيکشي زيکشي، حقا که نيرکو م والله که زيبا م

زيکشي زيسو م زيکشي، بيچون و ب زيدست و خنجر م ب

بيست و نهم

با شير رو به شانگي آوردمان ديوانگي
افزودمان بيگانگي با هر بت يرکدانگي

زه ي شبها ي تو و ز مستي لبها ي تو از باد
وز لطف غبغبها ي تو آخر کجا فرزانگي؟!

ا ي رستم دستان نر باشي مخنثتر ز غر
با اين لب همچون شرکر گر ماندت مردانگي

آه از نغوليها ي تو، آه از ملوليها ي تو
آه از فضوليها ي تو، يرکسان شو از صد شانگي

با لعل همچون شرکرش، وز تابش سيمين برش
صد سنگ بادا بر سرش گر در کند دو دانگي

جان را ز تو بيچارگي، بيچارگي يرکبارگي
ويراني و آوارگي، صد خانه و صد خانگي

ا ي صاف همچون جام جم، پيشت تماميهاست
کم

چون چنگ گشتم من به خم، اندر غم خوش بانگي

زسالدين شهم، هم آفتاب و هم مهم مخدوم شم

زينهم، هم سر بود زان متهم بر خاک او سر م
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زه ي انگيخته، صد جان به هم آميخته ا ي فتن
ا ي خون ترکان ريخته، با لوليان بگريخته

زه ي آن لطف تو، آخر گشايم قلف تو در ساي
زه ي آويخته در سر نشسته الف تو، زان طر

زه ي گردابها از چشم برد ي خوابها، زين غرق
زه ي پر تابها، مشرکي به عنبر بيخته زان طر

ا ي رفته در خون رهي، تورشک خورشيد و مهي
با اين همه شاهنشهي، با خاکيان آميخته

زه ي انوار تو از برق آن رخسار تو، وز شعل
زيوار تو، از بحر گرد انگيخته وز حلم موس

زحالمين ا ي شمع افلک و زمين، ا ي مفخر رو
عشقت نشسته در کمين، خون هزاران ريخته

زيجود زيدود وندر جهانت م جان در پي تو م
صد گنج آخر کي شود؟ در کاغذ ي درپيخته

زسالدين! مرا کشتي درين يک ماجرا مخدوم شم

اين عفو بسته شد چرا؟ ا ي خسرو هر دو سرا

ما جمله بيخوابان شده، در خوابگه رقصان شده
زينقصان شده و انجم ز مه رقصان شده ا ي ماه ب

زنافزا ي تو صفرام از سودا ي تو، از جسم جا
زه ي جانها ي تو، جانها بگه رقصان شده از وعد

زان رو ي همچون ماه تو، شاهان چشم در راه تو

در عين لشرکرگاه تو، شاه وسپه رقصان شده

زه ي ربانيان ا ي مفخر روحانيان، و ي ديد
ز يکنان، بر سر کله رقصان شده سرها ز تو شاد
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قومي شده رقصان دين، با صد هزاران آفرين
قومي دگر منرکر چنين اندر سفه رقصان شده

تبريز و باقي جهان با هرک را عقلست و جان
از رو ي معني ونهان، در عشق شه رقصان شده

زها ي زها ي ما گوش ميدان فراخست ا ي پسر، تو گوش

زها ي زها ي ما خوش همچون ملخ در کشت شه، تو خوش

زيام س

عجب سرو ي، عجب ماهي، عجب ياقوت و مرجاني
عجب جسمي، عجب عقلي، عجب عشقي، عجب جاني

عجب لطف بهار ي تو، عجب مير شرکار ي تو
زيخواني؟ دران غمزه چه دار ي تو؟ به زير لب چه م

زيگزند ي تو عجب حلوا ي قند ي تو، امير ب
عجب ماه بلند ي تو، که گردون را بگرداني

عجبتر از عجايبها، خبير از جمله غايبها
امان اندر نواييها، به تدبير، و دوا داني

ز حد بيرون به شيريني، چو عقل کل بره بيني
زيکيني، به غفران خدا ماني زيخشمي و ب ز ب

زهي حسن خدايانه، چراغ و شمع هر خانه
زهي استاد فرزانه، زهي خورشيد رباني

زهي پربخش، اين لنگان، زهي شاد ي دلتنگان
همه شاهان چو سرهنگان غلمند، و توسلطاني

به هر چيز ي که آسيبي کني، آن چيز جان گيرد
چنان گردد که از عشقش بخيزد صد پريشاني

يرکي نيم جهان خندان، يرکي نيم جهان گريان
ازيرا شهد پيوند ي، ازيرا زهر هجراني

زيگريد زيخندد، دو چشم عشق م دهان عشق م
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که حلوا سخت شيرينست و حلواييش پنهاني

مروح کن د،ل و جان را، د،ل تنگ پريشان را
گلستان ساز زندان را، برين ارواح زنداني

بدين مفتاح کوردم، گشاده گر نشد مخزن

کليد ي ديگرش سازم، به ترجيعش کنم روشن

تو ي پا ي علم جانا، به لشرکرگاه زيبايي
زنالسلطيني و خوبان جمله طغرايي که سلطا

حلوت را تو بنياد ي، که خوان عشق بنهاد ي
کي سازد اينچنين حلوا جز آن استاد حلوايي؟!

جهان را گر بسوزاني، فلک را گر بريزاني
زيداند که صد لونش بيارايي جهان راضيست و م

شرکفتست اين زمان گردون بريحانها ي گوناگون
زيآيي زمين کف در حني دارد، بدان شاد ي که م

بيا، پهلو ي من بنشين، که خنديم از طرب پيشين
که کان لذت و شاد ي، گرفت انوار بخشايي

به اقبا،ل چنين گلشن، بيايد نقد خنديدن
زنروتر ي يا من؟ کي باشم من؟ تو موليي تو خندا

تو ي گلشن منم بلبل، تو حاصل بنده ليحصل
بيا کافتاد صد غلغل، به پستي و به باليي

تو ي کامل منم ناقص، تو ي خالص منم مخلص
تو ي سور و منم راقص، من اسفل تو معليي

چو تو آيي، بناميزد، دو ي از پيش برخيزد
تصرفها فرو ريزد به مستي و به شيدايي

تو ما باشي مها ما تو، ندانم که منم يا تو
شرکر هم تو، شرکر خا تو، بخا، که خوش همي خايي

وفادارست ميعادت، توقف نيست در دادت
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زهست و نه فردايي عطا و بخشش شادت، نه نسي

به ترجيع سوم يارا، مشرف کن د،ل ما را

بگردان جام صهبا را، يرکي کن جمله دلها را

سلم عليک ا ي دهقان، در آن انبان چها دار ي؟
زيکار ي؟ زيگرد ي؟ درين صحرا چه م چنين تنها چه م

زهي سلطان زيبا خد، که هرکه رو ي تو بيند
اگر کوه احد باشد، بپرد از سبرکسار ي

زيگويي؟ » حديث لطف و خوش خويي مرا گويي: « چه م
د،ل مهمان خود جويي، سر مستان خود خار ي

ايا ساقي قدوسي، گهي آيي به جاسوسي
گهي رنجور را پرسي، گهي انگور افشار ي

گهي دامن برانداز ي، که بر تردامنان ساز ي
گهي زينها بپرداز ي، کي داند در چه بازار ي؟

سلم عليک هر ساعت، بر آن قد و بر آن قامت
بر آن ديدار چون ماهت، بر آن يغما ي هشيار ي

سلم عليک مشتاقان! بر آن سلطان، بر آن خاقان
زيپايان، بر آن کرسي جبار ي سلم عليک ب

چه شاهست آن، چه شاهست آن؟ که شاد ي سپاهست آن
چه ماهست آن؟ چه ماهست آن؟ برين ايوان زنگار ي

تو مهمانان نو را بين، برو ديگي بنه زرين
بپز گر پرور ي دار ي، وگر خرگوش کهسار ي

وگر نبود اين و آن، برو خود را برکن قربان
زيدان که مردار ي وگر قربان نگرد ي تو، يقين م

خمش باش و فسون کم خوان، ندار ي لذت مستان
زه ي نمرکسار ي؟ زينمک ا ي جان، نه همساي چرايي ب

رسيدم در بياباني، کزو رويند هستيها
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فرو بارد جزين مستي از آن اطراف مستيها

سي و يرکم

اگر سوزد درون تو چو عود خام، ا ي ساقي
بيابي بو ي عود ي را که بو ي او بود باقي

يرکي ساعت بسوزاني، شو ي از نار نوراني
بگير ي خلق رباني، به رسم خوب اخلقي

زه ي حس بردوزد چو آتش در درونت زد، دو ديد
رخت چون گل برافروزد ز آتشها ي مشتاقي

تو ي چون سوخت، هو باشد، چو غيرش سوخت او باشد
به هر سويي ازو باشد دو صد خورشيد اشراقي

زيزني طعني، که نزديرکم به حق يعني تو زاهد م
بسي مرکي که در معني بود او دور و آفاقي

زيدرد ي، ترا بو کو؟ اگر خورد ي ز صاف خمر ب
يرکي درکش اگر مرد ي، شراب جان را واقي

شد ي ا ي جفت طاق او، شد ي از مي رواق او
همي بوسي تو ساق او، چو خلخالي بر آن ساقي

ببستي چشم از آب و گل، بديد ي حاصل حاصل
از آن پخته شد ي ا ي د،ل، که اندر نار اشواقي

زيخفتي زيافتي، چو در هر سايه م برين معني نم
بهست خويشتن جفتي، وز آن طاق از،ل طاقي

تو ا ي جان رسته از بند ي، مقيم آن لب قند ي
قبا ي حسن برکند ي، که آزاد از بغلطاقي

پدر عقلست اگر پور ي وگرنه چغد رنجور ي
چرا تو زين پدر دور ي؟ گه از شوخي گه از عاقي

گهي پر خشم و پرتابي، به دعو ي حاجب البابي
گهي خود را همي يابي، ز عجز افتاده در قاقي
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يرکي شاهي به معني صد، که جان و د،ل ز من بستد
که جزو ي مر مرا نبود طبيب و دارو و راقي

به پيش شاه انس و جان، صفا ي گوهر و مرجان
زيجان که اندر خوف املقي؟ تو جان چون باز ي ا ي ب

تو ي آن شه که خون ريز ي، که شمس الدين تبريز ي
به سوق حسن بستيز ي، کساد جمله اسواقي

عطا ي سر دهم کرده، قدحها دم به دم کرده

همه هستي عدم کرده، دو چشم از خود به هم کرده

ال ا ي شاه يغمايي، شدم پرشور و شيدايي
مرا يرکتاييي فرما، دوتا گشتم ز يرکتايي

دو تايم پيش هر احو،ل، يرکن اين مشرکل من حل
تو ي آخر تو او،ل، تو ي دريا ي بينايي

زهي دريا، زهي گوهر، زهي سر و زهي سرور
زيجايي زهي نور و زهي انور در آن اقليم ب

چنان نور ي که من ديدم، چنان سر ي که بشنيدم
اگر از خويش ببريدم، عجب باشد؟! چه فرمايي؟

که گرديديش افلطون، بدان عقل و بدان قانون
زيعقل و سودايي شد ي بتر ز من مجنون، شد ي ب

زهام من خود زهام من خود، مگر کر بود چو مرمر بود
زهام من خود؟! ز بدخويي و بدرايي چه اندر بود

زهرو دارد، هزاران مشک بو دارد وليک آن ما
چگونه پا ي او دارد، يرکي سودا ي صفرايي؟!

دريغا جان ندادستم، چو آن پر برگشادستم
که تا اين دم فتادستم، ازان اقبا،ل و باليي

زيفرمود آن مهتر شبي ديدم به خواب اندر، که م
زيمايي زنپرور، تو هم با ما و ب کزان ميها ي جا
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هزاران مرکر سازد او، هزاران نقش بازد او
اگر با تو بسازد او، تو پندار ي که همتايي

زيد،ل و دستي نپندار ي ولي مستي، ازان تو ب
ز مي بد هرچه کردستي، که با مي هيچ برنايي

زيخويشت همي دارد چو از عقلت همي کاهد، چو ب
زيخواهد، چو تو غرقاب ميهايي همي عذر تو م

زيپايان زه ي تابان، چه شعله؟ نور ب بديدم شعل
بگفتم: « گوهر ي ا ي جان، چه گوهر؟ بلک دريايي

مهي، يا بحر، يا گوهر، گلي، يا مهر، يا عبهر
زه ي احمر، به خوبي و به زيبايي ملي يا باد

تو ي ا ي شمس دين حق، شه تبريزيان مطلق
فرستادت جما،ل حق برا ي علم آرايي

گروهي خويش گم کرده، به ساقي امر قم کرده

شرکمها همچو خم کرده، قدحها سر به دم کرده

زه ي ساغر فاني حذر کن، ورنه درماني ز باد
وگرچه صد چو خاقاني، به تيغ قهر يزداني

ز قيرستان ظلماني، ايا ا ي نور رباني
که از حضرت تو برهاني، مگر ما را تو برهاني

ايا ساقي عزم تو، بدان توقيع جزم تو
نشان ما را به بزم تو، که آنجا دور گرداني

نه ماهي و تو آبي؟ نه من شيرم تو مهتابي؟
نه من مسرکين تو وهابي؟ نه من اينم؟ نه تو آني؟

نه من ظلمت؟ نه تو نور ي؟ نه من ماتم؟ نه تو سور ي
نه من ويران تو معمور ي؟ نه من جسمم؟ نه تو جاني

قدحها را پياپي کن، براق غصها پي کن
خردها را تو لشي کن، ز ساغرها ي روحاني
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بيارا بزم دولت را، که بر ماليم سبلت را
نواز، آن چنگ عشرت را به نغمتها ي الحاني

در آن مجلس که خوبانند، ز شاد ي پا ي کوبانند
زيدانند، که او،ل چيست، يا ثاني ز بيخويشي نم

زيخويشي، که هيچ از خويش ننديشي زهي سودا ي ب
که پس گشتي تو يا پيشي، که خشتک يا گريباني

ز بيخويشي از آن سوتر، همي تابد يرکي گوهر
زنبر، مر او را فر سلطاني زهرو ي سيمي يرکي م

دو صد مفتي در آن عقلش، همي غلطد در آن نقلش
ز بستان يرکي بقلش، زهي بستان و بستاني

همي بيند يرکايک را، چنان همچون يقين شک را
زده از خشم آهک را، به چشم گوهر کاني

حللش باد نازيدن، زهي ديد و زهي ديدن
زيداني نتان از خويش ببريدن، و او خويش است م

زسالدين، ز تبريز نرکو آيين کيست آن شاه شم

زهي هم شاه و هم شاهين، درين تصوير انساني

زيو دوم س

شاهنشه مايي تو و به گلبرگ مايي
هرجا که گريز ي، بر ما باز بيايي

گر شخص تو اينجاست من از راه ضمير ي
زيبينمت ا ي عشوه ده ما که کجايي م

زنساز آنجا که برستست درخت تو وط
زحفزايي زيرا ز صولست ترا رو

زه ي تخت شه شاهان به سجود آ ي برپاي
تا باز رهد جان تو از ننگ گدايي
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ويرانه به جغدان بگذار و سفر ي کن
بازآ برکه قاف تجلي، که همايي

اينها همه بگذشت بيا، ا ي شه خوبان
کاستون حياتي تو، و قنديل سرايي

خواني بنهادند و در ي بازگشادند
مستانه درآ زود، چه موقوف صليي؟!

گر جملهع جهان شمع و مي و نوش بگيرد
سودا ي دگر دارد مخمور خدايي

اندر قفص ار دانه و آبست فراوان
زه ي مرغ هوايي؟ کو طنطنه و دبدب

اين هم بگذشت، ا ي که ز تو هيچ گذر نيست
سغراق وفا گير، که سلطان وفايي

زه ي مردانه بگردان آن ساغر شاهان
تا گردد جانها خوش و جانباز و بقايي

زه ي انگور نه باده دلشور و نه افشرد
از دست خدا آمد، وز خنب عطايي

ا ي چشم من و چشم دو عالم به تو روشن
داد ي به يرکي ساغرم از مرگ رهايي

ا ي مست شده و آمده، که زاهد وقتم
ا ي رنگ رخ و چشم خوشت داده گوايي

جان شاد بدانست که يرکتاست درين عشق
هرچند گرو گردد دستار و دو تايي

خنديد جهان از نظر و رحمت عامش

بس کن، که به ترجيع بگوييم تمامش

ا ي مست شده از نظرت اسم و مسما
زنگشته ز لبهات شرکرخا و ي طوطي جا
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ما را چه ازين قصه که گاو آمد و خر رفت
هين وقت لطيفست، از آن عربده بازآ

ا ي شاه تو شاهي کن و آراسته کن بزم
ا ي جان و ولي نعمت هر وامق و عذرا

هم دايه جانهايي و هم جو ي مي و شير
زه ي خضرا هم جنت فردوسي و هم سدر

جز اين بنگوييم، وگر نيز بگوييم
گويند خسيسان که: « محالست و علل »

خواهي که بگوييم، بده جام صبوحي
زه ي زهرا تا چرخ برقص آيد و صد زهر

هرجا ترشي باشد اندر غم دنيا
زيپرد از انجا ي د،ل ما زيغرد و م م

برخيز و بخيلنه در خانه فروبند
کانجا که تو ي خانه شود گلشن و صحرا

اين مه ز کجا آمد و اين رو ي چه رويست؟
اين نور خدايست تبارک و تعال

هم قادر و هم فاخر و هم او،ل و آخر
او،ل غم و سودا و بخريد بيضا

آن د،ل که نلرزيدت و آن چشم که نگريست
يارب، خبرش ده تو ازين عيش و تماشا

تا شيد برآرد به سر کوه برآيد
فرياد برآرد که تمنيت تمنا

نگذاردش آن عشق که سر نيز بخارد
زه ي جذب و تقاضا شاباش زهي سلسل

در شهر چو من گو،ل مگر عشق نديدست؟
هر لحظه مرا گيرد اين عشق ز بال

هر داد و گرفتي که ز بالست لطيفست
گر صادق و جدست و گر عشوه و تيبا
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زهست هر عشوه که دربان دهدت دفع و بهان

زهست گويد: « که برو » هيچ مرو، شاه بخان

بر دلبر ما هيچ کسي را مفزاييد
زه ي او نيست کسي، ژاژ مخاييد مانند

ور زانک شما را خلل و عيب نمودست
آن آينه پاک آمد، معيوب شماييد

زه ي دنيا زهست مگر روزن اين خان بست
خورشيد برآمد، هله، بر بام برآييد

روزن چو گشاده نبود خانه چو گورست
تيشه جهت چيست چو روزن نگشاييد؟

آگاه چو نبويت ز آغاز و ز آخر
زيسر و پاييد چون گو ي بغلتيد که خوش ب

تسليم شده در خم چوگان الهي
گر در طرب و شاد ي و، گر رهن بلييد

در خنب جهان همچو عصيريد گرفتار
چون نيک بجوشيد، ازين خنب برآييد

ا ي حاجتهايي که عطاخواه شدستيد
آخر بخود آييد، شما عين عطاييد

در عشق لقاييد شب و روز و خبر نيست
ادراک شما را، که شما نور لقاييد

جويي عجب و تو ز همه چيز عجبتر

آن بوالعجبانيد که شاهيد و گداييد

زيو سوم س

رها کن ناز، تا تنها نماني
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مرکن استيزه، تا عذرا نماني

مرکن گرگي، مرنجان همرهان را
که تا چون گرگ در صحرا نماني

دو چشم خويشتن در غيب دردوز
که تا آنجا رو ي، اينجا نماني

منه لب بر لب هر بوسه جويي
که تا ز آن دلبر زيبا نماني

زهدار ز دام عشوه پر خود نگ
که تا از اوج و از بال نماني

مشو مول ي هي ناشسته رويي
که تا از عشق، مولنا نماني

زه ي سيم مرکن رخ همچو زر از غص
که تا زين سيم، ز آن سيما نماني

چو تو ملک ابد جويي به همت
ازين نان و ازين شربا نماني

رها کن عربده، خو کن حليمي
که تا از بزم شاه ما نماني

زه ي تعظيم در چشم همي کش سرم
پياپي، تا که نابينا نماني

چو ذره باش پويان سو ي خورشيد
که تا چون خاک، زير پا نماني

زبرو ي کن چو استاره به بال ش
زيهمتا نماني که تا ز آن ماه ب

مزن هر کوزه را در خنب صفوت
که تا از عروةالوثقي نماني

ز بعد اين غز،ل ترجيع بايد

شراب گل مرکرر خوشتر
آيد
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چو در عهد و وفا دلدار مايي
ز،لوار نايي؟ چو خوانيمت، چرا د

چو الحمدت همي خوانيم پيوست
کچون الحمد دفع رنجهايي

درآ در سينها کرام جاني
درآ در ديدها که توتيايي

فرو کن سر ز روزنها ي دلها
که چاره نيست هيچ از روشنايي

زيتو ديوانه شود مرد چو عقلي ب
زيداند کجايي چو جاني، کس نم

چو خمر ي، در سر مستان درافتي
برآيند از حيا و پارسايي

زيتصديع عشاق نباشد حسن ب
زيروستايي که نبود عيدها ب

زيدانم به عالم اگر چيز ي نم
زنفزايي همي دانم که تو بس جا

چه جولنها کنند جانها چو ذرات
که تو خورشيد از مشرق برآيي

زهدار، دو دست به جانباز ي گشاد
که حاتم را تو استاد سخايي

مرکش پا ي از گليم خويش افزون
که تا داناتر آيي از کسايي

زيباش عدو را مار و ما را يار م
که موسي صفا را تو عصايي

تمسک کن به اسباب سماوات
که در تنوير قنديل سمايي

www.irandll.net/forum1783



www.irandll.net

به ترجيع سوم مرصاد بستيم

که بر بو ي رجوع يار مستيم

ايا خوبي، که در جانها مقيمي
زيکسي جان را نديمي به وقت ب

ز تو باغ حقايق برشرکفتست
نباتش را هم آبي، هم نسيمي

چو خوبان فاني و معزو،ل گردند
تو در خوبي و زيبايي مقيمي

به وقت قحط بفرستي تو خواني
خذوا رزقا کريما من کريم

سهيلي ديگر ي در چرخ معني
يزکي کل روح کالديم

درآر ي نيمشب، روشن شرابي
بگرداني، که اشرب يا حميمي

زهي ساقي، زهي جام، و زهي مي
نعيم قي نعيم في نعيم

هزاران صورت زيبا و دلبر
يولدهم شرابک من عقيم

حباب آن شراب و صفوت او
شفاء في شفاء للسقيم

تصاعد سرکره في ام رأس
ازا،ل اللوم في طبع الليم

زيپايان اخضر شود صحرا ي ب
فواد ضيقه کقلب ميم

فطوبي للندامي والسرکارا
اذا ماهم حسوها حسوهيم

www.irandll.net/forum1784



www.irandll.net

زيکن ز يسقون رحيقا نوش م
وخل ذاالتحدث يا کليمي

کسي که آفتاب آمد غلمش

همي آيد به مشتاقان سلمش

زيوچهارم س

جهان اندر گشاده شد جهاني
که وصف او نيايد در زباني

حياتش را نباشد خوف مرگي
بهارش را نگرداند خزاني

در و ديوار او افسانه گويان
کاوخ و سنگ او اشعار خواني

چو جغذ آنجا رود، طاوس گردد
چو گرگ آنجا رود، گردد شباني

به رفتن چون بود، تبديل حالي
نه نقلي از مرکاني تا مرکاني

بخارستان پا بر جا ي بنگر
ز نقل حا،ل گردد گلستاني

ببين آن صخره پا بر جا ي مانده
چه سيران کرد، تا شد لعل کاني

بشو ي از آب معني دست صورت
که طباخان بگسردند خواني

مليک بين بزاييده ز ديوان
نزايد اينچنيني، آنچناني

بسي ديدم درختي رسته از خاک
کي ديد از خاک رسته آسماني؟!

چو يخرج حي من ميت عيان شد
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جماد مرده شد صاحب عياني

زه ي آب ديدم که بزايد ز قطر
قبا ي ، رستمي، يا پهلواني

نديدم من که از باد خيالي
برون آيد بهشتي يا جناني

ز ترجيع اين غز،ل را ترجمان کن

به نوعي ديگرش شرح و بيان کن

زينمايي ايا در ي که صد رو م
زيگشايي هزاران در ز هرسو م

وليک از عزت و اشراف و غيرت

خفا اندر خفا اندر خفايي

زيپنجم س

زهي دريا زهي بحر حياتي
زهي حسن و جما،ل و فر ذاتي

ز تو جانم براتي خواست از رنج
يرکي شمعي فرستادش، براتي

ز تند ي عشق او آهن چو مومست
زهي عشق حرون تند عاتي

وليرکن سر عشقش شرکرستان
ز نخلستان ز جوها ي فراتي

شرکر لب، مه رخان جام بر کف
زيگو هر کرا خواهي که: « هاتي » تو م

ز هر لعل لبي بوست رسيده
تو درويشي و آن لعلش زکاتي
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در آن شطرنج اگر برد ي تو، شاهي
ولي کو بخت پنهان؟! چونک ماتي

زنبخش خداوند شمس دين دريا ي جا
تو شورستان درين دولت، مواتي

زينظير ي زهي شاهي، لطيفي، ب
که مجموعست ازو جان شتاتي

زه ي زو اگر تبريز دارد حب
چه نقصان گر شود از گنجها، تي

هزاران زاهد زهد صلحي

ز تو خونش مباح و او مباحي

زنبخش حاجي زهي کعبه که تو جا
زهي اقبا،ل هر محتاج راجي

هر آن سر کو فرو نايد به کيوان
ز رو ي فخر، بر فرقش تو تاجي

نهاده سر به تسليم و به طاعت
به پيشت از د،ل و جان هر لجاجي

زهي نور جهان جان، که نورت
نه از خورشيد و ماهست و سراجي

همه جانها باقطاع مثالت
که بعضي عشر ي، و بعضي خراجي

خداوند! شمس دينا! اين مديحت
بجا ي جاه و فرت هست هاجي

ايا تبريز، بستان باج جانها
که فرمان ده تو ي بر جان و باجي

مزاج د،ل اگر چون برف گردد
ز آتشها ي تو گردد نتاجي
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هرآن جان و دلي کان زنده باشد
ز مهر تستشان دايم تناجي

در آن بازار کز تو هست بويي
زيرواجي زهي مر يوسفان را ب

به چرخ چارمت عيسيست داعي

به پيش دولتت چاوش ساعي

ز شاه ماست ملک با مراد ي
که او ختمست احسان را، و باد ي

گر احسان را زبان باشد بگردد
به مدح و شرکر او سيصد عباد ي

بدان سو ي جهان گر گوش دار ي
چه چاوشان جانندش مناد ي!

دهان آفرينش باز مانده
ازان روز ي که ديدستش ز شاد ي

همي گويد به عالم او به سوگند
که: « تا زاد ي، چنين روز ي نزاد ي »

يرکي چند ي نهان شو تا نگردد
زهرويان کساد ي همه بازار م

بديدم عشق خواني را فتاده
به خاک و خون بگفتم: « چون فتاد ي؟ »

زنريز جمله عاشقاني که تو خو
تو نيزک د،ل چنين بر باد داد ي؟! »

زهام چيز ي که صد ماه بگفتا: « ديد
ازو سوزند در نار وداد ي »

خداوند شمس دين! آخر چه نور ي؟
فرشته يا پر ي، يا تش نژاد ي
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به تبريز آ دل، از لحر عشقش

زه ي عيب ناک اندر مزاد ي چو بند

سي و ششم

فتاد اين د،ل به عشق پادشاهي
دو عالم را ز لطف او پناهي

اگر لطفش نمايد رخ به آتش
ز آتشها برون رويد گياهي

چو بردابرد حسنش ديد جانم
برفت آن ها ي و هويم، ماند آهي

اگر حسنش بتابد بر سر خاک
ز هر خاکي برآيد قرص ماهي

قيامتها ي آن چشم سياهش
بپوشانيد جانم را سياهي

ز تلخ هجر او، شرکر چو زهر ي
ز خون خونين شده هر خاک راهي

زمين تا آسمان آتش گرفتي
زهگاهي اگر ني مژده داد ي گا

دو صد يوسف نمايد از خيالش
زنبر، طرفه چاهي که هريک را ذق

بهر چاهي ازان چهها درافتم
چو يوسف ز آن چه افتم من به چاهي

زسالدين ايا مخدوم شم
تبريز

ازين جانها ي پرآتش مپرهيز

چو چنگ عشق او بر ساخت ساز ي
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به گوش جان عاشق گفت راز ي

زه ي جان، عشقش آتش بزد در بيش
بسوزانيد هرجا بد مجاز ي

نماز ي گردد آن جاني که دارد
زه ي حسنش نماز ي به پيش قبل

زقانگيز شاهي ز فر جان عش
نهد بر اطلس بختش طراز ي

هر آن زاغي که چيد از خرمن او
يرکي دانه، دمي وا گشت باز ي

زيسرايند زرايرها ي روحي م
زه ي حجاز ي ز عشق رو ي او پرد

زيترسي ز مردن؟! رو تو بستان چه م
زيمرگي، دراز ي ز عشقش عمر ب

چه عمر ي، عمر شيريني، لطيفي
زکباز ي لطيفي، مست عشقي، پا

وليرکن ناز، او را زيبد ا ي جان
مرکن زنهار با نازش، تو ناز ي

خداوند شمس دين، زان جام پيشين

بريزا در دهان جان ريشين

زيو هفتم س

ا ي بانگ و صل ي آن جهاني
ا ي آمده تا مرا بخواني

ما منتظر دم تو بوديم
شادآ، که رسو،ل لمرکاني

زه ي آن بهار برگو هين، قص
چون طوطي آن شرکرستاني
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افسرده شديم و زرد گشتيم
زه ي دم خزاني از زمزم

ما را برهان ز مرکر اين پير
ما را برسان بدان جواني

زهر آمد آن شرکر، که او داد
سرد ي و فسردگي نشاني

زه ي کن پا زهر بيار و چار
کز دست شديم ما، تو داني

زين زهر گياهمان برون بر
هم موسي عهد و هم شباني

پيش تو امانت شعيبم
ما را بچران به مهرباني

تا ساحل بحر و روضه ما را
در پيش کني و خوش براني

تا فربه و با نشاط گرديم
از سنبل و سوسن معاني

پنهان گشتند اين رسولن

از ننگ و ترکبر ملولن

ا ي چشم و چراغ هردو ديده
ما را بقرو ي جان کشيده

ما را ز قرو ميار بيرون
ناخورده تمام، و ناچريده

لغر چو هل،ل ماند طفلي
سه ماه ز شير وا بريده

بگذار به لطف طفل جان را
اندر بر دايه در خزيده

www.irandll.net/forum1791



www.irandll.net

زه ي ما به گوشت آمد چون نال
آن را مشمار ناشنيده

در لب، سر شاخ سخت گيرد
هر سيب که هست نارسيده

از بيم، که تا نيفتد از شاخ
زيذوق و پژمريده ماند ب

جان نيست ازان جماد کمتر
زه ي عقل برگزيده با داي

سه بوسه ز تو وظيفه دارم
ا ي بر رخ من سحر گزيده

تا صلح کنيم بر دو، امروز
زيرا که ملولي و رميده

خامش، که کريم دلبرست او
اخلق و خصا،ل او حميده

هين، خواب مرو که دزد و لولي

دزديد کلهت از فضولي

اين نفس تو شد گنه فزايي
کرمي بد و گشت اژدهايي

شب مردار ي، حرام خوار ي
روز اخوت و دزد و ژاژخايي

رو داد بخواه از امير ي
صاحب علمي، صواب رايي

نبود بلد از خليفه خالي
زيخدايي؟! مخلوق کيست، ب

رنجور بود جهان به تشويش
زيعد،ل و سياست و لوايي ب
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بيمار ي و علت جهان را
شمشير بود پسين دوايي

هنگام جهاد اکبر آمد
خيز ا ي صوفي، برکن غزايي

از جوع ببر گلو ي شهوت
شوريده مشو به شوربايي

تن باشد و جان، سخا ي درويش
اينست اصو،ل هر سخايي

بگداز به آتشش، که آتش
مر خامان راست کيميايي

خاموش که نار نور گردد
ساقي شود آتش و سقايي

صد خدمت و صد سلم از ما

بر عقل کم خموش گويا

زيوهشتم س

هر روز بگه ز در درآيي
بر دست شراب آشنايي

بر ما خواني سلم سوزان
يا رب، چه لطيف و خوش، بليي!

ما را ببر ي ز سر به عشوه
ديوانه کني، و ها ي هايي

ما را چه عدم، چه هست، چون
تو

زينمايي در نيست، وجود م

د ي کرده هزار گونه توبه
بگرفته طريق پارسايي
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چون بيند توبه رو ي خوبت
داند که عدو ي تو بهايي

بگريزد توبه و د،ل او را
فريادکنان، بيا، کجايي؟

گويد که: « رسيد مرگ توبه
از توبه دگر مجو کيايي

توبه اگر اژدها ي نر بود
ا ي عشق، زمرد خدايي

ترجيع نهم به گوش قوا،ل

تو گوش رباب را همي ما،ل

ا ي بسته ز توبه بيست ترکش
بستان قدحي رحيق و درکش

زيامانست زيرا که فضا ي ب
آن زلف معنبر مشوش

ا ي شاهد وقت، وقت شه رخ
سودت نيرکند رخ مرکرمش

بيني کردن چه سود دارد؟
با آن که دهان زني چو گربش

سجده کن و سر مرکش چو ابليس
زهوش پيش رخ اين نگار م

از شش جهت است يار بيرون
پرنور شده ز روش هر شش

دلدار امروز سخت مستست
پرفتنه و غصه و مخمش

جان دارد صدهزار حيرت
از حسن منقش منقش
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از عشق زمين پر از شقايق
در عشق فلک چنين منعش

زمنوش خاموش و شراب عشق ک
ايمن شو از ارتعاش و مرعش

چون لعل لبت نمود تلقين

بر د،ل ننهيم بند لعلين

تا ساقي ما تو ي بيار ي
کفرست و حرام، هوشيار ي

ا ي عقل، اگرچه بس عزيز ي
در مست نظر مرکن به خوار ي

گر آن، دار ي، نرکو نظر کن
کان کو دارد، تو آن ندار ي

گر پا ي ترا بتي بگيرد
يرکدم نهلد که سر به خار ي

ديوانه شو ي که تو ز سودا
در ريگ سياه، تخم کار ي

در مرگ حيات ديد عارف
چون رست ز ديدها ي نار ي

نورآمد و نار را فرو کشت
د ي را برکشد دم بهار ي

زهست در چشم تو شب اگرچه تير
زه ي او کند نهار ي در ديد

زيگويد عشق با دو چشمش م
« مستي و خوشي و پرخمار ي »

زيمن بس کردم، تا که عشق ب
تنها برکند سخن گزار ي

www.irandll.net/forum1795



www.irandll.net

امروز دلست آرزومند

چون طره اوست بند بربند

زيونهم س

زه ي مستيان در عربده، رفتند و رفتم گوش
زه ي زمره و هم توش با دو يار رازدان و ه

اندران گوشه بديدم آفتابي کز تفش
زه ي جان و د،ل چون قازغان شد جوش اندر جوش

پست و بال ي نهاد من هوا ي او گرفت
زه ي چون ملخ در کشت افتد بر سر هر خوش

من خود از فتنه و بل بگريختم در گوشها
زه ي خود من از ديگ بل برداشته سر پوش

زسالدين خداوندم يرکي غوغاييست عشق شم
زه ي گرچه ز او،ل ساکنک آمد چنان خاموش

وصل همچون جبرئيل و هجر چون خناس شد

زه ي وسواس شد وحي جبريل امين سوزند

کي توان کردن نصيحت عاشق اوباش را؟!
کي توان پوشيدن اين عيش پديد وفاش را

جام مستور ي که خام عشق او اندر کشيد
زيبسوزد عالم قلش را در قلشي م

هرکه بيند رو ي او، او گشت آلتون تاش او
زنتاش را؟! ليک شاهان را نباشد چه بود آلتو

اين چه خورشيديست آخر کز برا ي عشق او
زيبسوزد همچو هيزم جان و د،ل خفاش را م

زسالدين تبريز ي بريد نزد آن خورشيد شم
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از د،ل من زار ي و افغان و اين غوغاش را

زسالدين چو خمر و جان من چون کاس شد عشق شم

از خداونديش چون آن نور جان ايناس شد

مرغ جان از جمله و باز فراقت کاغ کرد
بر نوازش گاه تو يعني د،ل من داغ کرد

يک شراب تلخ داد از جام خود هجران بد،ل
جمله شاد ي تا به شير مادر استفراغ کرد

کو زماني که وصالت برگذشت از رو ي لطف
سو ي خارستان جانم جملگي را باغ کرد

زسالدين خداوندم عدم را هست کرد نور شم
زه ي را او به باغ و راغ کرد چه عجب گر شور

در غمي بودم که جانم قصد رفتن کرده بود
زنده کردش اين خيالت کو بخوانش لغ کرد

جان من چون درکشيد آن جام خاص خاص را

در زمان برهم زند هم زهد و هم اخلص را

چهلم

هله نوش کن شرابي، شده آتشي به تيز ي
سو ي من بيا و بستان بدو دست، تا نريز ي

قدح و مي گزيده، ز کف خدا رسيده
چو خور ي، چنان بيفتي که به حشر بر نخيز ي

و اگر کشي تو گردن، ز مي و شراب خوردن
دهمت به قهر خوردن، تو ز من کجا گريز ي؟!

بربود جام مهرش، چو تو صد هزار سرکش
زيستيز ي بستان قدح، نظر کن، که تو با کي م
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زشعذار را بين، که گرفت باده بخشي شه خو
سر زلف يار را بين، که گرفت مشک بيز ي

چو ز خود برفت ساقي، بدهد قدح گزافي
چو ز خود برفت مطرب، بزند ره حجاز ي

ز مي خدا ي يابي تف و آتش جواني
هنر و وفا نيابي ز حرارت غريز ي

بستان قدح، نظر کن به صفا و گوهر او
نه ز شيره است اين مي به خدا، و ني مويز ي

بدرون صبر آمد فرج، و ره گشايش
بدرون خوار ي آمد شرف و کش و عزيز ي

زثخايي زنفزايي، بهلم حدي بهلم سخ
تو بگو که خوش ادايي، عجبي، غريب چيز ي

ترجيع کن بسازش، چو عروس نو، جهاز ي
زيجهيز ي زيبنالد بر تو ز ب که عروس م

زينوازد عدم و وجود را حق به عطا هم

پدرت اگر ندارد ملرکت جهاز سازد

هله ا ي غريب نادر، تو درين ديار چوني؟
هله ا ي نديم دولت، تو درين خمار چوني؟

زيگذار ي ز فراق، شهريار ي، تو چگونه م
هله ا ي گل سعادت، به ميان خار چوني؟

زيتو » به تو آفتاب گويد که: « درآتشيم ب
به تو باغ و راغ گويد که: « تو ا ي بهار چوني؟ »

چو تو ي حيات جانها، ز چه بند صورتستي؟
زيقرار چوني؟ چو تو ي قرار دلها، هله، ب

تو ي جان هر عروسي، تو ي سور هردو عالم
خردم بماند خيره، که تو سوگوار چوني؟
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نه تو يوسفي به عالم؟ بشنو يرکي سالم
که ميان چاه و زندان، تو باختيار چوني؟

هله آسمان عزت، تو چرا کبود پوشي؟
هله آفتاب رفعت، تو درين دوار چوني؟

پدرت ز جنت آمد، ز بل ي گندمي دو
چو هوا ي جنتستت، تو هريسه خوار چوني؟

زهليسان، تو چو ديک چند جوشي؟ به ميان کاس
به ميان اين حريفان، تو درين قمار چوني؟

تو بسي سخن بگفتي، خلل سخن نهفتي
محک خدا ي ديد ي، تو در اضطرار چوني؟

ز چه رو خموش کرد ي، تو اگر ز اهل درد ي
زهنورد ي، تو در انتظار چوني؟ بنظر چو ر

رخت از ضمير و فرکرت به يقين اثر بيابد

چو درون کوزه چيز ي بود از برون تلبد

به جناب غيب يار ي، به سفر دويد بار ي
ز فخ زمانه مرغي سره، برپريد، بار ي

هله ا ي نرکو نهادا، که روانت شاد بادا
که به ظاهر آن شرکوفه ز چمن بريد، بار ي

هله، چشم پرنم، تو، زخدا ي باد روشن
که ز چشم ما سرشک غم تو چرکيد، بار ي

چرد آهو ي ضميرت ز رياض قدس بال
که ز گرگ مرگ صيدت بشد و رميد بار ي

زه ي و چوني؟ سو ي آسمان غيبي، تو چگون
که بر آسمان ز ياران اسفا رسيد، بار ي

برهانش ا ي سعادت، ز فراق و رنج وحشت
که ز دام تنگ صورت، بشد و رهيد، بار ي
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ز جهان برفت بايد، چه جواني، و چه پير ي
خوش و عاشق و مرکرم، سبک و شهيد، بار ي

به صل ي تو دويدم، ز ديار خود بريدم
به وثاق تو رسيدم، بده آن کليد، بار ي

اگر آفتاب عمرم، بمغاربي فروشد
بجز آن سحر ز فضلت، سحر ي دميد، بار ي

وگر آن ستاره ناگه، بفسرد از نحوست
زهام سعيد، بار ي من از آفتاب غيبي شد

و اگر سزا ي دنيا نبدم، به عمر کوته
کرم و کرامتت را د،ل من سزيد، بار ي

هله ساقي از فراقت شب و روز در خمارم

تو بيا که من ز مستي سر جام خود ندارم

چهل و يرکم

زيروم به جايي تو برو، که من ازينجا بنم
کي رود ز پيش يار ي، قمر ي، قمر لقايي؟!

تو برو، که دست و پايي بزني به جهد و کسبي
که مرا ز دست عشقش بنماند دست و پايي

که به عقل خودشناسي، تو بها ي هر متاعي
زنبهايي که مرا نماند عقلي ز مهي، گرا

بر خلق عشق و سودا گنهي کبيره آمد
که برو ملمت آمد ز خليق و جفايي

ز برا ي چون تو ماهي، سزد اينچنين گناهي
که صوابرکار باشد خرد از چنين خطايي

زبرويان نه به اختيار باشد غم عشق خو
زيدوايي؟! کي رود به اختيار ي سو ي درد ب

چو بديد چشم عالم، فر و نور صورت تو
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گرود که هست حق را جز ازين سرا سرايي

هله بگذر ا ي برادر، ز حجاب چرخ اخضر
چو تو فارغي ز گندم، چه کني در آسيابي؟!

ز بل ي گندم آمد پدر بزرگت اينجا
به هوا ي نفس افتد د،ل و عقل را جليي

که هميشه درد باشد بنشسته در بن خم
به سر خم آيد آنگه که بيابد او صفايي

به جناب بحر صافي، برويم همچو سيلي
که خوش است بحر او را که بداند آشنايي

تو که جنس ماهيان، سو ي بحر ازان رواني
که به حوض و جو نيابي تو فراخي و فضايي

زهست و عارض نم و آب حوض و جيحون همه عاري
تو مدار از عوارض خردا طمع وفايي

نشد اين سخن مشرح ، ترجيع را بيان کن

ثمرات عشق برگو، عقبات را نشان کن

هله ا ي فلک، به ظاهر اگرت دو گوش بود ي
ز فغان عشق، جانت چه خروشها نمود ي!

غلطم، ترا اگر خود نبد ي وصا،ل و فرقت
تن تو چو اهل ماتم، بنپوشد ي کبود ي

وگر از پيام دلبر به تو صيقلي رسيد ي
زهات را به يرکي نفس زدود ي همه زنگ سين

هله ا ي مه، ار د،ل تو سر و سرکشي نرکرد ي
کله جللتت را به خسوف کي ربود ي؟!

و اگر نه لطف سابق ره مغفرت سپرد ي
گره خسوفها را ز دلت کجا گشود ي؟!

و اگر نه قبض و بسطي عقبات اين رهستي
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ز چه کاهد ي تن تو ز محاق و کي فزود ي؟!

اگر نه مهر کرد ي د،ل و چشم را قضاها
ز تو دام کي نهفتي؟! به تو دانه کي نمود ي؟!

و اگر نه بند و دامي سو ي هر رهي نهاد ي
به حفاظ و صبر کس را گه عرض کي ستود ي؟!

و اگر نه هر غمي را دهد ي مفرح آن شه
همه تيغ و تير بود ي، نه سپر بد ي، نه خود ي

و اگر نه جان روشن ز خدا صفت گرفتي
نه فن و صفاش بود ي، نه کرم بد ي نه جود ي

شده است آن جمالش ز دو چشم بد منزه
که بلندتر ازان شد که بدو رسد حسود ي

چه غمست قرص مه را تو بگو ز زخم تير ي؟!
زه ي جهود ي؟! چه برد ز سر احمد د،ل تير

زشگو ز جما،ل فرخش گو، ترجيع گو و خو

که مباد ز آب خالي شب و روز، اينچنين جو

چمن و بهار خرم، طرب و نشاط و مستي
صنم و جما،ل خوبش، قدح و درازدستي

از من گلست و لله، که چمن نمود کاله
زيپرستي هله سو ي بزم گل شو که تو نيز م

زيشرکر سرو و سوسن به شرکوفه صد زبان شد پ
سمن از عدم روان شد، تو چرا فرو نشستي؟!

پي ناز گفت گلبن، به عتاب و فن به بلبل
که: « خمش، برو ازينجا، که درخت را شرکستي »

به جواب گفت « اين خو که تو دار ي ا ي جفاگر
نه سقيم ماند اينجا، نه طبيب و نه مجستي»

گل سور ي از عيادت پرسيد زعفران را
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که رخ از چه زرد کرد ي ز خمار سر چه بستي؟

به جواب گفت او را که: « ز داغ عشق زردم
زه ي غم، ز کسي شنيده استي » تو نيازمود

به چنار گفت سبزه: « بچه فن بلند گشتي »
زويش جواب آمد که ز خاکي و ز پستي

به شرکوفه گفت غنچه: « ز چه رو ي بسته چشمم »
به جواب گفت خندان: « بنه آن کله و رستي »

هله ا ي بتان گلشن، به کجا بديت شش مه؟
بعدم، بديم، ناگه ز خدا رسيد هستي

تو هم از عدم روان شو، به بهار آن جهان شو
ز ملوک و خسروان شو، که مشرف الستي

ز بنفشه ارغوان هم خبر ي بجست آن دم
بگزيد لب که مستم به سر تو، ا ي مهستي

چو بديد مستي او، حرکات و چستي او
به کنار درکشيدش، که ازين ميان تو جستي

بنگر سخا ي دريا، و خموش کن چو ماهي
برهان شرکار د،ل را، که تو از برون شستي

بگذشت شب، سحر شد، تو نخفتي و نخورد ي

نفسي برو بياسا، تو از آن خويش کرد ي

چهل و دوم

ماييم و بخت خندان، تا تو امير مايي
ا ي شيوهات شيرين، تو جان شيوهايي

آن لب که بسته باشد، خندان کنيش در حين
چشمي که درد دارد، او را چو توتيايي

سوگند خورده باشد، تا من زيم، نخندم
سوگند او بسوزد، چون چهره برگشايي
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زه ي که خواهي برگير و امتحان کن هر مرد
پاره کند کفن را، گيرد قدح ربايي

روز ي که من بميرم، بر گور من گذر کن
تا رستخيز مطلق، از خيز من نمايي

خود کي بميرد آنرکس که ساقيش توبود ي؟!
سرسبز آن زميني، که تش کني سقايي

همراه باش ما را، گو باش صد بيابان
تا بردريم آن ره، ما را چو دست و پايي

گفتم به ماه و اختر: « تا کي رويد بر سر؟! »
زهرايي؟! » از دور ي رهست اين، يا خود ز خير

ا ي مه که تو همامي، گه زار و گه تمامي
در روز چون خفاشي، شب صاحب لوايي

يک چيز را کمالي، يک چيز را وبالي
يک چيز را هلکي، يک چيز را دوايي

زيرو شاگرد ماه من شو، زير لواش م
تا وارهي ز تلوين، در عصمت خدايي »

گفتا: « اگر تو خواهي، کاشرکا،ل را بشويم

ترجيع کن، که تا من احوا،ل را بگويم »

ا ي بازگشت جانها در وقت جان پريدن
وقت کفن بريدن، وقت قبا دريدن

ا ي گفته: جان چه باشد؟! يا آن جهان چه باشد؟
ا ي جان، به لب رسيد ي، آمد گه رسيد

ا ي د،ل که کف گشود ي، از اين آن ربود ي
چيز ي نماندت ا ي د،ل، ال که د،ل طپيدن

گه سيم و زر کشيد ي، که سيمبر کشيد ي
داد آن کشش خمارت هنگام جان کشيدن
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ا ي رفته از تباهي، در خون مرغ و ماهي
آنچ چشيد جانشان، بايد ترا چشيدن

ا ي شاد آنک از حق آموخت سحر مطلق
پيش از اجل چو شيران، پيش اجل دويدن

زه ي حريفان دو گوش را ببستن، از عشو
آنک آخر او ببرد، پيشين ازو بريدن

زه ي وز بستان خاک مستي از خاک زاد
لب را بشو ز شيرش، در قوت د،ل چريدن

تا شيرخواره باشي، دندان د،ل نرويد
از قوت روح آيد دندان د،ل دميدن

ميل کباب جستن، طمع شراب خوردن
اندر مزيد نايد، با شيرها مزيدن

ا ي در هوس نشسته، و ي هردو گوش بسته
پنبه ز گوش برکش، تا داني اين شنيدن

زه ي دگر ميفزا پنبه اگر نرکند ي، پنب

ترجيع ديگر آمد، يک دم به خويش بازآ

چهل و سوم

زين دودناک خانه گشادند روزني
شد دود و، اندر آمد خورشيد روشني

آن خانه چيست؟ سينه و آن، دود چيست؟ فرکر
ز انديشه گشت عيش تو اشرکسته گردني

بيدار شو، خلص شو از فرکر و از خيا،ل
زه ي ما را دهل زني يارب، فرست خفت

خفته هزار غم خورد از بهر هيچ چيز
زهزني در خواب، گرگ بيند، يا خوف ر
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در خواب جان ببيند صد تيغ و صد سنان
بيدار شد، نبيند زان جمله سوزني

گويند مردگان که: « چه غمها ي بيهده
خورديم و عمر رفت به وسواس هر فني

بهر يرکي خيا،ل گرفته عروسيي
بهر يرکي خيا،ل بپوشيده جوشني

آن سور و تعزيت همه با دست اين نفس
ني رقص ماند ازان و نه زين نيز شيوني »

ناخن همي زنند و ، رخ خود همي درند
شد خواب و نيست بر رخشان زخم ناخني

کو آنک بود با ما چون شير و انگبين؟
کو آنک بود با ما چون آب و روغني؟

اکنون حقايق آمد و خواب خيا،ل رفت
آرام و مأمنيست، نه ما ماند و ني مني

ني پير و ني جوان، نه اسيرست و ني عوان
ني نرم و سخت ماند، نه موم و نه آهني

يک رنگيست و يک صفتي و يگانگي
جانيست بر پريده و وارسته از تني

اين يک نه آن يرکيست، که هرکس بداندش

ترجيع کن که در د،ل و خاطر نشاندش

زيزني ا ي آنک پا ي صدق برين راه م
دو کون با توست، چو تو همدم مني

هيچ از تو فوت نيست، همه با تو حاضرست
ا ي از درخت بخت شده شاد و منحني

هر سيب و آبيي که شرکافي به دست خويش
بيرون زند ز باطن آن ميوه روشني
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زان روشني بزايد يک روشني نو
از هر حسن بزايد هر لحظه احسني

بر ميوها نوشته که زينها فطام نيست
بر برگها نبشته، ز پاييز، ايمني

ا ي چشم کن کرشمه، که در شهره مسرکني
و ي د،ل مرو ز جا، که نرکو جا ي ساکني

بسيار اغنيا چو درختان سبز هست
اين نادره درخت ز سبز ي بود غني

بس سنگ يک مني ز سر کوه درفتد
آن سنگ کوه گردد، کو، رست از مني

زيرا که هر وجود همي ترسد از عدم
زه ي سني کندر حضيض افتد، از ربو

زه ي عدم، تو بهر دم جوانتر ي ا ي زاد
و ي رهن عشق دوست، تو هر لحظه ارهني

هستي ميان پوست که از مغز بهترست
عريان ميان اطلس و شعر ي و ادکني

گر زانک نخل خشرکي در چشم هر جهود
زه ي جني با درد مريم، آر ي صد ميو

مينا کن بروني، و بينا کن درون
دنيا کجا بماند، در دور تو، دني؟!

زنبين و آن دگر ا ي جان و ا ي جهان جها

و ا ي گردشي نهاده تو در شمس و در قمر

ا ي آنک در دلي، چه عجب دلگشاستي!
يا در ميان جاني، بس جانفزاستي

آميزش و منزهيت، در خصومتند
که جان ماستي تو، عجب، يا تو ماستي
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گر آني و گر ايني، بس بحر لذتي
جمله حلوت و طرب و عطاستي

از دور نار ديدم، و نزديک نور بود
گر اژدها نمود ي، ما را عصاستي

تو امن مطلقي و بر نارسيدگان
اينست اعتقاد که خوف و رجاستي

چون يوسفي، بر اخوان جمله کدورتي
يعقوب را هميشه صفا در صفاستي

مجنون شديم تا که ز ليلي بر ي خوريم
ا ي عشق، تو عدو ي همه عقلهاستي

ا ي عقل، مس بد ي تو و از عشق زر شد ي
زه ي، علم کيمياستي تو کيميا ن

ا ي عشق جبرئيل در راز گستر ي
گويي که وحي آر همه انبياستي

آنرکس که عقل باشدش او اين گمان برد
و از گمان عقل و تفرکر جداستي

هرگز خطا نرکرد خدنگ اشارتت
وانرکو خطا کند، تو غفور خطاستي

گر باد را نبيني، ا ي خاک خفته چشم
گر باد نيست از چه سبب در هواستي

گرچه بلند گشتي، از کبر دور باش
از کبر شدم دار، که با کبرياستي

از ماه تا به ماهي جويد نشاط تو

بسيار گو شدند، پي اختلط، تو

چهل و چهارم

گر مه و گز زهره و گر فرقد ي
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از همه سعدان فلک اسعد ي

نيستي از چرخ و ازين آسمان
سخت لطيفي، ز کجا آمد ي؟

چونک به صورت تو ممثل شو ي
ماه رخ و دلبر و زيبا قد ي

از تو پديد آمده سودا ي عشق
وز تو بود خوبي و زيبا خد ي

زه ي زه ي هر د،ل و انديش گم شد
هرچه شود ياوه توش واجد ي

خاتم هر ملک و ممالک تو ي
تاج سر هر شه و هر سيد ي

نوبت خود بر سر گردون زدند
چونک دمي خويش بر ايشان زد ي

هر بديي کو به تو آورد رو
خوب شود، رسته شود از بد ي

ا ي نظرت معدن هر کيميا
زه ي هر خود ي ا ي خود تو مشعل

در خور عامست چنين شرحها
کو صفت و معرفت ايزد ي؟

گر برسد برق ازان آسمان
گيرد خورشيد و فلک کاسد ي

گرد نيايند وجود و عدم

عاشقي و شرم، دو ضدند هم

چون تلف عشق موبد شد ي
گر تو يرکي روح بد ي صد شد ي

مست و خراب و خوش و بيخود شود
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زهگر خود شد ي خلق، چو تو جلو

ا ي د،ل من باده بخور فاش فاش
زيحد شد ي حد نزنندت، چو تو ب

حد اگر باشد هم بگذرد
شاد بمان تو که مخلد شد ي

ا ي د،ل پرکينه مصفا شد ي
و ي تن ديرينه، مجدد شد ي

مست همي باش و ميا سو ي خود
چون به خود آيي، تو مقيد شد ي

روح چو بست و بدن همچو خاک
آبي و از خاک مجرد شد ي

تيره بد ي در بن خنب جهان
راوقي اکنون و مصعد شد ي

خواست چراغت که بميرد وليک
رو که به خورشيد مويد شد ي

جان تو خفاش بد و باز شد
چونک درين نور معود شد ي

هم نفسي آمد، لب را ببند
تا برکي ام دم تو درآمد شد ي

ساقي جان آمد با جام جم

نوبت عشرت شد خامش کنيم
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