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1251 

 گر لب او شکند نرخ شکر می رسدش
 گر فلک سجده برد بر در او می سزدش
 ور شه عقل که عالم همگی چاکر اوست
 شاه خورشید که بر زنگی شب تیغ کشید
 گر عطارد ز پی دایره و نقطه او

 جمالی که فرشته نبود محرم اوآن 
 کار و بار ملکانی که زبردست شدند
 می شمردم من از این نوع شنودم ز فلک

1252 
 آن که مه غاشیه زین چو غالمان کشدش

 گستاخی گر چه جان را نبود قوت این
 هر دم از یاد لبش جان لب خود می لیسد
 جانب محو و فنا رخت کشیدند مهان

 همی زهر چشد اي بسا جان که چو یعقوب
  هر کسی کو بتر از وي خرد فخر کند
 هر که در دیده عشاق شود مردمکی
 کافر زلف وي آن را که ز راهش ببرد
 شمس تبریز مرا عشق تو سرمست کند

1253 
 بر ملک نیست نهان حال دل و نیک و بدش
 جان دل اصل دل و اصل دلت فصل دلست
 دل ز دردش چه خوشی ها و طرب ها دارد

 ت برید از دلم آن روز طمعملک المو
 برد سود دو جهان و آنچ نیاید به زبان
 سوسن استایش او کرد کز او یافت زبان
 بلبل آن را بستاید که زبانش آموخت
  کیست کو دانه اومید در این خاك بکاشت
 میوه تلخ و ترش خام طمع بود ولی
 آفتاب از پی آن سجده که هر شام کند

 وقت سحرهمه شب سجده کنان می رود و 
  هر که امروز کند شهوت خود را در گور
 هر کی او اسب دواند به سوي گمراهی

    
  ور رخش طعنه زند بر گل تر می رسدش
  ور ستاند گرو از قرص قمر می رسدش
  جهت خدمت او بست کمر می رسدش
  گر پی هیبتش افکند سپر می رسدش
  همچو پرگار دوانست به سر می رسدش

  شر می رسدشدیدار ب گر ندارد سر
  نکند ور بکند زیر و زبر می رسدش
  که از این ها بگذر چیز دگر می رسدش

  
  بوك این همت ما جانب بستان کشدش
  آنک جان از مدد رحمت جانان کشدش
  ور سقط می شنود از بن دندان کشدش
  تا بقا لطف کند جانب ایشان کشدش
  تا که آن یوسف جان در شکرستان کشدش

  خ به میزان کشدشگر چه چون ماه بود چر
  آن نظر زود سوي گوهر انسان کشدش
  کفر آید بر او جانب ایمان کشدش
  هر کی او باده کشد باده بدین سان کشدش

  
  نفس اگر سر بکشد گوش کشان می کشدش
  وگرش او ندهد جان ز کی باشد مددش
  تو مگیر آن کرم وان دهش بی عددش
  که مشرف شدم از طوق حیات ابدش

  ق خدا راه زدشکاروانی که غم عش
  سرو آزادي او کرد که بخشید قدش
  گل از او جامه دراند که برافروخت خدش
  که بهار کرمش بازنبخشید صدش
  آفتاب کرم تو به کرم می پزدش
  چه زیان کرد از آن شاه که جان شد جسدش
  روش بخشد که بمیرد مه چرخ از حسدش
  هر یکی حور شود مونس گور و الحدش

  کال از لگدشکند آن اسب لگدکوب ن
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 بهل ابتر تو غزل را به ازل حیران باش
1254 

 من توام تو منی اي دوست مرو از بر خویش
 سر و پا گم مکن از فتنه بی پایانت
 آن که چون سایه ز شخص تو جدا نیست منم

 یه ستاي درختی که به هر سوت هزاران سا
  سایه ها را همه پنهان کن و فانی در نور
 ملک دل از دودلی تو مخبط گشتست
 عقل تاجست چنین گفت به تثمیل علی

1255 
 اندك اندك راه زد سیم و زرش
  عشق گردانید با او پوستین
 اندك اندك روي سرخش زرد شد
 وسوسه و اندیشه بر وي در گشاد
 اندك اندك شاخ و برگش خشک گشت

 دیو شد الحول گو اندك اندك
 اندك اندك گشت صوفی خرقه دوز
 عشق داد و دل بر این عالم نهاد
 زان همی جنباند سر او سست سست
 بهر او پر می کنم من ساغري

 کآسمان دست ها زان سان برآرد
 میر ما سیرست از این گفت و ملول
 کشته عشقم نترسم از امیر
 بترین مرگ ها بی عشقی است

 خشکی اند برگ ها لرزان ز بیم
 دریا گریزد هر صدف در تک

 چون ربودند از صدف دانه گهر
 آن صدف بی چشم و بی گوش است شاد
 گر بماند عاشقی از کاروان
 خواجه می گرید که ماند از قافله
 عشق را بگذاشت و دم خر گرفت
 ملک را بگذاشت و بر سرگین نشست
 خرمگس آن وسوسه ست و آن خیال

 ز اینگر ندارد شرم و واناید ا

  که تمامش کند و شرح دهد هم صمدش
  

  خویش را غیر مینگار و مران از در خویش
  تا چو حیران بزنم پاي جفا بر سر خویش
  مکش اي دوست تو بر سایه خود خنجر خویش
  سایه ها را بنواز و مبر از گوهر خویش
  برگشا طلعت خورشیدرخ انور خویش
  بر سر تخت برآ پا مکش از منبر خویش

  ج را گوهر نو بخش تو از گوهر خویشتا
  

  مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش
  می گریزد خواجه از شور و شرش
  اندك اندك خشک شد چشم ترش
  راند عشق الابالی از درش
  چون بریده شد رگ بیخ آورش
  سست شد در عاشقی بال و پرش
  رفت وجد و حالت خرقه درش
  در برش زین پس نیاید دلبرش

  تاد اکثرشکآمد اندر پا و اف
  گر بنوشد برجهاند ساغرش
  بشنود آواز اهللا اکبرش
  درکشان اندر حدیث دیگرش
  هر کی شد کشته چه خوف از خنجرش
  بر چه می لرزد صدف بر گوهرش
  تا نگردد خشک شاخ اخضرش
  تا بنربایند گوهر از برش
  بعد از آن چه آب خوش چه آذرش
  در به باطن درگشاده منظرش
  شبر سر ره خضر آید رهبر

  اندر آخرش لیک می خندد خر
  الجرم سرگین خر شد عنبرش
  الجرم شد خرمگس سرلشکرش
  که همی خارش دهد همچون گرش
  وانمایم شاخ هاي دیگرش
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 تو مکن شاخش چو مرد اندر خري
1256 

 آنک جانش داده اي آن را مکش
 آن دو زلف کافر خود را بگو
 آفتابا روي خود جلوه مکن
 چون تو سیمرغی به قاف ذوالجالل
 در میان خون هر مسکین مرو
 گر مرا دربان عشقت بار داد
 گر فضولم من که مهمان توام
 مست میدانم ز می دانم خراب

 یزي تویی سلطان منشمس تبر
1257 

 چون تو شادي بنده گو غمخوار باش
 کار تو باید که باشد بر مراد
 شاه منصوري و ملکت آن توست
 اشتر مستم نجویم نسترن
  نشنوم من هیچ جز پیغام او
 اي دل آن جایی تو باري که ویست
 او طبیبست و به بیماران رود
 بر امید یار غار خلوتی
 اربر امید داد و ایثار به
 خرمنا بر طمع ماه بانمک
 بهر نطق یار خوش گفتار خویش

1258 
 آن مایی همچو ما دلشاد باش
 چون ز شاگردان عشقی اي ظریف
  گر غمی آید گلوي او بگیر
 جان تو مستست در بزم احد
 گاه با شیرین چو خسرو خوش بخند
 گه نشاط انگیز همچون گلشنش
 پیش سروش چون خرامد خاك باش

 برادر چون فلکحاصل اینست اي 
 در میان خارها چون خارپشت

1259 

  گاو خیزد با سه شاخ از محشرش
  

  ور ندادي نقش بی جان را مکش
  کاي یگانه اهل ایمان را مکش
  چند روزي ماه تابان را مکش
  شبازگرد و جمله مرغان را مک

  جز قباد و شاه خاقان را مکش
  از سر غیرت تو دربان را مکش
  شرط نبود هیچ مهمان را مکش
  شیشه مشکن مست میدان را مکش

  باز سلطان را مکش بازگشتم
  

  تو عزیزي صد چو ما گو خوار باش
  کارهاي عاشقان گو زار باش
  بنده چون منصور گو بر دار باش
  نوشخوارم در رهت گو خار باش

  ی گفت گو اسرار باشهر چه خواه
  از جمال یار برخوردار باش
  اي تن وامانده تو بیمار باش
  ثانی اثنین برو در غار باش

  در ایثار باش مهرها می کار و
  گم شو از دزد و در آن انبار باش
  لب ببند از گفت و کم گفتار باش

  
  در گلستان همچو سرو آزاد باش
  در گشاد دل چو عشق استاد باش

  ان امیرداد باشداد از او بست
  تن میان خلق گو آحاد باش
  گه ز هجرش کوه کن فرهاد باش
  گه چو بلبل نال و خوش فریاد باش
  چون گلش عنبر فشاند باد باش
  در جهان کهنه نوبنیاد باش
  سر درون و شادمان و راد باش
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 عقل آمد عاشقا خود را بپوش
 یا برو از جمع ما اي چشم و عقل

 چو آبی ز آتش ما دور شو تو
 گر نمی خواهی که خردت بشکند
 گر بگویی عاشقم هست امتحان
 می خروشم لیکن از مستی عشق
 شمس تبریزي مرا کردي خراب

1260 
 رشاندرآمد شاه شیرینان ت

 چشم کژبین را بگفتم کژ مبین
 در هر آن زندان که درتابد رخش
 گرد باغش گشتم و واهللا نبود
  در حرم خندان بود سلطان ولیک
 گر تو مرد مومنی باور مکن
 منکر ار باشد ترش نبود عجب

1261 
 روي تو جان جانست از جان نهان مدارش

 آسمان جان ها اي قطب آسمان ها در
 لم نمود دندانهمچون انار خندان عا

 نگذارد آفتابش یک ذره اختیارم
 از خاك چون غباري برداشت باد عشقم

 تیره دانه زان رو به جنبش آمد در خاك
 هم بدر و هم هاللش هم حور و هم جمالش
 جامش نعوذباهللا دامش نعوذباهللا
 من همچو گلبنانم او همچو باغبانم
 چون برگ من ز باال رقصان به پستی آیم

 کارش مهره بریست کارش حیله گریست
 می خارد این گلویم گویم عجب نگویم

1262 
  گر جان بجز تو خواهد از خویش برکنیمش
 گر رخت خویش خواهد ما رخت او دهیمش
 گر این جهان چو جانست ما جان جان جانیم
 بیخ درخت خاکست وین چرخ شاخ و برگش

 شمس تبریز آهن رباي باشد چون عشق

  واي ما اي واي ما از عقل و هوش
  یا شوم از ننگ تو بی چشم و گوش

  ما بجوش یا درآ در دیگ ما با
  مرده شو با موج و با دریا مکوش
  سر مپیچ و رطل مردان را بنوش
  همچو چنگم بی خبر من از خروش

  ساقی هم تو می هم می فروش هم تو
  

  جان شیرینم فداي آن ترش
  کس کند باور گل خندان ترش
  کس نماند در همه زندان ترش
  میوه اي اندر همه بستان ترش
  می نماید خویش در دیوان ترش

  نگبین و شکر و ایمان ترشا
  نسبتی دارد به بادنجان ترش

  
  آنچ از جهان فزونست اندر جهان درآرش
  جان گرد توست گردان می دار بی قرارش
  در خویش می نگنجد از خویشتن برآرش
  تا اختیار دارم کی باشم اختیارش
  آن جا که باد جنبد آن جا بود غبارش
  کز عشق خاکیان را بر می کشد بهارش

  اغ و هم نهالش چون من در انتظارشهم ب
  نامش نعوذباهللا واهللا که نیست یارش

  وي بود نثارش از وي شکفت جانم بر
  لرزان که تا نیفتم اال که در کنارش
  پرده دریست کارش نی سرسریست کارش
  بگذار تا بخارد بی محرمی مخارش

  
  ور چرخ سرکش آید بر همدگر زنیمش
  مشور قلعه ها درآید ویرانه ها کنی

  ور این فلک سر آمد ما چشم روشنیمش
  عالم درخت زیتون ما همچو روغنیمش
  ما بر طریق خدمت مانند آهنیمش
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1263 
 گر به نرگسانشسرمست شد نگارم بن

 گه می فتد از این سو گه می فتد از آن سو
 چشمش بالي مستان ما را از او مترسان
 اي عشق اهللا اهللا سرمست شد شهنشه
 اندیشه اي که آید در دل ز یار گوید
 آن روي گلستانش وان بلبل بیانش
 این صورتش بهانه ست او نور آسمانست
 دي را بهار بخشد شب را نهار بخشد

1264 
 ی گفت چشم شوخش با طره سیاهشم

 یعقوب را بگویم یوسف به قعر چاهست
  ما شکل حاجیانیم جاسوس و رهزنانیم
 ما شاخ ارغوانیم در آب و می نماییم
 روباه دید دنبه در سبزه زار و می گفت
 وان گرگ از حریصی در دنبه چون نمک شد
 ابله چو اندرافتد گوید که بی گناهم

 گزین تو باريابله کننده عشقست عشقی 
 پاي تو درد گیرد افسون جان بر او خوان
 حلق تو درد گیرد همراه دم پذیرد
 تا پیشگاه عشقش چون باشد و چه باشد
 تا چه جمال دارد آن نادره مطرز
 ز اندیشه می گذارم تا خود چه حیله سازم

 کند ره با عقل بازگردد آن کس که گم
 نی ما از آن شاهیم ما عقل و جان نخواهیم
 مستی فزود خامش تا نکته اي نرانی

1265 
 آن مه که هست گردون گردان و بی قرارش
 هر لحظه اختیاري نو نو دهد به جان ها
 من جسم و جان ندانم من این و آن ندانم
 آن روي همچو روزش وان رنگ دلفروزش
  عشقش بالي توبه داده سزاي توبه
 چون دوست و دشمن او هستند رهزن او

 ورش شاید کشید جورشاز عشق جام و د

  
  مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش
  آن کس که مست گردد خود این بود نشانش
  من مستم و نترسم از چوب شحنگانش
  برجه بگیر زلفش درکش در این میانش

  دهانشجان بر سرش فشانم پرزر کنم 
  وان شیوه هاش یا رب تا با کیست آنش
  بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش
  پس این جهان مرده زنده ست از آن جهانش
  من دم دهم فالن را تو درربا کالهش

  
  چون بر سر چه آید تو درفکن به چاهش
  حاجی چو در ره آید ما خود زنیم راهش
  با نعل بازگونه چون ماه و چون سپاهش

  دید دنبه بی دام در گیاهش هرگز کی
  از دام بی خبر بد آن خاطر تباهش
  بس نیست اي برادر آن ابلهی گناهش
  کابله شدن بیرزد حسن و جمال و جاهش
  آن پاي گاو باشد کافسون اوست کاهش
  خود حلق کی گشاید بی آه غصه کاهش
  چون ما ز دست رفتیم از پاي گاه جاهش
  که سوخت جان ما را آن نقش کارگاهش
  با او که مکر و حیله تلقین کند الهش
  وان را که عقل گم شد از کی بود پناهش
  چه عقل و بند و پندش چه جان و آه آهش
  اي رفته الابالی در خون نیکخواهش

  
  که هست این جان وین عقل مستعارش وان جان

  وین اختیارها را بشکسته اختیارش
  من در جهان ندانم جز چشم پرخمارش

  وزش وان خلق چون بهارشوان لطف توبه س
  آخر چه جاي توبه با عشق توبه خوارش
  ماییم و دامن او بگرفته استوارش
  چون گوش دوست داري می بوس گوشوارش



7  

 من حلقه هاي زلفش از عشق می شمارم
 لطفش همی شمارم دل با دم شمرده

1266 
 روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش
 خواهی که تا بیابی یک لحظه اي مجویش
 چون در نهانش جویی دوري ز آشکارش
 چون ز آشکار و پنهان بیرون شدي به برهان

 گرددچون تو ز ره بمانی جانی روانه 
 اي حبس کرده جان را تا کی کشی عنان را
  بی حرص کوب پایی از کوري حسد را
 آخر ز بهر دو نان تا کی دوي چو دونان

1267 
 در عشق آتشینش آتش نخورده آتش
 دل از تو شرحه شرحه بنشین کباب می خور
 گوشی کشد مرا می گوشی دگر کشد وي
 هفت اخترند عامل در شش جهت ولیکن

 بم سرمایه بخش صد مهگاهی چو آفتا
 گر منکري گریزد از عشق نیست نادر
 صدغ الوفاء حقاء من فقدکم مشوش
 القلب لیس یلقی نادیک کیف یصبر

1268 
 صد سال اگر گریزي و نایی بتا به پیش
  مگریز که ز چنبر چرخت گذشتنیست
 تن دنبلیست بر کتف جان برآمده
 اي شاد باطلی که گریزد ز باطلی

 عمرت به روز و شب گز می کنند جامه
  بیچاره آدمی که زبونست عشق را
 خاموش باش و در خمشی گم شو از وجود

1269 
 آینه ام من آینه ام من تا که بدیدم روي چو ماهش
 چرخ زمین شد چرخ زمین شد جنت ماوي راحت جان ها
 پشت قوي شد پشت قوي شد اختر دولت عدل و عنایت

 آب بهاريشوره زمینی شوره زمینی کز تو کشد او 
 بست گرو دي با مه و اختر روي چو ماهت روي چو ماهت

  ور نه کجا رسد کس در حد و در شمارش
  جانیش بخش آخر اي کشته زار زارش

  
  روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش
  خواهی که تا بدانی یک لحظه اي مدانش

  ن آشکار جویی محجوبی از نهانشچو
  پاها دراز کن خوش می خسب در امانش
  وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش
  درتاز درجهانش اما نه در جهانش
  زیرا حسد نگوید از حرص ترجمانش
  و آخر ز بهر سه نان تا کی خوري سنانش

  
  بی چهره خوش او در خوش هزار ناخوش

  ب می چشخون چون میست جوشان بنشین شرا
  اي دل در این کشاکش بنشین و باده می کش
  اي عشق بردریدي این هفت را از آن شش
  گه چون مهم گذاران در عشق یار مه وش
  کز آفتاب دارد پرهیز چشم اعمش
  وجه الوالء حقاء من عبرتی منقش
  االذن لیس یلقن حادیک کیف ینعش

  
  برهم زنیم کار تو را همچو کار خویش

  ور سفله گاومیش گر شیر شرزه باشی
  چون پر شود تهی شود آخر ز زخم نیش
  بر عشق حق بچفسد بی صمغ و بی سریش
  هم آخر آرد او را یا روز یا شبیش
  زفت آمد این سوار بر این اسب پشت ریش
  کان عشق راست کشتن عشاق دین و کیش

  
  چشم جهانم چشم جهانم تا که بدیدم چشم سیاهش

  جودي خیل و سپاهشتا که برآمد تا که برآمد بر که 
  چون نشود شه چون نشود شه آنک تو باشی پشت و پناهش
  سبزتر آمد سبزتر آمد از همه جاها کشت و گیاهش
  گشت گروگان گشت گروگان ماه و سما را زلف سیاهش
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 سلسله جنبان سلسله جنبان گشت برادر این دل مجنون
 دم مزن اي جان دم مزن اي جان برخور کآمد روز مبارك

1270 
 مستی امروز من نیست چو مستی دوش
 غرق شدم در شراب عقل مرا برد آب
 عقل و خرد در جنون رفت ز دنیا برون

 ن دل مجنون مست بند بدرید و جستای
 صبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان
 گفت زحل زهره را زخمه آهسته زن
 خون شده بین از نهیب شیر به پستان ثور

 سگ گرم کن اي شیر تک چند گریزي چو
 چشم گشا شش جهت شعشعه نور بین
 بشنو از جان سالم تا برهی از کالم
 شوگفتمش اي خواجه رو هر چه شود گو ب

  ترس و امید تو را هست حواله به عقل
 دردي دردش مرا چون به حمایت گرفت

1271 
 باز درآمد طبیب از در رنجور خویش
 بار دگر آن حبیب رفت بر آن غریب
 شربت او چون ربود گشت فنا از وجود
 نوش ورا نیش نیست ور بودش راضیم
 این شب هجران دراز با تو بگویم چراست

 خود رحمتست غفلت هر دلبري از رخ
 عاشق حسن خودي لیک تو پنهان ز خود
 شکر که خورشید عشق رفت به برج حمل
 شکر که موسی برست از همه فرعونیان
  عیسی جان دررسید بر سر عازر دمید
 باز سلیمان رسید دیو و پري جمع شد
 ساقی اگر بایدت تا کنم این را تمام

1272 
 باز فرود آمدیم بر در سلطان خویش

 رسید دامن ما را کشید باز سعادت
 دیده دیو و پري دید ز ما سروري
 ساقی مستان ما شد شکرستان ما

  چون بنشورد چون بنشورد آن مجنون کش شد سر ماهش
  کیست مبارك کیست مبارك آن که ببیند هم ز پگاهش

  
  رم کاسه بگیر و بنوشمی نکنی باو

  گفت خرد الوداع بازنیایم به هوش
  چونک ز سر رفت دیگ چونک ز حد رفت جوش
  با سرمستان مپیچ هیچ مگو رو خموش
  کز سوي هفتم فلک دوش شنیدم خروش
  وي اسد آن ثور را شاخ بگیر و بدوش
  شیر فلک را نگر گشته ز هیبت چو موش
  جلوه کن اي ماه رو چند کنی روي پوش

  شا سوي چرخ اي شده چشم تو گوشگوش گ
  بنگر در نقش گر تا برهی از نقوش
  صافم و آزاد نو بنده دردي فروش
  دانه و دام تو را هست شکاري وحوش
  با من از این ها مگو کار توست آن بکوش

  
  دست عنایت نهاد بر سر مهجور خویش
  تا جگر او کشید شربت موفور خویش
  ساقی وحدت بماند ناظر و منظور خویش
  نیست عسل خواره را چاره ز زنبور خویش
  فتنه شد آن آفتاب بر رخ مستور خویش

  نقاب بر رخ مشهور خویش ور نه ببستی
  خلعت وصلت بپوش بر تن این عور خویش
  در دل و جان ها فکند پرورش نور خویش
  باز به میقات وصل آمد بر طور خویش
  عازر از افسون او حشر شد از گور خویش

  ضه کرد خاتم و منشور خویشبر همه شان عر
  باده گویا بنه بر لب مخمور خویش

  
  بازگشادیم خوش بال و پر جان خویش
  بر سر گردون زدیم خیمه و ایوان خویش
  هدهد جان بازگشت سوي سلیمان خویش
  یوسف جان برگشاد جعد پریشان خویش
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 دوش مرا گفت یار چونی از این روزگار
 آن شکري را که هیچ مصر ندیدش به خواب
 بی زر و سر سروریم بی حشمی مهتریم
 تو زر بس نادري نیست کست مشتري
 دور قمر عمرها ناقص و کوته بود

 رفت در هوس شمس دین دل سوي تبریز
1273 

 ما به سلیمان خوشیم دیو و پري گو مباش
 هست درست دلم مهر تو اي حاصلم

 است کو همه را دلکش است عشق کدام آتش
 برکن از کار تو دست به یک بار تو
 جان من از جان عشق شد همگی کان عشق
 سایه تو پیش و پس جان مرا دسترس
 جان صفا شمس دین از تبریزي چو چین

1274 
 خواجه چرا کرده اي روي تو بر ما ترش
 در شکرستان دل قند بود هم خجل
 بر فلک آن طوطیان جمله شکر می خورند
 رستم میدان فکر پیش عروسان بکر
 هر کی خورد می صبوح روز بود شیرگیر
 مومن و ایمان و دین ذوق و حالوت بود
 این ترشی ها همه پیش تو زان جمع شد

 و نپزد ز آفتابواهللا هر میوه اي ک
 سوزش خورشید عشق صبر بود صبر کن
 هر کی ترش بینیش دانک ز آتش گریخت
  دعوه دل کرده اي وعده وفا کن مباش
 بنگر در مصطفی چونک ترش شد دمی
 خامش و تهمت منه خواجه ترش نیست لیک
 او چو شکر بوده است دل ز شکر پر ولیک

1275 
  چون بزند گردنم سجده کند گردنش

 شیر شکار پنجه ز من برمدارهین هله 
 پخته خورد پخته خوار خام خورد عشق یار
 اي تو دهلزن به قل بنده تو را چون دهل

  چون بود آن کس که دید دولت خندان خویش
  ششکر که من یافتم در بن دندان خوی

  قند و شکر می خوریم در شکرستان خویش
  صنعت آن زرگري رو به سوي کان خویش
  عمر درازي نهاد یار به دوران خویش
  رو رو اي دل بجو زر به حرمدان خویش

  
  حسن تو از حد گذشت شیوه گري گو مباش
  جان زرینم بس است مهر زري گو مباش
  چاکري او خوش است ملک و سري گو مباش

  هیچ تري گو مباشخشک لبم دار تو 
  همره مردان عشق ماده نري گو مباش
  سایه آن نخل بس باروري گو مباش
  از تو مرا غیر این پرده دري گو مباش

  
  زین شکرستان برو هست کس این جا ترش
  تو ز کجا آمدي ابرو و سیما ترش
  گر نپري بر فلک منگر باال ترش
  هیچ بود در وصال وقت تماشا ترش

  امشب و فردا ترشهر کی خورد دوغ هست 
  تو به کجا دیده اي طبله حلوا ترش
  جنس رود سوي جنس ترش رود با ترش
  گر چه بود نیشکر نبود اال ترش
  روز دو سه صبر به مذهب تو با ترش
  غوره که در سایه ماند هست سر و پا ترش
  در صف دعوي چو شیر وقت تقاضا ترش
  کرده عتابش عبس خواند مر او را ترش

  د مردم دانا ترشگه گه قاصد کن
  در ادب کودکان باشد الال ترش

  
  شیر خورد خون من ذوق من از خوردنش
  هین که هزاران هزار منت آن بر منش
  خام منم اي نگار که نتوان پختنش
  در تو درآویخته همچو دهل می زنش
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 گوش همه سرخوشان عشق کشد کش کشان
 دل همه مال و عقار خرج کند در قمار
 دل ز سخن مال مال خواست زدن پر و بال

1276 
 باز درآمد ز راه بیخود و سرمست دوش

 کوفت سر عقل راگرز برآورد عشق 
 دولت نو شد پدید دام جهان را درید
 آنچ به هفت آسمان جست فرشته و نیافت
  آنک دل جبرئیل از کف او خسته بود
 عقل کمالی که او گردن شیران شکست
 از شرر آفتاب شیشه گردون نکفت
 ماه که چون عاشقان در پی خورشید بود

 و وهم می نرسد از قصور آنک در او عقل
 آن خیال گردد روزي وصال هر چه بود

 خامش باش اي دلیل خامشیت گفتنست
1277 

 خواجه غلط کرده اي در صفت یار خویش
 در هوس گلرخان سست زنخ گشته اي
 راه زنان عشق را مرگ لقب کرده اند
 گوش بنه تا که من حلقه به گوشت کنم
 پیش من آ که خوشم تا به برت درکشم

1278 
 ست دوشیار درآمد ز باغ بیخود و سرم

 عاشق صدساله ام توبه کجا من کجا
 باده خلوت نشین در دل خم مست شد
  ولوله در کو فتاد عقل درآمد که داد

1279 
 باز درآمد طبیب از در ایوب خویش
 بهر سفر سوي یار خانه برانداخت دل
 دل چو فنا شد در او ماند وي او کشف شد
 شکر که عیسی رسید عازر ما زنده شد

 ست از همه فرعونیانشکر که موسی بر
 شکر که خورشید عشق از سوي مشرق بتافت
 شکر که ساقی غیب شست به می جمله عیب

  عشق تو داوود توست موم شده آهنش
  چونک برهنه شود چرخ دهد مخزنش

  الکنشپرتو نور کمال کرد چنین 
  

  توبه کنان توبه را سیل ببردست دوش
  شد ز بلندي عشق چرخ فلک پست دوش
  مرغ ظریف از قفص شکر که وارست دوش
  نک به زمین گاه خاك سهل برون جست دوش
  مرغ پراشکسته اي سینه او خست دوش
  عاشق بی دست و پا گردن او بست دوش
  سایه بی سایه اي دید دراشکست دوش

  بپیوست دوشبعد فراق دراز خفیه 
  گشت عیان تا که عشق کوفت بر او دست دوش
  چند خیال عدم آمد در هست دوش
  شد سر و گوشت بلند از سخن پست دوش

  
  سست گمان بوده اي عاقبت کار خویش
  هاي اگر دیدیی روي چو گلنار خویش
  تا تو بلنگی ز بیم از ره و رفتار خویش
  هستم از آن حلقه من سیر ز گفتار خویش

  ام می رسد تحفه دلدار خویشچون ز تو
  

  توبه کنان توبه را سیل ببردست دوش
  توبه صدساله را یار دراشکست دوش
  خلوت و توبه شکست مست برون جست دوش
  محتسب عقل را دست فروبست دوش

  
  یوسف کنعان رسید جانب یعقوب خویش
  دید که خود بود دل خانه محبوب خویش
  آنچ بگفت او منم طالب و مطلوب خویش

  ر که موسی نمود معجزه خوب خویششک
  شکر که عاشق رسید در کنف خوب خویش
  در دل و جان ها فکند آتش و آشوب خویش

  که طالب رهید از غم دلکوب خویش شکر
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1280 
 جان منست او هی مزنیدش
 آب منست او نان منست او
 باغ و جنانش آب روانش
 متصلست او معتدلست او
 هر که ز غوغا وز سر سودا
 هر که ز صهبا آرد صفرا
 عام بیاید خاص کنیدش

 دي زان سوي وادينک شه ها
 داد زکاتی آب حیاتی
 باده چو خورد او خامش کرد او

1281 
  ز هدهدان تفکر چو دررسید نشانش
 پري و دیو نداند ز تختگاه بلندش
 زبان جمله مرغان بداند او به بصیرت
 نشان سکه او بین به هر درست که نقدست
 مگر که حلقه رندان بی نشان تو ببینی

 برپرید از آن سوز تیر او بود آن دل که 
 کسی که خورد شرابش ز دست ساقی عشقش
 از آنک هیچ شرابی خمار او ننشاند
 ز شمس مفخر تبریز باده گشت وظیفه

1282 
 تمام اوست که فانی شدست آثارش
 مرا دلیست خراب خراب در ره عشق
  بگو به عشق بیا گر فتاده می خواهی
 میا به پیش ز درش ببین که می ترسم

 تش به سوي چشم من آوگر بگیردت آ
 حدیث موسی و سنگ و عصا و چشمه آب
  برآر بانگ و بگو هر کجا که بیماریست
 برآ به کوه و بگو هر کجا که خفته دلیست
 که نور من شرح اهللا صدره شمعیست

1283 
 ندا رسید به عاشق ز عالم رازش
 تبارك اهللا در خاکیان چه باد افتاد

  
  آن منست او هی مبریدش
  مثل ندارد باغ امیدش
  سرخی سیبش سبزي بیدش
  شمع دلست او پیش کشیدش

  سر ببریدش سر کشد این جا
  هیدشکاسه سکبا پیش ن

  خام بیاید هم بپزیدش
  جانب شادي داد نویدش
  شاخ نباتی تا به مزیدش
  زحمت برد او تا طلبیدش

  
  مراست ملک سلیمان چو نقد گشت عیانش
  که تخت او نظرست و بصیرتست جهانش
  که هیچ مرغ نداند به وهم خویش زبانش
  ولیک نقد نیابی که بو بري سوي کانش
  شکه عشق پیش درآید درآورد به میان

  وگر نه کیست ز مردان که او کشید کمانش
  همان شراب مقدم تو پر کن و برسانش
  دغل میار تو ساقی مده از این و از آنش
  چگونه بنده نباشد به هر دمی دل و جانش

  
  به دوستگانی اول تمام شد کارش
  خراب کرده خراباتیی به یک بارش
  چنان فتاد که خواهی بیا و بردارش

  ز سوز اسرارش ز شعله ها که بسوزي
  که سیل سیل روانست اشک دربارش
  ز اشک بنده ببینی به وقت رفتارش
  صالي صحت و دولت ز چشم بیمارش
  صالي بینش و دانش ز بخت بیدارش
  که در دو کون نگنجد فروغ انوارش

  
  که عشق هست براق خداي می تازش
  چو آب لطف بجوشید ز آتش نازش
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 گرفت شکل کبوتر ز ماه تا ماهی
 چهره عشاق رنگ و سکه زر گرفت

 در آن هوا که هوا و هوس از او خیزد
 که مرغ دل ما بماند از پرواز گهی

 مگو که غیرت هر لحظه دست می خاید
 ز غیرتش گله کردم به خنده گفت مرا

1284 
 سري برآر که تا ما رویم بر سر عیش
 ز مرگ خویش شنیدم پیام عیش ابد
 به نام عیش بریدند ناف هستی ما

 س عیش چه باشد برون شدن زین عیشبپر
 درون پرده ز ارواح عیش صورت هاست
 وجود چون زر خود را به عیش ده نه به غم
 بگویمت که چرا چرخ می زند گردون
 بگویمت که چرا بحر موج در موجست
  بگویمت که چرا خاك حور و ولدان زاد
 بگویمت که چرا باد حرف حرف شدست
 تبگویمت که چرا شب تتق فروآویخ
 بگفتمی سر پنج و چهار و هفت ولیک

1285 
  شکست نرخ شکر را بتم به روي ترش
 به قاصد او ترشست و به جان شیرینش
 هزار خمره سرکه عسل شدست از او
 زهاي و هوي ترش هاي ماش خنده گرفت
 ترش چگونه نخندد به زیر لب چو شنید
 ربود سیل ویم دوش و خلق نعره زنان

 ش رو کوپریر یار مرا جست کان تر
 شتاب و تیز همی رفت کو به کو پی من
 گرفته طبله حلوا و بنده را جویان
 عجب نباشد اگر قصد او فناي منست
 غلط مکن ترشی نی براي دفع توست
 ز رشک جاه امیرست روترش دربان
 هزار خانه چو زنبور پرعسل داري

1286 

  ز عشق آنک درآید به چنگل بازش
  زرگر ما و ز لذت گازش ز عشق

  چه دید مرغ دل از ما ز چیست پروازش
  که بست شهپر او را کی برد انگازش
  که شرم دار ز یار و ز عشق طنازش
  که هر چه بند کند او تو را براندازش

  
  دمی چو جان مجرد رویم در بر عیش
  زهی خدا که کند مرگ را پیمبر عیش
  به روز عید بزادیم ما ز مادر عیش

  صورت چون حلقه ایست بر در عیش که عیش
  ز عکس ایشان این پرده شد مصور عیش
  که خاك بر سر آن زر که نیست درخور عیش
  کیش به چرخ درآورد تاب اختر عیش
  کیش به رقص درآورد نور گوهر عیش
  که داد بوي بهشتش نسیم عنبر عیش
  که تا ورق ورق آیی سبک ز دفتر عیش

  عیش که گرد کست و عروسی بگیرد جا در
  به یک دو لعب فرومانده ام به شش در عیش

  
  چه باده هاست بتم را در آن کدوي ترش
  که نیست در همه اجزاش تاي موي ترش
  که هست دلبر شیرین دواي خوي ترش
  حالوت عجبی یافت هاي و هوي ترش
  که جوي شیر و شکر شد روان به سوي ترش
  میان جوي عسل چیست آن سبوي ترش

  ش آرزوي ترشخمار نیست چرا بود
  جست و جوي ترش چرا کند شکرقند

  که تا ز جایزه شیرین کند گلوي ترش
  همیشه شیرین باشد یقین عدوي ترش
  ز رشک چون تو شکاریست رنگ و بوي ترش
  ز رشک روي عروس است روي شوي ترش
  به جان تو که گذر کن ز گفت و گوي ترش
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 شنو ز سینه ترنگاترنگ آوازش
 هبه بر گرفت رباب و ز سر نهاد کل
 دل از بریشم او چون کالبه گردانست
 دو سه بریشم از این ارغنون فروتر گیرد
 بدانک تن چو غبارست و جان در او چون باد
 غبار جان بود و می رسد دگر جانی
  جهان تنور و در آن نان هاي رنگارنگ
 ز سینه نیست سماع دل و ز بیرون نیست
 شبی به طنز بگفتم دال به مه بنگر

 شد به جاي او بنهند چو آفتاب نهان
  به هر دو دست دل از ماه چشم خود بگرفت

1287 
 مباد با کس دیگر ثنا و دشنامش
 خمار باده او خوشترست یا مستی
 ستم ز عدل ندانم ز مستی ستمش
  جفاي او که روان گریزپاي مرا
 بسی بهانه روانم نمود تا نرود
 طرب نخواهد آن کس که درد او بشناخت

1288 
 ه منصور وصل دلدارشچو رو نمود ب

 قباش ربودم یکی کلهواري من از
 شکستم از سر دیوار باغ او خاري
 چو شیرگیر شد این دل یکی سحر ز میش
 اگر چه کره گردون حرون و تند نمود
 اگر چه صاحب صدرست عقل و بس دانا
 بسا دال که به زنهار آمد از عشقش
 به روز سرد یکی پوستین بد اندر جو

 آن خرس بود اندر جونه پوستین بود 
 درآمد او به طمع تا به پوست خرس رسید
 بگفتمش که رها کن تو پوستین بازآ
 بگفت رو که مرا پوستین چنان بگرفت
 هزار غوطه مرا می دهد به هر ساعت
 خمش بس است حکایت اشارتی بس کن

1289 

  دل خراب طپیدن گرفت از آغازش
  ید سر بازشز دست رفت دل من چو د

  کالبه ظاهر و پنهان ز چشم قزازش
  که تند می رسد آواز عقل پردازش
  ولیک فعل غبار تنست غمازش
  که ذره ذره به رقص آمدست از آوازش
  تنور و نان چه کند آنک دید خبازش
  فدات جانم هر جا که هست بنوازش
  که هست مه را چیزي ز لطف پروازش
  چراغکی که بود شب شراراندازش

  ز غیرت شه واقفست و از نازش که دل
  

  که هر دو آب حیاتست پخته و خامش
  که باد تا به ابد جان هاي ما جامش
  مرا مپرس ز عدل و ز لطف و انعامش
  حریف مرغ وفا کرد دانه و دامش
  کشید جانب اقبال کام و ناکامش
  نشان نماند او را که بشنود نامش

  
  روا بود که رساند به اصل دل دارش

  و سر و پایم از کلهوارش بسوخت عقل
  چه خارخار و طلب در دلست از آن خارش
  سزد که زخم کشد از فراق سگسارش
  به دست عشق وي آمد شکال و افسارش
  به جام عشق گرو شد ردا و دستارش
  کشان کشان بکشیدش نداد زنهارش
  به عور گفتم درجه به جو برون آرش
  فتاده بود همی برد آب جوبارش

  آن طمع گرفتارش به دست خرس بکرد
  چه دور و دیر بماندي به رنج و پیکارش
  که نیست امید رهایی ز چنگ جبارش
  خالص نیست از آن چنگ عاشق افشارش
  چه حاجتست بر عقل طول طومارش
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 دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش
 چو بیمار گردد به بازار گردد

 لشن تویی روز روشنتویی باغ و گ
 به درد و به زاري به اندوه و خواري
 مها از سر او چو تو سایه بردي
 چو یک دم نبیند جمال و جاللت
 جهان از بهارش چو فردوس گردد

 بحر خویش جواهر که بخشد کف
 جهان سایه توست روش از تو دارد
 منم مهره تو فتاده ز دستت
 بگیرم ادب را ببندم دو لب را

1290 
 شتم ز ذوق دشنامشمست گ

 طرب افزاترست از باده
 بهر دانه نمی روم سوي دام
 آن مهی که نه شرقی و غربیست
 خاك آدم پر از عقیق چراست
 گوهر چشم و دل رسول حقست
  تن از آن سر چو جام جان نوشد
 سرد شد نعمت جهان بر دل
 شیخ هندو به خانقاه آمد
 کم او گیر و جمله هندوستان

 آمدطالع هند خود زحل 
 از نحسی رفت باال نرست

 بد هندو نمودم آینه ام
 نفس هندوست و خانقه دل من
 بس که اصل سخن دو رو دارد

1291 
 توبه من درست نیست خموش
  بنده عیب ناك را بمران
 تو سمیع ضمیر و فکري و ما
 هر غم و شادیی که صورت بست
 نقش تسلیم گشته پیش قلم
 می نماید فسرده هر چیزم

  چو تشنه تو باشد که باشد سقایش
  دکان تو جوید لب قندخایش
  مکن دل چو آهن مران از لقایش
  عجب چند داري برون سرایش

  و چه راحت ز سایه همایش چه سود
  بگیرد ماللی ز جان و ز جایش
  چمن بی زبانی بگوید ثنایش
  فزایش که بخشد رخ جان فزایش
  ز نور تو باشد بقا و فنایش
  از این طاس غربت بیا درربایش
  که تا راز گوید لب دلگشایش

  
  یا رب آن می بهست یا جامش
  آن سقط هاي تلخ آشامش
  بلک از عشق محنت دامش

  خشد شبش چو ایامشنور ب
  تا به معدن کشد به ناکامش
  حلقه گوش ساز پیغامش
  هم از آن سر بود سرانجامش
  پیش حسن ولی انعامش
  نی تو ترکی درافکن از بامش
  خاص او را بریز بر عامش
  گر چه باالست نحس شد نامش
  می بد را چه سود از جامش
  حسد و کینه نیست اعالمش
  از برون نیست جنگ و آرامش

  پید و دگر سیه فامشیک س
  

  من بی توبه را به کس مفروش
  رحمت خویش را از او بمپوش
  لب ببسته همی زنیم خروش
  پیش تصویر توست خدمت کوش
  گه پلنگش کنی و گاهی موش
  همچو دیگند هر یکی در جوش
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  هاي پنهانی می زند نعره
 وقت آمد که بشنوید اسرار
 وقت آمد که سبزپوشان نیز

1292 
 آمد آن خواجه سیماترش
 با همگان روترش است اي عجب
  از کرم خواجه روا نیست این
 زین بگذشتیم دریغست و حیف
 اي ز تو خندان شده هر جا حزین
 شاد زمانی که نهان زیر لب
 گر ترشی این دم شرطی بنه

  و منهبهر خدا قاعده ن
 این ترشی در چه و زندان بود
 یوسف خوبان چو به زندان بماند
 تا به سخن آمد دیوار و در
 گفت اگر غرقه سرکا شوم
  می دهم عشق و ندیمی کند
 دست فشان روح رود مست تا
 بس کن و در شهد و شکر غوطه خور

1293 
 علی اهللا اي مسلمانان از آن هجران پرآتش

  ر افتاد در حیلهچو دور افتاد ماهی جان ز بح
 عجب نبود اگر عاشق شود بی جان در این هجران
 اگر منکر شود مردي ز سوز عاشق سوزان
 چو فرش وصل بردارد شفا از منزل عاشق
 که تا پیغام آن یوسف بدین یعقوب عشق آید
 دلم در گوش من گوید ز حرص وصل شمس الدین

1294 
 کل عقل بوصلکم مدهش
  مست گشتم ز طعنه و الفش

 العقل من جاللتکم بصر
 کر شوم تا بلندتر گوید
 شارب الخمر کیف ال یسکر
 زان دمی کو دمید در عالم

  ذره ذره چو مرغ مرزنگوش
  می گشاید خدا شما را گوش
  در رسند از رواق ازرق پوش

  
  سرکا ترش وان شکرش گشته چو

  یا که به بیرون خوش و با ما ترش
  با همه خوش با من تنها ترش
  آن رخ خوش طلعت زیبا ترش
  وي ز تو شیرین شده هر جا ترش
  یار همی خندد و الال ترش
  که نبود روي تو فردا ترش
  هیچ بود قاعده حلوا ترش
  دید کسی باغ و تماشا ترش
  هیچ نگشت آن گل رعنا ترش

  و موال ترشکز چه نه اي اي شه 
  کی هلدم رحمت باال ترش
  غرقه شود در می و صهبا ترش
  میمنه که نیست بدان جا ترش
  کت نهلد فضل موفا ترش

  
  ظالم فی ظالم من فراق الحب قد اغطش
  کما حوت الشقی الیوم فی ارض الفالینبش
  اذا ما الحوت زال الماء ال تعجب بان تعطش
  متی یمتاز عین الشمس من عین له اعمش

  ش من لهیب النار من تحت الفتی یفرشفرا
  یبرد ذاك و البستان و الفردوس یستنعش
  الی تبریز یستسعی و فی تبریز یستفتش

  
  کل خد ببینکم مخدش
  دردیش خوشتر است یا صافش
  مثل الترك عینه اخفش
  هر که او دم زند ز اوصافش
  صاحب الحشر کیف ال ینعش
  گشت پرگل ز قاف تا قافش
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 مسکن الروح حول عزته
 اندرآید سپهر تا زانو
 من اتاه الی الخلود اتی
 جان برید از جهان و عذرش این

1295 
 بیا بیا که تویی جان جان سماع
  بیا که چون تو نبودست و هم نخواهد بود

 چشمه خورشید زیر سایه تست بیا که
 سماع شکر تو گوید به صد زبان فصیح
 برون ز هر دو جهانی چو در سماع آیی
  اگر چه بام بلندست بام هفتم چرخ
 به زیر پاي بکوبید هر چه غیر ویست
 چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم
 کنار ذره چو پر شد ز پرتو خورشید

 صورت عشقست شمس تبریزي بیا که
1296 

 بیا بیا که تویی جان جان جان سماع
 چو صد هزار ستاره ز تست روشن دل
 بیا که جان و جهان در رخ تو حیرانست
 بیا که بی تو به بازار عشق نقدي نیست
 بیا که بر در تو شسته اند مشتاقان
 بیا که رونق بازار عشق از لب تست
 بیار قند معانی ز شمس تبریزي

1297 
 رغمدارم یک زمان از کار فا

 چو فارغ شد غم او را سخره گیرد
 قلندر گر چه فارغ می نماید
 ز اول می کشد او خار بسیار

 دانه ها انبار می کرد چو موري
 چو دریاییست او پرکار و بی کار
 قلندر هست در کشتی نشسته
 در این حیرت بسی بینی در این راه
 به یاد بحر مست از وهم کشتی

1298 

  حشمسکن لیس فیه یستو
  چو کشد بوي مشک از نافش
  و انتهی من مکانه المرعش
  کالفتی یافتم ز ایالفش

  
  بیا که سرو روانی به بوستان سماع
  بیا که چون تو ندیدست دیدگان سماع
  هزار زهره تو داري بر آسمان سماع
  یکی دو نکته بگویم من از زبان سماع
  برون ز هر دو جهانست این جهان سماع

  ام نردبان سماعگذشته است از این ب
  سماع از آن شما و شما از آن سماع
  کنار درکشمش همچنین میان سماع
  همه به رقص درآیند بی فغان سماع
  که باز ماند ز عشق لبش دهان سماع

  
  هزار شمع منور به خاندان سماع
  بیا که ماه تمامی در آسمان سماع

  سماع بیا که بوالعجبی نیک در جهان
  ید کان سماعبیا که چون تو زري را ند

  ز بام خویش فروکن تو نردبان سماع
  که شاهدیست نهانی در این دکان سماع
  که باز ماند ز عشق لبش دهان سماع

  
  که گردد آدمی غمخوار فارغ
  مبادا هیچ کس اي یار فارغ
  ولیکن نیست در اسرار فارغ
  همه گل گشت و گشت از خار فارغ
  سلیمان شد شد از انبار فارغ

  او ز ایثار فارغاز او گیرند و 
  روان در را و از رفتار فارغ
  ز کشتی و ز دریابار فارغ
  نشسته احمقی بسیار فارغ
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 ال الغامروز روز شادي و امسال س
 آمد بهار و گفت به نرگس به خنده گل
 گل نقل بلبالن و شکر نقل طوطیان
  با سیب انار گفت که شفتالویی بده
 شفتالوي مسیح به جان می توان خرید
 باغ و بهار هست رسول بهشت غیب
 در آفتاب فضل گشا پر و بال نو

 ربیع چندان شراب ریخت کنون ساقی
 خورشید ما مقیم حمل در بهار جان
 سر همچنین بجنبان یعنی سر مرا
 امروز پایدار که برپاست ساقیی
  گه آب می نماید و گه آتشی کز او
 غم چیغ چیغ کرد چو در چنگ گربه موش
 آتش بزن به چرخه و پنبه دگر مریس

1299 
 گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ
  گویند بهر عشق تو خود را چه می کشی
 گویند اشک چشم تو در عشق بیهده ست
 گویند چون ز دور زمانه برون شدیم
 گویند آن کسان که نرستند از خیال
  گویند آن کسان که نرفتند راه راست
 گویند رازدان دل اسرار و راز غیب
 گویند بنده را نگشایند راز دل
 گویند آن کسی که بود در سرشت خاك
 گویند جان پاك از این آشیان خاك
 گویند ذره ذره بد و نیک خلق را

 ش کن ز گفت وگر گویدت کسیخامو
1300 

 عیسی روح گرسنه ست چو زاغ
 خورد جمله کنجد را چونک خر

 چونک خورشید سوي عقرب رفت
 آفتابا رجوع کن به محل
 آفتابا تو در حمل جانی
 آفتابا چو بشکنی دل دي

  نیکوست حال ما که نکو باد حال باغ
  چشم من و تو روشن بی روي زشت زاغ
  سبزه ست و الله زار و چمن کوري کالغ
  گفت این هوس پزند همه منبالن راغ
  جانی نه کز دلست ترقیش نه از دماغ
  بشنو که بر رسول نباشد بجز بالغ
  کز پیش آفتاب برفتست میغ و ماغ
  مستسقیان خاك از این فیض کرده کاغ
  فارغ ز بهمنست و ز کانون زهی مساغ
  خاریدن آرزوست ندارم بدو فراغ
  کآبست خاك را و فلک را دو صد چراغ
  دل داغ داغ بود و رهانیده شد ز داغ
  گو چیغ چیغ می کن و گو چاغ چاغ چاغ
  گردن چو دوك گشت این حرف چون پناغ

  
  گویند صبح نبود شام تو را دروغ
  بعد از فناي جسم نباشد بقا دروغ
  چون چشم بسته گشت نباشد لقا دروغ
  زان سو روان نباشد این جان ما دروغ
  جمله خیال بد قصص انبیا دروغ
  ره نیست بنده را به جناب خدا دروغ
  بی واسطه نگوید مر بنده را دروغ

  لطف بنده را نبرد بر سماع دروغ وز
  با اهل آسمان نشود آشنا دروغ
  با پر عشق برنپرد بر هوا دروغ
  آن آفتاب حق نرساند جزا دروغ
  جز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ

  
  خر او می کند ز کنجد کاغ
  از چه روغن کشیم بهر چراغ
  شد جهان تیره رو ز میغ و ز ماغ
  بر جبین خزان و دي نه داغ

  ز تو سرسبز خاك و خندان باغا
  از تو گردد بهار گرم دماغ
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  آفتابا زکات نور تو است
 صد هزار آفتاب دید احمد
 زان نگشت او بگرد پایه حوض

 همی خوانم آفتابت از آن
 مژده تو چو درفکند بهار
  کرده مستان باغ اشکوفه
 حله بافان غیب می بافند
 کی گذارد خدا تو را فارغ
 صد هزاران بنا و یک بنا
 نغزها را مزاج او مایه
  لعل ها را درخش او صیقل
 بلبالن ضمیر خود دگرند
 بس که همراز بلبالن نبود

1301 
 فما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طر
  از چپ و راست می رسد مست طمع هر اشتري
 غم مخورید هر شتر ره نبرد بدین اغل
 کس به درازگردنی بر سر کوه کی رسد
 بحر اگر شود جهان کشتی نوح اندرآ
  کان زمردیم ما آفت چشم اژدها
 جمله جهان پرست غم در پی منصب و درم
 مست شدند عارفان مطرب معرفت بیا

 سرو و بید زنباد به بیشه درفکن در سر 
 بید چو خشک و کل بود برگ ندارد و ثمر
 چاره خشک و بی مدد نفخه ایزدي بود
 نخله خشک ز امر حق داد ثمر به مریمی
  ابله اگر زنخ زند تو ره عشق گم مکن
 چون غزلی به سر بري مدحت شمس دین بگو

1302 
 ما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف

 وق جوقهر طرفی همی رسد مست و خراب ج
 خوش بخورید کاشتران ره نبرند سوي ما
 گر چه درازگردن اند تا سر کوه کی رسند
 بحر اگر شود جهان کشتی نوح اندریم

  آنچ این آفتاب کرد ابالغ
  چون تو را دیده بود او مازاغ
  کو ز بحر حیات دید اسباغ
  که عبارت ز تست تنگ مساغ
  باغ برداشت بزم و مجلس و الغ
  کرده سیران خاك استفراغ
  حله ها و پدید نیست پناغ
  چون خدا را ز کار نیست فراغ

  گ جامه هزار و یک صباغرن
  پوست ها را عالج او دباغ
  سیم و زر را کفایتش صواغ
  نطق حس پیششان چو بانگ کالغ
  آنک بیرون بود ز باغ و ز راغ

  
  چون شتران رو به رو پوز نهاده در علف
  چون شتران فکنده لب مست و برآوریده کف
  زانک به پستی اند و ما بر سر کوه بر شرف

  غم نخوریم ما ز عفور چه کنند عف عفی 
  کشتی نوح کی بود سخره غرقه و تلف
  آنک لدیغ غم بود حصه اوست وااسف
  ما خوش و نوش و محترم مست طرب در این کنف
  زود بگو رباعیی پیش درآ بگیر دف

  بید و چنار صف به صف تا که شوند سرفشان
  جنبش کی کند سرش از دم و باد التخف

  مستخف کوست به فعل یک به یک نیست ضعیف و
  یافت ز نفخ ایزدي مرده حیات موتنف
  پیشه عشق برگزین هرزه شمر دگر حرف
  وز تبریز یاد کن کوري خصم ناخلف

  
  چون شتران رو به رو پوز نهاده در علف
  چون شتران مست لب سست فکنده کرده کف
  زانک بوادي اندرند ما سر کوه بر شرف
  ور چه که عف عفی کنند غم نخوریم ما ز عف

  وح کی بود سخره آفت و تلفکشتی ن
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  جمله جهان پرست غم در پی منصب و درم
 کان زمردیم ما آفت چشم مار غم
 مطرب عارفان بیا مست شدند عارفان
 باد به بیشه درفکن بر سر هر درخت زن

  زند تو ره عشق گم مکنابله اگر زنخ 
 چون غزلی به سر بري مدحت شمس دین بگو

1303 
 گر تو تنگ آیی ز ما زوتر برون رو اي حریف
  گر همی انکار خود پنهان کنی بر روي تو
 روز گردك بر رخ داماد می باشد نشان
 چون خداوند شمس دین چوگان زند یارش کجاست
 خوان و بزم هر دو عالم نزد بزم شمس دین

 غیف و آش و کاسه صدقه تبریز دانوان ر
1304 

 باده نمی بایدم فارغم از درد و صاف
 برکش شمشیر تیز خون حسودان بریز
 کوه کن از کله ها بحر کن از خون ما
 اي ز دل من خبیر رو دهنم را مگیر
 گوش به غوغا مکن هیچ محابا مکن
 در دل آتش روم لقمه آتش شوم
 آتش فرزند ماست تشنه و دربند ماست
 چک چک و دودش چراست زانک دورنگی به جاست
 ور بجهد نیم سوز فحم بود او هنوز
 آتش گوید برو تو سیهی من سپید
  این طرفش روي نی وان طرفش روي نی
 همچو مسلمان غریب نی سوي خلقش رهی
 بلک چو عنقا که او از همه مرغان فزود
 با تو چه گویم که تو در غم نان مانده اي

 جو بر سر سنگ آن سبو هین بزن اي فتنه
 ترك سقایی کنم غرقه دریا شوم
 همچو روان هاي پاك خامش در زیر خاك

1305 
 کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف
 پیشه ندارم جز این کار ندارم جز این

  ما خوش و نوش و محترم مست خرف در این کنف
  آنک اسیر غم بود حصه اوست وااسف
  زود بگو رباعیی پیش درآ بگیر دف
  تا که شوند سرفشان شاخ درخت صف به صف
  عشق حیات جان بود مرده بود دگر حرف
  از تبریز یاد کن کوري خصم ناخلف

  
  ظریف کز ترش رویی همی رنجد دالرام

  می نماید دشمنی ها بر رخ تو لیف لیف
  از جمال او که نامش کرد رومی نیف نیف
  ور بر اسب فضل بنشیند کجا دارد ردیف
  چون یکی کاسه پرآش و بر سر او یک رغیف
  از کمال و حرمت شهر شهنشاه شریف

  
  تشنه خون خودم آمد وقت مصاف
  تا سر بی تن کند گرد تن خود طواف

  یگ جرعه خون از گزافتا بخورد خاك و ر
  ور نه شکافد دلم خون بجهد از شکاف
  سلطنت و قهرمان نیست چنین دست باف
  جان چو کبریت را بر چه بریدند ناف
  هر دو یکی می شویم تا نبود اختالف
  چونک شود هیزم او چک چک نبود ز الف
  تشنه دل و رو سیه طالب وصل و زفاف
  هیزم گوید که تو سوخته اي من معاف

  میان دو یار در سیهی اعتکاف کرده
  نی سوي شاهنشهی بر طرفی چون سجاف
  بر فلکش ره نبود ماند بر آن کوه قاف

  همچو کاف پشت خمی همچو الم تنگ دلی
  تا نکشم آب جو تا نکنم اغتراف
  دور ز جنگ و خالف بی خبر از اعتراف
  قالبشان چون عروس خاك بر او چون لحاف

  
  وافجغد نیم بر خراب هیچ ندارم ط

  چون فلکم روز و شب پیشه و کارم طواف
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 بهتر از این یار کیست خوشتر از این کار چیست
 رخت کشیدم به حج تا کنم آن جا قرار

  مه و حوض و سبوتشنه چه بیند به خواب چش
 چونک برآرم سجود بازرهم از وجود
 حاجی عاقل طواف چند کند هفت هفت
 گفتم گل را که خار کیست ز پیشش بران
  گفت به آتش هوا دود نه درخورد توست
 عشق مرا می ستود کو همه شب همچو ماه
 همچو فلک می کند بر سر خاکم سجود
 خواجه عجب نیست اینک من بدوم پیش صید

 عت چو چار گردن حمال دانچار طبی
 هست اثرهاي یار در دمن این دیار
 عاشق مات ویم تا ببرد رخت من
 سرو بلندم که من سبز و خوشم در خزان
 از سپه رشک ما تیر قضا می رسد
 خشت وجود مرا خرد کن اي غم چو گرد
 بس کن و چون ماهیان باش خموش اندر آب

1306 
  بیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصاف

 مدحت آنچ بگویند نیست هیچ دروغ به
 عجب که کرت دیگر ببیند این چشمم
 تو بر مقامه خویشی وز آنچ گفتم بیش
  شعاع چهره او خود نهان نمی گردد
 تو دلفریب صفت هاي دلفریب آري
 چو عاشقان به جهان جان ها فدا کردند
 اگر چه کعبه اقبال جان من باشد
  دهان ببسته ام از راز چون جنین غمم

 و عقل عقلی و من مست پرخطاي توامت
 خمار بی حد من بحرهاي می خواهد
 بجز به عشق تو جایی دگر نمی گنجم
 نه عاشق دم خویشم ولیک بوي تست
 نه الف گیرد اجزاي من به غیر تو دوست
 به نور دیده سلف بسته ام به عشق رخت
 منم کمانچه نداف شمس تبریزي

  پیش بت من سجود گرد نگارم طواف
  برد عرب رخت من برد قرارم طواف
  تشنه وصل توام کی بگذارم طواف
  کعبه شفیعم شود چونک گزارم طواف
  حاجی دیوانه ام من نشمارم طواف
  گفت بسی کرد او گرد عذارم طواف
  گفت بهل تا کند گرد شرارم طواف

  رو می کند گرد غبارم طواف بر سر و
  همچو قدح می کند گرد خمارم طواف
  طرفه که بر گرد من کرد شکارم طواف
  همچو جنازه مبا بر سر چارم طواف
  ور نه نبودي بر این تیره دیارم طواف
  ور نه نبودي چنین گرد قمارم طواف
  نی چو حشیشم بود گرد بهارم طواف
  تا نکنی بی سپر گرد حصارم طواف

  نم همچو گرد گرد سوارم طوافتا که ک
  تا نه چو تابه شود بر سر نارم طواف

  
  ز مرغزار برون آ و صف ها بشکاف
  ز هر چه از تو بالفند صادقست نه الف
  به سلطنت تو نشسته ملوك بر اطراف
  ولیک دیده ز هجرت نه روشنست نه صاف
  برو تو غیرت بافنده پرده ها می باف
  ولیک آتش من کی رها کند اوصاف
  فدا بکردم جانی و جان جان به مصاف
  هزار کعبه جان را بگرد تست طواف
  که کودکان به شکم در غذا خورند از ناف
  خطاي مست بود پیش عقل عقل معاف
  که نیست مست تو را رطل ها و جره کفاف
  که نیست موضع سیمرغ عشق جز که قاف
  چو دم زنم ز غمت از مآت و از آالف
  یالفاگر هزار بخوانند سوره ا

  که گوش من نگشاید به قصه اسالف
  فتاده آتش او در دکان این نداف
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1307 
 اي مونس و غمگسار عاشق

 ي فربهی و صحتاي دارو
 اي رحمت و پادشاهی تو
 اي کرده خیال را رسولی
 آن را که به خویش بار ندهی
  از جذب و کشیدن تو باشد
 تعلیم و اشارت تو باشد
 از راه نمودن تو باشد
 اي بند تو دلگشاي عاشق
 دیرست که خواب شب نمانده است
 دیرست که اشتها برفتست
 دیرست که زعفران برستست

 هاي دیدهدیرست کز آب 
 زین ها چه زیانش چون تو باشی
 صد گنج فروشیش به دانگی
 اي الف ابیت عند ربی
  لو الك لما خلقت االفالك
 بس کن که عنایتش بسنده است

1308 
 گر خمار آرد صداعی بر سر سوداي عشق
 ور بدرد طبل شادي لشکر عشاق را
  زهر اندر کام عاشق شهد گردد در زمان

 بپوشد ماه رایک زمان ابري بیاید تا 
 در میان ریگ سوزان در طریق بادیه
 ساقیا از بهر جانت ساغري بر خلق ریز
 شمس تبریز ار بتاند از قباب رشک حق

1309 
 اي جهان را دلگشا اقبال عشق
 اي صفا و اي وفا در جور عشق
 اي بده جانتر ز جان دیدار عشق
 تا ز اخالص و ریا بیرون شدم
 گر بگردد آفتاب از ضعف نیست
 خلق گوید عاقبت محمود باد

  
  وي چشم و چراغ و یار عاشق
  از بهر تن نزار عاشق
  بربوده دل و قرار عاشق
  در واسطه یادگار عاشق
  کی بیند کار و بار عاشق
  آن ناله زار زار عاشق
  آن حیله گري و کار عاشق
  آن رفتن راهوار عاشق

  ر عاشقوي پند تو گوشوا
  در دیده شرمسار عاشق
  از معده لقمه خوار عاشق
  از چهره الله زار عاشق
  دریا کردي کنار عاشق
  چاره گر و غمگسار عاشق
  وان دانگ کنی نثار عاشق
  آرایش و افتخار عاشق
  نه چرخ به اختیار عاشق
  برهان و سخن گزار عاشق

  
  دررسد در حین مدد از ساقی صهباي عشق

  سرناي عشق مژده انافتحنا دردمد
  زان شکرهایی که روید هر دم از نی هاي عشق
  ابر را در حین بسوزد برق جان افزاي عشق
  بانگ هاي رعد بینی می زند سقاي عشق

  باالي عشق یا صال درده به سوي قامت و
  قبه هاي موج خیزد آن دم از دریاي عشق

  
  یفعل اهللا ما یشا اقبال عشق
  اي خوشا و اي خوشا اقبال عشق

  ون از جان و جا اقبال عشقوي فز
  جان اخالص و ریا اقبال عشق
  نقل کرد از جا به جا اقبال عشق
  عاقبت آمد به ما اقبال عشق
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 من دهان بستم که بگشادست پر
  بد دعا زنبیل و این دولت خلیل
 وحدت عشقست این جا نیست دو

1310 
 اي ناطق الهی و اي دیده حقایق
 تو بس قدیم پیري بس شاه بی نظیري
 در راه جان سپاري جان ها تو را شکاري
 مخلوق خود کی باشد کز عشق تو بالفد

 دارم کان عشق را شکارمگویی چه چاره 
 لطف تو گفت پیش آ قهر تو گفت پس رو

 اي شمس حق تبریز اي آفتاب جان ها
1311 

 باز از آن کوه قاف آمد عنقاي عشق
 باز برآورد عشق سر به مثال نهنگ
 سینه گشادست فقر جانب دل هاي پاك
  مرغ دل عاشقان باز پر نو گشاد
 هر نفس آید نثار بر سر یاران کار

 ان عقل بود رفت و به یک سو نشستفتنه نش
 عقل بدید آتشی گفت که عشقست و نی
 عشق نداي بلند کرد به آواز پست
 بنگر در شمس دین خسرو تبریزیان

1312 
 فریفت یار شکربار من مرا به طریق
 چه چاره آنچ بگوید ببایدم کردن
 غالم ساقی خویشم شکار عشوه او
 به شب مثال چراغند و روز چون خورشید

 ا و هر چه مراد شماست از بد و نیکشم
 بیار باده لعلی که در معادن روح
 روا بود چو تو خورشید و در زمین سایه
 گشاي زانوي اشتر بدر عقال عقول
 چو زانوي شتر تو گشاده شد ز عقال

 و بر و بحر روان همی دود به که و دشت
 کمال عشق در آمیزش ست پیش آیید
 اكچو اختالط کند خاك با حقایق پ

  در دل خلق خدا اقبال عشق
  می نگنجد در دعا اقبال عشق
  یا تویی یا عشق یا اقبال عشق

  
  زین قلزم پرآتش اي چاره خالیق
  جان را تو دستگیري از آفت عالیق

  شکاران تا جان کیست الیق آوخ کز این
  اي عاشق جمالت نور جالل خالق
  بیمار عشق زارم اي تو طبیب حاذق
  ما را یکی خبر کن کز هر دو کیست صادق
  هر ذره از شعاعت جان لطیف ناطق

  
  باز برآمد ز جان نعره و هیهاي عشق
  تا شکند زورق عقل به دریاي عشق
  در شکم طور بین سینه سیناي عشق

  یافت عالم پهناي عشقکز قفص سینه 
  از بر جانان که اوست جان و دل افزاي عشق
  هر طرف اکنون ببین فتنه درواي عشق
  عشق ببیند مگر دیده بیناي عشق
  کاي دل باال بپر بنگر باالي عشق
  شادي جان هاي پاك دیده دل هاي عشق

  
  که شعر تازه بگو و بگیر جام عتیق
  چگونه عاق شوم با حیات کان و عقیق

  ر لذت عیش است و باده نعم رفیقکه سک
  ز عاشقی و ز مستی زهی گزیده فریق
  من و منازل ساقی و جام هاي رحیق
  درافکند شررش صد هزار جوش و حریق
  روا بود چو تو ساقی و در زمانه مفیق
  بجه ز رق جهانی به جرعه هاي رقیق
  اگر چه خفته بود طایرست در تحقیق
  به قدر عقل تو گفتم نمی کنم تعمیق
  به اختالط مخلد چو روغن و چو سویق
  کند سجود مخلد به شکر آن توقیق
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1313 
 جان و سر تو که بگو بی نفاق

 تو بخشش کند روي چو خورشید
 دل ز همه برکنم از بهر تو
 گر تو مرا گویی رو صبر کن
 سخت بود هجر و فراق اي حبیب
 چون پدر و مادر عقلست و روح

 در مهر تو آهی کنند روم چو
 در تتق سینه عشاق تو
 رقص کنان در خضر لطف تو

 بالغدست زنان جمله و گویان 
 مژده کسی را که زرش دزد برد
  خاصه کسی را که جهان را همه
 الجرمش عشق کشد پیشکش
 بربردش زود براق دلش
 جان و سر تو که بگو باقیش
 هر چه بگفتم کژ و مژ راست کن

1314 
 به دلجویی و دلداري درآمد یار پنهانک
 دهان بر می نهاد او دست یعنی دم مزن خامش

 در گلزار بشکستمچو کرد آن لطف او مستم 
  بدو گفتم که اي دلبر چه مکرانگیز و عیاري
 بنه بر گوش من آن لب اگر چه خلوتست و شب
 از آن اسرار عاشق کش مشو امشب مها خامش
 بده اي دلبر خندان به رسم صدقه پنهان
 که غمازان همه مستند اندر خواب گفت آري
 مکن اي شمس تبریزي چنین تندي چنین تیزي

1315 
 د اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینکروان ش

 ببین در رنگ معشوقان نگر در رنگ مشتاقان
 فلک مر خاك را هر دم هزاران رنگ می بخشد
 چو اصل رنگ بی رنگست و اصل نقش بی نقشست
 تویی عاشق تویی معشوق تویی جویان این هر دو
 تو مشک آب حیوانی ولی رشکت دهان بندد

  
  در کرم و حسن چرایی تو طاق
  روز وصالی که ندارد فراق
  بهر وفاي تو ببندم نطاق
  باشد تکلیف بما الیطاق
  خاصه فراقی ز پی اعتناق
  هر دو تویی چون شوم اي دوست عاق
  دود رسد جانب شام و عراق

  یم ساقماه رخان قندلبان س
  نوش کنان ساغر صدق و وفاق
  طاق و طرنبین و طرنبین و طاق
  مژده کسی را که دهد زن طالق
  ترك کند فرد شود بی شقاق
  همچو محمد به سحرگه براق
  فوق سماوات رفاع طباق
  که دهنم بسته شد از اشتیاق
  چونک مهندس تویی و من مشاق

  
  شب آمد چون مه تابان شه خون خوار پنهانک

  ود چشم او درآ در کار پنهانکو می فرم
  همی دزدیدم آن گل ها از آن گلزار پنهانک
  برانگیزان یکی مکري خوش اي عیار پنهانک
  مهل تا برزند بادي بر آن اسرار پنهانک
  نواي چنگ عشرت را بجنبان تار پنهانک
  از آن دو لعل جان افزاي شکربار پنهانک
  ولیکن هست از این مستان یکی هشیار پنهانک

  ا یابم تو را اي شاه دیگربار پنهانککج
  

  ز عشق بی نشان آمد نشان بی نشان اینک
  که آمد این دو رنگ خوش از آن بی رنگ جان اینک
  که نی رنگ زمین دارد نه رنگ آسمان اینک

  اینک چو اصل حرف بی حرفست چو اصل نقد کان
  ولی تو توي بر تویی ز رشک این و آن اینک

  ز عشق بی امان اینکدهان خاموش و جان ناالن 
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 انستسحرگه ناله مرغان رسولی از خموش
  ز ذوقش گر ببالیدي چرا از هجر نالیدي
 اگر نه صید یاري تو بگو چون بی قراري تو
 اشارت می کند جانم که خامش که مرنجانم

1316 
  رو رو که نه اي عاشق اي زلفک و اي خالک
 با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک
 اي نازك نازك دل دل جو که دلت ماند
 دياشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گر

  تو رستم دستانی از زال چه می ترسی
 من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد
 می گشتی و می گفتی اي زهره به من بنگر
 درویشی وانگه غم از مست نبیذي کم
 بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو
 من خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر دارم
 با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر

  پختم در سینه دو صد حیلت می گفتم و می
 خامش کن و شه را بین چون باز سپیدي تو

1317 
 آن میر دروغین بین با اسپک و با زینک
 چون منکر مرگست او گوید که اجل کو کو
 گوید اجلش کاي خر کو آن همه کر و فر
 کو شاهد و کو شادي مفرش به کیان دادي
 ترك خور و خفتن گو رو دین حقیقی جو

  ین جان را سرگین مکن این نان رابی جان مکن ا
 ما بسته سرگین دان از بهر دریم اي جان
 چون مرد خدابینی مردي کن و خدمت کن
 این هجو منست اي تن وان میر منم هم من
 شمس الحق تبریزي خود آب حیاتی تو

1318 
 هر اول روز اي جان صد بار سالم علیک
 از جان همه قدوسی وز تن همه سالوسی

 رمستم ترکانه سلح بستممن ترکم و س
 بنهاد یکی صهبا بر کف من و گفتا

  جهان خامش ناالن نشانش در دهان اینک
  تو منکر می شوي لیکن هزاران ترجمان اینک
  چو دیدي آسیا گردان بدان آب روان اینک
  خموشم بنده فرمانم رها کردم بیان اینک

  
  اي نازك و اي خشمک پابسته به خلخالک
  بر چرخ کجا پرد آن پرك و آن بالک

  رك و از مالکروزي که جدا مانی از ز
  دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک
  یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک
  بر چرخ همی گشتی سرمستک و خوش حالک
  سرمستم و آزادم ز ادبارك و اقبالک

  مردانه یکی سالک رو خدمت آن مه کن
  بگذار منجم را در اختر و در فالک
  من خرقه کجا پوشم از صوفک و از شالک

  زیر لب ال تخدعنی والک می گفت به
  می گفت مرا خندان کم تکتم احوالک
  نی بلبل قوالی درمانده در این قالک

  
  شنگینک و منگینک سربسته به زرینک

  اینک مرگ آیدش از شش سو گوید که منم
  وان سبلت و آن بینی وان کبرك و آن کینک
  خشتست تو را بالین خاکست نهالینک
  نکتا میر ابد باشی بی رسمک و آیی

  اي آنک فکندي تو در در تک سرگینک
  بشکسته شو و در جو اي سرکش خودبینک
  چون رنج و بال بینی در رخ مفکن چینک
  تا چند سخن گفتن از سینک و از شینک
  وان آب کجا یابد جز دیده نمگینک

  
  در گفتن و خاموشی اي یار سالم علیک
  وز گل همه جباري وز خار سالم علیک

  الر سالم علیکدر ده شدم و گفتم سا
  این شهره امانت را هشدار سالم علیک
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 گفتم من دیوانه پیوسته خلیالنه
 آن لحظه که بیرونم عالم ز سالمم پر
  چون صنع و نشان او دارد همه صورت ها
 داوود تو را گوید بر تخت فدیناکم
 مشتاق تو را گوید بی طمع سالم از جان
 شاهان چو سالم تو با طبل و علم گویند
 چون باده جان خوردم ایزار گرو کردم
 امسال ز ماه تو چندان خوش و خرم شد
 از لذت زخمه تو این چنگ فلک بیخود
 مرغان خلیلی هم سررفته و پرکنده
 بس سیل سخن راندم بس قارعه برخواندم

1319 
 بباید عشق را اي دوست دردك
 اي بی درد دل و بی سوز سینه
 جهان عشق بس بی حد جهانست

  د روستایی مخزن شاهچه دان
 بجز بانگ دفت نبود نصیبی
 اگر خواهی که مرد کار گردي
 چو چیزي یافتی خود را تو مفروش
 که دعوي مردیت بی جان مردان
 اگر ناگاه مردي پیش افتد
 تو دیده بسته اي در زهد می باش
 مکن شیخی دروغی بر مریدان
 شه شطرنجی ار تو کژ ببازي

1320 
 استکنشان ده ر اندرآ با ما

 چون کمانی با من آخر پیش آ
 اي فضولی سو به سو چندین مجه
 ده خدایی نیست جز تو هیچ کس
 چون تو آدینه نخواهی آمدن
 در دروغ و مکر ذوقی هست لیک
 گر بدیدي شمس تبریزي بگو

1321 
 ایا هواي تو در جان ها سالم علیک

  بر مالک خود گویم در نار سالم علیک
  وان لحظه که در غارم با یار سالم علیک
  اي مور شبت خوش باد اي مار سالم علیک
  منصور تو را گوید بر دار سالم علیک
  محتاج همت گوید ناچار سالم علیک
  در زیر زبان گوید بیمار سالم علیک

  مست مرا گوید اي زار سالم علیکتا 
  کز کبر نمی گوید بر پار سالم علیک
  سر زیر کند هر دم کاي تار سالم علیک
  آورده از آن عالم هر چار سالم علیک
  از کار فروماندم اي کار سالم علیک

  
  دل پردرد و رخساران زردك
  بود دعوي مشتاقیت سردك
  تو داري دیدگان نیک خردك

  کردكکماج و دوغ داند جان 
  چو هستی چون خصی در روز گردك
  ز کار و بار خود شو زود فردك
  به پیش هر دکان مانند قردك

  گویندت که مردك بدان آرد که
  به خون خود دري کاري نبردك
  به تسبیح و به ذکر چند وردك
  ار آن ناز و کرشمه اي فسردك
  به شمس الدین تبریزي تو نردك

  
  ماجرا را در میان نه راستک

  ري کآید از زه راستکهمچو تی
  ور جهی باري برون جه راستک
  کو بگوید حال این ده راستک
  وعده مان ده روز شنبه راستک
  آن نمی ارزد همان به راستک
  یک نشان با کهترین که راستک

  
  غالم می خري ارزان بها سالم علیک
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 ایا کسی که هزاران هزار جان و روان
 اي خون آلودبه وقت خواندن آن نامه ه

 تو می خرامی و خورشید و ماه در پی تو
 به خاك پاي تو هر دم همی کنند پیغام
 تو تیزگوش تري از همه که هر نفست
 سالم خشک نباشد خصوص از شاهان
 چنانک کرد خداوند در شب معراج
 زهی سالم که دارد ز نور دنب دراز
 گذشت این همه اي دوست ماجرا بشنو

1322 
 الم علیکاي ظریف جهان س

 اي سالم تو درنگنجیده
 دي که بگذشت روي واپس کرد
 روز فردا ز عشق تو گوید
 گوش پنهان کجاست تا شنود
 هر سالمی که در جهان شنوي
 زین صدا درگذر برابر کوه
 من ز غیرت سالم تو پوشم
 چون ببستم دهان سالمت شد
 اي صالح جهان صالح الدین

1323 
 اي ظریف جهان سالم علیک

 درد بنده چیست بگوداروي 
 از تو آیم بر تو هم به نفیر
 گر به خدمت نمی رسم به بدن
 گر خطابی نمی رسد بی حرف
 نحس گوید تو را که بدلنی

1324 
 برخیز ز خواب و ساز کن چنگ
 نی خواب گذاشت خواجه نی صبر
 بدرید خرد هزار خرقه
 اندیشه و دل به خشم با هم
 استاره به جنگ کز فراقش

 ز آفتابشمه گوید بی 

  همی کشند ز هر سو تو را سالم علیک
  بخوان ز جانب این آشنا سالم علیک

  ند که اي خوش لقا سالم علیکهمی دو
  هزار چشم که اي توتیا سالم علیک
  ز غیب می رسد از انبیا سالم علیک
  هزار خلعت و هدیه ست با سالم علیک
  به نور مطلق بر مصطفی سالم علیک
  چنین بود چو کند کبریا سالم علیک
  ولیک پیشتر از ماجرا سالم علیک

  
  اي غریب زمان سالم علیک

  علیک در خم آسمان سالم
  کاي ز هجرت فغان سالم علیک
  زوترم دررسان سالم علیک
  از جهان نهان سالم علیک
  چون صداییست زان سالم علیک
  تا ببینی عیان سالم علیک
  تا نداند دهان سالم علیک
  جانب گلستان سالم علیک
  بر تو تا جاودان سالم علیک

  
  ان دائی و صحتی بیدیک
  قبله لو رزقت من شفتیک

  منک الیکآه المستغاث 
  انما الروح و الفواد لدیک
  پس جهان پر چرا شد از لبیک
  سعد گوید تو را که یا سعدیک

  
  کان فتنه مه عذار گلرنگ
  نی نام گذاشت خواجه نی ننگ
  بگریخت ادب هزار فرسنگ
  استاره و مه ز رشک در جنگ
  این عرصه چرخ تنگ شد تنگ
  تا کی باشم ز چرخ آونگ
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 بازار وجود بی عقیقش
 اي عشق هزارنام خوش جام
 بی صورت با هزار صورت

 رحیق خویش یک جام درده ز
 بگشا سر خنب را دگربار
 تا حلقه مطربان گردون
 مخمور رهد ز قیل و از قال

1325 
 عشق خامش طرفه تر یا نکته هاي چنگ چنگ
 برق آن رخ را چه نسبت با رخان زرد زرد

 ي بر تخت دل بر تخت دلمه براي مشتر
 کوه طور جان ها سوداي او سوداي او
  صیقل عشق ورا بگزین که تا از آینه ت

1326 
 عاشقی و آنگهانی نام و ننگ
 گر ز هر چیزي بلنگی دور شو
 مرگ اگر مرد است آید پیش من
 من از او جانی برم بی رنگ و بو
 جور و ظلم دوست را بر جان بنه
 گر نمی خواهی تراش صیقلش
 دست را بر چشم خود نه گو به چشم

1327 
 تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ
 جهان شکست و تو یار شکستگان باشی
 فلک ز مستی امر تو روز و شب در چرخ
 وظیفه تو رسید و نیافت راه ز در
 شنیده ایم که شاهان به جنگ بستانند
 ز سنگ چشمه روان کرده اي و می گویی

 خانت می بایدکنار و بوسه رومی ر
 تعلقیست عجب زنگ را بدین رومی
 دهان ببند که تا دل دهانه بگشاید
 چو ما رویم ره دل هزار فرسنگست
 اگر نه مفخر تبریز شمس دین جویاست

1328 

  گو باش خراب سنگ بر سنگ
  نگ ده هزار فرهنگفره

  صورت ده ترك و رومی و زنگ
  یا از رز خویش یک کفی بنگ
  تا سر بنهد هزار سرهنگ
  مستانه برآورند آهنگ
  تا حشر چو حشریان بود دنگ

  
  آتش ساده عجبتر یا رخ من رنگ رنگ
  تنگ شکر را چه نسبت با دل بس تنگ تنگ
  صد هزاران جان حیران گرد تختش دنگ دنگ

  علش می جهد جان سنگ سنگاندر آن که بهر ل
  زود بزداید به لطف خویشتن او زنگ زنگ

  
  او نشاید عشق را ده سنگ سنگ
  راه دور و سنگالخ و لنگ لنگ
  تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

  ز من دلقی ستاند رنگ رنگ او
  ور نخواهی پس صالي جنگ جنگ
  باش چون آیینه پرزنگ زنگ
  چشم بگشا خیره منگر دنگ دنگ

  
  تو دارد چرا شود دلتنگخراب گنج 

  کجاست مست تو را از چنین خرابی ننگ
  زمین ز شادي گنج تو خیره مانده و دنگ
  زهی کرم که ز روزن بکردیش آونگ
  ندیده ایم که شاهان عطا دهند به جنگ
  بیا عطا بستان اي دل فسرده چو سنگ
  ز روي آینه دل به عشق بزدا زنگ
  تعلقیست نهانی میان موش و پلنگ

  د دو جهان را به یک زمان چو نهنگفروخور
  چو خطوتین دل آمد کجا بود فرسنگ
  چرا شود غم عشقش موکل و سرهنگ
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 حریف جنگ گزیند تو هم درآ در جنگ
  به خویش آي و چنین خویش را خالوه مکن
 چه دست باشد کز رو مگس نداند راند

1329 
 اق تو بر سر مرا به نیرو سنگچو زد فر

 هزار سنگ ز آفاق بر سرم آید
 مرا ز مطبخ عشق خوش تو بویی بود
 ز دست تو شود آن سنگ لعل می دانم
 اگر فتد نظر لطف تو به کوه و به سنگ
 سخاي کف تو گر چربشی به کوه دهد
 ز لطف گر به جهان در نظر کنی یک دم
 اگر ز آب حیات تو سنگ تر گردد

 این دل نظر کن از سر لطف به آبگینه
 عصاي موسی بود عصاي هجر تو گویی

 ز بخت من ز دل تو سدیست از آهن
 کنون ز هجر زنم سنگ بر دلم لیکن
 ز بس که روي نهادم به سنگ در تبریز

 هوسش گر ببارد از سر خشم نگردم از
 ولیک از کرم بی نظیر شمس الدین
 دعاي جانم اینست که جان فداي تو باد

1330 
 ردان شراب اي صنم بی درنگبگ

  ولی بزم روحست و ساقی غیب
 تو صحراي دل بین در آن قطره خون
 در آن بزم قدسند ابدال مست
 چه افرنگ عقلی که بود اصل دین
  ز خشکیست این عقل و دریاست آن
 بده می گزافه به مستان حق
 یکی جام بنمودشان در الست
 تو گویی که بی دست و شیشه که دید

 شب خلق را جمله مستببین نیم 
 قطار شتر بین که گشتند مست
 خمش کن که اغلب همه باخودند
 ره سیرت شمس تبریز گیر

  چو سگ صداع دهد تن مزن برآور سنگ
  که اینت گوید گولست و آنت گوید دنگ
  ز سست طبعی کرمی نمایدش چو پلنگ

  
  رسید بر سر من بعد از آن ز هر سو سنگ

  سنگچنان نباشد کز دست یار خوش خو 
  فراق می زند از بخت من بر آن بو سنگ
  به امتحان به کف آور به دست خود تو سنگ
  شود همه زر و گویند در جهان کو سنگ
  دهد به خشک دماغان همیشه چربوسنگ
  روان کند ز عرق صد فرات و صد جو سنگ
  حیات گیرد و مشک آکند چو آهو سنگ
  که می طلب کند از وصل تو به جان او سنگ

  چشم روان کرد آب و هر دو سنگز هر دو 
  که آهن آید فرزند از زن و شو سنگ
  بیاورید ز تبریز نزد من زو سنگ
  به هر طرف دهدت خود نشانه رو سنگ
  به سوي جان و دلم درشمار هر مو سنگ
  کجاست خاك رهش را امید و مرجو سنگ
  وگر زنند همه بر سر دعاگو سنگ

  
  که بزمست و چنگ و ترنگاترنگ

  و نبینید رنگ ببویید بوي
  زهی دشت بی حد در آن کنج تنگ
  نه قدسی که افتد به دست فرنگ
  چو حلقه ست بر در در آن کوي و دنگ
  بمانده است بیرون ز بیم نهنگ
  که نی عربده بینی آن جا نه جنگ
  که از جام خورشید دارند ننگ
  شراب دالرام و بکنی و بنگ
  ز سغراق خواب و ز ساقی زنگ

  الهنگندانند افسار از پ
  همه شهر لنگند تو هم بلنگ
  به جرات چو شیر و به حمله پلنگ
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1331 
 هر کی در او نیست از این عشق رنگ
 عشق برآورد ز هر سنگ آب
 کفر به جنگ آمد و ایمان به صلح
 عشق گشاید دهن از بحر دل
 عشق چو شیرست نه مکر و نه ریو

 ز عشق چونک مدد بر مدد آید
  عشق ز آغاز همه حیرتست
 در تبریزست دلم اي صبا

1332 
 توبه سفر گیرد با پاي لنگ
 جز من و ساقی بنماند کسی
 عقل چو این دید برون جست و رفت
 صدر خرابات کسی را بود
 هر کی ز اندیشه دالرام ساخت
 و آنک در اندیشه یک جو زر است
 یار منی زود فروجه ز خر

 و روکون خري دنب خري گیر 
 راز مگو پیش خران اي مسیح

1333 
 اي تو ولی احسان دل اي حسن رویت دام دل
 ما زنده از اکرام تو اي هر دو عالم رام تو

 دلم همخرقه شد بر گرد تن دل حلقه شد تن با
 اي تن گرفته پاي دل وي دل گرفته دامنت
 اي گوهر دریاي دل چه جاي جان چه جاي دل

 عشق آتش بزناي عاشق و معشوق من در غیر 
 از بارگاه عقل کل آید همی بانگ دهل
 از زخم تیغ آن سپه در کشتن خصمان شه
 زان حمله هاي صف شکن سرکوفته دیوان تن
 اي قیل و قالت چون شکر وي گوشمالت چون شکر
 گر سر تو ننهفتمی من گفتنی ها گفتمی

1334 
 این بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل

 نگر صحرا پر از مجنون نگراین رقص موج خون 

  
  نزد خدا نیست بجز چوب و سنگ
  عشق تراشید ز آیینه زنگ
  عشق بزد آتش در صلح و جنگ
  هر دو جهان را بخورد چون نهنگ
  نیست گهی روبه و گاهی پلنگ
  جان برهد از تن تاریک و تنگ
  عقل در او خیره و جان گشته دنگ

  را برسان بی درنگ خدمت ما
  

  صبر فروافتد در چاه تنگ
  چون کند آن چنگ ترنگاترنگ
  با دل دیوانه که کردست جنگ
  کو رهد از صدر و ز نام و ز ننگ
  کشتی برساخت ز پشت نهنگ
  او خر پاالن بود و پالهنگ
  خر بفروش و برهان بی درنگ

  نبود در مدنگ رو که کلیدي
  باده ستان از کف ساقی شنگ

  
  پرسان دل وي پرسشت آرام دل اي از کرم

  وي از حیات نام تو جانی گرفته نام دل
  وین هر دو در تو غرقه شد اي تو ولی انعام دل
  دامن ز دل اندرمکش تا تن رسد بر بام دل
  روشن ز تو شب هاي دل خرم ز تو ایام دل

  نقطه اي در جیم تن چون روشنی بر جام دل چون
  لکآمد سپاه آسمان نک می رسد اعالم د
  پرخون شده صحرا و ره ره گشته خون آشام دل

  احکام دل خطبه به نام شه شده دیوان پر از
  گر زین ادب خوارم کنی خواري منست اکرام دل
  تا از دلم واقف شدي امروز خاص و عام دل

  
  خونم به جوش آمد کند در جوي تن رقص الجمل
  وین عشرت بی چون نگر ایمن ز شمشیر اجل
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 مردار جانی می شود پیري جوانی می شود
 شهري پر از عشق و فرح بر دست هر مستی قدح
  در شهر یک سلطان بود وین شهر پرسلطان عجب
 رو رو طبیبان را بگو کان جا شما را کار نیست
 نی قاضیی نی شحنه اي نی میر شهر و محتسب

1335 
 ن خانه دلکیست در ای بانگ زدم نیم شبان

 گفت که این خانه دل پر همه نقشست چرا
 گفت که این نقش دگر چیست پر از خون جگر
 بستم من گردن جان بردم پیشش به نشان
 داد سر رشته به من رشته پرفتنه و فن
 تافت از آن خرگه جان صورت ترکم به از آن
 گفتم تو همچو فالن ترش شدي گفت بدان

  ش بزنمهر کی درآید که منم بر سر شاخ
 هست صالح دل و دین صورت آن ترك یقین

1336 
 حلقه دل زدم شبی در هوس سالم دل
 شعله نور آن قمر می زد از شکاف در
 موج ز نور روي دل پر شده بود کوي دل
 عقل کل ار سري کند با دل چاکري کند
 رفته به چرخ ولوله کون گرفته مشغله
  نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش

 در از بشر نک به تو گفت مختصرنیست قلن
 جمله کون مست دل گشته زبون به دست دل

1337 
 اال اي رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخل
 دو سه گام ار ز حرص و کین به حلم آیی عسل جوشی
 غلط دیدم غلط گفتم همیشه با غلط جفتم
 دال خود را در آیینه چو کژ بینی هرآیینه

 دید او ماهی یکی می رفت در چاهی چو در چه
 مجو مه را در این پستی که نبود در عدم هستی
 خوشی در نفی تست اي جان تو در اثبات می جویی
 تو آن بطی کز اشتابی ستاره جست در آبی
 در این پایان در این ساران چو گم گشتند هشیاران

  در شهر ما نعم البدل مس زر کانی می شود
  این سوي نوش آن سوي صح این جوي شیر و آن عسل
  بر چرخ یک ماهست بس وین چرخ پرماه و زحل
  کان جا نباشد علتی وان جا نبیند کس خلل
  بر آب دریا کی رود دعوي و خصمی و جدل

  
  گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجل
  گفتم این عکس تو است اي رخ تو رشک چگل

  این نقش من خسته دل و پاي به گلگفتم 
  مجرم عشق است مکن مجرم خود را تو بحل
  گفت بکش تا بکشم هم بکش و هم مگسل
  دست ببردم سوي او دست مرا زد که بهل
  من ترش مصلحتم نی ترش کینه و غل
  کاین حرم عشق بود اي حیوان نیست اغل
  چشم فرومال و ببین صورت دل صورت دل

  
  تم من غالم دلبانگ رسید کیست آن گف

  بر دل و چشم رهگذر از بر نیک نام دل
  کوزه آفتاب و مه گشته کمینه جام دل
  گردن عقل و صد چو او بسته به بند دام دل
  خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل
  روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل
  جمله نظر بود نظر در خمشی کالم دل
  مرحله هاي نه فلک هست یقین دو گام دل

  
  صال نعم االدام الخل نبشته گرد روي خود

  که عالم ها کنی شیرین نمی آیی زهی کاهل
  که گر من دیدمی رویت نماندي چشم من احول
  تو کژ باشی نه آیینه تو خود را راست کن اول
  مه از گردون ندا کردش من این سویم تو التعجل
  نروید نیشکر هرگز چو کارد آدمی حنظل

  ید نگردد مشکل این جا حلاز آن جا جو که می آ
  تو آنی کز براي پا همی زد او رگ اکحل
  چه سازم من که من در ره چنان مستم که التسال
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 خدایا دست مست خود بگیر ار نی در این مقصد
 کرديگرم زیر و زبر کردي به خود نزدیکتر 

 ز بعد این می و مستی چو کار من تو کردستی
 تویی اي شمس تبریزي نه زین مشرق نه زین مغرب

1338 
 اندر بقا باشد طریق کم زنان اي دل بقا

 به هر لحظه ز تدبیري به اقلیمی رود میري
 کجا باشید صاحب دل دو روز اندر یکی منزل

 را بدیدي بحر پرخون را چو بگذشتی تو گردون
 کشش باشد کسی کان ره خوشش باشد زبون آن

 دهد نوري طبیعت را دهد دادي شریعت را
  شنودي شمس تبریزي گمان بردي از او چیزي

1339 
 مهم را لطف در لطفست از آنم بی قرار اي دل
 به زیر هر درختی بین نشسته بهر روي شه
 فکنده در دل خوبان روحانی و جسمانی
 درآکنده ز شادي ها درون چاکران خود
 به بزم او چو مستان را کنار و لطف ها باشد
 در آن خلوت که خوبان را به جام خاص بنوازد
 چو از بزمش برون آید کمینه چاکرش سکران
 جهان بستان او را دان و این عالم چو غاري دان
 گلستان ها و ریحان ها شقایق هاي گوناگون
 که این گل هاي خاکی هم ز عکس آن همی روید

 صی کن ز عشق آن خداوندانبزن دستی و رق
 به جان پاك شمس الدین خداوند خداوندان
 به خاك پاي تبریزي که اکسیرست خاك او
 کنون از هجر بر پایم چنین بندیست از آتش
 مثال چنگ می باشم هزاران نغمه ها دارد
  به سوداي چنان بختی که معشوق از سر دستی
 بگرد مرکبم بودي به زیر سایه آن شاه

 نه از آن سوي جهان روح تا دانی از این سو
  چو دیدم من عنایت ها ز صدر غیب شمس الدین
 چنان حلمی و تمکینی چنان صبر خداوندي
 عنان از من چنان برتافت جایی شد که وهم آن جا

  ز مستی آن کند با خود که در مستی کند منبل
  که صحت آید از دردي چو افشرده شود دنبل
  توکل کرده ام بر تو صال اي کاهالن تنبل
  ختلنه آن شمسی که هر باري کسوف آید شود م

  
  یقین اندر یقین آمد قلندر بی گمان اي دل
  ز جاه و قوت پیري که باشد غیب دان اي دل
  چو او را سیر شد حاصل از آن سوي جهان اي دل
  ببین تو ماه بی چون را به شهر المکان اي دل
  روانش پرچشش باشد زهی جان و روان اي دل
  چو بسپارد ودیعت را بدان سرحد جان اي دل

  میزي تو را آمد عیان اي دلیکی سري دل آ
  

  دلم پرچشمه حیوان تنم در الله زار اي دل
  ملیحی یوسفی مه رو لطیفی گلعذار اي دل

  جسم خود ز سوداها شرار اي دل ز عشق روح و
  مثال دانه هاي در که باشد در انار اي دل
  بگیرد آب با آتش ز عشقش هم کنار اي دل

  ي دلبود روح االمین حارس و خضرش پرده دار ا
  ز ملک و ملک و تخت و بخت دارد ننگ و عار اي دل
  برون آرد تو را لطفش از این تاریک غار اي دل
  بنفشه زارها بر خاك و باد و آب و ناز اي دل
  تو خاکی می خوري این جا تو را آن جا چه کار اي دل
  که چون بوسی از او یابی کند آفت کنار اي دل

  فرار اي دل که پرها هم از او یابی اگر خواهی
  که جان ها یابی ار بر وي کنی جانی نثار اي دل
  ز یادش مست و مخمورم اگر چندم نزار اي دل
  به لحن عشق انگیزش وگر نالید زار اي دل
  به دستم داده بود از لطف دنبال مهار اي دل
  هزاران شاه در خدمت به صف ها در قطار اي دل

  ي دلکه آن جا که نه امسالست و آن سالست پار ا
  شدم مغرور خاصه مست و مجنون خمار اي دل
  که اندر صبر ایوبش نتاند بود یار اي دل
  به جسم او نیابد راه و نی چشمش غبار اي دل



32  

  به درگاه خدا نالم که سایه آفتابی را
 امیدست اي دل غمگین که ناگاهان درآید او

1340 
 شهوت ها در این منزلهر آن کو صبر کرد اي دل ز 

 دارد یکی را دل شکن دارد چو شخصی کو دو زن
 تو گویی کاین بدین خوبی زهی صبر وي ایوبی
 و او گوید ز سرمستی که آن را تو بدیدستی
  بدو گر باز رو آرد و تخم دوستی کارد
 چو باز آن خوب کم نازد و با این شخص درسازد
 سر رشته صبوري را ببین بگذار کوري را

  کدیه از این حضرت به سجده و وقفه و رکعت همه
 بفرما صبر یاران را به پندي حرص داران را
 کسی را چون دهی پندي شود حرص تو را بندي
 ز بی چون بین که چون ها شد ز بی سون بین که سون ها شد
 حروف تخته کانی بدین تاویل می خوانی
 صبوري کن مکن تیزي ز شمس الدین تبریزي

1341 
 مداهللا از دي بترست این دلامروز بح

 در زیر درخت گل دي باده همی خورد او
 از بس که نی عشقت نالید در این پرده
 بند کمرت گشتم اي شهره قباي من
  از پرورش آبت اي بحر حالوت ها
 چون خانه هر مومن از عشق تو ویران شد
 شمس الحق تبریزي تابنده چو خورشیدست

1342 
 ین دلچه کارستان که داري اندر ا

 بهار آمد زمان کشت آمد
 حجاب عزت ار بستی ز بیرون
 در آب و گل فروشد پاي طالب
 دل از افالك اگر افزون نبودي
 اگر دل نیستی شهر معظم
 عجایب بیشه اي آمد دل اي جان
 ز بحر دل هزاران موج خیزد
 خمش کردم که در فکرت نگنجد

  به ما آرد که دل را نیست بی او پود و تار اي دل
  تو این جان را به صد حیله همی کن داردار اي دل

  
  عوض دیدست او حاصل به جان زان سوي آب و گل

  دان دیگر وطن دارد که او خوشتر بدش در دلب
  وزین غبن اندر آشوبی که این کاریست بی طایل
  که آن علوست و تو پستی که تو نقصی و آن کامل
  حجابی آن دگر دارد کز این سو راند او محمل
  دگربار او نپردازد از این سون رخت دل حاصل
  ببین تو حسن حوري را صبوري نبودت مشکل

  لذت کز او شهوت شود حامل براي دید این
  بمشنو نفس زاران را مباش از دست حرص آکل
  صبوري گرددت قندي پی آجل در این عاجل

  حلمی بین که خون ها شد ز حقی چند گون باطل ز
  خالصه صبر می دانی بر آن تاویل شو عامل
  بشر خسپی ملک خیزي که او شاهیست بس مفضل

  
  رنگی دگرست این دل امروز در این سودا

  از خوردن آن باده زیر و زبرست این دل
  از ذوق نی عشقت همچون شکرست این دل
  تا بسته بگرد تو همچون کمرست این دل
  همچون صدفست این تن همچون گهرست این دل
  هر لحظه در این شورش بر بام و درست این دل
  وز تابش خورشیدش همچون سحرست این دل

  
  چه بت ها می نگاري اندر این دل

  ند تا چه کاري اندر این دلکی دا
  به غایت آشکاري اندر این دل
  سرش را می بخاري اندر این دل
  نکردي مه سواري اندر این دل
  نکردي شهریاري اندر این دل
  که تو میر شکاري اندر این دل
  چو جوهرها بیاري اندر این دل
  چو وصف دل شماري اندر این دل
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1343 
 صد هزاران همچو ما غرقه در این دریاي دل

 مان خواهی امانی ندهدت آن بی امانگر ا
 هر نواحی فوج فوج اندر گوي یا پشته اي
 قلزم روحست دل یا کشتی نوحست دل
  شور می نوشان نگر وان نور خاموشان نگر
 گرد ما در می پري اي رشک ماه و مشتري
 اي که کالیوه بگشتی در جهان با پر جان

1344 
 شتران مست شدستند ببین رقص جمل

 ه او و ره ما جاده اوعلم ما داد
 دم او جان دهدت روز نفخت بپذیر
 ما در این ره همه نسرین و قرنفل کوبیم

 گلند شتران وحلی بسته این آب و
 ناقه اهللا بزاده به دعاي صالح
 هان و هان ناقه حقیم تعرض مکنید
 سوي مشرق نرویم و سوي مغرب نرویم
  هله بنشین تو بجنبان سر و می گوي بلی

1345 
 ا می بده و مست بخوابان و بهلتو مر

 چو گه خدمت شه آید من می دانم
 در نمازش چو خروسم سبک و وقت شناس
  من ز راز خوش او یک دو سخن خواهم گفت
 لذت عشق بتان را ز زحیران مطلب
 من بحل کردم اي جان که بریزي خونم
 پس خمش کردم و با چشم و به ابرو گفتم

 شديگر چه آن فهم نکردي تو ولی گرم 
 سردي از سایه بود شمس بود روشن و گرم
 تا درآمد بت خوبم ز در صومعه مست
 شمس تبریز مگر ماه ندانست حقت

1346 
 رفت عمرم در سر سوداي دل
 دل به قصد جان من برخاسته
 دل ز حلقه دین گریزد زانک هست

  
  تا چه باشد عاقبتشان واي دل اي واي دل
  می کشد جان را از این گل تا به سرباالي دل
  گاه پشته گاه گو از چیست از غوغاي دل
  موج موج خون فراز جوشش و گرماي دل
  جملگی سر گشت آن کو مرد اندر پاي دل
  آمدي تا دل بري اي قاف و اي عنقاي دل
  هیچ دیدي شیوه اي تو الیق سوداي دل

  
  مست که جوید ادب و علم و عمل ز اشتر

  ما دم گرمش نه ز خورشید حملگرمی 
  کار او کن فیکون ست نه موقوف علل
  ما نه زان اشتر عامیم که کوبیم وحل
  پیش جان و دل ما آب و گلی را چه محل
  جهت معجزه دین ز کمرگاه جبل
  تا نبرد سرتان را سر شمشیر اجل
  تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل
  شمس تبریز نماید به تو اسرار غزل

  
  د نوبت خدمت نشوم هیچ خجلچون رس

  گر ز آب و گلم اي دوست نیم پاي به گل
  نه چو زاغم که بود نعره او وصل گسل
  دل من دار دمی اي دل تو بی غش و غل
  صبح کاذب بود این قافله را سخت مضل
  ور نریزي تو مرا مظلمه داري نه بحل
  سخنانی که نیاید به زبان و به سجل

  هد مقلهله گرمی تو بیفزا چه کنی ج
  فانی طلعت آن شمس شو اي سرد چو ظل
  چند قندیل شکستم پی آن شمع چگل
  که گرفتار شدست او به چنین علت سل

  
  وز غم دل نیستم پرواي دل
  من نشسته تا چه باشد راي دل
  حلقه زلفین خوبان جاي دل
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 گرد او گردم که دل را گرد کرد
 خواب شب بر چشم خود کردم حرام

 ان شد از رکوعقد من همچون کم
 آن جهان یک تابش از خورشید دل
 لب ببند ایرا به گردون می رسد

1347 
  سوي آن سلطان خوبان الرحیل
 کاروان بس گران آهنگ کرد
 سوي آن دریاي مردي و بقا
 آفتاب روي شه عالم گرفت
 همچو مرغان خلیلی سوي سر
  سوي اصل خویش یعنی بحر جان
 اي شده بگلربگان ملک غیب

 رزند و بستر ترك کنخانه و ف
 پیش شمس الدین تبریزي شاه

1348 
 امروز روز شادي و امسال سال گل
 گل را مدد رسید ز گلزار روي دوست
 مستست چشم نرگس و خندان دهان باغ
 سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو
  جامه دران رسید گل از بهر داد ما
 گل آن جهانیست نگنجد در این جهان

 ز بستان عقل و جان گل کیست قاصدیست
 گیریم دامن گل و همراه گل شویم
  اصل و نهال گل عرق لطف مصطفاست
 زنده کنند و باز پر و بال نو دهند
 مانند چار مرغ خلیل از پی فنا
 خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار

1349 
  تا نزند آفتاب خیمه نور جالل
 از نظر آفتاب گشت زمین الله زار

 ون شفق را بریختتیغ کشید آفتاب خ
 چشم گشا عاشقا بر فلک جان ببین
  عرضه کند هر دمی ساغر جام بقا

  کو رسد فریادم از غوغاي دل
  تا ببینم صبحدم سیماي دل
  تا ببینم قامت و باالي دل

  ن جهان یک قطره از دریاي دلوی
  بی زبان هیهاي دل هیهاي دل

  
  سوي آن خورشید جانان الرحیل
  هین سبکتر اي گرانان الرحیل
  مردوار اي مردمان هان الرحیل
  صبح شد اي پاسبانان الرحیل
  زانک بی سر نیست سامان الرحیل
  جمع یاران همچو باران الرحیل
  کمترینه عاشق قان الرحیل

  ن و پاالن الرحیلاسپ و استر زی
  خاك بی جان گشته با جان الرحیل

  
  نیکوست حال ما که نکو باد حال گل
  تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل
  از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل
  اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل
  زان می دریم جامه به بوي وصال گل
  در عالم خیال چه گنجد خیال گل

  و جمال گل گل چیست رقعه ایست ز جاه
  رقصان همی رویم به اصل و نهال گل
  زان صدر بدر گردد آن جا هالل گل
  هر چند برکنید شما پر و بال گل
  در دعوت بهار ببین امتثال گل
  می خند زیر لب تو به زیر ظالل گل

  
  حلقه مرغان روز کی بزند پر و بال
  خانه نشستن کنون هست وبال وبال
  لخون هزاران شفق طلعت او را حال
  صورت او چون قمر قامت من چون هالل
  شیشه شده من ز لطف ساغر او مال مال
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 چشم پر از خواب بود گفتم شاها شبست
 تا که کبود است صبح روز بود در گمان
 تیز نظر کن تو نیز در رخ خورشید جان
 در لمع قرص او صورت شه شمس دین

1350 
 چشم تو با چشم من هر دم بی قیل و قال

 د الغرم همچو لب ساغرمگاه کن
 چون کشدم سوي طوي من بکشم گوش شیر
 چون نگرم سوي نقش گوید اي بت پرست
 گویمش اي آفتاب بر همه دل ها بتاب
 سر بزن اي آفتاب از پس کوه سحاب
 بازمگیر آب پاك از جگر شوره خاك
 جلوه چو شد نور ما آن ملک نورها
 اي که میش خورده اي از چه تو پژمرده اي

 سرم گشت مست هیچ مگو دست دستباز 
1351 

  شد پی این لولیان در حرم ذوالجالل
 رهزنی آن کس کند کو نشناسد رهی
 اهل جهان عنکبوت صید همه خرمگس
 دزد نهان خانه را شاهد و غماز کیست
  اشک چرا می دود تا بکشد آتشی
 اشک و رخ عاشقان می کشدت که بیا
 زردي رخ آینه ست سرخی معشوق را

 خوبی و کش بر رخ خاك حبش این همه
 دو روز با همه فر و فروز صبر کن این یک

1352 
 چند از این قیل و قال عشق پرست و ببال
 چند کشی بار هجر غصه و تیمار هجر
 آه ز نفس فضول آه ز ضعف عقول
 آن که همی خوانمش عجز نمی دانمش
 جمله سوال و جواب زوست منم چون رباب

 ز ماتیک دم بانگ نجات یک دم آوا
 تصلح میزاننا تحسن الحاننا

1353 

  گفت که با روي من شب بود اینک محال
  چونک بشد نیم روز نیست دگر قیل و قال
  وز نظر من نگر تا تو ببینی جمال
  زینت تبریز کوست سعد مبارك به فال

  
  دارد در درس عشق بحث و جواب و سوال

  روم در جوالگاه کند فربهم تا ن
  روي ناله کنم از شغال چونک نهان کرد

  چشم نهم سوي مال او دهدم گوشمال
  جمله جهان ذره ها نور خوشت را عیال
  هر نظري را نما بی سخنی شرح حال
  منع مکن از جالل پرتو نور جالل
  نور شود جمله روح عقل شود بی عقال
  باغ رخش دیده اي باز گشا پر و بال

  شب و فردا تعال باقی این بایدت رو
  

  چشمه و سبزه مقام شوخی و دزدي حالل
  خانه دغل او بود کو نشناسد جمال
  هیچ از ایشان مگو تام نگیرد مالل
  چهره چون زعفران اشک چو آب زالل
  زرد چرا می شود تا بکند وصف حال
  پیشگه عشق رو خیز ز صف نعال
  اشک رقم می کشد بر صحف خط و خال

  نور کمالتافته از ماه غیب پرتو 
  بازرود سوي اصل بازکند اتصال

  
  تا تو بمانی چو عشق در دو جهان بی زوال
  خاصه که منقار هجر کند تو را پر و بال
  آه ز یار ملول چند نماید مالل
  تا که بترسانمش از ستم و از وبال
  می زندم او شتاب زخمه که یعنی بنال
  می زند آن خوش صفات بر من و بر وصف حال

  نا انت شدید المحالتذهب احزان
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 چگونه برنپرد جان چو از جناب جالل
 در آب چون نجهد زود ماهی از خشکی
 چرا ز صید نپرد به سوي سلطان باز
  چرا چو ذره نیاید به رقص هر صوفی
 چنان لطافت و خوبی و حسن و جان بخشی
 بپر بپر هله اي مرغ سوي معدن خویش

 آب حیات ز آب شور سفر کن به سوي
  برو برو تو که ما نیز می رسیم اي جان
 چو کودکان هله تا چند ما به عالم خاك
 ز خاك دست بداریم و بر سما پریم
 مبین که قالب خاکی چه در جوالت کرد
 به دست راست بگیر از هوا تو این نامه
 بگفت پیک خرد را خدا که پا بردار
 ندا رسید روان را روان شو اندر غیب

 ا و تو آواز ده که سلطانیتو کن ند
1354 

 تو را سعادت بادا در آن جمال و جالل
 به یک دمم بفروزي به یک دمم بکشی
 دل آب و قالب کوزه ست و خوف بر کوزه
  تو را چگونه فریبم چه در جوال کنم
 تو در جوال نگنجی و دام را بدري
 نه گربه اي که روي در جوال و بسته شوي

 دل و جان هزار صورت زیبا بروید از
 مثال آنک ببارد ز آسمان باران
 چه قبه قبه کز آن قبه ها برون آیند
 بگویمت که از این ها کیان برون آیند
 رداي احمد مرسل بگیر اي عاشق
 بهل مرا که بگوییم عجایبت اي عشق
 همه چو کوس و چو طبلیم دل تهی پیشت
 چگونه طبل نپرد بپر کرمنا
 خود آفتاب جهانی تو شمس تبریزي

1355 
 دو چشم اگر بگشادي به آفتاب وصال
 ستاره ها بنگر از وراي ظلمت و نور

  خطاب لطف چو شکر به جان رسد که تعال
  چو بانگ موج به گوشش رسد ز بحر زالل
  چو بشنود خبر ارجعی ز طبل و دوال
  در آفتاب بقا تا رهاندش ز زوال
  کسی از او بشکیبد زهی شقا و ضالل
  که از قفص برهید و باز شد پر و بال
  رجوع کن به سوي صدر جان ز صف نعال

  ن جهان جدایی بدان جهان وصالاز ای
  کنیم دامن خود پر ز خاك و سنگ و سفال
  ز کودکی بگریزیم سوي بزم رجال

  ز جوال جوال را بشکاف و برآر سر
  نه کودکی که ندانی یمین خود ز شمال
  بگفت دست اجل را که گوش حرص بمال
  منال و گنج بگیر و دگر ز رنج منال
  التو راست لطف جواب و تو راست علم سو

  
  هزار عاشق اگر مرد خون مات حالل
  چو آتشیم به پیش تو اي لطیف خصال
  چو آب رفت به اصلش شکسته گیر سفال
  که اصل مکر تویی و چراغ هر محتال
  که دیده است که شیري رود درون جوال
  که شیر پیش تو بر ریگ می زند دنبال
  چو ابر عشق تو بارید در بی امثال

  و آب زالل چو قبه قبه شود جوي و حوض
  گل و بنفشه و نسرین و سنبل چو هالل
  شنودم از تکشان بانگ ژغرغ خلخال

  از روان بالل صالي عشق شنو هر دم
  دري گشایم در غیب خلق را ز مقال
  برآوریم فغان چون زنی تو زخم دوال
  که باشدش چو تو سلطان زننده و طبال
  ولی مدام نه آن شمس کو رسد به زوال

  
  ق دگر مگو ز خیالبرآ به چرخ حقای

  چو ذره رقص کنان در شعاع نور جالل
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 اگر چه ذره در آن آفتاب درنرسد
  هر آن دلی که به خدمت خمید چون ابرو
 دهان ببند ز حال دلم که با لب دوست
 مکن اشارت سوي دلم که دل آن نیست
 جراحت همه را از نمک بود فریاد

  بریزيچو ملک گشت وصالت ز شمس ت
1356 

 اگر درآید ناگه صنم زهی اقبال
 چنانک دي ز جمالش هزار توبه شکست
 نشسته اند در اومید او قطار قطار
  میان لشکر هجران که تیغ در تیغست
 هزار گل بنماید که خار مست شود
 به رغم حرص شکم خوار خوان نهد با دل
 چو عشق دست برآرد سبک شود قالب
  یزيچو صبحدم برسد شاه شمس تبر

1357 
 پیام کرد مرا بامداد بحر عسل
 به روزه دار نیاید ز آب جز بانگی
 سماع شرفه آبست و تشنگان در رقص
 بگوید آب ز من رسته اي به من آیی
 به جان و سر که از این آب بر سر ار ریزد
 شراب خوار که نامیخت با شراب این آب

1358 
 به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل

 ن تو همچو دیده و روزتو آن ما و من آ
 بگفت دل که سکستن ز تو چگونه بود
 همه جهان دهلند و تویی دهلزن و بس

 و مباش جواب داد که خود را دهل شناس
 نجنبد این تن بیچاره تا نجنبد جان
 دل تو شیر خدایست و نفس تو فرس است
 چو درخور تک دلدل نبود عرصه عقل
  تو را و عقل تو را عشق و خارخار چراست
 از این غم ار چه ترش روست مژده ها بشنو
 ز آه آه تو جوشید بحر فضل اله

  ولی ز تاب شعاعش شوند نور خصال
  گشاد از نظرش صد هزار چشم کمال
  خداي داند کو را چه واقعه ست و چه حال
  مپر به سوي همایان شه بدان پر و بال
  مرا فراق نمک هاش شد وبال وبال
  نماند حیله حال و نه التفات به قال

  
  ن زند آتش بتم زهی اقبالچو در بتا

  اگر رسد عجب امروز هم زهی اقبال
  اگر ز لطف نماید کرم زهی اقبال
  سپاه وصل برآرد علم زهی اقبال
  هزار خنده برآرد ز غم زهی اقبال
  هزار کاسه کشد بی شکم زهی اقبال
  دود بگرد فلک بی قدم زهی اقبال
  چو آفتاب جهان بی حشم زهی اقبال

  
  به چشم خلق غزل که موج موج عسل بین

  ولیک عاقبت آن بانگ هم رسد به عمل
  حیات یابی از این بانگ آب اقل اقل
  به آخر آن جا آیی که بوده اي اول
  هزار طره بروید ز مشک بر سر کل
  کشد خمار پیاپی تو باش التعجل

  
  که هر چه خواهی می کن ولی ز ما مسکل
  چرا روي ز بر من به هر غلیظ و عتل

  زن کند غریو دهلچگونه بی ز دهل
  کجا روند ز تو چونک بسته است سبل
  گهی دهلزن و گاهی دهل که آرد ذل
  که تا فرس بنجنبد بر او نجنبد جل
  چنان که مرکب شیر خداي شد دلدل
  ز تنگناي خرد تاخت سوي عرصه قل
  که وقت شد که بروید ز خار تو آن گل
  که گر شبی سحر آمد وگر خماري مل

  آمل مسافر امل تو رسید تا
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 دمی رسید که هر شوق از او رسد به مشوق
 داد از این جیفه دایه تبدیل حطام

 از این همه بگذر بی گه آمدست حبیب
 چو وحی سر کند از غیب گوش آن سر باش
 تو بلبل چمنی لیک می توانی شد
 المخداي را بنگر در سیاست ع

 چو مست باشد عاشق طمع مکن خمشی
 ز حرف بگذر و چون آب نقش ها مپذیر

1359 
 ز خود شدم ز جمال پر از صفا اي دل
 غالم تست هزار آفتاب و چشم و چراغ
 نهایتیست که خوبی از آن گذر نکند
 پري و دیو به پیش تو بسته اند کمر
 کدام دل که بر او داغ بندگی تو نیست

 هاي لم یزلی به حکم تست همه گنج
 نظر ز سوختگان وامگیر کز نظرت
 بگفتم این مه ماند به شمس تبریزي

1360 
  باده ده اي ساقی جان باده بی درد و دغل
 هات حبیبی سکرا ال بفتور و کسل
 باده چو زر ده که زرم ساغر پر ده که نرم
 اصبح قلبی سهرا من سکر مفتخرا

 امروز تو را طاق و طرنبیست بیا اي قدح
 به معتمرا فزت به مفتخراطفت 

 مست و خوشی خواجه حسن نی نی چنان مست که من
 لواء نا مرتفع و شملنا مجتمع
 توبه ما جان عمو توبه ماهیست ز جو
 عشقک قد جادلنا ثم عدا جادلنا
 بحر که مسجور بود تلخ بود شور بود
 یا اسدا عن لنا فنعم ما سن لنا
 بس بود اي مست خمش جان ز بدن رست خمش

 سکت یا صاح کفی واعف عفا اهللا عفاا
1361 

 عمرك یا واحدا فی درجات الکمال

  شهی رسید کز او طوق می شود هر غل
  در آفتاب فکنده ست ظل حق غلغل
  شبم یقین شب قدرست قل للیلی طل
  از آنک اذن من الراس گفت صدر رسل
  به فضل حق چمن و باغ با دو صد بلبل
  عقول را بنگر در صناعت انمل
  چو نان رسد به گرسنه مگو که التاکل

  پلکه حرف و صوت ز دنیاست و هست دنیا 
  

  بگفتمش که زهی خوبی خدا اي دل
  ز پرتو تو ظاللست جان ها اي دل
  گذشت حسن تو از حد و منتها اي دل
  ملک سجود کند و اختر و سما اي دل
  کدام داغ غمی کش نه اي دوا اي دل
  چه گنج ها که نداري تو در فنا اي دل
  چه کوثرست و دوا دفع سوز را اي دل
  لبگفت دل که کجایست تا کجا اي د

  
  کار ندارم جز از این گر بزیم تا به اجل
  یقطع عن شاربه کل مالل و فشل
  غرقه مقصود شدي تا چه کنی علم و عمل
  ان کذب الیوم صدق ان ظلم الیوم عدل
  باده خنب ملکی داده حق عز و جل
  من سقی الیوم کذي جمله ما دام حصل
  کیسه زر مست کند لیک نه چون جام ازل

  رجات و دولو روحنا کما تري فی د
  از دل و جان توبه کند هیچ تن اي شیخ اجل
  من سکر مفتضح شاربه حیث دخل
  در دل ماهی روشش به بود از قند و عسل

  فاعف لنا کل زلل حبک قد حببنا
  باده ستان که دگران عربده دارند و جدل
  هات رحیقا به صفا قد وصل الوصل وصل

  
  قد نزل الهم بی یا سندي قم تعال
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  چند از این قیل و قال عشق پرست و ببال
 یا فرجی مونسی یا قمر المجلس
 چند کشی بار هجر غصه و تیمار هجر
 روحک بحر الوفا لونک لمع الصفا
  آه ز نفس فضول آه ز ضعف عقول
 تطرب قلب الوري تسکرهم بالهوي

 همی خوانمش عجز نمی دانمشآنک 
 تدخل ارواحهم تسکر اشباحهم
  جمله سوال و جواب زوست و منم چون رباب
 تصلح میزاننا تحسن الحاننا
 یک دم آواز مات یک دم بانگ نجات

1362 
 لجکنن اغلن هی بزه کلکل
  آي بکی سنسن کن بکی سنسن
 لذ لحبی من حرکاتی
 خلص روحی من هفواتی
 رفتم آن جا لنگان لنگان
 دیدم آن جا قومی شنگان
 صورت عشقی صاحب مخزن
  آتش جان را سنگی و آهن
 یا رحمونا منه صبونا
 صدر صدور جاء الینا
 دنب خري تو اي خر ملعون
 اي دل و جانم از کژي تو
 الح صباحی طیب حالی
 خصب غصنی ماء زاللی

1363 
 کجکنن اغلن اودیا کلکل
 اي سر مستان اي شه مقبل

 بلدكاول ججکی کم یازده 
 سلسله بنگر گر بکشندت
  نبود این هم بی سر و معنی

1364 
 ایها النور فی الفواد تعال

  چو عشق در دو جهان بی زوال تا تو بمانی
  وجهک بدر تمام ریقک خمر حالل
  خاصه که منقار هجر کند تو را پر و بال
  عمرك لو ال التقی قلت ایا ذا الجالل
  آه ز یار ملول چند نماید مالل
  تدرك ما ال یري انت لطیف الخیال
  تا که بترسانمش از ستم و از وبال
  تجلسهم مجلسا فیه کووس ثقال

  شتاب زخمه که یعنی بنال می زندم او
  تذهب احزاننا انت شدید المحال
  می زند آن خوش صفات بر من و بر وصف حال

  
  دغدن دغدا هی کزه کلکل
  بی مزه کلمه بامزه کلکل
  ارسل کنزا للصدقات
  اعتق قلبی من شبکاتی
  شربت خوردم پنگان پنگان
  گشته ز ساغر خیره و دنگان
  شوخ جهانی رندي و رهزن

  شق ریشش برکنهر که نه عا
  یا رهبونا عز علینا
  بدر بدور بات لدینا
  نی کم گردي نی شوي افزون
  وز فن و مکرت خسته و پرخون
  جاء ربیعی هب شمالی
  اسکر قلبی خمر وصال

  
  یوك بلمسک دغدغ کز کل
  مکرم و مشفق پردل و بی دل
  کمیه ورما خصمنا ور کل
  جذب الهی کردت مقبل
  هر متحول بی ز محول

  
  و المراد تعال غایه الجد
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 انت تدري حیاتنا بیدیک
 ایها العشق ایها المعشوق
 یا سلیمان ذي الهداهد لک
 ایها السابق الذي سبقت
 فمن الهجر ضجت االرواح
 استر العیب و ابذل المعروف
 چه بود پارسی تعال بیا

 ی گشاد و مرادچون بیایی زه
 اي گشاد عرب قباد عجم
 اي درونم تعال گویان تو
 طفت فیک البالد یا قمرا
 انت کالشمس اذ دنت و نات

1365 
 یا منیر البدر قد اوضحت بالبلبال بال
  کم انادي انظر و نقتبس من نورکم
 من رآي نورا انیسا یمال الدنیا هوي
 کل امر منه حق مستحق نافذ

 نل مفتاحهمن شکا مغالق باب فلی
 لیس ذا اسماء صفر باطل سمیته
 حبذا اسواق اشواق ربت ارباجها
 ما علیکم لو سهرتم لیله الف الهوي
 یا محبا قم تنادم فالمحب ال ینام
 دولتش همسایه شد همسایگان را مژده شو

1366 
 یا بدیع الحسن قد اوضحت بالبلبال بال
 قد رجعنا قد رجعنا جانبا من طورکم

  ندي لذیذ طیبکل شی ء منکم ع
1367 

 رشاء العشق حبیبی لشرود و مضل
 سنه الوصل قصیر عجل معتجل
 یمالء الکاس حبیبی و طبیبی و تذر
  ناول الکاس نهارا و جهارا و قحا

1368 
 عمرك یا واحدا فی درجات الکمال

  ال تضیق علی العباد تعال
  حل عن الصد و العناد تعال
  فتفقد باالفتقاد تعال
  منک مصدوقه الوداد تعال
  انجر العود یا معاد تعال
  هکذا عاده الجواد تعال
  یا بیا یا بده تو داد تعال
  چون نیایی زهی کساد تعال
  تو گشایی دلم به یاد تعال
  وي ز بود تو بود و باد تعال
  بی محیطا و بالبالد تعال
  یا قریبا علی العباد تعال

  
  بالهوي زلزلتنی و العقل فی الزلزال زال
  قد رجعنا جانبا من طور انوار الجالل
  للسري منه جمال للعدي منه مالل
  ینفع االمراض طرا ینجلی منه الکالل
  من شکا ضر الظما فلیستقی الماء الزالل
  لدعوه التحقیق حال خدعه الدنیا محا
  حبذا نور یکون الشمس فیه کالهالل
  ربما تلقون ضیفا تعرفوا لیل الرحال
  یا نعوسا قم تفرج حسن ربات الحجال
  مرغ جان ها را ببخشد کر و فرش پر و بال

  
  بالهوي زلزلتنی و العقل فی الزلزال زال
  انظرونا انظرونا نستقی الماء الزالل
  منک طابت کل ارض ان ذا سحر حالل

  
  ه وجد الصبر یصلکل قلب لهوا

  سنه الهجر طویل و مدید و ممل
  فعلن مفتعلن او فعالتن و فعل
  ال یخاف رهقا من به محیاك قتل

  
  قد نزل الهم بی یا سندي قم تعال
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 یا فرحی مونسی یا قمر المجلس
 روحک بحر الوفا لونک لمع الصفا
  تسکن قلب الوري تسکرهم بالهوي
 تسکن ارواحهم تسکر اشباحهم

1369 
 تعال یا مدد العیش و السرور تعال
 لقاء وجهک فی الهم فالق االصباح
 تعال انک عیسی فاحی موتانا
 تعال انک داوود فاتخذ زردا
 تعال انک موسی تشق بحر ردي
 تعال انک نوح و نحن فی الطوفان
 فهم صفاتک لکن تصورت بشرا
  یحیل طالب دنیا وجودك االعلی

1370 
 آمد بهار اي دوستان منزل سوي بستان کنیم
 امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل
  آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن
 بشنو سماع آسمان خیزید اي دیوانگان
 زنجیرها را بردریم ما هر یکی آهنگریم
 چون کوره آهنگران در آتش دل می دمیم

 را برهم زنیم آتش در این عالم زنیم وین چرخ
 کوبیم ما بی پا و سر گه پاي میدان گاه سر
 نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده
 خامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگیست

1371 
 اي عاشقان اي عاشقان پیمانه را گم کرده ام
 مستم ز خمر من لدن رو محتسب را غمز کن
 اي پادشاه صادقان چون من منافق دیده اي

 بران و گلرخان چون گلبنان بشکفته امبا دل
 اي نان طلب در من نگر واهللا که مستم بی خبر
  مستم ولی از روي او غرقم ولی در جوي او
 روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد
 در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم
 آویختم اندیشه را کاندیشه هشیاري کند

  وجهک بدر تمام ریقک خمر حالل
  عمرك لو ال التقی قلت ایا ذا الجالل
  تدرك ما ال یري انت لطیف الخیال
  تجلسهم مجلسا فیه کووس ثقال

  
  عال یا فرج الهم فاتح االقفالت

  سقا جودك فی الفقر منتهی االقبال
  تعال و ادفع عنا خدیعه الدجال
  تصون مهجتنا من اصابه االنصال
  لکی تغرق فرعون سیی ء االفعال
  اما سفینه نوح تعد لالهوال
  فکم لفضلک امثالهم بال امثال
  و فی وجودك دنیاه باطل و محال

  
  جوالن کنیمگرد غریبان چمن خیزید تا 

  تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم
  ما طبل خانه عشق را از نعره ها ویران کنیم
  جانم فداي عاشقان امروز جان افشان کنیم
  آهن گزان چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم
  کآهن دالن را زین نفس مستعمل فرمان کنیم
  وین عقل پابرجاي را چون خویش سرگردان کنیم

  فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیمما کی به 
  شه غلطان کنیم تا صد هزاران گوي را در پاي

  این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم
  

  زان می که در پیمانه ها اندرنگنجد خورده ام
  مر محتسب را و تو را هم چاشنی آورده ام
  با زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام

  زان افسرده امبا منکران دي صفت همچون خ
  من گرد خنبی گشته ام من شیره افشرده ام
  از قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده ام
  ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نوبرده ام
  با یار خود آمیختم زیرا درون پرده ام
  ز اندیشه بیزاري کنم ز اندیشه ها پژمرده ام
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 حیران مندوران کنون دوران من گردون کنون 
 در جسم من جانی دگر در جان من قانی دگر
 گر گویدم بی گاه شد رو رو که وقت راه شد
 خامش که بلبل باز را گفتا چه خامش کرده اي

1372 
 این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام
 دل را ز خود برکنده ام با چیز دیگر زنده ام
 اي مردمان اي مردمان از من نیاید مردمی

 ه کوکب ریخته از شور من بگریختهدیوان
 امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد
 من خود کجا ترسم از او شکلی بکردم بهر او
 از کاسه استارگان وز خون گردون فارغم
 من از براي مصلحت در حبس دنیا مانده ام
  در حبس تن غرقم به خون وز اشک چشم هر حرون

 خونمانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز 
 چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا
  در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا
 تو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشم
 من طرفه مرغم کز چمن با اشتهاي خویشتن
 زیرا قفص با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان
 در زخم او زاري مکن دعوي بیماري مکن

 و خز می روي چون کرم پیله در بال در اطلس
 پوسیده اي در گور تن رو پیش اسرافیل من
 نی نی چو باز ممتحن بردوز چشم از خویشتن
 پیش طبیبش سر بنه یعنی مرا تریاق ده
 تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوي
 عین تو را حلوا کند به زانک صد حلوا دهد
 خاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتد از دهن

 ن شده کاي شمس تبریزي بیاهر غوره اي ناال
1373 

  هان اي طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم
 بر گردن و بر دست من بربند آن زنجیر را
 خواهم که بدهم گنج زر تا آن گواه دل بود

 کنی اي پرجفا ور تو گواهان مرا رد می

  در المکان سیران من فرمان ز قان آورده ام
  آنی دگر زیرا به آن پی برده امبا آن من 

  گویم که این با زنده گو من جان به حق بسپرده ام
  گفتا خموشی را مبین در صید شه صدمرده ام

  
  این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام
  عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام
  دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده ام

  در نیستی پریده اممن با اجل آمیخته 
  خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیده ام
  من گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیده ام
  بهر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیده ام
  حبس از کجا من از کجا مال که را دزدیده ام
  دامان خون آلود را در خاك می مالیده ام
  یک بار زاید آدمی من بارها زاییده ام

  ز آن کم دیده اي من صدصفت گردیده امزیرا ا
  زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیده ام
  تو عاشق خندان لبی من بی دهان خندیده ام
  بی دام و بی گیرنده اي اندر قفص خیزیده ام
  بهر رضاي یوسفان در چاه آرامیده ام
  صد جان شیرین داده ام تا این بال بخریده ام

  با پوسیده امبشنو ز کرم پیله هم کاندر ق
  گور تن ریزیده ام کز بهر من در صور دم کز

  مانند طاووسی نکو من دیبه ها پوشیده ام
  زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیده ام
  زیرا من از حلواي جان چون نیشکر بالیده ام
  من لذت حلواي جان جز از لبش نشنیده ام
  بی گفت مردم بو برد زان سان که من بوییده ام

  می و بی لذتی در خویشتن چغزیده امکز خا
  

  تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم
  افسون مخوان ز افسون تو هر روز دیوانه ترم
  گر چه گواهی می دهد رخساره همچون زرم
  اي قاضی شیرین قضا باري فروخوان محضرم
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 بی لطف و دلداري تو یا رب چه می لرزد دلم
 انپیشم نشین پیشم نشان اي جان جان جان ج
 گه در طواف آتشم گه در شکاف آتشم
 هر روز نو جامی دهد تسکین و آرامی دهد
 در سایه ات تا آمدم چون آفتابم بر فلک
 اي عشق آخر چند من وصف تو گویم بی دهن

1374 
 اي عاشقان اي عاشقان من خاك را گوهر کنم
 اي تشنگان اي تشنگان امروز سقایی کنم

 ج جاء الفرجاي بی کسان اي بی کسان جاء الفر
  اي کیمیا اي کیمیا در من نگر زیرا که من
 اي کافران اي کافران قفل شما را وا کنم
 اي بوالعال اي بوالعال مومی تو اندر کف ما
  تو نطفه بودي خون شدي وانگه چنین موزون شدي
 من غصه را شادي کنم گمراه را هادي کنم
 اي سردهان اي سردهان بگشاده ام زان سر دهان

 ستان اي گلستان از گلستانم گل ستاناي گل
 اي آسمان اي آسمان حیرانتر از نرگس شوي
 اي عقل کل اي عقل کل تو هر چه گفتی صادقی

1375 
 بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم
 هفت اختر بی آب را کاین خاکیان را می خورند
 از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من

 این جان فداي شه کنمز آغاز عهدي کرده ام ک
 امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم
 روزي دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور
 من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را
  هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت وي برد
 گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او
 چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم

 اب و مست را در خانه خود ره دهیچون من خر
 گر پاسبان گوید که هی بر وي بریزم جام می
 چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم
 خوان کرم گسترده اي مهمان خویشم برده اي

  در شوق خاك پاي تو یا رب چه می گردد سرم
  بر گر لنگرمپر کن دلم گر کشتیم بیخم ب

  باد آهن دل سرخ رو از دمگه آهنگرم
  هر روز پیغامی دهد این عشق چون پیغامبرم
  تا عشق را بنده شدم خاقان و سلطان سنجرم
  گه بلبلم گه گلبنم گه خضرم و گه اخضرم

  
  وي مطربان اي مطربان دف شما پرزر کنم
  وین خاکدان خشک را جنت کنم کوثر کنم

  کنم سنجر کنمهر خسته غمدیده را سلطان 
  صد دیر را مسجد کنم صد دار را منبر کنم
  زیرا که مطلق حاکمم مومن کنم کافر کنم
  خنجر شوي ساغر کنم ساغر شوي خنجر کنم
  سوي من آ اي آدمی تا زینت نیکوتر کنم
  من گرگ را یوسف کنم من زهر را شکر کنم
  تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم

  جفت نیلوفر کنممن  آن دم که ریحان هات را
  چون خاك را عنبر کنم چون خار را عبهر کنم
  حاکم تویی حاتم تویی من گفت و گو کمتر کنم

  
  و دندان بشکنم وین چرخ مردم خوار را چنگال

  هم آب بر آتش زنم هم باده هاشان بشکنم
  تا جغد طوطی خوار را در دیر ویران بشکنم
  بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم

  ا گردن گردن کشان در پیش سلطان بشکنمت
  چون اصل هاي بیخشان از راه پنهان بشکنم
  گر ذره اي دارد نمک گیرم اگر آن بشکنم
  گویی که میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم
  گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم
  گر در ترازویم نهی می دان که میزان بشکنم

  آن بشکنم پس تو ندانی این قدر کاین بشکنم
  دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم
  گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم

  من گوشه نان بشکنم گوشم چرا مالی اگر
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 نی نی منم سرخوان تو سرخیل مهمانان تو
 اي که میان جان من تلقین شعرم می کنی
 نداز شمس تبریزي اگر باده رسد مستم ک

1376 
 کاري ندارد این جهان تا چند گل کاري کنم
 من خاك تیره نیستم تا باد بر بادم دهد
 دکان چرا گیرم چو او بازار و دکانم بود
  دکان خود ویران کنم دکان من سوداي او
 چون سرشکسته نیستم سر را چرا بندم بگو
 چون بلبلم در باغ دل ننگست اگر جغدي کنم

 ز ناکسان دوري کنمچون گشته ام نزدیک شه ا
 زنجیر بر دستم نهد گر دست بر کاري نهم
 اي خواجه من جام میم چون سینه را غمگین کنم
 یک شب به مهمان من آ تا قرص مه پیشت کشم
 در عشق اگر بی جان شوي جان و جهانت من بسم
 دل را منه بر دیگري چون من نیابی گوهري
 اخرجت نفسی عن کسل طهرت روحی عن فشل

  لی لذاتها صبري علی آفاتهاشکري ع
 الخمر ما خمرته و العیش ما باشرته
 اي مطرب صاحب نظر این پرده می زن تا سحر
 پندار کامشب شب پري یا در کنار دلبري
 قد شیدوا ارکاننا و استوضحوا برهاننا
 جاء الصفا زال الحزن شکر الوهاب المنن
 زان از بگه دف می زنم زیرا عروسی می کنم

 چون تتق من گوشه گیرم چون افقزین آسمان 
 الدار من ال دار له و المال من ال مال له
 با شمس تبریزي اگر همخو و هم استاره ام

1377 
  اي با من و پنهان چو دل از دل سالمت می کنم
 هر جا که هستی حاضري از دور در ما ناظري
 گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم

  دل می زنم گر غایبی هر دم چرا آسیب بر
 دوري به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست
 اي آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو

  جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم
  گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم
  من الابالی وار خود استون کیوان بشکنم

  
  تا که منش یاري کنمحاجت ندارد یار من 

  من چرخ ازرق نیستم تا خرقه زنگاري کنم
  سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداري کنم
  چون کان لعلی یافتم من چون دکانداري کنم
  چون من طبیب عالمم بهر چه بیماري کنم
  چون گلبنم در گلشنش حیفست اگر خاري کنم
  چون خویش عشق او شدم از خویش بیزاري کنم

  غرقم کند گر قصد هشیاري کنم در خنب می
  شمع و چراغ خانه ام چون خانه را تاري کنم
  دل را به پیش من بنه تا لطف و دلداري کنم
  گر دزد دستارت برد من رسم دستاري کنم
  آسان درآ و غم مخور تا منت غمخواري کنم
  ال موت اال باالجل بر مرگ ساالري کنم
  یا ساقیی قم هاتها تا عیش و خماري کنم

  خته ست انگورم چرا من غوره افشاري کنمپ
  تا زنده باشم زنده سر تا چند مرداري کنم
  بی خواب شو همچون پري تا من پري داري کنم
  حمدا علی سلطاننا شیرم چه کفتاري کنم
  اي مشتري زانو بزن تا من خریداري کنم
  آتش زنم اندر تتق تا چند ستاري کنم
  نمذوالعرش را گردم قنق بر ملک جباري ک
  خامش اگر خامش کنی بهر تو گفتاري کنم
  چون شمس اندر شش جهت باید که انواري کنم

  
  تو کعبه اي هر جا روم قصد مقامت می کنم
  شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
  گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم
  ور حاضري پس من چرا در سینه دامت می کنم

  مه پیامت می کنمزان روزن دزدیده من چون 
  اي جان هر مهجور تو جان را غالمت می کنم
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 من آینه دل را ز تو این جا صقالی می دهم
 در گوش تو در هوش تو و اندر دل پرجوش تو
 اي دل نه اندر ماجرا می گفت آن دلبر تو را
 اي چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر

 ست مانند الف گه کژ چو حرف مختلفگه را
 گر سال ها ره می روي چون مهره اي در دست من
 اي شه حسام الدین حسن می گوي با جانان که من

1378 
 اي آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم
 اي مه نقاب روي او اي آب جان در جوي او
 گلشن همی گوید مرا کاین نافه چون دزدیده اي

 ن او وز طره میگون اواز باغ و از عرجو
 از نقش هاي این جهان هم چشم بستم هم دهان
 دیدم گشاد داد او وان جود و آن ایجاد او

 روي در کوي بی کو می روي در خواب بی سو می
1379 

 آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم
 سرمایه مستی منم هم دایه هستی منم
 آنم کز آغاز آمدم با روح دمساز آمدم

 یا شاد آمدي دادم بده داد آمديگفتم ب
 هم من مه و مهتاب تو هم گلشن و هم آب تو
 فرخنده نامی اي پسر گر چه که خامی اي پسر
 خندان درآ تلخی بکش شاباش اي تلخی خوش
 گل سر برون کرد از درج کالصبر مفتاح الفرج

1380 
 دي بر سرم تاج زري بنهاده است آن دلبرم

 از فرق خودشاه کله دوز ابد بر فرق من 
 ور سر نماند با کله من سر شوم جمله چو مه
 اینک سر و گرز گران می زن براي امتحان
  آن جوز بی مغزي بود کو پوست بگزیده بود
 لوزینه پرجوز او پرشکر و پرلوز او
 چون مغز یابی اي پسر از پوست برداري نظر
 اي جان من تا کی گله یک خر تو کم گیر از گله

 ان از زفتی معشوق اوزفتی عاشق را بد

  من گوش خود را دفتر لطف کالمت می کنم
  این ها چه باشد تو منی وین وصف عامت می کنم
  هر چند از تو کم شود از خود تمامت می کنم
  بنگر کز این جمله صور این دم کدامت می کنم
  یک لحظه پخته می شوي یک لحظه خامت می کنم

  زي که رامش می کنی زان چیز رامت می کنمچی
  جان را غالف معرفت بهر حسامت می کنم

  
  خورشید او را ذره ام این رقص از او آموختم
  بر رو دویدن سوي او زان آب جو آموختم
  من شیري و نافه بري ز آهوي هو آموختم
  اینک رسن بازي خوش همچون کدو آموختم
  تا نقش بندي عجب بی رنگ و بو آموختم
  من دادن جان دم به دم زان دادخو آموختم
  شش سو مرو وز سو مگو چون غیر سو آموختم

  
  در چشم مست من نگر کز کوي خمار آمدم
  باال منم پستی منم چون چرخ دوار آمدم
  برگشتم و بازآمدم بر نقطه پرگار آمدم
  گفتا بدید و داد من کز بهر این کار آمدم

  تار آمدمچندین ره از اشتاب تو بی کفش و دس
  لطف بسیار آمدم تلخی مکن زیرا که من از

  گل ها دهم گر چه که من اول همه خار آمدم
  هر شاخ گوید الحرج کز صبر دربار آمدم

  
  چندانک سیلی می زنی آن می نیفتد از سرم
  شب پوش عشق خود نهد پاینده باشد الجرم
  زیرا که بی حقه و صدف رخشانتر آید گوهرم

  ن از عقل و جان مغزینترمور بشکند این استخوا
  او ذوق کی دیده بود از لوزي پیغامبرم
  شیرین کند حلق و لبم نوري نهد در منظرم
  در کوي عیسی آمدي دیگر نگویی کو خرم
  در زفتی فارس نگر نی بارگیر الغرم
  زیرا که کبر عاشقان خیزد ز اهللا اکبرم
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 اي دردهاي آه گو اه اه مگو اهللا گو
1381 

 هرگز ندانم راندن مستی که افتد بر درم
 مستی که شد مهمان من جان منست و آن من
 اي یار من وي خویش من مستی بیاور پیش من
 چون وقف کردستم پدر بر باده هاي همچو زر
  چند آزمایم خویش را وین جان عقل اندیش را

 ر تن کو خمر جان کو آسمان کو ریسمانکو خم
 مستی بیاید قی کند مستی زمین را طی کند
  گر مستی و روشن روان امشب مخسب اي ساربان

1382 
 اي ساقی روشن دالن بردار سغراق کرم
 تا جان ز فکرت بگذرد وین پرده ها را بردرد
  اي دل خموش از قال او واقف نه اي ز احوال او

 حال حال عارفان خوبی جمال عالمان وان
 زان می که او سرکه شود زو ترش رویی کی رود
  آن می بیار اي خوبرو کاشکوفه اش حکمت بود
 بر ریز آن رطل گران بر آه سرد منکران
 گر مجسم خالی بدي گفتار من عالی بدي
 مانند درد دیده اي بر دیده برچفسیده اي
 هر کس که هایی می کند آخر ز جایی می کند

 دد وطن خالی کن این تن را ز منخالی نمی گر
 اي شمس تبریزي ببین ما را تو این نعم المعین

1383 
 تا من بدیدم روي تو اي ماه و شمع روشنم
 هر جا خیال شه بود باغ و تماشاگه بود
 درها اگر بسته شود زین خانقاه شش دري
  گوید سالم علیک هی آوردمت صد نقل و می
 ردرممن آفتاب انورم خوش پرده ها را ب

 هر کس که خواهد روز و شب عیش و تماشا و طرب
 گویم سخن را بازگو مردي کرم ز آغاز گو
 گوید که آن گوش گران بهتر ز هوش دیگران
 رو رو که صاحب دولتی جان حیات و عشرتی
 هم کوه و هم عنقا تویی هم عروه الوثقی تویی

  از چه مگو از جان گو اي یوسف جان پرورم
  

  با وي خورم باشدم پیشش نهمدر خانه گر می 
  تاج من و سلطان من تا برنشیند بر سرم
  روزي که مستی کم کنم از عمر خویشش نشمرم
  در غیر ساقی ننگرم وز امر ساقی نگذرم
  روزي که مستم کشتیم روزي که عاقل لنگرم
  تو مست جام ابتري من مست حوض کوثرم
  این خوار و زار اندر زمین وان آسمان بر محترم

  وش کن خاموش کن زین باده نوش اي بوالکرمخام
  

  کز بهر این آورده اي ما را ز صحراي عدم
  زیرا که فکرت جان خورد جان را کند هر لحظه کم
  بر رخ نداري خال او گر چون مهی اي جان عم
  کو دیده کو دانش بگو کو گلستان کو بوي و شم
  این می مجو آن می بجو کو جام غم کو جام جم

  دارد مدد تا درج در شد زو شکمکز بحر جان 
  تا سردشان سوزان شود گردد همه الشان نعم
  یا نور شو یا دور شو بر ما مکن چندین ستم
  اي خواجه برگردان ورق ور نه شکستم من قلم
  شاهی بود یا لشکري تنها نباشد آن علم
  مستست جان در آب و گل ترسم که درلغزد قدم
  قماي قوت پا در روش وي صحت جان در س

  
  هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم
  در هر مقامی که روم بر عشرتی بر می تنم
  آن ماه رو از المکان سر درکند در روزنم
  من شاهم و شاهنشهم پرده سپاهان می زنم
  من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم
  من قندها را لذتم بادام ها را روغنم
  ودنمهین بی ملولی شرح کن من سخت کند و ک

  صد فضل دارد این بر آن کان جا هوا این جا منم
  رضوان و حور و جنتی زیرا گرفتی دامنم
  هم آب و هم سقا تویی هم باغ و سرو و سوسنم
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 افالك پیشت سر نهد امالك پیشت پر نهد
1384 

 ی برم کاشکستیم همچون صنمعشقا تو را قاض
 مقضی تویی قاضی تویی مستقبل و ماضی تویی
 اي عشق زیباي منی هم من توام هم تو منی
 آن ها تویی وین ها تویی وزین و آن تنها تویی
 شیرینی خویشان تویی سرمستی ایشان تویی
 عشق سخن کوشی تویی سوداي خاموشی تویی
 اي خسرو شاهنشهان اي تختگاهت عقل و جان
 پیش تو خوبان و بتان چون پیش سوزن لعبتان
  هر نقش با نقشی دگر چون شیر بودي و شکر
 آن کس که آمد سوي تو تا جان دهد در کوي تو
 لطف تو سابق می شود جذاب عاشق می شود
  هر زنده اي را می کشد وهم خیالی سو به سو
 دیگر خیالی آوري ز اول رباید سروري

 ان اندر جسدهر دم خیالی نو رسد از سوي ج
 خامش کنم بندم دهان تا برنشورد این جهان

1385 
 بس جهد می کردم که من آیینه نیکی شوم
 خمخانه خاصان شدم دریاي غواصان شدم
 نقش مالیک ساختی بر آب و گل افراختی

 افروختی پس جادویش آموختی هاروتیی
 ترکی همه ترکی کند تاجیک تاجیکی کند

 یطانان شومگه تاج سلطانان شوم گه مکر ش
 خون روي را ریختم با یوسفی آمیختم

1386 
 آمد بهار اي دوستان منزل به سروستان کنیم
 همچون غریبان چمن بی پا روان گشته به فن
 جانی که رست از خاکدان نامش روان آمد روان
 اي برگ قوت یافتی تا شاخ را بشکافتی
 اي سرو بر سرور زدي تا از زمین سر ورزدي

 آمدي وز خویش بیرون آمدي اي غنچه گلگون
 آن رنگ عبهر از کجا وان بوي عنبر از کجا
 اي بلبل آمد داد تو من بنده فریاد تو

  دل گویدت مومم تو را با دیگران چون آهنم
  

  از من نخواهد کس گوا که شاهدم نی ضامنم
  خشمین تویی راضی تویی تا چون نمایی دم به دم

  هم خرمنی هم شادیی هم درد و غم هم سیلی و
  وان دشت باپهنا تویی وان کوه و صحراي کرم

  دریاي درافشان تویی کان هاي پرزر و درم
  ادراك و بی هوشی تویی کفر و هدي عدل و ستم
  اي بی نشان با صد نشان اي مخزنت بحر عدم
  زشتش کنی نغزش کنی بردري از مرگ و سقم

  یک قلمگر واقفندي نقش ها که آمدند از 
  رشک تو گوید که برو لطف تو خواند که نعم
  بر قهر سابق می شود چون روشنایی بر ظلم
  کرده خیالی را کفت لشکرکش و صاحب علم
  آن را اسیر این کنی اي مالک الملک و حشم
  چون کودکان قلعه بزم گوید ز قسام القسم
  چون می نگنجی در بیان دیگر نگویم بیش و کم

  
  من خمخانه سیکی شوم تو حکم می کردي که

  خورشید بی نقصان شدم تا طب تشکیکی شوم
  دورم بدان انداختی کاکسیر نزدیکی شوم
  ز آنم چنین می سوختی تا شمع تاریکی شوم
  من ساعتی ترکی شوم یک لحظه تاجیکی شوم
  گه عقل چاالکی شوم گه طفل چالیکی شوم

  او سرخی شوم در موش باریکی شوم در روي
  

  فته را چون بخت سرواستان کنیمتا بخت در رو خ
  هم بسته پا هم گام زن عزم غریبستان کنیم
  ما جان زانوبسته را هم منزل ایشان کنیم
  چون رستی از زندان بگو تا ما در این حبس آن کنیم
  سر در چه سیر آموختت تا ما در آن سیران کنیم
  با ما بگو چون آمدي تا ما ز خود خیزان کنیم

  کجا تا خدمت دربان کنیموین خانه را در از 
  تو شاد گل ما شاد تو کی شکر این احسان کنیم
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 اي سبزپوشان چون خضر اي غیب ها گویان به سر
 بشنو ز گلشن رازها بی حرف و بی آوازها
 آواز قمري تا قمر بررفت و طوطی بر شکر

1387 
 مهین خیره خیره می نگر اندر رخ صفرایی
  زان الله روي دلستان روید ز رویم زعفران
 مانند برف آمد دلم هر لحظه می کاهد دلم
 هر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی خویشتر
  آن برف گوید دم به دم بگذارم و سیلی شوم
 تنها شدم راکد شدم بفسردم و جامد شدم
 چون آب باش و بی گره از زخم دندان ها بجه

 ع هاي خاص بینبرف آب را بگذار هین فقا
 هر لحظه بخروشانترم برجسته و جوشانترم
 بسیار گفتم اي پدر دانم که دانی این قدر
 گر تو ملولستی ز من بنگر در آن شاه زمن
 اي بی نوایان را نوا جان ملوالن را دوا
 من بس کنم بس از حنین او بس نخواهد کرد از این

1388 
 اي نفس کل صورت مکن وي عقل کل بشکن قلم

 عاشق صافی روان رو صاف چون آب روان اي
 از باد آب بی گره گر ساعتی پوشد زره
 در نقش بی نقشی ببین هر نقش را صد رنگ و بو
  زان صورت صورت گسل کو منبع جان است و دل
 از باده و از باد او بس بنده و آزاد او
 از بحر گویم یا ز در یا از نفاذ حکم مر

 دان این چاه را چاه چپ راست دان این راه را در
 در آتش آبی تعبیه در آب آتش تعبیه
 یا من ولی انعامنا ثبت لنا اقدامنا

1389 
  اي پاك رو چون جام جم وز عشق آن مه متهم
 اي جان من با جان تو جویاي در در بحر خون
 من چون شوم کوته نظر در عشق آن بحر گهر
 من ترك فضل و فاضلی کردم به عشق از کاهلی

 فراي او می خورد زد زردي به رخبیخ دل از ص

  تا حلقه گوش از شما پردر و پرمرجان کنیم
  برساخت بلبل سازها گر فهم آن دستان کنیم
  می آورد الحان تر جان مست آن الحان کنیم

  
  هر کس که او مکی بود داند که من بطحاییم
  زاییمهر لحظه زان شادي فزا بیش است کاراف

  آن جا همی خواهد دلم زیرا که من آن جاییم
  خواهی بیا در من نگر کز شید جان شیداییم
  غلطان سوي دریا روم من بحري و دریاییم
  تا زیر دندان بال چون برف و یخ می خاییم
  من تا گره دارم یقین می کوبی و می ساییم
  می جوشد و بر می جهد که تیزم و غوغاییم

  رم زیرا چو جان باالییمچون عقل بی پر می پ
  که چون نیم بی پا و سر در پنجه آن ناییم
  تا گرم و شیرینت کند آن دلبر حلواییم
  پران کننده جان که من از قافم و عنقاییم
  من طوطیم عشقش شکر هست از شکر گویاییم

  
  اي مرد طالب کم طلب بر آب جو نقش قدم
  کاین آب صافی بی گره جان می فزاید دم به دم

  آب جو تهمت منه کو را نه ترس است و نه غمبر 
  در برگ بی برگی نگر هر شاخ را باغ ارم
  تن ریخته از شرم او بگریخته جان در حرم
  چون کان فروبر نفس چون که برآورده شکم
  نی از مقالت هم ببر می تاز تا پاي علم
  چون سوي موج خون روي در خون بود خوان کرم

  دل در ندم در آتشش جان در طرب در آب او
  اي بی تو راحت ها عنا اي بی تو صحت ها سقم

  
  این مرگ خود پیدا کند پاکی تو را کم خور تو غم
  تا در که را پیدا شود پیدا شود اي جان عم
  کز ساحل دریاي جان آید بشارت دم به دم

  شه کم بیشی است وز عشق شه بیشی است کم کز عشق
  رقمچون دیده عشقش بر رخم زد بر رخم آن شه 
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 تلوین این رخسار بین در عشق بی تلوین شهی
 من فانی مطلق شدم تا ترجمان حق شدم
 بازار مصر اندرشدم تا جانب مهتر شدم
 گفتا عزیز مصر گر تو عاشقی بخشیدمت
 من قدر آن نشناختم آن را هوس پنداشتم

 صد محال از قوتش گشته حقیقت عین حال اي
 تعظیم را تو از الست آورده اي تبریز این

1390 
 بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم
  شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم
 آن جا روم آن جا روم باال بدم باال روم
 من مرغ الهوتی بدم دیدي که ناسوتی شدم
 من نور پاکم اي پسر نه مشت خاکم مختصر
 بینما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ب

 از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم
 یارم به بازار آمده ست چاالك و هشیار آمده ست
 اي شمس تبریزي نظر در کل عالم کی کنی

1391 
 تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم
 بیرون شدم ز آلودگی با قوت پالودگی
 نیزه به دستم داد شه تا نیزه بازي ها کنم

 داده ست ملک بی خلل آن پادشاه لم یزل
 چون این بنا برکنده شد آن گریه هامان خنده شد
  اي دل مرا در نیم شب دادي ز دانایی خبر
 در چاه تخمی کاشتن بی عقل را باشد روا
 دشوارها رفت از نظر هر سد شد زیر و زبر
  در حضرت فرد صمد دل کی رود سوي عدد
 تا چند گویم بس کنم کم یاد پیش و پس کنم

1392 
 ار شدم یار شدم با غم تو یار شدمی

 گفت مرا چرخ فلک عاجزم از گردش تو
 غلغله اي می شنوم روز و شب از قبه دل
 تا که فتادم چو صدا ناگه در چنگ غمت
 دزدد غم گردن خود از حذر سیلی من

  گاه از غمش چون زعفران گاه از خجالت چون بقم
  گر مست و هشیارم ز من کس نشنود خود بیش و کم
  دیدم یکی یوسف رخی گفتم به غفلت ذابکم
  من غایه االحسان او من جوده او من کرم
  یا حسرتی من هجره یا غبنتی یا ذا الندم
  ما کان فی الدارین قط و اهللا مثل ذالقدم

  دین از اول جف القلماز مفخر من شمس 
  

  در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم
  چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم
  بازم رهان بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم
  دامش ندیدم ناگهان در وي گرفتار آمدم
  آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم
  آن جا بیا ما را ببین کان جا سبکبار آمدم

  وهر کانی بدم کاین جا به دیدار آمدممن گ
  ور نه به بازارم چه کار وي را طلبکار آمدم
  کاندر بیابان فنا جان و دل افگار آمدم

  
  وقت است جان پاك را تا میر میدانی کنم
  اوراد خود را بعد از این مقرون سبحانی کنم
  تا کی به دست هر خسی من رسم چوگانی کنم

  ربانی کنمباشد بتر از کافري گر یاد د
  چون در بنا بستم نظر آهنگ دربانی کنم
  اکنون به تو در خلوتم تا آنچ می دانی کنم
  این جا به داد عقل کل کشت بیابانی کنم
  بر جاي پا چون رست پر دوران به آسانی کنم
  در خوان سلطان ابد چون غیر سرخوانی کنم
  اندر حضور شاه جان تا چند خط خوانی کنم

  
  و از همه بیزار شدمتا که رسیدم بر ت

  گفتم این نقطه مرا کرد که پرگار شدم
  از روش قبه دل گنبد دوار شدم
  از هوس زخمه تو کم ز یکی تار شدم
  زانک من از بیشه جان حیدر کرار شدم
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 تا که بدیدم قدحش سرده اوباش منم
 تا که قلندردل من داد می مذهل من

 اند ز حرجگفت مرا خواجه فرج صبر ره
 چرخ بگردید بسی تا که چنین چرخ زدم
  نیم شبی همره مه روي نهادم سوي ره
 گاه چو سوسن پی گل شاعر و مداح شدم
 زوبع اندیشه شدم صدفن و صدپیشه شدم

1393 
 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
 دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
 اي گفت که دیوانه نه اي الیق این خانه نه

 گفت که سرمست نه اي رو که از این دست نه اي
  گفت که تو کشته نه اي در طرب آغشته نه اي
 گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی
 گفت که تو شمع شدي قبله این جمع شدي
 گفت که شیخی و سري پیش رو و راهبري
 گفت که با بال و پري من پر و بالت ندهم
 شوگفت مرا دولت نو راه مرو رنجه م

 گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن
 چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم
 تابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلم
 صورت جان وقت سحر الف همی زد ز بطر
 شکر کند کاغذ تو از شکر بی حد تو

 کند خاك دژم از فلک و چرخ به خم شکر
 شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

 ق کز همه بردیم سبقشکر کند عارف ح
 زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم
 از توام اي شهره قمر در من و در خود بنگر
 باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان

1394 
 دفع مده دفع مده من نروم تا نخورم
  وعده مکن وعده مکن مشتري وعده نیم
 گر تو بهایی بنهی تا که مرا دفع کنی

 در سپس پرده مرو پرده مکن پرده مدر

  تا که بدیدم کلهش بی دل و دستار شدم
  رقص کنان دلق کشان جانب خمار شدم
  هیچ مگو کز فرج است اینک گرفتار شدم

  الید بسی تا که در این غار شدمیار بن
  در هوس خوبی او جانب گلزار شدم
  گاه چو بلبل به سحر سخره تکرار شدم
  کار تو را دید دلم عاقبت از کار شدم

  
  پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت

  زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم
  رفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

  نده شدمرفتم و سرمست شدم وز طرب آک
  پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم
  گول شدم هول شدم وز همه برکنده شدم
  جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم
  شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم
  در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم
  زانک من از لطف و کرم سوي تو آینده شدم
  گفتم آري نکنم ساکن و باشنده شدم

  ي بر سر من پست و گدازنده شدمچونک زد
  اطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدم
  بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم
  کآمد او در بر من با وي ماننده شدم
  کز نظر وگردش او نورپذیرنده شدم
  کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم
  بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم

  ه شدمیوسف بودم ز کنون یوسف زایند
  کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم
  کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم

  
  عشوه مده عشوه مده عشوه مستان نخرم
  یا بدهی یا ز دکان تو گروگان ببرم
  رو که بجز حق نبري گر چه چنین بی خبرم
  راه بده راه بده یا تو برون آ ز حرم
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 اي دل و جان بنده تو بند شکرخنده تو
 طالع استیز مرا از مه و مریخ بجو
 چرخ ز استیزه من خیره و سرگشته شود
 گر تو ز من صرفه بري من ز تو صد صرفه برم

 تو دارد نظرم گر چه دورو همچو زرم مهر
 الف زنم الف که تو راست کنی الف مرا

 کردي خبرم چه عجب ار خوش خبرم چونک تو
 بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب
 هر کسکی را کسکی هر جگري را هوسی
 من طلب اندر طلبم تو طرب اندر طربی
 تیر تراشنده تویی دوك تراشنده منم
 میر شکار فلکی تیر بزن در دل من
 جمله سپرهاي جهان باخلل از زخم بود
 گیج شد از تو سر من این سر سرگشته من

 ه من گر ز سفر بازرسدآن دل آوار
  سرکه فشانی چه کنی کآتش ما را بکشی
 عشق چو قربان کندم عید من آن روز بود
 چون عرفه و عید تویی غره ذي الحجه منم
 باز توام باز توام چون شنوم طبل تو را
 گر بدهی می بچشم ور ندهی نیز خوشم

1395 
 مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

 طرب ساز شودتا همه جان ناز شود چونک 
  چونک خلیلی بده ام عاشق آتشکده ام
 وقت بهارست و عمل جفتی خورشید و حمل
 اي مه تابان شده اي از چه گدازان شده اي
 عشق کسی می کشدم گوش کشان می بردم

 چه در این شور و شرم غرقه بحر شکرم گر
 یار وصالی بده ام جفت جمالی بده ام
 نتا که رگی در تن من جنبد من سوي وط
 دم به دم آن بوي خوشش وان طلب گوش کشش
 همره یعقوب شدم فتنه آن خوب شدم
 الحق جانا چه خوشی قوس وفا را تو کشی
 بر بر او بربزنم گر چه برابر نزنم

  خنده تو چیست بگو جوشش دریاي کرم
  فلک خیره و استیزه گرمهمچو قضاهاي 

  زانک دو چندان که ویم گر چه چنین مختصرم
  کیسه برم کاسه برم زانک دورو همچو زرم
  از مه و از مهر فلک مه تر و افالك ترم
  ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم
  چه عجب ار خوش نظرم چونک تویی در نظرم
  من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم

  ا من ز هوایی دگرملیک کجا تا به کج
  آن طربت در طلبم پا زد و برگشت سرم
  ماه درخشنده تویی من چو شب تیره برم
  ور بزنی تیر جفا همچو زمین پی سپرم
  بی خطر آن گاه بوم کز پی زخمت سپرم
  تا که ندانم پسرا که پسرم یا پدرم
  خانه تهی یابد او هیچ نبیند اثرم
  مکآتشم از سرکه ات افزون شود افزون شرر
  ور نبود عید من آن مرد نیم بلک غرم
  هیچ به تو درنرسم وز پی تو هم نبرم
  اي شه و شاهنشه من باز شود بال و پرم
  سر بنهم پا بکشم بی سر و پا می نگرم

  
  ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم
  تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم
  عاشق جان و خردم دشمن نقش وثنم

  ب شود برف تنمجوش کند خون دلم آ
  گفت گرفتار دلم عاشق روي حسنم
  تیر بال می رسدم زان همه تن چون مجنم
  گر چه اسیر سفرم تازه به بوي وطنم
  فلسفه برخواند قضا داد جدایی به فنم
  باشم پران و دوان اي شه شیرین ذقنم
  آب روان کرد مرا ساقی سرو و سمنم
  هدیه فرستد به کرم یوسف جان پیرهنم

  ن دیده بود هیچ کسی چون تو صنمدر دو جها
  شیشه بر آن سنگ زنم بنده شیشه شکنم
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 قاصد کعبه شده است پیل به خرطوم جفا
 صیقل هر آینه ام رستم هر میمنه ام
 معنی هر قد و خدم سایه لطف احدم

 هر کوي بود آتش بدخوي بود سوزش
  گر تو بدین کژ نگري کاسه زنی کوزه خوري
 وقت شد اي شاه شهان سرور خوبان جهان

1396 
 باز در اسرار روم جانب آن یار روم
 تا کی از این شرم و حیا شرم بسوزان و بیا
 صبر نمانده ست که من گوش سوي نسیه برم
 چنگ زن اي زهره من تا که بر این تنتن تن

 بر در و بام است دلمخسته دام است دلم 
  گفت مرا در چه فنی کار چرا می نکنی
 تا که ز خود بد خبرش رفت دلم بر اثرش
 تا ز حریفان حسد چشم بدي درنرسد
 درس رئیسان خوشی بی هشی است و خمشی

1397 
 زین دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم
 چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه

 گ خیال تو بودزانک دلم هر نفسی دن
  تلخ کنی تلخ شوم لطف کنی لطف شوم
 اصل تویی من چه کسم آینه اي در کف تو
 تو به صفت سرو چمن من به صفت سایه تو
 بی تو اگر گل شکنم خار شود در کف من
 دم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم
 دست برم هر نفسی سوي گریبان بتی
 لطف صالح دل و دین تافت میان دل من

1398 
 پریشان نشوم جمع تو دیدم پس از این هیچ

 اي که تو شاه چمنی سیرکن صد چو منی
 کعبه چو آمد سوي من جانب کعبه نروم
 فربه و پرباد توام مست و خوش و شاد توام
 شاه زمینی و زمان همچو خرد فاش و نهان

1399 

  من چو ابابیل حقم یاور هر کرگدنم
  قوت هر گرسنه ام انجم هر انجمنم
  کعبه هر نیک و بدم دایه باغ و چمنم
  چونک نکوروي بود باشد خوب ختنم
  سایه عدل صمدم جز که مناسب نتنم
  که به کرم شرح کنی آنک نگوید دهنم

  
  نعره بلبل شنوم در گل و گلزار روم
  همره دل گردم خوش جانب دلدار روم
  عقل نمانده ست که من راه به هنجار روم
  گوش بر این بانگ نهم دیده به دیدار روم
  شاهد دل را بکشم سوي خریدار روم
  راه دکانم بنما تا که پس کار روم
  کو اثري از دل من تا که بر آثار روم

  ر کنف غار رومکف به کف یار دهم د
  درس چو خام است مرا بر سر تکرار روم

  
  گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم
  ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم
  گر طربی در طربم گر حزنی در حزنم
  با تو خوش است اي صنم لب شکر خوش ذقنم
  هر چه نمایی بشوم آینه ممتحنم
  چونک شدم سایه گل پهلوي گل خیمه زنم

  خارم ز تو من جمله گل و یاسمنمور همه 
  هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم
  تا بخراشد رخ من تا بدرد پیرهنم
  شمع دل است او به جهان من کیم او را لگنم

  
  راه تو دیدم پس از این همره ایشان نشوم
  چشم و دلم سیر کنی سخره این خوان نشوم
  ماه من آمد به زمین قاصد کیوان نشوم

  توام بنده شیطان نشوم بنده و آزاد
  پیش تو اي جان و جهان جمله چرا جان نشوم
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 هر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم
 راچونک تویی میر مرا در بر خود گیر م
  چونک تو دست شفقت بر سر ما داشته اي

1400 
 تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم
 خوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده ام
 خاك شوم خاك شوم تا ز تو سرسبز شوم
 چونک فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم
 چرخ بود جاي شرف خاك بود جاي تلف
 عالم این خاك و هوا گوهر کفر است و فنا

  موزون جهان عاشق موزون طلبد آن شه
 رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود
 هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا

1401 
 کوه نیم سنگ نیم چونک گدازان نشوم
 کوه ز کوهی برود سنگ ز سنگی بشود
 آهن پوالد و حجر در کف تو موم شود

1402 
 دوش چه خورده اي بگو اي بت همچو شکرم

  هر شب عند ربکم اي که ابیت گفته اي
 گر تو ز من نهان کنی شعشعه جمال تو
 لذت نامه هاي تو ذوق پیام هاي تو
 البه کنم که هی بیا درده بانگ الصال
 گشت فضاي هر سري میل دل و میسرش
 گفتم عشق را شبی راست بگو تو کیستی
 گفتمش اي برون ز جا خانه تو کجاست گفت
 رنگرزم ز من بود هر رخ زعفرانیی

 له ها منم قیمت کاله ها منمغازه ال
 او به کمینه شیوه اي صد چو مرا ز ره برد
 چرخ نداش می کند کز پی توست گردشم
  عقل ز جاي می جهد روح خراج می دهد
 من که فضول این دهم وز فن خویش فربهم
 بس کن اي فسانه گو سیر شدم ز گفت و گو

1403 

  چونک بهارم تو شهی باغ توام شاخ ترم
  خاك تو بادا کلهم دست تو بادا کمرم
  نیست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ سرم

  
  نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم
  خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم

  به گلستان برسمآب شوم سجده کنان تا 
  ایمن و بی لرز شوم چونک به پایان برسم
  بازرهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم
  در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم
  شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم
  خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم
  من همگی درد شوم تا که به درمان برسم

  
  ان نشومچونک پریش دیدم جمعیت تو

  پس من اگر آدمیم کمتر از ایشان نشوم
  من که همه موم توام چونک بدین سان نشوم

  
  تا همه عمر بعد از این من شب و روز از آن خورم
  شرح بده از آن ابا بیشتر اي پیمبرم
  نوبت ملک می زند اي قمر مصورم
  می نرود سوي لبم سخت شده ست در برم

  خوشترماو کتف این چنین کند که به درونه 
  شکر که عشق شد همه میل دل و میسرم
  گفت حیات باقیم عمر خوش مکررم
  همره آتش دلم پهلوي دیده ترم
  چست االقم و ولی عاشق اسب الغرم
  لذت ناله ها منم کاشف هر مسترم
  خواجه مرا تو ره نما من به چه از رهش برم
  ماه نداش می کند کز رخ تو منورم

  مدورمسر به سجود می رود کز پی تو 
  ز آتش آفتاب او آب شده ست اکثرم
  تا به سخن درآید آنک مست شده ست از او سرم
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 آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
 چو عقل و جان از همه دیده ها نهان آمده ام

 آمده که رهزنم بر سر گنج شه زنم
 گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن
  اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
 آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند
 گفتم آفتاب را گر ببري تو تاب خود
 آنک ز تاب روي او نور صفا به دل کشد

 خیال گشته امدر هوس خیال او همچو 
 این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من

1404 
 کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم
  از گلزار چون روم جانب خار چون شوم
 باده اگر چه می خورم عقل نرفت از سرم
 چونک کمر ببسته ام بهر چنان قمررخی
 بر سر چرخ هفتمین نام زمین چرا برم

1405 
 می زنم میل هواش می کنم طال بقاش

 از دل و جان شکسته ام بر سر ره نشسته ام
 غیر طواشی غمش یا یلواج مرهمش
 این دل همچو چنگ را مست خراب دنگ را
 دل که خرید جوهري از تک حوض کوثري
 شب چو به خواب می رود گوش کشانش می کشم
 لذت تازیانه ام کی برسد به الشه اش
  گر قمر و فلک بود ور خرد و ملک بود

 یشه مرا بر سر سنگ می زنیگفتم ش
 هر رگ این رباب را ناله نو نواي نو
 در دل هر فغان او چاشنی سرشته ام
 خشم شهان گه عطا خنجر و گرز می زند
 سخت لطیف می زنم دیده بدان نمی رسد
 خامش باش زین حنین پرده راست نیست این

1406 
 سحر تو را من به دعا بخواستم هر شب و هر

 ن مونس این وجود منتا شوي از سجود م

  ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم
  تا سوي جان و دیدگان مشعله نظر برم
  آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم
  گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم
  اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

  گشادتیر او واي اگر سپر برم پیش
  تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم
  و آنک ز جوي حسن او آب سوي جگر برم
  وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم
  گفت بخور نمی خوري پیش کسی دگر برم

  
  چونک چشیدم از لبش یاد شکر چرا کنم
  از پی شب چو مرغ شب ترك سحر چرا کنم

  زبر چرا کنم مجلس چون بهشت را زیر و
  از پی هر ستاره گو ترك قمر چرا کنم
  غیرت هر فرشته ام ذکر بشر چرا کنم

  
  حلقه به گوش و عاشقم طبل وفاش می زنم
  قافله خیال را بهر لقاش می زنم
  هر چه سري برون کند بر سر و پاش می زنم
  زخمه به کف گرفته ام همچو سه تاش می زنم
  مخفت و بها نمی دهد بهر بهاش می زن
  چون به سحر دعا کند وقت دعاش می زنم
  چون که گمان برد که من بهر فناش می زنم
  چونک حجاب دل شود زود قفاش می زنم
  گفت چو الف عشق زد تیغ بالش می زنم
  تا ز نواش پی برد دل که کجاش می زنم
  تا نبري گمان که من سهو و خطاش می زنم
  من به سخاش می کشم من به عطاش می زنم

  هواي ما کند همچو هواش می زنمدل که 
  راه شماست این نوا پیش شماش می زنم

  
  تا به چه شیوه ها تو را من ز خدا بخواستم
  خود بشد این وجود من چون که تو را بخواستم
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 در پی آفتاب تو سایه بدم ضیاطلب
 آهنیم ز عشق تو خواسته نور آینه
 سوي تو چون شتافتم جاي قدم نیافتم

1407 
 دوش چه خورده اي بگو اي بت همچو شکرم
 گر تو غلط دهی مرا رنگ تو غمز می کند
 یک نفسی عنان بکش تیز مرو ز پیش من
 سخت دلم همی طپد یک نفسی قرار کن
 چون ز تو دور می شوم عبرت خاك تیره ام
 چون رخ آفتاب شد دور ز دیده زمین
 خور چو به صبح سر زند جامه سپید می کند
 خیره کشی مکن بتا خیره مریز خون من
 ساغر می خیال تو بر کف من نهاد دي
  داروي فربهی ز تو یافت زمین و آسمان
 اي صنم ستیزه گر مست ستیزه ات شکر

 ته ام خون بخور و خموش کنچند به دل بگف
1408 

 تا به کی اي شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم
 از غم و اندهان من سوخت درون جان من
 چند ز دوست دشمنی جان شکنی و تن زنی
 مومن عشقم اي صنم نعره عشق می زنم
  چونک خیال تو سحر سوي من آید اي قمر
 سنگ شد آب از غمم آه نه سنگ و آهنم

 س دین با تو قرین و چون قریناي تبریز شم
1409 

  اي تو بداده در سحر از کف خویش باده ام
 گر چه برفتی از برم آن بنرفت از سرم
 چشم بدي که بد مرا حسن تو در حجاب شد
 چون بگشاید این دلم جز به امید عهد دوست
 زاده اولم بشد زاده عشقم این نفس
 چون ز بالد کافري عشق مرا اسیر برد

 رسیده ام زلف خوشش کشیده ام من به شهی
  از تبریز شمس دین بازبیا مرا ببین

1410 

  پاك چو سایه خوردیم چون که ضیا بخواستم
  آتش و زخم می خورم چونک صفا بخواستم
  پاك ز جا ببردیم چون ز تو جا بخواستم

  
  ا همه سال روز و شب باقی عمر از آن خورمت

  رنگ تو تا بدیده ام دنگ شده ست این سرم
  تا بفروزد این دلم تا به تو سیر بنگرم
  خون ز دو دیده می چکد تیز مرو ز منظرم
  چونک ببینمت دمی رونق چرخ اخضرم
  جامه سیاه می کند شب ز فراق الجرم
  اي رخت آفتاب جان دور مشو ز محضرم

  مکن بتا درمشکن تو گوهرمتنگ دلی 
  تا بندیدمت در او میل نشد به ساغرم
  تربیتی نما مرا از بر خود که الغرم
  جان تو است جان من اختر توست اخترم
  دل کتفک همی زند که تو خموش من کرم

  
  چند ز برگ ریز غم زرد شوم خزان کنم
  جمله فروغ آتشین تا به کیش نهان کنم

  جان کنم چند من شکسته دل نوحه تن به
  همچو اسیرکان ز غم تا به کی االمان کنم
  چون گذرد ز موج خون خاصه که خون فشان کنم
  کآتش روید از تنم چونک حدیث آن کنم
  دور قمر اگر هله با تو یکی قران کنم

  
  ناز رها کن اي صنم راست بگو که داده ام
  بر سر ره بیا ببین بر سر ره فتاده ام

  ر گشاده امدوختم آن دو چشم را چشم دگ
  دل نهاده ام نامه عهد دوست را بر سر

  من ز خودم زیادتم زانک دو بار زاده ام
  همچو روان عاشقان صاف و لطیف و ساده ام
  خانه شه گرفته ام گر چه چنین پیاده ام
  مات شدم ز عشق تو لیک از او زیاده ام
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 تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم
 برف بدم گداختم تا که مرا زمین بخورد
 نیستم از روان ها بر حذرم ز جان ها
 آنک کسی گمان نبرد رفت گمان من بدو
 از سر بیخودي دلم داد گواهیی به دست

 ي من نیست ز من همه از اوستاین همه ناله ها
  گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی
 جان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من

1411 
 گرم درآ و دم مده باده بیار اي صنم
 فوق فلک مکان تو جان و روان روان تو
 این دو حریف دلستان باد قرین دوستان
 مرغ دل علیل را شهپر جبرئیل را

 ت نظیر در جهانخمر عصیر روح را نیس
  معجز موسوي تویی چون سوي بحر غم روي
 جام پر از عقار کن جان مرا سوار کن
 مرکب من چو می بود هر عدمیم شی ء بود
 هین که فزود شور من هم تو بخوان زبور من

1412 
 بیا هر کس که می خواهد که تا با وي گرو بندم
 همی گفتم به گل روزي زهی خندان قالوزي

 خویم تبسم کرد در رویم خیال شاه خوش
  شه من گفت هر مسکین که عمرش نیست من عمرم
 دل من بانگ بر من زد چه باشد قدر عمري خود
 شهی کز لطف می آید اگر منت نهد شاید
  کمر نابسته در خدمت مرا تاج خرد داد او
 یقول العشق لی سرا تنافس و اغتنم برا
 همه شاهان غالمان را به خرسندي ثنا گفته

 فی صحوتی یومی و فاض السکر فی قومیمضی 
 بیا درده یکی جامی پر از شادي و آرامی
 میازارید از خویم که من بسیار می گویم

1413 
 کشید این دل گریبانم به سوي کوي آن یارم
 ز عقل خود چو رفتم من سر زلفش گرفتم من

  دیو نیم پري نیم از همه چون نهان شدم
  آسمان شدمتا همه دود دل شدم تا سوي 

  جان نکند حذر ز جان چیست حذر چو جان شدم
  تا که چنین به عاقبت بر سر آن گمان شدم
  این دل من ز دست شد و آنچ بگفت آن شدم
  کز مدد می لبش بی دل و بی زبان شدم
  من ز براي این سخن شهره عاشقان شدم
  من به جهان چه می کنم چونک از این جهان شدم

  
  مخار اي صنمالبه بنده گوش کن گوش 

  هل طربی که برکند بیخ خمار اي صنم
  جیم جمال خوب تو جام عقار اي صنم
  غیر بهشت روي تو نیست مطار اي صنم
  ذوق کنار دوست را نیست کنار اي صنم
  از تک بحر برجهد گرد و غبار اي صنم
  زود پیاده را ببین گشته سوار اي صنم
  موجب حبس کی بود وام قمار اي صنم

  من ترك شکار اي صنم کرد دل شکور
  

  که سنگ خاره جان گیرد بپیوند خداوندم
  مرا گل گفت می دانی تو باري کز چه می خندم
  چنین شد نسل بر نسلم چنین فرزند فرزندم
  بدین وعده من مسکین امید از عمر برکندم
  چه منت می نهی بر من تو خود چندي و من چندم
  که چاهی پرحدث بودي منت از زر درآگندم

  خود اندیشه کن با خود چه بخشد گر بپیوندمتو 
  و ال تفجر و ال تهجر و اال تبتاس تندم
  همه خشم خداوندي بر من این که خرسندم
  فاسرع و اسقنی خمرا حمیرا تشبه العندم
  که بنمایم سرانجامی چو مخموران بپرسندم
  جهانی طوطیان دارم اگر بسیار شد قندم

  
  فش و دستارمدر آن کویی که می خوردم گرو شد ک

  کنون در حلقه زلفش گرفتارم گرفتارم
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 چو هر دم می فزون باشد ببین حالم که چون باشد
 ن کن سر ز من رستیبگوید در چنان مستی نها

 مرا می گوید آن دلبر که از عاشق فنا خوشتر
 چو ابر نوبهاري من چه خوش گریان و خندانم
 چو عنقا کوه قافی را تو پران بینی از عشقش
 منم چو آسمان دوتو ز عشق شمس تبریزي

1414 
 درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم
 دخلت التیه بالبلوي و ذقت المن و السلوي

 بیا بنگر عجایب ها رس از کشتی و دریامپ
 بیا اي جان تویی موسی وین قالب عصاي تو
 تویی عیسی و من مرغت تو مرغی ساختی از گل
 منم استون آن مسجد که مسند ساخت پیغامبر
 خداوند خداوندان و صورت ساز بی صورت
 گهی سنگم گهی آهن زمانی آتشم جمله

 ز منزمانی می چرم این جا زمانی می چرند ا
 هیوالیی نشان آمد نشان دایم کجا ماند

1415 
 ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم
 دلم پر گشت از مهري که بر چشمت از او مهري
  به لخت این دل پاره مگر رحمت شد آواره
 چو شاه خوش خرام آمد جز او بر من حرام آمد
 مرا رخسار او باید چه سود از ماه و پروینم

 باده منم آزاد و آزاده ش خورمچو از دست
 سعادت ها که من دارم ز شمس الدین تبریزي

1416 
 ترش رویی و خشمینی چنین شیرین ندیدستم
  بتان بس دیده ام جانا ولیکن نی چنین زیبا
 همه شب از پریشانی چنان بودم که می دانی
 از این حالت که دل دارد بگیر و برجهان او را

1417 
  چنین رویی ندیدستمبه حق روي تو که من 

 چنین باغی در این عالم نرسته ست و نروید هم
 دعاي یک پدر نبود دعاي صد نبی باشد

  چنان می هاي صدساله چنین عقلی که من دارم
  ماند اسرارم مسلمانان در آن حالت چه پنهان

  نگارا چند بشتابی نه آخر اندر این کارم
  از آن می هاي کاري من چه خوش بی هوش هشیارم
  اگر آن که خبر یابد ز لعل یار عیارم

  سته که تا برنسکلد تارمبزن تو زخمه آه
  

  مرا می خواند آن آتش مگر موسی عمرانم
  چهل سال است چون موسی به گرد این بیابانم
  که چندین سال من کشتی در این خشکی همی رانم
  چو برگیري عصا گردم چو افکندیم ثعبانم
  چنانک دردمی در من چنان در اوج پرانم
  چو او مسند دگر سازد ز درد هجر ناالنم

  ورت می کشی بر من تو دانی من نمی دانمچه ص
  گهی میزان بی سنگم گهی هم سنگ و میزانم
  گهی گرگم گهی میشم گهی خود شکل چوپانم
  نه این ماند نه آن ماند بداند آن من آنم

  
  مکن اي شه مکافاتم مکن اي شه مکافاتم
  اگر در پیش محرابم وگر کنج خراباتم
  مرا فریاد رس آخر که در دریاي آفاتم
  چه بی برگم ز هجرانش اگر در باغ و جناتم
  چو شام زلف او خواهم چه سود از شام و شاماتم
  چو پیش او زمین بوسم به باالي سماواتم
  سعادت ها سجود آرد به پیش این سعاداتم

  
  ز افسون هاش مجنونم ز افسان هاش سرمستم
  تویی پیوندم و خویشم کنون در خویش درجستم

  کریما از دگر دستم ولیک این دم ز حیرانی
  که من خاکی ز سعی تو ز روي خاك برجستم

  
  چه مانی تو بدان صورت که از مردم شنیدستم
  نه در خواب و نه بیداري چنین میوه نچیدستم
  کز این سان دولتی گشتم بدین دولت رسیدستم
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 شنیدم ز آسمان روزي که دارم از غمت سوزي
 مرا می گوید اندیشه ز عشق آموختم پیشه
 گرفته هر یکی ذره یکی آیینه پیش رو
 کدام است او یکی اویی همه اوها از او بویی

 را من که از کی پرشکر گشتی بگفتم نیشکر
 به جان گفتم که چون غنچه چرا چهره نهان کردي
 جهان پیر را گفتم که هم بندي و هم پندي
  چو سوسن صد زبان دارد جهان در شکر و آزادي
 بهار آمد چو طاووسی هزاران رنگ بر پرش
 ز بهر عشرت جان ها کشیدم راح و ریحان ها
 شبی عشق فریبنده بیامد جانب بنده
 یکی تتماج آورد او که گم کردم سر رشته
 چو نوشیدم ز تتماجش فروکوبید چون سیرم
 به دست من بجز سیخی از آن تتماج او نامد
 به هر برگی از آن تتماج بشکفته ست نوعی گل
 شکوفه چون همی ریزد عقیبش میوه می خیزد
 همه بالیدن عاشق پی پالودنی آید

 نبجز هنگام کاهید ندارد فایده چیزي
 بنال اي یار چون سرنا که سرنا بهر ما نالد
 مجو از من سخن دیگر برو در روضه اخضر

1418 
 مستم دال مشتاق دیدارم غریب و عاشق و

 تویی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانم
 مرا جانی در این قالب وانگه جز توم مذهب
 اگر جز تو سري دارم سزاوار سر دارم

 حرفیم بی معنیبه هر جا که روم بی تو یکی 
 چو من هی ام چو من شینم چرا گم کرده ام هش را
 جهانی گمره و مرتد ز وسواس هواي خود
 به سرباالي عشق این دل از آن آمد که صافی شد
 زهی لطف خیال او که چون در پاش افتادم
 بشستم دست از گفتن طهارت کردم از منطق

1419 
  بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم

 سته بسته می گفتم پریر از شرح دل چیزيشک

  ز رفعت هاي سوز او در این گردش خمیدستم
  ز عدل دوست قفلستم ز لطف او کلیدستم

  آیینه گر این را به نرخ جان خریدستم کز آن
  که از بعدش یزیدستم ز قربش بایزیدستم
  اشارت کرد سوي تو کز انفاسش چشیدستم
  بگفت از شرم روي او به جسم اندر خزیدستم
  بگفتا گر چه پیرم من ولیک او را مریدستم
  کز آن جان و جهان خورش مزید اندر مزیدستم

  ریدستمکه من از باغ حسن او بدین جانب پ
  براي رنج رنجوران عقاقیري کشیدستم
  که بسم اهللا که تتماجی براي تو پزیدستم
  شکستم سوزن آن ساعت گریبان ها دریدستم
  چو طزلق رو ترش کردم کز آن شیرین بریدستم
  ولی چون سیخ سرتیزم در آنچ مستفیدستم
  شکوفه کرد هر باغی که چون من بشکفیدستم

  ز نابدیدستمبقا در نفی دان که من بدید ا
  پی قربان همی دان تو هر آنچ پروریدستم
  گزافه نیست این که من ز غم کاهش گزیدستم
  از آن دم ها پرآتش که در سرنا دمیدستم
  از آن حسن و از آن منظر بجو که من خریدستم

  
  کنون عزم لقا دارم من اینک رخت بربستم
  بدین قبله نماز آرم به هر وادي که من هستم

  ستی جانا به عشق تو برون جستمکه من از نی
  وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم
  چو هی دو چشم بگشادم چو شین در عشق بنشستم
  که هش ترکیب می خواهد من از ترکیب بگسستم
  به اقبال چنین عشقی ز شر خویشتن رستم
  که از دردي آب و گل من بی دل در این پستم
  تمقدم هاي خیالش را به آسیب دو لب خس
  حوادث چون پیاپی شد وضوي توبه بشکستم

  
  برآمد موج آب چشم و خون دل نتانستم
  تنک شد جام فکر و من چو شیشه خرد بشکستم
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 چو تخته تخته بشکستند کشتی ها در این طوفان
  شکست از موج این کشتی نه خوبی ماند و نه زشتی
 نه باالیم نه پست اما ولیک این حرف پست آمد
 چه دانم نیستم هستم ولیک این مایه می دانم
  چه شک ماند مرا در حشر چون صد ره در این محشر

 ن شد ز صیادي مرا باري در این واديجگر خو
 بود اندیشه چون بیشه در او صد گرگ و یک میشه
  به هر چاهی که برکندم ز اول من درافتادم
 خسی که مشتریش آمد خیال خام ریش آمد
 چه کردي آخر اي کودن نشاندي گل در این گلخن
  مرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن

1420 
 ه چه غمگینی چو من هستماگر شد سود و سرمای

 اگر فانی شود عالم ز دریایی بود شبنم
  جهان ماهی عدم دریا درون ماهی این غوغا

1421 
 بیا بشنو که من پیش و پس اسبت چرا گردم
 امانی از ندم دادي نه الفیدي نه دم دادي
 چو دخلم از لبی دادي که پاك آمد ز بیدادي
 چو دیدم داد و جود تو شدم محو وجود تو
 تو داوود جوانمردي امام قدرالسردي
 چو عکس جیش حسن تو طراد آورد بر نقشم
 خمش کن کاندر این وادي شرابی بود جاویدي

1422 
 طواف حاجیان دارم بگرد یار می گردم
 مثال باغبانانم نهاده بیل بر گردن
  نه آن خرما که چون خوردي شود بلغم کند صفرا

 س پنهانجهان مارست و زیر او یکی گنجی است ب
 ندارم غصه دانه اگر چه گرد این خانه

 فربه نخواهم خانه اي در ده نه گاو و گله
 رفیق خضرم و هر دم قدوم خضر را جویان
 نمی دانی که رنجورم که جالینوس می جویم
 نمی دانی که سیمرغم که گرد قاف می پرم
 مرا زین مردمان مشمر خیالی دان که می گردد

  چه باشد زورق من خود که من بی پا و بی دستم
  شدم بی خویش و خود را من سبک بر تخته اي بستم
  که گه زین موج بر اوجم گهی زان اوج در پستم

  ي جان ولی چون نیستم هستمچو هستم نیستم ا
  چو اندیشه بمردم زار و چون اندیشه برجستم
  ز صیدم چون نبد شادي شدم من صید و وارستم
  چه اندیشه کنم پیشه که من ز اندیشه ده مستم
  به هر دامی که بنهادم من اندر دام پیوستم
  سبال از کبر می مالد که رو من کار کردستم

  ر تو خستمنرست از گلشنت برگی ولیک از خا
  که عمرم شد به شصت و من چو سین و شین در این شستم

  
  برآور سر ز جود من که التاسوا نمودستم
  گر افتاده ست او از خود نیفتاده ست از دستم
  کنم صیدش اگر گم شد که من صیاد بی شستم

  
  ازیرا نعل اسبت را به هنگام چرا گردم
  زهی عیسی دم فردم زهی باکر و بافر دم

  وسعت خرجم کجا گشته ست هر خرجم کی داند
  یکی رنگی برآوردم که گویی باغ را وردم
  چو من محصون آن سردم برون از گرم و از سردم

  در طردم برون جستم ز فکرت من نه در عکسم نه
  رواق و درد او خوردم که هر دو بود درخوردم

  
  نه اخالق سگان دارم نه بر مردار می گردم

  ار می گردمبراي خوشه خرما به گرد خ
  ولیکن پر برویاند که چون طیار می گردم
  سر گنجستم و بر وي چو دم مار می گردم
  فرورفته به اندیشه چو بوتیمار می گردم
  ولیکن مست ساالرم پی ساالر می گردم
  قدم برجا و سرگردان که چون پرگار می گردم
  نمی بینی که مخمورم که بر خمار می گردم

  بر گلزار می گردمنمی دانی که بو بردم که 
  خیال ار نیستم اي جان چه بر اسرار می گردم
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 ین و آن همی گویمچرا ساکن نمی گردم بر ا
 مرا گویی مرو شپشپ که حرمت را زیان دارد
 بهانه کرده ام نان را ولیکن مست خبازم
 هر آن نقشی که پیش آید در او نقاش می بینم
 در این ایوان سربازان که سر هم در نمی گنجد
  نیم پروانه آتش که پر و بال خود سوزم
 چه لب را می گزي پنهان که خامش باش و کمتر گوي
 بیا اي شمس تبریزي شفق وار ار چه بگریزي

1423 
  تو تا دوري ز من جانا چنین بی جان همی گردم
 چو باغ وصل خوش بویم چو آب صاف در جویم
 مرا افتاد کار خوش زهی کار و شکار خوش
  چه جاي باغ و بستانش که نفروشم به صد جانش
 کسی باشد ملول اي جان که او نبود قبول اي جان

 م چرا مستم ز لعلش بوي بردستمتو را گوی
 چه جاي جان منم از کیمیاي جان چه جاي دل

 قدح وارم در این دوران میان حلقه مستان
1424 

 بگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسیدم
 بگفتم اي پسندیده چو دیدي گیر نادیده
 بگفتم گر چه شد تقصیر دل هرگز نگردیده ست

 هجورانبگفتم هجر خونم خورد بشنو آه م
 چو یوسف کابن یامین را به مکر از دشمنان بستد
 بگفتم روز بی گاه است و بس ره دور گفتا رو
 به گاه و بی گه عالم چه باشد پیش این قدرت
 اگر عقل خالیق را همه بر همدگر بندي

1425 
 دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم
 به گرد شمع سمع تو دعاهاام همی گردد

 ب حاجاتم درآ که بهر اصغایتبه دارالکت
  سرم در چرخ کی گنجد که سر بخشیده فضل است
 چو شاخ بید اندیشه ز هر بادي اگر پیچد

1426 
 چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم

  که عقلم برد و مستم کرد ناهموار می گردم
  می گردم ز حرمت عار می دارم از آن بر عار

  نه بر دینار می گردم که بر دیدار می گردم
  براي عشق لیلی دان که مجنون وار می گردم
  من سرگشته معذورم که بی دستار می گردم

  پروانه سلطان که بر انوار می گردم منم
  نه فعل و مکر توست این هم که بر گفتار می گردم
  شفق وار از پی شمست بر این اقطار می گردم

  
  چو در چرخم درآوردي به گردت زان همی گردم
  چو احسان است هر سویم در این احسان همی گردم
  چو باد نوبهار خوش در این بستان همی گردم

  دانش در این میدان همی گردمشدم من گوي می
  منم آل رسول اي جان پس سلطان همی گردم
  کلند عشق در دستم به گرد کان همی گردم
  نه چون تو آسیاي نان که گرد نان همی گردم
  ز دست این به دست آن بدین دستان همی گردم

  
  جوابم داد کاي زیرك بگاهت نیز هم دیدم
  بگفت او ناپسندت را به لطف خود پسندیدم
  بگفت آن را هم از من دان که من از دل نگردیدم
  بگفت آن دام لطف ماست کاندر پات پیچیدم

  متهم کردند و من پیمانه دزدیدم تو را هم
  به من بنگر به ره منگر که من ره را نوردیدم
  که من اسرار پنهان را بر این اسباب نبریدم

  آن جان که بگزیدم نیابد سر لطف ما مگر
  

  را بر آن باري چه حق دارم قبول تو دعاها
  از آن چون پر پروانه دعاي محترق دارم
  صحف فوق صحف دارم ورق زیر ورق دارم
  دلم شاد است و می گوید غم رب الفلق دارم
  چو بیخ سدره خضرا اصول متفق دارم

  
  رخ زرین من منگر که پاي آهنین دارم
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  بدان شه که مرا آورد کلی روي آوردم
 گهی خورشید را مانم گهی دریاي گوهر را
 درون خمره عالم چو زنبوري همی گردم
 دال گر طالب مایی برآ بر چرخ خضرایی
 چه باهول است آن آبی که این چرخ است از او گردان
 چو دیو و آدمی و جن همی بینی به فرمانم
 چرا پژمرده باشم من که بشکفته ست هر جزوم
 چرا از ماه وامانم نه عقرب کوفت بر پایم
 کبوترخانه اي کردم کبوترهاي جان ها را

 ر خانه ها گردمشعاع آفتابم من اگر د
  تو هر گوهر که می بینی بجو دري دگر در روي
 تو را هر گوهري گوید مشو قانع به حسن من
 خمش کردم که آن هوشی که دریابد نداري تو

1427 
  من از اقلیم باالیم سر عالم نمی دارم
 اگر باالست پراختر وگر دریاست پرگوهر
 مرا گویی ظریفی کن دمی با ما حریفی کن

  دایه فضلش به شیر لطف پرورده ستمرا چون 
 در آن شربت که جان سازد دل مشتاق جان بازد
 ز شادي ها چو بیزارم سر غم از کجا دارم
 پی آن خمر چون عندم شکم بر روزه می بندم
 درافتادم در آب جو شدم شسته ز رنگ و بو
 تو روز و شب دو مرکب دان یکی اشهب یکی ادهم

 شاق را مذهبجز این منهاج روز و شب بود ع
 به باغ عشق مرغانند سوي بی سویی پران
 منم عیسی خوش خنده که شد عالم به من زنده
 ز عشق این حرف بشنیدم خموشی راه خود دیدم

1428 
 همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم
 به هر هنگام هر مرغی به هر پري همی پرد
 دهان مگشاي بی هنگام و می ترس از زبان من

  نبه می گوید مرا نیشی است در باطنبه دنبل د
 بمالم بر تو من خود را به نرمی تا شوي ایمن
 دهان مگشاي این ساعت ازیرا دنبل خامی

  وزان کو آفریدستم هزاران آفرین دارم
  ون ذل زمین دارمدرون عز فلک دارم بر

  مبین تو ناله ام تنها که خانه انگبین دارم
  که امن الومنین دارم چنان قصري است حصن من

  چو من دوالب آن آبم چنین شیرین حنین دارم
  نمی دانی سلیمانم که در خاتم نگین دارم
  چرا خربنده باشم من براقی زیر زین دارم
  چرا زین چاه برنایم چون من حبل متین دارم

  ر اي مرغ جان این سو که صد برج حصین دارمبپ
  عقیق و زر و یاقوتم والدت ز آب و طین دارم
  که هر ذره همی گوید که در باطن دفین دارم
  که از شمع ضمیر است آن که نوري در جبین دارم
  مجنبان گوش و مفریبان که چشمی هوش بین دارم

  
  نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمی دارم

  پرعبهر سر آن هم نمی دارموگر صحراست 
  مرا گفته ست التسکن تو را همدم نمی دارم
  چو من مخمور آن شیرم سر زمزم نمی دارم
  خرد خواهد که دریازد منش محرم نمی دارم
  به غیر یار دلدارم خوش و خرم نمی دارم
  که من آن سرو آزادم که برگ غم نمی دارم
  ز عشق ذوق زخم او سر مرهم نمی دارم

  بر نمی شینم سر ادهم نمی دارمبر اشهب 
  که بر مسلک به زیر این کهن طارم نمی دارم
  من ایشان را سلیمانم ولی خاتم نمی دارم
  ولی نسبت ز حق دارم من از مریم نمی دارم
  بگو عشقا که من با دوست ال و لم نمی دارم

  
  کبوتر همچو من دیدي که من در جستن بازم
  غازممگر من سنگ پوالدم که در پرواز آ

  زبانت گر بود زرین زبان درکش که من گازم
  تو را بشکافم اي دنبل گر از آغاز بنوازم
  به ناگاهانت بشکافم که تا دانی چه فن سازم
  چو وقت آید شوي پخته به کار تو بپردازم
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  کدامین شوخ برد از ما که دیده شوخ کردستی
 کمان نطق من بستان که تیر قهر می پرد
 یکی سوزي است سازنده عتاب شمس تبریزي

1429 
 لدار بگریزمنه آن بی بهره دلدارم که از د

 منم آن تخته که با من دروگر کارها دارد
 مثال تخته بی خویشم خالف تیشه نندیشم
 چو سنگم خوار و سرد ار من به لعلی کم سفر سازم
 نیابم بوس شفتالو چو بگریزم ز بی برگی
 از آن از خود همی رنجم که منهم در نمی گنجم
 هزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید

 نجورم نه نامردم که از خوبان بپرهیزمنه ر
 نیم بر پشت پاالنی که در میدان سپس مانم
 همی گویم دال بس کن دلم گوید جواب من

1430 
  نهادم پاي در عشق که بر عشاق سر باشم
 اگر چه روغن بادام از بادام می زاید
 به ظاهربین همی گوید چو مسجود مالیک شد

  لرزمزمانی بر کف عشقش چو سیمابی همی 
 منم پیدا و ناپیدا چو جان و عشق در قالب
 در آن زلفین آن یارم چه سوداها که من دارم
 اگر عالم بقا یابد هزاران قرن و من رفته
 مرا معشوق پنهانی چو خود پنهان همی خواهد
 مرا گردون همی گوید که چون مه بر سرت دارم
 اگر ساحل شود جنت در او ماهی نیارامد

 ما را از آن دلدار بشناسیبه روز وصل اگر 
 بسوزا این تنم گر من ز هر آتش برافروزم
 در آن محوي که شمس الدین تبریزیم پاالید

1431 
 مرا چون کم فرستی غم حزین و تنگ دل باشم
 غمان تو مرا نگذاشت تا غمگین شوم یک دم
 همه اجزاي عالم را غم تو زنده می دارد
  ددعجب دردي برانگیزي که دردم را دوا گر
 فدایی را کفیلی کو که ارزد جان فدا کردن

  چه خوانی دیده پیهی را که پس فرداش بگدازم
  که از مستی مبادا تیر سوي خویش اندازم

  چو با این سوز درسازم رهم از عالم ناري
  

  نه آن خنجر به کف دارم کز این پیکار بگریزم
  نه از تیشه زبون گردم نه از مسمار بگریزم
  نشایم جز که آتش را گر از نجار بگریزم
  چو غارم تنگ و تاري گر ز یار غار بگریزم
  نبویم مشک تاتاري گر از تاتار بگریزم
  سزد چون سر نمی گنجد گر از دستار بگریزم
  کجا یابم دگربارش اگر این بار بگریزم
  نه فاسد معده اي دارم که از خمار بگریزم
  نیم فالح این ده من که از ساالر بگریزم
  که من در کان زر غرقم چرا ز ایثار بگریزم

  
  منم فرزند عشق جان ولی پیش از پدر باشم
  همی گوید که جان داند که من بیش از شجر باشم

  ه جسم مختصر باشمکه اي ابله روا داري ک
  زمانی در بر معدن همه دل همچو زر باشم
  گهی اندر میان پنهان گهی شهره کمر باشم
  گهی در حلقه می آیم گهی حلقه شمر باشم

  هر شب سمر باشم سمر باشم میان عاشقان
  وگر نی رغم شب کوران عیان همچون قمر باشم
  بگفتم نیک می گویی بپرس از من اگر باشم

  ویم پس آنگه در شکر باشمحدیث شهد او گ
  پس آن دلبر دگر باشد من بی دل دگر باشم
  مبادم آب اگر خود من ز هر سیالب تر باشم
  ملک را بال می ریزد من آن جا چون بشر باشم

  
  چو غم بر من فروریزي ز لطف غم خجل باشم
  هواي تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشم
  شممنم کز تو غمی خواهم که در وي مستقل با

  عجب گردي برانگیزي که از وي مکتحل باشم
  کسایی را کسایی کو که آن را مشتمل باشم
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 مرا رنج تو نگذارد که رنجوري به من آید
 صباح تو مرا نگذاشت تا شمعی برافروزم
 خیالی کان به پیش آید خیالت را بپوشاند
 بسوزانم ز عشق تو خیال هر دو عالم را
 خمش کن نقل کمتر کن ز حال خود به قال خود

1432 
 تو عدم باشم عدم باشمتو خود دانی که من بی 

 چو زان یوسف جدا مانم یقین در بیت احزانم
 چو شحنه شهر شه باشم عسس گردم چو مه باشم
 ببندم گردن غم را چو اشتر می کشم هر جا
 قضایش گر قصاص آرد مرا اشتر کند روزي
 منم محکوم امر مر گه اشتربان و گه اشتر
  اگر طبال اگر طبلم به لشکرگاه آن فضلم

 خرس فکرت را ره رقصش بیاموزمبگیرم 
 چو شمعی ام که بی گفتن نمایم نقش هر چیزي
 یقول العشق یا صاحی تساکر و اغتنم راحی
 شکرنا نعمه المولی و موالنا به اولی
 افندي کالی میراسوذ لزمونو تا کاالسو
 یزك اي یار روحانی ورر عیسی بکی جانی
  خمش باشم ترش باشم به قاصد تا بگوید او

1433 
 من آنم کز خیاالتش تراشنده وثن باشم
 مرا چون او ولی باشد چه سخره بوعلی باشم

 گهی شمع است و گه شاهد دو صورت پیش می آرد
 مرا وامی است در گردن که بسپارم به عشقش جان
 چو زندانم بود چاهی که در قعرش بود یوسف

 گیرد چو دست او رسن باشد که دست چاهیان
 عشقی تا که راهت زد مرا گوید چه می نالی ز

 چو چنگم لیک اگر خواهی که دانی وقت ساز من
 چو یار ذوفنون من زند پرده جنون من
 ز کوب غم چه غم دارم که با او پاي می کوبم
 چو بیش از صد جهان دارم چرا در یک جهان باشم
 کبوترباز عشقش را کبوتر بود جان من
 گهی با خویش در جنگم گهی بی خویشم و دنگم

  مرا گنج تو نگذارد که درویش و مقل باشم
  عیان تو مرا نگذاشت تا من مستدل باشم
  اگر خونش بریزم من ز خون او بحل باشم
  بسوزند این دو پروانه چو من شمع چگل باشم

  منتقل باشم چنان نقلی که من دارم چرا من
  

  عدم خود قابل هست است از آن هم نیز کم باشم
  حریف ظن بد باشم ندیم هر ندم باشم
  شکنجه دزد غم باشم سقام هر سقم باشم
  بجز خارش ننوشانم چو در باغ ارم باشم
  جمازه حج او گردم حمول آن حرم باشم
  گهی لت خواره چون طبلم گهی شقه علم باشم

  چو سلطان را حشم باشماز این تلوین چه غم دارم 
  به هنگامه بتان آرم ز رقصش مغتنم باشم
  مکن اندیشه کژمژ که غماز رقم باشم

  طاوي و داویناك یا اخشم فاشبعناك یا
  فهذا العیش ال یفنی و هذا الکاس ال یهشم
  اذي نازس کنا خارس که تا من محتشم باشم
  سنک اول ایلکل قانی اگر من متهم باشم

  تو را چون من صنم باشم خمش چونی ترش چونی
  

  چو هنگام وصال آمد بتان را بت شکن باشم
  چو حسن خویش بنماید چه بند بوالحسن باشم
  دوم را من چو آیینه نخستین را لگن باشم
  ولی نگزارمش تا از تقاضا ممتحن باشم
  خنک جان من آن روزي که در زندان شدن باشم
  چه دستک ها زنم آن دم که پابست رسن باشم

  آن کاروان کش من در این ره راه زن باشم خنک
  غنیمت دار آن دم را که در تن تن تنن باشم
  خدا داند دگر کس نی که آن دم در چه فن باشم
  چه تلخی آیدم چون من بر شیرین ذقن باشم
  چو پخته شد کباب من چرا در بابزن باشم
  چو برج خویش را دیدم چرا اندر بدن باشم

  با این سه فن باشمچو آمد یار گلرنگم چرا 
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 در گرمابه عشقش حجابی نیست جان ها راچو 
 خمش کن اي دل گویا که من آواره خواهم شد
 اگر من در وطن باشم وگر بیرون ز تن باشم

1434 
 چو آمد روي مه رویم که باشم من که من باشم
 چو هر سنگی عسل گردد چرا مومی کند مومی
  یقین هر چشم جو گردد چو آن آب روان آمد

 ثال شمع تا اکنوناگر چه در لگن بودم م
 چو از نحس زحل رستم چه زیر آسمان باشم

 کی حسد باشد حسد بر من حسد دارد مرا بر
1435 

 به گرد دل همی گردي چه خواهی کرد می دانم
 یکی بازي برآوردي که رخت دل همه بردي

 او بستی به یک غمزه جگر خستی پس آتش اندر
 به حق اشک گرم من به حق آه سرد من

 د و سینه تو را دامن ولی فرق استمرا دل سوز
 گوید به دل گویم که چون مردان صبوري کن دلم

 دال چون گرد برخیزي ز هر بادي نمی گفتی
 جوابم داد دل کان مه چو جفت و طاق می بازد
 چو در شطرنج شد قایم بریزد نرد شش پنجی

1436 
 تو خورشیدي و یا زهره و یا ماهی نمی دانم

 همه لطف است و موزونی در این درگاه بی چونی
 به خرمنگاه گردونی که راه کهکشان دارد
 ز رویت جان ما گلشن بنفشه و نرگس و سوسن
 زهی دریاي بی ساحل پر از ماهی درون دل
 شهی خلق افسانه محقر همچو شه دانه
  زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخن گویان
 هزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی

 سخن چینی همیشه غرق تلوینیخمش کن کز 
  خمش کردم که سرمستم از آن افسون که خوردستم

1437 
 چو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم
 زبانم عقده اي دارد چو موسی من ز فرعونان

  نیم من نقش گرمابه چرا در جامه کن باشم
  وطن آتش گرفت از تو چگونه در وطن باشم
  ز تاب شمس تبریزي سهیل اندر یمن باشم

  
  چو هر خاري از او گل شد چرا من یاسمن باشم
  همه اجسام چون جان شد چرا استیزه تن باشم
  چو در جلوه ست حسن او چه بند بوالحسن باشم

  معم جمله گشت آتش چرا اندر لگن باشمچو ش
  چو محنت جمله دولت گشت از چه ممتحن باشم
  ز جوي خمر چون مستم چرا تشنه لبن باشم

  
  چه خواهی کرد دل را خون و رخ را زرد می دانم
  چه خواهی بعد از این بازي دگر آورد می دانم
  بخواهی پخت می بینم بخواهی خورد می دانم

  که گرم از سرد می دانم که گرمم پرس چون بینی
  که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد می دانم
  نه مردم نی زن ار از غم ز زن تا مرد می دانم
  که از مردي برآوردن ز دریا گرد می دانم
  چو ترسا جفت گویم گر ز جفت و فرد می دانم

  مات غم باشم اگر این نرد می دانم بگویم
  

  واهی نمی دانموزین سرگشته مجنون چه می خ
  چه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی نمی دانم

  تو اختر چه خرگاهی نمی دانم چو ترکان گرد
  ز ماهت ماه ما روشن چه همراهی نمی دانم
  چنین دریا ندیدستم چنین ماهی نمی دانم
  بجز آن شاه باقی را شهنشاهی نمی دانم
  تو نور ذات اللهی تو اللهی نمی دانم

  در این چاهی نمی دانم چرا اي یوسف خوبان
  دمی هویی دمی هایی دمی آهی نمی دانم
  که بی خویشی و مستی را ز آگاهی نمی دانم

  
  چو چرخ صاف پرنورم به گرد ماه گردانم
  ز رشک آنک فرعونی خبر یابد ز برهانم
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 فروبندید دستم را چو دریابید هستم را
 نه جاسوسم نه ناموسم من از اسرار قدوسم

 د انگیزدز باده باد می خیزد که باده با
 همه زهاد عالم را اگر بویی رسد زین می
 چه جاي می که گر بویی از آن انفاس سرمستان
 وجود من عزبخانه ست و آن مستان در او جمعند
 اگر من جنس ایشانم وگر من غیر ایشانم

1438 
 ندارد پاي عشق او دل بی دست و بی پایم
 میان خونم و ترسم که گر آید خیال او

 م اگر چه آشنا داندخیاالت همه عال
  منم افتاده در سیلی اگر مجنون آن لیلی
 همه گردد دل پاره همه شب همچو استاره
 ز شب هاي من گریان بپرس از لشکر پریان
 اگر یک دم بیاسایم روان من نیاساید
 رها کن تا چو خورشیدي قبایی پوشم از آتش
 که آن خورشید بر گردون ز عشق او همی سوزد

 ون ماهی گدازان غمش باشمرها کن تا که چ
1439 

 من این ایوان نه تو را نمی دانم نمی دانم
 مرا گوید مرو هر سو تو استادي بیا این سو
 همی گیرد گریبانم همی دارد پریشانم
 مرا جان طرب پیشه ست که بی مطرب نیارامد
 یکی شیري همی بینم جهان پیشش گله آهو
 مرا سیالب بربوده مرا جویاي جو کرده

  طفلی گم شدستم من میان کوي و بازاريچو 
 مرا گوید یکی مشفق بدت گویند بدگویان
 زمین چون زن فلک چو شو خورد فرزند چون گربه

 به ابرو نکته می گوید مرا آن صورت غیبی
 منم یعقوب و او یوسف که چشمم روشن از بویش
 جهان گر رو ترش دارد چو مه در روي من خندد

 تیر می پرد ر دمز دست و بازوي قدرت به ه
 در آن مطبخ درافتادم که جان و دل کباب آمد
 دکان نانبا دیدم که قرصش قرص ماه آمد

  به لشکرگاه فرعونی که من جاسوس سلطانم
  رها کن چونک سرمستم که تا الفی بپرانم

  باده که من از وي پریشانم خصوصا این چنین
  چه ویرانی پدید آید چه گویم من نمی دانم
  رسد در سنگ و در مرمر بالفد کآب حیوانم
  دلم حیران کز ایشانم عجب یا خود من ایشانم
  نمی دانم همین دانم که من در روح و ریحانم

  
  که روز و شب چو مجنونم سر زنجیر می خایم
  یاالیمبه خون دل خیالش را ز بی خویشی ب

  به خون غرقه شود واهللا اگر این راه بگشایم
  ز من گر یک نشان خواهد نشانی هاش بنمایم
  شده خواب من آواره ز سحر یار خودرایم
  که در ظلمت ز آمدشد پري را پاي می سایم
  من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم
  در آن آتش چو خورشیدي جهانی را بیارایم

  که سوزش را همی شایم و هر دم شکر می گوید
  که تا چون مه نکاهم من چو مه زان پس نیفزایم

  
  من این نقاش جادو را نمی دانم نمی دانم
  که من آن سوي بی سو را نمی دانم نمی دانم
  من این خوش خوي بدخو را نمی دانم نمی دانم
  من این جان طرب جو را نمی دانم نمی دانم

  می دانمکه من این شیر و آهو را نمی دانم ن
  که این سیالب و این جو را نمی دانم نمی دانم
  که این بازار و این کو را نمی دانم نمی دانم
  نکوگو را و بدگو را نمی دانم نمی دانم
  من این زن را و این شو را نمی دانم نمی دانم
  که غمزه چشم و ابرو را نمی دانم نمی دانم
  اگر چه اصل این بو را نمی دانم نمی دانم

  من جز میر مه رو را نمی دانم نمی دانمکه 
  که من آن دست و بازو را نمی دانم نمی دانم
  من این گندیده طزغو را نمی دانم نمی دانم
  من این نان و ترازو را نمی دانم نمی دانم
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 چو مردان صف شکستم من به طفلی بازرستم من
 تو گویی شش جهت منگر به سوي بی سوي برپر
 خمش کن چند می گویی چه قیل و قال می جویی
 به دستم یرلغی آمد از آن قان همه قانان

 دارم آخر من ز جالینوس پنهانیدوایی 
 مرا دردي است و دارویی که جالینوس می گوید
 برو اي شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را
 برو اي روز گلچهره که خورشیدت چه گلگون است
 برو اي باغ با نقلت برو اي شیره با شیرت
 اگر صد منجنیق آید ز برج آسمان بر من

 نهان دارمچه رومی چهرگان دارم چه ترکان 
 هالوو را بپرس آخر از آن ترکان حیران کن
 دلم چون تیر می پرد کمان تن همی غرد
  رها کن حرف هندو را ببین ترکان معنی را
 بیا اي شمس تبریزي مکن سنگین دلی با من

1440 
 بنه اي سبز خنگ من فراز آسمان ها سم
  روان شد سوي ما کوثر پر از شیر و پر از شکر

 رور برآمد از بیابانییکی آهوي جان پ
 همه مستیم اي خواجه به روز عید می ماند
 درآمد عقل در میدان سر انگشت در دندان
 یکی عاقل میان ما به دارو هم نمی یابد
 به نزد من یکی ساغر به از صد خانه پرزر
 میان روزه داران خوش شراب عید در می کش
 بخور بی رطل و بی کوزه میی کو بشکند روزه

 ی که درریزي سحر مخمور برخیزيشرابی ن
 دهان بربند و محرم شو به کعبه خامشان می رو

1441 
 بنه اي سبز خنگ من فراز آسمان ها سم
 روان شد سوي ما کوثر که گنجا نیست ظرف اندر
 یکی آهوي چون جانی برآمد از بیابانی
 همه مستیم اي خواجه به روز عید می ماند

 دندان درآمد عقل در میدان سر انگشت در
 یکی عاقل میان ما به دار وهم نمی یابند

  که این الالي لولو را نمی دانم نمی دانم
  بیا این سو من آن سو را نمی دانم نمی دانم

  و را نمی دانم نمی دانمکه قیل و قال و قال
  و با تو را نمی دانم نمی دانم که من با چو

  که من این درد پهلو را نمی دانم نمی دانم
  که من این درد و دارو را نمی دانم نمی دانم

  نمی دانم نمی دانم که جز آن جعد و گیسو را
  که من جز نور یاهو را نمی دانم نمی دانم

  م نمی دانمکه جز آن نقل و طزغو را نمی دان
  بجز آن برج و بارو را نمی دانم نمی دانم
  چه عیب است ار هالوو را نمی دانم نمی دانم
  کز آن حیرت هال او را نمی دانم نمی دانم
  اگر آن دست و بازو را نمی دانم نمی دانم
  من آن ترکم که هندو را نمی دانم نمی دانم
  که با تو سنگ و لولو را نمی دانم نمی دانم

  
  شست آن مه زیبا چو صد تنگ شکر پیشمکه بن

  بدران مشک سقا را بزن سنگی و بشکن خم
  که شیر نر ز بیم او زند بر ریگ سوزان دم
  دهل مست و دهلزن مست و بیخود می زند لم لم
  که با سرمست و با حیران چه گفتم من که الهاکم
  در این زنجیر مجنونان چه مجنون می شود مردم

  آن باده یکی قمقمبریزم بر تن الغر از 
  نه آن مستی که شب آیی ز ترس خلق چون کزدم
  نه ز انگورست و نی شیره نی از طزغو نی از گندم
  دروغین است آن باده از آن افتاده کوته دم
  پیاپی اندر این مستی نی اشتر جو و نی جم جم

  
  که بنوشت آن مه بی کیف دعوت نامه اي پیشم

  ن خمبدران مشک سقا را بزن سنگی و بشک
  که شیر نر ز بیم او زند بر ریگ سوزان دم
  دهل مست و دهلزن مست و بیخود می زند لم لم
  که بر سرمست و با حیران چه برخوانیم الهاکم
  در این زنجیر مجنونان چه مجنون می شود مردم
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  بر مخمور یک ساغر به از صد خانه پرزر
 میان روزه داران خوش شراب عشق در می کش
 بخور بی رطل و بی کوزه میی کو نشکند روزه

 سر مخمور برخیزي شرابی نی که درریزي
 رسید از باده خانه پر به زیر مشک می اشتر

 ه کعبه خامشان می رودهان بربند و محرم شو ب
1442 

  زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم
 وگر در راه بازار غم عشقت خریدارم

1443 
 بشستم تخته هستی سر عالم نمی دارم
 مرا چون دایه قدسی به شیر لطف پرورده ست
 چنان در نیستی غرقم که معشوقم همی گوید
 دمی کاندر وجود آورد آدم را به یک لحظه

 ویی بوالفضولی را که یک دم آن خود نبودچه گ
1444 

 اي عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابم
 از کان شکر جستن اندر شب آبستن
 بی لطف وصال او گشتم چو هالل او
  چون شب بشود تاري با این همه بیداري
 چون خواب مرا بیند بگریزد و بنشیند
 یاران که چه یاریدم تنها مگذاریدم

 ق تا صبحدم صادقبنشین اگري عاش
1445 

 من دلق گرو کردم عریان خراباتم
 اي مطرب زیبارو دستی بزن و برگو
 خواهی که مرا بینی اي بسته نقش تن
 نی مرد شکم خوارم نی درد شکم دارم
 من همدم سلطانم حقا که سلیمانم
 با عشق در این پستی کردم طرب و مستی
 هر جا که همی باشم همکاسه اوباشم

 عنی برهان چنین دعويگویی بنما م
 گر رفت زر و سیمم با سینه سیمینم
 اي ساقی جان جانی شمع دل ویرانی

  بریزم بر تن الغر از آن باده یکی قمقم
  نه آن مستی که شب آیی ز شرم خلق چون کزدم

  است و نه از شیره نه از بکنی نه از گندم نه ز انگور
  دروغین است آن باده از آن افتاد کوته دم
  رها کن خواب خراخر که قمقم بانگ زد قم قم
  پیاپی اندر این مستی نه اشتر جو و نی جم جم

  
  زهی در راه عشق تو دل بریان که من دارم
  به صد جان ها بنفروشم ز عشقت آنچ من دارم

  
  ون سر آن هم نمی دارمدریدم پرده بی چ

  مالمت کی رسد در من که برگ غم نمی دارم
  بیا با من دمی بنشین سر آن هم نمی دارم
  از آن دم نیز بیزارم سر آن هم نمی دارم

  آن هم نمی دارم هزاران بار می گوید سر
  

  تا غرقه شده ست از تو در خون جگر خوابم
  بگداخت در اندیشه مانند شکر خوابم

  رگز در دور قمر خوابمتا شب نبرد ه
  با عشق همی گویم کاي عشق ببر خوابم
  از من برود آید در شخص دگر خوابم
  چون عشق ملک برده ست از چشم بشر خوابم
  با من که نمی آید تا صبح و سحر خوابم

  
  خوردم همه رخت خود مهمان خراباتم
  تو آن مناجاتی من آن خراباتم
  جان را نتوان دیدن من جان خراباتم

  ن مایده بیزارم بر خوان خراباتمزی
  کلی همه ایمانم ایمان خراباتم
  گفتم چه کسی گفتا سلطان خراباتم
  هر گوشه که می گردم گردان خراباتم
  روشنتر از این برهان برهان خراباتم
  ور بی سر و سامانم سامان خراباتم
  ویران دلم را بین ویران خراباتم
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 گویی که تو را شیطان افکند در این ویران
 هر گه که خمش باشم من خم خراباتم

1446 
 گر بی دل و بی دستم وز عشق تو پابستم
 در مجلس حیرانی جانی است مرا جانی
 انمپیش آي دمی جانم زین بیش مرنج

  ساقی می جانان بگذر ز گران جانان
 رندي و چو من فاشی بر ملت قالشی
 اي می بترم از تو من باده ترم از تو
 از باده جوشانم وز خرقه فروشانم
  تا از خود ببریدم من عشق تو بگزیدم
 هر چند به تلبیسم در صورت قسیسم
 در مذهب بی کیشان بیگانگی خویشان

 از مستان اي صاحب صد دستان بی گاه شد
1447 

 رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم
 صد گونه خلل دارم اي کاش یکی بودي
 گفتا که نه تو مردي گفتم که بلی اما
  آن صورت روحانی وان مشرق یزدانی
 خوش خوش سوي من آمد دستی به دلم برزد
 چون عربده می کردم درداد می و خوردم
 پس جامه برون کردم مستانه جنون کردم

 د جام بنوشیدم صد گونه بجوشیدمص
 گوساله زرین را آن قوم پرستیده
 بازم شه روحانی می خواند پنهانی
 پابست توام جانا سرمست توام جانا
 چست توام ار چستم مست توام ار مستم
 در چرخ درآوردي چون مست خودم کردي

1448 
 در مجلس آن رستم در عربده بنشستم
 دهاي منکر هر زنده خنبک زنی و خن
 اي عاقل چون لنگر اي روت چو آهنگر
 تو شخصک چوبینی گر پیشترك شینی
 کاهل مشو اي ساقی باقی است ز ما باقی

  خوبی ملک دارد شیطان خراباتم
  ه سخن گویم دربان خراباتمک هر گه

  
  بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم
  زان شد که تو می دانی آهسته که سرمستم
  اي دلبر خندانم آهسته که سرمستم
  دزدیده ز رهبانان آهسته که سرمستم
  در پرده چرا باشی آهسته که سرمستم
  پرجوش ترم از تو آهسته که سرمستم
  ماز یار چه پوشانم آهسته که سرمست
  خود را چو فنا دیدم آهسته که سرمستم
  نور دل ادریسم آهسته که سرمستم
  با دست بر ایشان آهسته که سرمستم
  احداث و گرو بستان آهسته که سرمستم

  
  هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم
  با این همه علت ها در شنقصه پیوستم
  چون بوي توام آمد از گور برون جستم

  وي کف خود خستموان یوسف کنعانی کز 
  گفتا ز چه دستی تو گفتم که از این دستم
  افروخت رخ زردم وز عربده وارستم
  در حلقه آن مستان در میمنه بنشستم
  صد کاسه بریزیدم صد کوزه دراشکستم
  گوساله گرگینم گر عشق بنپرستم
  بر می کشدم باال شاهانه از این پستم
  در دست توام جانا گر تیرم وگر شستم

  ار پستم هست توام ار هستم پست توام
  چون تو سر خم بستی من نیز دهان بستم

  
  صد ساغر بشکستم آهسته که سرمستم
  اي هم خر و خربنده آهسته که سرمستم
  در دلبر ما بنگر آهسته که سرمستم
  صد دجله خون بینی آهسته که سرمستم
  پر ده می راواقی آهسته که سرمستم
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 زین راه چه گوالنند آن ها که ملوالنند
 شمس الحق آزاده تبریز و می ساده

1449 
 زان می که ز بوي او شوریده و سرمستم
 اي ساقی مست من بنگر به شکست من

 بشکستم من جامتبشکست مرا دامت 
 اي جان و دل مستان بستان سخنم بستان
 پر کن ز می پیشین بنشین بر من بنشین
 جان و سر تو یارا بر نقد بزن ما را
 واهللا که بنگذارم دست از تو چرا دارم
 خواهم که ز باد می آتش بفروزانی

1450 
 بستان قدح از دستم اي مست که من مستم
  هشیار بر رندي ضدي بود و ضدي

 ر چیز که اندیشی از جنگ از آن دورمه
 تا عشق تو بگرفتم سوداي تو پذرفتم
 اسپانخ خویشم دان با ترش پز و شیرین
 بی کار بود سازش سازش نبود نازش
 مستی تو و مستی من بربسته به هم دامن

1451 
 گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم

 مثل مستان بس کردم از دستان زیرا
 م گر خفته و بیدارممن تشنه آن یار

 چون صورت آیینه من تابع آن رویم
 آن دم که بخندید او من نیز بخندیدم
  باقیش بگو تو هم زیرا که ز بحر توست

1452 
 ساقی چو شه من بد بیش از دگران خوردم
 آن ساقی بایستم چون دید که سرمستم
 گفتم که تو سلطانی جانی و دو صد جانی

 جلساز جام می خالص پرعربده شد م
 بی او نکنم عشرت گر تشنه و مخمورم
 من شاخ ترم اما بی باد کجا رقصم
 نور دل ابر آمد آن ماه اگر ابرم

  بس سرد فضوالنند آهسته که سرمستم
  تا حشر من افتاده آهسته که سرمستم

  
  دریاب مرا ساقی واهللا که چنینستم
  اي جسته ز دست من دریاب کز آن دستم
  مستی تو و مستی من بشکستی و بشکستم
  گویی که نه اي محرم هستم به خدا هستم
  بنشین که چنین وقتی در خواب همی جستم
  مفریب و مگو فردا بردارم و بفرستم

  ز عربده وارستمتا الف زنی گویی ک
  خواهم که ز آب خود چون خاك کنی پستم

  
  کز حلقه هشیاران این ساعت وارستم
  همرنگ شو اي خواجه گر فوقم اگر پستم
  هر چیز که اندیشی از مهر من آنستم
  با جنگ تو یکتاام با صلح تو همدستم

  تو بپیوستم با هر چه شدم پخته تا با
  گر جست غلط از من من مست برون جستم

  ن دسته و چون هاون دو هست و یکی هستمچو
  

  تو قصه خود می گو من قصه خود گفتم
  از خواب به هر سویی می جنبم و می افتم
  با نقش خیال او همراهم و هم جفتم
  زان رو صفت او را بنمودم و بنهفتم
  وان دم که برآشفت او من نیز برآشفتم
  درهاي معانی که در رشته دم سفتم

  
  تخلیط و خطا کردمبرگشت سر از مستی 

  بگرفت سر دستم بوسید رخ زردم
  تو خود نمکستانی شوري دگر آوردم
  از عربده کی ترسم من عربده پروردم
  جفت نظرش باشم گر جفتم وگر فردم
  من سایه آن سروم بی سرو کجا گردم
  شاه همه مردان است آن شاه اگر مردم
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 می رفت شه شیرین گفتم نفسی بنشین
 خورشید حمل کی بود اي گرمی تو بی حد
 در کاس تو افتادم کز باده تو شادم
  ساکن شوم از گفتن گر اوم نشوراند

1453 
 تو به گفت آرم در آینه چون بینم نقش

 در آب تو را بینم در آب زنم دستی
 اي دوست میان ما اي دوست نمی گنجد
 زان راه که آه آمد تا باز رود آن ره
 گر ناله و آه آمد زان پرده ماه آمد

1454 
 گفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم
  گفتم که در این بازي ما را سببی سازي
 رندهر طایفه با قومی خویشی و نسب دا

 بیرون مشو از دیده اي نور پسندیده
 آنم که ز هر آهش در چرخ زنم آتش

1455 
  اي خواجه سالم علیک من عزم سفر دارم
 جان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خود
 نک می کشدم سیلم آن سوي که بد میلم
 می تازم ترکانه تا حضرت خاقانی
 چون سایه فنا گردم در تابش خورشیدي

 دش جز گرمی و جز تابشچون لعل ز خورشی
 گر بشکند این جوزم هم مغزم و هم نغزم
 چون سروم و چون سوسن هم بسته هم آزادم
 یا من هو فی قلبی یسبی ادبی یسبی
 موالي فنی صبري ال تخرج من صدري
 اي عشق صال گفتی می آیم بسم اهللا
  گر در دل تابوتم مهر تو بود قوتم
 آفندي کلیتیشی کالیسو کیتیشی

 ناخوسی بویسی کلیمو بویسیافندي م
 باقیش بفرما تو اي خسرو دریاخو

1456 
  توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم

  اي مستی هر جزوم اي داروي هر دردم
  هم گرمم و هم سردماي محو شده در تو 

  در طاس تو افتادم چون مهره آن نردم
  زیرا که سوار است او من در قدمش گردم

  
  آیینه نخواهد دم اي واي ز گفتارم
  هم تیره شود آبم هم تیره شود کارم
  اي یار اگر گویم اي یار نمی یارم
  من راه دهان بستم من ناله نمی آرم
  نظاره مه خوشتر اي ماه ده و چارم

  
  که به غیر آن صد چیز عجب دارم گفتا

  گفتا که من این بازي بیرون سبب دارم
  من با غم عشق تو خویشی و نسب دارم
  کز دولت نور تو مطلوب طلب دارم
  وز آتش بر آتش از عشق لهب دارم

  
  وز بام فلک پنهان من راه گذر دارم
  زان سو که نظر بخشد آن سوي نظر دارم
  رمکز فرقت آن دریا بس گرم جگر دا
  کز وي مثل خرگه صد بند کمر دارم
  کاندر پی او دایم من سیر قمر دارم
  من فر دگر گیرم من عشق دگر دارم
  ور بشکندم چون نی صد قند شکر دارم
  چون سنگم و چون آهن در سینه شرر دارم
  حسبی ابدا حسبی آنچ از تو به بر دارم
  ال تبعد نستبري کز هجر ضرر دارم

  تو حذر دارمآخر به چه آرامم گر از 
  قوت ملکی دارم گر شکل بشر دارم
  شیلیسو نسندیشی دل زیر و زبر دارم
  تینما خو نتیلوسی یاد تو سمر دارم
  بستم چو صدف من لب یعنی که گهر دارم

  
  زان کس که کند توبه زین واقعه بیزارم
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 مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد اي جان
 بس بی سر و پا عشقی که عاشق و معشوقم
 اندیشه پرنده زین سوخته پر گشته

1457 
 من خفته وشم اما بس آگه و بیدارم

 چرش عشقمبا شیره فشارانت اندر 
 تو پاي همی بینی و انگور نمی بینی
 اندر چرش جان آ گر پاي همی کوبی
 زین باده نگردد سر زین شیره نشورد دل
 زین باده که داري تو پیوسته خماري تو
 دامی که درافتادي بنگر سوي دام افکن
  دام ار تک چه باشد فردوس کند حقش
 آن دم که به چاه آمد یوسف خبرش آمد

 ی کوبم خرگاه تو می روبمداروي تو م
 گویم به حجر حی شو گویم به عدم شی ء شو
 شمس الحق تبریزي تو روشنی روزي

1458 
 یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم
 از قند تو می نوشم با پند تو می کوشم
  جان من و جان تو گویی که یکی بوده ست
 از باغ جمال تو یک بند گیاهم من

 خار سر دیوار استبر گرد تو این عالم 
 چون خار چنین باشد گلزار تو چون باشد
 خورشید بود مه را بر چرخ حریف اي جان
 رفتم بر درویشی گفتا که خدا یارت
 دیدم همه عالم را نقش در گرمابه
 هر جنس سوي جنسش زنجیر همی درد
 گرد دل من جانا دزدیده همی گردي
 در زیر قبا جانا شمعی پنهان داري

 لزارم وي صحت بیمارماي گلشن و گ
 تو گرد دلم گردان من گرد درت گردان
 در شادي روي تو گر قصه غم گویم
 بر ضرب دف حکمت این خلق همی رقصند
 آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا

  صد لیلی و صد مجنون درجست در اسرارم
  هم زارم و بیمارم هم صحت بیمارم

  که جعفر طیارم تنگمکه من قفص 
  

  هر چند که بی هوشم در کار تو هشیارم
  پاي از پی آن کوبم کانگور تو افشارم
  بستان قدحی شیره دریاب که عصارم
  تا غوطه خورم یک دم در شیره بسیارم
  هین چاشنیی بستان زین باده که من دارم
  دانم که چه داري تو در روت نمی آرم
  تا ناظر حق باشی اي مرغ گرفتارم
  ور خار خسک باشد حق سازد گلزارم
  که کار تو می سازد اي خسته بیمارم
  از ضد ضدش انگیزم من قادر و قهارم
  گویم به چمن دي شو داري عجب اقرارم
  و اندر پی روز تو من چون شب سیارم

  
  زیرا که تویی کارم زیرا که تویی بارم
  من صید جگرخسته تو شیر جگرخوارم

  ر تو بیزارمسوگند بدین یک جان کز غی
  وز خلعت وصل تو یک پاره کلهوارم
  بر بوي گل وصلت خاري است که می خارم
  اي خورده و اي برده اسرار تو اسرارم
  دانم که بنگذاري در مجلس اغیارم
  گویی به دعاي او شد چون تو شهی یارم
  اي برده تو دستارم هم سوي تو دست آرم
  من جنس کیم کاین جا در دام گرفتارم

  چه می جویی اي دلبر عیارم دانم که
  خواهی که زنی آتش در خرمن و انبارم
  اي یوسف دیدارم وي رونق بازارم

  دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم در
  گر غم بخورد خونم واهللا که سزاوارم
  بی پرده تو رقصد یک پرده نپندارم
  پنهان بود این خارش هر جاي که می خارم
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  خامش کنم از غیرت زیرا ز نبات تو
 در آبم و در خاکم در آتش و در بادم
 گه ترکم و گه هندو گه رومی و گه زنگی

 ز دل و جانم با شمس حق است این جاتبری
1459 

 تا عاشق آن یارم بی کارم و بر کارم
 ماننده مریخی با ماه و فلک خشمم
 گر خویش منی یارا می بین که چه بی خویشم
  جز خون دل عاشق آن شیر نیاشامد
 رنجورم و می دانی هم فاتحه می خوانی
 حالج اشارت گو از خلق به دار آمد

 ن با تو نمی گویماقرار مکن خواجه م
 شمس الحق تبریزي اي منکر مخدومی

1460 
 بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم
 واي از دل سنگینش وز عشوه رنگینش
 من در تک خونستم وز خوردن خون مستم
 اي عشق که از زفتی در چرخ نمی گنجی
 در خانه دل جستی در را ز درون بستی
 تن حامله زنگی دل در شکمش رومی

 ل و من قاصد دل از دگران جویمبردي د
 گر چهره زرد من در خاك رود روزي
 آخر نه سلیمان هم بشنید غم موري
 گفتی که چه می نالی صد خانه عسل داري
  می نالم از این علت اما به دو صد دولت
 چون چنگ همی زارم چون بلبل گلزارم
 گویی که انا گفتی با کبر و منی جفتی

 و گریانممن خامم و بریانم خندنده 
1461 

 پایی به میان درنه تا عیش ز سر گیرم
 بی رنگ فرورفتم در عشق تو اي دلبر
 دلتنگتر از میمم چون در طمع و بیمم
  اي از رخ شاه جان صد بیذق را سلطان
 وز باد لجاج خود وز غصه نیک و بد

  مابر شکرافشانم جز قند نمی بار
  این چار بگرد من اما نه از این چارم
  از نقش تو است اي جان اقرارم و انکارم
  هر چند به تن اکنون تصدیع نمی آرم

  
  سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم
  وز چرخ کله زرین در ننگم و در عارم
  ز اسرار چه می پرسی چون شهره و اظهارم
  من زاده آن شیرم دلجویم و خون خوارم

  بینی کز فاتحه بیمارماي دوست نمی 
  وز تندي اسرارم حالج زند دارم
  من مرده نمی شویم من خاره نمی خارم
  ز اقرار چو تو کوري بیزارم و بیزارم

  
  برده ز فلک خرقه آورده که من عورم
  او نیست منم سنگین کاین فتنه همی شورم
  گویی که نیم در خون در شیره انگورم
  مچون است که می گنجی اندر دل مستور
  مشکات و زجاجم من یا نور علی نورم
  پس نیم ز مشکم من یک نیم ز کافورم
  نادیده همی آرم اما نه چنین کورم
  روید گل زرد اي جان از خاك سر گورم
  آخر تو سلیمانی انگار که من مورم
  می مالم و می نالم هم خرقه زنبورم
  نفروشم یک ذره زین علت ناسورم

  نجورمچون مار همی پیچم چون بر سر گ
  آن عکس تو است اي جان اما من از آن دورم
  حیران کن و حیرانم در وصلم و مهجورم

  
  تو تلخ مشو با من تا تنگ شکر گیرم
  برکش تو از این خنبم تا رنگ دگر گیرم
  من قرص به دو نیمم چون شکل قمر گیرم
  بر اسب نشین اي جان تا غاشیه برگیرم
  هر چند بدم در خود واهللا که بتر گیرم
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 امنی است مرا از تو امنم تویی اي مه رو
 چون سرو خمید از من گلزار چرید از من
 تو غمزه غمازي از تیر سپر سازي
 زیر و زبر عشقم شمس الحق تبریز است

1462 
 صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم
 صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم
 تو ساقی خماري یا دشمن هشیاري
 جان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو
 هر خون که ز من روید با خاك تو می گوید

 خراب این دلو گل بی توست  در خانه آب
1463 

 شاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم
 اي چشمه آگاهی شاگرد نمی خواهی
 باري ز شکاف در برق رخ تو بینم
 یک لحظه بري رختم در راه که عشارم
 گه در گنهم رانی گه سوي پشیمانی
 در حوبه و در توبه چون ماهی بر تابه
  بر تابه توام گردان این پهلو و آن پهلو

 ه تلوینم در پیشه و اندیشهبس کن هم
1464 

 سر برمزن از هستی تا راه نگردد گم
 در عالم پرآتش در محو سر اندرکش
  زیر فلک ناري در حلقه بیداري
 هر رنج که دیده ست او در رنج شدیدست او
 سرگشتگی حالم تو فهم کن از قالم
 کی روید از این صحرا جز لقمه پرصفرا
 سور پرد چون کرکس خاکش بکشد واپ

 رو آر گر انسانی در جوهر پنهانی
 شمس الحق تبریزي ما بیضه مرغ تو

1465 
 درآ جانم اي کرده تو مهمانم در پیش

 اي گشته ز تو واله هم شهر و هم اهل ده
 زان کس که شدي جانش زان کس مطلب دانش

  یا امن دهم زین سو یا راه خطر گیرم
  ایمان چو رمید از من ترسم که کفر گیرم
  چون تیر تو اندازي پس من چه سپر گیرم
  جان را ز پی عشقش من زیر و زبر گیرم

  
  وانگه همه بت ها را در پیش تو بگدازم
  چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم
  یا آنک کنی ویران هر خانه که می سازم

  تو دارد جان جان را هله بنوازم چون بوي
  با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازم
  یا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم

  
  تا زان لب خندانت یک خنده بیاموزم
  چه حیله کنم تا من خود را به تو دردوزم

  شمع برافروزم زان آتش دهلیزي صد
  یک لحظه روي پیشم یعنی که قالوزم

  مزه مهموزمکژ کن سر و دنبم را من ه
  این پهلو و آن پهلو بر تابه همی سوزم
  در ظلمت شب با تو براقتر از روزم
  یک لحظه چو پیروزه یک لحظه چو پیروزم

  
  در بادیه مردان محوست تو را جم جم
  در عالم هستی بین نیلین سر چون قاقم
  هر چند که سر داري نه سر هلدت نی دم
  ممحو است که عید است او باقی دهل و لم ل
  کاي هیزم از آن آتش برخوان که و ان منکم
  کی تازد بر باال این مرکب پشمین سم
  هر چیز به اصل خود بازآید می دانم
  کو آب حیات آمد در قالب همچون خم
  در زیر پرت جوشان تا آید وقت قم

  
  زان روي که حیرانم من خانه نمی دانم
  کو خانه نشانم ده من خانه نمی دانم

  من خانه نمی دانم پیش آ و مرنجانش
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 وان کز تو بود شورش می دار تو معذورش
 من عاشق و مشتاقم من شهره آفاقم

 صف می زن تو به زخم کفاي مطرب صاحب 
 شمس الحق تبریزم جز با تو نیامیزم

1466 
 در عشق سلیمانی من همدم مرغانم
 هر کس که پري خوتر در شیشه کنم زودتر
 زین واقعه مدهوشم باهوشم و بی هوشم
 فریاد که آن مریم رنگی دگر است این دم
  زان رنگ چه بی رنگم زان طره چو آونگم

 دگر سانیگفتم که مها جانی امروز 
 اي خواجه اگر مردي تشویش چه آوردي
 یا عاشق شیدا شو یا از بر ما واشو
 هم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم
 هم شمس شکرریزم هم خطه تبریزم

1467 
 این شکل که من دارم اي خواجه که را مانم
  در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم
 جز گوش رباب دل از خشم نمالم من

 چون شیرم با خود زنم و گیرم چون شکر و
 اي خواجه چه مرغم من نی کبکم و نی بازم
  نی خواجه بازارم نی بلبل گلزارم
 نی بنده نی آزادم نی موم نه پوالدم
 گر در شرم و خیرم از خود نه ام از غیرم

1468 
 امروز خوشم با تو جان تو و فردا هم
 دل باده تو خورده وز خانه سفر کرده

 تو آن سوي که دانی تو اي دل که روانی
 ما منتظر وقت و دل ناظر تو دایم

 باد تو چون موج شده این دل از باده و
 ابر خوش لطف تو با جان و روان ما
 با تو پس از این عالم بی نقش بنی آدم
 زان غمزه مست تو زان جادو و جادوخو
 من ننگ نمی دارم مجنونم و می دانی

  وز خانه مکن دورش من خانه نمی دانم
  رحم آر و مکن طاقم من خانه نمی دانم
  بر راه دلم این دف من خانه نمی دانم
  می افتم و می خیزم من خانه نمی دانم

  
  هم عشق پري دارم هم مرد پري خوانم
  برخوانم افسونش حراقه بجنبانم
  هم ناطق و خاموشم هم لوح خموشانم

  د کز این حالت فریاد نمی دانمفریا
  زان شمع چو پروانه یا رب چه پریشانم
  گفتا که بر او منگر از دیده انسانم
  کز آتش حرص تو پردود شود جانم
  در پرده میا با خود تا پرده نگردانم
  هم چاکر و هم میرم هم اینم و هم آنم
  هم ساقی و هم مستم هم شهره و پنهانم

  
  ه پري خوانمیک لحظه پري شکلم یک لحظ

  هم دودم و هم نورم هم جمع و پریشانم
  جز چنگ سعادت را از زخمه نرنجانم
  طبعم چو جنون آرد زنجیر بجنبانم
  نی خوبم و نی زشتم نی اینم و نی آنم
  اي خواجه تو نامم نه تا خویش بدان خوانم
  نی دل به کسی دادم نی دلبر ایشانم
  آن سو که کشد آن کس ناچار چنان رانم

  
  تو شکرافشانم این جا هم و آن جا هماز 

  ما بی دل و دل با تو با ما هم و بی ما هم
  خدمت برسان از ما آن جا و موصی هم
  در حالت آرامش در شورش و غوغا هم
  در مستی و پستی خوش در رفعت و باال هم
  در خاك اثر کرده در صخره و خارا هم
  خوش خلوت جان باشد آمیزش جان ها هم

  دیده نادان هم و دانا همخیره شده هر 
  هم عرق جنون دارم از مایه و سودا هم
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 از آتش و آب او اي جسته نشان بنگر
 در عالم آب و گل در پرده جان و دل
  زان طره روحانی زان سلسله جانی

1469 
 بیخود شده ام لیکن بیخودتر از این خواهم
 من تاج نمی خواهم من تخت نمی خواهم
 آن یار نکوي من بگرفت گلوي من
 با باد صبا خواهم تا دم بزنم لیکن
 در حلقه میقاتم ایمن شده ز آفاتم

 اندر دل مه پنهانماهی دگر است اي جان 
1470 

  جانم به فدا بادا آن را که نمی گویم
 یک باره شوم رسوا در شهر اگر فردا
 گفتم صنم مه رو گه گاه مرا می جو
 گفتا که تو را جستم در خانه نبودي تو
  یک روز غزل گویان واهللا سپارم جان

1471 
 مخمورم پرخواره اندازه نمی دانم

 ن رفتندیاران به خبر بودند دروازه برو
 آوازه آن یاران چون مشک جهان پر شد
 تا روي تو را دیدم من همچو گل تازه
 گویند که لقمان را یک کازه تنگی بد

1472 
 دگربار دگربار ز زنجیر بجستم

 پر از سحر و دغایی فلک پیر دوتایی
 شب و روز دویدم ز شب و روز بریدم
 من از غصه چه ترسم چو با مرگ حریفم

 رد مرا عقل چهل سالبه اندیشه فروب
 ز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند
 برون پوست درون دانه بود میوه گرفتار
 ز تاخیر بود آفت و تعجیل ز شیطان
 ز خون بود غذا اول و آخر شد خون شیر
 پی نان بدویدم یکی چند به تزویر
 خمش باش خمش باش به تفصیل مگو بیش

  در آب دو چشم ما در زردي سیما هم
  هم ایمنی از عشقت وین فتنه و غوغا هم
  زنار تو بربسته هم مومن و ترسا هم

  
  با چشم تو می گویم من مست چنین خواهم
  در خدمتت افتاده بر روي زمین خواهم

  خواهم که همینگفتا که چه می خواهی گفتم 
  چون من دم خود دارم همراز مهین خواهم
  مومم ز پی ختمت زان نقش نگین خواهم
  زین علم یقینستم آن عین یقین خواهم

  
  آن روز سیه بادا کو را بنمی جویم
  من بر در دل باشم او آید در کویم
  کز درد به خون دل رخساره همی شویم
  یا رب که چنین بهتان می گوید در رویم

  که چو مو شد جان از بس که همی مویم زیرا
  

  جز شیوه آن غمزه غمازه نمی دانم
  من بی ره و سرمستم دروازه نمی دانم
  ز آواز بشد عقلم آوازه نمی دانم
  گشتم خرف و کهنه ار تازه نمی دانم
  زین کوزه میی خوردم کان کازه نمی دانم

  
  از این بند و از این دام زبون گیر بجستم

  تو از این پیر بجستمبه اقبال جوان 
  و زین چرخ بپرسید که چون تیر بجستم
  ز سرهنگ چه ترسم چو از میر بجستم
  به شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم
  ز کر و فر تقدیر و ز تقدیر بجستم
  ازان پوست وزان دانه چو انجیر بجستم
  ز تعجیل دلم رست و ز تاخیر بجستم
  چو دندان خرد رست از آن شیر بجستم

  ا داد غذایی که ز تزویر بجستمخد
  ز تفسیر بگویم ز تف سیر بجستم
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1473 
 بیایید بیایید به گلزار بگردیم

 پیروز یید که امروز به اقبال و بهبیا
 بسی تخم بکشتیم بر این شوره بگشتیم
 هر آن روي که پشت است به آخر همه زشت است
 چو از خویش برنجیم زبون شش و پنجیم
  در این غم چو نزاریم در آن دام شکاریم
 چو ما بی سر و پاییم چو ذرات هواییم
 چو دوالب چه گردیم پر از ناله و افغان

1474 
 کیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیمح

 سبل هاي کهن را غم بی سر و بن را
 طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم
 بپرسید از آن ها که دیدند نشان ها
 رسیدند طبیبان ز ره دور غریبان
 سر غصه بکوبیم غم از خانه بروبیم
 طبیبان الهیم ز کس مزد نخواهیم
 مپندار که این نیز هلیله ست و بلیله ست

  مان خبیریم که قاروره نگیریمحکی
 دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند

1475 
 بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم
 در این خاك در این خاك در این مزرعه پاك
 چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم
 چه دانیم چه دانیم که ما دوش چه خوردیم
 مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت

 وزان باده نخوردیدشما مست نگشتید 
 نیفتیم بر این خاك ستان ما نه حصیریم

1476 
 طبیبیم حکیمیم طبیبان قدیمیم
 چو رنجور تن آید چو معجون نجاحیم
  طبیبان بگریزند چو رنجور بمیرد
 شتابید شتابید که ما بر سر راهیم
 غلط رفت غلط رفت که این نقش نه ماییم

  
  بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم
  چو عشاق نوآموز بر آن یار بگردیم
  بر آن حب که نگنجید در انبار بگردیم
  بر آن یار نکوروي وفادار بگردیم
  یکی جانب خمخانه خمار بگردیم
  دگر کار نداریم در این کار بگردیم

  ن نادره خورشید قمروار بگردیمبر آ
  چو اندیشه بی شکوت و گفتار بگردیم

  
  بسی علتیان را ز غم بازخریدیم
  ز رگ هاش و پی هاش به چنگاله کشیدیم
  بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم
  که تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم
  غریبانه نمودند دواها که ندیدیم
  یدیمهمه شاهد و خوبیم همه چون مه ع

  که ما پاك روانیم نه طماع و پلیدیم
  که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم
  که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم
  دگر الف مپران که ما بازپریدیم

  
  بجز عشق بجز عشق دگر کار نداریم
  بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم
  بیایید بیایید که تا دست برآریم

  و خماریمکه امروز همه روز خمیریم 
  که ما باده پرستیم نه پیمانه شماریم

  چه دانید که ما در چه شکاریم چه دانید
  برآییم بر این چرخ که ما مرد حصاریم

  
  شرابیم و کبابیم و سهیلیم و ادیمیم
  چو بیمار دل آید نگاریم و ندیمیم
  ولی ما نگریزیم که ما یار کریمیم
  جهان درخور ما نیست که ما ناز و نعیمیم

  تن شاخ درختی است و ما باد نسیمیمکه 
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 ولی جنبش این شاخ هم از فعل نسیم است
1477 

 از اول امروز چو آشفته و مستیم
 آن ساقی بدمست که امروز درآمد
 آن باده که دادي تو و این عقل که ما راست
 امروز سر زلف تو مستانه گرفتیم
 رندان خرابات بخوردند و برفتند
 وقت است که خوبان همه در رقص درآیند
 یک لحظه بالنوش ره عشق قدیمیم
 از گفت بلی صبر نداریم ازیرا

  همه باغ آمد و پستی همگی گنجباال
 خاموش که تا هستی او کرد تجلی
 تو دست بنه بر رگ ما خواجه حکیما
 هر چند پرستیدن بت مایه کفر است
 جز قصه شمس حق تبریز مگویید

1478 
 المنه هللا که ز پیکار رهیدیم
 زین جان پر از وهم کژاندیشه گذشتیم
  دکان حریصان به دغل رخت همه برد

 ن گلشن اقبال بخفتیمدر سایه آ
 بی اسب همه فارس و بی می همه مستیم
 ما توبه شکستیم و ببستیم دو صد بار
  زان عیسی عشاق و ز افسون مسیحش
 چون شاهد مشهور بیاراست جهان را
 اي سال چه سالی تو که از طالع خوبت
 در عشق ز سه روزه وز چله گذشتیم
  خاموش کز این عشق و از این علم لدنیش

 کز این کان و از این گنج الهیخاموش 
 هین ختم بر این کن که چو خورشید برآمد

1479 
 آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم
 ماییم و حوالی گه آن خانه دولت
 آن خانه مردي است و در او شیردالنند
 آن جا همه مستی است و برون جمله خمار است

  خمش باش خمش باش هم آنیم و هم اینیم
  

  آشفته بگوییم که آشفته شدستیم
  صد عذر بگفتیم و زان مست نرستیم
  معذور همی دار اگر جام شکستیم
  صد بار گشادیمش و صد بار ببستیم
  ماییم که جاوید بخوردیم و نشستیم
  انگشت زنان گشته که از پرده بجستیم

  ک لحظه بلی گوي مناجات الستیمی
  بسرشته و بر رسته سغراق الستیم
  ما بوالعجبانیم نه باال و نه پستیم
  هستیم بدان سان که ندانیم که هستیم
  کز دست شدستیم ببین تا ز چه دستیم

  کافر عشقیم گر این بت نپرستیم ما
  از ماه مگویید که خورشیدپرستیم

  
  زین وادي خم در خم پرخار رهیدیم

  ن چرخ پر از مکر جگرخوار رهیدیمزی
  دکان بشکستیم و از آن کار رهیدیم
  وز غرقه آن قلزم زخار رهیدیم
  از ساغر و از منت خمار رهیدیم
  دیدیم مه توبه به یک بار رهیدیم
  از علت و قاروره و بیمار رهیدیم
  از شاهد و از برده بلغار رهیدیم
  ز افسانه پار و غم پیرار رهیدیم

  آمد از اذکار رهیدیم مذکور چو پیش
  از مدرسه و کاغذ و تکرار رهیدیم
  از مکسبه و کیسه و بازار رهیدیم
  از حارس و از دزد و شب تار رهیدیم

  
  بر گرد حوالی گه آن خانه بگردیم
  ما نعمت آن خانه فراموش نکردیم
  از خانه مردي بگریزیم چه مردیم
  آن جا همه لطفیم و دگر جا همه دردیم
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 آن جا طرب انگیزتر از باده لعلیم
 رمی همه خورشید تموزیمآن جاي به گ

 آن جا همه آمیخته چون شکر و شیریم
 آن جا شه شطرنج بساط دو جهانیم

 برق بتابد چرخی است کز آن چرخ چو یک
1480 

 خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم
 واهللا که نشان هاي قروي ده یارست
 از ذوق چراگاه و ز اشتاب چریدن
  چون تیر پریدیم و بسی صید گرفتیم

 مستیم به صد تیغ نگردیمما عاشق 
 مستان الستیم بجز باده ننوشیم
 حق داند و حق دید که در وقت کشاکش
  خیزید مخسپید که هنگام صبوح است
 شب بود و همه قافله محبوس رباطی
 خورشید رسوالن بفرستاد در آفاق
 هین رو به شفق آر اگر طایر روزي
  هر کس که رسولی شفق را بشناسد

 را نپذیرد وان کس که رسولی شفق
 خفاش نپذرفت فرودوخت از او چشم
 تریاق جهان دید و گمان برد که زهر است
 خامش کن تا واعظ خورشید بگوید

1481 
 ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم
 یک حمله مردانه مستانه بکردیم
 در منزل اول به دو فرسنگی هستی
 آن مه که نه باالست نه پست است بتابید

 در کون نگنجدتا حضرت آن لعل که 
 با آیت کرسی به سوي عرش پریدیم
 امروز از آن باغ چه بابرگ و نواییم
 ویرانه به بومان بگذاریم چو بازان
 زنار گسستیم بر قیصر رومی

1482 
 چون در عدم آییم و سر از یار برآریم

  خ زردتر از شیشه زردیموین جا بد و ر
  وین جاي به سردي همه چون بهمن سردیم
  وین جا همه آویخته در جنگ و نبردیم
  وین جا همه سرگشته تر از مهره نردیم
  بر چرخ برآییم و زمین را بنوردیم

  
  آواز خروس و سگ آن کوي شنیدیم
  آن نرگس و نسرین و قرنفل که چریدیم
  وز حرص زبان و لب و پدفوز گزیدیم

  چه چو کمان از زه احکام خمیدیم گر
  شیریم که خون دل فغفور چشیدیم
  بر خوان جهان نی ز پی آش و ثریدیم
  از ما چه کشیدید وز ایشان چه کشیدیم
  استاره روز آمد و آثار بدیدیم
  خیزید کز آن ظلمت و آن حبس رهیدیم
  کاینک یزك مشرق و ما جیش عتیدیم
  کز سوي شفق چون نفس صبح دمیدیم

  ز در اظهار بر او فاش و پدیدیمما نی
  هم محرم ما نیست بر او پرده تنیدیم
  ما پرده آن دوخته را هم بدریدیم
  اي مژده دلی را که ز پندار خریدیم
  کو بر سر منبر شد و ما جمله مریدیم

  
  چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم
  تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیم
  در قافله امت مرحوم رسیدیم

  جا که نه محمود و نه مذموم رسیدیموان 
  بر کوري هر سنگ دل شوم رسیدیم
  تا حی بدیدیم و به قیوم رسیدیم
  تا ظن نبري خواجه که محروم رسیدیم
  ما بوم نه ایم ار چه در این بوم رسیدیم
  تبریز ببر قصه که در روم رسیدیم

  
  از سنگ سیه نعره اقرار برآریم
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 بر کارگه دوست چو بر کار نشینیم
 گلزار رخ دوست چو بی پرده ببینیم

 د دولت ما زینبر دلدل دل چون فکن
 چون از می شمس الحق تبریز بنوشیم

1483 
  امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم
 در عشق تو از عاقله عقل برستیم
 در باغ بجز عکس رخ دوست نبینیم
 گفتند در این دام یکی دانه نهاده ست
  امروز از این نکته و افسانه مخوانید
 چون شانه در آن زلف چنان رفت دل ما

 کم پرس که چندم قدح است اینباده ده و 
1484 

 بشکن قدح باده که امروز چنانیم
 گر باده فنا گشت فنا باده ما بس
 باده ز فنا دارد آن چیز که دارد
 از چیزي خود بگذر اي چیز به ناچیز
 با غمزه سرمست تو میریم و اسیریم
 گفتی چه دهی پند و زین پند چه سود است

 نیستاین پند من از نقش ازل هیچ جدا 
 گفتی که جدا مانده اي از بر معشوق

 از بر اوییم معشوق درختی است که ما
 چون هیچ نمانیم ز غم هیچ نپیچیم
 شادي شود آن غم که خوریمش چو شکر خوش
 چون برگ خورد پیله شود برگ بریشم
  ماییم در آن وقت که ما هیچ نمانیم
 بستیم دهان خود و باقی غزل را

1485 
 بر این بام برآییم صبح است و صبوح است

 پیکار نجوییم و ز اغیار نگوییم
 روي تو گلستان و لب تو شکرستان
 خورشید رخ خوب تو چون تیغ کشیده ست
 زلف تو شب قدر و رخ تو همه نوروز
 این شکل ندانیم که آن شکل نمودي

  ممر جمله جهان را همه از کار برآری
  صد شعله ز عشق از گل گلزار برآریم
  بس گرد که ما از ره اسرار برآریم
  صد جوش عجب از خم و خمار برآریم

  
  مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم
  جز حالت شوریده دیوانه ندانیم
  وز شاخ بجز حالت مستانه ندانیم
  در دام چنانیم که ما دانه ندانیم
  کافسون نپذیرد دل و افسانه ندانیم

  ز بیخودي از زلف تو تا شانه ندانیمک
  کز یاد تو ما باده ز پیمانه ندانیم

  
  کز توبه شکستن سر توبه شکنانیم
  ما نیک بدانیم گر این رنگ ندانیم
  گر باده بمانیم از آن چیز نمانیم
  کاین چیز نه پرده ست نه ما پرده درانیم

  جوان بخت تو پیریم و جوانیم با عشق
  رد همانیمکان نقش که نقاش ازل ک

  زین نقش بدان نقش ازل فرق ندانیم
  ما در بر معشوق ز انده در امانیم
  از ما بر او دور شود هیچ نمانیم
  چون هیچ نمانیم هم اینیم و هم آنیم
  اي غم بر ما آي که اکسیر غمانیم
  ما پیله عشقیم که بی برگ جهانیم
  آن وقت که پا نیست شود پاي دوانیم

  ته دهانیمآن وقت بگوییم که ما بس
  

  از ثور گریزیم و به برج قمر آییم
  هنگام وصال است بدان خوش صور آییم
  در سایه این هر دو همه گلشکر آییم
  شاید که به پیش تو چو مه شب سپر آییم
  ما واسطه روز و شبش چون سحر آییم
  ور زانک دگرگونه نمایی دگر آییم
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 خورشید جهانی تو و ما ذره پنهان
 خورشید چو از روي تو سرگشته و خیره ست

 ید دو صد در بگشاییدگفتم چو بیای
  گفتم که چو دریا به سوي جوي نیاید
 اي ناطقه غیب تو برگوي که تا ما

1486 
 چون آینه رازنما باشد جانم
 از جسم گریزان شدم از روح بپرهیز
  اي طالب بو بردن شرط است به مردن
 اندر کژیم منگر وین راست سخن بین
 این سر چو کدو بر سر وین دلق تن من

 بر سر من پر ز شرابی وان گاه کدو
  ور زان که چکانم تو ببین قدرت حق را
 چون ابر دو چشمم بستد جوهر آن بحر
 در حضرت شمس الحق تبریز ببارم

1487 
 امروز چنانم که خر از بار ندانم
  امروز مرا یار بدان حال ز سر برد
 دي باده مرا برد ز مستی به در یار
 از خوف و رجا پار دو پر داشت دل من

 چهره زار چو زرم بود شکایتاز 
 از کار جهان کور بود مردم عاشق
 جوالهه تردامن ما تار بدرید
 چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست
 مانند ترازو و گزم من که به بازار
 در اصبع عشقم چو قلم بیخود و مضطر

1488 
 اي خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم
 گر دم نزنم تا حسد خلق نجنبد

 کلهی یافت و کل خویش نهان کرد آن کل
 گر صلح کند داروي کلیش بسازیم

1489 
 ساقی ز پی عشق روان است روانم
 می پرم چون تیر سوي عشرت و نوشت

  درتاب در این روزن تا در نظر آییم
  که خیره نگر آییم ما ذره عجب نیست

  گفتند که این هست ولیکن اگر آییم
  چون آب روان جانب او در سفر آییم
  از مخبر و اخبار خوشت خوش خبر آییم

  
  تانم که نگویم نتوانم که ندانم
  سوگند ندانم نه از اینم نه از آنم
  زنده منگر در من زیرا نه چنانم
  تیر است حدیث من و من همچو کمانم

  به کی مانم به کی مانمبازار جهان در 
  دارمش نگوسار از او من نچکانم
  کز بحر بدان قطره جواهر بستانم
  بر چرخ وفا آید این ابر روانم
  تا سوسن ها روید بر شکل زبانم

  
  امروز چنانم که گل از خار ندانم
  با یار چنانم که خود از یار ندانم
  امروز چه چاره که در از دار ندانم

  از پار ندانم امروز چنان شد که پر
  رستم ز شکایت چو زر از زار ندانم
  اما نه چو من خود که کر از کار ندانم
  می گفت ز مستی که تر از تار ندانم
  اسرار همی گویم و اسرار ندانم

  ندانم بازار همی سازم و بازار
  طومار نویسم من و طومار ندانم

  
  من مرد غریبم نه از این شهر جهانم

  که ندانم دانم که نگویم نتوانم
  با بنده به خشم است که داناي نهانم
  از ننگ کلی و کلهش بازرهانم

  
  لیکن ز ملولی تو کند است زبانم
  اي دوست بمشکن به جفاهات کمانم
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 چون خیمه به یک پاي به پیش تو بپایم
 هین آن لب ساغر بنه اندر لب خشکم
 بشنو خبر بابل و افسانه وایل
 معذور همی دار اگر شور ز حد شد

 ه ملولی ز ملولیت ملولمآن دم ک
 آن شب که دهی نور چو مه تا به سحرگاه
 وان روز که سر برزنی از شرق چو خورشید
 وان روز که چون جان شوي از چشم نهانی
 در روزن من نور تو روزي که بتابد
 این ناطقه خاموش و چو اندیشه نهان رو

1490 
 از شهر تو رفتیم تو را سیر ندیدیم

 سیر نخفتیم در سایه سرو تو مها
  بر تابه سوداي تو گشتیم چو ماهی
 گشتیم به ویرانه به سوداي چو تو گنج
 چون سایه گذشتیم به هر پاکی و ناپاك
 ما را چو بجویید بر دوست بجویید
  تا بر نمک و نان تو انگشت زدستیم
 چون طبل رحیل آمد و آواز جرس ها
 شکر است که تریاق تو با ماست اگر چه

 شد از این جوي جهان آب آن دم که بریده
 چون جوي شد این چشم ز بی آبی آن جوي
 چون صبر فرج آمد و بی صبر حرج بود

1491 
 خلقان همه نیکند جز این تن که گزیدیم
 گر هیچ گریزي بگریز از هوس خویش
 واهللا که مفري بجز از فر رخش نیست
 هر روز که برخیزي رو پاك بشویی
 آن سوي که در ساعت دشوار دل خلق
  هر دانه که چیدیم هله دام بال بود

1492 
 بار دگر از راه سوي چاه رسیدیم
 با اسب بدان شاه کسی چون نرسیده ست
 چون ابر بسی اشک در این خاك فشاندیم

  در خرگهت اي دوست درآر و بنشانم
  وانگه بشنو سحر محقق ز دهانم
  زیرا ز ره فکرت سیاح جهانم
  چون می ندهد عشق یکی لحظه امانم

  من انگشت گزانم بشویی زچون دست 
  من در پی ماه تو چو سیاره دوانم
  ماننده خورشید سراسر همه جانم
  من همچو دل مرغ ز اندیشه طپانم
  در خانه چو ذره به طرب رقص کنانم
  تا بازنیابد سبب اندیش نشانم

  
  از شاخ درخت تو چنین خام فتیدیم
  وز باغ تو از بیم نگهبان نچریدیم

  ن نپزیدیمتا سوخته گشتیم ولیک
  چون مار به آخر به تک خاك خزیدیم
  اکنون به تو محویم نه پاك و نه پلیدیم
  کز پوست فناییم و بر دوست پدیدیم
  در فرقت و در شور بس انگشت گزیدیم
  ما رخت و قماشات بر افالك کشیدیم
  زهري که همه خلق چشیدند چشیدیدم
  چون ماهی بی آب بر این خاك طپیدیم

  ه سرچشمه رسیدیمتا عاقبت االمر ب
  خاموش مکن ناله که ما صبر گزیدیم

  
  که از سفهش بس سر انگشت گزیدیم
  زیرا همه رنج از هوس بیهده دیدیم
  کاندر خضر و گلشن او می نگریدیم
  آن سوي دو اي دل که گه درد دویدیم
  آید که خدایا همه محتاج و مریدیم
  سوي تو پراشکسته و تن خسته پریدیم

  
  اهللا رسیدیموز غربت اجسام ب

  ما اسب بدادیم و بدان شاه رسیدیم
  وز ابر گذشتیم و بدان ماه رسیدیم
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  اي طبل زنان نوبت ما گشت بکوبید
 یک چند چو یوسف به بن چاه نشستیم
 ما چند صنم پیش محمد بشکستیم
 یمنزدیکتر آیید که از دور رسید

1493 
  ما عاشق و سرگشته و شیداي دمشقیم
 زان صبح سعادت که بتابید از آن سو
 بر باب بریدیم که از یار بریدیم
 از چشمه بونواس مگر آب نخوردي
  بر مصحف عثمان بنهم دست به سوگند
 از باب فرج دوري و از باب فرادیس
 بر ربوه برآییم چو در مهد مسیحیم
 در نیرب شاهانه بدیدیم درختی
  اخضر شده میدان و بغلطیم چو گویی
 کی بی مزه مانیم چو در مزه درآییم
 اندر جبل صالح کانی است ز گوهر
 چون جنت دنیاست دمشق از پی دیدار

 سوم بار سوي شام از روم بتازیم
 مخدومی شمس الحق تبریز گر آن جاست

1494 
 افتادم افتادم در آبی افتادم
 بر دف نی بر نی نی یک لحظه بیگارم
  در عشق دلداري مانند گلزاري
 می خوردم می خوردم در شهرت می گردم
 گر خودم گر جوشن پیروزم پیروزم
 از چرخی از اوجی بر بحري بر موجی
  موالیم موالیم در حکم دریایم
 اي کوکب اي کوکب بگشا لب بگشا لب
 هر ذره هر پره می جوید می گوید

1495 
 اگر تو نیستی در عاشقی خام

  که میل دانه داريتو آن مرغی 
 مکن ناموس و با قالش بنشین
 اگر ناموس راه تو بگیرد

  وي ترك برون آ که به خرگاه رسیدیم
  زان سر رسن آمد به سر چاه رسیدیم
  تا در صنم دلبر دلخواه رسیدیم
  و احوال بپرسید که از راه رسیدیم

  
  جان داده و دل بسته سوداي دمشقیم

  اي دمشقیمهر شام و سحر مست سحره
  زان جامع عشاق به خضراي دمشقیم
  ما عاشق آن ساعد سقاي دمشقیم
  کز لولوي آن دلبر الالي دمشقیم
  کی داند کاندر چه تماشاي دمشقیم
  چون راهب سرمست ز حمراي دمشقیم
  در سایه آن شسته و درواي دمشقیم
  از زلف چو چوگان که به صحراي دمشقیم
  دروازه شرقی سویداي دمشقیم

  وهر ما غرقه دریاي دمشقیمزان گ
  ما منتظر رایت حسناي دمشقیم
  کز طره چون شام مطراي دمشقیم
  موالي دمشقیم و چه موالي دمشقیم

  
  گر آبی خوردم من دلشادم دلشادم
  بر خم نی بر می نی پیوسته بنیادم
  جان دیدم جان دیدم دل دادم دل دادم
  سرتیزم سرتیزم پربادم پربادم

  م آزادمگر سروم گر سوسن آزاد
  خوش تختی خوش تختی بنهادم بنهادم
  در اوجش در موجش منقادم منقادم
  شرحی کن شرحی کن بر وفق میعادم
  ز ارشادش ز ارشادش استادم استادم

  
  بیا مگریز از یاران بدنام
  نباشد در جهان یک دانه بی دام
  که پیش عاشقان چه خاص و چه عام
  بکش او را و خونش را بیاشام
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 که این سودا هزاران ناز دارد
 حریفا اندر آتش صبر می کن
 نشان ده راه خمخانه که مستم
 برادر کوي قالشان کدام است
 به پیش پیر میخانه بمیرم

1496 
 چه دیدم خواب شب کامروز مستم
  به بیداري مگر من خواب بینم
 مگر من صورت عشق حقیقی
 بیا اي عشق کاندر تن چو جانی
 مرا گفتی بدر پرده دریدم
 مرا گفتی ببر از جمله یاران

 دل خسته کردي جرمم این بود مرا
 ببر جان مرا تا در پناهت
 چه عالم هاست در هر تار مویت
 که در هفتم زمین با تو بلندم

1497 
 به جان جمله مستان که مستم

 نبازان که جانمبه جان جمله جا
 عطاردوار دفترباره بودم
 چو دیدم لوح پیشانی ساقی
 جمال یار شد قبله نمازم
 ز حسن یوسفی سرمست بودم
 در آن مستی ترنجی می بریدم
 مبادم سر اگر جز تو سرم هست
 تویی معبود در کعبه و کنشتم
 شکار من بود ماهی و یونس

 بس چشم سیرم چو دیدم خوان تو
 نگ رفتمبراي طبع لنگان ل

 همان ارزد کسی کش می پرستد
 ببرد از کسی کآخر ببرد
 چو ري با سین و تی و میم پیوست
 یقین شد که جماعت رحمت آمد
 خمش کردم شکار شیر باشم

  ش ناز و بیاراممکن ناز و بک
  که آتش آب می گردد به ایام
  که دادم من جهانی را به یک جام
  اگر در بسته باشد رفتم از بام
  زهی مرگ و زهی برگ و سرانجام

  
  چو مجنونان ز بند عقل جستم
  که خوابم نیست تا این درد هستم
  بدیدم خواب کو را می پرستم
  به اقبالت ز حبس تن برستم
  ستممرا گفتی قدح بشکن شک

  بکندم از همه دل در تو بستم
  که از مژگان خیالت را بجستم
  دو دستک می زنم کز جان بسستم
  بیفشان زلف کز عالم گسستم
  که در هفتم فلک بی روت پستم

  
  بگیر اي دلبر عیار دستم
  به جان رستگارانش که رستم
  زبردست ادیبان می نشستم
  شدم مست و قلم ها را شکستم
  تمز اشک رشک او شد آبدس
  که حسنش هر دمی گوید الستم
  ترنج اینک درست و دست خستم
  بسوزا هستیم گر بی تو هستم
  تویی مقصود از باال و پستم
  چو حاصل شد ز جعدت شصت شستم
  چو خوردم ز آب تو زین جوي جستم
  ز بیم چشم بد سر نیز بستم
  زهی من که مر او را می پرستم
  به سوي عدل بگریزید ز استم

  بنمود رستم بدین پیوند رو
  جماعت را به جان من چاکرستم
  که تا گوید شکار مفترستم
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1498 
 بیا کز غیر تو بیزار گشتم
 بیا اي جان که تا روز قیامت
 ز پر و بال خود گل را فشاند
 ترش دیدم جهانی را من از ترس

 چنین سازید شیرین عقیده این
 یکی چندي بریدم من از اغیار
 ز حال دیگران عبرت گرفتم
 بیا اي طالب اسرار عالم
 بدان بسیار پیچید این سر من
 از آن محبوس بودم همچو نقطه

1499 
 بیا کز عشق تو دیوانه گشتم
 ز عشق تو ز خان و مان بریدم
  چیان کاهل بدم کان را نگویم
 چو خویش جان خود جان تو دیدم
 فسانه عاشقان خواندم شب و روز

1500 
 چنان مست است از آن دم جان آدم
  ز شور اوست چندین جوش دریا
 زهی سرده که گردن زد اجل را
 شراب حق حالل اندر حالل است
 از این باده جوان گر خورده بودي
 زمین ار خورده بودي فارغستی
  دل محرم بیان این بگفتی

 ب و گل برون بردي شما راز آ
 رسید این عشق تا پاي شما را
  بگو باقی تو شمس الدین تبریز

 

  
  وگر خفته بدم بیدار گشتم
  مقیم خانه خمار گشتم
  به کوه قاف خود طیار گشتم
  در آن دوشاب چون آچار گشتم
  که من زین خمره شکربار گشتم
  کنون با خویشتن اغیار گشتم
  کنون من عبره االبصار گشتم

  سرار گشتمبه من بنگر که من ا
  که گرد جبه و دستار گشتم
  که گرد نقطه چون پرگار گشتم

  
  وگر شهري بدم ویرانه گشتم
  به درد عشق تو همخانه گشتم
  چو دیدم روي تو مردانه گشتم
  ز خویشان بهر تو بیگانه گشتم
  کنون در عشق تو افسانه گشتم

  
  که نشناسد از آن دم جان آدم
  ز سرمستی او مست است عالم

  یا نبیند هیچ ماتمکه تا دن
  می خنب خدا نبود محرم
  نبودي پشت پیر چرخ را خم
  از آنک ابر تر بارد بر او نم
  اگر بودي به عالم نیم محرم
  اگر بودي شما را پاي محکم
  کند محکم ز هر سستی مسلم
  که بر تو ختم شد واهللا اعلم

 
 
 


