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751 

 هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد
 همچو پره و قفل من چون جفت گردم با کسی
 کفر و دین عاشقانش هم رقوم عشق اوست
 چون گشاید باگشادم چون ببندد بسته ام

 انب آتش بردهمچو ابراهیم گاهم ج
  گویی آتش خوشتر آید مر تو را یا کوثرش
 آب و آتش خوشتر آمد رنج و راحت داد اوست
 دوست را دشمن نماید آب را آتش کند
  سرخوشان و سرکشان را عشق او بند و گشاست
 بر حذر باید بدن گر چه حذر هم داد اوست

752 
 هم دلم ره می نماید هم دلم ره می زند

 گوید که راه من زدندهم دلم افغان کنان 
 هم دل من همچو شحنه طالب دزدان شده
 گه چو حکم حق دل من قصد سرها می کند

753 
 هم لبان می فروشت باده را ارزان کند
  هم جهان را نور بخشد آفتاب روي تو
 هر که را در چشم آرد چشم او روشن شود
 چونک بر کرسی برآید پادشاه روح او

 سه هر کسیآنک از حاجت نظر دارد به کا
754 

 می خرامد آفتاب خوبرویان ره کنید
 مردگان کهنه را رویش دو صد جان می دهد
 از کف آن هر دو ساقی چشم او و لعل او
  جانب صحراي رویش طرفه چاهی گفته اند
 نک نشان روشنی در خیمه ها تابان شدست
 آستان خرگهش شد کهرباي عاشقان
 در خمار چشم مستش چشم ها روشن کنید

 جان ها شمس تبریزیست و این دم آن اوست شاه
755 

 شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود

  
  را اندرکشدگر بخواهم ور نخواهم او م

  همچو مرغ کشته آن دم پرم از من برکشد
  حاش هللا کان رقم بر طایفه دیگر کشد
  گوي میدان خود کی باشد تا ز چوگان سر کشد
  همچو احمد گاهم از آتش سوي کوثر کشد
  خوشترم آنست کان سلطان مرا خوشتر کشد
  زین سبب ها ساخت تا بر دیده ها چادر کشد

  افر کشدمومنی را ناگهان در حلقه ک
  سرکشان را موکشان آن عشق در چنبر کشد
  آن حذر او داد کز بهر بچه مادر کشد

 
  هم دلم قالب و هم دل سکه شه می زند
  هم دل من راه عیاران ابله می زند
  هم دل من همچو دزدان نیم شب ره می زند
  گه چو مرغ سربریده اهللا اهللا می زند

 
  هم دو چشم شوخ مستت رطل را گردان کند

  ر را تریاق سازد کفر را ایمان کندزه
  هر که را از جان برآرد عرقه جانان کند
  چرخ را برهم دراند عرش را لرزان کند

  سلطان کند لطف او برگیرد و همکاسه
 

  روي ها را از جمال خوب او چون مه کنید
  عاشقان رفته را از روي او آگه کنید
  هر زمانی می خورید و هر زمانی خه کنید

  را کنید و نیت آن چه کنیدقصد آن صح
  گوش اسبان را به سوي خیمه و خرگه کنید
  عاشقان الغر تن خود را چو برگ که کنید
  وز براي چشم بد را ناله و آوه کنید
  رخ بدو آرید و خود را جمله مات شه کنید

  
  زانک شاهنشاه ما هم شاه و هم درویش بود
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 شاه ما از پرده برجان چو خود را جلوه کرد
 شاه ما از جان ما هم دور و هم نزدیک بود
 صاف او بی درد بود و راحتش بی درد بود
 یک صفت از لطف شه آن جا که پرده برگرفت

  رتی کو جان نداشتجان مطلق شد ز نورش صو
 نیست می گفتیم اندر هست گفت آري بیا

756 
 علتی باشد که آن اندر بهاران بد شود
 بر بهار جان فزا زنهار تو جرمی منه
 هر درخت و باغ را داده بهاران بخششی
 اي برادر از رهی این یک سخن را گوش دار
 از هزاران آب شهوت ناگهان آبی بود

  گردد صد هزار وانگه آن حسن و جماالن خرج
 نیکبختان در جهان بسیار آیند و روند
 هر که او یک سجده کردش گر چه کردش از نفاق
 از جفاها یاد ماور اي حریف باوفا

757 
 وصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود
 گر چه خود نیکو نیاید وصف می از هوشیار
 مست آن می گر نه اي می دو پی دستار و دل

 باشد در وجودش نیست شوگر دو صد هستیت 
 نیم شب برخاستم دل را ندیدم پیش او
 چون بجستم خانه خانه یافتم بیچاره را
  گوش بنهادم که تا خود التماس وصل کیست
 کاي نهان و آشکارا آشکارا پیش تو
 از براي آنک خوبان را نجویی در شکست
 می شمرد از شه نشان ها لیک نامش می نگفت

 ت یارم نام اوآنگهان زیر زبان می گف
 زانک در وهم من آید دزدگوشی از بشر
 سخت می آید مرا نام خوشش پیش کسی
  ور به عزت بشنود غیرت بسوزد مر مرا
 بانگ کردش هاتفی تو نام آن کس یاد کن
 زانک نامش هست مفتاح مراد جان تو

  جان ما بی خویش شد زیرا که شه بی خویش بود
  ا با شاه ما نزدیک و دوراندیش بودجان م

  گلشن بی خار بود و نوش او بی نیش بود
  آب و آتش صلح کرد و گرگ دایه میش بود
  گشت قربان رهش آن کس که او بدکیش بود
  هست شد عالم از او موقوف یک آریش بود

 
  گر زمستان بد بود اندر بهاران صد شود
  علت ناصور تو گر زانک گرگ و دد شود

  تلخ و شیرین آنچ می ارزد شودهر درخت 
  هر نباتی این نیرزد آنک چون سر زد شود
  کز خمیرش صورت حسن و جمال و خد شود
  تا یکی را خود از آن ها دولتی باشد شود
  لیک بر درگاه شمس الدین نباید رد شود
  در دو عالم عاقبت او خاصه ایزد شود
  زانک یاد آن جفاها در ره تو سد شود

 
  نخواهد گشت از چرخ کبودکاین حسودي کم 

  چون پی مست از خمار غمزه مستش چه سود
  ربود چونک دستار و دلت را غمزه هاي او

  زانک شاید نیست گشتن از براي آن وجود
  گرد خانه جستم این دل را که او را خود چه بود
  در یکی کنجی به ناله کی خدا اندر سجود
  دیدمش کاندر پی زاري زبان را برگشود

  م آتش است و آشکارم آه و دوداین نهان
  صد هزاران جوي ها در جوي خوبی درفزود
  در درون ظلمت شب اندر آن گفت و شنود
  می نگویم گر چه نامش هست خوش بوتر ز عود
  کو در این شب گوش می دارد حدیثم اي ودود
  کو به عزت نشنود آن نام او را از جحود
  اندر این عاجز شدست او بی طریق و بی ورود

  مخور از هیچ کس در ذکر نامش اي عنود غم
  زود نام او بگو تا در گشاید زود زود
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 دل نمی یارست نامش گفتن و در بسته ماند
 با هزاران البه هاتف همین تبریز گفت

 ون شدم بی هوش آنگه نقش شد بر روي اوچ
758 

 دل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد
 چه کند چرخ فلک را چه کند عالم شک را
 به خدا دیو مالمت برهد روز قیامت
 به خدا حور و فرشته به دو صد نور سرشته
  تو کیی آنک ز خاکی تو و من سازي و گویی
 ز بالهاي معظم نخورد غم نخورد غم

 ملک کوفت دمامه بنه اي عقل عمامهچو 
 بمر اي خواجه زمانی مگشا هیچ دکانی
 تو از آن روز که زادي هدف نعمت و دادي
 بن هر بیخ و گیاهی خورد از رزق الهی
 طمع روزي جان کن سوي فردوس کشان کن
 نه کدوي سر هر کس می راوق تو دارد
 چو کدو پاك بشوید ز کدو باده بروید

 ا که غبارست زبان هاخمش اي بلبل جان ه
 بنما شمس حقایق تو ز تبریز مشارق

759 
 دل من راي تو دارد سر سوداي تو دارد
 سر من مست جمالت دل من دام خیالت
 ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم
 غلطم گر چه خیالت به خیاالت نماند
 گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت

 تو عرعرسر خود پیش فکنده چو گنه کار 
 جگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان
  دل من تابه حلوا ز بر آتش سودا
 هله چون دوست به دستی همه جا جاي نشستی
 اگرم در نگشایی ز ره بام درآیم
 به دو صد بام برآیم به دو صد دام درآیم
 خمش اي عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون
 سوي تبریز شو اي دل بر شمس الحق مفضل

  شد خورشید ناگه رو نمود تا سحرگه روز
  گشت بی هوش و فتاد این دل شکستن تار و پود
  نام آن مخدوم شمس الدین در آن دریاي جود

 
  دارد چه نکوبخت درختی که بر و بار تو

  داردچو بر آن چرخ معانی مهش انوار تو 
  اگر او مهر تو دارد اگر اقرار تو دارد
  نبرد سر نبرد جان اگر انکار تو دارد
  نه چنان ساختمت من که کس اسرار تو دارد
  دل منصور حالجی که سر دار تو دارد
  تو مپندار که آن مه غم دستار تو دارد
  تو مپندار که روزي همه بازار تو دارد
  نه کلید در روزي دل طرار تو دارد

  وسواس و عقیله دل بیمار تو داردهمه 
  که ز هر برگ و نباتش شکر انبار تو دارد
  نه هر آن دست که خارد گل بی خار تو دارد
  که سر و سینه پاکان می از آثار تو دارد
  که دل و جان سخن ها نظر یار تو دارد
  که مه و شمس و عطارد غم دیدار تو دارد

 
  رخ فرسوده زردم غم صفراي تو دارد

  یده نثار کف دریاي تو داردگهر د
  که خیال شکرینت فر و سیماي تو دارد

  خوبی و مالحت ز عطاهاي تو دارد همه
  که گمان برد که او هم رخ رعناي تو دارد
  که خطا کرد و گمان برد که باالي تو دارد
  همه چون ماه گدازان که تمناي تو دارد
  اگر از شعله بسوزد نه که حلواي تو دارد

  بري کو خبر از جاي تو داردخنک آن بی خ
  که زهی جان لطیفی که تماشاي تو دارد
  چه کنم آهوي جانم سر صحراي تو دارد
  که جهان ذره به ذره غم غوغاي تو دارد
  چو خیالش به تو آید که تقاضاي تو دارد
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760 
 خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد
 مه و خورشید نظر شد که از او خاك چو زر شد
 چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش
 به سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد
  دل تو کرد چرایی به برون ز آخر قالب
 خنک آنگه که کند حق گنهت طاعت مطلق
 سفر مشکل و دورش بشد و ماند حضورش

761 
 چو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد
 ز رخ ماه خصالش ز لطیفی وصالش
 ز دو صد روضه رضوان ز دو صد چشمه حیوان
 غم چون دزد که در دل همه شب دارد منزل
 ز پس ظلم رسیده همه امید بریده
 تن و جان از پس پیري ز وصالش چه جوان شد
 چو صالح دل و دین را همه دیدیت بگویید

762 
 ه کفن را به سر گور برآیدبدرد مرد

 و زنده چو از او یابد چیزي چه کند مرده
 ز مالمت نگریزم که مالمت ز تو آید
 بخور آن را که رسیدت مهل از بهر ذخیره
 بنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش
 مبر امید که عمرم بشد و یار نیامد
 تو مراقب شو و آگه گه و بی گاه که ناگه

 د این چشم چو دریاچو در این چشم درآید شو
 که نداند گهر خود نه چنان گوهر مرده

 تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی
 تو سخن گفتن بی لب هله خو کن چو ترازو

763 
 خنک آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شد
 ز طرب چون طربون شد خرد از باده زبون شد
 مه و خورشید نظر شد که از او خاك چو زر شد
 چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش

 
  گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد
  به کرم بحر گهر شد به روش باد صبا شد

  حاجات روا شدنظر عشق گزیدش همه 
  به نظرهاي الهی به یکی لحظه کجا شد
  وگر آن نیست به هر شب به چراگاه چرا شد
  خنک آن دم که جنایات عنایات خدا شد
  ز درون قوت نورش مدد نور سما شد

 
  چه بسی نعره مستان که ز گلزار برآمد
  همه را بخت فزون شد همه را کار برآمد
  دو هزاران گل خندان ز دل خار برآمد
  به کف شحنه وصلش به سر دار برآمد
  مثل دولت تابان دل بیدار برآمد
  همه را بعد کسادي چه خریدار برآمد
  که چه خورشید عجایب که ز اسرار برآمد

 
  اگر آن مرده ما را ز بت من خبر آید
  که اگر کوه ببیند بجهد پیشتر آید
  که ز تلخی تو جان را همه طعم شکر آید

  بخوردي دگر آیدکه تو بر جوي روانی چو 
  همگی نور نظر شو همه ذوق از نظر آید
  بگه آید وي و بی گه نه همه در سحر آید
  مثل کحل عزیزي شه ما در بصر آید
  چو به دریا نگرد از همه آبش گهر آید
  همه گویا همه جویا همگی جانور آید
  که خدا داند و بیند هنري کز بشر آید
  یدکه نماند لب و دندان چو ز دنیا گذر آ

 
  ز جفا رست و ز غصه همه شادي و وفا شد
  گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد
  به کرم بحر گهر شد به روش باد صبا شد
  نظر عشق گزیدش همه حاجات روا شد
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 به سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد
 چو زمین بود فلک شد همگی حسن و نمک شد

764 
 مشو اي دل تو دگرگون که دل یار بداند
  همه را از تو چو خاشاك بر آن آب براند
 کف او خار نشاند کف او گل شکفاند
 تو به هر روز به تدریج یکی چیز بدانی

 اسیري به گه حکم به اقرار و گواهیچو 
765 

 هله نومید نباشی که تو را یار براند
 در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا
 و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها
 نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد
 چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر
 به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او

 سلیمان به یکی مور ببخشد همگی ملک
  دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش
 هله خاموش که بی گفت از این می همگان را

766 
 خضري که عمر ز آبت بکشد دراز گردد
 چو نظر کنی به باال سوي آسمان اعال
 چو فتاد سایه تو سوي مفسدان مجرم
 چو رکاب مصطفایی سوي عفو روي آرد

 کرم گهرفشان شدچو دو دست همچو بحرت به 
  کف تست کیمیایی لب بحر کبریایی
 دو هزار جان و دیده ز فزع عنان کشیده
 همه زهر دین و دنیا ز تو شهد و نوش آمد
 همه دامن تو گیرد دل و این قدر نداند
 در وصل چون ببستی و به المکان نشستی
 خمش و سخن رها کن جز اله را تو ال کن

767 
 ا نداردصنما جفا رها کن کرم این رو

 غرقه گشتم ز فلک فتاد طشتم به محیط

  به نظرهاي الهی به یکی لحظه کجا شد
  بشري بود ملک شد مگسی بود هما شد

 
  مکن اسرار نهانی که وي اسرار بداند

  را دل خمار بداندکه همه شیوه می 
  همه گل هاي نهانی ز دل خار بداند
  تو برو چاکر او شو که به یک بار بداند
  تن صوفی به گواهی دل اقرار بداند

 
  گرت امروز براند نه که فردات بخواند
  ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند
  ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند
  نهلد کشته خود را کشد آن گاه کشاند
  تو ببینی دم یزدان به کجا هات رساند
  نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند
  بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند
  به کی ماند به کی ماند به کی ماند به کی ماند
  بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند

 
  در مرگ برخورنده ابدا فرازگردد

  رحمت ز بهشت باز گردد دو هزار در ز
  ن چله و نماز گرددهمه جرم هاي ایشا

  دو هزار بولهب هم خوش و پرنیاز گردد
  رخ چون زرم زر آرد که به گرد گاز گردد
  چه عجب که نیم حبه ز کفت رکاز گردد
  چو صالي وصل آید گه ترك تاز گردد
  غم و درد سینه سوزان ز تو دلنواز گردد
  که به گرد شیر آهو به صد احتراز گردد

  گردد ز کجا رسد گشایش چو دري فراز
  به فنا چو ساز گیري همه کارساز گردد

 
  بنگر به سوي دردي که ز کس دوا ندارد
  به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد
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 ز صبا همی رسیدم خبري که می پزیدم
 به رخان چون زر من به بر چو سیم خامت
 هله ساقیا سبکتر ز درون ببند آن در
 همه عمر این چنین دم نبدست شاد و خرم
 به از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی
 برویم مست امشب به وثاق آن شکرلب

  چه روز وصل دلبر همه خاك می شود زربه 
 به چه چشم هاي کودن شود از نگار روشن
 هله من خموش کردم برسان دعا و خدمت

768 
 چمنی که جمله گل ها به پناه او گریزد
 شجري خوش و خرامان به میانه بیابان
 فلکی چو آسمان ها که بدوست قصد جان ها
 گهري لطیف کانی به مکان المکانی

769 
  فست زین پس همه کاروان روان شدچه توق

 ز چپ و ز راست بنگر به قطارهاي بی مر
 نه ز المکان رسیدي همه چیز از آن کشیدي
 همه روز لعب کردي غم خانه خود نخوردي
 تو بخند خنده اولی که روان شوي به مولی

770 
 همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
 سر خنب ها گشادم ز هزار خم چشیدم

 در دل من گل و یاسمن بخندد هچه عجب ک
 ز پیت مراد خود را دو سه روز ترك کردم
 دو سه روز شاهیت را چو شدم غالم و چاکر
 خردم گفت برپر ز مسافران گردون
 چو پرید سوي بامت ز تنم کبوتر دل
 چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان
 برو اي تن پریشان تو وان دل پشیمان

771 
  که چو جسم و جان نماندهله عاشقان بکوشید 

 دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید

  ز غمت کنون دل من خبر از صبا ندارد
  به زر او ربوده شد که چو تو دلربا ندارد

  ندارد تو بگو به هر کی آید که سر شما
  به حق وفاي یاري که دلش وفا ندارد

  مست عاشقان را که جهان بقا نداردچه غ
  چه ز جامه کن گریزد چو کسی قبا ندارد
  اگر آن جمال و منظر فر کیمیا ندارد
  اگر آن غبار کویش سر توتیا ندارد
  چه کند کسی که در کف بجز از دعا ندارد

 
  او گلی نریزد که در او خزان نباشد که در

  که کسی به سایه او چو بخفت مست خیزد
  رد آن جا که به زهره برستیزدکه زحل نیا

  بویست اشارت دل چو دو دیده اشک بیزد
 

  نگرد شتر به اشتر که بیا که ساربان شد
  پی روز همچو سایه به طریق آسمان شد
  دل تو چرا نداند به خوشی به المکان شد

  اکنون دژم و کشان کشان شد سوي خانه باید
  کرمش روا ندارد به کریم بدگمان شد

 
  ه دریا چو تو گوهرم نیامدچو فروشدم ب

  چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد
  که سمن بري لطیفی چو تو در برم نیامد
  چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد
  به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد
  چه شکسته پا نشستی که مسافرم نیامد
  به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد

  که برابرم نیامد چه هماي ماند و عنقا
  که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد

 
  دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند
  هله تا دو چشم حسرت سوي خاکدان نماند



  

8  
  

 نه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست
 عدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغرب
 ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
 تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده ست
 دل تو مثال بامست و حواس ناودان ها

 وخوان به تمامی این غزل راتو ز لوح دل فر
 تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش

772 
 صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد
  به دو چشم نرگسینت به دو لعل شکرینت
 به پلنگ عزت تو به نهنگ غیرت تو
 به حق دل لطیفی خوش و مقبل و ظریفی
 که خلیل حق که دستش همه سال بت شکستی

  ت رفت لیلیتو مپرس حال مجنون که ز دس
 به جهانیان نماید تن مرده زنده کردن
 چه خوش است داغ عشقت که ز داغ عشق هر جان
 به سوار روح بنگر منگر به گرد قالب
 ز حجاب گل دال تو به جهان نظاره اي کن
 دو سه بیت ماند باقی تو بگو که از تو خوشتر

773 
 سحري چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد

  ه ز ساغرش چشیدمنه سبوي او بدیدم ن
 بگشاد این دماغم پر و بال بی نهایت
 به مبارکی و شادي چو جمال او بدیدم

774 
 به میان دل خیال مه دلگشا درآمد
 بت و بت پرست و مومن همه در سجود رفتند
 دل آهنم چو آتش چه خواست در منارش
 به چه نوع شکر گویم که شکرستان شکرم

  شدهمه جورها وفا شد همه تیرگی صفا 
 همه نقش ها برون شد همه بحر آبگون شد
 همه خانه ها که آمد در آن به سوي دریا
 همه خانه ها یکی شد دو مبین به آب بنگر

  جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند
  سوي آسمان دیگر که به آسمان نماند
  پر عشق چون قوي شد غم نردبان نماند

  ن نماندچو دو دیده را ببستی ز جهان جها
  تو ز بام آب می خور که چو ناودان نماند
  منگر تو در زبانم که لب و زبان نماند
  چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند

 
  بگذر بدین حوالی که جهان به هم برآمد
  به دو زلف عنبرینت که کساد عنبر آمد
  به خدنگ غمزه تو که هزار لشکر آمد
  که بر او وظیفه تو ابدا مقرر آمد

  خیال خانه تو شب و روز بتگر آمدبه 
  تو مپرس حال آزر که خلیل آزر آمد
  چو مسیح خوبی تو سوي گور عازر آمد
  ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمد
  که غبار از سواري حسن و منور آمد
  که پس گل مشبک دو هزار منظر آمد
  که ز ابر منطق تو دل و سینه اخضر آمد

 
  ساغر آمد به مثال ساقیان او به سبو و

  که هزار موج باده به دماغ من برآمد
  که به آفتاب ماند که به ماه و اختر آمد
  ز جمال او دو دیده ز دو کون برتر آمد

 
  چو نه راه بود و نی در عجب از کجا درآمد
  چو بدان جمال و خوبی بت خوش لقا درآمد
  نه که آینه شود خوش چو در او صفا درآمد

  فا درآمدز در جفا برون شد ز در و
  صفت بشر فنا شد صفت خدا درآمد
  همه کبریا برون شد همه کبریا درآمد
  چو فزود موج دریا همه خانه ها درآمد
  که جدا نیند اگر چه که جدا جدا درآمد
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 همه کوزه ها بیارید همه خنب ها بشویید
775 

 هله هش دار که در شهر دو سه طرارند
 دو سه رندند که هشیاردل و سرمستند
  سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند

 ر آن صورت غیبند که جان طالب اوستیا
 صورتی اند ولی دشمن صورت هااند
 همچو شیران بدرانند و به لب می خندند
 خرفروشانه یکی با دگري در جنگند
 همچو خورشید همه روز نظر می بخشند
 گر به کف خاك بگیرند زر سرخ شود
 دلبرانند که دل بر ندهد بی برشان
 شکرانند که در معده نگردند ترش
 مردمی کن برو از خدمتشان مردم شو
 بس کن و بیش مگو گر چه دهان پرسخنست

776 
 کارند عاشقان بر درت از اشک چو باران

 همه از کار از آن روي معطل شده اند
 گر چه بی دست و دهانند درختان چمن
 صد هزارند ولیکن همه یک نور شوند
  نورهاشان به هم اندرشده بی حد و قیاس

 وامانده در بحر محیطچشم هاشان همه 
 اي بسا جان سلیمان نهان همچو پري
 هست اندر پس دل واقف از این جاسوسی
 بی کلیدیست که چون حلقه ز در بیرونند
 این بدن تخت شه و چار طبایع پایش
 شمس تبریز اگر تاج بقا می بخشد

777 
  اي خدایی که چو حاجات به تو برگیرند
 ندجان و دل را چو به پیک در تو بسپار

 بندگانند تو را کز تو تویشان مقصود
 ترك این شرب بگویند در این روزي چند
  چون ستاره شب تاریک پی مه گردند

  که رسید آب حیوان و چنین سقا درآمد
 

  که به تدبیر کاله از سر مه بردارند
  که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند

  که انگور نمی افشارندساقیانند 
  همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند
  در جهانند ولی از دو جهان بیزارند
  دشمن همدگرند و به حقیقت یارند
  لیک چون وانگري متفق یک کارند
  مثل ماه و ستاره همه شب سیارند
  روز گندم دروند ار چه به شب جو کارند

  دستارند سرورانند که بیرون ز سر و
  از آن یار چه برخوردارند شاکرانند و

  زانک این مردم دیگر همه مردم خوارند
  زانک این حرف و دم و قافیه هم اغیارند

 
  خوش به هر قطره دو صد گوهر جان بردارند
  چو از آن سر نگري موي به مو در کارند
  لیک سرسبز و فزاینده و دردي خوارند
  شمع ها یک صفتند ار به عدد بسیارند

  جمله به تو بسپارندچون برآید مه تو 
  لب فروبسته از آن موج که در سر دارند
  که به لشکرگهشان مور نمی آزارند
  کو بگوید همه اسرار گرش بفشارند
  ور نه هر جزو از آن نقده کل انبارند
  تاجداران فلک تخت به تو نگذارند
  دل و جان را تو بشارت ده اگر بیدارند

 
  هر مرادي که بودشان همه در بر گیرند

  ان باقی خوش شاد معطر گیرندج
  پاي در راه تو بنهند و کم سر گیرند
  عوض شرب فنا شربت کوثر گیرند
  چو مه چارده رخسار منور گیرند
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 گر بمانند یتیم از پدر و مادر خاك
 چون ببینند که تن لقمه گورست یقین
 بس کن این لکلک گفتار رها کن پس از این

778 
 از دلم صورت آن خوب ختن می نرود

 نم هر نفسی عیب مکنباهللا ار شور ک
 بوالحسن گفت حسن را که از این خانه برو
 جان پروانه مسکین ز پی شعله شمع
 همه مرغان چمن هر طرفی می پرند
 مرغ جان هر نفسی بال گشاید که پرد
 زن ز شوهر ببرد چون به تو آسیب زند
  جان منصور چو در عشق توش دار زدند
 جان ادیم و تو سهیلی و هواي تو یمن

 خیال شکن زلف تو در دل دارمچون 
 گر سبو بشکند آن آب سبو کی شکند
  حیله ها دانم و تلبیسک و کژبازي ها

779 
 همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد
 خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید
 چه شود گر ز مالقات دوایی سازي
 نه به یک بار نشاید در احسان بستن

 ره نهادهمه انواع خوشی حق به یکی حج
 گر شدم خاك ره عشق مرا خرد مبین
 آستینم ز گهرهاي نهانی پر دار
 شحنه عشق چو افشرد کسی را شب تار
 دل آواره اگر از کرمت بازآید
 این جمادات ز آغاز نه آبی بودند

 و خوش است خون ما در تن ما آب حیاتست
 مفسران آب سخن را و از آن چشمه میار

780 
 ود نکردبر سر آتش تو سوختم و د

 آزمودم دل خود را به هزاران شیوه
 آنچ از عشق کشید این دل من که نکشید

  پدر و مادر روحانی دیگر گیرند
  جان و دل زفت کنند و تن الغر گیرند
  تا سخن ها همه از جان مطهر گیرند

 
  چاشنی شکر او ز دهن می نرود

  و از دل من می نرودگر برفت از دل ت
  بوالحسن نیز درافتاد و حسن می نرود

  پر و بالش ز لگن می نرود تا نسوزد
  بلبل از واسطه گل ز چمن می نرود
  وز امید نظر دوست ز تن می نرود
  مرد چون روي تو بیند سوي زن می نرود
  در رسن کرد سر خود ز رسن می نرود
  از پی تربیت تو ز یمن می نرود

  از عشق شکن می نرود این شکسته دلم
  جان عاشق به سوي گور و کفن می نرود
  جان ز شرم تو به تلبیس و به فن می نرود

 
  همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد
  خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد
  خسته اي را که دل و دیده به دست تو سپرد
  صافی ار می ندهی کم ز یکی جرعه درد

  ه ره راست نبردهیچ کس بی تو در آن حجر
  آنک کوبد در وصل تو کجا باشد خرد
  آستینی که بسی اشک از این دیده سترد
  ماهت اندر بر سیمینش به رحمت بفشرد
  قصه شب بود و قرص مه و اشتر و کرد
  سرد سیرست جهان آمد و یک یک بفسرد
  چون برون آید از جاي ببینش همه ارد
  تا وي اطلس بود آن سوي و در این جانب برد

 
  آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد
  هیچ چیزش بجز از وصل تو خشنود نکرد
  و آنچ در آتش کرد این دل من عود نکرد
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 گفتم این بنده نه در عشق گرو کرد دلی
 آه دیدي که چه کردست مرا آن تقصیر
 گر چه آن لعل لبت عیسی رنجورانست
 جانم از غمزه تیرافکن تو خسته نشد
 نمک و حسن جمال تو که رشک چمن است

 گنجیست غم یار ولیک هین خمش باش که
781 

  در دلم چون غمت اي سرو روان برخیزد
 من گمانم تو عیان پیش تو من محو به هم
 چون رسد سنجق تو در ستمستان جهان
 بر حصار فلک ار خوبی تو جمله برد
 بگذر از باغ جهان یک سحر اي رشک بهار
 پشت افالك خمیدست از این بار گران

 ه بپرانمن چو از تیر توم بال و پرم د
 رمه خفتست و همی گردد گرگ از چپ و راست
 هین خمش دل پنهانست چو رگ زیر زبان
 این مجابات مجیرست در آن قطعه که گفت

782 
 خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد
  خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ
 خبرت هست که بلبل ز سفر بازرسید
 خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت

 ت که جان مست شد از جام بهارخبرت هس
 خبرت هست که الله رخ پرخون آمد
 خبرت هست ز دزدي دي دیوانه
 بستدند آن صنمان خط عبور از دیوان
 شاهدان چمن ار پار قیامت کردند
 گلرخانی ز عدم چرخ زنان آمده اند
 ناظر ملک شد آن نرگس معزول شده
 بزم آن عشرتیان بار دگر زیب گرفت

 رده دل پنهانینقش ها بود پس پ
 آنچ بینی تو ز دل جوي ز آیینه مجوي
 مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند

  گفت دلبر که بلی کرد ولی زود نکرد
  آنچ پشه به دماغ و سر نمرود نکرد
  دل رنجور مرا چاره بهبود نکرد
  زانک جز زلف خوشت را زره و خود نکرد

  نکرد در جهان جز جگر بنده نمکسود
  وصف آن گنج جز این روي زراندود نکرد

 
  همچو سرو این تن من بی دل و جان برخیزد
  چون عیان جلوه کند چهره گمان برخیزد
  ظلم کوته شود و کوچ و قالن برخیزد
  از مقیمان فلک بانگ امان برخیزد
  تا ز گلزار چمن رسم خزان برخیزد
  ز سبک روحی تو بار گران برخیزد

  ی که کمان برخیزدخوش پرد تیر زمان
  سگ ما بانگ زند تا که شبان برخیزد
  آشکارا شود آن رگ چو زبان برخیزد
  بر سر کوي تو عقل از سر جان برخیزد

 
  خبرت هست که دي گم شد و تابستان شد
  زیر لب خنده زنانند که کار آسان شد
  در سماع آمد و استاد همه مرغان شد
  مژده نو بشنید از گل و دست افشان شد

  وش و رقص کنان در حرم سلطان شدسرخ
  خبرت هست که گل خاصبک دیوان شد
  شحنه عدل بهار آمد او پنهان شد
  تا زمین سبز شد و باسر و باسامان شد
  هر یک امسال به زیبایی صد چندان شد
  کانجم چرخ نثار قدم ایشان شد
  غنچه طفل چو عیسی فطن و خط خوان شد
  باز آن باد صبا باده ده بستان شد

  ها آینه سر دل ایشان شد باغ
  آینه نقش شود لیک نتاند جان شد
  کفرهاشان همه از رحمت حق ایمان شد
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 باقیان در لحدند و همه جنبان شده اند
 گفت بس کن که من این را به از این شرح کنم
 هم لب شاه بگوید صفت جمله تمام

783 
 اي دریغا که حریفان همه سر بنهادند
 همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد

  ین همه عربده و تندي و ناسازي چیستا
 ساقیا دست من و دامن تو مخمورم
 من عمارت نپذیرم که خرابم کردي
 اي خدا رحم کن آن را که مرا رحم نکرد
  بیخودم کن که از آن حالتم آزادیهاست
 دختران دارم چون ماه پس پرده دل
 دخترانم چو شکر سرتاسر شیرینند

 اند چون همه باز نظر از جز شه دوخته
  همه لب بر لب معشوق چو نی ناالنند
 گر فقیرند همه شیردل و زربخش اند
 خود از آن کس که تراشیده تو را زو بتراش
 رو ترش کرده چرایی که خریدارم نیست
 تن زدم لیک دلم نعره زنان می گوید
 شمس تبریز به نور تو که ذرات وجود

784 
 عید بگذشت و همه خلق سوي کار شدند

  چو همه پیشه و بازار توییعاشقان را 
 سفها سوي مجالس گرو فرج و گلو
 همه از سلسله عشق تو دیوانه شدند
 دست و پاشان تو شکستی چو نه پا ماند و نه دست
  صدقات شه ما حصه درویشانست
 ما چو خورشیدپرستان همه صحرا کوبیم
 تو که در سایه مخلوقی و او دیواریست

 نشود جان چه کار آید اگر پیش تو قربان
 همه سوگند بخورده که دگر دم نزنند

785 
 ما نه زان محتشمانیم که ساغر گیرند

  زانک زنده نتواند گرو زندان شد
  من دهان بستم کو آمد و پایندان شد
  گر خالصه ز شما در کنف کتمان شد

 
  باده عشق عمل کرد و همه افتادند
  کله از سر بنهادند و کمر بگشادند

  و هم قافله و هم زادند نه همه همره
  تو بده داد دل من دگران بیدادند
  اي خراب از می تو هر کی در این بنیادند
  به صفات تو که در کشتن من استادند
  بنده آن نفرم کز خود خود آزادند
  ماه رویان سماوات مرا دامادند
  خسروان فلک اندر پیشان فرهادند
  گرد مردار نگردند نه ایشان خادند

  و عجب این که همه دلشادند دل ندارند
  این فقیران تراشنده همه خرادند
  دگران حیله گر و ظالم و بی فریادند

  میعادند عاشقانند تو را منتظر
  باده عشق تو خواهم که دگرها بادند
  همه در عشق تو موم اند اگر پوالدند

 
  زیرکان از پی سرمایه به بازار شدند
  عاشقان از جز بازار تو بیزار شدند

  ها سوي مدارس پی تکرار شدندفق
  همه از نرگس مخمور تو خمار شدند
  پر گشادند و همه جعفر طیار شدند
  عاشقان حصه بر آن رخ و رخسار شدند
  سایه جویان چو زنان در پس دیوار شدند
  ور نه ز آسیب اجل چون همه مردار شدند
  جان کنون شد که چو منصور سوي دار شدند

  شدند مست گشتند صبوحی سوي گفتار
 

  و نه زان مفلسکان که بز الغر گیرند
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 ما از آن سوختگانیم که از لذت سوز
 چو مه از روزن هر خانه که اندرتابیم
 ناامیدان که فلک ساغر ایشان بشکست
 آنک زین جرعه کشد جمله جهانش نکشد
 هر کی او گرم شد این جا نشود غره کس

 که آن وقت رسید و بده بادهدر فروبند 
 به یکی دست می خالص ایمان نوشند
 آب ماییم به هر جا که بگردد چرخی
 پس این پرده ازرق صنمی مه روییست
  ز احتراقات و ز تربیع و نحوست برهند
 تو دوراي و دودلی و دل صاف آن ها راست
 خمش اي عقل عطارد که در این مجلس عشق

786 
 بزندآنک عکس رخ او راه ثریا 

 آنک نقل و می او در ره صوفی نقدست
 گر پراکنده دلی دامن دل گیر که دل
 عمري باید تا دیو از او بگریزد
 در هر آن کنج دلی که غم تو معتکفست
 عارفا بهر سه نان دعوت جان را مگذار
 زین گذر کن که رسیدست شهنشاه کرم
 کف حاجت بگشا جام الهی بستان

 وري گیردرخ و سیماي تو زان رونق و ن
 بر سرت بردود و عقل دهد مغز تو را
 خواجه بربند دو گوش و بگریز از سخنم
 بگریز از من و از طالع شیرافکن من

 دل ها زد هین خمش باش که نور تو چو بر
787 

 آنچ روي تو کند نور رخ خور نکند
 هر کی بیند رخ تو جانب گلشن نرود
 چون رسد طره تو مشک دگر دم نزند

  چنان سنجق عشاق فراشتمالک الملک 
 تاب آن حسن که در هفت فلک گنجا نیست
 دل ویران که در و گنج هواي ابدیست

  آب حیوان بهلند و پی آذر گیرند
  از ضیا شب صفتان جمله ره در گیرند
  چو ببینند رخ ما طرب از سر گیرند
  مگر او را به گلیم از بر ما برگیرند
  اگرش سردمزاجان همه در زر گیرند
  زردرویان تو را که می احمر گیرند

  فر گیرندبه یکی دست دگر پرچم کا
  عود ماییم به هر سور که مجمر گیرند
  که ز نور رخش انجم همه زیور گیرند
  اگر او را سحري گوشه چادر گیرند
  که دل خود بهلند و دل دلبر گیرند
  حلقه زهره بیانت همه تسخر گیرند

 
  تا بزند گر ره قافله عقل زند

  رسدش گر به نظر گردن فردا بزند
  بزندخیمه امن و امان بر سر غوغا 

  احمدي باید تا راه چلیپا بزند
  بر آن جا بزند نیم شب تابش خورشید

  تا سنانت چو علی در صف هیجا بزند
  خیز تا جان تو بر عیش و تماشا بزند
  تا شعاع می جان بر رخ و سیما بزند
  که کف شق قمر بر مه باال بزند
  عقل پرمغز تو پا بر سر جوزا بزند

  زندور نه در رخت تو هم آتش یغما ب
  کاخترم کوکبه بر آدم و حوا بزند
  نور محسوس شود بر سر و بر پا بزند

 
  و آنچ عشق تو کند شورش محشر نکند
  هر کی داند لب تو قصه ساغر نکند
  چون رسد پرتو تو عقل دگر سر نکند
  که کسی را هوس ملکت سنجر نکند
  جز که آهنگ دل خسته الغر نکند
  رخ عاشق ز چه رو همچو رخ زر نکند
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 من ندانم تو بگو آه چه باشد آن چیز
  توبه کردم که نگویم من از آن توبه شکن
 یا رب ار صبر نیابد ز تو دل ز آتش عشق
 گر چه با خاك برابر کند او قالب ما

788 
 ستان چه کندآه کان طوطی دل بی شکر

 آنک از نقد وصال تو به یک جو نرسید
 آنک بحر تو چو خاشاك به یک سوش افکند
 نقش گرمابه ز گرمابه چه لذت یابد
  با بد و نیک بد و نیک مرا کاري نیست
 دست و پا و پر و بال دل من منتظرند
 آنک او دست ندارد چه برد روز نثار
 آنک بر پرده عشاق دلش زنگله نیست

 اده جان گوش و سرش گرم نشدآنک از ب
 آنک چون شیر نجست از صفت گرگی خویش
 گر چه فرعون به در ریش مرصع دارد
 آنک او لقمه حرص است به طمع خامی
 بس کن و جمع شو و بیش پراکنده مگو
 شمس تبریز تویی صبح شکرریز تویی

789 
 از دلم صورت آن خوب ختن می نرود
 باهللا ار شور کنم هر نفسی عیب مگیر
 همه مرغان ز چمن هر طرفی می پرند
 جان پروانه مسکین که مقیم لگنست
 بوالحسن گفت حسن را که از این خانه برو
  رسن دوست چو در حلق دلم افتادست
 مرغ جان از قفص قالب من سیر شدست

790 
 واقف سرمد تا مدرسه عشق گشود
 جز قیاس و دوران هست طرق لیک شدست

 فکرت تیز این صورت و آن صورت بس اندر
 فرق گفتند بسی جامعشان راه ببست
 فکر محدود بد و جامع و فارق بی حد

  دالرام به یک غمزه میسر نکند که
  هر کی بیند شکنش توبه دیگر نکند
  تا ابد قصه کند قصه مکرر نکند
  خاك ما را به دو صد روح برابر نکند

 
  آه کان بلبل جان بی گل و بستان چه کند
  چو گه عرض بود بر سر میزان چه کند
  چو بجویند از او گوهر ایمان چه کند

  ه کنددر تماشاگه جان صورت بی جان چ
  دل تشنه لب من در شب هجران چه کند
  تا که عشقش چه کند عشق جز احسان چه کند
  و آنک او پاي ندارد گه خیزان چه کند
  پرده زیر و عراقی و سپاهان چه کند
  سرد و افسرده میان صف مستان چه کند
  چشم آهوفکن یوسف کنعان چه کند
  او حدیث چو در موسی عمران چه کند

  حکمت لقمان چه کند او دم عیسی و یا
  بی دل جمع دو سه حرف پریشان چه کند
  عاشق روز به شب قبله پنهان چه کند

 
  چاشنی شکر او ز دهن می نرود
  گر برفت از دل تو از دل من می نرود
  بلبل بی دل یک دم ز چمن می نرود
  تن او تا به نسوزد ز لگن می نرود
  بوالحسن نیز درافتاد و حسن می نرود

  ل جز به رسن می نرودالجرم چنبر د
  وز امید نظر دوست ز تن می نرود

 
  فرقیی مشکل چون عاشق و معشوق نبود
  بر اولوالفقه و طبیب و متنجم مسدود
  از پی بحث و تفکر ید بیضا بنمود
  رو به جامع چو نهادند دو صد فرق فزود
  آنچ محدود بد آن محو شد از نامحدود
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 محو سکرست پس محو بود صحو یقین
 این از آنست که یطوي به زبان الیحکی
 این سخن فرع وجودست و حجابست ز نفی
 نه ز مردود گریزي نه ز مقبول خالص

 نهلد تو پس این را بهلی لیک تو را آن
 نش بکشد سوي قیامجان قعود آرد آ

 این یگانه نه دوگانه ست که از وي برهی
 نه به تحریمه درآمد نه به تحلیله رود
 مگس روح درافتاد در این دوغ ابد
 هله می گو که سخن پر زدن آن مگس است
 پر زدن نوع دگر باشد اگر نیز بود

791 
 این کبوتربچه هم عزم هوا کرد و پرید
 ولآن مراد همه عالم چه فرستاد رس

 بپرد جانب باال چو چنان بال بیافت
 چه کمندست که پر می کشد این جان ها را
  رحمتش نامه فرستاد که این جا بازآ
 لیک در خانه بی در تو چو مرغی بی پر
 بی قراریش گشاید در رحمت آخر
 تا نخوانیم ندانی تو ره واگشتن
 هر چه باال رود ار کهنه بود نو گردد

 وي پس منگرهین خرامان رو در غیب س
 هله خاموش برو جانب ساقی وجود

792 
 هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
 غم پرستی که تو را بیند و شادي نکند
 چونک سرزیر شود توبه کند بازآید
 نور احمد نهلد گبر و جهودي به جهان
  گمرهان را ز بیابان همه در راه آرد
 آن خیال خوش او مشعله دل ها باد

 بزم خوش او شد کوثرکمترین ساغر 
 شمس تبریز تویی واقف اسرار رسول

793 

  شمس عاقب بود ار چند بود ظل ممدود
  اثبات چنین نکته بود نفی وجود زانک

  کشف چیزي به حجابش نبود جز مردود
  بهل این را که نگنجد نه به بحث و نه سرود
  جان از این قاعده نجهد به قیام و به قعود
  جان قیام آرد آنش بکشد سوي سجود
  به سالم و به تشهد نرهد جان ز شهود
  نه به تکبیره ببست و نه سالمش بگشود

  ترسا و نه گبر و نه جهود نه مسلمان و نه
  پر زدن نیز نماند چو رود دوغ فرود
  رقص نادر بودت بر زبر چرخ کبود

 
  چون صفیري و ندایی ز سوي غیب شنید
  که بیا جانب ما چون نپرد جان مرید
  بدرد جامه تن را چو چنان نامه رسید
  چه ره است آن ره پنهان که از آن راه کشید

  ار طپیدکه در آن تنگ قفص جان تو بسی
  این کند مرغ هوا چونک به چستی افتید
  بر در و سقف همی کوب پر اینست کلید
  که ره از دعوت ما گردد بر عقل بدید
  هر نوي کآید این جا شود از دهر قدید
  فی امان اهللا کان جا همه سودست و مزید
  که می پاك ویت داد در این جام پلید

 
  هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد

  رزیر و سیه کاسه و سرگردان بادهمه س
  نیک و بد نیک شود دولت تو سلطان باد
  سایه دولت او بر همگان تابان باد
  مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد
  وان نمکدان خوشش بر زبر این خوان باد
  دل چون شیشه ما هم قدح ایشان باد
  نام شیرین تو هر گمشده را درمان باد
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 هست مستی که مرا جانب میخانه برد
 هست مستی که کشد گوش مرا یارانه
 نعل آنست که بوسه گه او خاك بود
 جان سپاریم بدان باده جان دست نهیم
 شاخ شاخست دل از رنگ سر زلف خوشش

794 
 هر کی از حلقه ما جاي دگر بگریزد

 رد خون جگر عاشق زیرا شیر استزان خو
 دل چو طوطی بود و جور دالرام شکر
 پشه باشد که به هر باد مخالف برود
 هر سري را که خدا خیره و کالیوه کند
 و آنک واقف بود از مرگ سوي مرگ گریخت
  چون قضا گفت فالنی به سفر خواهد مرد
 بس کن و صید مکن آنک نیرزد به شکار

795 
 شید ضیایی برسدوقت آن شد که ز خور

 به برهنه شده عشق قبایی بدهند
  این همه کاسه زرین ز بر خوان فلک
 بره و خوشه گردون ز براي خورش است
 عاشقان را که جز این عشق غذایی دگرست
 نوخرانی که رهیدند ز بازار کهن
  مه پرستان که ستاره همه شب می شمرند
 رو ترش کرده چو ابري که ببارید جفا

 ین مادر گل ها خارستآنک دانست یق
 خضري گرد جهان الف زد از آب حیات
 گر ز یاران گل آلود بریدي مگري
 دل خود زین دودالن سرد کن و پاك بشوي
 ناسزا گفتن از آن دلبر شیرین عجبست
 یار چون سنگ دالن خانه ما را بشکست
 دوش در خواب بدیدم صالح الدین را

796 
 واي آن دل که بدو از تو نشانی نرسد
 سیه آن روز که بی نور جمالت گذرد

  انه بردجانب ساقی گلچهره درد
  از چنین صف نعالم سوي پیشانه برد
  لعل آنست که سوي می و پیمانه برد
  پیشتر زانک خردمان سوي افسانه برد
  تا چرا بند چنان موسی سر شانه برد

 
  همچنان باشد کز سمع و بصر بگریزد
  شیردل کی بود آن کو ز جگر بگریزد
  طوطیی دید کسی کو ز شکر بگریزد

  بگریزددزد شب باشد کز نور قمر 
  صدر جنت بهلد سوي سقر بگریزد
  سوي ملک ابد و تاج و کمر بگریزد
  آن کس از بیم اجل سوي سفر بگریزد
  که خیال شب و شب هم ز سحر بگریزد

 
  سوي زنگی شب از روم لوایی برسد
  وز شکرخانه آن دوست نوایی برسد
  بهر آنست که یک روز صالیی برسد
  تا ز خرمنگه آن ماه عطایی برسد

  کدیه ایشان به ابایی برسدکاسه 
  کهنه کاسد ایشان به بهایی برسد
  آخر این کوشش و اومید به جایی برسد
  از وفا رست جفا هم به وفایی برسد
  همچو گل خندد چون خار جفایی برسد
  تا به گوش دل ما طبل بقایی برسد
  چون ز گل دور شود آب صفایی برسد
  دل خم شسته شود چون به سقایی برسد

  ت که تا جان به سزایی برسدناسزا گف
  تا که هر خانه شکسته به سرایی برسد
  گسترد سایه دولت چو همایی برسد

 
  مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد
  هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد
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  واي آن دل که ز عشق تو در آتش نرود
 سخن عشق چو بی درد بود بر ندهد
 مریم دل نشود حامل انوار مسیح
 حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز
  غفلت مرگ زد آن را که چنان خشک شدست
 این زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهی

 طلبد هر حیاتی که ز نان رست همان نان
 تیره صبحی که مرا از تو سالمی نرسد

797 
 ز اول روز که مخموري مستان باشد
 پیش او ذره صفت هر سحري رقص کنیم
 تا ابد این رخ خورشید سحر در سحرست
 اي صالح دل و دین تو ز برون جهتی
 بنده عشق تو در عشق کجا سرد شود
 تو رضاي دل او جو اگرت دل باید

 چو با او نبود اي بس ایمان که شود کفر
 سیاه گلخنی را چو ببینی به دل و روي

 شمس تبریز تو سلطان همه خوبانی
798 

 ننگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبود
 عشق شیرینی جانست و همه چاشنی است

 دریا که درآید در دل عشق شاخیست ز
 ساحل نفس رها کن به تک دریا رو
 صورت هر دو جهان جمله ز آیینه عشق

 بود عشق که هر روبه راکار روبه ن
799 

  سفره کهنه کجا درخور نان تو بود
 در زمانی که بگویی هله هان تان چه کمست
 گر سیه روي بود زنگی و هندوي توست
 ببري در خم خویش و خوش و یک رنگ کنی
 ترس را سر ببر و گردن تعظیم بزن
 ما همه بر سر راهیم و جهانی گذرست

 مگیر دل اگر بی ادبی کرد بر این صبر

  همچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسد
  جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد
  تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد

  جهان تا نرود دل به جهانی نرسد از
  از غم آنک ورا تره به نانی نرسد
  پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد
  آب حیوان به لب هر حیوانی نرسد
  تلخ روزي که ز شهد تو بیانی نرسد

 
  شیخ را ساغر جان در کف دستان باشد
  این چنین عادت خورشیدپرستان باشد
  دتا دل سنگ از او لعل بدخشان باش

  از نور تو رخشان باشد تا چنین شش جهت
  چون صالح دل و دین آتش سوزان باشد
  دل او چون طلبد آنک گران جان باشد
  اي بسی کفر که از دولتش ایمان باشد
  هر چه از کان گهر گوید بهتان باشد
  هم جمال تو مگر یوسف کنعان باشد

 
  با دل مرده دالن حاجت جنگی نبود

  رنگی نبودچاشنی و مزه را صورت و 
  جاي دریا و گهر سینه تنگی نبود
  کاندر این بحر تو را خوف نهنگی نبود
  بنماید چو که بر آینه زنگی نبود
  حمله شیر نر و کبر پلنگی نبود

 
  خرمگس هم ز کجا صاحب خوان تو بود
  کو زبانی که مجابات زبان تو بود
  چه غمست از سیهی چونک از آن تو بود

  ن تو بودتا همه روح بود فر و نشا
  در مقامی که عطاها و امان تو بود
  چشم روشن نفسی کان ز جهان تو بود
  طعمش بد که در این جنگ عوان تو بود
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  سگ به هر سو که چخد نعره به کوي تو زند
 هین صبوحست بده می که همه مخموریم
 در قدح درنگري زود فرح بخش شود
 همه خفتند و دو مخمور چنین بیدارند
  سر و پا مست شود هر چه تو خواهی بشود
 هله درویش بخور نک قدح زفت رسید
 هله امروز نشستیم به عشرت تا شب

 دامن این دولت گیرخاك بر سر همه را 
 می او خور همه او شو سر شش گوش مباش

800 
 گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود
 ور به یاري و کریمی شبکی روز آري
 ور دو دیده به تماشاي تو روشن گردد
 ور بگیرد ز بهاران و ز نوروز رخت
 آب حیوان که نهفته ست و در آن تاریکیست
 ور بپوشند و بیابند یکی خلعت نو
  ور سواره تو برانی سوي میدان آیی
 دل ما هست پریشان تن تیره شده جمع
 به ترازو کم از آنیم که مه با ما نیست
 چون عزیر و خر او را به دمی جان بخشید
 بر سر کوي غمت جان مرا صومعه ایست
 هین خمش باش و بیندیش از آن جان غیور

801 
 عشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید

  دل و آغشته این شیر شوید چو شکر یک
 دانه چیدن چه مروت بود آخر مکنید
 با چنین الله رخان روح چرا نفزایید
 دست در دامن همچون گل و ریحانش زنید
  رنگ دیدیت بسی جان و حیاتیش نبود
 چون ره خانه ندانید که زاده وصلید
 فخر مصرید چو یوسف هله تعبیر کنید
 ملکانید و ملک زاده ز آغاز و سرشت
 ساقیان باده به کف گوش شما می پیچند

  شیرگیرش که بود تا که زیان تو بود
  تا که جان یک نفسی مست ضمان تو بود
  گرگ چون دید سگ کهف شبان تو بود
  نظري کن سوي خم ها که نهان تو بود

  رسان تو بود برسد چون نرسد چونک
  سست بودن چه بود چونک اوان تو بود
  چه کم آید می و مطرب چو بیان تو بود
  چو بر این خاك نشستی همه آن تو بود
  مطلب که دو سه خر گوش کشان تو بود

 
  ور نکوبی به درشتی در هجران چه شود
  از براي دل پرآتش یاران چه شود
  کوري دیده ناشسته شیطان چه شود

  اشکوفه و ریحان چه شود همه عالم گل و
  پر شود شهر و کهستان و بیابان چه شود
  این غالمان و ضعیفان ز تو سلطان چه شود
  تا شود گوشه هر سینه چو میدان چه شود
  صاف اگر جمع شود تیره پریشان چه شود
  بهر ما گر برود ماه به میزان چه شود
  گر خر نفس شود الیق جوالن چه شود

  بنان چه شودگر نباشد قدمش بر که ل
  جمع شو گر نبود حرف پریشان چه شود

 
  دولتی هست حریفان سر دولت خارید
  که ظریفید و لطیفید و نکومقدارید
  که امیران دو صد خرمن و صد انبارید
  در چنین معصره اي غوره چرا افشارید
  نه که پرورده و بسرشته آن گلزارید
  مه خوبان مرا از چه چنین پندارید

  ندانید کز این بازاریدچون سره و قلب 
  چو لب نوش وفا جمله شکر می کارید
  گر چه امروز گدایانه چنین می زارید
  گرد خمخانه برآیید اگر خمارید
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 همه صیاد هنر گشته پی بی عیبی
 شمس تبریز درآمد به عیان عذر نماند

802 
 می رسد یوسف مصري همه اقرار دهید
 جان بدان عشق سپارید و همه روح شوید
 جمع رندان و حریفان همه یک رنگ شدیم
 تا که از کفر و ز ایمان بنماند اثري

  را به قدح دریابیداول این سوختگان 
 در کمینست خرد می نگرد از چپ و راست
 هر کی جنس است بر این آتش عشاق نهید
 کار و بار از سر مستی و خرابی ببرید
  آتش عشق و جنون چون بزند بر ناموس
 جان ها را بگذارید و در آن حلقه روید
 می فروشیست سیه کار و همه عور شدیم

 بود حاش هللا که به تن جامه طمع کرده
 طالب جان صفا جامه چرا می خواهد
 عنکبوتیست ز شهوت که تو را پرده کشد
 تا ببینید پس پرده یکی خورشیدي

803 
  بر سر کوي تو عقل از سر جان برخیزد
 بر حصار فلک ار خوبی تو حمله برد
 بگذر از باغ جهان یک سحر اي رشک بهار
 پشت افالك خمیدست از این بار گران

 م بال و پري بخش مرامن چو از تیر توا
 رمه خفتست همی گردد گرگ از چپ و راست
 من گمانم تو عیان پیش تو من محو به هم
 هین خمش دل پنهانست کجا زیر زبان
 این مجابات مجیر است در آن قطعه که گفت

804 
 صنما گر ز خط و خال تو فرمان آرند
 عاشقان نقش خیال تو چو بینند به خواب

  که در مجلس ماخنک آن روز خوشا وقت 
 صوفیان طاق دو ابروي تو را سجده برند

  همه عیبید چو در مجلس جان هشیارید
  دیده روح طلب را به رخش بسپارید

 
  صد تنگ شکر بار دهید می خرامد چو دو

  وز پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهید
  ها بستانید و به بازار دهید گروي

  این قدح را ز می شرع به کفار دهید
  و آخراالمر بدان خواجه هشیار دهید
  قدح زفت بدان پیرك طرار دهید
  هر چه نقدست به سرفتنه اسرار دهید
  خویش را زود به یک بار بدین کار دهید
  سر و دستار به یک ریشه دستار دهید
  دجامه ها را بفروشید و به خمار دهی
  پیرهن نیست کسی را مگر ایزار دهید
  آن بهانه ست دل پاك به دلدار دهید
  و آنک برده ست تن و جامه به ایثار دهید
  جامه و تن زر و سر جمله به یک بار دهید
  شمس تبریز کز او دیده به دیدار دهید

 
  خوشتر از جان چه بود از سر آن برخیزد
  از مقیمان فلک بانگ امان برخیزد

  ر و چمن رسم خزان برخیزدتا ز گلزا
  اي سبک روح ز تو بار گران برخیزد
  خوش پرد تیر زمانی که کمان برخیزد
  سگ ما بانگ برآرد که شبان برخیزد
  چون عیان جلوه کند چهره گمان برخیزد
  آشکارا شود این دل چو زبان برخیزد
  بر سر کوي تو عقل از سر جان برخیزد

 
  این دل خسته مجروح مرا جان آرند

  ي بسا سیل که از دیده گریان آرندا
  ساقیان دست تو گیرند و به مهمان آرند
  عارفان آنچ نداري بر تو آن آرند
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 چشم شوخ تو چو آغاز کند بوالعجبی
 بت پرستان رخ خورشید تو را گر بینند
 شمه اي گر ز تو در عالم علوي برسد
 گر بدین عاشق دلسوخته مسکینی
 جان و دل هر دو فداي شکرستان تو باد
 شمس تبریز اگر بلبل باغ ارمی

805 
 وي که امروز به ما می آیدیا رب این ب

 بوستان را کرمش خلعت نو می پوشد
 در نمازند درختان و به تسبیح طیور
 هر چه آمد سوي هستی ره هستی گم کرد
 از یکی روح در این راه چو رو واپس کرد
 رنگ او یافت از آن روي چنین خوش رنگست
 مست او گشت از آن رو همگان مست ویند

  نخورمنی بگویم ز ملولی کسی غم 
 زان دلیرست که با شیر ژیان رو کردست
 آنک سرمست نباشد برمد از مردم
 بس کن اي دوست که سنبوسه چو بسیار خوري

806 
 یا رب این بوي خوش از روضه جان می آید
 یا رب این آب حیات از چه وطن می جوشد
 عجب این غلغله از جوق ملک می خیزد
 چه سماعست که جان رقص کنان می گردد

 روسیست چه کابین که فلک چون تتقیستچه ع
 چه شکارست که این تیر قضا پرانست
 مژده مژده همه عشاق بکوبید دو دست
  از حصار فلکی بانگ امان می خیزد
 چشم اقبال به اقبال شما مخمورست
 برهیدیت از این عالم قحطی که در او
 خوشتر از جان چه بود جان برود باك مدار

 اینست هر کسی در عجبی و عجب من
 بس کنم گر چه که رمزست بیانش نکنم

807 

  آدم کافر و ابلیس مسلمان آرند
  بر قد و قامت زیباي تو ایمان آرند
  قدسیان رقص بر این گنبد گردان آرند
  شکري زان لب چون لعل بدخشان آرند

  آرندآب حیوان چو از آن چاه زنخدان 
  باش تا قوت تو از روضه رضوان آرند

 
  ز سراپرده اسرار خدا می آید
  خستگان را ز دواخانه دوا می آید
  در رکوعست بنفشه که دوتا می آید
  که ز مستی نشناسد که کجا می آید
  اصل خود دید ز ارواح جدا می آید
  بوي او یافت کز او بوي وفا می آید
  خوش لقا گشت کز آن ماه لقا می آید
  که شکر رشک برد ز آنچ مرا می آید
  زان کریمست که از گنج عطا می آید
  تا نگویند کز او بوي صبا می آید
  که ز سنبوسه تو را بوي گیا می آید

 
  یا نسیمیست کز آن سوي جهان می آید
  یا رب این نور صفات از چه مکان می آید
  عجب این قهقهه از حور جنان می آید

  می آید چه صفیرست که دل بال زنان
  ماه با این طبق زر به نشان می آید
  ور چنین نیست چرا بانگ کمان می آید
  کانک از دست بشد دست زنان می آید
  وز سوي بحر چنین موج گمان می آید
  این دلیلست که از عین عیان می آید
  از براي دو سه نان زخم سنان می آید
  غم رفتن چه خوري چون به از آن می آید

  ان چون به میان می آیدکو نگنجد به می
  خود بیان را چه کنیم جان بیان می آید
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 لحظه اي قصه کنان قصه تبریز کنید
 در فراق لب چون شکر او تلخ شدیم
 هندوي شب سر زلفین ببرد ز طمع
 بس زبان کز صفت آن لب او کند شود
 اي بسا شب که ز نور مه او روز شود
 وقت شمشیر بود واسطه ها برگیرید

 ذره اوستشمس تبریز که خورشید یکی 
808 

 عید بگذشت و همه خلق سوي کار شدند
 دست و پاشان تو شکستی چو نه پا ماند و نه دست
  اهل دینار کجا امت دیدار کجا

809 
 طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآید
 نقش هاي فسرده بی خبروار مرده
 گوش هاشان ز گوشش اهل افسانه گردد
 نقش گرمابه بینی هر یکی مست و رقصان

 ده بانگ و نعره صحن گرمابه ز ایشانپر ش
 نقش ها یک دگر را جانب خویش خوانند
 لیک گرمابه بان را صورتی درنیابد
 جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان
 گلشن هر ضمیري از رخش پرگل آید
 دار زنبیل پیشش تا کند پر ز خویشش
  برهد از بیش وز کم قاضی و مدعی هم

 انه گرددباده خمخانه گردد مرده مست
 کم کند از لقاشان بفسرد نقش هاشان
 باز چون رو نماید چشم ها برگشاید
  رو به گلزار و بستان دوستان بین و دستان
 آنچ شد آشکارا کی توان گفت یارا

810 
 باز شیري با شکر آمیختند
 روز و شب را از میان برداشتند
  رنگ معشوقان و رنگ عاشقان
 چون بهار سرمدي حق رسید

  لحظه اي قصه آن غمزه خون ریز کنید
  زان شکرهاي خدایانه شکرریز کنید
  زلف او گر بفشانید عبربیز کنید
  چون سنان نظر از دولت او تیز کنید
  گر چه مه در طلبش شیوه شبخیز کنید
  صرف آرید نخواهیم که آمیز کنید

  شمس مگوییدش و پرهیز کنیدذره را 
 

  همه از نرگس مخمور تو خمار شدند
  پر گشادند و همه جعفر طیار شدند
  گر چه دینار بشد الیق دیدار شدند

 
  نقش گرمابه یک یک در سجود اندرآید
  ز انعکاسات چشمش چشمشان عبهر آید
  چشم هاشان ز چشمش قابل منظر آید
  چون معاشر که گه گه در می احمر آید

  اهوي و غلغل غره محشر آیدکز هی
  نقش از آن گوشه خندان سوي این دیگر آید
  گر چه صورت ز جستن در کر و در فر آید
  ناشناسا شه جان بر سر لشکر آید
  دامن هر فقیري از کفش پرزر آید
  تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید
  چونک آن ماه یک دم مست در محضر آید
  چوب حنانه گردد چونک بر منبر آید
  گم شود چشم هاشان گوش هاشان کر آید
  باغ پرمرغ گردد بوستان اخضر آید
  در پی این عبارت جان بدان معبر آید
  کلک آن کی نویسد گر چه در محبر آید

 
  عاشقان با همدگر آمیختند
  آفتابی با قمر آمیختند
  جمله همچون سیم و زر آمیختند
  شاخ خشک و شاخ تر آمیختند
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 نگشت در دندان گرفترافضی ا
 بر یکی تختند این دم هر دو شاه
 هم شب قدر آشکارا شد چو عید

 همدگر آموختند هم زبان
 نفس کل و هر چه زاد از نفس کل
 خیر و شر و خشک و تر زان هست شد
 من دهان بستم تو باقی را بدان
 بهر نور شمس تبریزي تنم

811 
 آن شکرپاسخ نباتم می دهد

 م غرقه کردآن که در دریاي خون
 در صفات او صفاتم نیست شد
 رخت را برد و مرا درویش کرد
 اسب من بستد پیاده مانده ام
 کوه طور از شاهماتش پاره شد
 ماه عید روز وصلش خواستم
 چون برون از شش جهت بد گنج عشق

812 
 خنب هاي الیزالی جوش باد
 تیزچشمان صفا را تا ابد
 دوش گفتم ساقیش را هوش دار

 ز ساقیان بزم غیباي خدا ا
 عقل کل کو راز پوشاند همی
 هر سحر همچون سحرگه بی حجاب
 شمس تبریز ار چه پشتش سوي ماست

813 
 موشکی صندوق را سوراخ کرد
 اندر آتش افکنیم آن موش را
 گربه را و موش را آتش زنیم

814 
  بار دیگر یار ما هنباز کرد
 مکرهاي دشمنان در گوش کرد

 نو خبرهر دم از جورش دل آرد 

  هم علی و هم عمر آمیختند
  بلک خود در یک کمر آمیختند
  هم فرشته با بشر آمیختند
  بی نفور این دو نفر آمیختند
  همچو طفالن با پدر آمیختند
  کز طبیعت خیر و شر آمیختند
  کاین نظر با آن نظر آمیختند
  شمع وارش با شرر آمیختند

 
  و آنک کشتستم حیاتم می دهد
  یونس وقتم نجاتم می دهد
  هم صفا و هم صفاتم می دهد
  نک ز یاقوتش زکاتم می دهد
  وز دو رخ آن شاه ماتم می دهد
  من کم از کاهم ثباتم می دهد
  از شب هجران براتم می دهد
  زان جهت بی این جهاتم می دهد

 
  باده نوشان ازل را نوش باد
  حلقه هاي عشق تو در گوش باد
  ساقیش گفتا مرا بی هوش باد
  در دو عالم بانگ نوشانوش باد

  ی روپوش بادمست باد و راز ب
  آغوش باد آفتاب حسن در

  صد هزاران آفرین بر روش باد
 

  خواب گربه موش را گستاخ کرد
  همچنان کان مردك طباخ کرد
  در تنوري کآتشش صد شاخ کرد

 
  اندك اندك خوي از ما بازکرد
  چشم خود بر یار دیگر باز کرد
  غم دل ترسنده را غماز کرد
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 رو ترش کردن بر ما پیشه ساخت
 اي دریغا راز ما با همدگر
 اي دل از سر صبر را آغاز کن
 عقل گوید کاین بداندیشی مکن
 می دهد چون مه صالح الدین ضیا

815 
 شهر پر شد لولیان عقل دزد
  هر که بتواند نگه دارد خرد
 گرد من می گشت یک لولی پریر
 کرد لولی دست خود در خون من

 ه می شد خون من انگوروارتا ک
 کرد دیدم کو کند دزدي ولیک
 کی گمان دارد که او دزدي کند
 دزد خونی بین که هر کس را که کشت
 رخت برد و بخت داد آنگه چه بخت
 دردها و دردها را صاف کرد

 او چون مردمک این جهان چشمست و
 باز رشک حق دهانم قفل کرد

816 
 خلق می جنبند مانا روز شد

 گشتیم ما و چند روزچند شب 
 در جهان بس شهرها کان جا شبست
 در شب غفلت جهانی خفته اند
 هر که عاشق نیست او را روز نیست
 صبح را در کنج این خانه مجوي
 بر تو گر خارست بر ما گل شکفت
  گر تو از طفلی ز روز آگه نه اي
 روز را منکر مشو ال ال مگو
 آفتاب آمد که انشق القمر

 چوبک مزن پاسبانا بس دگر
817 

 چون مرا جمعی خریدار آمدند
 از ستیزه ریش را صابون زدند

  یک بهانه جست و دست انکاز کرد
  همراز کرد کس را چنین کو دگر

  زانک دلبر جور را آغاز کرد
  او از آن ماست بر ما ناز کرد
  کارغنون را زهره جان ساز کرد

 
  هم بدزدد هم بخواهد دستمزد
  من نتانستم مرا باري ببرد
  همچنینم برد کلی کرد و مرد
  خون من در دست آن لولی فسرد
  سال ها انگور دل را می فشرد

  دزدید کردکرد ما را بین که او 
  خاصه شه صوفی شد آمد مو سترد
  خضر و الیاسی شد و هرگز نمرد
  سیم برد و دامن پرزر شمرد
  پیش او آرید هر جا هست درد
  تنگ می آید جهان زین مرد خرد
  شد کلید و قفل را جایی سپرد

 
  روز را جان بخش جانا روز شد
  در غم و شادي تو تا روز شد

  که این جا روز شد اندر این ساعت
  ز آفتاب عشق ما را روز شد
  هر که را عشقست و سودا روز شد
  رو به باال کن به باال روز شد
  بر تو گر شامست بر ما روز شد
  خیز با ما جان بابا روز شد
  چند ال ال جان الال روز شد
  بشنو این فرمان اعال روز شد
  پاسبان و حارس ما روز شد

 
  کهنه دوزان جمله در کار آمدند

  ته رخسار آمدندوز حسد ناشس
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 همچو نغزان روز شیوه می کنند
 شکر کز آواز من این خفتگان
 کاش بیداري براي حق بدي
  چون شود بیمار از ایشان سرخ رو
 خلق را پس چون رهانند از حسد
 در دل خلقند چون دیده منیر
 همچو هفت استاره یک نور آمدند
 تا نگردي ریش گاو مردمی
 اهل دل خورشید و اهل گل غبار
 غم مخور اي میر عالم زین گروه

818 
 ساقیان سرمست در کار آمدند
 حلقه حلقه عاشقان و بی دالن
  بلبالن مست و مستان الست
 هین که مخموران در این دم جوق جوق
 یک ندا آمد عجب از کوي دل
 از خوشی بوي او در کوي او

 تو اي ساقی مدام بی محابا ده
 عارفان از خویش بی خویش آمدند
 ساقیا تو جمله را یک رنگ کن

819 
 اندك اندك جمع مستان می رسند
 دلنوازان نازنازان در ره اند
 اندك اندك زین جهان هست و نیست
 جمله دامن هاي پرزر همچو کان
 الغران خسته از مرعاي عشق
 جان پاکان چون شعاع آفتاب

 بهر مریمانخرم آن باغی که 
 اصلشان لطفست و هم واگشت لطف

820 
 هر چه آن خسرو کند شیرین کند
 هر کجا خطبه بخواند بر دو ضد
 با دم او می رود عین الحیات

  همچو چغزان شب به تکرار آمدند
  خواب را هشتند و بیدار آمدند
  اینک بهر سیم و زر زار آمدند
  چون به زردي همچو دینار آمدند
  کز حسد این قوم بیمار آمدند
  آن شهان کز بهر دیدار آمدند
  همچو پنج انگشت یک کار آمدند
  سر به سر خود ریش و دستار آمدند

  گل خار آمدنداهل دل گل اهل 
  کاهل دل دل بخش و دلدار آمدند

 
  مستیان در کوي خمار آمدند
  بر امید بوي دلدار آمدند
  بر امید گل به گلزار آمدند
  بر در ساقی به زنهار آمدند
  بی دل و بی پا به یک بار آمدند
  بیخود و بی کفش و دستار آمدند
  هین که جان ها مست اسرار آمدند
  ندزاهدان در کار هشیار آمد

  باده ده گر یار و اغیار آمدند
 

  اندك اندك می پرستان می رسند
  گلعذاران از گلستان می رسند
  نیستان رفتند و هستان می رسند
  از براي تنگدستان می رسند
  فربهان و تندرستان می رسند
  از چنان باال به پستان می رسند
  میوه هاي نو زمستان می رسند
  هم ز بستان سوي بستان می رسند

 
  ون درخت تین که جمله تین کندچ

  همچو شیر و شهدشان کابین کند
  مرده جان یابد چو او تلقین کند
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 مرغ جان ها با قفص ها برپرند
 عالمی بخشد به هر بنده جدا
 گر به قعر چاه نام او بري
 من بر آنم که شکرریزي کنم
 کافري گر الف عشق او زند

 ر عالم در ره عاشق نهادخا
 تو نمی دانی که هر که مرغ اوست
 بس کنم زین پس نهان گویم دعا

821 
 خنده از لطفت حکایت می کند
 این دو پیغام مخالف در جهان
 غافلی را لطف بفریبد چنان
 وان یکی را قهر نومیدي دهد
 عشق مانند شفیعی مشفقی
 شکرها داریم زین عشق اي خدا

 صیري کنیمهر چه ما در شکر تق
 کوثر است این عشق یا آب حیات
 در میان مجرم و حق چون رسول
 بس کن آیت آیت این را برمخوان

822 
  عشق اکنون مهربانی می کند
 در شعاع آفتاب معرفت
 کیمیاي کیمیاسازست عشق
 گاه درها می گشاید بر فلک
 گه چو صهبا بزم شادي می نهد
  گه چو روح اهللا طبیبی می شود

 د او بر عشق دوستاعتمادي دار
 اندر این طوفان که خونست آب او
 بانگ انانستعین ما شنید
 چون قرین شد عشق او با جان ها
 ارمغان هاي غریب آورده است
 هر که می بندد ره عشاق را
 سرنگون اندررود در آب شور

  چونک بنده پروري آیین کند
  کیست کو اندر دو عالم این کند
  قعر چه را صدر علیین کند
  از شکر گر قسم من تعیین کند
  کفر او را جمله نور دین کند
  تا که جمله خار را نسرین کند

  یضه ها زرین کنداز سعادت ب
  کی نهان ماند چو شه آمین کند

 
  ناله از قهرت شکایت می کند
  از یکی دلبر روایت می کند
  قهر نندیشد جنایت می کند
  یاس کلی را رعایت می کند
  این دو گمره را حمایت می کند
  لطف هاي بی نهایت می کند
  عشق کفران را کفایت می کند
  عمر را بی حد و غایت می کند

  و بس سعایت می کندبس دواد
  عشق خود تفسیر آیت می کند

 
  جان جان امروز جانی می کند
  ذره ذره غیب دانی می کند
  خاك را گنج معانی می کند
  گه خرد را نردبانی می کند
  گه چو دریا درفشانی می کند
  گه خلیلش میزبانی می کند
  گر سماع لن ترانی می کند
  لطف خود را نوح ثانی می کند

  مستعانی می کندلطف و داد و 
  مو به مو صاحب قرانی می کند
  قسمت آن ارمغانی می کند
  جاهلی و قلتبانی می کند
  هر که چون لنگر گرانی می کند
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 تا چه خوردست این دهان کز ذوق آن
823 

 عمر بر اومید فردا می رود
 دان روزگار خویش را امروز

 گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت
 مرگ یک یک می برد وز هیبتش
 مرگ در ره ایستاده منتظر
  مرگ از خاطر به ما نزدیکتر
 تن مپرور زانک قربانیست تن
 چرب و شیرین کم ده این مردار را
 چرب و شیرین ده ز حکمت روح را
 حکمتت از شه صالح الدین رسد

824 
 عاشقان پیدا و دلبر ناپدید

 رسیده یک لبی بر نقش جاننا
 قاب قوسین از علی تیري فکند
 ناکشیده دامن معشوق غیب
 ناگزیده او لب شیرین لبی
 ناچریده از لبش شاخ شکر
 ناشکفته از گلستانش گلی
 گر چه جان از وي ندید اال جفا
 آن الم را بر کرم ها فضل داد
  خار او از جمله گل ها دست برد
 جور او از دور دولت گوي برد
 رد او به از قبول دیگران
 این سعادت هاي دنیا هیچ نیست
 این زیادت هاي این عالم کمیست
 آن زیادت دست شش انگشت تست
 آن سناجو کش سنایی شرح کرد
 چرب و شیرین می نماید پاك و خوش
 چرب و شیرین از غذاي عشق خور
  آخر اندر غار در طفلی خلیل
 آن رها کن آن جنین اندر شکم

  اقتضاي بی زبانی می کند
 

  سوي غوغا می رود غافالنه
  بنگرش تا در چه سودا می رود
  هر نفس از کیسه ما می رود
  عاقالن را رنگ و سیما می رود

  تماشا می رود خواجه بر عزم
  خاطر غافل کجاها می رود
  دل بپرور دل به باال می رود
  زانک تن پرورد رسوا می رود
  تا قوي گردد که آن جا می رود
  آنک چون خورشید یکتا می رود

 
  در همه عالم چنین عشقی که دید
  صد هزاران جان ها تا لب رسید
  تا سپرهاي فلک ها را درید
  دل هزاران محنت و ضربت کشید

  ند پشت دست در هجران گزیدچ
  دل هزاران عشوه او را چرید
  صد هزاران خار در سینه خلید
  از وفاها بر امید او رمید
  وان جفا را از وفاها برگزید
  قفل او دلکشترست از صد کلید
  قندها از زهر قهرش بردمید
  لعل و مروارید سنگش را مرید
  آن سعادت جو که دارد بوسعید

  بایزیدآن زیادت جو که دارد 
  قیمت او کم به ظاهر مستزید
  یافت فردیت ز عطار آن فرید
  یک شبی بگذشت با تو شد پلید
  تا پرت برروید و دانی پرید
  از سر انگشت شیري می مکید
  آب حیوانی ز خونی می مزید
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 ی که چرخش کرد راستقد و باالی
 قد و باالیی که عشقش برفراشت
 نی خمش کن عالم السر حاضرست

825 
 برنشین اي عزم و منشین اي امید
 دود و بویی می رسد از عرش غیب
 هر چه غفلت کور و پنهان می کند
 ما ز گردون سوي مادون آمدیم
  همچو مریم سوي خرمابن رویم
 بس کن و از حرف در معنی گریز

 ن طفل بی دندان کنداین مزید
826 

 اي خدا از عاشقان خشنود باد
 عاشقان را از جمالت عید باد
 دست کردي دلبرا در خون ما
 هر که گوید که خالصش ده ز عشق
 مه کم آید مدتی در راه عشق
 دیگران از مرگ مهلت خواستند
 آسمان از دود عاشق ساخته ست

827 
 نه فلک مر عاشقان را بنده باد

 ن سرسبز بادبوستان عاشقا
 تا قیامت ساقی باقی عشق
 بلبل دل تا ابد سرمست باد
  تا ابد پستان جان پرشیر باد
 شیوه عاشق فریبی هاي یار
 از پی لعلش گهربارست چشم
 چشم ما بگشاد چشم مست او
 دل ز ما بربود حسن دلربا
 مرغ جانم گر نپرد سوي عشق
 عشق گریان بیندم خندان شود

 شدسنگ ها از شرم لعلش آب 
 من خموشم میوه نطق مرا

  عاقبت چون چرخ کژقامت خمید
  برگذشت آن قدش از عرش مجید
  نحن اقرب گفت من حبل الورید

 
  پی شد نویدکز رسوالنش پیا

  اي نهانان سوي بوي آن پرید
  دود بویش می کند آن را سپید
  باز ما را سوي گردون برکشید
  زانک خرمایی ندارد شاخ بید
  چند معنی را ز حرفی می مزید
  گر شما مردید نان را خود گزید

 
  عاشقان را عاقبت محمود باد

  عود باد جانشان در آتشت چون
  جان ما زین دست خون آلود باد

  ن دعا از آسمان مردود بادآ
  آن کمی عشق جمله سود باد
  عاشقان گویند نی نی زود باد
  آفرین بر صاحب این دود باد

 
  دولت این عاشقان پاینده باد
  آفتاب عاشقان تابنده باد
  جام بر کف سوي ما آینده باد
  طوطی جان هم شکرخاینده باد
  مادر دولت طرب زاینده باد

  باد کم مباد و هر دم افزاینده
  این گهر را لعلش استاینده باد
  طالبان را چشم بگشاینده باد
  چابک و صیاد و برباینده باد
  پر و بال مرغ جان برکنده باد
  اي جهان از خنده اش پرخنده باد
  شرم ها از شرم او شرمنده باد
  می بپاالید که پاالینده باد
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828 
  هر که را اسرار عشق اظهار شد
 شمع افروزان بنه در آفتاب
 نیست نور شمع هست آن نور شمع
 همچنان در نور روح این نار تن
 جوي جویانست و پویان سوي بحر
 تا طلب جنبان بود مطلوب نیست
 پس طلب تا هست ناقص بد طلب
 هر تن بی عشق کو جوید کله

 اگهانی گلرخیتا ببیند ن
 همچو من شد در هواي شمس دین

829 
 هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود
 نقش هایی که نگارد آن نگار
 شربتی را کو به مست خود دهد
 کشتی شش گوشه ست این شش جهت
 نرگس چشمی کز این بحر آب یافت
 چون گشادي یافت چشمی در رضا
 هین خموش و از خمول حق بترس

830 
 ردون می رودصاف جان ها سوي گ

  چشم دل بگشا و در جان ها نگر
 جامه برکش چونک در راهی روي
 الله خون آلود می روید ز خاك
 جان چو شد در زیر خاکم جا کنید
 جان عرشی سوي عیسی می رود
 سوي آن دل جان من پر می زند
 زانک آن جان دون حق چیزي نخواست

831 
 هر زمان لطفت همی در پی رسد

 بی خمار مست عشقم دار دایم
  ما نیستانیم و عشقش آتشیست
 این نیستان آب ز آتش می خورد

 
  رفت یاري زانک محو یار شد
  بنگرش چون محو آن انوار شد

  نشد آثار و هم آثار شدهم 
  هم نشد این نار و هم این نار شد
  گم شود چون غرق دریابار شد
  مطلب آمد آن طلب بی کار شد
  چون نماند آگهی ساالر شد
  سر ندارد جملگی دستار شد
  بر وي آن دستار و سر چون خار شد
  آنک او را در سر این اسرار شد

 
  هر چه کشت افزاست آتش چون بود

  که مفرش چون بودعقل آن را جز 
  جز لطیف و پاك و دلکش چون بود
  بحر بی پایان در این شش چون بود
  در شناس بحر اعمش چون بود
  از سخط هر لحظه اخفش چون بود
  مومن اقبال مرعش چون بود

 
  درد جان ها سوي هامون می رود
  چون بیامد چون شد و چون می رود
  چون همه ره خاك با خون می رود

  گلگون می رودگر چه با دامان 
  خاك در خانه چو خاتون می رود
  جان فرعونی به قارون می رود
  کو لطیف و شاد و موزون می رود
  وین دگر جان سوي مادون می رود

 
  ور نه کس را این تقاضا کی رسد
  من نخواهم مستیی کز می رسد
  منتظر کان آتش اندر نی رسد
  تازه گردد ز آتشی کز وي رسد
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 تا ابد از دوست سبز و تازه ایم
 ال شویم از کل شیی هالک
 هر کی او ناچیز شد او چیز شد

832 
 شب شد و هنگام خلوتگاه شد
 مه پرستان ماه خندیدن گرفت
 خواب آمد ما و من ها ال شدند
 مغزها آمیخته با کاه تن

  خرگاه تن را روفتند هندوان
 گفت و گوهاي جهان را آب برد
 شمس تبریزي چو آمد در میان

833 
 مرگ ما هست عروسی ابد
 شمس تفریق شد از روزنه ها
  آن عددها که در انگور بود
 هر کی زنده ست به نوراهللا
 بد مگو نیک مگو ایشان را
 دیده در حق نه و نادیده مگو
 دیده دیده بود آن دیده

  به نوراهللا استنظرش چونک 
 نورها گر چه همه نور حقند
 نور باقیست که آن نور خدا است
 نور ناریست در این دیده خلق
 نار او نور شد از بهر خلیل
 اي خدایی که عطایت دیدست
 قطب این که فلک افالکست
 یا ز دیدار تو دید آر او را
 دیده تر دار تو جان را هر دم
 دیده در خواب ز تو بیداري

 خواب نیابد تعبیرلیک در 
 ور نه می کوشد و بر می جوشد

834 
 از دل رفته نشان می آید

  ي رسداو بهاري نیست کو را د
  چون هالك و آفت اندر شی ء رسد
  هر کی مرد از کبر او در حی رسد

 
  قبله عشاق روي ماه شد
  شب روان خیزید وقت راه شد
  وقت آن بی خواب االاهللا شد
  تن بخفت و دانه ها بی کاه شد
  ترك خلوت دید و در خرگاه شد
  وقت گفتن هاي شاهنشاه شد
  اهل معنی را سخن کوتاه شد

 
  اهللا احد سر آن چیست هو

  بسته شد روزنه ها رفت عدد
  نیست در شیره کز انگور چکد
  مرگ این روح مر او راست مدد
  که گذشتند ز نیکو و ز بد
  تا که در دیده دگر دیده نهد
  هیچ غیبی و سري زو نجهد
  بر چنان نور چه پوشیده شود
  تو مخوان آن همه را نور صمد
  نور فانی صفت جسم و جسد

  رمه کشدمگر آن را که حقش س
  چشم خر شد به صفت چشم خرد
  مرغ دیده به هواي تو پرد
  در پی جستن تو بست رصد
  یا بدین عیب مکن او را رد
  نگهش دار ز دام قد و خد

  کمالست و رشد این چنین خواب
  تو ز خوابش به جهان رغم حسد
  ز آتش عشق احد تا به لحد

 
  بوي آن جان و جهان می آید
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 نعره و غلغله آن مستان
 گوهر از هر طرفی می تابد
 از در مشعله داران فلک
 جان پروانه میان می بندد
 آفتابی که ز ما پنهان بود
 تیر از غیب اگر پران نیست

835 
 گل خندان که نخندد چه کند

 هان بگشادستنار خندان که د
 مه تابان بجز از خوبی و ناز
 آفتاب ار ندهد تابش و نور
 سایه چون طلعت خورشید بدید
 عاشق از بوي خوش پیرهنت
 تن مرده که بر او برگذري
 دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ
 شیر حق شاه صالح الدینست

836 
 گر نخسپی شبکی جان چه شود
 ور بیاري شبکی روز آري

 شن گرددور دو دیده ز تو رو
 ور بگیرد ز گل افشانی تو
 آب حیوان که در آن تاریکیست
 ور خضروار قالووز شوي
 ور ز خوان کرم و نعمت تو
 ور ز دلداري و جان بخشی تو
 ور سواره سوي میدان آیی
 روي چون ماهت اگر بنمایی
 ور بریزي قدحی ماالمال
  ور بپوشیم یکی خلعت نو
 ور چو موسی تو بگیري چوبی

 تک دریا گرد ور برآري ز
 ور سلیمان بر موران آید
 بس کن و جمع کن و خامش باش

  آشکارا و نهان می آید
  کوبان سوي جان می آیدپاي 

  آتش دل به دهان می آید
  شمع روشن به میان می آید
  سوي ما نورفشان می آید
  پس چرا بانگ کمان می آید

 
  علم از مشک نبندد چه کند
  چونک در پوست نگنجد چه کند
  چه نماید چه پسندد چه کند
  پس بدین نادره گنبد چه کند
  نکند سجده نخنبد چه کند

  کند پیرهن را ندراند چه
  نشود زنده نجنبد چه کند
  نخروشد نترنگد چه کند
  نکند صید و نغرد چه کند

 
  ور نکوبی در هجران چه شود

  دل یاران چه شود از براي
  کوري دیده شیطان چه شود
  همه عالم گل و ریحان چه شود
  پر شود شهر و بیابان چه شود
  تا لب چشمه حیوان چه شود
  زنده گردد دو سه مهمان چه شود

  بیابد دو سه بی جان چه شودجان 
  تا شود سینه چو میدان چه شود
  تا رود زهره به میزان چه شود
  بر سر وقت خماران چه شود
  ما غالمان ز تو سلطان چه شود
  تا شود چوب چو ثعبان چه شود
  چو کف موسی عمران چه شود
  تا شود مور سلیمان چه شود
  گر نگویی تو پریشان چه شود
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837 
  هر کجا بوي خدا می آید
 زانک جان ها همه تشنه ست به وي
 شیرخوار کرمند و نگران
 در فراقند و همه منتظرند
 از مسلمان و جهود و ترسا
  خنک آن هوش که در گوش دلش
 گوش خود را ز جفا پاك کنید

 ن بانگگوش آلوده ننوشد آ
 چشم آلوده مکن از خد و خال
 ور شد آلوده به اشکش می شوي
  کاروان شکر از مصر رسید
 هین خمش کز پی باقی غزل

838 
 گر نخسپی شبکی جان چه شود
 ور بیاري شبکی روز آري
 ور دو دیده به تو روشن گردد
  گر برآري ز دل بحر غبار
 ور سلیمان بر موران آید
 ور چو الیاس قالووز شوي

 بروید ز گل افشانی توور 
 آب حیوان که در آن تاریکیست

 و نعمت تو ور ز خوان کرم
 ور ز دلداري و جان بخشی تو
 ور سواره سوي میدان آیی
 روي چون ماهت اگر بنمایی
 آستین کرم ار افشانی
  ور بریزي قدحی ماالمال
 ور بپوشیم یکی خلعت نو
 ور چو موسی بپذیري چوبی
 نورو به لطف آر و ز دشمن مش

 بس کن اي دل ز فغان جمع نشین
839 

 
  می آیدخلق بین بی سر و پا 

  تشنه را بانگ سقا می آید
  تا که مادر ز کجا می آید
  کز کجا وصل و لقا می آید
  هر سحر بانگ دعا می آید
  ز آسمان بانگ صال می آید
  زانک بانگی ز سما می آید
  هر سزایی به سزا می آید
  کان شهنشاه بقا می آید
  زانک از آن اشک دوا می آید
  شرفه گام و درا می آید

  می آید شاه گوینده ما
 

  ور نکوبی در هجران چه شود
  از براي دل یاران چه شود
  کوري دیده شیطان چه شود
  چون کف موسی عمران چه شود
  تا شود مور سلیمان چه شود
  تا لب چشمه حیوان چه شود
  همه عالم گل و ریحان چه شود
  پر شود شهر و بیابان چه شود
  زنده گردد دو سه مهمان چه شود

  جان چه شود جان بیابد دو سه بی
  تا شود سینه چو میدان چه شود
  تا رود زهره به میزان چه شود
  تا ندریم گریبان چه شود
  بر سر وقت خماران چه شود
  ما غالمان ز تو سلطان چه شود
  تا شود چوب تو ثعبان چه شود
  گر بجویی دل ایشان چه شود
  گر نگویی تو پریشان چه شود
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 خشمین بر آن کسی شو کز وي گزیر باشد
 گیرم کز او بگردي شاه و امیر و فردي
 گر فاضلی و فردي آب خضر نخوردي
 اي پیر جان فطرت پیر عیان نه فکرت
 پیري مکن بر آن کس کز مکر و از فضولی
 پیري بر آن کسی کن کو مرده تو باشد

 همش هالل بیندچون موي ابروي را و
  آن کس که از تکبر مالد سبال خود را
 عرضه گري رها کن اي خواجه خویش ال کن
 جلوه مکن جمالت مگشاي پر و بالت
 بربند پنج حس را زین سیل هاي تیره
  بی آن خمیرمایه گر تو خمیر تن را
 گر قاب قوس خواهی دل راست کن چو تیري
 خاموش اگر توانی بی حرف گو معانی

840 
 از سماع گویی کان شورها کجا شدبعد 

 منکر مباش بنگر اندر عصاي موسی
 چون اژدهاست قالب لب را نهاده بر لب
 یک گوهري چون بیضه جوشید و گشت دریا
 الحق نهان سپاهی پوشیده پادشاهی
 گر چه ز ما نهان شد در عالمی روان شد
 هر حالتی چو تیرست اندر کمان قالب

 و گم شد گر چه صدف ز ساحل قطره ربود
  از میل مرد و زن خون جوشید وان منی شد
 وانگه ز عالم جان آمد سپاه انسان
 تا بعد چند گاهی دل یاد شهر جان کرد
 گویی چگونه باشد آمدشد معانی

841 
 باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد
 باز از رضاي رضوان درهاي خلد وا شد
 باز آن شهی درآمد کو قبله شهانست

 مله سوار گشتندسرگشتگان سودا ج
 اجزاي خاك تیره حیران شدند و خیره

  یا غیر خاك پایش کس دستگیر باشد
  ار مرگ روزي بر تو امیر باشدناچ

  هر کو نخورد آبش در مرگ اسیر باشد
  پیري نه کز قدیدي مویش چو شیر باشد
  خواهد که بازگونه بر پیر پیر باشد
  پیش جاللت تو خوار و حقیر باشد
  بر چشمش آفتابت کی مستدیر باشد
  از نور کبریایی چون مستنیر باشد
  تا ذره وجودت شمس منیر باشد

  دایی جان مستطیر باشدتا با پر خ
  تا عقل کل ز شش سو بر تو مطیر باشد
  صد سال گرم داري نانش فطیر باشد
  در قوس او درآید کو همچو تیر باشد
  تا بر بساط گفتن حاکم ضمیر باشد

 
  یا خود نبود چیزي یا بود و آن فنا شد
  یک لحظه آن عصا بد یک لحظه اژدها شد
  کو خورد عالمی را وانگه همان عصا شد
  کف کرد و کف زمین شد وز دود او سما شد
  هر لحظه حمله آرد وانگه به اصل واشد
  تا نیستش نخوانی گر از نظر جدا شد
  رو در نشانه جویش گر از کمان رها شد
  در بحر جوید او را غواص کآشنا شد
  وانگه از آن دو قطره یک خیمه در هوا شد
  عقلش وزیر گشت و دل رفت پادشا شد

  کر در عالم بقا شدواگشت جمله لش
  اینک به وقت خفتن بنگر گره گشا شد

 
  باز آرزوي جان ها از راه جان درآمد
  هر روح تا به گردن در حوض کوثر آمد
  باز آن مهی برآمد کز ماه برتر آمد
  کان شاه یک سواره در قلب لشکر آمد
  از المکان شنیده خیزید محشر آمد
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 آمد نداي بی چون نی از درون نه بیرون
 گویی که آن چه سویست آن سو که جست و جویست
  آن سو که میوه ها را این پختگی رسیدست
 آن سو که خشک ماهی شد پیش خضر زنده
 این سوز در دل ما چون شمع روشن آمد

 این بیان رادستور نیست جان را تا گوید 
 کافر به وقت سختی رو آورد بدان سو
 با درد باش تا درد آن سوت ره نماید
 آن پادشاه اعظم در بسته بود محکم

842 
  آن ماه کو ز خوبی بر جمله می دواند
 سوي شما نبشت او بر روي بنده سطري
 نقشش ز زعفران است وین سطر سر جانست
 کنجی و عشق و دلقی ما از کجا و خلقی

 و پا چو گویی سوي وییم غلطان ستبی د
 چون این طرف دویدم چوگانش حمله آرد
 هر سو که هست مستم چوگان او پرستم
 گر زانک تو ملولی با خفتگان بنه سر
 آن جا که شمس دینم پیدا شود به تبریز

843 
 در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید
 گرمی شیر غران تیزي تیغ بران

  رهان زناننددر راه رهزنانند وین هم
 طبل غزا برآمد وز عشق لشکر آمد
 رعدش بغرد از دل جانش ز ابر قالب
 هرگز چنین سري را تیغ اجل نبرد
  هرگز چنین دلی را غصه فرونگیرد
 دریا پیش ترش رو او ابر نوبهارست
 شیرش نخواهد آهو آهوي اوست یاهو
 در عشق جوي ما را در ما بجوي او را

 او دهانیدریا بگشاید  تا چون صدف ز
844 

 گر ساعتی ببري ز اندیشه ها چه باشد

  نی چپ نی راست نی پس نی از برابر آمد
  ی کجا کنم رو آن سو که این سر آمدگوی

  آن سو که سنگ ها را اوصاف گوهر آمد
  آن سو که دست موسی چون ماه انور آمد
  وین حکم بر سر ما چون تاج مفخر آمد
  ور نی ز کفر رستی هر جا که کفر آمد
  این سو چو درد بیند آن سوش باور آمد
  آن سو که بیند آن کس کز درد مضطر آمد

  مروز بر در آمدپوشید دلق آدم ا
 

  اي عاشقان شما را پیغام می رساند
  خط خوان کیست این جا کاین سطر را بخواند
  هر حرف آتشی نو در دل همی نشاند
  لیک او گرفته حلقی ما را همی کشاند
  چوگان زلف ما را این سو همی دواند
  سوي خودم کشاند این سر بگو کی داند
  در عین نیست هستم تا حکم خود براند

  خواب وارهاند ا فسردگان را همزیر
  واهللا که در دو عالم نی درد و درد ماند

 
  دانی که کیست زنده آن کو ز عشق زاید
  نري جمله نران با عشق کند آید
  پاي نگارکرده این راه را نشاید
  کو رستم سرآمد تا دست برگشاید
  چون برق بجهد از تن یک لحظه اي نپاید

  سایدکاین سر ز سربلندي بر ساق عرش 
  غم هاي عالم او را شادي دل فزاید
  عالم بدوست شیرین قاصد ترش نماید
  منکر در این چراخور بسیار ژاژ خاید
  گاهی منش ستایم گاه او مرا ستاید
  دریاي ما و من را چون قطره دررباید

 
  غوطی خوري چو ماهی در بحر ما چه باشد
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 ز اندیشه ها نخسپی ز اصحاب کهف باشی
 آخر تو برگ کاهی ما کهرباي دولت
 صد بار عهد کردي کاین بار خاك باشم
 تو گوهري نهفته در کاه گل گرفته
 از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی
 اي اولیاي حق را از حق جدا شمرده

 دستی ز تن بریدهجزوي ز کل بمانده 
 بی سر شوي و سامان از کبر و حرص خالی
 از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت
  بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو

845 
 مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد
 از باده گزافی شد صاف صاف صافی
 جان را چو شست از گل معراج برشد آن دل
 در عالم طراوت او یافت بس حالوت

 ان ماه هر که ماند وین نقش را نخواندز
 ز اوصاف خود گذشتم وز خود برهنه گشتم
 اهللا اکبر تو خوش نیست با سر تو
 هر جان باماللت دورست از این جاللت
 اي شمس حق تبریز دل پیش آفتابت

846 
 بیمار رنج صفرا ذوق شکر نداند
  هر عنکبوت جوله در تار و پود آن چه

 جام و ساغر افتدوان کو ز چه برافتد در 
847 

 پیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند
 در عشق بی قرارش بنمودنست کارش
 باري نبود آگه زین سو که می رساند
 خاك از نثار جان ها تابان شده چو کان ها
 تا دم زند ز بیشه زان بیشه همیشه
  این جا پلنگ و آهو نعره زنان که یا هو

 خویش ندهدشیري که خویش ما را جز شیر 
 آن شیر خویش بر ما جلوه کند چو آهو

  نوري شوي مقدس از جان و جا چه باشد
  تا کهربا چه باشدزین کاهدان بپري 

  یک بار پاس داري آن عهد را چه باشد
  گر رخ ز گل بشویی اي خوش لقا چه باشد
  ملک پدر بجویی اي بی نوا چه باشد
  گر ظن نیک داري بر اولیا چه باشد
  گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد
  آنگه سري برآري از کبریا چه باشد
  در جنگ اگر نپیچی اي مرتضا چه باشد

  ا اگر نیاري اندر صدا چه باشدکه ر
 

  بشکست دام ها را بر المکان برآمد
  وز درد هر دو عالم جوشید و بر سر آمد
  آن جا چو کرد منزل آن جاش خوشتر آمد
  وز وصف الله رویان رویش مزعفر آمد
  در نقش دین بماند واهللا که کافر آمد
  زیرا برهنگان را خورشید زیور آمد

   اکبر آمداین سر چو گشت قربان اهللا
  چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمد
  در کم زنی مطلق از ذره کمتر آمد

 
  هر سنگ دل در این ره قلب از گهر نداند
  از ذوق صنعت خود ذوق دگر نداند
  مستیش در سر افتد پا را ز سر نداند

 
  از پاك می پذیرد در خاك می رساند
  از عرش می ستاند بر فرش می فشاند

  زان سو که می ستانداي کاش آگهستی 
  کو خاك را زبان ها تا نکته اي جهاند
  کان بیشه جان ما را پنهان چه می چراند
  اي آه را پناه او ما را که می کشاند
  شیري که خویش ما را از خویش می رهاند
  ما را به این فریب او تا بیشه می دواند
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 چون فاتحه دهدمان گاهی فتوح و گه گه
848 

 از چشم پرخمارت دل را قرار ماند
 چون مطرب هوایت چنگ طرب نوازد
 یغمابک جمالت هر سو که لشکر آرد
 گلزار جان فزایت بر باغ جان بخندد
 جاسوس شاه عشقت چون در دلی درآید

 ز بخت ناگهانیاي شاد آن زمانی ک
 چون زان چنان نگاري در سر فتد خماري
  می خواهم از خدا من تا شمس حق تبریز

849 
 اي آن که از عزیزي در دیده جات کردند
 اي یوسف امانت آخر برادرانت
 آن ها که این جهان را بس بی وفا بدیدند
  بسیار خصم داري پنهان و می نبینی
 شاهان که نابدیدند چون حال تو بدیدند
 با ساکنان سینه بنشین که اهل کینه
 آن ها نهفتگانند وین ها که اهل رازند
 اندیشه کن از آن ها کاندیشه هات دانند

850 
 یک خانه پر ز مستان مستان نو رسیدند
 بس احتیاط کردیم تا نشنوند ایشان
  جان هاي جمله مستان دل هاي دل پرستان
 مستان سبو شکستند بر خنب ها نشستند

 ره رسیدم قومی چنین بدیدممن دي ز 
 آن را که جان گزیند بر آسمان نشیند
 یک ساقیی عیان شد آشوب آسمان شد

851 
 اي آنک پیش حسنت حوري قدم دو آید
 اي آنک هر وجودي ز آغاز از تو خیزد
  اي غم تو جمع می شو کاینک سپاه شادي
 اي دل مباش غمگین کاینک ز شاه شیرین
 یآن ساقی الهی آید ز بزم شاه

  گر فاتحه شویم او از ناز برنخواند
 

  شمار ماند وز روي همچو ماهت در مه
  مر زهره فلک را کی کسب و کار ماند
  آن سوي شهر ماند آن سو دیار ماند

  باشد یا خار خار ماند گل ها به عقل
  جز عشق هیچ کس را در سینه یار ماند
  جانت کنار گیرد تن برکنار ماند
  دل تخت و بخت جوید یا ننگ و عار ماند
  در غار دل بتابد با یار غار ماند

 
  رفتند تنها رهات کردنددیدي که جمله 

  بفروختندت ارزان و اندك بهات کردند
  راه اختیار کردند ترك حیات کردند
  کاین جمله حیله کردي ویشانت مات کردند
  از مهر و از عنایت جمله دعات کردند
  مانند طفل دینه بی دست و پات کردند
  از رنگ همچو چنگی باري دوتات کردند

  ات کردندکم جو وفا از این ها چون بی وف
 

  دیوانگان بندي زنجیرها دریدند
  گویی قضا دهل زد بانگ دهل شنیدند
  ناگه قفص شکستند چون مرغ برپریدند
  یا رب چه باده خوردند یا رب چه مل چشیدند
  من خویش را کشیدم ایشان مرا کشیدند
  او را دگر کی بیند جز دیده ها که دیدند
  می تلخ از آن زمان شد خیکش از آن دریدند

 
  در خانه خیالت شاید که غم درآید
  شاید که با وجودت در ما عدم درآید
  تا کیقباد شادان با صد علم درآید
  آن چنگ پرنواي خالی شکم درآید
  وان مطرب معانی اکنون به دم درآید
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 اي غم چه خیره رویی آخر مرا نگویی
 از آتش تو اي غم آخر شوم مسلم

852 
 جز لطف و جز حالوت خود از شکر چه آید
 جز رنگ هاي دلکش از گلستان چه خیزد
 جز طالع مبارك از مشتري چه یابی
 آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد
 از دیدن جمالی کو حسن آفریند

 پرستی ماییم و شور مستی مستی و بت
 مستی و مستتر شو بی زیر و بی زبر شو
 چیزي ز ماست باقی مردانه باش ساقی
 چون گل رویم بیرون با جامه هاي گلگون
 اي شه صالح دین تو بیرون مشو ز صورت

853 
 بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد مر

 مانند بحر قلزم ماهی نیابی اي جان
 بحرست همچو دایه ماهی چو شیرخواره

 مه فراغت گر بحر را به ماهیبا این ه
 وان ماهیی که داند کان بحر طالب اوست
 آن ماهیی که دریا کار کسی نسازد
 گویی ز بس عنایت آن ماهیست سلطان
 گر هیچ کس ز جرات ماهیش خواند او را
 تا چند رمز گویی رمزت تحیر آرد
 مخدوم شمس دینست هم سید و خداوند
 گر خارهاي عالم الطاف او ببینند

 نم مباد هرگز گر جانم از شرابشجا
854 

 گفتم مکن چنین ها اي جان چنین نباشد
 غم خود چه زهره دارد تا دست و پا برآرد
 غم ترسد و هراسد ما را نکو شناسد
  غم خصم خویش داند هم حد خویش داند
 چون تو از آن مایی در زهر اگر درآیی
 در عین دود و آتش باشد خلیل را خوش

  اندر درم درافتی چون او درم درآید
  زان کس که جان فزایی او را سلم درآید

 
  ه آیدجز نور بخش کردن خود از قمر چ

  جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آید
  جز نقدهاي روشن از کان زر چه آید
  وز آب زندگانی اندر جگر چه آید
  باهللا یکی نظر کن کاندر نظر چه آید
  زین سان که ما شدستیم از ما دگر چه آید
  بی خویش و بی خبر شو خود از خبر چه آید
  درده می رواقی زین مختصر چه آید

  جنون از خواب و خور چه آیدمجنون شویم م
  بنما فرشتگان را تو کز بشر چه آید

 
  زیرا به پیش دریا ماهی حقیر باشد
  در بحر قلزم حق ماهی کثیر باشد
  پیوسته طفل مسکین گریان شیر باشد
  میلی بود به رحمت فضل کبیر باشد
  پایش ز روي نخوت فوق اثیر باشد
  اال که راي ماهی آن را مشیر باشد

  ی نهایت او را وزیر باشدوان بحر ب
  هر قطره اي به قهرش مانند تیر باشد
  روشنترك بیان کن تا دل بصیر باشد
  کز وي زمین تبریز مشک و عبیر باشد
  در نرمی و لطافت همچون حریر باشد
  وز مستی جمالش از خود خبیر باشد

 
  غم قصد جان ما کرد گفتا خود این نباشد

  اشدچون خرده اش بسوزم گر خرده بین نب
  صد دود از او برآرم گر آتشین نباشد
  در خدمت مطیعان جز چون زمین نباشد
  کی زهر زهره دارد تا انگبین نباشد
  آن را خداي داند هر کس امین نباشد
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 ن شد با غیب همنشین شدهر کس که او امی
 اي دست تو منور چون موسی پیمبر
 زیرا گل سعادت بی روي تو نروید

855 
 عید آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد
  دل را زبان بباید تا جان به چنگش آرد
 جان غرق شهد و شکر از منبع نباتش
 خاك از فروغ نفخش قبله فرشته آمد
 جان و دل فرشته جفت هواي حق شد

  و صیقلی کن دل را و نقش برخواننر باش 
 آن لعل را در آخر در جیب خویش یابی
 ز افیون شربت او سرمست خفت بدعت
 اي هوشمند گوشی کو را کشید دستش
  خاموش پنج نوبت مشنو ز آسمانی

856 
 برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد
 تا کی اشارت آید تو ناشنوده آري

 شستهرفتند خوشه چینان وین خوشه چین ن
857 

 گفتی که در چه کاري با تو چه کار ماند
 گر خمر خلد نوشم با جام هاي زرین
 در کارگاه عشقت بی تو هر آنچ بافم
  تو جوي بی کرانی پیشت جهان چو پولی
 عالم چهار فصلست فصلی خالف فصلی
 پیش آ بهار خوبی تو اصل فصل هایی

858 
 وقتی خوشست ما را البد نبید باید

 باده از خم غیب آید ما را نبید و
 هر جا فقیر بینی با وي نشست باید
 بگریز از آن فقیري کو بند لوت باشد
 از نور پاك چون زاد او باز پاك خواهد
 اما چو قلب و نیکو ماننده اند با هم
 بر دل نهاد قفلی یزدان و ختم کردش

  را چون همنشین نباشد هر جنس جنس خود
  خواهم که دست موسی در آستین نباشد
  ایاك نعبد اي جان بی نستعین نباشد

 
  برجست و پیشش آمد هر مرده اي ز گوري

  جان پاکشان بیاید کان یار سرکش آمد
  مه در میان خرمن زان ترك مه وش آمد
  کآب از جوار آتش همطبع آتش آمد
  گردون فرشتگان را زان روي مفرش آمد
  بی نقش و بی جهات این شش سو منقش آمد
  بر جیب پاك جیبان نورش مر شش آمد
  ز استون رحمت او دولت منعش آمد

  د رویی کز وي مخمش آمدوي روسپی
  کان آسمان برون این پنج و این شش آمد

 
  دل را ز خواب برکن هنگام رفتن آمد
  ترسم که عشق گوید کاین خواجه کودن آمد
  کز ثقل و از گرانی چون تل خرمن آمد

 
  کاري که بی تو گیرم واهللا که زار ماند
  جمله صداع گردد جمله خمار ماند

  ه تار ماندواهللا نه پود ماند واهللا ن
  حاشا که با چنین جو بر پل گذار ماند
  با جنگ چار دشمن هرگز قرار ماند
  تا فصل ها بسوزد جمله بهار ماند

 
  وقتی چنین به جانی جامی خرید باید
  ما را مقام و مجلس عرش مجید باید
  هر جا زحیر بینی از وي برید باید
  ما را فقیر معنی چون بایزید باید

  او را پلید باید و آنک از حدث بزاید
  پیش چراغ یزدان آن را گزید باید
  از بهر فتح این در در غم طپید باید



  

38  
  

 سگ چون به کوي خسبد از قفل در چه باکش
  دسالی دو عید کردن کار عوام باش
 جان گفت من مریدم زاینده جدیدم
 ما را از آن مفازه عیشیست تازه تازه
 اي آمده چو سردان اندر سماع مردان
  گر زانک چوب خشکی جز ز آتشی نخنبی
 آن ذوق را گرفتم پستان مادر آمد
 خامش که در فصاحت عمر عزیز بردي
 اي شمس حق تبریز در گفتنم کشیدي

859 
  نماید نی دیده هر دلی را دیدار می

 اال حقیر ما را اال خسیس ما را
 دود سیاه ما را در نور می کشاند
 هرگز غالم خود را نفروشد و نبخشد
  شیریست پور آدم صندوق عالم اندر
 روزي که او بغرد صندوق را بدرد
 صدیق با محمد بر هفت آسمانست
 یکیست عشق لیکن هر صورتی نماید
  جمله گلست این ره گر ظاهرش چو خارست

 حیات آمد وین بانگ سیالبست آب
 سوگند خورده بودم کز دل سخن نگویم
 شمس الحقی که نورش بر آینه ست تابان
 هر طبله که گشایم زان قند بی کرانست

860 
 اي دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد
 مه می دود چو آیی در ظل آفتابی
 در دل مقام سازد همچون خیال آن کس
 اکو آن خلیل گویا وجهت وجه حق
 این گنده پیر دنیا چشمک زند ولیکن
 گر در برم کشد او از ساحري و شیوه
  گلگونه کرده است او تا روي چون گلم را
 رخ بر رخش منه تو تا رویت از شهنشه
 چه جاي آفتابی کز پرتو جمالش

  اصحاب خانه ها را فتح کلید باید
  ما صوفیان جان را هر دم دو عید باید
  زایندگان نو را رزق جدید باید
  آن را که تازه نبود او را قدید باید
  زنده ز شخص مرده آخر بدید باید

  زي آخر خمید بایدور زانک شاخ سب
  بنهاد در دهانت آخر مکید باید
  در روضه خموشان چندي چرید باید
  روزي دو در خموشی دم درکشید باید

 
  نی هر خسیس را شه رخسار می نماید
  کز خار می رهاند گلزار می نماید
  زهد قدیم ما را خمار می نماید
  تا چیست اینک او را بازار می نماید

  می نماید صندوق درشدست او بیمار
  کاري نماید اکنون بی کار می نماید
  هر چند کو به ظاهر در غار می نماید
  وین احوالن خس را دوچار می نماید
  نور از درخت موسی چون نار می نماید
  گفتار نیست لیکن گفتار می نماید
  دل آینه ست و رو را ناچار می نماید
  در جنبش این و آن را دیوار می نماید

  دیگر عطار می نماید کان را به نوع
 

  مرغت شکار گردد صید حالل گیرد
  بدري شود اگر چه شکل هالل گیرد
  کاندر ره حقیقت ترك خیال گیرد
  وان جان گوشمالی کو پاي مال گیرد
  مر چشم روشنان را از وي مالل گیرد
  اندر برش دل من کی پر و بال گیرد
  بویش تباه گردد رنگش زوال گیرد

  ل گیردمانند آفتابی نور جال
  صد آفتاب و مه را بر چرخ حال گیرد
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 شویان اولینش بنگر که در چه حالند
  اي صد هزار عاقل او در جوال کرده

 عذاران خطی نوشت یزدان بر خد خوش
 از ابر خط برون آ وز خال و عم جدا شو

861 
 لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد
 تشنیع می زنی که جفا کرد آن نگار
 عشقش شکر بس است اگر او شکر نداد
 بنماي خانه اي که از او نیست پرچراغ
 این چشم و آن چراغ دو نورند هر یکی
 چون روح در نظاره فنا گشت این بگفت

 این مثال بیانست و مغلطه استهر یک از 
 خورشیدروي مفخر تبریز شمس دین

862 
 قومی که بر براق بصیرت سفر کنند
 در دانه هاي شهوتی آتش زنند زود
 از خارخار این گر طبع آن طرف روند
 بر پاي لولیان طبیعت نهند بند

 را پاي خرد ببسته و اوباش نفس
 اجزاي ما بمرده در این گورهاي تن

 تو و اکسیر نور عشق مسیست شهوت
 انصاف ده که با نفس گرم عشق او
  چون صوفیان گرسنه در مطبخ خرد
 زاغان طبع را تو ز مردار روزه ده
 در ظل میرآب حیات شکرمزاج
 از رشک نورها است که عقل کمال را

 کند جز حق اگر به دیدن او غمزه اي
 فخر جهان و دیده تبریز شمس دین

 اواندر فضاي روح نیابند مثل 
 خالی مباد از سر خورشید سایه اش

863 
  آتش پریر گفت نهانی به گوش دود
 قدر من او شناسد و شکر من او کند

  آن کاین دلیل داند نی آن دالل گیرد
  کو عقل کاملی تا ترك جوال گیرد
  کز خط سیه تر است او کاین خط و خال گیرد
  تا مه ز طلعت تو هر شام فال گیرد

 
  ما را چه جرم اگر کرمش با شما نکرد
  خوبی که دید در دو جهان کو جفا نکرد

  است اگر او وفا نکردحسنش همه وف
  بنماي صفه اي که رخش پرصفا نکرد
  چون آن به هم رسید کسیشان جدا نکرد
  نظاره جمال خدا جز خدا نکرد
  حق جز ز رشک نام رخش والضحی نکرد
  بر فانیی نتافت که آن را بقا نکرد

 
  بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند
  وز دامگاه صعب به یک تک عبر کنند

  گلشن جاي دگر کنندبزم و سراي 
  شاهان روح زو سر از این کوي درکنند
  دستی چنین گشاده که تا شور و شر کنند
  کو صور عشق تا سر از این گور برکنند
  از نور عشق مس وجود تو زر کنند
  سردا جماعتی که حدیث هنر کنند
  آیند و زله هاي گران مایه جز کنند
  تا طوطیان شوند و شکار شکر کنند

  شان طبیعت شرر کنندشاید که آت
  از غیرت مالحت او کور و کر کنند
  آن دیده را به مهر ابد بی خبر کنند
  کاجزاي خاك از گذرش زیب و فر کنند
  گر صد هزار بارش زیر و زبر کنند
  تا روز را به دور حوادث سپر کنند

 
  کز من نمی شکیبد و با من خوش است عود
  کاندر فناي خویش بدیدست عود سود
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 سر تا به پاي عود گره بود بند بند
 اي یار شعله خوار من اهال و مرحبا
  بنگر که آسمان و زمین رهن هستی اند
 هر جان که می گریزد از فقر و نیستی

 تفید نیستبی محو کس ز لوح عدم مس
 آن خاك تیره تا نشد از خویشتن فنا
 تا نطفه نطفه بود و نشد محو از منی
 در معده چون بسوزد آن نان و نان خورش
 سنگ سیاه تا نشد از خویشتن فنا
 خواریست و بندگیست پس آنگه شهنشهیست
 عمري بیازمودي هستی خویش را
 طاق و طرنب فقر و فنا هم گزاف نیست

 ما و هواي ما گر نیست عشق را سر
 عشق آمدست و گوش کشانمان همی کشد
 از چشم مومن آب ندم می کند روان
 تو خفته اي و آب خضر بر تو می زند
 باقیش عشق گوید با تو نهان ز من

864 
 بلبل نگر که جانب گلزار می رود
 میوه تمام گشته و بیرون شده ز خویش
 اشکوفه برگ ساخته نهر نثار شاه

 ب دل سوخته بدردآن الله اي چو راه
  نه ماه خار کرد فغان در وفاي گل
 ماندست چشم نرگس حیران به گرد باغ
 آب حیات گشته روان در بن درخت
 هر گلرخی که بود ز سرما اسیر خاك

 عام گفت اندر بهار وحی خدا درس
 این طالبان علم که تحصیل کرده اند
 گویی بهار گفت که اهللا مشتریست

 فزون شنید گل از درون دل دم رحمان
 هر شاخ جفت یار دل در بهار بیند

 اي دل تو مفلسی و خریدار گوهري
 نی نی حدیث زر به خروار کی کنند

  یش عدم آن عقدها گشوداندر گشا
  اي فانی و شهید من و مفخر شهود
  اندر عدم گریز از این کور و زان کبود
  نحسی بود گریزان از دولت و سعود
  صلحی فکن میان من و محو اي ودود
  نی در فزایش آمد و نی رست از رکود
  نی قد سرو یافت نه زیبایی خدود
  آن گاه عقل و جان شود و حسرت حسود

  ه گشت و نی ره یافت در نقودنی زر و نقر
  اندر نماز قامه بود آنگهی قعود
  یک بار نیستی را هم باید آزمود
  هر جا که دود آمد بی آتشی نبود
  چون از گزافه او دل و دستار ما ربود
  هر صبح سوي مکتب یوفون بالعهود
  تا سینه را بشوید از کینه و جحود
  کز خواب برجه و بستان ساغر خلود

  باش هم ایقاظ و رقود ز اصحاب کهف
 

  گلگونه بین که بر رخ گلنار می رود
  منصوروار خوش به سر دار می رود
  کاندر بهار شاه به ایثار می رود
  در خون دیده غرق به کهسار می رود
  گل آن وفا چو دید سوي خار می رود
  کاین جا حدیث دیده و دیدار می رود
  چون آتشی که در دل احرار می رود

  ر به بازار می رودبر عشق گرمدا
  بنوشت باغ و مرغ به تکرار می رود
  هر یک گرفته خلعت و ادرار می رود
  گل جندره زده به خریدار می رود
  زودتر ز جمله بی دل و دستار می رود
  یاد آورد ز وصل و سوي یار می رود
  آن جا حدیث زر به خروار می رود
  کان جا حدیث جان به انبار می رود
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 این نفس مطمانه خموشی غذاي اوست
865 

  جانا بیار باده که ایام می رود
 جامی که عقل و روح حریف و جلیس اوست
 با جام آتشین چو تو از در درآمدي

 شتاب کنگر بر سرت گلست مشویش 
  آن چیز را بجوش که او هوش می برد
 زان باده داده اي تو به خورشید و ماه و چرخ
 واهللا که ذره نیز از آن جام بیخودست
 آرام بخش جان را زان می که از تفش
 چون بوي وي رسد به خماران بود چنانک
 امروز خاك جرعه می سیر سیر خورد
 سوي کشنده آید کشته چنانک زود

 رود به در خانه ولی چون کعبه که
 تا مست نیست از همه لنگان سپس ترست
 تا باخودست راز نهان دارد از ادب
 خاموش و نام باده مگو پیش مرد خام

866 
  چندان حالوت و مزه و مستی و گشاد
 چشم تو برگشاید هر دم هزار چشم
 وان جمله چشم ها شده حیران چشم او
 گفتم به آسمان که چنین ماه دیده اي

  ن ببند دو لب و آن چشم برگشااکنو
867 

 چندان حالوت و مزه و مستی و گشاد
 چشمت بیافرید به هر دم هزار چشم
 وان جمله چشم ها شده حیران چشم تو
  بر تخت سلطنت بنشستست چشم تو
 گفتم که چشم چرخ چنین چشم هیچ دید

868 
 به حرم به خود کشید و مرا آشنا ببرد
 دآن را که بود آهن آهن ربا کشی
 قانون لنگري به ثري گشت منجذب

  ي گفتار می رودوین نفس ناطقه سو
 

  تلخی غم به لذت آن جام می رود
  نی نفس کوردل که سوي دام می رود
  وسواس و غم چو دود سوي بام می رود
  بر آب و گل بساز که هنگام می رود
  وان خام را بپز که سخن خام می رود
  هر یک بدان نشاط چنین رام می رود
  از کرم مست گشته به اکرام می رود

  و آرام می رودصبر و قرار و توبه 
  آن مادر رحیم بر ایتام می رود
  خورشیدوار جام کرم عام می رود
  خون از بدن به شیشه حجام می رود

  ارحام می رود این رحمت خداي به
  در بیخودي به کعبه به یک گام می رود
  چون مست شد چه چاره که خودکام می رود
  چون خاطرش به باده بدنام می رود

 
  اش چون نهاددر چشم هاي مست تو نق

  زیرا مسیح وار خدا قدرتش بداد
  کان چشمشان بصارت نو از چه راه داد
  سوگند خورد و گفت مرا نیست هیچ یاد
  دیگر سخن مگوي اگر هست اتحاد

 
  در چشم هاي مست تو نقاش چون نهاد
  زیرا خدا ز قدرت خود قدرتش بداد
  که صد هزار رحمت بر چشم هات باد

  گفت داد دادهر جان که دید چشم تو را 
  سوگند خورد و گفت مرا نیست هیچ یاد

 
  یک یک برد شما را آنک مرا ببرد
  وان را که بود برگ کهی کهربا ببرد
  عیسی مهتري را جذب سما ببرد
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 هر حس معنوي را در غیب درکشید
 از غارت فنا و اجل ایمنست و دور
 آن چشم نیک را نرسد هیچ چشم بد
 ما از قضا به قاضی حاجت گریختیم
 این ها گذشت اي خنک آن دل که ناگهش

869 
 خیاط روزگار به باالي هیچ مرد
 بنگر هزار گول سلیم اندر این جهان

 اي رنگ رنگ که پیش تو نقل هاستگل ه
 اي مرده را کنار گرفته که جان من
 خود با خداي کن که از این نقش هاي دیو
  پاها مکش دراز بر این خوش بساط خاك
 مفکن گزافه مهره در این طاس روزگار
 منگر به گرد تن بنگر در سوار روح
 رخسارها چون گل البد ز گلشنیست

  سیب سیب زنخ چو دیدي می دان درخت
 همت بلند دار که با همت خسیس
 خاموش کن ز حرف و سخن بی حروف گوي

870 
 چشمم همی پرد مگر آن یار می رسد

 هدهد از سپاه سلیمان همی پرد این
 جامی بخر به جانی ور زانک مفلسی
 آن گوش انتظار خبر نوش می کند
 آن دل که پاره پاره شد و پاره هاش خون

 ر شدقد چو چنگ را که دلش تار تا
 آن خارخار باغ و تقاضاش رد نشد
 آن زینهار گفتن عاشق تهی نبود
 نک طوطیان عشق گشادند پر و بال
  شهر ایمنست جمله دزدان گریختند
 چندین هزار جعفر طرار شب گریخت
 فاش و صریح گو که صفات بشر گریخت
 اي مفلسان باغ خزان راهتان بزد
  در خامشیست تابش خورشید بی حجاب

  هر مس اسعدي را هم کیمیا ببرد
  آن کس که رخت خویش سوي انبیا ببرد
  کو شمع حسن را ز مالء در خالء ببرد

  ب قضا ببردکآنچ از قضا رسید به طال
  حسن و جمال آن مه نیکولقا ببرد

 
  پیراهنی ندوخت که آن را قبا نکرد

  خرند از بلیس درد دامان زر دهند و
  تو می خوري از آن و رخت می کنند زرد
  آخر کنار مرده کند جان و جسم سرد
  خواهی شدن به وقت اجل بی مراد فرد
  کاین بستریست عاریه می ترس از نورد

  ف که هست اوستاد نردپرهیز از آن حری
  می جو سوار را به نظر در میان گرد
  گلزار اگر نباشد پس از کجاست ورد
  بهر نمونه آمد این نیست بهر خورد
  چاوش پادشاه براند تو را که برد
  چون ناطقه مالیکه بر سقف الجورد

 
  دل می جهد نشانه که دلدار می رسد
  وین بلبل از نواحی گلزار می رسد

  که خریدار می رسد بفروش خویش را
  وان چشم اشکبار به دیدار می رسد
  آن پاره پاره رفته به یک بار می رسد
  نک زخمه نشاط به هر تار می رسد
  گل هاي خوش عذار سوي خار می رسد
  اینک سپاه وصل به زنهار می رسد
  کز سوي مصر قند به قنطار می رسد
  از بیم آنک شحنه قهار می رسد

  می رسدکآمد خبر که جعفر طیار 
  زیرا صفات خالق جبار می رسد
  سلطان نوبهار به ایثار می رسد
  خاموش کاین حجاب ز گفتار می رسد
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871 
 هار خرم و رحمت نثار شدآمد ب

 اجزاي خاك حامله بودند از آسمان
 گلنار پرگره شد و جوبار پرزره
  اشکوفه لب گشاد که هنگام بوسه گشت
 گلزار چرخ چونک گلستان دل بدید
 آن خار می گریست که اي عیب پوش خلق
 شاه بهار بست کمر را به معذرت
  هر چوب در تجمل چون بزم میر گشت

 ر کشتگان ديزنده شدند بار دگ
 اصحاب کهف باغ ز خواب اندرآمدند
 اي زنده گشتگان به زمستان کجا بدیت
  آن سو که هر شبی بپرد این حواس و روح
 مه چون هالل بود سفر کرد آن طرف
 این پنج حس ظاهر و پنج دگر نهان
 بربند این دهان و مپیماي باد بیش

872 
 این عشق جمله عاقل و بیدار می کشد

 م که مهمان همی خوردمهمان او شدی
 چون یوسفی بدید چو گرگان همی درد
 ما دل نهاده ایم که دلداریی کند
 نی نی که کشته را دم او جان همی دهد
 هل تا کشد تو را نه که آب حیات اوست
 همت بلند دار که آن عشق همتی
 ما چون شبیم ظل زمین و وي آفتاب
 زنگی شب ببرد چو طرار عقل ما

 گرفته سپاه زنگ شب شرق تا به غرب
 حاصل مرا چو بلبل مستی ز گلشنیست

873 
 خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود
 خندید و گفت روبه آخر به زیرکی
 مر ابر را که دوشد و آن جا که دررسد
 معدوم را کجاست به ایجاد دست و پا

 
  سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد
  نه ماه گشت حامله زان بی قرار شد
  صحرا پر از بنفشه و که الله زار شد
  بگشاد سر و دست که وقت کنار شد
  در رو کشید ابر و ز دل شرمسار شد

  مستجاب دعوت او گلعذار شدشد 
  هر شاخ و هر درخت از او تاجدار شد
  گر در دو دست موسی یک چوب مار شد
  تا منکر قیامت بی اعتبار شد
  چون لطف روح بخش خدا یار غار شد
  آن سو که وقت خواب روان را مطار شد
  آن سو که هر شبی نظر و انتظار شد
  بدري منور آمد و شمع دیار شد

  و سحر راهوار شد لنگ و ملول رفت
  کز باد گفت راه نظر پرغبار شد

 
  بی تیغ می برد سر و بی دار می کشد
  یار کسی شدیم که او یار می کشد
  چون مومنی بدید چو کفار می کشد
  یا گر کشد به رحم و به هنجار می کشد
  گر چه به غمزه عاشق بسیار می کشد
  تلخی مکن که دوست عسل وار می کشد

  حرار می کشدشاهان برگزیده و ا
  شب را به تیغ صبح گهردار می کشد
  شحنه صبوح آمد و طرار می کشد
  رومی روزشان به یکی بار می کشد
  چون بلبلم جدایی گلزار می کشد

 
  شفتالوي بدزدم او خود نخفته بود
  از دست شیر صید کجا سهل درربود
  اال مگر که ابر نماید به خویش جود
  فضل خداي بخشد معدوم را وجود
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 معدوم وار بنشین زیرا که در نماز
 بر آتش آب چیره بود از فروتنی

 د دل صدزبان شودچون لب خموش باش
874 

 امروز مرده بین که چه سان زنده می شود
 پوسیده استخوان و کفن هاي مرده بین
 آن حلق و آن دهان که دریدست در لحد
 آن جان به شیشه اي که ز سوزن همی گریخت
 بسیار دیده اي که بجوشد ز سنگ آب
  امروز کعبه بین که روان شد به سوي حاج

 ت از نشاطامروز غوره بین که شکر بس
 می خند اي زمین که بزادي خلیفه اي
 غم مرد و گریه رفت بقاي من و تو باد
 آن گلشنی شکفت که از فر بوي او
 پاینده گشت خضر که آب حیات دید
 پاینده عمر باد روان لطیف ما
 خاموش و خوش بخسپ در این خرمن شکر
 من خامشم ولیک ز هیهاي طوطیان

875 
 الم عیدگر عید وصل تست منم خود غ

 تا نام تو شنیدم شد سرد بر دلم
 اي شاد آن زمان که درآید وصال تو
 تا آفتاب چهره زیبات دررسید
 در یمن و در سعادت و در بخت و در صفا
 اي سجده ها به پیش درت واجبات عید
 جام شراب وصل تو پر کن ز فضل خود
 اندر رکاب تو چو روان ها روا شوند

 و مژده دادآمد ز گرد راه تو این عید 
 دانست کز خدیو اجل شمس دین بود
  لیکن کجاست فر و جمال تو بی نظیر
 تبریز با شراب چنان صدر نامدار

876 
 تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید

  سالم نبود اال که در قعود داد
  کآتش قیام دارد و آبست در سجود
  خاموش چند چند بخواهیش آزمود

 
  آزاد سرو بین که چه سان بنده می شود

  روح و علم و عشق چه آکنده می شود کز
  چون عندلیب مست چه گوینده می شود
  جان را به تیغ عشق فروشنده می شود
  از شهد شیر بین که چه جوشنده می شود

  ز وي هزار قافله فرخنده می شودک
  امروز شوره بین که چه روینده می شود
  کز وي کلوخ و سنگ تو جنبنده می شود
  هر جا که گریه ایست کنون خنده می شود
  بی داس و تیش خار تو برکنده می شود
  پاینده گشت و دید که پاینده می شود
  جان را بقاست تن چو قبا ژنده می شود

  اکنده می شودزیرا شکر به گفت پر
  هم نیشکر ز لطف خروشنده می شود

 
  بهر تست خدمت و سجده و سالم عید
  از غایت حالوت نام تو نام عید

  گنج وصل تو بدهیم وام عید تا ما ز
  صبحی شود ز صبح جمال تو شام عید
  اي پرتو خیال تو بوده امام عید
  وي دیده خویشتن ز تو قایم خرام عید

  م و کام عیدتا کام جان روا شود از جا
  در وي کجا رسد به دو صد سال گام عید
  جانم دوید پیش و گرفته لگام عید
  این فرو این جاللت و این لطف عام عید
  خود کی شوند دلشدگان تو رام عید
  بر تو حرام باشد بی شبهه تو جام عید

 
  درده شراب و واخرام از بیم و از امید
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 پیش آر جام آتش اندیشه سوز را
 کشتی نوح را که ز طوفان امان ماست
 آن زر سرخ و نقد طرب را بده که من

 در حلق من بریزدر حلقه ز آنچ دادي 
  بار دگر به آب ده این رنگ و بوي را
 ز آبی که آب کوثر اندر هواي اوست
 در عین آتشم چو خلیلم فرست آب
 کوري چشم بد تو ز چشمم نهان مشو
  در آفتاب روي خودم دار زانک من

877 
 امسال بلبالن چه خبرها همی دهند
 در باغ ها درآي تو امسال و درنگر

 خلعت همی برند مقراض در میان نه و
 بی منت کسی همه بر نقره می زنند
 هر دل که تشنه ست به دریا همی برند
 این تحفه دیده اند که عشاق روزگار
 این نور دیده اند که دیوانگان راه

878 
 صحرا خوشست لیک چو خورشید فر دهد
 خورشید دیگریست که فرمان و حکم او
 بوسه به او رسد که رخش همچو زر بود

 طوطیان که پر و بال می زنند بنگر به
 هر کس شکرلبی بگزیده ست در جهان
 ما را شکرلبیست شکرها گداي اوست
 همت بلند دار اگر شاه زاده اي
 برکن تو جامه ها و در آب حیات رو
 بگریز سوي عشق و بپرهیز از آن بتی
 در چشم من نیاید خوبی هیچ خوب
 کی آب شور نوشد با مرغ هاي کور

  دیده ما را به حسن خویش خود پر کند دو
 در دیده گداي تو آید نگار خاك
 خامش ز حرف گفتن تا بوك عقل کل

879 

  کاندیشه هاست در سرم از بیم و از امید
  ما که زیر لنگرم از بیم و از امیدبن

  رخسارزرد چون زرم از بیم و از امید
  کآخر چو حلقه بر درم از بیم و از امید
  کاین دم به رنگ دیگرم از بیم و از امید
  کاندر هواي کوثرم از بیم و از امید
  کآزر مثال بتگرم از بیم و از امید
  کز چشم ها نهانترم از بیم و از امید

  ل ترم از بیم و از امیدمانند این غز
 

  یا رب به طوطیان چه شکرها همی دهند
  کان شاخه هاي خشک چه برها همی دهند
  وان را که تاج رفت کمرها همی دهند
  بی زحمت مصادره زرها همی دهند
  وان را که گوهرست گهرها همی دهند
  تا برشمار موي تو سرها همی دهند
  سودا همی خرند و هنرها همی دهند

 
  وشست لیک چو گلزار بر دهدبستان خ

  خورشید را براي مصالح سفر دهد
  او را نمی رسد که رود مال و زر دهد
  سوي شکرلبی که به ایشان شکر دهد
  ما را شکرلبیست که چیزي دگر دهد
  ما را شهنشهیست که ملک و ظفر دهد
  قانع مشو ز شاه که تاج و کمر دهد
  تا پاره هاي خاك تو لعل و گهر دهد

  نماید و خون جگر دهدکو دلبري 
  نقاش جسم جان را غیبی صور دهد
  آن مرغ را که عقل ز کوثر خبر دهد
  گر ماه آن ببیند در حال سر دهد
  حاشا ز دیده اي که خدایش نظر دهد
  ما را ز عقل جزوي راه و عبر دهد
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 صبح آمد و صحیفه مصقول برکشید
  صوفی چرخ خرقه و شال کبود خویش
 رومی روز بعد هزیمت چو دست یافت
 زان سو که ترك شادي و هندوي غم رسید
 یا رب سپاه شاه حبش تا کجا گریخت

 برد ید معما کی بوزین راه نابد
 حیران شدست شب که کی رویش سیاه کرد
 حیران شده زمین که چو نیمیش شد گیاه
 نیمیش شد خورنده و نیمیش خوردنی
  شب مرد و زنده گشت حیاتست بعد مرگ
 گوهر مزاد کرد که این را کی می خرد
 امروز ساقیا همه مهمان تو شدیم
 درده ز جام باده که یسقون من رحیق

  نه دل چو به اسراف می خورندرندان تش
 پهلوي خم وحدت بگرفته اي مقام
 خاموش کن که جان ز فرح بال می زند

880 
 صد مصر مملکت ز تعدي خراب شد
 صد برج حرص و بخل به خندق دراوفتاد
 آن شاهراه غیب بر آن قوم بسته بود
 وان چشم کو چو برق همی سوخت خلق را
 دوان دل که صد هزار دل از وي کباب بو
 اي شاد آن کسی که از این عبرتی گرفت
 چون روز گشت و دید که او شب چه کرده بود
 چون بخت روسپید شب اندر دعا گذار

881 
  آه که بار دگر آتش در من فتاد
 آه که دریاي عشق بار دگر موج زد
 آه که جست آتشی خانه دل درگرفت
 آتش دل سهل نیست هیچ مالمت مکن

 بیشه ها می رسد از لشکر اندیشه ها
 اي دل روشن ضمیر بر همه دل ها امیر
 چشم همه خشک و تر مانده در همدگر

  وز آسمان سپیده کافور بردمید
  تا جایگاه ناف به عمدا فرودرید

  روکشیداز تخت ملک زنگی شب را ف
  آمد شدیست دایم و راهیست ناپدید
  ناگه سپاه قیصر روم از کجا رسید
  آنک از شراب عشق ازل خورد یا چشید
  حیران شدست روز که خوبش که آفرید
  نیمی دگر چرنده شد و زان همی چرید
  نیمی حریص پاکی و نیمی دگر پلید
  اي غم بکش مرا که حسینم توي یزید

  ود خریدکس را بها نبود همو خود ز خ
  هر شام قدر شد ز تو هر روز روز عید
  کاندیشه را نبرد جز عشرت جدید
  خود را چو گم کنند بیابند آن کلید
  با نوح و لوط و کرخی و شبلی و بایزید
  تا آن شراب در سر و رگ هاي جان دوید

 
  صد بحر سلطنت ز تطاول سراب شد
  صد بخت نیم خواب به کلی به خواب شد

  ه زیر حجاب شدوان ماه زنگ ظلم ب
  در نوحه اوفتاد و به گریه سحاب شد
  در آتش خداي کنون او کباب شد
  او را از این سیاست شه فتح باب شد
  سودش نداشت سخره صد اضطراب شد
  زیرا دعاي نوح به شب مستجاب شد

 
  وین دل دیوانه باز روي به صحرا نهاد
  وز دل من هر طرف چشمه خون برگشاد

  یافت باد دود گرفت آسمان آتش من
  یا رب فریاد رس ز آتش دل داد داد
  سوي دلم طلب طلب وز غم من شاد شاد
  صبر گزیدي و یافت جان تو جمله مراد
  چشم تو سوي خداست چشم همه بر تو باد
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 دست تو دست خدا چشم تو مست خدا
 ناله خلق از شماست آن شما از کجاست
 شمس حق دین تویی مالک ملک وجود

882 
 جامه سیه کرد کفر نور محمد رسید
 روي زمین سبز شد جیب درید آسمان

 ادت کمرگشت جهان پرشکر بست سع
 دل چو سطرالب شد آیت هفت آسمان
 عقل معقل شبی شد بر سلطان عشق
 پیک دل عاشقان رفت به سر چون قلم
 چند کند زیر خاك صبر روان هاي پاك
 طبل قیامت زدند صور حشر می دمد
 بعثر ما فی القبور حصل ما فی الصدور
 دوش در استارگان غلغله افتاده بود

 درشکسترفت عطارد ز دست لوح و قلم 
 قرص قمر رنگ ریخت سوي اسد می گریخت
 عقل در آن غلغله خواست که پیدا شود
  خیز که دوران ماست شاه جهان آن ماست
 ساقی بی رنگ و الف ریخت شراب از گزاف
 باز سلیمان روح گفت صالي صبوح
 رغم حسودان دین کوري دیو لعین
 از پی نامحرمان قفل زدم بر دهان

883 
 ود یکی ز اتحادجان من و جان تو ب

 فرد چرا شد عدد از سبب خوي بد
 گشت جدا موج ها گر چه بد اول یکی
  جام دوي درشکن باده مده باد را
 روز فضیلت گرفت زانک یکی شمع داشت
 گر چه ز رب العباد هر نفسی رحمتست

884 
 پرده دل می زند زهره هم از بامداد
 بحر کرم کرد جوش پنبه برون کن ز گوش

 یست خطبه به نام ویستعشق همایون پ

  بر همه پاینده باد سایه رب العباد
  این همه از عشق زاد عشق عجب از چه زاد
  اي که ندیده چو تو عشق دگر کیقباد

 
  کوفتند ملک مخلد رسیدطبل بقا 

  بار دگر مه شکافت روح مجرد رسید
  خیز که بار دگر آن قمرین خد رسید
  شرح دل احمدي هفت مجلد رسید
  گفت به اقبال تو نفس مقید رسید
  مژده همچون شکر در دل کاغد رسید
  هین ز لحد برجهید نصر موید رسید
  وقت شد اي مردگان حشر مجدد رسید

  صد رسیدآمد آواز صور روح به مق
  اختر اسعد رسید کز سوي نیک اختران

  در پی او زهره جست مست به فرقد رسید
  گفتم خیرست گفت ساقی بیخود رسید
  کودك هم کودکست گو چه به ابجد رسید
  چون نظرش جان ماست عمر موبد رسید
  رقص جمل کرد قاف عیش ممدد رسید
  فتنه بلقیس را صرح ممرد رسید

  رسید کحل دل و دیده در چشم مرمد
  خیز بگو مطربا عشرت سرمد رسید

 
  این دو که هر دو یکیست جز که همان یک مباد
  ز آتش بادي بزاد در سر ما رفت باد
  از سبب باد بود آنک جدایی بزاد
  چون دو شود پادشاه شهر رود در فساد
  هر طرفی شب ز عجز شمع و چراغی نهاد
  کی بود آن دم که رب ماند و فانی عباد

 
  بوطرب داد طرب ها بدادمژده که آن 

  آنچ کفش داد دوش ما و تو را نوش باد
  از سر ما کم مباد سایه این کیقباد
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 روي خوشش چون شرار خوي خوشش نوبهار
 ز اول روز این خمار کرد مرا بی قرار
 دست دل از رنج رست گر چه دالرام مست
 می کشدم موکشان من ترش و سرگران
 عقل بر آن عقل ساز ناز همی کرد ناز
  پاي به گل بوده ام زانک دودل بوده ام
 انالف دل از آسمان الف تن از ریسم

 دلبر روز الست چیز دگر گفت پست
 گفت به تو تاختم بهر خودت ساختم
  گفتم تو کیستی گفت مراد همه
 مفتعلن فاعالت رفته بدم از صفات
 داد دل و عقل و جان مفخر تبریزیان

885 
 بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد
 سرمه کشید این جهان باز ز دیدار ما

 فتعشق ز زنجیر خویش جست و خرد را گر
 مریم عشق قدیم زاد مسیحی عجب
 باز دو صد قرص ماه بر سر آن خوان شکست
 دولت بشتافته ست چون نظرت تافته ست
 مفخر تبریزیان شمس حق اي خوش نشان

886 
 از رسن زلف تو خلق به جان آمدند

 چو استاره اي در دل هر لولیی عشق
 در هوس این سماع از پس بستان عشق

 ست که لیسیده ایمبین که چه ریسیده ایم د
 لولیکان قنق در کف گوشه تتق

 دولتش هر طرفی شاهدي شاه که در
 شیوه ابرو کند هر نفسی پیش ما
 شب رو و عیار باش بر سر هر کوي از آنک
 جانب تبریز در شمس حقم دیده اند

887 
 روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود
 قاصد ره داد شیر ور نه کی باور کند

  وان دگرش زینهار او هو رب العباد
  می کشدم ابروار عشق تو چون تندباد
  بست سر زلف بست خواجه ببین این گشاد
  رو که مراد جهان می کشدم بی مراد
  دشکر کز آن گشت باز تا به مقام اوفتا
  شکر که دودل نماند یک دله شد دل نهاد
  بگسلم این ریسمان بازروم در معاد
  هیچ کسی هست کو آرد آن را به یاد
  ساخته خویش را من ندهم در مزاد
  گفتم من کیستم گفت مراد مراد
  محو شده پیش ذات دل به سخن چون فتاد
  از مدد این سه داد یافت زمانه سداد

 
  شاددولت بار دگر در رخ ما رو گ

  گشت جهان تازه روي چشم بدش دور باد
  عقل ز دستان عشق ناله کنان داد داد
  داد نیابد خرد چونک چنین فتنه زاد
  دل چو چنین خوان بدید پاي به خون درنهاد
  تا که بقا یافته ست عاشق کون و فساد
  عالم اي شاه جان بی رخ خوبت مباد

 
  بهر رسن بازیش لولیکان آمدند

  نورفشان آمدند رقص کنان گرد ماه
  سروقدان چون چنار دست زنان آمدند
  تا که چنین لقمه ها سوي دهان آمدند
  وز تتق آن عروس شاه جهان آمدند
  سینه گشاده به ما بهر امان آمدند
  گر چه که از تیر غمز سخته کمان آمدند
  زیر لحاف ازل نیک نهان آمدند
  ترك دکان خواندند چونک به کان آمدند

 
  ز شیر روبه کور و کبودجان نبرد خود 

  این چه که روباه لنگ دنبه ز شیري ربود
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 د یوسف یعقوب راگوید گرگی بخور
 هر نفس الهام حق حارس دل هاي ماست
 دست حق آمد دراز با کف حق کژ مباز
 هر که تو را کرد خوار رو به خدایش سپار
 غصه و ترس و بال هست کمند خدا
  یارب و یارب کنان روي سوي آسمان
 سبزه دمیده ز آب بر دل و جان خراب
 گر سر فرعون را درد بدي و بال

 ید گفت اقل العبیدچون دم غرقش رس
  رنج ز تن برمدار در تک نیلش درآر
 نفس به مصرست امیر در تک نیلست اسیر
 عود بخیلست او بو نرساند به تو
 مفخر تبریز گفت شمس حق و دین نهفت

888 
 زهره من بر فلک شکل دگر می رود
 چشم چو مریخ او مست ز تاریخ او
 ابروي چون سنبله بی خبرست از مهش

 وار بر سر کره هواذره چرا شد س
 آن زحل از ابلهی جست زبردستیی
 دل ز شب زلف تو دید رخ همچو روز
 ترك فلک گاو را بر سر گردون ببست
 جامه کبود آسمان کرد ز دست قضا
 خاك دهان خشک را رعد بشارت دهد
 اختر و ابر و فلک جنی و دیو و ملک
 پنبه برون کن ز گوش عقل و بصر را مپوش

 ا از پی گوشی زنندناي و دف و چنگ ر
 آن نظري جو که آن هست ز نور قدیم
 جنس رود سوي جنس بس بود این امتحان
 هر چه نهال ترست جانب بستان برند

 تر آب معانی بخور هر دم چون شاخ
 بس کن از این امر و نهی بین که تو نفس حرون
 جان سوي تبریز شد در هوس شمس دین

889 

  شیر فلک هم بر او پنجه نیارد گشود
  از دل ما کی برد میمنه دیو حسود
  در ره حق هر کی کاشت دانه جو جو درود
  هر کی بترساندت روي به حق آر زود
  گوش کشان آردت رنج به درگاه جود
  آب ز دیده روان بر رخ زردت چو رود

  بح گشاده نقاب ذلک یوم الخلودص
  الف خدایی کجا دردهدي آن عنود
  کفر شد ایمان و دید چونک بال رو نمود
  تا تن فرعون وار پاك شود از جحود
  باش بر او جبرئیل دود برآور ز عود
  راز نخواهد گشا تا نکشد نار و دود
  رو ترش از توست عشق سرکه نشاید فزود

 
  می روددر دل و در دیده ها همچو نظر 

  جان به سوي ناوکش همچو سپر می رود
  گر خبرستش چرا فوق قمر می رود
  چون سوي تو آفتاب جمله به سر می رود
  غافل از آن کاین فلک زیر و زبر می رود
  زین شب و روز او نهان همچو سحر می رود
  کرد ندا در جهان کی به سفر می رود

  نی کو به قدر می رود این قدرش فهم
  سقا بهر مطر می رودکابر چو مشک 

  آخر اي بی یقین بهر بشر می رود
  کان صنم حله پوش سوي بصر می رود
  نقش جهان جانب نقش نگر می رود
  کاین نظر ناریت همچو شرر می رود
  شه سوي شه می رود خر سوي خر می رود
  خشک چو هیزم شود زیر تبر می رود
  شکر که در باغ عشق جوي شکر می رود

  بتر می رود چونش بگویی مرو لنگ
  جان صدفست و سوي بحر گهر می رود
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 دیدروي تو چون روي مار خوي تو زهر ق
 من شده مهمان تو در چمن جان تو
 اي مثل خارپشت گرد تو خار درشت
 با تو موافق شدم با تو منافق شدم

890 
 صبحدمی همچو صبح پرده ظلمت درید
 واسطه ها را برید دید به خود خویش را
 پوست بدرد ز ذوق عشق چو پیدا شود
 فقر ببرده سبق رفته طبق بر طبق

 اكکشته شهوت پلید کشته عقلست پ
 جمله دل عاشقان حلقه زده گرد فقر
 چونک به تبریز چشم شمس حقم را بدید

891 
 دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
  زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود
 باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست
 آمد خورشید ما باز به برج حمل
 طالب و مطلوب را عاشق و معشوق را

 به زندان بدند جمله بر مثل وام دار
 جمله صحرا و دشت پر ز شکوفه ست و کشت
 هر چه بمردند پار حشر شدند از بهار
 آن گل شیرین لقا شکر کند از خدا
  وقت نشاط ست و جام خواب کنون شد حرام
 جام من از اندرون باده من موج خون

892 
 آمد شهر صیام سنجق سلطان رسید
 جان ز قطیعت برست دست طبیعت ببست

 العادیات دست به یغما نهادلشکر و
 البقره راست بود موسی عمران نمود
 روزه چو قربان ماست زندگی جان ماست
  صبر چو ابریست خوش حکمت بارد از او
 نفس چو محتاج شد روح به معراج شد
 پرده ظلمت درید دل به فلک برپرید

  اي خنک آن را که او روي شما را ندید
  پاي پر از خار شد دست یکی گل نچید
  خار تو ما را بکشت مار تو ما را گزید
  بر دبه عاشق شدم در دبه زیت پلید

 
  نیم شبی ناگهان صبح قیامت دمید
  آنچ زبانی نگفت بی سر و گوشی شنید

  آن کو کندت ناپدیدلیک کجا ذوق 
  باز کند قفل را فقر مبارك کلید
  فقر زده خیمه اي زان سوي پاك و پلید
  فقر چو شیخ الشیوخ جمله دل ها مرید
  گفت حقش پر شدي گفت که هل من مزید

 
  جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید
  شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید
  لطف خدا یار شد دولت یاران رسید

  عمل سیم شماران رسیدمعطی صاحب 
  همچو گل خوش کنار وقت کناران رسید
  زرگر بخشایشش وام گزاران رسید
  خوف تتاران گذشت مشک تتاران رسید
  آمد میر شکار صید شکاران رسید
  بلبل سرمست ما بهر خماران رسید
  اصل طرب ها بزاد شیره فشاران رسید
  از ره جان ساقی خوب عذاران رسید

 
  ایده جان رسیددست بدار از طعام م

  قلب ضاللت شکست لشکر ایمان رسید
  ز آتش والموریات نفس به افغان رسید
  مرده از او زنده شد چونک به قربان رسید
  تن همه قربان کنیم جان چو به مهمان رسید
  زانک چنین ماه صبر بود که قرآن رسید
  چون در زندان شکست جان بر جانان رسید

  سیدچون ز ملک بود دل باز بدیشان ر



  

51  
  

 زود از این چاه تن دست بزن در رسن
 برست گشت دعایش قبول عیسی چو از خر

 دست و دهان را بشو نه بخور و نه بگو
893 

 نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد
 آنک تواضع کند نگذرد از حد خویش
 وا کن صندوق زر بر سر ایمان فشان
 تو لحد خویش را پر کن از زر صدق
 هر چه تو را غیر تو آن بدهد رد کنی
 قلب میاور بدانک غره کنی مشتري

 نگیستآنک گشادي نمود نفس تو را ت
894 

 نعره آن بلبالن از سوي بستان رسید
 باد صبا می وزد از سر زلف نگار
 این دم عیسی به لطف عمر ابد می دهد
 مژده دولت رسید در حق هر عاشقی
 نور الست آشکار بر همه عشاق زد
 ان طبیب الرضا بشر اهل الهوي
 بشرهم نظره یتبعهم نضره
 لطف خداوند جان مفخر تبریزیان

895 
 تن گذشت غلغله جان رسید وسوسه

 این فلک آتشی چند کند سرکشی
 چند مخنث نژاد دعوي مردي کند
 جادوکانی ز فن چند عصا و رسن
 درد به پستی نشست صاف ز دردي برست
 صبح دروغین گذشت صبح سعادت رسید
 محنت ایوب را فاقه یعقوب را
 دزد کی باشد چو رفت شحنه ایمان به شهر

 گر بی فراقصدق نگر بی نفاق وصل ن
 مفتعلن فاعالت جان مرا کرد مات
 میوه دل می پزید روح از او می مزید

896 

  بر سر چاه آب گو یوسف کنعان رسید
  دست بشو کز فلک مایده و خوان رسید
  آن سخن و لقمه جو کان به خموشان رسید

 
  دل سبد آمد مکن هر سقطی در سبد
  یابد او هستی باقی بیرون ز حد
  کآخر صندوق تو نیست یقین جز لحد
  پر مکنش از مس شهوت و حرص و حسد

  تو ردچون بدهی تو همان دانک شود بر 
  ترس ز ویل لکل جمع ماالوعد
  گفت خدا نفس را بسته امش فی کبد

 
  صورت بستان نهان بوي گلستان بدید
  فعل صبا ظاهرست لیک صبا را که دید
  عمر ابد تازه کرد در دم عمر قدید
  آتش دل می فروخت دیگ هوس می پزید
  کز سر پستان عشق نور الستش مزید
  کل زمان لکم خلعه روح جدید

  ء سید لیس له من ندیدمن رشا
  شمس حق و دین شده بر همه بختی مزید

 
  مور فروشد به گور چتر سلیمان رسید
  نوح به کشتی نشست جوشش طوفان رسید
  رستم خنجر کشید سام و نریمان رسید
  مار کنند از فریب موسی و ثعبان رسید
  گردن گرگان شکست یوسف کنعان رسید
  جان شد و جان بقا از بر جانان رسید
  چاره دیگر نبود رحمت رحمان رسید
  شحنه کی باشد بگو چون شه و سلطان رسید
  طاق طرنبین و طاق طاق شوم کان رسید
  جان خداخوان بمرد جان خدادان رسید
  باد کرم بروزید حرف پریشان رسید

 



  

52  
  

 غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند
 قطره آب منی کز حیوان می زهد
 توده ذرات ریگ تا نشود کوه سخت
  تا نشود گردنی گردن کس غل ندید
 پس سبقت رحمتی در غضبی شد پدید

 درختی نشدبرگ که رست از زمین تا که 
 باش چو رز میوه دار زور و بلندي مجو
  از پی میوه ضعیف رسته درختان زفت
 دل مثل اولیاست استن جسم جهان
 قوت جسم پدید هست دل ناپدید

897 
 شرح دهم من که شب از چه سیه دل بود
  چون جگر عاشقان می خورد این شب به ظلم
 عاقله شب تویی بازرهانش ز ظلم

 برهیم از ظالم تا برهد شب ز ظلم ما
 شب همه روشن شود دوزخ گلشن شود
 سینه کبودي چرخ پرتو سینه منست
 فارغ و دلخوش بدم سرخوش و سرکش بدم
 تیر غم تو روان ما هدف آسمان
 جانم اگر صافیست دردي لطف توست
 قافله عصمتت گشت خفیر ار نه خود
 سر به خس اندرکشید مرغ غم از بیم آنک

 می جهد چشم چپم می پرد بازو من
 جان مثل گلبنان حامله غنچه هاست
 زود دهانم ببند چون دهن غنچه ها

898 
 بانگ زدم من که دل مست کجا می رود
 گفتم تو با منی دم ز درون می زنی
 گفت که دل آن ماست رستم دستان ماست
 هر طرفی کو رود بخت از آن سو رود
 گه مثل آفتاب گنج زمین می شود

 م می دهدگاه ز پستان ابر شیر کر
 بر اثر دل برو تا تو ببینی درون

  زانک بلندت کند تا بتواند فکند
  الیق قربان نشد تا نشد آن گوسفند
  ندکس نزند بر سرش بیهده زخم کل

  تا نشود پا روان کس نشود پاي بند
  زهر بدان کس دهند کوست معود به قند
  آتش نفروزد او شعله نگردد بلند
  از پی خرما بدانک خار ورا کس نکند
  نقش درختان شگرف صورت میوه نژند
  جسم به دل قایمست بی خلل و بی گزند
  تا به کی انکار غیب غیب نگر چند چند

 
  و سیه دل شودهر کی خورد خون خلق زشت 

  دود سیاهی ظلم بر دل شب می دمد
  نیم شبی بر فلک راه بزن بر رصد
  اي که جهان فراخ بی تو چو گور و لحد

  احد چونک بتابد ز تو پرتو نور
  جرعه خون دلم تا به شفق می رسد
  بولهب غم ببست گردن من در مسد
  جان پی غم هم دوان زانک غمش می کشد

  ن تا ابدلطف تو پاینده باد بر سر جا
  راه زن از ریگ ره بود فزون در عدد
  بر سر غم می زند شادي تو صد لگد
  شاید اگر جان من دیگ هوس ها پزد
  جانب غنچه صبی باد صبا می وزد
  زانک چنین لقمه اي خورد و زبان می گزد

 
  گفت شهنشه خموش جانب ما می رود
  پس دل من از برون خیره چرا می رود

  ی رودسوي خیال خطا بهر غزا م
  هیچ مگو هر طرف خواهد تا می رود
  گه چو دعا رسول سوي سما می رود
  گه به گلستان جان همچو صبا می رود
  سبزه و گل می دمد جوي وفا می رود
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 صورت بخش جهان ساده و بی صورتست
 هست صواب صواب گر چه خطایی کند
 دل مثل روزنست خانه بدو روشنست
  فتنه برانگیخت دل خون شهان ریخت دل
 سحر خدا آفرید در دل هر کس پدید
 با تو دال ابلهیست کیسه نگه داشتن

 گفتگفتم جادو کسی سست بخندید و 
 خداست گفتم آري ولیک سحر تو سر

 دایم دلدار را با دل و جان ماجراست
 اسب سقاست این بانگ دراست این

899 
 یار مرا عارض و عذار نه این بود

 گشته اند خاصه و عامه عهدشکن
 روح در این غار غوره وار ترش چیست
 سیل غم بی شمار بار و خرم برد
 از جهت من چه دیگ می پزد آن یار

  نهان کرد و دانه ریخت به پیشم دام
 ناصح من کژ نهاد و برد ز راهم
 در چمن عیش خار از چه شکفته ست
 شحنه شد آن دزد من ببست دو دستم
  مهل ندادي که عذر خویش بگویم
 می رسدم بوي خون ز گفت درشتش
 نوش تو را ذوق و طعم و لطف نه این بود
 پیش شه افغان کنم ز خدعه قالب

 ینه اش همه گوهرخز شاه چو دریا
 بس که گله ست این نثار و جمله شکایت

900 
 بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد
 چه نقش ها که ببازد چه حیله ها که بسازد
 بر آسمانش بجویی چو مه ز آب بتابد
 ز المکانش بخوانی نشان دهد به مکانت
 نه پیک تیزرو اندر وجود مرغ گمانست

 ز ملولی از این و آن بگریزم ز ترس نی

  آن سر و پاي همه بی سر و پا می رود
  هست وفاي وفا گر به جفا می رود
  تن به فنا می رود دل به بقا می رود

  می رودبا همه آمیخت دل گر چه جدا 
  کیسه جوزا برید همچو سها می رود
  کیسه شد و جان پی کیسه ربا می رود
  سحر اثر کی کند ذکر خدا می رود
  سحر خوشت هم تک حکم قضا می رود
  پوست بر او نیست اینک پیش شما می رود
  بانگ کنان کز برون اسب سقا می رود

 
  باغ مرا نخل و برگ و بار نه این بود

  ه این بودقاعده اهل این دیار ن
  پرورش و عهد یار غار نه این بود
  طمع من از یار بردبار نه این بود
  راتبه میر پخته کار نه این بود
  کینه نهان داشت و آشکار نه این بود
  شرط امینی و مستشار نه این بود
  منبت آن شهره نوبهار نه این بود
  سایسی و عدل شهریار نه این بود

  بودخوي چو تو کوه باوقار نه این 
  رایحه ناف مشکبار نه این بود
  وان شتر مست خوش عیار نه این بود
  زر من آن نقد خوش عیار نه این بود
  لیک شهم را خزینه دار نه این بود
  شاه شکور مرا نثار نه این بود

 
  ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد
  به نقش حاضر باشد ز راه جان بگریزد

  بگریزددر آب چونک درآیی بر آسمان 
  چو در مکانش بجویی به المکان بگریزد
  یقین بدان که یقین وار از گمان بگریزد
  که آن نگار لطیفم از این و آن بگریزد



  

54  
  

 گریزپاي چو بادم ز عشق گل نه گلی که
 چنان گریزد نامش چو قصد گفتن بیند
 چنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش

901 
 اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد
 وگر به پیش من آید خیال یار که چونی
 شکار خسته اویم به تیر غمزه جادو
 چو کاسه بر سر آبم ز بی قراري عشقش

 ز اشکم چو لعل و گوهر پر شدکنار خاك 
 بگفت چیست شکایت هزار بار گشادم
 من از قطار حریفان مهار عقل گسستم
  اگر مهار گسستم وگرچه بار فکندم
 دلم به خشم نظر می کند که کوته کن هین
 چو احمدست و ابوبکر یار غار دل و عشق
 انار شیرین گر خود هزار باشد وگر یک

 گذاردخمار و خمر یکستی ولی الف ن
 چو شمس مفخر تبریز ماه نو بنماید

902 
 ز سر بگیرم عیشی چو پا به گنج فروشد
  دگر نشینم هرگز براي دل که برآید
 موکالن چو آتش ز عشق سوي من آیند
 که در سرم ز شرابش نه چشم ماند نه خوابش
 به خوان عشق نشستم چشیدم از نمک او
 سبو به دست دویدم به جویبار معانی

 برفتم به سوي طرفه رومینماز شام 
 سر از دریچه برون کرد چو شعله هاي منور

 بر که نازکست معانی نهیم دست دهان
903 

 اگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذارد
 هزاران عاشق داري به جان و دل نگرانت
 ز عشق عاشق مفلس عجب فتند الیمان
 عجب مدار ز مرده که از خدا طلبد جان

 ور دیده بجویدعجب مدار ز کوري که ن

  ز بیم باد خزانی ز بوستان بگریزد
  که گفت نیز نتانی که آن فالن بگریزد
  ز لوح نقش بپرد ز دل نشان بگریزد

 
  گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد

  نو بپذیرد تن نزار چه باشد حیات
  گرم به مهر بخواند که اي شکار چه باشد
  اگر رسم به لب دوست کوزه وار چه باشد
  اگر به وصل گشاید دمی کنار چه باشد
  ز بهر ماهی جان را هزار بار چه باشد
  به پیش اشتر مستش یکی مهار چه باشد
  یکی شتر کم گیري از این قطار چه باشد

  از هزار چه باشد اگر بجست یکی نکته
  دو نام بود و یکی جان دو یار غار چه باشد
  چو شد یکی به فشردن دگر شمار چه باشد
  الف چو شد ز میانه ببین خمار چه باشد
  در آن نمایش موزون ز کار و بار چه باشد

 
  ز روي پشت و پناهی که پشت ها همه رو شد
  کجا برآید آن دل که کوي عشق فروشد

  که جمله فتنه از او شدبه سوي عشق گریزم 
  به دست ساقی نابش مگر سرم چو کدو شد

  را مرا چو عشق گلو شد چو لقمه کردم خود
  که آب گشت سبویم چو آب جان به سبو شد
  چو دید بر در خویشم ز بام زود فروشد
  که بام و خانه و بنده به جملگی همه او شد
  ز شمس مفخر تبریز سوخت جان و همو شد

 
  رایی اگر خدا بگماردتو هم به صلح گ

  که تا سعادت و دولت که را به تخت برآرد
  که آنچ رشک شهان شد گدا امید چه دارد
  عجب مدار ز تشنه که دل به آب سپارد
  و یا ز چشم اسیري که اشک غربت بارد
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 ز بس دعا که بکردم دعا شدست وجودم
 بگفت که چونی سالم و خدمت کردم مرا

 چگونه باشد صورت به وفق فکر مصور
904 

 ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد
 دل از دیار خالیق بشد به شهر حقایق
 ز هاي و هوي حریفان ز ناي و نوش ظریفان
 هزار بلبل مست و هزار عاشق بی دل
 چو عشق در بر سیمین کشید عاشق خود را

 ز خار ندانی در آن طرف که ز مستی تو گل
 میان خلعت جانان قبول عشق خرامان
 به باد و آتش و آب و به خاك عشق درآمد
 چو شمس مفخر تبریز زد آتشی به درختی

905 
 شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند
 هزار ظلم رسیده ز عقل گشت رهیده

 که تو مستی که دل به عقل ببستیدال مگر 
  متاع عقل نشانست و عشق روح فشانست
 هزار جان و دل و عقل گر به هم تو ببندي
 به روي بت نرسی تو مگر به دام دو زلفش
 چو باز چشم تو را بست دست اوست گشایش
 هر آنک بالش دارد ز آستان عنایت
 میانه گیرد آهو میانه دل شیري

 افت قبولیچو در درونه صیاد مرغ ی
 هر آن دلی که به تبریز و شمس دین شده باشد

906 
 گرفت خشم ز بستان سرخري و برون شد
 چون دل سیاه بد و قلب کوره دید و سیه شد
 چو ژیوه بود به جنبش نبود زنده اصلی
 نیافت صیقل احمد ز کفر بولهب ار چه
 فروکشم به نمد در چو آینه رخ فکرت

 خود رامنم که هجو نگویم بجز خواطر 
 مرا درونه تو شهري جدا شمر به سر خود

  که هر که بیند رویم دعا به خاطر آرد
  مهم مس چه برآید چو کیمیا نگذارد

  فشاردچگونه می شود انگور گر کفش ن
 

  درخت هاي حقایق از آن بهار چه می شد
  خداي داند کاین دل در آن دیار چه می شد
  هواي نور صبوح و شراب نار چه می شد
  در آن مقام تحیر ز روي یار چه می شد
  ز بوسه هاي چو شکر در آن کنار چه می شد
  عجب که گل چه چشید و عجب که خار چه می شد

  می شد به بارگاه تجلی ز کار و بار چه
  به نور یک نظر عشق هر چهار چه می شد

  و بار چه می شد ز شعله هاي لطیفش درخت
 

  رسید کار به جایی که عقل خیره بماند
  چو عقل بسته شد این جا بگو کیش برهاند
  که او نشست نیابد تو را کجا بنشاند
  که عشق وقت نظاره نثار جان بفشاند
  چو عشق با تو نباشد به روزنش نرساند

  یک کوشش می کن که کوششت بپزاندول
  ولی به هر سر کویی تو را چو کبک دواند
  غالم خفتن اویم که هیچ خفته نماند
  هزار آهوي دیگر ز شیر او برهاند
  هزار مرغ گرفته ز دام او بپراند
  چو شاه ماه به میدان چرخ اسب دواند

 
  چو زشت بود به صورت به خوي زشت فزون شد

  نج خانه نگون شدچو قازغان تهی بد به ک
  نمود جنبش عاریه بازرفت و سکون شد
  ز سرکشی و ز مکرش دلش قنینه خون شد
  چو آینه بنمایم کی رام شد کی حرون شد
  که خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شد
  به آب و گل نشد آن شهر من به کن فیکون شد
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 سخن ندارم با نیک و بد من از بیرون
 خموش کن که هجا را به خود کشد دل نادان

907 
 مده به دست فراقت دل مرا که نشاید
 مرا به لطف گزیدي چرا ز من برمیدي
 بداد خازن لطفت مرا قباي سعادت
 مثال دل همه رویی قفا نباشد دل را

 تو گفتم بگفت لطف تو کآري حدیث وصل
 تو کان قند و نباتی نبات تلخ نگوید
 بیار آن سخنانی که هر یکیست چو جانی
 غمت که کاهش تن شد نه در تنست نه بیرون
  دلم ز عالم بی چون خیالت از دل از آن سو
 مبند آن در خانه به صوفیان نظري کن
 دال بخسب ز فکرت که فکر دام دل آمد

908 
 دندان تو عدو گرددچو درد گیرد 

 یکی کدو ز کدوها اگر شکست آرد
 ز صد سبو چو سبوي سبوگري برد آب
 شکستگان تویم اي حبیب و نیست عجب
 به قند لطف تو کاین لطف ها غالم ویند
 اگر حالوت الحول تو به دیو رسد
 عنایتت گنهی را نظر کند به رضا
 پلید پاك شود مرده زنده مار عصا

  سوییش ره داديرونده اي که سوي بی 
 تو جان جان جهانی و نام تو عشق است
 خمش که هر کی دهانش ز عشق شیرین شد
 خموش باش که آن کس که بحر جانان دید

909 
 چه پادشاست که از خاك پادشا سازد
 باقرضوااهللا کدیه کند چو مسکینان
 به مرده برگذرد مرده را حیات دهد
 چو باد را فسراند ز باد آب کند

 ه جهان خوار کاین جهان فانیستنظر مکن ب

  که آن چه کرد و کجا رفت و این ز وسوسه چون شد
  کژنگر نه کنون شدهمیشه بود نظرهاي 

 
  مکش تو کشته خود را مکن بتا که نشاید
  ایا نموده وفاها مکن جفا که نشاید
  برون مکن ز تن من چنین قبا که نشاید
  ز ما تو روي مگردان مده قفا که نشاید

  بعد گفتن آري مگو چرا که نشاید ز
  مگوي تلخ سخن ها به روي ما که نشاید

  ه نشایدنهان مکن تو در این شب چراغ را ک
  غم آتشیست نه در جا مگو کجا که نشاید
  میان این دو مسافر مکن جدا که نشاید
  مخور به رنج به تنها بگو صال که نشاید
  مرو بجز که مجرد بر خدا که نشاید

 
  زبان تو به طبیبی بگرد او گردد
  شکسته بند همه گرد آن کدو گردد
  همیشه خاطر او گرد آن سبو گردد

  تو بنده جو گرددتو پادشاهی و لطف 
  که زهر از او چو شکر خوب و خوب خو گردد
  فرشته خو شود آن دیو و ماه رو گردد
  چو طاعت آن گنه از دل گناه شو گردد
  چو خون که در تن آهوست مشک بو گردد
  کجا چو خاطر گمراه سو به سو گردد
  هر آنک از تو پري یافت بر علو گردد
  روا نباشد کو گرد گفت و گو گردد

  ید و نتواند که گرد جو گرددنشا
 

  ز بهر یک دو گدا خویشتن گدا سازد
  که تا تو را بدهد ملک و متکا سازد
  به درد درنگرد درد را دوا سازد

  هوا سازد چو آب را بدهد جوش از او
  که او به عاقبتش عالم بقا سازد
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 ز کیمیا عجب آید که زر کند مس را
 هزار قفل گر هست بر دلت مهراس
 کسی که بی قلم و آلتی به بتخانه
 هزار لیلی و مجنون ز بهر ما برساخت
 گر آهنست دل تو ز سختی اش مگري
 ز دوستان چو ببري به زیر خاك روي
 نه مار را مدد و پشت دار موسی ساخت

 گور تن خود تو این زمان بنگردرون 
 چو سینه بازشکافی در او نبینی هیچ
 مثل شدست که انگور خور ز باغ مپرس
 درون سنگ بجویی ز آب اثر نبود
 ز بی چگونه و چون آمد این چگونه و چون
 دو جوي نور نگر از دو پیه پاره روان
 در این دو گوش نگر کهرباي نطق کجاست

  یش کندسراي را بدهد جان و خواجه ا
 اگر چه صورت خواجه به زیر خاك شدست
 به چشم مردم صورت پرست خواجه برفت
 خموش کن به زبان مدحت و ثنا کم گوي

910 
 بر آستانه اسرار آسمان نرسد
 گمان عارف در معرفت چو سیر کند
 کسی که جغدصفت شد در این جهان خراب
 هر آن دلی که به یک دانگ جو جوست ز حرص

 را در این مکان ز بتانعلف مده حس خود 
 که آهوي متانس بماند از یاران
 به سوي عکه روي تا به مکه پیوندي
 پیاز و سیر به بینی بري و می بویی
 خموش اگر سر گنجینه ضمیرستت

911 
 به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
 براي من مگري و مگو دریغ دریغ

 فراق جنازه ام چو ببینی مگو فراق
 ي مگو وداع وداعمرا به گور سپار

  مسی نگر که به هر لحظه کیمیا سازد
  دکان عشق طلب کن که دلگشا سازد

  رت زیبا براي ما سازدهزار صو
  چه صورتست که بهر خدا خدا سازد
  که صیقل کرمش آینه صفا سازد
  ز مار و مور حریفان خوش لقا سازد
  نه لحظه لحظه ز عین جفا وفا سازد
  که دم به دم چه خیاالت دلربا سازد
  که تا زنخ نزند کس که او کجا سازد
  که حق ز سنگ دو صد چشمه رضا سازد

  پستی و عال سازد ز غیب سازد نه از
  که صد هزار بلی گو خود از او ال سازد
  عجب مدار عصا را که اژدها سازد
  عجب کسی که ز سوراخ کهربا سازد
  چو خواجه را بکشد باز از او سرا سازد
  ضمیر خواجه وطنگه ز کبریا سازد
  ولیک خواجه ز نقش دگر قبا سازد
  که تا خداي تو را مدحت و ثنا سازد

 
  یقین هیچ نردبان نرسدبه بام فقر و 

  هزار اختر و مه اندر آن گمان نرسد
  ز بلبالن ببرید و به گلستان نرسد
  به دانک بسته شود جان او به کان نرسد
  که حس چو گشت مکانی به المکان نرسد
  به الله زار و به مرعاي ارغوان نرسد
  برو محال مجو کت همین همان نرسد
  از آن پیاز دم ناف آهوان نرسد

  ضمیر هدي دل رسد زبان نرسد که در
 

  گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
  به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد
  مرا وصال و مالقات آن زمان باشد
  که گور پرده جمعیت جنان باشد
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 فروشدن چو بدیدي برآمدن بنگر
 تو را غروب نماید ولی شروق بود
  کدام دانه فرورفت در زمین که نرست
 کدام دلو فرورفت و پر برون نامد
 دهان چو بستی از این سوي آن طرف بگشا

912 
 نگفتمت مرو آن جا که مبتالت کنند
  نگفتمت که بدان سوي دام در دامست

 ات طرفه مستانندنگفتمت به خراب
 چو تو سلیم دلی را چو لقمه بربایند
 بسی مثال خمیرت دراز و گرد کنند
  تو مرد دل تنکی پیش آن جگرخواران
 تو اعتماد مکن بر کمال و دانش خویش
 هزار مرغ عجب از گل تو برسازند
 برون کشندت از این تن چنان که پنبه ز پوست
 چو در کشاکش احکام راضیت یابند

 که این کودنان پست سخن خموش باش
913 

 بگو به گوش کسانی که نور چشم منند
 هزار توبه و سوگند بشکنند آن دم
 چو یار مست خرابست و روز روز طرب
 به گوش هوش بگفتم به آب روي برو
 ز بس که خرقه گرو برد پیر باده فروش
  بگیر مطرب جانی قنینه کانی
 مقیم همچو نگین شو به حلقه عشاق

 ه مردان که هر که عاشق نیستبه جان جمل
 به جان جمله جان ها که هر کش آن جان نیست
 خموش باش که گفتی از این سپیتر چیست

914 
 ز بانگ پست تو اي دل بلند گشت وجود
 شنوده ام که بسی خلق جان بداد و بمرد
 شها نواي تو برعکس بانگ داوودست
 ز حلق نیست نوایت ولیک حلقه رباست

  غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد
  لحد چو حبس نماید خالص جان باشد
  چرا به دانه انسانت این گمان باشد

  سف جان را چرا فغان باشدز چاه یو
  که هاي هوي تو در جو المکان باشد

 
  که سخت دست درازند بسته پات کنند
  چو درفتادي در دام کی رهات کنند
  که عقل را هدف تیر ترهات کنند
  به هر پیاده شهی را به طرح مات کنند
  کهت کنند و دو صد بار کهربات کنند
  اگر روي چو جگربند شوربات کنند

  ف شوي زود در هوات کنندکه کوه قا
  چو ز آب و گل گذري تا دگر چه هات کنند
  مثال شخص خیالیت بی جهات کنند
  ز رنج ها برهانند و مرتضات کنند
  حشیشی اند و همین لحظه ژاژخات کنند

 
  که باز نوبت آن شد که توبه ها شکنند
  که غمزه هاي دالرام طبل حسن زنند
  به غیر شنگی و مستی بیا بگو چه کنند
  که این دم ار که قافی هم از بنت بکنند
  کنون به کوي خرابات جمله بوالحسن اند
  نواز تنتن تنتن که جمله بی تو تنند
  که غیر حلقه عشاق جمله ممتحنند
  همه زنند به معنی ببین زنان چه زنند
  همه تنند نگه کن فروتنان چه تنند
  خسان سیاه گلیمند اگر چه یاسمنند

 
  قیامت موعود تو نفخ صوري یا خود

  ز ذوق و لذت آواز و نغمه داوود
  کز آن بمرد و از این زنده می شود موجود
  هزار حلقه ربا را چو حلقه او بربود
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 دوش می کجا خورديدال تو راست بگو 
 سرود و بانگ تو زان رو گشاد می آرد

 جان دیدي چو بند جسم نگشتی گشاد
 یقین که بوي گل فقر از گلستانیست
 خنک کسی که چو بو برد بوي او را برد
 خنک کسی که از این بوي کرته یوسف
  ز ناسپاسی ما بسته است روزن دل
 تو سود می طلبی سود می رسد از یار

 دا را که در زمین گرددستاره ایست خ
 بسا سحر که درآید به صومعه مومن
  ستاره ام که من اندر زمینم و بر چرخ
 زمینیان را شمعم سماییان را نور
 اگر چه ذره نمایم ولیک خورشیدم
 اگر چه قبله حاجات آسمان بوده ست
 ز روي نخوت و تقلید ننگ دارد از او
 جواب گویدش آدم که این سجود او راست

 چون و چرا پرده اي فرود آوردز گرد 
 ستاره گوید رو پرده تو افزون باد
 بسا سوال و جوابی که اندر این پرده ست
 چه پرده است حسد اي خدا میان دو یار
 چه پرده بود که ابلیس پیش از این پرده
  به رغبت و به نشاط و به رقت و به نیاز
 ز پرده حسدي ماند همچو خر بر یخ

 حدث کردي ز مسجد فلکش راند رو
 چرا روم به چه حجت چه کرده ام چه سبب
 اگر به دست تو کردي که جمله کرده تست
 مرا چه گمره کردي مراد تو این بود
 بگفت اگر بگذارم برآ به کوه بلند
 تو را چه بحث رسد با من اي غراب غروب
 خري که مات تو گردد ببرد از در ما
 ولی کسی که به دستش چراغ عقل بود

 به دمی آن چراغ را بکشمبگفت من 
 هر آنک پف کند او بر چراغ موهبتم

  که از پگاه تو امروز مولعی به سرود
  که آن ز روح معالست نی ز جسم فرود
  که هر که تخم نکو کشت دخل بد ندرود
  مرود هیچ کسی دید بی درخت مرود

  گشادي بیافت چشم گشود خنک کسی که
  دلش چو دیده یعقوب خسته واشد زود
  خداي گفت که انسان لربه لکنود
  ولی چو پی نبري کز کجاست سود چه سود
  که در هواي ویست آفتاب و چرخ کبود
  که من ستاره سعدم ز من بجو مقصود
  به صد مقامم یابند چون خیال خدود
  فرشتگان را روحم ستارگان را بود

  نمایم مراست کل وجود اگر چه جزو
  به آسمان منگر سوي من نگر بین جود
  بلیس وار که خود بس بود خدا مسجود
  تو احولی و دو می بینی از ضالل و جحود
  میان اختر دولت میان چشم حسود
  ز من نماندي تنها ز حضرتی مردود
  بدین حجاب ندیدي خلیل را نمرود
  که دي چو جان بده اند این زمان چو گرگ عنود
  به سجده بام سموات و ارض می پیمود
  به گونه گونه مناجات مهر می افزود
  که آن همه پر و بالش بدین حدث آلود
  حدیث می نشنود و حدث همی پالود
  بیا که بحث کنیم اي خداي فرد ودود
  ضاللت و ثنی و مسیحیان و یهود
  چنان کنم که نبینی ز خلق یک محمود
  وگر نه قعر فرورو چو لنگر مشدود

  لعنت مورود اگر نه مسخ شدستی ز
  نخواهمش که بود عابد چو ما معبود
  کجا گذارد نور و کجا رود سوي دود
  بگفت باد نتاند چراغ صدق ربود
  بسوزد آن سر و ریشش چو هیزم موقود
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 هزار شکر خدا را که عقل کلی باز
 همه سپند بسوزیم بهر آمدنش
 چو خویش را بنمود او ز خویش خود ببریم
 چو موش و مار شدستیم ساکن ظلمت
 چو موش جز پی دزدي برون نه ایم از خاك
 چو موش ماش رها کرد اژدهاش کنی

 بدان آفرید تا موشانخداي گربه 
 دم مسیح غالم دمت که پیش از تو
 همه کسان کس آنند کش کسی کرد او
 خموش باش که گفتار بی زبان داري
 چو سر ز سجده برآورد شمس تبریزي

915 
 باره رسید بیا که ساقی عشق شراب

 امیر عشق رسید و شرابخانه گشاد
 هزار چشمه شیر و شکر روان شد از او

 د چو عشق گشت امامهزار مسجد پر ش
  بریز دیگ حلیماب را که کاسه رسید
 چو آفتاب جمالش به خاکیان درتافت
 شدیم جمله فریدون چو تاج او دیدیم
 شدیم جمله برهنه چو عشق او زد راه
 چو پاره پاره درآمد به لطف آن دلبر
 بده زبان و همه گوش شو در این حضرت

916 
 درخت و برگ برآید ز خاك این گوید

 ا اگر نفسی ماند جز که عشق مکارتو ر
 بشو دو دست ز خویش و بیا بخوان بنشین
 زهی سلیم که معشوق او به خانه اوست
 به سوي مریم آید دوانه گر عیسیست
  کسی که همره ساقیست چون بود هشیار
 کسی که کان عسل شد ترش چرا باشد
 تو را بگویم پنهان که گل چرا خندد

 ین خوانندبگو غزل که به صد قرن خلق ا
917 

  ز بعد فرقت آمد به طالع مسعود
  سپند چه که بسوزیم خویش را چون عود
  به کوه طور چه آریم کاه دودآلود

  اك مقیمان عالم محدوددرون خ
  چه برخوریم از آن رفتن کژ مفسود
  چو گربه طالع خوانش شود جمله اسود
  نهان شوند به خاك اندرون به حبس خلود
  بد از زمانه دم گیر راه دم مسدود
  همه جهانش ببخشید چون بر او بخشود
  که تار او نبود نطق و بانگ و حرفش پود
  هزار کافر و مومن نهاد سر به سجود

 
  خبر ببر بر بیچارگان که چاره رسید
  شراب همچو عقیقش به سنگ خاره رسید
  شکاف کرد و به طفالن گاهواره رسید
  صلوه خیر من النوم از آن مناره رسید
  گشاده هل سر خم را که دردخواه رسید
  زحل ز پرده هفتم پی نظاره رسید
  شدیم جمله منجم چو آن ستاره رسید

  ره رسیدشدیم جمله پیاده چو او سوا
  بدان طمع دل پرخون پاره پاره رسید
  شتاب کن که پی گوش گوشواره رسید

 
  که خواجه هر چه بکاري تو را همان روید

  چیست قیمت مردم هر آنچ می جوید که
  که آب بهر وي آمد که دست و رو شوید
  به سوي خانه نیاید گزاف می پوید
  وگر خر است بهل تا کمیز خر بوید

  ا نیفزویدچرا نباشد لمتر چر
  کسی که مرده ندارد بگو چرا موید
  که گلرخیش به کف گیرد و بینبوید
  نسیج را که خدا بافت آن نفرسوید
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  به یارکان صفا جز می صفا مدهید
 در این چنین قدح آمیختن حرام بود
 برهنگان ره از آفتاب جامه کنید
 چو هیچ باد صبایی به گردشان نرسد

 اگر عاشقی قرار گرفت به بوي وصل
 شراب حاضر و معشوق مست و من عاشق
 شراب آتش و ما زاده ایم از آتش

 مرهمبراي زخم چنین غازیان بود 
 تبریز شمس دین آمد چو تاج مفخر

918 
 چو کارزار کند شاه روم با شمشاد
 جهان عقل چو روم و جهان طبع چو زنگ
 شما و هر چه مراد شماست در عالم
 به اختالف دو شمشیر نیست امن طریق
 ولیک ملک مقرر نصیبه خردست
 چراغ عقل در این خانه نور می ندهد

 به جهلفرشته رست به علم و بهیمه رست 
 گهی همی کشدش علم سوي علیین
 نشسته جان که به یک سو کند ظفر این را
 چو نیم کاره شد این قصه چون دهان بستی

919 
  ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد
 که عشق شیر سیاه ست تشنه و خون خوار
 به مهر بر تو بچفسد به سوي دام آرد
 امیر دست درازست و شحنه بی باك

  ش آید چو ابر می گریدهر آنک در کف
 هزار جام به هر لحظه خرد درشکند
 هزار چشم بگریاند و فروخندد
 به کوه قاف اگر چه که خوش پرد سیمرغ
  ز بند او نرهد کس به شید یا به جنون
 مخبط ست سخن هاي من از او گر نی
 نمودمی به تو کو شیر را چه سان گیرد

920 

  چو می دهید بدیشان جدا جدا مدهید
  به عاشقان خدا جز می خدا مدهید
  برهنگان ره عشق را قبا مدهید
  به جانشان خبر از وعده صبا مدهید
  بهانه را نپذیرم بهانه ها مدهید
  مرا قرار نباشد به بو مرا مدهید
  اگر حریف شناسید جز به ما مدهید
  کسی که درد ندارد بدو دوا مدهید
  لقاي هر دو جهان جز بدان لقا مدهید

 
  چگونه گردم خرم چگونه باشم شاد
  میان هر دو فتاده ست کارزار و جهاد
  من و طریق خداوند مبدا و ایجاد
  که اختالف مقرر ز شورش اضداد

  ن و خوف نداند کلوخ و سنگ و جمادکه ام
  ز پیچ پیچ که دارد لهب ز یاغی باد
  میان دو به تنازغ بماند مردم زاد
  گهیش جهل به پستی که هر چه بادا باد
  که تا رهم ز کشاکش شوم خوش و منقاد
  ز بیم ولوله و شر و فتنه و فریاد

 
  که عشق جان و خرد را به نیم جو نخرد

  می نچردبه غیر خون دل عاشقان ه
  چو درفتادي از آن پس ز دور می نگرد
  شکنجه می کند و بی گناه می فشرد
  هر آنک دور شد از وي چو برف می فسرد
  هزار جامه به یک دم بدوزد و بدرد
  هزار کس بکشد زار زار و یک شمرد
  چو دام عشق ببیند فتد دگر نپرد
  ز دام او نرهد هیچ عاقلی به خرد

  ه می سپردنمودمی به تو آن راه ها ک
  نمودمی که چگونه شکار را شکرد
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 کسی که عاشق آن رونق چمن باشد
 مگویید صبر را ره نیست حدیث صبر

 چو عشق سلسله خویش را بجنباند
 به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد
 اگر چو شیر شوي عشق شیرگیر قویست
 وگر به قعر چهی درروي براي گریز
 وگر چو موي شوي موي می شکافد عشق
 امان عالم عشقست و معدلت هم از اوست
 خموش کن که سخن را وطن دمشق دلست

921 
 که خیزد از جان ز جان حجاب کندسخن 

 بیان حکمت اگر چه شگرف مشعله ایست
 جهان کفست و صفات خداست چون دریا
 همی شکاف تو کف را که تا به آب رسی
 ز نقش هاي زمین و ز آسمان مندیش
 براي مغز سخن قشر حرف را بشکاف
 تو هر خیال که کشف حجاب پنداري
 نشان آیت حقست این جهان فنا

 یز ار چه قرضه ایست وجودز شمس تبر
922 

 چو عشق را هوس بوسه و کنار بود
 شکارگاه بخندد چو شه شکار رود
  هزار ساغر می نشکند خمار مرا
 گهی که خاك شوم خاك ذره ذره شود
 ز هر غبار که آوازهاي و هو شنوي
 دلم ز آه شود ساکن و ازو خجلم
  به از صبوري اندر زمانه چیزي نیست

 ته در غم کاريایا به خویش فرورف
 چو عنکبوت زدود لعاب اندیشه
 برو تو بازده اندیشه را بدو که بداد

 گفت تو گفت او باشد چو تو نگویی
923 

 رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود

  باشد عجب مدار که در بی دلی چو من
  در آن دلی که بدان یار ممتحن باشد
  جنون عقل فالطون و بوالحسن باشد
  وگر درونه صد برج و صد بدن باشد
  وگر چه پیل شوي عشق کرکدن باشد
  چو دلو گردن از او بسته رسن باشد
  شدوگر کباب شوي عشق باب زن با

  وگر چه راه زن عقل مرد و زن باشد
  مگو غریب ورا کش چنین وطن باشد

 
  ز گوهر و لب دریا زبان حجاب کند
  ز آفتاب حقایق بیان حجاب کند
  ز صاف بحر کف این جهان حجاب کند
  به کف بحر بمنگر که آن حجاب کند
  که نقش هاي زمین و زمان حجاب کند
  که زلف ها ز جمال بتان حجاب کند

  که تو را خود همان حجاب کند بیفکنش
  ولی ز خوبی حق این نشان حجاب کند
  قراضه ایست که جان را ز کان حجاب کند

 
  که را قرار بود جان که را قرار بود
  ولی چه گویی آن دم که شه شکار بود
  دلم چو مست چنان چشم پرخمار بود
  نه ذره ذره من عاشق نگار بود
  بدانک ذره من اندر آن غبار بود

  چه آه ز ماه تو شرمسار بود اگر
  ولی نه از تو که صبر از تو سخت عار بود
  تو تا برون نروي از میان چه کار بود
  دگر مباف که پوسیده پود و تار بود
  به شه نگر نه به اندیشه کان نثار بود
  چو تو نبافی بافنده کردگار بود

 
  گرفت ساغر زرین سر سبو بگشود
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 صالي باده جان و صالي رطل گران
 زهی صباح مبارك زهی صبوح عزیز
  شراب صافی و سلطان ندیم و دولت یار

 رش فروریزدهر آنک می نخورد بر س
 در این جهان که در او مرده می خورد مرده
 چو پاك داشت شکم را رسید باده پاك
 شراب را تو نبینی و مست را بینی
 دل خسان چو بسوزد چه بوي بد آید
 نبشته بر رخ هر مست رو که جان بردي
 نبشته بر دف مطرب که زهره بنده تو
 بخند موسی عمران به کوري فرعون

 ب خداي مست بديبلیس اگر ز شرا
 خمش کنم که خمش به پیش هشیاران

924 
  به روح هاي مقدس ز من سالم برید
 به روز وصل چو برقم شب فراق چو ابر
 خداي خصم شما گر به پیش آن خورشید
 سیاه کاسه شوي ار ز مطبخ عشقش
  نشان دهم که شما آتش از کجا آرید
 ولیک مرکب تندست هان و هان زنهار

 را اگر چه مرده بریدحیات یابد آن جا 
 هزار بند چو عشقش ز پاي جان بگشاد

 لوح عشق نبشتیم این غزل ها را ز
925 

 دو ماه پهلوي همدیگرند بر در عید
 چو هر دو سر به هم آورده اند در اسرار
 ز موج بحر برقصند خلق همچو صدف
 ز عید باقی این عید آمده ست رسول
 به روز عید بگویم دهل چه می گوید

 دو که دادي براي حق بنگر قراضه
 وگر چو شیشه شکستی ز سنگ صوم و جهاد
 از این شکار سوي شاه بازپر چون باز
 تو گاو فربه حرصت به روزه قربان کن

  ودازودکه می دهد به خماران به گاه ز
  ز شاه جام شراب و ز ما رکوع و سجود
  دگر نیارم گفتن که در میانه چه بود
  بگویدش که برو در جهان کور و کبود
  نخورد عاقل و ناسود و یک دمی نغنود

  جام و بزم و گفت و شنود زهی شراب و زهی
  نبینی آتش دل را و خانه ها پردود
  دل شهان چو بسوزد فزود عنبر و عود

  ساغر که عاقبت محمود نبشته بر لب
  نبشته بر کف ساقی که طالعت مسعود
  بخور خلیل خدا نوش کوري نمرود
  ز صد گنه نشدي هیچ طاعتش مردود
  که خلق خیره شدند و خیالشان افزود

 
  به عاشقان مقدم ز من پیام برید
  از این دو حال مشوش بگو کدام برید
  ز ماه و شمع و ستاره و چراغ نام برید

  کرم دیگ هاي خام برید به سوي خوان
  ز برق نعل شهنشاه خوش خرام برید
  نه زین هلد نه لگام ار شما لگام برید
  حالل گردد آن جا اگر حرام برید
  مرا دو دست گرفته به آن مقام برید
  به شمس مفخر تبریز از این غالم برید

 
  مه مصور یار و مه منور عید
  هزار وسوسه افکنده اند در سر عید

  ز گوهر عید صدف بی خبرولیک همچو 
  چو دل به عید سپاري تو را برد بر عید
  اگر تو مردي برجه رسید لشکر عید
  جزاي حسن عمل گیر گنج پرزر عید
  می حالل سقا هم بکش ز ساغر عید
  که درپرید به مژده ز شه کبوتر عید
  که تا بري به تبرك هالل الغر عید
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 وگر نکردي قربان عنایت یزدان
926 

  حبیب کعبه جانست اگر نمی دانید
 که جان ویست به عالم اگر شما جسمید
 ندا برآمد امشب که جان کیست فدا

 زار نکته نبشتست عشق بر رویمه
  چه ساغرست که هر دم به عاشقان آید
 که عشق باغ و تماشاست اگر ملول شوید
 چو آب و نان همه ماهیان ز بحر بود
 قرابه ایست پر از رنج و نام او جسمست
  چو مرغ در قفصم بهر شمس تبریزي

927 
 به باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید

 و شود رقصانچو باد در سر بید افتد 
 چنار فهم کند اندکی ز سوز چمن
  بپرسم از گل کان حسن از که دزدیدي
 اگر چه مست بود گل خراب نیست چو من
 چو رازها طلبی در میان مستان رو
 که باده دختر کرمست و خاندان کرم
  خصوص باده عرشی ز ذوالجالل کریم
 ز شیردانه عارف بجوشد آن شیره

 واند دادچو سینه شیر دهد شیره هم ت
 چو مستتر شود آن روح خرقه باز شود
  چو خون عقل خورد باده الابالی وار
 خموش باش که کس باورت نخواهد کرد
 خبر ببر سوي تبریز مفخر آفاق

928 
 هزار جان مقدس فداي روي تو باد
 هزار رحمت دیگر نثار آن عاشق
 ز صورت تو حکایت کنند یا ز صفت
 حردلم هزار گره داشت همچو رشته س

 بلندبین ز تو گشتست هر دو دیده عشق
 نشسته ایم دل و عشق و کالبد پیشت

  امید هست که ذبحش کند به خنجر عید
 

  ف که بگردید رو بگردانیدبه هر طر
  که جان جمله جان هاست اگر شما جانید
  بجست جان من از جا که نقد بستانید
  ز حال دل چو شما عاشقید برخوانید
  شما کشید چنین ساغري که مردانید
  هواش مرکب تازیست اگر فرومانید
  چو ماهیید چرا عاشق لب نانید
  به سنگ بربزنید و تمام برهانید

  بشکنید و بدرانیدز دشمنی قفصم 
 

  حدیث خوبی آن یار دلربا گوید
  خداي داند کو با هوا چه ها گوید
  دو دست پهن برآرد خوش و دعا گوید
  ز شرم سست بخندد ولی کجا گوید
  که راز نرگس مخمور با شما گوید
  که راز را سر سرمست بی حیا گوید
  دهان کیسه گشادست و از سخا گوید
  دسخاوت و کرم آن مگر خدا گوی

  ز قعر خم تن او تو را صال گوید
  ز سینه چشمه جاریش ماجرا گوید
  کاله و سر بنهد ترك این قبا گوید
  دهان گشاید و اسرار کبریا گوید
  که مس بد نخورد آنچ کیمیا گوید
  مگر که مدح تو را شمس دین ما گوید

 
  که در جهان چو تو خوبی کسی ندید و نزاد
  ادکه او به دام هواي چو تو شهی افت

  که هر یکی ز یکی خوبتر زهی بنیاد
  ز سحر چشم خوشت آن همه گره بگشاد

  و حکمت استاد ببین تو قوت شاگرد
  یکی خراب و یکی مست وان دگر دلشاد
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 به حکم تست بگریانی و بخندانی
 به باد عشق تو زردیم هم بدان سبزیم
 کلوخ و سنگ چه داند بهار را چه اثر
 درخت را ز برون سوي باد گرداند
 به زیر سایه زلفت دلم چه خوش خفته ست

 بجهانید چو غیرت تو دلم را ز خواب
  ولی چو مست کنی مر مرا غلط گردم
 به وقت درد بگوییم کاي تو و همه تو
 در آن زمان که کند عقل عاقبت بینی

929 
 ز عشق آن رخ خوب تو اي اصول مراد
 هزار شکر و هزاران سپاس یزدان را
 در آرزوي صباح جمال تو عمري
 برادري بنمودي شهنشهی کردي

 سال شنیده ایم که یوسف نخفت شب ده
 که اي خداي اگر عفوشان کنی کردي
 مگیر یا رب از ایشان که بس پشیمانند
 دو پاي یوسف آماس کرد از شبخیز
 غریو در ملکوت و فرشتگان افتاد
 رسید چارده خلعت که هر چهارده تان
 چنین بود شب و روز اجتهاد پیران را
 کنند کار کسی را تمام و برگذرند

 شکیچو خضر سوي بحار ایلیاس در خ
 دهند گنج روان و برند رنج روان
 بس است باقی این را بگویمت فردا

930 
 سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد
  به جان رسید فلک از دعا و ناله من
 ز بس که سینه ما سوخت در وفا جستن
 ادیم روي سهیلیم هر کجا بنمود
 پس دریچه دل صد در نهانی بود

  رشیدستدر این سرا که دو قندیل ماه و خو
 الست گفت حق و جان ها بلی گفتند

  همه چو شاخ درختیم و عشق تو چون باد
  تو راست جمله والیت تو راست جمله مراد
  بهار را ز چمن پرس و سنبل و شمشاد

  نست یعنی یاددرخت دل را باد اندرو
  خراب و مست و لطیف و خوش و کش و آزاد
  خمار خیزد و فریاد دردهد فریاد
  گمان برم که امیرم چرا شوم منقاد
  چو درد رفت حجابی میان ما بنهاد
  ندا ز عشق برآید که هرچ بادا باد

 
  هر آن که توبه کند توبه اش قبول مباد
  که عشق تو به جهان پر و بال بازگشاد

  می خواند هر سحر اورادجهان پیر ه
  چه داد ماند که آن حسن و خوبی تو نداد
  برادران را از حق بخواست آن شه زاد
  وگر نه درفکنم صد فغان در این بنیاد
  از آن گناه کز ایشان به ناگهان افتاد
  به درد آمد چشمش ز گریه و فریاد
  که بهر لطف بجوشید و بندها بگشاد
  پیمبرید و رسولید و سرور عباد
  که خلق را برهانند از عذاب و فساد
  که جز خداي نداند زهی کریم و جواد
  براي گم شدگان می کنند استمداد
  دهند خلعت اطلس برون کنند لباد
  شب ار چه ماه بود نیست بی ظالم و سواد

 
  میان به شکر چو بستیم بند ما بگشاد
  فلک دهان خود اندر ره دعا بگشاد

  شادز شرم ما عرق از صورت وفا بگ
  غالم چشمه عشقیم هر کجا بگشاد
  که بسته بود خدا بنده خدا بگشاد
  خدا ز جانب دل روزن سرا بگشاد
  براي صدق بلی حق ره بال بگشاد
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931 
 مها به دل نظري کن که دل تو را دارد
 ز شادي و ز فرح در جهان نمی گنجد
  ز آفتاب تو آن را که پشت گرم شود
 ز بهر شادي توست ار دلم غمی دارد
 خیال خوب تو چون وحشیان ز من برمد
 مرا و صد چو مرا آن خیال بی صورت

 پوشد و گویدبرهنه خلعت خورشید 
 تنی که تابش خورشید جان بر او آید
 بدانک موسی فرعون کش در این شهرست
 همی رسد به عنان هاي آسمان دستش
  غمش جفا نکند ور کند حاللش باد
 فزون از آن نبود کش کشد به استسقا
 اگر صبا شکند یک دو شاخ اندر باغ
 شراب عشق چو خوردي شنو صالي کباب

 مه که می داند زمین ببسته دهان تاسه
 بهار که بنماید زمین نیشکرت
 چرا چو دال دعا در دعا نمی خمد
 چو پشت کرد به خورشید او نمازي نیست
 خموش کن خبر من صمت نجا بشنو

932 
 مها به دل نظري کن که دل تو را دارد
 ز شادي و ز فرح در جهان نمی گنجد
 همی رسد به گریبان آسمان دستش

 پشت گرم شودبه آفتاب تو آن را که 
 چرا به پنجه کمرگاه کوه را نکشد
 تو خود جفا نکنی ور کنی جفا بر دل

 لطیف چرا نباشد راضی بدان جفاي
 در آتش غم تو همچو عود عطاریست
 خمش خمش که سخن آفرین معنی بخش

933 
 میان باغ گل سرخ هاي و هو دارد
  به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل

 
  به روز و شب به مراعاتت اقتضا دارد
  دلی که چون تو دالرام خوش لقا دارد
  چرا دلیر نباشد حذر چرا دارد
  ز دست و کیسه توست ار کفم سخا دارد

  صورتیست تن بنده دست و پا داردکه 
  ز نقش سیر کند عاشق فنا دارد
  خنک کسی که ز زربفت او قبا دارد
  گمان مبر که سر سایه هما دارد
  عصاش را تو نبینی ولی عصا دارد
  که اصبع دل او خاتم وفا دارد
  به هر چه آب کند تشنه صد رضا دارد
  در آن زمان دل و جان عاشق سقا دارد

  آن باغ از صبا دارد نه هر چه دارد
  ز مقبلی که دلش داغ انبیا دارد
  که هر زمین به درون در نهان چه ها دارد
  از آن زمین به درون ماش و لوبیا دارد
  کسی که از کرمش قبله دعا دارد

  خود پیش و مقتدا دارد از آنک سایه
  اگر رقیب سخن جوي ما روا دارد

 
  که روز و شب به مراعاتت اقتضا دارد

  تو یار دالرام خوش لقا دارد که چون
  که او چو سایه ز ماه تو مقتدا دارد
  چرا دلیر نباشد حذر چرا دارد
  کسی که ز اطلس عشق خوشت قبا دارد
  بکن بکن که به کردار تو رضا دارد
  که او طراوت آب و دم صبا دارد
  دل شریف که او داغ انبیا دارد
  برون گفت سخن هاي جان فزا دارد

 
  ان مرا چه بو داردکه بو کنید ده

  که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد
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 وز روز طربچو سال سال نشاطست و ر
 چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
 به باغ جمله شراب خداي می نوشند
  عجایبند درختانش بکر و آبستن
 هزار بار چمن را بسوخت و بازآراست
 وجود ما و وجود چمن بدو زنده ست
 چراست خار سلحدار و ابر روي ترش
  چو آینه ست و ترازو خموش و گویا یار

934 
 و هو داردمیان باغ گل سرخ هاي 

 به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل
 چو سال سال نشاطست و روز روز طرب
 چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
 هزار جان مقدس فداي آن جانی
 سوال کردم گل را که بر کی می خندي
 هزار بار خزان کرد نوبهار تو را
 پیاله اي به من آورد گل که باده خوري

 خدایی راچه حاجتیست گلو باده 
 عجب که خار چه بدمست و تیز و روترشست
  به طور موسی بنگر که از شراب گزاف
 به مستیان درختان نگر به فصل بهار

935 
 مکن مکن که پشیمان شوي و بد باشد
 چه ریشه برکنی از غصه و پشیمانی

 نفس و جنگ ریشاریش بکن مجاهده با
 وگر گریز کنی همچو آهو از کف شیر

 یار مهربان شنودنه گوش تو سخن 
 نشین به کشتی روح و بگیر دامن نوح
  گذر ز ناز و ملولی که ناز آن تو نیست
 چه ظلم کردم بر حسن او که مه گفتم
 خموش باش و مگو ریگ را شمار مکن

936 
 مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند

  خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد
  کسی که ساقی باقی ماه رو دارد
  در آن میانه کسی نیست کو گلو دارد
  چو مریمی که نه معشوقه و نه شو دارد
  چه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد
  زهی وجود لطیف و ظریف کو دارد

  که گل سرخ صد عدو داردز رشک آن 
  ز من رمیده که او خوي گفت و گو دارد

 
  که بو کنید دهان مرا چه بو دارد
  که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد
  خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد
  کسی که ساقی باقی ماه رو دارد
  که او به مجلس ما امر اشربوا دارد
  جواب داد بر آن زشت کو دو شو دارد

  شق دارد با ما چه جست و جو داردچه ع
  خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد
  که ذره ذره همه نقل و می از او دارد
  ز رشک آنک گل و الله صد عدو دارد
  دهان ندارد و اشکم چهارسو دارد
  شکوفه کرده که در شرب می غلو دارد

 
  که بی عنایت جان باغ چون لحد باشد
  شدچو ریش عقل تو در دست کالبد با

  که صلح را ز چنین جنگ ها مدد باشد
  ز تو گریزد آن ماه بر اسد باشد
  نه پیش چشم تو دلدار سروقد باشد
  به بحر عشق که هر لحظه جزر و مد باشد
  که آن وظیفه آن یار ماه خد باشد
  صد آفتاب و فلک را بر او حسد باشد
  شمار چون کنی آن را که بی عدد باشد

 
  سود کندقمر چه  مرا جمال تو باید
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 چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب
 مرا زکات تو باید خزینه را چه کنم

 وسفم تو نباشی مرا به مصر چه کارچو ی
 چو آفتاب تو نبود ز آفتاب چه نور
 لقاي تو چو نباشد بقاي عمر چه سود
 شبم چو روز قیامت دراز گشت ولی
 شبی که ماه نباشد ستارگان چه زنند

 سالح و اسب چه سود چو زور و زهره نباشد
 چو روح من تو نباشی ز روح ریح چه سود

 نیست هنرمرا بجز نظر تو نبود و 
 جهان مثال درختست برگ و میوه ز توست
 گذر کن از بشریت فرشته باش دال
 خبر چو محرم او نیست بی خبر شو و مست
 ز شمس مفخر تبریز آنک نور نیافت

937 
 فراغتی دهدم عشق تو ز خویشاوند
 از آنک عشق نخواهد بجز خرابی کار
 چه جاي مال و چه نام نکو و حرمت و بوش

 چون تیغ عشق بربایدکه جان عاشق 
 هواي عشق تو و آن گاه خوف ویرانی
 سرك فروکش و کنج سالمتی بنشین
 برو ز عشق نبردي تو بوي در همه عمر
 چه صبر کردن و دامن ز فتنه بربودن
  درآمد آتش عشق و بسوخت هر چه جز اوست
 و خاصه عشق کسی کز الست تا به کنون
 اگر تو گویی دیدم ورا براي خدا

 ر دو هزاران هزار چون من و توکز این نظ
 اگر به دیده من غیر آن جمال آید
 بصیرت همه مردان مرد عاجز شد
 دریغ پرده هستی خداي برکندي
 که تا بدیدي دیده که پنج نوبت او

938 
 سخن به نزد سخندان بزرگوار بود

  چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند
  مرا میان تو باید کمر چه سود کند
  چو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند
  چو منظرم تو نباشی نظر چه سود کند
  پناه تو چو نباشد سپر چه سود کند
  دلم سحور تو خواهد سحر چه سود کند
  چو مرغ را نبود سر دو پر چه سود کند

  جگر چه سود کندچو دل دلی ننماید 
  بصیرتم چو نبخشی بصر چه سود کند
  عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند
  چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند
  فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند
  چو مخبرش تو نباشی خبر چه سود کند
  وجود تیره او را دگر چه سود کند

 
  از آنک عشق تو بنیاد عافیت برکند

  ز هیچ آفت پند از آنک عشق نگیرد
  چه خان و مان و سالمت چه اهل و یا فرزند
  هزار جان مقدس به شکر آن بنهند

  کیسه بسته و آن گاه عشق آن لب قند تو
  ز دست کوته ناید هواي سرو بلند
  نه عشق داري عقلیست این به خود خرسند
  نشسته تا که چه آید ز چرخ روزي چند
  دچو جمله سوخته شد شاد شین و خوش می خن
  نبوده است چنو خود به حرمت پیوند
  گشاي دیده دیگر و این دو را بربند
  به هر دو عالم دایم هالك و کور شدند
  بکنده باد مرا هر دو دیده ها به کلند
  کجا رسد به جمال و جالل شاه لوند
  چنانک آن در خیبر علی حیدر کند
  هزار ساله از آن سو که گفته شد بزنند

 
  نه خوار بود ز آسمان سخن آمد سخن
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 سخن چو نیک نگویی هزار نیست یکی
 سخن ز پرده برون آید آن گهش بینی

 ماید خداي رشک بردسخن چو روي ن
 ز عرش تا به ثري ذره ذره گویااند
 سخن ز علم خدا و عمل خداي کند
 چو مرغکان ابابیل لشکري شکنند
 چو پشه سر شاهی برد که نمرودست
 چو یک سواره مه را سپر دو نیم شود
 تو صورتی طلبی زین سخن که دست نهی

939 
 به پیش تو چه زند جان و جان کدام بود

  ه ده دست روي خود شویداگر چه ماه ب
 اگر چه عاشقی و عشق بهترین کار است
 به جان عشق که تا هر دو جان نیامیزد
 شراب لطف خداوند را کرانی نیست

 خانه نور قمر به قدر روزنه افتد به
 تو جام هستی خود را برو قوامی ده
 هزار جان طلبید و یکی ببردم پیش
 رفیق گشته دو چشمش میان خوف و رجا

  خانه به تاراج برد و خوش قنقیستهزار 
 درون خانه بود نقش ها نه آن نقاش
 رسید مژده به شامست شمس تبریزي

940 
 ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود
 غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان
 عفیف و زاهد و ثابت قدم بدم چون کوه
 اگر کهم هم از آواز تو صدا دارم

 رم عدموجود تو چو بدیدم شدم ز ش
 به هر کجا عدم آید وجود کم گردد
 فلک کبود و زمین همچو کور راه نشین
 مثال جان بزرگی نهان به جسم جهان
  ستایشت به حقیقت ستایش خویش است
 ستایش تو چو دریا زبان ما کشتی

  سخن چو نیکو گویی یکی هزار بود
  که او صفات خداوند کردگار بود
  خنک کسی که به گفتار رازدار بود
  که داند آنک به ادراك عرش وار بود
  وگر ز ما طلبی کار کار کار بود
  به پیش لشکر پنهان چه کارزار بود
  یقین شود که نهان در سالحدار بود
  ودسنان دیده احمد چه دلگذار ب

  دهم به دست تو گر دست دستیار بود
 

  که جان تویی و دگر جمله نقش و نام بود
  چه زهره دارد کان چهره را غالم بود
  بدانک بی رخ معشوق ما حرام بود
  جداییست و مالقات بی نظام بود
  وگر کرانه نماید قصور جام بود
  اگر به مشرق و مغرب ضیاش عام بود
  دکه آن شراب قدیمست و باقوام بو
  بگفت باقی گفتم بهل که وام بود
  براي پختن هر عاشقی که خام بود
  سالمتی همه تاراج آن سالم بود
  به سوي بام نگر کان قمر به بام بود
  چه صبح ها که نماید اگر به شام بود

 
  بسی بکردم الحول و توبه دل نشنود
  بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چم بود

  ربودکدام کوه که باد توش چو که ن
  وگر کهم همه در آتش توم که دود

  آمد جهان جان به وجود ز عشق این عدم
  زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود
  کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود
  مثال احمد مرسل میان گبر و جهود
  که آفتاب ستا چشم خویش را بستود
  روان مسافر دریا و عاقبت محمود
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 مرا عنایت دریا چو بخت بیدارست
941 

 ز بعد خاك شدن یا زیان بود یا سود
  ن باشدبه نقد خاك شدن کار عاشقا

 به امر موتوا من قبل ان تموتوا ما
 جهود و مشرك و ترسا نتیجه نفس است
 شود دمی همه خاك و شود دمی همه آب
  شود دمی همه یار و شود دمی همه غار
 به پیش خلق نشسته هزار نقش شود
 به پیش چشم محمد بهشت و دوزخ عین
 مذللست قطوف بهشت بر احمد

  داختکه تا دهد به صحابه ولیک آن بگ
942 

 اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد
 هزار عاشق داري تو را به جان جویان
 ز عشق عاشق درویش خلق در عجبند
 عجب نباشد اگر مرده اي بجوید جان
 و یا دو دیده کور از خدا بصر جوید
 همه دعا شده ام من ز بس دعا کردن
 ولی به چشم تو من رنگ کافران دارم

 ز من بحلست اگر مرا نکشد هجر تو
 سالم و خدمت کردم بگفتیم چونی
 چنان برآید صورت که بست صورتگر
 ز آفتاب مزن گفت و گوي چون سایه
 زهی سخاوت و ایثار شمس تبریزي

943 
 نماز شام چو خورشید در غروب آید
 به پیش درکند ارواح را فرشته خواب
  به المکان به سوي مرغزار روحانی

 روحهزار صورت و شخص عجب ببیند 
 هماره گویی جان خود مقیم آن جا بود
 ز بار و رخت که این جا بر آن همی لرزید

944 

  خواب آلودمرا چه غم اگرم هست چشم 
 

  به نقد خاك شوم بنگرم چه خواهد بود
  که راه بند شکستن خدایشان بنمود
  کنیم همچو محمد غزاي نفس جهود
  ز پشک باشد دود خبیث نی از عود
  شود دمی همه آتش شود دمی همه دود
  شود دمی همه تار و شود دمی همه پود
  ولیک در نظر تو نه کم شود نه فزود

  و مغمود به پیش چشم دگر کس مستر
  که کرد دست دراز و از آن بخواست ربود
  شد آب در کفش ایرا نبود وقت نمود

 
  تو هم به صلح گرایی اگر خدا خواهد
  که تا سعادت و دولت ز ما که را خواهد
  که آنچ رشک شهانست او چرا خواهد
  و یا گیاه بپژمرده اي صبا خواهد
  و یا گرسنه ده ساله اي نوا خواهد

  ویم ز من دعا خواهدکه هر که بیند ر
  که چشم خیره کشت بیندم غزا خواهد
  اسیر کشته ز غازي چه خونبها خواهد
  چنان بود مس مسکین که کیمیا خواهد
  چنان بود تن خسته کیش دوا خواهد
  ز سایه ذره گریزد همه ضیا خواهد
  که شمس گنبد خضرا از او عطا خواهد

 
  ببندد این ره حس راه غیب بگشاید

  بانی که گله را پایدبه شیوه گله 
  چه شهرها و چه روضاتشان که بنماید
  چو خواب نقش جهان را از او فروساید
  نه یاد این کند و نی ماللش افزاید
  دلش چنان برهد که غمیش نگزاید
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  به باغ بلبل از این پس نواي ما گوید
 اگر ز رنگ رخ یار ما خبر دارد
 ز راه غیرت گوید که تا بپوشاند
 که پاره پاره به تدریج ذره که گردد
 کهی که ذره بود پیش او دو صد که قاف

 ید آن بیاي فرخ اوچو گوش کوه شن
 به حق گلشن اقبال کاندر او مستی

945 
 ندا رسید به جان ها که چند می پایید
 چو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماست
 ز آب و گل چو چنین کنده ایست بر پاتان
 سفر کنید از این غربت و به خانه روید
  به دوغ گنده و آب چه و بیابان ها

 ستخداي پر شما را ز جهد ساخته ا
 به کاهلی پر و بال امید می پوسد
 از این خالص ملولید و قعر این چه نی

 بشنوید اولواالبصار نداي فاعتبروا
 خود اعتبار چه باشد بجز ز جو جستن
 درون هاون شهوت چه آب می کوبید
 حطام خواند خدا این حشیش دنیا را
  هال که باده بیامد ز خم برون آیید

 ویدهال که شاهد جان آینه همی ج
 نمی هلند که مخلص بگویم این ها را

946 
 میان باغ گل سرخ هاي و هو دارد
 پیاله اي به من آورد الله که بخوري
 گلو چه حاجت می نوش بی گلو و دهان
 چو سال سال نشاطست و روز روز طرب
 چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
 به آفتاب جاللت که ذره ذره عشق

 می خندي سوال کردم از گل که بر که
 غالم کور که او را دو خواجه می باید
 سوال کردم از خار کاین سالح تو چیست

  حدیث عشق شکرریز جان فزا گوید
  ز الله زار و ز نسرین و گل چرا گوید
  رها کند سر چشمه حدیث پا گوید

  ر تند و بر وال گویدفنا شود که اگ
  دوان دوان شود آن دم که او بیا گوید
  به سر بیاید و لبیک را دو تا گوید
  چو گل خموش که تا بلبلت ثنا گوید

 
  به سوي خانه اصلی خویش بازآیید
  به کوه قاف بپرید خوش چو عنقایید
  بجهد کنده ز پا پاره پاره بگشایید
  از این فراق ملولیم عزم فرمایید

  به بیهوده چند فرسایید حیات خویش
  چو زنده اید بجنبید و جهد بنمایید
  چو پر و بال بریزد دگر چه را شایید
  هال مبارك در قعر چاه می پایید
  نه کودکیت سر آستین چه می خایید
  هال ز جو بجهید آن طرف چو برنایید
  چو آبتان نبود باد الف پیمایید
  در این حشیش چو حیوان چه ژاژ می خایید

  ایف و پالوده تن بپاالییدپی قط
  به صیقل آینه ها را ز زنگ بزدایید
  ز اصل چشمه بجویید آن چو جویایید

 
  که بو کنید دهان مرا چه بو دارد
  خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد
  رحیق غیب که طعم سقا همو دارد
  خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد

  ماه رو دارد کسی که ساقی باقی
  قبا ساغر و کدو داردنهان به زیر 

  جواب داد بدان زشت کو دو شو دارد
  چو سگ همیشه مقام او میان کو دارد
  جواب داد که گلزار صد عدو دارد
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 هزار بار چمن را بسوخت و بازآراست
 ز شمس مفخر تبریز پرس کاین از چیست

947 
 مخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد
  به آسمان جهان هر شبی فرود آید
 خداي گفت قم اللیل و از گزاف نگفت

 ي اي خام ز آتش موسیز دود شب پز
 بگیر لیلی شب را کنار اي مجنون
  شبست لیلی و روزست در پیش مجنون
 بدانک آب حیات اندرون تاریکیست
 به دیبه سیه این کعبه را لباسی ساخت
 درون کعبه شب یک نماز صد باشد
  شکست جمله بتان را شب و بماند خدا
 خمش که شعر کسادست و جهل از آن اکسد

948 
 خرابات و مست می باشدکسی خراب 

 یکی وجود چو آتش بود نباشد آب
 منم خراب خرابات و مست طاعت حق
 عمارتیست خراباتیان شهر مرا
 شکوفه هاست درختان زهد را ز شراب
 چو هست و نیست مرا دید چشم معتزلی
 به سایه ها و به خورشید شمس تبریزي

949 
 مرا وصال تو باید صبا چه سود کند

 چو روي شه دیدم ایا بتان شکرلب
  دلم نماند و گدازید چون شکر در آب
 فلک ببست میان مرا ز فضل کمر
 هزار حیله کنم من دغا و شیوه عشق
 مرا بقا و فنا از براي خدمت اوست
 سقا و آب براي حرارت جگرست
 فلک به ناله شد از بس دعا و زاري من
 مگو چنین تو چه دانی بالدریست نهان

 هواي عشق ویستچو خونبهاي تو اي دل 

  چه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد
  وگر چه دفع دهد دم مخور که او دارد

 
  که شب ببخشد آن بدر بدره بی حد
  براي هر متظلم سپاه فضل احد

  قد زهره و فرقد ز شب رویست فرو
  مداد شب دهد آن خامه را ز علم مدد
  شبست خلوت توحید و روز شرك و عدد
  که نور عقل سحر را به جعد خویش کشد
  چه ماهیی که ره آب بسته اي بر خود
  که اوست پشت مطیعان و اوستشان مسند
  ز بهر خواب ندارد کسی چنین معبد
  که نیست در کرم او را قرین و کفو احد

  ي تو در این علم و در تو علم ازهدچه زاهد
 

  از او عمارت ایمان و خیر کی باشد
  محال باشد یک مه بهار و دي باشد
  درون شهر معظم ز نیک و بی باشد
  که خانه هاش نهان در زمین چو ري باشد
  نه آن شراب که اشکوفه هاش قی باشد

  را که شی ء باشد بگفت دیدم معدوم
  باشد که بی مکان و زمان آفتاب و فی

 
  چو من زمین تو گشتم سما چه سود کند
  مرا جمال و کمال شما چه سود کند
  جمال ماه رخ دلربا چه سود کند
  ولیک بی شه شهره قبا چه سود کند
  چو شه حریف نباشد دغا چه سود کند
  مرا چو آن نبود این بقا چه سود کند
  جگر چو خون شد اي دل سقا چه سود کند

  سود کند چو بخت یار نباشد دعا چه
  خداي داند و بس کاین بال چه سود کند
  مگو که کشته شدم خونبها چه سود کند
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  تو هان و هان به دل و دیده خاك این ره شو
 در آن فلک که شعاعات آفتاب دلست
 هما و سایه اش آن جا چو ظلمتی باشد
 دال تو چند زنی الف از وفاداري
 صفاي باقی باید که بر رخت تابد
 چو کبر را بگذاري صفا ز حق یابی
 برو به نزد خداوند شمس تبریزي

950 
 را که هست ما بربودسپاس آن عدمی 

 به هر کجا عدم آید وجود کم گردد
 به سال ها بربودم من از عدم هستی
 رهد ز خویش و ز پیش و ز جان مرگ اندیش
  که وجود چو کاهست پیش باد عدم
 وجود چیست و عدم چیست کاه و که چه بود

951 
 هر آن نوي که رسد سوي تو قدید شود
 ز شیر دیو مزیدي مزید تو هم از اوست
  مرید خواند خداوند دیو وسوسه را
 چو مشرقست و چو مغرب مثال این دو جهان
 هر آن دلی که بشورید و قی شدش آن شیر
 هر آنک صدر رها کرد و خاك این در شد
 ترش ترش تو به خسرو مگو که شیرین کو
 چو غوره رست ز خامی خویش شد شیرین
 خموش آینه منماي در والیت زنگ

952 
 وبهار بازآیدز شمس دین طرب ن

 کرانه کرد دلم از نبیذ و از ساقی
 کبوتر دل من در شکار باز پرید
 بگردد این رخ زردم چو صد هزار نگار
 چو ملک حسن بر وي مهم قرار گرفت
 چو خارخار دلم می نشیند از هوسش
 چو مهرها که شود محو نطع آن گوهر
 ز مستی اش چه گمان بردمی که بعد از می

  چو خاك باشی باید عال چه سود کند
  هزار سایه و ظل هما چه سود کند
  ز نور ظلمت غیر فنا چه سود کند
  برو به بحر وفا این وفا چه سود کند
  تو جندره زده گیر این صفا چه سود کند

  کبریا چه سود کندبدانی آنگه کاین 
  فقیر او شو جانا غنا چه سود کند

 
  ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود
  زهی عدم که چو آمد از او وجود فزود
  عدم به یک نظر آن جمله را ز من بربود
  رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود
  کدام کوه که او را عدم چو که نربود
  شه اي عبارت از در برون ز بام فرود

 
  چو آب پاك که در تن رود پلید شود
  که بایزید از این شیردان یزید شود
  که هر که خورد دم او چو او مرید شود
  بدین قریب شود مرد زان بعید شود
  ز شورش و قی آن شیر بوسعید شود
  هزار قفل گران را دلش کلید شود
  پدید آید چون خواجه ناپدید شود
  چو ماه روزه به پایان رسید عید شود
  نما به قیصر رومش که تا مرید شود

 
  بلبله و سبزه زار بازآید نشاط

  چو وصل او بگشاید کنار بازآید
  خنک زمانی کو از شکار بازآید
  ز طبل دعوت من گر نگار بازآید
  بود که سوي دلم زو قرار بازآید
  که گلشنش بر این خار خار بازآید
  دغاي عشق چو خانه قمار بازآید

  خمار بازآید ز هجر عربده کن آن
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 یست غم اگر روزياز این خمار مرا ن
 هزار چشمه حیوان چه در شمار آید
 سوال کردم رخ را که چند زر باشی
 مرا جواب چو زر داد من زرم دایم
 بگفتمش چو بماندي تو زنده بی آن جان
 من آن ندانم دانم که آه از تبریز

953 
 سپیده دم بدمید و سپیده می ساید
 غالم روز دلم کو به جاي صد سالست

 دل سپیدها بخشدسپیدي رخ این 
 سپیده را چو فروشست شب به آب سیاه
 بده عجوزه زراق را هزار طالق
 بران تو دیو ز خود پیش از آنک دیو شوي

954 
 افزود آتش من آب را خبر ببرید
 خداي داد شما را یکی نظر که مپرس
 طراز خلعت آن خوش نظر چو دیده شود
 ز دیده موي برست از دقیقه بینی ها

  از بندگی چه محرومید ز حرص خواجگی
 در آشنا عجمی وار منگرید چنین
 هزار حاجب و جاندار منتظر دارید
 همی پرد به سوي آسمان روان شما

 اجزاي جان به روض صفات همی چرد همه
 درخت مایه از آن یافت سبز و تر زان شد
 هزار گونه کجا خستتان به زیر سجود
 هزار حرف به بیگار گفتم و مقصود

 هنري آمد اندر این درگاههنر چو بی 
 همه حیات در اینست کاذبحوا بقره
 هزار شیر تو را بنده اند چه بود گاو
 چو شب خطیب تو ماهست بر چنین منبر
 کجا بالغت ماه و کجا خیال سپاه
 بیافت کوزه زرین و آب بی حد خورد

955 

  به دستم آن قدح پرشرار بازآید
  اگر از او لطف بی شمار بازآید
  که جان من ز زري تو زار بازآید
  مگر که سیمبر خوش عیار بازآید
  چه عذر آري چون آن عذار بازآید
  کز آتشش ز دلم الحذار بازآید

 
  که ویس روز رخ خویش را بیاراید
  سپیده چهره دل را به کار می ناید

  س چرخ حواشیش را نپیمایدکه طا
  رخ عجوزه دنیا ببین چه را شاید
  دم عجوزه جوانیت را بفرساید
  وگر نه من خمشم عن قریب بنماید

 
  اسیر می بردم غم ز کافرم بخرید
  اگر چه زان نظر این دم به سکر بی خبرید
  هزار جامه ز درد و دریغ و غم بدرید
  چرا به موي و به روي خوشش نمی نگرید

  همه پختید یا که کور و کرید ز غورها
  فرشته اید به معنی اگر به تن بشرید
  براي خدمتتان لیک در ره و سفرید
  اگر چه زیر لحافید و هیچ می نپرید
  از آن ریاض که رستید چون از آن نچرید
  زبون مایه چرایید چونک شیر نرید
  کجا نظر که بدانید تیغ یا سپرید

  هنرید به هر دمی ز چه شما خفیه تر چه بی
  هنروران ز شادیت چون نه زین نفرید
  چو عاشقان حیاتید چون پس بقرید
  هزار تاج زر آمد چه در غم کمرید
  اگر نه فهم تباهست از چه در سمرید
  به مقنعه بمنازید چون کاله ورید
  خموش باش که تا ز آب هم شکم ندرید
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 سالم بر تو که سین سالم بر تو رسید
  بگرد بام تو گردان کبوتران سالم

 پر و بال ز تو یافتست هر مرغی چو
 به هر طرف که ببینی تو مرغ سوخته پر
 تو آب کوثري و سوخته به تو آید

956 
  ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید
 که آتش رخشان خاصیت چنین دارد
 دلی که کاهل گردد نداش می آید
 مباش کاهل کاین قافله روانه شدست
  چهارپاي طبایع نکوبد این ره را

 چشم من از سرمه سپاهانی غنیست
 بزرگی از شه ارواح شمس تبریزست

957 
 هزار جان مقدس فداي روي تو باد
 هزار رحمت دیگر نثار آن عاشق
 ز صورت تو حکایت کنند یا ز صفت
 دلم هزار گره داشت همچو رشته سحر
 بلندبین ز تو گشتست هر دو دیده عشق
 نشسته ایم دل و عشق و کالبد پیشت

 خندانی و بگریانیبه حکم تست ب
 به باد زرد شویم و به باد سبز شویم
 کلوخ و سنگ چه داند بهار جز اثري

958 
 کدام لب که از او بوي جان نمی آید
 مثال اشتر هر ذره اي چه می خاید
 سگان طمع چپ و راست از چه می پویند
  چراست پنجه شیران چو برگ گل لرزان
 هزار بره و گرگ از چه روي هم علفند

 گوش دو صد نعره جان همی شنود برون
 در این جهان کهن جان نو چرا روید

 دست خویش تو در چشم می فشانی خاك به
 شکسته قرن نگر صد هزار ذوالقرنین

  سالم گرد جهان گشت جز تو نپسندید
  آرامید که بی پناه تو کس را نشاید

  ز غیر تو به کجا باشدش امید مرید
  بدان که از طمع خام سوي دام پرید
  برویدش سپس سوز پر و بال جدید

 
  که اهللا اهللا ز آتش رخان فرار کنید
  که هر قرار که دارید بی قرار کنید
  که زنده است سلیمان عشق کار کنید
  ز قافله بممانید و زود بار کنید

  و نار کنیدبه ترك خاك و هواها و آب 
  ز خاك تبریز او را مگر نثار کنید
  وجودها پی این کبریا صغار کنید

 
  که در جهان چو تو خوبی کسی ندید و نزاد
  که او به دام هواي چو تو شهی افتاد
  که هر یکی ز یکی خوشترست زهی بنیاد
  ز سحر چشم خوشت آن همه گره بگشاد
  ببین تو قوت شاگرد و حکمت استاد

  ی مست وان دگر دلشادیکی خراب و یک
  همه چو شاخ درختیم و عشق تو چون باد
  تو راست جمله والیت تو راست جمله مراد
  بهار را ز چمن پرس و سنبل و شمشاد

 
  کدام دل که در او آن نشان نمی آید
  اگر نواله از آن شهره خوان نمی آید
  چو بوي قلیه از آن دیگدان نمی آید
  داگر ز غیب به دل ها سنان نمی آی

  به جان چو هیبت و بانگ شبان نمی آید
  تو هوش دار چنین گر چنان نمی آید
  چو هر دمی مددي زان جهان نمی آید
  نه آن که صورت نو نو عیان نمی آید
  قرین بسیست که صاحب قران نمی آید
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 دهان و دست به آب وفا کی می شوید
 دو سه قدم به سوي باغ عشق کس ننهاد
 وراي عشق هزاران هزار ایوان هست
 به هر دمی ز درونت ستاره اي تابد
 دهان ببند و دهان آفرین کند شرحش

959 
 اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
 اگر به آب ریاضت برآوري غسلی
 ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی
 درون بحر معانی ال نه آن گهري
 به همت ار نشوي در مقام خاك مقیم
 اگر به جیب تفکر فروبري سر خویش
 ولیکن این صفت ره روان چاالکست

 و پاي اجل را فرو توانی بست نه دست
 تو رستم دل و جانی و سرور مردان
 مگر که درد غم عشق سر زند در تو
 ز خار چون و چرا این زمان چو درگذري
 اگر تو جنس همایی و جنس زاغ نه اي
  هماي سایه دولت چو شمس تبریزیست

960 
 به حارسان نکوروي من خطاب کنید
 گهی به خاطر بیگانگان سوال دهید

 چون شدند همه سخره سوال و جوابو 
 در اندیشه سوال و جواب دلی که نیست

 زنید خاك به چشمی که باد در سر اوست
 از آن که هر که جز این آب زندگی باشد
 چو زندگی ابد هست اندر آب حیات
 گداز عاشق در تاب عشق کی ماند
 چو کف جود و سخاوت به لطف بگشاید
 وگر ز تن حشم زنگبار خون آرد

 یک نظر چو بکرد او جهان جان معمور به
  که صد هزار اسیرند پیش زنگ از روم
 لواي دولت مخدوم شمس دین آمد

  که دم دمش می جان در دهان نمی آید
  که صد سالمش از آن باغبان نمی آید

  آید ز عزت و عظمت در گمان نمی
  که هین مگو کاثري ز آسمان نمی آید
  به صورتی که تو را در زبان نمی آید

 
  نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد
  همه کدورت دل را صفا توانی کرد
  نزول در حرم کبریا توانی کرد
  که قدر و قیمت خود را بها توانی کرد
  مقام خویش بر اوج عال توانی کرد

  کردگذشته هاي قضا را ادا توانی 
  تو نازنین جهانی کجا توانی کرد
  نه رنگ و بوي جهان را رها توانی کرد

  به نفس الیمت غزا توانی کرد اگر
  به درد او غم دل را روا توانی کرد
  به باغ جنت وصلش چرا توانی کرد
  ز جان تو میل به سوي هما توانی کرد
  نگر که در دل آن شاه جا توانی کرد

 
  خواب کنید که چشم بد را از یوسفان به

  گهی دل همه را سخره جواب کنید
  شما به خلوت ساغر پر از شراب کنید
  وي آفتاب جهان شد بدو شتاب کنید
  دو چشم آتشی حاسدان پرآب کنید
  سراب مرگ بود پشت بر سراب کنید
  به ترك عمر به صد رنگ شیخ و شاب کنید
  به خدمتی که شما از پی ثواب کنید

  کنید نشاید این که شما قصه سحاب
  سپاه قیصر رومی شما حراب کنید
  چرا چو جغد حدیث تن خراب کنید
  مخنثی چه بود فک آن رقاب کنید
  گروه بازصفت قصد آن جناب کنید
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961 
 جهان را بدیدم وفایی ندارد
 در این قرص زرین باال تو منگر

 شده سوي دامش بس ابله شتابان
 بر او گشته ترسان بر او گشته لرزان
 نموده جمالی ولی زیر چادر

 سونش که چون مارکسی سر نهد بر ف
 کسی جان دهد در رهش کز شقاوت
 چه مردار مسی که مرد او ز مسی
 براي خیالی شده چون خیالی
 چرا جان نکارد به درگاه معشوق
 چه شاهان که از عشق صد ملک بردند
  چه تقصیر کردست این عشق با تو
 به یک دردسر زو تو پا را کشیدي
 خمش کن نثارست بر عاشقانش

962 
 ل من ز سودا چه می شدسحر این د

  از آن طلعت خوش و زان آب و آتش
 خدایا تو دانی که بر ما چه آمد
 ز ریحان و گل ها که روید ز دل ها
 ز خورشید پرسی که گردون چه سان بد
  ز معشوق اعظم به هر جان خرم
 تعالی تقدس چو بنمود خود را
 چو می کرد بخشش نظر شمس تبریز

963 
 نباشددل من که باشد که تو را 

 فلکش گرفتم چو مهش گرفتم
 به درون جنت به میان نعمت
 چو تو عذر خواهی گنه و جفا را
 چو خطا تو گیري به عتاب کردن
 دو هزار دفتر چو به درس گویم
  سمنی نخندد شجري نرقصد
 تو به فقر اگر چه که برهنه گردي

 
  جهان در جهان آشنایی ندارد
  که در اندرون بوریایی ندارد
  چو کوري که در کف عصایی ندارد
  زهی علتی کان دوایی ندارد
  عجوزي قبیحی لقایی ندارد

  عقل و ز دین دست و پایی نداردز 
  ز جانان ره جان فزایی ندارد
  که پنداشت کو کیمیایی ندارد
  بجز درد و رنج و عنایی ندارد
  عجب عشق خود اصطفایی ندارد
  که آن سلطنت منتهایی ندارد
  که منکر شدي کو عطایی ندارد
  چه ره دیده اي کان بالیی ندارد
  گهرها که هر یک بهایی ندارد

 
  ق رخسار و سیما چه می شداز آن بر

  ز فرق سر بنده تا پا چه می شد
  خدایا تو دانی که ما را چه می شد
  سراسر همه دشت و صحرا چه می شد
  ز مه پرس باري که جوزا چه می شد
  به پستی چه آمد به باال چه می شد
  مقدس دلی از تعالی چه می شد
  به بینا چه بخشید و بینا چه می شد

 
  فنا نباشدتن من کی باشد که 

  چه زنند هر دو چو ضیا نباشد
  چه شکنجه باشد چو لقا نباشد
  چه کند جفاها که وفا نباشد
  چه کند دل و جان که خطا نباشد
  نه فسرده باشم چو صفا نباشد
  چمنی نبوید چو صبا نباشد
  چه غمست مه را که قبا نباشد
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 چه عجب که جاهل ز دلست غافل
 همه مجرمان را کرمش بخواند

 را مه آسمان رابگداز جان 
 چه کنی سري را که فنا بکوبد
 همه روز گویی چو گلست یارم
 مگریز اي جان ز بالي جانان
 چه خوشست شب ها ز مهی که آن مه
  چه خوشست شاهی که غالم او شد
 تو خمش کن اي تن که دلم بگوید

964 
 گفتم که اي جان خود جان چه باشد
 خواهم که سازم صد جان و دل را

 اي بوي کویت اي نور رویت
 گفتی گزیدي بر ما دکانی
 اقبال پیشت سجده کنانست
 بگشاي اي جان در بر ضعیفان
 فرمود صوفی که آن نداري
  با حسن رویت احسان کی جوید
 تو شیري و ما انبان حیله
 بردار پرده از پیش دیده
 بس خلق هستند کز دوست مستند

965 
 دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود

 اریی کنی دو جهان جمله دل شودچو تو دلد
 فتد آتش در این فلک که بنالد از آن ملک
 نبود رشک عشق تو بجهد خون عاشقان
  چه زمان باشد آن زمان که بلرزد ز تو زمین
 ز خیال نگار من چو بخندد بهار من
 بفشان گل که گلشنی همه را چشم روشنی
 خوشم ار سر بداده ام چو درختان به باد من

 ز مستیت خرف و سرگران شومچه عجب گر 
 چو بنفشه دوتا شدم چو سمن بی وفا شدم
 رخ یارم چو گلستان رخ زارم چو زعفران

  ملکی و شاهی همه را نباشد
  چو به توبه آیند و دغا نباشد

  چو خدا نباشد که چیزي به خدا
  چه کنی زري را که تو را نباشد
  چه کنی گلی را که بقا نباشد
  که تو خام مانی چو بال نباشد
  همه روي باشد که قفا نباشد
  چه خوشست یاري که جدا نباشد
  که حدیث دل را من و ما نباشد

 
  اي درد و درمان درمان چه باشد
  پیش تو قربان قربان چه باشد

  ایمان چه باشداسرار ایمان 
  بر بی گناهی بهتان چه باشد
  اي بخت خندان خندان چه باشد
  بر رغم دربان دربان چه باشد
  باري بپرسش که آن چه باشد
  خود پیش حسنت احسان چه باشد
  در پیش شیران انبان چه باشد
  کوري شیطان شیطان چه باشد
  هرگز ندانند که نان چه باشد

 
  ان شودقدها کم چو رسد تیر غمزه ات همه

  دل ما چون جهان شود همه دل ها جهان شود
  چو غم و دود عاشقان به سوي آسمان شود
  چو شفق بر سر افق همه گردون نشان شود
  چه عجب باشد آن مکان چو مکان المکان شود
  رخ او گلفشان شود نظرم گلستان شود
  به کرم گر نظر کنی چه شود چه زیان شود

  شودجمال تو نظرم باغبان  که به باغ
  چو درختی که میوه اش بپزد سرگران شود
  که دل الله ها سیه ز غم ارغوان شود
  رخ او چون چنین بود رخ عاشق چنان شود
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  همه نرگس شود رزان ز پی دید گلستان
 به وصال بهار او چو بخندد دل چمن
 چو پرست از محبتش دل آن عالم خل
 چو سر از خاك برزنند ز درختان ندا رسد

 ل سه توگل سوري گشاد رخ به لجاج گ
 ز تک خاك دانه ها سوي باال برآمده
 تو زمین خورنده بین بخورد دانه پرورد
  همه گرگان شبان شده همه دزدان چو پاسبان
 مشتاب ار چه باغ را ز کرم سفره سبز شد
 ز رفیقان گلستان مرم از زخم خاربن
 خمش اي دل که گر کسی بود او صادق طلب

966 
 دیده خون گشت و خون نمی خسبد

 غ و ماهی ز من شده خیرهمر
 پیش از این در عجب همی بودم
 آسمان خود کنون ز من خیره است
 عشق بر من فسون اعظم خواند
 این یقینم شدست پیش از مرگ
 هین خمش کن به اصل راجع شو

967 
 رسم نو بین که شهریار نهاد
 نقد عشاق را عیار نبود
  گل صدبرگ برگ عیش بساخت
 وتاهر که را چون بنفشه دید د

 بی دالن را چو دل گرفت به بر
 منتظر باش و چشم بر در دار
 غم او را کنار گیر که غم
  کس چه داند که گلشن رخ او
 از دل بی دلم قرار مجوي
 آهوان صید چشم او گشتند
 آن زره موي در کمان ز کمین
 خویشتن را چو در کنار گرفت
  رحمتش آه عاشقان بشنید

  گل تو بهر بوسه اش همه شکل دهان شود
  ز غم هجر جوي ها چو سرشکم روان شود
  که درختش ز شکر دوست سراسر زبان شود
  که تو هر چه نهان کنی همه روزي عیان شود

  گفتش نمایمت چو گه امتحان شودگل 
  که عنایت فتاده را به علی نردبان شود
  عجب این گرگ گرسنه رمه را چون شبان شود
  چه برد دزد عاشقان چو خدا پاسبان شود
  بنشین منتظر دمی که کنون وقت خوان شود
  که رفیق سالح کش مدد کاروان شود
  جهت صدق طالبان خمشی ها بیان شود

 
  ی خسبددل من از جنون نم

  کاین شب و روز چون نمی خسبد
  کآسمان نگون نمی خسبد
  که چرا این زبون نمی خسبد
  جان شنید آن فسون نمی خسبد
  کز بدن جان برون نمی خسبد
  دیده راجعون نمی خسبد

 
  قبله مان سوي شهر یار نهاد
  او ز کان کرم عیار نهاد
  روي سوي بنفشه زار نهاد
  کرد یکتا و در شمار نهاد

  را چو سر خمار نهادسرکشان 
  کو نظر را در انتظار نهاد
  روي بر روي غمگسار نهاد
  بر دل بی دلم چه خار نهاد
  کاندر او درد بی قرار نهاد
  چونک رو جانب شکار نهاد
  تیرهاي زره گذار نهاد
  خلق را دور و برکنار نهاد
  آهشان را بس اعتبار نهاد
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 در عنایات خویششان بکشید
 شاق شمس تبریزينور ع

968 
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
 چون جدا گشت عاشق از معشوق
  این دو رنگ مخالف از یک هجر
 رخ معشوق زرد الیق نیست
 چونک معشوق ناز آغازید
 انا کالشوك سیدي کالورد
 انه الشمس اننی کالظل
 ان جالوت بارز الطالوت
 دل ز تن زاد لیک شاه تنست
 نباز در دل یکی دلیست نها
 جنبش گرد از سوار بود
 نیست شطرنج تا تو فکر کنی
 شمس تبریز آفتاب دلست

969 
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
 چون جدا گشت عاشق از معشوق
 سست پایی بمانده بر جایی
 دست می کوفت نیز می الفید
  صعوه پرشکسته اي دیدي
 باز شد خنده خانه این جا
 ناز تا کی کنند این زشتان

 چه روي می بازندجفت و طاق از 
 بهل این تا بیار خویش رویم

970 
  دیده ها شب فراز باید کرد
 ترك ما هر طرف که مرکب راند
 مطبخ جان به سوي بی سوییست
 چون چنین کان زر پدید آمد
 جامه عمر را ز آب حیات
  چون غیورست آن نبات حیات

  جرمشان را به جاي کار نهاد
  نهاد نور در دیده شمس وار

 
  از گل و زعفران حکایت کرد
  برد معشوق ناز و عاشق درد
  بر رخ هر دو عشق پیدا کرد
  سرخی و فربهی عاشق سرد
  ناز کش عاشقا مگیر نبرد
  فهما اثنان فی الحقیقه فرد
  منه حر البقا و منی البرد
  ان داوود قدروا فی السرد
  همچنانک بزاید از زن مرد
  چون سواري نهان شده در گرد

  کاین گرد را به رقص آورد اوست
  با توکل بریز مهره چو نرد
  میوه هاي دل آن تفش پرورد

 
  زعفران الله را حکایت کرد
  نیمه اي خنده بود و نیمی درد
  پاك می کرد از رخ مه گرد
  کاین چنین صنعتی کسی ناورد
  بیضه چرخ زیر پر پرورد
  رو بجو یار خنده اي اي مرد
  بازگونه همی رود این نرد

  دانند جفت را از فردچون ن
  آنک رویش هزار الله و ورد

 
  روز شد دیده باز باید کرد
  آن طرف ترك تاز باید کرد
  پوز آن سو دراز باید کرد
  خویش را جمله گاز باید کرد
  چون خضر خوش طراز باید کرد
  زین شکر احتراز باید کرد
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 چون چنین نازنین به خانه ماست
 با گل و خار ساختن مردیست

 ي او چو پیدا شدقبله رو
 سجده هایی که آن سري باشد

 آن عشق عاقبت محمود پیش
 چون حقیقت نهفته در خمشیست

971 
 عشق تو مست و کف زنانم کرد
 غوره بودم کنون شدم انگور
 شکرینست یار حلوایی
  تا گشاد او دکان حلوایی
 خلق گوید چنان نمی باید
 اوال خم شکست و سرکه بریخت

 ک خمصد خم می به جاي آن ی
 در تنور بال و فتنه خویش
 چون زلیخا ز غم شدم من پیر
 می پریدم ز دست او چون تیر
 پر کنم شکر آسمان و زمین
 از ره کهکشان گذشت دلم
 نردبان ها و بام ها دیدم
 چون جهان پر شد از حکایت من
 چون مرا نرم یافت همچو زبان
 چون زبان متصل به دل بودم
 چون زبانم گرفت خون ریزي

 کن اي دل که در بیان ناید بس
972 

 عاشقانی که باخبر میرند
 از الست آب زندگی خوردند
 چونک در عاشقی حشر کردند
 از فرشته گذشته اند به لطف
 تو گمان می بري که شیران نیز
 بدود شاه جان به استقبال
 همه روشن شوند چون خورشید

  وقت نازست ناز باید کرد
  مرد را ساز ساز باید کرد

  ز باید کردکعبه ها را نما
  پیش آن سرفراز باید کرد
  خویشتن را ایاز باید کرد
  ترك گفت مجاز باید کرد

 
  مستم و بیخودم چه دانم کرد
  خویشتن را ترش نتانم کرد
  مشت حلوا در این دهانم کرد
  خانه ام برد و بی دکانم کرد
  من نبودم چنین چنانم کرد
  نوحه کردم که او زیانم کرد
  رددرخورم داد و شادمانم ک

  پخته و سرخ رو چو نانم کرد
  کرد یوسف دعا جوانم کرد
  دست در من زد و کمانم کرد
  چون زمین بودم آسمانم کرد
  زان سوي کهکشان کشانم کرد
  فارغ از بام و نردبانم کرد
  در جهان همچو جان نهانم کرد
  چون زبان زود ترجمانم کرد
  راز دل یک به یک بیانم کرد
  همچو شمشیر در میانم کرد

  مهربانم کرد ن چه آن یارآ
 

  پیش معشوق چون شکر میرند
  الجرم شیوه دگر میرند
  نی چو این مردم حشر میرند
  دور از ایشان که چون بشر میرند
  چون سگان از برون در میرند
  چونک عشاق در سفر میرند
  چونک در پاي آن قمر میرند
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 عاشقانی که جان یک دگرند
 همه را آب عشق بر جگر است

 هستند همچو در یتیم همه
 عاشقان جانب فلک پرند
 عاشقان چشم غیب بگشایند
 و آنک شب ها نخفته اند ز بیم
 و آنک این جا علف پرست بدند
 و آنک امروز آن نظر جستند
 شاهشان بر کنار لطف نهد
 و انک اخالق مصطفی جویند
 دور از ایشان فنا و مرگ ولیک

973 
 صوفیان در دمی دو عید کنند

  می زنند خورشیدندشمع ها 
 باز هر ذره شد چو نفخه صور
 چرخ کهنه به گردشان گردد
 رغم آن حاسدان که می خواهند
 حاسدان را هم از حسد بخرند
  کیمیاي سعادت همه اند
 کیمیایی کنند همه افالك
 وان هم از ماه غیب دزدیدند
 خنک آن دم که جمله اجزا را
 بس کن این و سر تنور ببند

974 
 ت یار خواهد بودگر تو را بخ

 عمر بی عاشقی مدان به حساب
 هر زمانی که می رود بی عشق
 هر چه اندر وطن تو را سبکست
 بر تو این دم که در غم عشقی
 فقر کز وي تو ننگ می داري
 تلخی صبر اگر گلوگیر است
 چون رهد شیر روح از این صندوق
 چون از این الشه خر فرود آید

  همه در عشق همدگر میرند
  همه آیند و در جگر میرند

  و پدر میرند مادر نه بر
  منکران در تک سقر میرند
  باقیان جمله کور و کر میرند
  جمله بی خوف و بی خطر میرند
  گاو بودند و همچو خر میرند
  شاد و خندان در آن نظر میرند
  نی چنین خوار و محتضر میرند
  چون ابوبکر و چون عمر میرند
  این به تقدیر گفتم ار میرند

 
  عنکبوتان مگس قدید کنند

  لمات را شهید کنندتا که ظ
  تا شهید تو را سعید کنند
  تا کهنه هاش را جدید کنند
  تا قریب تو را بعید کنند
  همه را طالب و مرید کنند
  در همه فعل خود بدید کنند
  لیک در مدتی مدید کنند
  که گهی پاك و گه پلید کنند
  بی ز ترکیب ها وحید کنند
  تا که نان هات را ثرید کنند

 
  خواهد بود عشق را با تو کار

  کان برون از شمار خواهد بود
  پیش حق شرمسار خواهد بود
  ساعت کوچ بار خواهد بود
  چون پدر بردبار خواهد بود
  آن جهان افتخار خواهد بود
  عاقبت خوشگوار خواهد بود
  اندر آن مرغزار خواهد بود
  شاه دل شهسوار خواهد بود
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 دامن جهد و جد را بگشا
 ن بودي و شدي پیداتو نها

 هر کی خود را نکرد خوار امروز
 هر که چون گل ز آتش آب نشد
 چون شکار خدا نشد نمرود
 هر که از نقد وقت بست نظر
 هر که را اختیار کردش عشق
 هر که او پست و مست عشق نشد
 هر که را مهر و مهر این دم نیست
 در سر هر که چشم عبرت نیست

 سخن نشاند غبار بس کن ار چه
 شمس تبریز چون قرار گرفت

975 
 آتش افکند در جهان جمشید
 خنک او را که شد برهنه ز بود
 دل سپیدست و عشق را رو سرخ
 عشق ایمن والیتیست چنانک
 هر حیاتی که یک دمش عمرست
 یک عروسیست بر فلک که مپرس
 زین عروسی خبر نداشت کسی
 شمس تبریز خسرو عهدست

976 
 خسروانی که فتنه اي چینید
 هم شما هم شما که زیبایید
 همچو عنبر حمایلیم همه
 نشوم شاد اگر گمان دارم
 در صفاي می نهان دیدیم
 شاهدان فنا شما جمله
 بل که بر اسب ذوق و شیرینی
 تبریزي شوید اگر در عشق

977 
 عید بر عاشقان مبارك باد
 عید ار بوي جان ما دارد

  کز فلک زر نثار خواهد بود
  هر نهان آشکار خواهد بود
  همچو فرعون خوار خواهد بود
  اندر آتش چو خار خواهد بود
  پشه اي را شکار خواهد بود
  سخره اي انتظار خواهد بود
  مست و بی اختیار خواهد بود
  تا ابد در خمار خواهد بود
  اشتري بی مهار خواهد بود
  خوار و بی اعتبار خواهد بود
  آخر از وي غبار خواهد بود
  دل از او بی قرار خواهد بود

 
  از پس چار پرده چون خورشید
  واي آن را که جست سایه بید
  زان سپیدي که نیست سرخ و سپید
  ترس را نیست اندر او امید
  چون برآید ز عشق شد جاوید
  ور بپرسی بپرس از ناهید
  آمدند انبیا به رسم نوید
  خسروان را هله به جان بخرید

 
  فتنه برخاست هیچ ننشینید
  هم شما هم شما که شیرینید
  بر بر سیمتان که مشکینید
  که گهی شاد و گاه غمگینید

  رنگینید که شما چون کدوي
  با لب لعل و جان سنگینید
  تا ابد خوش نشسته در زینید
  بنده شمس ملت و دینید

 
  عاشقان عیدتان مبارك باد
  در جهان همچو جان مبارك باد
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 بر تو اي ماه آسمان و زمین
 وصال عید آمد به کف نشان

 روزه مگشاي جز به قند لبش
 عید بنوشت بر کنار لبش
 عید آمد که اي سبک روحان
 چند پنهان خوري صالح الدین
 گر نصیبی به من دهی گویم

978 
 زندگانی صدر عالی باد
 هر چه نسیه ست مقبالن را عیش
 مجلس گرم پرحالوت او
 جان ها واگشاده پر در غیب
 بر یمین و یسار او دولت

 که جسم و جان خوانند دو والیت
 بخت نقدست شمس تبریزي

979 
 شاهدي بین که در زمانه بزاد
 شاهدانی که در جهان سمرند
 از رخ ماه او چو ابر گشود
 همچو مهتاب شاخ شاخ آن نور
 تابشش چون بتافت بیشترك
 جان ها ذره ذره رقصان گشت
 همچو پرواز شمس تبریزي

980 
 مادر عشق طفل عاشق را

 و ز جان فارغتا نشد بالغ 
 روبه عقل گر چه جهد کند

 را جان فدا عشق را که او دل
 عاشقان طالب نشان گشته
 خون چکیده ست ره ره این نه بس است
 هر کشان خون نه بوي مشک دهد
 دیده را کحل شمس تبریزي

981 

  تا به هفت آسمان مبارك باد
  عاشقان این نشان مبارك باد

  در دهان مبارك بادقند او 
  کاین می بی کران مبارك باد
  رطل هاي گران مبارك باد
  بوسه هاي نهان مبارك باد
  بر من و بر فالن مبارك باد

 
  ایزدش پاسبان و کالی باد
  پیش او نقد وقت و حالی باد
  از حریف فسرده خالی باد
  بسته پیشش چو نقش قالی باد
  هم جنوبی و هم شمالی باد

  و والی باد بر سر هر دو شاه
  او بسم غیر او مآلی باد

 
  و بتخانه را به باد بداد بت

  کس از ایشان دگر نیارد یاد
  هفت گردون ز همدگر بگشاد
  سوي هر روزنی درون افتاد
  جان ها را بخورد از بنیاد
  پیش خورشید جان ها دلشاد
  جمله پران که هر چه بادا باد

 
  پیش سلطان بی امان نبرد

  نبرد پیش آن جان جان جان
  ره بدان صارم الزمان نبرد
  جز به معراج آسمان نبرد
  عشقشان جز که بی نشان نبرد
  عاشقی جز که خون فشان نبرد
  تو یقین دان که بوي آن نبرد
  جز به معشوق المکان نبرد
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  شعر من نان مصر را ماند
 آن زمانش بخور که تازه بود
 گرمسیر ضمیر جاي ویست

 به خشک طپیدهمچو ماهی دمی 
 ور خوري بر خیال تازگیش
  آنچ نوشی خیال تو باشد

982 
 یوسف آخرزمان خرامان شد
 لعل عرشی تو چو رو بنمود
 تخته بند فراق تخت نشست
 عشق مهمان بس شگرف آمد
  پر و بال از جالل حق رویید
 بادالن خیره گشته کاین دل کو
 پاي می کوب و عیش از سر گیر
 فزر چو درباخت خواجه صرا

 شمس تبریز نردبانی ساخت
983 

 هر کی در ذوق عشق دنگ آمد
 نشود بند گفت و گوي جهان
 شیشه عشق را فراغت ها است
 نام و ناموس کی شود مانع
 صد هزاران چو آسمان و زمین
 قیصر روم عشق غالب باد
 زهره بر چنگ این نوا می زد
 شمس تبریز هر کی بی تو نشست

984 
 هین که هنگام صابران آمد
 این چنین وقت عهدها شکنند
 عهد و سوگند سخت سست شود
 هله اي دل تو خویش سست مکن
 چون زر سرخ اندر آتش خند
 گرم خوش رو به پیش تیغ اجل
 با خدا باش و نصرت از وي خواه

  شب بر او بگذرد نتانی خورد
  پیش از آنک بر او نشیند گرد
  می بمیرد در این جهان از برد

  سرد ساعتی دیگرش ببینی
  بس خیاالت نقش باید کرد
  نبود گفتن کهن اي مرد

 
  شکر و شهد مصر ارزان شد
  تن کی باشد که سنگ ها جان شد
  تاج بر سر که چیست خاقان شد
  خانه ها خرد بود ویران شد
  قفس و مرغ و بیضه پران شد
  بی دالن بی خبر که دل آن شد
  به سر من مگو که پایان شد
  صرفه او برد زانک در کان شد

  شد بام گردون برآ که آسان
 

  نیک فارغ ز نام و ننگ آمد
  شیرگیري که چون پلنگ آمد
  گر بر او صد هزار سنگ آمد
  چونک آن دلرباي شنگ آمد
  پیش جوالن عشق تنگ آمد
  گر کسل چون سپاه زنگ آمد
  کان قمر عاقبت به چنگ آمد
  عذر او پیش عشق لنگ آمد

 
  وقت سختی و امتحان آمد

  تخوان آمدکارد چون سوي اس
  مرد را کار چون به جان آمد
  دل قوي کن که وقت آن آمد
  تا بگویند زر کان آمد
  بانگ برزن که پهلوان آمد

  آسمان آمد که مددها ز
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 اي خدا آستین فضل فشان
 چون صدف ما دهان گشادستیم
 اي بسا خار خشک کز دل او
 من نشان کرده ام تو را که ز تو

 قت رحمست و وقت عاطفت استو
 اي ابابیل هین که بر کعبه
 عقل گوید مرا خمش کن بس
 من خمش کردم اي خدا لیکن
 ما رمیت اذ رمیت هم ز خداست

985 
 هر که بهر تو انتظار کند
 بهر باران چو کشت منتظر است
 بهر خورشید کان چو منتظر است
 انتظار ادیم بهر سهیل
 آهنی کانتظار صیقل کرد

 ار رسول تیغ علیز انتظ
 انتظار جنین درون رحم
 انتظار حبوب زیر زمین
 آسیا آب را چو منتظر است
 انتظار قبول وحی خدا
 انتظار نثار بحر کرم
  شیره را انتظار در دل خم
 بی کنارست فضل منتظرش
 تا قیامت تمام هم نشود
 ز انتظارات شمس تبریزي

986 
 عشق را جان بی قرار بود

  یر بودسر و جان پیش او حق
 همه بر قلب می زند عاشق
 نکند جانب گریز نظر
 عشق خود مرغزار شیرانست
 عشق جان ها در آستین دارد
 نام و ناموس و شرم و اندیشه

  چونک بنده بر آستان آمد
  کابر فضل تو درفشان آمد
  در پناه تو گلستان آمد
  دلخوشی هاي بی نشان آمد
  که مرا زخم بس گران آمد

  ان آمدلشکر و پیل بی کر
  که خداوند غیب دان آمد
  بی من از خان من فغان آمد
  تیر ناگه کز این کمان آمد

 
  بخت و اقبال را شکار کند
  سینه را سبز و الله زار کند
  سنگ را لعل آبدار کند
  اندر او صد هزار کار کند
  روي را صاف و بی غبار کند

  کند در غزا خویش ذوالفقار
  نطفه را شاه خوش عذار کند

  ی دانه را هزار کندهر یک
  سنگ را چست و بی قرار کند
  چشم را چشم اعتبار کند
  سینه را درج در چو نار کند
  بهر مغز شهان عقار کند
  رانده را الیق کنار کند
  شرح آن کانتظار یار کند
  شمس و ناهید و مه دوار کند

 
  یاد جان پیش عشق عار بود
  هر که را در سر این خمار بود

  زار بوداندر آن صف که کار
  گر چه شمشیر صد هزار بود
  کی سگی شیر مرغزار بود
  در ره عشق جان نثار بود
  پیش جاروبشان غبار بود
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 همه کس را شکار کرد بال
 مر بال را چنان به جان بخرند
 جان عشق است شه صالح الدین

987 
 هر که را ذوق دین پدید آید
 ردآن چنان عقل را چه خواهی ک

 عقل بفروش و جمله حیرت خر
 نه از آن حالتیست اي عاقل
 نشود باز این چنین قفلی
 گر درآیند ذره ذره به بانگ
  چه شود بیش و کم از این دریا
 هر که رو آورد بدین دریا

988 
 بوي دلدار ما نمی آید
 هر مقامی که رنگ آن گل نیست
 خوش برآییم دوست حاضر نیست
 همه اسباب عشق این جا هست
 مادر فتنه ها که می باشد
 هر شرابی که دوست ساقی نیست
 همه آفاق پرستاره شود
 بی اثرهاي شمس تبریزي

989 
 صبر با عشق بس نمی آید
 بیخودي خوش والیتیست ولی
 کاروان حیات می گذرد
 بوي گلشن به گل همی خواند
 زانک در باطن تو خوش نفسیست
 بی خداي لطیف شیرین کار

  می کارهر دمی تخم نیکوي 
 هیچ کردي به خیر اندیشه
 بس کن ایرا که شمع این گفتار

990 
 من بسازم ولیک کی شاید

  عاشقان را بال شکار بود
  کان بال نیز شرمسار بود
  کو ز اسرار کردگار بود

 
  شهد دنیاش کی لذیذ آید
  که نگوسار یک نبیذ آید
  که تو را سود از این خرید آید

  بدید آید که در او عقل کس
  گر همه عقل ها کلید آید
  آن همه بانگ ناشنید آید
  بنده گر پاك وگر پلید آید
  گر یزیدست بایزید آید

 
  طوطی این جا شکر نمی خاید
  بلبل جان ها بنسراید
  عشق هرگز چنین نفرماید
  لیک بی او طرب نمی شاید
  طربی بی رخش نمی زاید
  جز خمار و شکوفه نفزاید
  دگازري را مراد برنای

  از جهان جز مالل ننماید
 

  نمی آید عقل فریادرس
  زیر فرمان کس نمی آید
  هیچ بانگ جرس نمی آید
  خود تو را این هوس نمی آید
  از گزاف این نفس نمی آید
  عسلی از مگس نمی آید
  تا نکاري عدس نمی آید
  که جزا از سپس نمی آید
  جانب هر غلس نمی آید

 
  زاغ با طوطیان شکر خاید



  

88  
  

 هر یکی را والیتست جدا
  گر چه طوطی خود از شکر زندست
 عشق در خویش بین کجا گنجد
 بگریز از کسی که عاشق نیست
 ور شوي کوفته به هاون عشق
 رو بکن تو خراب خانه از آنک

991 
  جان ببرید عشق جانان مرا ز

 زانک جان محدثست و عشق قدیم
 عشق جانان چو سنگ مقناطیس
 باز جان را ز خویشتن گم کرد
 بعد از آن باز با خود آمد جان
 شربتی دادش از حقیقت عشق
 این نشان بدایت عشق است

992 
 خسروانی که فتنه اي چینید
 هم شما هم شما که زیبایید
 همچو عنبر حمایلیم همه

 ا گفتنلذتی هست با شم
 نشوم شاد اگر گمان دارم
 بل که بر اسب ذوق و شیرینی
 شاهدان فانی و شما جمله
 در صفاي می شهان دیدیم
 در بهشتی که هر زمان بکریست
 تبریزي شوید اگر در عشق

993 
 زان ازلی نور که پرورده اند
 خوش بنگر در همه خورشیدوار
 سوي درختان نگر اي نوبهار
 لب بگشا هیکل عیسی بخوان
 بشکن امروز خمار همه
 درده تریاق حیات ابد
 همچو سحر پرده شب را بدر

  راست کی آیدکژ با راست 
  زاغ را می چمین خر باید
  ماده گرگ شیر نر زاید
  زان ز گرگین تو را گر افزاید
  دانک او سرمه ایت می ساید
  شمس تبریز مست می آید

 
  جان به عشق اندرون ز خود برهید
  هرگز این در وجود آن نرسید
  جان ما را به قرب خویش کشید
  جان چو گم شد وجود خویش بدید

  در او پیچیددام عشق آمد و 
  جمله اخالص ها از او برمید
  هیچ کس در نهایتش نرسید

 
  فتنه برخاست هیچ ننشینید
  هم شما هم شما که شیرینید
  بر بر سیمتان که مشکینید
  هم شما داد جان مسکینید
  که گهی شاد و گاه غمگینید
  تا ابد خوش نشسته در زینید
  با لب لعل و جان سنگینید
  که شما چون کدوي رنگینید
  مرد آیید اگر نه عنینید
  بنده شمس ملت و دینید

 
  در تو زیادت نظري کرده اند
  تا بگذارند که افسرده اند

  دیوانه بپژمرده اند کز دي
  کز دم دجال جفا مرده اند
  کز می تو چاشنیی برده اند
  کاین همگان زهر فنا خورده اند
  کاین همه محجوب دو صد پرده اند
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 بس کن و خاموش مشو صدزبان
994 

 دوست همان به که بالکش بود
 جام جفا باشد دشوارخوار
 زهر بنوش از قدحی کان قدح
 عشق خلیلست درآ در میان
 سرد شود آتش پیش خلیل
 در خم چوگانش یکی گوي شو

 ز زخمرقص کنان گوي اگر چه 
 سابق میدان بود او الجرم
 چونک تراشیده شده ست او تمام
  هر کی مشوش بود او ایمنست
 مفخر تبریز تو را شمس دین

995 
 دیدن روي تو هم از بامداد
 در دل عشاق چه آتش فکند
 چون ز سر لطف مرا پیش خواند
  صافی آن باده چو ارواح خورد
 صافی آن باده ز ارواح جو

 ام دلدر تبریزست تو را د
996 

 گفت کسی خواجه سنایی بمرد
 کاه نبود او که به بادي پرید
 شانه نبود او که به مویی شکست
 گنج زري بود در این خاکدان
 قالب خاکی سوي خاکی فکند
 جان دوم را که ندانند خلق
 صاف درآمیخت به دردي می
 در سفر افتند به هم اي عزیز
 خانه خود بازرود هر یکی

 ایرا ملکخامش کن چون نقط 
997 

 پیرهن یوسف و بو می رسد

  چونک یکی گوش نیاورده اند
 

  عود همان به که در آتش بود
  چون ز کف دوست بود خوش بود
  از کرم و لطف منقش بود
  غم مخور ار زیر تو آتش بود
  بید و گل و سنبله کش بود
  تا که فلک زیر تو مفرش بود
  در غم و در کوب و کشاکش بود
  قبله هر فارس مه وش بود
  رست از آن غم که تراشش بود
  گر دو جهان جمله مشوش بود

  ه در پنج و نه در شش بودشرق ن
 

  درد مرا بین که چه آرام داد
  جانب اسرار چه پیغام داد
  جان مرا باده بی جام داد
  کاسه آلوده به اجسام داد
  زانک به اجسام همین نام داد
  رحمت پیوسته در آن دام داد

 
  مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
  آب نبود او که به سرما فسرد

  فشرددانه نبود او که زمینش 
  کو دو جهان را بجوي می شمرد
  جان خرد سوي سماوات برد
  مغلطه گوییم به جانان سپرد
  بر سر خم رفت جدا شد ز درد
  مرغزي و رازي و رومی و کرد
  اطلس کی باشد همتاي برد
  نام تو از دفتر گفتن سترد

 
  در پی این هر دو خود او می رسد
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  بوي می لعل بشارت دهد
 نفس اناالحق تو منصور گشت
 نیست زیان هیچ ز سنگ آب را
 آب حیاتست وراي ضمیر
 آب بزن بر حسد آتشین
  عشق و خرد خانه درون جنگیند
 هر چه دهد عاشق از رخت و بخت
 گر چه بسی برد ز شوهر عروس
 مایده اي خواستی از آسمان

 ده ده اي عشق که از شمس دینمژ
998 

 آتش عشق تو قالووز شد
 چون به سخن داشت مرا دوش یار
 من چه زنم با دم و با مکر او
 این دل من ساده و بی مکر بود
 هر چه به عالم خوشی شهوتست
 آه که شب جمله در این وعده رفت
 یار برهنه به قبا میل کرد

999 
 از سوي دل لشکر جان آمدند

 ن از آن چاك شدجامه صبر م
 چادر افکنده عروسان روح
 بر مثل سیل خوش از المکان
 صورت دل صورت ها را شکست
 هر چه عیان بود نهان آمدند
 هر چه نشان داشت نشانش نماند

1000 
 آنچ گل سرخ قبا می کند
 بید پیاده که کشیدست صف
 سوسن با تیغ و سمن با سپر
 بلبل مسکین که چه ها می کشد
 گوید هر یک ز عروسان باغ
  گوید بلبل که گل آن شیوه ها

  کز پی من جام و کدو می رسد
  می رسدنور حقش توي به تو 

  سنگ بالها به سبو می رسد
  جوي بکن کآب به جو می رسد
  باد در این خاك از او می رسد
  عربده هر لحظه به کو می رسد
  عاقبت آن جمله بدو می رسد
  او و جهازش نه به شو می رسد
  خیز ز خود دست بشو می رسد
  از تبریز آیت نو می رسد

 
  دوش دلم سوي دل افروز شد

  شد چون به دم گرم جگرسوز
  کو به دغل بر همه پیروز شد
  دید دغل هاش بدآموز شد
  همچو پنیر آفت هر یوز شد
  بوسه دهم بوسه دهم روز شد
  عقل دگربار کمردوز شد

 
  لشکر پیدا و نهان آمدند
  کز ره جان جامه دران آمدند
  در طلب شاه جهان آمدند
  رقص کنان سوي مکان آمدند
  پردگیان ملک ستان آمدند

  عیان آمدندهر چه نهان بود 
  هر چه نشان نیست نشان آمدند

 
  دانم من کان ز کجا می کند
  آنچ گذشتست قضا می کند
  هر یک تکبیر غزا می کند
  آه از آن گل که چه ها می کند
  کان گل اشارت سوي ما می کند
  بهر من بی سر و پا می کند
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 دست برآورده به زاري چنار
 بر سر غنچه کی کله می نهد
 گر چه خزان کرد جفاها بسی
 فصل خزان آنچ به تاراج برد
  ذکر گل و بلبل و خوبان باغ
 غیرت عشق است وگر نه زبان
 مفخر تبریز و جهان شمس دین

 

  با تو بگویم چه دعا می کند
  پشت بنفشه کی دوتا می کند

  وفا می کند بین که بهاران چه
  فصل بهار آمد ادا می کند
  جمله بهانه ست چرا می کند
  شرح عنایات خدا می کند
 باز مراعات شما می کند

 
 


