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2751 

 از قصه حال ما نپرسی
 اي گوهر عشق از چه بحري
 آن جا که تویی کی راه یابد
 اي دل تو دلی نه دیگ آهن
 جان و دل و نفس هر سه سوزید

2752 
 اي دلبر بی دالن صوفی

 و الم گشتیماز هجر دوتا چ
 آن دم که به طوف خود بطوفی
 ما را بنماي مهر و الفت
 مکشوف ز کشف توست اسرار
 آنی که بري خسوف از ماه
 آنی که بري کسوف از شمس
 در آحادیم اي مهندس
 اي آحادي الوف را باش

2753 
 اي آنک تو شاه مطربانی

 که دو عشر اي خوش آواز خواهم
 در هر حرفیش مستمع را

 که فاستجیبواسینش گوید 
 اي طره او چه پاي بندي
 از نرگس او است اي گل سرخ
 ماندم ز تمام کردن این

2754 
 روزي که مرا ز من ستانی
 تا با تو چو خاص نور گردم
 تا چند کنم ز مرگ فریاد
 گر مرگم از او است مرگ من باد
 از خرمن خویش ده زکاتم
 منویس بر این و آن براتم
 تخاموش ولی به دست تو چیس

2755 

    
  وز کشتن عاشقان نترسی
  وي آتش عشق از چه درسی
  زان جانب چرخ و عرش و کرسی
  از آتش عشق چند تفسی
  تا کی گویم ظلمت نفسی

  
  وفیحاشا که ز جان بی وق

  دلتنگ ز غم چو کاف کوفی
  وآنگه که به خانه هم به طوفی
  چون معدن مهري و الوفی

  کشوفی زیرا که کشوف هر
  آن ماه نه اي که در خسوفی
  آن شمس نه اي که در کسوفی
  تو ساکن خانه الوفی
  کاین جا تو به منزل مخوفی

  
  زان دلبرکش بگو که دانی
  از مصحف حسن او بخوانی
  بگشاید چشمه معانی
  نونش گوید که لن ترانی
  وي غمزه او چه بی امانی
  کان اطلس سرخ می درانی
  باقیش تو بگو بر این نشانی

  
  ضایع مکن از من آنچ دانی
  آن نور لطیف جاودانی
  با همچو تو آب زندگانی
  آن مرگ به از دم جوانی
  زان خرمن گوهر نهانی
  بگذار طریق امتحانی
  باران آمد تو ناودانی
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 چون عشق کند شکرفشانی
 بینی که شکر کران ندارد
 می غلط به هر طرف که غلطی
 گر ز آنک کله نهی وگر نی
 آن را بینی که من نگویم
 چون چشم تو وا کنند ناگه
 ماننده طفل نوبزاده
 تا چشم بر آن جهان نشیند
 بگریز به نور شمس تبریز

2756 
 اي وصل تو اصل شادمانی

 ده که نیستیک لحظه مبر ز بن
 من مصحف باطلم ولیکن
 یک یوسف بی کس است و صد گرگ
 هر بار بپرسیم که چونی
 این هر دو نشان براي عام است
 ناگفته حدیث بشنوي تو
 بی خواب تو واقعه نمایی
 خاموش ثنا و البه کم کن

2757 
 کژزخمه مباش تا توانی
 پیر است عروس عیش دنیا
 تا رخ ننمود جمله نور است

 ال چو کاه مگریزاز سیل ب
 چون آب روان به هر نباتی

2758 
 مست می عشق را حیا نی
  آن عشق چو بزم و باده جان را
 با عقل بگفت ماجراها
 از روح بجستم آن صفا گفت
 گفتم که مکن نهان از این مس
 کاین برق حدیث تو از آن است

 که آن نیم من گفتا غلطی
 گفتم که به حق نرگسانت

  مه نهانیدر جلوه شود 
  خوش می خوري و همی رسانی
  بر سبزه سبز بوستانی
  شاهنشه جمله خسروانی
  زیرا که بگویمت بدانی
  بر شهر عظیم آن جهانی
  خیره نگري و خیره مانی
  چاره نبود از این نشانی
  تا کشف شود همه معانی

  
  کان صورت هاست وین معانی
  بی آب سفینه را روانی
  تصحیح شوم چو تو بخوانی

  هد چو تو شبانیاما بر
  روي زعفرانی با اشکم و

  پیشت چه نشان چه بی نشانی
  ننوشته قباله را بخوانی
  بی آب سفینه ها برانی
  کز غیب رسید لن ترانی

  
  هر زخمه که کژ زنی بمانی
  مرگش طلبی اگر ستانی
  چون رخ بنمود شد دخانی
  در عشق و وال چو پهلوانی
  باید که حیات را رسانی

  
  بها نی وین باده عشق را

  می نوشد و ممکن صال نی
  جان گفت که وقت ماجرا نی
  آن هست صفا ولی ز ما نی
  اي کفو تو زر و کیمیا نی
  جز جان افزا و دلربا نی
  ما بوالحسنیم و بوالعال نی
  دفعم بمده به شیوه ها نی
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 توکاین غمزه مست خونی 
 باهللا که تویی که بی تویی تو
 گر ز آنک تویی و گر نه اي تو

 که نیست هست است گر فرمایی
 مقناطیسی و جان چو آهن
 چون گرم شوم ز جام اول
 چون شد به سرم میم سراسر
 از بهر نسیم زلف جعدت
 اي باد صبا به انتظارت
 پس ما چه زنیم اي قلندر
 گر ز آنک نه هر دمی خداوند

 دین تبریزمخدومی شمس 
2759 

 گویم سخن لب تو یا نی
 اي گفته ما غالم آن دم
 این جا که منم بجز خطا نی
 این جا گفتن ز روي جسم است
 سیاره همی روند پا نی
 رنجورانند همچو ایوب
 بی چشمانند همچو یعقوب
 ره پویانند همچو ماهی
 از رشک تو من دهان ببستم

2760 
 با دل گفتم چرا چنینی

 هم نیایی دل گفت چرا تو
 گر آب حیات را بدانی
  اي گشته چو باد از لطافت
 چون آب تو جان نقش هایی
 هر جان خسیس کان ندارد
 اي آنک تو جان آسمانی
 اي خرد شکسته همچو سرمه
 اي لعل تو از کدام کانی
 اي از تو خجل هزار رحمت
 شمس تبریز صورتت خوش

  کشته ست هزار و خونبها نی
  اي کبر تو غیر کبریا نی
  از تو گذري دو دیده را نی

  ه گویمت چرا نیکو زهره ک
  می آید مست و دست و پا نی
  غیر تسلیم در قضا نی
  می را تسلیم یا رضا نی
  یکتا زلفی که جز دو تا نی
  از بهر صبا و خود صبا نی
  اندر گره و گره گشا نی
  کو جز سر و خاصه خدا نی
  چون خورشیدش در این سما نی

  
  اي لعل لب تو را بها نی
  کان جا همگی تویی و ما نی

  جا که تویی بجز عطا نیو آن 
  و آن جا همه هستی است جا نی
  صد مشک روانه و سقا نی
  دریافته صحت و دوا نی
  بینا شده چشم و توتیا نی
  بینند طریق ها ضیا نی
  شرح تو رسد به منتها نی

  
  تا چند به عشق همنشینی
  تا لذت عشق را ببینی
  جز آتش عشق کی گزینی
  پرباد شده چو ساتگینی

  را امینی چون آینه حسن
  می پندارد که تو همینی
  هر چند به صورت از زمینی
  تو سرمه دیده یقینی
  در حلقه درآ که خوش نگینی
  آن دم که چو تیغ پر ز کینی
  و اندر معنی چه خوش معینی
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2761 
 در خون دلم رسید فتوي
 یدبا خلق بگو که دور باش

 با دل گفتم چنین خوش استت
 برداشت ربابکی دل من
 کان طعنه از این سوي وجود است
 آن جا که منم چو من نگنجم
 تا من باشی تو او نبینی
 تا چشم تو این بود چه بینی
  اي عاجز خویش رو به تبریز

2762 
 در عشق هر آنک شد فدایی
 زیرا که بالي عاشقی را
 زخم آیت بندگان خاص است

 لم خاك خاك ارزدکاین عا
  یک جو ز بالش گنج زرهاست
 از سوزش آفتاب محنت
 اي آنک تو بوي آن نداري
 الیق نبود به زخم او را

2763 
 عشق است دالور و فدایی
 اي از شش و پنج مهره برده
 یکتا شده خوش ز هر دو عالم
 آخر تو چه جوهر و چه اصلی
 در عالم کم زنان چه بیشی
 نتوان ز تو عشق صبر کردن
 نادیده مکن چو دیده اي تو
 تا ما ماییم جمله ابریم
 در پاي غمش چه دیدي اي جان
 اي دل ز قضا چه رو نمودت
 رفتم بر عشق کاین به چند است
 اال بر شاه شمس تبریز

2764 
 ماها چو به چرخ دل برآیی

  
  از جمله مفتیان معنی
  از زرق من و فسوس دعوي
  دل نعره زنان که آري آري
  بنواخت که ما خوشیم یعنی

  جاست طعنیآن جا که منم ک
  گنجد دگري بگو که نی نی
  زیرا که شب است و چشم اعمی
  در بتگه نفس نقش مانی
  در شمس الدین گریز باري

  
  نبود ز زمین بود سمایی
  جانی شرط است کبریایی
  سردفتر عاشق خدایی
  آن جا که بال کند بالیی
  اي بر سر گنج بین کجایی
  در عشق چو سایه همایی
  تو الیق آن بال نیایی

  که وجود مرتضایی اال
  

  تنهارو و فرد و یک قبایی
  آورده تو نرد دلربایی
  بربوده ز یک دالن دوتایی
  اي پاك ز جاي از کجایی
  در خطه دل چه جان فزایی
  صبرا تو در این هوس نشایی
  بیگانه مرو چو آشنایی
  بی ظلمت ما مها تو مایی
  کاین دست گشاده در دعایی
  کز عشق تو طالب بالیی

  اشد این بهاییگفتا که نب
  سر پاي کنی به سر بیایی

  
  چون جان به تن جهان درآیی
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 ماها چه لطیف و خوش لقایی
 داریم ز عشق تو براتی
 از لعل لبت بده زکاتی

 ه در نخاسیاي یوسف جان ک
 می شناسی در ما بنگر چو

 زان سان ز شراب تو خرابیم
 بفزاي اگر چه می نتابیم
 در زیر درخت تو نشینیم
 جز گلشن روي تو نبینیم
 هر دم که ز باده تو نوشیم
 بی هوش شدیم و بس به هوشیم
 از آتش هات در فروغند
 با قبله آتشین چو موغند
 اي رشک بتان و بت پرستان

 ز زیردستانپا را بمکش 
  شمس تبریز پادشاهی
 از ماه تو راست تا به ماهی

2765 
 آن شمع چو شد طرب فزایی
 چون جان برسد نه تن بجنبد
 چون بانگ سماع در که افتاد
  کاین باد بهار می رساند
 در ذره کجا قرار ماند
 هم آتش و دود گشته پیچان
 ماهی صنما ز روح بی جسم
 گه کوته و گه دراز گشتیم

 ب دوست مست گشتیمهم بر ل
 بر باد سوار همچو کاهیم
 چون پشه ز خون خویش مستیم
 اندر خلوت به هوي هویی
 در صورت بنده کمینیم
 این داد خدیو شمس تبریز

2766 
  اي بی تو محال جان فزایی

  اي ماه بگو که از کجایی
  وز قند لطیف تو نباتی
  اي ماه بگو که از کجایی
  در حسن و جمال بی قیاسی
  اي ماه بگو که از کجایی
  کز خود اثري همی نیابیم
  اي ماه بگو که از کجایی
  وز میوه دلکش تو چینیم

  ه از کجاییاي ماه بگو ک
  بس روشن جان و تیزگوشیم
  اي ماه بگو که از کجایی
  فارغ از صدق وز دروغند
  اي ماه بگو که از کجایی
  آرام دل خراب مستان
  اي ماه بگو که از کجایی
  در خطه بی حد الهی
  اي ماه بگو که از کجایی

  
  پروانه دالن به رقص آیی
  جان آمد از لحد برآیی
  اي کوه گران کم از صدایی

  صانی شاخ را صالییرق
  خورشید به رقص در سمایی
  از آتش روي جان فزایی
  شوخی شکري یکی بالیی
  با سایه صورت همایی
  ناالن شده مست همچو نایی
  اندر جوالن ز کهربایی
  وز دیگ جگر دال ابایی
  در جمعیت به هاي هایی
  در سر صفت یکی خدایی
  بی کبر ولیک کبریایی

  
  وي در دل و جان ما کجایی
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 گر نیم شبی زنان و گویان
 جان پیش کشیم و جان چه باشد
 در بام فلک درافتد آتش
 دبا روي تو کیست قرص خورشی
  هم چشمی و هم چراغ ما را
 در دیده ناامید هر دم
 اي بلبل مست از فغانت
 می نال که ناله مرهم آمد
 تا کشف شود ز ناله تو

2767 
 گر یار لطیف و باوفایی
 خواهم که در این میان درآیی
 چون صورت جان لطیف کاري
 وز یارك خود دریغ داري
 برخیز که ما و تو چو جانیم

 کانیمآخر نه من و تو یار
  دریاب که بر در خداییم
 تا رقص کنان ز در درآییم
 اي جان و جهان چرا چنینی
 در گوشه روي ترش نشینی
 چونی تو و آن دل لطیفت
 خواهم که شوم شبی حریفت
 در جمله عالم الهی
 آن شد که تو گویی و بخواهی

2768 
 ساقی انصاف خوش لقایی
 گر بنده بگویمت روا نیست
 شمخاموش نمی هلی که با

 می افشاري مرا چو انگور
 گر چشم ببندم از تو کفر است
 ور بگشایم بگویی منگر

2769 
 برخیز و بزن یکی نوایی
 هین وقت صبوح شد فتوحی

  ست ز کوي ما درآییسرم
  آخر نه تو جان جان مایی
  گر بر سر بام خود برآیی
  تا الف زند ز روشنایی
  هم دفع بال و هم بالیی
  اي دیده دل چه می نمایی
  می آید بوي آشنایی
  بر زخم جراحت جدایی
  چیزي ز حقیقت خدایی

  
  ور از دل و جان از آن مایی
  اي ماه بگو که کی برآیی
  رياز حلقه چرا تو برکنا

  اي ماه بگو که کی برآیی
  وز رازك همدگر بدانیم
  اي ماه بگو که کی برآیی
  آخر بنگر که ما کجاییم
  اي ماه بگو که کی برآیی
  چون یارك خویش را نبینی
  اي ماه بگو که کی برآیی
  و آن صورت و قامت ظریفت
  اي ماه بگو که کی برآیی
  وز دامن ماه تا به ماهی
  اي ماه بگو که کی برآیی

  
  جا رفتم تو از کجایی از

  ترسم که بگویمت خدایی
  راه گفتن نمی گشایی
  معشوق نه اي مرا بالیی
  زیرا که تو نور می فزایی
  در ما تو بدیده هوایی

  
  بر یاد وصال دلربایی
  هین وقت دعاست الصالیی
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 خسروانی بگشا سر خنب
 صد گون گره است بر دل و نیست
 از جاي ببر به یک قنینه
 جز دشت عدم قرارگه نیست
 بر سفره خاك تره اي نیست

 مه چون سگعالم مردار و عا
 ساقی درده صال که چون تو
 ما چون مس و آهنیم ثابت
 در مغز فکن تو هوي هویی
 تا روح ز مستی و خرابی
 زین باده چو مست شد فالطون
 دردي ده و عقل را چنان کن
 بر ناطق منطقی فروریز
 تا دم نزند دگر نجوید
 خامش که تو را مسلم آمد

2770 
 رخ ها بنگر تو زعفرانی

  درد رنجور شهري بنگر ز
 این درد ز غصه فراق است
 بیم است فلک سیاه گردد
 دوزخ بنگر که سر برآورد
 برخاست غریو جان ز هر سو
 فرمود که این فراق فانی است
 یا رب چه شود اگر تو ما را
 این گفته و بسته شد دهانم

2771 
 اي قلب و درست را روایی
 در ره خر بد ز اسب رهوار
 گر پاي سگی ره تو کوبد

 ر عشق تو پاشکستگانندد
 در تو مگسی چو دل ببندد
 فضل تو علی هین گفت
 خاموش که هر محال و صعبی

2772 

  تا خلق زنند دست و پایی
  جز باده جان گره گشایی
  آن را که قرار نیست جایی

  وفایی چون نیست وجود را
  هر سوي ز چیست ژاژخایی
  کی دید ز دست سگ سخایی
  جان ها بندید جان فزایی
  در حیرت چون تو کیمیایی
  وز خلق برآر هاي هایی
  نشناسد هجو از ثنایی
  نشناسد درد از دوایی
  کو درد نداند از صفایی
  از جام صبوحیان عطایی
  زنبیل و فطیر هر گدایی
  برساختن از عدم بقایی

  
  دهد نشانیکز درد همی 

  چون باغ به موسم خزانی
  از هیبت حکم آسمانی
  از آتش و ناله نهانی
  ناگه ز میان شادمانی
  هان اي کس بی کسان تو دانی
  افغان ز فراق جاودانی
  از هر دو فراق وارهانی
  باقی تو بگو اگر توانی

  
  پیش تو که زفت کیمیایی
  از فضل تو کرده پیش پایی
  بر شیر وغاش برفزایی

  مید پرگشاییدارند ا
  یابد ز درت پر همایی
  تا نگشاید ره گدایی
  آسان شود از کف خدایی
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 اي آنک تو خواب ما ببستی
 ما را همه بند دام کردي
 جز دام تو نیست کفر و ایمان
 گر خواب و قرار رفت غم نیست
 چون ساقی عاشقان تو باشی
 اي صورت جان و جان صورت

 بود بت ما را چو خیال تو
 عقل دومی و نفس اول
 این وهم من است شرح تو نیست

2773 
 با یار بساز تا توانی
 بر آب حیات راه یابی
 با سایه یار رو یکی شو

 رطل گران دهند درکش گر
 اي دل مپذیر بیش صورت
 پذرفتن صورت از جمادي است
 در مجلس دل درآ که آن جا

2774 
 در فناي محض افشانند مردان آستی

 لق دست خود را کی بیاالید به جانمرد مط
 سالکی جان مجرد بر قلندر عرضه داد
 کاین طرف هر چند سوزي در شرار عشق خویش
  در جمال لم یزل چشم ازل حیران شده
 تو نه این جایی نه آن جا لیک عشاق از هوس
 اي که از اال تو الفیدي بدین زفتی مباش
 مرحبا جان عدم رنگ وجودآمیز خوش

 باشد جز شه تبریزیانپاکی چشمت ن
2775 

 مرغ دل پران مبا جز در هواي بیخودي
 آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد
  گر هزاران دولت و نعمت ببیند عاشقی
 بنگر اندر من که خود را در بال افکنده ام
 جان و صد جان خود چه باشد گر کسی قربان کند
 عاشقا کمتر نشین با مردم غمناك تو

  رفتی و به گوشه اي نشستی
  ما بند شدیم و تو بجستی
  یا رب که چه بس درازدستی
  دولت بر ماست چون تو هستی
  پس باقی عمر ما و مستی
  بازار بتان همه شکستی
  پس واجب گشت بت پرستی
  اي آمده بهر ما به پستی
  تو خود هستی چنانک هستی

  
  تا بی کس و مبتال نمانی
  گر سر موافقت بدانی
  منماي ز خویشتن نشانی
  اي جان بگذار این گرانی
  می باش چو آب در روانی
  مفسر اگر از رحیق جانی
  عیش است و حریف آسمانی

  
  دامن خود برفشاند از دروغ و راستی
  آخر اي جان قلندر از چه پهلو خاستی

  قلندر کان طرف می واستیگفت در گوشش 
  لیک هم مطلق نه اي زیرا که در غوغاستی
  نی فزودي از دو عالم نی ز نفیش کاستی
  می کنند آن جا نظر کان جاستی آن جاستی
  چشم ها را پاك کن بنگر که هم در الستی
  فارغ از هست و عدم مر هر دو را آراستی
  شمس دین گر او بخواهد لیک نی زان هاستی

  
  بان مبا جز در سراي بیخوديشمع جان تا

  تا بیفتد بر همه سایه هماي بیخودي
  ناید اندر چشم او اال بالي بیخودي
  از حالوت ها که دیدم در فناي بیخودي
  در هواي بیخودي و از براي بیخودي
  تا غباري درنیفتد در صفاي بیخودي
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 ی کو عاشق هشیاري استباجفا شو با کس
 بیخودي را چون بدانی سروري کاسد شود
 خوش بود ظاهر شدن بر دشمنان بر تخت ملک
  گر تو خواهی شمس تبریزي شود مهمان تو

2776 
 اي رها کرده تو باغی از پی انجیرکی
 من گریبان می درانم حیف می آید مرا
 پیرکی گنده دهانی بسته صد چنگ و جلب

 لوسک بی چاشنیکیست کمپیرك یکی سا
 میرکی گشته اسیر او گرو کرده کمر
 نی به بستان جمال او شکوفه تازه اي
 خود ببینی چونک بگشاید اجل چشمت ورا
 نی خمش کن پند کم ده بند خواجه بس قوي است

2777 
 شاد آن صبحی که جان را چاره آموزي کنی
 عشق جامه می دراند عقل بخیه می زند

 ت گردم همچو دودخوش بسوزم همچو عود و نیس
 گه لباس قهر درپوشی و راه دل زنی
 خوش بچر اي گاو عنبربخش نفس مطمان
  طوطیی که طمع اسب و مرکب تازي کنی
 شیر مستی و شکارت آهوان شیرمست
 چند گویم قبله کامشب هر یکی را قبله اي است
 گر ز لعل شمس تبریزي بیابی مایه اي

2778 
 ییاي خدایی که مفرح بخش رنجوران تو

 خسته کردي بندگان را تا تو را زاري کنند
 جمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان توست
  دردهایی کآدمی را بر در خلقان برد
 هر کجا کاري فروبندد تو باشی چشم بند
 ناله بخشی خستگان را تا بدان ساکن شوند
 هم تویی آن کس که می گوید تویی واهللا تویی

 و علت می نهد و آنک منکر می شود این را
 و آنک می گوید تویی زین گفت ترسان می شود
 کنج زندان را به یک اندیشه بستان می کنی

  تا بیابی ذوق ها اندر وفاي بیخودي
  اي سري و سروري ها خاك پاي بیخودي
  لیک آن ها هیچ نبود جان به جاي بیخودي
  خانه خالی کن ز خود اي کدخداي بیخودي

  
  حور را از دست داده از پی کمپیرکی
  غمزه کمپیرکی زد بر جوانی تیرکی
  سر فروکرده ز بامی تا درافتد زیرکی
  تو به تو همچون پیاز و گنده همچون سیرکی
  او به پنهانی همی خندد که ابله میرکی

  تان وفاي آن سلیطه شیرکینی به پس
  رو چو پشت سوسمار و تن سیه چون قیرکی
  می کشد زنجیر مهرش بی مدد زنجیرکی

  
  چاره او یابد که تش بیچارگی روزي کنی

  کنی هر دو را زهره بدرد چون تو دلدوزي
  خوشتر از سوزش چه باشد چون تو دلسوزي کنی
  گه بگردانی لباس آیی قالوزي کنی

  است ار تو خوش پوزي کنیدر چنین ساحل حالل 
  ماهیی که میل شعر و جامه توزي کنی
  با پنیر گنده فانی کجا یوزي کنی
  قبله ها گردد یکی گر تو شب افروزي کنی
  کمترین پایه فراز چرخ پیروزي کنی

  
  در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تویی
  چون خریدار نفیر و البه و افغان تویی

  ت بی شک آن توییآنک درد و دارو از وي خاس
  آن حجاب از اول است و آخر و پایان تویی
  هر کجا روشن شود آن شعله تابان تویی
  چون حقیقت بنگرم در درد ما ناالن تویی
  گوي و چوگان و نظاره گر در این میدان تویی
  در میان وسوسه او نفس علت خوان تویی
  در میان جان او در پرده ترسان تویی

  و ذوق هر بستان توییرنج هر زندان ز توست 
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 در یکی کار آن یکی راغب و آن دیگر نفور
 آن یکی محبوب این و باز او مکروه آن
 صد هزاران نقش را تو بنده نقشی کنی

 و سلطنت خط هاي توست بندگی و خواجگی
 ما مهمان در آن صورت ما خانه ها و روح

 دست در طاعت زنیم و چشم در ایمان نهیم
 دست احسان بر سر ما نه ز احسانی که ما
 غفلت و بیداري ما در توي بر کار و بس
 توبه با تو خود فضول است و شکستن خود بتر
 روح ها می پروري همچون زر و مس و عقیق
 روز درپیچد صفت در ما و تابد تا به شب

 ن بر همدگر رحمت کنیمروز تا شب ما چنی
 کو سالطین جهان گر شاه ایوان بوده اند

2779 
  بانگ می زن اي منادي بر سر هر رسته اي
 یک غالمی ماه رویی مشک بویی فتنه اي
 کودکی لعلین قبایی خوش لقایی شکري
 بر کنار او ربابی در کف او زخمه اي
 هیچ کس دارد ز باغ حسن او یک میوه اي

 فلس آمد شاه مصریوسفی کز قیمت او م
 مژدگانی جان شیرین می دهم او را حالل

2780 
  در شرابم چیز دیگر ریختی درریختی
 بار دیگر توبه ها را سوختی درسوختی
 چون بدیدم در سرم سوداي تو سوداي تو
 طره هاي مشک را دربافتی دربافتی
 تو اگر منکر شدي گویم نشان گویم نشان
 اي قدح رخسار من افروختی افروختی

2781 
 ساقیا بر خاك ما چون جرعه ها می ریختی
  ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب
 دست بر لب می نهی یعنی خمش من تن زدم
 ریختی خون جنید و گفت اخ هل من مزید
 ز اولین جرعه که بر خاك آمد آدم روح یافت

  تو مخالف کرده اي شان فتنه ایشان تویی
  چشم بندي چشم و دل را قبله و سامان تویی
  گویی سلطان است آن دام است خود سلطان تویی
  خط کژ و خط راست این دبیرستان تویی
  نقش و جان ها سایه تو جان آن مهمان تویی
  بر امید آنک بنمایی که خود ایمان تویی

  در تو آویزیم کان احسان توییچشم روشن 
  غفلت ما بی فضولی بر چو خود یقضان تویی
  نقش پیمان گر شکست ارواح آن پیمان تویی
  چون مخالف شد جواهر اي عجب چون کان تویی
  شب صفات از ما به تو آید صفاتستان تویی
  شب همه رحمت رود سوي تو چون رحمان تویی
  یپس بدانستیم بی شک کاندر این ایوان توی

  
  هیچ دیدیت اي مسلمانان غالمی جسته اي
  وقت نازش تیزگامی وقت صلح آهسته اي
  سروقدي چشم شوخی چابکی برجسته اي
  می نوازد خوش نوایی دلکشی بنشسته اي
  یا ز گلزار جمالش بهر بو گلدسته اي
  هر طرف یعقوب وار از غمزه اش دلخسته اي
  هر کی آرد یک نشان یا نکته اي سربسته اي

  
  تنها نیست این آمیختی آمیختی باده

  بار دیگر فتنه را انگیختی انگیختی
  آمدي در گردنم آویختی آویختی
  تارهاي صبر را بگسیختی بگسیختی
  مشک بر شعر سیه می بیختی می بیختی
  وي غم آخر از دلم بگریختی بگریختی

  
  گر نمی جستی جنون ما چرا می ریختی
  نور رقص انگیز را بر ذره ها می ریختی
  خود بگوید جرعه ها کان بهر ما می ریختی
  بایزیدي بردمید از هر کجا می ریختی
  جبرئیلی هست شد چون بر سما می ریختی
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 می گزیدي صادقان را تا چو رحمت مست شد
 را درخورد نیمی بدادي جان به نان و نان تو 

 همچو موسی کآتشی بنمودیش و آن نور بود
  روز جمعه کی بود روزي که در جمع توییم
 درج بد بیگانه اي با آشنا در هر دمم
 اي دل آمد دلبري کاندر مالقات خوشش
 آمد آن ماهی که چون ابر گران در فرقتش
 دلبرا دل را ببر در آب حیوان غوطه ده

 نعام خاصانبیا عامی بدندي گر نه از ا
 این دعا را با دعاي ناکسان مقرون مکن
 کوشش ما را منه پهلوي کوشش هاي عام

2782 
 گر شراب عشق کار جان حیوانیستی
 گر نه در انوار غیرت غرق بودي عشق او
 گر نبودي بزم شمس الدین برون از هر دو کون
  ابر نیسان خود چه باشد نزد بحر فضل او

 ره شعاعآفتاب و ماه را خود کی بدي زه
 گر جمالش ماجرا کردي میان یوسفان
 گر نه از لطفش بپرهیزیدمی من گفتمی
 نفس سگ دندان برآوردي گزیدي پاي جان
 جام همچون شمع را بر آتش می برفروز
 درکش آن معشوقه بدمست را در بزم ما

 بده یک جرعه اي پس ز جام شمس تبریزي
2783 

 اي نرفته از دل من اندرآ شاد آمدي
 روحیان را از تو حلو و حمزه ها خانقاه

 شب چو چتر و مه چو سلطان می دود در زیر چتر
 بی گهان در پیش کردي روح هاي پاك را
 اي که آن رحمت نمودي از پی چندین فراق
 من گمان ها داشتم اندر وفاي لطف تو
  پرده داري کن تو اي شب کان مه اندر خلوت است
 چون به نزد پرده دار شمس تبریزي رسی

2784 
 در جهان گر بازجویی نیست بی سودا سري

  از گزافه بر سزا و ناسزا می ریختی
  آب سقا می خریدي بر سقا می ریختی
  در لباس آتشی نور و ضیا می ریختی
  جمع کردي آخر آن را که جدا می ریختی

  بر آشنا می ریختیخون آن بیگانه را 
  همچو گل در برگ ریزان از حیا می ریختی
  اشک ها چون مشک ها بهر لقا می ریختی
  آب حیوانی کز آن بر انبیا می ریختی
  بر مس هستی ایشان کیمیا می ریختی
  کز براي ردشان آب دعا می ریختی
  کز بقاشان می کشیدي در فنا می ریختی

  
  ستیعشق شمس الدین به عالم فاش و یک سانی

  حلقه گوش روان و جان انسانیستی
  جام او بر خاك همچون ابر نیسانیستی
  قاف تا قاف از میش خود موج طوفانیستی
  گر نه در رشک خدا سیماش پنهانیستی
  یوسف مصري ابد پابند و زندانیستی
  کز بهشت لطف او فردوس ریحانیستی
  ساقیا گر نه می سرتیز دندانیستی

  احزانیستی پس بسوز این عقل را گر بیت
  کو ز مکر و عشوه ها گوییی که دستانیستی
  بعد از آن مر عاشقان را وقت حیرانیستی

  
  اي تو شمع شب فروزي مرحبا شاد آمدي
  جان جان صوفیانی الصال شاد آمدي

  تاج ما و چتر ما شاد آمدي وز تو تخت و
  اي صحابه عشق را چون مصطفی شاد آمدي

  مديمی نگنجم زین طرب در هیچ جا شاد آ
  لیک در وهمم نیامد این وفا شاد آمدي
  مطربا پیوند کن تو پرده ها شاد آمدي
  بشنوي از شش جهت کاي خوش لقا شاد آمدي

  
  لیک این سودا غریب آمد به عالم نادري
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  جمله سوداها بر این فن عاقبت حسرت خورند
 پیش باغش باغ عالم نقش گرمابه ست و بس
 آن ز سحري تر نماید چون بگیري شاخ او
 صورت او چون عصا و باطن او اژدها
 کف موسی کو که تا گردد عصا آن اژدها
 گر کشیده می شوي آن سو ز جذب اژدهاست
 جذب او چون آتشی آمد درافکن خود در آب
  چون تو در بلخی روان شو سوي بغداد اي پدر
 تو مري باشی و چاکر اندر این حضرت به است
 ور فسردي در تکبر آفتابی را بجو
 آفتاب حشر را ماند گدازد هر جماد
 تا بداند اهل محشر کاین همه یخ بوده است
 اي خر لرزان شده بر روي یخ در زیر بار
 شمس تبریزي چو عقل جزو را یاري دهد

2785 
 گر من از اسرار عشقش نیک دانا بودمی
 ور چو چشم خونی او بودمی من فتنه جوي
 گر ضمیر هر خسی ما را نخستی در جهان
 گر نه هر روزي ز برجی سر فروکردي مهم
 من نکردم جلدیی با عشق او کان آتشش
 گر نکاهیدي وجودم هر دمی از درد عشق

 موج عشق شمس الدین تبریزي بدي گر نه
2786 

 آتشینا آب حیوان از کجا آورده اي
 مشرق و مغرب بدرد همچو ابر از یک دگر
 خیره گان روي خود را از ره و منزل مپرس
  احمقی باشد اگر جانی بمیرد بعد از این
 از قضا و از قدر مر عاشقان را خوف نیست
 می نگنجد جان ما در پوست از شادي تو

 بریزي جفا کردي و دانم این قدرشمس ت
2787 

 اي مهی کاندر نکویی از صفت افزوده اي
 اي بسا کوه احد کز راه دل برکنده اي
 جان ها زنبوروار از عشق تو پران شده

  ز آنک صد پر دارد این و نیست آن ها را پري
  نی در او میوه بقایی نی در او شاخ تري

  ون تا ثريمی برد شاخش تو را با خواجه قار
  بر اژدهاي قاهري چون نه اي موسی مرو

  گردن آن اژدها را گیرد او چون لمتري
  ز آنک او بس گرسنه ست و تو مر او را چون خوري
  دفع هر ضدي به ضدي دفع ناري کوثري
  تا به هر دم دورتر باشی ز مرو و از هري
  اي افندي هین مگو این را مري و آن را مري

  باشد ماهريدر گداز هر فسرده شمس 
  از زمین و آسمان و کوه و سنگ و گوهري
  عقل جز وي ننگ مانده بر سر یخ چون خري
  پوز بردارد به باال خر که یا رب آخري
  بال و پر یابد خر او برپرد چون جعفري

  
  اندر آن یغما رفیق ترك یغما بودمی
  در میان حلقه هاي شور و غوغا بودمی

  دمیدر سر و دل ها روان مانند سودا بو
  جا نگردانیدمی هرگز به یک جا بودمی
  آب کردي مر مرا گر سنگ خارا بودمی
  من نه عاشق بودمی من کارافزا بودمی
  کو مرا بر می کشد در قعر دریا بودمی

  
  دانم این باري که الحق جان فزا آورده اي
  چون چنین خورشید از نور خدا آورده اي
  چون بر ایشان شعله هاي کبریا آورده اي

  چنین دریاي جوشان از بقا آورده اي چون
  چون قدر را مست گشته با قضا آورده اي
  کاین جمال جان فزا از بهر ما آورده اي
  کز میان هر جفایی صد وفا آورده اي

  
  تا بسی درهاي دولت بر فلک بگشوده اي
  اي بسا وصف احد کاندر نظر بنموده اي
  تا دهان خاکیان را زان عسل آلوده اي
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  اي سبک عقلی که از خویشش گرانی داده اي
 شاد با گوش مقیم اندر مقاالت الست
 در رخ پرزهر دونان کمترك خندیده اي

 رب و شیرین در حالوت هاي خودفارغی از چ
 اي همه دعویت معنی اي ز معنی بیشتر
 اي که می جویی مثال شمس تبریزي تو هم

2788 
 آه از آن رخسار برق انداز خوش عیاره اي
 چون ز پیش رشته اي در لعل چون آتش بتافت
 این دل صدپاره مر دربان جان را پاره داد
 هشت منظر شد بهشت و هر یکی چون دفتري

 چون اشتران زانو زده ا چه مرغ است این دلمت
 هم دکان شد این دلم با عشقت اي کان طرب
 ز آفتاب عشق تو ذرات جان ها شد چو ماه
 نقش تو نادیده و یک یک حکایت می کند
 شمس تبریزي تناقض چیست در احوال دل

2789 
 پیش شمع نور جان دل هست چون پروانه اي

 اي سرفرازي شیرگیري مست عشقی فتنه
  خشم شکلی صلح جانی تلخ رویی شکري
 با هزاران عقل بینا چون ببیند روي شمع
 خرمن آتش گرفته صحن صحراهاي عشق
 نور گیرد جمله عالم بر مثال کوه طور
 شمع گویم یا نگاري دلبري جان پروري
 پیش تختش پیرمردي پاي کوبان مست وار
 دامن دانش گرفته زیر دندان ها ولیک

  اله پیر در معشوق محومن ز نور پیر و
 پیر گشتم در جمال و فر آن پیر لطیف
 گفتم آخر اي به دانش اوستاد کائنات
 گفت گویم من تو را اي دوربین بسته چشم
 دانش و دانا حکیم و حکمت و فرهنگ ما
 چون نگه کردم چه دیدم آفت جان و دلی
 این همه پوشیده گفتی آخر این را برگشا

  وندي کز اوشمس حق و دین تبریزي خدا

  نی که سوي خویشتن بربوده ايوي گران جا
  چون ز بی چشمان مقاالت خطا بشنوده اي
  هر خسی را از ضرورت در جهان بستوده اي

  خود ز آنک خوش پالوده اي چرب و شیرین باش از
  اي دو صد چندانک دعوي کرده اي بنموده اي
  روزگاري می بري و اندر غم بیهوده اي

  
  يصاعقه است از برق او بر جان هر بیچاره ا

  موج زد دریاي گوهر از میان خاره اي
  چون به پیش پرده آمد بهترك شد پاره اي
  هشت دفتر درج بین در رقعه اي رخساره اي
  یا چو اشترمرغ گرد شعله آتشخواره اي
  خوش حریفی یافت او هم در دکان هم کاره اي
  وز سعادت در فلک هر ساعتی استاره اي

  اياز نور مریم روح در گهواره  چون مسیح
  هم مقیم عشق باشد هم ز عشق آواره اي

  
  در شعاع شمع جانان دل گرفته خانه اي
  نزد جانان هوشیاري نزد خود دیوانه اي
  من بدین خویشی ندیدم در جهان بیگانه اي
  پر او در پاي پیچد درفتد مستانه اي
  گندم او آتشین و جان او پیمانه اي
  گر بگویم بی حجاب از حال دل افسانه اي

  روحی سروقدي کافري جانانه ايمحض 
  لیک او دریاي علمی حاکمی فرزانه اي
  کلبتین عشق نامانده در او دندانه اي
  او چو آیینه یکی رو من دوسر چون شانه اي
  من چو پروانه در او او را به من پروانه اي
  در هنر اقلیم هایی لطف کن کاشانه اي
  بشنو از من پند جانی محکمی پیرانه اي

  تو در جمال گلرخی دردانه اي غرقه بین
  اي مسلمانان ز رحمت یاریی یارانه اي
  از حسودان غم مخور تو شرح ده مردانه اي
  گشت این پس مانده اندر عشق او پیشانه اي
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2790 
 بار دیگر ملتی برساختی برساختی
 بار دیگر در جهان آتش زدي آتش زدي
 پرده هفت آسمان بشکافتی بشکافتی
 سوي جانان برشدي دامن کشان دامن کشان
 درزدي در طور سینا آتشی نو آتشی
 بود در بحر حقایق موج ها در موج ها
  صبر کردي تا که دریا رام گشت و رام گشت

2791 
 دلی را گر سوي گلزار جانان خاستی هر

 گر نه جوشاجوش غیرت کف برون انداختی
 ور نبودي پرده دار برق سوزان ماه را
 در ره معشوق جان گر پا و پر کار آمدي
 دیده نامحرمان گردیده بودي عشق را
 گر نه خون آمیز بودي آب چشم عاشقان
 روز و شب گر دیده بودي آتش عشق مرا

 ن معشوق ما ور نی از اوخاك باشی خواهد آ
 حسن شمس الدین تبریزي برافکندي نقاب

2792 
 سر نهاده بر قدم هاي بت چین نیستی
  راست گو جانا که امروز از چه پهلو خاستی
 در رخ جان رنگ او دیدم بپرسیدم از او
 دوش آمد خواجه اي بر در بگفتش عشق او

2793 
  این چه چتر است این که بر ملک ابد برداشتی

 کفر و روي ایمان را چرا درساختی زلف
 جان همی تابید از نور جاللت موج موج
 پیش حیرتگاه عشقت جمله شیران در طلب
 هم تو جان را گاه مسکین و اسیر انداختی
 صد هزاران را میان آب دریا سوختی
 در یکی جسم طلسم آدمی اندر نهان
  در چنین جسم چو تابوتی میان خون و خاك

 ذره اي کو شکر کرد آفتابا پیش تو هر
 از نمک هاي حیاتت این وجود مرده را

  
  سوي جان عاشقان پرداختی پرداختی
  تا به هفتم آسمان برتاختی برتاختی
  گوي را در المکان انداختی انداختی

  بشناختی بشناختی جان ها را یک به یک
  کوه را و سنگ را بگداختی بگداختی
  بر سر آن بحر جان می باختی می باختی
  بهر کشتی بادبان افراختی افراختی

  
  در دل هر خار غم گلزار جان افزاستی
  نقش بند جان آتش رنگ او با ماستی
  این زمین خاك همچون آسمان درواستی
  ذره ذره در طریقش باپر و باپاستی

  خیمه هاي جمله بر دریاستی خود طناب
  بر سر هر آب چشمی نقش آن میناستی
  گرم رو بودي زمانه دي ز من فرداستی
  جاي هر عاشق وراي گنبد خضراستی
  گر نه اندر پیش او فراش ال الالستی

  
  ز آنک مسی در صفت خلخال زرین نیستی
  چیز دیگر گشته اي تو رنگ پیشین نیستی

  ین نیستیسر چنین کرد او که یعنی محرم ا
  سیم و زر داري ولیکن مرد زرین نیستی

  
  یادآوري جهان را ز آنک در سر داشتی
  ز آنک قصد مومن و ترسا و کافر داشتی
  ز آنک تو در بحر جان دریا و گوهر داشتی
  بس که لرزیدند و افتادند و تو برداشتی
  هم تواش سلطان و شاهنشاه و سنجر داشتی
  یصد هزاران را میان آتشی تر داشت

  اي بسی خورشید و ماه و چرخ و اختر داشتی
  این شهید روح را هر لحظه خوشتر داشتی
  مر دهان شکر او را پر ز شکر داشتی
  تازه و خوش بو چو ورد و مشک و عنبر داشتی
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 شمس تبریزي ز عشقت من همه زر می زنم
2794 

 اي مالمت گر تو عاشق را سبک پنداشتی
 گه مثال و رمز گویی گه صریح و آشکار
 اي زمین ریگ شرمت نیست از انبار تخم
  اي زمین تخم گیر آخر تویی هم اصل تخم

 ل خود پیوند نیستچونک هر جزوي به غیر اص
 ریش خندي می کند بر پند تاب عاشقی
 ماهتاب ار چه جهان گیرد تو در تبریز باش

2795 
 اي تو جان صد گلستان از سمن پنهان شدي
 چون فلک از توست روشن پس تو را محجوب چیست
 از کمال غیرت حق وز جمال حسن خویش
  اي تو شمع نه فلک کز نه فلک بگذشته اي

 ب از روي تو بیخود شده ستاي سهیلی کآفتا
 مشک تاتاري به هر دم می کند غمزي به خلق

 عجب گر ز ما پنهان شوي وز هر دو عالم چه
 آن چنان پنهان شدي اي آشکار جان ها
 شمس تبریزي به چاهی رفته اي چون یوسفی

2796 
 اي که جان ها خاك پایت صورت اندیش آمدي
 نیست بر هستی شکستی گرد چون انگیختی

 و عالم قاعده نیش است وآنگه ذوق نوشدر د
 خویش را ذوقی بود بیگانه را ذوق نوي
  بر دل و جان قلندر ریش و مرهم هر دو تو
 کیش هفتاد و دو ملت جمله قربان تواند
 اي که بر خوان فلک با ماه همکاسه شدي
 عقل و حس مهتاب را کی گز تواند کرد لیک
 عشق شمس الدین تبریزي که عید اکبر است

2797 
 تا بنستانی تو انصاف از جهود خیبري
 جعفر طیاروار ار آب و از گل کی رهی
  دل نبیند آنک باشد جسم و جان را او حجاب
 تا دو چشمت بسته باشد اندر این بازارگاه

  ز آنک تو باال و پست عشق پرزر داشتی
  

  تا به پیش عاشقان بند و فسون برداشتی
  تخم را اندر زمین ریگ ما چون کاشتی
  فارغی چون تخم ها را تو عدم انگاشتی
  کز نتیجه خویش شاخ سنبلی افراشتی
  تو چرا طیره شدي و پند و جنگ آغاشتی
  کی شود سرد آتشی از پند و جنگ و آشتی
  در شعاع شمس دین زیرا که مرغ چاشتی

  
  اي تو جان جان جانم چون ز من پنهان شدي
  چونک تن از توست زنده چون ز تن پنهان شدي

  مردان چنین از مرد و زن پنهان شدي اي شه
  تا چه سر است اینک تو اندر لگن پنهان شدي
  خیر باشد خیر باشد کز یمن پنهان شدي
  چونک سلطان خطایی وز ختن پنهان شدي
  اي مه بی خویشتن کز خویشتن پنهان شدي
  تا ز بس پنهانی از پنهان شدن پنهان شدي
  اي تو آب زندگی چون از رسن پنهان شدي

  
  ت بر در نه درآ در خانه خویش آمديدس

  چون تو پس کردي جهان چونی چو واپیش آمدي
  تو وراي هر دو عالم نوش بی نیش آمدي
  هم قدیمی هم نوي بیگانه و خویش آمدي
  فقر را اي نور مطلق مرهم و ریش آمدي
  تا تو شاهنشاه باقربان و باکیش آمدي
  ماه را یک لقمه کردي کآفتابیش آمدي

  ید بی گز کز مهان بیش آمديداندي خورش
  کی تو را قربان کند چون الغري میش آمدي

  
  جان به جانان کی رسانی دل به حضرت کی بري
  تا نخندي اندر آتش همچو زر جعفري
  سر ندارد آنک بنهد پا در این ره سرسري
  سخت ارزان می فروشی لیک انبان می خري
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2798 
 در دو چشم من نشین اي آن که از من منتري
  اندرآ در باغ تا ناموس گلشن بشکند

 نهان کندتا که سرو از شرم قدت قد خود پ
 وقت لطف اي شمع جان مانند مومی نرم و رام
 چون فلک سرکش مباش اي نازنین کز ناز او
 زان برون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار
 زان سبب هر خلوتی سوراخ روزن را ببست

2799 
 بی گهان شد هر رفتن سوي روزن ننگري
  منگر آخر سوي روزن سوي روي من نگر

 ت را لعل کردروي زرینم به هر سو شش جه
 شش جهت گوساله اي زرین و بانگش بانگ زر
 شیرگیرا گاو و گوساله به بانگ زر سپار
 دشمن اسالم زلف کافرت ما را بگفت
 گفتمش این الف ها از شمس تبریزیستت

2800 
 در میان جان نشین کامروز جان دیگري
  خوش خرام اي سرو جان کامروز جان دیگري

 آب و نانآب خلقان رفت جمله در هواي 
 تو جهان زندگی و این جهان بندگی

2801 
 عاشقان را آتشی وآنگه چه پنهان آتشی
 داغ سلطان می نهند اندر دل مردان عشق
 آفتابش تافته در روزن هر عاشقی
 الصال اي عاشقان کاین عشق خوانی گسترید

 شد عکس این آتش بزد بر آینه گردون و
2802 

 دکیآخر اي دلبر تو ما را می نجویی ان
 آخر اي مطرب نگویی قصه دلدار ما
 گر بدي گفتند از من من نگفتم بد تو را
 در جمال و حسن و خوبی در جهانت یار نیست
 این غزل را بین که خون آلود از خون دل است

2803 

  
  تا قمر را وانمایم کز قمر روشنتري

  باغ و گلشن خوشتر و گلشنتريز آنک از صد 
  تا زبان اندرکشد سوسن که تو سوسنتري
  وقت ناز از آهن پوالد تو آهنتري
  نرم گردي چون زمین گر از فلک توسنتري
  کز هزاران حصن و جوشن روح را جوشنتري
  کز براي روشنی تو خانه را روشنتري

  
  آتشی اندرزنی از سوي مه در مشتري

  یبی بنگريتا ز روي من به روزن هاي غ
  تا ز لعل تو بیاموزید رویم زرگري
  گاوکان بر بانگ زر مستان سحر سامري
  چونک شیر و شیرگیر جام صرف احمري
  دور شو گر مومنی و پیشم آ گر کافري
  گفت آري و برون آورد مهر دلبري

  
  کاین جهان خیره است در تو کز جهان دیگري
  خوش بخند اي گلستان کز گلستان دیگري

  قحط عالم آب و نان دیگريیوسفا در 
  تو ز شاه شه نشان واهللا نشان دیگري

  
  مردان آتشی وز براي امتحان بر نقد

  تخت سلطان در میان و گرد سلطان آتشی
  ما پریشان ذره وار اندر پریشان آتشی
  بهر آتشخوارگانش بر سر خوان آتشی
  هر طرف از اختران بر چرخ گردان آتشی

  
  یی اندکیآخر اي ساقی ز غم ما را نشو

  گر نگویی بیشتر آخر بگویی اندکی
  این قدر گفتم که یارا تنگ خویی اندکی
  شکرستانی ولیکن ترش رویی اندکی
  بوي خون دل بیابی گر ببویی اندکی
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 ساقیا شد عقل ها هم خانه دیوانگی
  صد هزاران خانه هستی به آتش درزده

 به عشق ما دوسر چون شانه ایم ایرا همی زیبد
 در چنین شمعی نمی بینی که از سلطان عشق
 پنبه در گوشند جان و دل ز افسانه دو کون
  کفش هاي آهنین جان پاره کرد اندر رهش
 عقل آمد با کلید آتشین آن جا ولیک
 چونک عقل از شمس تبریزي به حیرت درفتاد

2804 
 چون تو آن روبند را از روي چون مه برکنی

 تی من اي نیک عهدمنگر اندر شور و بدمس
 اول از دست فراقت عاشقان را تی کنی
 مه رخا سیمرغ جانی منزل تو کوه قاف
 چون کالم تو شنید از بخت نفس ناطقه
 چون ز غیر شمس تبریزي بریدي اي بدن

2805 
 اي خوشا عیشی که باشد اي خوشا نظاره اي
  هر طرف آید به دستش بی صراحی باده اي

 علش بو برددلبري که سنگ خارا گر ز ل
 باده دزدید از لبان دلبر من یک صفت
 صبحدم بر راه دیري راهبم همراه شد
 یک صراحی پیشم آورد آن حریف نیک خو
 در میان بیخودي تبریز شمس الدین نمود

2806 
 آه کان سایه خدا گوهردلی پرمایه اي
  آفتاب و چرخ را چون ذره ها برهم زند

 ان کنیعشق و عاشق را چه خوش خندان کنی رقص
 چشم مرده وام کرده جان ز بهر عشق او
 قهر صد دندان ز لطفش پیر بی دندان شده
 صد هزاران ساله از هست و عدم زان سوتري
 کوه حلمی شمس تبریزي دو عالم تخت تو

2807 
 گشت جان از صدر شمس الدین یکی سوداییی

 بلندي یافت بختم در هواي شمس دین یک

  کرده ماالمال خون پیمانه دیوانگی
  تشنگان مرد و زن مردانه دیوانگی
  در سر زنجیر زلفش شانه دیوانگی

  ه دیوانگیدم به دم در می رسد پروان
  تا شنیدند از خرد افسانه دیوانگی
  چون در او آتش بزد جانانه دیوانگی
  جز کلید او نبد دندانه دیوانگی
  تا شده یاران و ما دیوانه دیوانگی

  
  چون قضاي آسمانی توبه ها را بشکنی
  بنگر آخر در میی کاندر سرم می افکنی
  وآنگه اندر پوستشان تا سر همه در زر کنی

  دن چه حاجت کز کدامین مسکنیاز تو پرسی
  کرد صد اقرار بر خود بهر جهل و الکنی
  در حریر و در زر و در دیبه و در ادکنی

  
  چون به اصل اصل خویش آید چنین هر پاره اي
  هر طرف آید به چشمش دلبري عیاره اي
  جان پذیرد سنگ خارا تا شود هشیاره اي
  الجرم در عشق آن لب جان شده میخواره اي

  هم کاره اي م درد خویش و دیدمشدیدمش ه
  گشت جانم زان صراحی بیخودي خماره اي
  از پی بیچارگان سوي وصالش چاره اي

  
  آفتاب او نهشت اندر دو عالم سایه اي
  وز جمال خود دهدشان نو به نو سرمایه اي
  عشق سازي عقل سوزي طرفه اي خودرایه اي
  ز آنک در دیده بدیده جان از آن سر پایه اي

  برجا ز عشقش یاوه و هرجایه ايعقل پا
  وز تواضع مر عدم را هست خوش همسایه اي
  بر نهان و آشکارش می نگر از قایه اي

  
  در درون ظلمت سودا را داناییی
  کز وراي آن نباشد وهم را گنجاییی
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 باال گرفتمایه سودا در این عشقم چنان 
 موج سودا و جنونی کز هواي او بخاست
 عقل پابرجاي من چون دید شور بحر او
 مصحف دیوانگی دیدم بخواندم آیتی
 عشق یکتا دزد شب رو بود اندر سینه ها
 پیش از این سودا دل و جان عاقل راي خودند
  رو تو در بیمارخانه عاشقی تا بنگري
 دوش دیدم عشق را می کرد از خون سرشک

 ت مر سوداي عاشق را دال این خاصیتهس
 گرد دارایی جان مظلم ناپایدار
 یک دمی مرده شو از جمله فضولی ها ببین
 یک نفس در پرده عشقش چو جانت غسل کرد
 چون بزادي همچو مریم آن مسیح بی پدر

 دمی نام مخدومی شمس الدین همی گو هر
 خون ببین در نظم شعرم شعر منگر بهر آنک

 د منش از شعر رنگی می دهمخون چو می جوش
 من چو جانداري بدم در خدمت آن پادشاه
 در هواي سایه اي عنقاي آن خورشید لطف
 چون به خوبی و مالحت هست تنها در جهان
 چون شوم نومید از آن آهو که مشکش دم به دم
  آه از آن رخسار مریخی خون ریزش مرا
 عقل در دهلیز عشقش خاکروبی بی دلی

 اندر درد و اندر رنج من او همه دیده ست
 من نظر کردم دمی در جان سودارنگ خویش
 گفتم آخر چیست گفتا دست را از من بشو
 در هر آن شهري که نوشروان عشقش حاکم است
 و اندر آن جانی که گردان شد پیاله عشق او

 سینه آید می نگر چون خیالش نیم شب در
 در شکرریز لبش جان ها به هنگام وصال

 عشق او تا کهنه تر تو مستتر چون میی در
 سلسله این عشق درجنبان و شورم بیش کن
 این عجب بحري که بهر نازکی خاك تو
 بهر ضعف این دماغ زخمگاه عشق خویش
 چهره هاي یوسفان و فتنه انگیزان دهر

  کز سر سودا نداند پستی از باالییی
  بر سر آن موج چون خاشاك من هرجاییی

  توانایییندارد عقل کل  با چنین شوري
  گشت منسوخ از جنونم دانش و قراییی
  عقل را خفته بگیرد دزددش یکتاییی
  بعد از آن غرقاب کی باشد تو را خودراییی
  هر طرف دیوانه جانی هر سوي شیداییی
  بر سر بام دلم از هجر خون انداییی
  گر چه او پستی رود باشد بر آن باالییی
  گشت جان پایداري از چنان داراییی

  جان بخشیی هر دم مسیح آسایییهر نفس 
  همچو مریم از دمی بینی تو عیسی زاییی
  گردد این رخسار سرخت زعفران سیماییی
  تا بگیرد شعر و نظمت رونق و رعناییی
  دیده و دل را به عشقش هست خون پاالییی
  تا نه خون آلود گردد جامه خون آالییی
  اینک اکنون در فراقش می کنم جان ساییی

  رگرفته عادت عنقایییدل به غربت ب
  داد جان را از زمانه شیوه تنهاییی
  در طلب می داردم از بوي و از بویاییی
  آه از آن ترکانه چشم کافر یغماییی
  ناطقه در لشکرش یا طبلیی یا ناییی
  من نمی تانم که گویم نیستش بیناییی
  دیدم او را پیچ پیچ و شورش و درواییی
  ییمن نیم در عشق او امروزي و فردای

  شد به جان درباختن آن شهر حاتم طاییی
  عقل را باشد از آن جان محو و ناپیداییی
  هر نواحی یوسفی و هر طرف حوراییی
  هر سر مویی تو را بوده ست شکرخاییی
  کی جوانی یاد آرد جانت یا برناییی
  بحر سودا را بجوش و کن جنون افزاییی
  قطره اي گشته ست و ننماید همی دریاییی

  ن زلف عنبر مشک و عنبرسایییمی کند آ
  از گدایی حسن او دارند هر زیباییی
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  گر شود موسی بیاموزم جهودي را تمام
 گر به جانش میل باشد جان شوم همچون هوا

 را درکشد از سحر او جان من چون سفره خود
 نفس و شیطان در غرور باغ لطفت می چرند

 را نفسی نماند دیو را دیوي شود نفس
 اي صبا جانم تو را چاکر شدي بر چشم و سر

2808 
 گر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی

 خویش آنک او رد دل است از بددرونی هاي
 ور تو خود را از بد او کور و کر سازي دمی

 چند باشد آخر آن زشتی اوآن تکلف 
 او به صحبت ها نشاید دور دارش اي حکیم
 مر مناجات تو را با او نباشد همدم او
 آن مراعات تو او را در غلط ها افکند
 آن طرب بگذشت او در پیش چون قولنج ماند
 آن کسی را باش کو در گاه رنج و خرمی
 از هواخواهان آن مخدوم شمس الدین بود

 دگر کس تا به تبریز صفاور نه بگریز از 
2809 

 ساخت بغراقان به رسم عید بغراقانیی
 جبرئیل آمد به مهمان بار دیگر تا خلیل
 روز مهمانی است امروز الصال جان هاي پاك
 بانگ جوشاجوش آمد بامدادان مر مرا
  می کشید آن بو مرا تا جانب مطبخ شدم
 گفتمش زان کفچه اي تا نفس من ساکن شود

 کردم کفچه را زد بر سرم چون منش الحاح
2810 

 اي بداده دیده هاي خلق را حیرانیی
 اي مبارك چاشتگاهی کآفتاب روي تو
 دم به دم خط می دهد جان ها که ما بنده توایم
 تا چه می بینند جان ها هر دمی در روي تو
  از چه هر شب پاسبان بام عشق تو شوند
 این چه جام است این که گردان کرده اي بر جان ها
 این چه سر گفتی تو با دل ها که خصم جان شدند

  ور بود عیسی بگیرم ملت ترساییی
  ور به دنیا رو بیارد من شوم دنیاییی
  گرده گرم از تنورت بخشدش پهناییی
  ز اعتماد عفو تو دارند بدفرماییی
  گر تو از رخسار یک دم پرده ها بگشاییی
  یگر ز تبریزم کنی خاك کفش بخشایی

  
  و آنک نفی محض باشد گر چه اثباتی کنی
  گر نفاقی پیشش آري یا که طاماتی کنی
  مدح سر زشت او یا ترك زالتی کنی
  بر سر آید تا تو بگریزي و هیهاتی کنی
  جز که در رنجش قضاگو دفع حاجاتی کنی
  جز براي حاجتش با حق مناجاتی کنی
  پس مالزم گردد او وز غصه ویالتی کنی

  ثاق و یا که حیالتی کنیتا گریزي از و
  هست همچون جنت و چون حور کش هاتی کنی
  شاید او را گر پرستی یا که چون التی کنی
  تا شوي مست از جمال و ذوق و حاالتی کنی

  
  زهره آمد ز آسمان و می زند سرخوانیی
  می کند عجل سمین را از کرم بریانیی
  هین ز سرها کاسه زیبا در چنین مهمانیی

  دم از قلیه و بورانییبوي خوش می آی
  مطبخی پرنور دیدم مطبخی نورانیی
  گفت رو کاین نیست اي جان بهره انسانیی
  در سر و عقلم درآمد مستی و ویرانیی

  
  وي ز لشکرهاي عشقت هر طرف ویرانیی
  عالم دل را کند اندر صفا نورانیی
  اي سراسر بندگی عشق تو سلطانیی
  وز چه باشد هر زمانیشان چنین رقصانیی

  ز چه هر روزي بودشان بر درت دربانییو
  آب حیوان است این یا آتشی روحانیی
  این چه دادي درد را تا می کند درمانیی
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 روستایی را چه آموزید نور عشق تو
 شمس تبریزي فروکن سر از این قصر بلند

2811 
 از هواي شمس دین بنگر تو این دیوانگی
 وحش صحرا گشته و رسواي بازاري شده
  صاعقه هجرش زده برسوخته یک بارگی
 من ز شمع عشق او نان پاره اي می خواستم
 اي گشاده قلعه هاي جان به چشم آتشین
 اي خداوند شمس دین صد گنج خاك است پیش تو
 صد غریو و بانگ اندر سقف گردون افکنیم
 عقل را گفتم میان جان و جانان فرق کن

2812 
 اي دهان آلوده جانی از کجا می خورده اي
 با کدامین چشم تو از ظلمتی بگذشته اي

 را با کدامین دست بردي حادثات دهر
 نی هزاران بار خون خویشتن را ریختی
 نی هزاران بار اندر کوره هاي امتحان
 نی تو بر دریاي آتش بال و پر را سوختی
 چون از این ره هیچ گردي نیست بر نعلین تو
 چشم بگشا سوي ما آخر جوابی بازگو
  گفت جانم کز عنایت هاي مخدوم زمان
 گر یکی غمزه رساند مر تو را اي سنگ دل

 الج و حیله ها گر سنگ باشی در زمانبی ع
2813 

  اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی
 اقتلونی ذاب جسمی قدح القهوه قسمی
 ز سفر بدر شوي تو چو یقین ماه نوي تو
 چو تویی یار مرا تو به از این دار مرا تو
 چو بسی قحط کشیدم بنما دعوت عیدم
 حرکت کن حرکت هاست کلید در روزي

 که تو داري چه کشی ناز سپیدهبه چنین رخ 
  بنه اي ساقی اسعد تو یکی بزم مخلد
 به حق بحر کف تو گهر باشرف تو
 مثل ساغر آخر تو خرابی عقولی

  تا ز لوح غیب دادش هر دمی خط خوانیی
  تا بقایی دیده آید در جهان فانیی

  
  با همه خویشان گرفته شیوه بیگانگی
  از هواي خانه او صد هزاران خانگی

  تقوا دانش و فرزانگیعقل و شرم و فهم و 
  گفت بنویسید توقیعش پی پروانگی
  اي هزاران صف دریده عشقت از مردانگی
  تا چه باشد عاشق بیچاره اي یک دانگی
  من نیم در عشق پابرجاي تو یک بانگی
  شانه عقلم ز فرقش یاوه کرده شانگی

  
  و آن طرف کاین باده بودت از کجا ره برده اي

  سپرده ايبا کدامین پاي راه بی رهی ب
  از جمال دلربایی آینه بسترده اي
  نی هزاران بار تو در زندگی خود مرده اي
  درگدازیدي چو مس و همچو مس بفسرده اي
  نی تو بر پشت فلک پاهاي خود افشرده اي
  از وراي این همه تو چونک اهل پرده اي
  کز درون بحر دانش صافیی نی درده اي

  ايصدر شمس الدین تبریزي تو ره گم کرده 
  از وراي این نشان ها که به گفت آورده اي
  گوهري گردي از آن جنسی که تو نشمرده اي

  
  و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی
  هله بشکن قفص اي جان چو طلبکار نجاتی
  ز شکست از چه تو تلخی چو همه قند و نباتی
  برسان قوت حیاتم که تو یاقوت زکاتی

  براتی که نشد سیر دو چشمم به تره و نان
  مگرت نیست خبر تو که چه زیباحرکاتی
  که نگنجد به صفت در که چه محمودصفاتی
  که خماري است جهان را ز می و بزم نباتی
  که به لطف و به گوارش تو به از آب فراتی
  که چو تحریمه اول سر ارکان صالتی
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 کرمت مست برآید کف چون بحر گشاید
 فاتح عقدي به عطا نقده نقدي به کرم

 نه در ابروي تو چینی نه در آن خوي تو کینی
 ررسی از ساغر مردان به خیاالت مصو
 و جوار ساقیات و سواق جاریات

2814 
 خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاري
 خنک آن دم که بگویی که بیا عاشق مسکین
 خنک آن دم که درآویزد در دامن لطفت
  خنک آن دم که صال دردهد آن ساقی مجلس
 شود اجزاي تن ما خوش از آن باده باقی
 خنک آن دم که ز مستان طلبد دوست عوارض

 دم که ز مستی سر زلف تو بشورد خنک آن
 خنک آن دم که بگوید به تو دل کشت ندارم
 خنک آن دم که شب هجر بگوید که شبت خوش
 خنک آن دم که برآید به هوا ابر عنایت
  خورد این خاك که تشنه تر از آن ریگ سیاه است
 دخل العشق علینا بکاوس و عقار
 سخنی موج همی زد که گهرها بفشاند

2815 
 مره مرغان که چنین بی پر و بالیبمشو ه

 چو هیاهوي برآري و نبینند سپاهی
 چو خلیفه پسري تو بنه آن طبل ز گردن
 به خدا صاحب باغی تو ز هر باغ چه دزدي

 نگیري تو نه آن بدر کمالی که دهی نور و
 هله اي عشق برافشان گهر خویش بر اختر
 بده آن دست به دستم مکشان دست که مستم

 خرامان به سوي مجلس سلطان بدوان مست و
 نه صداعی نه خماري نه غمت ماند نه زاري
 عسس و شحنه چه گویند حریفان ملک را

2816 
 که شکیبد ز تو اي جان که جگرگوشه جانی
  نه درونی نه برونی که از این هر دو فزونی
 برود فکرت جادو نهدت دام به هر سو

  بدهد صدقه نپرسد که تو اهل صدقاتی
  برهان منتظران را ز تمناي سباتی

  گوید لطفت که بنینی و بناتی به عدو
  ز ره سینه خرامان کنساء خفرات

  سکر سقاتی تو بگو باقی این را انا فی
  

  خنک آن دم که برآید ز خزان باد بهاري
  که تو آشفته مایی سر اغیار نداري
  تو بگویی که چه خواهی ز من اي مست نزاري
  که کند بر کف ساقی قدح باده سواري

  مایده خواريبرهد این تن طامع ز غم 
  بستاند گرو از ما بکش و خوب عذاري
  دل بیچاره بگیرد به هوس حلقه شماري
  تو بگویی که بروید پی تو آنچ بکاري
  خنک آن دم که سالمی کند آن نور بهاري
  تو از آن ابر به صحرا گهر لطف بباري
  به تمام آب حیات و نکند هیچ غباري
  ظهر السکر علینا لحبیب متوار

  ردن چو در اینش نگذاريخمشش باید ک
  

  چو نه میري نه وزیري بن سبلت به چه مالی
  بشناسند همه کس که تو طبلی و دوالی
  بستان خنجر و جوشن که سپهدار جاللی
  بفروش از رز خویشت همه انگور حاللی
  بستان نور چو سائل که تو امروز هاللی
  که همه اختر و ماهند و تو خورشیدمثالی

  است و یکی گوشه اي خالیکه شراب است و کباب 
  تویی مجلس عالی بنگر مجلس عالی که

  عسسی دان غم خود را به در شحنه و والی
  همه در روي درافتند که بس خوب خصالی

  
  چه تفکر کند از مکر و ز دستان که ندانی
  نه ز شیري نه ز خونی نه از اینی نه از آنی
  تو همه دام و فنش را به یکی فن بدرانی
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 چه بود باطن کبکی که دل باز نداند
 وآنگه فکنی باز به سیلیکلهش بنهی 

 کله و تاج سرم را پی سیلی تو باید
 به کجا اسب دواند به کجا رخت کشاند
 به چه نقصان نگرندت به چه عیبی شکنندت
  به مالقات نشان ده ز خیاالت امان ده
 هله اي جان گشاده قدم صدق نهاده
 شه و شاهین جاللی که چنین باپر و بالی

 شعله بسوزشچه بود طبع و رموزش به یکی 
 هله بر قوس بنه زه ز کمینگاه برون جه
 چو همه خانه دل را بگرفت آتش باال

2817 
 مکن اي دوست نشاید که بخوانند و نیایی
 هله اي دیده و نورم گه آن شد که بشورم
 اگرم خصم بخندد و گرم شحنه ببندد
 به تو سوگند بخوردم که از این شیوه نگردم

  ز اختر و چرخیبکن اي دوست چراغی که به ا
 دل ویران من اندر غلط ار جغد درآید
 هله یک قوم بگریند و یکی قوم بخندند
 اگر از خشم بجنگی وگر از خصم بلنگی
 به بد و نیک زمانه نجهد عشق ز خانه
 چو مرا درد دوا شد چو مرا جور وفا شد
 سحرالعین چه باشد که جهان خشک نماید

 کنهله این ناز رها کن نفسی روي به ما 
 هله خاموش که تا او لب شیرین بگشاید

2818 
 صنما چونک فریبی همه عیار فریبی
 سحري چون قمر آیی به خرابات درآیی
  دل آشفته نگیري خرد خفته نگیري
 ز غمت سنگ گدازد رمه با گرگ بسازد
 چه کنم جان و بدن را چه کنم قوت تن را
 قمر زنگی شب را تو کنی رومی مه رو

 شنوایی برسانی همه را گوش بگیري
 تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجویی

  زمین در که ز چرخ است نهانی چه حبوب است
  چه کند بره مسکین چو کند شیر شبانی
  که مرا تاج تویی و جز تو جمله گرانی
  ز تو چون جان بجهاند که تو صد جان جهانی
  به کی مانند کنندت که به مخلوق نمانی
  مکشش زود زمان ده که تو قسام زمانی
  همه از پاي فتاده تو خوش و دست زنانی

  الی همه عینی و عیانینه گمانی نه خی
  به یکی تیر بدوزش که بسی سخته کمانی
  برهان خویش از این ده که تو زان شهر کالنی
  بود اظهار زبانه به از اظهار زبانی

  
  و اگر نیز بیایی بروي زود نپایی
  پی موسی تو طورم شدي از طور کجایی
  تو اگر نیز به قاصد به غضب دست بخایی

  و به خداییبکنم شور و بگردم به خدا 
  بکن اي دوست طبیبی که به هر درد دوایی
  بزند عکس تو بر وي کند آن جغد همایی
  ره عشق تو ببندند به استیزه نمایی
  و اگر شیر و پلنگی تو هم از حلقه مایی
  نبود عشق فسانه که سمایی است سمایی
  چو مرا ارض سما شد چه کنم طال بقایی
  بر عام و بر عارف چو گلستان رضایی

  ترك دغا کن چه بود مکر و دغایی فسین
  بکند هر دو جهان را خضر وقت سقایی

  
  صنما چون همه جانی دل هشیار فریبی
  بت و بتخانه بسوزي دل و دلدار فریبی
  تو بدان نرگس خفته همه بیدار فریبی
  رمه و گرگ و شبان را تو به یک بار فریبی
  که تو جبار جهانی همه بیمار فریبی

  را تو به انوار فریبیهمه کوران سیه 
  همه را چشم گشایی و به دیدار فریبی
  تو همه لطف و عطایی تو به ایثار فریبی
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 تو صالح دل و دینی تو در این لطف چنینی
2819 

  اگر او ماه منستی شب من روز شدستی
 وگر او چهره مستی به سر دست بخستی
 وگر او در صمدیت بنمودي احدیت
 و اگر باغ نه مستی که در او میوه برستی

 ن شوسبد گفت رها کن سوي آن باغ نها
2820 

 چو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدي
 تو اگر لطف گزینی و اگر بر سر کینی
 سبب غیرت توست آنک نهانی و اگر نی
 تو اگر گوشه بگیري تو جگرگوشه و میري
 دل کفر از تو مشوش سر ایمان به میت خوش
 همه گل ها گرو دي همه سرها گرو می

 کلچو وفا نبود در گل چو رهی نیست سوي 
 اگر از چهره یوسف نفري کف ببریدند
 ز پلیدي و ز خونی تو کنی صورت شخصی
 کنیش طعمه خاکی که شود سبزه پاکی
 هله اي دل به سما رو به چراگاه خدا رو
 تو همه طمع بر آن نه که در او نیست امیدت
 تو خمش کن که خداوند سخن بخش بگوید

2821 
 تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاري

 اجزات خموشند ز تو اسرار نیوشند همه
 تویی دریاي مخلد که در او ماهی بی حد
  همه خاموش به ظاهر همه قالش و مقامر
 همه ماهند نه ماهی همه کیخسرو و شاهی
 همه ذرات چو ذاالنون همه رقاص چو گردون
 همه اجزاي وجودت به تو گویند چه بودت
 مثل نفس خزان است که در او باغ نهان است

 ر این شمع چه گردي چو از آن شهد بخورديتو ب
2822 

 تو فقیري تو فقیري تو فقیر ابن فقیري
 تو اصولی تو اصولی تو اصول ابن اصولی

  که کمین خار فنا را سوي گلزار فریبی
  

  اگر او همرهمستی همه را راه زدستی
  ز کجا عقل بجستی ز کجا نیک و بدستی
  به خدا کوه احد هم خوش و مست احدستی

  دستیز کجا میوه تازه به درون سب
  اگر این گفت نبودي نه مدد بر مددستی

  
  چو ز شهر تو برفتم به وداعیم ندیدي
  همه آسایش جانی همه آرایش عیدي
  همه خورشید عیانی که ز هر ذره پدیدي
  و اگر پرده دري تو همه را پرده دریدي
  همه را هوش ربودي همه را گوش کشیدي
  تو هم این را و هم آن را ز کف مرگ خریدي

  توست توکل که عمادي و عمیديهمه بر 
  تو دو صد یوسف جان را ز دل و عقل بریدي
  که گریزد به دو فرسنگ وي از بوي پلیدي
  برهد او ز نجاست چو در او روح دمیدي
  به چراگاه ستوران چو یکی چند چریدي
  که ز نومیدي اول تو بدین سوي رسیدي
  که همو ساخت در قفل و همو کرد کلیدي

  
  ی نه یکی بلکه هزاريتو یکی شهر بزرگ

  همه روزي بخروشند که بیا تا تو چه داري
  ز سر جهل مکن رد سر انکار چه خاري
  همه غایب همه حاضر همه صیاد و شکاري
  همه چون یوسف چاهی ز تو اندر چه تاري
  همه خاموش چو مریم همه در بانگ چو قاري

  است و ز یاري که همه گفت و شنودت نه ز مهر
  د چو رسد جان بهاريز درون باغ بخند

  تو چو پروانه چه سوزي که ز نوري نه ز ناري
  

  تو کبیري تو کبیري تو کبیر ابن کبیري
  تو خبیري تو خبیري تو خبیر ابن خبیري



25  

 تو لطیفی تو لطیفی تو لطیف ابن لطیفی
 هله اي روح مصور هله اي بخت مکرر
  تو از آن شهر نهانی که بدان شهر کشانی
 همگی آب حیاتی همگی قند و نباتی

 ی کرم منکس بدهی دیبه و اطلسبه یک
 به عدم درنگریدم عدد ذره بدیدم
  اگرت بیند آتش همگی آب شود خوش

2823 
 ز کجایی ز کجایی هله اي مجلس سامی
 هله اي جان و جهانم مدد نور نهانم
 عجب از خلوتیانی عجب از مجلس جانی
 عجب آن چیست مشعشع رخت از نور مبرقع

 اشقبه گلستان جمالت چو رسد دیده ع
 سیدي انت من این صاد حسناك ندامی
 قمر سار الینا حبه فرض علینا
 شجر طاب جناه شجر الخلد فداه
 سر خنبی که ببستی به کرم بازگشایی
 بشنیدیم که دیکی ز پی خلق بپختی
  ز عدم هر چه برآید چو مصفا نظر آید
 ز رخ یوسف خوبان همه زندان چو گلستان

 را هله خاموش مپرسش که کسی قرص قمر
2824 

 مه ما نیست منور تو مگر چرخ درآیی
 کی بود چرخ و ثریا که بشاید قدمت را
 همه بی خدمت و رشوت رسد از لطف تو خلعت
 ز من و ماست که جانی بگشاده ست دکانی

 خود را بمرنجان غلطی جان غلطی جان همه
 به سحرگاه و مشارق که شود تیره رخ مه

 شیمشچه کشیمش چه کشیمش تو بیا تا که ک
 مشکی را مشکی را مشکی پرهوسی را
 چو رخ روز ببیند ز بن گوش بمیرد
 زر و مال تو کجا شد پر و بال تو کجا شد
 هله بازآ هله بازآ به سوي نعمت و ناز آ
  پر و بال تو بریدم غم و آه تو شنیدم

  تو جهانی دو جهان را به یکی کاه نگیري
  نه ز خاکی نه ز آبی نه از این چرخ اثیري
  نشوي غره به چیزي نه ز کس عذر پذیري

  جاتی نه خماري نه خمیريهمگی شکر و ن
  نکند بر تو زیان کس که شکوري و شکیري
  به پر عشق تو پران برهیده ز زحیري
  اگرت بیند منکر برهد او ز نکیري

  
  نفسی در دل تنگی نفسی بر سر بامی
  ستن چرخ و زمینی هوس خاصی و عامی
  عجب از ارمن و رومی عجب از خطه شامی
  میکه مه و مهر به پیشش کند از عشق غال

  به سوي باغ چه آید مگر از غفلت و خامی
  نظر الحق تعالی لک فی البهجه حامی
  سطع العشق لدینا طرد العشق منامی
  وجد القلب مناه و کلوا منه کرامی
  خرد هر دو جهان را بربایی به تمامی
  که از او یابد اباها همگی ذوق طعامی
  به دو صد دام درآید چو تواش دانه دامی

  زندان تو چرا در غم وامی چو چنین باشد
  بنپرسد که چه نامی و کیی وز چه مقامی

  
  چرخ برآیی ز تو پرماه شود چرخ چو بر

  و اگر نیز بشاید ز تو یابند سزایی
  نه عدم بود من و ما که بدادي من و مایی
  و اگر نه به چه بازو کشد او قوس خدایی
  نه مسیحی که به افسون به دمی چشم گشایی

  اغی که کند نورفزاییکی بود نیم چر
  که چراغ خلق است این بر آن شمع سمایی
  چه کشانی چه کشانی به مطارات همایی
  ز چه رفتی ز چه مردي تو چنین سست چرایی
  عم و خال تو کجا شد و تو ادبار کجایی
  که منت بازفرستم ز پس مرگ و جدایی
  هله بازت بخریدم که نه درخورد جفایی
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 ز پس مرگ برون پر خبر رحمت من بر
 کتب اهللا تعالی کرم اهللا توالی

 التن فعالتنفعالتن فعالتن فع
2825 

  مثل ذره روزن همگان گشته هوایی
 همه ذرات پریشان ز تو کالیوه و شادان
 همه در نور نهفته همه در لطف تو خفته
 همه همخوابه رحمت همه پرورده نعمت
 چو من این وصل بدیدم همه آفاق دویدم
 مگر این نام نقیبی بود از رشک رقیبی
 بجز از روح بقایی بجز از خوب لقایی

2826 
 ز غمت گشته هوایی همه چون ذره روزن

 همه ذرات پریشان همه کالیوه و شادان
 همه در بخت شکفته همه با لطف تو خفته
 همه همخوابه رحمت همه پرورده نعمت
 چو من این وصل بدیدم همه آفاق دویدم
 بجز از باطن عاشق بود آن باطل عاشق
 تو بر آن وصل خدایی تو بر آن روح بقایی

2827 
  ده اي دوست شرابی که خدایی است خداییب

 چو دهان نیست مکانش همه اجزاش دهانش
 ببرد بو خبر آن کس که بود جان مقدس
 به دل طور درآید ز حجر نور برآید
 می لعل رمضانی ز قدح هاي نهانی
 رمضان خسته خود را و دهان بسته خود را

2828 
 خبري است نورسیده تو مگر خبر نداري

  وده پر نور برگشودهقمري است رونم
 عجب از کمان پنهان شب و روز تیر پران
 مس هستیت چو موسی نه ز کیمیاش زر شد
 به درون توست مصري که تویی شکرستانش
 شده اي غالم صورت به مثال بت پرستان
 به خدا جمال خود را چو در آینه ببینی

  بازنیایی که نگویند چو رفتی به عدم
  فتدلی و تجلی بعث العشق دوایی
  خمش و آب فرورو سمک بحر وفایی

  
  که تو خورشیدشمایل به سر بام برآیی
  همه دستک زن و گویان که تو در خانه مایی
  غلط انداز بگفته که خدایا تو کجایی
  همه شه زاده دولت شده در لبس گدایی
  طلبیدم نشنیدم که چه بد نام جدایی

  قیبی همه مکر است و دغاییچه رقیبی چه ن
  مده از جهل گوایی هله تا ژاژ نخایی

  
  همه دردي کش و شادان که تو در خانه مایی
  همه دستک زن و گویان که تو خورشیدلقایی
  همه در وصل بگفته که خدایا تو کجایی
  همه شه زاده دولت شده در دلق گدایی
  طلبیدم نشنیدم که چه بد نام جدایی

  مه فعل است و دغاییکه وراي دل عاشق ه
  مده از جهل گوایی هله تا ژاژ نخایی

  
  نه در او رنج خماري نه در او خوف جدایی
  ز زمین نیست نباتش که سمایی است سمایی
  نبود مرده که کرکس کندش مرده ربایی
  چو شود موسی عمران ارنی گو به سقایی
  که به هر جات بگیرد تو ندانی که کجایی

  ند روح فزاییتو مپندار کز آن می نک
  

  جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداري
  دل و چشم وام بستان ز کسی اگر نداري
  بسپار جان به تیرش چه کنی سپر نداري
  چه غم است اگر چو قارون به جوال زر نداري
  چه غم است اگر ز بیرون مدد شکر نداري
  تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداري

  ذر نداريبت خویش هم تو باشی به کسی گ
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 خردانه ظالمی تو که ورا چو ماه گویی
  شش فتیلهسر توست چون چراغی بگرفته 

 تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل
 تو به کعبه گر نرفتی بکشاندت سعادت

2829 
 تو نفس نفس بر این دل هوسی دگر گماري
 سر این خداي داند که مرا چه می دواند
 به شکارگاه بنگر که زبون شدند شیران
 تو از او نمی گریزي تو بدو همی گریزي

  شکارتز شه ار خبر نداري که همی کند 
 چو به ترس هر کسی را طرفی همی دواند
 ز کسی است ترس البد که ز خود کسی نترسد
 به هالك می دواند به خالص می دواند
 بنمایمت سپردن دل اگر دلم بخواهد

2830 
 هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی
 بزن آب سرد بر رو بجه و بکن عالال
 که چراغ دزد باشد شب و خواب پاسبانان

 ر کاهلی را چو ستاره شب روي کنبگذا
 دو سه عوعو سگانه نزند ره سواران
 سگ خشم و گاو شهوت چه زنند پیش شیري
 نه دو قطره آب بودي که سفینه اي و نوحی
 چو خدا بود پناهت چه خطر بود ز راهت
 چه نکو طریق باشد که خدا رفیق باشد
  تو مگو که ارمغانی چه برم پی نشانی

 بدود سعادت توتو اگر روي وگر نی 
 چو غالم توست دولت کندت هزار خدمت
 تو بخسپ خوش که بختت ز براي تو نخسپد
 به فلک برآ چو عیسی ارنی بگو چو موسی
 خمش اي دل و چه چاره سر خم اگر بگیري
 دو هزار بار هر دم تو بخوانی این غزل را

2831 
  چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی

 آتشین نمازم چو وضو ز اشک سازم بود

  ز چه روش ماه گویی تو مگر بصر نداري
  همه شش ز چیست روشن اگر آن شرر نداري
  ز خري به حج نرفتی نه از آنک خر نداري
  مگریز اي فضولی که ز حق عبر نداري

  
  چه خوش است این صبوري چه کنم نمی گذاري
  تو چه دانی اي دل آخر تو بر این چه دست داري

  زبون شکاري تو کجا گریزي آخر که چنین
  غلطی غلط از آنی که میان این غباري
  بنگر تو لحظه لحظه که شکار بی قراري
  اگر او محیط نبود ز کجاست ترسگاري
  همه را مخوف دیدي جز از این همه ست باري

  از این نباشد اي جان که تو دل بدو سپاري به
  دل خود بدو سپردم هم از او طلب تو یاري

  
  دزد شب نهانیکه ببرد رخت ما را همه 

  که ز خوابناکی تو همه سود شد زیانی
  به دمی چراغشان را ز چه رو نمی نشانی
  ز زمینیان چه ترسی که سوار آسمانی
  چه برد ز شیر شرزه سگ و گاو کاهدانی
  که به بیشه حقایق بدرد صف عیانی
  به میان موج طوفان چپ و راست می دوانی
  به فلک رسد کالهت که سر همه سرانی

  درشت گردد چو بهشت جاودانیسفر 
  که بس است مهر و مه را رخ خویش ارمغانی
  همه کار برگزارد به سکون و مهربانی
  که ندارد از تو چاره و گرش ز در برانی

  شود عقیق کانی تو بگیر سنگ در کف که
  که خدا تو را نگوید که خموش لن ترانی
  دل خنب برشکافد چو بجوشد این معانی

  سیران او بدانی اگر آن سوي حقایق
  

  منم و خیال یاري غم و نوحه و فغانی
  در مسجدم بسوزد چو بدو رسد اذانی
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 رخ قبله ام کجا شد که نماز من قضا شد
 عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن
 عجبا دو رکعت است این عجبا که هشتمین است
 در حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل
 به خدا خبر ندارم چو نماز می گزارم
  پس از این چو سایه باشم پس و پیش هر امامی

 به قیام سایه منگر به رکوع سایه منگر
 ز حساب رست سایه که به جان غیر جنبد
 چو شه است سایه بانم چو روان شود روانم
 چو مرا نماند مایه منم و حدیث سایه
 نکنی خمش برادر چو پري ز آب و آذر

2832 
 صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی
  تو جهان پاك داري نه وطن به خاك داري

 نهان ها نهانیتو لطیف و بی نشانی ز 
 چو تو راست اي سلیمان همگی زبان مرغان
 به جهان ملک تویی بس نکشد کمان تو کس
 بخرام شمس تبریز که تو کیمیاي حقی

2833 
 سوي باغ ما سفر کن بنگر بهار باري
 نرسی به باز پران پی سایه اش همی دو
  به نظاره و تماشا به سواحل آ و دریا

 اولی چو شکار گشت باید به کمند شاه
 بکشان تو لنگ لنگان ز بدن به عالم جان
 هله چنگیان باال ز براي سیم و کاال
 به میان این ظریفان به سماع این حریفان
 به چنین شراب ارزد ز خمار خسته بودن
 ز سبو فغان برآمد که ز تف می شکستم
  پی خسروان شیرین هنر است شور کردن
 به دکان عشق روزي ز قضا گذار کردم

 آن درج گذشتم که مرا تو چاره سازيمن از 
 هله بس کنم که شرحش شه خوش بیان بگوید

2834 
 به مبارکی و شادي بستان ز عشق جامی

  ز قضا رسد هماره به من و تو امتحانی
  که نداند او زمانی نشناسد او مکانی
  عجبا چه سوره خواندم چو نداشتم زبانی
  دل و دست چون تو بردي بده اي خدا امانی
  نیکه تمام شد رکوعی که امام شد فال

  که بکاهم و فزایم ز حراك سایه بانی
  مطلب ز سایه قصدي مطلب ز سایه جانی
  که همی زند دو دستک که کجاست سایه دانی
  چو نشیند او نشستم به کرانه دکانی
  چه کند دهان سایه تبعیت دهانی
  ز سبو همان تالبد که در او کنند یا نی

  
  صنما به حق لطفت که میان ما درآیی

  انی به جهان ما درآییچه شود اگر زم
  بفروزد این نهانم چو نهان ما درآیی
  تو به لب چه شهد بخشی چو زبان ما درآیی
  بپرم چو تیر اگر تو به کمان ما درآیی
  همه مس ما شود زر چو به کان ما درآیی

  
  سوي یار ما گذر کن بنگر نگار باري
  به شکارگاه غیب آ بنگر شکار باري

  ر باريبستان ز اوج موجش در شاهوا
  چو برهنه گشت باید به چنین قمار باري
  بنگر ترنج و ریحان گل و سبزه زار باري
  به سماع زهره ما بزنید تار باري
  ره بوسه گر نباشد برسد کنار باري
  پی این قرار برگو دل بی قرار باري
  هله اي قدح به پیش آ بستان عقار باري
  به چنین حیات جان ها دل و جان سپار باري

  رمید کلی ز دکان و کار باري دل من
  دل و جان به باد دادم تو نگاه دار باري
  هله مطرب معانی غزلی بیار باري

  
  که ندا کند شرابش که کجاست تلخکامی
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 چه بود حیات بی او هوسی و چارمیخی
 قدحی دو چون بخوردي خوش و شیرگیر گردي
  خنک آن دلی که در وي بنهاد بخت تختی
 ز سالم پادشاهان به خدا ملول گردد

 لق مستی به قمارخانه جانبه میان د
 خنک آن دمی که مالد کف شاه پر و بالش
  ز شراب خوش بخورش نه شکوفه و نه شورش
 همه خلق در کشاکش تو خراب و مست و دلخوش
 ز تو یک سوال دارم بکنم دگر نگویم

2835 
 ساقیانی ز گزاف ریز باده که تو شاه

 دو هزار خنب باده نرسد به جرعه تو
 نی چو جهان وفا نداردمی و نقل این جها

 دل و جان و صد دل و جان به فداي آن مالحت
 بزن آتشی که داري به جهان بی قراري
 پر و بال بخش جان را که بسی شکسته پر شد
 سخنم به هوشیاري نمکی ندارد اي جان

 باشد که هر آنچ مست گوید همه باده گفته
 مددي که نیم مستم بده آن قدح به دستم

 به بدران قباي توبههله اي بالي تو
 تو خراب هر دکانی تو بالي خان و مانی
  عجب آن دگر بگویم که به گفت می نیاید

2836 
 به چه روي پشت آرم به کسی که از گزینی
 نه که روي و پشت عالم همه رو به قبله دارد

 حق و نعل ریزان همگان ز خود گریزان سوي
 نه زمین ستان بخفته ز رخ فلک شکفته

 ب علوي به زمین خوشی و حلويدهد آن حبو
 هله اي حیات حسی بگریز هم ز مسی
 ز براي دعوت جان برسیده اند خوبان
 به خدا که ماه رویی به خدا فرشته خویی
 تو که یوسف زمانی چه میان هندوانی

 جانی به صفا چو آسمانی به مالطفت چو
 به خزینه خوب رختی ز قدیم نیکبختی

  چه بود به پیش او جان دغلی کمین غالمی
  به دماغ تو فرستد شه و شیر ما پیامی
  خنک آن سري که در وي می ما نهاد کامی

  تو سرسري سالمی چو شنید نیکبختی ز
  بر خلق نام او بد سوي عرش نیک نامی
  که سپیدباز مایی به چنین گزیده دامی
  نه به دوستان نیازي نه ز دشمن انتقامی
  همه را نظاره می کن هله از کنار بامی
  ز چه گشت زر پخته دل و جان ما ز خامی

  
  تو نه اي ز جنس خلقان تو ز خلق آسمانی

  اب جانیز کجا شراب خاکی ز کجا شر
  می و ساغر خدایی چو خداست جاودانی
  جز صورتی که داري تو به خاکیان چه مانی
  بشکاف ز آتش خود دل قبه دخانی
  پر و بال جان شکستی پی حکمتی که دانی
  قدحی دو موهبت کن چو ز من سخن ستانی
  نکند به کشتی جان جز باده بادبانی
  که به دولت تو رستم ز ملولی و گرانی

  جاي توبه که قضاي ناگهانیبر تو چه 
  زه کوه قاف گیري چو شتر همی کشانی
  تو بگو که از تو خوشتر که شه شکربیانی

  
  سوي او کند خدا رو به حدیث و همنشینی
  که ز کیمیاست مس را برهیدن از مسینی
  که ز کاسدي رسانمان به لطافت و ثمینی
  ز فلک نبات یابد برهد از این زمینی

  نماید از امینیبه بهار امانتی ها ب
  سوي آسمان قدسی که تو عاشق مهینی
  که بیا به معدن و کان بهل این قراضه چینی
  به خدا که مشک بویی به خدا که این چنینی
  برو آینه طلب کن بنگر که روي بینی
  به شکفتگی چنانی به نهفتگی چنینی
  به نبات چون درختی به ثبات چون یقینی
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 ي مهر سلطانشده ام چو موم اي جان به هوا
 هله بس که کاسه ها را به طعام او است قیمت

2837 
 هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی
 ز کرم مزید آید دو هزار عید آید
 شکر وفا بکاري سر روح را بخاري
  کرمت به خود کشاند به مراد دل رساند
 هله عاشقان صادق مروید جز موافق
 به مقام خاك بودي سفر نهان نمودي

 مسافري روان کن سفري بر آسمان کنتو 
  بنگر به قطره خون که دلش لقب نهادي
 نفسی روي به مغرب نفسی روي به مشرق
 بنگر به نور دیده که زند بر آسمان ها
 خمش از سخن گزاري تو مگر قدم نداري

2838 
 صفت خداي داري چو به سینه اي درآیی
 صفت چراغ داري چو به خانه شب درآیی

 تو به مجلسی که باشی صفت شراب داري
 هوس پریده باشد چو طرب رمیده باشد چو

 چو جهان فسرده باشد چو نشاط مرده باشد
 ز تو است این تقاضا به درون بی قراران
 فلکی به گرد خاکی شب و روز گشته گردان
 نفسی سرشک ریزي نفسی تو خاك بیزي
 مثل قراضه جویان شب و روز خاك بیزي

 عطا بجوید چه عجب اگر گدایی ز شهی
  و عجبتر اینک آن شه به نیاز رفت چندان
 فلکا نه پادشاهی نه که خاك بنده توست
 فلکم جواب گوید که کسی تهی نپوید
 سخنم خور فرشته ست من اگر سخن نگویم
 تو نه از فرشتگانی خورش ملک چه دانی
 تو چه دانی این ابا را که ز مطبخ دماغ است

 به ما کن تبریز شمس دین را تو بگو که رو
2839 

 که تو امشب آن مایی بکشید یار گوشم

  نگینی برسان به موم مهرش که گزیده تر
  و اگر نه خاك نه ارزد همه کاسه هاي چینی

  
  برسد وصال دولت بکند خدا خدایی
  دو جهان مرید آید تو هنوز خود کجایی
  ز زمانه عار داري به نهم فلک برآیی
  غم این و آن نماند بدهد صفا صفایی
  که سعادتی است سابق ز درون باوفایی
  چو به آدمی رسیدي هله تا به این نپایی

  ب پاره پاره که خدا دهد رهاییتو بجن
  که بگشت گرد عالم نه ز راه پر و پایی
  نفسی به عرش و کرسی که ز نور اولیایی
  به کسی که نور دادش بنماي آشنایی

  چه اسیر تنگنایی تو اگر بزرگواري
  

  لمعان طور سینا تو ز سینه وانمایی
  همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی

  ز خوش لقاییدو هزار شور و فتنه فکنی 
  چه گیاه و گل بروید چو تو خوش کنی سقایی
  چه جهان هاي دیگر که ز غیب برگشایی
  و اگر نه تیره گل را به صفا چه آشنایی

  خواهی نه تو معدن ضیایی فلکا ز ما چه
  نه قراضه جویی آخر همه کان و کیمیایی
  ز چه خاك می پرستی نه تو قبله دعایی

  د گداییعجب این که پادشاهی ز گدا کن
  که گدا غلط درافتد که مراست پادشاهی
  تو چرا به خدمت او شب و روز در هوایی
  که اگر کهی بپرد بود آن ز کهربایی

  چرایی ملک گرسنه گوید که بگو خمش
  چه کنی ترنگبین را تو حریف گندنایی
  که خدا کند در آن جا شب و روز کدخدایی
  غلطم بگو که شمسا همه روي بی قفایی

  
  لی ولیکن تو نشان بده کجاییصنما ب
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 چو رها کنی بهانه بدهی نشان خانه
 و اگر به حیله کوشی دغل و دغا فروشی
 شب من نشان مویت سحرم نشان رویت
 صنما تو همچو شیري من اسیر تو چو آهو
 صنما هواي ما کن طلب رضاي ما کن
 همگی وبالم از تو به خدا بنالم از تو

  ب من چو بستی بمبند راه مستیره خوا
 مه و مهر یار ما شد به امید تو خدا شد
 همه مال و دل بداده سر کیسه برگشاده
 همه را دکان شکسته ره خواب و خور ببسته
  به امید کس چه باشی که تویی امید عالم
 به درون توست یوسف چه روي به مصر هرزه
 به درون توست مطرب چه دهی کمر به مطرب

2840 
  گر به هر گدایی که تو خاص از آن ماییمن

 به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی
 بشکن سبوي خوبان که تو یوسف جمالی
 به صف اندرآي تنها که سفندیار وقتی
 بستان ز دیو خاتم که تویی به جان سلیمان
 چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخوش
 بسکل ز بی اصوالن مشنو فریب غوالن

  بی زوالی ز درونه باجمالی تو به روح
 تو هنوز ناپدیدي ز جمال خود چه دیدي
 تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی
 چو تو لعل کان ندارد چو تو جان جهان ندارد
 تو چو تیغ ذوالفقاري تن تو غالف چوبین
 تو چو باز پاي بسته تن تو چو کنده بر پا
 چه خوش است زر خالص چو به آتش اندرآید

  یز اي برادر تو ز شعله هاي آذرمگر
 به خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد
 تو ز خاك سر برآور که درخت سربلندي
 ز غالف خود برون آ که تو تیغ آبداري
 شکري شکرفشان کن که تو قند نوشقندي

2841 

  به سر و دو دیده آیم که تو کان کیمیایی
  ز فلک ستاره دزدي ز خرد کله ربایی
  قمر از فلک درافتد چو نقاب برگشایی
  به جهان کی دید صیدي که بترسد از رهایی
  که ز بحر و کان شنیدم که تو معدن عطایی
  بنشان تکبرش را تو خدا به کبریایی

  مده از خودم جدایی ز همه جدام کردي
  که زهی امید زفتی که زند در خدایی
  به امید کیسه تو که خالصه وفایی
  به امید آن نشسته که ز گوشه اي درآیی
  تو به گوش می چه باشی که تویی می عطایی
  تو درآ درون پرده بنگر چه خوش لقایی
  نه کم است تن ز نایی نه کم است جان ز نایی

  
  بس گران بهایی مفروش خویش ارزان که تو

  بدران قباي مه را که ز نور مصطفایی
  چو مسیح دم روان کن که تو نیز از آن هوایی
  در خیبر است برکن که علی مرتضایی
  بشکن سپاه اختر که تو آفتاب رایی
  چو خضر خور آب حیوان که تو جوهر بقایی
  که تو از شریف اصلی که تو از بلند جایی

  و خداییتو از آن ذوالجاللی تو ز پرت
  سحري چو آفتابی ز درون خود برآیی
  بدران تو میغ تن را که مهی و خوش لقایی
  که جهان کاهش است این و تو جان جان فزایی
  اگر این غالف بشکست تو شکسته دل چرایی
  تو به چنگ خویش باید که گره ز پا گشایی
  چو کند درون آتش هنر و گهرنمایی
  یز براي امتحان را چه شود اگر درآی

  که خلیل زاده اي تو ز قدیم آشنایی
  تو بپر به قاف قربت که شریفتر همایی
  ز کمین کان برون آ که تو نقد بس روایی
  بنواز ناي دولت که عظیم خوش نوایی

  



32  

 به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی
 هله خواجه خاك او شو چو سوار شد به میدان

 آن زمان سري تو که تو خویش دنب دانی که در
 ز جهان گریز و وابر تو ز طاق و از طرنبش
 تو بدان خداي بنگر که صد اعتقاد بخشد
  بفرست سوي بینش همه نطق را و تن را

2842 
 بت من ز در درآمد به مبارکی و شادي
 تو بپرس چون درآمد که برون نرفت هرگز
 غلطم مگو که چون شد ز چگونگی برون شد
 چه چگونه بد عدم را چه نشان نهی قدم را
 همه بیخودي پسندم همه تن چو گل بخندم

2843 
 هله اي پري شب رو که ز خلق ناپدیدي
 نه ز بادها بمیرد نه ز نم کمی پذیرد
 هله آسمان عالی ز تو خوش همه حوالی
 تو بگو وگر نگویی به خدا که من بگویم
 سخنی ز نسر طایر طلبیدم از ضمایر

 سرد و گفتا که بر آن در است قفلی بزد آه
 چو فغان او شنیدم سوي عشق بنگریدم
 به جواب گفت عشقم که مکن تو باور او را
  چو شنیدم این بگفتم تو عجبتري و یا او
 هله عشق عاشقان را و مسافران جان را
 تو چو یوسف جمالی که ز ناز الابالی
 خمش ار چه داد داري طرب و گشاد داري

2844 
 در این ضمیرم که فزونتر از جهانی تو کیی

 تو کدام و من کدامم تو چه نام و من چه نامم
 تو قلم به دست داري و جهان چو نقش پیشت
 چو قلم ز دست بنهی بدهیش بی قلم تو
 تن اگر چه در دوادو اثر نشان جان است
 سخن و زبان اگر چه که نشان و فیض حق است

  سمان هاگل و خار و باغ اگر چه اثري است ز آ
 وگر آسمان و اختر دهدت نشان جانان

  که پیاله هاست مردم تو شراب بخش خنبی
  سنبی سر اسب را مگردان که تو سر نه اي تو

  چو تو را سري هوس شد تو یقین بدانک دنبی
  چو ز خویش طاق گشتی ز چه بسته طرنبی
  ز چه سنی است مروي ز چه رافضی است قنبی
  که تو را یکی نظر به که همیشه می غرنبی

  
  به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادي
  که درآمد و برون شد صفتی بود جمادي
  تو چگونه اي ولیکن تو ز بی چگونه زادي
  نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادي

  طرب میان ببندم که چنین دري گشاديبه 
  

  به خدا به هیچ خانه تو چنین چراغ دیدي
  نه ز روزگار گیرد کهنی و یا قدیدي
  سفري دراز کردي به مسافران رسیدي
  که چرا ستارگان را سوي کهکشان کشیدي

  آن چمن ها که ملک بود پریدي که عجب در
  که بجز عنایت شه نکند برو کلیدي

  دل او چرا خلیدي که چو نیستت سر او
  که درونه گنج دارد تو چه مکر او خریدي
  که هزار جوحی این جا نکند بجز مریدي
  خوش و نوش و شادمان کن که هزار روز عیدي
  به درآمدي و حالی کف عاشقان گزیدي
  به چنین گشاد گویی که روان بایزیدي

  
  تو که نکته جهانی ز چه نکته می جهانی

  نه اینی و نه آنی تو چه دانه من چه دامم که
  صفتیش می نگاري صفتیش می ستانی
  صفتی که نور گیرد ز خطاب لن ترانی
  بنماید از لطافت رخ جان بدین نشانی
  به چه ماند این زبانه به فسانه زبانی
  به چه ماند این حشیشی به جمال آسمانی
  به چه ماند این دو فانی به جاللت معانی
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 بفروز آتشی را که در او نشان بسوزد
 هجر الحبیب روحی و هما بالمکان
 و هوائه ربیع نضرت به جنان

2845 
 بت من به طعنه گوید چه میان ره فتادي
 صنما چنان فتادم که به حشر هم نخیزم
 شده ام خراب لیکن قدري وقوف دارم

 ه شرابدار عشق استصنما ز چشم مستت ک
 کرم تو است این هم که شراب برد عقلم
 قدحی به من بدادي که همی زنم دو دستک
  به دو چشم شوخ مستت که طرب بزاد از وي

2846 
 چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادي
 چو ز هجر تو به نالم ز خدا جواب آید
 دو جهان اگر درآید به دلم حقیر باشد

 هزار گل شکفتی تو اگر ز خار گفتی دو
 تبریز شمس دین تو ز جهان جان چه داري

2847 
 دل بی قرار را گو که چو مستقر نداري
  به دم خوش سحرگه همه خلق زنده گردد
 تو چگونه گلستانی که گلی ز تو نروید
 تو دال چنان شدستی ز خرابی و ز مستی
 به مثال آفتابی نروي مگر که تنها

 آرزو شد تو در این سرا چو مرغی چو هوات
 و اگر گرفته جانی که نه روزن است و نی در
 تو چو جعد موي داري چه غم ار کله بیفتد
  چو فرشتگان گردون به تو تشنه اند و عاشق
 نظرت ز چیست روشن اگر آن نظر ندیدي
 تو بگو مر آن ترش را ترشی ببر از این جا
 وگر از درونه مستی و به قاصدي ترش رو

 که رام او شو بدهد خدا به دریا خبري
2848 

 سحر است خیز ساقی بکن آنچ خوي داري
 چه شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد

  شان بمانیبه نشان رسی تو آن دم که تو بی ن
  حجبا عن المدارك لنهایه التدانی
  و جنانه محیط و جنانه جنانی

  
  صنما چرا نیفتم ز چنان میی که دادي
  چو چنان قدح گرفتی سر مشک را گشادي
  که سرم تو برگرفتی به کنار خود نهادي
  بدهی می و قدح نی چه عظیم اوستادي
  که اگر به عقل بودي شکافدي ز شادي

  م ز هزار بی مراديکه به یک قدح برست
  که تو روح اولینی و ز هیچ کس نزادي

  
  دل همچو آتشم را به هزار باد دادي
  که چو یوسفی خریدي به چه در مزاد دادي
  دل خسته را ز عشقت چه عجب گشاد دادي
  تو اگر چه تلخ گفتی همگی مراد دادي
  که دکان این جهان را تو چنین کساد دادي

  
  ر نداريسوي مستقر اصلی ز چه رو سف

  تو چگونه دلستانی که دم سحر نداري
  تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداري
  سخن پدر نگویی هوس پسر نداري
  به مثال ماه شب رو حشم و حشر نداري
  بپري ز راه روزن هله گیر در نداري
  چو عرق ز تن برون رو که جز این گذر نداري
  تو چو کوه پاي داري چه غم ار کمر نداري

  ز نازنینی که سر بشر نداريرسدت 
  رخ تو ز چیست تابان اگر آن گهر نداري
  ور از آن شراب خوردي ز چه رو بطر نداري

  اندر آب و آتش که دگر خطر نداري بدر
  بنهد خبر در آتش که در او اثر نداري

  
  سر خنب برگشاي و برسان شراب ناري
  خوش و شیرگیر گردد ز کفت دو سه خماري
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 قدح چو آفتابت چو به دور اندرآید
 ز شراب چون عقیقت شکفد گل حقیقت
 بدهیم جان شیرین به شراب خسروانی
 که ز فکرت دقیقه خللی است در شقیقه
 همه آتشی تو مطلق بر ما شد این محقق
 همه مطربان خروشان همه از تو گشته جوشان

2849 
 ز بهار جان خبر ده هله اي دم بهاري

 شکفتم تو بگو که من بگفتم بشکف که من
 اثري که هست باقی ز وراي وهم اکنون
 چو رسید نوبهاران بدرید زهره دي
 همه باغ دام گشته همه سبزفام گشته
 گل و الله ها چو دام اند و نظاره گر چو صیدي

 ه سمن بگفت سوسن به دو چشم راست روشنب
 صنما چه رنگ رنگی ز شراب لطف دنگی
  رخ الله برفروزان و رمان ز چشم نرگس
 چو نسیم شاخه ها را به نشاط اندرآرد
 چو گذشت رنج و نقصان همه باغ گشت رقصان
 همه شاخه هاش رقصان همه گوشه هاش خندان
 همه مریمند گویی به دم فرشته حامل

 جمله خوبان شب و روز پاي کوبانچو بهشت 
 به بهار ابر گوید بدي ار نثار کردم

 که قیامت است مطلق به بهار بنگر اي دل
 که بهار گوید اي جان دم خود چو دانه ها دان
 چو گشاد رازها را به بهار آشکارا

2850 
 ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی
 تو مرا چو خسته بینی نظر خجسته بینی

 دلم چه شادي به جفا چه اوستاديز غم 
 صنما چو تیغ دشنه تو به خون بنده تشنه
  تو مرا چو شاد بینی سر و سینه پر ز کینی
 ز تو بخت و جاه دارم دل تو نگاه دارم
 تویی جان این زمانه تو نشسته پربهانه
  تن و نفس تا نمیرد دل و جان صفا نگیرد

  شب و ز شب شماريبرهد جهان تیره ز 
  که حیات مرغ زاري و بهار مرغزاري
  چو سر خمار ما را به کف کرم بخاري
  تو روان کن آب درمان بگشا ره مجاري
  که هزار دیگ سر را به تفی به جوش آري
  همه رخت خود فروشان خوششان همی فشاري

  
  ز شکوفه هات دانم که تو هم ز وي خماري
  صفت صفا و یاري ز جمال شهریاري

  رود به آفتابی که فزود از شراريب
  چو کسی به نزع افتد بزند دم شماري

  چه داري گل و الله جام بر کف که هال بیا
  که شکوفه ها چو دام و همه میوه ها شکاري
  که گذاشت خاك خاکی و گذاشت خار خاري
  بر شاه عذرت این بس که خوشی و خوش عذاري
  که به چشم شوخ منگر به بتان به طبل خواري
  بوزد به دشت و صحرا دم نافه تتاري
  که ز بعد عسر یسري بگشاد فضل باري
  چو دو دست نوعروسان همه دستشان نگاري
  همه حوریند زاده ز میان خاك تاري
  سر و آستین فشانان ز نشاط بی قراري
  جهت تو کردم آن هم که تو الیق نثاري
  بد و نیک بردمیده همه ساله هر چه کاري

  که عوض درخت آري بنشان تو دانه دم
  چه کنی بدین نهانی که تو نیک آشکاري

  
  انتظارم هله تا تو شاد باشی صنما در

  دل و جان به غم سپارم هله تا تو شاد باشی
  دم شاد برنیارم هله تا تو شاد باشی
  ز دو دیده خون ببارم هله تا تو شاد باشی
  سر خویش را نخارم هله تا تو شاد باشی

  له تا تو شاد باشیصنما بر این قرارم ه
  ز زمانه برکنارم هله تا تو شاد باشی
  همه این شده ست کارم هله تا تو شاد باشی



35  

2851 
 شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی
 به طرب هزار چندان که بوند عیش مندان
 نشوي چو خارهایی که خلند دست و پا را
 به مثال آفتابی که شهیر شد به بخشش
 هله بس که تا شهنشه بگشاید و بگوید

2852 
 چو یقین شده ست دل را که تو جان جان جانی
  چو فراق گشت سرکش بزنی تو گردنش خوش
 چو وصال گشت الغر تو بپرورش به ساغر
 به حمل رسید آخر به سعادت آفتابت
 چه سماع هاست در جان چه قرابه هاي ریزان
 چه پر است این گلستان ز دم هزاردستان
 همه شاخه ها شکفته ملکان قدح گرفته
 برسان سالم جانم تو بدان شهان ولیکن

 ریش یاوه کرده پشه نیز باده خورده سر و
 چو به پشه این رساند تو بگو به پیل چه دهد

 شراب جان پذیرش سگ کهف شیرگیرش ز
 چو سگی چنین ز خود شد تو ببین که شیر شرزه
 تبریز مشرقی شد به طلوع شمس دینی

2853 
 تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربایی
 تو شراب و ما سبویی تو چو آب و ما چو جویی
 به تو دل چگونه پوید نظرم چگونه جوید

 اش شکفتی تو به گوش دل چه گفتی که به خنده
 تو به می چه جوش دادي به عسل چه نوش دادي
  ز تو خاك ها منقش دل خاکیان مشوش
 طرب از تو باطرب شد عجب از تو بوالعجب شد
 دل خسته را تو جویی ز حوادثش تو شویی
 ز تو است ابر گریان ز تو است برق خندان

2854 
 برسید لک لک جان که بهار شد کجایی

 اه سر برآردرخ یوسفان ببینی که ز چ
 ثمرات دل شکسته به درون خاك بسته

  
  به میان سرو و سوسن گل خوش عذار باشی
  به میان باغ خندان مثل انار باشی
  به مثال نیشکرها که شکرنثار باشی
  به میان پاکبازان به عطا مشار باشی

  باشیچو خمش کنی نگویی و در انتظار 
  

  بگشا در عنایت که ستون صد جهانی
  به قصاص عاشقانت که تو صارم زمانی
  همه چیز را به پیشت خورشی است رایگانی
  که جهان پیر یابد ز تو تابش جوانی
  که به گوش می رسد زان دف و بربط و اغانی
  که ز هاي و هوي مستان تو می از قدح ندانی
  همگان ز خویش رفته به شراب آسمانی

  سی به هش نیابی که سالمشان رسانیتو ک
  نمرود را به دشنه ز وجود کرده فانی
  چه کنم به شرح ناید می جام المکانی
  که به گرد غار مستان نکند بجز شبانی
  چو وفا کند چه یابد ز رحیق آن اوانی
  که از او رسد شرارت به کواکب معانی

  
  دو جهان به هم برآید چو جمال خود نمایی

  نه سویی و همه به سوي مایی نه مکان تو را
  که سخن چگونه پرسد ز دهان که تو کجایی
  به دهان نی چه دادي که گرفت قندخایی
  به خرد چه هوش دادي که کند بلندرایی
  ز تو ناخوشی شده خوش که خوشی و خوش فزایی
  کرم از تو نوش لب شد که کریم و پرعطایی
  سخنی به درد گویی که همو کند دوایی

  زار چندان که تو معدن وفاییز تو خود ه
  

  بشکفت جمله عالم گل و برگ جان فزایی
  همه گلرخان ببینی که کنند خودنمایی
  بگشاده دیده دیده ز بالي دي رهایی
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  خضر و سمن چو رندان بشکسته اند زندان
 همه مریمان کامل همه بکر و گشته حامل
 چو شکوفه کرد به بستان ز ره دهن چو مستان
 به مثال گربه هر یک به دهان گرفته کودك
 بنگر به مرغ خوش پر چو خطیب فوق منبر

2855 
 به زیر ظل مایی هله اي دلی که خفته تو

 مه بدر نور بارد سگ کوي بانگ دارد
  به نماز نان برسته جز نان دگر چه خواهد
 اگر آن میی که خوردي به سحر نبود گیرا
 به خدا به ذات پاکش که میی است کز حراکش
 بستان مکن ستیزه تو بدین حیات ریزه
 بهلم دگر نگویم که دریغ باشد اي جان

2856 
 تو نور جان ماییصنما چگونه گویم که 

 تو چنان همایی اي جان که به زیر سایه تو
 کرم تو عذرخواه همه مجرمان عالم
 تویی گوهري که محو است دو هزار بحر در تو
 به وصال می بنالم که چه بی وفا قرینی
 به گه وصال آن مه چه بود خداي داند
 دل اگر جنون آرد خردش تویی که رفتی

2857 
 میان جان ماییچه جمال جان فزایی که 

 چو بدان تو راه یابی چو هزار مه بتابی
 غم عشق تو پیاده شده قلعه ها گشاده
 همه زنگ را شکسته شده دست جمله بسته
 تو چراغ طور سینا تو هزار بحر و مینا
  تو برسته از فزونی ز قیاس ها برونی
 به دلم چه آذر آمد چو خیال تو درآمد

 از عیاري تو در آن دو رخ چه داري که فکندي
 چو بدان لطیف خنده همه را بکرده بنده
 چو صفات حسن ایزد عرقت به بحر ریزد
 چو دو زلف توست طوقم ز شراب توست شوقم
 ز گلت سمن فنا شد همه مکر و فن فنا شد

  گل و الله شاد و خندان ز سعادت عطایی
  بنموده عارفان دل به جناب کبریایی
  تو نصیب خویش بستان ز زمانه گر ز مایی

  ظاره چون نیاییسوي مادران گلشن به ن
  به ثنا و حمد داور بگرفته خوش نوایی

  
  شب و روز در نمازي به حقیقت و غزالی
  ز براي بانگ هر سگ مگذار روشنایی
  دل همچو بحر باید که گهر کند گدایی
  بستان میی که یابی ز تفش ز خود رهایی
  برهد تن از هالکش به سعادت سمایی
  که حیات کامل آمد ز وراي جان فزایی

  کور یوسفی را حرکات و خودنمایی بر
  

  که چه طاقت است جان را چو تو نور خود نمایی
  به کف آورند زاغان همه خلقت همایی
  تو امان هر بالیی تو گشاد بندهایی
  تویی بحر بی کرانه ز صفات کبریایی
  به فراق می بزارم که چه یار باوفایی
  که گه فراق باري طرب است و جان فزایی

  واهش به گهی که رخ گشاییرخ توست عذرخ
  

  تو به جان چه می نمایی تو چنین شکر چرایی
  چرایی تو چه آتش و چه آبی تو چنین شکر

  به سپاه نور ساده تو چنین شکر چرایی
  شه چین بس خجسته تو چنین شکر چرایی
  بجز از تو جان مبینا تو چنین شکر چرایی
  به دو چشم مست خونی تو چنین شکر چرایی

  هم برآمد تو چنین شکر چرایی دو جهان به
  دو هزار بی قراري تو چنین شکر چرایی
  ز دم تو مرده زنده تو چنین شکر چرایی
  دو هزار موج خیزد تو چنین شکر چرایی
  بنگر که در چه ذوقم تو چنین شکر چرایی
  من و صد چو من فنا شد تو چنین شکر چرایی
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2858 
  صنما تو همچو آتش قدح مدام داري
 ز براي تو اگر تن دو هزار جان سپارد

 پنهانچو حقت ز غیرت خود ز تو نیز کرد 
 چو سالم تو شنیدم ز سالمتی بریدم
 ز پی غالمی تو چو بسوخت جان شاهان
 تو هنوز روح بودي که تمام شد مرادت
 توریز بخت یارت به خدا که راست گویی
  تبریز شاد بادا که ز نور و فر آن شه
 نظر خداي خواهم که تو را به من رساند
 نظر حسود مسکین طرقید از تفکر

 دو هزار هر نواحی چه حسود بلک عاشق
 تو خداي شمس دین را به من غالم بخشی
 لقبت چو می بگویم دل من همی بلرزد

2859 
 برو اي عشق که تا شحنه خوبان شده اي
  کی شود با تو معول که چنین صاعقه اي
 نی زمین و نه فلک را قدم و طاقت توست
 هشت جنت به تو عاشق تو چه زیبا رویی

 اب تو نیستدوزخت گوید بگذر که مرا ت
 عشاق ز چشم خوش تو تردامن چشم

 بی تو در صومعه بودن بجز از سودا نیست
 دل ویران مرا داد ده اي قاضی عشق
 اي دل ساده من داد ز کی می خواهی
 داد عشاق ز اندازه جان بیرون است
 جز صفات ملکی نیست یقین محرم عشق
 بس کن و سحر مکن اول خود را برهان

2860 
 ا حلقه ربایی عجبیهست در حلقه م

 هست در صفه ما صف شکنی کز نظرش
 این چه جام است که از عین بقا سر برزد
 هر کی از ظلمت غم بر دل او بند بود
  این چه سحر است که خلق از نظرش محرومند
 از کجا تافت چنان ماه در این قالب تن

  
  به جواب هر سالمی که کنند جام داري

  آید که هنوز وام داريز خداش وحی 
  به درون جان چاکر چه پدید نام داري
  صنما هزار آتش تو در آن سالم داري
  به کدام روي گویم که چو من غالم داري
  بجز از براي فتنه به جهان چه کام داري
  که میان شیرمردان چو ویی کدام داري
  دو هزار بیش چاکر چو یمن چو شام داري

  ه تو رام داريبه دعا چه خواهمت من که هم
  نرسید در تو هر چند که تو لطف عام داري
  نه خیالشان نمایی نه به کس پیام داري
  چو غالمیی ورا تو به شهان حرام داري
  تو دال مترس زیرا که شه کرام داري

  
  توبه و توبه کنان را همه گردن زده اي
  کی کند با تو حریفی که همه عربده اي

  مده اينه در این شش جهتی پس ز کجا آ
  هفت دوزخ ز تو لرزان تو چه آتشکده اي
  جنت جنتی و دوزخ دوزخ بده اي
  فتنه و رهزن هر زاهد و هر زاهده اي
  ز آنک تو زندگی صومعه و معبده اي
  که خراج از ده ویران دلم بستده اي

  زین رده اي خون مباح است بر عشق اگر
  تو در اندیشه و در وسوسه بیهده اي

  و دیو و دده ايتو گرفتار صفات خر 
  که اسیر هوس جادویی و شعبده اي

  
  باخبري درد دوایی عجبی قمري

  تابد از روزن دل نور ضیایی عجبی
  تا زند جان منش طال بقایی عجبی
  یابد از دولت او بندگشایی عجبی
  یا چه ابر است بر آن ماه لقایی عجبی
  تا ز جا رفت دل و رفت به جایی عجبی
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 چون دل از خانه وهم حدثان بیرون شد
 تابشمی نمود از در و دیوار سرا در 

  شمس تبریز از این خوف و رجا بازرهان
2861 

 چند روز است که شطرنج عجب می بازي
 کی برد جان ز تو گر ز آنک تو دل سخت کنی
 صفت حکم تو در خون شهیدان رقصد
 بدگمان باشد عاشق تو از این ها دوري
 همچو نایم ز لبت می چشم و می نالم
 ناي اگر ناله کند لیک از او بوي لبت

 می ناله کنی گر نه پی طراري استتو که 
 نه هر آواز گواه است خبر می آرد
 اي دل از خویش و از اندیشه تهی شو زیرا

2862 
 هله هشدار که با بی خبران نستیزي
  گر نخواهی که کمان وار ابد کژ مانی
 گر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد
 عجمی وار نگویی تو شهان را که کیید

 و چو سر برکردنداز میان دل و جان ت
 چو به ظاهر تو سمعنا و اطعنا گفتی
 در گمانی ز معاد خود و از مبدا خود
 در تجلی بنماید دو جهان چون ذرات
 ز زمان و ز مکان بازرهی گر تو ز خود
 مثل چرخ تو در گردش و در کار آیی
 چون جهان زهره ندارد که ستیزد با شاه
 هم به بغداد رسی روي خلیفه بینی

  زوبعی و شیوه و روبه بازيحیله و 
 همچو آیینه شوي خامش و گویا تو اگر

2863 
 وقت آن شد که بدان روح فزا آمیزي
 سینه بگشا چو درختان به سوي باد بهار
 به شکرخنده معنی تو شکر شو همگی
 زیر دیوار وجود تو تویی گنج گهر
 آن قراضه ازلی ریخته در خاك تن است

  عجبی ز یکی دانه در دید سرایی
  هشت جنت ز یکی روح فزایی عجبی
  تا برآید ز عدم خوف و رجایی عجبی

  
  دانه بوالعجب و دام عجب می سازي
  کی برد سر ز تو گر ز آنک بدین پردازي
  مرگ موش است ولیکن بر گربه بازي
  همه لطفی و ز سر لطف دگر آغازي
  کم زنم تا نکند کس طمع انبازي
  برسد سوي دماغ و بکند غمازي

  زافه تو چنین خوش دم و خوش آوازياز گ
  این خبر فهم کن ار همنفس آن رازي
  نی تهی گشت از آن یافت ز وي دمسازي

  
  پیش مستان چنان رطل گران نستیزي
  چون کشندت سوي خود همچو کمان نستیزي
  چون تو را خواند سوي خویش شبان نستیزي
  چون نمایند تو را نقش و نشان نستیزي

  میان نستیزي و بهجان به شکرانه نهی ت
  ظاهر آنگه شود این که به نهان نستیزي
  شودت عین چو با اهل عیان نستیزي
  گر شوي ذره و چون کوه گران نستیزي
  چو زمان برگذري و چو مکان نستیزي
  گر چو دوالب تو با آب روان نستیزي
  اهللا اهللا که تو با شاه جهان نستیزي
  گر کنی عزم سفر در همدان نستیزي

  چو تو با شیر ژیان نستیزي راست آید
  همه دل گردي و بر گفت زبان نستیزي

  
  مرغ زیرك شوي و خوش به دو پا آویزي
  ز آنک زهر است تو را باد روي پاییزي
  در صفات ترشی خواجه چرا بستیزي
  گنج ظاهر شود ار تو ز میان برخیزي
  کو قراضه تک غلبیر تو گر می بیزي
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 تتیغ جانی تو برآور ز نیام بدن
 تیغ در دست درآ در سر میدان ابد
 آب حیوان بکش از چشمه به سوي دل خود
 ور نتانی بگریز آ بر شه شمس الدین

2864 
  به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی
 گه سحر حمله برد بر دو جهان خورشیدش
 گه بگوید که حذر کن شه شطرنج منم
 طوطیانند که خود را بکشند از غیرت

  وطی مسکین خود راپاره پاره کند آن ط
 در رخ دشمن من دوست بخندید چو برق
 در دل عارف تو هر دو جهان یاوه شود
 جیب مریم ز دمش حامل معنی گردد
 مجمع روح تویی جان به تو خواهد آمد
 اي که صالح تو و این هر دو جهان یک اشتر
 نعره زنگله از جنبش اشتر باشد
 هر چراغی که بسوزد مطلب زو نوري

 گفت خیال است مشو وقف خیال بس کن این
 اي ضیاء الحق ذوالفضل حسام الدین تو

2865 
 در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوي
  از رخ عشق بجو چیز دگر جز صورت
 چون کلوخی به صفت تو به هوا برنپري
 تو اگر نشکنی آن کت به سرشت او شکند
 برگ چون زرد شود بیخ ترش سبز کند

2866 
 ن سوداییگر گریزي به ملولی ز م

 زین خیالی که کشان کرد تو را دست بکش
 رو بدو آر و بگو خواجه کجا می کشیم
 رایگان روي نموده ست غلط افتادي
 گنده پیر است جهان چادر نو پوشیده
 چو بدان پیر روي بخت جوانت گوید
 ال یغرنک سد هوس عن رایی
 اشتهی انصح لکن لسانی قفلت

  يکه دو نیمه کند او قرص قمر از تیز
  از شب و روز برون تاز چو بر شبدیزي
  ز آنک در خلقت جان بر مثل کاریزي
  کو به جان هست ز عرش و به بدن تبریزي

  
  می دهد در عوضش جان خوشی بوالهوسی
  گه به شب گشت کند بر دل و جان چون عسسی
  بیدقی گر ببري من برم از تو فرسی
  گر به سوي شکرش راه برد خرمگسی

  ببرد مرتبسی گر یکی پاره شکر زو
  همچو ابر این دل من پر شد و بگریست بسی
  کی درآید به دو چشمی که تو را دید خسی
  که منم کز نفسی سازم عیسی نفسی
  تو چو بحري همه سیل اند و فرات و ارسی
  ما همه نعره زنان زنگله همچون جرسی
  که شتر نقل کند از کنسی تا کنسی
  نور موسی طلبی رو به چنان مقتبسی

  هستت به حقیقت نظر و دسترسی چونک
  عارف طب دلی بی رگ و نبض و مجسی

  
  نزد سردان منشین کز دمشان سرد شوي
  کار آن است که با عشق تو هم درد شوي
  به هوا برشوي ار بشکنی و گرد شوي
  چونک مرگت شکند کی گهر فرد شوي
  تو چرا قانعی از عشق کز او زرد شوي

  
  روکشان دست گزان جانب جان بازآیی
  دست از او گر نکشی دست پشیمان خایی
  کآسمان ماه ندیده ست بدین زیبایی

  طلب و پویه جهان پیمایی باش تا در
  از برون شیوه و غنج و ز درون رسوایی
  سرخر معده سگ رو که همان را شایی
  کم قصور هدمت من عوج اال رآ

  علی االخفا اننی انصح بالصمت
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 چیستاین همه ترس و نفاق و دودلی باري 
 بیم از آن می کندت تا برود بیم از تو
 شمس تبریز نه شمعی است که غایب گردد

2867 
  نیستی عاشق اي جلف شکم خوار گداي
 کار بوزینه نبوده ست فن نجاري
 عاشقی را تو کیی عشق چه درخورد توست

2868 
 در دلت چیست عجب که چو شکر می خندي
 اي بهاري که جهان از دم تو خندان است

 از رخ خود در بت و بتخانه زدي آتشی
 مست و خندان ز خرابات خدا می آیی
 همچو گل ناف تو بر خنده بریده ست خدا
 باغ با جمله درختان ز خزان خشک شدند
 تو چو ماهی و عدو سوي تو گر تیر کشد
 بوي مشکی تو که بر خنگ هوا می تازي

 بر ظن و تقلید بخند تو یقینی و عیان
 مشهود تویی در حضور ابدي شاهد و

 از میان عدم و محو برآوردي سر
 چون سگ گرسنه هر خلق دهان بگشاده ست
 آهوان را ز دمت خون جگر مشک شده ست
 آهوان را به گه صید به گردون گیري
 دو سه بیتی که بمانده ست بگو مستانه

2869 
  هست اندر غم تو دلشده دانشمندي
 بر امید کرم و رحمت بخشایش تو

 االت تو اندر ره عشقهست ز اوباش خی
 چه زیان دارد خوبی تو را دوست اگر
  با چنین جام جنونی که تو گردان کردي
 کی روا دارد انصاف و جوانمردي تو
 کی روا دارد خورشید حق گرمی بخش
 جانب مدرسه عشق کشیدش لطفت
  نحس تربیع عناصر بگرفتش رحمی
 بس سخن دارد وز بیم مالل دل تو

  نه که در سایه و در دولت این موالیی
  یار از آن می گزدت تا همه شکر خایی
  شب چو شد روز چرا منتظر فردایی

  
  در فروبند و همان گنده کسان را می گاي
  دعوي یافه مکن یافه مگو ژاژ مخاي
  شرم دار اي سگ زن روسبی آخر ز خداي

  
  دوش شب با کی بدي که چو سحر می خندي
  در سمن زار شکفتی چو شجر می خندي

  چو زر می خندي و اندر آتش بنشستی و
  بر شر و خیر جهان همچو شرر می خندي
  لیک امروز مها نوع دگر می خندي
  ز چه باغی تو که همچون گل تر می خندي
  چو مه از چرخ بر آن تیر و سپر می خندي
  آفتابی تو که بر قرص قمر می خندي
  نظري جمله و بر نقل و خبر می خندي
  بر ره و ره رو و بر کوچ و سفر می خندي

  سر و افسر و بر تاج و کمر می خندي بر
  تویی آن شیر که بر جوع بقر می خندي
  رحمت است آنک تو بر خون جگر می خندي
  اي که بر دام و دم شعبده گر می خندي
  اي که تو بر دل بی زیر و زبر می خندي

  
  همچو نقره ست در آتشکده دانشمندي
  از ره دور به سر آمده دانشمندي

  ده دانشمنديخسته و شیفته و ره ز
  قوت یابد ز چنین مایده دانشمندي
  کی بماند به سر قاعده دانشمندي
  که به غم کشته شود بیهده دانشمندي
  که فسرده شود از مجمده دانشمندي
  تا ز درس تو برد فایده دانشمندي
  تا منور شود از منقده دانشمندي
  لب ببسته ست در این معبده دانشمندي
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2870 
 خانه دمی بگشودياي دریغا در این 

 چشم یعقوب به دیدار پسر شاد شدي
  رو نمودي که منم شاهد تو باك مدار
 هیچ کس رشک نبردي که فالن دست ببرد
 نیست روزي که سپاه شبش آرد غارت
 حاجتت نیست که یاد طرب کهنه کنی

 بر دل ما صد هزاران گره جمع شده
 صورت حشو خیاالت ره ما بستند

 بش مطلوبیطالب جمله وي است و لق
 خادم و موذن این مسجد تن جان شماست
  اي ایازت دل و جان شمس حق تبریزي

2871 
 به دغل کی بگزیند دل یارم یاري
 کی میان من و آن یار بگنجد مویی
 عنکبوتی بتند پرده اغیار شود
  گل صدبرگ ز رشک رخ او جامه درید
 هم بگویم دو سه بیتی که ندانی سر و پاش

 یار کند مجنون رابس طبیب است که هش
 آفتاب رخ او را حشم تیغ زنیم

 خورشیدپرستیم بر این بام رویم ما چو
 کیست خورشید بگو شمس حق تبریزي

2872 
 مرغ اندیشه که اندر همه دل ها بپري
 آفتابی که به هر روزنه اي درتابی
 باد شبگیر که چون پیک خبرها آري
 دیدبانا که تو را عقل و خرد می گویند

 م شدستی مه نو می جوییبر سر با
 دل ترسنده که از عشق گریزان شده اي
 رهزنانند به هر گام یکی عشوه دهی
 اي مه ار تو عسسی الحذر از جامه کنان
 به حشر غره مشو این نگر اي مه کز بیم
  می گریزي تو ولی جان نبري از کف عشق
 گر همه تن سپري ور ره پنهان سپري

  
  وجوديمونس خویش بدیدي دل هر م

  ساقی وصل شراب صمدي پیمودي
  از زیان هیچ میندیش چو دیدي سودي
  هر کسی در چمن روح به کام آسودي
  نیست دینار و درم یا هوس معدودي
  کی بود در خضر خلد غم امرودي
  از نصیب کرمش آب شدي بگشودي
  تیغ خورشید رخش خفیه شده در خودي
  عابد جمله وي است و لقبش معبودي

  هان در صفت مسجوديساجدي گشته ن
  نیست در هر دو جهان چون تو شه محمودي

  
  کی فریبد شه طرار مرا طراري
  کی در آن گلشن و گلزار بخسپد ماري
  همچو صدیق و محمد من و او در غاري
  حال گل چونک چنین است چه باشد خاري
  لیک بهر دل من ریش بجنبان کآري
  وین طبیبم نهلد در دو جهان هشیاري

  بجز دیدن او ادراريکه نخواهیم 
  تا نپوشد رخ خورشید ز ما دیواري
  که نگنجد صفتش در صحف گفتاري

  
  به خدا کز دل و از دلبر ما بی اثري
  از سر روزن آن اصل بصر بی بصري
  ز آنچ دریاي خبرهاست چرا بی خبري
  ساکن سقف دماغی و چراغ نظري
  مه نو کو و تو مسکین به کجا می نگري

  ري جان نبريز کف عشق اگر جان بب
  واي بر تو گر از این عشوه دهان عشوه خري
  که کالهت ببرند ار چه که سیمین کمري
  می گریزي همه شب گر چه شه باحشري
  تیرت آید سه پري گر چه همه تن سپري
  ور دو پر ور سه پري در فخ آن دام وري
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 یندمردم چشم که مردم به تو مردم ب
 در درون ظلمات سیهی چشمان

 گرفتی و تو را یار نشد خانه در دیده
 گر شکر را خبري بودي از لذت عشق
 چشم غیرت ز حسد گوش شکر را کر کرد
 شیر گردون که همه شیردالن از تو برند
 جگر باجگران آب ظفر از تو خورند
 شیر ز آتش برمد سخت و دل آتشکده اي است

 نه دلپر پروانه بسوزد جز پروا
 شاه حلمی ز خالء زیر پر دل می رو
 رو به مریخ بگو که بنگر وصلت دل
 گر توانی عوض سر سر دیگر دادن
 سر ز تو یافت سري پر ز تو دزدید پري
 شیشه گر کو به دمی صد قدح و جام کند
 مشتري را نرسد الف که من سیمبرم
 مشتري بود زلیخا مه کنعانی را
 لزهره زخمه زن آخر بشنو زخمه د
 چنگ دل چند از این چنگ و دف و ناي شکست
 اي عطارد بس از این کاغذ و از حبر و قلم
 گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردي
 سر قدم کن چو قلم بر اثر دل می رو

2873 
  رو رو اي جان سبک خیز غریب سفري
 برگذشتی ز بسی منزل اگر یادت هست
 پر فروشوي از این آب و گل و باش سبک

 بشکن و در جوي رو اي آب حیاتهین سبو 
  زین سر کوه چو سیالب سوي دریا رو
 بس کن از شمس مبر نه به غروب و نه شروق

2874 
 سحري کرد ندایی عجب آن رشک پري
 رو به دل کردم و گفتم که زهی مژده خوش
 همه ارواح مقدس چو تو را منتظرند
 در مقامی که چنان ماه تو را جلوه کند

 ر باد پراکنده شويگر تو چون پشه به ه

  نظرت نیست به دل گر چه که صاحب نظري
  همچو آب حیوان ساکنی و مستتري

  از چشمه او جوش کند دیده وريآنک 
  آب گشتی ز خجالت ننمودي شکري
  ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت کري
  جگر و صف شکنی حمیت و استیزه گري
  به کمینگاه دل اهل دالن بی جگري
  جان پروانه بود بر شرر شمع جري
  که پرش ده پره گردد ز فروغ شرري
  تا تو را علم دهد واهب انسان و پري

  خنجر بنهی هیچ سري را نبري تا که
  سزد ار سر ببري حاکم و وهاب سري
  ز تو آموخت تري و ز تو آورد زري
  قدحی گر شکند زو نتوان گشت بري
  که نبود و نبود سیمبري سیم بري
  سیم بر بود بر سیم بر از زرشمري
  بتري غره مشو چنگ کنندت بتري

  گر نکند دل پدري واي بر مادر تو
  حیل و پرهنري زفتی و الف و تکبر

  ور تو شیري به یکی برق ز روبه بتري
  که اثرهاست نهان در عدم و بی صوري

  
  سوي دریاي معانی که گرامی گهري
  مکن استیزه کز این مصطبه هم برگذري
  پی یاران پریده چه کنی که نپري
  پیش هر کوزه شکن چند کنی کاسه گري
  که از این کوه نیاید تن کس را کمري

  و هاللی و گهی چون قمريکه از او گه چ
  

  که گریزید ز خود در چمن بی خبري
  که دهد خاك دژم را صفت جانوري
  تو چرا جان نشوي و سوي جانان نپري
  کفر باشد که از این سو و از آن سو نگري
  پس نشاید که تو خود را ز همایان شمري
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 به تهدید خسان بمترسان دل خود را تو
 حیله می کرد دلم تا ز غمش سر ببرد
 شمس تبریز خیالت سوي من کژ نگریست

2875 
 نی تو شکلی دگري سنگ نباشی تو زري
 دل نهادم که به همسایگیت خانه کنم
 سبزه ها جمله در این سبزي تو محو شوند

 یخته ايگر چه چون شیر و شکر با همه آم
2876 

  شکنی شیشه مردم گرو از من گیري
 شیري و شیرشکن کینه ز خرگوش مکش
 اي سلیمان که به فرمانت بود دیو و پري
 ننگري هیچ غنی را و یکی عوري را
  هین مترس اي دل از آن جور که مومن آن جاست
 ترك یک قطره کنی ماهی دریا باشی
 دور از آبی تو چو روغن چو همه او نشوي

 ردانی اگر او به جفا نیزه کشدننگ م
2877 

 بر یکی بوسه حقستت که چنان می لرزي
 از دم و دمدمه آیینه دل تیره شود
 این جهان روز و شب از خوف و رجا لرزان است

 راست چون قماشات تو اندر همه بازار که
 تا که نخجیر تو از بیم تو خود چون لرزد
 تو به صورت مهی اما به نظر مریخی

 نه گري چون می خم می جوشیگه پی فت
  دل چو ماه از پی خورشید رخت دق دارد
 به لطف جان بهاري تو و سرسبزي باغ
 خلق چون برگ و تو باد و همه لرزان تواند
 قصر شکري که به تو هر کی رسد شکر کند
 چون که قاف یقین راسخ و بی لرزه بود
 دم فروکش هله اي ناطق ظنی و خمش

2878 
 کف من بگریزي هله تا ظن نبري کز

  جان شیرین تو در قبضه و در دست من است

  که نشاید که خسان را به یکی خس بخري
  ريگفتم اي ابله اگر سر ببري سر نب

  رفتم از دست و بگفتم که چه شیرین نظري
  

  سنگ هم بوي برد نیز که زیباگهري
  که بسی نادر و سبز و تر و عالی شجري
  من چه گویم که تري تو نماند به تري
  هیچ عقلی نپذیرد ز تو که زین نفري

  
  همه شب عهد کنی روز شکستن گیري
  قادري که شکنی شیر و تهمتن گیري

  خرمن گیري بی گنه مور چرا بر سر
  خوش گریبان کشی و گوشه دامن گیري
  اي دل ار عاقلی آرام به مومن گیري
  ترك یک حبه کنی ملکت مخزن گیري
  چون شدي او پس از آن آب ز روغن گیري
  به سوي او نروي و پی جوشن گیري

  
  ز آنک جان است و پی دادن جان می لرزي
  جهت آینه بر آینه دان می لرزي

  و جهان می لرزيچونک تو جان جهانی ت
  سزدت گر جهت سود و زیان می لرزي
  که تو صیادي و با تیر و کمان می لرزي
  قاصد کشتن خلقی چو سنان می لرزي
  گه چو اعضاي غضوب از غلیان می لرزي
  تو چرا همچو دل اندر خفقان می لرزي
  باز چون برگ تو از باد خزان می لرزي
  ظاهرا صف شکنی و به نهان می لرزي

  تو که از بار گران می لرزي سقف صبري
  در گمانی تو مگر که چو کمان می لرزي
  کز دم فال زنان همچو زنان می لرزي

  
  حیله کم کن نگذارم که به فن بگریزي
  تن بی جان چه کند گر تو ز تن بگریزي
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 گر همه زهرم با خوي منت باید ساخت
 چون کدو بی خبري زین که گلویت بستم
 بلبالن و همه مرغان خوش و شاد از چمنند
 چون گرفتار منی حیله میندیش آن به
 تو که قاف نه اي گر چو که از جا بروي
 وندجان مردان همه از جان تو بیزار ش

 تو چو نقشی نرهی از کف نقاش مکوش
 من تو را ماه گرفتم هله خورشید تویی
 تو ز دیوي نرهی گر ز سلیمان برمی
 نه خمش کن که مرا با تو هزاران کار است

2879 
 شش دره ابلیسی ننگ هر قافله در

 از براي علف دیو تو قربان تنی
 سره مردا چه پشیمان شده اي گردن نه

 ببر زان تره زار شلغم پخته تو امید
 و حیزانه درافتی در رو نان ببینی تو

 نیت روزه کنی توبره گوید کاي خر
 از حقیقت خبرت نیست که چون خواهد بود
 در غم فربهی گوشت تو الغر گشتی
  کفر و ایمان چه می خور چو سگان قی می کن
 تا دم مرگ و دم غرغره چون سرکه بد
 گرد آن دایره گرده و خوان پر چو مگس

2880 
 به حق و حرمت آنک همگان را جانی
 همه را زیر و زبر کن نه زبر مان و نه زیر
 آتش باده بزن در بنه شرم و حیا
 وقت آن شد که دل رفته به ما بازآري
 نکته می گویی در حلقه مستان خراب
 می جوشیده بر این سوختگان گردان کن
 چه شدم من تو بگو هم که چه دانم شده اي

2881 
 ا را به جفاي صنمان ترسانیگر تو م

  و به دشنام بتم آیی و تهدید دهی
 ور به مجنون سقطی از لب لیلی آري

  پس تو پروانه نه اي گر ز لگن بگریزي
  بستم و می کشمت چون ز رسن بگریزي

  ن بگریزيجغد و بوم و جعلی گر ز چم
  که شوي مرده و در خلق حسن بگریزي
  تو زر صاف نه اي گر ز شکن بگریزي
  چون مخنث اگر از خوب ختن بگریزي

  ز کف کلک و شمن بگریزي وثنی چون
  در خسوفی گر از این برج و بدن بگریزي
  وز غریبی نرهی چون ز وطن بگریزي
  خود سهیلت نهلد تا ز یمن بگریزي

  
  ابلیسی تو به هر نیت خود مسخره

  بز دیوي تو مگر یا بره ابلیسی
  که در این خوردن سیلی سره ابلیسی
  ز آنک در خدمت نان چون تره ابلیسی
  عاشق نطفه دیو و نره ابلیسی
  سر فروکن خر باتوبره ابلیسی
  تو بدان علم و هنر قوصره ابلیسی
  ناله برداشته چون حنجره ابلیسی
  ز آنک تو مومنه و کافره ابلیسی

  ه تو چون غرغره ابلیسیترش و گند
  تا قیامت تو که از دایره ابلیسی

  
  قدحی پر کن از آنک صفتش می دانی
  تا بدانند که امروز در این میدانی
  دل مستان بگرفت از طرب پنهانی
  عقل ها را چو کبوتربچگان پرانی
  خوش بود گنج که درتابد در ویرانی
  پیش خامان بنه آن قلیه و آن بورانی

  و حرف بدین آسانیکی بگوید لب ت
  

  شکم گرسنگان را تو به نان ترسانی
  مردگان را بنشانی و به جان ترسانی
  همچو مخمورکش از رطل گران ترسانی
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 من که چون دیگ بر آتش ز تبش خشک لبم
 گرگ هجران پی من کرد و مرا ننگ آورد
  باده اي گر تو ز تلخی ویم بیم دهی
 پاکبازند و مقامر که در این جا جمعند

 نه گوشت چون خیاالت لطیفند نه خونند و
2882 

 زنی تیغ را گر تو چو خورشید دمی رنده
 ژنده پوشیدي و جامه ملکی برکندي
 هر کی بندي است از این آب و از این گل برهد
 ساقیا عقل کجا ماند یا شرم و ادب
 ماه فربه شود آن سان که نگنجد در چرخ
 ماه می گوید با زهره که گر مست شوي

 ستندماه تا ماهی از این ساقی جان سرم
 خیز کامروز همایون و خوش و فرخنده ست
 سر باز از کله و پاش از این کنده غمی است
 هله اي باز کله بازده و پر بگشا
 همچو منصور تو بر دار کن این ناطقه را

2883 
 چه حریصی که مرا بی خور و بی خواب کنی
 آب را در دهنم تلختر از زهر کنی
 سوي حج رانی و در بادیه ام قطع کنی
 گه ببخشی ثمر و زرع مرا خشک کنی
 چون ز دام تو گریزم تو به تیرم دوزي
 باادب باشم گویی که برو مست نه اي
 گر بباري تو چو باران کرم بر بامم
  گه عزلت تو بگویی که چو رهبان گشتی
 گر قصب وار نپیچم دل خود در غم تو
 در توکل تو بگویی که سبب سنت ماست

 درشکنیباز جان صید کنی چنگل او 
 زرگر رنگ رخ ما چو دکانی گیرد
 من که باشم که به درگاه تو صبح صادق
 همه را نفی کنی بازدهی صد چندان
 بزنی گردن انجم تو به تیغ خورشید

 بگفت چو خمش کرد بگویی که بگو و چو

  گوش آنم کم از آن چرب زبان ترسانی
  گرگ ترسد نه من ار تو به شبان ترسانی
  ساده اي گر مگسان را تو بخوان ترسانی
  نیست تاجر که تو او را به زیان ترسانی
  که تو تیري بزنی یا به کمان ترسانی

  
  بر سر و سبلت این خنده زنان خنده زنی
  پاره پاره دل ما را تو بر آن ژنده زنی
  گر تو یک بند از آن طره بر این بنده زنی
  زان می لعل چو بر مردم شرمنده زنی
  گر تو تابی ز رخت بر مه تابنده زنی
  ز آنچ من مست شدم ضرب پراکنده زنی

  ن تو چرا الف ز آینده زنینقد بستا
  خاصه که چشم بر آن چهره فرخنده زنی
  برهد پاش اگر تیشه بر این کنده زنی
  وقت آن شد که بر آن دولت پاینده زنی
  چو زنان چند بر این پنبه و پاغنده زنی

  
  درکشی روي و مرا روي به محراب کنی
  زهره ام را ببري در غم خود آب کنی

  ب کنیاشتر و رخت مرا قسمت اعرا
  گه به بارانش همی سخره سیالب کنی
  چون سوي دام روم دست به مضراب کنی
  بی ادب گردم تو قصه آداب کنی
  هر دو چشمم ز نم و قطره چو میزاب کنی
  گه صحبت تو مرا دشمن اصحاب کنی
  چون قصب پیچ مرا هالک مهتاب کنی
  در تسبب تو نکوهیدن اسباب کنی
  تن شود کلب معلم تش بی ناب کنی

  قب زرگر ما را همه قالب کنیل
  هست لرزان که مباداش که کذاب کنی
  دي دهی و به بهارش همه ایجاب کنی
  بازشان هم تو فروز رخ عناب کنی
  گوییش پس تو چرا فتح چنین باب کنی
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2884 
 به شکرخنده بتا نرخ شکر می شکنی
 گلرخا سوي گلستان دو سه هفته بمرو

 انب گردون نگريگل چه باشد که اگر ج
 جهت فتنه و شور آورده ست حق تو را از

 روي چون آتش از آن داد که دل ها سوزي
 دل ما بتکده ها نقش تو در وي شمنی
 برمکن تو دل خود از من ازیرا به جفا
 در تک چاه زنخدان تو نادر آبی است
 در غمت بوالحسنان مذهب و دین گم کردند
 ردزیرکان را رخ تو مست از آن می دا

  کافري اي دل اگر در جز او دل بندي
 بی وي ار بر فلکی تو به خدا در گوري
 شمس تبریز که در روح وطن ساخته اي

2885 
 هله آن به که خوري این می و از دست روي
 چرخ گردان به تو گردد که تو آب اویی
 ماهیی لیک چنان مست توست آن دریا
 صدقات همه شاهان که سوي نیست رود

 انی تو در این راه درازسابق تیزرو
 کسب عیش ابد آموز ز شمس تبریز

2886 
 اگر امشب بر من باشی و خانه نروي
 اندك اندك به جنون راه بري از دم من
  کهنه و پیر شدي زین خرد پیر گریز
 به خیالی به من آیی به خیالی بروي
 به ترازوي زر ار راه دهندت غلط است
 پیک البد بدود کیک چو او هم بدود

 هر بردن بدو از هیبت مردن بمدوب
 باش شب ها بر من تا به سحر تا که شبی
 همه کس بیند رخساره مه را از دور
 مه ز آغاز چو خورشید بسی تیغ کشد
 چون ببیند که سر خویش نمی گیرد او
 من توام ور تو نیم یار شب و روز توام

  
  چه زند پیش عقیق تو عقیق یمنی
  تا ز شرم تو نریزد گل سرخ چمنی
  سرنگون زهره و مه را ز فلک درفکنی

  ر و قیامت نکنی پس چه کنیفتنه و شو
  شکن زلف بدان داد که دل ها شکنی
  هر بتی رو به شمن کرده که تو آن منی
  گر که قاف شود دل تو ز بیخش بکنی
  که به هر چه که درافتم بنماید رسنی
  زان سبب که حسن اندر حسن اندر حسنی
  تا در این بزم ندانند که تو در چه فنی

  ق تنیکافري اي تن اگر بر جز این عش
  هر چه پوشی بجز از خلعت او در کفنی
  جان جان هاست وطن چونک تو جان را وطنی

  
  تا به هر جا که روي خوشدل و سرمست روي
  ماه چرخی چه زیان دارد اگر پست روي
  همه دریا ز پی آید چو تو در شست روي
  رو سوي هست نهد چون تو سوي هست روي
  وز ره رفق تو با این دو سه پابست روي

  در آن مجلس عیشی که جنان است روي تا
  

  یا علی شیر خدا باشی یا خود علوي
  برهی از خرد و ناگه دیوانه شوي
  تا بهار تو نماید گل و گلزار نوي
  این چه رسوایی و ننگ است زهی بند قوي
  بجوي زر بنه ارزي چو همان حب جوي
  پس کمال تو در آن نیست که یاوه بدوي

  خوف بدويبهر کعبه بدو اي جان نه ز 
  مه برآید برهی از ره و همراه غوي
  خنک آن کس که برد از بغل مه گروي
  که ببرم سر تو گر تو از این جا نروي
  گوید او را که حریفی و ظریفی و روي
  پدر و مادر و خویش تو به منهاج سوي
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 چه شود گر من و تو بی من و تو جمع شویم
2887 

  ا قاعده لطف افزاییبده اي کف تو ر
 چون تو خواهی که شکرخایی غلط اندازي
 صنما مغلطه بگذار و مگو تا فردا
 ترشم گفتی و پیش شکر بی حد تو

 روترشم لیک خم سرکه نیم گر چه من
 گر تو خوبی و منم آینه روي خوشت
 نی غلط گفتم سرمست بدم زفت زدم
 نو فسونی است مرا سخت عجب پیشتر آ

2888 
 اگر می ببرد جان ز کسیبه شکرخنده 

 گه سحر حمله برد بر همه چون خورشیدي
 گه یکی تنگ شکربار کند بهر نثار
 گه مدرس شود و درس کند بر سر صدر
 گه دمد یک نفسی عیسی مریم سازد
 گه خسی را بکشد سرمه جان در دیده
 متزمن نظري داري و هرچ آید پیش
 صالح او آمد و این هر دو جهان یک اشتر

2889 
 که تو چشمه حیوان و بهار چمنی اي

 من شبم تو مه بدري مگریز از شب خویش
 پاسبان در تو ماه برین بام فلک
  ماه پیمانه عمر است گهی پر گه نیم
 هر کی در عهد تو از جور زمانه گله کرد
 کاین زمانه چو تن است و تو در او چون جانی
 سجده کردند مالیک تن آدم را زود

 سرش سجده نکرد اهرمن صورت گل دید و
2890 

 سخن تلخ مگو اي لب تو حلوایی
 هر چه گویی تو اگر تلخ و اگر شور خوش است

 زیري و نه جان در جهت است نه به باال نه به
 سر فروکن که از آن روز که رویت دیدم
 هر کی او عاشق جسم است ز جان محروم است

  فرد باشیم و یکی کوري چشم ثنوي
  

  کف دریا چه کند خواجه بجز دریایی
  و کف می خایی ز پی خشم رهی ساعد

  چون تویی پاي علم نقد که را می پایی
  عسل و قند چه دارند بجز سرکایی
  ور چه هر جا بروم لیک نیم هرجایی
  پیش رو دار مرا چونک جهان آرایی
  کی بود آینه را با رخ تو گنجایی
  تا به گوش تو فروخوانم اي بینایی

  
  می دهد جان خوشی پرطربی پرهوسی

  دل و جان چون عسسیگه به شب گشت کند بر 
  گه شود طوطی جان گر بچشد زان مگسی
  تا شود کن فیکون صدر جهان مرتبسی
  تا گواه نفسش باشد عیسی نفسی
  گه نماید دو جهان در نظرش همچو خسی
  هم بر آن چفسد و حمله نبرد پیش و پسی

  همه نعره زنان زنگله همچون جرسی ما
  

  چو منی تو خود خود را کی بگوید چو منی
  کی باشد که تو خورشید دو صد انجمیمه 

  تو که در مقعد صدقی چو شه اندر وطنی
  تو به پیمانه نگنجی تو نه عمر زمنی
  سزد ار کفش جفا بر دهن او بزنی
  جان بود تن نبود تن چو تو جان جان تنی
  پرتو جان تو دیدند در آن جسم سنی
  چوب رد بر سرش آمد که برو اهرمنی

  
  بر این باالییسر فروکن به کرم اي که 

  گوهر دیده و دل جانی و جان افزایی
  شش جهت را چه کنم در دل خون پاالیی
  دل و جان مست شد و عقل و خرد سودایی
  تلخ آید شکر اندر دهن صفرایی
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 اي که خورشید تو را سجده کند هر شامی
 ه طلوعی داريآفتابی که ز هر ذر

 چه لطیفی و ز آغاز چنان جباري
 گر خطا گفتم و مقلوب و پراکنده مگیر
 صورت عشق تویی صورت ما سایه تو
 می نماید که مگر دوش به خوابت دیدم
 ساربانا بمخوابان شتر این منزل نیست
 هین خمش کن که ز دم آتش دل شعله زند

 درتابد شمس تبریز چو در شمس فلک
2891 

 نیستی آید به سوي او خبريهر کی از 
 التفاتی نبود همت او را به علل
 هر کسی که متالشی شود و محو ز خویش
  جوهري بیند صافی متحلی به حلل
 تو به صورت چه قناعت کنی از صحبت او
 بشنو شکر وي از من که به جان و سر تو

2892 
 اي شه جاودانی وي مه آسمانی
  تا زالل تو دیدم قصه جان شنیدم

 مشک خوش بو می کند صید آهوعاشق 
 اي شکر بنده تو زان شکرخنده تو
 روز شد هاي مستان بشنوید از گلستان
  شیوه یاسمین کن سر بجنبان چنین کن
 نرگست مست گشته جنیی یا فرشته
 با چنین ساقی حق با خودي کفر مطلق
 روز و شب اي برادر مست و بی خویش خوشتر

 هانام او جان جان ها یاد او لعل کان 
 چون برم نام او را دررسد بخت خضرا
 چند مستند پنهان اندر این سبز میدان
 جان ویسند و رامین سخت شیرین شیرین
 تو اگر می شتابی سوي مرغان آبی
 چرب و شیرین بخوردي عیش و عشرت بکردي
 ما هم از بامدادان بیخود و مست و شادان
  با ظریفان و خوبان تا به شب پاي کوبان

  کی بود کز دل خورشید به بیرون آیی
  کوه ها را جهت ذره شدن می سایی
  چه نهانی و عجب این که در این غوغایی

  را بخت نوم افزاییور بگیري تو م
  یک دمم زشت کنی باز توام آرایی
  که من امروز ندارم به جهان گنجایی
  همرهان پیش شدستند که را می پایی
  شعله دم می زند این دم تو چه می فرمایی
  تابش روز شود از وي نابینایی

  
  اندر او از بشریت بنماید اثري
  گر علل گیرد جمله ز علی تا به ثري

  از عین حقیقت نظريبه سوي او کند 
  متمکن شده در کالبد جانوري
  رو دگر شو تو به تحقیق که او شد دگري
  که بدان لطف و حالوت نچشیدم شکري

  
  چشمه زندگانی گلشن المکانی
  همچو جان ناپدیدم در تک بی نشانی
  می رود مست هر سو یا تواش می دوانی
  اي جهان زنده از تو غرقه زندگانی

  وه دلستانیمی کند مرغ دستان شی
  خانه پرانگبین کن چون شکر می فشانی
  با شکر درسرشته غنچه گلستانی
  می زند جان معلق با می رایگانی
  مست اهللا اکبر کش نبوده است ثانی
  عشق او در روان ها هم امان هم امانی
  اسم شد پس مسما بی دوي بی توانی
  می روم سوي ایشان با تو گفتم تو دانی

  ا ارمغانیمفخر آل یاسین وز خد
  آب حیوان بیابی قلزم شادمانی
  سوي عشق آي یک شب هم ببین میزبانی
  اي شه بامرادان مستمان می کشانی
  وز می پیر رهبان هر دمی دوستگانی
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 شتابد تا شما را بیابد این قدح می
 اي که داري تو فهمی قبض کن قبض اعمی
 غیر این نیست راهی غیر این نیست شاهی
 نی خمش کن خمش کن رو به قاصد ترش کن

2893 
 قدر غم گر چشم سر بگریستی
 آسمان گر واقفستی زین فراق
 زین چنین عزلی شه ار واقف شدي
  گر شب گردك بدیدي این طالق

 این خمار گر شراب لعل دیدي
 گر گلستان واقفستی زین خزان
 مرغ پران واقفستی زین شکار
 گر فالطون را هنر نفریفتی
 روزن ار واقف شدي از دود مرگ
 کشتی اندر بحر رقصان می رود
 آتش این بوته گر ظاهر شدي
 رستم ار هم واقفستی زین ستم
 این اجل کر است و ناله نشنود
 دل ندارد هیچ این جالد مرگ

 ي ناخنان خویش مرگگر نمود
 وقت پیچاپیچ اگر حاضر شدي
 مادر فرزندخوار آمد زمین
 جان شیرین دادن از تلخی مرگ
 داندي مقري که عرعر می کند
 گر جنازه واقفستی زین کفن
 کودك نوزاد می گرید ز نقل
 لیک بی عقلی نگرید طفل نیز
  با همه تلخی همین شیرین ما
 زان که شیرین دید تلخی هاي مرگ

 ذشت آن من و رفت آنچ رفتکه گ
 تیر زهرآلود کآمد بر جگر
 زیر خاکم آن چنانک این جهان
 هین خمش کن نیست یک صاحب نظر
 شمس تبریزي برفت و کو کسی

  در دل و جان بتابد از ره بی دهانی
  غیر این نیست چیزي تو مباش امتحانی
  غیر این نیست ماهی غیر این جمله فانی

  ه خور در نهانیترك اصحاب هش کن باد
  

  روز و شب ها تا سحر بگریستی
  انجم و شمس و قمر بگریستی
  بر خود و تاج و کمر بگریستی
  بر کنار و بوسه بربگریستی
  بر قنینه و شیشه گر بگریستی
  برگ گل بر شاخ تر بگریستی
  سست کردي بال و پر بگریستی
  نوحه کردي بر هنر بگریستی
  روزن و دیوار و در بگریستی

  ي این خطر بگریستیگر بدید
  محتشم بر سیم و زر بگریستی
  بر مصاف و کر و فر بگریستی

  با خون جگر بگریستی ور نه
  ور دلش بودي حجر بگریستی
  دست و پا بر همدگر بگریستی
  ماده بز بر شیر نر بگریستی
  ور نه بر مرگ پسر بگریستی
  گر شدي پیدا شکر بگریستی
  ترك کردي عر و عر بگریستی

  ر گذر بگریستیاین جنازه ب
  عاقلستی بیشتر بگریستی
  ور نه چشم گاو و خر بگریستی
  چاره دیدي چون مطر بگریستی
  زان چه دید آن دیده ور بگریستی
  کو خبر تا زین خبر بگریستی
  بر سپر جستی سپر بگریستی
  شاید ار زیر و زبر بگریستی
  ور بدي صاحب نظر بگریستی
  تا بر آن فخرالبشر بگریستی
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 عالم معنی عروسی یافت زو
 این جهان را غیر آن سمع و بصر

2894 
 با چنین رفتن به منزل کی رسی
 بس گران جانی و بس اشتردلی

 نه کم زنیبا چنین زفتی چگو
 چونک اندر سر گشادي نیستت
 همچو آبی اندر این گل مانده اي

 خورشید وز مه چون خلیل بگذر از
 چون ضعیفی رو به فضل حق گریز
 بی عنایت هاي آن دریاي لطف
 بی براق عشق و سعی جبرئیل
 بی پناهان را پناه خود کنی
 پیش بسم اهللا بسمل شو تمام

2895 
 یچاره اي کو بهتر از دیوانگ
 اي بسا کافر شده از عقل خویش
 رنج فربه شد برو دیوانه شو
  در خراباتی که مجنونان روند
 اه چه محرومند و چه بی بهره اند
 شاد و منصورند و بس بادولتند
 برروي بر آسمان همچون مسیح
 شمس تبریزي براي عشق تو

2896 
 قره العین منی اي جان بلی
 صد هزاران آفرین بر روي تو

 مشعله هفت آسمان اي چراغ و
 از کمال رحمت و شاهنشهی
 سرو رحمت چون خرامان شد به باغ
 چون شکستی شیشه درویش را
 ملک بخشد مالک الملک از کرم
 آفتابی چون ز مشرق سر زند
 جاء ربک و المالئک چون رسید
 در فتوح فتحت ابوابها

  ین صور بگریستیلیک بی او ا
  گر بدي سمع و بصر بگریستی

  
  با چنین خصلت به حاصل کی رسی
  در سبک روحان یک دل کی رسی
  با چنین وصلت به واصل کی رسی
  در گشاد سر مشکل کی رسی
  پس به پاك از آب و از گل کی رسی
  ور نه در خورشید کامل کی رسی
  ز آنک بی مفضل به مفضل کی رسی

  ی رسیاز چنین موجی به ساحل ک
  چون محمد در منازل کی رسی
  در پناه شاه مقبل کی رسی
  ور نه چون مردي به بسمل کی رسی

  
  بسکلد صد لنگر از دیوانگی
  هیچ دیدي کافر از دیوانگی
  رنج گردد الغر از دیوانگی
  زود بستان ساغر از دیوانگی
  کیقباد و سنجر از دیوانگی
  فارسان لشکر از دیوانگی

  یوانگیگر تو را باشد پر از د
  برگشادم صد در از دیوانگی

  
  ماه بدري گرد ما گردان بلی
  می فرستد حوري و رضوان بلی
  خاکیان را آمدي مهمان بلی
  گنج آید جانب ویران بلی
  یابد ابلیس لعین ایمان بلی
  واجب آید دادن تاوان بلی
  علم بخشد علم القرآن بلی
  ذره ها آیند در جوالن بلی

  بلیهر محال اکنون شود امکان 
  گرددت دشوارها آسان بلی
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 امشب اي دلدار خواب آلود من
 چشم نرگس چون به ترك خواب گفت

 د را چون ز غفلت پاك روفتمغز خو
 روز تا شب مست و شب تا روز مست
 بلبال بر منبر گلبن بگو
 چون فزون شد اشتهاي مستمع
 از دیار مصر مر یعقوب را
 گر خمش باشی و سر پنهان کنی
 خامشی صبر آمد و آثار صبر

2897 
 بوي باغ و گلستان آید همی
 از نثار جوهر یارم مرا
 با خیال گلستانش خارزار

 چنین نجار یعنی عشق او از
 جوع کلبم را ز مطبخ هاي جان
 زان در و دیوارهاي کوي دوست
 یک وفا می آر و می بر صد هزار
 هر که میرد پیش حسن روي دوست
 کاروان غیب می آید به عین
  نغزرویان سوي زشتان کی روند
 پهلوي نرگس بروید یاسمین
 این همه رمز است و مقصود این بود

 یان جان شیرهمچو روغن در م
 همچو عقل اندر میان خون و پوست
 وز وراي عقل عشق خوبرو
 وز وراي عشق آن کش شرح نیست
 بیش از این شرحش توان کردن ولیک
 تن زنم زیرا ز حرف مشکلش

2898 
  هر دم اي دل سوي جانان می روي
 جامه ها را چاك کردي همچو ماه
 اي نشسته با حریفان بر زمین

 حاضريپیش مهمانان به صورت 
 چون قلم بر دست آن نقاش چست

  خواب را رانی ز نرگسدان بلی
  بر خورد از فرجه بستان بلی
  بو برد از گلبن و ریحان بلی
  سخت شیرین باشد این دوران بلی
  هست محسن درخور احسان بلی
  سنگ آرد منطق لقمان بلی
  ریح یوسف شد سوي کنعان بلی
  سر شود پیدا از آن سلطان بلی

  کان بلی زهر فرج را می کشد ا
  

  بوي یار مهربان آید همی
  آب دریا تا میان آید همی
  نرمتر از پرنیان آید همی
  نردبان آسمان آید همی
  لحظه لحظه بوي نان آید همی
  عاشقان را بوي جان آید همی
  این چنین را آن چنان آید همی
  نابمرده در جنان آید همی
  لیک از این زشتان نهان آید همی

  د همیبلبل اندر گلبنان آی
  گل به غنچه خوش دهان آید همی
  کان جهان اندر جهان آید همی
  المکان اندر مکان آید همی
  بی نشان اندر نشان آید همی
  می به کف دامن کشان آید همی
  جز همین گفتن که آن آید همی
  از سوي غیرت سنان آید همی
  هر کسی را صد گمان آید همی

  
  وز نظرها سخت پنهان می روي

  رخشان می روي در پی خورشید
  وز درون بر هفت کیوان می روي
  سوي صورتگر به مهمان می روي
  در میان نقش انسان می روي
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  همچو آبی می روي در زیر کاه
 در جهان غمگین نماندي گر تو را
 اي دریغا خلق دیدي مر تو را
 حال ما بنگر ببر پیغام ما

2899 
  بار دیگر عزم رفتن کرده اي
 نی چراغ عشرت ما را مکش
 اهللا اهللا کاین جهان از روي خود
 اهللا اهللا تا نگوید دشمنی

 اهللا بندگان را جمع دار اهللا
 بار دیگر تو به یک سو می نهی
 اهللا اهللا کز نثار آستین
 کان زرکوبان صالح الدین که تو

2900 
 بوي مشکی در جهان افکنده اي
  صد هزاران غلغله زین بوي مشک
 از شعاع نور و نار خویشتن
 از کمال لعل جان افزاي خویش
 تو نهادي قاعده عاشق کشی

 ومی روي راصد هزاران روح ر
  با یقین پاکشان بسرشته اي
 چون به دست خویششان کردي خمیر
 هم شکار و هم شکاري گیر را
 پردالن را همچو دل بشکسته اي
 جان سلطان زادگان را بنده وار

2901 
 فارغم گر گشت دل آواره اي
 آفتاب عشق تو تابنده باد
 آفتابی کو به کوه طور تافت
 تابشش بر چادر مریم رسید

  ی او منکر شود خورشید راهر ک
 چون عصاي عشق او بر دل بزد
 چشم بد گر چه که آن چشم من است
 صد دکان مکر در بازار عشق

  آب حیوانی به بستان می روي
  چشم دیدي چون خرامان می روي
  چون نهان از جمله خلقان می روي
  چون به پیش تخت سلطان می روي

  
  بار دیگر دل چو آهن کرده اي

  اي در چراغ ما تو روغن کرده
  پرگل و نسرین و سوسن کرده اي
  دوستی و کار دشمن کرده اي
  اي که عالم را تو روشن کرده اي
  عشقبازي ها که با من کرده اي
  نفس بد را پاکدامن کرده اي
  همچو مه از سیم خرمن کرده اي

  
  مشک را در المکان افکنده اي
  در زمین و آسمان افکنده اي
  آتشی در عقل و جان افکنده اي

  در بحر و کان افکنده اي شورشی
  در دل عاشق کشان افکنده اي
  در میان زنگیان افکنده اي
  چونشان اندر گمان افکنده اي
  چونشان در قید نان افکنده اي
  زیر این دام گران افکنده اي
  بی دالن را در فغان افکنده اي
  پیش عقل پاسبان افکنده اي

  
  از جهان تا کم بود غمخواره اي

  استاره اي تا بریزد هر کجا
  پاره گشت و لعل شد هر پاره اي
  طفل گویا گشت در گهواره اي
  کور اصلی را نباشد چاره اي
  صد هزاران چشمه بین از خاره اي
  دور بادا از چنین رخساره اي
  این چنین در بست از مکاره اي
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 شمس تبریزي به پیش چشم تو
2902 

 اي درآورده جهانی را ز پاي
 چیست نی آن یار شیرین بوسه را
 آن نی بی دست و پا بستد ز خلق
 نی بهانه ست این نه بر پاي نی است

 خداي است این همه روپوش چیستخود 
 ما گدایانیم و اهللا الغنی
 ما همه تاریکی و اهللا نور
 در سرا چون سایه آمیز است نور
  دلخوشی گاهی و گاهی تنگ دل

2903 
 باوفا یارا جفا آموختی
 کو وفاهاي لطیفت کز نخست
 هر کجا زشتی جفاکاري رسید
 اي دل از عالم چنین بیگانگی

  یی بلیجانت گر خواهد صنم گو
 عشق را گفتم فروخوردي مرا
 آن عصاي موسی اژدرها بخورد
 اي دل ار از غمزه اش خسته شدي
 شکر هشتی و شکایت می کنی
  زان شکرخانه مگو اال که شکر
 این صفا را از گله تیره مکن
 هر چه خلق آموختت زان لب ببند
 عاشقا از شمس تبریزي چو ابر

2904 
 عاقبت از عاشقان بگریختی

 ران حمله بردي همچو شیرسوي شی
 قصد بام آسمان می داشتی
 تو چگونه دارویی هر درد را
 پس روي انبیا چون می کنی
 مرده رنگی و نداري زندگی
 دستمزد شادمانی صبر توست
 صبر می کن در حصار غم کنون

  هر کجا سحاره اي حلقه حلقه
  

  بانگ ناي و بانگ ناي و بانگ ناي
  بوسه جاي بوسه جاي و بوسه جاي و

  دست و پاي و دست و پاي و دست پاي
  نیست اال بانگ پر آن هماي
  می کشد اهل خدا را تا خداي
  از غنی دان آنچ بینی با گداي
  ز آفتاب آمد شعاع این سراي
  نور خواهی زین سرا بر بام آي
  دل نخواهی تنگ رو زین تنگناي

  
  این جفا را از کجا آموختی
  در شکار جان ما آموختی

  دادي وفا آموختی خوبیش
  هم ز یار آشنا آموختی
  این بلی را زان بال آموختی
  این مگر از اژدها آموختی
  تو مگر هم زان عصا آموختی
  از لبش آخر دوا آموختی
  از یکی باري خطا آموختی
  آن چنان کز انبیا آموختی
  کاین صفا از مصطفی آموختی
  جمله آن شو کز خدا آموختی
  سوختی لیکن ضیا آموختی

  
  ز مصاف اي پهلوان بگریختیو

  همچو روبه از میان بگریختی
  از میان نردبان بگریختی
  کز صداع این و آن بگریختی
  چون ز تهدید خسان بگریختی
  مرده باشی چون ز جان بگریختی
  رو که وقت امتحان بگریختی
  چون ز بانگ پاسبان بگریختی
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 کی ببینی چشم تیرانداز را
 زخم تیغ و تیر چون خواهی کشید
  رو خمش کن بی نشانی خامشی است

2905 
 اندرآ در خانه یارا ساعتی
 این حریفان را بخندان لحظه اي
 تا ببیند آسمان در نیم شب
 تا ز قونیه بتابد نور عشق

 را به یک دم همچو صبح روز کن شب
 تا ز سینه برزند آن آفتاب
 تا ز دارالملک دل برهم زند

2906 
 گوید آن دلبر که چون همدل شدي
 از میان نقش ها پنهان شدي

 ي سر از لطف خداهم برآورد
 پیش آتش رو تو از نقصان مترس
 عشرت دیوانگان را دیده اي
 چون نه اي حیوان چه مست سبزه اي
  آستین شه صالح الدین بگیر

2907 
 آفتابا سوي مه رویان شدي
 آتشی در کفر و ایمان شعله زد
 پست و باال عشق پر شد همچو بحر
 عالمی پرآتش عشاق بود

  توهر سحرگه پیش قانون هاي 
 بی وجودي گر تو را نقصان نهد
 خاك پاي شمس تبریزي ببوس

2908 
 باوفاتر گشت یارم اندکی
 دي بخندید آن بهار نیکوان
 خوش برآمد آن گل صدبرگ من
 صبحدم آن صبح من زد یک نفس
 ابر من دي بر لب دریا نشست
 خوش ببارم خاك را گل ها دهم

  چون ز تیر خرکمان بگریختی
  چون تو از زخم زبان بگریختی

  س چرا سوي نشان بگریختیپ
  

  تازه کن این جان ما را ساعتی
  مجلس ما را بیارا ساعتی
  آفتاب آشکارا ساعتی
  تا سمرقند و بخارا ساعتی
  بی درنگ و بی مدارا ساعتی
  همچو آب از سنگ خارا ساعتی
  ملک نوشروان و دارا ساعتی

  
  با هوس همراه و هم منزل شدي
  در جهان جان ها حاصل شدي

  ر خدا بسمل شديهم به شمشی
  چونک از آتش چنین کامل شدي
  ننگ بادت باز چون عاقل شدي
  چون نمردي چون در آب و گل شدي
  ور نگیري باطل باطل شدي

  
  چرخ را چون ذره ها برهم زدي
  چون بگستردي تو دین بیخودي
  چشمه چشمه جوش جوش سرمدي
  بر سر آتش تو آتش آمدي
  سجده آرد دین پاك احمدي

  ه نیکی یا بديبی وجودان را چ
  تا برآري سر ز سعد و اسعدي

  
  خوش برآمد دي نگارم اندکی
  گشت خندان روزگارم اندکی
  سبزتر شد سبزه زارم اندکی
  زان نفس من برقرارم اندکی
  خاك شو تا بر تو بارم اندکی
  باش کاندر دست خارم اندکی
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 مهلتم ده خوش به خوش از سر مرو
 اندر عشق او نی غلط گفتم که

2909 
 هست امروز آنچ می باید بلی
 هست اي ساقی خوب از بامداد
 آفتاب امروز گشته ست از پگاه
  شد عطارد مست و اشکسته قلم
 مطرب ناهید بربط می نواخت
 دفتر عشقش چو برخواند خرد
 گشت حاصل آرزوي دل نعم
 چونک سلطان مالحت داد داد
  بس کنم کاین قصه اي بی منتهاست

2910 
 باز گردد عاقبت این در بلی
 ساقی ما یاد این مستان کند
 نوبهار حسن آید سوي باغ
 طاق هاي سبز چون بندد چمن
 دامن پرخاك و خاشاك زمین
 آن بر سیمین و این روي چو زر
 این سر مخمور اندیشه پرست
 این دو چشم اشکبار نوحه گر
 گوش ها که حلقه در گوش وي است

 کردشاهد جان چون شهادت عرضه 
 چون براق عشق از گردون رسید
 جمله خلق جهان در یک کس است
 من خمش کردم ولیکن در دلم

2911 
 طبع چیزي نو به نو خواهد همی
 سر نو خواهی که تا خندان شود
 جان پاکان طالب جان زر است
 گفته مستان ساقیا هل من مزید
  رو به سر چون سیل تا بحر حیات

2912 
 ی کنیبا من اي عشق امتحان ها م

  صبر کن تا سر بخارم اندکی
  کافرم گر صبر دارم اندکی

  
  بی حد بلی هست نقل و باده

  کان شیرینی بنامیزد بلی
  ساقی صد زهره و فرقد بلی
  لوح شست از هوز و ابجد بلی
  هر چه می گفت آن چنان آمد بلی
  پرشکر گردد دل کاغذ بلی
  گشت هر سعدي کنون اسعد بلی
  داد بستانیم از هر دد بلی
  کز سخن دیگر سخن زاید بلی

  
  رو نماید یار سیمین بر بلی

  ساغر بلیبار دیگر با می و 
  بشکفد آن شاخه هاي تر بلی

  نیلوفر بلی جفت گردد ورد و
  پر شود از مشک و از عنبر بلی
  اندرآمیزند سیم و زر بلی
  مست گردد زان می احمر بلی
  روشنی یابد از آن منظر بلی
  حلقه ها یابند از آن زرگر بلی
  یابد ایمان این دل کافر بلی
  وارهد عیسی جان زین خر بلی

  د جهان بهتر بلیاو بود از ص
  تا ابد روید نی و شکر بلی

  
  چیز نو نو راهرو خواهد همی
  سر دو گوش سرشنو خواهد همی
  جان حیوان کاه و جو خواهد همی
  ساقی از مستان گرو خواهد همی
  جوي کن کان آب گو خواهد همی

  
  واقفی بر عجزم اما می کنی
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 ترجمان سر دشمن می شوي
 هم تو اندر بیشه آتش می زنی
 تا گمان آید که بر تو ظلم رفت
 آفتابی ظلم بر تو کی کند
 می کنی ما را حسود همدگر
 عارفان را نقد شربت می دهی
 مرغ مرگ اندیش را غم می دهی
 زاغ را مشتاق سرگین می کنی
 آن یکی را می کشی در کان و کوه

 ولت می کشیاز ره محنت به د
 اندر این دریا همه سود است و داد
 این سر نکته است پایانش تو گوي

2913 
 باز چون گل سوي گلشن می روي
 صدزبان شد سوسن اندر شرح تو
 سوي مستان با دو لعل می فروش
 شاهدان استاره وار اندر پیت
  در کی خواهی آتشی دیگر زدن
 آفتابا ذره ام رقصان تو

 به چشمتا درآرد شمس تبریزي 
2914 

 ناگهان اندردویدم پیش وي
 هیچ می دانی چه خون ریز است او
 شکران در عشق او بگداختند
 پاك کن رگ هاي خود در عشق او
 بر گلستانش گدازان شو چو برف
 یا درآ و نرم نرمک مرده شو
 حبس کن مر شیره را در خنب حق
 شمس تبریزي بیا در من نگر

2915 
 یخوش بود گر کاهلی یک سو نه
 هست سرتیزي شعار شیر نر
 برفروز آتش زنه در دست توست
  گر غروب آمد به گور اندرشدي

  ظن کژ را در دلش جا می کنی
  هم شکایت را تو پیدا می کنی
  چون ضعیفان شور و شکوي می کنی
  هر چه می خواهی ز باالمی کنی
  جنگ ما را خوش تماشا می کنی
  زاهدان را مست فردا می کنی
  بلبالن را مست و گویا می کنی

  خود را شکرخا می کنی طوطی
  وین دگر را رو به دریا می کنی
  یا جزاي زلت ما می کنی
  جمله احسان و مواسا می کنی

  سر و پا می کنیگر چه ما را بی 
  

  با توام گر چه که بی من می روي
  گلرخا خوش سوي سوسن می روي
  از براي باده دادن می روي
  تو بکش چون ماه روشن می روي
  با دل چون سنگ و آهن می روي
  پیش تو چون سوي روزن می روي
  سرمه وار اي دل به هاون می روي

  
  بانگ برزد مست عشق او که هی

  بوده ست کیچون تویی را زهره کی 
  سربریده ناله کن مانند نی
  تا نبرد تیغ او پایت ز پی
  تا برآرد صد بهار از ماه دي
  تا تو را گویند اي قیوم حی
  تا بجوشد وارهد از نیک و بی
  تا ببینی مر مرا معدوم شی

  
  وز همه یاران تو زوتر برجهی
  هست دم داري در این ره روبهی
  یوسفت با توست اگر خود در چهی

  الع شو ز مشرق چون مهیباز ط
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 گرم شد آن یخ ز جنبش بس گداخت
 برجهان تو اسب را ترکانه زود
 سارعوا فرمود پس مردانه رو
 همچو زهره ناله کن هر صبحگاه
 بدر هر شب در روش الغرتر است
 وقت دوري شاه پروردت به لطف

 وبه کردي از مقالبس کن آخر ت
2916 

 مرحبا اي پرده تو آن پرده اي
  برگذر از گوش و بر جان ها بزن
 درربا جان را و بر باال برو
 ماه خندانت گواهی می دهد
 جان شیرینت نشانی می دهد
 سبزه ها از خاك بررستن گرفت

2917 
 هیچ خمري بی خماري دیده اي
 در گلستان جهان آب و گل

 ق گریزچونک غم پیش آیدت در ح
 کار حق کن بار حق کش جز ز حق
  هیچ دل را بی صقال لطف او
 بی جمال خوب دلدار قدیم
 از نشاط صرف ناآمیخته
 در جهان صاف بی درد و دغل
 چون سگ کهف آي در غار وفا
  لب ببند و چشم عبرت برگشا
 شمس تبریزي بگیرد دست تو

2918 
 می زنم حلقه در هر خانه اي

 شدمرغ جان دیوانه آن دام 
 عقل ها نعره زنان کآخر کجاست
 اي خدا مجنون آن لیلی کجاست
 ز آنک گوش عقل نامحرم بود
 سلسله زلفی که جان مجنون او است
 شهر ما پرفتنه و پرشور شد

  پس بجنب اي قد تو سرو سهی
  که به گوش توست خوب خرگهی
  گفت شاهنشاه جان نبود تهی
  وآنگه از خورشید بین شاهنشهی
  بعد کاهش یافت آن مه فربهی
  تا چه ها بخشد چو باشی درگهی
  در خموشی هاست دخل آگهی

  
  کز جهان جان نشان آورده اي
  ز آنک جان این جهان مرده اي
  اندر آن عالم که دل را برده اي
  کان شراب آسمانی خورده اي
  کز الست اندر عسل پرورده اي
  تا نماید کشت ها که کرده اي

  
  هیچ گل بی زخم خاري دیده اي
  بی خزانی نوبهاري دیده اي
  هیچ چون حق غمگساري دیده اي
  هیچ کس را کار و باري دیده اي
  در تجلی بی غباري دیده اي

  شاري دیده ايجز خیالی دل ف
  شرح ده اي دل تو باري دیده اي
  بی خطر ایمن مطاري دیده اي
  اي شکاري چون شکاري دیده اي
  چونک دیده اعتباري دیده اي
  گر ز چشم بد عثاري دیده اي

  
  هست در کوي شما دیوانه اي
  دام عشق دلبري دردانه اي
  در جنون دریادلی مردانه اي
  تا به گوشش دردمیم افسانه اي

  ون عاشقان بیگانه اياز فس
  میل دارد با شکسته شانه اي
  الغیاث از فتنه فتانه اي
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 زوتر اي قفال مفتاحی بساز
 هین خمش کن کژ مرو فرزین نه اي

2919 
 گر سران را بی سري درواستی
 از براي شرح آتش هاي غم

 زان رخ مهتاب او یا شعاعی
 دیگر براي همدمی یا کسی

 گر اثر بودي از آن مه بر زمین
 ور نه دست غیر تستی بر دهان
 گر از آن در پرتوي بر دل زدي
 ور نه غیرت خاك زد در چشم دل
 نیست پرواي دو عالم عشق را
 عشق را خود خاك باشی آرزو است
 تا چو برف این هر دو عالم در گداز

 جمله را اژدهاي عشق خوردي
  لقمه اي کردي دو عالم را چنانک
 پیش شمس الدین تبریز آمدي

2920 
 اي بهار سبز و تر شاد آمدي
 درفکندي در سر و جان فتنه اي
 درفکن اندر دماغ مرد و زن
 از بر سیمین تو کارم زر است
 پاي خود بر تارك خورشید نه
 لعل گوید از میان کان تو را
 شمس تبریزي که عالم از رخت

2921 
  ساقی این جا هست اي موال بلی
 پیش آن لب هاي آري گوي او
 هست چشمش قلزم مستی نعم
 این همه بگذشت آن سرو سهی
 چون بخسبم زیر سایه نخل او

 اي جان هر شبی هم عسس هم دزد
 چون برآید آفتاب روي او
 ناشتاب آن کس که او حلوا خورد

  کز فرج باشد ورا دندانه اي
  کی چو فرزین کژ رود فرزانه اي

  
  سرنگونان را سري درواستی
  یا زبانی یا دلی برجاستی
  در شب تاریک غم با ماستی
  هم از آن رو بی سر و بی پاستی
  ناله ها از آسمان برخاستی

  و چپ بی این دهان غوغاستی راست
  یا به دریا یا خود او دریاستی
  چشمه چشمه سوي دریاهاستی
  ور نه ز اال هر دو عالم الستی
  ور نه عاشق بر سر جوزاستی
  ز آتش عشق جحیم آساستی
  گر عصا در پنجه موساستی
  پیش جوع کلب نان یکتاستی
  تا تجلی هاش مستوفاستی

  
  وي نگار سیمبر شاد آمدي

  جان و سر شاد آمدياي حیات 
  صد هزاران شور و شر شاد آمدي
  اي بالي سیم و زر شاد آمدي
  اي تو خورشید و قمر شاد آمدي
  سوي آن کوه و کمر شاد آمدي
  هست مست و بی خبر شاد آمدي

  
  ره دهد ما را بر آن باال بلی
  بنده گردد شکر و حلوا بلی
  هست جعدش مایه سودا بلی
  خوش برآید همچو گل با ما بلی
  من شوم شیرینتر از خرما بلی
  سیم دزدد زان قمرسیما بلی
  دزد گردد عاجز و رسوا بلی
  در دماغ او کند صفرا بلی
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 بس کن آن کس کو سري پنهان کند
2922 

 م تو شاهد هم تو میهم تو شمعی ه
 هر طرف از عشق تو پر سوخته
 چون همیشه آتشت در نی فتد
 سر بریدي صد هزاران را به عشق
 عاشقان سازیده اند از چشم بد

 اشکنجه اي نیست از دانش بتر
 آن زنان مصر اندر بیخودي
 در شب معراج شاه از بیخودي
 برشکن از باده هاي بیخودان
 شمس تبریزي تو ما را محو کن

2923 
 باد بین اندر سرم از باده اي
 جان چو اندر باده او غوطه خورد
 چشم جان می دید نقشی بوالعجب
 هر دو گامی مست عشقی خفته اي

 دل ها بسته اي زان هوس شد پاي
 نوش نوش مستیان بر عرش رفت
 شمس تبریزي سر این دولت است

2924 
 آه از عشق جمال حوریی
 زندگی نو به نو از کشتنش

 هر داري ببین حال مراگر گ
 گفتم اي عقلم کجایی عقل گفت
 جان بسوز و سرمه کن خاکسترش
 تا کند جان هاي بی جان در سماع
 تا کند آن شمس تبریزي به حق

2925 
 اي دلی کز گلشکر پرورده اي
 وي دلی کز عقل اول زاده اي
 طاقت عشقت ندارد هیچ جان
 آفتابی کآفتاب از عکس او است

 ان ظلمتیهم چراغ صد هزار

  روید از سر گلشن اخفی بلی
  

  هم بهاري در میان ماه دي
  آفتاب و صد هزاران همچو دي
  رفت شکر زین هوس در جان نی
  زهره نی جان را که گوید هاي و هی

  شهر ري خانه ها زیر زمین چون
  واي آنک ماند اندر نیک و بی
  زخم ها خورده نکرده واي وي
  صد هزاران ساله ره را کرده طی
  تخته بندي ز استخوان و عرق و پی
  ز آنک تو چون آفتابی ما چو فی

  
  نوش کردم از کف شه زاده اي
  بر سر آمد تابناکی ساده اي
  هر طرف زیبا نگاري شاده اي
  بر سر او ساقی استاده اي

  طرب شد پر جان بگشاده اي زان
  تا گرو شد زهد را سجاده اي
  در نهان او دولتی آماده اي

  
  کو گرفت از عاشقانش دوریی
  صحت تازه شد از رنجوریی
  در تک دریا ز دریا دوریی
  چون شدم می چون کنم انگوریی
  تا نماند در دو عالم کوریی
  گرد آن شهد ازل زنبوریی
  جمله ویران هات را معموریی

  
  دلی کز شیر شیران خورده اياي 

  حاتم از دست سلیمان برده اي
  این چه جان است این چه جان آورده اي
  زیر دامن طرفه پنهان کرده اي
  هم مسیح صد هزاران مرده اي
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 این شرابی را که ساقی گشته اي
 هم زمستان جهان را میوه اي
 کار زرکوبان چو زر کردي چو زر

2926 
  گر در آب و گر در آتش می روي
 در رخت پیداست واهللا رنگ او
 نقش ها را پشت و پایی می زنی
 ذوق جان ها می زند بر جان تو
 در پی تو می دود اقبال رو

 ي یارآنک در سر داري از سودا
 شه صالح الدین برآ زین شش جهت

2927 
 ز کجا آمده اي می دانی
 یاد کن هیچ به یادت آید
 پس فراموش شدستت آن ها
 جان فروشی به یکی مشتی خاك
 بازده خاك و بدان قیمت خود
 جهت تو ز فلک آمده اند

2928 
 آنچ در سینه نهان می داري
 خفته پنداشته اي دل ها را

 در دلهر درخت آنچ که دارد 
 اي چو خفاش نهان گشته ز روز
 به خدا از همگان فاشتري
 پیش خورشید همان خفاشی
 چنگ اگر چه که ننالد دانند
 ور بنالد ز غمی هم دانند

2929 
 اي خیالی که به دل می گذري
 اثر پاي تو را می جویم
 گر ز تو باخبران بی خبرند
 مونس و یار دلی یا تو دلی
 ایها الخاطر فی مکرمه

 عجل به مرور و نويال ت

  از کدام انگورها افشرده اي
  دستگیر صد هزار افسرده اي
  شه صالح الدین که تو صدمرده اي

  
  آن نمی دانم برو خوش می روي

  سوي یار مه وش می روي رو که
  سوي نقش نامنقش می روي
  مست و دست انداز و سرکش می روي
  گر به عرش و گر به مفرش می روي
  چه عجب گر تو مشوش می روي
  گر چه ظاهر اندر این شش می روي

  
  ز میان حرم سبحانی
  آن مقامات خوش روحانی
  الجرم خیره و سرگردانی
  این چه بیع است بدین ارزانی

  ملکی سلطانی نی غالمی
  خوبرویان خوش پنهانی

  
  درنیابند چه می پنداري
  که خدایت دهدا بیداري
  آن بدیده ست گلی یا خاري
  تا ندانند که تو بیماري
  گر چه در پیشگه اسراري
  گر چه ز اندیشه چو بوتیماري
  کو چه شکل است به وقت زاري
  کو ندارد صفت هشیاري

  
  نی خیالی نی پري نی بشري

  فلک می سپري نه زمین و نه
  نه تو از بی خبران باخبري
  تو مقیم نظري یا نظري
  قف زمانا بخداء البصر
  بدل اللیل بضو السحر
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 حسن تدبیرك قد صاغ لنا
 گر صور جان و هیولی خرد است
 این هیولی پدر صورت هاست
  نی هیوالي همه آبی بود
 گر هیوال و صور جان افزاست
 از هیوال است صور ریگ روان

2930 
 تو چرا جمله نبات و شکري
 تو چرا همچو گل خندانی
  تو به یک خنده چرا راه زنی

 صحن فلکیتو چرا صاف چو 
 تو چرا بی بنه چون دریایی
 عاقالن را ز چه دیوانه کنی
 ساکنان را ز چه در رقص آري

 مردم شکنی تو چرا توبه
 همه دل ها چو در اندیشه توست

2931 
 از دلبر نهانی گر بوي جان بیابی
 چون مهر جان پذیري بی لشکري امیري

 آن گزیدي گنجی که تو شنیدي سوداي
 بس بتان چینی در عشق اگر امینی اي

 در آینه مبارك آن صاف صاف بی شک
 چون تیر عشق خستت معشوق کرد مستت
  قفل طلسم مشکل سهلت شود به حاصل
 درهم شکن بتان را از بهر شاه جان را
 تبریز در محقق از شمس ملت و حق

2932 
 چه باشد اي برادر یک شب اگر نخسپی
 درهاي آسمان را شب سخت می گشاید

 مشتاق آن جهانیگر مرد آسمانی 
 چون لشکر حبش شب بر روم حمله آرد
 عیسی روزگاري سیاح باش در شب
 شب رو که راه ها را در شب توان بریدن
 در سایه خدایی خسپند نیکبختان

  الهیولی به حسان الصور
  عشق تو دیگر و تو خود دگري
  اي تو کرده پدران را پدري
  چه کند آب چو آبش ببري
  دگرم عشوه مده تو دگري
  ریگ را هرزه چرا می شمري

  
  شیرین نظريتو چرا دلبر و 

  تو چرا تازه چو شاخ شجري
  تو به یک غمزه چرا عقل بري
  تو چرا چست چو قرص قمري
  تو چرا روشن و خوش چون گهري
  اي همه پیشه تو فتنه گري
  ز آدمی و ملک و دیو و پري
  تو چرا پرده مردم بدري
  تو کجایی به چه اندیشه دري

  
  در صد جهان نگنجی گر یک نشان بیابی

  ري هم غیب دان بیابیهم ملک غیب گی
  گر در زمین ندیدي در آسمان بیابی
  هم رایگان ببینی هم رایگان بیابی
  نقش بهشت یک یک هم در جهان بیابی
  گر جان بشد ز دستت صد همچنان بیابی
  گر از وساوس دل یک دم امان بیابی
  تا نقش بند آن را اندر عیان بیابی
  در رمزهاي مطلق صد ترجمان بیابی

  
  نده باشی همچون شرر نخسپیچون شمع ز

  نیک اختریت باشد گر چون قمر نخسپی
  زیر فلک نمانی جز بر زبر نخسپی
  باید که همچو قیصر در کر و فر نخسپی
  در آب و در گل اي جان تا همچو خر نخسپی
  گر شهر یار خواهی اندر سفر نخسپی
  زنهار اي برادر جاي دگر نخسپی
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 چون از پدر جدا شد یوسف نه مبتال شد
 زیرا برادرانت دارند قصد جانت
 تبریز شمس دین را جز ره روي نیابد

2933 
 قی تکبیر کن که مستیاي آنک امام عش

 موقوف وقت بودي تعجیل می نمودي
  بر بوي قبله حق صد قبله می تراشی
 باالترك پر اي جان اي جان بنده فرمان
 همچون گداي هر در بر هر دري مزن سر
 سغراق آسمانت چون کرد آن چنانت
  می گویمت که چونی هرگز کسی بگوید
 امشب خراب و مستی فردا شود ببینی

 شکستم بر تو توکلستم هر شیشه که
 اي نقش بند پنهان کاندر درونه اي جان
 صد حلق را گشودي گر حلقه اي ربودي
 دیوانه گشته ام من هر چه از جنون بگویم

2934 
 گفتی شکار گیرم رفتی شکار گشتی
 خضرت چرا نخوانم کآب حیات خوردي
 گردت چرا نگردم چون خانه خدایی
 جامت چرا ننوشم چون ساقی وجودي

 روق چون نباشی چون از فراق رستیفا
 اکنون تو شهریاري کو را غالم گشتی
 هم گلشنش بدیدي صد گونه گل بچیدي
 اي چشمش اهللا اهللا خود خفته می زدي ره
 آنگه فقیر بودي بس خرقه ها ربودي
  هین بیخ مرگ برکن زیرا که نفخ صوري
 از رستخیز ایمن چون رستخیز نقدي

 یان دریااز نان شدي تو فارغ چون ماه
 اي جان چون فرشته از نور حق سرشته
  از کام نفس حسی روزي دو سه بریدي
 غم را شکار بودي بی کردگار بودي
 گر خون خلق ریزي ور با فلک ستیزي
 نازت رسد ازیرا زیبا و نازنینی

  تو یوسفی هال تا جز با پدر نخسپی
  ن تا میان ایشان جز با حذر نخسپیها

  گر تو ز ره روانی بر ره گذر نخسپی
  

  دو دست را برافشان بیزار شو ز هستی
  وقت نماز آمد برجه چرا نشستی
  بر بوي عشق آن بت صد بت همی پرستی
  که مه بود به باال سایه بود به پستی
  حلقه در فلک زن زیرا درازدستی
  تیبیگانه شو ز عالم کز خویش هم برس

  با جان بی چگونه چونی چگونه استی
  چه خیک ها دریدي چه شیشه ها شکستی
  که صد هزار گونه اشکسته را تو بستی
  داري هزار صورت جز ماه و جز مهستی
  صد جان و دل بدادي گر سینه اي بخستی
  زودتر بلی بلی گو گر محرم الستی

  
  گفتی قرار یابم خود بی قرار گشتی

  یار گشتی نمیرم چون یار پیشت چرا
  پایت چرا نبوسم چون پایدار گشتی
  نقلت چرا نچینیم چون قندبار گشتی
  صدیق چون نباشی چون یار غار گشتی
  اکنون شگرف و زفتی کز غم نزار گشتی
  هم سنبلش بسودي هم الله زار گشتی
  اکنون نعوذباهللا چون پرخمار گشتی
  پس واي بر فقیران چون ذوالفقار گشتی

  ون نوبهار گشتیگردن بزن خزان را چ
  هم از حساب رستی چون بی شمار گشتی
  وز آب فارغی هم چون سوسمار گشتی
  هم ز اختیار رسته نک اختیار گشتی
  هم دوست کامی اکنون هم کامیار گشتی
  چون کردگار گشتی باکردگار گشتی
  عذرت عذار خواهد چون گلعذار گشتی
  کبرت رسدهمی زان چون از کبار گشتی



63  

 باش از در معانی در حلقه خموشان
2935 

 گر چه به زیر دلقی شاهی و کیقبادي
 آسمان شدستی گر چه به نقش پستی بر

 بستی تو هست ما را بر نیستی مطلق
 تا هیچ سست پایی در کوي تو نیاید
 سر را نهد به بیرون بی سر بر تو آید
 یک ماهه راه را تو بگذر برو به روزي
  دینار و زر چه باشد انبار جان بیاور
 حاجت نیاید اي جان در راه تو قالوز
 مه نور و تاب خود را از جا به جا کشاند

 صد هزار توبه بشناخت جان مجنون از
  چون مه پی فزایش غمگین مشو ز کاهش
 هر لحظه دسته دسته ریحان به پیشت آید
 تشنیع بر سلیمان آري که گم شدم من
 یا صاحبی هذا دیباجه الرشاد
 الشمس قد تالال من غیر احتجاب
 الروح فی المطار و الکاس فی الدوار

2936 
 یدياي نوبهار خندان از المکان رس

 خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
 اي فضل خوش چو جانی وز دیده ها نهانی
 اي گل چرا نخندي کز هجر بازرستی
 اي گل چمن بیارا می خند آشکارا
  اي باغ خوش بپرور این نورسیدگان را
 اي باد شاخه ها را در رقص اندرآور
 بنگر بدین درختان چون جمع نیکبختان

 ر چند بسته چشمیسوسن به غنچه گوید ه
2937 

 از بهر مرغ خانه چون خانه اي بسازي
 آن مرغ خانه عقل است و آن خانه این تن تو
 رطل گران شه را این مرغ برنتابد
 از ما مجوي جانا اسرار این حقیقت
 من هیکلی بدیدم اسرار عشق در وي

  چون گوشوار گشتی در گوش ها اگر چه
  

  ور چه ز چشم دوري در جان و سینه یادي
  قندیل آسمانی نه چرخ را عمادي

  را بر شرط بی مرادي بستی مراد ما
  پیش تو شیر آید شیري و شیرزادي
  تا بشنود ز گردون بی گوش یا عبادي
  زیرا که چون سلیمان بر بارگیر بادي
  جان ده درم رها کن گر عاشق جوادي

  هتاب است این مهتدي و هاديچون نور و ما
  چون اشتر عرب را از جا به جاي حادي
  چون بوي گور لیلی برداشت در منادي
  زیرا ز بعد کاهش چون مه در ازدیادي
  رسته ز دست رنجت وز خوب اعتقادي
  گم شو چو هدهد ار تو دربند افتقادي

  الرقاد الصبح قد تجلی حولوا عن
  و النصر قد توالی من غیر اجتهاد

  لهم فی الفرار و السکر فی امتدادو ا
  

  چیزي بیار مانی از یار ما چه دیدي
  همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدي
  اندر اثر پدیدي در ذات ناپدیدي
  اي ابر چون نگریی کز یار خود بریدي
  زیرا سه ماه پنهان در خار می دویدي
  کاحوال آمدنشان از رعد می شنیدي

  وزیدي بر یاد آن که روزي بر وصل می
  شادند اي بنفشه از غم چرا خمیدي
  چشمت گشاده گردد کز بخت در مزیدي

  
  اشتر در او نگنجد با آن همه درازي
  اشتر جمال عشق است با قد و سرفرازي
  بویی کز او بیابی صد مغز را ببازي

  غرقم از نکته مجازي زیرا که غرق
  کردم حمایل آن را از روي الغ و بازي
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 تا شد گرانترك شد آن هیکل خدایی
 شد پرده ام دریده تا پرده ها بسوزم

 ن عشق او بغرد وین پرده ها بدردچو
2938 

 آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی
 گر گویی می شناسم الف بزرگ و دعوي
 بردانم و ندانم گردان شده ست خلقی
  می گرد چون خراسی خواهی و گر نخواهی
 یوسف خرید کوري با هیجده قلب آري
 تو هم ز یوسفانی در چاه تن فتاده

 فات حق رواي نفس مطمانه اندر ص
 غزل نخوانم بشکافد او دهانم گر من

 از بانگ طاس ماه بگرفته می گشاید
 آدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بریزد

2939 
 ما را مسلم آمد هم عیش و هم عروسی
 هر روز خطبه اي نو هر شام گردکی نو
 عشقی است سخت زیبا فقري است پاي برجا
 جانی است چون چراغی در زیر طشت قالب

 نه رخت دارد صد تخت و بخت داردصد گو
 رختش ز نور مطلق در تخته جامه حق
 از ذوق آتش دل وز سوزش خوش دل
 روزي دو همره آمد جان غریب با تن
 پرویزن است عالم ما همچو آرد در وي
 هر روز بر دکان ها بازار این خسان بین
 بشکن سبوي قالب ساغر ستان لبالب
 ادستور می دهی تا گویم تمام این ر

2940 
  چون زخمه رجا را بر تار می کشانی
 اي عشق چون درآیی در لطف و دلربایی
 ایمن کنی تو جان را کوري رهزنان را
 سوداییان جان را از خود دهی مفرح
  مهجور خارکش را گلزار می نمایی
 موسی خاك رو را بر بحر می نشانی

  ت هزار تازيتا برنتابد آن را پش
  از آتشی که خیزد در پرده حجازي
  با شمس حق تبریز در وقت عشقبازي

  
  در دل چگونه آید از راه بی قیاسی
  ور گویی من چه دانم کفر است و ناسپاسی
  گردان و چشم بسته چون استر خراسی
  گردن مپیچ زیرا دربند احتباسی
  از کوري خرنده وز حاسدي نخاسی

  مین نتاسیاینک رسن برون آ تا در ز
  اینک قباي اطلس تا کی در این پالسی
  گوید طرب بیفزا آخر حریف کاسی
  ماهت منم گرفته بانگی زن ار تو طاسی
  تو سنبل وصالی ایمن ز زخم داسی

  
  شادي هر مسلمان کوري هر فسوسی
  هر دم نثار گوهر نی قبضه فلوسی
  بر آسمان نهی پا گر دست این دو بوسی

  چاپلوسی کآرد به پیش نورش خورشید
  تختش ز رفعت آمد نی تخت آبنوسی
  نی بارگیر سیسی نی جامه هاي سوسی
  آتش پرست گشتم اما نیم مجوسی
  چون مرغزي و رازي چون مغربی و طوسی
  گر بگذري تو صافی ور نگذري سبوسی
  اي خام پیش ما آ کتان ماست روسی
  تا چند کاسه لیسی تا کی زبون لوسی

  نحوسیتا شرق و غرب گیرد اقبال بی 
  

  کاهل روان ره را در کار می کشانی
  دامان جان بگیري تا یار می کشانی
  دزدان نقد دل را بر دار می کشانی
  صفراییان زر را بس زار می کشانی
  گلروي خارخو را در خار می کشانی
  فرعون بوش جو را در عار می کشانی
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 موسی عصا بگیرد تا یار خویش سازد
 اي خود راچون مار را بگیرد یابد عص

 آن کو در آتش افتد راهش دهی به آبی
 اي دل چه خوش ز پرده سرمست و باده خورده
 ما را مده به غیري تا سوي خود کشاند
 تا یار زنده باشد کوهی کنی تو سدش
 خاموش و درکش این سر خوش خامشانه می خور

2941 
 اي گوهر خدایی آیینه معانی
 نعرش از خداي پرسد کاین تاب کیست بر م
  از غیرت الهی در عرش حیرت افتد
 زان تاب اگر شعاعی بر آسمان رسیدي
 اندر جمال هر مه لطف ازل نمودي
 در راه ره روان را رنج و طلب نبودي

 تا جان گرفت قالب یک بار دردمیدي
 از یک شعاع رویت چون المکان مکان شد
 انگشتري لعلت بر نقد عرضه فرما

 شد یک جام مان بدادي تا رخت ها گرو
 جانی رسید ما را از شمس حق تبریز

2942 
 اندر مصاف ما را در پیش رو سپر نی
 ما خود فناي عشقش ما خاك پاي عشقش
 خود را چو درنوردیم ما جمله عشق گردیم
 هر جسم کو عرض شد جان و دل غرض شد
 از حرص آن گدازش وز عشق آن نوازش
 صدپاره شد دل من و آواره شد دل من

 هر روز می گدازد کندر قرص مه نگه 
 الغرتري آن مه از قرب شمس باشد
 شاها ز بهر جان ها زهره فرست مطرب
 نی نی که زهره چه بود چون شمس عاجز آمد

2943 
 گرمی مجوي اال از سوزش درونی
 بیمار رنج باید تا شاه غیب آید
 آن نافه هاي آهو و آن زلف یار خوش خو

  ماري کنی عصا را چون مار می کشانی
  شانیاین نعل بازگونه هموار می ک

  و آن کو در آب آید در نار می کشانی
  سر را برهنه کرده دستار می کشانی
  ما را تو کش ازیرا شهوار می کشانی

  در غمش بکشتی در غار می کشانی چون
  زیرا که چون خموشی اسرار می کشانی

  
  هر دم ز تاب رویت بر عرش ارمغانی
  فرمایدش ز غیرت کاین تاب را ندانی

  م لن ترانیزیرا ز غیرت آمد پیغا
  از آسمان نمودي صد ماه آسمانی
  هر عاشقی بدیدي مقصودهاي جانی
  خوف فنا نبودي اندر جهان فانی
  دردم تو بار دیگر تا جان شود عیانی
  هم برق تو رساند او را به المکانی
  تا نعره ها برآید از لعل هاي کانی
  جامی دگر از آن می هم چاره کن تو دانی

  غیب دلستانیکان جان همی نماید در 
  

  و اندر سماع ما را از ناي و دف خبر نی
  عشقیم توي بر تو عشقیم کل دگر نی
  سرمه چو سوده گردد جز مایه نظر نی
  بگداز کز مرض ها ز افسردگی بتر نی
  باري جگر درونم خون شد مرا جگر نی
  امروز اگر بجویی در من ز دل اثر نی
  تا در محاق گویی کاندر فلک قمر نی

  فت باشد لیکن چنان هنر نیدر بعد ز
  کفو سماع جان ها این ناي و دف تر نی
  درخورد این حراره در هیچ چنگ و خور نی

  
  زیرا نگشت روشن دل ز آتش برونی
  در سینه درگشاید گوید ز لطف چونی
  آن را تو در کمی جو کان نیست در فزونی
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 تا آدمی نمیرد جان ملک نگیرد
 ه با تو یا ما رویم یا توعشقش بگفت

 بر دل چو زخم راند دل سر جان بداند
 غم چون تو را فشارد تا از خودت برآرد
  در عین درد بنشین هر لحظه دوست می بین
 تبریز جان فزودي چون شمس حق نمودي

2944 
 اي مبدعی که سگ را بر شیر می فزایی
 بس شاه و بس فریدون کز تیغشان چکد خون

 بارتر ز آتشناموسیان سرکش ج
 قهر است کار آتش گریه ست پیشه شمع
 آتش که او نخندد خاکستر است و دودي
 آن خر بود که آید در بوستان دنیا
 خاوند بوستان را اول بجوي اي خر
 آمد غریبی از ره مهمان مهتري شد
 بریانه هاي فاخر سنبوسه هاي نادر
 ماهیش کرد مهمان هر روز به ز روزي

 کو است این ولیکنهر شب غریب گفتی نی
 آن مهتر از تحیر گفت اي عجب چه باشد
 زین گفت حاج کوله شد در دلش گلوله
 این میوه هاي دنیا گل پاره هاست رنگین
 می گفت اي خدایا ما را به شهر او بر
 بگذشت چند سالی در انتظار این دم
 می گفت اي مسبب برساز یک بهانه

 ز حق اجابت بسیار شد دعایش آمد
 یک رسولی تا آن طرف فرستدشه جست 

 این میرداد رشوت پنهان و آشکارا
 شه هم قبول کردش گفتا تو بر بدان جا
  پس ساز کرد ره را همراه شد سپه را
 منزل به منزل آن سو می شد چو سیل در جو
 چون موسی پیمبر از بهر خضر انور
 چون پر جبرئیلی کو پیک عرش آمد
 مه کو منور آمد دایم مسافر آمد

 حالتت چو برجی در وي دري و درجیهر 

  جز کشته کی پذیرد عشق نگار خونی
  ونیساکن مباش تا تو در جنبش و سک

  آنگه نه عیب ماند در نفس و نی حرونی
  پس بر تو نور بارد از چرخ آبگونی
  آخر چرا تو مسکین اندر پی فسونی
  از وي خجسته بودي پیوسته نی کنونی

  
  سنگ سیه بگیري آموزیش سقایی
  زان روي همچو الله لولی است و اللکایی
  در کوي عشق گردان امروز در گدایی

  بی وفاییاز ما وفا و خدمت وز یار 
  شمعی که او نگرید چوبی بود عصایی
  خاونده را نجوید افتد به ژاژخایی
  تا از خري رهی تو زان لطف و کبریایی
  مهمانیی بکردش باکار و باکیایی
  شمع و شراب و شاهد بس خلعت عطایی
  چون حسن دلبر ما در دلبري فزایی
  مهمانیت نمایم چون شهر ما بیایی

  ت بهاییبهتر از این تنعم وین خلع
  زیرا ندیده بود او مهمانیی سمایی
  چه بود نعیم دنیا جز نان و نان ربایی
  تا حاصل آید آن جا دل را گره گشایی
  بی انتظار ندهد هرگز دوا دوایی
  زیرا سبب تو سازي در دام ابتالیی
  تا مرد اي خدا گو دید از خدا خدایی
  تا آن طرف رساند پیغام کدخدایی

  از کرم نماییتا میر را فرستد شاه 
  پیغام ما ازیرا طوطی خوش نوایی
  در پیش کرد مه را از بهر روشنایی
  سجده کنان و جویان اسرار اولیایی
  کرده سفر به صد پر چون هدهد هوایی
  تا زان سفر دهد او احکام را روایی
  اي ماه رو سفر کن چون شمع این سرایی
  غم آتشی و برقی شادي تو ضیایی
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 کوته کنم بیان را رفت آن رسول آن جا
 ما چون قطار پویان دست کشنده پنهان
 این را به چپ کشاند و آن را به راست آرد
 وصلش نماید آن سو تا مست و گرم گردد
 دررفت آن معال در شهر همچو دریا

 مطلوب را بیابد جوینده چون شتابد
 رمست شد ز بوییشد ناگهان به کویی س

 پیغام کیقبادش جمله بشد ز یادش
 چل روز بر سر کو سرمست ماند از آن بو

 و نی امارت نی غسل و نی طهارت نی حکم
 زو هر کی جست کاري می گفت خیره آري
 کو خیمه و طویله کو کار و حال و حیله
 سیالب عشق آمد نی دام ماند نی دد
 گفت اي رفیق جفتی کردي هر آنچ گفتی

 درس که شنودم هرگز نخوانده بودم این
 دعویت به ز معنی معنیت به ز دعوي
 این جمله بد بدایت کو باقی حکایت
 یا رب ظلمت نفسی بردر حجاب حسی
 صدر الرجال حقا فی مصدر البال
 یا سادتی و قومی یوفون بالعهود

2945 
 اي حیله هات شیرین تا کی مرا فریبی
 اما چو جمله عالم ملک تو است کلی
 داوود را فریبی در دام ملک و دولت
 آن را به دانه بردي وین را به دام بردي
  فرعون عالمی را بفریبد و نداند
 اي کمترین فریبت صد خونبهاي صیدان
 اي دل خدا کسی را دانی چه سان فریبد

2946 
 دي عهد و توبه کردي امروز درشکستی
 دي بایزید بودي و اندر مزید بودي

 بسکل ز هوش اي جاندردي بنوش اي جان 
 امروز بس خرابی هم جام آفتابی
 افزونی از مساکن بیرونی از معادن

  بر به کهرباییچون برگ که کشیدش دل
  دستی نهان که نبود کس را از او رهایی
  این را به وصل آرد و آن را سوي جدایی
  و آن سوي هجر باشد مکري است این دغایی
  از کو به کو همی شد کاي مقصدم کجایی
  ما آگهیم که تو در جست و جوي مایی
  عقلش پرید از سر پا را نماند پایی
  کو دانش رسولی تا محفل اندرآیی

  ران شده رعیت با میرهاي هاییحی
  نی گفت و نی اشارت نی میل اغتذایی
  آري و نی یکی دان در وقت خیره رایی
  کو دمنه و کلیله کو کد کدخدایی
  چون سیل شد به بحري بی بدو و منتهایی
  بردي مرا از اسفل تا مصعد عالیی
  درسی است نی وسیطی نی نیز منتقایی
  یجان روي در تو دارد که قبله دعای
  واپرس از او که دادت در گوش اشنوایی
  گر مس نمود مسی آخر تو کیمیایی
  واهللا ما علونا اال باعتنا
  ما خاب من تحلی بالصدق و الوفا

  
  آن را که ملک کردي دیگر چرا فریبی
  بیرون ز ملکت خود دیگر که را فریبی
  و ایوب را دگرگون اندر بال فریبی
  بیآن دام دانه شد چون تو خوش لقا فری

  کان خاین دغا را هم در دغا فریبی
  اي پربها که او را تو بی بها فریبی
  آخر تو جملگان را خود از خدا فریبی

  
  دي بحر تلخ بودي امروز گوهرستی
  و امروز در خرابی دردي فروش و مستی
  ازرق مپوش اي جان تا که صنم پرستی
  نی کدخداي ماهی نی شوهر مهستی

  هستیآن نیستی ولیکن هستی چنانک 
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 یک گوشه بسته بودي زان گوشه خسته بودي
 حیوان سوار نبود جز بهر کار نبود
 تو پیک آسمانی چون ماه کی توانی
  خامش مده نشانی گر چه ز هر بیانی

2947 
 یا من عجب فتادم یا تو عجب فتادي

 اب مستی من هم ز بوي مستمتو از شر
 بسیار عاشقان را کشتی تو بی گناهی

 گشاد عالم اي تو مراد آدم اي تو
 زیرا چراغ روشن در ظلمت شب آید
 بستی زبان و گوشم تا جز غمت ننوشم
 تبریز شمس دین را خدمت رسان ز مستان

2948 
 اي کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندي

 سر ده تلخی ستان شکر ده سیلی بنوش و
 چون مو شده ست آن مه در خنده است و قهقه
  بشکفته است شوره تو غوره اي و غوره
 با کان غم نشینی شادي چگونه بینی
 باالي چرخ نیلی یابند جبرئیلی
 زان رنگ روي و سیما اسرار توست پیدا
  چون چشم می گشاید در چشم می نماید
 قارون مثال دلوي در قعر چه فروشد

 جز آب چه ندارد گر دلو سر برآرد
 اي لولیان الال باال پریده باال

2949 
 در غیب هست عودي کاین عشق از او است دودي
 هستی ز غیب رسته بر غیب پرده بسته
 دود ار چه زاد ز آتش هم دود شد حجابش
 از دود گر گذشتی جان عین نور گشتی
 گر گرد پست شستی قرص فلک شکستی
 بشکستی از نري او سد سکندري او

 کش شدي مهیا از عرش تا ثریامل
  رفتی لطیف و خرم زان سو ز خشک و از نم
 تبریز شمس دینی گر داردش امینی

  آن بسته را گشودي رستی تمام رستی
  حیوان نه اي تو حیی جستی ز کار جستی
  تا تو سوار پایی تا تو به دست شستی
  شد مرهم جهانی هر خسته اي که خستی

  
  چندین قدح بخوردي جامی به من ندادي
  بو نیز نیست اندك در بزم کیقبادي
  در رنج و غم نکشتی کشتی ز ذوق و شادي

  در کوي بی مرادي خانه چرا گرفتی
  درمان به درد آید این است اوستادي
  نی نکته عمیدي نی گفته عمادي
  سجده کن و بگویش اوحشت یا فوادي

  
  واهللا ز سرکه رویی تو هیچ برنبندي
  خندان بمیر چون گل گر ز آنک ارجمندي
  چت کم شود که گه گه از خوي ماه رندي
  آخر تو جان نداري تا چند مستمندي

  ش خانه کی یافت کس بلندياز موش و مو
  وز خاك پاي پاکان یابند بی گزندي
  کاندر کدام کویی چه یار می پسندي
  گر ز آنک ریش گاوي ور شیر هوشمندي
  عیسی به بام گردون بنمود خوش کمندي
  پاره شود بپوسد در ظلمت و نژندي
  وارسته زین هیوال فارغ ز چون و چندي

  
  يیک هست نیست رنگی کز او است هر وجود

  و آن غیب همچو آتش در پرده هاي دودي
  بگذر ز دود هستی کز دود نیست سودي
  جان شمع و تن چو طشتی جان آب و تن چو رودي
  در نیست برشکستی بر هست ها فزودي
  ز افرشته و پري او روبندها گشودي
  از زیر هفت دریا در بقا ربودي
  در عشق گشته محرم با شاهدي به سودي

  یب وانموديبا دیده یقینی در غ



69  

2950 
 اي آنک جان ما را در گلشکر کشیدي
 ما را چو سایه دیدي از پاي درفتاده
 چون سیل در کهستان ما سو به سو دوانه
 تو آن مهی که هر کو آمد به خرمن تو

 چو اشک ما را کشتی ز رشک ما را باري
 بر عاشقت ز صد سو از خلق زخم آید
 یک قوم را به حیلت بستی به بند زرین
 آوه که شد فضولی در خون چند گولی
 از چشم عاشقانت شب خواب شد رمیده
 اي عشق دل نداري تا که دلت بسوزد
 بس کن که نقل عیسی از بیخودي و مستی

2951 
 زان خاك تو شدم تا بر من گهر بباري

 ست شستم از خود تا دست من تو گیريزان د
 زان روز و شب دریدم در عاشقی گریبان
 زان اشکبار گشتم چون ابر در بهاران
 حمال آن امانت کان را فلکت نپذرفت
 شاها به حق آنک بر لوح سینه هر دم
 بنماي صورتی را کان لوح درنگنجد

2952 
 گر از شراب دوشین در سر خمار داري

 بنشین بیا بنوش این ور تازه اي نه دوشین
  تا سنگ را پرستی از دیگران گسستی
 در بارگاه خاقان سوداي پرنفاقان
 فهرست یاد کینی با لطف ساتکینی
 زین سر اگر ببینی مویی ز خوب چینی
  نی غوره اي بجوشی نی سرکه اي فروشی
 انگور این وجودت افشردن تو سودت
 وقتی که دررمیدي تو سوي شمس تبریز

2953 
 که ما را درهم زنی به شوري بازآمدي

 یا مصر پرنباتی یا یوسف حیاتی
 بازآمد آن قیامت با فتنه و مالمت

  
  چون جان و دل ببردي خود را تو درکشیدي
  جانا چو سرو سرکش از سایه سر کشیدي
  اندر پیت تو خیمه سوي دگر کشیدي
  مانند آفتابش در کان زر کشیدي
  از چشم خود میفکن چون در نظر کشیدي

  پیشش سپر کشیدي از لطف و رحمت خود
  یک قوم را به حجت اندر سفر کشیدي

  کش در شور و شر کشیدي رحمی بکن بر آن
  زیرا که بی دالن را وقت سحر کشیدي
  خود جمله دل تو داري دل را تو برکشیدي
  در آخر ستوران در پیش خر کشیدي

  
  چون موي از آن شدم من تا تو سرم بخاري
  زان چون خیال گشتم تا در دلم گذاري
  تا تو ز مشرق دل چون مه سري برآري
  يتا نوبهار حسنت بر من کند بهار

  گشتم به اعتمادي کز لطف توست یاري
  از بهر بت پرستان نوصورتی نگاري
  تا بت پرست و بتگر یابند رستگاري

  
  بگذار جام ما را با این چه کار داري
  تا از خیال پیشین زنهار سر نخاري
  دریا تو را نشاید گر سیل یاد آري
  زنبیل هر گدایی در پیش شهریاري

  نارياندر بهشت وآنگه در شعله هاي 
  نی پرده زیر ماند نی نعره هاي زاري
  اال شراب نوشی انگور می فشاري
  انگار کین نبودت تا چند مهر کاري
  آن جا خداي داند کاندر چه الله زاري

  
  داوود روزگاري با نغمه زبوري
  یعقوب را نپرسی چونی از این صبوري
  گفتم که آفتابی یا نور نور نوري
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 اي آسمان برین دم گردان و بی قراري
 اي دلبر پریرین وي فتنه تو شیرین
 خورشید چون برآید خود را چرا نماید
 بازآمد آن سلیمان بر تخت پادشاهی
 در پرده چون نشستی رسوا چرا نگشتی

 فروش کویش این عقل را نگیرد تره
 بازآمده ست بازي صیاد هر نیازي
 بازآمد آن تجلی از بارگاه اعال
 بازآمدي به خانه اي قبله زمانه

2954 
 سیه ضمیري گر روشنی تو یارا یا خود

 پا واگرفتن تو هر دو ز حال کفر است
 پاکت شود پلیدي چون از صنم بریدي
 دنبال شیر گیري کی بی کباب مانی

  ذار سر بد را پنهان مکن تو خود رابگ
 خوردي تو زهر و گفتی حق را از این چه نقصان
 زیر درخت خرما انداز همچو مریم
 از سایه هاي خرما شیرین شوي چو خرما

2955 
 چون روي آتشین را یک دم تو می نپوشی
 اي جان و عقل مسکین کی یابد از تو تسکین
 سرناي جان ها را در می دمی تو دم دم

  پوش برنتابد گر تاب روي این استرو
 بر گرد شید گردي اي جان عشق ساده
 گر ز آنک عقل داري دیوانه چون نگشتی
 اجزاي خویش دیدم اندر حضور خامش
  گفتم به شمس تبریز کاین خامشان کیانند

2956 
 دل را تمام برکن اي جان ز نیک نامی
 اي عاشق الهی ناموس خلق خواهی

 ن و چند بایدعاشق چو قند باید بی چو
 هستی تو از سر و بن در چشم خویش ناخن
 در عشق علم جهل است ناموس علم سهل است
 از کوي بی نشانش زان سوي جهل و دانش

  در حضوريوي خاك هم در این غم خاموش و 
  دل نام تو نگوید از غایت غیوري
  با آفتاب رویت از جاهلی و کوري
  جان را نثار او کن آخر نه کم ز موري
  این نیست از ستیري این نیست از ستوري
  تو بر سرش نهادي بنگر چه دور دوري
  اي بوم اگر نه شومی از وي چرا نفوري
  اي روح نعره می زن موسی و کوه طوري

  ی پیوسته در ظهوريواهللا صالح دین
  

  در هر دو حال خود را از یار وانگیري
  صد کفر بیش باشد در عاشقان نفیري
  گردد پلید پاکی چون غرقه در غدیري
  کی بی نوا نشینی چون صاحب امیري
  در زیرکی چو مویی پیدا میان شیري
  حق بی نیاز باشد وز زهر تو بمیري
  گر کاهلی به غایت ور نیز سست پیري

  خرما تو پختگی پذیريوز پختگی 
  

  اي دوست چند جوشم گویی که چند جوشی
  زین سان که تو نهادي قانون می فروشی
  نی را چه جرم باشد چون تو همی خروشی
  پنهان نگردد این رو گر صد هزار پوشی
  یا نیک سرخ چشمی یا خود سیاه گوشی
  ور نه از اصل عشقی با عشق چند کوشی

  وشیبس نعره ها شنیدم در زیر هر خم
  گفتا چو وقت آید تو نیز هم نپوشی

  
  تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی
  ناموس و پادشاهی در عشق هست خامی

  باید کان حضرتی است سامی جانی بلند
  زنار روم گم کن در عشق زلف شامی
  نادان علم اهل است داناي علم عامی
  وز جان جان جانش عشق آمدت سالمی
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 چو ماه روشن بر بام عشق بی تن دیدم
 گر مست و گر میم من نی از دف و نیم من
 آن چهره چو آتش در زیر زلف دلکش
 زيگوید غمت ز تیزي وقتی که خون تو ری

 اي جان شبی که زادي آن شب سري نهادي
 اي روح برپریدي بر ساحلی چریدي
 گر رند و گر قالشی ما را تو خواجه تاشی

2957 
  اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی
 بازار زرگران بین کز نقد زر چه پر شد
 تا تو خمش نکردي اندیشه گرد نامد
 چندین هزار خانه کی گشت از زمانه

  هانتر صد نقش از آن مصورسري است زان ن
 چون دل صفا پذیرد آن سر جهان بگیرد
 تبریز شمس دین را از لطف البه اي کن

2958 
 مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی
 اي عشق چون درآیی در عالم جدایی
 کوري رهزنان را ایمن کنی جهان را
 مکار را ببینی کورش کنی به مکري
 ینبر تازیان چابک بندي تو زین زر

 سوداییان ما را هر لحظه می نوازي
 عشاق خارکش را گلزار می نمایی
 آن کو در آتش آید راهش دهی به آبی
 موسی خاك رو را ره می دهی به عزت
 این نعل بازگونه بی چون و بی چگونه

2959 
 اي آنک جمله عالم از توست یک نشانی
 زخمی بزن دگر تو مرهم نخواهم از تو

  رح سر حقیدر شرح درنیایی چون ش
 ماییم چون درختان صنع تو باد گردان
 زان باد سبز گردیم زان باد زرد گردیم
 در نقش باغ پیش است در اصل میوه پیش است
 خواهم که از تو گویم وز جز تو دست شویم

  وه هاي بامیبر در بمانده ام من زان شی
  از شیوه ویم من مست شراب جامی
  گردن ببسته جان خوش در حلقه هاي دامی
  کاي دل تو خود چه چیزي وي جان تو خود کدامی
  دادي تو آنچ دادي وز جان مطیع و رامی
  دل دادي و خریدي آن را که تش غالمی
  اي شمس هر طواشی تبریز را نظامی

  
  چون این جهان فروشد وا شد دگر جهانی
  گر چه ز زخم تیشه درهم شکست کانی
  وا شد دهان دل چون بربسته شد دهانی
  تا در دل مهندس نقشش نشد نهانی
  در خاطر مهندس و اندر دل فالنی
  وآنگه کسی نمیرد در دور المکانی
  کز باغ بی زمانی در ما نگر زمانی

  
  این کاهالن ره را در کار می کشانی
  این بازماندگان را تا یار می کشانی
  دزدان شهر دل را بر دار می کشانی
  چون یار را ببینی در غار می کشانی
  پاالنیان بد را در بار می کشانی
  بازاریان ما را بس زار می کشانی
  خودکام گل طرب را در خار می کشانی
  و آن کو دود به آبی در نار می کشانی
  فرعون بوش جو را در عار می کشانی
  نیموسی عصاطلب را در مار می کشا

  
  زخمت بر این نشانه آمد کنون تو دانی
  گر یک جهان نماند چه غم تو صد جهانی
  در جان چرا نیایی چون جان جان جانی
  خود کار باد دارد هر چند شد نهانی
  گر برگ را بریزي از میوه کی ستانی

  آخر همی رسانی تو اولین گهر را
  پنهان شوي و ما را در صف همی کشانی
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2960 
 رقصان شو اي قراضه کز اصل اصل کانی
 خورشید رو نماید وز ذره رقص خواهد
  یروزي کنار گیري اي ذره آفتاب

 پیش آردت شرابی کاي ذره درکش این را
 شد ذره آفتابی از خوردن شرابی
 ما میوه هاي خامیم در تاب آفتابت
  احسنت اي پزیدن شاباش اي مزیدن
 مخدوم شمس دینم شاهنشهی ز تبریز

2961 
 در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی
 هر ذره اي دوان است تا زندگی بیابد

  سنگیگر ز آنک زندگانی بودي مثال 
 در آینه بدیدم نقش خیال فانی
 اندر حیات باقی یابی تو زندگان را
 آن ها که اهل صلحند بردند زندگی را

2962 
 با تو عتاب دارم جانا چرا چنینی
 دیدي که سخت زردم پنداشتی که مردم
 یا سیدي و روحی حمت فلم تعدنی
 بس احتراز کردم صبر دراز کردم
 ایدامشب چو مه برآید داوود جان بی

 شب بنده را بپرسد وز بی گهی نترسد
 اي ناله چند ناله افزونتري ز ژاله

2963 
 می زن سه تا که یکتا گشتم مکن دوتایی
 بی زیر و بی بم تو ماییم در غم تو
 قولی که در عراق است درمان این فراق است
 اي آشناي شاهان در پرده سپاهان
  در جمع سست رایان رو زنگله سرایان

 یرافکند بندي بر این دلم بنداز هر دو ز
 گر یار راست کاري ور قول راست داري
 در پرده حسینی عشاق را درآور
  از تو دوگاه خواهند تو چارگاه برگو

  
  می دانک عین آنیجویاي هر چه هستی 

  آن به که رقص آري دامن همی کشانی
  سر بر برش نهاده این نکته را بدانی
  خوردي و محو گشتی در آفتاب جانی
  در دولت تجلی از طعن لن ترانی
  رقصی کنیم رقصی زیرا تو می پزانی
  از آفتاب جانی کو را نبود ثانی
  تسلیم توست جان ها اي جان و دل تو دانی

  
  ند اي ننگ زندگانیبر روي تو نشی

  تو ذره اي نداري آهنگ زندگانی
  خوش چشمه ها دویدي از سنگ زندگانی
  گفتم چیی تو گفتا من زنگ زندگانی
  وین باقیان کیانند دلتنگ زندگانی
  وین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی

  
  رنجور و ناتوانم نایی مرا ببینی
  آخر چگونه میرد آنک تواش قرینی

  تستمع حنینییا صحتی شفایی لم 
  امروز ناز کردم با اصل نازنینی
  اي رنج موم گردي گر برج آهنینی
  شب نیز مست گردد بی نقل و ساتکینی
  بر بنده کمینه تو نیز در کمینی

  
  رهاوي یا پرده رهایی یا پرده

  در ناي این نوا زن کافغان ز بی نوایی
  بی قول دلبري تو آخر بگو کجایی
  اییبنواز جان ما را از راه آشن

  کاري ببر به پایان تا چند سست رایی
  آن هر دو خود یک است و ما را دو می نمایی
  در راست قول برگو تا در حجاز آیی
  وز بوسلیک و مایه بنماي دلگشایی
  تو شمع این سرایی اي خوش که می سرایی
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2964 
 دي دامنش گرفتم کاي گوهر عطایی
 افروخت روي دلکش شد سرخ همچو اخگر
 گفتم رسول حق گفت حاجت ز روي نیکو

 بدخوگفتا که روي نیکو خودکامه است و 
 گفتم اگر چنان است جورش حیات جان است
 گفت این حدیث خام است روي نکو کدام است
  چون جان جان ندارد می دانک آن ندارد
 گفتم که خوش عذارا تو هست کن فنا را
 تسلیم مس بباید تا کیمیا بیابد
 گفتا تو ناسپاسی تو مس ناشناسی
 گریان شدم به زاري گفتم که حکم داري

 بنده آغاز کرد خندهچون دید اشک 
 اي همرهان و یاران گریید همچو باران

2965 
 اي برده اختیارم تو اختیار مایی
 گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد
 من باغ و بوستانم سوزیده خزانم
 گفتا تو چنگ مایی و اندر ترنگ مایی
 گفتم ز هر خیالی درد سر است ما را
 سر را گرفته بودم یعنی که در خمارم
 گفتم چو چرخ گردان واهللا که بی قرارم
 شکرلبش بگفتم لب را گزید یعنی
  اي بلبل سحرگه ما را بپرس گه گه
 تو مرغ آسمانی نی مرغ خاکدانی
 از خویش نیست گشته وز دوست هست گشته
 از آب و گل بزادي در آتشی فتادي
  این جا دوي نگنجد این ما و تو چه باشد

 جانیخاموش کن که دارد هر نکته تو 
2966 

 هر چند بی گه آیی بی گاه خیز مایی
 برگ قفص نداري جز ما هوس نداري
 جان را به عشق واده دل بر وفاي ما نه
 بگذر ز خشک و از تر بازآ به خانه زوتر

  
  شب خوش مگو مرنجان کامشب از آن مایی
  گفتا بس است درکش تا چند از این گدایی

  اگر بخواهی تا تو مظفر آیی درخواه
  زیرا که ناز و جورش دارد بسی روایی
  زیرا طلسم کان است هر گه بیازمایی
  این رنگ و نقش دام است مکر است و بی وفایی
  بس کس که جان سپارد در صورت فنایی
  زر ساز مس ما را تو جان کیمیایی
  تو گندمی ولیکن بیرون آسیایی

  نمایی در شک و در قیاسی زین ها که می
  فریاد رس به یاري اي اصل روشنایی
  شد شرق و غرب زنده زان لطف آشنایی
  تا در چمن نگاران آرند خوش لقایی

  
  من شاخ زعفرانم تو الله زار مایی
  غم این قدر نداند کآخر تو یار مایی
  باغ مرا بخندان کآخر بهار مایی
  پس چیست زاري تو چون در کنار مایی

  لفقار ماییگفتا ببر سرش را تو ذوا
  گفت ار چه در خماري نی در خمار مایی
  گفت ار چه بی قراري نی بی قرار مایی
  آن راز را نهان کن چون رازدار مایی
  آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی
  تو صید آن جهانی وز مرغزار مایی
  تو نور کردگاري یا کردگار مایی
  سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی

  یکی دان چون در شمار مایی این هر دو را
  مسپار جان به هر کس چون جان سپار مایی

  
  اي خواجه خانه بازآ بی گاه شد کجایی
  یکتا چو کس نداري برخیز از دوتایی
  در ما روي تو را به کز خویشتن برآیی
  از جمله باوفاتر آخر چه بی وفایی
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 لطفت به کس نماند قدر تو کس نداند
  گر چشم رفت خوابش از عاشقی و تابش
 گر شاه شمس تبریز پنهان شود به استیز

2967 
 ز ناي دولت بار دگر نوایی آمد

 تابان شده ست کانی خندان شده جهانی
 بر بوي نوبهاري بر روي سبزه زاري
 او بحر و ما سحابی او گنج و ما خرابی
 شوریده ام معافم بگذار تا بالفم

2968 
  اي چنگیان غیبی از راه خوش نوایی
 جان تشنه ابد شد وین تشنگی ز حد شد

 نوا زناي زهره مزین زین هر دو یک 
 گر چنگ کژ نوازي در چنگ غم گدازي
  بی زخمه هیچ چنگی آب و نوا ندارد
 گر بگسلند تارت گیرند بر کنارت
 تو خود عزیز یاري پیوسته در کناري
 خامش که سخت مستم بربند هر دو دستم
  من پیر منبالنم بر خویش زخم رانم
 هم پاره پاره باشم هم خصم چاره باشم

 ر دوزخ فراقماز بس که تند و عاقم د
 چون دید شور ما را عطار آشکارا
 تبریز چون برفتم با شمس دین بگفتم

2969 
 بوي کباب داري تو نیز دل کبابی
 زین سر چو زنده باشی تو سرفکنده باشی
 اي خواجه ترك ره کن ما را حدیث شه کن
 دوشم نگار دلبر می داد جام از زر
 گفتم که برنخیزم گفتا که برستیزم

 بر من آن را دیدم فنا جهان راچون ریخت 
  اي خواجه خشم بنشان سر را دگر مپیچان
 سر اله گفتم در قعر چاه گفتم
 اي خواجه صدر عالی تا تو در این حوالی
 اي شمس حق تبریز بستم دهان ازیرا

  عشقت به ما کشاند زیرا به ما تو شایی
  ن مرتضاییبر ما بود جوابش اي جا

  در عشق او تو جان بیز تا جان شوي بقایی
  

  اي جان بزن تو دستی وي دل بکوب پایی
  آراسته ست خوانی در می رسد صالیی
  در عشق خوش عذاري ما مست و هاي هایی
  در نور آفتابی ما همچو ذره هایی
  مه را فروشکافم با نور مصطفایی

  
  تشنه دالن خود را کردید بس سقایی

  یی یا شربت عطایییا ضربت جدا
  یا پرده رهاوي یا پرده رهایی
  خوش زن نوا اگر نی مردي ز بی نوایی
  می کش تو زخمه زخمه گر چنگ بوالوفایی
  پیوند نو دهندت چندین دژم چرایی
  در بزم شهریاري بیرون ز جان و جایی
  ور نه قدح شکستم گر لحظه اي بپایی
  من مصلحت ندانم با ما تو برنیایی

  باشم در صبر و بی نوایی هم سنگ خاره
  دوزخ ز احتراقم گیرد گریزپایی
  بشکست طبل ها را در بزم کبریایی
  بی حرف صد مقالت در وحدت خدایی

  
  در تو هر آنچ گم شد در ماش بازیابی
  خود را چو بنده باشی ما را دگر نیابی

  دهان و اه کن گر مست آن شرابی بگشا
  گفتا بکش تو دیگر گر مست نیم خوابی

  بر سرت بریزم گر مستی و خرابیهم 
  عالم چو بحر جوشان من گشته مرغ آبی
  ما را چه جرم باشد گر ز آنک درنیابی
  مه را سیاه گفتم چون محرم نقابی
  گه بسته سوالی گه خسته جوابی
  هر دیده برنتابد نورت چو آفتابی
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2970 
 با صد هزار دستان آمد خیال یاري
 خوبان بسی بدیدي حوران صفت شنیدي

 دم ز هستیتا یافت جانم او را من گم ش
 اي مطرب اهللا اهللا از بهر عشق آن شه
 زان چهره هاي شیرین در دل عجیب شوري
 گویند زاریت چیست زین ناله در دو عالم
 رفتم نظاره کردن سوي شکار آن شه
  تیري ز غمزه خود انداخت بر من آمد
 از گلستان عشقش خاري در این جگر شد
 در پیش ذوق عشقش در نور آفتابش

 رویش خصمت خداي بادادر باغ عشق 
  از چشم ساحر تو گشتیم شاعر تو
 یا رب ببینم آن را کان شاه می خرامد
 بینم که جان تلخم شیرین شده ز شهدش
 از عشق شمس دین شد تبریز بهر این دم

2971 
 اندر قمارخانه چون آمدي به بازي
 با جمله سازواري اي جان به نیک خویی
 گویی که من شب و روز مرد نمازکارم
 با ناکسان تو صحبت زنهار تا نداري
 آخر چرا تو خود را کردي چو پاي تابه
 بر خر چرا نشینی اي همنشین شاهان
 شیشه دلی که داري بربا ز سنگ جانان

 از شادیی که جانت در جانت دردمد شه
 سرمست و پاي کوبان با جمع ماه رویان
 شاهت همی نوازد کاي پیشواي خاصان

 از شراب مستی گاه از جمال پستی گاه
 مقصود شمس دین است هم صدر و هم خداوند
 هر کس که در دل او باشد هواي تبریز

2972 
 اي آن که مر مرا تو به از جان و دیده اي
  بگزیده ام ز هجر تو تابوت آتشین
 گر از بریده خون چکد اینک ز چشم من

  
  در پاي او بمیرا هر جا بود نگاري
  این جا بیا که بینی حسن و جمال یاري
  تا پاي او گرفتم دستم نشد به کاري
  آن چنگ را در این ره خوش برنواز تاري
  این روي همچو زر را از مهر او عیاري
  گفتم همین بسستم در هر دو عالم آري
  می تاخت شاد و خندان آن ماه در غباري
  تیري بدان شگرفی در الغري شکاري
  صد گلستان غالم خارش چگونه خاري

  ن چیست چون بخاريتن چیست چون غباري جا
  گر تو ز گل بگویی یا قامت چناري
  عذر عظیم دارم در عشق خوش عذاري
  داده به کون نوري زان چهره اي چو ناري
  بینم که اندرافتد شوري نو از شراري
  مر گوش را سماعی مر چشم را نظاري

  
  کارت شود حقیقت هر چند تو مجازي
  این جا که اصل کار است جانا چرا نسازي

  یست اي برادر گفتار تو نمازيچون ن
  شو همنشین شاهان گر مرد سرفرازي
  چون بر لباس آدم تو بهترین طرازي
  چون هست در رکابت چندین هزار تازي
  باري به بزم شاه آ بنگر تو دلنوازي
  هم وارهد ز مطرب وز پرده حجازي
  در نور روي آن شه شاهانه می گرازي
  پیوسته پیش ما باش چون تو امین رازي
  گه با قدم قرینی گه با کرشم و نازي
  وصلم به خدمت او است چون مرغزي و رازي
  گردد اگر چه هندو است او گلرخ طرازي

  
  در جان من هر آنچ ندیدم تو دیده اي
  آري به حق آنک مرا تو گزیده اي
  خون می چکد که بی سبب از من بریده اي
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 از چشم من بپرس چرا چشمه گشته اي
 از جان من بپرس که با کفش آهنین

 که تو در حسن و در جمال این هم بپرس از او
 این هم بگو که گر رخ او آفتاب نیست
 پیداست در دم تو که از ناف مشک خاست
 آنی که دیده اي تو دال آسمانیی
 دانم که دیده اي تو بدین چشم یوسفی
 تبریز و شمس دین و دگرها بهانه هاست

2973 
 اي از جمال حسن تو عالم نشانه اي

 گر ز جمال تو قبله نیستنقاش را ا
 اي صد هزار شمع نشسته بدین امید
 اي حلقه هاي زلف خوشت طوق حلق ما
 گویی میان مجلس آن شاه کی رسم
 این داد کیست مفخر تبریز شمس دین

2974 
 آن دم که دل کند سوي دلبر اشارتی
 زان رنگ اشارتی که به روز الست بود
 زیرا که قهر و لطف کز آن بحر دررسید

  سنگ اشارتی است که بر حال خویش باشبر 
 بر سنگ کرده نقشی و آن نقش بند او است
 چون در گهر رسید اشارت گداخت او
 بعد از گداز کرد گهر صد هزار جوش
  جوشید و بحر گشت و جهان در جهان گرفت
 ما را اشارتی است ز تبریز و شمس دین

2975 
 هر روز بامداد به آیین دلبري

 بوي تو گلشنیاي کوي من گرفته ز 
 هر روز باغ دل را رنگی دگر دهی
 هر شب مقام دیگر و هر روز شهر نو
 این شهسوار عشق قطاریق می رود
 از برق و آب و باد گذشته ست سم او
 راهی که فکر نیز نیارد در او شدن
 چه شیر کآسمان و زمین زین ره مهیب

  وز قد من بپرس که از کی خمیده اي
  ا رسیده اياندر ره فراق کجاه

  مانند او ز هیچ زبانی شنیده اي
  چون ابر پاره پاره ز هم چون دریده اي
  کاندر کدام سبزه و صحرا چریده اي
  زیرا ز دلبران زمینی رمیده اي
  تا تو ترنج و دست ز مستی بریده اي
  کز وي دو کون را تو خطی درکشیده اي

  
  مقصود حسن توست و دگرها بهانه اي

  نقشی و خانه ايمقصود او چه بود ز 
  گرد تنور عشق تو بهر زبانه اي
  سازید مرغ روح در آن حلقه النه اي
  نی آن کرانه دارد و نی این میانه اي
  زان دولتی که داد درختی ز دانه اي

  
  زان سر رسد به بی سر و باسر اشارتی
  کآمد به جان مومن و کافر اشارتی
  بر سنگ اشارتی است و به گوهر اشارتی

  ت هر دم دیگر اشارتیبر گوهر اس
  هر لحظه سوي نقش ز آزر اشارتی
  احسنت آفرین چه منور اشارتی
  چون می رسید از تف آذر اشارتی
  چون آمدش ز ایزد اکبر اشارتی
  چون تشنه را ز چشمه کوثر اشارتی

  
  اي جان جان جان به من آیی و دل بري
  وي روي من گرفته ز روي تو زرگري
  رياکنون نماند دل را شکل صنوب

  چون لولیان گرفته دل من مسافري
  حیران شدم ز جستن این اسب الغري
  آن جا که سم او است نه خشکی است و نه تري
  شیران شرزه را رود از دل دالوري
  از سر به وقت عرض نهادند لمتري
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 از هیبت قدر بنهادند رو به جبر
 استآري جنون ساعه شرط شجاعت 

 تا باخودي کجا به صف بیخودان رسی
 اي دل خیال او را پیش آر و قبله ساز
 قانع چرا شدي به یکی صورتت که داد
 خاموش باش طبل مزن وقت حمله شد

2976 
 شد جادوي حرام و حق از جادوي بري
 می بند و می گشا که همین است جادوي
 دریا بدیده ایم که در وي گهر بود

 پر و بالسحر حالل آمد بگشاد 
 همیان زر نهاده و معیوب می خرد
 امروز می گزید ز بازار اسپ او
 گفتم که اسب مرده چنین راه کی برد
 کشتی شکسته باید در آبگیر خضر
 دنیا چو قنطره ست گذر کن چو پا شکست
 زیرا رجوع ضد قدوم است و عکس او است

2977 
 هر روز بامداد درآید یکی پري

 بتی گر عاشقی نیابی مانند من
 ور عارفی حقیقت معروف جان منم
 ور حس فاسدي دهمت نور مصطفی
 محتاج روي مایی گر پشت عالمی
 از بر و بحر بگذر و بر کوه قاف رو
 اي دل اگر دلی دل از آن یار درمدزد
 چون اسب می گریزي و من بر توام سوار
 صد حیله گر تراشی و صد شهر اگر روي
 خاموش اگر چه بحر دهد در بی دریغ

2978 
 اي دل ز بامداد تو بر حال دیگري
 بر چهره نزار تو صفراي دلبري است
 اي دل چه آتشی که به هر باد برجهی
  اي دل تو هر چه هستی دانم که این زمان
 جانم فدات یا رب اي دل چه گوهري

  وز بیم رهزنان نگزیدند رهبري
  با مایه خرد نکند هیچ کس نري
  تا بر دري چگونه صف هجر بردري

  شو از او به مراعات سرسريقانع م
  پنداشتی مگر که همین یک مصوري
  در صف جنگ آي اگر مرد لشکري

  
  بر تو حرام نیست که محبوب ساحري
  می بخش و می ربا که همین است داوري
  دریا درون گوهر کی کرد باوري
  افسانه گشت بابل و دستان سامري
  اي عاشقان کی دید که شد ماه مشتري

  ك هاي الغرياسپان پشت ریش و ید
  گفتا که راه ما نتوان شد به لمتري
  کشتی چو نشکنی تو نه کشتی که لنگري
  با پاي ناشکسته از این پول نگذري
  فرمان ارجعی را منیوش سرسري

  
  بیرون کشد مرا که ز من جان کجا بري
  ور تاجري کجاست چو من گرم مشتري
  ور کاهلی چنان شوي از من که برپري

  جعفري ور مس کاسدي کنمت زر
  محتاج آفتابی گر صبح انوري
  بر خشک و بر تري منشین زین دو برتري
  وي سر اگر سري مکن این سجده سرسري
  مگریز از او که بر تو بود کان بود خري
  قربان عید خنجر اهللا اکبري
  لیکن مباح نیست که من رام یشتري

  
  وز شور خویش در من شوریده ننگري

  اصفريتا خود چه دیده اي که ز صفراش 
  نی نی دال کز آتش و از باد برتري
  خورشیدوار پرده افالك می دري
  نی چرخ قیمت تو شناسد نه مشتري
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 سی سال در پی تو چو مجنون دویده ام
 غافل بدم از آن که تو مجموع هستیی

  و تعطیل عکس توستایمان و کفر و شبهه 
 اي دل تو کل کونی بیرون ز هر دو کون
 اي رو و پشت عالم در روي من نگر
 طاقت نماند و این سخنم ماند در دهان

2979 
 هر روز بامداد طلبکار ما تویی
 هر روز زان برآري ما را ز کسب و کار
 دکان چرا رویم که کان و دکان تویی
 زان دلخوشیم و شاد که جان بخش ما تویی
 ما خمره کی نهیم پر از سیم چون بخیل
 طوطی غذا شدیم که تو کان شکري
 زان همچو گلشنیم که داري تو صد بهار
  در بحر تو ز کشتی بی دست و پاتریم
 هر چاره گر که هست نه سرمایه دار توست
 دل را هر آنچ بود از آن ها دلش گرفت
 گه گه گمان بریم که این جمله فعل ماست

 که ما را تو می کشیچیزي نمی کشیم 
 از گفت توبه کردم اي شه گواه باش
 اي شمس حق مفخر تبریز شمس دین

2980 
 آن لحظه کآفتاب و چراغ جهان شوي
 اندر دو چشم کور درآیی نظر دهی
 در دیو زشت درروي و یوسفش کنی
 هر روز سر برآري از چارطاق نو
 گاهی چو بوي گل مدد مغزها شوي

 و شهافرزین کژروي و رخ راست ر
 رو رو ورق بگردان اي عشق بی نشان
 در عدل دوست محو شو اي دل به وقت غم
 آبی که محو کل شد او نیز کل شود
 آن بانگ چنگ را چو هوا هر طرف بري
 اي عشق این همه بشوي و تو پاك از این
 این دم خموش کرده اي و من خمش کنم

  اندر جزیره اي که نه خشکی است و نی تري
  مشغول بود فکر به ایمان و کافري
  هم جنتی و دوزخ و هم حوض کوثري
  اي جمله چیزها تو و از چیزها بري
  تا از رخ مزعفر من زعفران بري
  با صد هزار غم که نهانند چون پري

  
  ما خوابناك و دولت بیدار ما تویی
  زیرا دکان و مکسبه و کار ما تویی
  بازار چون رویم که بازار ما تویی
  زان سرخوشیم و مست که دستار ما تویی
  ما خمره بشکنیم چو خمار ما تویی
  بلبل نوا شدیم که گلزار ما تویی
  ییزان سینه روشنیم که دلدار ما تو

  آواز و رقص و جنبش و رفتار ما تویی
  از جمله چاره باشد ناچار ما تویی
  تا گفته اي به دل که گرفتار ما تویی
  این هم ز توست مایه پندار ما تویی
  چیزي نمی خریم خریدار ما تویی
  بی گفت و ناله عالم اسرار ما تویی
  خود آفتاب گنبد دوار ما تویی

  
  ويو جان ش اندر جهان مرده درآیی

  و اندر دهان گنگ درآیی زبان شوي
  و اندر نهاد گرگ درآیی شبان شوي
  چون رو بدان کنند از آن جا نهان شوي
  گاهی انیس دیده شوي گلستان شوي
  در لعب کس نداند تا خود چه سان شوي
  بر یک ورق قرار نمایی نشان شوي
  هم محو لطف او شو چون شادمان شوي

  گر چنان شوي هم تو صفات پاك شوي
  و آن سوز قهر را تو گوا چون دخان شوي
  بی صورتی چو خشم اگر چه سنان شوي
  آنگه بیان کنم که تو نطق و بیان شوي
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2981 
 مشتهی اي سیرگشته از ما ما سخت

 و و باقی همه حشیشمغز جهان تویی ت
 هر شهر کو خراب شد و زیر او زبر
 چون رفت آفتاب چه ماند شب سیاه
  اي عقل فتنه اي همه از رفتن تو بود
 آن جا که پشت آري گمراهی است و جنگ
 هجده هزار عالم دو قسم بیش نیست
 دریاي آگهی که خردها همه از او است
  اي جان آشنا که در آن بحر می روي

 و جهانی منور استاز خرگه تن ت
 اي روح از شراب تو مست ابد شده
 وصف تو بی مثال نیاید به فهم عام

 نهد از شوق عاشقی اگرت صورتی
 گر نسبتی کنند به نعل آن هالل را
 دریا به پیش موسی کی ماند سد راه
 او خواجه همه ست گرش نیست یک غالم
 تو موسیی ولیک شبانی دري هنوز

 تو را که هیچزان مزد کار می نرسد مر 
 خامش که بی طعام حق و بی شراب غیب

2982 
 اي ساقیی که آن می احمر گرفته اي
  اي دلبري که ساقی و مطرب فنا شدند
 اي میر مجلسی که تو را عشق نام گشت
 اي خم خسروان که تو داروي هر غمی
 جانی است بس لطیف و جهانی است بس ظریف
 از جان و از جهان دل عاشق ربوده اي

 آنک تو شکار چنین دام گشته اياي 
 در عین کفر جوهر ایمان ربوده اي
 اي عارفی که از سر معروف واقفی
 در بحر قلزمی و تو را بحر تا به کعب
 اي گل که جامه ها بدریدي ز عاشقی
 اي باد از تکبر پرهیز کن ز مشک
 اي غمزه هات مست چو ساقی تویی بده

  
  وي پاکشیده از ره کو شرط همرهی
  کی یابد آدمی ز حشیشات فربهی
  زان شد که دور ماند ز سایه شهنشهی
  از سر چو رفت عقل چه ماند جز ابلهی

  نهی وآنگه گناه بر تن بی عقل می
  و آن جا که رو نمایی مستی و والهی
  نیمش جماد مرده و نیمیش آگهی
  آن است منتهاي خردهاي منتهی
  وي آنک همچو تیر از این چرخ می جهی
  تا تو چگونه باشی اي روح خرگهی
  وي خاك در کف تو شد زر ده دهی
  وافزاید از مثال خیال مشبهی
  آالیشی نیابد بحر منزهی

  ماه از مهیزان ژاژ شاعران نفتد 
  و اندر پناه عیسی کی ماند اکمهی
  آن سرو او سهی است گرش نشمري سهی
  تو یوسفی ولیک هنوز اندر این چهی
  پیوسته نیستی تو در این کار گه گهی
  این حرف و نقش هست دو سه کاسه تهی

  
  وي مطربی که آن غزل تر گرفته اي
  تا تو نقاب از رخ عبهر گرفته اي

  از سر گرفته اياین چه قیامت است که 
  رنجور نیستی تو چرا سر گرفته اي
  وین هر دو پرده را ز میان برگرفته اي
  الحق شکار نازك و الغر گرفته اي
  ملک هزار خسرو و سنجر گرفته اي
  در دوزخی و جنت و کوثر گرفته اي
  وي ساده اي که رنگ قلندر گرفته اي
  در آتشی و خوي سمندر گرفته اي

  گرفته اي تا خانه اي میانه شکر
  چون بوي آن دو زلف معنبر گرفته اي
  یک دم خمش مباد چو ساغر گرفته اي
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 بهر نثار مفخر تبریز شمس دین
2983 
 ساقیی که آن می احمر گرفته اياي 

 اي زهره اي که آتش در آسمان زدي
 از جان و از جهان دل عاشق ربوده اي
 اي هجر تو ز روز قیامت درازتر
 اي آسمان چو دور ندیمانش دیده اي
 پیالن شیردل چو کفت را مسخرند
 هان اي فقیر روز فقیري گله مکن
 اي روي خویش دیده تو در روي خوب یار

 پان چرایی چون برگ هر دمیاي دل ط
 اي چشم گریه چیست به هر ساعتی تو را
  هجده هزار عالم اگر ملک تو شود
 داري تکی که بگذري از خنگ آسمان
 خامش کن و زبان دگر گو و رسم نو

2984 
 اي مرغ گیر دام نهانی نهاده اي
  چندین هزار مرغ بدین فن بکشته اي
 مرغان پاسبان تو هیهاي می زنند

 شنه را به خرابات قرب خویشمرغان ت
 آن خنب را که ساقی و مستیش بود نبرد
  در صبر و توبه عصمت اسپر سرشته اي
 بی زحمت سنان و سپر بهر مخلصان
 زیر سواد چشم روان کرده موج نور
 در سینه کز مخیله تصویر می رود
  چندین حجاب لحم و عصب بر فراز دل
 غمزه عجبتر است که چون تیر می پرد

 مختلف چو شرابات تلخ و نوشاخالق 
 وین شربت نهان مترشح شد از زبان

 و هر عرض چو دهان بسته غنچه اي است هر عین
 روزي که بشکفانی و آن پرده برکشی
 دل هاي بی قرار ببیند که در فراق
 خاموش تا بگوید آن جان گفته ها

2985 

  اي روي زرد سکه زرگر گرفته اي
  

  وي مطربی که آن غزل تر گرفته اي
  مریخ را بگو که چه خنجر گرفته اي
  الحق شکار نازك و الغر گرفته اي
  این چه قیامتی است که از سر گرفته اي

  گرفته ايدر دور خویش شکل مدور 
  این چند پشه را چه مسخر گرفته اي
  زیرا که صد چو ملکت سنجر گرفته اي
  آیینه اي عظیم منور گرفته اي
  چون دامن بهار معنبر گرفته اي
  چون کحل از مسیح پیمبر گرفته اي
  بی روي دوست چیز محقر گرفته اي
  کاهل چرا شدي صفت خر گرفته اي
  این رسم کهنه را چه مکرر گرفته اي

  
  ر روي دام شعر دخانی نهاده ايب

  پرهاي کشته بهر نشانی نهاده اي
  درهاي هویشان چه معانی نهاده اي
  خم ها و باده هاي معانی نهاده اي
  از بهر شب روي که تو دانی نهاده اي
  و اندر جفا و خشم سنانی نهاده اي
  ملکی درون سبع مثانی نهاده اي
  و اندر جهان پیر جوانی نهاده اي

  بی بنان تو بنانی نهاده اي بی کلک و
  دل را نفوذ و سیر عیانی نهاده اي
  یا ابروي که بهر کمانی نهاده اي
  در جسم هاي همچو اوانی نهاده اي
  سرجوش نطق را به لسانی نهاده اي
  کان را حجاب مهد غوانی نهاده اي
  اي جان جان جان که تو جانی نهاده اي
  از بهر چه نیاز و کشانی نهاده اي

  دراز شعبده خوانی نهاده اي این چه
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 مه طلعتی و شهره قبایی بدیده اي
 می چشمی که مستتر کند از صد هزار

 دولت شفاست مر همه را وز هواي او
 سایه هماست فتنه شاهان و این هما
 اي چرخ راست گو که در این گردش آن چنان
 اي دل فنا شدي تو در این عشق یا مگر
 هر گریه خنده جوید و امروز خنده ها
  جان را وباست هجر تو سوزان آن لطف
 تو خاك آن جفا شده اي وین گزاف نیست

 چو خداوند شمس دین شاهی شنیده اي
2986 

 اي عشق کز قدیم تو با ما یگانه اي
  از بیم آتش تو زبان را ببسته ایم
 هر دم خرابیی است ز تو شهر عقل را
 یا دوست دوستی تو و یا نیک دشمنی
 گویند عاقالن دم عاشق فسانه اي است
 اي آنک خوبی تو نشانید فتنه ها
 اي شاه شاه و مفخر تبریز شمس دین

2987 
 ي جان و اي دو دیده بینا چگونه ايا

 اي ما و صد چو ما ز پی تو خراب و مست
 آن جا که با تو نیست چو سوراخ کژدم است
 اي جان تو در گزینش جان ها چه می کنی
 اي مرغ عرش آمده در دام آب و گل

 لطیف به گلخن فتاده اي زان گلشن
 اي کوه قاف صبر و سکینه چه صابري

 و در چه عالمیعالم به توست قایم ت
 اي آفتاب از تو خجل در چه مشرقی
 زیر و زبر شدیمت بی زیر و بی زبر
 گر غایبی ز دل تو در این دل چه می کنی
 اي شاه شمس مفخر تبریز بی نظیر

2988 
 هر چند شیر بیشه و خورشیدطلعتی
 اسپت بیاورند که چاالك فارسی

  خوبی و آتشی و بالیی بدیده اي
  چشمی لطیفتر ز صبایی بدیده اي
  دولت پیش دوان که شفایی بدیده اي

  که همایی بدیده اي جویاي شاه تا
  خورشیدرو و ماه لقایی بدیده اي
  در عین این فنا تو بقایی بدیده اي
  با چشم البه گر که بکایی بدیده اي

  راق وبایی بدیده ايمهلکتر از ف
  در زیر این جفا تو وفایی بدیده اي
  تبریز مثل شاه تو جایی بدیده اي

  
  یک یک بگو تو راز چو از عین خانه اي
  تا خود چه آتشی تو و یا چه زبانه اي
  باد چراغ عقلی و باده مغانه اي
  یا در میان هر دو تو شکل میانه اي
  شب روز کن چرایی اگر تو فسانه اي

  است فتنه و تو خود نشانه ايعشق تو 
  نور زمینیان و جمال زمانه اي

  
  وي رشک ماه و گنبد مینا چگونه اي
  ما بی تو خسته ایم تو بی ما چگونه اي
  و آن جا که جز تو نیست تو آن جا چگونه اي
  وي گوهري فزوده ز دریا چگونه اي
  در خون و خلط و بلغم و صفرا چگونه اي

  نه ايبا اهل گولخن به مواسا چگو
  وي عزلتی گرفته چو عنقا چگونه اي
  تن ها به توست زنده تو تنها چگونه اي
  وي زهر ناب با تو چو حلوا چگونه اي
  اي درفکنده فتنه و غوغا چگونه اي
  ور در دلی ز دوده سودا چگونه اي
  در قاب قوس قرب و در ادنی چگونه اي

  
  بر گرد حوض گردي و در حوض درفتی

  ور شربتیشربت بیاورند که مخم
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 بی خواب و بی قراري شب هاي تا به روز
 ي و از دست رفته اياز پاي درفتاد

 بی دست و پا چو گوي به میدان حق بپوي
 اي رو به قبله من و الحمدخوان من
 اي عقل جان بباز چرا جان به شیشه اي
 رو کان مشک باش که بس پاك نافه اي
  بر مغز من برآي که چون می مفرحی
 در مغزها نگنجی بس بی کرانه اي
 اي دف زخم خواره چه مظلوم و صابري

 از بیت که مهمان بیت توخامش مس
 بخند چون غنچه لب ببند و چو گل بی دو لب

 اي شاه شاد مفخر تبریز شمس دین
2989 

 رویش ندیده پس مکنیدم مالمتی
 پروانه چون نسوزد چون شمع او بود
  آن مه اگر برآید در روز رستخیز
 زان رو که زهره نیست فلک را که دم زند
 گر حسن حسن او است کجا عافیت کجا
 هر دم دلم به عشق وي اندر حریصتر
  یا هجر لم تقل لی باهللا ربنا
 می ترسم از فراق دراز تو سنگ دل
 اي آنک جبرئیل ز تو راه گم کند
 دل را ببرد عشق که تا سود دل کند
 عشق آن توانگري است که از بس توانگري
 از من مپرس این و ز عقل کمال پرس
 او نیز خود چه گوید لیکن به قدر خویش
 عقل از امید وصل چو مجنون روان شود
 ور ز آنک درنیابد در ره کمال عشق
 بادا ز نور عشق من و عقل کل را
 تا طعم آن حالوت بر عاشقان زند
 تبریز شمس دین که بصیرت از او بود

2990 
 جان خاك آن مهی که خداش است مشتري
 چون از خودي برون شد او آدمی نماند

  خواب تو بخت بست که بسته سعادتی
  بی دست و پاي باش چه دربند آلتی
  میدان از آن توست به چوگان تو بابتی
  می خوانمت به خویش که تو پنج آیتی
  وي جان بیار باده چرا بی مروتی
  رو جمله سود باش که فرخ تجارتی
  در چشم من درآي که نور بصارتی
  تیدر جسم ها نگنجی ز ایشان زیاد

  وي ناي رازگوي چه صاحب کرامتی
  در بیت ها نگنجد چه در عمارتی
  تا هیچ کس نداند کاندر چه نعمتی
  تبلیغ راز کن که تو اهل سفارتی

  
  نادیده حکم کردن باشد غرامتی
  چون خم نیاورم ز چنان سروقامتی
  برخیزد از میان قیامت قیامتی
  در خود همی بسوزد دارد عالمتی

  کو سالمتی با غمزه هاي آتش او
  هر دم ز عشق او دل من با سآمتی
  هذا الصدود منک علینا الی متی
  تا نشکند سبوي امیدم ز آفتی
  با صبر تو ندارد این چرخ طاقتی
  حاشا که او کند طمعی یا تجارتی
  داردهمی ز ریش فراغت فراغتی
  کو راست در عیار گهرها مهارتی
  کو در قدم بود حدثی نوطهارتی

  ه امید زیارتیدر عشق می رود ب
  از پرتو شرارش یابد حرارتی
  زان شکر شگرف شفاي مرارتی
  وز عاشقان برآید مستانه حالتی
  چون بر دلم رسید سپاهش به غارتی

  
  آن کس ملک ندید و نه انسان و نی پري
  او راست چشم روشن و گوش پیمبري
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 ک ملکتا آدمی است آدمی و تا مل
 عالم به حکم او است مر او را چه فخر از این
  بحري که کمترین شبه را گوهري کند
 آن ذره است الیق رقص چنان شعاع
 آن ذره اي که گر قدمش بوسد آفتاب
 بنما مها به کوري خورشید تابشی
  درتاب شاه و مفخر تبریز شمس دین

2991 
 اي عشق پرده در که تو در زیر چادري

 و ببین جمله جان هادر حلقه اندرآ 
 در آینه نظر کن و در چشم خود نگر
 در هر گره نگه کن وضع خداي بین
 از زیر دامنت تو برون آر شمع را
 تا دست و پا نهاد دو زلف تو کفر را
 چون مر تو را نیابد در جان و جا دلم
 خشک و تر دو چشم و لب من روان شده
 دي لطف ها بکرد خیال تو گفتمش

 ن است تو را این همه وفادانم ز شمس دی
2992 

 اي بس فراز و شیب که کردم طلب گري
 گه در زمین خدمت چون خاك ره شدم
 گم گشته از خود و دل و دلبر هزار بار
 بر کوه طور طالب ارنی کلیم وار
  در وادیی رسیدم کان جا نبرد بوي
 وادي ز بوي دوست مرا رهبري شده
 آن جا نتان دویدن اي دوست بر قدم

 رم و سرد و خشک و تر است این نهاد حسکز گ
 که روید ز بوي دوست آن جا بپر دوست

 اي کامل کمال کز این سو تو کاملی
 آن مرغ خاکیی که به خشکی کمال داشت
 با آنک بر و بحر یکی جنس و یک فنند
 صد بر و بحر و چرخ و فلک در فضاي غیب
 زین بر و بحر آن رسد آن سو که او ز عشق

 اك خداوند هر کی هستحقا به ذات پ

  بسته ست چشم هر دو از آن جان و دلبري
  سوي چون آن او است خالق عالم به یک

  حاشا از او که الف برآرد ز گوهري
  کو گشت از هزار چو خورشید و مه بري
  خود ننگرد به تابش او جز که سرسري
  تا زین سپس زنخ نزند از منوري
  تا هر دو کون پر شود از نور داوري

  
  در حسن حوریی تو و در مهر مادري
  در گوش حلقه کرده به قانون چاکري

  ه ساحريصد جان گره گره شده از وي ب
  در هم ببسته موسی و فرعون و سامري
  تا نقش حق بخندد بر نقش آزري
  هر دم بمیرد ایمان در پاي کافري
  گشتم هزار بار من از جان و جا بري
  در قلزمی که خشک نیابند و نی تري
  کاي باوفا و عهد ز من باوفاتري
  تبریز این سالم بر جان ما بري

  
  يگه لوح دل بخواندم و گه نقش کافر

  بر چرخ روح گاه دویدم باختري
  گه سر دل بجسته و گه سر دلبري
  وز خلق دررمیده به عالم چو سامري
  نی معجز و کرامت و نی مکر و ساحري
  کان بو نه مشک دارد نی زلف عنبري
  پر نیز می بسوزد گر ز آنک می پري
  وین چار مرغ هست از این باغ عنصري
  پري و گر نه زرد درافتی به شش دري

  ن سو که سوي نیست حذر کن که قاصريزا
  در بحر عاجز آمد و رسوا شد از تري
  هر یک به حس درآید چونشان درآوري
  در پا فتاده باشد چون نقش سرسري
  گردد هزار بار از این هر دو او بري
  از تیغ غیب سر نبرد گر برد سري
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 در آتش خلیل کجا آید آن خسی
 جان خلیل عشق به شادي و خرمی
 گر محو می نمایی در دودمان حس
 این عشق همچو آتش بر جمله قاهر است
 هر چند کوشد آتش تا تو سیه شوي
 دانم که پرتو نظري داري از شهی
 بر خار خشک گر نظري افکند ز لطف

 ه اي کندنی خود اگر به محو و عدم غمز
 در لطف و در نوازش آن شه نگاه کن
 نی نی خود از نوازش او تند شد فراق
 گر خوگري به لطف نباشد دل مرا
 حنجر غذا خورد ز غذا رست حنجرش
 این جمله من بگفتم و القاب شمس دین
 آن است اصل و قصد و غرض زین همه حدیث

2993 
 شاها بکش قطار که شهوار می کشی

 ستند و کف زنانقطار اشتران همه م
 هر اشتري میانه زنجیر می گزد
 آن چشم هاي مست به چشمت که ساقی است
 ما کشت تو بدیم درودي به داس عشق
 سکسک بدیم و توسن و در راه صدق لنگ
  هر چند سال ها ز چمن گل بچیده ایم
 ما کی غلط کنیم به هر سو کشی بکش
 شاهان کشند بنده بد را به انتقام

 را گستاخ کرده ايزین لطف مجرمان 
  هر تخمه و ملول همی گویدم خموش
 سختی کشان ز گردش این چرخ در غم اند
 اي شاه شمس مفخر تبریز نور حق

2994 
 اي ناي خوش نواي که دلدار و دلخوشی

 است اندرون تو از بند الجرم خالی
 نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی
 اي صورت حقایق کل در چه پرده اي

 ي تو و ده گوش گشته جاننه چشم گشته ا

  کو خشک شد ز عشق دالرام آزري
  در آتش آ چو زر که ز هر غش طاهري

  عشق آتشین دالرام ظاهريدر 
  تو بس عجایبی که بر آتش تو قادري
  بر رغم او لطیف و شریفی و احمري
  چشم و چراغ غیب به شاهی و سروري
  پیدا شود ز خار دو صد گونه عبهري
  ظاهر شود ز نیست دل و دیده پروري

  زخم خنجري اي تیغ هجر چند زنی
  کز یک نهاله آمد این لطف و قاهري

  د در دور دایرياو کی فراق دان
  پس او غذا دهد به غذا رسم حنجري
  از رشک کرده در غم تبریز ساتري
  لیکن مزاد نیست که من رام یشتري

  
  دامان ما گرفته به گلزار می کشی
  بویی ببرده اند که قطار می کشی
  چون شهد و چون شکر که سوي یار می کشی
  گویند خوش بکش که به دیدار می کشی

  انبار می کشی کردي ز که جدا و به
  رهوار از آن شدیم که رهوار می کشی
  ناگه ز چشم بد به ره خار می کشی
  هر سو کشی به عشرت بسیار می کشی
  تو جانب کرامت و ایثار می کشی
  دزدان دار را خوش و بی دار می کشی
  تو کرده اي ستیزه به گفتار می کشی
  بر رغم جمله چرخه دوار می کشی

  ر می کشیتو نور نور ندره به اقطا
  

  دم می دهی تو گرم و دم سرد می کشی
  خالی کننده دل و جان مشوشی
  هر چند امیی تو به معنی منقشی
  سر برزن از میانه نی چون شکروشی
  دردم به شش جهت که تو دمساز هر ششی
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  اي ناي سربریده بگو سر بی زبان
 آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود
 بنواز سر لیلی و مجنون ز عشق خویش
 بویی است در دم تو ز تبریز الجرم

2995 
 اندر میان جمع چه جان است آن یکی
 سوگند می خورم به جمال و کمال او
 بر فرق خاك آب روان کرد عشق او

 فه اند اگر میوه است اوجمله شکو
 دل موج می زند ز صفاتش ولی خموش
 روزي که او بزاد زمین و زمان نبود
 قفلی است بر دهان من از رشک عاشقان
  هر دم که کنج چشمم بر روي او فتد
 گر چشم درد نیست تو را چشم باز کن
 پیشش تو سجده می کن تا پادشا شوي
 گر صد هزار خلق تو را رهزند که نیست

  م به شمس مفخر تبریز بنگرشگفت
2996 

 گر من ز دست بازي هر غم پژولمی
 گر آفتاب عشق نبودیم چون زحل
 ور بوي مصر عشق قالوز نیستی
  ور آفتاب جان ها خانه نشین بدي
 ور گلستان جان نبدي ممتحن نواز
 عشق ار سماع باره و دف خواه نیستی
 ساقیم گر ندادي داروي فربهی

 روغ اوگر سایه چمن نبدي و ف
 بر خاك من امانت حق گر نتافتی
 از گور سوي جنت اگر راه نیستی
 ور راه نیستی به یمین از سوي شمال
 گر گلشن کرم نبدي کی شکفتمی
 بس کن ز آفتاب شنو مطلع قصص

2997 
 اي آسمان که بر سر ما چرخ می زنی
 واهللا که عاشقی و بگویم نشان عشق

  خوش می چشان ز حلق از آن دم که می چشی
  زیرا نداي عشق ز نی هست آتشی

  مفرشی دل را چه لذتی تو و جان را چه
  از کشی بس دل که می ربایی از حسن و

  
  یک جان نخوانمش که جهان است آن یکی
  کز چشم خویش هم پنهان است آن یکی
  در باغ عشق سرو روان است آن یکی
  جمله قراضه اند چو کان است آن یکی
  زیرا فزون ز شرح و بیان است آن یکی
  باالتر از زمین و زمان است آن یکی

  ه فالن است آن یکیتا من نگویم این ک
  گویم که اي خداي چه سان است آن یکی
  زیرا چو آفتاب عیان است آن یکی
  زیرا که پادشاه نشان است آن یکی
  اندر گمان مباش که آن است آن یکی
  گفتا عجب مدار چنان است آن یکی

  
  زیرك نبودمی و خردمند گولمی
  گه در صعود انده و گه در نزولمی

  غولمی چون اهل تیه حرص گرفتار
  دربند فتح باب و خروج و دخولمی
  من چون صبا ز باغ وفا کی رسولمی
  من همچو ناي و چنگ غزل کی شخولمی
  همچون لب زجاج و قدح در نحولمی
  من چون درخت بخت خسان بی اصولمی
  من چون مزاج خاك ظلوم و جهولمی
  در گور تن چرا خوش و باعرض و طولمی
  کی چون چمن حریف جنوب و شمولمی

  و فضل حق نبدي من فضولمی ر لطفو
  آن مطلع ار نبودي من در افولمی

  
  در عشق آفتاب تو همخرقه منی
  بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی
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 از بحر تر نگردي و ز خاك فارغی
 اي چرخ آسیا ز چه آب است گردشت
 از گردشی کنار زمین چون ارم کنی
 شمعی است آفتاب و تو پروانه اي به فعل
 پوشیده اي چو حاج تو احرام نیلگون
 حق گفت ایمن است هر آن کو به حج رسید
 جمله بهانه هاست که عشق است هر چه هست
 زین بیش می نگویم و امکان گفت نیست

2998 
 ي که از این پس جفا کنیخورده ا سوگند

 امروز دامن تو گرفتیم و می کشیم
 می خندد آن لبت صنما مژده می دهد
 بی تو نماز ما چو روا نیست سود چیست
 بی بحر تو چو ماهی بر خاك می طپیم
 ظالم جفا کند ز تو ترساندش اسیر
 چون تو کنی جفا ز کی ترساندت کسی
 خاموش کم فروش تو در یتیم را

2999 
 از فراق مرا کار بشکنی تا چند

 دستم شکست دست فراقت ز کار و بار
 هین شیشه باز هجر رسیدي به سنگالخ
 زین سنگالخ هجر سوي سبزه زار وصل
 خونم فسرده شد به دل اندر چو ناردانگ
 باري چو بشکنی دل پرحسرت مرا
 مخدوم شمس دین که شهنشاه بینشی
 تبریز از تو فخر به اینت مسلم است

3000 
 بیار باده سغراق ده منی ساقی

 اي نقد جان مگوي که ایام بیننا
 اي آب زندگانی در تشنگان نگر
 هوشی است بند ما و به پیش تو هوش چیست
 اندر مقام هوش همه خوف و زلزله ست
 در بزم بی هشی همه جان ها مجردند
 اي آفتاب جان در و دیوار تن بسوز

  از آتشش نسوزي و ز باد ایمنی
  آخر یکی بگو که چه دوالب آهنی
  وز گردشی دگر چه درختان که برکنی
  پروانه وار گرد چنین شمع می تنی

  ه طوافی همی کنیچون حاج گرد کعب
  اي چرخ حق گزار ز آفات ایمنی
  خانه خداست عشق و تو در خانه ساکنی
  واهللا چه نکته هاست در این سینه گفتنی

  
  سوگند بشکنی و جفا را رها کنی
  تا کی بهانه گیري و تا کی دغا کنی
  کاندیشه کرده اي که از این پس وفا کنی
  آنگه روا شود که تو حاجت روا کنی

  کند چو ز آبش جدا کنی ماهی همین
  حق با تو آن کند که تو در حق ما کنی
  جز آنک سر نهد به هر آنچ اقتضا کنی
  آن کش بها نباشد چونش بها کنی

  
  زاریم نشنوي و مرا زار بشکنی
  دانستمی دگر به چه مقدار بشکنی
  کاین شیشه ام تنک شد هشدار بشکنی

  نرانی ناچار بشکنی گر زوترك
  ل نار بشکنیخونش چنین دود چو د

  در وصل روي دلبر عیار بشکنی
  کز یک نظر دو صد دل و دلدار بشکنی

  ریشه دستار بشکنی صد تاج را به
  

  اندیشه را رها کن کاري است کردنی
  گردن مخار خواجه که وامی است گردنی
  بر دوست رحم آر به کوري دشمنی
  گر برج خیبر است بخواهیش برکنی

  یمنیدر بی هشی است عیش و مقامات ا
  رقصان چو ذره ها خورشان نور و روشنی
  قانع نمی شویم بدین نور روزنی
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  این قصه را رها کن ما سخت تشنه ایم
 عاشقان همه از بوي گلشنی استهیهاي 

 خشک آر و می نگر ز چپ و راست اشک خون
 بیهوده چند گویی خاموش کن بس است
  تا شمس حق تبریز آرد گشایشی

 

  تو ساقی کریمی و بی صرفه و غنی
  آگاه نیست کس که چه باغ و چه گلشنی
  اي سنگ دل بگوي که تا چند تن زنی
  فرمان گفت نیست همان گیر که الکنی
  کاین ناطقه نماند در حرف معتنی

 
  
  


